
ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

Πε«ρ<ι»ενς 31 ’Οκτωβρίου.
Μά: γράφουν : «Εί: τά. έκγ κύκλο παιδικά λεξικά τής Ευρώπης μώχρι 

σέμερον ό θέλων νά γνωρίση τήν νεοελληνικήν φιλολογίαν θά έλάμβανε 
στρεβλοτάτην ιδέαν. ’Ονόματα ούο τρία 

Τύ έγκνκλοπαεόεκόν κυριαρχούν πάντα — δχι βέβαια τού Σο- 
λεξικδν το(Τ Mcvei· καί Λ Νεο-λωμού —κα'ι φαίνονται ώσάν να περικλείουν 

ελληνικά φιλολογία αύτά καί μόνα μέσα του; δλην τήν έργα
σίαν πού έγεινε τά τελευταία αύτά χρόνια. 

Έξαίρεσιν μοναδικήν ευτυχώς είόομεν αΐφν.δίω:, δταν προχθές έλάβο- 
μεν τό παράρτημα (τόμος 20) τής 5ης έκδόσεω; τού μεγάλου εγκυκλο
παιδικού λεξικού τού Meyer. Είς τό άρθρον «Neugriechische l.itte- 
ralur 1896—1899 ' νέο; κόσμο; άναλάμπει μέ πλήρη σ/εδόν έπί- 
γνωσιν τών φιλολογικό» κα1. γλωσσικών μας ζητημάτων. Ό συγγραφεύς 
τού άρθρου δέν φαίνεται, άλλ ’ άν έπρόκειτο νά μαντεύση κανείς, βεβαί
ως πάλιν ό αξιότιμος κ. Ιούλιο; φόν Έσλιν θά έπρόβαλε, διότι ούδείς 
άλλο; ξένος δσον αύτό; κατέχει τήν ουσίαν και τήν ψυχήν τού άρθρου 
τούτου. Καί έτσι πρώτην φοράν άπό λεξικό θά φανεί πώς ύπάρχει καί 
κάποια γνησιωτέρα τάσι; εί; τήν τέχνην και τήν γλώσσαν άπό δ,τι ώς 
τώρα έσυνείθισαν νά μά; παρουσιάζουν. Καί; αποδίδεται μία κάποια 
δικαιοσύνη εί; διηγηματογράφου; όπως ό Καρκαβίτσας, ό Ψυχάρης, ό 
Παπαδ'.αμάντης, ό «μέ πολύ ταλέντο Ακαρνάν (der sehr begable 
Akamanier) Βλαχογιάννης, οί επηρεασμένοι έξωθεν — μέ ιδίαν δμω; 
πάντοτε συνείδησιν—Νιρβάνας, Θεοτόκης, Έπισκοπόπουλος, είς δρα
ματικούς δπως ό Έφταλιώτης, ό Ξενόπουλος, ό Καμπύσης, πού τε
λευταία άφησε τόν νατουραλισμό μ' ένα φανταστικόν ώραΐον έργον 
«στά Σύγνεφα» τό όποιον διαπνέουν Slimmungen τών γερμανικών 
“Αλπεων· είς ποιητάς δπω: ό Μαρκορα; πού εξακολουθεί τόν δρόμον 
τών Σολωμικών παραδόσεων, ό ΙΙαλαμά;, ό τόσες φόρε; φιλοσοφώ1», ο 
σατυρικό; Σουρής, ό II λέμης, ό Γρυπάρης, ό Πορφύρας, ό Βασιλικός, 
ό Μαλακάσης, ό Μαμπίλης.

Ή χρονολογία είνε διότι ή τελευταία εκδοσις έγεινε τό 1896.
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η πρώτη 
ίδιοι γ-

Βέβαια τό άρθρον σωπαίνει και γιά μερικού; πού ή Οέσι; των πλησίον 
τών άλλων πολύ Οά ήρμοζ-, άλλά καϊ ούτω εινε τό επαναλαμβάνομε·/ 
άρχή ειλικρινέστερα; διά τήν εργασίαν μας έπισκοπήσεω; καί ή πρώτη 
φορά πού δέν ομιλούν εί; τά λεξικά άυ.έσω; ή εμμε'σω; οί ίδιοι διά τόν 
εαυτό; του;.»

Είς τά ανωτέρω προσθέτομεν ήμεΐς,δτι αί παραλείψει; τού κ. Έσλιν 
είνε βεβαίως τοιαύται ώστε νά επανορθωθούν εί; προσεχή εκδοσίν τού 
λεξικού τούτου, άλλ' ή γερμανική άκριβολογία μάς εσυνείθισ· νά εχω- 

αι περί τό- 
είνε τό εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν

το'.αϋται ώστ
, άλλ ’ ή γ

μεν τήν άξίωσ'.ν νά τά; έβλέπομεν άπό τούδε άφοΰ πρόκε1. 
σον σοβαρού οπωσδήποτε έργου, δπω;
τού Meyer.

ΑΙ ΕΠI ΣΤΗ Μ A I

UTOPIA

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ. Ιστορία *αΙ  Γβωγραφία τής 
Κρήτης. Ό συνάδελφό; μας κ 'Ιωάννη; Κονδυλάκη;, ό καλλιτε
χνικό; καί μετά δημιουργικής δυνάμεως διά τού μυθιστορήματος κα'ι 
τού διηγήματος γνώρισα; εϊ; ήμάς τήν ηρωικήν του πατρίδα, συνέγραψεν 
έσχάτω; καί ήρχισε δημοσιεύω·/ έπίτομον ιστορίαν καί γεωγραφίαν τή; 
μεγαλονήσου προωρι-μένην διά τά έκεΐ σχολεία. Τής ιστορία; ταύτης 
έξεδόθη ήδη τό πρώτον μέρος περιλαμβάνον δλα τά ιστορικά γεγονότα 
άπό τών άρχαίοτάτων χρόνων μέχρι τού μεσαίων;;. Είνε γοητευτική 
άφήγησις εΐ; ύφο; επαγωγόν, δπω; δέν έσυνειθίσαμεν νά βλέπωμεν εϊ; 
διδακτικά βιβλία, τών κυριωτέρων ιστορικών συμβάντων τή; Κρήτη;, ή 
δέ επιλογή τή; ύλη; διά μέσου τών λεπτοοειών επιτυχή;. Τό βιβλίον τούτο 
πρέπει νά γείνη λαϊκόν διά τήν 'Ελλάδα καί νά κόσμηση πάσαν βι
βλιοθήκην, διότι έχει τό μέγα ιστορικόν πλεονέκτημα ν' άναπαριστά εί; 
ολίγα; σελίδα; δ,τι άλλοι δέν κατορθώνουν νά είπουν εί; τόμου; ολο
κλήρου;.

Χάριν τών άναγωστών μα; παραθέτομε·/ τά έξή; δύο κεφάλαια :

ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ
Οΐ κρητικοί νόμοι, όπως καί οί ι ‘, 

ώς μίαν μεγάλην οικογένειαν, 8ιο καί 
αύτών, αλλ’ εϊς την πολιτείαν, ήτις έφρόντιζεν ού 
άλλά καί διά τήν διατροφήν αύτών.

Ήτο δέ στρατιωτική ή ανατροφή τ~ 
καταστήση καλού; μαχητά;. Διό καί τού; 
καί πρεσβυτέρους πειθαρχίαν,

Πρός τοϋτο παντε; ι'. ,.'ύ ...
ανδρεία, διηθημένοι ε’ις ομάδας,

Μέχρι τοϋ δέκατου έβδομου ετου; ■ 
γονέω, των καί ώνομαζοντο σκότιοι, 
ανήκον είς τά; άγέλας τών έφηβων.

νόμοι τής Σπάρτης, έθεώρουν τήν πολιτείαν 
ΐ οϊ πολΐται οέν ανήκον εις τήν οικογένειαν 

—κ... διά τήν ανατροφήν,

τών Κρητών, μεριμνώσα πρ'ο πάντων νά τούς 
'· —'; συ είθιζεν εϊς τήν προ; τού; άνωτέρους 

εϊς τήν σκληραγωγίαν καί τ'ο θάρρος.
οί πολΐται έτρέφοντο είς κοινά γεύματα, εϊς τά λεγάμενα 

εταιρίας όνομαζομένας.
τής ηλικίας των οί νέοι εζων πλησίον τών 

δηλαδή αφανείς καί άπάγελοι, διότι δέ·/

Κατά δέ τ'ο δέκατον όγδοον έτος τή; ηλικία; των ε'ισή χοντο είς τά; άγέλας 
ή εταιρίας τώ/ έφηβων καϊ ώνομαζοντο αγέλαστοι ή άγελαοι. Διηυθύνετο δέ έκα
στη αγέλη παρ' έν'ο; έκ τών ομηλίκων νέων, άνήκοντος εις μίαν έ< τών έπιφανε- 
στέρων οικογενειών τή; πόλεως, δστις ώδήγει καϊ δΐηύθυν- τούς έφηβου; είς τά 
γυμναστήρια, εϊς τ'ο κυνήγιον καί παντοΰ δπου μετίβαινον.

Εις τά γυμναστήρια τά όποια έν Κρήτη ώνομαζοντο δρόμοι, οί έφηβοι έγυμνά- 
ζοντο εϊς τούς διαφόρους σωματικούς άγώνας και εις τά δπλα, έδιδάσκοντο δέ κα! 
τόν πολεμικόν χορόν π υ ρ ρ ί χ ι ο ν.

Ιδιαιτέρως δέ ήσκοϋντο εϊς τόν πόλεμον αί άγέλαι, συνάπτουσαι μεταξύ των, 
καθ’ ώρισμένας ημέρας, υπό τόν ήχον αυλού καί λύρας, πλαστά; μάχα;, κατά 
τάς οποίας οΐ έφηβοι ότέ μέν έμάχοντο μέ τά δπλα, ότέ δέ συμπλεκόμενοι σώμα 
πρός σώμα.

Οΐ έφηβοι έξερχόμενοι άπό τά; άγέλας, ένυμφεύοντο, καί εϊσήρχοντο είς τάς 
έται: ίας τών άνδρών.

Τά συσσίτια έγίνοντο εϊς δημοσίας οικοδομάς, όνομαζομένας έπίσης ά ν δ ρ εΐα. 
Εϊς αύτά οϊ άνδρες παρελάμβανον καϊ τούς άπαγέλους παιδας, τών όποιων τήν 
έπιτήρησιν ειχον γέροντες καλούμενοι π α ι ο ο ν ό μ ο ι.

Ήρχιζον δέ τά γεύματα διά προσευχών πρός τούς θεούς. Και έκαστος μέν τών 
ενηλίκων έλάμβανε μίαν μερίδα κα! οίνον, οΐ δέ παϊδες ήμίσειαν μερίδα καί οίνον 
άνάμικτον μέ νερόν. Διπλαϊ μερίδες έδίδοντο είς τού; άρχοντα;.

Τόσον δΓ έτίμων τή/ φιλοξενίαν οί Κρήτες, ώστε οΐ παρόντες ξένοι ύπηρετοϋντο 
και πρό τών άρχόντων αύτών καϊ είς έκάστην πόλιν ύπήρχε οίκημα διά τούς 
ξένους καλούμενο·/ ύ π ν ω τ η ρ ι ο ν.

Ή επιστατούσα είς τά συσσίτια γυνή έδιδε τάς έκλεκτοτέρας μερίδας είς τού; 
διακριθέντα; κατά τήν ανδρείαν ή τήν σύνεσιν.

Μετά τ'ο γεύμα δέ οΐ άνδρε; συνεζήτουν περί τών δημοσίων ύποθέσεων διηγούντο 
τά 'ανδραγαθήματα τών προγόνων καϊ έπήνουν τά; αρετάς καί τήν ανδρείαν αύ
τών, ΐνα φιλοτιμώνται οί νέώτεροι νά τούς μιμηθώσιν.

'Αλλά δέν παρημέλει καί τήν άλλην μόρφωσιν τών νέων ή πολιτεία. Οί νέοι 
πλήν τή; γραφής καί τή; άναγνώσεως, έδιδάσκοντο μουσικήν, ιδιαιτέρως δέ οί 
Φαίστωι ήσκοϋντο νά όμιλώσι μετά χάριτο; καϊ ευτραπελία; καί νά βραχυλογώ- 
σιν, ώς οί Λάκωνε;.

Διά νά γνωρϊζωσι οέ οΐ πολΐται τά καθήκοντα των, έδιδάσκοντο τούς νόμους, 
οίτινες ήσαν έμμέτρω; συντεθειμένοι, πρός εύχολωτέραν άπομνημόνευσιν. 'Επίσης 
άπεμνημό ,ευον τούς ύμνους τών θεών καί τά έγκώμια τών μεγάλων άνδρών καί 
ήοώων.

ΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΛ1ΤΕΧΝΑΙ
Καίτοι τά τραχέα δωρικά ήθη έτει .ον μάλλον εϊς τό·) πόλεμον, δλιγώτερον δέ 

είς τά γράμματα, άνεδείχθησαν έν Κρήτη πολλοί συγγραφείς καί ποιηταί, ιδίως 
είς τήν Κνωσόν, δπου δλιγώτερον έπέδρασε τό δωρικόν στοιχεΐον. Άλλ' ουδενός 
τά έργα δυστυχώς-διεσώθα,σαν.

Καί εί; τήν καλλιτεχνίαν δέ διέπρεψαν πολλοί Κοήτες, έκ τών όποιων γνωστό
τεροι εινε ό μουσικό; καί ποιητής θαλήτας, δστι; έπενόησε τ'ον κρητικ'ον ρυθμόν 
οϊ Δίποι,ο; καί Σκύλης, άγαλματοποιοί' ό έπίσης χναλματοποιό; Άμφιων, ούτι- 
νο; τό περίφημον σύμπλεγμα τό παριστών τ'ον έκ Κυρήνης Πάτον έπί άρματα; α- 
νεκαλύφθη είς τούς Δελφούς- καί ό άρχιτέκτων Χερσίφρων, δστις, μετά τού υιού 
του Μεταγένους, ήρ-χισε τόν περίφημον έν Έφέσω ναόν τή; Άρτέμιδος.

Ό περιφημότερο; οέ τών σοφών τής Κρήτη; και εί; τών έπτά σοφών τή; 
Ίίλλάδος ύπήρξεν ό έκ Φαιστού καταγόμενος Έπιμενείδης.

Ούτος, κατά τινα μύθον, άποσταλείς, κατά τήν παιδικήν του ήλικίαν, ύπό τοΰ 
πατρός του πρός άναζήτησιν ένός προβάτου είσήλθεν εί; έν σπήλαιο·/ διά νανα- 
παυθή καί αποκοιμηθείς, έξηκολούθησε νά κοιμάται έπί πεντήκοντα έπτά έτη. 
Όταν δ’ έξύπνησεν, ένόμιζεν ότι είχε κοιμηθή πρό ολίγου καί έπέστρεψεν εί; 
τήν πατρικήν οικίαν, άλλ' έκεϊ εύρε μόνον τόν νεώτερον άδελφόν του, γέροντα 
ήδη, όστις μετά δυσκολία; τόν άνεγνώρισε. Τότε δέ μόνον ένόησε τήν πολυετή 
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τοϋ υπν>υ διάρκειαν.
Ο Έπιμενείδη; ητο ποιητή; καί ’έ/χιρε φήμην θεοπ/εύστου κχί έ/χρέτου χν- 

δρός, διό κχί οί Κρήτε; τόν χπεκάλου·/ Κουρήτχ. Κατ’ άντίθεσιν δέ πρό; τοΰς 
συμπατριώτας του έτρεφε μακράν κόμην.

II φημη τή; σοφίας κχί τή; άγιότητο; τοΰ Έπιμε ζείδου έξετείνετο εί; όλην 
την Έλλχδχ. Διό κχί όταν ένέσκηψε λοιμός είς τήν Αττικήν, ό Σόλων έπεισε 
τοΰ; ’Αθηναίου; κχί τόν έκχλεσαν ΐνχ κχθάρη τήν χώραν άπό τό μίασμα.

Τωόντι δε ό Έπιμενείδη; έσωσε τήν Αττικήν άπό τήν ίπιδημ’χν διά Ουσιών 
κχί καθαρμών κχί εδίδχςε τοΰ; Αθηναίου; διάφορα πράγματα, σύγχρονοι; δέ κχ- 
τέπαυσε τά; μεταξύ των διαμάχας.

Άπέθανε δέ ώς λέγεται εί; ηλικίαν εκατόν πεντήκοντα έπτά ετών.

ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΛΒΕΡΤΟΥ ΤΟΥΜΠ, καθηγητού τού έν Φράϊβουργ (Βάδης) πανε
πιστημίου : IIspl τής χατχγωγής τών σηιχβρενών Ελλή
νων. ( Άνατύπωσις έκ τού ΚΖ’, τόμου τού Περιοδικού τού ‘Ελληνι
κού φιλολογικού Συλλόγου. Κωνστχντίνούπολι; τύποι; αδελφών Γεράρ- 
δου 19001.

Είνε γνωστή ή αυθαίρετο: δοξασία τού Φχλμεράϋερ, τήν όποίαν έξ=- 
φώνησε περί τής καταγωγής τών σημερινών ‘Ελλήνων :

«Ούτε σταγών γνησίου καϊ χνοθεύτου αίματος, έγραφεν,(’) ρέει είς τά; φλέβας 
τοϋ χριστιανικού πληθυσμού τή; σημερινής Ελλάδος. Τρικυμία τοιούτων επιδρο
μών, οίαι σπανιω; επέρχονται εΐ; τό ανθρώπινον γένος, έπλημμύρησεν όλα τά με
ταξύ τοΰ Ίστρου καί τής έσχατης Πελοπόννησου μέρη καί έφερε νέον γένος αν
θρώπων, ομόφυλον τοΰ μεγάλου τών Σλάβων έθνους. Καί δεύτερα ίσως οΰχ ήττον 
σπουδαία μεταμόρφωσις ή τών ’Αλβανών είς τήν Ελλάδα μετανάστευσις, έφερεν 
εις πέρας τάς σκηνας τή; έξολοθρεύσεως. Εί; τήν Στερεάν Ελλάδα σήμερον δέν 
εινε ελληνική οικογένεια, τής όποιας οί προπάτορες δέν ήσαν ή Σκύθαι (τ. έ. 
Σλάβοι) ή Αλβανοί ή Άλμουγαυάροι ή Φράγκοι ή Ασιανοί έξηλληνισμένοι τή; 
Φρυγία;, Καππαδοκίας, Λυδίας».

Τήν δοξασίαν ταύτην έρχεται ν’ αναίρεση ό κ. Τούμπ, παραθέτω/ 
σοφώτατα έπιστημο/ϊκά επιχειρήματα, άνατρέχων εί: τά ιστορικά γε
γονότα, εξετάζω*  τή/ έθ/ογραφικήν κατάστχσιν τή; Ελλάδος καί κα
ταλήγω·/ εις τό συμπέρασμα: «Ο ί σ η μ · ρ ι ν ο '. κάτοικοι τής 
Ελλάδος δέν είνε ύπό εθνολογικήν έποψιν ομο

γενής κ αι ά μιγ ή ς φυλή καθαρά; ελληνικής κα
ταγωγή;, άλλά οέν είνε νέον έθνος κ α ’. ν έ α φ υ λ ή 
ώ ς ί σ χ υ ρ ί σ θ η ό 1·' a 1 1 Ill e r a y e Γ απ’ εναντία; τ ό 
έ γ χ ώ ρ ι ο ν σ τ ο ι χ ε ί ο ν ή τ ο τ ό σ ο ν δ υ ν α τ ό ν καί ισχυ
ρόν, ώστε άπερρόφησ^ε τού; ξ έ ν ο υ ς π α ρ ■ ι σ ά - 
κτους, τού; επε χάραξε τήν σφραγίδα του καί 
τοΰς έκαμε ελλην ας». 1. 'Ίδε Alt-mid neugriech. Schadel Sitzmigsb. d Rerl.Akad. 1893, 667 έπ.

2 Der Mensch, II, 204.
3 Ίδε Δελτίον τής ιστορική; καί εθνολογικής Εταιρείας τή; Έλλαδο; 1, 366 έπ.
4 Ίδε Jahrbueher file Literatur, Wien, XVII (1822), 95 έπ.

’Ερευνώ/ δέ λεπτομερώς ό κ. Τούι/.π καί κατά τήν επιστήμην τής αν
θρωπολογία; τό ζήτημα μέχρι ποιου βαθμού οί ξένοι έπέδρασαν εί; τή·/ 
ελληνικήν ιδιότητα ύπό φυσικήν καί ψυχικήν έποψιν λέγει:

Οί αρχαίοι Έλληνες ησαν κατά τήν κοινήν (άλλ’ δχι αναμφισδήτητον) γλώ- 
μην τών χνθρωπολόγων βμεσοκέφαλοιι, καθώς δεικνύουν μετρήσει; αρχαίων κρα

νίων και ή έξέτασις αρχαίων ανδριάντων, τ. έ. ησαν ούτε φανεροί δολιχοκεφα- 
λοι ούτε βραχυκέφαλοι · ή κατά μέσον ό.ον σχέσι; τοΰ πλάτους καί τοΰ μήκους 
τοΰ κοανίοΰ ητο 77 : 100 κατά τοΰς τεχνικούς τή; ανθρωπολογίας όρους. □; 
πρό; τούς σημερινούς Έλληνας, ή σχέσι; αύτή ήλλαξεν ολίγον, δηλαδή είναι 
80 : 100, είναι δ κάτω όρο; τής βραχυκεφαλίας. Μεταξύ αριθμού τίνος αρχαίων 
κοανίων, τά όποία έμέτρησεν ό Rudolf Virchow1 2 3 4, αριθμοΰνται :

δολιχοκέφαλοι, μεσοκέφαλοι, βραχυκεφαλοι
28 % 52 «’/ο 20 7ο

Όσον διά τοΰ; σημερινού; Έλληνα; ό Ranke’ υπολογίζει (έκ 112 κρανίων)
15 70 31 X 54 7„

Έξ άλλων 76 κοανΐων 3 ύπελόγισα έγώ :
17 7ο 33 7ο 5θ 7ο

’Απ’ εναντίας οί Σλάβοι είναι φανερώ; βραχυκέφαλοι· τό μετρον των κρανί
ων είναι μεταξύ 81, 6 : 100 διά τους Σέρβους καί 85, 1 : 100 δια τους Κροατας. 
"11 μέ άλλα; λέξεις, εύρίσκονται κατά μέσον όρον (κατά τόν Ranke) 

δολιχοκέφαλοι, μεσοκέφαλοι, βραχυκέφαλοι
3 7ο 25 7> 72 “/□

Ότι οί Έλληνες έσλαβώθησαν, ότι «ούτε ρανίς έλληνικοΰ αίματος» ρεει, είς 
τάς φλέβα; τών σημερινών Ελλήνων, δέν άποδεικνύουν διόλου οϊ αριθμοί αυτό·.· 
τό πολύ επιτρέπουν νά συμπεράνωμεν, ότι έγεινεν έπιμιξι; βραχυκεφχλων τινών 
Σλάσβων.

Έκ τής πραγματεία; τού κ. Τούμπ, τή; όποία; αί τελευταίο ι λέ
ξεις είνε εκφραστεί ώτατα, δτι ή «σημερινή Ρωμιοσύνη εινε γνήσιον τέ
κνο·/ τή; αρχαία: μητρό;» πληροφορούμεθα δτι έτη τινά πρό τού Φαλ- 
μεράϋερ ό Kopitar, ό βαθύ; γνώστη; τών σλαβικών γλωσσών ύπεδήλωσε 
τήν ύπόθεσιν έκείνου· πλήν δμως χωρί; νά τήν βαθύνη δι ιδιαιτέρων 
σπουδών.*  Ήδη ό Kopitar είχε·/ αναφέρει εκείνο τό τεκμήριο·/, τό ό
ποιο·/ ύστερον άνεφέοετο έκάστοτε έν τή συζητήσει ταύτη, δηλ αδή τά; 
γ ωστά; λέξεις τού αύτοκοάτορο; Κωνσταντίνου ΙΙορφυρογεννήτου (περί 
<-Ι·μ. II, 5’1) «έσθλαβώθη πάσα ή χώρα καί γέγονε βάρβαρος». Αλλ 
ή λέξι; χώρα, δπως εξηγεί ό Παπαρρηγόπουλος, άναφέρεται μόνον είς 
τούς κάμπους, κατ’ άντίθεσιν πρός τά; πόλε'.; καί τά φρούρια, τά 
όποια παρέμειναν ελληνικά. "Οτι αί εις τήν κυρίως Ελλάοα σλαβικαι 
αποικήσεις, παρατηρεί ό κ. Τούμπ, ήσαν άλλου ειοου; η αύταί τή; 
Βουλγαρία; καί τής Σερβίας γίνεται φανερόν εκ τοϋ γεγονότος, δτι εις 
τήν 'Ελλάδα δέν κατεστάθησαν σλαβικά Κράτη δπως εις τήν Βουλγα
ρίαν καί τήν Σερβίαν, δτι τουναντίον ή πολιτική καί ό πολιτισμό; τών 
πολλών καί άξιολόγων πόλεων έμεναν καθόλου ελληνικά.

Geschichte der Halbinsel Morea, 1831.
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Σύρμα καταγοητεύει παντας ώς εξαίρετος σύζυγος καί τρυφερά μήτηρ μέ τήν 
άκτιτοβολοϋσαν έρασμιότητά της».

Μ ό ν α χ ο ν ’Οκτώβριος *—

ΞΕΝΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΙ

ΠΟΙΗΣΙΣ - ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ - ΘΕΑΤΡΟΚ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΕΦΗΜΕΡΙ-Εί

ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

TO GEATPON

'Αγνή εόριεα :« Πληροφορούμαι, ότι ή Σύρμα έρχεται ε’ις’Αθήνας καί έπεθύ- 
μουν νά σάς στείλω τινά περί αύτής. Ιδού ολίγα. Άφοΰ γρήγορα',Οά τήν έχετε δέν 
τής χρειάζεται εύγλωττότερο; συνήγορος ϊνα συλλέξη τάς συμπάθειας τοΰ εκεί κοι
νού άπό αύτήν τήν ιδίαν- άρέσκει είς καθένα επειδή διά καθένα εχει κάτι-ό καθείς 
ευρίσκει είς τά μέρη, τά όποια ύποκρίνεται, τό διά\όν χαρακτήρα του άρμόζον. 
Καί τοΰτο περισσότερον πάσης άλλης ήθοποιοΰ.

» Ή κυρία Σύρμα δέν παίζε·, μόνον τό μέρος της, δέν εννοεί νά γείνη απλώς 
όργανον τοΰ συγγραφέως, επιδιώκει τούναντίον τήν ελευθέραν έξαπλωσιν και όλο- 
τελή παράδοσιν τής προσωπικότητάς της. Τό πάθος της δέν εινε μετρημένου, άλλά 
πάθος φυσικόν,άπλοΰν, αληθινόν- αισθάνεται πράγματι ΊΙ τέχ.η τής Κυρίας Σύρ- 
μα—άν καί ή σκέψις τήν οδηγεί,—προέρχεται^έκ καρδίας- διά τοΰτο ή καρδία 
τήν εννοεί.

» Και εις τά τραγικά της μέρη άκόμη σας μαγεύει μέ φυσικότητα δ.οσεράν και 
τόνον άφελοϋς συνδιαλέξεως. Ή ομιλία της έρασμία και εγκάρδιος γέμει παιδικί- 
τητος. Οί φθόγγοι τής φωνής της εκρέουν έκ βαθύτατης αΐσθήσεως. Όσον άπερί- 
τεχνος, άφεκής, ψυχική ή γλώσσα της. τόσον καί ή ύπόκρισίς της- παν άλλο ή 
άγριοι σπασμοειδεΐς μορφασμοί κχΐ κομπαστικαι κινήσεις. Έκαστη κίνησις 
φύσις, πραγματικότης. Τοιαύτη καλλιτέχνις μέ τόσην τάσιν πρός τήν πραγματι
κότητα, τόσον τελείαν κλίσεν νά είσδύη ψιχολογικώς εις τό κείμενον, δέν ητο άλ
λως δυνατόν ή νά έπιδοθή εις τά νέα.

» Παριστάνουσα τούς γυναικείους τόπους νέου είδους ήδυνήθη μέ τά λαμπρά 
χαρίσματά της ν’ άναβή τή. ύψΐστην βαθμίδα ναί νά διαπρέψη. Χαρακτηριστικόν 
διχ τήν κυρίαν Σύρμα καί τό γνήσιον τής τέχνης της είνε ότι εξαντλεί τό απλώς 
ανθρώπινον έως είς τά ένδό-ερα τής ψυχής. ’Απομιμούμενη εύρίσκει πάντοτε μέ 
αλχνθχστον άκρίβειχν τό κύρος τής ούσίας, τό ίδιον χοώμα, τόν -χαρακτήρα τής 
προσωπικότητας. Άπό όλα της τά μέρη ή Νόρα τοϋ Ίψεν είνε τό αγαπητότερου 
της, διότι εις αύτό δύναται νά άναπτύξη δλα της τά χαρίσματα. Άλλ’ έπίσης 
αμίμητος είτε ώς Σαλώμη εις τόν «Ίωάννην» τοΰ Σούδερμαν, ReidindeleiΠ είς 
την «Βουλιαγμένη Καμπάνα» τοΰ Χάουπτμαν,ώς Φροΰ-Φροΰ, ώς Κχιμχεν είς 
τίς Φ ω τ ι έ ς τ’ ά η Γιάννη τοΰ Σούδερμαν. ’Αναρίθμητα είνε τά πρόσωπα, 
τά όποια «δημιούργησε καί οί μεγαλείτεροι γερμκνοί συγγραφείς έγραψαν δι’ 
αύτήν.

«’Ολίγοι καλλιτέχναι είχον τήν τύχην τής κυρίας Σύρμα. Άπό θρίαμβον είς 
θρίαμβον προέβη. Πρό πάντων δέ έθρ ιάμβ ευσεν έν Παρισίοις. Ό Λουκιανός Μύλ- 
φελδ λέγει κάπου περί τής Νόρας τής κυρίας Σύρμα: Η Δοΰζε παίζει τήν Νό-
ραν, ή Ρεζάν παίζει τήν Νόραν, άλλά δέν ήμπορώ νά φαντασθώ, ότι ή Νόρα 
εινε δυνατόν νά παιχθή άπό κανένα άλλον ή άπό τήν Αγνήν Σύρμα».

«Όχι μόνον έπί τής σκηνής, άλλά και είς τόν καθημερινόν της βίον ή κυρία

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Νέον ποίημα τοΟ Γκαΐτε. Τό έξαίρετον περιοδικόν,τής Νέας ·γόρκν,ς The 

είς τό φυλλάδιο» τοΰ Σεπτεμβρίου τας ακολούθους στροφας απ>- 
.. - * · ».»..... Τό ποίημα γερμανικάCritik δημοσιεύει 

διδομένας εις τόν 
εχει ώς έξής :

.. ........... ._
Γκαΐτε καί αδημοσιεύτου; έως τώρα. Τό

Per IIeiciie Mans
Icli bin ein reicher Mann ; icli babe 
lias gotlliche geschenk. die galie 

Mit Wenigen begnugt zu sein : 
Freunde viel, ein gut Gewissen, 
Madchen, willig niich zu kQssen. 
Und taglicb eine Flasche Wein.

Der 
Είιι

Τό όποιον σημαίνει
Ό πλοϋιίεος

«Είμαι ένας πλούσιος άνθρωπος- έχω τό θείο χάρισμα, τή δωρεά νά εύ/αρι- 
στιέμαι στά λίγα. Μάρκεΐ ένας φίλος, συνείδηση αναπαυμένη, ένα κορίτσι νά μέ 
φιλή χαρούμενα κ’ ένα μπουκάλι κρασί κάθε μέρα.»

Ό Γκαΐτε τήν εποχήν όπου έσπούδαζεν άκόμη έν Λειψ ά βεθαίως δέν θά ήτον 
άδύνατον νά έγραφε τήν ανακρεόντειο·/ αύτήν κοινοτοπίαν. Δυστυχώς όμως ήπα- 
τήθη τό άγγλικόν φύλλο·/. Όπως ό Dr Schudde Kopf τοϋ αρχείου Γκαΐτε-Σίλλερ 
είς Βάύμαρ ανήγγειλε·/ είς τό γερμανικόν περιοδικόν : «Das litterarische Echo» 
ή στιχοπλοκή αύτή προέρχεται οχι άπό τόν Γκαΐτε, άλλ’ άπό τόν Gleim.

— Νιώτεοος Ελλην περί Γερμανίας. Είς τό έγκ.
τον γερμανικόν περιοδικόν «Der Turmer» είς τό φυλλαδιον τοΰ ’Οκτωβρίου δημο
σιεύεται ύπό τόν ανωτέρω τίτλον άρθρον καί μετάφρασις —“ 'Γ’";-------*
ματος» τοΰ συνεργάτου μας κ. Γιάννη Καμπύση τοϋ δημοσιευθένιος 
φυλλχδιον τοΰ περιοδικού ή «Τέχνη» όπου ό συγγραφεύς όμιλεΐ περί 
κής Τέχνης καί τής σχέσεως τοϋ γερμανικού λαού μέ τήν -
σικήν. Τήν μεταφρασιν άρ στοτεχνικήν εκαμε ό κ Ί-'Λ·» 
σακις όμιλήσας είς τό γερμανικόν δημόσιο/ περί τή 
κινήσεως. Άλλά περιέργως είς τό φυλλάδιο-/
• Deutsche Litteraturzeitung· ένησχολήθη επί 
καί ό κ. .

— Ή Γέρμα ν 
θάνατον τοϋ τελευταίου μεγάλου της φΐ
• Mercure de France» ό κ. Ερρίκος Άλ;
νον άρθρον τό ^όποιον θά ήξιζε τόν κόπον ν 
τος αύτός δέν ήτο γεγονός έξ έκείνων, τά ------  -r-T
γικάς έκδηλώσεις. ‘Από "δεκαετίας αί ιδέαι τοϋ Νίτσε ησαν τό θέαμα εμπαθών 
συζητήσεων καί όλόκληοος ή κριτική είχεν έκφράσει γνώμην. Δ.α τή. Γέρμα-··—.· 
ό Ζ κρατούστρας ανήκει ήδη εις τήν ιστορίαν. “Εχει τό έθνος τούτο άλλας

"■τρίτον καί πολυτελέστα

του « Γερμανικοϋ Γράμ- 
είς τό 3ον 
τής γερμανι- 

_ι ποίησιν καί την μου- 
Ίούλιος Κ. φόν Έσλιν ό το- 

ί,ς νεωτέρας φ-.λογογικής μας 
ιού Απριλίου τοϋ 1899 τής 

aic  ......Β - , , τού ίο,ίου γερμανικού γράμματος
. Κάρολος Δίϊδριχ μεταφράσας καί τινα άποσπάσματά του.

ϊ<ι καί ό Οάνιιτος τοϋ Φρεδερίκον Νίτιίε. Σχετικώς με τόν 
ιιλοσόφου ή Γερμανία—γράφει είς τόν 
ιμπέρ — δέν έδημοσίευσεν ούτε έν μό- 
/’ αναφέρωμεν. Πράγματι δέ ό Οάνα- 

, όποια προκαλοϋν παταγώδεις φιλολο- 
οεκαετίας αί ιοέαι τοϋ Διά την Γερμανίαν
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Επομένως το Οέιτοον με τήν αύστηραν χύσην αποχήν τοΰ ωραίου ούλου έ- 
παρουσίασε παράδοξον καί άσύνηθες θέαμα πρωτοφανές εί; τά θεατρικά μας 
χρονικά.

Ιίατα τους θεατρικούς χρονογράφους τών έφηαερίοων ή μετάφρασις δέν έχα
σε·/ άπό σκηνής κανέν έκ τών προτερημάτων της. Άλλ' ή βαΟυτέρα ουσία τής 
κωμωδίας με τήν χάριν τών ύπθ·ΐνιγμών καί τ'ο λεπτόν πνεΰμα τής αριστοφάνειου 
σατύρας διέφυγε τους Οεατάς και δέν ήτο δυνατόν νά συμβή άλλως διά τό πολύ 
κοινόν πρό τοϋ όποιου έσατυρίζοντο πρόσωπα χανόμενα είς παρελθόν είκοσι τριών 
όλων αιώνων. Οϋτω καί διά τόνμορφωμένον θεατήν 0’ άπητοΰντο πολλά! γνώσεις 
τήςεποχής ϊνα δυνηβή ν' άναπαραστήση ταύτην νοερώς και ζήση ιρόπον τινά οί- 
κείως πρός τα πρόσωπα καί πράγματα έπί τινας ώρας ώς αρχαίος άθηναΐος, διά 
τής φαντασίας. Άλλα καί τό πλήθος τών θεατών εύρεν ευκαιρίαν νά γελάση μέ 
τήν αλατισμένην καί τόσω χαρακτηριστικήν στιχομυθίαν τοΰ Στρεψιάοου καί τοΰ 
Σωκράτους. Τό θέατρο·/ άντήχει κατά τάς στίγμα; έκεΐνα; τοΰ διαλόγου τοΰ με
γάλου φιλοσόφου καί τοΰ βαναύσου άθηναίου άστοΰ άπό παταγώδεις γέλωτα; καί 
καγχασμούς, τους όποιους ύπεδαύλιζεν ή άνευ έπιφυλάξεως πρός τήν ελευθεροστο- 
μίαν τοϋ πρωτοτύρου φρασεολογία τοΰ μεταφραστοΰ.

ΊΙ ύπόκρισις φαίνεται, ότι δέν συνετέλεσε πολύ εί; τό ν’ άποδοθή όσον επρεπε 
καλώς ή αριστοφάνειος κωμωδία. Αί εφημερίδες παρατηροΰ/ είς τούς ηθοποιού; 
ότι οεν κατενόησαν τά πρόσωπα τά όποια ύπεκρίθησαν καί ότι τινες έφανησαν κα
τώτεροι πασης επιεικούς κρίσεω; καί είς αύτήν τήν απαγγελίαν.

Τόν Στρεψιάοην ύπεκρίθη ό κ. Ζάννος, τόν Σωκράτη·/ ό κ. Μέγκουλας τόν 
Φειδιππίδη·/ ό κ. Τασσόγλους καί τόν Δίκαιον καί 'Αδικον λόγον ο! κ.κ. Άγγελά- 
κης καί Δαμάσκος.

— -Τά μεγάλα ζητήματα-. 'Ολίγα β·βλία έκδίδονται έν 'Ελλάδι τόσον 
κοινωφελούς ενδιαφέροντος, δσον περικλείει τό παρά τοΰ συναδέλφου κ. Α. Σπη- 
λιωτοπούλου προαναγγελλόμενου ύπό τόν ανωτέρω τίτλον έργον του. «Τά μεγάλα 
ζητήματα» εινε σειρά μελετών οικονομολογικών, πολιτειακών, έπιστημονικών, 
φιλολογικών κτλ. επί τών διαφόρων μεγάλων τοπικών ζητημάτων, αποτελούσα·. 
αληθή τοπικήν εγκυκλοπαίδειαν, άπό τήν εικοσαετή δημοσιογραφικήν ζωήν τοΰ 
κ. Σπηλιωτοπούλου. Άνχφέρομεν ιδιαιτέρως τινά εκ τών περιεχομένων τοΰ Βιβλίου 
τούτου Jvx καταδείξωμεν τήν επαγωγόν χρησιμότητά του : Τό οικονομικόν πρό
βλημα εν σχίσει πρό; τήν έγγειον παραγωγήν τής Θεσσαλία; (Σιτάρκεια, δασμοί, 
άναδασμοί), ή βιομηχανία τή; μετάξης καί ή ελληνική σηροτροφεία, τά θαυμάσια 
τής κοινοινική; προβλεψεω;, νέοι έμπορικο! καί γεωργικοί ορίζοντες, άγνωστοι εθνικοί 
ποιοι, ή άλι ία έν Έλλάδι καί Εύρώπη, ή αλληλεγγύη έν τή Γεωργία, γεωργικά! 
πλαναι,αί μεσαία·, τάξει; έν Έλλάδι, αί γυναϊκε; ώς οικονομικοί παράγοντες (ήγυ- 
ναικία εργασία— ΊΙ οικογένεια άνασχη·αατιζομένη—Έξέλιξι; τής νεωτέρας έλληνί- 
οος). To V καί γ'μέρος περιλαμβάνουν πλείστα; πολιτειακά; κ ί φιλολογικά; μελέτας 
επίσης ζωηρού ενδιαφέροντα;. ώ; τ’ο ναυάγιον τής ψήφου, οί έλλη ες βουλευταί, 
ανθρωπολογία καί φύλακα·, αί πόλεις τοΰ μέλλοντος, ιερείς καί διδάσκαλοι, τό 
διήγημα ώς βάσι; έθνικής φιλολογίας, χίλια έτη έκ τής ζωής ένό; έθνου , ή ελ
ληνική οικογένεια άλλοτε καί σήμερον κτλ. «Τά μεγάλα ζητήαατα» θ' αποτελό
σουν κομψόν τόμον έκ 400 περίπου σελίδων είς σχήμα μέγα 8ον τιμώμενον δρ. 
4.50 διά τό εσωτερικό/ καί φρ. χρ. 5 διά τό εξωτερικό·/. Διά πάσαν αΐτησιν 
άπευθυντέον παρά τώ συγγράφει οδός Καρνεχδου άριθ. 40α Άθήναι.

— εΠιιναΟήνιιεα ■. Έξεδόθη τ'ο α1. τεύχος νέου δεκαπενθημέρου εικονογραφη
μένου περιοδικού τά «Παναθήναια» έκδιδομένου έν Άθήναις ύπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ κ. Κίμωνος Μιχαηλίδου.

ΤΟ ΠΝΙΞΙΜΟ ΤΟΤ ΠΑΙΔΙΟΓ
ΤΠΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Ό Κωνσταντής ό Τσιτσούκας ήτον ό τρόμος δλων τών άγυιοπαίδων, 
τών άτακτούντων αγωγιατών, τών κλεπτών καί τών κλεπτριών τών ο- 
πωρικών. ΙΙότε ώς άγροφύλαξ, πότε ώς κλητήρ τής- δημοτικής αστυνο
μίας, πότε ώς παιδονόμος τοϋ σχολείου, ποτέ δέν έπαυσε νά υπηρέτη 
τόν Δήμον άντ'ι τριάκοντα κατά μήνα δραχμών.^

Είς τήν εξοχήν, δταν διετέλει άγροφύλαξ, ή δραγασιά, ή ιδιόρρυθμος 
έκείνη έπί υψηλού λόφου καλύβη, ήτον τό σκιάζουρο, ό’χι τών όρνέων, 
άλλά τών παιδίων, δσα έτρεχαν έξω στ’ αμπέλια διά νά κλεφτολογή- 
σουν. Άπο τόν Μάϊον, δταν αρχίζουν τά μούρα, τά κεράσια, τά τζά
νερα, εως τόν ’Οκτώβριον, δταν έχη τελειώσει ό τρύγος, καί συλλέγουν 
τά κυδώνια, διότι «δέν φυλάγονται πλέον», άπό τής κυδωνιές, έπρεπε 
νά έχη τις τέσσερα μάτια τουλάχιστον, δύο έμπροσθεν καί δύο όπισθεν 
τού κρανίου, διά νά εινε βέβαιος δτι δέν θά τόν ίδη ό Τσιτσούκας νά 
κλέπτη. Μόνον τό μπαϊράκι του, τό κόκκινο·/ εκείνο μανδήλιον, τό ό
ποιον έκυμάτιζεν υψηλά άνω τής στέγης τής δραγασιάς, μόνον εκείνο ήο- 
κει νά τρέψη είς φυγήν τους κλέπτας.

Έπΐ τού λόφου ΐστατο ή καλύβη, καί γύρω—γύρω άπλώνετο ό κάμ
πος, πού ομαλός καί επίπεδος, πού κοίλος καί κυρτούμενος, όλοπράσι- 
νος άπό τ’αμπέλια. Καί δλα τ’ άμπέλια τά έβλεπε·/ ό Τσιτσούκας 
δλα τά έσκεπε τό μπαϊράκι του.

Ήκούετο έξαφνα μία κραυγή :
— Έ, έΙ.,.άλάργ’ άπ’ τ’ άμπέλια!
Καί ή φωνή του ήτον μεγάλη, δυνατή, καί ήτον ανορώσης καί τρα

χεία. Και τήν έτρεμον όχι μόνον τά παιδία, άλλα και ηλικιωμένοι άν
θρωποι. Τήν νύκτα, καθήμενος είς τήν δραγασιάν του ήκουε μακρόθεν 
κουδούνια καί πατήματα ήμιόνων, καί φωνάς άγωγιατών νά τραγουδούν. 
Τότε έφώναζεν έ! έΙ και άπό τήν φωνήν ταύτην, καί μόνην, μέ δεισι- 
δαίμονα φόβον, πας ονηλάτης ένόει δτι δέν θά ήτο ευκαιρία οια να κλέψη 
σταφύλια τήν νύκτα εκείνην.

"Εξ ή έπτά φοράς εϊχεν οδηγήσει εί; τήν Δημαρχίαν τήν Κατσούλα 
τήν Κλεφτρού, μίαν άλλόκοτον γραίαν, ή οποία δυσκόλως ήδύνατο να 
θεραπευθή άπό τήν νόσον της. Έγνώριζε «μέ τό νούμερο» δλας τάς 
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sz συστήματος χλεπτρίας. Δύο γυναίκες, μητέρα καί κόρη, καλού
μενα! κοινώς ή φράγκα καί τό Τσουλούφι, ήσαν «τό πρώτο νούμερο», 
ποτέ οέν τάς είχεν εύρη νά μαζώνουν έληές εις τόν ελαιώνα των, άλλά 
πάντοτε εϊς τόν ελαιώνα τής γειτόνισσας, ποτέ δέν τάς είχεν ίδεΐ νά 
απλώνουν τά σύκα εις τήν λιάστρα των, άλλά τάς είδε πολλάκις νά 
μαζώνουν τά σύκα τής ξένης λιάστρας. Άφηναν τά σύκα άπό τής συκές 
των νά πέσουν, γνωρίζουσαι καλώς δτι έπιπτον είς τό ίδικόν των έδα
φος, κ' έγέμιζαν κατά προτίμησίν ολίγα καλάθια άπό τήν συκήν τής 
γειτόνισσας.

Μίαν τών ημερών, περί τά τέλη Σεπτεμβρίου, μετά τόν τρύγον καί 
τό τράβηγμα τού μούστου ήσχολοϋντο αί δύο νά βγάλουν τά στέφυλα 
είς έ'να κήπον συγγενούς των. Ό κήπος έχωρίζετο άπό άλλου γειτονι
κού κήπου δι' απλού χαμηλού φράκτου. Βλέπουσαι δτι είς τόν 
γειτονικόν κήπον ύπήρχον σωροί στεμφύλων, τά όποια οί ίδιοκτήται 
αμελούσαν νά βγάλουν, άφησαν τά στέμφυλα τά ίδικά των, καί ήρχι- 
σαν νά κουβαλούν τά τού γειτονικού κήπου.

Ή κόρη έγέμιζε μέ βίαν τό καλάθι κ’ έτρεχε. Ή μήτηρ τής έλεγε 
νά μή βιάζεται, άλλά «νά σ|άζη λιγάκι τό σωρό», εννοούσα ν’ άραιώνη 
τοιουτοτρόπως τά στέμφυλα, ώστε νά φαίνεται κάπως άθικτος ό σωρός.

— Νά, κύτταξέ μ’, εμένα ! είπεν.
Ή γραία έλαβε τό κοφίνιον, έπήδησε τόν φράκτην, έτρεξε, κι' άφοΰ 

τό έγέμισε καλά, μ’ ένα ξύλο άνακάτωνε και ήραίωνε τά στέφυλα, ώστε 
νά μήν είνε πατημένα πολύ, διά νά φαίνεται όγκος. Τήν ιδίαν στιγμήν 
ή νεωτέρα, άφιχθεϊσα άπό τήν άπομάκρυνσιν τής μητρός, έλαβε ποτη
ριού, κ’ έδοκίμαζε τό πρωτόβγαλτο ρακί, τήν «σούμμα», ίσως διά νά 
ίδή «πόσα γράδα εινε». Έρρόφησε βιαστικά ένα ποτήρι, κυττάζουσα 
συγχρόνως νά μήν τήν ίδή ή μάνα της, εϊτα έσηκώθη άπό πλησίον άπό 
τό ρακοκάζανο, κ’ έκύτταζε πρός τό μέρος τού φράκτου, όπόθεν θά 
έπανήρχετο ή γραία.

Πώς εύρέθη έκεϊ ό Τσιτσούκας! Άδηλον."Εξαφνα άκούεται φωνή.
— Έ, τό Τσουλούφι ! μήν τό πίνης μονάχη, άφησε καί λίγο γιά 

τή μάνα σου !
Στραφείς πρός τήν γραίαν έφώναξε.
— Μπράβο, γρηά φράγκα ! καλά τόνε σιάζεις τό σωρό...

¥
Νέα τις γυνή, τής όποιας ό σύζυγος είχε ξενιτευθή πρώιμα είς τήν 

’Αμερικήν, όπόθεν δέν έπανέκαμψε πλέον, έξηκολούθει νά φορή, συχνά 
κόκκινον φουστάνι παρά τά έθιμα τού τόπου, δπου αί γυναίκες τών 
άπόντων ναυτικών δέν νομίζεται πρέπον νά στολίζωνταΐ. Μέ τό κόκκι- 
νον τούτο φόρεμα έπήγαινεν έπιδεικτικώς είς τήν έξοχήν, είς τό άμπέ- 
λι της. Μία γραία γειτόνισσα αρχαϊκή, βλέπουσα αύτήν, έσταυροκοπεί- 
το κ' έλεγε.

— Σάν όξ’ άποδώ μού φαίνεται, Θέ μ' σχώρεσέ με ! Άμ δά !... 
«Σφούσες Μαρούσες ούλβς κοκκινοφουστανούσες» .

Μέ τό κόκκινον φόρεμα ό Τσιτσούκας τήν εύρε μίαν τών ήμερών ά- 
νεβασμένην εις πελωρίαν βερυκοκκιάν, κτήμα αύτής έκείνης τής γειτό
νισσας ήτις έσταυροκοπεϊτο είς τήν θέαν της, καί άσχολουμένην νά γε- 
μίζη τό καλάθι της μέ τάς κιτρίνας εύχυμους οπώρας.

— Ά ! άνέκραξεν ό Τσιτσούκας, κ’ έγώ έλεγα πώς μονάχα τό δι
κό μου τό κόκκινο μπαϊράκι άνεμίζει τόσο ψηλά !...

★

ό Κων- 
σταντής ό Τσιτσούκας ήτον διορισμένος παιδονόμος είς τό σχολείου. 
Ποτέ ό γιαλός, άπό μίαν άκρην είς άλλην, δέν ήτον έλευθερώτερος άπό 
μικρά παιδιά, καί οί βράχοι καί οί κολπίσκοι τής ακρογιαλιάς δέν ήσαν 
έρημότεροι άπό φυγάδας τού δημοτικού καί τοΰ ελληνικού σχολείου. Τά 
καϋμένα τά καβουράκια, καί τά γρινιάτσα καί τά κοχύλια, δλα είχαν 
εύρη την ησυχίαν των. Τό θέρος, μόνον πρωί καί βράδυ έπέτρεπε τό 
κολύμβημα είς τά παιδία. Είς κανένα μικρόν μοσχομάγκαν δέν έπέτρε
πε νά κολυμβα οκτώ ή δέκα φοράς τήν ήμέραν. Άλλά καί κανέν παι- 
δίον δέν συνέβη νά πνιγή έπί Τσιτσούκα παιδονόμου, τήν πρώτην καί 
τήν δευτέραν χονιάν.

Έπετοέπετο νά βουλιούν, καθώς συνειθίζουν, 
μέ τήν άδειαν τού ιδιοκτήτου.Είς κανένα δέν έπετοέπετο 
ήτοι νά πηδά μέ τήν κεφαλήν κάτω, άλλά μόνον <■' 
δηλ. νά ~r,Si όρθιος, άπό τό ύψος τού τρίγγου δπως καί

• - * ’ ·....? . 1.......2.......  _._“ι·

Έπί δύο ή τρία έτη, περί τάς άρχάς τής έβδομης δεκάδος, 
ό Τσιτσούκας

;, άπό μίαν άκρην είς άλλην, δέν ή· 
καί οί βράχοι καί οί κολπίσκοι τ;

τίς βάρκες, άλλά μόνον 
; νά « δίνη βούτη » 

ήτοι νά πηδά μέ τήν κεφαλήν κάτω, άλλά μόνον «νά δίνη παλούκια», 
δηλ. νά πηδά όρθιος, από τό ύψος τού τρίγγου δπως καί τού μπαμπα- 
φίγγου, τών είς τόν λιμένα αραγμένων κατά καιρούς γολλετών καί βρι- 
κίων. Μόνον άπό τήν κωπαστήν, καί άπό τήν άκρην τού μπαστουνιού 
τής πλώρης, έπετοέπετο νά δίνουν βουτιά. Τοιούτος ήτον ό άγραφος κα
νονισμός τού Τσιτσούκα, τόν οποίον ύπεχρεοϋντο ν' άποστηθίσουν καί 
«νά τόν ξέρουν, νεράκι, άπ ’ όξου», δλα τά παιδιά, «τά δασκαλούδια, 
καθώς καί τά ξυπόλυτα τού δρόμου, τ' άγυιόπαιδα».

Τήν δευτέραν χρονιάν, τής παιδονομίας τού Τσιτσούκα, ένα παιδί, 
τέκνον ένός πρώην χερσαίου καί νύν θαλασσινού, Δημητρίου Δαλαπού- 
λ'.α. εύρέθη ν' άτακτη μίαν ήμέραν είς τόν αίγιαλόν, καί νά προσπαθή 
νά μάθη κολύμβι, είς ώρας άπηγορευμένας. Ό Τσιτσούκας τό έκυνήγη- 
σε, τού έδωσε δυό τρεις ξυλιές είς τά νώτα, καί τό έστειλε νά πάη 'στή 
μάνα του. Το πα'.δίον έφυγε κλαϊον.

'Ολίγον παραπέρα, ευρίσκει τόν πατέρα του. Καθώς τόν είδε, έβαλε 
κλαυθμηροτέραν φωνήν, χωρίς ορατά δάκρυα.

— Τί έχεις ;
— Νά, ό Τσιτσούκας μ' έδειρε !
Ό Δαλαπούλιας έθύμωσεν. "Ετρεξε νά προφθάση τόν Τσιτσούκαν. 

Καθώς τόν ηυοεν, άρχισε νά τόν όνειδίζη σκληρώς. Νά μήν τρομοκο- 
τήση άλλη φορά κα'ι πειράξη τό παιδί του ! Αύτός δέν είχε άνάγκην 
άπό Τσιτσούκαν παίδευτήν. Είνε ικανός νά παιδέψη τό παιδί του, καί 
μήν ηύρε τά στραβά κομμάτια τής Δημαρχίας, κ’ είνε τεμπέλης, καί 
δέν πάει νά δουλέψη. Καί γιά νά φαίνεται πώς κάτι κάνει κι’ ό Τσί- 
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τσιύκας, για νά βρίσκεται ‘σέ δουλειά κι’ αυτές, θέλει τάχα νά παί
δεψη τά παιδιά τοΰ κόσμου. “Ας πάη καλλίτερα νά σαρώνη τήν 
αύλή τής κυρά — Δημαρχίνας, γι' αύτό καί μόνο εινε άξιος, κι ’ άλλη φορά 
νά προσεχή, γιατί....

Ό Τσιτσούκας δέν άπήντησε τίποτε. Έσεισε τήν κεφαλήν. Ήσθόν- 
θη πικρίαν ν' ανέρχεται άπό τήν χολήν του είς τόν ουρανίσκον. 
Εύρισκε τφ οντι άδικα τόν μπελά του, μ' αύτά καί μ’ αύτά. 
Κ ’ ήταν ίσα-ΐσα ό μόνος ποΰ δέν έσκούπισε ποτέ τήν αύλή τής κυρά 
Δημαρχίνας, όχι τώρα ποΰ ήτον παιδονόμος, άλλ’ ούτε άρχήτερα, δταν 
ήτον κλήτωρας ή δραγάτης, κι ’ δσο γιά τά στραβά κομμάτια τής δη- 
μαρχίας, άξιζε τφ δντι τόν κόπον νά γίνεται κακός μέ τόν κόσμον γιά 
τριάντα τόν μήνα ψωροδραχμές ! Δύο χρονιές τό δημοτικόν συμβούλιον 
εις τήν ψήφισιν τοΰ πληθυσμού, είχε προτείνει τήν αύξησιν τού μισθού 
του είς 480 καί είς 400 δραχ. τόν χρόνον. Άλλ’ ό νομάρχης, καθώς 
τόν έπληροφόρησαν, έσβυνε τόν αριθμόν τούτον, κ’ έγραφεν άναλλοιώ- 
τως 360. Καί ηΰξανε κάθε χρόνον τόν μισθόν τού «δημολογιστοΰ παρά 
τή Β. Νομαρχία», κ’ εξόγκωνε, καθώς τού είχεν είπεϊ ό γραμματικός 
τής δημαρχίας, δλα τά κονδύλια δσα άπέβλεπον εισφοράς προωρισμένας 
διά τήν μεγάλην καταβόθραν, διά τό Κέντρον, κ' έσμίκρυνε κ' έψαλίδι- 
ζεν δλα τά ποσά τά προωρισμένα διά μακρόν τι δημοτικόν έργον ή διά 
νά ψωμοζή μικρός τις άνθρωπος υπηρέτης τού Δήμου.

Άπό τότε ό Τσιτσούκας ήρχισε ν’ απογοητεύεται. Δέν ήτο πλέον 
τόσον δραστήριος καί αύστηρός δσον πρώτα.

★

Τήν τρίτην χρονιάν, ένα δειλίνόν, τόν 'Ιούλιον μήνα, κραυγή άγω- 
νιώντος παιδιού ήκούσθη είς τόν αίγιαλόν, είς τό ίδιον έκεΐνο μέρος, είς 
τήν άκρην τής πολίχνης, δπου έκολυμβούσαν συνήθως πολλά ανήλικα 
παιοιά. Δύο κραυγα'ι γυναικών, άπό ένα παράθυρον αντίκρυ, καί άπό 
ένα λιακωτόν παραπέρα, άπήντησαν είς τήν κραυγήν τήν πρώτην.

— Γλυτώστέ το I... Γλυτώστε το !
— Τρεχάτε 1.. Πνίγηκε τό παιδί !
Έτρεξαν οί εύρεθέντες έκεϊ πλησίον. Δύο νέοι έθαλάσωσαν, ένας 

τρίτος έπήγε μέ τήν βάρκαν, κρατών τόν γάντζον έτοιμον καί τήν α
ποχήν, ανέσυραν τό αγωνιών παιδίον, και τό έφεραν είς τήν ξηράν.

Τό έτριψαν, τό έκρέμασαν ανάποδα. Μετήλθον δλα τά συνήθη έμπει- 
ρικά ή πρόχειρα μέσα... Ητον αργά. Τό παιδίον, ήτο πνιγμένον έντε- 
λώς πνιγμένον.

Ήτον αύτό έκεΐνο τό παιδίον τού Δαλαπούλια. — Ό γέρω-Τσιτσού- 
κας είχεν άπογοητευθή.

Α. Παπαδιαμάντης

ΝΟΡΑ
ΠΙΟ Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗ

Εις τήν κυρίαν 'Αγνήν Σόρμα

Κι’ είπε τά Πνεΰμα —Είμαι Λ Δόξα 
Ποΰ σοΰ φιλεΐ τήν κεφαλή· 
Στά σκότη, στά ούράνια τόξα 
Είσαι μιά δύναμη καί σύ, 
Στά έφτά τά χρώματα ένα χρώμα 
Καί τοΰ συννέφου μιάν όρμή.

Κ' είπες καί σύ —Άν λάμπει Λ Δόξα 
Στά μέτωπό σου ώ Ποιητή, 
Κιάν στά σκοτάδια, κιάν στά τόξα 
Τών ουρανών περνάς καί σύ, 
Έγώ είμαι, έγώ, ποΰ τή ζωή σου 

Θά δείξω πλιά σπαρταριστή.—

Κι' δση λαχτάρα κλεϊ ή αλήθεια 
Κι' δση φοβέρα ή μαντική,
Κι' δσα περνοΰν σάν παραμύθια 
Μέσα στών κύκλων τήν όρμή, 
Όλα τά πήρες, κ' ή ψυχή σου 
Τούς έδωσε ψυχής ψυχή.

Κ' είσαι ώραία, τόσο ώραία...
Καί τόσον είσαι αληθινή
Ποΰ μπρός σου ύψώνεται ή ’Ιδέα-
Καί φαίνεσαι ή παντοτινή 1
Γυναίκα, όχι σάρκα σάρκας 
Μά αμέτρητων ψυχών ψυχή.

Ώ Νόρα! σ ’ άγαπώ 1 Είσαι έκείνη
Ποΰ σέπλασεν ό λογισμός-
Προψές μοΰ έφάνηκες—Ώ θρήνοι I — 
Κ’ είπα—νά ξεψυχήσω έμπράς
Στά πόδια σου, μόνο καί μόνο 
Νά μή σοΰ φύγει στεναγμός.

Κ’ είπα —ΤΩ θάματα θαμάτων, 
Κι' ώ άξαφνο άνοιγμα ματιών 1
Έξω άπ’ τά βάθη τών μνημάτων
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Kt’ άπό τή ζωή τών ταπεινών
Κάτι ώ τρισεύγενη ξανοίγεις
Πέρα άπ’ τόν ήσκιο τών σπιτιών...

Κ’ είπα- Ώ Τέχνη σοϋ ταιριάζει
Ύμνος έλευτερων πουλιών,
Τήν ώρα ποϋ στά δέντρα στάζει
Τό δροσοόόλι τό πρωινόν,
Κ' είπα- Ώ Τέχνη Δικαιοσύνη
Τών ακριμάτιστων καρδιών!

Μ. Μαληκάόης

ΑΘΗΝΑ·!· Κ Α ΗΘΗ

ΑΤΘΙΣ

Μετά τον Γΰρον άνήλθομεν είς τήν δενδροστοιχίαν. Εβαοιζομεν παν- 
τοτε εμπρός, αύτή καί εγώ, όπίσω δέ ή μαμά καί ή θεία της. Ο κό
σμος ήοχετο έκ τή; πόλεως ν ’ άναπνεύση, φεοόμενος πρός τήν ανοικτήν 
έκτασιν τοΰ Ζαππείου. Έβαδίζ'υ.εν βραδέως. Τό λυκόφως έπήοχετο καί 
ο'.ά μέσου τοϋ άπαλοΰ πέπλου του διεκρίνομεν είς τούς περιπατητάς 
πολλάς φυσιογνωμίας γνωστάς, έχαιρετούσαμεν δ'ε ή σύνοδός μου καί εγώ.
Η ανιαρότερα τών συνηθειών ό χαιρετισμός τών περιπατητών. Κλίδεις 

κεφαλών, μειδιάματα, άπ’ έκεΐνα τά όποια τόσον παραστατικά έζωγρά- 
φισε είς έν διήγημά του ό Σούδερμαν, ένίοτε δέ καί χειραψία-, πρό: ί- 
δρωμένας χεΐρα;. Ή σύνοδό; μου ήτο ωραία νεάνίς, έφερε μαύρην τουα- 
λέτταν καιτοι δέν είχε πένθος, αψηφούσα τήν μόδαν, ήτις οια τα; οε- 
σποίνίοας καταδικάζει τού; μαύρου; χρωματισμούς άνευ πολλών οιατυ- 
πώσεων καί μέ τόσην σκληρότητα, δσην καταδικάζει τό Στρατοδικεΐον 
στρατιώτην άπολέσαντα τό κομβίον τής χλαίνη; του. Ή εξαιρετική 
αυτή κλίσις τής νεάνιδο; πρός τον μαϋρον χρωματισμόν του ενουματος 
οια τούς πολλούς ήτο ανεξήγητος, διά τούς εύνοοϋντας τήν φιλαρέσκειαν 
τής γυναικός είχε τόν λόγον, δν λόγον εϊχε κα1. ό Καλβΐνος φέρων πάν
τοτε μαϋρον ένδυμα διά νά έξαίρη διά τής άντιθέσεως τάς λεύκάς γράμ
μα; τοϋ προσώπου του. Καί ή έπιδερμίς τής νεάνιδος ήτο τόσον λευκή. 
Εβαινε με σεμνόν ύφος, άνασύρουσα ίσως υπέρ τό δέον τόν ποδόγυ

ρον της οιά νά δεικνύη κατά τήν αίωνίαν μέθοδον τών φιλάρεσκων 
γυναικών τήν κνήμην της, φιλαρέσκειαν, τήν όποίαν άνήγαγεν είς ορον 
άπαράβατον ή Αικατερίνη τών Μεδίκων,—διότι ή ωραία γυνή, δταν έχη 
ωραίαν κνήμην δέν οφείλει νά τήν κρύπτη άπό τά δμματα τοϋ κόσμου, 
αφού τό ώραΐον δέν εινε κτήμα τοΰ άτόμου, άλλά παντός έχοντος οφ
θαλμούς. Έπί τής μορφής της έδεικνύετο ούρανϊα γαλήνη, δλαι οε 

αί λεπταί γραμμαί τοϋ προσώπου της άπέπνεον αβρότητα, παρθενικήν 
ήδύτητα. Ό Ρουσσώ δέν θά ευρισκεν ώραιότερον τύπον διά νά πλάση 
τήν Έλοιζαν του, ή Μαντάμ δέ Στάελ τήν ιδεώδη Κόρινναν της, ό Λα- 
μαρτΐνος τήν έξιδανικευθεϊσαν Έλβίραν του, ό Γκαΐτε τήν Μαργαρίταν 
του, ό Μωπασσάν τήν ’Ιωάνναν του, ό Σιένγκιεβιτς τήν ’Αγγελικήν 
του. Ένφ έχαιρέτησα μίαν μικράν άσχημομουρίτσαν ή ωραία κόρη μοϋ 
εΐπεν αίφνης :

— Τήν γνωρίζεις αύτήν ;
— Ναί.
Καί χωρίς νά άναμείνη τήν άπάντησίν μου :
— Πώς δέν είμπορώ νά βλέπω άσχημες γυναίκες !
Έτόλμησα νά παρατηρήσω, δτι έάν δέν ύπήρχον τά άσχημα πρόσωπα 

οέν θά είχομεν τήν ευτυχή άντίθεσιν τών ωραίων προσώπων.
'Ανύψωσε τούς ώμους.
Ήθέλησα νά προχωρήσω άκόμη διά τάς άσχήμους γυναίκας καί ^τής 

άνεπόλησα τόν γυναικοζωγράφον Όλιβιέ τοϋ Μωπασσάν, ό οποίος δταν 
ήθέλησε νά ζωγραφίση τήν Όνειροπόλον του έδίσταζε τόσον εάν επρεπε 
νά τήν κάμη ώραίάν ή άσχημον. ’Ωραία θά κατέθελγε περισσότερον, θά 
έσκόρπιζε περισσότερον θέλγητρον, θά ήρεσε καλλίτερον εις τούς πολλούς, 
ένφ άσχημος θά είχε χαρακτήρα, θά έξήγειρε περισσότερον τήν σκέψιν, 
Οά συνεκίνει πλειότερον", θά ενείχε βαθυτέραν φιλοσοφίαν. ,

Έγέλασε καί δεικνύουσα τούς μαργαρίτας, οΰς έκρυβε εις τά χείλη, 

είπε : , , ,,
— Μά έπί τέλους είμπορεΐ νά συγκινοϋν τούς καλλιτεχνας αι ασχη- 

μαι, πρός Θεού δμως νά μή έχουν καί άξιώσεις φιλαρεσκείας !
— Καί έχει αξιώσεις αύτή ή μικρά ;
— Ού ! Σάν δαιμονισμένη κάνει είς τά σαλόνια, σά; βεβα'.ώ.
Έπειτα ένφ έχαιρέτα μίαν υψηλήν θελκτικήν νεάνιδα μέ τόν προση- 

νέστερον τρόπον, έλεγε : _ , »
— Αύτή πάλιν τί σοΰ λέγει ; Δέν έχει άφήση νέον, ποΰ να μη ε- 

καμε κόρτε μαζί του. . , ,
Ζωηρόν χρώμα έβαφε τάς παρειάς της, έβάδιζε τόρα ελαφροτερον,πνοη 

βαθείας άγαλλιάσεως κατήρχετο έπί τοϋ αίγλήεντος προσώπου της. 
Εϊχεν ύποστή αίφν.δίαν μεταμόρφωσιν. Ήσθανόμην, δτι ο ιοαν-.κος της 
άβρότητος τύπος, δν ένόμισα πρός στιγμήν, δτΐ^ διέβλεπον εις αύτήν, 
διελύετο ώς έλαφρόν νεφίδριον καί ή κοινωνική αύρα πνεύσασα αποκάλυ
πτε προ τών όμμάτων τό πραγματικόν βάθος τής ψυχής τής ενοικουσης 
έντός θελκτικών μεσοφορίων, έντός διεγερτικού ποδογύρου. Το ειοωλον 
τή; Κόριννας μετεβάλλετο είς κακολόγον επαρχιώτην μεσήλικον, η ποιη
τική Έλβίρα τών ρωμαντικών στίχων τών «Ποιητικών Αρμονιών» εγι- 
νετο ή Κυρά — Κώσταινα τοΰ κήπου τών Μουσών, η ποιητική Ελοιζα 
ή καμωμένη άπό καρδίαν καί αίσθημα μόνον, έξελίσσετο_ εις την πλύ
στραν τής συνοικίας φέρουσαν τά άπλυτα τών πελατών της απο την 
σκάφην τη; είς τόν δρόμον. Καί ό Καλβΐνος έφόρει μαϋρον πάντοτε έν
δυμα διά νά άναδεικνύη πρό τών οφθαλμών τών μαθητών του επιολητι.
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κωτέραν τήν μορφήν του, είχεν Sv ώραΐον ιδεώδες άγωνιζόμενος ύπέρ τής 
θρησκευτικής μεταρουθμίσεως τοϋ κόσμου, άλλ’ ή ψυχή του ήσθάνετο 
τήν μεγαλειτέραν χαράν έν τφ έρημητηρίφ του τής Γενεύης, δταν έυ,άν- 
θανε τάς σφαγάς τών οπαδών του. Διά τών σφαγών καί τής καταδ'.ώ- 
ξεως θ ’ άνυψούτο τό δόγμα του. Διά τών μαρτυρίων καί τών διωγμών 
μήπως δεν ίδρύθη ό χριστιανισμός ; Διά τών διωγμών κατά τών ομοφύλων 
των ζητούν ν' άνέλθουν εις τήν συνείδησιν τών άλλων καί αί γυναίκες 
σήμερον. Ή παρέλασις τών γνωστών καί άγνωστων μας τήν ένεψύχω- 
νε πάντοτε εις ένα προπετές καί άνερυθρίαστον κατηγορητήριον.

— Τής ξέρεις τής ,‘^άδου ί Μάννα καί κόρες τού δρόμου.
Πάσα διαμαρτυρία ήτο περιττή. «Αί.,.ίδου ήσαν διεφθαρμένα! μέχρι 

μυελού όστέων, αί ...πούλου χθες άκόμη έκαμαν νέον σκάνδαλου. Ή 
...άκη. "Ας την αύτήν. Τόρα τάς τουαλέττας της τής τάς κάμνει ό 
τάδε χρηματιστής. Ή...(δον. Άλλο τσανάκι αύτή. Κάθε ημέρα πηγαί
νει εις τό σπίτι τοϋ τάδε. Άλλοτε έπήγαινεν είς άλλον. Ή ώραία... 
πούλου τόρα. Τί, οέν ήξευρα τά προχθεσινά ; Πού έζων, λοιπόν ; Τό 
σκάνδαλον τής άμάξης, τήν οποίαν έσταμάτησεν ό άστυφύλαξ. Νά καί 
αύτό τό μικροκαμωμένο, ό μικρομέγας αύτός ποδόγυρος. Προκλη- 
τικώτατον. Δέτε τήν ...άλλη. Αύτός πού τήν συνοδεύει κα'ι μέ 
τόν όποιον χαριεντίζεται δέν έχει καμμίαν συγγένειαν. ΤΙ θράσος αύτή 
ή ...,» έτόλμησεν άκόμη νά είπη διά μίαν νεάνιδα, θεωρουμένην ώ; προ
σωποποίησήν τής ηθικής καί τής άξιοπρεπείας.

— Άλλ’ αύτή ; διέκοψα.
— Τί αύτή δέν τά ξέρετε τής Κηφισσιάς ;
Έχει βοήξη ό κόσμος. Μόνον σεις δέν θά τά ξέρετε...
Καί διηγήθη νέας ιστορίας, δσον νέα πρόσωπα άντιπαρήρχοντο μέ 

ύφος πολύ ζωηρόν. Έπειτα καθώς έπηγαίναμεν εις τού Γιαννάκη διά τό 
τό βραδυνόν παγωτόν, έστέναζεν ελαφρώς καί είπε :

— Πώς ήθελα νά έγραφα ! Σεις δέν ξέρετε δλοι σας νά γράψετε. 
Διαβάζω τόσα πράγματα, κανέν αληθές, κανέν κοινωνικόν γράψιμον τί
ποτε δέν είνε βγαλμένο άπό τήν άληθή άθηναϊκήν ζωήν. Γράφετε διά 
τάς 'Αθήνας ώσεί νά έχετε πρό τών οφθαλμών σας πέπλον. "Ηθελα νά 
έγραφα σάν τόν Πρεβό. Διαβάζετε, ΓΙρεβό ; Πόσας Μώδ, πόσας Ζακελί- 
νας, πόσους τύπους Μαγδαληνής, Δέρας, Μάρθας, Ιουλιέττας θ' ανεύ
ρισκα εις τήν Κηφισσιάν, εις τό Φάληρον, είς τάς ’Αθήνας, είς τόν Πει
ραιά. Θά έγραφα ώραία, πολύ ώραία πράγματα. ΤΙ λέτε, μού είπε προ- 
σηλοΰσα τήν φασαμαίν της έπί τών αγγελικών οφθαλμών της καί βλέ- 
πουσα άναιδώς είς τά πέριξ τραπεζάκια :

— Λέγω, δτι θά είχατε ώραίαν γλώσσαν, τής είπα προσφέρων 
Εν κάθισμα.

Μποίμ

ΜΙΚΡΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

Ό Γουλείλμ,ος φόν ΙΙόλβντζ. Μέ τήν 
μυθιστορήματος τού Γουλιέλμου φόν Πόλεντζ α Η

εκδοσιν τού νέου 
Θέκλα Λύδεκιντ» 

γίνεται στή Γερμανία άρκετός φιλολογικός θόρυβος περί τόν συγγραφέα 
καί τό έργον του. Ό Βίλλελμ φόν Πόλεντζ, λέγει ό κ. Ερρίκος Άρτ, 
είναι διηγηματογράφος μεγάλου υφους, αληθινός επικός Νά τον κατα
τάξει κανείς στή σειρά τού 'Ομήρου καί τού Δάντη θά είταν βέβαια 
ειρωνεία, κι' ούτε στήν πρωτοπορεία τών συγχρόνων μας θά εστηρίζον- 
ταν δίκαια. Άλλά τό ύφος του, ή επική άντικειμενικότητά του τόν 
άνεβάζουν πολύ ψηλά μεταξύ τών ποιητών. Ένφ οί νεώτεροι διηγημα- 
τογράφοι τραβιούνται περισσότερον άπό τό έπιζητημένο καί τό παθολογικό, 
παρά άπό τό γενικό καί τό ισόρροπο, ό φόν Πόλεντζ έχει γιά δεύτερη 
σειρά τό αιώνια ανθρώπινο στά πρόσωπά του καί στάς πράξεις τους, καί 
προσέχει πολύ ώστε οί ήρωές του νά εινε παιδιά τής έποχής, τής δικής 
μας έποχής, γιομάτα άπό τά αισθήματα καί τίς προσπάθειες, άπό τίς 
χαρές καί τίς θλίψε;, άπό τίς ιδέες καί τίς λαχτάρες πού τό περισσότερο 
κυρίως διακρίνουν τήν έποχήν μας. Καί σ’αύτό ό Πόλεντζ έξακολουθεΐ 
τό έργο τού Γκούτζκωβ, τού Γουστάβου Φράϋταγ καί τού Σπιλχάγεν, 
ιδίως σ'δ,τι άποβλέπει τό εθνικό ζήτημα στό φιλολογικό τού καθενός 
έργο, ανάλογα τού χρόνου πού έζησε.

Ή δύναμις τού Πόλεντζ είναι ιδίως τό μυθιστόρημα. Είργάσθη καί 
γιά τή σκηνή, δμως έδώ δέν μπόρεσε νά συντύχει τό κατάλληλο υλικό 
πού θά διέπλαττε μιά βαθύτερην ενέργεια τού συνόλου. Έγραψε τόν 
«Έρρΐκο φόν Κλάϊστ», άπό τό βίο τού γνωστού ποιητού, πλούσιο σέ 
λεπτότατες απομονωμένες σκηνές καί σέ ψυχολογικές άναλύσεις, χωρίς 
δράση όμως εξωτερική. Δεύτερό του δράμα είναι η τραγωδία « Ο Αν- 
δρέας Μπόκχολτ». Ή άντίθεσις τού άνθρώπου τών ΰπερύψηλων ιοανι- 
κών καί τού κτηνώδους άνθρώπου φανερώνεται τόσο ζωηρά, πού κατα- 
συγκίνεΐ. Άλλά τό δράμα αποτυγχάνει στό σκοπό του. Ο Ηρωας 
τού Πόλεντζ είνας ένας ίδανιστής αίσθηματίας πού δέν ένοχλειται μέ 
κανενός είδους άντίληψη γιά τήν πραγματικότητα. Ο Πόλεντζ είναι μυ- 
θιστοριογράφος. Τά μυθιστορήματα του, άποφαίνονται οΐ κριτικοί, ανή
κουν στά λιγοστά έκεΐνα πού ή νεώτερη μυθιστορική μας φιλολογία Γαλ
λική ή Ιταλική, Σκαντιναβική ή Ρούσσικη θά μ.πορούσε τρόπον τινά 
νάντιπαρατάξη απέναντι τους. Μυθιστόρημά του πρώτο είναι « Ο Εξι
λασμός» πού τόν άκολούθησε τό τρίτομο « Ό ’Εφημέριος τού Μπράϊ- 
τενντορφ», ή έξέλιξις ένός προτεστάντη παππά πού παλεύει, μέ περιο
ρισμένη άντίληψη στό κάθε τι, γιά μιάν έλευθερώτερη παγκόσμια ιοέα καί 
γιά μιάν υψηλότερη τής ζωής άποψιν, καί κυμαίνεται άπό τήν ιερωσύνη 
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τής πίστεως εις τήν ίερωσύνην τής άνθρωπότητος, άπό τήν έκκλησιαστι- 
κότητα είς τήν εύσέβειαν. Καιτοι στό σχέδιό του τό μυθιστόρημα τοΰτο 
άπό μιά θέληση άνεβαίνει στά ψηλά, δμως ό Πόλεντζ άκόμα δέν είναι 
καλλιτεχνικά χειραφετημένος καί διακρίνει κανείς επιδράσεις τοϋ άρχαιο- 
τέρου μυθιστορικού ύφους. Μέ τόν «Κοφινά» πλέον ό Πόλεντζ είναι 
προσωπικότης. Τό έργον τούτο είναι άπό τίς δημιουργίες ποϋ στό είδος 
τους είνε τέλειες. Τό περιεχόμενο μέ τή φόρμα είναι πιά άναπσσπαστα 
δεμένα, άναδίδουν ενα ήχο. Ό Κοφινάς Τράουγκοτ είνε ή τελειότης 
τοϋ τύπου τοϋ μικροκατασκευαστή τών χρόνων μας. Καί κοντράστο νά 
πώ τοϋ «Κοφινά» έγραψε τόν «Σκαφτιά», δπου όχι πλέον ό χωρικός 
μικροκάτοχος, άλλά ό εύγενής μεγαλοκτηματίας ζωγραφίζεται τελειό
τατα στή σημερινή του θέση. Ό «Πειρασμός» καί τό «Δάσος» δύο μι
κρά του διηγήματα φωτεινότερα άκόμη κι ’ άπό τά ρωμάντζα του δεί
χνουν τοϋ μοναδικού του ύφους τό μεγαλείο. Καί τελευταία έβγαλε τή 
«θέκλα Λύδεκιντ», δπου ό έζωτερικισμός τοϋ συγγραφέως μετριάζεται 
απέναντι τής έσωτερικωτέρας παρατηρήσεως, τής έξωτερικεύσεως δηλαδή 
τοϋγυναικίσιου ιδανικού του Ή Θέκλα είναι άπό τάς φύσεις έκείνας, πού 
άλάκερη ήύπόστασίς τους βρίσκεκαι στήν άγάπη, δμως έχει κάτι άπότό 
άπόλυτο τών φύσεων τούτων καί δέ μπορεί νά ευχαριστηθεί μέ τά συ
νυποσχετικά, άλλά ορέγεται τά πάντα καί τά πάντα θέλει ή τίποτε. 
Κ’έδώ ό Πόλεντζ μάς δείχνει όλοφάνερα, δ,τι άλλως τε καί πολλοί 
άλλοι συγγραφείς τής παγκόσμιας φιλολογίας έδειξαν, πώς είναι τρόπον 
τινά διφυής, πώς πλάι τής δυνατής άνδρικότητός του φωλιάζει καί ένα 
κομάτι μιας γυναικότητος.

Καί τόρα κρίνουμε καταλληλότατο νά μεταφράσουμε τό αύτοβιογρα- 
φικό του σκίτσο, συμπλήρωμα καί στεφάνωμα τών λίγων πού είπαμε 
άπάνω,

«Συχνά μέ ρωτούν στις συναναστροφές : «Βέβαια κάμνετε έδώ πα
ρατηρήσεις ;». Κέγώ φροντίζω νάπαντώ — δταν εννοείται ή έρώτησις 
προέρχεται άπό άνδρα—πώς τό ενδιαφέρον τής συναναστροφής μοϋ φαίνε
ται, σάν δταν είναι στό τέλος της.

Υπάρχει μιά μεγάλη παραγνώρισις σέ τέτοιαν έρώτησιν. Ό ποιητής 
έδώ δίνει θέσι στό ρέπορτερ. Ό άδαής γενικώς χάνεται, πελαγώνει περί 
τοϋ πώς ένα καλλιτέχνημα—άς πούμε : ένα ρομάντζο γίνεται. Ό μή 
καλλιτέχνης προαισθάνεται πάντα πρόθεσιν, πιστεύει πώς περιτριγυρί
ζουμε όλούθε με μιά φωτογραφική μηχανή.

Ή γέννησις δμως ποιητικού έργου είναι γεγονός πολύ περισσότερον 
πολύπλοκον, μυστηριοδέστερον, περιεργότερον άπ’ δ,τι οί καλοί εκείνοι 
άνθρωποι υποψιάζονται. Φυσικά δέν είναι κανείς άνεξάρτητος άπό τό 
περιβάλλον, από τήν πείραν, άπό τά καθημερινά συμβαίνοντα· φυσικά 
χρεωστεΐ κανείς στούς άνθρό>πους πού πλησιάζει, κάποια παρακίνησιν. 
’Ακατάπαυτα διαπράττει κανείς λογοκλοπίες στή ζωή. Συλλέγει κανείς 

γιά μιά μεγάλη έφεδρία γνώσεις καί ιδέες. Άλλά τούτο γίνεται στό 
κατώφλειο τής συνειδήσεως. Ένας άληθινός ποιητής δέν τρέχει πίσω άπό 
τόν οίστρο· εκείνος έρχεται σ’ αυτόν, αναγγέλλει τόν εαυτόν του καί 

παρακαλεϊ νά τού δοθεί μορφή.
Μάς είναι δύσκολο νά πούμε σέ ποιά κατάσταση τής εσωτερικής μας 

ζωής άκριβώς έξεπετάχτη αύτό ή έκείνο το καλλιτέχνημα. Τό ένα ίσως 
νά μάς τό έγέννησε ένα κωμικό επεισόδιο, τό άλλο μιά αισθηματική 
λαχτάρα, τό τρίτο ένας μεγάλος πόνος. Ή πληθώρα τών ένδεχομένων 
περιστάσεων καθόλου δέν εξαντλείται έδώ.

Ή πηγή, πού δλοι ημείς άντλοϋμεν, μένει ή φύσις. Φύσις σεύρύτατην 
αίσθησιν, δπου είνε οί άνθρωποι, τά φύλλα, οί χρόνοι, οί εναλλαγές τοΰ 
χρόνου, τά μεγάλα περιστατικά, οί καρποί. ‘Ομολογώ μέ υπερηφάνειαν 
πώς έγώ αισθάνομαι τόν εαυτόν μου καρπό τής εξοχικής μου περιοχής, 
πώς είμαι παιδί τών χρόνων μου, παιδί τοΰ λαού μου καί τής φυλής 
μου καί σέ τελευταία γραμμή γυιός της οικογένειας μου, κι ώς καλλι
τέχνης.

Όχι λιγώτερο άπό τήν καταγωγή του επηρεάζεται κανείς άπό τό 
έπάγγελμά του. Κ' είναι φυσικό. Είμαι τής ιδέας πώς ό άνθρωπος δέν 
πρέπει νά ζεϊ μόνον άπό καί γιά τό γ ρ ά ψ ι μ ο. Ή τορινή φιλολο
γία δελεάζει στό πολύ γράψιμο κι οδηγεί τέλος άσφαλώς στήν αύτοαν- 
τιγραφή. Ένφ ένα επάγγελμα, άς είναι δ,τι θέλει κρατεί δμως ζωντα
νήν επαφή μέ τό σύνολο.

Τό έπάγγελμά μου τόρα είναι γεωργοχτηματίας, καί δέ θά έπιθυ- 
υχϋσα νά τό άνταλλάξω μέ κανένα άλλο. Όπως έγώ στέκομαι στό σβώ
λο, έτσι καί τό λαό πού έτσι ζεΐ παράστησα στό «Κοφινά» μου. Γιά ν’ 
άντιλαβαίνομαι τή θέση τοϋ εύγενοχτηματία ώς «άξίωμα» καί παρά 
πολύ σοβαρό καί μέ μεγάλα καθήκοντα, έκαμα τό «Σκαφτιά» μου.

Πολλοί πού βρίσκονται μακριά πολλές φορές απορούν, πώς θά μπο
ρούσε κανείς νά συνενώσει τή φιλολογία μέ τή διαχείρηση ένός μεγάλου 
κτήματος καί νά εξοικονομεί άκόμα χρόνο στήν εργασία τής υπηρεσίας 
τής γενικότητος. Τό ζήτημα εί-αι δλως διόλου απλό. Διαμερισμός λέ
γεται ή λύσις τοϋ αινίγματος καί άκούραστον είναι γιά τό πράγμα. Νά 
ή σπουδαιότης ! Όπως ένα αμάξι σανός ^συγκομίστηκε, μιά λίμνη έ- 
ψαρεύτηκε, ένα δάσος έφυτεύτηκε, έτσι τέλος ενδιαφέρον καί διδακτικώ- 
τατον είναι τό διάβασμα ένός βιβλίου καί κάποτε ωφελιμότερο» άπό τό 
γράψιμο ένός άλλου Τό κύριο ζήτημα έδώ εΐναυ δπως κι ’ όλοϋθε : νά κα
ταλάβει κανείς ένα πράγμα. Ύστερα έρχεται ή άγάπη γι’ αύτό μονάχη 
της.

Ένα σοβαρό διάβημα γιά κείνον πού έπροικίστηκε μέ πολλαπλή δρα
στηριότητα, αιώνια είναι : πρωί νά ξυπνάει. Γράφω σχεδόν μονάχα το 
πρωί, δταν τό σώμα μου είναι άναπαυμένο....

Άπό καιρό σέ καιρό αισθάνομαι τήν άνάγκην μεγαλουπόλεως, γιά 
παρακίνηση. Άλλά στό έργο μου δέ δίνει μεγάλη βοήθεια τό σουλά
τσο στά πεζοδρόμια. Βρίσκω πώς θέματα πού έγράφηκαν στό Βερολίνο, 
στήν πρωτοτυπία τους καί στή δροσιά τους είνε πολύ κάτω άπό κείνα 
πού έδώ στή μοναξιά τοϋ κτήματος έγραψα.

Αύτή τή μοναξιά άς μήν τή φαντασθεΐ κανείς παρά πολύ μεγάλη. 
Τό χωριό μας έχει μερικές χιλιάδες κατοίκους. Έχομε φάμπρικες, σι-
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δηροδρόμους, ταχυδρομεία. Είμαι μέλος τουλάχιστον σ'ε είκοσι συλλόγους 
καί σωματεία. Πρέπει νά βάνω λόγους σέ κάθε περίσταση καί μέ προ
τίμηση μέ εξέλεξαν οί συμπολίτες μου στήν επιτροπή. Μένα λόγο άπό 
τά βάσανα τοϋ δημοσίου ανθρώπου δέν έμεινε κανένα πού νά μή μα- 
δραξε.

κι ώς κάπιο βαθμό είμαι άντιποδηλάτης. Δέν αναγνωρίζω τίς ευλογίες 
αύτοΰ τοΰ φτηνού καί γρήγορου γιά τρέξιμο μέσου προπάντων στήν αί
σθηση τής λαϊκής οΐκονομολογίας, άλλά βρίσκω τή σημασία του στό τρέ
ξιμο ένός βήματος τής μηχανικής τοΰ άνθρώπου.

Γερμανία, δλως διόλου οικεία, χωρίς τίς βοήθειες τών σιδηροδρόμων,έτσι 
καθώς οί προπάτορες μας έταξίδευαν σέ λεωφορεία, μέ συστατικά γράμ
ματα στήν τζέπη- όχι άπό σταθμό σέ σταθμό, άλλά άπό ένα φιλόξενο 
σπίτι σάλλο.

γιά νά μή κουδουνίζει ολοένα. Δηλαδή μπορεί κανείς νά φαντασθή : 
ό Πόλεντζ είναι ένας δλως διόλου τοΰ παρελθόντος (unmoderner ΜθΠ- 
SCh) άνθρωπος. Άκόμα μοΰ λείπουν κι’άλλα σπουδαία επίθετα τοΰ νεω- 
τέρου Γερμανού. Δέν είμαι καπνιστής. Τή μπίρα τήν πίνω μέ δυσαρέ
σκεια καί δέν παίζω Skat. Μοΰ προφητεύουν ένα «λυπηρό γήρας».

Γι’ αύτό έχω κέγώ μερικές άλλες προτιμήσεις λ. χ. γράφω δράματα. 
Κρίμα, πού κανείς δέν θέλει νά τά παραστήσει μ' εύχαρίστησιν. Πιστεύω 
πώς αν άριθμοΰσα δλες τίς τραγωδίες καί κωμωδίες πού έγραψα άπό τά 
μαθητικά μου χρόνια, δυό ντουζίνες δέ θά έφταναν. Γι’ αύτό ώς τόρα 
δύσκολα έπαίχτηκαν δύο.

Μεταξύ τών λεγομένων «φλεγόντων ζητημάτων» πού μένδιαφέρουν, 
τό πρώτο είναι τό άγροτικόν ζήτημα.Ύστερα τό ζήτημα τών γυναικών. 
Κι δ,τι άπό τήν εκκλησία μές στό τρέξιμο τοΰ χρόνου γίνεται, θά επι
θυμούσα πολύ νά τό γνωρίζω. Ή πολιτική, ώς τοιαύτη, σχεδόν δέν μέ 
ενδιαφέρει, μόνο δπου άγγίζει τά κοινωνικά προβλήματα, τής χαρίζω τήν 
προσοχή μου. Τέλος τό σοσιαλιστικό ζήτημα μού είναι τό ζήτημα τών 
ζητημάτων.

Πιστεύω, πώς γενικώς γι’ αύτό δέν άποκλίνω νά χτίζω βίλλες γιά 
εύχαρίστησή μου. Μοΰ έπετάχθηκε έξω ή κλίση στά φανταστικά όλότε
λα, γιατί είμαι ένας πρακτικός χωριατονοικοκύρης. Όμως γιά μένα καί 
γιά τό λαό μου μιά κάπια τολμηρή ελπίδα τήν κλειώ στή σιγή. Μόνο 
μερικά θέλω νάπαριθμήσω : ένα δυνατό γερμανικό στόλο, μίαν εύχαρι- 
στημένην κατάσταση τών εργατών, επιτυχία στή σκηνή μερικών άπό τά 
δράματά μου- καί τό τρελλοτολμηρύτερο άπ' δλους τούς πόθους μου : 
ένα Γερμανικό κοινό, πού νά διαβάζει καί νάγοράζει βιβλία».

Cunewalde Wilehrn von Polenz
Αύτός είναι ό διάσημος Γουλιέλμος φόν Πόλεντζ, ό σοσιαλιστής, ό 

Γερμανός σοσιαλιστής.


