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ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΟΧΗ

Έ ν  ώ άπασαι αί ίδιωτικαι επιχειρήσεις προ
βαίνουν είς αλλεπαλλήλους οίκονομικάς ενισχύ
σεις τών υπαλλήλων των άναλόγως τών δυνά
μεων των, πρόσφατον δε παράδειγμα έστω το της 
’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, ήτις, προς τ ι
μήν τών διοικούντων ταύτην, έδωσε προσθέτως 
μόλις πρύ τινων ημερών είς τούς υπαλλήλους της, 
πλήν τον 13ου μισθού, 12 1)2 έν δλω μισθούς 
ποσοστά, πρωτοφανές τούτο διά τήν 'Ελλάδα, ή 
Κυβέρνησις άφ’ ετέρου άρνεΐται πάσαν ένίσχυσιν 
είς τούς ύπαλλήλους τού Κράτους και αύτόν 
ακόμη τόν πολυθρύλλητον καταστάντα 13ον μι
σθόν, προβάλλουσα τό έσκωριασμένον επιχεί
ρημα, τήν «έλλειηην χρημάτων».

Ή  «έλλεΐ'ψις χρημάτων» είς τήν ‘Ελλάδα εί
ναι τό στερεότυπον μάθημα, τό όποιον αναμα
σούν αί έκάστοτε Κυβερνήσεις μας διά νά καλύ
πτουν τήν γινομένην σπατάλην χάριν τών δια
φόρων φίλων τού κόμματος, χάριν τών εργολά
βων, οί όποιοι κυρίως καθ' έκάστην κυβερνητι
κήν μεταβολήν άπομιζούν τό Δημόσιον Ταμεΐον 
με τάς διαφόρους επιακευάς, και τελευταίως χά
ριν τών διαφόρων παθόντων, οΐτινες λαμβάνουσι 
τάς παχυτάτας των άποζημιώοεις !

Ύποθέτομεν δτι ταύτα είναι τόσον γνωστά 
καί είς τόν τελευταΐον άγρότην, ώστε πάσα πε
ραιτέρω άνάλυσις ή έμφάνισις γεγονότων νά 
περιττεύη.

"Ολη αυτή ή οίκτρά κατάστασις, είς ήν μονί- 
μως εύρίσκεται τό Δημόσιον Ταμεΐον, ένεκα τών 
φιλοπροόδων... έκάστοτε Κυβερνήσεων, άντίκτυ-

πον έχει τόν πένητα υπάλληλον τοϋ Κράτους,δστις 
άν ποτε άνακύψη τόν αύχένα δ ι’ ένός δουλοπρε- 
πεστάτου ύπομνήματος, θά εύρη άμέσως έναντι 
του τόν έκάστοτε ' Υπουργόν τών Οικονομικών, 
θρ>]νωδούντα τήν οικονομικήν κατάστασιν τής 
Χώρας καί όντως ό υπάλληλος επανέρχεται είς τά 
ίδια, έγκαταλείπων έαυτόν είς τό πεπρωμένον !

Ή  οδυνηρά αύτή κατάστασις διά τούς ύπαλ
λήλους τον Κράτους θά έξακολονϋήση έπ ’ άπει
ρον, αν δεν εύρεθή ό υπαίτιος.

Και τίς ό ύπαίτιος ;
Τό Κράτος ; Βεβαίως δχι, διότι τούτο ουδέ

ποτε άδικεϊ.
Α ί έκάστοτε Κυβερνήσεις; Και ταύτας δεν 

δυνάμεθα νά κατακρίνωμεν, παρ’ δλα τ ’ ανω
τέρω, διότι έκάστη Κυβέρνησις φροντίζει πάντοτε 
έν ‘Ελλάδι τήν διατήρησιν τής ’Αρχής δ ι’ άλλε- 
παλλήλων ύποχρεώσεων τών φίλων τοϋ κόμμα
τος, ούδ' είναι δυνατόν Κυβέρνησις έν Έλλάδι 
λόγω τής αίσχράς άρχήθεν διαπαιδαγωγήσεως 
τοϋ Λαού νά στηριχθή δι’ ηθικής πολιτικής, καί- 
τοι τά άτομα τ ’ άπαρτίζοντα ταύτην πολλάκις 
έκρίθησαν ώς άμέμπτου ηθικής ύποστάσεως.

Ό  μόνος υπαίτιος τής άθλιας καταστάσεως 
τοϋ ύπαλλήλου τοϋ Κράτους είναι αύτός ούτος δ 
υπάλληλος !

Ή νέχθη  πάντοτε τήν κατάστασιν του !
Δεν έζήτησε σοβαρώς ν ’ όποτινάξη τήν δου

λείαν του καί νά έζασφαλίση ζωήν άνάλογον. Το- 
σοϋτον δ ’ είναι έγκληματική ή άνοχή του, ώστε 
άκόμη καί σήμερον, δτε υπάρχει σπάνις υπαλλή
λων ένεκα τής έπεκτάσεως τών ορίων τον Κρά
τους, άφήνει έλευθέρως νά νομίζηται άπό τούς 
άλλους παράγοντας τής Κοινωνίας ώς κηφήν καί
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Εύχαριοτοϋμεν θερμώς τούς κ. κ. συνδρομητάς 
μας, διότι &μα τfj έκδόσει τοϋ πρώτου φύλλου μας 
οί πλεϊστοι έξ αύτών Μαπευσαν νά έμβάσωσι τήν 
συνδρομήν των.

’Επ ’ ευκαιρία παρακαλοϋμεν καί τούς ό λίγους 
καθυστερήσαντας, δπως ευαρεστούμενοι έμβάσωσι 
ταύτην.

ζών είς βάρος τών άλλων ή το πολύ ώς πέμπτος 
τροχός τής άμάξης.

Προ έτους σχεδόν τί} πρωτοβουλία ολίγων 
νπαλλήλων τής ΙΙρωτευούσης άπεφασίσΌη ή 
ϊδρυσις τής γνωστής Λέσχης τών Δημοσίων Υ 
παλλήλων.

Λπεστάλησαν διάφοροι, εγκύκλιοι είς τάς ’Ε 
παρχίας και αμέσως οί έν αύτάϊς υπάλληλοι 
έσπευσαν είς την ένίσχυσιν, έγγραφόμενοι άϋρόως 
είς την Λέσχην.

Συνεκεντρωϋη ικανόν χρι/ματικόν ποσόν και 
αμέσως οί διοικοϋντες τήν Λέσχην λίαν όρϋώς 
προέβησαν είς τήν ένοικίασιν και έπίπλωσιν τον 
έντ ευκτηρίον.

Αύτά δμως, άν δεν άπατώμεΰα, έγένοντο πρό 
πολλον.

Λ πο τοτε μέχρι σήμερον ούδεμίαν άλλην ερ
γασίαν εποικοδομητικήν τον σκοπού των εϊδο- 
μεν, ονδ’ ήκούσαμεν.

Νομιζομεν οτι είναι ο πλέον ενΌετος χρόνος 
σήμερον νά φροντίσωσιν οί υπάλληλοι όριστικώς 
και τελειωτικώς περί τής τύχης των.

”Εχουσιν έπι τέλους ύποχρέωσιν καί διά τήν 
ήϋικήν των ύπόστασιν έν τή Κοινωνία νά επι
διώξουν νά λάβουν τήν ΰέσιν των.

Πάσα πλέον περαιτέρω άνοχή τών ύπαλλήλων 
απο τα κτυπήματα τοϋ Κράτους καί τής Κοινω
νίας ΰα βαρύνη τούς 'Τδρυτάς και τό Διοικητικόν 
Συμβούλων τής Λέσχης τών Δημοσίων  ' Υπαλ
λήλων.

Γ. Ν.Ι.

ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ
Η  Κυβερνητικη μεταβολή έν Γαλλία έπεσκό- 

τισεν έτι μάλλον τήν κατάστασιν τοΰ ’Ανατολικού 
ζητήματος.

Η  σχημ«τισθεϊσα νέα Κυβέρνησις Πουαν- 
καρέ έπλειοδότησε είς τάς υπερφιάλους αξιώσεις 
τής προηγούμενης.

Τήν Κυβερνητικήν μεταβολήν τής Γαλλίας 
παρακολουθεί κατά πόδας, ώς άπό συμφώνου, 
ή Ιταλία. Τις οίδε και η νεα Κυβέρνησις ταύτης 
ποίας αξιώσεις θά έξαγγείλη δογματικώς !

Συσκοτισμός πλήρης. Συγκρούσεις συμφερόν
των, παρακροΰσεις κυβερνώντων, ανοχή κυβερ- 
νωμένων. Και ολη αύτή ή παραζάλη, όλος αυτός 
ό ανεμοστρόβιλος βουλιμιών ποΰ άρά γε θά 
καταλήξη ;

Ούδείς τό γνωρίζει. Οΰτε οί ϊδιοι οί δημι
ουργοί καί υπαίτιοι τής άφορήτου καταστάσεως. 
’Αρκεί ότι ημείς έθυσιάσαμεν τά πάντα υπέρ 
αύτών.

Έ ν  φ ταΰτα πάντα συμβαίνουν έν τή Δύσει, 
ή Βαλκανική σύσσωμος καί άστραπιαίως κινείται 
υπέρ τής Ελλάδος, ήτις έντός ολίγου θά λάβη 
μέρος είς τήν Μικράν ’Αντάντ.

Ή  πλειοψηφία τών συμμάχων μας έν Εύ- 
ρώπη προσπαθεί πάση θυσία καί διαβολη νά 
παρεμποδίση την είσοδον τής Ελλάδος είς τήν 
Μικράν Αντάντ, ινα διά τής άπομονώσεώς μας 
ταύτης έπιτυχωσι τών άνιέρων σκοπών των. Τοι- 
οΰτό τι όμως δέν φοβούμεθα, διότι ή άπομόνω- 
σις τής 'Ελλάδος έν τή Βαλκανική δέν θά εχη 
είς τό μέλλον τό άπώτερον ή μάλλον τό προσεχές, 
άν λάβη τις ύπ’ όψει τάς υπόπτους κινήσεις τής 
Βουλγαρίας, εύχάριστα αποτελέσματα καί διά 
τά σήμερον άπαρτίζοντα τήν Μικράν ’Αντάντ 
φίλα Κράτη.

Πιθανώς ή τελευταία κίνησις τών Βαλκανίων 
θά δώση επωφελή ώθησιν υπέρ τής Ελλάδος, 
άν ολίγον συνέλθη ή Δύσις, είς τήν άπό έτών διά 
τών θεατρικών προγραμμάτων τών διπλωματικών 
τουρνέ άναγγελλομένην λύσιν τοΰ ’Ανατολικοΰ.

Εύρισκόμεθα πρό τής άνοίξεως. Ή  τρελλή 
άνοιξις συμπαθεί ιδιαζόντως τά δράματα καί τάς 
αιματοχυσίας. Τ ι θα πραξωμεν; "Α ν έρευνηθή 
όλη ή Ελλάς δέν θά εύρεθή σώμα ανδρικόν, 
τό όποιον νά μήν εχη διατρίση σφαίρα. "Α ν έξε- 
τασ&ώσι τά κινούμενα σώματα δέν θά άνακαλυ- 
φθή έν αύτοΐς σταγών αϊματος. "Ολα μας τά 
έθυσιάσαμεν. Ούδέν άλλο εχομεν.

Νομίζομεν ότι είναι καθήκον υπέρτατον τής 
Κυβερνήσεως νά καταβάλη πάσαν δυνατήν προσ
πάθειαν διά ν ’ άποφευχθή ή προβλεπομένη σύγ- 
κρουσις τήν προσεχή άνοιξιν.

Οσον δη ποτε καί άν τ ’ άποτελέσματα ταύ
της είναι άγαθά, δέν θά δυνηθώσι νά καλύψωσι 
τάς μεγάλας θυσίας.

  Γ. Ν. I.

Τά προηγούμενα φύλλα «ωλοΟνται είς 
τά Γραφεία ΆΘηνάς 8 Τ . ν*«οστέλ-
λονται δέ παντι τώ αιτοΰντε ελεύθερα τα
χυδρομικών τελών.
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(Συνέχεια καί τέλος)
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‘Αφομοίωαις τών διατάξεων τών άφορω- 
σών είς τήν προσωπιχήν χαταστασιν τών 
δημοσίων λειτουργών.

Μ ία  έκ τών σπουδαιότερων α ιτιώ ν  ή τις  S-ημιουργεΐ δ ι
καίως χάσματα μεταξύ ιώ ν  διαφόρων ύπαλληλικών τάξεων  
είναι ή άνομοιότης τώ ν διατάξεων, α ϊτινες άφορώαιν είς τήν 
προσω π ική ν  κατάστασιν έν γ ίν ε ι τώ ν  δημοσίων υπαλλήλων.

Π ολυειδεϊς καί πο ικ ίλα ι δ ιατάξεις περιεχόμεναι ε ίτε  εις 
δργανισμούς τώ ν  διαφόρων  ' Υπουργείων ε ίτε  λαθραίως και 
άσυατάλως είσχωροϋσαι είς νόμους, ών τό περιεχόμενον παν 
άλλο η προσω π ικά ς διατάξεις θά  ήδύνατο νά δικαιολογηση, 
έδημιούργησαν αληθή κυκεώνα, ούτινος άποτέλεσμα υπήρξε  
πά ντοτε , έπ ί προφανή ζημ ία  τής δημοσίας υπηρεσίας, ή δη 
μιουργία προνομιούχων προσώ π ω ν  ή καί προνομιου/ων  
άκόμη νπαλληλιχώ ν τάξεων.

Π ρό τοιαύτης άλληλοσυγχρουομένης νομοθεσίας δημ ιουρ- 
γούαης, ώς ε ϊπομεν, διάφορον κατάστασιν μεταξύ τώ ν  μελών 
τής αυτής οικογένειας, δικαιούμενων τοϋ αύτοΰ ενδιαφέρον
τος καί τής αυτής στοργής, α ί τάξεις τώ ν υπαλλήλων διεκρι- 
νοντο εις τάξεις εύνοουμένας χ α ι  λησμονημέναςΤ μεταξύ  δε 
τώ ν  υπαλλήλων τής αυτής τάξεως διεκρίνοντο πάλιν ο ί ολί
γοι καί επ ιτήδε ιο ι ο ί άπολαμβάνοντες τώ ν  άγαθών έν τή  δη
μοσία υπηρεσία , εξ ά ντιθέτου  δέ ο ί πολλοί ών τά δικαιώματα  
καί ή έργασία ούδαμώς ή δυσκολως ανεγνωριζοντο.

Π ρό τής τοιαύτης καταστάσεως ή πλη θ ύς  τώ ν  δημοσίων  
ύπαλλήλων, άνήκουσα πά ντοτε  είς τήν δευτέραν έκ τώ ν  άνω 
κατηγοριών, έδυσφόρει, ό ζήλος διά τήν  έπ ιτέλεσιν  τοϋ κα 
θήκοντος αύτών έμαραίνετο, καί έν όλίγαις λέξεσιν έθεώρουν  
τό Κ ράτος ώς μητρυιάν μεριμνώσαν διά τά νέα καί ϊδ ια  έαυ- 
τής τέκνα, αδιαφορούσαν δέ δι έκείνα τά όπο ια  άπό πολλών  
έτώ ν ε ίσφ ίροντα  τήν εργασίαν αύτών  είς τόν κοινόν οίκον 
συνετέλεσαν εις τήν  εύρυθμον αυτοϋ λειτουργίαν.

Ή  άνομοιότης αύτη  τώ ν  διατάξεων περ ί τής προσω π ικής  
καταστάσεως τώ ν  υπαλλήλων, προύκάλεσεν εύλόγως τήν  
προσοχήν τώ ν  άρμοδίων ώς είναι τούλάχιστον δυνατόν νά 
καταδειχθή έκ τοϋ Ν όμου 2 4 9 4  περ ί προσω π ικού  τών
Π ολ ιτικώ ν  cΥπουργείων.

Α ί σκέψεις καί α ί προσ ιτά θεια ι τώ ν  άναλαβόντων την  
ρύθμ ισ ιν  ένός τόσω  λεπ τού  π α ρ ' ήμΐν  ζη τή μ α τος , ή τις  μοι- 
ραίως θά  προσέκρουε είς τόσας κα ί τ ό σ α ς  απα ιτήσεις τών  
είθ ισμένω ν είς προνομιοϋχον κατάστασιν καί ήτις^ θά  ηπείλει 
νά θ έση  φραγμόν είς τό  άφειδές σκόρπισμα  τώ ν  ρουσφετιων, 
δέν είναι δυνατόν παρά νά έπ ικ ρ ο τη θ ώ σ ι π α ρ ’ εκείνων ο ίτ ι- 
νες, έντός τώ ν  πραγμάτων εύρισκόμενοι, μ ε τ ’ δδύνης παρη- 
κολούθουν  τήν διασάλευσιν τή ς  αρμονίας, ή τις  πρό  παντός 
έ’δει νά διακρivy τό  σύνολον.

Ά λ λ ’ ό Νόμος 2 4 9 4  εάν έπαγίωσεν άναμφ ισβητήτως  
μίαν κατάστασιν άσυγκρίτως καλυτέραν τής πρότερον τοιαυ- 
της, δέν έσημείωσε καί τό  τέρμα τώ ν  υπερβασιώ ν , δέν εδι- 
δαξε τους άδ ιορθώτους, δέν άπέβη ή λυδία λ ίθος  τής αίδονς, 
ούδ’ άπετέλεσε τό  προπύργιον  κατά πάσης νέας απόπειρας  
τώ ν άδιαλείπτως μεριμνώντω ν πρός θεραπείαν συμφερόντων  
άτομικών καί άδιαφορούντων διά τό  γενικόν συμφέρον.

Νόμος αύτός, δπως καί τόσο ι άλλοι, ήδύνατο ευκόλως νά 
τροποπο ιηθώ  δ ι ' ετέρου-

Ή  εξα ιρετική  μορφή του , ή τις  είς χώραν καλώς διοικου- 
μένην, θά  ή το  άρκετή νά τόν έ ξ ο μ ο ι ώ σ η  πρός διάταξιν θ ε 
μελιώδη, δέν συνεκίνησε, δέν επεισε.

Φαίνεται δ τ ι πα ρ ίσ τα τα ι άνάγκη νά ύπάρχω σι πά ντοτε  τα 
εξα ιρετικά  πα ιδ ιά  μεταξύ τών πα ιδ ιώ ν τής  υπαλληλικής ο ι

κογένειας, τά  πα ιδ ία  τά χαϊδεμένα τά  όπο ια  κατά κανόνα θά  
ήδύνατό τ ις  νά τά όνομάση * οι α'Λαματηδες »,

Ά φ ο ϋ  είς τήν Ε λλά δα  καί είς πολίτας "Ελληνας τ ίτλ ο ι 
εύγενείας ή δ ιάκρίσεως οΰτε άπονέμονται ούτε αναγνωρίζον
τα ι, επρεπε νά ά πονεμ ηθώ σι κατά τρόπους άλλους και π ο ι
κίλους καί δπου δέν π ρ έπ ε ι προνόμια  ηθ ικά  ή υλικά.

Κ α ί δουλεύουσιν ο ί πολλο ί διά τούς ολίγους καί παραγκω 
ν ίζοντα ι ο ί ικανοί άπό τούς έπ ιτηδείους ανικάνους καί φ ι-  
γονράρονν με τά διάφορα λιλία  τονς οι χενοι <ος σω τήρες τής  ̂
πατρίδος καί ο ί έργάται τοΰ πνεύματος καί τής η θ ικ ή ς , οι 
έργάται τής εργασίας, άπό τήν κρύπτην  τω ν  οπου τους ενε- 
π η ξε  ή ιδεολογία, παρακολουθοϋσι μέ τήν  καρδίαν αίμάασου- 
σαν τάς έορτάς κα ί τάς πανηγύρεις καί τόν θόρυβον και τήν  
λάμψιν τώ ν  σκοτεινότερω ν ψυχών.

Μ αχρά χα ι εμπεριστα τω μένη  έη ισχόη η σ ις  τω ν  όσων είς 
βάρος τής δ ιοικήσεω ς έπ ιτηδειότα τα  τελ ε ίτα ι ισω ς ηθελεν 
α πα ιτήσει σελίδας πολλάς καί δραματικήν ικανότητα  ής όμο- 
λογονμεν δ τι σ τερούμ ενα . #

"Α λλω ς τε  πρός τ ι  ή άπαρί& μησις τώ ν χαχώ ς εχόντων, 
άφοϋ ταντα  χαχώ ς εχονσι xa l άφον αχόμη ταντα  είναι αναμ- 
φ ισβ η τή τω ς πασίδηλα ;

"Α ς  περ ιορ ισθώ μεν  λοιπόν είς τό  έρώ τημα  :
Μ ή π ω ς έπέστη  ή σ τιγμ ή  τή ς  άνασυγκροτήσεως καί τής πα - 

γιώ σεως καταστάσεως η θ ικ ή ς εν τή  δ ιο ικ ή σ ε ι; t
’Εάν ναι τό τε  έμπρός. Πάσα στιγμή  παρερχομένη αυμπα- 

ρασύρει πολύτιμον  εργασίαν, η τις  επ  ουδενι λόγω π ρεπ ε ι να 
παραμελεΐτα ι.

Α ί όμάδες τώ ν  υπαλλήλων συγκροτούμεναι καί καλώς εκ 
προσω πούμενο ι ας ύποβάλωσι τά ζη τήματά  των μετά τής 
δεούσης προσοχής, μετά πλε ισ της  περισκεψεως.

"Α ς  τεθ ώ ο ιν  ύ π ’ οψ ιν τής Κ υβερνήσεως.
"Α ς  τά σ υ ζη τή ση  καί ό λαός διά τώ ν  ά ντιπροσώ π ω ν  του, 

είς ους ένεπ ισ τεύθ η  νΰν τήν  ύπερτά την  έξονσίαν.

Γ'. 
Έξασφάλισις οίκονομιχής έπαρκκίας είς 

τούς δημοσίους λειτουργούς.
Β ιω τικ α ί αυνθήκαι δυσχερείς, άποτέλεσμα γενικωτέρων  

δυσχερειών όφειλομένων εις τήν  ανατροπήν λόγφ τοΰ πολέμου  
τών κοινω νικώ ν ορων, έδημιούργησαν δια την ταξιν  τώ ν  
ύπαλλήλων τό  σπουδαιότερον τώ ν  προβλημάτω ν.

Τ ό  πρόβλημα τής ζω ής.
‘Ά ν θ ρ ω π ο ι ο ΐτινες μέχρι τή ς  στιγμής κ α θ ’ ήν μετά τοΰ 

Κράτους υπέγραψαν τό  αυμβόλαιον {τής παροχής τώ ν υπηρε
σ ιώ ν τω ν , έμερίμνησαν ευκόλως ή δυσχερώς νά όπλίσω σιν  
έαυτούς μέ τά εφόδια εκείνα ,ατινα  κρίνοντα ι άπαρα ίτη τα  διά 
τόν άγώνα τής ζω ής καί ατινα δύνανται νά χαρακτηριαθώσιν  
ώς εφόδια πνευματικά  καί ηθ ικά , εύρέθησαν μίαν ημέραν, 
δ ιότι τά έπροετίμησαν υπάλληλοι τοΰ  Κ ράτους.

Π ερ ί τής άποφάΟεώς τω ν  καί τής προτιμήαεω ς αύτών  
ταύτης ούδεμία επ ιτρ έπ ε τα ι αυζήτηα ις.

Ή  θέαις τοϋ δημοσίου ύπαλλήλλου, και δταν άκόμη έπ ί 
ψευδών έσ τηρ ίζε το  θεμελ ίω ν , περιέκλειε ιδανικά, άδιάφορον 
μικρά ή μεγάλα, καί δπερ σημαντικώ τερον δέν έθ εω ρήθη  
π ο τέ  ώς έστερημένη σπουδα ιότητος.

"  Ο πω ς  ννν ύπάρχουσιν ο ί π λ ε ϊσ το ι, ουτω  και άλλοτε όπό τε  
ύπήρχον ο ί πολλοί ο ί έπα ξίω ς έκπροσω ποΰντες τήν  διο ίκη - 
οιν ο ί πρός αυτούς τούς πολλούς τότε τούς πλείατους σήμε
ρον υφ ίσ τα το  καί ΰφ ίσ τα τα ι αμείω τος δ σεβασμός και ή έκ- 
τίμ η σ ις , ή δέ έργασία αύτών κα ί ο ί μ όχθο ι αν δέν ή μ ε ιφ θη - 
σαν π ο τέ  έπαρκώ ς άπό υλικής άπόψεως, ήμείβοντο πά ντο τε  
άπό άπόψεως η θ ικ ή ς  ικανής νά τονώ ση τούς οϋτω  μοχθοΰν- 
τας, τούς άπό Ιδεολογίας προσφέροντας τάς υπηρεσίας των
εις τήν  Πατρίδα. ^

Κ α ί δμως έπ έπ ρω το  νά έπ έλθη  έποχή κ α θ ’ ήν μονη εξ 
δλων τώ ν  κοινωνικών τάξεων, ή τά ξ ις  τώ ν  δημοσίων  νπαλ- 
λήλων, ύπέοτη  τόν  σπουδαιότερον κλονισμόν ά φ ’ δσους μι 
συμφοραί τοΰ πολέμου έδημιούργησαν.
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Έ γκ α τα λε ιφ θ ε ΐσ α  εις την  τύχην της παρά πάντω ν καί 
τΖΖαρ αυτοϋ άκόμη τοϋ  Κ ρά τους , άσχολουμενού ώς άλλως τε  
είναι φυσικόν εις το ιαύτας κρίσιμους περ ιστάσεις εις τή ν  πα - 
ρακολούθησιν γενικω τ ά της φύσεως εθνικώ ν ζη τημ άτω ν , 
ήσθά νθη  βα θύτα τα  τήν μόνωσιν καί επόνεσε πολύ.

Επαλαισε κα ι παλα ιει άπεγνωσ μένον άγώνα.
Τ ις  άλλως τε  πλέον άπεγνωσμένος τοϋ άγώνος τής ζω ής ;
Κ α ί είς τήν  πάλην αυτήν τήν αΐματηράν 6 *'Ελλην δημό

σιος υπάλληλος, εχων εν εαυτω  πλήρη τήν  συνείδησιν τής 
καταστάσεως εις ήν διετέλει καί δ ια τελε ΐ τό  *Έ θ ν ο ς , υπερή 
φανος καί έγω ϊσ τή ζ εν τή  άγάπη του πρός τήν  Π ατρίδα , έπά - 
λαισε και παλαιει άφωνος κατά τω ν  δυσχερειών τοϋ βίου έν 
τή  π επ ο ιθ ή σ ε ι ο τι πολυ τιμ ω τά τα ς εισφέρει είς τό  Κράτος 
υπηρεσίας.

Αλλ έως π ό τε  αραγε τω ν  υπαλλήλων τό ύπεράνθρω πον  
ψυχικόν σθένος θ  α ν τ ιμ ετω π ιζη  κατάστασιν πρό  τής όποιας 
ωμοι α νθρώ π ινο ι δεν είναι δυνατόν παρά μοιραίως νά κύ- 
ψ ω σιν υπό τό βάρος της ;

• Η  είς τ ι  εχει να ωφελήση ό έ π * άπειρον υπολογισμός 
επ ι τής φ ιλοπατρίας τώ ν  υπαλλήλων ;

Η  τ ι  είναι αραγε εκείνο τό  όπο ιον  εμ ποδ ίζε ι παραλλήλως 
προς τας ενεργειας τας αφορώσας εις τά γενικώτερα  τοϋ  *Έ 
θνους συμφέροντα, τάς ένεργείας πρός ρύθμ ισ ιν  τοσούτω  ζω - 
τ ικ ω τα του  εσω τερικού  ζη τή μ α τος , olov είναι ή ρύθμ ισ ις  τώ ν  
της διοικήσεως και δη από τής άπόψεω ς τής αξιοπρεπούς  
του Κράτους παραστασεως διά τής ά ζιοπρεποϋς παραστά · 
σεως τώ ν  έκπροσω πούντω ν  τοϋ το  οργάνων ;

Π ο ια ι είναι έκεϊναι οι τρομεραί άσχολίαι εις ας εσυνείθη - 
σαν να κατα τρ ιβω ντα ι οι μή πονέσαντες ώς έ'δει, π ο τέ  τήν 
χωράν αυτήν την  τόσφ  ώραίαν, ώ στε  νά μή το ΐς  μένει κα ι
ρός ν* άσχοληθώσιν είς το ιούτου  είδους μ ικροζη τήμ ατα  ;

Μ ή π ω ς αι μετα τω ν  ήμετέρων παί φ ίλω ν αυννενοήσεις, ή 
αποδοχή και διαβιβασις των διαβόητων οημειω μάτω ν καί ή 
παρακολούθησις τής έκτελέσεως αύτών, μέ άλλους λόγους ή 
παρακολούθησις τής έπ ιτελέσεω ς αδικιών ή παρανομιών ή 
τής δημιουργίας άτόμων εύνοουμένων ;

Αλλά δέν πρόκειτα ι λοιπόν νά συγκίνηση π ο τέ  κανένα ή 
άραίωσις τώ ν  υπαλληλικών τάξεων, α ί άθρόαι κ α θ ’ ήιιέραν 
παραιτήσεις υπαλλήλων τρεπομένων εις επαγγέλματα, άτινα  
καλώς ή κακώς θεω ρούντα ι πλειότερον α ξιοπ ρεπ ή . τά όποια  
όμως αναμφ ισβητητως είναι πλειότερον κερδοφάρα ;

Αλλα δεν πρόκειτα ι λο ιπόν νά κ ίνηση κανενός τό ένδίΛ- 
φερον ή ουδόλως άποκρυπτομένη δυσφορία καί τώ ν  έχόν- 
τω ν  άκόμη μακράν καί εύδόκιμον νά έπ ιδ ε ίξω σ ιν  υπηρεσίαν  
καί ή τάσις αύτών πρός άπομάκρυναιν άπό τοϋ τόσον ασιόο- 
γου εργοδότου ;

Δέν προύκάλεσε καμμίαν θλιβεράν σκέψ ιν εις κανένα ή 
άδιαφορία πρός έπανειλημμένας προσκλήσεις υπηρεσ ιώ ν προ - 
κειμένου π ερ ί πληρώσεως τώ ν  παρουσιαζομένων νίς τάς όρ· 
γανικάς θέσε ις  κ ενώ ν ;

Ά λ λ *  εάν α ί συνθήκα ι ύφ 'άς τελεί, ιδία σήμερον , ό υπα λ
ληλικός κόσμος είναι το ιαϋτα ι, ο ΐαι έν άμυδροτάτη σμίκρο- 
γραφί$ έξετέθησαν άνωτέρω καί ο ΐα ι ούδέποτε άλλοτε πα - 
ρουσ ιάσθησαν, πα ρ ίσ τα τα ι άνάγκη, ή τις  είναι τόσω  ε π ιτα 
κ τ ικ ή  οσω αμεσωτεροι υφ ισ τα ντα ι δ ι* αύτό τοϋτο  τό Κράτος 
οι κίνδυνοι, νά ρ υ θ μ ισ θ ή  άπαξ διά παντός καί άμέσως έκ 
παραλλήλου πρός τά λοιπά συναφή ζη τήμ ατα  καί τό ζή τημ α  
τής εξασφαλισεως εις τους δημοσίους υπαλλήλους έπαρκείας 
οΧκονομικής.

Δέν είναι μόνον σκληρόν, δέν είναι μόνον άπάνθρω πον ή 
εκλεκτότερα κοινω νική τάξις νά ύφ ίσ τα τα ι στερήσεις, οιας 
ούδέποτε άνθρω πος ύπέσ τη  άδιαμαρτυρήτως, άλλ* είναι ζή 
τημα αυτόχρημα Ε θ ν ικ ό ν  καί Κ ρα τικόν  καί κοινωνικόν καί 
η θ ικόν  τό  όπο ιον  δέν ε π ιτρ έπ ε ι πλέον τήν  παραμικράν άδια- 
φορίαν τήν παραμικράν αμέλειαν.

Ας ζη τη θ ώ σ ιν  απο τους υπαλλήλους οσα παρ* αύτών  
άπα ιτοϋντα ι κατά τόν αύστηρότερον τρόπον, άς έπ ιδ ιω χ θ ή  
άλλά κατά τόν η θ ικω τςρον  τρόπον καί πάσης άνθρωπίνης  
αδυναμίας απηλλαγμένον ή έκκαθάρισ ις τώ ν  υπηρεσιακών

"Ετος Α '

κλάδων , άς έπ ιδ ιω χ θ ή  διά τής αύστηροτάτης έποπ τε ία ς καί 
αυστηρότα των διαταξεων ή νόμιμος καί πλήρης ένάσκησις 
τώ ν  καθηκόντω ν έκ μέρους τώ ν  δημοσίων υπαλλήλων, άς 
ζη τη θ ή  άκόμη ή κεφαλή αύτών επ ί π ίνα κ ι καί διά τήν  πλέον 
ασημαντον αυτών άμέλειαν, διά τό έλάχιστον αύτών π τα ίσμ α , 
αλλ ας περ ιφ ρουρηθή  τέλος πά ντω ν  ή ά ξιοπρέπεια  τοϋ υπάλ
ληλου, ας εξασφ αλισθή  ή κοινω νική αύτοϋ θ έσ ις  έπα ξίω ς τής 
αποστολής του, ας τώ  παρασχεθώ σι τέλος τ*άπαρα ίτητα  πρός 
τό  ζήν.

Τό τε , τ  οσω τό καλύτερον διά τό  Κράτος καί τήν  Κ ο ινω 
νίαν.

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΪΛΟΣ·

0 ΑΓΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ
Ε Ν  Ι Τ Α Λ Ι Α

( Μ ετάφρασις έκ τον Γαλλικόν) 

ΥΠΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ X. ΔΕΛΕΝΔΑ

(Συνέχεια έκ ταϋ προηγουμένου)

θ ά  ήδύνατο τις ευκόλως νά πιστεύση, άναγινώσκων 
τάς έν τφ  τύπω δημοσιευομένας περί ’ Ιταλίας ειδήσεις 
έπϊ τοΰ Φασσισμοΰ καί Σοσιαλισμοί), ώς έπίσης τά τηλε
γραφήματα τών πρακτορείων καί τά συνοδεύοντα ταϋτα 
σχόλια, δτι έν Ιτα λ ία  είχεν ήδη έκραγή ή έπανάστασις, 
τήν όποίαν πολλοί έπϊ τή βάσει τών άνωτέρω πληροφο
ριών έβεβαίουν. Τό έξ ιδίων κρίνειν τάλλότρια άποτελεί 
πάντοτε μεγίστην πλάνην, καί 8,τι δήποτε καί άν λεχθή, 
είνε παρακεκινδυνευμένον τό κρίνειν τούς ’Ιταλούς σύμ
φωνα μέ τήν ίδικήν μας ιδιοσυγκρασίαν' ώς έπίση:, είς 
τήν αυτήν πλάνην ήθελε πε,3ΐπέση τις, έφαρμόζων τήν 
αυτήν μέθοδον διά τού; Ά γγλους.

Έ ν  ’ Ιταλία είνε πιθχνχί αί βήξεις, αί συμπλοκαί, κα- 
θημεριναΐ ίσως, μεταξύ τών φασσιστών καί τών σοσιαλι
στών, άλλά ταΟτα παρ’ δλην τήν σοβαρότγ(τά των δέν 
άντιστοιχοΰσι πρός έπανάστασιν. Τά γεγονότα ταΟτα διά 
πάσαν άλλην χώραν θά είχον τήν σημασίαν τής έπανα- 
στάσεως καί τού έμφυλίου πολέμου.

Διά  τήν ’ Ιταλίαν τοϋτο άποτελεί ζήτημα ιδιοσυγκρα
σίας.

ΙΙρ ίς  άπόδειξιν τούτων έστω τό έξής πρόσφατον πα
ράδειγμα. Πρό όλίγων έβδομάδων οί φοιτγ^τα! τών δ ια 
φόρων ’ Ιταλικών Πανεπιστημίων ήρχισαν διαμαρτυρό- 
μενοι διά τήν μεγάλην ύπερτίμησιν τών βιβλίων. Έ ν  
Νεαπόλει, έν Ρώμη καί άλλαις τής ’ Ιταλίας πόλεσι διορ- 
γανώθησαν συλλαλητήρια, άτινα ευθύς άμέσως μετετρά- 
πησαν είς έφόδους κατά τών προθηκών τών βιβλιοπω
λείων. Α ί θύραι καί τά  (δούλά τών βιβλιοπωλείων κατε- 
θρυματίσθησαν, τό δέ περιεχόμενον, περιλαμβανομένων 
πολλάκις καί παλαιών συγγραμμάτων μεγάλης άξίας, 
διεσκορπίσθη άνά τάς όδούς, δπου τελικώς κατεκάη.

Πλείστοι φοιτητα! έτραυματίσθησαν 6πό τής πρός έπι- 
βολήν τής τάξεως κληθείσης στρατιωτικής δυνάμεως. 
°Οταν δέ ή Κυβέρνησις, διέταξε τό κλείσιμον τοΟ Πανε-

ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΝΜΑΡΤΗΝ 
©ά εϋρετε 

ΓΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
Τ ο  Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η
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πιστημίου τής Ρώμης μέχρις επαναφοράς τής τάξεως, οι 
φοαηταί έπεχείρησαν τήν δι’ έφόδου κατάληψιν τοΟ Πα
νεπιστημίου των, καί την καταστροφήν τής Πανεπιστη
μιακής Βιβλιοθήκης. Τελικώς αί τιμαί τών βιβλίων ύπε- 
ζιβάσθησαν, πρό τής έπιμονής ταύτης τών φοιτητών.^

‘Ο πόλεμος καί αί έκ τούτου ύλικα! δυσχερειαι, αϊτι- 
νες έπηύξησαν τήν φυσικήν νευρικότητα, ή τάσις^ πρός 
ένέργειαν, πρός ήν άλλως τε δέν είνχι ξέναι αί διάφορο', 
παραδόσεις αί χρονολογούμεναι άπό τής έποχής, καθ ήν 
έκάστϊ] έ π α ρ χ _ ία  άπετέλει ίοίχν δημοκρατίαν εχθρικήν 
πρός τούς γείτονας αύτής, ό πατριωτισμός ό οιεγειρό- 
μενος έκ τών υπερβασιών τών κομμουνιστών, ή υλική 
συνδρομή ή ύπό τών μεγάλων βιομηχάνων χορηγουμένη 
κρυφίως λόγιρ τής ανησυχίας, ήν αί ύπερβασιαι ^αύται 
έδικαιολόγουν, καί ή μυστική ύποστήριξις τής Κυοερνη- 
σεως, πάντα ταϋτα άπετέλεσαν τάς πραγματικάς άφορ- 
μάς τής κινήσεως περί τόν Φασσισμόν.

Μέγας άριθμός άπολυθέντων στρατιωτών είχε κρα
τήσει ώς ένθύμιον τοΰ πολέμου παρα τας εκοοθεισας 
άπαγορευτικάς διαταγάς, τάς ένεργηθείσας έρεύνας κα! 
τάς έπιβληθείσχς ποινάς, είτε αύτό τούτο τό δπλον του, 
είτε δπλον δπερ αύτός είχεν άποσπάσει άπό τόν έχ- 
θρόν του.

. "Οταν ό κ. Τ ζιολ ίττι άνέλαβε τήν εξουσίαν, εύρεν τούς 
σοσιαλιστάς μέχρι τοιούτου σημείου σφετερισμένους τά 
έργα τής ’Αρχή:, ώ ιτε  είς πολλάς πόλει;, ώς έπ! πα- 
ραδείγτατι έν Βουλών^, τό Εργατικόν Κέντρον ήτο κύ
ριον τής πόλεως, ήν αύτό τοΰτο διώκει.

Ό  φασσισμός Ισχεν ώς άφεεηρίαν τήν άνιίδρασιν 
τών μεσαίων τάξεων κατά τήν έπχκολουθήσασαν τήν 
άνχκωχήν περίοδον καί λεπτομερέστερον τήν άντίδρασιν 
εναντίον τών άποιελεσμάτων τής Κυβερνήσεως Νίττι. 
Ή  άντίορασις αΰτη έστρέφετο έναντίον τής βασιλείας 
τής βίας, ήν οί σοσιαλισταί είχον έγκαθιδρύση εις τι- 
Λας έπαρχίας, ώς επί παραοείγματι έν Ρωμαγνία κα! 
Έμιλία.

Είναι ενδιαφέρουσα ένιαΰθα ή άνάμνησι; τών γεγο
νότων, καί τής καταστάσεως τών πνευμάιων έν τή χωρα 
κατά τό έτος 19PJ κχ! τούς τρεις πρώτους μήνας τού 
1 9 2 0 ,

Α ί άπεργίαι τότε ήσαν συχνα[, κα! ώς έπ! τό πλεΐστον 
τά ελατήρια τούτω/ ή σ χ ν π ο λ ίτ ι^ ά . Αί δημόσιαι ύπηρε- 
σίαι παραλύ^ασαι άπό τάς έμμονους κωλυσιεργίας δέν 
έλειτούργουν πλέον ή έλειτούργουν εξαιρετικά κακώς. 
Τά ταχυδρομεία, τά τηλεγραφεία, κχ! τά τηλέφωνα 
έπχυον λειτουργοϋντα δλως αίφνηδίως λόγω έκραγεισών 
άπεργιών, αΓτινες άλλοτε μέν ήσαν διαρκείας μιας ώρας, 
άλλοτε δε πολλών ήμερών. Συνέβαινε συχνά, οί τροχιό
δρομοι πόλεώς τίνος νά δ ια κ όπ τω σ ιν  άποτόμως τήν κίνη- 
σίν των καί τοΟτο ένίοτε δι’ άσήμαντόν τ ι  γεγονός ως 
έπ! παραδείγμχτι διά λογομαχίαν υπαλλήλου καί έπιβά- 
του. Οί σιδηροδρομικοί ύπάλληλοι έσταμάτουν τάς Αμα
ξοστοιχίας τάς μεταφερούσας στρατεύματα, άστυνομικούς 
ή δπλα. Οί ήλεκτροτεχνΐται άνευ εύλογου τινός αιτίας 
έβύθιζον είς τά σκότος τάς πόλεις.

Οί ξένοι παρατηρητα! μή γνωρίζοντες τήν ιταλικήν 
ιδιοσυγκρασίαν έξελάμβανον ώς προσεχή τήν έπανάστα- 
σιν, πολλά! δέ μεγάλαι έφημερίδες είχον άποστείλει ει
δικούς άνταποκριτάς έν Μιλάνφ κα! Ρώμη, ΐνα παρα- 
σταθώσιν ώς αύτόπται μάρτυρες κατά τήν Ικρηξιν 
ταύτης.

Ή  σοσιαλιστική κίνησις έν ’ Ιταλία ήρξατο 2ν τισιν

έπαρχίαις πολύ πρό τοΰ πολέμου. Έ ν  Έμιλία  κα! 'Ρ ω · 
μαγνία, δπου ή μεγίστη μάζα τοΟ λαοΰ είνε σοσιαλιστι
κή, είχεν ίδρυθή πρότινων έτών άληθής «δικτατορία τοΰ 
π ρ ο λ ε τα ρ ιά το υ ». Μετά τόν πόλεμον, οί σοσιαλισταί έπω- 
φελούμενοι τής διαψεύσεως τών έλπίδων τής χώρας καί 
τής άγανακτήσεώς της, καί ένθαρρυνθέντες άπό τάς έν 
Ρωσσία κομμουνισακάς έπιτυχίας, Ιλαβον στάσιν σαφώς 
άπειλητικήν. Είς πολλάς έπαρχίας άν τις ήθελε τηρήση 
έφεκτικήν στάσιν έκηούσσετο έν άποκλεισμφ κα! εύρί- 
σκετο πρό κυριολεκτικής άδυναμίας νά προβή είς άγορα- 
πωλησίας, ή προμηθευθή τι διά τόν εαυτόν του. Ό  άπο- 
κλεισμός ούτος είχε διακόψη δλας τάς προσωπικάς σχέ
σεις. Γαιοκτήμονες, έπαγγελματίαι, έμποροι καί πάντες 
δσοι εύρίσκοντο είς σχέσεις μετ’ αύτών έξετίθεντο είς 
διαρκείς άντεκδικήσεις, άν δέν άπεδέχοντο δλους τούς 
τών σο3ΐαλιστικών συλλόγων καθορισθέντας δρους. Πας 
οΰτω άποκλεισθεις δέν ήδύνατο πλέον νά ζήση έν τή 
ιδιαιτέρα του πατρίδι. Ό  άρτοπώλης ήρνεΐτο είς κύτόν 
άρτον,'ό ύποδηματοποιός υποδήματα, δ κουρεύς έπίσης 
δέν ήθελε νά τώ  προσφέρει τάς ύπηρεσίας του, κα! αύτός 
ούτος ό ίατρός* άν έτύγχανε νά ήτο σοσιολιστής έξεύρι- 
σκε μυρίας δσας προφάσεις διά νά μή τόν περιποιηθή έν 
περιπτώσει άσθενείας. Υπήρξαν περιπτώσεις καθ’ ας 
συγγενείς άποθανόντος έξηναγκάσθησαν νά μεταφέρωσιν 
αύτοί ούτοι τό πτώμα τοΰ προσφιλούς των είς τό νεκρο- 
ταφείον, λόγω τής άρνήσεως τών έργολάβων κηδειών ν’ 
άναλάβωσι τά  τής έκφοράς.

Οί σύλλογοι ούτοι άπήτουν τήν έγγραφήν πάντων είς 
αύτούς ή έν περιπτώσει άρνήσεως έπέβαλον πρόστιμα 
ποικίλοντα άπό ποσοΰ πεντήκοντα λιρεττών μέχρι πολ
λών χιλιάδων τοιούτων, άναλόγως τής οικονομικής κατα
στάσεως τοΰ θύματος, ή κατά λόγον τής σοβαρότητος τών 
έναντίον αύτοΰ άπαγγελλομένων κατηγοριών.

Καί αύτός ό κλήρος υπεβλήθη είς πολλάς δοκιμασίας 
έκ μέρους τών σοσιαλιστών. Είς πολλάς σοσιαλιστικάς 
κοινότητας έπεβλήθη φόρος έπ! τών αφιερωμάτων, έν 
άλλαις δέ ίερεΐς έτέθησαν έν άπαγορεύσει, ώς έπίσης 
άπηγορεύθη είς αύτούς ή τέλεσις λειτουργίας, διότι 
άπλούστατα εύρίσκοντο ούτοι είς σχέσεις πρός άστόν άπο- 
κλεισθέντα.

Εις τινα μάλιστα άπομεμακρυσμένα χωρία οί ιερείς 
ήμποδίσθησαν διά τής βίας άπό οίασδήποτε ίεροτελε- 
στείας.

Έ π ! μακρόν αί άστικα! τάξεις κα! οί βιομήχανοι έτή- 
ρουν παθητικήν στάσιν. Τελικώς άπεφάσισαν νά δράσωσι 
μόνοι των καί ούτως έγεννήθη ό Φασσισμός, δστις έξε- 
δηλώθη έν ταύτψ έν τε ταίς Βορείαις κχ! Νοτίαις έπαρ
χίαις, έπεκταθείς εύθύς άμέσως καθ’άπασαν τήν ίταλικήν 
Χερσόνησον.

*
*  *

Α ί πρώται ομάδες Φασσιστών έσχηματίσθησαν τό πρώ
τον έν Τεργέστη, έν τή Ίουλιανή Έ νετία  καί τή Έ μ ι
λία. ’Από τάς Έπαρχίας ταύτας κατά τό μάλλον ή ήττον 
έξηπλώθη ό Φασσισμός καί έν ταίς λοιπαίς έπαρχίαις 
έξαιρέσει τής Σικελίας έν ή δέν ύφίσταται πραγματική 
φασσιστική κίνησις. Οί Σικελιανο! ίδιοκτήται έπανήλθον 
είς τήν παλαιάν μέθοδον τής δολοφονίας τών κυριωτέρων 
άρχηγών τών σοσιαλιστικών όμάδων χρησιμοποιοΰντες 
πρός τοΰτο πρόσωπα τά όποία παρέμειναν άγνωστα.

Έ  Κυβέρνησις κατ’ άρχάς άπεδέχθη εύμενώς τήν κί- 
νησιν ταύτην, ή όποία τής άφήρει τήν σκληράν εύθύνην



της διαμάχης τών τάξεων κα! τοΰ εμφυλίου πολέμου 
έπωφεληθεΐσα οΰτω τήν άποφυγήν στρατιωτικής δράσεως 
πρός έξουδετέρωσιν της άντικαθεστωτικής σοσιαλιστικής 
δράσεως.

’Εάν έμφανώς δέν ένεθάρρυνε ταύτην τοΟτο προήλθε, 
διότι έγνώριζε έξ αρχής τήν συνδρομήν κα! τήν όλικήν 
ύποστήριξιν ήν ή όργάνωσις α'ύτη ήντλει έξ αυτής ταύ- 
τη ί "ϊής χώρας κα! διά τοϋτο Ιδωκε τήν σιωπηράν συγ- 
κατάνευσίν της, τοσούτφ μάλλον πρόθυμον καθ’ δσον 
ό Φασσισμός είχε κατ’ άρχάς ώς μόνον πρόγραμμα τήν 
τήρησιν τής τάξεως.

'Ως έμβλημα ό Φασσισμός είχε μέν τήν άποφυγήν πά- 
σης προσβολής έκ μέρους του, άλλ’ έν ταύτώ διεκήρυσ- 
σεν δτι προσπάθεια πρός κατάργησιν τών άτομικ’ών έλευ- 
θεριών ώφειλε νά κατασταλή βιαίως. Ή  βία δέον νά 
έξουδετεροΰται διά τής βίας.

Τό πρόγραμμα τοϋτο ήτο -έξαίσιον, άλλά δυστυχώς οί 
φασσιστα! δέν κατώρθωσαν νά περιορισθώοιν είς τά δια- 
γραφέντα ταϋτα δρια.

Κατά τάς έκλογάς οί φασσιστα! ε!χον άνω τών 1400 
παραρτημάτων έγκατεσπαρμένων καθ’ άπασαν τήν χώ 
ραν. Είς τάς μικροτέρας πόλεις κα! είς αύτά τά χωρία 
ένίοτε, ή όργάνωσις είχε τό fascio ή τήν όμάδα της. Ό  
άριθμός τών έγγεγραμμένων μελών είς τά «fasci di 
com battim ento» άνήρχετο είς 500.000 περίπου, έξ ών 
τό πλεΐστον άπετελεΐτο άπό νέους καί άπολυθέντας 
στρατιώτας. Τό κόμμα Ιχ ει δύο καθημερινάς έφημερί- 
δας κα! άνω τών πεντήκοντα έβδομαδιαίων έφημερίδων 
κα! περιοδικών Ιχουσιν ίδρυθή ύπό τήν σημαίαν ταύτην. 
Έ π ! πλέον διαθέττει άρκετά κεφάλαια.

Δέν περιλαμβάνει είς τάς τάξεις του πρόσωπα άδιά- 
φορα πρός τήν πολιτικήν. Ό  κ. Ά ττ ίλ ιο  Σούζι τοΰ κόμ
ματος τών μετριοπαθών σοσιαλιστών, περιλαμβάνεται 
μεταξύ τών δπαδών τούτου. 'Ο άνεγνωρισμένος άρχηγός 
τών φασσίστι είνε ό κ. Μουσολίνι, βουλευτής Μιλάνου.

Ό  Μπενίτο Μουσολίνι δέν είνε είσέτι ήλικίας τριά
κοντα όκτώ έτών. Έγεννήθη τφ  1884 έν 'Ρωμαγνία, τή 
έπαρχία ταύτη, ής οί κάτοικοι άπό πολλών έτών έξεδή- 
λωσαν τάς έπαναστατικάς των διαθέσεις. Κατήρξατο τοΰ 
πολιτικοΰ του σταδίου ώς άκρος σοσιαλιστής,κα! ευθύς άμέ
σως έγένετο γνωστός διά τήν βιαιότητα τών τολμηρών 
του ιδεών. Έξηναγκάσθη μάλιστα νά έγκαταλείψη τήν 
’Ιταλίαν κα! έγκατεστάθη έν ’Ελβετία μετά τοΰ ’ Ια κ ώ 
βου Μενόττι Σεράτι. Τήν έποχήν έκείνην ύπήρξεν ό πραγ
ματικός^ διευθυντής τοΰ A van ti,κα! ό άρχηγός τοΰ Έ νω- 
τικοΰ κόμματος. Άργότερον μετέβη είς Αύστρίαν κα! δή 
είς Τρεντΐνον, δπου άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τοΰ le  Ρο- 
ροΐο τοΰ Εδρυθέντος ύπό τοΰ Καίσαρος Μ παττίστι πρός 
διάδοσιν τών σοσιαλιστικών του ιδεών,&ς ύπεστήριζεν έν 
τφ  Κοινοβουλίφ δπου παρεκάθητο ώς βουλευτής τοΰ 
Τρεντίνου.

Ή  βιαιότης τών ιδεών του ύπήρξεν αίτια νά έξορισθή 
έκ τής Αύστρίας. Διαπρύσιος κήρυξ τών τολμηροτέρων 
ίδεών κα! άποφασιστικός έχθρός τών μετοιοφρόνων στοι
χείων τοΰ κόμματος, άπέβη είς τών άρχηγών τού κόμμα
τος τών άκρων σοσιαλιστών, δπου έπαιξε ένα τών ένεργη- 
τικωτέρων βόλων. Ούτος ύπήρξεν ήα ίτία  τής άποπομπής 
άπό τοΰ κόμματος τών Μιτισσολάτι κα! Μπονόμι διά τάς 
άναμορφωτικάς των άρχάς.'Ο πόλεμος έπέρχεται.Ό  πό
λεμος ύπήρξεν αίτια άξιοσημειώτου μεταστροφής τών 
άρχών τοΰ Μουσολίνι. ’Ανέλαβε τόν πρός άποδοχήν τοΰ 
πολέμου προσανατολισμόν τών ίταλών σοσιαλιστών, κα!

πρός επιτυχίαν τοΰ σκοποΰ τούτου έχρησιμοποίησε δσην 
έκέκτητο έπιρροήν. ’Απέτυχεν όλοκληρωτικώς. Έ ξαλλος 
άπεσχίσθη άποτόμως άπό τοΟ σοσιαλιστικοΟ κόμματος, 
παρητήθη άπό τής διευθύνσεως τοϋ A van ti κα! ί’δρυσεν 
έν Μιλάνφ τήν έφημερίδα le Popolo  d’ Ita lia  δι’ ής 
ήρχισεν άγώνα έχθρικόν κα! έξοντωτικόν τών παλαιών 
του πολιτικών φίλων. Ζή έν Μιλάνφ δπου διευθύνει τήν 
έφημερίδα του. Κατέστη ό άνεγνωρισμένος άρχγ)γός τών 
Φασσίστι καί ό λυσσαλεώτερος έχθρός τών σοσιαλιστών, 
οϋτινες έξ άλλου, συμφωνοΰντος κα! άριθμοΰ τινο; τρ ί
των προσώπων, τόν κατηγοροΰσιν δτι εδρίσκεται είς 
λαμπράς ... σχέσεις πρός τούς βιομηχάνους τοΰ Μιλάνου.

Καταστάς κατά τόν πόλεμον έκ τών καλυτέρων φίλων 
τοΟ ντ Αννούντσιο, έπιδεικνύεται κύρων τήν κόμην του 
κατά τό πρότυπον τοΰ ποιητοΰ. Συγγραφεύς διαπρεπής, 
πολεμικός κα! ένίοτε έξαιρετικής σφοδρότητος, κέκτηται 
δλα τά έφόδια είς & άρέσκεται ό λαός, δν σαγηνεύει ή 
εκφραστική του μορφή, άλλά στερείται ισορροπίας κα! 
ευρύτητος βλέψεων. ‘Ως πρός τήν έξωτερικήν πολιτικήν 
ό Μουσολίνι έχει συγκεκριμένας άρχάς αί’τινες άλλωστε 
οέν εΐναι^ ή γενικής κατευθύνσεως, ήτοι κατά τά μάλλον 
ή ήττον έκεΐναι άς έχουσιν υιοθετήσει δλα τά ’ Ιταλικά 
κόμματα. Κατά τόν παρελθόντα Φεβρουάριον άπήγγειλε 
λόγον έν Τεργέστη δι’ ού εξέθετε τό πρόγραμμα τοΰ 
κόμματός του.

«Ή  ’ Ιταλία, είπεν, οφείλει ν’ άποσπασθή. ολίγον κατ’ 
ολίγον, άπό τής δμάδος τών δυτικών πλουτοκρατικών 
έθνών κα! νά προσκολληθή πρός τά Κράτη άτινα κατά 
τόν πόλεμον ύπήρξαν έχθρικά πρός τήν Ιτα λ ία ν  ήτοι 
τήν Αύστρίαν, Γερμανίαν, Ουγγαρίαν, Βουλγαρίαν κα! 
Τουρκίαν.»

Ταϋτα περί τοΰ Μουσολίνι.

Μεταξύ τών πολλών άρχηγών τών Φχσσίστι ένδιαφέ- 
ρουσαν άποτελεί μορφήν ό Φερνάνδος ’Ανιολέττι δστις 
είνε ή ψυχή αύτή αΰτη τής Φλωρεντινής όμάδος. Είνε 
ήλικίας τεσσαράκοντα έτών. Προωρίζετο διά τά διδα
σκαλικόν στάδιον, κα! είχε διακούση τά μαθήματα τής 
Φιλοσοφίας είς τό έν Φλωρεντία Βασιλικόν Ίνστιτοΰ- 
τον τών Ά νω τέρω ν Σπουδών.

Ό  ή'ρεμος δμως βίος τοΰ ίταλοΰ καθηγητοΰ δέν συνε- 
βιβάζετο πρός τόν ριψοκίνδυνον χαρακτήρά του. "Οτε 
κατά τό 1897 έκηρύχθη ό μεταξύ τής Ελλάδος κα! 
Τουρκίας πόλεμος, έσχηματίσθη ύπό τοΟ Γαριβάλδη λε- 
γεών έξ έθελοντών ήτις θά έτίθετο παρά τό πλευράν 
τών Ελλήνων κατά τής ήμισελήνου. Ούδείς κατά τήν 
έποχήν έκείνην ήδύνατο νά φχντασθή δτι μετά τινα έτη 
τά έλληνικά κα! ιταλικά συμφέροντα" θά άντετίθεντο καί 
ώς έκ τούτου θά έγεννώντο προστριβα! μεταξύ τών 
δύο χωρών. ’Από παραδόσεως ή ιταλική δημοκρατία 
προσέκειτο συμπαθώς πρός τάς έλληνικάς διεκδικήσεις. 
Ό  ’Ανιολέττι κατετάχθη ώς εθελοντής έν τή Γαριβαλ- 
δινή λεγεώνι.

Έ  έκστρατεία ύπήρξε βραχείχ, οί "Ελληνες πρό τοΰ 
δγκου τών τουρκικών δυνάμεων, έσώθησχν έκ τής άπει- 
λουμένης τελείας καταστροφής διά τής έπεμβάσεως τών 
Δυνάμεων. Ό  ’ Ανιολέττι είχε λάβη μέρος είς τήν μά
χην τοΰ Δομοκοΰ. Έπέστρεψεν είς ’ Ιταλίαν δπου άπετε- 
λείωσε τάζ σπουδάς του διαπρέψας κατά τάς έξετάσεις 
του. Καταληφθείς δμως ύπό τής άνάγκης τής άλλαγής 
τοΰ βίου, άνεχώρησε διά τήν ’Αγγλίαν δπου άνεδείχθη 
ώς όμιλητής (conterenaer) έν τώ  Πχνεπιστημίω τοΰ 
Εδιμβούργου.

................. ΓΤλΝΓ Τ Ο  Γ  Ν
£.τος A  . I— ---------------

’Αλλά και ή ζωή αΰτη δέν ήρεσε έπ! πολύ είς αύτόν. 
Υπάρχει άπό πολλών έτών έν ’Α γγλ ία  κα! ίδίω; έν 
Λονδίνφ μίχ άρκετά μεγάλη παροικία πτωχών ίταλών 
άποζώντων έκ διαφόρων έπαγγελμάτων, ώς έπ! παρα- 
δ:ίγματι, πωλητα! πλανόδιοι παγωτών, δργανοπχΐκται 
κ.λ,π. Α ί δυστυχείς αύται ύπάρξεις ύποφέρουσι κα! ώς 
έπ! τά πλεΐσιον γίνοντχι άντικείμενον έκμεταλλεύσεως.
Ό  ’Ανιολέττι διωργάνωσε μεταξύ αύτών άλληλοβοηθητι- 
κόν Σύλλογον δστις τοΐς προσέφερε μεγάλας εκδουλεύ
σεις, κα! ίδρυσεν ιταλικήν έφημερίδα «la  Riscossa la- 
tina ». Έδημοσίευσεν έν αύτή άρθρα φλογερώτατα, 
άλλά ή έφημερίς αΰτη δέν έπέτυχε, δέ; έξεδόθησαν δέ 
ή φύλλά τινα.

Κατόπιν τούτων έπέστρεψεν είς Φλωρεντίαν κα! με 
τήλθε διάφορα έπαγγέλματα.Ήρχισεν ένοικιάζωνάγρούς, 
κα! καλλιεργών αύτούς, ήγόρασε ποίμνια, καί έπεδόθη 
είς τό έμπόριον τοΰ γάλακτος. Καί έδώ δεν έπέτυχεν. 
Άπεφάσισε νά κατευθύνη τήν ένεργητικότητά του είς 
δλως διάφορον κατεύθυνσιν. Έ γένετο διευθυντής θεά

τρου. Καί ή νέα αΰτη^ έπίδοσις δέν τώ  έπέφερε περισ
σότερα τών προηγουμένων. Άπέβη τότε μεταπράτης. 
Έ πώλει βιβλία εύκαιρίας. Έ ν  τώ  μεταξύ ·έξηκολούθει 
νά γράφη, κα! έδημοσίευσε σειράν άρθρων πλήρη 
έμπνεύσεων, έν τινι έφημερίδι ήν μόλις είχεν ίδρύση 
c ’ Ιωσήφ ΙΙεζολίνι.

"0 :ε έξερράγη δ πόλεμος άνεδείχθη διαπρύσιος οπα
δός τής έπεμβάσεως. 'Ωμίλησε ύπέρ τών συμμάχων έν 
ταίς δημοσίαις συναθροίσεσι, τόσον έν ταίς όμοφρόνοις 
πρός αύτόν δσον κα! ταίς έχθρικαΐς. Συνέγραψε πα
τριωτικόν θούριον τοϋ όποιου συνέθεσε κα! τήν μουσι
κήν, κα! τό όποιον έντός όλίγου έψαλλον οί μχθητα! 
τής Φλωρεντίας.

Μή άποκρύπτων τά συναισθήματά του διά τήν ταξιν 
ταύτην τών «πολεμοχαρών πατριωτών» οιτινες ένφ κη- 
ρύττουσι διά τού; άλλου; τόν πόλεμον ούτοι παραμε- 
νουσιν είς τάς εστίας των καυτηριάζων τούτους, και- 
τοι λόγφ τής ήλικίας του μή ύπέχων στρατιωτικήν ύπο- 
χρέωσιν,κατετάχθη είς τό Σώμα τών ’Αρντίτι έξ ού με- 
τετέθη είς τό πυροβολικόν.

Άμέσως μετά τήν άνακωχήν άπετέλεσε μέλος τοϋ 
Συλλόγου παλαιών στρατιωτών είς δν κα! διεκή- 
ρυξε τά πλέον ή ιμπεριαλιστικά του συναισθήματα ζ> τφ  
ζητήματι τοΰ Φιοΰμε καί τής Δαλματίας, έκδηλουμενο; 
ώς φανατικός οπαδός τοΰ ντ’ Αννούντσιο κα! ουχ! δλι- 
γώτερον σφοδρός έχθρός τών σοσιαλιστών. Αιανοητικώ; 
πολύ πεπροικισμένος κα! πολύ έγγράμματος. Ό  Φερ- 
νάνδο; ’Ανιολέττι, άρχηγός τών Φλωρεντινών Φασσίστι 
είνε έν ταύτώ καί Τέκτων δραστήριος κα! έπιρροής.

Δυστυχώς δ Φασσισμός δέν έτήρησε ή έπ! μικρόν τά 
πρόγραμμά του, οί δέ άρχηγοί του ή οί ύποστηρικται 
αύτοΰ δέν ήνόησαν οτι ή ΰπαρξίς του έξαρτάται εξ αύ- 
στηράς πειθαρχίας καί έκ τής άπολύτου αποφυγής τών 
υπερβάσεων. Έθΐάθησαν έν 'Ρώμη διατρέχοντες τό 
Κόρσο κατά στρατιωτικήν φάλαγγα προηγουμένων ση 
μαιών κα! σαλπίγγων, τής όποιας έκαστος ούλαμό; οιε- 
τέλει ύπό τά; διχταγάς άξιωμχτικοΰ ή ύπαξιωματικοΰ, 
δστις διώκει τό τμήμά του, δπως κα! έν τώ  τακτικφ 
στρατφ. ΤΗσαν άοπλοι, άλλ’ έκαστος άνήρ έφερε κατά 
τόν ίδιον τρόπον ράβδον ήν καθ’ έκαστον σταθμόν παρου- 
σίαζον, κραυγάζοντες ώ ; οί στρατιώται τοϋ ν τ ’ Άννούν- 
τσιο «E ia !  E ia ! A la la !» .  Έ ξωτερικώς ήσαν έν τάξει
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άλλά ταϋτα άποτελοϋσιν έκδήλωσιν πειθαρχίας μή τόσον 
έπιτακτικώς άναγκαίας.

Κατά τά τέλη τοΰ παρελθόντος Μαρτίου δύο ’Ολλαν
δοί άξιωματικοί έκάθηντο είς τό προαύλιον ένό; τών με- 
γαλυτέρων καφενείων τής Φλωρεντίας, δτε ή Ορχή
στρα. ήοχισε κρούουσα τόν έθνικάν ύμνον. Οί δύο περιη- 
γητα! οίτινες όύδέν τών συμβχινόντων πέριξ αύτών ήνό- 
ουν. παρέμειναν καθισμένοι. Οί Φασσίστι άμέσω; έπε- 
τέθησχν έναντίον αύτών, οιτινες άνευ τής έπεμβάσεως 
τών στρατιωτών, ήθελον διά τών ροπάλων φονευθή.

«Ά π ό  τοϋ σχηματισμού νέου Fascio, έν Μορτάρα 
πλησίον τοΰ Νοβάρε, έγρχφε τό «T e m p o » κατά τάς 
άρχάς τοΰ Απριλίου, ή ειρήνη έπαυσεν ύφισταμένη εν 
τοΐς περιχώροις». Οί σοσιαλισταί είς πολλάς περιπτώ
σεις ήσαν οί προκαλοΰντες, είς πολλά; όμως συμπλοκας 
ή άφορμή έδόθη έκ μέρους τών Φασσίστι. Συνεπεία συμ
πλοκής έν Λομελλίνα, χωρίφ κειμένφ πλησίον τής Μορ- 
τάρα, οί Φασσίστι έπανήλθον ένισχυθέντες καί κατέκαυ- 
σ α ν  τό Λαϊκόν Κέντρονκα ίτά  γραφεία τοΰ Συλλόγου τών 
χωρικών. Δύο σοσιαλισταί κα! μία νεαρά κόρη έφονεύθη- 
σαν, πλείστοι δ’ άλλοι έπληγώθησαν.

Έ ν  Σαν Τζιοβάνι Βαλντάρνο οί Φλωρεντινοί Φασσί- 
στι έρχόμενοι είς βοήθειαν τών συναδέλφων των έν Πε- 
ρούζς "διά τήν κατάληψιν τή ; Δημαρχίας ένεπεσχν είς. 
ένέδραν, ήν έπηκολούθησε μία τών αιματηρότερων συμ
πλοκών. Έ ν  Φοϊάνφ πλησίον τής Φλωρεντίας διεδραμα- 
τίσθησαν αί αύταί τρομεραί σκηναί.

'Ο  σοσιαλιστής βουλευτής Μπερναντίνι άπήχθη είς 
Φλωρεντίαν ώ ; δμηρος κα! ύπεχοεώθη νά άπαγγείλη 
λόγον ευνοϊκόν διά τούς Φχσσίστι. Ό  ρήτωρ τών κομ
μουνιστών τοΰ Φοϊάνο άρνηθείς νά ύπογράψη διαμαρτυ
ρίαν εύμενή διά τούς Φασσίστι έτυφεκίσθη, ώς έπίσης 
κα! έτερος άποπειραθείς νά διαφύγη.

Έ ν  Γκρέκο-Μιλανέσε, έν Κχνόσα, έν τή έπαρχία τοΰ 
Μπάοι, έν Βολωνία, έν Μοντίνε, Τεργέστη, Φλωρεντία, 
Μονφαλκόνε, Ματέρα, Μινερβίνα, Άσσ ισ ίφ  καί είς μύρια 
άλλα μέρη τά Γραφεΐχ τών Εργατικών Κέντρων, τά 
Γραφεία τών σοσιαλιστικών έφημερίδων κατεκάησαν, 
έλεηλατήθησαν,αί δέ βιβλιοθήκαι,ώς ή σοσιαλιστική τοι- 
αύτη τοΰ Μιλάνου, ήοπάγησαν καί έξ δλων τών μερών 
άνηγγέλλοντο τάόνόματα φονευθέντων καί τραυματισΒέν- 
τών.Έν Φλωρεντία οί Φασσίστι άπχγόρευσαν τήν πώλη- 
σιν τοΰ A va n ti καί είς πολλάς άλλας εύκαιρίας κατέδει- 
ξαν άξιοσημείωτον περιφρόνησιν πρός τήν ελευθερίαν ήν 
ούτοι διεδήλουν δτι προστατεύουσι.

'Η  Φλωρεντία είδεν ύπό τά τείχη της συμπλοκά; σο
βαράς δσον αί τών Γουίλφων καί Ζιμπελ'.νων. Καθ έκα- 
στήν Κυριακήν μεγάλα φορτηγά αύτοκίνητά πλήρη 
Φασσίστι έγκατέλειπον τάς πόλεις καί διετρεχον τά γει
τονικά χωρία, άνηψοΰντες σημαία; κα! άδοντες πα
τριωτικά άσματα, ένίοτε δέ έπυροβόλουν κχ! ήγειρον 
προκλήσεις α ιτινε; έγενον:ο δεκτά! διά γιουχαϊ- 
σμών καί πυροβολισμών εκ μερου; τών Φασσίστι. 
Έ ν  Σερέττο Γκουΐντι, άνευ τής έλαχίστης προκλήσεως 
οί Φασσίστι κατελθόντες τών αυτοκινήτων κατέστρεψαν 
τά καταστήματα τών συνεταιρισμών καί τό Εργατικόν 
Κέντρον, διηρεύνησαν τήν οικίαν τοΰ Δημάρχου κχ! 
άπήλθον άπάγοντες φιάλας αΐτινες εφρόνουν δτι περιεΐ- 
χον ύγρά παράγοντα δηλητηριώδη άέρια. Α ί φιάλαι αύ- 
ται δέν ήσαν είμή φιάλαι μελάνης. Εν Κουτιλιανο εί- 
χον άναρτήση έν δημοσίφ τοίχφ μίαν προκήρυ;ιν ήτις
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έσχίσθη καί έκάη. Πρός άντεκδίκησιν έλεηλατήθη τό 
Εργατικόν Κέντρον.

θ ά  ήδύνατο τις τομους όλοκλήρους νά πληρώση άπό 
παρόμοιας καί άναλόγους σκηνάς.

Τήν 19ην Απριλίου οί αντιπρόσωποι τής έκτελεστι- 
κής Επιτροπής τοΟ Σοσιαλιστικού Κόμματος, τοϋ Συλ
λόγου τών Σοσιαλιστών δημοτικών συμβούλων κ.λ,π. 
παρουσιασθησαν είς τόν Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως 
καί τφ  έδήλωσαν δτι άν ή Κυβέρνησις δέν λάβει σοβα- 
ρωτερα μέτρα πρός καταστολήν τής εκστρατείας ταύτης 
τών Φασσίστι, οί Ιτα λ ο ί σοσιαλισταί θά άπεΐχον έπι- 
οεικτικώς τών εκλογών καί δλοι οί άντιπροσωπεύον- 
τ*ς τό σοσιαλιστικόν κόμμα έν τοΐς δημοτικούς ουμβου- 
λίοις θά Ιδιδον τάς παραιτήσεις των. Ό  κ. Τ ζιολ ίττι 
άπήντησεν δτι θα έξεδιδε πρός τούς Νομάρχας τάς 
αύστηροτέρας διαταγάς πρός έξασφάλισιν τής ζωής έκά- 
στου καί δτι θά ελάμβανε τά  δραστηριώτερα μέτρα πρός 
π*ρεμπόδισιν καί τιμωρίαν οίασδήποτε ένεργείας έξ 
οίουδήποτε μέρους προερχομένης.

Ά ν  ή Φασσιστική κίνησις ήτο πιστωτέρα πρός τό 
πρόγραμμά της ώφειλε νά άμυνθή καί οδχΐ νά προκα- 
λέση. Είχε πολλά έπιτελέση, ήτο δργανον τής άστικής 
ιταλικής τάξεως πρός έξουδετέρωσιν τής τυραννίας τοΰ 
κομμουνισμοΰ τήν όποίαν έπί σπγμάς τινάς έκρινε 
περισσότερον έπίφοβον ή οϊχ ήτο έν τή πραγματικότητι. 
Ο Φασσισμός θά ήδύνατο νά ήτο πολύ μεγάλη δύνα- 

μις. Οί άρχηγοί του οΓτινες άγορεύουσι πολύ δέν ήδυ- 
νήθησαν νά διευθύνωσιν αύτόν, νά έπιβάλωσι ηθι
κήν πειθαρχίαν, νά τόν καταστήσωσι «κύριον τοΟ έαυ- 
τοδ του».

Οί Φασσίστι κατά τούς τελευταίους τούτους μήνας έξέ- 
δωκαν  ̂δύο διαφόρους περιεχομένου διαμαρτυρίας, Έ ν 
τφ  Θεάτρψ Άργεντίνα  έπαίζετο εν έργον παρά τίνος 
I άλλου ήθοποιοϋ, δστις είχε φήμην Ίταλοφόδου. Οί 
Φασσίστι είσέδυσαν είς τήν αίθουσαν κατά τήν παρά- 
στασιν και διέταξαν τήν διεύθυνσιν τοΰ θεάτρου νά 
παυσίβ αμέσως τό Ιργον. Κατόπιν μακρών συνεννοήσεων 
ό διευθυντής πρός καθησυχασίν των τοΐς ύπεσχέθη δτι 
τοΟ λοιποΰ δέν θά άναβιβάση τό Ιργον τούτο καί δτι είς 
άντικατάστασιν θά άνεβίβαζε τό II terro τού ντ’ Ά ν -  
νούντσιο. Ό  τρόπος ούτος τής επιβολής δέν ήρεσεν είς 
δλους.

Η άλλη ενέργεια τοΟ ΦασσισμοΟ κατ’ άντίθεσιν πρός 
τήν προηγουμένην άπέσπασε τά γενικά συγχαρητήρια. 
Τό κοινόν ύπελόγιζεν δτι ή βελτίωσις τοΟ συναλλάγμα
τος θά έπέφερεν πτώσιν τών τιμών. Μή διαβλέπον δμως 
τήν ύποτίμησιν ταύτην έπερχομένην έξεδήλου ζωηρώς 
τήν ουσφορίαν του.Οί Φασσίστι έπωφελήθησαν τής περι- 
στάσεως.  ̂Τήν 14ην ’ Ιουνίου, οί Φασσίστι τής Νεαπό· 
λεως, έξέδωκαν διαταγήν πρός τά κυριώτερα εστιατόρια 
τής πόλεως ύποβιβάσεως κατά 50 %> τών τιμών. Ή  
άπειλή αύτη έσχε τό ποθούμενον άποτέλεσμα. Έ ν  τού- 
τοις ιδιοκτήτης εστιατορίου ύπεβίβασε τάς τιμάς έφ’ δσον 
χρόνον ήσαν παρόντες οί Φασσίστι, άλλά μόλις ώς ού· 
τοι άνεχώρησαν τάς άνεβίβασε. Οί Φασσίστι έπανήλθυν 
αμέσως καί έπετέθησαν διά ράβδων εναντίον τών ύπηρε- 
τών,οΐτινες άντεπετέθησαν διά τών σκευών. Μετά τινα 
λεπιά τής ώρας κατέφθασεν ή ’Αστυνομία καί άμέσως 

μάχη καθ’ ήν γευματίζοντες, αστυνομικοί, 
ύπηρέται^ καί Φασσίστι έτραυματίσθησαν, τινές δ’ έκ 
τούτων αρκετά σοβαρά. Ό  Νομάρχης Νεαπόλεως, μετά 
μακράν συνδιάσκεψιν, έξέδωκε διαταγήν δι’ ής διετάσ-

σετο ή κατά 50 %  δποτίμησις άριθμοΰ τίνος ειδών.
Έ ν  Τεργέστη έμποδίζουσι τά  προϊόντα τής όπαίθρου 

χώρας άν μή ταϋτα φέρωνται είς τήν άγοράν καί διέ
ταξαν μεγάλους υποβιβασμούς τών τιμών. Ή  κίνησις 
αυτη φαίνεται έξαπλουμένη. Έ ν  Φλωρεντία έχορηγήθη 
είς τούς έμπορους λιανικών τεσσχρακονταοκτάωρο; προ
θεσμία πρός υποβιβασμόν τών τιμών. Σοσιαλισταί καί 
Φασσίστι έξέδωκαν προκήρυξιν δι’ ής ζητείται ή ύποτί- 
μησις, άπροσδόκητος συμμαχία έναντίον τής αίσχρο- 
κερδείας. Α ί αίματηρα! αύται συμπλοκαί μεταξύ τών 
Σοσιαλιστών καί Φασσίστι, αί'τινες οιήρκουν άπά πολ
λών μηνών,είχον προκαλέσει φόβους κατά τάς έκλογάς. 
Ά ν  καί αί προβλέψεις τών άπαισιοδόξων δέν έπηλή- 
θευσαν έν τούτοις τήν ημέραν τής εκλογής συνέβησαν 
σπουδαΐαι ταραχαί. Έ ν  ταΐς μεγάλαις πόλεσι γενικώς 
ή τάξις δέν διεσαλεύθη σοβαρώς δπως συνέβη τό 
αύτά είς τήν ϋπαιθρον χώραν κα! μικρού ένδια- 
φέροντος κέντρα. Τά δύο κόμματα προήλθον είς ένερ
γείας βίας, άποτέλεσμα τών όποίων ύπήρξεν ό φόνος 
δέκα πέντε άτόμων καί τραυματισμοί μεγάλου άριθμοΰ 
τοιούτων. Οί κομμουνισταί διέπραξαν εγκλήματα έξαι- 
ρετικώς κτηνώδη. Άρκούμεθα είς Εν μόνον παράδειγμα. 
Έ ν  τΐ'/t χωρίφ τής Τ ίζη ς έφόνευσαν νεαρόν Φασσίστι 
καί τόν έρριψαν έπί τίνος σωροΰ καίοντος βάρακος.

("Επεχαι οονέχεια)

ΠΕΡΙ Τ Η Σ  ΕΚ Λ Ο Γ Η Σ ΤΟΥ Π Α Π Α

Περί τοϋ τρόπον καθ ' δν γίνεται ή έκλογή τοϋ ’Άκρου  
Ά ρχιερέω ς, πολλά έλέχθησαν καί έγράφησαν μέχρι 
τοΰδε, ονχ ήττον δμως αί κατωτέρω πληροφορίαι σννο- 
ψίζονσι τάς άκριβεστέρας λεπτομερείας τοϋ Κογκλαβίον, 
αΐιινες τηρούνται κατά την εκλογήν τοϋ Πάπα.

Τό Κογκλάβιον έκλήθη οϋτω, διότι οί Καρδινάλιοι 
δεν δύνανται νά έξέλθωσιν έκ τοϋ τόπου τούτου πρό τής 
εκλογής τοΰ ΙΙάπα. Παράγεται δέ ή λέξις εκ τών λατίνι- 
κών cum—συν καί c|avis=«Aets.

Τά Κογκλάβια χρονολογούνται άπό τοϋ κανονισμού 
δια τήν έκλογήν τών Παπών, τοϋ γενομένου νπό τοΰ 
Γρηγορίον τοΰ Γ . κατά τό 1274. Ά π ό  τοΰ ενδεκάτου 
αίώνος ή εκλογή τών Παπών έπέκειτο είς μόνονς τους 
Καρδιναλίους, ενώ πρότερον συμμετείχε ταύτης καί ό 
λαός τής 'Ρώμης.

Γρηγόριος ό Γ  έκανόνισε τά κατά τήν περίστασιν ταύ
την. Άπεφάσιαε δηλαδή δπως τήν δεκάτην ημέραν μετά 
τον θάνατον τοΰ Πάπα, ή τήν επαύριον τής ταφής αυτοϋ, 
οι Καρδιναλιοι σννέρχονται έν η πόλει άπεβίωσεν ό Π ά 
πας καί νά παραμένονσι κεκλεισμένοι, μέχρις or ον έκ- 
λέξωσι τόν διάδοχον αυτοϋ. Παρά τήν άπόφασιν έν τον - 
τοις τοΰ Γρηγορίον τοΰ έπεκράτηοεν ή συνήθεια νά 
συνέρχωνται τά Κογκλάβια, είς τήν 'Ρώ μην , και έάν ετι 
ό Πάπας άπέθνησκεν άλλαχοϋ. Έ π ι  τούτα) κατασκευά- 
ζουοιν έκ σανίδων έλάτης εν τινι τών στοών τον, έξ έν
δεκα χιλιάδων αίθονσών συγκειμένου, Βατικανού τοσαϋτα

Φ Α Ν Τ Α Σ Μ Α Γ Ο Ρ Ι Α
,  *

Ε ις  τούς \ορο ί> ς τού  θ ε ά τρ ο υ

ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

“Ε τος Α'.;

κελλία, δσοι θά ήναι παρόντες Καρδινάλιοι έκ τών έβδο
μη κοντά τών άποτελούντων τόν ‘Ιερόν Σύλλογον αύτών, 
δταν ουτος ήναι πλήρης.

Την πρώτην ημέραν, πρό πάσης ψηφοφορίας, οί Κ α ρ
δινάλιοι δύνανται νά δεχ&ώσι τήν έπίοκεψιν τών κληρι
κών καί πρέσβεων έν τοΐς κελλίοις αύτών. Ά λ λ ’ άπό τής 
εσπέρας, ό αρχαιότερος τών Καρδιναλίων κρούει τόν κώ 
δωνα καί άπό τής στιγμής ταύτης ονδείς δύναται νά εί- 
σέλθή είς τό Κογκλάβιον, ή νά έξέλθη έξ αύτοΰ. Έ ά ν  
Καρδινάλιός τις έξέλθη. δέν δύναται πλέον νά είοέλθη είς 
τό Κογκλάβιον.

Α ί θύραι καί τά παράθυρα τοϋ άνακτόρου φράσσονται, 
έκτος μικροϋ παραθύρου έν έκάστφ δωματίω πρός φω  
τισμόν. Τά κελλία έ’χουσι μίαν μόνην θύραν έπί τοΰ δια
δρόμου. ΑΙ είσοδοι τοΰ άνακτόρου κλείονται ερμητικώς, 
πλήν τής κυρίας εισόδου, δπου φυλάσσει πολυάριθμος 
φρουρά, υπό τάς διαταγάς τον φρούραρχον τοΰ Κ ογκλα 
β ίον . Οί Καρδινάλιοι λαμβάνονσι τήν τροφήν αύτών διά 
τεσσάρων περιστροφικών έρμαρίων καί άφοϋ οί φύλακες 
βεβαιωθώσιν δτι, ούδεμία σημείωσις άπεκρίβη έν τοΐς π ι- 
νακίοις. Μ εθ  '  έκαστον γεύμα τά ερμάρια κλείονται καί 
σφραγίζονται. Κατά τονς αρχαίους κανονισμούς, έάν μετά 
τρεις ημέρας δεν γίνη ή εκλογή τοϋ Πάπα, ή τροφή τών 
Καρδιναλίων έλαττονται είς εν πινάκιον καί μετά πέντε 
ημέρας μόνον είς άρτον, οίνον καί νδωρ.

°Εκαστος τών Καρδιναλίων εχει μεθ  ’ έαντοϋ καί δύο 
σνγκλείτονς ενα έκκληοιαστικόν καί ενα λαϊκόν, μ ε τ ’ αυ
τών δ ' έγκλείονται εξ τελετάρχαι, τρεις σκευοφύλακες, εις 
έξομολογητής, δύο γραμματείς, δύο ιατροί, εις φαρμα
κοποιός μετά τών βοηθών αυτοϋ, είς χειροΰργος, τέοσα- 
ρες κονρεΐς, εικοοιτέσσαρες νπηρέται, εις ξυλουργός, εις 
κλειθροποιός καί είς τέκτων, έκαστος μετά τοϋ βοηθοϋ 
αυτοϋ, εις φανοποιός, είς μολνβδουργός, μάγειροι καί 
νπηρέται.

Οί Καρδινάλιοι λειτονργονσιν εν τινι τών δωματίων 
τοϋ διαμερίσματος αν τών, δπερ περιέχει βωμόν καί σνν- 
έρχονται δίς καθ' έκάοτην, τήν πρωίαν καί τήν εσπέραν, 
έν τώ  παρακκλησίω Σιξτίνης, δπως ψηφοφορήσωσιν 
άφοϋ έκάστοτε όρκισθώσιν έπί τοΰ ιερού βωμού, δτι άνεν 
οηονδαρχίας καί γήινων βλέψεων θά πράξωσι τοϋτο. 
Κ α θ ' δλην τήν διάρκειαν τοϋ Κογκλαβίον τάς μάλλον 
επείγουσας έκκλησιαοτικάς υποθέσεις διεκπεραιοΐ ό αρ- 
χαιότερος τών Καρδιναλίων μετά τριών ετέρων.

Ά π ό  τής έποχής τών κανονισμών τοΰ Γρηγορίον Ι Ε ', 
1621— 1622, ή εκλογή τοΰ Πάπα γίνεται διά τής μνστι- 
κής ψηφοφορίας, σνμπληρονμένης ένίοτε διά τής προο- 
χωρήαεως. 01 Καρδινάλιοι άφοϋ όρκισθώσιν δτι θά ψη· 
φίσωσι κατά σννείδηοιν, άποθέτονσιν έν δισκοπωτηρίφ  
πολύπτυχον δελτίον, περιέχον έν τή πρώτη πτυχή τό 
δνομα τοΰ εκλεκτοΰ, έν έτέρα δε τοιαύτη τό όνομα τον 
ψηφίζοντος. —  Πρώτον άνοίγεται ή πρώτη πτυχή' έάν 
ονδείς υποψήφιος λάβη τά δύο τρίτα τών ψήφων, τά 
δελτία καίονται πάραυτα. Έ ά ν Καρδινάλιός τις σννενώση 
τήν άπαιτονμένην πλειονοψηφίαν, άνόίγονσι καί τήν δεν- 
τέραν πτυχήν, και μετ αυοτηροτάτην έξέλεγξιν τών δο- 
θεισών ψήφων, ό νέος Πάπας άνακρονεται. ° Οταν η 
εκλογή παρατείνηται έπί μακράν, δύνανται νά προσδρά- 
μωοιν είς τήν προσχώρησιν, τοντέστι τής διαλογής μή 
άπεληξάσης είς ονδεν άποτέλεσμα, έκαστος καρδινάλιος 
ανντάοσει 'έτερον δελτίον. Δ ι ’  αντοΰ ή διακηρύσσει οτι 
9έν προσχωρεί είς ονδένα, ή σνντάοσεται είς υποψήφιον 
διάφορον εκείνου, δν ήδη άρχικώς έψήφισε καί ό όποιος
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ελαβε ψήφους τινάς κατά τήν ψηφοφορίαν. ΙΙροσΰέτου- 
σιν εΐτα τάς οϋτω συλλεγείσας ψήφους πρός τάς ληφ&εί- 
σας κατά τήν ψηφοφορίαν και εαν Καρδιναλιός τις σννε- 
νοϊ τά δύο τρ ίτα  προκηρύσσεται Π ίπα ς Π ΐος ό εννατος. 
Έ ν  τώ  συγγιλλίω (bom u lte ri), παραμείναντι ιινστικω  
ζώντος αντοΰ, απαιτεί διά τό έγκυρον τής έκλογής τήν  
παρουσίαν τουλάχιστον τοΰ ήμ ίσεω ς ηλέον είτι ολων 
τών ζώντων Καρδιναλίων καί τά δύο τρ ίτα  τών ψήφων 
τών ψηφιζόντων.

Τό πλήθος σννη&ροιομένον έπί τής πλατείας τον Ά γ ιο ν  
Πέτρου, αναγνωρίζει έάν έγένετο ή εκλογή τοΰ Πάπα έκ 
τοϋ καπνοϋ τον έξερχομένου έκ τοΰ Κ ογκλαβίον. Ενίοτε 
δμως άπατάται καί ίδου διατί. Μόλις τελείωση η άνα- 
θεώρηοις τής διαλογής, όλα τα δελτία καιονται διαρκου- 
σης τής σννεδρίας, έν πυραύνω κειμενω εις το άνοιγμα 
τοϋ παραθύρον ή εις τινα γωνίαν τοϋ παρεκκλησιον. Εαν 
δεν συντελεσθή ή έκλογή, ή καΰσις τών δελτίων τελείται 
δι’ νγρών άχύρων, ώοτε νά παραχθή ή περίφημος σφ ο ν - 
μάτα , ήν αναμένει ό εξωθι λαός. Εάν τουναντίον η 
έκλογή συντελεσθή καίονται πάλιν τά δελτία, άλλ’ άνεν 
βεβρεγμένων άχύρων. ’Εντεύθεν παραγεται ταχεία φλοξ 
περιέχονοα καπνόν αόρατον ή αμφίβολον, εφ ον ο λαος 
συζητεΐ ένίοτε μέχρι τής ώρας τής τελικής άναγγελίας. 'Η  
άναγγελία αυτη γίνεται πρός τό ουνηγμένον πλήθος έκ 
τοϋ νψονς περιστυλίον τοΰ ' Αγίου Πέτρον υπο τοϋ π ρ ώ 
του Καρδιναλίου διακόνου, δστις ρίπτει ταύτοχρόνως τε
μάχια χάρτου περιέχον τα το ονομα τον έκλεχ&εντος 
Πάπα. *Ο εκλεγείς οφείλει νά δηλώση εάν δέχηται τήν 
έκλογήν του, σννάμα δε νά όριση καί το ονομα, οπερ θε- 
λει να φέρ2]  είς τό μέλλον ώς Παπας. Α ι έπί τή εφαρ
μογή τής έκλογής τελεταί παρατείνονται επί ημέρας.

( [Β Λ Α ΙΛ  Κ Α)1 >Ε^ρ)
0 ΠΑΠΑΣ Β ΕΝΕΔΙΚΤΟΣ Ι Ε .

Μορφή γλυκεία καί συμπαθητική, καρδία καλοκάγα
θος καί φιλεύσπναχνος έπαυσαν πλέον νά ύπάρχωσι έπί 
τοΰ γηΐνου κόσμου άφίσασαι τήν πραγματικώς χριστια
νικήν ψυχήν τοΰ Πάπα Ρώμης Βενεοίκτου ΙΕ ν απο- 
δημήση πρός τόν Δημιουργόν της.

Ό  θάνατος τοΰ ΙΙοντίφηκα κατέθλιψεν ολόκληρον τόν 
κόσμον άνεξαρτήτως θρησκευτικής άποχρώσεως καί 
έθνιχότητος.

Τόσα ήσαν τά προτερήματα τοΰ αειμνήστου Λευίτου 
ώς ατόμου καί Άρχηγοΰ Χριστιανικής Θρησκείας ώστε 
έσαγήνευσαν καί κατεμάγευσαν πάσαν άνθρωπίνην καρ- 
δίαν. Έ  εύγένεια τής ψυχής του έξεδηλώθη διαρκοΰν- 
τος τοΰ παγκοσμίου πολέμου καθ’ δν κατέβαλεν υπερ- 
ανθρώπους προσπαθείας τόσον πρός κατάπαυσίν του δσον 
καί πρός άνακούφισιν τών έκ τών δεινών αύτοΰ πα- 
σχόντων.

Ό  Βενέδικτος ΙΕ ' δούξ ντέλλα Κ ιέζα έγεννήθη έν 
Γενούη τώ  1853 έξ εύγενεστάτης καί άριστοκρατικής 
οίκογενείας άναδειχθείσης πάντοτε διά τήν χριστιανικήν 
αυτής άρετήν. Έ ξελέγη  'Ύπατος τής Καθολικής Εκ
κλησίας Αρχηγός τήν 3 Αΰγούστου 1914 διαδεχθείς 
τόν Πάπαν ΙΙΐον I '.

ΤΗτο πολυμαθέστατος, διδάκτωρ τών Νομικών, τής

ρ ν Μ Τ Ο Γ Ν ί Ω ^ Τ π Σ Ι ^  =:



r O T E X K j J K A )  —  T E X f S O K P I T i K ^ ) ^

Π Ε Θ Α Μ Ε Ν Η  ΑΓΑΠΗ.. .
Κόρη, ποΰ ή Ν ιό ιη  σοϋκανε φτεροΰγες τά δι ιό χέρια, 
τ ί λιγοστή που στάΐ)ηκεν ή γνωριμιά σον, ή τό σ η .. . 
Σάν ϊ'σκοι βασιλέψαμε κι' οί δυό μας. Σάν αστέρια, 
σέ μιαν Αυγή, π ον λόγιαζα ττοιέ νά μην προδώση.

θελιό, μα τρέμω να το πώ  και τ ’ δνομά σον ακόμα. 
Μονάχα η μαύρη θύμηαι, στην κάμαρά σου άγάλι, 
σοΰ κλεΐ τα ματια παίζοντας. Καί σε φιλεΐ στό στόμα„ 
Και τα λονλουδια τα μαβια σον δένει στό κεφάλι.

Τώρα στην πόρτα, πονκλεισε γιά πάντα, η Νύχτα στέκει. 
Κ ι3 αν κάποιοι άργοσαλέβοννε στο παοα&ΰρι σον ΐσκοι, 
μά οντε η Ν ιότη τώρα πειά φτερά στους ώμους πλέκειj 
σντε ή Χαρά σέ μάς νάρ&ή τό δρόμο ξαναβρίσκει.

Ω  ! τής χαράς ξεγέλασμα. Ξεπόρτισμα τής νύχτας.
Μ ε τ ί λαχτάρα σ ’ έπινα, φεγγάρι, στό φιλί τη ς !  
Γατιτσα, ποΰ με χαίρουσαν. Σκυλάκι ποΰ μ  ’ άλνχτας. 
Φωληά ! στά ρόδα πονστησα μιά νύχτα στην αυλή της

Ίώ ρ α  κι ’ αν δίψασα, μά ποιος &άρ&ή νά με φιλήσϊ], 
Βρνσοΰλα τής ΓΙαληάς ζω ής , ποΰ δέ σον μένει στάλα; . , 
Σπ ιτάκ ι, νά σε σκέφτομαι και σένα σέ μιά δύσι 
και ν ανεβαίνει ο Σπαραγμός τη ΰλιβερή σον σκάλα !

Α. ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Φιλοσοφίας και Θεολογίας, καί γνώστης βαθύς της αρ
χαίας Ελληνικής καί Λατινικής.

Ή  άνθρωπότης καί ό πολιτικός κόσμος έστερήθησαν 
ενός τών σπουδαιοτέρων παραγόντων πρός είρηνικωτέ- 
ραν λύσιν τών εκκρεμών ζητημάτων.

Ο Π Α Π Α Σ  Π  Ι Ο Σ  Ι Α .
Ό  τηλέγραφος άνήγγειλε τήν 24 τ. μηνός τήν εκλο

γήν τού νέου Πάπα Πίου ΙΑ '.
Ό  Πΐος ΙΑ '.  ’Αχιλλεύς 'Ρά ττι, έγεννήθη είς Ντέζιο 

τής επισκοπικής περιφερείας τοΟ Μιλάνου τήν 31 Μαρ
τίου 1857 (ν. ή.)

Κατόπιν διαφόρων αξιωμάτων, υ®’ ών έτιμήθη υπό 
τής εκκλησίας, ένεκα τών πολλών του άρειών, τήν 13ην 
Ιουνίου 1921 διωρίσθη καρδινάλιος έν Μιλάνω, δπου 
και παρέμεινε μέχρι τής έκλογης ίου.

Ό  Εύρωπαϊκός τύπος εξαγγέλλει δτι ό ΙΓιος ΙΑ ', 
ανερχεται είς τήν Αγίαν βδραν μέ πρόγραμμα παρεμ
βάσεως πρός είρήνευσιν τοΰ Κόσμου.

Έ  ΐίλλάς ιδιαιτέρως χαίρεται δια τό ειρηνευτικόν 
πρόγραμμα τού ΙΙοντίφηκος καί εύχεται υπέρ κραταιώ- 
σεως τούτου.

Αξιόν σημειωσεως είναι διι ο ΙΙάπας ΙΙϊος ΙΑ 'τυγχάνει 
εις έκ τών διακεκριμένων ελληνιστών, συνέγραψε δέ και 
πολλά βιβλία άναφερόμενα είς τά έργα τών αρχαίων 
Ελλήνων συγγραφέων καί φιλοσόφων.

11» TUB ΜΟΙΚΗίΙΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΙΙαρεκλήθημεν έκ μέρους πλείστων υπαλλήλων τής

Εθνικής 1 ραπέζης τής Ελλάδος, ύπηρετούντων έν Ά -  
θηναις καί ταΐς Έπαρχίαις, νά διερμηνεύσωμεν πρός 
τούς ιθύνοντας τό Εθνικόν μας "Ιδρυμα τάς απείρους 
ευχαριστίας των διά τά ληφθέντα ποσοστά έκ 12 1 /2 μι
σθών των τής Β '. εξαμηνίας τού 1921 καί τάς εύχάς 
των; ^ Διοίκησις τής Τραπέζης έξακολουθήση
καθ δμοιον τρόπον τήν έπιτυχή κατεύθυνσιν τών έργα- 
σιών τοΰ 'Ιδρύματος.

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η  Διεύθυνσις τον ^Παντογνώστου» 
έν έπιλέκτω συνεργασία ίδρυσε « Γρα- 
φεϊον διεξαγωγής Διοικητικών υποθέ
σεων» , λειτουργούν κατά πρωτότυπον 
αληθώς διά τήν Ελλάδα τρόπον.

—  Οιασδήποτε φύσεως διοικητική 
υπόδεσις διαπεραιοϋται έντός έλαχί- 
στου χρονικού διαστήματος, οΐαδήποτε 
δε πληροφορία παρέχεται τοϊς ένδιαφε- 
ρομένοις έγκαίρως και άποτελεσματικώς.

—  Διά πάσαν αιτησιν ή πληροφορίαν 
απευθυντεον: Διεύθννσιν « Παντογνώ· 
α του» Αθήνας 8 7 — "Αθήνας.

\
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Α Ι Χ Θ Η Τ Ι Κ Η  Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Α
ΤΟΥ Β.' ΣΤΑΣΙΜΟΥ Τ Η Σ Σ 0 Φ 0 Κ Λ Ε 0 Υ Σ  ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

(582 — 625) 

I I

Το χορικόν ώς μουσικόν καλλιτέχνημα  ’ ).

Πλήν τής ποιητικής ταύτης παραστάσεως, ήτις πρώτη δ ί
δει είς τάς Ιδέας τήν πλαστικήν αυτών μορφήν, τό χορικόν 
έμβάπτεται ύπό τοΰ μουσολήπτου ποιητού καί εις τήν έρατει- 
νήν τοϋ μουσικού κάλλους κολύμβήθραν, είς τά μορμύροντα 
τού Έ λικώνος νάματα, δπου αί Μούσαι κύπτουσαι άποθέ- 
τουσι τό γλυκύ αυτών φίλημα, δταν βρέχωσι τά  εράσμια χείλη 
ψάλλουσαι τήν θείαν αυτών φδήν. Έ κ ε ΐ έν τφ  μυστηριώδει 
τής κολυμβήθρας βυθφ λωφά και τό υπερφυές τής άνθρωπί 
νης καρδίας κράτος. "Ο ταν αΰτη Ισχυρώς δονηθή, ζοφερά 
πάθη αφυπνίζονται, άναταράσσουσι τόν γαλήνιον πυθμένα, πα- 
ταγούσιν, άχρίζονσιν, αναδύονται, άπηχούντα τούς τόνους 
τώ ν συγκλον ιζο  μένω ν τής καρδίας χορδών έν τή δαιμόνια 
έκείνη γλώσση τή καλουμένν) μουσική, ής ύποφήται καί ίερο- 
φάνται είνα ι οί τανς Μούσαις πεφιλημένοί μελοποιοί. Οΰτω 
καί έν τφ  χορικφ’ ό πρόρριζος τοΰ οίκου τών Λαβδακιδών 
άφανισμός άναταράσσει βυσσόθεν τήν καρδίαν τού χορού καί 
εγείρεται σφοδρός ό κλύδιον τού πάθους έκχέων χειμαρρώδες 
τό συναίσθημα έν τόνοις μ ον σ ι*ο ΐς  καί εν ρυθμικαϊς κατά 
τούς ήχους τής μουσικής κινήσεσι τού σιόματος, αΐτινες κα
λούνται ορχησις.

Σχεσ ις  τής πο ιήσεω ς πρός τήν  μουσικήν καί τήν  όρχη- 
αιν. Ά λλά  πριν έπιληφθώμεν τής έξετασέως έκατέρου τών πα
ραγόντων τούτων, τής μουσικής καί τής όρχήσεως έν τφ  χο- 
ρικφ, άνάγκη νά προδιαγράψωμεν διά βραχέων τήν αληθινήν 
σχέσιν άμφοτέρων πρός τήν ποίησιν, καί τούτο Χνα προφυλάσ- 
σηται ή διδασκαλία άπό σφαλερών διδαγμάτων, εις τά όποια 
ίσως θά ήτο δτνατόν νά όλισθήση ή έξ ύπερβάλλοντος θαυμα
σμού πρός τήν αρχαιότητα ή έκ συγχήσεως τής αρχαίας μου
σικής 2) πρός τήν καθ ’ ημάς, επιφυλασσόμενοι κατωτέρω νά 
δώσωμεν κατά γε τό ήμΐν δυνατόν εύρυτέραν έν τοϊς καθ ’ 
έκαστον καί άκριβεστέραν διαγραφήν είς τό πολύκροτον πρό
βλημα.

Ή  ελληνική τραγούδια χαρακτηριζομένη ώςδλον είναι έργον 
κυρίως π ο ιη τικ ό ν , πο ίημα , εν η ή γλώσσα πρώτη καί κυρίως 
δίδει είς τάς ιδέα; τήν πλαστικήν αύιών μορφήν,ούχί μουσικόν 
καλλιτέχνημα, ρυθμός δέ καί μελωδία είναι κατά τόν Πλού
ταρχον μόνον τό οψον τοϋ λόγου, μουσική και όρχησις απο- 
τελούσι τού; ωραίους τών μαργαριτών δρμους καί τά καλλωπι
στικά'ανθέμια. acivj. πλαισιούσι τό πλαστικώς καί ποιητικώς 
ήδη έσμιλευμένον σώμα τής πράςεως' η λεξις, ό λόγος πρυτα
νεύει διά παντός τού καλλιτεχνήματος, εν ώ ό ρυθμός καί η μου
σική ζωογονοϋσι τάς ποιητικάς ιδι'ας, κραιύνου^ι τήν ε^ αύ
τώ ν αϊσθησιν, ά,τεργάζονιαι εύαισΟηιοτέραν τήν ψυχήν τών

1 ) Έ ν  χΐϊ συν τάξει τής μελέτης ταύτης είχομεν υπ οψει και τασδε 
τάς π η ν «ς : Ιΐλ,άτωνος ΠΟΌ: iiyiiijav 32δ"’ —3JBC, Νόμους β 669Β—771, γ 
70 0—70lA, V  7117 817Ε, Πολιτείαν γ ' 898C—40JC, 410-412Β. Αριστοτε- 
λους ΙΙολιτικά 8 . 1, 3 μεχβι τέλους τοΰ βιβλίου. Πλουτάρχου περι Μουσι
κ ή ς .’ Αθηναίου X IV  7-24, Ά ΐ—43 (περί μουσικής), 2ο-30 (περί όρχησεως). 
Λουκιανού περί Όρχήσεως. Πολυδεύκους Δ 95 -110. Οt. Muller Ιστο- 
οίαν τής έλλ. λογοτεχνίας κατά μετάφρασιν Κυιτριανου. I . Μ ιστριωτου 
Ε λληνικήν Γραμματολογίαν. W . Christ 'Ιστορ ίαν της ελλ. λογοτεχνίας 
έν Βιβλιοθήκη Μαρασλή. ΚουρτΙου Έλληνικην Ιστορίαν έν Βιβλιούηκη
Μαρασλή. Μεϊρικήν Σεμιτέλου. Ν Έξαρχοπούλου Das athen.sche uud da, 
spartanisclie Erziehungssystem ltn ς und 6 . Jahrbundert v. Chr., Lan- 
eensalza 19 09 . Ad. Miiller Aathetischer Kommentar zu den Tragodien 
des Sophoktes Pateoborn 19 04 . H. A. Kdstlin 'Ιοτορ ίαν της Μουσικής έν 
Βιβλιοθήκη Μαρασλή. Th. Reinach Hymne k Apollon (BCH) 1894· Θ. 
Πολυκράτους. Τήν παρά το ϊς άρχαίοις Ε λλη σι Ι ^ ι ν . η ν  ’
τόν 3Απόλλωνα έν Δελφοϊς άνευρεθεντα ύμνον Μ .  1898. Ιω. Σακελλα 
οίδου Μελοποιίαν τώ ν χορικών καί κομμών τής Αντιγόνης του Σοφοκλε- 
ους *Α0. 1896. Τοΰ αύτοΰ. Περί τών ϊσων έν Εθνική Μουση τ. Α

2 ) ’ Αρχαίαν μουσικήν πανταχοΰ θά καλώμεν τή ν  άρχαιοτέραν έλληνι- 
κήν μουσικήν μέχρι τοΰ Πελοποννησιακοϋ πολέμου.
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ακροατών, έγείροντα έν αύτή τά αισθήματα καί τάς ιδέας, αί- 
τινες είναι κατάλληλοι νά διευκολύνωσι τήν πλήρη κατανόησιν 
τού ποιητικού έργου, καί βαθύτερον έν αΰιή έπιτυπούσι τα 
μετάρσια τού φοιβολήπτου ποιητού ρήματα. Έ ν  τή άνακράσει 
ταύτη ή ποίησις είναι ή δέσποινα, μουσική καί ορχησις αι 
άμφίπολοι, συνεργαζόμεναι, ϊνα τήν τής ποιήσεως έπιβολην 
ίαχυροτέραν καί βαθυτέραν άποτελέσωσιν. Ουιος είναι ο κεν
τρικός σκοπός, όν θηρεύουσιν έν τή συνεργασία αύτών και αι 
τρεις τέχναι. Χάριν τής αυστηρής ταύτη; ένότητος. πρός ασφα- 
λεστέραν έπιτυχίαν τού κοινού σκοπού, ό αρχαίος "Ελλην ποι
ητής, λυρικός ή δραματικός, πλήν τής λέξεως (κειμένου) και 
τών μέτρων έποίει ό αύτός καί τό μέλος τών ποιη ιάτων αυ
τού (έντεύθεν καί έπί τού μελοποιού τό ποιεΐν). άν δέ τό ποί
ημα ήτο χορικόν, ό αίκός ώ ρ ιζε  καί τά σχήματα τής όρχηστι- 
κής, ώστε πάντα τά στοιχεία τής έκτελέσεως νά ιάσσ-.ονται περι 
έν καί τό αύτό κεντρικόν σημεΐον, δπερ συνελάμβανεν ή δια- 
νοια τού ποιητού. Ίίντεύθεν ό αρχαίος ποιητής ήτο άμα μου
σικός καί ορχηστικός ’ ).  ̂ .

Μ ουσική. Μετά τήν βραχεΐαν ταύτην εισαγωγήν προβάλλε
ται τό έριότημα : Π οία  ΟΛ ήτο ή αισθητική έν-ύπωσις έκ τής 
μουσικής έκτελέοεως τού χορικού ; Ινα δυνηθώμεν νά δώ
σωμεν τήν προσήκουσαν άπόκρισιν είς τό έρωτημα τούτο, 
άνάγκη πρώτον νάποκριθώμεν είς έτερον ερώτημα: Αρα ποια 
τις  νά ήτο ή αρχαία μουσική; πώς ό χορός νά εξέφραζε τό πά
θος καί τά πληροϋντα τήν καρδ.αν αύτού συναισθήματα ;

’ Εκ τών μακρών καί επιπόνων έρευνών. δσαι έγένοντο 
πρό: διευκρίνησιν τής φύσεως τής αρχαίας ελληνικής μουσι
κής, συνάγεται δτι οί "Ελληνες άρχαιόθεν εύεράπευσαν το 
πλαστικόν μέρος τής μουσικής, τήν μελωδίαν, τήν ωραίαν 
γραμμήν τής αλληλουχίας τών τόνων, τουναντίον δέ ήμελησαν 
τής αρμονίας, ήτις καί σήμερον έτι φαίνεται είς τό παρ’ ήμΐν 
πλήθος, τό άγευστον μουσικής παιδεύσεως, ώς τ ι ξενότροπον, 
συγκεχυμένον καί θορυβώδες. Τό πράγμα είναι ευεξηγητον- Τό 
■χορικόν κατά τά άρτι προλεχθέ.τα είναι πρω ι.στως ποίημα, ή 
δέ μουσική αύτού είναι ή έντονωτέρα άπόλαυ;ις τής ποιήσεως. 
'Ο  σύνδεσμο; οΰιο ; τού λεκτικού τρόπου μετά τού μουσικού, 
λέξεως καί μελωδίας, άπετέλει τήν φ5ήν ή τό ία μ α . ”Ινα 
τούτο άμεσώτερον καί βαθύτερον επιδράση επί τήν ψυχήν, 
έπί τό ή&ος τών άκροατώΛ έπρεπεν ή μουσική αυτού νά είναι 
ευσύνοπτος, εύληπτος, τούτο δ ’ έπιτυγχάνετο μόνον διά τής 
προσφυεστάτης προσαρμογής τού μέλους πρός τόν ρυθμόν τού 
ποιήματος καί διά μονοφωνίας (un isono) -), δ ιότι ή θορυβώ
δης πολυφω νία  ταράσσει τήν διαύγειαν τής άντιλήψεως και 
καθιστά  δυσχερή τήν κατανόησιν. 'Όπου δέ κατ’ ανάγκην πολ
λοί οί αδοντες, ώς έν τοϊς χορικοί;, αδουσι πάντες όμοφωνως 
ή έν άντιφωνία  κ α τ’ ογδόην (o tta va ) (μετά φωνής υπηχούσης 
διαφορούση" τής κυρίας κατ’ έντασιν), ή ώδή δέ πολλών  όμο- 
φώνως ι^δόνιων έχρησίμευε πάντοτε πρός έπίτασιν της μελφ- 
δίας καί πρός έπίρρυ>σιν τής κινητική; γραμμής ήν έκείνη 
ήκολούθει. , _>

ΙΙρός τόν ιιύιόν σκοπόν έγίνενο χρήσι; πρός τή φδή κιιι 
τής οργανική; μουσικής, τής αύλητικής καί κι& αριστικής. 
Άμφ ότερα ι αύοαι συνιόδευον τήν ωδήν ώ ; θεραπαινίδες αύ- 
τής' δ ιό τι ή αρχαία ελληνική μουσική, καί ύπ’ οργάνων συνο- 
δευομένη. είναι κυρίως φωνητική μουσική, φωνή έμμουσο, 
καί φιλόσοφος εΰϊ)ύ πρός τήν καρδίαν διαλεγομένη· ϊνα λο ι
πόν διατηρή τήν διαύγειαν αυτής καί αποτυπώται διαυγώς 
καί ίσχυρώ; έν τή άνθρωπίνη καρδιά, δέν πρέπει νά διανεμί- 
ζη τα ι καί άποπνίγηται ύπό τών θολερών φθόγγων θορυβού- 
σης, κορυβάντιώσης οργανικής μουσικής. ’ Εντεύθεν ό μέν αυ
λός (συνήθως διπλούς) έχρησίμευεν, ϊνα διά τού διαπεραστι
κού αυτού ήχου άποτελή τό κύριον νεύρον τού ρυθμού τή; 
φδής, σημειών τούτον όξέως, καί ύπερείδ^ τήν μελωδίαν

1 ) Μουσικοί Ιδίι} έκαλείτο ό έπιτηδεύων τήν μουσικήν, ο ι^ύων ποιή
ματα ή έκεελών διά μουσικοΰ οργάνου, πρός δέ καί 6 Ο.εωρητικος. 6 άσχο- 
λούμενος περί τή ν  θεωρίαν τής μουσικής, πολλάκις δε και 6 εμπειρος 
τώ ν  καλών τεχνών, ό περί πάσαν παιδείαν σοφο$· . .

2) Ί δ έ  Ο Fleischer Die Reste der altgnechischen Tonkunst Leipzig 
1896, Πολυκράτους ε. ά. μ ετ’ εΙκόνων Th. Reinach ε. ά. μετ’ είχόνων.

. m N  Τ Ο Γ Ν Ο Ι Τ Η Ε ^
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ένούμενος πολλάκις μετά τής κυρίας φωνής (φδής) πρός ένί- 
σχυσιν αύτής (αύλητοΰ έγίνετο χρήσις καί έν τή μουσικΓ] έκτε- 
λέσει τών χορικών), ή δέ κιθάρα συνώδευε τήν φδήν ύποκρού- 
ουσα τό λεγόμενον accom pagnam ento. Κατά ταΰτα εξηγείται 
καί ή ύποδεεστέρα μοίρα, έν [| έτάσσοντο κατά τούς καλούς 
χρόνους δ τε αυλητής καί ό κιθαριστής, έξ ών ό αυλητής 
έλάμβανε μισθόν παρά τοϋ τραγικού, ώς διατελών έν τή υπη
ρεσία τούτου κατά τήν διδασκαλίαν τής τραγωδίας.

"Εντεύθεν ασφαλώς συνάγεται δτι τό μέλος τής αρχαίας μου
σικής δέν ήτο ξηρόν καί μονότονον, έστερημένον πάσης αρμο
νίας, άλλ’ άδόμενον έν αντίφωνά/· κα τ’ όγδόην ή συνοδευόμε- 
νον ύπ’ αύλοϋ ή κιθάρας εΧχεν αρμονίαν τινά. Τό κύριον κάλ
λος τής αρχαίας μουσικής άνεζήτουν οί αρχαίοι Έλληνες <ίμα 
μέν έν τή σαφήνεια, διαύγεια, ακρίβεια τοϋ  φ&όγγου, άμα 
δέ έν τή καλλονή τής ρυθμικώς μέν προσηρμοσμένης, είς ήχον 
δέ εύαρμοστούσης αλληλουχίας τώ ν  φ&όγγων τής μελωδίας. 
’ Εάν δέ παρά ταΰτα ή αρχαία μουσική φαίνεται γυμνή περί 
όργανα, ώς χρησιμοποιούσα συνήθως τόν αύλόν μόνον καί 
τήν κιθάραν, ώς έστερημένη τοΰ αρμονικού κάλλους καί τοΰ 
μελωδικού πλούτου, οΐα επιδεικνύει ή σημερινή μουσική, καί 
ώς μονόφωνος, έρειδομένη μόνον έπϊ τής μελωδίας, δέν πρέπει 
διά τό κρατούν άπλοΰν καί άπέριττον νά ύποτιμώμεν αύτήν 
ούδέ νά νομίζωμεν δ τι οί αρχαίοι "Ελληνες δέν έδημιούργησαν 
περίτεχνον μουσικήν. Τοΰτο θά διετέλει έν πλήρεΓδυσαρμονίςι 
τό μέν πρός δσα γινοισκομεν περί τού αρχαίου έκπαιδευτικοϋ 
προγράμματος τών πόλεων, έν ώ  ή μουσική άνεγράφετο κύ
ριον μάθημα ώς σπουδαιότατος μορφωτικός παράγων πρός 
διάπλασιν τών παίδων, τό δέ πρός τό γνωστόν καλλιτεχνικόν 
πνεύμα τού λαοϋ, δστις τό παν εις κάλλος καί αρμονίαν άνέ- 
λυεν, τό δέ πρός τόν πλοΰτόν τώ ν μουσικών φθόγγων καί αρ
μονιών τώ ν έν χρήσει παρ’ έκείνοις. Ή  αρχαία έλληνική 
μουσική στοχαζομένη τοϋ άκροτάτου πάσης μουσικής σκοπού, 
τού παιδευτικού, τής άγώγής τού πνεύματος καί τής καρδίας 
μεθ’  ηδονής καί παιδιάς, ήρμήνευε διαθέσεις καί αισθήματα 
δεξιώτατα , καλλωπίζουσα γνώμας εύγενεις καί φρονήματα γεν
ναία διά τώ ν οικείων τόνων, χωρίς τό θέλγητρον τούτων προέ- 
χον νά έπισκιάζη τό αγαθόν τοϋ ποιήματος περιεχόμενον, 
φθεγγομένη έν σαφήνεια, σεμνότητι καί χαρακτηριστική μελω
δίά, καί έν τώ  άρμονικφ τούτο) σύνδεσμοι λέξεως καί φδής 
έγκλείουσα τό μυστήριον τής συναρπαζούσης γοητείας, μεθ ’ 
ής έπέδρα έπϊ τήν ψυχήν, επί τό' ήθος, ώς φιλόσοφος καί παι
δαγωγούσα γλώσσα. Είχε χαρακτήρα κυρίως παιδευτικόν, 
μορφωτικόν, μέγας διδάσκαλος καί ρυθμιστής τοΰ ν»ύ  καί τής 
καρδίας, ούχί άγεννής καί υλιστική κόλαξ τώ ν ώτων, ούδέ έξί- 
γείρουσα καί έξάπτουσα τά  πάθη, ώς γίνεται πολλάκις σήμε
ρον, άλλ’ έγκεντρίζουσα νέν τή ψυχή τό αίσθημα τής αρμονίας 
έν τε τώ ή θ ικ ώ  καί τφ  φυσικφ κόσμοι, πραΰνουσα καί εύρυθ- 
μοτέρας άπεργαζομένη τάς τε ψυχάς καί τά  σώματα, προάγουσα 
τούς ακούοντας επί τό καλόν καί αγαθόν, άποκαθαίρουσα τήν 
ψυχήν άπό παντός δυσαρμονικού, άπό παντός ηθικού ρύπου, 
μή χρησιμεύουσα αύτή καθ ’ έαυτήν ώς κύριος σκοπός, ώς 
κενή παιδιά πρός σχολαίαν τών αισθήσεων τέρψιν.

’ Εάν ή καθ ’ ημάς μουσική σεμνύνεται επί τφ  άρμονικφ 
κάλλει καί μελοιδικφ πλούτω, ά τ ιν ’ άποτελοϋσι σήμερον τά 
κράτιστα τών έγκαλλιοπισμάτων αύτής καί δημιουργοϋσι τό 
άγεφύρωτον χάσμα πρός τήν άρχαίαν μουσικήν, τοΰτο δέν 
οφείλεται είς αίθεριωτέρας πτήσεις καί ύψιπεστέρονς μετεω
ρισμούς τοΰ σημερινού μουσικού πνεύματος, άλλ’  είς μουσικάς 
αντιλήψεις καί άρχάς τώ ν νεωτέρων ριζικώς διαφωνούσας πρός 
τάς τώ ν αρχαίων 'Ελλήνων. Τό άγνόν ελληνικόν πνεϋμα, σύμ
φωνον πρός εαυτό, έτήρησε καί ένταΰθα τό χρυσού ν μέτρον, 
τό Περίκλειον έκεϊνο φιλοκαλοϋ μεν μ ε τ ’ εύτελείας, καί δεινόν 
διεξήγαγεν άγώνα κατά τών αίρεσιαρχών μουσικών, οιτινες 
πρόδρομοι τής νεωτέρας μουσικής εξελίξεως έζήτησαν νά 
φθείροισι τήν απλότητα ταύτην διά καινοτρόπων κατατέχνων 
νεωτερισμών. ·

Ή δ η  άπό τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου, δτε οί ηθικοί 
φραγμοί πανταχοΰ κατερρίπτοντο, τό  δέ ανθρώπινον πνεύμα 
άχαλίνωτον άνέτρεπε πάντα παραδεδομένον κανόνα, ύ τραγικός

Εύριπίδης διά τών παρατόλμυιν αύτοΰ νεωτερισμών διασείσας 
τόν καθιεροιμένον οργανισμόν τής τραγωδίας καί τήν σεμνήν 
σκηνήν καταβιβάσας είς τό κοινόν τών θεατών έπίπεδον, έζή- 
τησε ν’ άντισταθμίσΐ] πάντα ταϋτα διά δαι|ιιλεστέρου μουσικού 
στοιχείου, αποδεχόμενος τάς μουσικάς καινοτομίας τών συγχρό
νων μουσικών Τιμοθέου καί Φιλοξένου καί τοΰ ολίγον προγε
νεστέρου Φρύνιδος πρός θεραπείαν τοΰ όχλου. Κα ί δή ό μέν 
χορός, κατά τύπους μόνον άποτελών ήδη οργανικόν μέλος τής 
τραγωδίας, ήδε χορικά εμβόλιμα, δυνάμενα νά προσαρμοσθώσι 
πρός οίονδήποτε δράμα, διά μόνου τοϋ μουσικού στοιχείου ζη 
τώ ν νά κατακηλήση τούς θεατάς κατά τά  διαλείμματα τής 
πράξειος, έν δέ τοΐς αλλοις μέρεσι τής τραγωδίας, δπου τό πά
θος έκορυφοϋτο, τά Ιαμβικά τρίμετρα άντικαθίσταντο δ ι ’ Ασμά
των εκτενών (μονφδιών, τώ ν άπό σκηνής μελών), έκτελουμέ- 
νων μετά μουσικής καί όρχήοεος πρός τέρψιν τοΰ κοινοϋ καί 
άποτελούντων τό κέντρον τής τραγφδίας. ’Εντεϋθεν οί ύπο- 
κριταί έΟήρευον μουσικάς επιδείξεις καί οί αύληταί, ών ή τ έ 
χνη τέως έπεσκιάζετο ύπό τής χορφδίας, έζήτησαν ν ’ άπαλλα- 
γώ σι τοϋ έκπαλαι επιβεβλημένου αύτοΐς ζυγοΰ, άποβαίνοντες 
καί αύτοί πρωταγωνισταί έν τΓ| τραγωδίι^. Αΰτη  λαμβάνει 
οΰτω χροιάν μελοδράματος, τό δραματικόν διαφέρον υποχωρεί 
είς τό τής μονομερεστέρας αισθητικής καλλιτεχνικής άπολαύ- 
σεως. Ε ντεύθεν ή μουσική άποβαλούσα τόν παιδευτικόν αύ
τής χαρακτήρα, τό σεμνόν καί «περίεργον, ζη τε ί ήδη νά συγ- 
κλονίστ) τήν ψυχήν, νά διαθρύψη τά  ώτα, νά προκαλέσΐ) επευ
φημίας καί νά έγείρη εκπλήξεις μιμουμένη τήν βροντήν καί 
τώ ν κυμάτων τόν ρόθον καί τών ζφ ω ν  τάς φωνάς, άποβάσοί 
θεατροκόπος, περισσότεχνος καί πολυμήχανος.

Πρό τοϋ μεγάλου έθνικοΰ κινδύνου, δστις ήπείλει τήν ελ
ληνικήν κοινωνίαν διά τής διαφθοράς τής μουσικής, τοΰ ύψί- 
στ ου τώ ν παραγόντων τής αγωγής τών νέων, έξανέστησαν αί 
πολιτεϊαι καί πάντες οί φιλοπάτριδες άνδρες κατά τών βέβη
λων νεωτερισμών τής κω τίλης  καί κατεαγνίας ταύτης .μουσι
κής, τής ταραττούσης τάς αισθήσεις, τής άπεργαζομένης χαύ- 
νωσιν καί ακολασίαν τής ψυχής, τής ασεβούς άποστάτιδος άπό 
τών πατρίοιν ήθών. Κα ί δή δτε οί άντιστασιώ τα ι τής θείας 
τού Μουσαγέτου τέχνης άπετόλμησαν νά έπισκεφθώσι καί τήν 
Σπάρτην μετά πολύχορδων κιθαρών, ό μέν έφορος Έκπρέπης 
άπέτεμε βί^ δύο τώ ν χορδών τής έννεαχόρδου κιθάρας τοΰ 
Φρύνιδος (καθιερωμένη έν Έ λλάδ ι ήτο ή έπτάχορδος), τόν δέ 
Τιμόθεον ήρώτησε τών εφόρων τις πρός ποιαν πλευράν τής 
κιθάρας εύρίσκονται αί περιττα ί χορδαί, έτοιμος ν ’ άποκόψη 
αύτάς. Έ φ ’ Ικανόν α ί δύο μουσικαί σχολαί έν Έ λλάδι έστη
σαν άντιμέτωποι άλλήλων δεινώς άνταγωνιζόμεναι, άλλά περί 
τά τέλη τού Πελοποννησιακοΰ πολέμου ή άντίδρασις τώ ν ορθο
δόξων έκάμφθη καί ή ποικιλότροπος, έψιμυθιωμένη καί φορ
τική θραύσασα τούς πορεμβληθέντας φραγμούς οΰτω κατεπλημ- 
μύρησε τήν Ε λλάδα, ώστε ό πολύς μουσικός ’Αριστόξενος, ό 
μαθητής τοΰ Άρ ιστοτέλους, μόλις έν Μαντινεία ήδυνήθη ν ’ 
άνεύριι θεραπευομένην τήν άρχαίαν μουσικήν. Περιαλγής δ ’ 
έπϊ τούτφ, ώς οί άρχαιοι κάτοικοι τής έν ’ Ιταλία  Ποσειδω- 
νιας έκβαρβαρωθέντες υπό τών περίοικων λαών καί άπο- 
μαθόντες τήν τε πάτριον γλώσσαν καί τά  ήθη συνήρχοντο 
άπαξ τοΰ ενιαυτού έπϊ τό αύτό άπολοφυρόμενοι τήν συμ
φοράν, οΰτω καί αύτός, βλέπων δτι τό  θέατρον έβαρβα- 
ροΰτο καί ή μουσική χαριζομένη είς τά πλήθη έ^ινδύνευε 
παντάπασι νά διαφθαρή, έλεγε πρός τούς περί αύτόν μαθητάς 
«Κ α θ ’ αύτούς γενόμενοι άγε τελέσωμεν μνημόσυνα τής αρ
χαίας μουσικής οΐα ή ν » .  Ύ π ό  τοϋ ρεύματος είχεν ήδη παρα- 
συρθή καί αύτός ό Σοφοκλής συζεύξας πρός τήν καθιερωμέ- 
νην δώριον αρμονίαν, γνησίως έλληνικήν, έχουσαν τό αξιωμα
τικόν καί μεγαλοπρεπές, τήν ξενότροπον φρυγιστί αρμονίαν, 
έχουσαν τό παθητικόν, κα'ι ό τρόπος ούτος έπεκράτησεν έπϊ 
τής σκηνής· ούδ’ ήρκέσθη είς τοϋτο μόνον, άλλά καϊ τάς εκ
τενείς μονωδίας είσήγαγεν είς τήν τραγφδίαν, εί καί μετριώ- 
τερόν πως, ώς φαίνεται έκ τώ ν Τραχινιών, τοΰ Φιλοκτήτου 
καί τοΰ Οίδίποδος έπϊ Κολωνφ.

Άποβλέποντες ήδη καί είς τάς πολλφ μάλλον έλευθεριω- 
τέρας τάσεις τής καθ’  ημάς μουσικής δυνάμεθα έκ τών προει-

ίΙΐΝοΚΟΘΗΚΗ Τ Α ϋ ΤΟΓ
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ρημένιον νά ύπολογίσωμεν χό μέγεθος τοΰ χάσματος τοϋ χιορί- 
ζοντος αύτήν άπό τής αρχαίας μουσικής καί νά κατανοήσωμεν 
διά τ ί  έναυάγησαν πάσαι αι ατυχείς άπόπειραι τώ ν νεωτέρων 
μουσικών πρός άναπαράστάσιν τής αρχαίας τέχνης. Λησμο- 
νοϋντες οτι τά  θέματα εκείνης ήσαν πρωτίστως ποιητικά καλ
λιτεχνήματα καί έν "δεύτερη μοίρα μουσικά έζήτησαν νά μετα- 
φέρωσιν έπί τά χορικά τής άρχαίας τραγοιδίας τήν σημερινήν 
πολύφωνον θορυβώδη μουσικήν 1), διασπώντες τήν ενότητα 
τοϋ αρχαίου καλλιτεχνήματος. Καί όσοι παρέστησαν είς τήν δ ι
δασκαλίαν τής Σοφοκλείου ’Αντιγόνης μετά τής μουσικής τοΰ 
M endelsohn, υπήρξαν μάρτυρες καλλιτεχνικής αυθαιρεσίας. 
Έχομεν μείνει που (κατά τό τέλος επεισοδίου) έν μέσφ τής 
διδασκαλίας τοΰ έργου υπό τήν έντύπωσιν τής τραγικής πλο
κής τής πράξεως, οτε εξαπίνης άφαρπάζουσιν ημάς ο ί τόνοι 
παμφώνου βομβούσης μουσικής, ής τό κείμενον δέν εννοοΰμεν, 
έάν δέν έχωμεν έφοδιασΟή διά τοιούτου (σημειωτέον δέ ό τι οί 
αρχαίοι φύλλα κειμένου δέν εΐχον), τό όποιον όμως ευθύς άπό 
τής πριότης άνακρούσεως φαίνεται επουσιώδες καί πάρεργον, 
μεταφέροντες άποιόμιος ημάς άπό ένός κόσμου είς έ'τερον, άπό 
τής ποιήσεως είς τήν μουσικήν, ήτις όλιος δεσπόζει ημών, δια- 
σπωμένης οϋτω τής ένότητος τού καλλιτεχνήματος. Οί Οεσπέ- 
σ ιο ι μαργαριται τής ποιήσεως, ώς έλάξευσεν αυτούς ή Σοφό
κλειος σμίλη, άμαυροΰνται καί όλως επισκοτίζονται κατακλυ 
ζόμενοι ύπό τής θολεράς μουσικής πλημμύρας. Ή  μουσική 
αϋτη ή ένασμενίζουσα νά ποιή συνήθως άνευ κειμένου δύνα- 
τα ι μέν νά δονή τά μύχια τής καρδίας τών μυστών τής δαιμο- 
νίας τέχνης καί τών ταΐς Μούσαις κεχαρισμένων, ών ό Φοίβος 
άπέψησε τά ώτα καί ό Ερμής τά χείλη έφίλησεν, άλλά διά 
το πολύ πλήθος τών άτελέστιυν προσφέρει τ ι  τό δύσπεπτον, τό 
επιπόνως νοητόν, ιδέας άμορφους καί ένεξηγήτους, α'ίτινες έν 
τή αοριστί^ αύτών γεννώσι πολλάκις δυσθυμίαν έκνευρίζου- 
σαν τήν ψυχήν.

("Επεται συνέχεια)

Δ. ΓΟΤΔΗΣ
Γυμνασιάρχης τοΰ Προτύπου 

Κλασσικού Γυμνασίου

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ

E l l  TO 0ΕΑΤΡΟΝ Τ Ο Ϊ  «ΙΠΟΪΚΟΪΡΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΝ

Δ έ » γνω ρίζω , αν ό υπέροχος θεατροδίφης Νικόλαος 
ο Λασχαρης κατωρθωσε να ενρη εικόνα τοο θεάτοον 
Μπουκουρα, έμφΗνίζουσαν κυρίως τό εσωτερικόν αύτοΰ' 
διότι έξωτερικώς ήτο τοΰτο ενας χονδροειδής κτιριακός 
δγκος, έχων μόνον κατά την Δυτικήν πλευράν τον '  μίαν 
χαρακτηριστικήν επικλινή εκατέρωθεν άνάβασιν, φέρου- 
σαν τας άμαξας μάγοι τών πυλών αύτοΰ τοΰ θεάτρου, 
κατα δε την μεσημβρινήν πλευράν ύπόοτεγον, νπό τό 
όποΐον· ή είσοδος τών ηθοποιών, τής Διενθύνσεως και 
τών ευνοονμένων. Παρ’ αύτήν, αν ενθυμούμαι καλά, 
ήτο η Βασιλική είσοδος· κατά δε τήν ’Ανατολικήν πλευ
ράν ή τών πυροσβεστών.

Οταν ύπερέβαινέ τις τήν όδόν τής εισόδου τώ ν ηθο
ποιών καί ανέβαινε τρία σκαλάκια ξύλινα, θά ενρισκε δε
ξιά μίαν θνραν ή όποια άνήκεν ώς είδος αιθούσης νπο- 
δοχί)ς, παραμονής, συνεννοήσεως και συζητήσεων, τής

, κ °6 ΐ«ά. της ’Α ντιγόνης καί άλλων τραγωδιών ίμελο.τοιήύησαν
t  * ατ<5· τας ϋΧί ·ς τ,'1? άβΧοΙας μουσικής· κατά πόσον ή απόπειρα υπηρξεν εΰστοχος, ή π ερι iovicv χρίοις άπόνειται το ίς ε ΐδ ο ο ίς

Διενθννσεως τού Θεάτρου,— δηλαδή τοΰ έπιχειρηματίου 
οστις Tore ελέγετο εργολάβος— τοΰ ’Αρχιμουσικού, τοΰ 
μηχανικού, τοΰ σκηνογράφου, τοΰ νποβολέως, τής ίμα- 
τιοφνλακος, τών κορυφαίων εκ τών ήθοποιών καί ένίοτε 
τοΰ αυγγραφέως ή τον μεταφραστοΰ. 'Εννοείται δτι καί 
•οι διάφοροι φίλοι ποτέ δεν έλλειπαν.

Ολίγον παραμέσα ήτο ή κατοικία τής οίκογενείας
\°τ· επΐ(1τ ·̂τονι °οτις επί μακρά έτη ήτον ό Ζακύνθιος 
Μ ίμης Πομόνης.

*

Εσωτερικώς δμως το θεατρον τοΰτο ήτο ώραιότα- 
τον έν τή απλότητι αύτοΰ. Και ήμπορούσε κάνείς άφε- 
λέοτατα να εισέλθη δια τής κεντρικής μεσημβρινής, μετά 
τον διάδρομον, καμάρας, και νά βαδίση εύχερώς π ρ ό ( 
τον αριθμόν τοιι καθίσματος τον. Α ί τρεις σειραί τών 
θεωρείων καί τύ^έπιστεγάζον αύτάς δημοφιλές καί ταρα
χώδες^ υπερώον, εχουσαι παλιν ίδιους διαδρόμους άπλοϋς 
καί ευκολους, δεν παρεΐχον ούδεμίαν δυσχέριιαν ποός 
αναζητησιν και ανευρεοιν τοΰ αριθμού έκάστου θεω
ρείου, διότι μία ήτο ή εύρυτάτη ξύλινη κλίμαξ ή όποια 
αφον με εν πλατυσκαλον εδεικννε τήν πρώ την σειοάν 
^προχωρούσε πρός τήν δεντέραν, καί εξής".

Μόνον το νπερφογ εϊχεν ιδίαν είσοδον δίπλα άπό 
τόν κεντρικόν πυλώνα τής εισόδου, διά τήν αποφυ
γήν αυγχύσεως καί θορύβου.
'  Δεξιά κάτω πρώ τον , ήτο τό Βασιλικόν θεωρεϊον καί 
νπερανω ακριβώς αντοΰ το τών Αύλικών, απέναντι δε 
το τής Ε πιτροπής τον Θεάτρου.

Επάνω δμως ακριβώς τής κεντρικής καμάρας δ ι ’ ής 
— ανοικτής διαπλατα— είσήρχετό τις είς τήν πλατείαν τοΰ 
Θέατρου, υπήρχε μεγα θεωρεϊον καταλαμβάνον δλον τό 
πλάτος αυτής. Ιο ΰ το  άνήκεν είς τόν Διευθυντήν— επ ι
χειρηματίαν —  τήν ο ’ικογένειάν τον καί τους φίλους του.

Εκεΐ προσηρχοντο ένίοτε καί οί κορυφαίοι τών ηθο
πο ιώ ν , οι οποίοι δεν εΐχον μέρος εις τήν παράστασιν.

*
*  *

Εις το θεωρεϊον δμως αύτό υπήρχε καί κάτι άλλο— 
ευρισκομεθα εις το ετος 1864— ενα καναπεδάκι, χοησι- 
μοποιουμενον κα ίώ ς κρεββατάκι διά τόν υποφαινόμενον.

Επεξηγώ  εύθύς τό πράγμα.
Εργολάβος τότε τοΰ 'Ιταλικού μελοδράματος ήτο ό 

Παντελής Σούτσαςό θαυμάσιος τυπογράφος— ηθοποιός, 
δημιούργημα καί προστατενόμενος τοΰ πατρός μου.

Η  οικογενεια μας άπετελεΐτ ο έκ τώ ν γονέων μον καί 
εμού οι γονείς μον μετεβαινον τακτικά εις τό θέατοον. 
Πού να με άφήσονν ; Ε ις τήν υπηρεσίαν δέν ένεπι- 
στευοντο τον μονογενή και υπερβολικά χαϊδεμένον γόνον 
των. 1 πήρχεν άλλως τε καί άλλος λόγος.'Ο  πατήρ μου, 
τον οποίον έπρεπε νά γεννηθή ενας Λάσκαρης κυρίως 
διά νά τόν ένθυμηθή, ήτο τής γνώμης δή τού παιδιού 
προ πάντων πρεπει να διαμορφωθή ή ψνχή διά τον 
θεάτρου καί ιδίως τής μουσικής καί νά λαμβάνη μαθή
ματα κατ οϊκον όλίγας μόνον ώρας τής ημέρας.

Τά καθήκοντα ταΰτα τής διδασκαλίας πλήν τοϋ πα
τρός μου καί ιδίως τής μητρός μου Μαριάννας, εϊχεν 
άναλάβη ό θαυμάσιος Ί Ιπ ε ιρ ώ τη ς — έκ Πρεβέζης—  ’Ι ω 
άννης Παχονμης. "Α παξ μόνον, επί μίαν εβδομάδα άπε- 
τόλμησαν νά με στείλονν είς τό Σχολεϊον τοϋ Μανούσον 
καί εύθύς με άπέσνραν διά νά παυσουν οί θρήνοι καί 

,οι όδνρμοί έμοϋ καϊ τής μητρός μον δτε άπεσπάσθημεν
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σλλήλων. Κρϊμας τήν στολήν ποΰ μον έφόρεσαν καί με 
εφωτογράφησαν κ ι’ δλας μέ αύιήνΐ

’Ενωρίς λοιη όν κατελάμβανα τήν θέσιν μον είς τό 
πελώριον αύτό θεωρεϊον καί άμα ένύσταζα— άκόμη έως 
τώρα νυστάζω μς τό θέαιρον, είς τά νπαίθρια μάλιστα 
καί κοντονλώ— τό έπαιρνα δίπλα ατό καναπεδάκι.

*
*  *

Είναι ή προπαραμονή τών Χρισιονγέννων τοϋ 1864. 
Ό  κεντρικός πελώριος πολυέλαιος τοΰ θεάτρου με τάς 
τέσσαρας σειράς τών κεργιών έχει καταβιβαοθή καί ήρ- 
γιοε νά ανάβεται. Μ ε τ ’ ολίγον ακούονται οι λυγμοί τον 
τερατώδους μηχανήματος— άπό περιέργειαν ανέβηκα κά
ποτε είς τήν σοφίταν καί είδα τό τέρας αυτό άπό πλη
σίον— τό όποιον άνέσνρε τον πολνέλαιον εις τα νψη.

Ώ  ! πόσον έχάζενα παρακολουθών τήν άνύψωσιν 
αντήν μιΰς πάμφωτου μεγαλειότητας !

eΟ συνωστισμός τώ ν θεατω’ν είναι πρωτοφανής δια 
τάς τότε ’Αθήνας απόψε.

’Επρόκειτο νά δοθΐ] κατά πρώ τον το μελόδραμα 
« Μπάλλο ΐν μάσκερα»  καί είχε διαφημισθή οτι τοΰιο ητο 
τό φόρτε τής υψιφώνου ’ Αδελίνας Αλφανο.

Κατά  τάς σημειώσεις τών τότε χρόνων τας οποίας 
έχω ύπ ’ δψιν μου, ήτο ή 36η τταραοταοις τής Θεατρικής 
ταύτης περιόδου.

Αί εισπράξεις άνήλθον είς δραχμάς 1115 καί 50 ο)ο. 
Τό ποοόν τούτο ήτο άξιοσημείωτον δια τους τοτε χρο- 
νους, λαμβανομένης ν π ’ δψιν και τής μικράς πληρωμής 
εισόδου.

Ι ό  μελόδραμα τούτο άρίθμησε 33 παραοτασειζ μ έ 
χρι τής 7ης Φεβρουάριον τοΰ 1865.

Α ί παραστάσεις ανται διεκοπησαν μετ α την 13 ήν, τής 
8ης ’Ιουλίου, διότι άπό τής 9ης επί πέντε σννεχεϊς έαπέ- 
οας, είχε παραχωρηθή το θέατρον εις τον διασημον 1 1 - 
στόρη, αί δε εισπράξεις ήσαν άνά δραχ. 600 καθ’ εσπέ
ραν διά τό Θέαιρον, τώ ν περιπλέον άνηκουσών είς τόν 
έκαεταλλευτήν τής Ριστόρη Ιταλόν ταξειδευοντα εργο
λάβον.

Μ ετά  ταϋτα λοιπόν έδοθηοαν αλλαι είκοσι παραστά
σεις τοϋ «χοροϋ τώ ν μετημφιεσμένων^, μετά τίνος τα- 
σεως πρός μείωσιν τών εισπράξεων, άν,υψουμένων δμως 
κατά τά Σαββατοκνργιακα.

•t*
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Ή  Άδελίνα  ήτο ώραιοτάτη — θά τήν περιγράψωμεν 
άλλοτε— άλλ’ ή φωνή της δεν ήτο άνάλογος τής μορφής. 
’Ε ξ άλλου ή άντίπαλός της ήτο κυριολεκτικώς άηδονό- 
στομος' άλλά τόση δά ! και μέ φυσιογνωμίαν πού δέν 
έλεγε τίποτε.

Ο ί νέοι ήσαγ υπέρ τής ’Αδελίνας καί οί νομιμόφρο- 
νες υπέρ τής άντιπάλου της, ρωσσικής καταγωγής, Π λ ο ν  
δόφσκας, άν ενθυμούμαι καλά όνομαζομένης.

Ε ίς τό μελόδραμα λοιπόν τοϋτο αντη νπεκρίνετο 
τόν μικρόν Αύλικόν ’ Ακόλουθον τόν περίφημον Ό σκάρ.

" Ακρα σιωπή έπεκράτει δταν ό Ό σκάρ έλεγε τό μυ
στικόν τον— αν καί είς τό  τραγούδι διεκήρυττεΊ δτι δέν 
θά τό είπή— καί κατόπιν έχόρευε.

Θόρυβος καί έπενφημίαι άπό τό πλήθος τών θαν- 
μαστών καί ερωτευμένων, δταν ή Άδελίνα είς το δάσος 
τής σννεντεύξεως έξεφώνιζε τό ίδικόν της.

Κάποιος δμως άποπεμφθείς έρωτόληπτος νεος, έκ

τών ζωηρότερων και κορνφαιων τον κόμματός της, απε 
σκίοτησε πρός τήν αντίθετον μερίδα' καί ένφ μίαν Κυ- 
οιακήν έλεγε τό  τραγούδι της ή Άδελίνα, ήκοϊσθη είς το 
σανίδωμα τής σκηνής ό ήχος μιας πεντάρας έκτοξενθεί- 
σης έπιτηδείως καί ίσχυρώς άπό κάποιον κάθισμα έκ 
τών τελευταίων τής πλατείας.

Ή  Άδελίνα  έκαμε δτι θά λιποθνμήαη,άγκαλιασθεΐαα 
άπό τόν τενόρον τής ουνεντεύξεως στά καλά τώρα. 'Ό λη  
ή πλατεία εοηκώθη είς τό πόδι' φωι αί, διαμαρτυρίαι, 
χειροκροτήματα καί ολίγα σφυρίγματα ά αό  τά  δύο στρα
τόπεδα.

Καί πού  « ΐ ’ά κατακάτση ό κορνιαχτός > ά μετρηθούν 
τ ’ άσκέρια» !

Ή  Δημοτική Ά οτννομ ία  είς ενέργειαν : κΚαθήστε, 
κύριοι, μή ταράττεσθε... δεν είνε τίποτε... κάποια παρε- 
ξήγησις

Τέλος πάντων ή ήονχία άπεκατεσιάθη. '// /ί<5ε- 
λίνα, ή όποια εϊχεν άποσνρθή, ένεφανισθη' χαλάζι άπό 
χειοοκροτήματα ακούονται τότε. Κα ί κατορθώνεται πά
λιν νά έπιβληθή ή σιαιπή . . .

Ά λ λ ά  π ρ ιν  άρχίση έκ νέου τό διακοπέν άσμά της 
ή Άδελίνα, έμφανίζεται είς τήν κορυφήν τον διάδρομον 
ένας ώραϊος καί γιγαντόσωμος νέας μέ ξανθόν μούσι τον *  
1862, μέ άνεμισμένην τήν κόμην, ό όποιος βηματίζων  
πρός τήν ορχήστραν άγερώχως, δυνατά καί μέ υψωμέ- 
νην τήν κεφαλήν, στέκεται έξαφνα είς τό κέντρον τής 
πλατείας καί κτυπών μέ τό άριατερόν χέρι του τόν δε
ξιόν του βραχίονα φωνάζει μέ φωνήν έπι βλητικήν καί 
καθαρωτάτην :

— " Οποιος τολμήση νά ξαναρρίξη πεντάραν είς τήν 
Άδελίνα  μας, θά λογαριασθή μέ ανιόν τόν βραχίονα.

Ό  νέος αυτός ήτο ό περίφημος ξιφομάχος τών χρό- 
νων έκείνων καί ποιητικώτατος Ό θ ω ν  Ή λιόπονλος.

Καί πεντάρα δέν ήκούσθη πλέον.

Δ· ΓΡ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΑΙ Π Ρ Ο Ρ Ρ Η Σ Ε Ι Σ

ΙΙρό τινων έβδομάδων ελαβα τό βιβλίον ένός νέου,— 
πρώτον βιβλίον άγνωστου νέου είς τήν Λογοτεχνίαν, —  
μέ τόν τίτλον «Σ τό ν  άνθό τής ήβης» ύπό Λώρη Κου- 
βαρά. Τό έδιάβασα μέ τήν περιέργειαν εκείνην μέ τήν 
όποίαν διαβάζω δλα τά πρώια βιβλία. Καί πρίν τό τε
λειώσω, είπα: «Νά ό μέλλων Έ λλην μυθιστοριογρά- 
φο: !»

Λιότι ήτο ϊνα μυθιστόρημα,— μυθιστόρημα γραμμένον 
άπό παιδί μόλις δεκαεπτά έτών.'Ο συγγραφεύς παρέθεσε 
μάλιστα καί τήν φωτογραφίαν του εις τήν ήλικίαν πού 
έγραψεν αυτόν τάν «Ά νθ ό  τής ήβης». Αέν φαίνεται με
γαλύτερος. Πρόκειται λοιπόν περί πρωτολείου δχι πλέον 
νεανικού, άλλά παιδικού. Καί δμως έχει προτερήματα, 
τά  όποια σπανίως άπαντα κανείς καί είς βιβλία μεγαλυ- 
τέρων. Τά έτελεΐωσα, χωρίς ν’ άλλάξω τήν ίδέαν μου : 
«Νά  ό μέλλων “Ελλην μυθιστοριογράφος!» Καί τήν 
έγραψα μάλιστα είς τήν Έπιθεώρησιν τού Λογοτεχνι
κού 1922, τήν όποίαν έδημοσίευσα είς τήν «Καθημε
ρινήν».
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"Οταν δ συγγραφεύς ήλθε νά μ’ εύχαριστήσΐβ, τοΰ 
είπα: «Κοίταξε δμως νάμή μέ διάψευσής! » «Κ α ί μά τήν 
άλήθειαν, τόν είχα αύτόν τόν φόβον καί τόνίχω... ’Έ 
καμα, βλέπετε, μίαν πρόρρησην περί τής εξελίξεως ενός 
νέου λογοτεχνικοΟ ταλάντου. Καί τίποτε δέν υπάρχει 
ού:ε θεηκώτερον, οΰτ’  έπισφαλέστερον !

Δέν υπάρχει θετικώιερον, διότι τό τάλαντον είνε κάτι 
που δέν κρύβεται. Ά ρκ εΐ νά Ιχη κανείς μάτια νά τό 
βλέπη. 'Υποθέτω δέ δτι κάθε μορφωμένος καί καλαί
σθητος άνθρωπος, χωρίς νά είνε καί γυμνασμένος κριτι
κός, εϊμπορεΐ, άναγινώσκων τό πρώτον βιβλίον ένός νέου, 
νά έννοήση άν ό συγγραφεύς είνε προικισμένος άπό τήν 
φύσιν διά νά γράφη ή διά νά... μαζεύη βρούβες. Κ ά 
ποιος μάλιστα είπεν δτι διά νά έννοήση αύτό ό καλαί
σθητος, δέν είνε άνάγκη ν’ άναγνώση δλον τό βιβλίον, 
άλλ αρκεί νά τό φυλλομετρήση πέντε λεπτά. Ό  δέ μα
καρίτης ό Ζάν Μορεάς καί τά πέντε αύ:ά λεπτά, δπω; 
είπε κάποτε είς εμέ, τά  εύρισκε πολλά... ’Ά λλο  πρά'μα 
δμως ra  ύ/ιάρχτ) Ιν τάλαντον, καί άλλο νά έζεΐιχϋ -fj 
κανονικώς και άπροσκόπτω;. “Οταν ο’ έγώ έγραψα δτι 
ό Δώρης Κουβαράς είνε ό μέλλων μυθιστοριογράφος, δέν 
έβεβαίωσα άπλώς δτι έχει τάλαντον μυθιστοριογράφου,
-— τό όποιον θά έβλεπε καί τυφλός, —  άλλά καί δτι τό 
τάλαντον αύτό θά έξελιχθή κανονικώς καί άπροσκόπω; 
εως νά γίνη ό μέλλων παρών. Καί ιδού τό επισφαλές!

Διά νά δειχθή πόοον πανηγυ/>ικώς διαψεύδονται κάποτε 
κα! αί βασιμώτεραι προρρήσεις αύτοΰ τοΰ είδους, θά εν
θυμίσω τήν περίπτωσιν τοϋ Μασκάνη.'Όταν επρωτοπαί- 
χθη ή «Καβαλλερία Ρουσακάνα» είς τήν Βιέννην,ό μεγα
λύτερος βιενναΐος μουσικοκριτικός έπροφήτευσε διά τόν 
νέον Γταλόν συνθέτην τό λαμπρότερον μέλλον. Ά λ λ ά  τά 
έτη παρήρχοντο χωρίς νά παράγη τίποτε άξιον λόγου ό 
Μασκάνης. 'Ο  «Φ ίλος Φρίτς* κι’ Ιν ή δύο άλλο, άσυγ- 
κρίτως κα:ώ:ερα τής «Καόαλλερίας», άπέτυχαν ή ε ί 
χαν επιτυχίαν με:ριωτάτην. Καί ό βιενναΐο; κριτικό;, 
πρό τινων έτών, έπ’ εύκαιρία τοϋ τελευ:αίου έργου τοΰ 
Μασκάνη, επισκοπώ/ τήν άγονον εικοσαετίαν του, έζή- 
τησε ταπεινότατα συγγνώμην διά τήν πρόρρησίν του

Έ  «Καβαλλερία Ρουσακάνα», άρτιον κα! ώριμον έρ- 
γον, ήτο παν δ,τι ήμποροΟσε νά προσφέρη ό νέος τότε 
συνθέτης. Είνε ή περίπτωσις πολλών νέων καλλιτεχνών. 
Εμφανίζονται διαμιά; μέ τό αριστούργημά των, κατα
πλήσσουν, καί κατόπιν ή σιωπούν ή έ αναλαμβάνουν τόν 
Ιαυτόν των χωρίς τήν έλαχί*την πρόοδον. Ό  κριτικός, 
δ όποιος θά εύρεθή ενώπιον τοιουτου ταλάντου, ασφα
λώς θ’ άπατηθή. 'Η  ώριμότης κι’ ή ώραιότης τοΰ. πρώ 
του έργου, ακριβώς διότι είνϊ πρώτον, θά τόν κάμη νά 
προφητεύστ; άλλα, άνώτερα, τά  δποΐα δμως δέν θά γ ί
νουν ποτέ. Είνε τόσο δύσκολον νά διακρίνη κανείς Ινα 
τέλος δτα-V παρουσιάζεται ώς άρχή ! Κα! μά τήν άλή- 
θειαν, πολύ μεγαλυτέρα τόλμη θά έχρειάζετο διά νά π ή 
κανείς «δ νέος αύτός έσταμάτησε» παρά «δ  νέος αύτός 
θά προχωρήση».

Συνηθεστέρα είνε μία άλλη περίπτωσις : Ό  νέος μέ τό 
άναμφισβήτητον τάλαντον σταματά, διότι δυσμενείς συν- 
θήκαι τό μαραίνουν. Πότε είνε μία ασθένεια, ή δποία τόν 
κάμνει κατόπιν δκνηρόν’ πότε μία «κληρονομικότης είς 
αντίστοιχον ήλικίαν», ή δποία τόν βαρύνει μέ άντικαλλι- 
τεχνικάς ιδιότητας, (γίνεται π:χ: άλκοολικός ή υστερικός, 
είς ήλικίαν σαράντα έτών, επειδή κα! δ πατέρας του ή 
δ πάππος του είχον προσβληθή κατά τήν αύτήν ήλικίαν) 
πότε μία μεγάλη άπογοήτευσις· πότε μία δποιαδήποτε

ψύχωσις, κα! συνήθως ή τής αμφιβολίας,— άρχή παρα- 
φρονύνης, ή δποία τόν κάμνει τόσο διατακτικόν κα! λ ε 
πτολόγον, ώστε νά μήν εϊμπορή πλέον νά τελεκόση τίπο
τε '—  *α! πότε ή τελεία παραφροσύνη, είς τήν όποίαν 
τόσον υπόκεινται οί σχεδόν πάντοτε ήμιπαράφρονες τα
λαντούχοι.

Δέν δμιλώ, βλέπετε, περί δυσμενών περιστάσεων τής 
ζωής: πτωχείας, άθλιότητος, άντιστάσεως άνοήτων γο 
νέων κα! συγγενών, επιβολής άλλου βιοποριστικού έπαγ- 
γέλματος, οικογενειακών βαρών, περιπετειών, θλίψεων 
κι’ ενοχλήσεων. Διότι δλ’ αύτά, δ νέος πού έχει άληθι- 
νόν τάλαντον, τά υπερνικά. Τάλαντον θά πή θέλησις, 
έπιμονή, καρτερία, δύναμις. Αψ ηφά πάσαν στέρησιν, 
κα! τήν πείναν άκόμη, διά ν’ άκολουθήση τόν δρόμον 
του καί νά φθάση τόν σκοπόν του. Νέος δ μεγάλος Ζολά, 
έτρωγε, ψωμί κα! λάδι ποΰ τοΰ έστελλαν οί γονείς του 
άπ6 τό Αίξ, κα! γυμνός έτουρτούριζεν είς μίαν σοφίταν 
τοϋ ΙΙαρισιοΰ,διότι είχεν ενεχυριάσει κα! τό τελευταΐον του 
ένδυμα. Δέν άπεφάσιζεν δμω; ν’ άλλάξη «έπάγγελμα», 
άλλά έξηχολούθει νά γράφη μυθιστορήματα μέ κίνδυνον 
ν’ .άποθάνη τής πείνας.,. Εκείνος λοιπόν πού θέλει νά 
προφητεύση τό μέλλον ένός νέου άπό τό πρώτον του 
ώραΐών εργον, δεν Ιχει νά έρωτήση: «είνε πτωχός;» ’Ά ς  
είνε δσον θ έλε ι! "Οσον πτωχότερος μάλιστα, τόσον καλύ
τερα θά έργασθή κα! γρηγορώτερα θ’ άναδειχθή. Ά λ λ ά  
πρέπει νά έρω τήση: «είνε ύγιής;» Διότι μόνον μία ψυ
χική, κα! πολλάκις μία σωματική άσθένεια, έπιδρώσα 
τόν δργανισμόν του, εϊμπορεΐ ν’ άνακόψη τήν έξέλιξιν τοϋ 
ταλάντου.

Ά λ λ ά  τό τάλαντον αύτό πρέπει νά είνε κι’ Επιδεκτι
κόν έξελίξεως. Νά είμπορή δηλαδή νά φθάση κα! πέραν 
τής ώραιότητος, τήν δποίαν παρουσιάζει τό πρώτον ερ
γον. Νά μήν είνε σταματισμένον έκ νεότητος δπως τοΰ 
Μασκάνη ή τοΰ ίδικοϋ μας Γρυπάρη. Δ ι’ δλους αύτούς 
τούς λόγους, αί προρρήσεις περί τοΰ μέλλοντος ένός νέου, 
είς τήν Λογοτεχνίαν κα! είς δλα; τάς Τέχνας, είνε, ως 
εΐπαμεν, τό θετικώτερον άλλά κα! τό έπισφαλέστερον 
πράγμα τοϋ κόσμου. Έ ν  πάσν) περιπτώσει, άς έλπίσωμεν, 
δτι δ νέος Δώρης Κουβαράς δέν θά μάς διαψεύση.

ΓΡΗΓ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΐΤράμματα άωο το ’<5ϊφιον 

Ι ΟΥΛΙ ΟΣ:

ΥΠΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΑΛΑΝΟΥ ΣΤΕΡΕΒΜ Α ΤΟ Σ

( Ά π ό  τό  ημερολόγιο ενός φαντάρον)

Στά βραδυνά μας ξαπλώματα, άπάνω στό παχύ 
στρώμα πού φτειάνει Ινα άντίσκηνο διπλιασμένο είς τό 
μεταξύ τών παϊδιών μας κα! τοΰ πλανήτου, πού πατάμε, 
διάστημα, Ινα τσιγάρο μέ φελλό ! ! ! ,  πρ!ν άποκοιμηθής, 
σοΟ δημιουργεί στους γαλανούς καπνούς του δνειρα τολ-

Κ α 3 ’ ^Λάπχην  

ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ Μαρίκας Κοτοπούλη 
Έκλεκτίι συγκέντρωσή

μηράς φαντασίας, πού πετάνε μεσ’ άπό τήν άνεση καλο- 
περιποιημένου γραφείου ή σπιτιοΰ !

’Ονειρεύεσαι έξαφνα — στά ξύπνια σου —  τό σάν γυ- 
ρισης! Έ !  αύτό τό «σάν γυρίσω», πού στό δίνει τό τσ ι
γάρο σου μέ τέτοια πολυτέλεια συλλογισμών, άντιστρό- 
φως ανάλογη πρός τήν πολυτέλεια τοΰ κρεββατιοΰ σου, 
καμμιά φαντασία δοκιμωτάτου ποιητοΰ δέν Ιχ ει συλ- 
λάβει. Σοΰ σκοτώνει δλες τις μελαγχολίες, σέ φέρνει 
πίσω στό σπ ίτι σου, στό γραφείο σου, ή στήν αγκαλιά 
τής μάνας σου, τής γυναίκας σου ή τής άγαπημένης 
σου, καί σέ αποζημιώνει μέχρις δτου δ γλυκός ίίπνος 
σοΰ κλείση τά  βλέφαρα.

Τ ί κι’ άν τό πρωί' ξυπνήσης δροσόλουστος, συναχω
μένος ή κρυωμένος; Πετάχθηκες ήδονικά μιά-δυό ώρες 
τή νύχτα στις καλλίτερές σου άναμνήσεις, λούστηκες 
στά δάκρυα τής άγάπης των ποδχυσαν μόλις σέ είδαν, 
καί κοιμήθηκες μέ συντροφιά στό πλευρό σου τό του 
φέκι σου καί μέ σκέπασμα τήν άστροφεγγιά ή τΙς μετα
ξένιες φωτεινές κλωστές τοϋ φεγγαριού. 'Ομολογείς τό 
πρωΐ πού σηκώνεσαι, δτι ήδονικώτερα ·δέν κοιμήθηκες 
ποτέ σου...

Γ. Ν. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ Σ Τ Η Λ Η

| ϊ β Σ  Ε Γ Ι Ν Α  Π Η Ε Υ Ρ Τ Ι Σ Τ Η Ι

’ Εφ ’ δσον είναι τις  νέος και δεν καταγίνεται εις φυ- 
αικάς καί μεταφνσικάς μελέτας καϊ έρευνας και έξ άλ
λου παρασύρεται άπό ύλιστικάς θεωρίας και κοομικάς 
άπολαψιεις, ούδέποτε θά έννοήση τό άγνωστον καί τό  
πέραν τον δρατοΰ κόσμου ύπαρχον, τουναντίον δε δταν 
ένδιαφερόντως άναζητή καί παρακολονθή τάς &εωρίας 
και φαινόμενα των φυσικών καϊ μεταφυσικών προ
βλημάτων καϊ είσδνη εις τά μνστήρια της φυσεως (τό  
αγωστον), χωρϊς νά θέλη καϊ χωρίς νά τό έπιδιώκη γί
νεται πνευματιστής.

Πνευματιστης θεωρείται ό δπαδός τώ ν πνευμάτων 
και δ μετά πεποιθήσεως πιοτεύων, δτι πέραν τον ορα
τού υπάρχει καϊ έτερος κόσμος καϊ δτι μετά ϋάνατον <5 
άνθρωπος έπ ιζε ί ύπό άλλην μορφήν καϊ Ιδιότητα.

’Εν τ»; νεότητί μου ι)μην φυσικά καϊ έγώ Άπειρος καϊ 
ανίδεης τής πνευματιστικής θεωρίας καϊ τών σχετικών 
αύτής φαινομένων, ίσως δε τήν σήμερον νά μή έπί- 
στευον εις τήν μετά θάνατον ζωήν καϊ τό μέλλον τής 
άν&ρωπότητος, δν εύπρόσδεκτοι περιστάσεις δέν συνέ
τρεχαν καϊ δέν συνετέλουν είς τήν άκράδαντον, ήν ’έχω  
ήδη πεποί&ησιν περϊ τής πραγματικότητος αυτών.

Ίυχα ίω ς περιείρχοντο (πρό τεσσαρακονταετίας) εύ- 
ρωπαϊκά νεωατϊ έκδιδόμενα πνευματιατικά συγγράμματα 
είς χεϊράς μου, διότι τότε δέν ϋπήρχον έλληνικαϊ έκδό- 
αεις, πάντες δέ κατεφεύγομεν είς τήν γαλλικήν φιλολο
γίαν καϊ άμέσως ή προσοχή μας προσηλκύσ&η είς τήν 
μελέτην αύτών. Βαθμηδόν δέ τοαοντον άνεπτύγθη τό 
ενδιαφέρον μου διά τήν έπιβεβαίωσιν τών αναφερομέ- 
νων Αληθειών, ώστε μεγάλως έδίψων πειραματισμού 
καϊ άποδείξεως τής ύπάρξεως και έπικοινωνίας τής ·ψυ- 
χής μετ ’ ανθρώπων.

Και κατά παράδοξον καϊ άπροσδόκητον έν ταύτώ  
αύμπτωαιν μετά τήν κάθοδόν μου εϊς ' Α&ήνας έκ Τα-

τοΐου, δπου ενριακόμην τότε καϊ έν άπολύτω ήουχία 
καϊ γαλήνη, έμελέτων τά συγγράμματα ταΰτα, πληροφο- 
ρη&είς, δτι νέα τις κόρη δεκαπενταετής, είχε τό ιδίωμα, 
θέτουσα τάς χεϊρας έπϊ μικράς τραπέζης τριπόδου νά 
κινήται αν τη καϊ δή vd αίωρήται ύπό άοράτον νοεράς 
δννάμεως, ώς έλεγον, παρεκάλεαα διά σνγγενοΰς γυναι- 
κός ταύτην, δπως έλθη τό εσπέρας παρ’ ήμΐν.

’Ό ν τω ς  τό πρώ τον πείραμα μέ έπειαεν, δτι ή κίνησις 
και αί νοεραϊ απαντήσεις τής μικράς τραπέζης, ώς καί 
ή ειλικρινής φυσιολογική κατάστααις τής νέας κόρης 
(μεααζούαης), ήσαν έκτος πάσης άμφισβητήαεως καϊ 
υποψίας.

Έπανέλαβον τό πείραμα, άλλά τά περιωρισμένα φαι
νόμενα τής κινήσεως καί αιωρήαεως τής τραπέζης καϊ 
πολλάκις αί αμφίβολοι απαντήσεις όέν ήσαν έπαρκεΐς, 
δπως μέ πείαουν περι πνευματικής μεσολαβήαεως, τών  
ψυχών δηλονότι. Βραδντερον, δτε ήρχισα έκδίδων τό  
περιοδικόν σύγγραμμά μου ή <Φ ύσις » έγραψα πάντοτε 
περί πνευματισμόν καϊ τών φαινομένων, αλλά έπιφυ- 
λακτικώς. "Ο τε δμως βραδύτερον, άναζητών πάντοτε 
νεωτέρας άποδείξεις, έπείσθην περί τούτου καί ιδίως 
μετά τά διάφορα έπανειλημμένα πειράματά μου καί 
παραστάσεις μου είς αλλας ξένας καί φιλικάς πνευματι- 
στικάς συνεδριάσεις, έν Α θήνα ις, Κων)πόλει, Βουκου- 
ρεατίω, Βραΐλα, Ό δυσσω , καί Ιδίως έν Καΐρφ, εν&α 
αί πνενματικαϊ έπικοινωνίαι κλιματικώς φαίνεται εύο- 
δοννται καλύτερον, καί εϋρον μεσάζοντος καί μεααζον- 
σας καλυτέρους καί πολναρι&μοτέρους, δέν έπανοα έκ- 
τοτε διαδίδων, γράφων καί πεί&ων πάντα δνσπιστονντα  
καϊ έρωτώντά με, περί τής άλη&είας τον πνενματιαμοΰ.

Μλ/.ά δέν πιστεύω  ήδη πλέον δ κόσμος νά έχη ανάγ
κην άπό έμέ νά διδαχύή τά τοΰ πνευματισμού, τής ψυ
χής καϊ τής έπι&ανατίου ζωής, άφοΰ οί παλαιοί λαοί 
έγίνωακον τοΰτον καϊ άπας σχεδόν δ έπιστημονικός κό
σμος τής σήμερον δέν άμφιβάλλει περϊ αύτοΰ.

Δέον δμως κατά καθήκον νά σημειώσω δ,τι έγώ μ έ 
χρι τοΰδε άπήλαναα, διότι έξ δοων έχω άναγνώαΐ} και 
άκούση, ολίγοι πνευματιστα'ι θά εϊδον δσα έγώ εΐδον καϊ 
επειραματίο&ηοαν τοαοντον άπλέτως καί έπιτυχώς.

'Ο  πνευματισμός κυρίως έχει τρεις φάσεις, πρώτον  
τήν απλήν κίνηαιν καί μετατόπιαιν έπίπλων καϊ άλλων 
άντικειμένων μετά έπικοινωνίας μ ε τ ’ άοράτων νοερών 
δυνάμεων, δεύτερον τήν έμφάνιαιν πνευμάτων καί έπ ι- 
κοινωνίαν ορατήν μ ε τ ' αύτών έν συνεδρίαις μετά συμ
βολής καϊ παρουσίας ώριαμένων ατόμων, καϊ τρίτον  
τήν άμεοον προσωπικήν έπικοινωνίαν μονομερώς ή καϊ 
έν όμίλφ πνευματ ιστών και πνευμάτων.

Είς άπάσας τας κο&ηγορίας ταύτας παρέστην καϊ έπει- 
ραματία&ην, απτά δέ καϊ αύ&εντικά τεκμήρια κατέχω  
τής απουδαιότητος και πραγματικότητας αύτών. Έ λ α -  
βον άλλως αφορμήν καϊ διά τοΰ τύπου καϊ διά τής 
« Φύσεως» καϊ διά διαλέξεων νά μεταδώσω τήν έξιστό- 
ρησιν τώ ν κατά διαφόρους συνεδρίας έπιτευχ&έντων 
μ ε τ ’ αναγραφής τών παραατάντων άτόμων. ’Εκείνο 
δμως, τό δποίον δέον ένταν&α νά τονίσω και συμβου
λεύσω είς τούς περιέργους καί μέλλοντας πνευματιατάς 
είναι νά μή άναζητώσιν έν τφ  πνευματισμό) κοσμικά καί 
ατομικά οφέλη πρός βλάβην τρίτων, οϋ τε νά καταγίνων- 
ται είς πειράματα άνονσια, καϊ έντέλώς παιδαριώδη καί 
άσκοπα, καθόσον φυσικά τά πνεύματα, (αί ψνχαϊ καί 
πρφην άνθρωποι) υπάρχοντα ήδη είς μάλλον προηγμέ
νους κόσμους καί γνωρίζοντα πολλά περισσότερα ήμώ ”
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καί άντιλαμβανόμενα καλύτερον τόν οκοπόν τον πα
ρόντος καί μέλλοντος κόσμον, δέν εινε δυνατόν να 
προσέρχωνται και νά άσχολώνται εις τάς τοιαύτας με& 
ημών μικροπρέπειας. Ά  πόδειξις δε τούτον, οτι άπ ο 
καταβολής κόσμου, ό πνενματισμός εδρασε καί δρα είς 
σοβαράς πάντοτε περιστάσεις, ζητήματα δέ καί άσχολίας, 
πρός όφελος τής άν&ρωπότητος.

'Οσάκις έπειραματίσ&ην, Ιδίως παρ οϊκογενείαις υπό 
τύπον έλαφρόν και διασκεδαστούν, δεν εσχον σοβαρά 
καί πειστικά άποτελέσματα. ' Οσάκις δμοος ένηργήσαμεν 
καί έπειραματίσ&ημεν έν καταλλήλαις περιστάσεσι καί 
όμίλοις, άπηλανσαμεν άντάξια φαινόμενα καί αποτελέ
σματα, ών, ώς προεϊπον, τεκμήρια αποδεικτικά καί πει
στικά εχω παρ ' έμοί αρκετά.

ΕΙδον επανειλημμένως μετ' Άλλων εμφανίσεις καί 
παραστάσεις φωτεινών εκδηλώσεων, ώς καί πνευμάτων 
μετά διαφόρων αυτών ένεργειών καί ιδ ιο τή τω ν : ήτοι, 
Ισχυράς κρούσεις τώ ν χειρών ανιών έπί τής τραπέζης, 
ϊνα μάς δείξουν τήν ύλικήν αντών δύναμιν καί ύπόστα- 
σιν, ψαύσεις καί πιέσεις διά τώ ν χειρών αντών τής κό
μης, τών παρειών, τον βραχίονος τής ώμοπλάτης κ.τ.λ. 
τώ ν παρεατώτων, τήν άνύψωσιν γυναικός πρός τά ανω 
τής στέγης καί ειτα τοπο&έτησιν αύτής έπί τής έν τφ  
μέσω ήμών κειμένης στρογγυλής τραπέζης, τήν άνά· 
κρουσιν διαφόρων μουσικών τεμαχίων έπί τοϋ κλειδο- 
κυμβάλου διά τοϋ μεσάζοντος ή κατ’ εν&εΐαν υπό τοϋ 
πνεύματος, τήν άνάκρουσιν ομοίως υπό πλήρους ορχή
στρας άοράτον ολοκλήρου μουσικού τεμαχίου, τήν κατα
νομήν καί ριπήν ολοκλήρου άν&οδέσμης άνά τάς κεφα- 
λάς τών συνεδριαζόντων, ώς καί πολλάς αλλας ένδιαφε- 
ρούσας εκδηλώσεις καί ένεργείας των.

Έ κ το ς  βεβαίως τούτων, πλείστας δαας αύ&εντικάς 
ομιλίας έγγράφονς τών πνευμάτων ϊχομεν, ώς καί χα- 
ρακτηριστικάς περί τοϋ μέλλοντος προρρήσεις αντών 
ζητήσαντες κατέχομεν, καί ιδιοχείρους άκόμη γραφάς 
τών πνευμάτων, έξ ον καταδείκνυται πλέον έμφανώς 
καί έμπράκτως, δτι ό πνευματισμός εϊνε μία μεγάλη 
πραγματική, θεωρητική καί έπιστημονική άλή&εια, ήτις 
δέν &ά βραδύντ] νά γίντ) άποδεκτή παρά πάντων ώς ή 
μεγαλύτερα άγρυπνία καί προσφυγή έπί παντός ζη τή 
ματος τον άνΰρώπον.

ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

Ο Σ Α  Β Α Ε Π Β  Κ Γ  Ο Σ Α  Σ Κ Ε Π Τ Ο Μ Α Ι

Θά επεθΰμουν νά διαβιβάσω εντεύθεν, έστω άργά, 
δλίγας εύχάς εις τούς άναγνώσιας μου διά τό νέον έτος. 
Δυστυχώς δέν εχω πλέον άλλας. Κατ’  ανάγκην λοιπόν 
εγκαινιάζω καί εφέιος τήν στήλην μου χωρίς . . .  άλας.

Και νά σας ’πώ, τόσο τό καλύτερον. Δ ιό τι ή παρούσα 
στήλη εινε ποϋ είνε Ερημος άπό κάθε πνεύμα. Φαντα· 
σθήτε νά είχε κα'ι Άλας. Σωστή άλμνρά Ερημος.

Τά περιοδικά φΰλλα ώ ς ή Άμμος τής θαλάσσης. Φαί
νεται δτι οί διευθυνταί τω ν άπεφάσισαν νά κτίσουν είς 
τήν Άμμον. "Οσον αφορά τούς άναγνώστας των, α ΐ ! 
αυτοί θέλουν ασφαλώς μ' ενα τσουράπι . . .  Άμμο.

Κ αι τί ονόματα, παρακαλώ; “Ολα πατριωτικώτατα

Ε το ςΑ '.

και χριστιανικώτατα. Τό ' Ρ εκόρ  . , . τής ταχΰτητος τής 
ΰψώσεω: τή: λίρας. Ή  .Ε θ ν ικ ή  ζω ή  . .. τής μετανοίας 
και νηστείας. Ή  Έ β δ ο μ ά ς .. . τών παθών και τών πα-
θόντων. Ό  Π ε ιρ α σ μ ό ς  τοϋ 'Α γίου  ’Αντωνίου.
Ό  Π ολ ιτισμ ός  . . . .  τών άλλων, ποΰ δέν έχομεν. Ή  
Σ φ α ίρ α . . .  τοΰ πολυκρότου τοΰ κ. Καβαφάκη. Ή  Π α ι
δική Χ α ρ ά ...  τοΰ Γέρο Φιλήντα διά τάς Όχτάβας του.
Ό  Ν ο υ μ α ς  φαινόμενον  καί . . .  πρά γμα τι . . . .
Ταγκόπουλος. Ή  Μ ο ΰ α α .. . .  ή βρωμούσα πώχει
μπλέξει τόν Ψυχάρη.

’ Αλλά καί τά ημερήσια φύλλα δέν πηγαίνουν πίσω. 
Π ροη γε ίτα ι κατ’ ανάγκην τό « ’Ε μ πρός  »  καί 8πεται 
ή <ε Τελευτα ία  “Ω ρ α ».  Τό  Σ τ έ μ μ α . . .  εινε τό μόνον, 
ποϋ προσφέρεται, άλλά... δέν ζητείται. Ή  Έ φ η μ ερ ίς  
τώ ν  Σ υ ζη τή σ εω ν , οΰτε συζητεϊται άν ύπάρχη. Ή  
« ’Α θ η ν α ϊκ ή »  εύ ελπ ίζε τα ι δτι δια τών όμηρικώ ν  
αγώνων της θά $ ίξυ  τήν Κυβέρνησιν. Τής φίχνετα ι 
δμως « ή Π ρ ω τεύ ο υ σ α » ,  ήτις, πρέπει νά ομολογήσω μεν, 
τήν καμ παν ίζε ι Άριστα. Μόνον ή Ε σ τ ία  παραμένει, 
δπως πάντα, ΕγΚυρος. ’ Ενώ ή  Π α τρ Ις  κατέστη πλέον 
Ά Σημος  μετά τήν άποχώρησιν τοΰ  Σ ίμ ου . “Οσον δ’ 
άψορφ «τό ν  Ε λ εύ θ ερ ο ν  Τ ύ π ο ν »  F o r t u n i o . . .  στά 
μπατζάκια του.

’Αγγέλλεται καί έπισήμως ή κατά^τισις τών νέων Π ο 
λιτικά» συλλόγων τού κόμματος τοΰ κ. Σ τρά τον . "Ετσι 
θά πάρουν δλα τώρα καλή στράτα. Μετά τούς συλλό
γους τών έπ ισ τρ ά τω ν , ήτο ενδεδειγμένη ή άνάγκη κα'ι 
συλλόγων . . .  .ύπό - Σ τρά τον .

Ή  έπιτυχία τοΰ δανείου επέφερε τήν ραγδαίαν πτώ- 
σιν δλων τών άξιώ ν. Λέγεται δτι κατόπιν τούτου οί κ. 
κ, Σΐμος καί Βουρλούμης έταξείδεψαν είς τήν Ευρώ
π ην. . . .  ώς δείγματα Άνεν άξίας.

"Ονομα καί μή χωριό. Μετά τήν άπαγόρεϋ&ιν τής 
βλασφημίας ένας τρομερός... Β λάσ  - Τ ιμ ος  έπ«ί)ε συ γ 
κοπήν  καί έμεινε τώρα . . . .  Τ ΐμος.

MORMORIO

Δ. ΓΡ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ

0 ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ  ΘΑ ΛΑΣ Σ Ι ΝΟ Υ
*Ελληνικόν μ υ θ ισ τόρη μ α  είς δύο αύτοτελή  μέρη

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ώ Τ Ο Ν  

ΙΕ Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ  Μ Ε Σ Ο Ε Ν Ε Υ Σ

(συνέχεια ix  τοΰ προηγουμένου)

Παρεμβαίνει πάλιν δ Θανάσης.
— Met δέν ξίρεις πόσα μοδλεγε δ κύρ Αάσκαλος άπό δώ γιά τόν 

μακαρίτη !—καί Ιδιαιτέρως — μά μήν τοδ μιλάς γιά δαϋτον γιατί τάν 
παίρνει τό παράπονο . . .

Καί ή κυρ-’ Αναγνώσταινα μέ φωνήν ποδ μόλις ακουότανε :
—  “Οπως τό Θέλεις, δπως xd Θέλεις, κύρ-Θανάση μου.
Καί δυνατά ατόν 'Ιερώνυμον. Μέ τό δεξί τό πόδι μπρός νά πρω- 

τοπατήσης στήν αύλή μου, κυρ-Αάσκαλε.
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— Διά τάς χείρας μου έχετε καμμίαν πρόληφιν;
Καί κούνησε τά χέρια του.
—  Όχι, δχι, φτάνει μόνο τά  δάχτυλα σά Θά μπής, νά μήν τά 

κρατάς ανοιχτά·
—  Χμ ! Ιδού δτι έμαθον καί μίαν προσιδιάζουσαν πρόληφιν.
Είπε σιγά καί προχώρησε μέσα στήν νεοσκουπισμένην αύλή τής

κυρ-’Αναγνώσταινας.
Κουκουρίκου ! .  . .
Έφώνησεν δ αλέκτωρ, ίσως ποοσαγορεύων τόν Ιερώνυμον.
— ”Δ , βλέπω, άτυχώς δτι έχετε κοκκόρους !...
Τά μάτι τοϋ Θανάση δουλεύει στήν κυρ-’Αναγνώσταινα.
—  Έ ναν έχω!... "Εναν μονάχα έχω.,.μά αύτός άν δέν ξημερώσω 

καλά δέν λαλάει, εξόν άν εινε φεγγάρι δλόγιομο καί γελαστή πώς 
είναι μέρα

Κουκουρίκου ! ξαναφωνάζει πάλιν.
— Ξοδ !... Σήμερα δέν ξέρω τί Ιπαθε. Ίσω ς  νά είναι ποδ είδε 

ξένους... ξού ! πανάθειιά σε...
Έσκυψε καί πήρε άπό χάμω Ινα καλάμι, τοποθετημένο σύρριζα 

στάν αΰλότοιχο καί τόν κυνήγηιε δξω κι’ δξω...
Κο...κο.. κο...κο...κό...
Έκαμεν δ πετεινός, βρίζοντας βέβαια τόν ηθικόν αύτουργόν 

διδάσκαλον στήν γλώσσα του, καί ξεπό-.τισεν. Εύθύς κατόπιν δμως 
ένεφανίσθη αξιοπρεπής καί προκλητικός άπάνω στά σαμάρι τοϋ 
τοίχου, καί ξαναφώναξε....

Κουκουρίκου !...
Καί δ ‘ Ιερώνυμος τοϋ λέγει τώρα.
— Φωνάζεις θριαμβευτικώς άφρον ! ........  διότι άγνοείς τήν

ύπόσχεσιν τοϋ καπετάν Μηνά !.... — Καί Iγέλασε μέ τήν καρδιά 
του.— Τώρα, κύριε ’Αθανάσιε, υπάγετε παρακαλώ, είς τά έργα σας. 
Εύχαριστώ δμάς θερμώς ώς καί τήν άξιόημον μητέρα δμών, κυ
ρίαν Φραγκίσκην- δέν έχει οδτω ;

—  Ναί, ναί, Φραντζεσκοδλα τή λένε τήν άγια γυναίκα ! έπροθυ- 
μοποιήθη νά είπή παρεμβαίνουσα ή κυρ - Άναγνώσταινα.

—  Σάς ευχαριστώ, είπον, διά τάς δπέρ έμοϋ φροντίδας. ’ Ενερ
γήσατε μόνον, παρακαλώ, δπως μοί άποσταλώσιν αί άποσχευαί μου 
ένταϋθα ασφαλώς καί ταχέως.

—  Τώχα στό νοδ μου. Μείνε ήσυχος, κδρ δάσκαλε. Με τό καλό 
λοιπόν νά καθήσ^/ς καί καλήν άντάμωσι τό μεσημέρι.

—  Εύχαρισιώ σϊς. Τώρα, κυρία 'Αναγνώστου .· Τά δνομά σας ;
— ’Ασημίνα, άφέντη μου... ’Ασημίνα...
—  Τώρα, κυρία Άσημίνη ’Αναγνώστου, παρακαλώ σας, ολίγον 

νεράν διά νά ρίψω είς τήν κεφαλήν μου καί όλίγον διά νά πίω' καί 
κατόπιν, παρακαλώ, νά εξαπλωθώ κάπ·>υ. Έ χ ω  ανάγκην μικρας 
άναπαύσεως έπί στερεοδ έδάφους. Ώρολόγιον έχετε ;

—  Έ χω , μπά πώς δέν έχω !; ϊοδ μακαρίτη μου...ώ...ώχ... τί 
είχα καί τί έχασα ..

—  Γνωρίζεις νά διακρίνης τάς ώρας ;
— 3έρω... ξέρω... άπ’ δλα έμιθα... Τί νά κάνη τινάς !...
— Ώ ,  χαίρω π^λΰ, δ ιι έχω οικοκυράν ήμιλογίαν... Έ ν πρώ- 

τοις, διώξατέ μοι μέχρι τής θαλάσσης, τάν κόκκορον .. Είναι ή 
ώρα ένάτη καί ήμίσεια, εις τάς ένδεκα, παρακαλώ, νά μέ έξυπνή- 
σητε, άν τυχόν έχω άποκοιμηθή ίννοείται.

-  Μετά χαράς σου, μετά χαράς σου, αφέντη κύρ - Δάσκαλέ 
μου.... Κοπιάστε τώρα μέσα στό φτωχικό μου... Άπά δώ, άπά δώ, 
έλεύτερα !...

Δ'. ΤΟ ΠΡΟΓΕΥΜΑ
Είναι μεσημέρι καί σιά πατάρι τοϋ θανάϊη έ/̂ ουν στρω;ιένα ιρα 

πέζι γιά δύο. Τά τραπεζομάντηλο άσπρο καί τετρααάστρικο καί ή 
ριγωταίς πετσέιαις μυρίζουν μπουγάδα. Τά φτωχά μαχαιροπήρουν* 
είναι νεοαγορασμένα καί άμειαχείριστα καί μόνον τό μαχαίρι τοϋ 
ψωμιού είναι παλαίμαχον- τά ποτήρια είναι πλυμένα μέ άνεμόχορτο 
καί ύστερα μέ φύλλα άπ’ τή λεμονιά τής αυλής, γι’ αύτό καί αστρα
φτερά είναι καί μοσχομυρίζουν.

Ή  Φραντζεσκοδλα, ποϋ μέ δλα της τά εξήντα είναι γερή καί 
σβέλτα γυναίκα, έβαλε δλα της τά δυνατά γιά νά ευχαρίστηση τάν 
καπετάν Μηνά, ποδ πρώτη φορά τής έκαμε τήν τιμή νά φάη στό 
μαγαζί τους. Έ ,  ίσως καί γιά νά κάνη κάπως καί τήν φιγοδρα τη: 
στό νέο δάσκαλο τοδ νησιοϋ.

Αίγα βήματα έξ’ άπ’ τό μαγαζί άνταμώθηκαν δ Μηνάς καί δ 
'Ιερώνυμος πϋϋ έρχονταν δ ένας άπά κάτω κι’ δ άλλο; άπά πάνω- 
καί τώρα μπαίνουν μέσα μαζί γελαστοί καί βύχαρισ ςημένοι κ*ί ανε
βαίνουν τήν ανεμόσκαλα τοΰ παταριού.

Ό  Μηνάς, σά ναυτικός, τρεχάτος, καί δ 'Ιερώνυμος άγάλια-άγά 
λια καί πιάνοντας καί μέ τά δυό του τά χέρια δεξιά καί άριστερά 
τής άνεμόσκαλας τά καδρόνια.

Ό  Ιερώνυμος στέκεται τώρα κοντά στά τραπέζι άρθός, κρατών
τας τά <έρια του πίσω, άπό σεβασμό, καί παρατηρεί τόν Μηνά μέ

τσακισμένο λιγάκι τό σώμα του πρός τά άριστερά. Ό  Μηνάς επι
θεωρεί τό στρωμένο τραπέζι καί τρίβει τά χέρια του άπό εύχαρί- 
στησιν.

’Apatol είναι τώρα οί πελάται τοδ Θανάση, ποδ έρχονται τό περισ
σότερο κατά τό άπάβραδο, έξάν άπά τής Κυριακές ποδ τά μεσημέρι 
βουίζει τό μαγαζί σά μελίσσι, γιατί τόν Θανάση,ποδ είναι τίμιο παιδί 
— είναι δέν είναι είκοσιπέντε χρόνων άνθρωπος —καί άναγνωρισμένο 
παλληκάρι τοϋ νησιοϋ, τόν άγαποδν πολύ οί θαλασσινοί. Τά κυρ«ί>- 
τερο, γιατί δέν έκανε κατάχρησι τής παλληκαριάς του, άλλά τήν 
£δειξε σώζοντας ανθρώπους στήν θάλασσα ποδ έμπάλεβαν μέ τά  κύ
ματα καί στήν ξηρά άλλους, ποϋ ήσαν έτοιμοι νά σκοτωθοδν* καί 
μάλιστα, δταν στήν πυρκαϊά ένάς άραγμένου καραβιοϋ έγλύτωσε 
δυό παιδάκια, ποϋ τ ’ άφισαν μέσα, σάν έπεσαν οί άλλοι στή θάλασ
σα νά βγοϋν έξω κολυμπώντας.

Τά μαγαζί τά ευρε άπ’ τάν πατέρα του. Αύτάς, άφοϋ θαλασσοδάρ- 
θηκε χρόνους καί χρόνους, είχεν άπά τούς ρεματισμούς πιαστή καί 
άνοιξε αύτά τά μαγαζάκι γιά νά οίκονομή τά έξοδα τοϋ σπιτιού. Σάν 
πέθανε δ πατέρας του, ί  θχνάσης παράτησε τή θάλασσα κι’ αύτάς 
κι’ άπεφάσισε, άφοϋ μάλιστα έτυχε νά μήν Ιχη άλλα αδέρφια, νά 
ζήση καφετζής καί κάπελας, μέ τή μάνα του μαζί καί μέ τό άνη- 
ψίδι του τό Γιωργή, παλληκάρι ώς δεκαπέντε χρόνων, παιδί τής 
μακαρί:ισσας τής άίερφής του καί ορφανό κι’ άπά πατέρα.

Τώρα άν μπή κάπου-κάπου καί κανένας πελάτης μέσα νά πιή 
κάτι καί νά φύγη, άπό σεβασμό ατόν καπετάν Μηνά κάνει ιίώς δέν 
κυττάζει κατά τό πατάρι, καί σέ λίγο ββαίνει ήσυχα-ήσυχα καί κά
θεται άπ' έξω.

Ένας μονάχα άποκότησε καί είπε δυνατοΰτσικα σέ κάποιον άλ
λον.·

— Τάν ίγράπωσε, βλέπω, τό δάσκαλο δ καπετάν Μηνάς δ,τι 
καί ήρθε' δέν τ<.ν άφησε νά μπαγιατέψη λίγο.

— Έ γώ  λέω, τοδ άπαντά δ άλλος σιγαλά, πώς θά γνωριζόν
τουσαν κι’ άπό πρίν, νά ίδής κιόλας, πώς αύτός θά τάν έφερε νά 
τάν έχη καί γιά συντροφιά.

Ό  Θανάσης κι’ δ Γιωργής, ποδ έχει τώρα μιά μουντζούρα στή 
μύτη, βρίσκονται σέ κίνησή δ ένας παίρνει τά καπέλλα τοδ Μηνά 
καί τοδ Ιερωνύμου καί δυά τρεις φορές τούς αλλάζει θέσι κι’ δ 
άλλος κουνεί τής καρέκλες χωρίς αίτια.

— "Ο,τι μάς έχετε, τούς λέει δ Μηνάς νάν τά φέρετε δλα 
μαζί, νάν τάκουμπήσετε σ’ ένα τραπέζι δίπλα μας γιά νά λάβωμε 
τά μέτρα μας καί νά πάτε στή δουλειά σας' δταν χρειαστούμε τ ί
ποτε σάς φωνάζομε.

Οί συνδαιτημόνες κάθονται.
Τώρα δ Θανάσης κι’ δ Γιωργής άνεβοκατεβαίνουν πιό γρήγορα 

σάν νεοκουρντισμένο παιγνίδι.
Έ ρχοντα ι—καλή άρχή - τά  σουβλάκια άπό γουρουνόπουλο' τά 

κομμάτια είναι χωρισμένα μέ φύλλα δάφνης. Τά συντροφεύει σα
λάτα άπό ντομάτες καλά διαλεγμένες καί κανονικά κομμένες καί 
ξεφλουδισμένες. Γύρω της ή πιατελίτσ* έχει γκαρνιτοδρα άπό μαδ- 
ρες καί πράσινες Ιληές ξεκ-.υ*ουτσωμένες καί στή μέση, δπως σέ 
κόκκινο χωράφι δ γρασιδότοπος, είναι μία τοδφα άπό κουμπιά νη- 
σιώτικης κάππαρης, καί κατάκορφα μιά πιπερίτσα. Τά ιδιαίτερα 
γοδστα τής Φραντζεσκούλας. J

Αύτά τά έφερ’ δ Θανάσης.
Στό τραπεζάκι τώρα άκουμποδν δυό ειδών τυρί τοδ τόπου, κε

φάλι καί μιζήθρα, ένα πεπονάκι βουλωμένο, ποδ μοσχοβολοδαε σά 
ν’ άνοιξε μπουκάλι μυρωδιά, καί μιά βαθουλωτή πιατελίτσα μέ κα- 
λοπλυμένα άχλάδια μπόλι. Αύτά τά έφερ’ δ Γιωργής. Ό  Θανάσης 
ξαναγύρισε κ·.’ έφερε μιά κάτασπρη καράφα μέ κατάμαυρο κρασί 
καί δεΛά-δειλά έβαλε παράμερα κι’ ένα κανάτι μέ νερό.

’Αλλά νά την, ποΰ έμφανίζεται τώρα καί ή Φραντζεσκοϋλα. 
Κρατεί δυό πατέλες—τής προίκας της είναι. Μιά μακρουλή μέ 
δυό ψάρια ψητά ιιέσα καί μιά μικρή βαθουλωτή μέ τή σάλτσα.

— Γειά σου Φραντζεσκοδλα, τής λέει 6 Μηνάς, Οστερ’ άπά μιά 
ματιά ποδ ’ριξε στής πιατέλες.

—  Νά μέ συμπαθήστε- δέν είχα καιρό’ άλλη βολά νάν τά ξέρω 
άπά βραδύς καί νά δή ιετί άςίζει ή Φραντζεσκοδλα.

Άκούμπησε τής πιατέλες, έκαμε μιά αστεία δπόκλισι καί κατέ- 
δηκε τρεχάτη κάτω.

— Αύτό τό μακρύ ψάρι, κύρ δάσκαλε, τά γνωρίζεις πιστεύω.
— 'Γπίθέτω... Τώχω ίδεί καί άλλοτε.
— Είναι λοδτσος κι' έχει νόστιμο κρέας' μά τά άλλο πού μοιά

ζει μέ τσιπούρα καί δέν είναι, ποδ μοιάζει σά σκιάς καί δέν είναι, 
τά ξέρεις;

— 'Ομολογώ δτι δχι.
— Είναι δ περίφημος σκάρος.
—  ’ Αλλά τί είναι, παρακαλώ, καί δ σκιός ;
—  Τόν λένε καί μυλοκόπι, άν καί τό καθαυτό μυλοκόπι είναι 

άλλο ψάρι κάπως διαφορετικό. Είναι καί γιατρικό γιά τά μάτια,
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s/ ίί Ινα κάτασπρο κοκκαλάκι μέσα στό μυαλό ποΰ τό ψήνουν καί 
τό' τρίβουν.. Περίεργο ψάρι κι* αύτό, πρώτα ξαδέρφια μέ τόν 
σκάρο. Τού σκάρου λοιπόν, ποΰ λές, τό κρέας δέν είναι τίποτις. 
Αύτά τό ξέρει καλά ή Φραντζεσκοΰλα, γι’ αύτό μας έψησε καί τό 
λοϋΐσο· ή σάλτσα του δμως... Τώρα ποΰ θά τήν δοκίμασες θά ίδή:...

— Σκάρος... σκάρος... κάτι γνωρίζω ίστορικώ; περί αύτοΰ...
Ή  Φραντζεσκοΰλα ξαναγύρισε γιά νά ρωτήση αν θέλουν τίποτε

καί 4 Ιερώνυμος αποτεινόμενος πρός τόν Μήναν λέγει.
— θεωρώ καθήκον μου πρώτον νά πίωμεν ύπέρ τής ύγείας τής 

κυρίας Φραγκίσκης καί έβαλε ατά ποτήρια άπό λίγο κρασί.
— Πολύ γλίγωρα άρχισες, κύρ Δάσκαλε.,.Άς είναι...Στήν ύ;ε ά 

σου λοιπόν κυρά-Φραντζεσκοΰλα.
— Εύχαριστώ σας, εύχαριστώ σας' άμ’ δέ σδς έκανα δά καί 

σπουδαία πράμματα... Δεκαπέντε χρόνια, ποΰ λές, κύρ Μηνά μου 
καί κύρ δάσκαλέ .μου, τυραννίστηκα στά ξένα...

— Στήν ύγειά σου, είπαμε" σπολλά ’τη σου" άμα σέ χρειαστούμε 
σε φωνάζουμε.

Ή  Φραντζεσκοΰλα ξανάφυγε.
Ό  Μηνάς έχυσε χάμω τό λίγο κρασί πού είχε βχλμένα ό 'Ιερώ

νυμος, έρριξε λίγο νερό στά ποτηράκια καί είπε τοΰ δάσκαλου.
— Ξέπλυνε τώρα καί σύ τό δικό σου. Τά φύλλα τή ; λεμονιάς 

είναι καλά γιά τά ποτήρια τοΰ νεροΰ, δχι γιά τά κρασοπότηρα
Έρριξε ύστερα λίγο κρασί στό ποτήρι του άπό ψηλά καί τότε 

ένας άσπρορρόδινος άφρός μέ φούσκες, ποΰ κάπου κάπου σπιθή- 
ριζαν, έστεφάνωσε τά κατάμαυρο κρασί, τόσο μαύρο, ποΰ λές καί 
θάβαφε τά ποτήρι. Έδοκίμασε λίγο, έκροτάλισε τή γλώσσα στάν 
ουρανίσκο του, ύστερα σκέπασε τό ποτηράκι γιά λίγην ώρα μέ τή 
φούχτα του γιά νά ζεσταθή, τό μύρισε καί είπε.

— Αύτά είναι.
Ά λλά  6 "Ιερώνυμος έξακολουθεϊ νά μονολογή.
— Σκάρος... *Α, ναί, δι’ αύτόν δμιλεϊ 6 ’Αριστοτέλης— καί 

διατί πράγμα δέν δμιλεϊ δ εύλογημένος αύτός...— άλλ’ ιδίως 6 Ξε- 
νοκράτης' κάτι. εάν δέν άπατώμαι, διασώζει καί 6 Άθήναιος. θά 
«αρατηρήσω τάς σημειώσεις μου.,.Νομίζω,δτι συλλαμβάνεται μέ φα
σόλια, διότι τρέφεται μόνον μέ χόρτα, δτι άναπνέει ώς τά χερσαία 
ζώα, δτι έκπέμπει ήχους Ομοιάζοντας μέ τούς ήχου; τού ύδατος, 
τό δποίον ταράσσεται.. Ναί...ναί ..θεωρείται μάλιστα ώς μηρυκα- 
στικόν, δπως ή αίξ λόγου χάριν, ή κατσίκα δηλαδή, ποΰ άναμασσφ 
τή* τροφήν της.

—  Τώρα, πού λές, κύρ δάσκαλε, είτε μϊσοΰσε είτε άναμααοΰσε 
δ σκάρος, ήλθε ή άράδα μας νά τόν μασήσωμε καί μείς.

Ό  'Ιερώνυμος Ιγέλασε καί δ Μηνά; εξακολουθεί.
— Ή  σάλτσα, πού λές, είναι άπό τά μέσα τού σκάρου' περί

φημο πράμμα' γιατί τά ψάρι αύτό, δάσκαλέ μου, είναι ή μπεκάτσα 
τής θάλασσας' είναι άστχΛόψϊρο. Αύ:ά ξερω έγώ.

Ό  Ιερώνυμο; δμως εξακολουθεί τά ; πληροφορία; του
— Ά λλά  καί οί Ρωμαίοι αύιοκράτορες— καλοφαγάδες πρωτί- 

στως— Ιγνώριζον φαίνεται τάς ίσωτερικάς του γευστ'.κάς άρετάς, 
δ:’ αύτά καί άπέστελλον ειδικού; άλιείς... θά σ&ί πλήροφορήσω 
π·ρί αύτοΰ άλλοτε... Ά λλά  καί δ Λούχουλλας. ·.

—  Ά ,  σ’ αύτουνοΰ τήν ύγεία πίνω τά πρώτο ποτήρι καί σύ τό 
πρώιό σου μισοπότηρο, γιατί μυά-μισά θά σού τά βάζω. Έ χ ω  
ακουστά γιά τά Λού/.ουλλο .. Πώς τόν βρίσκεις λοιπόν τόν... πώς 
τόν είπες ;

—  Τόν *ριμύν οίνον; θαυμάσιον...
'Ο 'Ιερώνυμος ήρχισε νά τρώγη γιά καλά.
—  Γλυκύς είναι καί ό σκάρος, λέγει γλύφω·/ τά χείλη του.
—  Ναί Ά ς  είναι καλά δ Θανάσης, πού είναι μάσιορης σ’ αΰτή 

τή δουλειά" έβγαλε δηλαδή τή χολή τοΰ σκάρου χω>ίς νά χυθή 
καμμιά σταλαγματιά, γιατί άλλοιώς αλλοίμονο' χειρότερο φαρμάκι 
άπ' αύτό δέ γίνε:η . Δεν λένε τίποτις γιά τοΰτο τά χαρτιά σου ;

— Βεβαίως, θά λέγουν, άλλά...τρώγετε κύριε Μηνά, καί μή πί
νετε τόσον, διά τό δνομα τού θεού... Μέ συγχωρείτε, άλλά...

— Κάμε δουλειά σου καί ξέρω έ/ώ τό Μηνά καλλίτερά σου . 
τρώγε σύ, κουτσόπινε κι’ άπό λίγο καί λέγε μας καί κανένα αστείο...

Ό  'Ιερώνυμος γίνεται δλοένα καί εύθυμότερος Σέ κάθε στάσιμο 
τή ; άδοντοστοιχίας του ευρίσκει νά διηγήται καί κάποιο έπεισόδιο 
τής διδασκαλική; του ζωής. Ό  Μηνάς ξεκαρδίζεται. Πολύν καιρόν 
είχε νά γελάσ^ ϊτσι.

Στό τρίτο ποτήρι άρχισαν νά ζητούνται κχί νά δίδωνται διά
φορες γενεαλογικές πληροφορίες, άπό δέ τό πέμπτον καί κάτω άρ
χισαν καί αί ίδιαίτεραι άνακοινώσεις. Τώρα βρισκόμαστε ατά τρίτο 
ποτηράκι άκόμα.

—  Καί άπό ποΰ κρατάει ή σκούφια σου, δάσκαλέ μου ;
Ή  οίκογένειά μου, φίλτχτε, κρατεί διά v i μεταχειρισθώ τήν 

λέξιν σα;, άπό τά Δωδεκάνησα καί είχεν άποκατασταθ^ είς τήν 
Κωνσταντινούπολιν, δπου καί έγεννήθη ό πατήρ μου. Ούτος, Μα- 
νουήλ ονομαζόμενος, ενυμφεύθη, Εν έτος προ τού άγώνος είς ’Οδησ

σόν, δπου άλλοτε καί είχε σπουδάσει. Κατά δέ τούς χρόνους τοΰ 
Καποδιστρίου αύτός μετά τή ; συζύγου του, τής άειμνήστου μητρός 
του Μαριορής Μεσθενέως, τό γένος Σαμουρκάση, έκ Κωνσταντινου
πόλεως καί αύτής δρμωμένης καί έμοΰ, ήλθομεν εί; τήν άγζπητήν 
Αίγιναν. Ό  πάππος μου, δ αείμνηστος 'Ιερώνυμος, ούτινος φέρω 
τά δνομα, βαπτιστικός δέ τού Πατριάρχου Νεοφύτου τού 6ου— κατ’ 
Αύγουσιον τού 1740 τόν έόάπτισεν δ αοίδιμος—δ πάππος μου λοι
πόν ουτο; άπωλέσθη έν Κωνσταντινουπόλει μή κατορθώσας'νά δρα- 
πετεύση. Έ ν Αίγίνη δταν μετέβημεν ήμην όκταετής τήν ήλικίαν 
διότι έγεννήθην έν Όίησσψ κατά τό περίφημον έτος 21 καί δή— 
παρακαλώ νά πίετε είς υγείαν μου—κατά τήν 2δην Μαρτίου...

— Λαμπρά... νάν τό πιής δμω; καί σύ δλο. Είσαι, βρέ αδερφέ, 
κοντά στ’ άλλα καί σημαδιακό; άνθρωπος. Άκοΰς, νά γεννηθής 
τήν ήμέρα, πού σηκώθηκε ή Έπχνάστασι! Λοιπόν τελείωσέ μου τα 
δλα, μιά φορά πού τ ’ άρχισες.

— *0 πατήρ μου, ούχί ίδιώιης ποιας τίνος μαθήσεως καί ή 
μήτηρ μου ευ ήγμένη, μετά τήν πανοικεί...

— Στάσου..·πιό άπλδ, σέ παρακαλώ, νά μοΰ τά λές, κύρ δά
σκαλε. Τί γλώσσα μιλούσαν σπίτι σου, εύλογημένε ; Γιά τό δνομα 
τοΰ θεοΰ, ώς ποΰ νά καταλάβω άπό τό νόημα τή; κουβέντας τί 
π? νά πή ε ύ ή γ μ έ ν η  καί π α ν ο ι κ ε ί  χάνω τά παρακάτω. Μού 
κόβεις τά μισό γούστο' τά ντόπια δέν τά  ξέρεις ;

—  Βεβαίως καί πολύ μάλιστα καί τήν κοινήν δημώδη καί άρ
κετά τοπικά ιδιώματα, ώ ; έκ τών διαφόρων μεταθίσεών μου, περί 
ών προεϊπον ύμίν' άκριβώς δε είς τήν δημώδη σκέπτομαι καί μετα- 
βαλλω τάς φράσεις πριν έξέλθωσι τοΰ έρκους τών όδόντων μου.

Καί έκτύπησε σιγά μέ τό δάκτυλό του τά δόντια του γιά νά έν- 
νοηθή.

— Λοιπόν ;
— Ά λλά  τί θά εΐπωσιν οί μαθηταί καί ιδίως οί γονείς των, αν 

άκούσωσι τάν διδάσκαλον δμιλοΰντα τήν μιξοβάρβαρον ;
— Λέξι, ώ ; τόσο ποΰ τήν διάλεξες άπάνω στό φ α ί; καί άν 

σ’ έμε*ε νά ποΰμε άλλοτε, τί σέ μέλει τώρα τί θά ποΰν:... Στά νησί 
μας, είπαμε νά μή λογαριάζης κανέναν...

-Γ- Μετά έξ μήνας συμπληρώ τά τριάκοντα πέντε ειη  τής βυν. 
τάξεώς μου, καί τότε δμοΰ μετά τών άλλων, έλευθεροΰται καί ή 
γλώσσα μου.

— Ά ν  μ’ αγαπάς, λύσ’ την άπό σήμερα' δσο γιά τή σύνταξί 
σου, άρκεί νά θελιάς καί στή βγάζω κι’ άπό τά τώρα. Λοιπόν, τί 
λέγαμε ;

—  Ναί. Άφού μάς έκουβάλησε, τό λοιπόν, δ πατέρας μου είς 
τήν Αίγιναν καί άπ’ εκεί είς τά Ναύπλιον, ύστερα, μαζί μέ ^δλους 
τού; επισήμους ήλθομεν είς τάς Αθήνας κατά τό έτος 1834.  ̂ Ημην 
τότε έ ιών δεκατριών καί μαθητής κατηρτισμένος διά τά Ε λληνι
κόν σχολείον— τά πρώτα γράμματα τά έδιδάχθην παρά τής μητρός 
μου κατ’ ίδίαν' τόσον καλά δέ ήυιην κατηρτισμένος, ώστε με κατέ- 
ταξχν εί; τήν δευιέραν τοΰ Ελληνικού. Ίδιοαυτήρητον ήτο τό 
σχολείον αύιό τών Αθηνών, δπερ κατά τό έπόμενον έτος καί άνε- 
γνωρίσθη. "Οταν δέ διερρυθμίσθησαν εύθύς κατόπιν τά  'Ελληνικά 
αχολείχ έγώ ήμην ήδη πλέον μαθητής τοΰ Γυμνασίου. 'Ο πατήρ 
μου,άνθρωπος τοΰ κόσμου καί άνοικτόκαρδος, άτυχώ; άπέθανεν είς 
τάς ’Αθήνα: μβίά δύο έτη ά<ιό συγκοπήν καί είς ήλικίαν μόλις 
πεντήκοντα έξ ετών, άτε γεννηθείς κατά τά έτος 1780 — μέ συγ- 
χωρείιε άν έπϊ τοΰ παρόντος μεταχειρίζομαι χάριν σας μικτήν 
γλώσσαν !.. μακρά έξις βλέπετε .. Λοιπόν, μέ δλην τήν καλήν θέ- 
λησιν ήν είχον νά έξακολουθήσω τάς σπουδάς μου είς τά Γυμνά- 
σιον καί κατόπιν νά παρακολουθήσω τήν φιλολογίαν είς τά Πανεπι- 
στήμιον, τό λεγόμενον τοΰ Κλεάνθους— αύτά εύρίσκετο είς τούς βο
ρείους πρόποδας τής Άκροπόλεως — καί κατόπιν είς τά Οθώνειον, 
δεν ήδυνήθην νά τό κατορθώσω. Μόλις καί μετά βίας έπεράτωσα 
τά ; Γυμνασιακά; μου σπουδά; κατά τά έτος 1839 πράς τά 40.Τό άπο- 
θεματικόν μας κεφάλαιον εύρίσκετο περί τό τέλος του, καί άπεφά- 
σισα νά διακόψω τάς σπουδάς μου καί νά γίνω δημοδιδάσκαλος κατά 
τά έτος 1840 πρός τό 41, ϊνχ δυνηθώ καί συντηρήσω τήν μητέρα 
μου καί έμέ αύτόν. Ά λ λ α  μέλη εύιυχώς δέν είχεν ή ο^ιογένειά μας% 
Ή  άπόφασις αύτη έλύπησε τήν μητέρα μου, ή δποία — είρήσθω έν 
παρόδψ —

— Πάλι μοΰ τά χαλφς, δάσκαλε/
—  Ή  δποία, άς τά είπωμεν καί αύιό, κρατούσε άπό τά Φανά- 

ptov τή ; Κωνσταντινουπόλεως καί ήτον άρχονιοποΰλα. Έ ν τούτοις 
ύπέκυψεν είς τήν ανάγκην' τήν παρηγόρησα δέ είπών είς αυτήν, 
δτι τά επάγγελμα είναι άπλώς βιοποριστικόν μέσον, δτι έγώ θά έξ
ακολουθήσω νά σπουδάζω κατ’ ίδίαν καί δτι θά γίνω μία/ ημέραν 
έξακουιτάς εί; τά γράμματα. Τά πρώτον τό έκαμα' διαρκώς με
λετώ. Τά δεύτερον ούτε Ιγινε ούτε θά γίνη.

— Καί γιατί ;
— Μά ποιος θά λάβη ύπ’ δψιν, τί γράφει ένας δημοδιδάσκαλος ; 

Ά λ λά  καί πώς αύτάς δ δημοδιδάσκαλος, θά δυνηθή νά έκδώση

τάς τυχόν μελέτας καί τάς έρεύ·*ας του, άν ύποτεθή δτι έχει τοι- 
αύτας ;

— "Οσο γιά τά πρώτο, δέν τώξερα, πως γιά τής καλές σκέψεις 
χρειάζεται καί φίρμα, δπως στά κρασιά. Είναι δικά σας πράμματα 
αύτά' δσο γιά τό δεύτερο, νά τυπώσ^ς τά έργα σου, ποΰ ξέρεις, 
άν δέ βρεθή κάποιος, ποΰ νά βάλΐϋ τά έξοδα ; Στήν ύγειά μας λοι
πόν άλλη μία.

— Μέ συγκινείτε- καί ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ οίνου φοβούμαι 
μήπως κλαύσω.

— Στάξε λίγο πιραπάνω λεμόνι στή μπουκιά σου, φάε καί τήν 
πιπερίτσα τής Φραντζεσκούλας καί ή συγκίνησι περνάει' ψεύτικο 
πράμμα, δάσκιλέ μου, είναι δ άνθρωπος.

Ό  ’ Ιερώνυμος τρώει τήν πιπερίτσα, ξεροβήχει καί λέγει :
—  Επιθυμώ νά είπω άκόμη λίγες λέξεις διά τήν μητέρα μου.
— Ελεύθερα.

Είς τά 1841 διωρίσθην τά πρώτον δημοδιδάσκαλος Δήμων 
πρώτης τάξεως, έγκριθείς κατόπιν είδους τινάς εξετάσεων ύπό κά
ποιας άρμοδίας επιτροπής χωρίς νά φοιτήσω είς τό Διδασκαλείον, 
εις ήλικίαν έτών μόλις είκοσι* ύψηλός δπως ήμην, εφαινόμην 
τούλάχιστον είκοσαπενταετής. Μετέβην τό πρώτον είς καλήν τινα 
κωμόπολιν τής Πελοποννήσου καί έκείθ5ν είς ήρωϊχόν χωρίον τής 
'Ρούμελης καί έκεΐθεν είς τερπνήν νησίδα, τού Αιγαίου καί έκείθεν 
είς τάς άστακοβριθείς βορείους Σποράδας καί ούτω καθεξής, εχων 
μετ’ έμού πάντοτε τήν μητέρα μου, ή δποία άπελάμβανε τάς φυ- 
σικάς καλλονάς τών διαφόρων αύτών μερών, άλλά κυρίως έδιάβα- 
ζεν, έφ’ δσον έφεγγεν δ ήλιος είς τάν ούρανάν καί δ λύχνος είς τά 
δωμάτιον, εως δτου πρώτον τήν έγκατέλιπε σχεδάν τά φώς της 
καί κατόπιν άφήκε καί αύτή τό φώς τού κόσμου καί έσυγχωρήθη 
κατά τά έτος 1850 είς ήλικίαν έτών 60, ώς γεννηθείσα κατά Το 
έτσς 1790.

Δημοδιδάσκαλος ! Καλά' καί δ πατέρας σου σά γλεντζές καί 
άνοιχτόκαρδος πού ήτον, δέν είχε φίλου; νά σέ ύποστηρίξουν νά 
εξακολουθήσης τά γράμματα γιά νά πάρης τή φίρμα ; Βάζω στοί
χημα πώς άμα πέθανε τώκοψαν όλοι κουμποΰρι.

- Ακριβώς' ένας δμως άνθρωπος τού σπητιοϋ μας, πτωχός 
δουλευτής ποΰ μάς έκιμνε θελήματα, είχεν ίσχύν δηλαδή ψήφους 
είς τήν πατρίδα του' έφορτώΟη λοιπόν είς τάν βουλευτήν του αύτός 
δε συνετέλεσεν δχι μόνον είς τό νά άναγνωρισθώ δημοδιδάσκαλος 
άλλά καί μέ διώρισε τοιοΰτον, είς τοΰ άνθρώπον μας τά χωρίον 
κατά πρώτβν. "Οταν έμεινα μόνος, τά ; μεταθέσεις τάς έθεώρουν 
Ευτύχημα' παρηκολούθουν καί εσπούδαζα τά διάφορα γλωσσικά 
ιδιώματα... άλλά παρακαλώ σας, τί έσήμαινε αύτό πού είπατε : 
τό έκοψαν κουμποΰρι ;

— Α  ναί ! γειά σου. Κάποιος γέρος μοΰ είπε κάποτε, πώς κου
μπούρια λέγανε άλλοτες οί ναυτικοί τά κουμπωτά γελέκα. Αύτό 
μονάχα ξέρω. Τά άλλα βρέστα μόνος σου.

— Βύχαριστώ σας... Παρηκολούθουν λοιπόν πρός τούτοις τά 
προσιδιάζοντα έθιμα καί άπεθαύμαζα τάς ποικίλας καλλονάς τής 
φύσεω;. Δύο τόποι, καί οί μικρότεροι καί οί γειτονικώτεροι, τής 
'Ελλάδος, βεβακοθήτε, κύριε Μηνά, δτι δέν δμοιάζουσι πρός άλ- 
λήλους. Τόσην ποικιλίαν φύσεως καί βίου έχει ή παράδοξος, άνε- 
ξιχνίαστος καί αίωνία αύιή Ελλάς !

—  Συγγενολόι δέν έχεις ;
— Ού5ένα. ΤούλάχιστΟν ούδέποτε ένεφανίσθη ούδ’ άπομεμακρυ- 

σμένος τις συγγενής.
—  Α ! στ' άλήθεια εύτυχισμένος άνθρωπος είσαι. Βέβαια άφού 

κληρονομιά δέν θά είχες νά τούς άφήσι^ς, τί νά. σέ κάμουν ;
Άκριβώ;. Τά βιβλία μου, θά τά εγνώριζον έκ τών προτέρων, 

δτι θά τά άφηνα εί; τό Κράτος, τά ρουχικά μου εί; τούς πτωχούς 
καί θά έπερίσσευε δι* αύτούς... ν

— Ή  όμπρέλλα σου !
— Ακριβώς.
— Νά ζήσης, δάσκαλε ! Τί κέφν μούφερες άπάνω στά σεκλέτια 

μου. Μιά τέτοιαν όμπρέλλα σάν τή δική σου είχα ίδή ιιιά φορά στή 
Μεσσήνα. Τήν είχε κάποιος ’ Ιταλός, πού έπαιζε ένα όργανέττο καί 
χόρευε μιά μαϊμού μέ σκουφίτσα. Τήν ύγειά σου άλλη μιά... Θα
νάση κρασί !

— Καί νερόν, άν άγαπαιε τάν θεάν !
—  Μή φοβάσαι, δάσκαλε, γιά μένα' τά είπαμε. "Οσο γιά τού λό

γου σου, άν καί τά πίνης μισά καίοδιε κι’ αύτά ώς τάν πάτο, σά 
θ’ άποφάμε, μπαίνεις στήν κάμαρη τοΰ Θανάση, ξαπλώνεσαι καί 
τάν παίρνεις κάνα - δυά ώρίτσες. Ύστερα σηκώνεσαι, πλένεσαι.. 
καί είσαι Άσλάν - περδίκι. "Ετσι λοιπόν μόνος...Άν έρωτας δμως 
καί γιά λόγου μου, τά συγγενολόι μου, δάσκαλέ μου, είναι άτέ- 
λειωτο. Έ χ ω  καί τάν τρόπο μου, δέν σοΰ λέω.

—- Έ χετε βεβαίως τά  σχετικά βάρη, άλλά καί τάς σχΐτικάς πε
ριποιήσεις' δέν είσθε, ώς έγώ, επί ξύλου κρεμάμενος.

— Περιποιήσεις... γιά τήν κληρονομιά, δπως είπαμε, άλλο τί- 
ποτις.

— Έ  ! καί τί σάς μέλει ; Παιδιά δταν δέν έχει κανείς... καί 
τούτο λέγω μέ τήν προϋπόθεσιν, δ ιι δεν οκέπτεσβαι νά νυμφευ- 
θήτε... άν καί...

— Αύτό ν’ άκούεται. 'Γό γιατί είνε άλλη κουβέντα.
— ’ Εννοώ, δτι ό άπχις δύναται νά διιθέση τά ΰπάρχοντά του 

κατ’ άπόλυτον βούλησιν.
— Βέβίΐα, δεν σού λέω. Στά τελευταία φτιάνομε καί κανένα 

φτωχοκομείο γιά τού; γέρο - σκλάβους τής θάλασσας, κάνα-σκο
λειό ; Ά λλά ... άχ ! αύτά τό άλλά νάξερες τί λέει !

— Δηλαδή ; !
—  Τό άλλά τό δικό μου καί τά δηλαδή τό δικό σου θάν τά σμί- 

ξωμε άλλη φορά, υγεία νάχωμε. Τώρα νά πιούμε μιάάκόμη.
— Τήν τελευταίαν, παρακαλώ.
— ’Ά ;  πούμε πώς θάναι ή τελευταία, θά πιούμε δμως σταυρωτά... 

καί άσπρος...
— ’Ιδού το ! ,'
—  Γειά σου, δάσκαλε.
— ’Επί τοΰ προ*ειμένου, σεϊ; είσθε δ διδάσκαλός μου.
—  Μά έσύ βαστ^;, ίίλέπω, τό πιοτί, καλλίτερα άπό μένα !
— Έ χ ω  ψυχικόν σθένος.
— Έ χ ε  δ,τι θέλεις! Μά τώρα ’πές μου' έτσι στή φιλία μας πού 

πιάσαμε τόσο ξαφνικά καί δυνατά, αγάπησε; ποτέ σου ; "Ονομα 
καί μή χωριό. Κουβέντα θέλω, δχι τά μυστικά σου’ αύτά λέγονται 
μέ τάν καιρό.

Βεβαίως καί ήγάπησα.
— Πόσες φορές ;
— Μίαν φοράν καί μόνην : διότι είμαι τής γνωστής άπ’ αιώνων 

γνώμης, δτι δπως μίαν φοράν γεννάταί τις καί μίαν άποθνήσκει, 
ούτω καί άπαξ μόνον άγαπφ.

— Κατά τήν άγάπη' δέν είναι ενός λογιού φρούτο, μοΰ φαίνεται, 
αύτή. Ά χ  δάσκαλέ μου, τί είδαν τά μάτια μου στά είν.οσι αύτά 
χρόνια, ποΰ γύρισα δλον τόν κ03μο ! Γ ια τί, δπως έσύ είδες χωριά 
καί νησιά, έγώ ε!δ* πολιτείες μεγάλες. Τί πολιτείες ! κόσμους δλά- 
κερους ! Καί πού δέν έπήγα ! Ά ν  είχε ή λάμπα τοΰ Θανάση, ποΰ 
βλέπεις έκεί στή γωνιά, γλόμπο, θά τάν έπιανα μέ τά δύο μου δά
χτυλα άπ’ τής δυό του κορφές καί θά σούλεγα : μονάχα εδώ που 
βιστάω δέν έπήγα !

— Εί; τόν Βόρειον καί νότιον πόλον . ·
— Γειά σου ! στά άλλα μέρη πές ποΰ πήγα. Κοντά στάλλα, 

είδα πού λές, καί δλων τών λογιών τής άγάπες.
— Ά  ! τ ί θά διδαχθώ παρ’ δμών, άν ζήσωμε, κατά τάν χειμώνα 

ίδίως. Ίσω ς νά έχετε δίκαιον. Έ γώ  δμως έννοώ τόν ιδανικόν 
έρωτα καί μόνον τόν ιδανικόν, τάν ένθεον !

— Δέν ξέρω, άν σέ κατάλαβϊ καλά- λέω όμως πώς θέλεις νά 
πής γιά τήν πρώτη άγάπη' έ ; μολόγα τά λοιπόν ; !

— Τήν πρώιην καί τήν μόνην δι’ εμέ !
— Στήν ύγειά της τό λοιπόν. ’ Εβίβα μία ! ’ Α  θά τό τραβήξης 

δλο. Άγάπη τήν λένε αύτή. Είπαμε πώς σήμερα είναι ξεχωριστή 
ήμέρα' μή νομίσης πώς κάθε τόσο θάρχόμαστε ατό κέφι; Τόιες θά 
κάνομε τά κέφι τοΰ κόσμου, δχι τά δικό μας.

—  Έ σ τω - Σταυρωτόν λοιπόν καί τά ίδικόν μου.
—  Περίφημα’ στήν ύγειά της.

. — Ά λλά  νά ζή άρα γε; Είναι ήδη είκοσιεννέα έτη άπό τής ήμέ- 
ρας, καθ’ ήν τήν συνήντησα τά πρώτον είς τήν έρημικήν έκείνην 
παραλίαν, χαλικοβολοΰσαν τήν θάλασσαν. Ή το  Μάρτιος μήν τού 
έτους 1846 τότε.

— Ά  ! άπό θάλασσα πιάστηκε ή άγάπη σα;; γι’ αύτό δέν έρρι- 
ζοβόλησε ! Α ί, άν ζή πάλι' άν δέ ζή, τό πίνομε γιά παρηγοριά ! 
Στή μνήμη τής αγάπης σου τό λοιπόν !

— Ά  δχι, δχι ! προτιμώ είς τήν ύ/είαν της. Θά ζή ' έχω πεποί- 
θησιν, δτι ζή.

— Κι’ άν ζή, θά ζαίνη. Είκοσιεννέα χρονάκια τά λένε αύτά. Βάλε 
μέ τά νοΰ σου νά είχε κι’άλλα εί-ιοσι πέντε, γινόντουνε 54. Κι’ άν 
έκαμε και καμμιά δεκαριά παιδιά, αύτά τά 54, θά δείχνουν 70. Χά 
χά χά λουλουδάκι ώ ; τόσο πού θά πιούμε καί στήν ύγειά του.

— Ά  δχι, δχι. Ή το  μόλις 16έτις καί εγώ πέντε καί εικοσαετής. 
Τώρα έγώ μέν γηράσκω παρακμάζω; είς τό 54ον'καί έκείνη είμαι 
βέβαιος, δτι θά άνθη άκμάζουσα, είς τά 4δον μόλις.

—  Μπρε τό δάσκαλο χουνέρι πού τώπαθε ώς τόσο !.. Έρωτο- 
χτυπημένος λοιπόν αί ;

— Τήν βλέπω νυκτός καί μεθ’ ημέραν !
—  Πάλι μοΰ τά χαλ^ς δάσκαλε.
Ά λ λ ’ δ Ιερώνυμος έχει πάρει φόρα.Τήν περιγραφήν δέ τών χα- 

ρίτων της τήν έχει λογοτεχνήσει άπό καιρόν.
— Ή το  £αδινή, βοώπις, ίμερτή ή καστανόξανθος θεά μου ! Τά 

χείλη της κάλυξ ύποσχάζων- Ικφρασις νεωτεριστική !..



— Σώνει πιά, άν άγχπής τό θεό ! κατάλαβα... Μοδ τήν έζωγρά- 
φισες μέ τό παραπάνω. ('Ο Μήνας δαγκάνει τά χείλη του γιά νά μή 
γελάση) Καί γιατί δέν τήν πήρες ;

—  Μοί άντέταξχν τό μικρόν τής ηλικίας μου καί τό ανεπαρκές 
τοδ μισθοδ μου.

— Καί γιά τά δι>ό είχαν δίκηο.
— Μοί προέβχλον πλαγίως καί τρίτον λόγον, άλλ’ αύτός εύθύς 

ώς άπετόλμησε νά Ιμ*ανισθή 5ξηφχνίσθη.
— Σάν τόν ποντικό, ποδ βγάζει άπ’ τήν τρύπα τή μυτίτσα του 

καί τοδ πετφς ένα παπούτσι, I ;
— ’Ακριβώς, δ πως έξεικονίσατε.
—  Τί σοϋ ηδραν άκόμη, δηλαδή ; Νά κ’ έγώ ένα δηλαδή σάν τά 

δικά σου. Μωρέ κοντεύεις νά μοδ κολλήσης τή δασκαλική περιέρ
γεια ! Κύριε των δυνάμεων!

—  Μοί δπέδειξαν πλαγίως τήν οικογενειακήν των περιωπήν.
— Παράδες είχαν ;
—  Ούδέ όβολόν.
— Ά μ  τότε τί διάβολο πε, ιωπή είναι αύτή ;!

("Επεται συνέχεια)

H E N R I  A R D E L

ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ

(Μετάφρασις έκ τοΰ Γαλλικού ύπό Χ .Χ .Λ .)

(συνέχεια έκ τον προηγουμένου)

"Οσο έμεγάλωνε ή Λ ίνα  δέν ήτο μόνον τό λατρευτό παιδί 
του, ήτον και ή σύντροφος καί ή φίλη του. Τόν ακολούθησε 
στής διάφορες θέσεις τής οποίες είχε διαδοχικώς δεχθή, έζησε 
μαζύ του στής μάκρυνες χώρες τοΰ Καυκάσου, στήν ’ Αλγε
ρία, στή Κ ικιλία, στής Η νω μ ένες  Πολιτείες γιά νά έπα- 
νέλθη τέλος στή Πετρούπολι, ή οποία ολίγον κατ’ ολίγον 
έγινε καί πραγματική πατρίς της.

Ή  νομαδική αύτή ζω ή  κατά τήν οποίαν ό ρόλος τής Λίνας 
ώς νοικοκυρούλας δέν ήτο πάντοτε εύκολος, τήν έκαμε πολύ 
προ’ιϊμα γυναίκα, ικανή ν ’  αντιμετώπιση δλες τής δυσκολίες 
καί πρόθυμη μέ πνεύμα εξαιρετικά ανεπτυγμένο, μέ ψυχή 
ένθερμη καί τρυφερή έγνιύριζε ν ’ αγαπά μέ τελεία αύταπάρ- 
νησι ... Σήμερα δμιος ποιόν έχει ν ’ αγαπά ■·, ήτον μόνη κατά
μονη στόν κόσμο...

Καί ήσθάνετο τόσο (ΙαΟειά τή μόνωσι ώστε έσπευσε νά υπα
κούς στήν τελευταία έπιθυμία τού πατέρα της καί νά πλη
σιάζω τούς έν Γαλλία συγγενείς της. Έδέχθη μέ προθυμία 
τήν συμπαθή πρόσκλησι τής θείας της, καθ ’ δσον ή οίκογέ- 
νεια Ντυστάλ έξηκολούθει νά τήν μεταχειρίζεται σαν ξένη καί 
δέν άπήντησε καν οΰτε στό αγγελτήριο τοϋ θανάτου τού πα
τέρα της.' Αύτές τής σκέψεις έκαμνε έν ώ  τό τραίνο τήν έφερνε 
διά μέσου τών διαφόρων γαλλικών τοπείων, δλα άγνωστα σ ’έκεί- 
νην, δπως καί τό περιβάλλον στό όποιον έπρόκειτο νά ζήση. 
Καί ειχε απόλυτη άνάγκη νά στρέφεται πίσω στά ευτυχισμένα 
περασμένα χρόνια γιά νά άποφεύγη τό θλιβερό παρόν. Εύρί- 
σκεται τιόρα μέ τή σκέψι στή Πετρούπολι ποΰ είχε άφήσει 
τόσο καλούς φίλους λυπημένους γιά τό χωρισμό της. Μ ιά σκιά 
έπλανάτο στή μνήμη της, έβλεπε μπροστά της τόν παιδικό της 
φίλο Σέργιο Λουμπανώφ νά τήν παρακαλή επίμονα νά μή 
φύγη, νά μή διάλυση τά δσα όνειρα είχε πλάση γιά  κείνη καί 
τό ώμολογοΰσε τώρα γιά πρώτη φορά στή θελκτική έκείνη 
γλύκα ρωσσικοΰ καλοκαιριού, μιά μέρα πού ή διαπεραστική 
μυρωδιά τοϋ σίινού έγιόμ ιζε τόν άέρα. Π ώς λοιπόν δέν ήσθάνθη 
καμμιά συγκίνησι άπό τά ειλικρινή αισθήματα τοϋ Σέργιου, 
άν καί τόν ήγάπα πραγματικά, άλλά μέ αγάπην μεγαλυτέρας 
αδελφής, ποΰ εύρέθη συχνά στήν άνάγκη νά επίπληξη τόν άπε- 
ρίσκεπτον φίλον της γιά τρέλλες νεανικές μέ τής οποίες έτά- 
ραττε τήν οίκογένειάν του.

Π οτέ δμως δέν θ ’ άπεφάσιζε νά έμπιστευθή τήν ζωήν της 
καί τό μέλλον είς άνθριυπον, δπως αύτός.

Σ Ιχε άνάγκη νά αίσθανθή απόλυτη π ίστι σ ’έκεΐνον ποΰ θ ’

άγαποϋσε. Καί στό Σέργιο δέν θά εΰρισκε, ήτον γ ι ’αΰτό βεβαία, 
τήν επικοινωνία έκείνη τών ψυχών ή οποία ειχε κάμη τόσον 
ευτυχισμένους τούς γονείς της, τόσο γλυκειά τήν ένωσι των 
παρ’ δλη τήν πικρία τής εξορίας καί τή διάρρηξι τώ ν οικογε
νειακών δεσμών. Δ ιετήρει πάντοτε τήν αλησμόνητη έντύπωσι 
τής απείρου χαράς ποϋ δίνει στή ζω ή  μας μιά τέτοια  ψυχική 
επικοινωνία καί ήτο πολύ νέα ακόμα γίά  νά παραιτηθή άπ’ 
τήν ελπίδα ν ’ απόλαυση κ ι ’ έκείνη τέτο ια  ευτυχία. Κα ί δταν 
έκ νέου ή σκέψι της έστράφη πρός τόν Σέργιον έκαμε μηχα- 
Λΐκό κίνημα άρνήσεως, απαράλλακτα δπως κατά τήν ώραν τού 
χωρισμού των, δτε γιά  πρώτη φορά τής έξομολογήθη τούς 
πόθους.

Ό  ρεμβασμός της τήν έφερνε μακράν κ ι ’ έξύπνησε άπότομα 
στή πραγματικότητα τύς στιγμής άπό τήν άνήσυχη φωνή τής 
χονδρής συνταξειδιώτιδος. Τό τραίνο είχεν άποκόψη τήν ταχύ
τητα, κ ’ έπροχώρει μέ δισταγμό κ ’ αιφνίδιους πρό ενός ση
μείου έστάθη.

— Τ ί συμβαίνει λοιπόν; μήπως εύρισκόμεθα σέ κανένα 
σταθμό.

—  "Οχι, Κυρία, άπήντησεν ό νέος ταξειδιώτης, είμεθα 
άκόμη έξω  στά χωράφια, ίσως δμως κοντά σέ κάποιο μικρό 
σταθμό.

- Τότε γ ια τί σταματήσαμε. Ώ  Θεέ μου, μήπως έχουμε 
δυστύχημα ; Τ ί  φρίκη !

Ά  ! αυτοί οί άθλιοι διευθυνταί τής εταιρίας θέλουν κρέ
μασμα άφοϋ εκθέτουν τήν ζωήν τών ανθρώπων σέ τέτοιους 
κινδύνους, οί δολοφόνοι ! Ή  συγκίνησις τής χονδρής κυρίας 
ήτο κωμική καί υπερβολική καί ή Λ ίνα  έ'σψιγγε τά χείλη της 
διά ά μή γελάση, έν φ ό νέος μέ πονηρόν ειρωνικόν ΰφος 
τήν καθησύχαζε.

— Σάς βεβαιώ, Κ υρία? δτι ταράττεσθε άδικα. Δέν διατρέ- 
χομεν έως τ<όρα τουλάχιστον κανένα κίνδυνον. Κυττάξετε καί 
μόνη σας, ό δρόμος είναι εντελώς ελεύθερος.

—  Ό  Θεός νά δώσιι νά μήν άπατάσθε άπήντησε ή γραία 
μέ δυσπιστία. Ό λ ίγα ι στιγμαί έπέρασαν καί τό τραίνο έμενε 
πάντοτε ακίνητο, έοφύριζε αδιάκοπα κ ’ έσκίαζε μέ πυκνό 
μαϋρο καπνό τόν λαμπρό ήλιο τοΰ ’Ιουλίου. '0  νέος έκύτ- 
τα ζε καί πάλι πρός τά έξω ή δέ χονδρή Κυρία έστράφη πρός 
τήν Λ ίνα  καί τήν παρεκάλει νά κυττάξη κ ’ έκείνη μήπως φ α ί
νεται κανένα τραίνο. «Έ ά ν  φανή καί ή σκιά του άκόμη, έγώ 
κατεβαίνω αμέσως δέν έχω καμαιά όρεξι νά γίνω  κομμάτια».

Τέλος ήρχισαν νά προχωρούν σιγά, σιγά καί μέ προφύλαξι 
καί διεκρίνοντο τιόρα ποϋ καί ποϋ αί στέγαι τώ ν σπητιών καί 
ή εκκλησία.

— Πλησιάζομεν σέ κάποιο σταθμό Κυρία, είπεν ή Λίνα έπι- 
στρέφουσα στή θέσι της.

—  Μήπως θά σταματήσωμεν, δεν τό πιστεύω άφοϋ εϊμεθα 
μέ τήν ταχεΐαν. \

—  Καί δμως θά σταθή.
'Η το  έκεΐ πολύ μικρός σταθμός δπου σπανιότατα έστεκον 

τραίνα. Κάποιος υπάλληλος έτρεχε βιαστικός. *0 νέος έφώ- 
ναξε διά νά ζητήση πληροφορίας.

— Κάποιο έμ.'ορικό τραίνο έξετροχιάσθη λίγο παρά κάτω 
καί ό δρόμος δέν άνοιξε άκόμη, πρέπει νά έχωμεν υπομονή, 
άλλως είναι καί ή ώρα τοϋ γεύματος.

Ή  χονδρή Κυρία τρομαγμένη πάντοτε έφώναζε ώς νά 
είχε πέση έπάνω της δλη ή καταστρ >φή.

—  Θ εέ ! Θεέ μου! τί δυστυχία! Καί τώρα πότε θά φθά- 
οωμε στό Π α ρ ίσ ι;

'Ο  άνθρωπος αύτός ώμίλησε γιά γεύμα, άλλά ποΰ θά γευ
ματίσουμε ; Κ ’ έγώ μέ τό λεπτό μου στομάχι φοβούμαι πώς 
θά λυποθυμήσω !

—  Φανταζεσθε Κύριε δ τι θά εΰρωμεν τίποτε σ ’ αύτόν έδώ 
τόν ελεεινό σταθμό ;

ΠΑΝΖΟΥΡΛΙΣΜΟΣ
Στής Μ Α Ρ Ι Κ Α Σ  Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η
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—  ’Αμφιβάλλω, Κυρία μου. άλλ ’ είναι εύκολο "νά πληρο- 
φορηθώ. Έπήδησεν άμέσως στό πεζοδρόμιο δπου εΐχον σκορ- 
πισθή καί οί άλλοι ταξειδ ιώ τα ι ειδοποιημένοι γιά τήν άναγ- 
καστική στάθμευί ι. Μετά ένα λεπτό έπανήρχετο.

—  'Υπάρχει ένα εστιατόριο πρόχειρο πολύ μέτρια εφοδια
σμένο τό όποιο θά κυριευθή έξ εφόδου, ώστε θά κάμετε καλά 
νά μήν άργήσετε νά ζητήσετε τό μερίδιόν σας Κυρία.

Ή  Λίνα δέν ύπωπτεύθη καθόλου δ τι ή μεγάλη προθυμία 
τού νέου εκείνου εις τό νά ύποχρεώση τήν σεβαστή των σύν
τροφον προήρχετο έν μέρει άπό τήν μυστικήν επιθυμίαν νά 
φανή ευχάριστος καί είς εκείνην ποΰ τοΰ είχε φανή τόσον 
χαριτωμένη ύπό τό μυστήριον τής αγνώστου προσωπικότητος 
καί τής μελαγχολίας τοΰ μεγάλου πένθου της.

Ή  χονδρή Κυρία ποϋ δέν ήγάπα καθόλου νά κινήται, χω 
ρίς πολλά κομπλιμέντα είπε :

— Φοβούμαι πολύ τόν συνωστισμόν, δέν θά ήτο δυνατόν, 
Κύριε, νά φροντίσετε γιά λίγο ζουμί καί λίγο κοτόπουλο;

— Ευχαρίστως, Κυρία, θά δοκιμάσω.
’ Εσταμάτησε μιά στιγμή διατάζων. κατόπιν έστράφη καί 

είπε στή Λίνα.
—  Έ ά ν έπιθυμήτε καί σείς,Κυρία, προθύμως σάς προσφέρω 

τάς υπηρεσίας μου.
Έκίνησε αρνητικιος τό κεφάλι, έν φ στά λυπημένα χείλη 

της έφάνηκε ένα έλαφρό χαμόγελο.
—  Σάς ευχαριστώ. Κύριε, προτιμώ νά πάω μόνη μου έως 

έκεΐ γιά  νά περάση καί λίγο ή ώρα.
Έ χαιρέτισε τότε καί άπεμακρύνθη. Ή  δέ Λ ίνα  άφού 

είπε λίγα λόγια ρωσσικά στή σαστισμένη καμαριέρα της κα- 
τέβη κ ’ έκείνη άπό τό τραίνο. Στό πεζοδρόμιο εύρίσκοντο 
πολλοί έπιβάται δυσαρεστημένοι γιά τήν άργοπορία, άλλοι 
περίεργοι νά μάθουν τάς λεπτομερείας τού συμβάντος, καί 
τέλος οί γκρυνιάριδες ήσαν πΰρ καί μανία κατά τής εταιρίας.

Ή  Λίνα μέ τό ευλύγιστο βάδισμά της γλυστροΰσε μέσα άπό 
τό πλήθος κ ’ έφθασε στό μικρό σταθμό, δπου ήναγκάσθη νά 
σταματήση άπηλπισμένη πρό τού συνωστισμού πού είχε προ- 
καλέση τό πρόχειρον έστιατόριον.

Ά π ό  μακράν διέκρινε τό ύψηλόν ανάστημα τοϋ συνταξει- 
διο)του της κ ι ’ έκεΐνος άντελήφθη άμέσως τήν αμηχανίαν της. 
Άμέσιος μέ μεγάλη έπιτηδειόιητα διέσχισε τό πλήθος, έπλη- 
σίασε τήν Λ ίνα  καί μέ εξαιρετική ευγένεια καί σεβασμό τής 
είπε :

—  Μοΰ επιτρεπετε, Κυρία, νά σάς άνοίξω δρόμον ή καλύ
τερα νά σάς φέρω έδώ δ ,τ ι επιθυμείτε ;

— Ή  Λ ίνα  έδίστασε λιγάκι, άλλά συνηθισμένη στά πολλά 
ταξείδια  νά δέχεται περιποιήσεις καί μικροεκδουλεύοεις έκ 
μέρους άγνώστων έδέχθη μέ μεγάλην άπλότητα καί άφέλειαν.

Έπέρασε μιά στιγμή καί ό εύγενής άγνωστος έπέστρεφε 
φέρων θριαμβευτικώς δ ,τι μετά δυσκολίας είχε κατορθώση 
νά έπιτύχη. Έλαφρό ρόδινο χ;ιώμα έφώτισε τό πρόσωπο τής 
Λίνας, έν φ  έλεγε μέ συγκίνησι.

—  Έντρέπομαι, Κύριε, δ ιότι κατεχράσθην τόσον τής κα- 
λωσυνης σας, και σάς παρακαλώ νά δεχΟή.ε τάς θερμάς ευ
χαριστίας μου.

— Κ ι ’ έγώ σάς παρακαλώ νά μοΰ έπιτρέψετε νά έλπ ίζω  δτι 
θά με θεωρήτε πάντοτε πρόθυμον είς δ ,τ ι δύναται νά σάς 
φανώ χρήσιμος.

Τόν ευχαρίστησε καί πάλιν μέ χαριτωμένην κίνησι τής κε
φαλής κ ’ εκείνος χαιρετίσας μέ πολλήν λεπτότητα άπεμα- 
κρυνθη.

Μόλις είχε κάμη δύο, τρία βήματα φωνή ανδρική τόν έστα- 
μάτησε.

— Γειά  σου Ντοριάν ! πού βρέθηκες μέσα σ ’  αύτό τό δια- 
βολοτραΐνο; ποϋ τρέχεις τώ ρ α ; Χ ωρίς άλλο νά τακτοποίη
σης σημειώσεις παρμένες έκ τού φυσικού γιά τό προσεχές άρ
θρο σου. ’ Αλήθεια φίλε μου σέ συγχαίρω γιά τήν τελευταία 
σου φιλολογική άνταπόκρισι στήν έπιθεώρησι είναι αληθινό 
αριστούργημα κριτικής...

( ’Ακολουθεί)

Η  Μ Ι Κ Ρ Α  Ν Η Σ Ο Σ

“ Α Γ Ι Α  Ε Λ Ε Ν Η , ,
"Αγνω οτα έτ:είοοοια άτ:ό την ζω ήν  

το»'· Μ εγάλοι' Ναπολέοντος.

[Μετάφρασις έκ τοϋ Γαλλικού ύπό Χ .Χ Λ .]

(Συνέχεια έκ ιον προηγουμένου)

Ό  Δαυίδ δμως ήρνήθη νά ζωγραφίση τόν δοδκα, ή δέ Γκρασσίνη 
ήταν δέκα πέντε χρόνια μεγαλύτερη άπ’ τήν εποχή ποδ είχε συν- 
δεθή μέ τόν στρατηγόν Βοναπάρτην.

'Ο Μαρκήσιος ντέ Μονσενύ δέν παρέλειψε νά χαρακτηρίση τήν 
Γκρασσίνη ώς μέγαιραν χωρίς φωνή, γιατί είχε γνωρίση καί άλ
λας άοιδοδς στή παλαιά Αύλή, καί έξεπλήσσετο πως ή Α. Μεγα- 
λειότης δ Λουδοβίκος X V II I ,  δ όποιος δέν έπέτρεπε νά τοδ έπικρί- 
νουν τής πράξεις, δέν είχε διχτάςη νά κρεμάσουν τάν Δαυίδ. ΓΙρίν 
ζωγραφίσει τάν Βοναπάρτην δ ποταπός αύτός . .. άνθρωπος είχε 
ζωγραφίση τάν Δάντωνα, τάν Ροβεσπιέρον καί τάν Μαρά καί δέν 
ήταν φίλος μέ δλην αύτήν τήν συμμορίαν τών έπχναστατών.

Ό  Μονσενύ ανήκε σέ μ3ά πολύ παληά οικογένεια ποδ συγγένευε 
μέ τούς βασιλικούς οίκους τής Γαλλία; καί τής 'Ισπανίας.

Έχρησιμοποιοΰσε έκφράσεις καί μπροστά άκόιιη σέ κυρίες πολύ 
θρασίες, νομίζοντας, δχι χωρίς αιτία, πώς δ,τι άνεβαινε απ’ τά 
στόμα του δέν θά τάν έχαρακτήριζε γιά κακοαναθρεμμένο.

Πρός μεγάλη έκπληξι όλων δ γέρο-σιω.τηλάς αξιωματικός άνε- 
μίχθη στή συζήτησι καί παρατηρώντας ψυχρά τόν μαρκήσιο, είπε 
αγγλιστί,' δτι πιθανόν δ βασιλεύς Λουδοβίκος X V III  δέν είχε κρε- 
μάση τάν Δαυίδ, πρώτα γιατί στά πολιτισμένχ κράτη δέν κρεμάνε 
τούς ανθρώπους παρά μόνο ιιέ δικαστική άιτόρασι καί δεύτερα 
γιατί δλοι οΐ ανεπτυγμένοι άνθρωποι τιμοδσαν έξαιρετικά τόν με
γάλο αύτό Καλλιτέχνη

Ό  βαρώνο; Στοδρμερ, μ’ εύχάριστο μειδίαια μετέφρασε τής πα
ρατηρήσεις τοδ αξιωματικού στόν μαρκήσιο ποδ δέν ήξερε τά ’Α γ 
γλικά.

Έπειτα έπήλθε σιωπή τήν δποίαν διέκοψι δ ντέ Μπαλμέν γιά νά 
διηγηθή πώς δ Δαυίδ βρισκόμενος στή ταράτσα τοδ καφενείου τής 
Άντιβασιλείας τήν στιγμήν ποδ ώδηγοδσαν τάν Δαντών στή λαιμη
τόμο, τάν είχε ζωγραφίση δρθιο έπάνω στήν δμαξά του. Ό  Δαν
τών, μόλις παρετήρησ! τάν παλαιό του φίλο, τοδ έφώναξε μέ τήν 
τρομερή του φωνήν. « V a le t ! ».

— Ά λλω στε , έπρόσθεσε δ ντέ Μπαλμέν, δ κύριος. . .  έχει δίκηο, 
πρέπει νάείνε κανείς επιεικής πρός τούς άνθρώπους μέ ιδιοφυία.

Ή  λαίδη Λόβ βλέποντας νά πέρνη ή συνομιλία δυσάρεστο δρόμο, 
τήν εγύρισε πρός τό συνηθισμένο ζήτημα γιά τά Ιποίο δλοι εύρί
σκοντο σύμφωνοι.

Τά ζήτημα τούτο ήτο για τόν Βοναπάρτη.
Ό  σέρ Χούντσον διηγήθη τής μάταιες προσπάθειες ποδ είχε κα

ταβάλει άπ’ τήν άρχή ποδ ήλθε στήν Αγίαν Ελένην, γιά νά συνάψη 
καλάς σχέσεις μέ τάν Κορσικανόν.

—  "Οταν πέρασε άπ’ έδώ ή Κόμησσ/ Λούντον γυναίκα του Λόρ
δου Μόϋρα, τοδ Γενικού Διοικητοδ τών ’Ινδιών, είπε, προφέροντας 
τόν Αγγλικόν τίτλον μέ καταφανή σεβασμόν, Ιδωσα πρός τιμήν 
της Ινα πρόγευμα στό δποίο είχα προσκαλέση τόν στρατηγόν Βο- 
ναπάρτην. ’Ιδού τό μπιλλιετο ποδ τουχα στείλη.

’Αμέσως τότε μέ τήν ίδιαν προσπάθειαν ποδ κατέβαλε γιά νά δια- 
τηρή στήν μνήμην του τά περιεχόμενον τών έπισήμων εγγράφων, 
δ Διοικητής απήγγειλε.

« Ό  σέρ Χούντσον καί ή Λαίδη Λόβ παρακαλοδσι τό,ν στρατη
γόν Βοναπάρτην είς γεΰμα, τήν προσεχή Δευτέραν 6ην μ. μ. καθ’ 
ό θά λάβη τήν τιμήν νά συναντηθή μέ τήν κόμησσαν »

— Σάς έρωτώ, άν εδρίσκετε σ’·-αύτό μου τά μπιλλιέτο τίποτε τά 
προσβλητικό; είπε άποτεινόμενος στόν ντέ Μπαλμέν, καί γιά νά 
μάθετε κι? άύτό, δέν έλαβα καμμία άπάντησι καί τά ακούσατε 
καλά, καμμία άπάντησις στή πρόσκλησι μου, έπανέλαβε μ’ §να 
τραγικά τόνο, ρίχνοντας πρός τούς αυνδαιτημόνας του ένα βλέμμα 
στό δποίο ξαναφαινόντανε δ θυμός ποδ τάν είχε τότε καταλάβη.

Ό  ντέ Μπαλμέν μέ κάποιο κόπο κατώρθωσε νά καταστείλη §να 
μειδίαμά του, καί είπε άπά μέσα του δτι μόνον ένας τέλειος βλάκας 
είναι εκείνος ποδ προσκαλοδσε τάν Ναπολέοντα σέ τραπέζι ποΰ θά 
είχε τήν τιμήν νά συναντηθή μέ τήν κόμησσχν. Έκούνησε τήν κε
φαλήν μέ συμπαθητικήν Ικφρασιν.

Αί κυρίαι άφησαν τό τραπέζι οί κύριοι μείνανε στήν τραπεζαρία



δπου τού; ϊσερβιρΙστηκε καφέ; καί σιγαρέττα. Ή  μικρή κόρη βγαί
νοντας, ’ίοκίμασε μιά άόριστη καί γλοκε’.ά συγκίνησι αίσθανομένη 
νά πχρακολ&υθ'.έται. άπό τά βλέμματα τοδ ντέ Μπαλμέν τοδ ίποίοο 
τή ματιά τήν ήσθάνετο ατή πλάτη της.

Τή; άρεσε έξαιρεχικά. Έ να  πράγμα τή δυσαρεστοΰσε. "Οταν στά 
τσάι τόν είχε πλησιάσ^ έκ τών νώτων, άπά τό μέρος τών κηροπη
γίων είχε παρατηρήσω στό ν.ρανίον τοΰ κόμηιο; δτι έλαμπε μιά με
γάλη φαλάκρα ποΰ έμοιαζε σάν πιάτο μέ γλυκά.

"Αν καί τ ί  φαλάκρα του αΰτή 6 κόμης τήν είχε καλύψΐ 
τρίχες ποδ είχε ατά πλάγια αδτη, ά>σ:ε νά μή φαίνεται καθόλου 
δέν μπόρεσε νά τήν άποκρύψ^ δταν έστρεψε άποτόμως νά παρατη
ρήσω τήν νεαράν κόρην ποδ αίφνιδίως ήλθε κοντά του.

ΕΤχε δοκιμάσω μιά δυνατή αποστροφή τή στιγμή τής άποκαλύ- 
ψεώς της.

’Ά ν  εξαιρέσω δμως κανείς αύτό,κατά τά άλλα τάν εδρισκε τέλειον.

( "Επεται συνέχεια)

ΧΟΡΟΙ
Ό φ είλομεν  νά ό μ  ο λ  ο γ 11 σω με ν ότι έφέτος £"θΐ·ν 

έϊα ιρετικήν έπ ιτν^ ίαν  κάθε βράδν' οί ;'οροί είς τό θέα- 
tgov τής Δδος Μ αρίκας Κ οτοπ ού λη .

’Ό ,τ ι  έκλεκτόν κα ι ο ,τ ι  ώραΐον σνγκεντρώνεται είς 
το ώραΐον αντί» θέατρον, τό όποϊον ή καλα ισθησ ία  
τών διενθννόντων τί» κατέστησε jjdpiv τών άπόκρεω  
φαντασμαγορικόν.

’ Ιδ ια ιτέραν έντνπωσιν κάμνει το κ λ ο ν ίιο ν  κ ν λ ι ·  
κεϊόν τον  τόσον άπό άπόψεως σερίϊίτσιον δσον κα ί είς 
τά πλούσια  Αναι^νκΐΐκά τοι; και τήν νοικοκνρεμένην  
καθαριότητα .

"Οστις θέλε» νά aidOavOft την Ά π ο κ ρ η ά  πρέπει νά  
περάση άπό τό θέατρον τής Μ αρίκας.

Κ © Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
— Τήν προπαρελθοϋσαν Κυριακήν 16 λ. μ. ό Διευθυντής 

μας άνεδέξατο εκ τής κόλυμβήθρας τήν μικράν τοΰ τυπογρά
φου κ. ’Αντωνίου Γαβαλλά καί εδωσε είς αυτήν τά ονόματα 
Ειρήνη— "Αννα. Νά μάς ζήση.

— Τό παρελθόν Σάββατον 22 λ. μ. έώρτασε τά γεννέθλιά 
της ή αδελφή τοΰ Διευθυντοΰ μας Δ ίς  Πολύτιμη Ν . Ίωάννου. 
Εύχόμεθα νά ζήση.

— 'Αφ ίκετο έκ Θεοσαλονίκης ό αντιπρόσωπός μας κ. Δημ. 
Σαλαμάνος.

( E H E
’ Εξεδόθηόαν τά Ν Ε Α  Θ Ρ Υ Ψ Α Λ Α  τον κ . Δ η μ .  

Γρ. Ιίαμπ ούρονγλου  παρά τής εκδοτικής 'Ε τα ιρ ίας  
«Τ Ρ ΙΤ Ω Ν » .

Η Ε Τ Ε Ρ Α  ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ  ΤΟΥ Δ. ΓΡ. Κ.
( ”Ηρ jjidav έκτνπονμενα  )

Α Ι  Π Α Α Α ΙΑ 1  Α Θ Η Ν Α Ι .  Ο τόπος, τά μ ν η μ ε ία , ή 
ζω ή , ή λαογραφ ία , ιστορικοί Σελίδες κατά τοΐ,-ς α ίώ .  
νας τής Τουρκοκρατίας κατά  τό όνγγραφικόν σύστημα  
το<ί Ά ν δ ρ ο μ ά ρ ιι. "

Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι Κ Α Ι Ε Ρ Ε Υ Ν Α Ι .  Π ο ικ ίλ α ι έργασίαι κα - 
θαρώς ίστοριοδαφ ικαί, άναφερόμεναι είς τάς ’Α θήνας  
ά λ λ ά  καί είς τήν λο ιπ ή ν  ’Ε λ λ ά δ α . ’ Εν αντα ϊς  κα ί  
σ^ετικαί <ίνίιιτικίεις μνημειακοί καθορισμοί κα ί β ι
βλιογραφ ία .

Τ Α  Α Τ Τ ΙΚ Α . Ά ναδ α φ ή σ ε ις  κα ί έντνπώίϊεις έπί τη  
[}άσει π ολνπ ληθώ ν νέων πηγών καί προσωπικών 
έρεννών.
'Ι Σ Τ Ο Ρ ΙΑ  Τ Ω Ν  Α Θ Η Ν Α ΙΩ Ν . Έκδοιίις δεντέρα ει

κονογραφημένη κα ί νπό μορφήν λογοτεχνικήν.

«Τ Α  Μ Π Ή Κ Α  ΤΟ Γ Α Π Ο Κ ΤΑΝ  ΙΙΕ Ρ ΙΟ ΓΣ ΙΑ Ν »
Έξεδόθη και’ αύτάς τό παγκοσμιως τοΰτο γνωστόν 

Ιργον τοΰ Άμερικανοΰ πολυεκατομμυριούχου Barnum 
μεταφρασμένον είς τήν Ελληνικήν άπό τόν κ. ’Α ντώ 
νιον Πισσάνον.

Άποστέλλετα ι έλεύθερον ταχυδρομικών τελών είς τόν 
έμβάζοντα ήμίν δρχχ. 9.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΝ τοΰ τοίχου. Έξεδόθη 
διά τό 1922. Περιέχει παντοίας χρησίμους πληροφορίας 
διά πάντα έμπορον καί συναλλασιϊόμενον. Πωλείται εις 
δλα τά βιβλιοπωλεία και χαρτοπωλεία.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έ ξεδόθη  νπό τον  Γραφείον ΙΩ Α Ν Ν Ο Τ  ‘Ερμηνεία  
τών Νόμω ν περί Είσπράξεως τών Δ ημοσίω ν Έ<ίόδων 
(Δ ιο ικ η τ ικ ή  ’ Εκτέλεόις) τον κ . Μ ιλ τ ιά δ ο ν  ’ΑΘ. Ο ΐ-  
κονομ ίδον .

Τό σύγγραμμα  τοΰτο, μετά περισσής έπ ιμελείας  
γραφέν, θέλει άποτελέσει τό άπαραίτιιτον βοήθημα τών 
κ . κ .δ ιο ικητικώ ν νπ α λλή λω ν ,ιδ ια ιτέρ ω ς  δέ τών έν τώ  
οίκονομικώ κλάδο» ΐτπηρετονντων, ώς έπίσιις διά  τής  
μελέτης αΐ·τον π ο λ λ ά  ε^ον<5ι νά  ώφελιιθώόιν οί κ . κ . 
δ ικ αστικο ί, δ ικηγόροι κ λπ .

’ Εν γενικαϊς γ ρ αμ μα ΐς  περιέχει τό έν i<J-^vi κείμε
νον τών νόμων περί είσπράξεως δημοσίω ν έσόδων, τήν  
σχετικήν νομ ολογ ίαν  τών Δ ικαστηρίω ν, γνω μοδοτή 
σεις, είσιιγητικάς έκθέσεις, νπονργικάς έγκνκλίονς , 
τνπνκόν κα ί πλήθος έρμηνεντικών σημειώσεων.

Π ω λε ίτα ι είς δλα  τά  Β ιβλιοπω λεία  ’Αθηνώ ν καί 
παρά τοΐς Γραφείοις μας  άντί 12 δραχμών.

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι παϊς διά τά  γραφεϊά μ α ς , είς δν είτχα- 
ρίστως θά παρέχωνται άρκεταί ώραι διά  νά σπ ονδάζη .

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΤ “ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΟΥ,,

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Δ Ι Σ  (Δεδεαγάτς) 

’Αγησίλαος Παπαγιαννόπουλος ΰπογραμματεϋς Προ)τοδικών

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

Δημήτριο; Π . Σαλαμάνος— όδός Σαλαμΐνος άριί). 1.

Κ Α Τ Υ Α Ι Ν / Ι Α Ι

’Αλέκος Γρ. Φουρτούνας, χημικός έργοσταοίου Ε τα ιρ ία ς  
Ο ίνων καί ΟΙνοπνευμάτων.

Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ

Σωτήριος ’ Αλκ. Δίκαιος, Έ μ πορος— όδός Κολοκοτριόνη 77.

Π Υ Ρ Γ Ο Σ  ( ’Ηλείας)

Γεώργιος X . 'Ραπακοΰλιας, Γραμματεύς Γ ' .  Τμήματος Συν- 
τηρήσεως Σ ιδ )μων Πελοποννήσου.

Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ
♦

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Ι Α  (Αίγυπτου)

Σωτήριος Άργυρόπουλος, ’ Ανώτερος Επάλληλος υποκατα
στήματος Τραπέζης ’ Αθηνών.

ΓΝΗ ΣΙΟΝ  Α Π Ο ΣΤ Α Γ Μ Α

Α Π Ο  Σ Τ ^ Φ Τ Λ Ι

ΙΝΑΙ

ΤΟ Κ Ο Ν ΙΑ Κ

ΠΟΥΡΗ
Β ρ α β ε ν ϋ ' ε ν

Ε ΙΣ  ΟΛΛΣ ΤΑΣ Ε Κ 0 Ε Σ Ε ΙΣ  TOY ΚΟίΝΙΟΥ

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Λ. Κ ΟΝΤΕΑΣ
’Ια τρός  - Πα&ολόγος 

Επιμελητής παρά τφ  Έ θ ν ικ ω  Πανεπιστήμιο) 

Ό 3 ό ς  Μ α σ σ α λ ία ς  1 6 — Α Θ Η Ν Α Ι

Χονδρική και λιανική πώληΰις
Κ Α Π Ν Ω Ν  Κ Α Ι  Σ Ι Γ Α Ρ Ε Τ Τ Ω Ν

"Ολων τών Καπνοβιομηχανικών Οίκων

—  Ε ΥΑ ΓΓΕΛ Ο Σ ΚΟΜ Μ ΑΤΑΣ —
Ά ΰ η ν & ς  1 0 5  —  Ά θ ή ν α ι

Ο Π Α Θ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  ΙΑ Τ Ρ Ο Σ  

=  KCS Λ Α Ζ Α Ρ Ο Σ  I. Ζ Α Ο Γ Σ Η Σ  = \
Δ έ χ ε τ α ι  κ α ϋ · ’ ί κ ά σ ιη ν  4 — 6  μ . μ . 

Χαριλάου Τρι/.οΰπη 5 — Α Θ Η Ν Α Ι

Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α  -  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Ε Ν  Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Ϊ

T 7S Κ ΓΝ Ο ΤΕΡΛ

CXXXXXXXXXDOCOOOCXDOOCXDOOOOOOCOO c c οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

 ̂ Τ Υ Ρ Ι Α  ΚΑΙ Β Ο Υ Τ Υ Ρ Α  |
^  , /Λ μ ν '  ΕίΡΙΓΓΙΔΟΥ ΛI  Ε ^ μ ύ , ο ν  c  ΒΟΥΖΑΣ  a g  , ,  ν  a ,  I

ΧΑΡΙΛΑΟΣ I. ΓΚ1ΚΑΣ
ί Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ  ;
φ +
ίΙΙαρ1 άπααι τοΐς έν Αϋ'ήναις Δικαστηρίοιςί

Ό δός Τ Ζ Ω Ρ Τ Ζ  άριθ. 4» £
* *

'\V\V\A\\\\\\V\\V\\V\V\\V\\A\\\V\VV\\©T O I I U U W V '

Τό τελειότερον καί αμερικανικοί ιερόν 
Ο  Δ Ο  Ι \ Γ  Τ  Ο Ι Α  Τ Ρ Ε Ι Ο Ν

Είναι τοϋ Κυρίου

ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΤΡΙΑΟΥ
Ό δός Πινδάρου 15 — Α Θ Η Ν Α Ι

ΚΟΡΝΙΖΕΣ
Σ Ε  ΔΥΟ  Χ ΙΛ ΙΆ Δ Ε Σ  Σ Χ Ε Δ ΙΑ

Π Ω Α Ο Γ Ν Τ Α Ι

Μ έ 4 0  τοΐς ο)ο όλιγώτερον άπό δλα 
τά Κορνιζοποιεϊα τής *Ελλάδος

ΧΤΟΥ Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Μ Η Α Ι Ω Ν Η
95 ’Αθήνας 95 —  Α Θ Η Ν Α Ι

t  ‘Αντιπροσώπου των μεγαλύτερων
\ Εύρωπαϊκων ’Εργοστασίων

t
t
t
f
i
t

TO ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΚΟΝΙΑΚ & ΛΙΚΕΡ

Είναι τών

Ε Ν  Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Ϊ

ΟΛΑ Α Ν Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ω Σ  Τ Α  Π Ο Τ Α Τ Ο Ϊ  

ΕΙΝΑΙ ΒΡΑΒΕΥΝΙΕΝΑ 

Π Ι Ν Ε Τ Ε  Χ Ω Ρ Ι Σ  Α Ι Ι Τ Α Γ Μ Ο ϊ Ι



j- e N i k H  t p r h e z ? ; τ Η ς  ε λ λ ^ δ ο ς
ΕΔΡΑ Ε?4 ΑΘΗΝΑΙΣ

Κεφάλαιον κατ αβεβλημένον Δρ. 3 .0 0 0 .0 0 0  —  Ά  ποθεματικόν 1 .1 0 0 .0 0 0
ΕΤΟΣ 1Δ ΡΥΣΕΩΣ 1918 Διευθΰνων Σύμβουλος ΣΠ ΓΡ. ΛΟΒΕΡΛΟΣ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ι : Συνάλλαγμα —  Χρηματιστηριακοί ΈντολαΙ ■—  Καταθέσεις —  ’Αποθηκεύσεις
’ Εκτελωνισμοί —  ’Α  αφάλειαι.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ! ΙΔΡΤΘ Ε1Σ Ά 1 ΥΠΟ Τ Η Σ  ΤΡ Α Π Ε Ζ Η Σ
1 ) ’Ανώνυμος 'Εταιρεία Γεωργικής Βιομηχανίας. 2 )  ’Ανώνυμος Ελληνική 
' Εταιρεία Ποτοποιίας. 3 )  Ανώνυμος ‘Εταιρεία 'Ελληνικών Ξενοδοχείων.

4 )  Ανώνυμος 'Εταιρεία Έκμεταλλεύσεως Νέων Χωρών.
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