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£1 Α Λ Ε Ξ Ι Ξ
Δ ο κ τ ω ρ ο ς  I. Δ Ρ Η Γ Λ Τ Σ Η  Π Η Λ Η ΙΟ Λ Ο Γ Ο Υ ,  ’Α ν θ ρ ω π ο λ ό γ ο υ

Η  δ ιά λεξ ις  α ν τη  θά  γ ίν η  π ρ ο σ εχώ ς  ε ις  τη ν  α ϊθ ο ν -  
ο α ν  ιο ύ  Φ ιλ ο λο γ ικ ο ύ  ο ν λ λ ύ γ ο ν  « J Ιυρνα οοός»  έ ν  ανν-  
όνασ^ιώ  μ ε τά  τον  θ έμ α το ς  « Ν α το ν ρ α λ ισ μ ο ς -Κ ο μ μ υ ν ν ι·  
ομός». Δ νσ ινχ & ς. ε ν εκ α  π λ η θ ώ ρ α ί ν λ η ς . όέν  η ό ν ν ή θ η -  
11 ε ν  νά  π ερ ιλ ά β ω μ εν  κ α ι  ε κ ε ίν ο  τό  θ έμ α  ε ις  το π α ρ ό ν  
τενχος.

Λαμβάνων θέμα δίαλέξεως αι « Φυλαί 
τής Μεσογείου» καί αΐ «Προϊστορικοί 
Φυλαί», δεν δύναμαι ν αντιπαρέλθω τό 
κήρνγμα τον Δαρβινισμόν, δ,τι επιστη
μονικότεροι· ονομάζεται κοσμοθεωρία της 
Έξελίξεως, θρησκεία τον Μονισμού, δ,τι 
συνδέεται με την Ιστορίαν των πρωτο
γόνων λαών.

°Αφ δτου ετέθτ) επί τάπητος τό πρό
βλημα τον γ ί γ ν ε σ θ α ι  και σννεδέθη μέ 
τάς κοινωνικάς αναμοχλεύσεις, ηλθον εις 
την επιφάνειαν ζητήματα δπως η Β ι
βλική κοσμογονία, η αλήθεια των Χ ρ ι
στιανικών εννοιών, ή Φιλοσοφία της ηθι
κής, 6 θρησκευτικός δναλισμός. Ή  εκ
κλησία έκηρύχθη εν διω γμφ και τό θρη
σκευτικόν αίσθημα παρέσυρεν δ Άνεμος 
τής αθεΐας. Ή  εισαγωγή εις τά σχολεία 
τών εξελικτικών ιδεών, έδημιούργησε τάς 
θεωρίας τών νεοφωτίοτων, τών αιρετι
κών, τών είκονομάχων και 'άφοΰ ηλέκ
τρισαν την διψώσαν αλήθειαν παιδικήν

Δ . Β .

ψυχήν, εχαλάρωσαν τους δεσμούς τής 
οίκογενείας, εφθειραν την ιδέαν τής πί- 
στεως, τής πατρίδος, καί τάς πνευματι
κός οντότητας άντικατέστησεν δ νατου
ραλισμός και ή χίμαιρα τον ιστορικού 
νλισμοϋ. Καί κατόπιν;Επιστημονική, κοι
νωνική και μηχανική επανάστασις αντί 
νά μεταβάλουν τον κόσμον εις επίγειον 
παράδεισον, εφεράν δλην την δυστυχίαν, 
ηϋξησαν τά πλήθη τών ημιμαθών, επε- 
δείνωσαν τό πρόβλημα τής ανεργίας καί 
τών δρων τής ζωής, διά νά ολοκληρώ
σουν τον κίνδυνον τής μεταπολεμικής 
αναρχίας με την οποίαν δ ανεύθυνος κομ
μουνισμός απειλεί νά διάλυση τό συμβάν 
λαιον τής κοινωνικής ενότητος καί νά 
άποτελειώαη τά κονρασιιένα αστικά κα
θεστώτα.

ν.Ισως θεωρηθή άντίθεσις ή καί ουτο
πία, σύμφωνα με την επιστημονικότητα 
τής εποχής μας, δτι αί ίδέαι του ενός, 
ή μπορούν ακόμη νά κυριαρχήσουν τους
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νόμους τής προοπτικής μας, νά αβύαονν 
την πνοήν τής πνευματικής θε)>ήσεως 
ή νά δώσουν άλλοιώτικη την εικόνα και 
τήν ενόρασιν τον ε ίν α ι .  Άδιάφορον αν 
κάθε προσπάθεια, εστία των παγκοσμίων 
ρευμάτων, συνειδητός ρυθμιστής τής ιστο
ρίας και τής ζωής, είνε πάντοτε θαμμένη 
στο μαύρο στίβο των υλικών και ασυ
νειδήτων, και των πλέον αντιθέτων σκο
πιμοτήτων που επιπλέουν στην επιφά
νεια κάθε εποχής, σάν απάνθισμα εύρώ- 
τος. Τι αν κάθε προσπάθεια ζή ώς πα- 
ράδοσις, ώς φωτογένεια, καθολικόν κρι- 
τήριον που μεταδίδει την άνάτασι καί 
ξεκίνα σε κάθε σταμάτημα; Και ή φω- 
τεινοτέρα λύσις του αινίγματος τής δημι
ουργίας, σάν αδιάλλακτος δωρική γραμ
μή, δίδει τό μέτρον τής δυναμογ εν είας, 
την οπτικήν γωνίαν τής δυαδικής ζωτι- 
κότητος. Δεν είναι βέβαια ή άνθρωπο- 
θεϊστική άντίληψις, οντε ή τυραννία τής 
ενσωματώσεως ή νλοποιήσεως των αο
ράτων, ά λ ΐ ή επί ριζικωτέρων βάσεων 
αδιάπτωτος άντίληψις τής δναλιστικής φι
λοσοφίας άνευ τής όποιας ή κληρονομιά 
τόσον μόχθου, ή πειραματική άνάλυσις 
τόσης επιστήμης θά ήτο νεκρόν σπέρμα 
εις τον αγονον άγρόν τής καταστοφής.

** ϊ*=
Α ι μεγάλαι ανακαλύψεις του 19 αιώ- 

νος εις τον κύκλον των άνοργάνων δυ
νάμεων τής φνσεως, ή θερμότης, ό 
Ηλεκτρισμός, Απέδειξαν την ένόνητα των 
δυνάμεων εκείνων, τίνι τρόπω ή μία δύ- 
ναται νά μεταμορφωθή εις την άλλην' 
ή πρισματική άνάλυσις, άπέδειξεν δτι τα 
υλικά τον οργανισμού μας αποτελούν τά 
στοιχεία των ουρανίων σωμάτων, ή αστρο
νομία ηνρννε τούς όρίζοννας τών περί 
σνμπαντος αντιλήψεων τών Κοπερνίκον, 
Γαλιλαίον, Νεύτωνος, Ονμπολτ, άποδει- 
κννονσα δτι εμφανίζονται καί σβύνουν 
εις τό στερέωμα νεφελώματα καί άγνω
στοι κόσμοι, ενώ ή χημεία, αφού καθώ- 
ρισε τά απλά στοιχεία, ίση μείωσε τό ακα- 
τάστρεπτον τής ύλης καί τής δυνάμεως. 
Α ΐ φνσικαί ανται άληθειαι ώδήγησαν καί

τον φιλοσοφικόν μονισμόν διά τών άνε- 
ξιχνιάστων λαβυρίνθων τού αιωνίου αι
νίγματος.

Φθάνομεν τώρα εις τό τελευτάϊον στά- 
διον τής προόδου τών φυσικών επιστη
μών, εις τον νόμον τής έξελίξεω ς κατ 
άλλους τής εύσταθείας, αι όπόΐαι συμ
πληρώνουν τούς άτεγκτους νόμονς τής 
ύλης.'Ο  Θαλής, ό ‘Αναξιμένης, ό ‘Ηρά
κλειτος, ό Αριστοτέλης, επί Περικλέονς, 
άλλοι φιλόσοφοι τής ’Ιωνικής σχολής, 
εϊχον από τότε καθορίσει τους νόμους, οι 
όποιοι κυριαρχούν τήν ιστορίαν τού άπει
ρον καί τών όντων, ό κόσμος δεν ήτο 
τίποτε περισσότερον από μίαν άδιάλειπτον 
σταθεροποίησιν τής ϋλης. *Όπισθεν όμως 
τών άνοργάνων στοιχείων νδατος, πυρός, 
άέρος υπάρχει κάποια άϋλος άγνωστος 
δύναμις, τό πνεύμα , δαιμόνων τού Σω- 
κρατους. Αλλ’ ό νους τον άνθρώπου έστα- 
ματησε δταν εφθασε εις τήν ουσίαν, δταν 
απιπειράθη νά άν ιλνση τά φαινόμενα 
και νά εναρμόνιση τά πλέον αντίθετα στοι
χεία. 5 Από τήν μετονοίωσιν εκείνην ελαβε 
σάρκα καί όστα ή μονωτική άντίληψις 
τής θρησκείας καί τής επιστήμης, ή θεω
ρία τού νατουραλισμόν, καί επρντάνεν- 
σαν κατόπιν αι άρχαί τού Ιστορικού υλι
σμόν, διά νά άκοναθή δλος εκείνος δ 
θρήνος επί ποταμών Βαβνλώνος-

Καί τώρα διερωταται ό κόσμος, εις 
ποιον σημειον εσταμάτησε ποιος ό τελευ
ταίος σταθμός τής Ιστορίας τον Ν ατου
ραλισμού κ.ατόπιν τόσων Παλαιοντολογι
κών άνακαλ.νψεων, τόσων μόχθων οι 
οποίοι εφερον εις τήν επιφάνειαν σημαν
τικότερα ευρήματα, σνντρίμια καί νανά
για προϊστορικών πολιτισμών, ηπείρων 
αΐ όποΤαι έχάθησαν δπως ή ’Ατλαντίς 
προ 13 χιλ. ετών, ή Αίγαιΐς προ 11 χιλ. 
ετών, ερήμων δπως ή Γοβία, ή Σαχάρα, 
τουνδρών καί στεππών δπως ή Σιβη
ρία, η Μοζαμβίκη, από τάς πρωτογόνους 
εγκαταστάσεις πού εφεραν εις τό φώς 
άποτεφρωμένοι>ς συνοικισμούς, παλαιολι
θικούς σταθμούς, τάφους, τοιχοδομής, 
πυρολιθικά καί όψιδιανά εργαλεία, φιλ
ντισένια δπλα, τιμαλ.φή από υρείαν κρν-

Εϊκών 1,
Ό τ α ν  ε ί ς τ ή ν  τβ , το γ ε ν η  π ε ρ ίο δ ο ν  (π β ό 2  0 0 0 .0 0 0  ί τ ω ν )  ε ζ ω ν  Β ρ  a  y  χ  t ά σ α  υ ο  ο ,  
μ η χ ο ν ς  μ .  χ α ι  τ ε τ ρ α χ ις  ύ ψ η λ ό , ιρ ο ι  τ ο ϋ  '  ί λ ε φ α ν τ ο ς  Ά ψ ρ ι χ ή ς ,  S i m
ΆΙ ο  ν  ο ν  /. ο ν  ο  ί  Ρ  ι ν  ο χ  ε ρ ο  ι  χ ιά  τ ε ρ ά σ τ ια  ά μ φ ίρ ια  α ΰ λ ά χ ω ν α ν  τ ά  ν εο ά  τώ ν  
π ο τ α μ ώ ν ,  ε π ρ ε π ε ν  ή Φ ύο ις  ν ά  μ ι α β  tj ν ά  α π ο τ ρ ο π ιά ζ ε τ α ι  τό  ώ ρ α ιό τεο ο ν  π } .α -  

σ μ α τ ,^ ς ,  το ν  α ν θ ρ η ,π ο ν  δ ιά  τ ά  τ ο ϋ  δώ σ Ώ α ν ά σ τ η μ α  π ν γ μ α ί ο ν  κ α ί  κ τη ν ώ δ η  -ψ ν-  
χ η · ,  ο ι ,ω ς  ο Ι α β α ν ο ς ,  ο A h τ>τσου<*νά τω ν  B uchner, τ ω ν  D ubo is  x n i  τώ ν  ά λλ ω ν  
π ρ ο φ η τ ώ ν  τ η ;  μ ο ν ο γ ε ν ο ύ ς  φ υ λ ,.γ ε ν ε ια ς .  Π α λ α ιο ν τ ο ’λ ο γ ιχ α ΐ  α ν α κ α λ ύ ψ ε ις  ά π ο δ ε ι*  
χ ν ν ο τ ,ν  ο τ ι  η  Φ υσ ις  επ /Μ ο ε  το ν  ά ν θ ρ ω π ο ν  ε ξ  α ρ χ ή ς  Ζ π ω ς  το ν  έ φ α ν τά σ θ η  ό Ώ ο α ξ ιτ έ λ η ς .

Είκών 2.
Ρ ο δ εσ ια ν ό ν  χ ο α ν ώ ν  Μ π ε τσ ο ν α ν ά  3 0 0 ,0 0 0  χ ίλ ι ί τ η ρ ίδ ω ν  

'  Υ ττεοττιΟ ηχοι)
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στ άλλον, κορναλίτην, αϊματίτην, πορφυ
ρίτην, αχάτην, λείψανα αγνώστων πολι- 
ιισμών, άπήχησις κόσμων, οί όποιοι εχά- 
θησαν εις τό απώτερον παρελθόν τής 
ιστορίας της γης. Α ί ανακαλύψεις αϋται 
είναι ό συγκεντρωτικός φακός εις τό φως 
τον όποιον αποκρνσταλλονται ό βίος τών 
πρώτων νομάδων που ενθυμίζουν εις 
νεωτέρονς χρόνους τους Πελασγούς, τους 
Ναζαμώνας, λεμβούχων η πειρατών με 
ισχυρούς στόλους, τών οποίων δίδουν άμν- 
δράν ιδέαν οί θαλασσοχαρεΐς 5Αργοναϋ- 
ται, οί Σατάσπαι καί οί Χάνον άλλων 
χρόνων, διότι αί προϊστορικοί φυλαί εξέ- 
φρασαν τον εαυτόν τους πιο αρτια από 
δτι τον εξέφρασεν όποιαδήποτε αλλη εποχή. 
Διέθετον πράγματι οί θαλασοοχαρεις εκεί
νοι λεμβούχοι ισχυρά μέσα ναυτιλίας τών 
όποιων τίποτε δεν εφθασε μέχρις ημών. 
'Η  διαφορά τών γεωγραφικών συνθη
κών, αί τεκτονικοί αναστατώσεις, οί βιο- 
λογικοί νόμοι εις τους όποιους τά μω 
σαϊκά τών φυλών εκείνων Απειθάρχησαν 
είναι η αιτία τής επικρατήσεως τον π ο -  
λνφ νλετισ μ ο ϋ  π ον μεταδίδει τά εμφντα  
γνωρίσματα τής έτερογενείας τών ζωικών 
ομάδων καί τής όμοιογενείας τών ειδών. 
Εϊναι ό νόμος τής λειτουργικής μάλλον 
ή κληρονομικής σκοπιμότητος εκ τον 
οποίον πηγάζει τό δόγμα τής πλειογε-  
νονς φνλογενείας. Καθ’ όλην την διάρ
κειαν τής προϊστορικής περιόδου αί παμ
πάλαιοι εκεϊναι φυλαί με τάς φάσεις τής 
καταπτώσεως regression καί εξελίξεως 
evolution (Gaudry), τών διαλείψεων in- 
termittences καί τής άλματικής προόδου 
mutation (de Vries) νπήκουον εις την 
προσπάθειαν τής άπολντρώσεως από την 
πάλην τών υλικών στοιχείων. Α πό  την 
στιγμήν τής αύτοκατανοήσεως τον πρω- 
τανθρώπου μέχρι τών συγχρόνων κατα- 
κτήσεα,ν, ή ζωή ήντλησε την γόνιμον 
πνοήν της από τά ψυχοφυσικά φαινόμε
να, διήλθεν από την απειρίαν τών φά
σεων τής δημιουργικότητος διά νά φθάση 
εις την ενσυνείδητον ζωήν καί νά εξυ- 
ψωθή εις τους κόσμους τής πν ευ αστικής 
όποκαλνψεως. Ή το άραγε τοιοϋτον τό

επίπεδον τής νοήσεως τών πρωτογόνων
φυλών, ήνοίγετο από τότε ή άβυσσος ή
οποία γνωρίζει τον άνθρωπον από τά ζφα
εις τό ανεξιχνίασταν χάος τής οποίας
σβύνει τό φώς τής σκέψεως:*

*  *Υπάρχουν πράγματι ομοιότητες μεταξύ- 
του οργανισμού μας καί τών ανθρωποει
δών ; Μία θεωρία τοϋ Huxley ισχυρί
ζεται δτι αί διαφοραί αί όποιοι χωρίζουν 
τους ανθρώπους από τον γορίλαν, τον 
χιμπατζήν, είναι άσνγκρίτως μικρότεροι 
από εκείνος που χωρίζουν τους προηγ
μένους πιθήκους από τους άλλους. ’Αν- 
θρωπολόγοι δπως ό Κέϊθ, ό Ό ι τον, δ  
Τάϋοον μας αποκαλύπτουν κάτι περισ
σότερον, εμέτρησαν 60 καί πλέον ανατο
μικός ομοιότητας μεταξύ τών ειδών τού
των. Δύναιται άραγε αί ομοιότητες αυται 
νά θεωρηθούν αναμφισβήτητα δεδομένα 
τής πιθηκοειδούς καταγωγής μας; 'Ό χι. 
Πρώτον διότι εάν αί ομοιότητες είναι 60  
αί άνομοιότητες είναι άσυγκρίτως περισ
σότεροι. 'Αλλά καί αύταί ακόμη αί δήθεν 
ομοιότητες δίδουν έδαφος εις αμφισβη
τήσεις, κυρίως διότι αν υπάρχουν οφεί
λονται εις λε ιτουργικά  καί δχι κληρο
νομικά  αΐτια, άφον όλα τά εΐδη ευθύς 
εξ άρχής ώφειλον νά προσαρμοσθονν 
και νά ζ'ήοονν ούμφίονα με τονς νομονζ 
καί την αστάθειαν τοϋ περιβάλλοντος. Α ΐ  
ομοιότητες εκεϊναι δεν είναι κληρονομικοί 
δπαΐς τάς περιστάνει ή μονοφυλετική 
θεωρία, αφοϋ δεν ενρέθη, οντε εζησε 
ποτε ή κοινή προγονική μορφή απο την  
όποιαν κατάγονται τά ηρω τιοτα , οπως 
τά εφανιάζετο ό Cuvier ή ό συνήγορος 
τον δαρβινισμόν Λινναΐος, ο οποίος προ-  
σέθεσεν εις εκείνα καί τον ανθρο^πον. 
Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι είναι ακα
δημαϊκή ύπόθεσις ή ϋπαρξις τον άρχι-  
πρώ τον, τής εκλιπούσης δηλαδή εκείνης 
κοινής προγονικής μορφής, τής ιστορίας 
τής εξελίξεως; “Εως δτ ου λοιπόν εύρεθη 
δ πρόγονος εκείνος, ουδεμία ανθρώπινη 
προσπάθεια είναι ικανή νά απόδειξη την  
ενότητα τών θηλαστικών από τών μονο
τρημάτων μέχρι τον ανθρώπου.

'Η  Διάλεξις 5

θηλαστικά δπως οί ελέφαντες, τά σει- 
ρήνια, τά κτήνη, τά νωδά (παγγολ.Ινοι), τά 
χειρόπτερα, τά όνυχοειδή διακόπτουν την 
συνέχειαν τής προϊούσης κληρονομικότη
τας καί δεν εχομεν ακόμη αρκετά στοι
χεία διά νά εκδώσωμεν τάς περγαμηνάς 
καί τους τίτλους τής κοινής προγονικής 
γενεαλογίας τα>ν. "Οτι διακόπτεται ή προ- 
ΐοϋσα εξέλιξις άποδεικνύεται εκ τοϋ δτι 
ό άνθρωπος διετήρησε τους 5 δακτύλους 
τούς οποίους εκληρονόμησεν από τά τε- 
λειότερα θηλαστικά. Εις τον ίππον, τά δι- 
δάκτυλα μ7ΐρυκαστικά τά πρόσθια άκρα 
είνε άτελέοτερα oyj μόνον τον ανθρώπου, 
Αλλά καί αυτών τών κατωτέροιν θηλαστι
κών αμφιβίων με 5 δακτύλους εις τά πτε
ρύγια ' Ο 'Εόιπποςτής τριτογενους,τό νάνο 
-εκείνο αλογάκι ποϋ,έζησε προ 11 εκατομ
μυρίων ετών με τούς τρεις ψευδοδακτύ- 
λονς παρονσιάζεταιάνατομικώς τελειότερον 
τον νοήμονος κουρσάρου τών ίπποδρο- 
μίατνενώ πράγματι δεν είνε. Μήπως δεν 
εϊνε υποθετική ή ϋπαρξις προγονικής μο 
ρφής μαστοφόρων σαλαμανδρών, στεγο- 
κεφάλων ερπετών τής ’ Λ νθρακούχου πε
ριόδου καί τής Παλαιοζωικής, από τής 
Κομβρικής μέχρι τής ΙΙερμικής, αί όποΐαι 
διήρκεσαν χίλια εκατομμύρια ε τη ; Τά 
παραδείγματα τής ανατροπής τής εξελί
ξεως είνε περισσότερα αλλά δεν έχουν θέ- 
σιν εδώ. Ούτε ό Spencer οϋτε δ. Goete 
εις τό φιλοσοφικόν σύστημα τοϋ μονισμού 
ύπελόγισαν τάς ανατομικός αν τάς λεπτο- 
μερείας, αί όποΐαι άποτελοϋσι τήν κλείδα 
τοϋ θόλου, διότι άλλως ή ανατομία δεν θά 
ήτο επιστήμη. Καί έφ δσον υπάρχουν τά 
διάκενά ταϋτα καί εχάθησαν απτότεροι 
αποδείξεις τής συνεχείας όχι μόνον ό 
Weismann καϊ δ Wallace,οίΝεολαμαρκι- 
σταί με τήν σημαίαν τής εμ φ ύ το υ  ε π ι
λογής, άλλά καί κάθε διαννοούμενος εχει 
τό δικαίωμα νά ελέγξη, νά άρνηθή καί 
νά λιθοβολήση εις πρώτην ευκαιρίαν τήν 
ιμπεριαλιστικήν θεωρίαν τοϋ άτταβισμοϋ, 
χωρίς οί όρθολ,ογοϋντες νά νομισθώσι 
διά τοϋτο σχολαστικοί τής δυαλια τικής  
φιλοσοφίας, δπως τους ονομάζουν οί 
ποντίφηκες τών άνθρωπολογικών συνε

δρίων, οϋτε άνθρωποθεϊσταί- νά πιστεύουν 
δηλαδή από τά προπύλαια τής άκροπό- 
λεως τής άγνοιας των εις Φειδιακούς ή 
Ραφαελικονς θεούς με ασπρισμένες γενει
άδες, οράματα τοϋΈ ζεκιέλ με άνεμισμέ- 
νες σάρπες καί γαλ.άζια πετραχείλια.

Δεν υπάρχει ελπίς νά παρουσιασθή ή 
αναμενόμενη ευκαιρία, άφοϋ ό πάπας τής 
θρησκείας τοϋ μονισμού Hegel δεν στη
ρίζει τάς γνώμας του εις τάς μεγαλύτε
ρος φυσικάς αλήθειας, καί λέγει «le fo- 
ndem at empirique de ce monisme nous 
est donne principalement par la joo- 
logie phylogenique*. Τότε διατί αποκλεί
ει από τον άφορισμόν αυτόν τάς αποδεί
ξεις τής φυλογ ονικής άνθρωπογενείας, 
άποκαλεΐ δε τήν ίδικήν τον θεωρία εμπει
ρικόν θεμέλιον, καί δχι επιστημονικόν7 
' Απλούστατα, διότι ή προϊοϋσα κληρονο- 
μικότης heredite progressive καί ό μο
νισμός, δτι δηλαδή δλα τά εΐδη κατάγον
ται από μοναδικής τίνος εκλιπούσης προ
γονικής μορφής εΐνε υποθέσεις. Εις τάς 
υποθέσεις όμως ταντας στηρίζεται δχι 
μόνον ή θεωρία τής φυλετικής ένότητος 
τών θηλαστικών άλλα καί ή δυστυχία ή 
όποια δέρνει τον κόσμον από τοϋ 1795 
καί εντεύθεν. Με τοϋτο, δεν εννοώ νά άρ~ 
νηθώμεν είς τάς γενικάς γραμμάς τήν δα- 
ρβινικήν άντίληψιν, άλλί αντί τοϋ Τραν- 
σφορμισμοϋ νά παραδεχθαιμεν τήν Πλει- 
αδικήν θεωρίαν τής εύσταθεΐας τών ει
δών· Ή  άνεύρεσις τών λειψάνων τοϋ όρ
θιου πιθήκου 1894 ή pithecanthropus 
erectus, τοϋ περιφήμον έκείνου Binde- 
glied  τής 3Ιάβας, τά οστά τον οποίου ού
τε αυτός ό Dubois δύναται νά βεβαιώαχι 
δτι άνήκουν είς εν καί τό αυτό ατομον, 
μας οδηγεί εις τό κεφάλαιον τής ορθο
στασίας.

Η  ορθοστασία ή οποία δύναται νά 
άναλυθή εις στατικήν, δυναμικήν καί κι
νητικήν ισορροπίαν ή οποία ένέπνενσεν 
εις τους αρχαίους τήν ασκητικήν άπλό- 
τητα τής δωρικής γραμμής, είναι εν τών 
βαοικωτέρων γνωρισμάτων τον άνθρώ-
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που. 'Η  αρχιτεκτονική τοϋ άκρου ποδός 
με το βάθρον, τά αντερείσματα, τα καμ
πυλόγραμμα διακρίνεται από την ζωώδη 
πλατυποδίαν τοϋ πίθηκον. Εις τον άν
θρωπον, δύο διασταυρούμενα τόξα, με
σημβρινοί, τους όποιους σχηματίζει ό 
αστράγαλος με το σκαφοειδες και η 
πτέρνα με το κυβοειδές, αποτελούν θόλον 
επί τον οποίου αναπαύεται ή τροχαλία 
των αφνρών καί το κ&τρον τον βάρους 
ακολουθεί την κατακόρνφον που πίπτει 
επί τής γης από τό πρόσθιον χείλος τής 
λαγονικής κοτιιλης. 'Η  ιδία κατακόρυφος 
εις τον πίθηκον ρίπτει τό κέντρον τον 
βάρους προ τών ποδών καί τον αναγ
κάζει νά βαδίζη ώς άνδράποδον δταν 
δεν στηρίζεται επί τών δένδρων διά νά 
βαδίσγ/ όρθιος.*Εάν ή συνιοταμένη εκείνη 
επιπτε δπως ή ίδική μας, ώς εκ τής 
υπερβολικής κνρτότητος τών μηρών τον, 
θά διήρχετο όπισθεν τής πτέρνης καί θά 
ήνάγκαζε τότε τον πίθηκον νά βαδίζτ) 
όκλαδόν η ύπτιος επί τοϋ εδάφους, ώς 
εκ τοϋ μήκους τών βραχιόνων καί τής 
υπερβολικής ευκαμψίας τών γονάτων. 
"Οταν βαδίζουν οι πίθηκοι στ?ιρίζονται 
επί τον εξω άκρου τοϋ ποδός. Τό πιθη- 
κόμετρον τοϋ H uxley θά σημείωση, 
ίσως, ΐσον βαθμόν διαφοράς όμοιότητος 
μεταξύ τοϋ ανθρώπου, τών ανθρωποει
δών καί τών κατωτέρων πιθήκων, καί 
θά προσθέσω εις βάρος τής θεωρίας εκεί
νης, δτι αι διαφοραί αΐ όποΐαι υπάρχουν 
μεταξύ Άκάδω ν, Ονέδων, Τασμανιάνων, 
Μπετσονανά, Γκαΐτε καί Μπετόβεν είναι 
πολυ μικρότεραι από εκείνας αΐ όποΐαι γνω
ρίζουν τάς κατωτέρας ανθρωπίνους φυλάς 
από τά ανθρωποειδή. Ή  πτέρνα τοϋ 
ανθρώπου σχηματίζει όξυτάτην γωνίαν 
και δεν εινε παράλληλος δπως ή πτέρνα 
τον πιθήκου με τον ισημερινόν.

Λεν θά αναφέρω ενταύθα τάς τεραστίας 
διαφοράς μορφολ.ογικάς καί ιστολογικάς 
τον εγκεφάλου ούτε τάς ανατομικός ριζι- 
κάς παραλλαγάς τοϋ κρανίον καί τής 
προσωπικής γωνίας' ή διαφορά γιά δσους 
πιστεύονν είναι αυταπόδεικτος, λέγει μία 
θεωρία τον Άριστοτέλονς. '  Υπερβαίνουν

τους τριάκοντα Οι μετρικοί δεΐκται τής 
συγκριτικής ανατομίας τοϋ σπλαγχνι
κόν καί εγκεφαλικού κρανίον. Θά άνα- 
φέρω μόνον τήν όπισθοκογχικήν διάμε
τρον δλαι αΐ αλλαι παραλλάοσονν ακόμη 
περισσότερον.'Εάν δ άτελέστερος άνθρώ~ 
πινος τϋπος είναι ό ’Ιαβανός, οντος παρου
σιάζει δείκτην 90· ακολουθεί ό Sambaco- 
santo τής Βραζιλίας 92· δεν εχομεν άλλα 
απολιθώματα άποδεικτικώτερα. Ή  διά
μετρος αν τη εις τον τοϋ αύτοϋ αναστή
ματος με τον άνθρωπον γορίλλαν είναι 
65. Ή  πλειονότης τών κρανίων τών πι
θήκων εχει χωρητικότητα 500  κ.υφ . ενώ 
καί αυτών τών κατωτέρων ανθρωπίνων 
φυλών πλήν τών μικροσώμων Μεξικα
νών προσεγγίζουν τά 10 00 κ. υφ., τό· 
Νεενδερτάλειον 1600 κ. ύφ.

Εις προσεχή διάλεξίν μου εις τήν Ά ν -  
θρωπολ.ογικήν Εταιρείαν Αθηνών θά 
προσθέσω καί αλλας διαφοράς τών οποίων 
αλλας εμελέτησα κατά τάς εικοσαετείς μου 
έρευνας άνά τους γνωστοτέρους προϊστο
ρικούς σταθμούς Ευρώπης* Ασίας, Α φ ρ ι
κής καί άλλαι σνμπίπτονν με τάς από
ψεις τών καθηγητών Sergl τής Ρώμης. 
Osborn, αμερικανικού Κολεγίου, κ. ά.

Έως δτου εϋρεθώσιν οι διάμεσοι τϋ- 
ποι, αι μεταβατικοί φάσεις, αΐ όποΐαι θά 
ερριπτον περισσότερον φώς εις τήν ιστο
ρίαν τοϋ μεταμορφισμού, βασικοί διαφο
ραί αδιάλλακτοι προς τάς άρχάς τής φν- 
λογενείας καί τής συγκριτικής ανατομίας 
μάς άποδεικννουν δτι ό νόμος τής εύ~ 
σταθείας, δχι βεβαίως δπως τον έφαν- 
τάζετο ό Virchow, ό Ranke, ό H is, δ 
Cuvier, αλλά υπό τήν πλε ιο γεν ικήν  τον 
αποψιν άρχίζει πάλιν νά κερδίζη έδαφος 
χάρις εις τάς ερεύνας τής παλαιοντολο
γίας καί τής Βιοχημείας, τής εφαρμογής 
δηλ.αδή εις τήν διάκρισιν τών ιστών τών 
απολιθωμάτων, τών αντιδράσεων τών ορ
ρών τοϋ εργαστηρίου. Abderhalben,W as- 
sermunn, Saxe κ. ά. Α ΐ αποδεικτικοί θέ
σεις, αΐ λεπτομερειακοί αναλύσεις σννη- 
γοροΰν καί εδώ καί παντοϋ υπέρ τής 
σταθερότητος f ix ite  καί τής πλε ιο γε-  
νείας τών ειδών.

Είκών 4.
Α ΐ  π β ώ τα ι  ν φ α ν τ ο υ ρ γ ικ α ι  π ρ ο σ π ά & ε ια ι  ε ις  τ ή ν  3Ω κ ε α ν ία ν ,

Είκών 3.
Π ρ ο ϊσ το ρ ικ ή  Λ ιμ ν ο κ α τ ο ικ ία  ε ις  τ ή ν  Τ α γ κ α ν ά ϊκ α ν  τ η ς  Ν . 3Α φ ρ ικ ή ς  

( Ά ν α π α β ά σ τ α σ ι ς )
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Τά απολιθώματα τής χαράδρας τοϋ 
Πικερμίον, τά Πρεδ μοστία,νά, Άστιανα, 
Παραδοννάβεια, ' Ελβετιανά, τά Κροατικά 
λείψανα της Κραπίνας, Κονκονιενης, 
Zablanica, παρουσιάζουν άραγε άρκετάς 
ενδείξεις διά νά παραδεχθώ,ιιεν δτι τά 
αναστήματα εκπίπτουν απομακρυνόμενα 
τελειοτέρου τίνος παναρχαίου τύπον;’Από 
τών ΙΙροα,χιλλείων σταθμών μέχρι τον 
Νεενδερταλείου Sciillte Chapelle παρήλ- 
θον 200 χιλ. ετη. Ό  M ailer u nd  M tisinge  
αντιπροσωπεύει ενα ηράκλειον τϋπον 
8 — 10 ποδών, ένφ δ Πρωτάνθρωπος 
τής μεταπλειοκαίνον δεν ήτο υψηλότερος 
τών 5 ποδών. Είνε άλεθες δτι δ σημε
ρινός τύπος υπερβαίνει αν και σπανίοος 
τούς 6 πόδας ενώ δ εγκέφαλός του ’έχασε 
2 0  ° Ιο από Αίδελβεργιανής εποχής. 5Εάν 
δε είς την καμπύλην τών κνμάνσεων 
καϊ τών φάσεων σημειωθή δ τελευταίος 
σταθμός γιγάντων από τον M auer μέχρι 
τής εμφανίσεως τών Κενταυρείων τερά
των, τών τιτάνων Βριάρεω, τών Κυκλω- 
πείων μορφών τών Λαπίθων, τών Φιλι- 
σταίων, τών βιβλικών Γολιάθ, τον Διγενή 
5Ακρίτα, παρήλθον 75 χιλ. ετη. °Ώστε 
από τής Προεσδραϊκής, Προωγυγείου καί 
Προδευκαλιωνείου εποχής τών κατα
κλυσμών από τοϋ Αϊαντείου αίώνος, τό 
Ανθρώπινον νψος- εδείκννε πάλιν περίο
δον πτώσεως. Τώ 1864 εγεννήθη εις τήν 
Κερασονντα δ γίγας Άμανάτης, δ άν
θρωπος τών δασών. ’ Εάν πιστεύαωμεν 
είς τήν θεωρίαν τον R flbeaud και Joleaud  
at σννθήκαι τοϋ περιβάλλοντος δεν ανέ
χονται σήμερον νανισμόν ή γιγαντισμόν. 
* Ο Ά μανάτης τής Κερασοϋντος δπως δ 
Κονταλιανός, δ λαοφιλής Παναγής ποϋ 
εσήκωνε με τά δόντια ορειβατικά κανό
νια, θά εζη εναντίον τής θεωρίας εκείνης 
εάν εκ προλήψεως ή εκ φόβον δεν εξε- 
διώκετο υπό τής άστοργιάς τον δχλον. Και 
κατέφνγεν δ δυστυχής είς τά δρη με 
τά θηρία τών δρυμών. Οί γέροντότε- 
ροι μου διηγούντο είς τό Δορνλαιον δτι 
εϊχε πνευματικήν άνάπτνξιν άνωτέραν 
τοϋ μέσον δρου τής σημερινής' αν και 
ύχε ηρακλείους μυώνας δεν έκράτει

ροπαλον, δεν εδείκννε κτηνώδη ούτε 
αιμοχαρή ένστικτα. ' Υπέφερε με Ίώ ~  
βειον υπομονήν τήν δυστυχίαν τής εξο
ρίας του, δ βασιλεύς τών παραμυθιών 
τής Κερασοϋντος και τά δάση αντηχούσαν 
άπο τούς γόους τον  δεν άγνάντευε τον 
κάμπον παρά μόνον διά τήν τροφήν τον 
η όποια σννίστ ατο από φουντούκια, 
φρούτα και χόρτα. Μετά 15 ετών υπαί
θριον περιπλάνηοιν χωρίς νά εξελιχθί) 
είς ληστήν αν και διέθετε δλα τά μέσα 
τής επιτυχίας, γυμνός είς τά χιονοσκεπή 
εκείνα οροπέδια, άπεβίωσεν έκ ψύξεως, 
οί στηθολόγοι θά ελεγον εκ προώρου 
Αναπτύξεως■ αλήθεια, τό ανάστημά τον 
είς ηλικίαν 25  ετών έφθανε τά 2.35.

Τά κρανία M auer καϊ Νέεδερταλ δει
κνύουν χωρητιότητα 1600 κ. ύφ. ενώ 
Δορδώνεια, Σολοντρεανά Forest bed 
Άζιλιανά και νεώτερα Γαλατικά ή 
’Αγγλοσαξωνικά δεν υπερβαίνουν τά 1450. 
προς ταϋτα προσεγγίζουν τά απολιθώ
ματα Crapina. I I  καμπύλη τών περιο
δικών κνμάνσεων τοϋ αναστήματος έϊνε 
ενδεικτικωτέ&α είς τά ζώα. ' Ο νψίσωμος 
ίππος τον τέλ.ονς τής Τριαδικής δ οποίος 
ήτο νάνος είς τήν ' Εόκαινον, επιστρέφει 
πάλιν είς τον βραχύσωμον προγονικόν 
τον τύπον κατά τήν παλαιάν πλειστόκαινον 
και τήν παγετώδη μονστεριανήν, αρχίζει 
πάλιν νά γιγαντώνη είς τήν ’Αζιλιανήν διά 
να φθάση τον Στενώνειον τύπον. Ό  Δει
νόσαυρος νάνος είς τήν τριαδικήν φθά
νει είς τεράστιον νψος περ'ι τά μέσα 
τής τριαδικής (δλιγόκαινος). Α ί Γαλαί, 
οί Πάνθηρες,αί Ύεναι τών σπηλαίων, τερά- 
στιαι είς τήν Μειόκαινον, εκπίπτουν από 
τής Μεταπλειοκαίνον και περ'ι τά τέλη 
τής τέταρτης μεσοπαγετώδονς ανέρχον
ται πάλιν τήν κλίμακα. c0  Τνραννόσαν- 

c ρος τών ’Άνδεων, άφον διήλθε δλα τά 
τάδια πο λνμορφ ισμοϋ , δ ιμ ο ρ φ ισ μ ο ϋ , 

μονομορφ ισμοϋ, εξέπεσεν είς νάνον και 
εξηφανίσθη χωρ'ις νά Αφήση Απογόνους. 
‘Η  περίπτωσας αν τη ενδιαφέρει διότι 
άντενδείκννται είς τήν μονογενή  θεω 
ρίαν. ‘Η  εξελικτική κλΐμαξ εϊναι κοινόν 
μυστικόν δτι σταματά μεταξύ σαύρων
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και μαστοφόρων και κάτι περισσότερο 
διακόπτεται άφον <5εΐ’ υπάρχει διάμεσος 
κρίκος. ’Αλλα διακόπτεται Ακόμη και 
είς υψηλότερα επίπεδα, δχι μόνον μεταξύ 
πιθήκων και ανθρώπΐύν, αλλ.ά μεταξύ 
ειδών τού αυτού γένους, δηλαδή μεταξύ 
διαφόρων προϊστορικών φυλών, ’Αχίλ
λειου π. χ. και Ροδεσιανον κ. ά. Τό αυτό 
ισχύει δί δλονς τούς εξαφανισθέντας τύ
πους, σκοτεινά σημεία πον δεν έπρό- 
φθασε ή δεν κατώρθωσε νά καθορίση ή 
κοσμοθεωρία τοϋ Έβολονϊσμοϋ. Α ί λύ~ 
σεις αϋται τής συνεχείας, είναι τό οτα- 
ιιάτημα, δ περιοδικός θάνατος τής εξε- 
λ.ίξεως.

Και διά νά κρίνω μεν ζωήν 60U χι
λιάδων ετών την οποίαν περιλαμβάνει 
τό τελενταϊον στάδιον τής Τριτογενοϋς 
(άφον ολόκληρος αντιπροσωπεύει 3 εκα
τομμύρια ετη) και ή άνθρωποζωϊκή 
περίοδος, στηριζόμεθα είς ελάχιστα καί 
άσημάντον άξίας απολιθώματα τά όποια 
δεν γνωρίζομεν αν είναι πλειστόκαινα 
δπως οί ’Αχίλλειοι, ό Ταβανός, δ ’Εοάν- 
θρωπος, δ Μοζαμβίκειος πρόγονός μας, 
οί προ ολίγου άνακαλυφθέντες Πρεδμόστ 
τής Μοραβίας. Τίποτε δεν γνωρίζομεν 
από τήν άνθρωποζωϊκήν περίοδον τής 
ΑΙγαάδος, τής = Ατλ.αντίδος, μεγάλων ήπεί- 
οων, αί όποΐαι, δπως αναφέρει ό Πλά' 
των είς τον Κριτίαν εξ αφηγήσεων τών 
•ιερέων τής Σαΐόος S χιλ. π. X . κατεπον- 
τίσθησαν είς τάς άρχάς τής Νεολιθικής 
περιόδου προ 11— 13 χιλ- ετών. Τίποτε 
δεν έμεινεν είς τήν επιφάνειαν άπό τήν 
ηπειρωτικήν γέφυραν πον συνέδεε τήν 
’Ωκεανίαν— Παπουασίαν διά τών νήσων 
τοϋ Πάσχα με τάς άνατολικάς αντηρίδας 
τών ’Άνδεων. Α ί Αναρίθμητοι νήσοι, τών 
οποίων αί κορνφαι. πνργοννται, άθέμε~ 
λ.ες σκιές, στά μάκρυνα αρχιπελάγη τοϋ 
Ειρηνικού είναι λησμονημένοι σταθμοί 
ηπειρωτικών πολιτισμών Άλλων χρόνων 
λείψανα χαμένων κόσμων ποϋ κατφ- 
κουν ώράϊαι εύσωμοι ρωμαλαΐαι ξανθαι 
και μέ πλούσιον τρίχωμα φυλαί, αί 
όποΐαι έκτισαν στά γαλανά τέρματα τού 
ωκεανόν τάς μακρυνάς εκείνας άκροπό-

λ,εις με ογκολίθους άπό λάβαν, τραχύτην, 
σνεννίτην, ζιρκονίτην, βασαλτίτην ό — 10 
τόννων, τούς όποιους ύψωναν είς ύπερ- 
κυκλωπείους τοιχοδο/ιάς 9 12 μέτρων.
cΙστορικά ερείπια χιλαοτραγουδημένα άπό 
τής αύρες, άπο/.ιθωμένες ώκεανίδες πον 
εστόλισε τό κύμα, στο σμαραγδένιο καί 
υγρό μνήμα με κοράλλινα στέφανα και 
ξανθούς κισσούς και τήν ανάγλυφη 
ανταύγεια τών εικόνων ζωντανεύουν ή 
λαϊκή μούσα, ή δολμενική ενμορφιά τών 
Πρεανπτραλιανών καί ΙΙρεδραβιδιανών 
μνημείων τών θρνλλων τών ιθαγενών 
τής Πολυνησίας, τής μυστηριακής ’Α να
τολής. i f  λαγγεμένη θάλασσα πού Αρ
μένιζαν οί πιρόγες τών θεών Μαονΐ.

Καμμιά ιστορική είδησις δεν εφθασε 
μέχρις ημών άπό τήν ’Ανταρκτικήν 
1Ήπειρον είς τάς σιωπηλάς εκτάσεις τής 
οποίας απλοννται λευκοί και έρημοι οί 
παγετώνες τον \ότου, και άντιφέγγει τό 
χλΜμό χαμόγελο τού Πολικού αστέρος. 
Είς άλλας έποχάς εζων εκεί κάτω στής 
μει εξεδένιες στιλβηδόνες τοϋ Πόλον, δ 
Χοτάνθρωπος, τά Χοτοθήρια, παραμυ
θένιοι κόσμοι και φυλα'ι τών ’Αντιπό
δων. Είς τον βνθόν τον ’Ινδικού ’Ωκεα
νού αντικατοπτρίζονται βοννοσειρές, δει- 
ράδες πού σννέδεον τήν -Ροδεσιανήν’Α φρι
κήν διά μέσον τής Μαδαγασκάρης με 
τήν χερσόνησον τοϋ Ίνδοστάν, δταν αϋτη 
περ'ι τά τέλη τής Νέας Πλειστοκαίνου 
εχωρίζετο διά δύο Οαλασσίτον βραχιό
νων άπό τά Ίμαλάϊα. Τής Παλαιογρα
φίας ταντης ώχραν εικόνα δίδουν οί 
χάρται τον Ησιόδου, τοϋ Έρατοσθέ- 
νους, τοϋ Πτολεμαίον, τοϋ Ήροδότον, 
του Στράβωνος, οί μεγάλοι χάρται τής 
διαλέξεώς μου τούς όποιους εσχεδίασα 
ίδιοχείρως διά νά Ακολουθήσου τάς 
άνθρωπολογικάς έρευνας τής Προϊστορι
κής Ανατολής.

Στρέφοντες ολοταχώς προς τά όπίσώ, 
είς τό Αχανές τού παρελθόντος, θά άντι- 
κρύσωμεν είς τό σνμπνκνωτικόν φώς 
τον προβολ,έως, προϊστορικά τοπεϊα, γρα-
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φικάς πτυχάς, λιμνοχώρια, παλαιολιθι
κούς καταυλισμούς, τάς πρώτος βιομη
χανικός εγκατασταθείς, το ροβενοσιονο 
σπήλαια με τά συγκλονιστικά απολιθώ
ματα, με τάς εστίας κο ι τάς πολυχρώμους 
τοιχογραφίας που θά μας άποκαλνψουν 
τά μυστικά τον προϊστορικοί' βίου, τά 
έθιμα, την ζα>ήν με δλας της τάς εκδη- 
λώσεις, και τάς πρώτας πνευματικός 
προσπαθείας' εικόνες πού σνναρπαζουν 
μέ τον παλμόν και την πνοήν ενος τοοον 
λησμονημένου παρελθόντος της ιστορίας 
μας. Οι νομάδες, οι άλιεΐς, οι κυνηγοί 
οι θηριοδαμασταί, οι γνμνιται οι άνθρω- 
πισται εκείνοι τών Σπηλαίων, δεν η σαν 
τόσον άγριοι, δσον παριστάνονται εις τάς 
εντυπώσεις τών περιηγητών, η από τούς 
ανθρωπολόγΟυς τον καθημερινόν τύπον, 
οι όποιοι ζητούν πάντοτε νά προξενήσουν 
αΐοθησιν καί διψούν νά κρεμάσουν κά
ποιον από την αγχόνην τοϋ χρονογρά
φον. ' Υπήρχον βέβαια και τοτε διάσημοι 
'κακούργοι, οι γνωστοί τύποι της Παπουα- 
σίας πού κατεβρόχθιζον τας πενθερας 
των. Αι περισσότεροι φυλαι δεν συνεμε- 
ρίζοντο τάς οπονδάς τον αίματος, δεν 
παρεκάθηντο εις ταντάλεια και θυέστεια 
δείπνα. 3 Α λλά ετρεφον μεγαλντέραν από 
ημάς ενλάβεια προς τονς νεκρούς τον, 
ήτο θρησκεία ή πίστις είς την άναβίωοιν 
τών μεταστάντων και διά τούτο τονς 
έκτιζαν κατακόμβας άκαταστρέπτους, υπο
γείους στοάς, Θολωτούς τάφους, μεγαλι- 
θικά μνημεία, σαρκοφάγο με άναγλν- 
φους εγχαράξεις, πήλινους λάρνακας άντί 
τών σημερινών ξνλοφερετρων καί τας 
κατοικίας τών νεκρών κατεσκεναζον 
ώραιοτέρας, στερεωτέρας από τάς ίδικάς 
των. °Ολαι αυτοί αι Απεικονίσεις θά μάς 
μεταφέρουν προς στιγμήν εις την φαντα- 
σιιαγορικήν ενατένιση1 ενός τόσον παρω
χημένου και συμβολικού παρελθοντος.

Και η ερευνά μου αν τη δεν θά περιο- 
ρισθή μόνον εις την άνάλυσιν τοϋ χαρα
κτήρας- τό ψυχόρμητον τών άρχεγόνων 
τύπων, ποιον ήτο τό καλλιτεχνικόν ή 
πνευματικόν επίπεδον τής αίσθαντικότη- 
τος, είναι τό κριτήριον τής άποκρνσταλ-

λώσεως τών αντιθέσεων τάς οποίας 
παρουσιάζει ό οργανισμός των από φ υ
σικής άπόψεως, τα οστά των, τά κρανία 
των, αί ανατομικοί νπερβολαϊ τοϋ σκε
λετόν των, δπως τάς εχαρακτηρισαν οι 
δρθόδοξοι τής πιθηκοκεντρικής παρατά- 
ξεως, αφού παρουσιάζονται εις την αντί- 
ληψίν των τόσον διάφορα, τών Νεολι
θικών, Αζιλιανών, Καυκασιανών, Πρε- 
δραβιδιανών, Χαλκολιθικών και τών 
συγχρόνων κυρίως ανθρωπίνων οντοτή
των. Κανε'ις δεν τό άρνεϊται. Προσηλω
μένα όμως είς τονς προκεχωρημίμους 
εκείνους σταθμούς, τό εν μετα το αλλο 
τά απολιθώματα εκείνα απομακρύνονται 
από τήν κοσμογονίαν τοϋ νατονραλιστι- 
κού σωβινισμού, άφ δτον κοσμοϊστο- 
ρικά ευρήματα τής παλαιολιθικής Β ιρ 
μανίας, Μογγολίας, Μεσογείου, Ί^ιπωνι- 
κόϋ ’Αρχιπελάγους καί Αμερινδιανής 
Βραζιλίας άποδεικννονν δτι είς παλαιό- 
τερα τής άνθρωποζωϊκής περιόδου στρώ
ματα υπάρχουν προγενέστερα και τελειό
τερα τον 5 Αχίλλειου τύπου απολιθώματα.
’Ερωτώ : προς τάς ανατομικός αν τάς
αλήθειας δεν φαίνεται αντίθετος, αν όχι 
αναχρονισμός και άρνησις ή μονογενής 
κοσμοθεωρία τής εξϊλίξεως ; Δεν υπάρ
χει πλέον καιρός να πιστευοιμεν εις εί
δωλα, ά λ ϊ ας εϊπωμεν είς τον κόσμον 
και νά τό εΐπωμεν τό ταχύτερον ότι εως 
δτον ενρεθώαιν αί κοινοί προγονικοί 
μορφα'ι τής ένωτικής θεωρίας, οι σύν
δεσμοι και αί περγαμηναΐ ποΰ εχάθησαν 
είς τό μέσον τού δρόμου και γεφνρω- 
θώσι τά διάκενα, ενα χάος ανοίγεται τε
ράστιο μεταξύ εσβεσμένων και ζωντων 
οργανικών σταθμών, τρομαχτικοί λύσεις 
συνεχείας εις τήν άλυοσον τής σταθερο- 
ποιήσεως fix ite  (όχι evolution), όχι 
μόνον μεταξύ αρθροποδων και ενσπον- 
δνλων, ώοτόκων και μαστοφόρων ερπε
τών (;), αλλά μεταξύ τών ανθρωποειδών 
και τής απειρίας τών αρχαϊκών ανθρω
πίνου τύπων.

Ή  προϊστορική άνθρωπότης διήννσε 
δλα τά μεταβατικά διάμεσα, δλας τας δυ
νατότητας, διά νά καθοριοί] τα φαινό-

Είκών ό.
I Iν ρ ο λ ιθ ικ ο ς  π έ λ ε κ α ς  ’ Α χ ιλ λ ε ίο ν  ε π ο χ ή ς  2 5 0  χ ιλ . ε τώ ν . β  . Δ Ια χ α ίρ ιο ν  ά τι ο ό σ τ ο ν ν  ά ν $ ρ ο ιπ ίν η ς  

κ ν ή μ η ς ,  y  . Π ε ο ιλ α /μ ιο ν  κ ό σ μ η μ α  ά :τό  ό σ τ ο ν ν  ά ν θ ρ ο ιπ ίν ο ν  κ ρ α ν ίο ν .

EUujv 6.
" Ο σ τέ ιν η  β ε λ ό ν η , π έ λ ε κ ν ς  μ έ  λ α β ή  ν ε λ ε φ α ν ζ ο σ τ έ ο ν ,  α ςΐι-α ι, ά κ ΐδ ε ς , λ επ 'ις  α π ό  π υ ρ ό λ ιθ ο ν ,  

ε γ γο ιο ίδ ιο ν  ’ Ο ρ ιν ια τε ιο ν  Ά ζ ώ ι α ν η ς  ε π ο χ ή ς  2 5 — 15 χιλ ια ,δ ω ν ε τ ώ ν .
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μένα τα οποία κυρίαρχονν τος μορφας 
τής εντατικωτέρας ενεργείας, δ,τι χωρί
ζει την άζωϊκην άπό την άνθρωποζωϊ- 
κήν περίοδον διά νά φθάση εις την ένσω- 
μάτωσιν τών αοράτων καϊ την κατάκτη- 
σιν τον εσωκόσμον τής πνευματικής 
άποκαλύ ψεως. ^Υπερέβη πράγματι η 
πρώτη ανθρώπινη προσπάθεια τά δρια 
τον πλέον άντιληπτον πειραματισμόν και 
τότε συνειδητοποιημένη η σκέψις άνυ- 
ψώθη εις τάς άπατήτονς κορνφάς τής 
αρμονίας και τον πνεύματος. Ύπείκονσα 
εις τάς έντολάς άτεγκτων φνσικών νόμων, 
χρνσόραμα κάποιας ϋπερκοσμίον ενορά- 
σεως, αγωνίζεται νά λντρώση τό πνεύμα 
άπό την ακατάλυτη πάλη τών υλακών 
στοιχείων. Μονιμοποιούμενος εις δλας 
του τάς εκδηλώσεις δ πρωταρχικός 
ρυθμός, μεταραιουμένη διά τής διορά- 
σεως και τής διαισθήσεως ή ζωή, ηντλησε 
τό φώς πον έχρειάσθη νά διακρίνη τό 
ενσυνείδητον άπό τό ψνχόρμητον. "Ολα

τά στάδια τής γενέσεως, δλοι οί σταθμοί 
της πνευματικής και ψυχολογικής έκδη- 
λώοεως, ζονν ανάγλυφοι στους κόσμους 
που εφθειρεν η αδιαφορία τών βΐώνων, 
άνηλεα εσκέπασε τό χώμα άποκΟνοταλ- 
λωμένα επί τών δπλων, τών εργαλείων, 
τών τιμαλφών, επί τών επιταφίων πλα
κών, ίχνη ανεξίτηλα, χαρακτηριστικά τής 
ανθρώπινης νοησεως, πρωτογόνος βιοτε
χνία ποϋ ξαναβλέπει τό φώς πον εξελίσ
σεται καί ρέει επί τών άπελεκήτων, άδον- 
λεντων, άστιλβώτων έολίθων, άπό τών 
άκατεργάστων ζαδεϊτών, οψιδιανών καί 
πυρολιθικών nucleus, τών οποίων θά 
περάση καιρός εως δτου ενρωμεν τον 
τρόπον τής επεξεργασίας, μέχρι τών 
στιλβονοών μεγαλιθικών τοιχοδομών, τών 
άκροπόλ.εων τής πλειστοκαίνου, τών προϊ
στορικών Λυκοσουρών, άπό τής ’ Ορινια- 
τείον τέχνης μέχρι τής άνθήσεως τον 
χαλκολιθικοΰ καί τον άφθαστου Αιγαία-  
κον αίώνος.

ΑΙ Α Υ Τ Ο Κ Τ Ο Ν Ο Υ Σ Α Ι  Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε 2
Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ι Σ

Ε. ΦΩΤΒΚΗ, Δικηγόρου—Βουλευτοΰ Ρεθύμνης

Ε ις τήν αίθουσαν τοΰ

Εκφράζω κατά πρώτον λόγον μαζύ 
με τό αίσθημα ειλικρινούς ευγνωμοσύ
νης και τάς εγκαρδίους ευχαριστίας μου 
προς τήν Άξιότιμον Πρόεδρον τοΰ Λυ
κείου τών Έλληνίδα>ν διότι εΐχε τήν 
καλωσύνην νά μοΰ παράσχη μίαν ευ
καιρίαν δπως εκθέσω ωρισμένας αντι
λήψεις καί παρατηρήσεις δι εν τών κοι
νωνικών φαινομένων, διά τό ζήτημα τής 
αυτοκτονίας, Ό  τίτλος μάλιστα «αΐ Αΰ- 
τοκτονοϋσαι γυναίκες» θά ήδΰνατο ϊσαις 
νά δώση λαβήν εις παρεξηγήσεις ενώ 
πρόκειται περ'ι απλής έρεΰνης ενός ζη
τήματος τό όποιον έχει έ'μμεσον τινά 
σχέσιν προς μελέτην μου 'ψυχολογικήν, 
κοινωνιολογικήν και έγκληματολογικήν 
άναγομένην εις τό ζήτημα τής έγκλημα-

Λυκείόυ Έλληνίδων.

τικότητος τής γυναικός μακράν πάσης 
προκαταλήψεως. διότι άπό πεποιθησεως 
έπίστευσα και πιστεύω εις τον μεγάλον 
ρόλον τής γυναικείας δράσεοος είς τάς 
πολλαπλός εκδηλώσεις όχι μόνον τής 
κοινωνικής, αλλά βαθμιαίος και τής πο
λιτικής ακόμη ζωής. Ελπίζω  νά μοί δο- 
θή άλλη ευκαιρία δπως ομιλήσου γενι- 
κώτερον επί τοϋ ζητήματος τής έγκλη- 
ματικότητος τής γυναικός περ'ι τοΰ ο
ποίου καθόσον γνωρίζοι ήσχολήθησαν 
παλαιότερον εις μονογραφίας δυο δια
κεκριμένοι επιστήμονες οι κ. κ. Βλαβια- 
νός ψυχίατρος και νευρολόγος, κα'ι ό άλ
λοτε αρεοπαγίτης Πεταλάς, κατά δε τα 
παρελθόν έτος επιμελέστατος κα'ι εντρι
βής είς τό θέμα 6 συνάδελφος κ. Που-
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λαντζάς είς δυο διαλέξεις του, κα'ι εγώ 
προ δυο ετών είς σχετικήν μου διάλεξιν 
εις τον Παρνασσόν κατά πρόσκλησιν τοΰ 
Συλλόγου τών κυριών προς προστασίαν 
τών ανηλίκων κα'ι κρατουμένων γυναικών.

Τό ζήτημα τής αυτοκτονίας σπανιώτε- 
ρον τών άλλων εγκλημάτων παρουσιάζει 
τό εξής περίεργον φαινόμενον, δτι δηλ. 
παρακολουθεί δλα τά στάδια τής ηλι
κίας, συχνότατα δέ άναγιγνώσκομεν εις 
τάς κοινωνικός στήλας τών εφημερίδων 
περί αυτοκτονίας τοΰ Α. ή Β. γέροντος 
τής X. κυρίας και πολλάκις τοϋ Δ. επί 
παραδείγματι ανηλίκου παιδός. Και γεν- 
νάται μία απορία πώς ενώ τό αίσθημα 
τής αύτοσυντηρήσεως τοΰ ατόμου είναι 
μία ενστικτίόδης ούτως εΐπεΐν ορμή ισχυ
ρότερα παντός άλλου ελατηρίου εν τή 
ΐωή εΰρίσκονται άνθρωποι οί όποιοι είς 
μίαν στιγμήν απελπισίας κόπτουσιν ά- 
ποτόμως τό νήμα προς τήν ζωήν έγκλη- 
ματοϋντες κατά τοΰ ϊδίου εαυτού των ή 
και κατ άλλου προσοοπου κατά κανόνα 
άγαπωμένου ; Τό αί σθημα τής μητρικής 
στοργής τό οποίον αποτελεί τό λεπτότε- 
ρον κα'ι εύγενέστερον άρωμα τής γυναι
κείας ψυχής είναι άαίΙενέστερον τοϋ αι
σθήματος τής αύτοσυντηρήσεως. Είναι 
αληθές δτι ή μεγαλύτερα δυσκολία είς 
τήν πάλην τής ζωής έγκειται είς τήν 
ίκανότητα τοΰ ατόμου εις τό νά Θέτη 
ενα ρυθμόν είς τάς πολλαπλάς εκδηλώ
σεις τής κοινωνικής αΰτοΰ ζωής διά τής 
πειθαρχίας τών ιδίων αΰτοΰ παθών, επι
θυμιών καί ροπών, δπως ταΰτα εναρ
μονίζονται προς τήν φωνήν τής λογι
κής καί τοΰ καθήκοντος έναντι τοΰ κοι
νωνικού συνόλου. Άτυχώς οί κανόνες 
τής άφηρημένης λογικής δέν έχουσι πολ
λάκις αξίαν πρακτικήν έν τή ψυχολογία 
ώς εκ τούτου δέ ή δημιουργία σταθερού 
χαρακτήρος υπό τήν επίδρασιν μιας θε- 
λήσεως ίσχυράς δέν είναι δυνατή διά 
τους πολλούς. Παράγοντες κοινωνικοί, 
λόγοι άπορρέοντες έκ τής ατομικής ιδιο
συγκρασίας έκάστου έπηρεάζουσιν έκα
στον άτομον οΰτω δέ δημιουργείται ι'] 
ποικιλία εν τή κοινωνική συνθέσει άπό

τής άπόψεως τών ιδιαιτέρων εκείνων 
χαρακτηριστικών τά όποια άποτελοΰσ; 
τά ατομικά ή διακριτικά γνωρίσματα 
έκάστου ατόμου.

Οΰτως είς τον υπέρ τής έπικρατήσεθ3ς 
αγώνα τής ζωής έχομεν τούς νικήτας, 
τούς καρτερικούς, τούς κυριαρχούντο.;, 
τούς ναυαγούς τούς αποκλήρους καί τούς 
άπηλπισμένους. Ό  τίμιος άνθρωπος ό 
καρτερικός καί κυριαρχών εαυτοΰ πα 
λαίει μετ’ επιμονής, ύφίσταται στερήσει; 
καί απογοητεύσεις, θυσιάζει έν ανάγκη 
τήν ζωήν του χωρίς νά παραβή τάς η
θικός άρχάς επί τή βάσει τών οποίων 
διέπλασεν ένα ατομικόν χαρακτήρα. Ύ - 
πάρχουσιν δμως έν τή αστική κοινωνία 
δπώς γράφει ό Μορσέλλι, άνάγκαι, πά
θη, ανώτερα, έπιθυμίαι εις τήν φωνήν 
τών οποίων οί άνθρωποι ύπακοΰουσιν 
έν ακριβή αναλογία προς τήν ασθένειαν 
είτε αδυναμίαν τοΰ διανοητικού καί-ψυ
χικού όργανισμοΰ των. Ό  εγκληματίας 
άνθρωπος στερούμενος τών μέσων τά 
οποία απαιτούνται πρός ίκανοποίησιν 
τώτ ιδίων αύτοΰ αναγκών θά προσφνγιι 
εις τό έγκλημα, θά φονεύση άλλον άν 
θρωπον δπως τον απογύμνωση, ενώ άν- 
τιθέτως έκεινος ό όποιος κατέχει τό α ί
σθημα τοΰ καθήκοντος ως καρπόν έκ 
παιδεύσεοος είτε ανατροφής θά προτί
μηση νά Θέση εις στιγμάς απελπισίας 
τέρμα εις τήν ζωήν του διά τών ιδίων 
αύτοΰ χειρών, παρά νά χρησιμοποίηση 
δπλα άνθρωποκτόνσ ή έν γένει μέσα 
έπιβλαβή είς άλλον.

Είς τον έρωτα έν μέσοι τών θλίψεων 
καί τών απογοητεύσεων τάς οποίας 
δύναται νά προξενήση είτε ή έγκατά- 
λειψις παρ’ άγαπωμένου προσώπου, είτε 
μία υπερήφανος άρνησις, είτε άπόκρον- 
σις, ό άνθρωπος θά συμπεριφερθή κατά 
τον ένα ή άλλον τρόπον περί τών οποίων 
όμιλεΐ άνωτέρω ό Μορσέλλι. Ό  τίμιος 
καί αληθώς πολιτισμένος υπό τήν εύγε- 
νεστεραν τής λέξεως έννοιαν δέν ευρίσκει 
εις τήν δυστυχίαν του τής οποίας το 
βάρος είναι ανίκανον νά βαστάση άλλην 
νόμιμόν διέξοδον πλ,ήν τής αυτοκτονίας,
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ένφ ό άνθρωπος μέ τά  ̂άγρια ακόμη 
ένστικτα πλήρης μίσους εις την δυστυ
χίαν τοϋ θά  -θέληση νά έκδικηθή διά 
τοΰ φόνου εκείνου ό οποίος εγενετο 
αιτία νά ύποφέρη αντί νά φονευθή ό 
ίδιος. Ά λλ’ αι δυο αΰται αντίθετοι και 
άκ'ραι λύσεις δεν είναι αί μόναι επί των 
τοωΰτων περιπτώσεων. Μεταξύ τής 
αξιοθαύμαστου θυσίας τοϋ τίμιου αν
θρώπου δ στις εξαλείφει εαυτόν αποτο- 
μως καί τοΰ εγκλήματος εστω παθολο
γικού τοϋ εγκλη ματιού υπαρχουσιν αλλα 
μέσα τά οποία δίδουν μίαν διέξοδον 
εις τήν άχαλίνωτον τρικυμίαν τής ψυχής 
και τά οποία άποτελοΰσιν ενα σταθμόν 
μεταβατικόν, διάμεσον οΰτως ειπεϊν άπο 
τής αυτοκτονίας εις τον φονον. Αληθώς 
δέ ένφ τινές αυτοκτονοΰσι καταλιποντες 
εν τη' ζωή τό άγαπώμενον πρόσωπον 
αίτιον τής όλεθρίας αυτών άποφάσεως 
παρέχοντες ούτω συγχρόνως έν σπάνιον 
παράδειγμα όψιγόνου αλτρουίσμοΰ^ και 
ευχόμενοι ευτυχείς ημέρας εις αυτό, άλ
λοι περισσότερον έγωϊσταί προσπαθοΰσι 
νά πείσωσι το ετερον πρόσωπον εραστήν 
ε’ιτε ερωμένην νά άποθάνωσιν όμοΰ, 
και άλλοι τέλος φονεΰουοι κατ’ άρχάς 
και αυτοκτονοΰσι κατόπιν, καί άλλοι 
τέλος ύποβάλλουσιν εις τό ετερον πρό
σωπον τήν έμμονον ιδέαν νά τους φο- 
νεύσωσι πρώτοι μέ τήν ύπόσχεσιν οτι Θά 
κάμωσι καί αυτοί τό ίδιον ευθυς κατό
πιν διά νά έκλείψωσι τούτοχρόνως^ άμ- 
φότεροι εκ τοϋ κόσμου τούτου. Έ ν φ  
δέ οι αληθώς κυριαρχοΰντες εαυτών εν 
τή ζωή, ΰπομένουσι μ ηά  καρτερίας τον 
πόνον μιας ερωτικής -αποτυχίας καί 
άποκρΰπτουσιν υπερηφάνως τήν θλίψιν 
των, οι άνήκοντες είς τάς λοιπας κατη
γορίας ασθενείς τον χαρακτήρα καί 
τήν θέλησιν θά έγκληματήσωσιν είτε 
κατά τών ιδίων εαυτών, είτε κατά τοϋ 
Αντιζήλου ή τής αντιζήλου, ε’ίτε  ̂ καί 
κατά τοΰ άγαπωμένου προσώπου μέ τήν 
δικαιολογίαν «άφοΰ δέν έχει τήν δύνα- 
μιν νά κράτηση, δ,τι αγαπά δέν θ  
άφηση νά άνήκη ούτε εις τον άλλον».

Α ύτοχτονία ι έξ ερω τικώ ν λόγω ν.

Έ νώ  γενικώς αι αύτοκτονίαι τών άν- 
δρών ύπερβαίνουσι τό τετραπλοΰν εϊτε 
καί τό πενταπλοΰν άκομη τών αυτοκτο
νιών τών γυναικών, αί αυτοκτονία* αν
τίθετος συνεπεία ερωτικών αφορμών 
δέν φθάνουσιν ούτε εις το ήμισυ ειτε 
καί τό τέταρτον τών γυναικείων το ιόν
των. Τό πράγμα φαίνεται εύεξήγητον 
διότι ό έρως ό όποιος δέν είναι συνή
θως, ΰπάρχουσι βεβαίως και έςαιρέσεις 
κατά τήν Μ. Στάελ, παρά εν ανέκδοτον 
ε ί ς  τήν ζωήν τοΰ άνδρός, είναι άντιθε- 
τως τό σοβαρώτερον γεγονός, μία ολό
κληρος ιστορία δια την γυναίκα. Μεταξύ 
διαφόρων περιπτά>σεων καί παραδειγ
μάτων παραλαμβάνομεν τά κατωτέρω 
από τό κλασικόν σύγγραμμα τοΰ περίφη
μου συγγραφέως Σ ιγκέλε αναγόμενα 
εις ερωτικά αίτια καί τά όποια είχον 
ως αποτέλεσμα τήν αυτοκτονίαν. Νεαρά 
ΔΪς έ'γραφεν εις τον εραστήν-της. «Σι» 
μέ ήπάτησες υποσχόμενος επί δυο ολό
κληρα έτη ότι θα  με λαβής ως σύζυγον 
σου, μ’ έγκατέλειπες λησμονήσας τούς 
δρκους σου. Σέ συγχωρώ. Δέν ήμπορώ 
νά έπιζήσω τής απώλειας τοΰ έρωτός 
σου*. Κατόπιν ηύτοκτόνησε. Μία άλλη 
εγκαταλε ιφθ εϊσα ωσαύτως παρά τοΰ 
εραστοΰ της άφήκεν επιστολήν έχουσαν 
οΰτως. «Έκαμα δτι ήτο δυνατόν ηθι
κώς διά νά ζήσω χωρίς τήν ίδικήν σου 
στοργήν ή όποια ήτο τό μοναδικον στή
ριγμα τής ζωής μου, άλλ ή τοιαύτη 
προσπάθεια ήτο άνωτέρα τών δυνάμεων 
μου. Ή  ευθύνη τοΰ αμαρτήματος μου 
εΐναι μεγάλη, ή μνήμη μου θα καταρά- 
ται ’ίσως καί απ’ αυτό τό παιδί μου τοϋ 
οποίου και μονον το ονομα καμνει ν 
άναπάλλωνται ο/.αι αι χορδαί τή~ "ψυ
χής μου.

'Έ ν  τούτο ις χωρίς εκείνον τον οποίον 
έχασα, ή ζωή μοΰ είναι ανυπόφορος. 
Έ άν άπεφάσιζα νά μεταβώ δπακ^ ρι- 
φθώ είς τούς πόδας του Θά μέ απέ- 
κρουεν. "Ας συγχωρήση τον άδικον χα
ρακτήρα μου, τάς βιαιότητας μου. Ας.
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ένθυμήται μόνον τάς ευτυχείς στιγμάς 
τάς οποίας έπέρασε κοντά μου». Μία 
άλλη πληροφορία δτι έκεΐνοςτόν όποιον 
ήγάπησα παραφόρως έμελλε νά γίνη 
μετ’ όλίγας ημέρας ό σύζυγος άλλης γυ- 
ναικός κατελήφθη υπό απελπισίας άπε- 
φάσισε δέ νά θέση τέρμα εις τήν ζωήν 
της. Έκλείσθη είς έν δωμάτων ήναψεν 
άνθρακας καί εξήπλώθη είς τήν κλίνην 
της, επειδή όμως ό θάνατος δέν ήρχετο 
τόσον γρήγορα όσον αυτή έπεθύμει κα- 
τέπιε μεγάλήν ποσότητα οπίου. 'Ε πί 
τής τραπέζηί της εΰρέθη επιστολή άπευ- 
θυνομένη είς εκείνον δστις έπρόδωσε 
τήν αγάπην της. «Τί κακόν σοΰ έκαμα 
έγραφε διά νά δοκιμάσω την αχαριστίαν 
σου; Μήπως διότι σέ ήγάπησα παρα
πάνω από τήν ζωήν μου τήν οποίαν 
θυσιάζω για σένα σέ μια σ;ιγμή τρα
γική πόνου καί απελπισίας;» Δύο άλ- 
λαι Δίδες αί όποΐαι κατέληξαν είς τό 
άπονενοημένον διάβημια τής αυτοκτο
νίας έγραφον μεταξύ άλλων τά εξής. 
Ή  μία έξ αυτών έ'γραφεν εις φίλην 
της «δόσε εις τον άγαπημένον μου τήν 
διαβεβαίοοσιν οτι δέν έχω άλλην ευχήν 
παρά τήν ευχήν τής ευτυχίας του καί 
οτι άποθνήσκιΜ μέ τήν λατρείαν του", ή 
δ’ άλλη προς τον εραστήν της *ό θά 
νατος ήτο πεπρωμένο ν νά μας χωρίση 
έχω τήν ελπίδα νά σέ καταστήσω ευ
τυχή θέτουσα τέρμα είς τήν ζωήν μου.» 
Παρά τήν γνώμην τών ηθικολόγων οί 
όποιοι τονίζουσιν δτι ή αυτοκτονία, εί
ναι πάντοτε μία πράξις άνανδρος καί 
ανήθικος, δέν δύναται κανείς παρά νά 
εκφράζη μίαν ειλικρινή συμπάθειαν πρρς 
τά θύματα ταΰτα τά οποία είς μίαν 
στιμήν άπογνώσεως φευγουσιν από τήν 
ζοοήν άξιοπρεπώς υπερηφάνως χωρίς νά 
ί>ιαπράξωσι κακόν εις ούδένα, δέν εκδι
κούνται δ’ ακόμη καί εκείνους οί όποιοι 
τάς έγκατέλειπον εϊτε τάς έπρόδωσαν, 
άλλ5 αυτοκτονοΰσι μέ τό αίσθημα τής 
συγγνώμης υπέρ αυτών, είναι δέάπό ήθι- 
κής άπόψεο^ς κολοσσιαία ή διαφορά τοΰ 
«ύτοκτονοϋντος διά νά μή άδικτίση από 
τοΰ εγκλη ματοΰντος. Ό  μεγαλύτερος

αριθμός τών τοιούτων αυτοκτονιών με- 
γαλοπρεπώς άλτρουϊστικών παρατηρεϊ- 
ται εις τό γυναικεΐον φΰλον, καί τοΰτο 
εΐναι φυσικόν διά τήν γυναίκα ή οποία 
υπό τήν επήρειαν αισθημάτων αγάπης 
καί στοργής προς τά τέκνα της αναγ
κάζεται νά πληρώση διά τής ιδίας της 
ζωής πολλάκις, να ύποφέρη δέ συνήθους 
χάριν τών άγαπωμένων προσώποίν.

Σ τα τιστικα Ι πλη ρο φ ο ρ ία ι
Κατά παλαιοτέρας στατιστικάς επί αυ

τοκτονιών έξ ερωτικών λόγων έχομεν 
τά εξής δεδομένα. Έ ν  Γερμανίά κατά 
τό από 1852 μέχρι 1862 διάστημα με
ταξύ τών αύτοκτονοΰντων ήσαν 2.33° « 
άνδρες, καί 8.46°/ο γυναίκες- Είς τήν 
Σαξονίαν κατά τήν περίοδον 1875-1878 
1.83% άνδρες καί 5.18%  γυναίκες. Έ ν  
Αυστρία (1869-1878) 5.80%  άνδρεςκαί 
17.40"/. γυναίκες. Έ ν  ’Ιταλία κατά τήν 
τήν περίοδον τών ετών (1866-1877) 
3 .80%  άνδρες καί 7.50%  γυναίκες. Έ ν  
Βιέννη είδικώτερον (1851-1859) άνδρες 
6.89% καί 14.13% γυναίκες. Έ ν  Βελ
γίου κατά τήν αυτήν περίοδον 9.53°,ο 
άνδρες καί 12.08% γυναίκες. Παρ’ήμίν 
έλλείπουσι στοιχεία ακριβούς στατιστι
κής δσον αφορά τον ολικόν αριθμόν 
τών αύτοκτονούντον κατά ηλικίαν, α ι
τία φύλον, καί άφορμάς. Κατά πληρο
φορίας τάς οποίας μοί εχορήγησε δια
κεκριμένος τμηματάρχης τής στατιστικής 
παρά τφ Ύ /γείφ  τής Εθνικής Οικονο
μίας ό κ. Ρηγόπουλος έχομεν κατά τό 
έτος 1921 επί πληθυσμοΰ 4.000.000 
(4.833.221) 95 αυτοκτονίας, ήτοι άρρέ- 
νον 66 καί θηλέον 29, κατά τό 1922 
αυτοκτονίας 71 άρρένων καί 24 Θηλέων, 
κατά τό 1923 άρρένων 69 καί 27 θ η 
λέων. Νεωτέρας στατιστικός πληροφο
ρίας δέν ήδυνήθην νά άρυσθώ από την 
υπηρεσίαν τής στατιστικής εκ τοΰ λόγου 
οτι άτυχώς κατά τό 1925 κατηργήθη ή 
στατιστική υπηρεσία, άνασυνεστήθη όμως 
από τοΰ παρελθόντος έτους χωρίς νά 
είναι δμως έτοιμα τά στοιχεία τών ετών 
1926, 1927 παρά τήν καταβαλλόμενης
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αληθώς προσπάθειαν αξίαν παντός ε
παίνου.

Πάντως δμως και αΐ πληροφορίαι 
αΰται δέν άνταποκρίνονται προς τήν 
πραγματικότητα, δεδομένου δτι κατα 
έ'κθεσιν επιτροπής τής ΔιευΘΰνσεως Δη
μοσίας ’Ασφαλείας Α θηνώ ν ή οποία 
υπεβλήθη προς τό Ύπουργεϊον τών 
Εσωτερικών αν αγόμενη ν είς τήν ερευ
νάν ιδίως τών εκθέτων βρεφών καί τών 
αυτοκτονιών διά τό άπό ΙΉ? Μαρτίου 
1926 μέχρι I1!? Μαρτίου 1927 χρονικόν 
διάστημα συνάγονται τά εξής, μόνον διά 
τάς ’Αθήνας. Ό τ ι  δηλ. κατά τό χρονι
κόν διάστημα ενός έτους εϊχομεν σύνο- 
λον αυτοκτονιών κα'ι αποπειρών προς 
αυτοκτονίαν 132, ήτοι 96 ΰπ’ άνδρών 
κα'ι 36 υπό γυναικών. Έ κ  τούτων -εϊ- 
χομεν τετελεσμένα: αυτοκτονίας 52 παρ’ 
άνδρών και 6 παρά γυναικών, απόπει
ρας δέ 44 ύπ’ άνδρών κα'ι 30 υπό γυ
ναικών. Βλέπομεν δηλ. μίαν μεγάλην 
δυσαναλογίαν εις τό ζήτημα τών τετε
λεσμένων αυτοκτονιών μεταξύ άνδρών 
κα'ι γυναικών, προσέγγισιν δέ εις τό ζή
τημα τών αποπειρών αυτοκτονίας. Ό  σον 
αφορά τά αϊτια κατά τήν εκθεσιν ταύ- 
την ανάγονται είς τά εξής: 1) Λόγφ 
νευρασθενείας 25 ύπ’ άνδρών κα'ι 10 
υπό γυναικών, εξ οικονομικών λόγων 12 
ύπ’ άνδρών κα'ι 2 ύπό γυναικών, δι α
γνώστους λόγους 25 ύπ’ άνδρών καί 3 
ύπό γυναικών, δι’ οικογενειακός άφορ- 
μάς 7 ύπ’ άνδρών και 7 ύπό γυναικών, 
συνεπεία ανιάτου νοσήματος 11 ύπ’ άν
δρών καί 7 ύπό γυναικών, δι αισθημα
τικούς λόγους 9 ύπ’ άνδρών καί 10 ύπό 
γυναικών, διά φρενοβλάβειαν 2 ύπ’ άν
δρών και 0 ύπό γυναικών, συνεπεία 
αλκοολισμού ' 1 ύπ’ άνδρών καί Ο ύπό 
γυναικών, διά ζημίαν εις χαρτοπαίγνια 
1 ύπ’ άνδρός καί 0 .ύπό γυναικός. ’Ή τοι 
καί εν Ά θήναις παρά τήν κολοσσιαίαν 
μεταβολήν καί εξέλιξιν τής γυναικός 
κατά τήν μεταπολεμικήν ιδία περίοδον 
αί εξ αισθηματικών λόγων αύτοκτονίαι 
παρουσιάζουσι μεγαλυτέραν αναλογίαν 
δσον αφορά τάς γυναίκας.

Κατά τον Α ομπρόζο  είς περιπτώσεις 
παραφροσύνης, διότι τό άγαπώμενον 
πρόσωπον δέν άνταπεκρΐνετο είς τον 
έρωτα τού άλλου παρουσιάζονται αί 
εξής άναλογίαι- 1.5 %  άνδρες, γυναί
κες 2.5 % . Δι’ έγκατάλειψιν ερωτικήν 
0.3 %  άνδρες και 1.7 °/« γυναίκες. Συνε
πεία προδοσίας είτε θανάτου άγαπω
μένου προσώπου άνδρες 0.6 “/ο και γυ
ναίκες 3.2 °,'ο. Εις τάς περιπτώσεις ταύ- 
τας κατά τον διάσημον συγγραφέα πρό
κειται περί γυναικών παθολογ ικως έρω- 
τολήπτων είς τάς οποίας ή ' έν γένει 
βιαία εκδήλωσις τών παθών άγει είς 
επικινδύνους ακρότητας. ’Evco δέ εξ 
αφορμής ερωτικής πλεονάζουσι γενικώς 
αί αύτοκτονίαι εις τόν γυναικεΐον κό
σμον παρατηρείται τό εξής φαινόμενον- 
δτι ή χηρεία παρά τή γυναικί σπανίως 
ωθεί ταύτην είς τήν αυτοκτονίαν. Ενώ 
επί παραδείγματι 50 σύζυγοι αύτοκτο- 
νούσι δι’ εγκατάλειψιν αυτών άπό μέ
ρους τής συζύγου καί 51 συνεπεία τού 
θανάτου' ταύτης ανίκανοι να υποστωσι 
τόν χωρισμόν, μόνον 15 γυναίκες αύτο- 
κτονούσι μετά τήν εγκατάλειψιν καί 15 
εξ αιτίας τοΰ θανάτου τού συζύγου με
τάξι' 100 αριθμού αυτοκτονιών έξ ερω
τικών λόγων. Τούτο εξηγείται έκ τοΰ 
περιστατικού, δτι ό γάμος προσαρμόζε
ται πλήρως προς τόν τύπον καί τόν χα
ρακτήρα τής γυναικός ή οποία ανευρί
σκει έν αύτώ ασφαλή λιμένα μέ τήν 
Ιπικράτησιν τού αισθήματος τής μη- 
τρότητος απέναντι τού ενστίκτου τού 
έρωτος. Άντιθέτως αί γυναίκες μετά 
βίαια καί ορμητικά πάθη άνευρίσκουσϊ 
συνήθως εις δλους τούς φραγμούς τούς 
οποίους αντιτάσσει ή κοινωνία διά τήν 
ικανοποίηση· τού γυναικείου ερωτος, τόν 
σκόπελον πρό τού οποίου θραύεται ό 
έρως πρός τήν ζωήν. Γενικοηερον βέ
βαια ή ηθική έπίδρασις τού γάμου εί
ναι μεγάλη, παρετηρήθη δέ κατ’ ακρι
βείς στατιστικός πληροφορία;, ότι ό 
άριθμός τών έγκληματσύντων εγγάμων 
είναι πολύ κατώτερος τού αριθμού τών 
αγάμων.
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Είς άλλας περιστάσεις δέν ώθοΰσιν 
εις τήν αυτοκτονίαν ή προδοσία εϊτε ή 
έγκατάλειψις παρ’ άγαπωμένου προσκό
που αλλά προσκόμματα παρεμβαλλόμενα 
άπό μέρους γονέων ή συγγενών άρνου- 
μένων νά δώσωσι τήν συγκατάθεσιν αυ
τών είς τόν γάμον τών άγαπωμένων, 
είτε ά/.λαι δυσκολίαι αΐ όποΐαι γίνονται 
αιτία νά ύποφέρωσι ψυχικώς οί άγα- 
πώμενοι

Δοκιμάζουσι συνήθως τότε τήν εγωι
στικήν επιθυμίαν νά άποθάλ ωσι,ν όμοΰ 
καί τότε εμφανίζεται ή μορφή τής δι
πλής αυτοκτονίας. Αισθάνονται κατά 
μυστηριώδεις αναλογίας, παρατηρουμέ- 
νας εις τήν ίδιάζουσαν σχέσιν μεταξύ 
τών αμοιβαίους άγαπωμένων, δτι ό είς 
ανήκει άναποσπάστως είς τόν άλλον 
ώστε νά μή δύνανται νά ύποφέρωσι 
τόν μεταξύ αυτών χωρισμόν. Τό α ί
σθημα τής ήθικότητος τό όποιον επι
βάλλει δπως ό εις θυσιασθή ύπέρ τοΰ 
άλλου ύφίσταται μίαν περίεργον μετα- 
μόρφωσιν. Τό εγωιστικόν αίσθημα τό 
όποιον χαρακτηρίζει τόν έ'ρωτα μέχρι 
τοΰ σημείου ώστε ό άγαπών νά έχη τήν 
άξίωσιν όπως τό άγαπώμενον πρόσω
πον μετέχη εις δλας τάς χαράς καί τάς 
θλίψεις του, τείνει νά πείση καί τό έτε- 
ρον πρόσωπον δτι οφείλει ν’ άποθάνη 
μαζί του. Ούτως ή εύγενής καί άλτρουϊ- 
στική θυσία τοΰ ενός άρχίζει νά μετα- 
μορφώνηται είς αυτοκτονίαν τών δύο 
προσώπων έκ τών όποία>ν τό έ'ν ώθησε 
τό ειερόν εις τό νά άποθάνη μαζί του. 
Είς τήν περίπτωσιν ταύτην κατά τόν 
Σ ιγκέλε  έχομεν τήν εγωιστικήν μορ
φήν τού φόνου δστις εξαγγέλλεται άπό 
μακράν. Ούσιαστικώς θέλει τις τόν θά 
νατον τοΰ άλλου έπειδή δμως τό έγ
κλημα τοΰ εμποιεί φρίκην δέν τόν φο
νεύει· άρκεΐται μόνον είς τό νά συμ- 
βουλεύη καί ύποβάλλη τήν ιδέαν τής 
αυτοκτονίας. Έ άν  δέν έπιτύχη νά φέρη 
τό πρασδοκώμενον αποτέλεσμα καταλή
γει είς τήν αυτοκτονίαν. Έ άν διά τής 
αυθυποβολής ή οποία έξασκεϊται άμοι- 
βαίως μεταξύ τών άγαπωμένων προσώ

πων έπιτευχθή ή ιδέα τής αυτοκτονίας 
καί είς τό έτερον πρόσωπον τότε δέν 
ύπολείπεται παρά ό χρόνος καί ό τρό
πος τής εκτελέσεοις. ’Αλλοτε έγκλείον- 
ται είς δωμάτιον δπου άνοίγονται οί 
σωλήνες αερίου καί έπέρχεται ό θάνα
τος συνεπεία άσφυξίας, άλλοτε πίπτου- 
σιν άπό ύψηλόν κρημνόν καί κατακερ
ματίζονται, άλλοτε δηλητηριάζονται καί 
επί άλλων περιπτώσεων ό είς πυροβο
λεί κατά τού άλλου καί κατόπιν κατά 
τοΰ ίδίου εαυτού, Είς τήν τελευταίαν 
ταύτην μορφήν είναι δυνατόν ό πυρο
βολών νά καταληφθή ύπό δειλίας μετά 
τόν φόνον τοϋ άγαπωμένου προσώπου 
καί νά μή ποοβή εις τήν ιδίαν αυτο
κτονίαν. Τοιαυτας δέ περιπτά>σεις συναν- 
τώμεν πολλάς, δτε γεννάται έν νομικόν 
ζήτημα περί τής νομικής πλέον ευθύ
νης τοΰ έπιζήσαντος, ενθυμούμαι δέ 
δμοιον άκριβώς παράδειγμα κατά τήν 
περίοδον τής έν Λαμία Είσαγγελικής 
μου ύπηρεσίας.

Ό  πολύς Α ομπβόζο  είς τά εγκλή
ματα ταΰτα τής διπλής αυτοκτονίας επί 
τή βάσει διαφόρων παραδειγμάτων απο
δίδει τήν πρωτοβουλίαν καί τήν μάλ
λον ενεργόν δράσιν εις τήν γυναίκα, 
ενώ ό άνήρ καταλαμβάνεται είς τό τέ
λος ύπό μεταμελείας καί δισταγμών 
μνημονεύει δέ μεταξύ άλλων καί τό έρ- 
γον τοϋ Μ πονβζε  «Le D isuple» εις 
τό όποιον παριστάνεται ό άνήρ στερού
μενος θάρρους κατά τήν στιγμήν τής 
έκτελέσεως, ένφ ή γυνή επιμένει σταΦε- 
ρώς 8ic τό σχέδιόν της περί αυτοκτο
νίας. ’Ανευρίσκει τό πράγμα φυσικόν 
έκ τοΰ γεγονότος δτι ό έρως ό σφοδρός 
μέ τά βίαια πάθη κυριαρχεί ολοκλήρου 
τής ύπάρξεως τής γυναικός κατά τήν 
ερωτικήν περίοδον. Ή  στέρησις τοϋ 
άγαπωμένου προσώπου θραύει τό σώμα 
καί τήν ψυχήν τής γυναικός, καίτοι ή 
γυνή λησμονεί ευκολώτερον, ένφ δια 
τόν άνδρα λόγω τοΰ δτι ή ζωή παρου
σιάζει καί άλλα θέλγητρα καί άλλας απο
λαύσεις ή διακοπή τών σχέσεων μετά
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γυναικός τήν οποίαν ήγαπησε αποτελεί 
Ιπεισόδιον θλιβερόν μέν άλλ’ ούχί αρ
κετόν δπως ώθήση τοΰτον είς την αυ
τοκτονίαν. Ό  πόθος προς άπόλαυσιν 
γυναικός τήν οποίαν ήγάπησε χωρίς νά 
κατορθώση δπως ικανοποίηση τάς επι
θυμίας του δημιουργεί μίαν καταστασιν 
απελπισίας, μελαγχολίας εις πολλής δέ 
περιστάσεις καί την ιδέαν τής αυτοκτο
νίας. Ό τα ν  δμως ικανοποίηση τάς επι
θυμίας του ό έ'ρως προς τήν ζωην καί 
μακράν τής άγαπωμένης γυναικός τον 
προσελκύει καί άναγεννάται εκ νέου. 
Έ κ  τοΰ λόγου τούτου εξηγείται διατί 
επακολουθεί εις τον άνδρα δ δισταγμός 
μετά τήν κατάκτησιν τής γυναικός, ενώ 
άντιθέτως ή γυνή εμφανίζεται τότε 
μάλλον αποφασισμένη καί τολμηρά. Είτε 
νεάνι,ς, είτε έγγαμος άναλογίζονται τάς 
Θλι βέράς κοινωνικός συνέπειας, τήν διάρ- 
ρηξιν τών σχέσεων μέ τούς συγγενείς, 
τον σύζυγον, τούς οικογενειακούς καί 
προσωπικούς φίλους, μέ τήν κοινωνίαν 
καί διά τοΰτο φαίνονται περισσότερόν 
τολμηραί.

** *
Μιά κατηγορία τών αδικημάτων τού

των τά δποΐα μετέχουσι τοΰ φόνου καί 
τής αυτοκτονίας προέρχονται από μητέ
ρας αί όποΐαι λόγο; τής δυστυχίας εις 
τήν οποίαν κατέληξαν φονεύουσι τά τέ
κνα των τά μικρά ή ασθενικά κατόπιν 
δ’ αυτοκτονοΰσι καί αι ΐδιαι. Πρόκει
ται δηλ. περί μητέρων αί όποΐαι θέλου- 
σι ν’ άποθάνωσι αλλά δέν δύνανται νά 
εγκαταλείψωσι τά τέκνα των διότι ταΰ- 
τα άποτελοΰσιν οιονεί μέρος τοΰ οργα
νισμού των Ή  έγκατάλειψίς των θά εί
χε δι’ αύτάς τήν έννοιαν δτι δέν συνε- 
πλήρωναν όλοκληρωτικώς τήν ιδίαν αυ
τών αυτοκτονίαν θλίβονται δε επι τή 
σκέψει δτι ή ζωή τών τέκνων των, τών 
αδυνάτων και ανικάνων νά προστατεύ- 
σωσι έαυτά Θά εινε μαρτυρική άνευ τής 
μητρικής προστασίας. Υπάρχει καί άλ- 

,λή περίπΐωσις όμίχδικσΰ φόνου τών τέ
κνων από γονείς εις καταστασιν όξυτάτου

παροξυσμού διανοητικής παρακρούσεως. 
’Άλλοτε ή αυτοκτονία, ενέχει τήν μάλ
λον εγωιστικήν μορφήν συγχεομένην 
προς τήν παθολογικήν ζηλοτυπίαν κα- 
ταπνίγουσα κάθε αίσθημα άλτρουΐσμοΰ. 
Εινε ή μεταθανάτιος ζηλοτυπία καθ’ ην 
ό αγαπών δέν Θέλει ν’ άπολαύση τις 
τοΰ άγαπωμένου του προσώπου μετά 
τον θάνατον τοΰ Ιδίου καί επιζητεί νά 
έπιτύχη τοΰτο διά τής αυτοκτονίας εις 
ε’ις την οποίαν προσπαθεί νά ώθηση 
καί τό έ'τερον πρόσωπον. Διά ν’ από
κτηση τήν τοιαύτην βεβαιότητα προβαί
νει εις τον φόνον τοΰ ετέρου κατόπιν δέ εις 
τήν ιδίαν αυτοκτονίαν. Δηλ. έχομεν την 
μορφήν τοΰ εγκλήματος τοΰ φόνου καί 
τής αυτοκτονίας. Παρά βαρβάροις λαοΐς 
ΙΘεωρεΐτο νόμιμος ό θάνατος ό όποιος 
άνάμενε τήν χήραν επί τοΰ τάφου 
τοΰ συζύγου της διά τής πυράς. *Άφ° 
ου εγώ άποθνήσκο), ή σύζυγός μου δέν 
οφείλει ν’ άνήκη εις κανένα άλλον.» Ή  
ανθρώπινη κακότης φθάνει πολλάκις καί 
εις άλλην μορφήν έκδικήσεως. 'Ο  αύτο- 
κτονών άφίνει επιστολήν εις τήν οποί
αν εκθέτει τά α’ίτια τής αυτοκτονίας του, 
διότι γνωρίζει δτι. επακολουθεί ή κοι
νωνική συμπάθεια προς τό Θΰμα, δπως 
ή περιφρόνησις καί τό μίσος προς τον 
αίτιον. Εινε λοιπόν δυνατόν πολλάκις ή 
γυνή νά φθάση είς τήν άπόφασιν τής 
αυτοκτονίας διάνα έκδικηθή τον σύζυγον, 
τον εραστήν ή καί τούς συγγενείς ακό
μη οί όποιοι τήν έπίκραναν είς τήν 
ζωήν.

Γενικώς δμως ή αυτοκτονία κατά 
τάς στατιστικάς πληροφορίας είναι τέσ- 
σαρας έ'ως πέντε φοράς όλιγαιτέρα με
ταξύ γυναικών, ή δ’ ανδρική έγκλημα- 
τικότης καί είς τό κεφάλαιον τούτο είναι 
ανώτερα κατά τήν αναλογίαν ταύτην. 
Έ ν  ’Ιταλία επί παραδείγματι κατά τήν 
περίοδον τοΰ 1874- 1883 μεταξύ τοΰ 
αριθμού τών αυτοκτονησάντών ήσαν
80.2 άνδρες, γυναίκες δέ 19.8* είς^τήν 
Πρωσσίαν κατά τό 1878 - 1882 ήσαν
83.3 άντρες καί 16.7 γυναίκες. Έ ν  Σα- 
ξ.ονία κατά τό 1874 - 1883 ήσαν 80.7
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γυναίκες 19.3. Έ ν  Γαλλία κατα την 
περίοδον (1876-1880) 79.0 άνδρες και
21.0 γυναίκες. Έ ν  Ελβετία κατά τό 
1876- 1882 85.0 άνδρες καί 15 γυναί
κες. Έ ν  ’Ολλανδία κατά τό 1880-1882
81.0 άνδρες καί 21.8 γυναίκες.

Όσάκις ή αυτοκτονία έχει ώς αφορμήν
τάς σωματικάς άλγηδόνας ή γυναικεία 
αυτοκτονία κατ’ άρ θμόν παρουσιάζει 
αισθητήν δυσαναλογίαν προς τήν ανδρι
κήν. Ούτως έν Γερμανία κατά τήν περίο
δον τών έτών 1852-1861 μεταξύ 21.0 
αύτοκτονούντων ήσαν άνδρες 9.61 καί 
γυναίκες 8.08 έξ αιτίας σωματικών πα
θήσεων καί τών εκ τούτων άλγηδόνων. 
Έ ν  Βελγίφ 1.34 άνδρες καί 0.84 γυναί
κες Έ ν  Γαλλία κατά τό 1873- 1878 
άνδρες 14.28 καί 13.56 γυναίκες. Έ ν  
’Ιταλία 1866-1877 6.70 άνδρες καί 8.50 
γυναίκες. Έ ν  Βιέννη κατά τό 1869 - 
1878 άνδρες 7.73 καί 10.37 γυναίκες. 
Έ ν  Παρισίοις είδικώτερον κατά τό 
1851-1859 άνδρες 10.27 καί 11.22 γυ
ναίκες. Ή  γυνή παρουσιάζει μικροτέραν 
ευαισθησίαν ή ό άνήρ είς τούς σωμα- 
τικούς πόνους διότι οί πό^οι είναι σχε
δόν αναπόσπαστοι προς τήν καθόλου 
φυσιολογικήν λειτουργίαν της γυναικός. 
Ε π ειδή  δέ ή φυσική ευαισθησία είναι 
βάσις τής ηθικής τοιαύτης, ευρίσκει δι
καιολογίαν τό φαινόμένον τής μικροτέ- 
ρας αυτοκτονίας συνεπεία παθήσεων 
σωματικών.

** *

Τά οικονομικά αίτια είναι ωσαύτως 
μία αφορμή αυτοκτονίας δΓ άμφότερα 
τά φΰλα. Κατά τον Λ ομπρόζο  ή οικο
νομική άθλιότης κατά τάς στατιστικάς 
παρατηρήσεις παρουσιάζει διπλάσιον καί 
άλλαχοΰ τριπλάσιον αριθμόν έκ τής τοι
αύτης αιτίας αυτοκτονιών μεταξύ τοΰ 
άνδρικοΰ φύλου, καίτοι μία οικονομική 
καταστροφή πλήττει σχεδόν έξίσου καί 
τά δύο φΰλα, ώς λ.χ. τον σύζυγον μετά 
τής γυναικός του, τον πατέρα μετά τών 
θυγατέρων του. Ή  γυνή εν τούτοις 
άνθίσταται περισσότερον είς τήν δυστυ

χίαν τοΰ άνδρός, προσαρμόζεται δ’ εύκο- 
λώτερον είς τούς πλέον αντιθέτους δρους 
τής κοινωνικής ζωής. Κυρία υψηλής κοι
νωνικής θέσεως καί μορφώσεως άνω- 
τέρας, μετά μίαν οικονομικήν κατα
στροφήν Θά προσφύγη είς επαγγέλματα 
άλλα, τής διδασκαλίσσηί, νοσοκόμου, 
D am e de com pagnie εύκολώτερον ή ό 
άνήρ δστις έζησεν έν μέσω τοΰ πλούτου, 
τής χλιδής, εϊτε τών λαμπυριζόντων 
αξιωμάτων. Συνήθως ό άνήρ θραύεται 
ψυχικώς καί σωματικώς προ τοιαύτης 
περιπετείας, είτε καταλήγει είς την αυ
τοκτονίαν. Λόγφ δέ τοΰ οτι η γυνη εχει 
καί όλιγωτέρας άνάγκα: καί μικροτέραν 
ευαισθησίαν προσαρμόζεται καλύτερον 
τοΰ άνδρός καί πρός τούς ψυχικούς πό
νους καί πρός τάς φυσικάς στερήσεις 
τής δυστυχίας, ήτοι ανεπαρκούς τροφής, 
περιβολής καί άνέσεως έν γένει.

Εις ταΰτα δέον νά προστεθή και τό 
περιστατικόν δτι είς μίαν οικονομικήν 
περιπέτειαν όχι μόνον έξ άτυχοΰς επι- 
χειρήσεως αλλά και έκ τύχης ή ευθυνή 
τής γυναικός είναι δλιγωτέρα και εμμε- 
σος, καί κατά συνέπειαν αί τύψεις τής 
συνειδήσεως είς τάς τοιαύτας περιπτώ
σεις δλιγώτεραι. Πάντως δμα>ς καί τό 
ζήτημα τής μητρότητος ασκεί σοβαρω- 
τάτην έπίδρασιν είς τήν γυναίκα καί επί 
όμοιων περιπτώσεων απλώνει τήν αγα
θοποιόν άντανάκλασίν του. Ή  γυνή γε- 
νομένη μήτηρ συναισθανεται περισσότε
ρον από τήν θλΐψιν τής δυστυχίας καί 
τής καταστροφής τό καθήκον νά δια- 
θρέψη τά τέκνα της καί νά μη τά εγκα- 
ταλείπη, ένφ ό άνήρ εις τον παροξυσμόν 
τής οδύνης του λησμονεί συνηθέστερον 
εκείνους οί όποιοι θ ’ άποβώσι τά άθώα 
θύματα τής πλάνης καί τών^σφαλμάτων 
του. Τέλος ή δλιγωτέρα υπερηφάνεια 
τής γυναικός θά τήν παρασύρη είς τήν 
έπαιτείαν καί όσάκις έ'χει ασθενές τό 
ηθικόν συναίσθημα είς έλευθέραν κοι
νωνικήν ζωήν.

'Όταν δέν ύπάρχη άλλη οδός σωτη
ρίας, ή δέ ή ηλικία σταθερά άντίληψις 
περί ηθικής άποφράσσει την οδόν πρός
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ευκολον πλουτισμόν διά ζωής ανωμά
λου είναι δυνατόν νά καταλήξη εις τήν 
αυτοκτονίαν, πάντοτε όμως σπανιώτερον 
άπό τόν άνδρα τοϋ οποίου τούς ώμους 
ώς λέγει και ό ήμέτερος κ. Γεωργιάδης 
Καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου εν τή 
εδρα τής ιατροδικαστικής εις το σύγ
γραμμά του βαρύνουσιν έπαχθέστερον 
τά οικονομικά βάρη κα'ι αι έκ τούτων 
φροντίδες καί περιπέτειαι. Αυτα'ι^ είναι 
αί κυριιότεραι τών αφορμών αι όποΐαι 
ώθοΰσι ώρισμένον άτομον εις τήν αυ
τοκτονίαν. Πολλοί τών συγγραφέων οί 
όποιοι έξετάζουσι τό ζήτημα τοϋτο ύπο- 
στηρίζουσιν δτι και ή κληρονομική προ- 
διάθεσις ασκεί τήν έπίδρασίν της εις 
τήν προς τήν αυτοκτονίαν ροπήν. Ό  
Σ ιγκέλε  μνημονεύει παραδείγματα αρ
κετά χαρακτηριστικά. Ή  κυρία Λ  . . . .
ή οποία άπεπειράθη ν ’ αύτοκτονήση 
κρημνιζομένη εκ τής γεφύρας^ τών Πα- 
ρισίων είς τόν Σηκουάναν εΐχεν εννέα 
συγγενείς οί όποιοι εύρον τον θανατον 
καθ’ ομοιον τρόπον. "Ετερος ονομαζό
μενος Μπερζέ δστις ηύτοκτόνησε πυρο- 
βολήσας κατά τοΰ εαυτοΰ του είς την 
καρδίαν, είχε θειον φονευθέντα^καθ’ δ- 
μοιον τρόπον, πατέρα έξ ασφυξίας, καί 
μίαν θείαν κρεμασθεΐσαν εντός τοΰ δω
ματίου της. Κατά περίεργον σύμπτωσιν 
συνέβη άνάλογόν τι είς φοιτητήν τής 
νομικής έξ άρίστης οίκογενείας τής 
Κρήτης.

** *

Επίσης ή υποβολή κα'ι ή διά τοϋ 
παραδείγματος μίμησις άσκοΰσι ^τήν 
όλεθρίαν αυτών έπίδρασίν. Εις ωρι- 
σμένας περιόδους αί αύτοκτονίαι εμφα
νίζονται οίονε'ι έπιδημικαι ως αναφερει 
δέ ό Γ χ ιγερ μ ε  εις τό εργον του «Πώς 
γινόμεθα έγκληματίαι» τό τόξον τοΰ 
θριάμβου, ό πύργος τοΰ Ά ϊφ ελ  και ή 
γέφυρα Μπύτ-Συμόν έν Παρισίοις είναι 
οί κατά προτίιιησιν τόποι διά τούς α
πελπισμένους ζητοΰντας τόν Θάνατον έκ 
τής πτώσεως, άλλοι δέ προδιατεθειμε- 
-νοι ψυχικώς ωθήθησαν εις τήν αυτο

κτονίαν άπό τήν άνάγνωσιν τοΰ αισθη- 
ματικοΰ βιβλίου τοΰ G oethe «ό Βέρ· 
θέρος»· θά  ήδύνατό τις δέ νά ίσχυρισθή 
δτι άφ’ δτου ό Μιμήκος και ή Μαίρη 
εΰρον τόν θάνατον έκ τής εκούσιας αυ
τοκτονίας άπό τόν γνωστόν βράχον τής 
Άκροπόλεως, ό τοπος αυτός κατέστη 
προσφιλέστερος είς εκείνους οι οποίοι 
άπό άνάλογον ερωτικόν αίσθημα ήσθάν- 
θησαν προδιάθεσίν τινα δια την αυτο
κτονίαν.

Ό  πολύς Λακασάν  (L acassagne) 
εις τό σύγγραμμα αύτοΰ «Precis de 
m edecine legale» άσχολεΐται καί περ'ι 
τοΰ ζητήματος τούτου έπΐ τή βάσει δέ 
τών δεδομένων τής έγκληματολογικής 
στατιστικής έν Γαλλία παρατηρεί δτι ή 
ροπή ποός τήν αυτοκτονίαν βαίνει αύ- 
ξανομένη. Ούτως λ.χ. ένφ κατά τήν πε
ρίοδον τών έτών 1881-18Β6 ό ολικός 
άριθμός τών αυτοκτονιών έν Γαλλία 
άνήλθεν είς 7339, κατά τό 1905 εις 
9336, κατά τό 1912 έφθασεν είς τον 
αριθμόν 10104 καί κατά τό 1913 είς 
10339. Είναι δέ άναμφισβήτητον δτι 
κατά τήν μεταπολεμικήν περίοδον ο 
άριθμός τών αυτοκτονιών είς δλας τας 
χώρας παρουσιάζει δυσαναλόγως μεγά
λη ν αύξησιν έκ τών αύτών άκριβώς αί
τιων, έκ τών οποίων παρετηρήθη έπέ- 
κτασις και είς τό πεδίον τής καθόλου 
έγληματικότητος. 'Ο  L acassagne δίδει 
τόν εξής ορισμόν δσον άφορά τήν αυ
τοκτονίαν : Τό ένστικτον τό οποίον μάς 
οδηγεί καί τό όποιον δύναταί τις ν 
άποκαλέση ένστικτον τής καταστροφής, 
αποβαίνει παρά τώ άνθρώπω τό ένστι
κτον τοΰ φόνου όταν τό έμπόδιον άπο- 
τελεϊ εις τών όμοιων του, καί ή κλίσις 
πρός τήν αύτοκτονίαν δταν συναντά τό 
κώλυμα είς τόν ίδιον εαυτόν του.^

ΩΘούμενον άπό εν ισχυρόν έλαιήοιον, 
εγωιστικόν συνήθως, τό καταστρεπτικόν 
έ’νστικτον, αντιδρά τότε κατά τοΰ ένστι
κτου τής προσωπικής αύτοσυντηρήσεως. 
ΑύτοκτονεΙ τις διά ν’ άποφύγη μίαν 
ζωηράν θλίψιν, εν τραΰμα τής ματαιο- 
δοξίας ή ύπερηφανείας του, τάς βασάνους
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τής ζηλοτυπίαν, ενίοτε τάς όδύνας μιας 
«φοσιώσεως καί στοργής θραυσθείσης. 
Πάντως ή αυτοκτονία είναι αποτέλεσμα 
τής απελπισίας. Ή  Εκκλησία καταδικα- 
ζει τήν αύτοκτονίαν, ό δέ μέγας ποιητής 
Δ άντε είς τό περίφημον ποιήμα «Ντι- 
βινα Κομέδια’ κατατάσσει τούς αύτο- 
κτονοϋντας μεταξύ τών βιαίον κατά 
τοΰ πλησίον καί κατά τοϋ Θεοΰ’ έν τφ 
εβδόμφ κύκλιο τοΰ δεκάτου τρίτου βι
βλίου τής κολάσεως μας παροΐ'σιάζει τούς 
τυράννους καί τούςλησιάς κολυμβώντας 
είς τό αιμα, τάς ψυχάςτών αύτοκτονούν- 
των κλεισμένος έντός τοΰ κορμοΰ δέν
δρων, τούς βλάσφημους έίηπλωμένους 
επί καίοντος εδάφους, μέ τό πρόσωπον 
έστραμμένον πρός τόν ούρανον και εκτε- 
Θειμένον είς τήν βροχήν τοΰ πυρός.

Καί ή ήμετέρα Εκκλησία καταδικα- 
ζει ωσαύτως τήν αύτοκτονίαν μόνον κατ’ 
ανοχήν έπέτρεπεν δπως γίνεται η κηδεία 
τών αύτοκτονούντων κατα τους εκκλη
σιαστικούς τύπους.

° Ε π ίλογος
Περατώνα>ν τήν ομιλίαν ταύτην εκ

φράζω τάς ειλικρινείς μου εύχαριστίας 
πρός τό σεμνόν άκροατηριον το οποίον 
ειχε τήν υπομονήν νά με παρακολούθη
ση, καίτοι τό θέμα ίσως δια πολλούς δεν

παρουσιάζει έξαιρετικόν κοινωνικόν εν
διαφέρον άπό άπόψεως ιδίως καί)αρώς 
Ελληνικής. Γάλλος συγγραφεύς ύπεστή- 
ριξεν άλλοτε δτι κάθε άνθρωπος είναι 
καί εγκληματίας έν σχέσει μέ τάς κοινω
νικός αντιλήψεις ωρισμένης ιστορικής 
περιόδου.

Θά ήδύνατο κανείς νά εΐπη δτι είς 
κάθε άτομον είς στιγμάς απελπισίας^ θά 
έκυοφορήθη ποτέ καί ή ιδέα τής^αυτο
κτονίας τής οποίας αί συνέπειαι άτυχώς 
είνε ανεπανόρθωτοι καί κατά τοΰτο ή 
μελέτη τοΰ ζητήματος δέν παύει νά προ- 
καλή ένδιαφέρον άπό τής κοινωνικής 
άπόψεως. Λόγφ τής έπιδράσεως τήν οποί
αν ασκεί ή μίμησις διά τής άναγνωσε- 
ως είς τάς εφημερίδας τών λεπτομερει
ών τών α ύ τ ο κ τ ο ν ιώ ν  συνιστάται η απα- 
γόρευσις τής αναγραφής τών τοιούτων 
δημοσιευμάτων, δπως άκριβώς απαγο
ρεύεται ή άφήγησις γεγονότων αντιθέ
των πρός τήν ηθικήν καί τήν δημοσίαν 
υγείαν. Ά π ό  τήν γυναίκα κα'ι ιδίως τήν 
μητέρα ή οποία μελλει νά δωση εις το 
τέκνον της δχι μόνον την φυσικήν αλλά 
καί τήν ηθικήν ζωήν άναμένομεν καί 
επί τοΰ σημείου τούτου τήν αγαθοποι
όν έπίδρασίν, διά τής έμπνεύσεως τοϋ 
θάρρους, τής πίστεως, τής αυτοθυσίας 
αλλά καί καί τής αγάπης πρός τήν ζωήν
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Ο Θ Ρ Υ Λ Ο Ξ  ΤΟ Υ  Ο ΡΦ ΕΑ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΗΣ ΠΟΙΗΣΗ 

β Ι Α Λ Ε Ξ Ι Ξ
θ . Σ Υ Μ Β Δ Ι Ν Ο Υ ,  Συγγραφέως 

Etc τήν αίθουσαν τοϋ Λυκείου Έ λληνιδον. 11 Ιανουαρίου 1928.

Τό «Λύκειον τών Έλληνίδων>> είναι 
τό κατ’ εξοχήν σύγχρονον ελληνικόν 
ίδρυμα. Μέ χό μέχρι τούδε έργο του 
έδειξε, δείχνει και θά  δείχνη και ατό 
μέλλον δτι δέν είναι ανάγκη νά διατρέ
χουμε άσθμαίνοντας μόνο τις ευρωπαϊ
κές λεωφόρους για νά ευρουμε κάτι που 
μεταφυτευόμενο στον τόπο μας θά μπο
ρούσε νά συντέλεση στην πρόοδο και 
τ ο ν  εκπολιτισμό του. Σκαρφαλώνοντας 
απάνω στά έλλην ικά βουνά, στά οποία 
ουδέποτε έπαυσαν νά ζοΰνε οι αρχαίοι 
Θεοί, άνοζητόντας τήν 'Ελλάδα μέσα 
στην Ελλάδα, κλείνοντας μέσα στην 
ψυχή μας — γιά νά μεταχειριστώ τάθά- 
νατα λόγια τοΰ ποιητή — τήν Ελλάδα, 
μποροΰμε νά αισθανθούμε κάθε είδος 
μεγαλείου. Γιατί Ελλάδα δέν είναι μό
νον δ,τι υπάρχει σήμερα. "Ενας ολόκλη
ρος, επιβλητικός, μεγαλειώδης, ακλόνη
τος πνευματικός κόσμος εξαπολύθηκε προ 
πολλών αιώνων από τό μικρό αυτό κο- 
μάτι τής γής, πού έχουμε τήν εξαιρετική 
τύχη νά κατοικούμε εμείς σήμερα, και 
έφώτισε τον σκοτεινιασμένο τότε δ εθνή 
ορίζοντα. Ό  κόσμος αυτός πού εξακο
λουθεί ακόμη και σήμερα και θά έξα- 
κολουθή έφ’ δσον ή γήινη σφαίρα στρέ
φεται γύρω στον άξονα της, νά όδηγή 
τήν ανθρώπινη σκέψη πρός τό μεγάλο 
καί τό ωραίο, ήταν έλληνικός.Έλληνικός 
ήταν κι 6 Βυζαντινός πολιτισμός, πού 
ώς τά χτες ακόμη περίμενε τόν μελετητή 
του, γιά νά τόν παρουσίαση ποιος πραγ
ματικά ήταν. ’Αλλά μήπως είναι μικρό
τερος δ πολιτισμός τών νεωτερων ηρωι
κών χρόνων, από τόν όποιον άνεπήδησε 
ή ελληνική ελευθερία; Πόσοι ελληνικοί 
κόσμοι! Τούς ελληνικούς αυτούς κόσμους

έβάλθηκε νά μελετήση και νά κάνη νά 
ζωντανεύσουν μπροστά μας, το Λύκειο 
τών Έλληνίδων. Καί τό επέτυχε. Καί 
μπορεί νά είναι υπερήφανο γι αυτό Η 
επικράτηση τοΰ αρχαίου ελληνικού ρυθ
μού, τοΰ Βυζαντινοΰ και τοΰ νεώτερου 
νησιώτικου στήν διακοσμητική τέχνη 
είναι έργο τοΰ Αυκείου τών Ελληνίδων. 
Τό δυνατό ψυχικό συγκλόνισμια πού δο
κιμάζουμε δλοι μας, τό ψυχικό λουτρο 
πού πέρνουμε δλοι μας στις μεγάλες 
ακούσατε; τις ώνόμασα μεγάλες γιορ
τές τοΰ Σταδίου, μέ τήν παρέλαση εκα
τοντάδων κοριτσιών, στά ώραιόγρςιμμα 
κορμιά τών όποιοίν ανεμιζονται πολύ
χρωμες χλαμίδες, αστραποβολούν ολό
χρυσα και πετροστολισμενα Βυζαντινά 
άμφια, επιβλητικές πορφύρες, πλουμιστές 
χωριάτικες φορεσιές, άσημοστολισμενα 
γιορντάνια, χαρούμενες νησιώτικες κεν
τημένες ποδιές και παπαρουνενια φέσια, 
μέ τήν αναβίωση υποβλητικών πομπών 
και τό ξαναζωντάνεμα τών πολυσύνθε- 
των και αρμονικών μέσα στήν λιτότητα 
τοΰ ρυθμού τους ελληνικών χορών, είναι 
και αυτό έργο τοΰ Λυκείου τών Έ λλη
νίδων.

Κατ3 εξοχήν ελληνικόν ίδρυμα τό Λύ
κειο τών Έλληνίδων, μέσα στήν πολύ
μορφη και πολυσχιδή του προσπάθεια 
δέν λησμονεί νά προσφέρη καί εκλεκτή 
πνευματική τροφή στις Ελληνίδες. Κ 
έτσι ποτέ του δέν παρέλειψε νά οργα- 
νώνη κάθε τόσο σειρά διαλέξεων με θέ
ματα πού ν’ αφορούν την Ελλαδα. 
Είμαι υπερήφανος γιατί σέ μένα έτυχε 
ή τιμή νά εγκαινιάσω τήν σειρά τών 
έφετεινών του διαλέξεων. ’Ίσως νά 
ήμουν δ όλιγώτερο κατάλληλος γι’ αύτχό.
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Κανείς δμως δέν έχει τό δικαίωμα ν 
άρνηθή νά προσφέρη εκείνο που μπο
ρεί νά δ (όση γιά τόν τόπο του. ’Ακόμη 
περισσότερον δταν ή πρόσκληση προέρ
χεται από τό Λύκειο τών Έλληνίδων. 
Τότε δέν είναι απλή πρόσκληση. Είναι 
επιταγή. Είναι Ικτέλεση υπέρτατου κα
θήκοντος. Κ’ έστι παρακαλώ το ευγε
νικό μου ακροατήριο νά κρίνη την ση
μερινή μου ομιλία, πού γιά θέμα έχει 
τό Θρύλο τοΰ Ό ρφέα στη δημοτική 
μας ποίηση.

** *

Βρισκόμαστε δέκα τρεις αιώνες προ 
Χριστού. Ή  Ινδ ία  υστέρα από μιά 
μεγάλην εποχή δόξας ειχε καταπέσει 
στήν περίοδο τής πνευματικής ακινη
σίας. Ή  ’Ασσυρία είχεν εξαπολύσει στον 
κόσμο τήν μάστιγα τής τυραννίας έξα- 
κολουθόντας νά ποδοπαιή τήν ’Ασίαν. 
Ή  Αίγυπτος μεγάλη μέ τήν επιστήμη 
τών ιερέων της καί μέ τούς Φαραώ της, 
έπάλευε μ’ δλες της τις δυνάμεις ενάντια 
στήν παγκόσμια αυτή αποσύνθεση, χωρίς 
δμως ή δράση της νά περναη τον Ευ
φράτη καί τήν Μεσόγειο. Ο λαός τοΰ 
Ισραήλ ειχεν υψωμένα μέσα στήν έρημο 
τήν αρχή τοΰ «άρρενος θεού» καί τής 
θείας ενότητας, μέ τήν βροντερή φωνή 
τοΰ Μωϋσέα, χωρίς δμως ή γή νά έχη 
άκουσμένα ακόμη τήν ηχώ της. Την 
'Ελλάδα είχαν χωρισμένη βαθειά η Θρη
σκεία και ή πολιτική. Οί θεοί της, φερ
μένοι από δλα τά πέρατα. τής γής από 
διαφόρους ιερείς οί όποιοι άκολουθόν- 
τας τούς εμπόρους ή τούς πειρατές κρύ
βανε μέσα στο πλοίο κάποιο ξύλινο 
ξόανο μιας θεότητας, τό δποΐον, αντι
προσώπευε γι’ αυτούς μιάν αντίληψη 
τής φύσης, ένα σύνολο νόμων, μιά 
πολιτική καί θρησκευτική οργάνωση. 
Έ τσ ι στο Ά ρ γο ς λατρεύανε τήν "Ηρα. 
Στήν ’Αρκαδία τήν ’Άρτεμη. Στη Πάφο 
καί στήν Κόρινθο ή Φοινικική Ασταρτη 
είχε γίνει ή Αφροδίτη, ή άναδυομένη 
από τόν άφρό τών κυμάτων. Μιά αιγυ
πτιακή αποικία ειχε φέρει στήν Ελευ

σίνα τήν λατρεία τής Ισιδας, υπό τήν 
μορφή τής Δήμητρας, τής^ μητέρας τών 
Θεών. Ό  Έρεχθέας μεταξύ τοΰ Ύμητοΰ 
καί τοΰ Πεντελικοΰ εΐχεν ιδρύσει την 
λατρεία μιας παρθένου Θεάς, κόρης 
τοΰ γαλανού ουρανού, πού ήταν φίλη 
τής έλη ας καί τής σοφίας, ο ναός τής 
οποίας επιβλητικός, πλούσιος υψιονονταν 
απάνω στήν ’Ακρόπολη.

Αυτές, νά πούμε, ήσαν οί τοπικές Θεό
τητες. ’Απάνω δμως άπ’ αυτές βασι
λεύανε μερικοί αρσενικοί και κοσμιογο- 
νικοί θεοί. Μέ τό νά είναι δμως εξυβρι
σμένοι στις κορφές τών ψηλών βουνών 
καί μέ τό νά μή βρίσκωνται ανάμεσα 
στον λαό, είχαν μικρήν επιρροή, πού 
τούς τήν έμείωνε περισσότερό η λαμπρή 
ακολουθία τών θηλυκών θεοτήτων. Ο 
ηλιακός Θεός, ο δελφικός Απολλωνας 
υπήρχε τήν εποχή εκείνη, αλλά δέν έπαι
ζε ακόμη σημαντικό ρόλο. Ό  λαός από 
τόν ιιυστηριώδη καί παγκόσμιό θεο 
προτιμούσε τις Θεές που παρισταναν τη 
φύση σέ διάφορες δημιουργικές της εκδη
λώσεις, τις γοητευτικές ή τις τρομερές. 
Τά υπόγεια ρεύματα τής ’Αρκαδίας, οί 
σπηλιές τών βουνών ίσαμε τά έγκατα 
τής γής, οί ηφαιστειώδεις εκρήξεις στά 
νησιά τοΰ Αιγαίου Πέλαγους, είχαν 
δώσει από ενωρίς στους Ελληνας την 
κατεύθυνση πρός τήν λατρεία τών μυ
στηριωδών δυνάμεων τής γής. Έτσι, 
γεννήθηκε δίαισθαντικά, Θά μπορούσε 
κανείς νά πή, δ φόβος κι’ ο σεβασμός 
πρός τή φύση. ’Έ τσι εθεοποιήθηκε η 
φύση. Μόλ’ αυτά επειδή δλες αυτές οι 
θεότητες δέν είχαν κέντρο έπ£κοινωνίας,: 
ούτε καμιά θρησκευτική σύνθεση, βρισκόν
τουσαν σ’ άγριο πόλεμο αναμεταξύ τους. 
Οί εχθρικοί ναοί, οί αντίπαλες πόλεις,; 
οί χωρισμένες από τούς τοπικούς θεούς 
κι από τήν φιλοδοξία τών ιερεων και 
τών βασιληάδων λαοί έμισοΰντο αναμε
ταξύ τους, έζηλευοντο κ’ έφταναν σ’ αιμα
τηρούς πολέμους.

Κι αυτά μέν γινόντουσαν στήν Πελο
πόννησον καί ιή  Στερεάν Ελλάδα.^ Ας 
δούμε δμως τί παράλληλα γινότανε
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στην άγρια, μέ τά τραχεία κα'ι κακο
τράχαλα βουνά της Θράκη. "Οπως δλοι 
οΐ αρχαίοι λαοί—λέει ό E dm ond  Chure 
—πού λάβανε τήν οργάνωση τους άπό 
τά μυστήρια, έτσι και ή Ε λλά : είχε τήν 
ιερή της γεοογραφία, δπου κάθε χώρα 
γινότανε τό σύμβολο ενός τοπικού πνεύ
ματος καθαρώς νοητικοΰ και υπέργειου. 
Τίποτε λοιπόν τό παράξενο αν ή Θράκη 
θεωρήθηκε πάντοτε άπό τούς "Ελληνας 
ώς ή κατ έξοχήν άγρία χώρα, ως ή 
χώρα τοΰ φωτός καί ή άληθινη πατρίδα 
τών Μουσών. Τά βουνά της εΐχαν τά 
παλαιότερα ιερά τοΰ Κρόνου, τοΰ Δία 
καί τοΰ Ουρανού. Ά πό  κεί είχαν κατεβει 
μ’ εύκολους ρυθμούς ή Ποίηση, οι Νό
μοι κι οί Ιερές Τέχνες. Πνευματικό 
τέκνον τής Θράκης ήταν κι δ Ορφέας, 
πού λάμπει άνάμεσα στις διάφορες επο
χές, μέ τήν πνευματικήν άχιίδα ενός 
δημιουργικού πνεύματος καί τοΰ οποίου 
ή Ψι,λή μέσα στά άνδρικά βάθη της 
δονήθηκε άπό έρωτα για τό Αιώνιο 
θήλυ, καί στον όποιον έροοτά του άπο- 
κρίθηκε στά βαθύτατα μύχιά του τό 
Αιώνιο θήλυ, πού ζή καί πάλλεται οέ 
τριπλή μορφή, μέσα στή φύση, τήν 
άνθροοπότητα κα'ι τόν ουρανό.

Ά π ό  ποιαν άνάγκη άνεπήδησε μέσα 
άπό τήν φαντασία καί τό θρησκευτικό 
παραλήρημα τών άρχαίων 'Ελλήνων ο 
Ό ρφ έα ς; Τόν καιρό έκεΐνο ή Θράκη 
ήταν έρμαιο βαθύτατου μανιασμένου 
άγώνα. Τά ηλιακά θρησκεύματα, οί άρ- 
(7 ενικοί κοσμογονικοί θεοί—πού ήταν 
έξωρισμένοι άπάνω στά ψηλά βουνά 
μέσα στις έ'ρημες χώρες, καϊ τά σελη
νιακά θρησκεύματα, πού βασιλεύανε 
στά δάση καί τις βαθειές κοιλάδες, ή 
ανήσυχη άκολουθία τών γυναικείων θεο
τήτων, μέ τούς φι/.ήδονους ύμνους τοιις, 
τις άπόκρυφες τέχνες τους καί τήν δρεξη 
τής οργιαστικής διέγερσης, αμφισβη
τούσαν δ ένας άπ’ τόν άλλο τήν κυριαρ
χία. Αναμεταξύ στούς ίερείς τοΰ ήλιου 
και στούς ιερείς τής σελήνης, υπήρχε θ α 
νάσιμος πόλεμος. Αγώνας φύλων, άγώ- 
νας άρχαΐος άλλά αιώνιος, μεταξύ τών

ανδρικών καί τών γυναικείων στίχων, 
μεταξύ τοΰ άντρα καί τής γυναίκας, άγώ- 
νας πού γεμίζει τήν ιστορία μέ τις εναλ
λαγές του, καί μέσα στον όποιο παί
ζεται τό μυστικό τών κόσμων. Ό  λαός 
προτιμούσε τή ν  ανήσυχη άκολουθία τών 
θηλυκών θεοτήτων, πού Θυμίζανε τα 
επικίνδυνα πάθη καί τις τυφλές δυνά
μεις τής φύσης. Τρομαχτικές καταχρή
σεις άρχισαν νά προκύπτουν άπό τήν 
άφορμή αυτή. Στούς Θράκες οΐ ιέρειες 
τής σελήνη: είχαν άποχτήσει τήν κυριαρ
χία. Γιά σημείο τής νίκης τους είχαν 
παρμένο τό δνομα Βακχίδες σάν να 
ήθελαν νά δηλοόσουν μ’ αυτό τήν κυριαρ
χία της, τήν υπέρτατη βασιλεία τής 
γυναίκα:,τήν έπικράτησή της άπάνω στον 
άντρα. Μάγισσες, γόησσες καί  ̂ αιμο
χαρείς ιέρειες τής θυσίας άνθρωπινων 
Ουιιάτων είχαν στημένα τά ιερά τους μέσα 
σ’ άγριες κι’ απομακρυσμένες λαγκαδιές. 
Οί Βακχίδες επόμενον ήταν νά φτάσουν 
’ίσαμε τά άνάκτορα μερικών βασιληάδοιν, 
οί δποΐοι στή χλιδή καί τις διαστρο
φές τής Ά σίας ενώνανε καί βάρβαρα 
ήθη. Τούς πλάνεψαν μέ τήν φιληδονία 
καί τούς δαμάσανε μέ τόν τρόμο. Οΐ 
ιερείς τοΰ Ά πόλ 'ω να  καί τοΰ Δία άπό 
ήμερα of ημέρα ύστερ’ άπ’ αυτό έξασθε- 
νοϋσαν άπάνω στις έρημες κορφές τών 
βουνών, πού τις συχνάζανε μονάχα οι 
κεραυνοί, άπέναντι τών θηλυκών θεο- 
τήτων, πού άντίστροφα κέρδιζαν έδα- 
φος μέσα στις καυστικές κοιλάδες. Οί 
θεοί είχανε χωρισμένη τή Θράκη σέ 
δυο έχθρικά στρατόπεδα.

Μιάς τέτοιας μεγάλης στιγμής ^γέν
νημα ύπήρξεν ό Όρφέας. Μόνη ή ισορ
ροπία τών δυο αυτών θεϊκών άρχών 
ή μπορούσε ν’ άποκαταστήση τήν ταξη 
καί νά παραγάγη τούς μεγάλους πολιτι
σμούς. ’Έπρεπε νά έπέλθη ή συγχώ- 
νευση τοΰ άρσενικοΰ και τοΰ θηλυκού 
γιά ν’ άποτελεσθή ή ουσία καί τό μυ
στήριο τής θεότητας. Κ ’ έγεννή0η ό 
Όρφέας, ό κυρίαρχος, δ άθάνατος καί 
τρεις φορές στεφανωμένος, κάτω στον 
Ά δη , άπάνω στή γή καί ψηλά στον
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ουρανό. Καί μέ τή γέννηση τοΰ Όρφέα 
έπήλιΊε ή αρμονία. Άλλ’ αρμονία είναι 
μουσική' τίποτα επομένως τό παράξενο 
αν τό 'Ελληνικό πνεΰμα θέτοντας τόν 
ξανθό θεό κυβερνήτη τής σκέψης του, 
έξουδετερωτή τών ψυχικών του συναι
σθημάτων πού βρισκόντουσαν σέ μια 
διαρκή σύγκρουση, τοΰ έδωσε γιά δπλο 
στά χέρια τήν έφτάχορδη λύρα. Τ ί ήταν 
ή λύρα τοΰ Ό ρ φ έα ; Ό  ήχος τών εμ
πνευσμένων Θεών. Γιατί ή λύρα του μέ 
τις εφτά χορδές περιλαμβάνει τό σύμ- 
παν. Γ  ιατί γιά χορδές έ'χει θεούς. Στο 
άκουσμα τής μουσικής του ή Ελλάδα 
θά  δμοφωνήση σάν λύρα.

'Η  άρχαία Ελληνική μυθολογία άνα- 
φέρει τόν Θάμυρη, πού τραγουδώντας 
τόν πόλεμο τών Τιτάνων τυφλώθηκε 
άπό τις Μούσες. ’Αναφέρει άκόμη τό 
Αίνο πού εϊσήγαγε στήν Ελλάδα τά με
λαγχολικά τραγούδια τής Άσίας καί πού 
σκοτώθηκε άπό τόν Ηρακλή. Α ναφέ
ρει τόν Ά μφίω να πού μέ τά τραγού
δια του έκανε νά κινοΰνται οί πέτρες 
καί δ δποΐος μέ τήν λύρα του έχτισε 
ναούς. Κάθε ένας άπ’ αυτούς είναι τό 
σύμβολο τής νίκης μιας θρησκείας ενάν
τια μιάς άλλης. Ό  Όρφέας ήταν δ 
νικητής δλων τών θρησκειών κι ό 
ιδρυτής μιάς καινούργιας θρησκείας: 
Τής αρμονίας. Τόν συναντάμε νικητή 
άπάνω στον ούοανό. Νικητή στή γή. 
Ή  γοητεία τής λύρας του, άπό τούς 
άνθρώπους πού τρέχουν νά τήν άκού- 
σουν, μεταδίνεται σ’ δλόκληρη τή 
φύση, τήν έκστατική καί μαγεμένη. Τά 
άγρια θεριά βγαίνουν άπό τά κρυσφύ- 
γετά τους κ’ έρχονται νά ξαπλωθούν 
μπροστά στά πόδια του. Τά δέντρα κι 
αυτοί οί βράχοι φεύγουν άπό τή θέση 
τους, γιά νά πάνε κοντά νά τόν άκού- 
σουν. "Οταν συνοδεύει τούς Άργοναΰ- 
τες στή>' εκστρατεία τους, τό σκάφος 
τής Ά ργώ ς κυλάει απαλά άπάνω στή 
γαληνεμένη θάλασσα· οί συμπληγάδες 
πέτρες, πού άπειλοΰν νά κάνουν κομ
μάτια τό άργοναυτικό καράβι, σταμα
τάνε χωρίς νά ξανακινηθοΰνε πιά· δ

δράκοντας πού φύλαγε τό χρυσόμαλλο 
δέρας στήν Κολχίδα, κυριεύεται άπό 
άκαταμάχητο ύπνο. Τόν συναντάμε νι
κητή καί κάτω στον ’'Αδη. Οι σκληροί 
άρχοντες τοΰ μαύρου Βασιλείου στο 
άκουσμα τής λύρας του συγκινοΰνται. 
Θαύματα τής μουσικής αρμονίας, πού 
πηγή της ήταν δ Όρφέας κι αφού πε- 
θανε άκόμα, τ’ άηδόνια πού χτίζανε τις 
φωλιές τους άπάνω στον τάφο του, 
τραγουδοΰσαν μέ γλυκύτερη φωνή άπό ■ 
τάλλα άηδόνια. Τέτοιες ήταν οί εικόνες 
μέ τις δποϊες οί 'Έλληνες προσπάθη
σαν νά έκφράσουνε τ’ άποτελέσματα 
τής μουσικής στις άνθρώπινες ψυχές, 
τόν γλυκό κ’ ισχυρό συναρπασμο τής 
μεγάλης της δύναμης.

** *
Δέν είμαι δ πρώτος, κυρίες μου καί 

κύριοι, πού θά μιλήσω γιά τήν σχέση 
πού υπάρχει μεταξύ τοΰ άρχαίου Έλλη - 
νικοΰ πνεύματος και τοΰ νεωτερου. 
Ε πειδή δμως τό θέμα τής δμιλίας μου, 
δσο περιωρισμένο κι αν είναι, είναι μια 
άπό τις ϊρανώτερες άποδείξεις τής πνευ
ματικής συνέχειας πού κραταει απο την 
άρχαία Ελλάδα ίσαμε τούς χρόνους πού 
γράφηκαν τά άθάνατα δημοτικά μας 
τραγούδια, είμαι υποχρεωμένος νά κάνω 
μιά μικρή παρέκβαση καί ν’ άναφέρω 
καί μερικά άλλα παραδείγματα πλατύ
τερης καί γενικώτερης σημασίας γιά νά 
διαπιστώσω τήν ακλόνητη άξία τής με
γάλης άλήθειας. Πραγματικά ένας μελε
τητής τών δύ ι πνευμαηκών κόσμων, 
τοΰ άρχαίου έλληνικοΰ καί τοΰ νεώτερου 
μένει κατάπληκτος μπροστά στήν ομοιό
τητα τής άντίληψης τής ζωής καί τοΰ 
συναισθήματος τής φύσης πού υπάρχει 
σ’ αυτούς. Τά στοιχεία τής φύσης,^ ώς 
δ'ντα ιερά μέ τά δποΐα συνδέεται άπο- 
χαιρετάει ό Φιλοκτήτης φεύγοντας:
Χ αϊςε ώ γη τής Λήμνου, πού γύροι τήν βρέ-

]χει ή θάλασσα,
Καί στείλε με μέ οίίριον άνεμο χωρίς νά μοΰ

[συμβχι τίποτε
Έ κεΐ, δπου ή παντοδύναμη Μοίρα μέ φέρνει.
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Στά αυτά στοιχεία τής φΰσης απευ
θύνεται κι ό ετοιμοθάνατος κλέφτης 
τοΰ δημοτικού τραγουδιού.
"Εχετε γειά ψηλά βουνά καί κρουσταλλένιες

[βρύσες

Ό  Προμηθέας καρφωμένος άπό τόν 
5 Ηφαιστο, πού εκτελοϋσε διαταγή τοΰ 
Δία, άπάνω στον Καύκασο, φωνάζει γιά 
βοήθεια ολατά μεγάλα αιθέρια πνεύματα.
‘Ω θείε ουρανέ κοί ταχύπτεροι άνεμοι, 
καί πηγές τών ποταμών, καί τών Θαλασσίων

[κυμάτων
αμέτρητα χαμόγελα, καί σένα, ώ Γή, πού 

[γέννησες τά πάντα 
καί σένα τόν “Ήλιο που ολα τα βλέπει-, ναλώ

[για μάρτυρες
κοιτάχτε με τί πάσχω εγώ Θεό; οπό Θ εούς!

Ό  Αΐαντας παράλληλα αποχαιρετών
τας τή ζωή λέει:
Σένα δέ, ώ σημερινό φωτοβόλημα τήε φενγο-

[βόλου ημέρα;, 
καί τόν άρμαν δρομοϋντα ήλι ■ χαιρετάω, 
γιά τελευταία φορά, γιατί δέ θό τόν ξανοϊδώ

[πιά.
*Ω φώς, ώ Ιερό χώμα τής πατρίδας μΓ,υ Σα

λαμίνας,
'Ω  εοτία τοϋ πατρικοί μου σπιτιού,
Κ αί οένα, ώ ένδοξη 1 'θήνα,καί τούς κατοί

κους σου
Πού μαζί μ1 αύτοΰ. άνετράφηκα,
Καί οάς, ώ κρήνί ς καί ποτάμια καί τις 
Τρωικές πεδιάδες χαιρετάω, χαίρετε, ώ σύν-

[τροφοί μου.

Τά αυτά αιθέρια πνεύματα επικαλείται 
κι δ καπετάν Ζήδρος τοϋ δημοτικού 
τραγουδιού.
Ά φ ίνω  γειά στον "Όλυμπο, σ’ όλα τά κορ-

[φοβού> ια,
Σέ σας, λημέρια μου έρημα, πλατάνια με τούς

[ίσκιους
Βρυσούλες μέ τά κρύα νερά καί χαμηλοί μου

) άμποι
Ά φίνω  γειά στούς σταυραετού καί σ’ δ ια

[τά ξεφτέρια
Ά φ ίνω  γειά στόν ήλιο μου καί στό λαμπρό

[φεγγάρι

Τά βουνά κα'ι τά λαγκάδια αποχαιρε
τάει κι ό λεβέντης τοΰ Μανιάτικου 
μοιρολογιού κατεβαίνοντας στόν Κάτω 
Κόσμο.

Λεβέντης πέρναε στά βουνά καί τ αποχαιρε-
τι >ΰσε:

— "Εχετε γειά, ψηλά βουνά, καί σείς βαθειά
[Λαγκάδια,

Θέτε, κλαδιά μου, ανθίσετε, θετε και μην
[άνΰΐπτε.

’Εγώ κάτου στ' απόσκια σας δέν θαρτω πια
[νά κάτσο’.

μήτε νά φάω, μήτε νά πιώ καί μητε νπ πλα-
[γιάσω,

μήτε στά παρακλάδια σας τ άρματα νά κρε
μάσω .

Κάτι τό παρόμοιο συναντάμε καί 
στό δημοτικό μεσαιωνικό έμμετρο μυ
θιστόρημα τόν Βίλθανδρο και την Χρυ- 
σάντζα ·
Ό ρ η  καί κάμποι καί βουνά, λαγκάδια: καί

[νάπαι,
καμέννΰν συνθρηνήσατε τόν κακομοιριασμένο.

’Έ τσι μοιρολογάει ό Βέλθανδρος συνο
δεύοντας τό τραγούδι του με τη με
λαγχολική υπόκρουση τοΰδργανου του.

Στόν ήλιο αποτείνεται ή Δήμητρα 
γιά ναΰρη τήν κόρη της, τήν Περσεφό- 
νη, πού τήν άρπαξε δ Πλούτωνας.
Ή λ ιε  . . .  τήν κόρη πού γέννησα, γλυκύτατο 

[βλασ άρι. ξακουσιή στήν ομορφιά, 
‘Επειδή σύ, όπως τό ξέρουν όλοι, άπ  ̂ τά αί- 

[Θέρια στυώμαια τοΰ θείου οϊιραΌΰ, 
Βλέπεις κάιω  μέ tic  αχτίδες σου, άπά>ω σ ' , 

[όλη τή γή καί τη Θάλασσα. . ,

Στόν αυτόν ήλιο απευθύνεται κ5 ή 
μάνα τοΰ δημοτικού τραγουδιού, πού- 
χασε τήν κόρη της.
Ή λ ιε  μου καί τρισήλιε μου καί κοσμογυρι-

[σ ή μου
Ψές έχασα μιά λιγερή μι’ άκριβοθυγατέρα.

Μιά κι ή αυτή Ελληνική φαντασία, 
κατ’ εξοχήν πλαστική, έστερεοποίησε τό , 
άστατο κ α ί  έπροσωποποίησε φυσικά φαι
νόμενα- Προαέδιυκεν επομένως στα δη
μιουργήματα της ανθρώπινες διαθέσεις. 
’Έ τσι άπάνω στόν πραγματικό κόσμο 
έ'πλασε νέον δικό της κόσμο.

Μεταξύ τοϋ άρχαίου "Ελληνα καί τής - 
φύσης παρεμβάλλετο ή θεότης. Στήν, 
άναβλύζουσα πηγή δ “Ελληνας εβλεπε 
πανώρηα γυμνά σώματα πού σκιρτοϋ— 
σαν καί χορεύανε γεμάτα άπό χάρη.
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’Από τόν πλούσιο φυτικό καί ζωικό βίο 
τής γης καί τοΰ δάσους διέκρινε νά προ
βάλουν σμήνος θεών περιπλανώ μενών 
κι αγρίων. Ά π ό  τό βάθος τών άντρων, 
τών φαράγγων καί τών βουνών, εβλεπε 
νά ξετιλύγεται δ φαιδρός χορός τών νυμ
φών καί τών σατύρων. Χωρίς νά εχη 
καμμιάν ιδέα γιά Ναϊάδες κι άλλες 
θεότητες τών ποταμών ή τών βουνών δ 
σύγχρονος “Ελληνας, έ'βαλε νά κατοική
σουν τις πηγές καί τις σπηλιές τά «στοι
χειά». Τ ί άλλο δέ είναι οι Νεράιδες, τά 
Πνεύματα τών βουνών καί τών λαγκα
διών, οι Βρυκόλακες, οί Δράκοι κ’ οι 
Μάγισσες παρ’ αυτές οι Ά ρπυιες, οι 
Ναϊάδες, οί Νύμφες καί τά λοιπά δη
μιουργήματα τής φαντασίας τών άρχαίων 
Ε λλήνω ν;

°Ύστερ’ άπ’ δλ’ αυτά δέν πρέπει νά 
μας έκπλήσση ή ύπαρξη τοΰ θρύλου 
τοΰ Ό ρφέα τόσο στή νεώτερη δημοτική 
μας ποίηση οσο καί στή Μεσαιωνική. 
Ακόμη περισσότερο δέν πρέπει νά μάς 
καταπλήσση ή ιδέα πού εχει τόσον δ 
Έλληνας τοΰ Μεσαιώνα, δσο κι δ νεω- 
τερος δημοτικός τραγουδιστής γιά τή 
δύναμη καί τήν ομορφιά τής μουσικής.

Κανένας βέβαια άπό τούς υπομονητι
κοί^ μου άκροατές δέ θ άγνοή τό περί
φημο Μεσαιωνικό ποίημα τόν «Έρω- 
τόκριτο* τοΰ Κρητός ποιητοΰ Βιτσέν- 
τζου Κορνάρου, δπως δλοι Θά γνωρίζουν 
τή μεγάλη φιλολογική και ποιητική του 
αξία. Δ έ . μάς ενδιαφέρει δμα>ς εδώ νά 
εξετάσουμε ούτε τόν χρόνο πού γρά
φηκε τό μεγάλο αυτό μνημείο τής Κρη
τικής πνευματικής άνθησις στό 17° 
αιώνα, ούτε τά ξεχωριστά γνωρίσματα 
τής εξαιρετικής του άξίας. Εκείνο πού 
μάς ενδιαφέρει είναι νά μάθουμε μέ ποιο 
μέσο έζήτησε δ Έρωτόκριτος νά δια
σκέδαση τήν λύπη του γιά τόν αναγκα
στικό αποχωρισμό του άπό τήν Ά ρε- 
τοϋσα :

Καί μή μπορώντας νά βαστά τό μάκρο: όχ
[τήν κόρη,

εβάλθηκε τσί πόνους του νά συγκερνά ώς
[έμπόρει,

Κ ι’ όντέν ή νύχτα ή δροσερή καθ ’̂ άνθρωπ’
[άναπεύγει,

καί κάθε ζώ νά κοιμηθή τόπο νά βοή γυ-
[ρεύγει,

ήπαιρνε τό λαγοΰτον του, καί σιγανά έπορ-
[ιτάτει,

κ’έχτύπαν το γλτικιά γλυκιά α 'α'Η α στο παλάτι. 
Ή τ α ν  ή χέρα ζάχαρι, φωνή 'χε οάν αηδόνι, 
κάθε καρδιά νά τοϋ γρικά, κλαίει κι ανα-

[δακρυώνει.

Ποιά ήταν τ ’ αποτελέσματα τοΰ τρα- 
γουδιοΰ αύτοΰ τοΰ Έρωτόκριτου ; Μάς: 
τό λέει δ ίδιος δ ποιητής.
Κάθε καρδιά νελάμπανε, αν ήτο σαν το χιόνι 
’ς έτοια γλυκώτατη φωνή κοντά νά τσί σιμώντ). 
Έ μέρω ν’ όλα τ ’ άγρια, τά δυναια ’παλενα, 
στό νοϋ τ ’ ανθρώπου ό,τι λεγε μέ λύπησι

πομ να'
έμέλειε παραπόνεσες, πού τσί καρδιές έσφάζα. 
τό μάρμαρον έσπούσανε, τό κρούσταλλον

[έβραζα.

Καί μιά πού μάρμαρα εσπάζανε καϊ 
κρούσταλλα έβραζαν στό άκουσμα τοΰ 
τραγουδιού τοΰ Έρωτόκριτου- τί άλλο 
περισσότερο εκανε δ Ορφέας παίζον
τας τή λύρα του καί τραγουδόντας; φυ- 
σικώτατο ήταν νά τήν πάθη κι’ ή Ά ρε- 
τούσα καί νά μπερδευτη στήν άγάπη του:
Καί δίχως νά τονε θιορή, μέ τά τραγούδια

[αύιεΰνα
σ’αγάπην έμπερδεύετο, κ ’ εις πεθυμιινν έκίνα.

Καί ύπό τό κράτος μιάς τέτοιας εν
τύπωσης καί ενός τόσο μεγάλου έρωτα 
έξομολογιέται στή Νίνα της τό πάθη
μά της :
Νένα μεγάλη πείραξι έχω στό νοΰ^μου μέσα 
καί τά τραγούδια κ’ οί ο*οποί άξαφνου μ

[έπλανέσα,
καί πεθυμώ καί ραθυμώ νά μάθω_νά κατέχω, 
ποιός είν ' αυτός πού τραγουδεϊ, κ έγνοια

[μεγάλην εχω.
Κ’ έτούτ’ ή τόση πεθυμιά μοϋ φέρνει σά

[λαχτάρα,
κι’ ώς Θυμηθώ, πώς τραγουδεϊ, μοΰ 'ρχεται

[λιγωμάρα.

Γ ιατ’ άπ’ τά τραγούδια ντου κι’ όχ τσ’ αν
δρείάς τή χάοι, 

αύτός θέ νά ’ναι άπαρθενά ψηλοΰ δέντρου
[κλωνάρι.

Γιατί σ’ ανθρώπους χαμηλούς χάρες δέν κα-
[τοικοϋσι

πάντα'ς τσί μεγαλύτερους γυρεύγουσι νάμποΰσι
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Μάταια ή Νένα της προσπαθεί νά 
την κάνη νά ξεχάση τόν τραγουδιστή. 
Ά δ ικα  τήν συμβουλεύει:
Έπόμεινέν τσ’ ή πεθυμιά τοΰ τραγουδιού

[ν’ άκούστ),
καί τόν τραγουδιστή ποτέ τά  μάτια τζι μή

[δοΰσι.
Καί δέν έλόγιαζενά π ξ ,τό  πώς δέν ξεχωρίζει 
τραγούδ’ όχ τόν τραγουδιστή κ ’ ή φι·σι ετσ

[ορίζει-
Κ ι’ όπ’ άγαπα καί ρέγεται τοΰ τραγ.ιυδι ϋ

[γλυκότη,
λιξεύγει τοϋ τραγουδιστή τά  κάλλη καί τή

νειόιη.

Τραγουδιστής, ξεφαντωτής καί νυχτο- 
περπατάρης, εΐν’δ Νικόστρατος,δ αφέντης 
τής Μακεδονίας,πού έρχεται νά διεκδίκηση 
ίο  χέρι τής Άρετοΰσας, Νά λοιπόν εν 
από τά μεγαλύτερα στολίδια ενός αφέντη. 
Εινε τραγουδιστής. Τήν ιδία γνώμη έχον
τας κι ό άγνωστος ποιητής τοΰ δημοτι
κού μας τραγουδιού, μάς εμπιστεύεται 
τόν πόθο του :

"Ή θελα νάμουν όμορφος νάμουν καί παλλη-
[κάρι

Ναμουν καί τραγουδιστής δέν ήθελα ά'.λη
[χάρι·

"Τι ήταν ή θρησκεία γιά τόν Έλληνα 
τών ηρωικών χρόνων ; Κάτι αν ό'χι ανώ
τερο,πάντως δμως ίσοδΰναμομέ τήν έννοια 
τής πατρίδας, γιά τήν οποία πολεμιούσε 
νύχτα ιιέρα.Κι δμως ό 'Έλληνας δημοτικός 
ποιητής—και ποιητής τού δημοτικού τρα
γουδιού ειν’ ή απρόσωπη μεγαλοφυΐα 
κ’ ή ανώνυμη ψυχή ολόκληρου τοΰ λαού 
—γιά νά εξάρη τήν ομορφιά και τήν 
δύναμη τής μουσικής, φτάνει ίσαμε τό 
σηαεΐο ώσιε στο άκουσμα ενός τραγου
διού μιά καλογρηά νά λησμονάη τή 
υπόσχεση πούδωκε στο ϊΐεό της, να πεταη 
τά ράσα της, νά κόβη τά κομπολόγια 
της κα( νά πηγαίνη νά συναντήση τόν 
άγνωστό της τραγουδιστή. Σάς διαβάζω 
τό δημοτικό αυτό τραγούδι, γιατί ειν’ 
από τά ωραιότερα τής ελληνικής δημο
τικής μας ποίησης:
Π οιος ήταν πού τραγούδαγε έχτές τό βράδυ,

[βράδυ,
Πού νόλεγε τόσ’ όμορφα καί παραπονεμένα;

Ξυπνάει τ ’ αηδόνια ’χ τής φωλιές, τά λοφία.
[χ  τά λαγκάδια, 

3υτ:νάει καί μιά καλογρηά ’πό μρσα άπ τό
[κελλ. της.

Σκυφτεί πετάει τά ράσα της, κόφτει τά κο-
[μπο 'όγια  :

Σύρτε σταυροί στής εκκλησίες, ράπα στά κο
λαστήρια,

Κ’ εγώ μέ τόν τραγουδιστή απόψε Θ ζουιείνω 
Πού τόλεγε τόσ’ όαορφα κπί παραπο\εμένα.

Πόσα γεγονότα δέ θά  μπορούσε 
κανένας νά ε’ιπή γιά νά κατα^είςη τήν 
επίδραση πού ειχε τό τραγούδι ή μου
σική—στήν ψυχή αποθηριωμένων αν
θρώπων! ’Αναφέρω τρία άπ’ αΰιά, πού 
απέχουν πολύ τό ενα από τό άλλο. Τό 
έ'να τό βρίσκουμε στήν «Τστορία τής 
’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας» τού Μολ- 
δαυοΰ πρίγκηπα Καντιμιρ, πού γράφηκε 
στο 1743. Ό  Πέρσης Ε μ ίρης Γκιούν 
Ό γλή συνελήφθη αιχμάλωτος κι ώδη- 
γήθη μαζί μέ άλλους ομοφύλους του 
στήν Κο>)πολη. Έ κεϊ χάρις στο μουσικό 
του τάλαντο ν άπόχτησε τήν εύνοια 
τοΰ Σουλτάνου Άμυράτ τοΰ Δ'. Μιά 
ήμερα πού δ Σουλτάνος βρισκότανε 
στο σπίτι τοΰ Πέρση Εμίρη ακοΐ’σε 
κάποιον “Ελληνα νά τραγουδάϊ) περ
νώντας κάτω στο δρομο. Τό τραγούδι 
του ήταν τόσο ωραίο κ εκανε τόσην 
εντύπωση στον Σουλτάνο, ωστε να μπο- 
ρέση δ Πέρσης Ε μ ίρης νά πάρη τό 
Θάρρος νά τοΰ εΐπή : «Οι "Ελληνες που 
σήιιερα υποτάχτηκαν στή δύναμή σου, 
ήσαν άλλοτε κύριοι τοΰ τόπου. Αυτός 
πού τραγουδούσε ιι επεισε πως ήσαν 
άξιοι νά είναι κύριοι. 'Η  ιστορία μάς 
πείθει γιά τις αρετές τους. Ά ν  υπάρ
χουν κι άλλοι σάν κι αυτον, αυτό ση
μαίνει πώς ή Ελλάδα δέν έσβυσε 
ακόμη». Καί πρόσθεσε δ Πέρσης Με
γιστάνας πού τόν έθαύμαζε καί τόν εκτι
μούσε δ Σουλτάνος γιά τό μουσικό του 
τάλαντο. «Έ γώ  τουλάχιστον θά  ήμουνα 
ευτυχής άν γινόιιουνα μαθητής τοΰ 
άγνωστου αύτοΰ "Ελληνα*. Το δεύτερο 
εΐναι πολύ νεώτερο καί τό αναφέρει 
στή διάλεξή του πού εκανε εδώ καί 
λίγα χρόνια δ αλησμόνητος λογογράφος

‘Η  Διάλεξις 2 9

καί φίλος Γ. Τσοκόπουλος γιά τούς 
αδελφούς Σούτσους. Βέβαια μεταξύ αύ
τοΰ κ’ εκείνου πού αναφέρει δ Μολ- 
δαυός πρίγκηπας Καντιμιρ στήν 'Ιστο
ρία του υπάρχει κάποια διαφορά. Γιατί 
Ικεΐνο πού πέτυχε ό άγνωστος "Ελλη
νας τραγουδιστής μέ τό τραγούδι του, ό 
Σοΰτσος τό πέτυχε μέ τήν απαγγελία 
στίχων του. Γ ιά  δσους δμως ξέρουνε 
πώς μουσική, ποίηση καί χορό οί αρ
χαίοι, αλλά κ’ οι νεώτεροι "Ελληνες 
τών ήρω'ΰών χρόνων τ’ άντιλαμβανόν- 
τουσαν ώς κάτι τι τό ενιαίο μέσα στον 
τρισυποστατισμό τοτ’, διάφορά δεν υπάρ
χει καμμία. "Ενας άπ’ εκείνους πού σα- 
τυριστήκανε σκληρά από τόν Άλέξαν- 
τρο Σοΰτσο έπήρε τήν απόφαση νά 
τόν ξεκάντ), κ’ ενώ ό ποιητης πήγαι
νε διά ξηράς από τό Ναύπλιο στήν 
’Αθήνα, στο στρίψιμο ενός δρόμου τής 
Καλαυρίας, βρίσκεται απέναντι είκοσι 
άγριανθρώπων πού τού έχουνε στήσει 
καρτέρι. Ό  ποιητής δέν έχει κανένα 
δπλο μαζί του, αλλά και νά ειχε θα 
τοΰ ήταν περιττό. Ό μ ω ς  δέ χάνει τό 
θάρρος του κι αρχίζει νά τούς απαγ- 
γέλτ] στίχους, ίσως και την σάτυρα 
ακριβώς εκείνη πού έγραψε γιά τόν 
άνθρωπο πού πλήρωσε τούς δολοφό' 
νους νά τόν ξεκάνουν. Οι αγριάνθρω
ποι αφοπλίζονται, γελούν κι άρκοΰν- 
ται, μιά κ’ έβγήκαν στό κλαρί, νά τοϋ 
πάρουν μονάχα τά ρούχα του και τά 
λεφτά πού ειχε μαζί του. « Ά ν  άνα- 
παραστήσωμεν μέ τήν φαντασίαν μας 
—παρατηρεί πολύ ορθά δ αλησμόνητος 
Τσοκόπουλος—αυτήν τήν εικόνα τοΰ 
καταδί'οκομένου ανθρώπου, δ όποιος σώ
ζεται μέ τούς στίχους του μέ απώλειαν 
μόνον .τών ενδυμάτων του καί ολίγων 
χρημάτων, τά δποΐα είχεν, έχομεν ζων- 
τανεύοντα τόν θρύλον τοΰ Όρφέως έξη- 
μερώνοντος μέ τήν ποίησήν τά θηρία».

Ό  ’Εμμανουήλ Τομπάζης διηγείται 
πώς ενώ βρισκότανε κάποτε στήν Πύλο 
μέ τόν συμπολίτη του Λάμπρο τόν προσ- 
κάλεσε δ πασσάς τής πόλεως σέγεΰμα.Ό 
πασσάς παρακάλεσε τό Λάμπρο νά τρα-

γουδήση. Ό  Λάμπρος έπήρε τό μπου
ζούκι του και τραγούδησε τό :

Διψούν οί κάμποι γιά νερό 
καί τά βουνά γιά χιόνια,
Διψά κι ό δόλιος Ζαχαρίας 
γιά Τουρκικά κεψολια.

Ό  Τούρκος πασσάς άκουσε μέ κατά
πληξη τό τραγούδι αυτό, τό τόσο επανα
στατικό καί τόσο προκλητικό, αλλά ή 
ποίηση κ’ ή μουσική τόν είχανε αιχμα
λωτίσει σέ τέτοιο σημείο, ώστε επέτρεψε 
νά ακουστούν τέτοια τραγούδια στό σε- 
ράγι του.

Έπανερχόμεθα στά δημοτικά μας τρα
γούδια. Είναι γνωστός δ κύκλος τών 
Άκριτικών τραγουδιών, πού δλα περι
στρέφονται γύρω από τόν ημίθεο τής 
νεώτερης ελληνικής φαντασίας, τόν Δι- 
γενή ’Ακρίτα: Ό  Διγενής ’Ακρίτας ήταν 
δ ένσαρκωτής τοΰ ελληνικού ήρωϊσμοΰ, 
δ δυνατός, τό όμορφο παλληκάρι. Μέ 
ποιο τρόπο δμως άπάγει τήν μέλλουσα 
γυναΐκά του, τήν θυγατέρα τοΰ μεγάλου 
στρατάρχη Ευδοκίαν; Μέ τό τραγούδι 
του. Τραγουδώντας καί παίζοντας τό όρ
γανό του τήν έγοήτευσε σέ τέτοιο σημείο, 
ώστε νά τόν άκολουθήση έγκαταλείπον- 
τας τό πατρικό της σπίτι.

Ή  κόρη τοΰ δημοτικού τραγουδισΰ 
τής Κρήτης δέν ξελογιάζεται μονάχα από 
τό τραγούδι τοΰ ξεφαντωτή καί νυχτο- 
περπατάρη. Ξεχνάει τή μάνα της, πού 
γιά τό χατήρι της έσπασε τό πόδι της, 
κι άφίνοντάς την νά κοίτεται στό κα
τώφλι τής πόρτας προσκαλεϊ τόν τραγου
διστή νά έμπη μέσα νά τοΰ ειπή. ’Ακού
στε τό τραγούδι:

Σάν τραγουδάκι ακόυσα όξω καί νά παρά
γουσα,

πρόβαλέ μου, νά Ιδης νά πας καί νά “ρθης
[νά μοΰ πης,

νά κάμω πέτσα γαζωτή νά μπέψω τοϋ τρα
γουδιστή

νά κάμω κι αλλη ναχ’ αητό νά μπέψω τοϋ
[πολυαγαπώ

Π ροβαίν’ ή μάνναν τση νά Ιδη νά πά καί 
[νά 'ρΟχι νά τσή πή. 

Κι’ ώς βγήκε από τήν πόρταν τση, τάσπασε
[τόν πόδαν τση -
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Κ ’ ή κόρη τρέχει νά τήν ΐδη καί βλέπει τον
[τραγουδιστή.

Καλώς τον τόν πολυαγαπώ ν ' έλα μου μέσα
[νά σου πω.

Άκόΰστε τώρα πώς ελευθερώθηκε το 
παλληκάρι πού τό βάλανε ενα μήνα φυ
λακή γιατί φίλησε μιά κοπελλιά δεκα 
χρονών κορίτσι:
Π άγω ς τήν βρύσι γιά νερό, κρύο νερό νά

[παρω,
βαρειά άδικιά μοΰ ρίξανε αδίκως τόν καϋ-

[μενο’
φίλησα μιά κοπελλια δεκα χρονών κο-

[ρίτσι'
’ς τήν φυλακή ιιέ βάλανε γιά μιά τριάντα

[μί“ ·
Μιά μέρα χάσαν τά κλειδιά ά π ’ τής φυλα

κ ή ς  τήν πόρτα 
πορτοκαλάκια έφαγα κι’ ακόμη δεν εβγήκα- 
Μιά Κυργιακή καί μιά γιορτή μιά Πασχα.

[· ιά μεγάλη
μέ πήρε τό παράπονο καί τό βαρύ γκιτέρη 
καί άρχισα νά τραγουδώ και να παραπο

νιέμαι.
Βασιλοπούλα τάκουσε προστάζει καί μέ βγά-

[ζουν.

Ξανθόν, γοητευτικόν, ύπηρήφανον, μέ 
βαθυγάλανα μάτια που ακτινοβολούσαν 
άπό δύναμη, γλύκα κα'ι μαγεία φαντα- 
ζόντοΐ’σαν οι ’Αρχαίοι Ελληνες τον 
Όρφέα. ’Έ τσι τόν θέλει κι ό νεώτερος 
"Ελληνας. Και γεμάτος άπό άγανάχτηση 
κι απορία ρωτάει μιά άσκημη μελαχροινή:

Τ ί Θέλεις μαύρη στό χορό κι’ άσκημη στό
[τραγούδι ;

Πανώριος ήταν κι δ ξενητεμένος τοϋ 
Ι Ε ' αιώνα πού τό πτώμα του τδ τρ ω γ α ν  
■σέ μιά σπηλιά τά'γρια πουλιά. Απαν
τώντας στά πουλιά τούς λέει μέ τά «ψη
μένα του χείλη» περιγράφοντας τόν 
εαυτό του σάν βρισκότανε στή ζωή *
Φάγε καί σύ.καλό πουλί άπ’ άντρειωμένου

[πλάταις,
φάγε άπό πόδια γλήγορα καί χέρια πρ ' κομ-

[μένα
φάγε πουλί απ' τή νειότη μου, φάγε κι άπ’ 

[τήν ά 'τρ ειά  μου, 
-φάγε κι άπ’ τήν γλωσσούλα μου τήν άη^ο-

[νολαλοϋσα,
©ποϋ τήν είχαν τά πονλιά σκοπό καί κελαϊ-

[δοϋσαν.

Ξανθή κι όμορφη ήταν κ’ ή κόρη 
πού καθισμένη σιής Τρίχας τό γεφϋρι 
κάνει μέ τό τραγούδι της νά ραγίζη τό 
γιοφύρι καί νά σταματάη τό ποτάμι:
Κόρη ξανθή τραγούδαγε ς τής Τρίχας τό

[γεφϋρι,
ψιλά τραγούδια νελεγε καί παραπονεμένα, 
κι’ άπό τό χλιβερό σκοπο, τό χλιβερό τρα-

[γο· δι,
καί τό γεφϋρι ερραγισε και το ποτάμι σταθη, 
καί τό Στοιχειό τοϋ ποταμιού ’ς ιην  άκρια

[νέπετάχί)η.
Κ’ ένας διαβάτης φώναξε πό πέρα άπό τή

„ ί^άχη:
«’Άλλαξε, κόρη, τόν ήχό, καί πές άλλο τρα-

[γοιδι,
καί τό Στοιχειό τοΰ ποταμιού ’c χόν τόπο

[του νά πάχι».
«Τό πώς ν* άλλάξω τόν ήχό νά πάψω τό

[τραγούδι,
τί γάρ τραγοΰδι τό είπα γώ, γιά μοιρολόγι

[τ<> είπα.
γιατί εχω πόνο ’ς τήν καρδιά, πού γιατρεμό

[δέν εχει».

Ό  αυτός δημοτικός τραγουδιστής έχον
τας συναίσθηση τής δύναμης τοϋ τρα
γουδιού καί θέλοντας νά μήν κάνη κοι- 
νωνό τοΰ πόνου του τόν άλλο κοσμο 
ρωτάει :
Ποιός ε /ει πέτρινη καρδιά, θέλω νά μή

[ραΐνη,
νά ειπώ τραγούδι χλιβερό καί παραπονε

μένο.

Και ενφ τέτοια δύναμη αναγνωρίζει 
στή μουσική, στό τραγούδι, παράλληλα 
τήν θεωρεί σάν ομορφιά τής ζωής, σάν 
κάτι πού νά τήν κάνη νά ξεχωρίζη άπ’ 
τήν άλλη τήν υποχθόνια, τή μαύρη, 
τή ζωή τοΰ Ά δ η . Και ρωτάει τό νε
κρό πού κοίτεται ξαπλωμένος μπρο
στά το υ :
Γιά πές μου, τί τοΰ ζήλεψες αύτοϋ τοϋ Κά-

[τω Κόσμου,
Εΰτοϋ βιολιά δέν παίζουνε, παιγνίδια δέν

[βαράτε.

’Άνθρωποι, στοιχεία τής φύσης, καρ
διές πέτρινες, Ινστικτά θηριώδη δλα μα
λάσσονται στό άκουσμα τοϋ τραγουδιού.

Τίποτε περισσότερο δέν αναφέρει ή 
Μυθολογία γιά τή δύναμη τοϋ Όρφέα.
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Πολιτείες και βιλαέτια άναστατώνονται 
στό άκουσμα τοϋ τραγουδιού ■
Π οιος ήταν πού τραγούδαγε εψές τό βράδυ,

[β άδυ,
Κ* έξύπνησαν έννηά χωριά καί τρία β ιλέτια ;

Κορίτσια, πού ως τά χτες μοίραζαν 
φιλάργυρα τά χαμόγελά τους στά λεβεντό
κορμα παλληκάρια, ξαφνικα βρισκουνται 
φιλημένα άπό τόν άγνωστο τραγουδιστή.

Κορίτσι μου μελαχροινό 
Γ ιατί μοϋ γί· ηκες σκληρό ;
ΙΙοιό: νά ο’ εχη φ λημένο 
Ά χ ε ι'ά κ ι μου γ.·ομμι·νο ; ^
"Ενα πού γλυκοτραγουδάει 
Στά  ξένα κ ί'ησε καί πάει.

Τό τραγούδι του βάζει προξενητή δ 
τραγουδιστής τού Ζαγοριοΰ. “Ενα ολό
κληρο καλοκαίρι κυνηγούσε, μάταια δμως, 
τήν δμορφη νεράιδα τοΰ χωριοϋ το υ :

Τοϋτο τό καλοκαιράκι 
κυνηγού ία  έ ■ α πουλάκι 
κυ ηγ ϋσα κ’ έποθοϋσα, 
νά >ό πιάσιο δέν μπ ροϋσα.
Ξό βέργα, παγίδες βάνω
μόν τσ’ κόπους μ’ δλους χάνω,
”Επαψ’ άπό τό κυνήγι 
τό πουλί γ·ά ^ά μή φύγη, 
κ ι’ άρχισα νά τρ·ιγουδόω 
τό βιολί μου νά λαλάω’
Τά τραγ ύδια, τό βιολί μου 
τδφεραν στή κάμαρη μου 
καί μέ τά καμώματά μου 
τόβαλα στήν άγκαλιά μου.

Ά π ό  τό τραγοΰδι τοΰ Ναύτη μαθαίνει 
ή λυγερή κι δ κόσμος ολος τό πώς φ ι
λήθηκε μιά νύχτα μέ τόν καλο της ενφ 
ήταν ολομόναχοι:
Κόρη, όντας ’φιλιώμαστε, νύχτα ήταν, ποιος

[μάς είδε ;
Μάς είδε ή νύχτα μοναχά, ταστρι και ιό

[φεγγάρι,
Καί τάστριν έχαμήλωσε τής θαλασσας τό ειπε. 
Κ’ εκείνη τώ ιε τοϋ κουπιού, και τό κουπί

[τοΰ ναύτη,
Κ ι’ ό ναύτης τό τραγούδησε στης^ λυγερής

[ίήν πόρτα.

Μέ τή λύρα ίου και τό τραγούδι του 
-ό Όρφέας άποκοιμίζει. τόν Δρακοντα 
πού φύλαγε τό Χρυσομαλλο Δέρας. Με 
τό τραγούδι του δ τραγουδιστής τού

δημοτικού τραγουδιοΰ κάνει κατι αλλο, 
άκόμη σπουδαιότερο. Ξυπνάει τό Δοά- 
κοντα μέ τή Δρακόντισσά του ποΰχουν 
τόν υπνο άγοραστό κ α ι  βαρυπλερωμενο.

’Εψές άργά ψιχάλιζε κι δ Γιάννης έτρα-
[γουδα-

Τόσο έτραγούδαγε γλυκά καί νόστιμα έκε-
[λαϊοει.

Τοϋ πήρ’ αγέρας τή φωνή. τοϋ Δράκοντα
[την π«ει.

Προβαίνει ό Δράκος κ  είπέ του : «Ι’.άννή,
[Φελα σε φ«ω !>

«Δράκο μου, και τ ί σοΰκαμα. γ ΐ"  νά με (*ας
[το οολ ιο ; *

«Γιατί διαβαίνεις πάρωρα καί τραγουδάς πα-
[νωοηα»,

Πώχο) τόν ύπνο άγοραστό καί βαρυπλερω-
[μενο,

Ξυπνάς τ* άηδόνια στής φωλϊ]ές, κράζεις 
[πουλιά τοΰ κάμπου, 

Ξυπνάς καί μέ τόν Δράκοντα μέ τή Δρακόν-
[τισσα μου.

Ή  «Αργώ», τό φτερωτό καράβι πού- 
φερνε τούς Αργοναύτες σ τ η ν  Κολχίδα, 
στάθηκε διατακτικό μπροστά στις Συμ- 
πληγάδες πέτρες. Οι πέτρες άνοιγοκλει- 
νανε μέ τόση ταχύτητα, ώστε to  φτε
ρωτό καράβι διέτρεχε τόν κίνδυνο νά γίνη 
χίλια κομμάτια άνάμεσα στούς βράχους. 
Ό  Ό ρφέας μ,έ τή λύρα^ του πέτυχε να 
ξ ε χ α σ τ ο ϋ ν  οι πέτρες κ’ έτσι νά περάση 
μ’ ελαφρή ζημιά στή πρώρα του. Ά πό 
τότες οί πέτρες μείνανε ακίνητες στη 
θέση τους. Έ τ σ ι λέει ή Μυθολογία. Ά ς  
δοΰμε τί λέει και τό νεώτερο δημοτικό 
μας τραγούδι Ό  Άρχοντας τής Θεσσα
λονίκης, Ιπαινώντας τό γυιό του που 
πάει στόν πόλεμο, λεει ■
Ά ρχοντες τ ο ΰ  Σαλονικιοϋ ούλο ι μικροί με-

[γάλοι,
ό γυιός μου καβαλλίκεψε στόν πόλεμο νά πάη, 
βαστά λαγοί τα κ ι’ όργανα πολλών λογιών

[παιγνίδια
κι“ δντεν σταθη καί παίξη τα  ό γυιό ; μου

[τά παιγνίδια
βοοντά ουρανός καί σείετ ή γης κι ουλος 

]ό κιισμος τρεμει.

Στις άκτές τής μεσημβρινής ’Ιταλίας, 
έκεΐ στήν είσοδο τοΰ πορθμού τής Σ ι
κελίας, οί άρχαΐοι Έλληνες είχαν τοπο
θετήσει τις Σειρήνες. Έκεΐ, δπως θυ-
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μΰται καθένας πού διάβασε τήν Όδύσ- 
σεια, δ Όδυσσέας κ’ οί σύντροφοι του 
συναντήσανε τις θεότητες αυτές πού εί
χανε κεφάλι γυναίκας και σώμα καί 
φτερούγια πουλιού. Γιά τά ανθρώπινα 
αυτιά τίποτε δέν έξισοΰται μέ τήν γοη
τείαν τής μουσικής τους, Οί δόλιες αυτές 
θεότητες μέ τήν ολέθρια ομορφιά τους 
καΐτά θανατηφόρα θέλγητρά τους προσ- 
ελκύουνε μ’ ακαταμάχητη γοητεία κάθε 
άφρονα πού θά τις πλησιάση :
Ό π ο ιο ς  σιμώσει άπ,’ άγνωσιά καί ακούσει

[τών Σειρήνων
τόν η·/ο, δέν θά  τόν ίδοϋν τά τρυφερά παι-

[διά του
ολόχαρα, καί οί σύντροφοι, νά φθαση στην

[it u ρίδα,
Στούς ανθισμένους λειμώνες, δπόυ κ>/Θουνται 
οί Σειρήνες, ύψοΰνιαι λόφι.ι άπό σκελετούς.

Κατά τί διαφέρει άπό τ'ις Σειρήνες ή 
κόρη τοϋ δημοτικού τραγουδιού, πού 
στό άκουσμα τοΰ τραγουδιού της στα
ματάνε τά καράβια μέσα στό πέλαγος 
κι οί ναύτες κρεμιούνται άπό τά κατάρ
τια;
Μιά κόρη ν’ έτραγούδησεν άπό ώρηο παρα-

[θΰοι"
Τής πήρε αγέρας τή λαλιά, κάτω γιαλό τήν

Ιπηγε,
Κι’ δσα καράβια τ ’ ακόυσαν, δλ’ άραξαν καί

ίδένουν"
Καί μιά ταρτάνα τής φραγκιάς, φρε, άδα

^[τήςάγαπη:,
Δέν τά  μαζώνει τά πανιά, οΰιε κ’ εμπρός

[τραβάει.
Κι ό καπετάνιος φώναξε, όπίσω άπ.ι τήν

. [πρύμμη :
«Γιά μάστε, ναΰτες, τά πανιά, πηδάτε στής

άντένες
Ν’ ακούσουμε τή λυγερή, πώς γλυκοτραγου-

[ άει,
Σέ ποιόν ήχο Θέ νά τό πή τδμορφο τραγου-

[δάκι.
Ά π ό  τόν ήχο ιό  γλυκό καί τή γλυκεία λα-

[λιά της,
Ό  ναύκληρος τό γύρισε, καταστερειάς τρα

β ά ε ι,
Κ ' οί ναΰτες έκρεμάστηκαν άπάνου στά

[κατάρτια.

Σχετικό είναι και τό τραγούδι τής 
κόρης πού εμπιστεύεται στά κύματα και 
τόν αγέρα τά χαιρετίσματα της γιά νά

τά πάνε στον κλέφτη τής αγάπης. Καί 
δώ οί ναύτες στό άκουσμα τοϋ γλυκύ- 
λαλου τραγουδιού της αλησμονούνε τά 
πανιά κι’ άφίνουν τά κουπιά τους.

Κορίτσι άγγελοκάμοίτο κ ’ έρωτοπληγωμένο, 
Σ ιό  παραθύρι τοϋ γιαλοί) έγλυκοτραγοι δοϋσε 
Τά μάτια βλέπουν τό γιαλό καί μιιΰρα δά-

[κουα χύνουν,
Μέ μιά φωνήν αγγελική τά πάθη τη ; διη-

[γάται'
Τά κύματα παρακαλεΐ καί στον αγέρα λέει, 
Ό π ο υ  κ ι’ αν δοϋν τόν αγαπώ 'ά  τής τόν

[χαιρετάνε....
Καράβι έκεΐθε διάβαινε μέ τά πανια απλω

μ έν α -
Οί ναΰτες, σάν τήν ακόυσαν, σάν είδαν τέ-

[τοια κάλλη,
’Αλησμονοΰνε τά πανιά κ ι’ άφίνουν τά κου-

[,τιά το·υς:
Νά ταξειδέψουν δέ μποροΰν, δέν ξέρουν ν’

[αρμενίσουν.

— Σύρετε, ναΰτες, στό καλό καί στήν καλή
[τήν ώρα,

Γ ιατί εγώ δέν τραγουδώ γιά βάρκες γιά κα-
[υάβια*

Παρακαλώ τά κύματα, τό δυνατόν αγέρα,
Καί στέλνω χαιρετίσματα στόν κλέφ η τής

[ γάπης

Τήν ετίδραση τοΰ τραγουδιού γνωρί
ζοντας κι δ καπετάν Καζαβέρης κα
τορθώνει νά έμπνευση θάρρος και δύ
ναμη στά κουρασμένα παλληκάρια του:

Τρεις μέρες κάνει πόλεμο, τρεις μέρες καί
τνεΐς νύχτες

δίχως ψωμί,δίχως νερό, δίχως κανέν μαντάτο

Τά παλληκάρια του άπό τήν εξάν
τληση βάζουν τό σπαθί στό θηκάρι. Ό  
Καζαβέρης δμως δέν άποθαρρύνεται. 
Ξέρει τό μέσο γιά νά έμπνευση θάρρος 
στούς γενναίους του :
Κ ι' ό Καζαβέρης γύριζε τό βράχο τραγου

δώ ντας.

Πόση μεγάλη ιδέα είχε δ νεώτερος 
Έ λληνας γιά τό τραγούδι καί γενικά 
γιά τή μουσική ! Έ ν α  χαριτωμένο Κρη
τικό δίστιχο μάς παρουσιάζει ενα Κρη- 
τικόπουλο νά καλοτυχίζη εκείνη πού θά 
τόν άγαπήση γιατί παίζει ταμπουρα 
καί λύρα:
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“Έ μαθα ενώ τόν ταμπουρα, έμαθα και τή
[λύρα

yaod~  την όπου ιι’ άγαπα γιά Θαχη καλή 
- [μοϊρσ.

Τό αυτό παλληκαρι τής Κρητης, ανα- 
φέροντας τις επιτυχίες πού είχε  ̂στις κο- 
πέλλες υπενθυμίζει πώς ολες αυτές  ̂ δέν 
ώφείλοντο στούς παραδες του. αλλα στο 
τραγούδι του.
Ξέοεις π ώ : δέν αγάπησα κοπέλλες με πα-

|ραδε;
πόνον αέ τά τραγούδια μού καί μέ τσι μα.

[τιναοες^

Κλαίει τό νεκρό παλληκαρι τή χα
μένη νειότη του. Κι αραδιαζοντας τό 
τί Θά φάνε τα σκουλήκια τής γής,_ δέν 
Ξεχνάει και την αηδονολαλούσα γλωσσά 
το υ :
Θιορώ τόν κόσμο και δειλιώ, τή γής κι ανα

στενάζω,
λυπσΰμ’ ώς νειός τή νειόιη μου καί τήν 

[παλληκαρι ι μου, 
π ώ ; Θα ιιέ βάλουνε ’c τή γή ς άραχνιασμένο

[Ναό η
κ’ έκειά θενά πρεμαζωχτοϋν τοΰ Νάδη τά

[σκουλήκια
νά φά >·ε πόδια γρήγορα, χεργια καμαρω-

[μενα,
τά  φάνε καί τή γλ ώσσα μου τήν αηδονολα

λούσα
νά φάνε καί λιγνόν κορμί, θεργιό και παλ-

[ληκάρι.

‘Ετοιμοθάνατος δ Καπετάν Γιώτης, 
Ιητάει τόν ταμπουρα του γιά νά ψιλο- 
τραγουδήση. Μή μπορώντας ν’ άναση- 
κωθή μονάχος του, λέει στά παλληκά
ρια του.
Γιά πιάστε με να σηκωθώ, βάλτε με να κα-

[θήσω,
Καί σταώστέ ιιου δεντριού κλαρί, ν άναπαγώ

[λιγάκι,
Φέοτε μου καί τόν ταμπουρά, νά ψιλοτρα-

[γουδήσοχ
Νά πώ τό μοιρολόγι μου καί τό στερνό τρα

γούδι.

Κι δ χάρος αυτός ακόμα, που κατά 
τό δημοτικό τραγούδι:

Μαϋρος άτόί, μανρα φορεϊ, μαΰρο καί τ ά-
[λογο του,

Μαύρα λουλούδια πέφτουνε στό μαύρο του
[τό διάβα.

γιά ν’ απαρίθμηση τά μαύρα κατορθώ
ματα του στό τραγούδι καταφεύγει:
Ό  Χάρος έκατσε ψιλά καί τραγουδει πανώ-

[ρια,
λέει τοαγούδια τσή χαράς καί περισσοκαυ-

[χαται,
«Γιά ίδέ σπίθιαν τά  ρήμαξα κι αύλαΐς άρά

[χνιασά τες,
καί άδέρφια πού ξεχώρισα, ποΰσαν άγαπη

[μένα,
κι’ οί στράται; καμαριοναν τα κι^ ο κόσμος

[ετρεμαν τα.
νώοισα αάνναις ’πό παιδιά, παιδιά ’πό τσι 
' ~ ‘ [μανναδες,

έχώρισα κι’ άντρόΰνα, πούσαν αγαπημένα.

Θά μπορούσε κανείς ν ’ άναφέρη σω
ρεία άλλων ποιημάτων χαρακτηριστι
κών τής διαιώνησης τοΰ θρύλου τοΰ 
Ό ρφέα ανάμεσα στούς ελληνικούς αιώ
νες. "Ομως δ χρόνος δέν έπιτρεπειενα 
τέτοιο πράμα. Εκείνο άλλως τε πού θά 
άποδεικνύετο άπό την απαγγελία κι 
άλλων δημοτικών τραγουδιών, νομίζω 
πώς αρκετά άποδείχτηκε. Ο Ορφέα; 
δέν έπέ&ανε. Οί Ολύμπιοι Θεοί^ 
υπάρχουν πλέον. Ο Χριστιανισμός άπλω
σε τις άσπρες του ειρηνικές φτεροΰγες 
άπάνω άπ’ τήν ανθρωπότητα. Οι λογοι 
δμως πού γεννήσανε τόν Ό ρφέα δέν 
έξέλιπαν. Ή  ελληνική ψυχή δυναστευό
μενη ίσαμε προ ολίγων χρόνων ακόμη, 
έχοντας άργότερα ν αντιπαρατάςη στα 
θεϊκά διδάγματα τοΰ ξανθού υιού τοΰ 
Θεού τις παραπλανηστικες δοξασίες τής 
κοινωνίας,αίσθάνθηκε πάντοτε τήν άναγ- 
κη τής γαληνεμένης ψυχής, τοΰ καθα
ρού πνεύματος, τής επικοινωνίας μέ τό 
υψηλό και τό ώραιο. Τήν άνάγκη· τής 
αρμονίας. Κι αρμονία δέν είναι τίποτε 
άλλο παρά δ Όρφέας.

θ - Ν, ΣΥΝΑΔΙΝΟ£
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h i  υ φ η λ α ι  κ ο ρ υ φ λ ι  τ ο υ  ο λ υ μ π ο υ

Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ι Σ
I. ΣΛΡΡΗ, Μέλους τής Γεωγραφικής Ε τα ιρείας 

Είς τή\ αίθουσαν τής ‘Αρχαιολογικής 'Εταιρείας. 17 Ιανουάριου 1928.

Κατά τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον, 
τή πρωτοβουλία τοϋ φιλέλληνος Ε λ β ε
τοί' Boissonat, γνωστοί έκ τοΰ λευκώ
ματος τών Ελληνικών τοπείων, τά όποια 
εχει εκπονήσει, τοΰ ωσαύτως φιλέλληλος 
B aud B auvy, και τοΰ έν Παρισίοις 
διαμένοντος Έλληνος Ίωαννίδου, έγινε 
επιτυχής έκδρομή εις τό ό'ρος "Όλυμπον. 
Εις τήν' έκδρομήν ταυ την μετέσχον πλήν 
ξένων καί είκοσι έκ τών ήμετέρων, τών 
οποίων, οί πλεΐστοι μέλη τοΰ «οδοιπο
ρικού συνδέσμου», ώς καί 2 μέλη τής 
Γεΐογρφ. εταιρείας, ό κ. Γεώργαλάς 
καί Ιγώ. Εις τήν Γενεύην έ'γινε καί διά- 
λεξις περί τής εκδρομής ταύτης, κινημα
τογραφικοί δέ ταινίαι ληφθεϊσαι προ
βάλλονται ήδη εις τούς κινηματογράφους 
τών Παρισίων, μέλλουσι δέ νά προβλη- 
θώσι μετ’ ου πολύ καί ένταΰθα. Θά ήτο 
παράλειψις τής Γεωγραφ. εταιρείας άν 
ά'φινε τήν έκδρομήν ταύτην άπαρατή- 
ρητην, τοσούτω μάλλον, καθόσον μετέ
σχον ταΰτης δ'χι μόνον έξησκημένοι 
δρειβάται άλλα καί γνωστοί επιστήμο
νες, έν οΐς καί ό ίσπανός αρχαιολόγος 
κ. X im enes, παραπιδημών έ'τι ένταΰθα. 
Διά τούτο κατά τήν διάλεξίν μου ταύ
την έξέλεξα θέμα σχετιζόμενον πρός τό 
δρος τούτο, καί δή περί τών υψηλών 
κορυφών τοΰ Όλυμπου.

Έ π ί τώ άκοΰσματι τοΰ ονόματος 
’ Ο λυμπου, δέν υπάρχει Έλλην, τοΰ 
οποίου νά μην έξάπτεται ή φαντασία. 
Ε ίναι τό ΰπερύψηλον καί μεγαλοπρεπές 
δρος τοΰ Ελληνικού πανθέου, άπό τοϋ 
οποίου δ Ζευς μετά τών λοιπών θεών 
έκανόνιζον τάς τΰχας τοΰ κόσμου. Είναι 
τό ΰμνηθέν δρος ύπό τών ποιητών καί 
προ πάντων τοΰ Όμηρου. Οΰτοι ύμνη
σαν καί έχαρακτήρισαν αυτό διά πολλών 
καί ποικίλων επιθέτων. Ουτιο λέγεται

μάκρος διά τήν μακράν σειράν τών 
κορυφών, π ο λύ π τυχ ο ς  καί πολυδειράς
διά τάς πολλά; αύτοΰ χαράδρας, α ίπύς  
καί βαθυσκόπελος  διό τούς απόκρη
μνους βράχους, frondcsus ύπό τοΰ Βιρ- 
γ ιλίου διά τά φυλλοόματα καί τά δάση 
αύτοΰ, άγάνιφ ος  καί η φ ό ε ις  διά τάς 
άφθονους χιόνας, αλλά καί α ίγλήεις. 
Διόιι είς άνέφελον καί γαλήνιον ημέραν 
βλέπει τις ΰψουμένας έν μέσφ λεπτής 
καί καθαράς άτμοσφαίρας τάς άστρα^ 
πτούσας ύπερηφάνους κορυφάς αύτοΰ.

Καί εις μεν τάς ύψηλάς κορυφάς τοΰ 
Όλυμπου έ'θεσεν ή φαντασία τών προ
γόνων μας τήν μακαρίαν κατοικίαν τών 
θεών, τάς δέ άγριας χαράδρας καί τοί’ς 
χλοερούς τόπους εθεώρησαν ώς έδραν 
καί κατοικίαν τών μουσών. 'Αλλά προς 
τί αύτη ή προτίμησις είς τό δρος τούτο; 
Εινε αληθές δτι ό θεατής καταπλήσσε- 
ται προ τής μεγαλοπρεπείας τοϋ δρους, 
τοΰ αποτόμου αύτοΰ ύψους καί τής άγ- 
ριότητος. Ά λλ’ είναι άρκοΰσα ή έξηγη- 
σις αύτη; καί άλλα δρη τής Έλλην. χερ
σονήσου δΰνανται νά παραβληθώσι πρός 
αυτό. Τό νά καταστή τό δρος τοΰτο πα
νελλήνιον εξηγείται δχι μόνον γεωγρα- 
φικώς άλλά καί ίστορικώς. Θά ίδωμεν 
τήν έξήγησιν τούτου αφού έξετάσωμεν 
πρώτον τήν θέσιν αύτοΰ.

Ό  ’Όλυμπος συνεχόμενος μετά τοΰ 
Πιέρου άποτελεΐ μακρόν καί ανυπέρβλη
τον τείχος μεταξύ Μακεδονίας καί Θεσ
σαλίας. Είναι ή πρώτη αμυντική γραμμή 
τής ίίαλαιάς Ελλάδος. Διευθύνεται έκ 
Β. Δ. πρός τά Ν. Α. παραλλήλους πρός 
τήν Πίνδον, Μεταξύ τής Πιέρου καί τοΰ 
’Ολυμπου ύψοΰται τό δρος Τιτάριον, τό 
δποϊον πρός τό μέρος τοΰ Όλυμπου τα- 
πεινοΰται εις τό ύψόμ. 805. Ά πό  τοϋ 
αύχένος τούτου καί τοΰ ποταμού Αΐσω-
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νος (κ. Μαυρονέρι) άρχεται τό υψηλόν 
τοΰτο δρος καί τελειώνει εις την κοιλά
δά τών Τεμπών. Διακρίνεται δέ είς κά
τω ’Όλυμπον καί υψηλόν Ολυμπον διά 
αύχένος 884 μ· εκατέρωθεν τούτου διή- 
κονν αΐ κοιλάδες της Διαβας (kqoc Δ.) 
καί τού Σ  ν ο - Καναλίων. Το μήκος αυ- 
τοΰ είνε 37 χιλιομ., το δέ πλάτος περι τά 
30 χ. Κατά τάς μεταναστεύσεις τών 
διαφόρων Ελληνικών φυλών εκ^Β. η 
Β.Α εύρισκον αυται έμπόδιον  ̂ εις το 
τείχος τοΰτο. Δυο φυλαί, η Πελασγική 
φιλή τών Περραιβών καί ή Θρακική 
τών Πιέρων κατωκησαν επί μακρόν

ένταΰθα- καίτοι άσημανΐοι, κατελήφθη- 
σαν έπί τή θέα τοΰ δρους τούτου υπό 
θείου ένθουσιασμοΰ- οί μέν Περραιβοι, 
κατοικοΰντες πρός Δ., έγκαθίδρυσαν επι 
τών κορυφών τοΰ δρους τόν Πελασγι
κόν Δία, ή δέ μικρά φυλή τ ώ ν  Πιέρων 
έθεσεν εντός τών δασών τάς έμπνεού- 
σας τούς ποιητάς, τάς Μούσας. Αι φυλαί 
αυται, έλθοΰσαι εις επιμιξίαν μετά τών 
κατοικούνιων τήν Θεσσαλικην πεδιάδα 
Αιολέων, μετέδωκαν εις αύτους τόν ιερόν 
ενθουσιασμόν, τά πρώτα σπέρματα ισοος 
τής αρχαίας Αιολικής ποιησεως. Βραδύ- 
τέρον, αί φυλαί αυται συγκατελθοΰσαι

είτε μετά τών ΑΙολεων, είτε μόναι, εγ- 
κςιτεστάθησαν κατά τας. υπώρειας τοΰ 
Παρνασσού καί τοΰ Έλικώνος, καί έΐι 
νοτΐώτερον, είς ’Ελευσίνα, συναποφέ- 
ρουσαι τήν λατρείαν τών θεών αυτών. 
Μεταξύ τών πρώτων ποιητών ήτο δ 
μυθικός Όρφεύς· τήν ποίησιν τοΰ Ό ρ - 
φέως διαδέχεται δ Ό μηρος καί δ Η σ ίο 
δος, οί δποίοι διδάσκουν τήν θρησκείαν 
καί τόν πολιτισμόν εις τούς λοιπούς 
"Ελληνας. Καί δχι μόνον αί έκ τοΰ 
Όλυμπου έλθοΰσαι φυλαί συναπέφερον 
τάς θεότητας αυτών άλλά καί τό δνομα 
τοΰ ίεροΰ δρους άπέδιοκαν καί είς πλεΐ-

στα άλλα όρη- 
Ούτοι έχομεν 
’Όλυμπον καί 
έν τή Ή λιδι,, 
έν τή Δάκω
ν ία, έν Εύβοια, 
έν Αέσβω, έν 
Ινύπρω, έν Βι
θυνία,έν Μυσία 
καί έν αυτή τή 
’Αττική. Αλλ' 
δ Θεσσαλικός 
’Όλυμπος έμει
νε τό κατ’ εξο
χήν ιερόν δρος 
καί ή κοιτίς'- 
τής θρησκείας 
τών Ελλήνων.

’Εάν τό o-r 
ρος τοΰτο ύμ- 

νήθη είς τήν άρχαίαν ποίησιν, δεν υ
στέρησε καί είς τήν νεωτέραν, κατά 
τ ο ύ ς  χρόνους τής Τουρκοκρατίας. \  μνεΐ- 
ταιύπό τής δημώδους ποιησεως, οχι διά 
τήν έδραν τών θεών, άλλα δια την έδραν 
τών κλεφτών. Καί αφού εις έν γνωστόν 
άσμα άριθμοΰνται είς 42 αί κορυφαί 
αύτοΰ καί είς 62 οί βρυσούλες, διά τήν 
άόίθμησίΥ τών κλεφτών λέγει κάθε 
«κλαρί και κλέφτης».

Μέχρι τέλους τοΰ παρελθόντος^ αιώ
νας ούδείς περιηγητής είχε δώσει ικανο
ποιητικήν περιγραφήν τής δψειος και 
τή: διαμορφώσειος τοΰ μυθικού τούτου

’Άϊτοψις τον ΌΧνμ:τον εκ τον Χωρίο ν Λιτοχώρον
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ορούς. Ό  Αυστριακός χάρτης όχι μόνον 
ήτο ατελής, άλλα και εσφαλμένος.

Μόλις προ ολίγων ετών, τώ 1923, 
έξεδόθη γαλλιστί τό περί όλΰμπου, βι- 
βλίον τοΰ K urz, τό όποιον είναι θαυ- 
μασία μονογραφία, περιγράφουσα έρευ
νας καί συγχρόνους περιπετείας κατά τάς 
τέως αγνώστους κορυφάς, τάς ύψίστας 
τών ελληνικών ο- 
ρέων. Ή λθε μέ 
αποστολήν ώς μη
χανικός τοπογρά
φος και στηριζό- 
μενος εις τά σή -. 
ματα τοΰ τριγω
νισμού τά όποια 
είχε Θέσει ή ήμε- 
τέρα χαρτογραφι
κή ήπηρεσία κατά
τό 1919-1920 κα- 
τήρτησε τόν πρώ
τον παρ’ ήμΐν το
πογραφικόν χάρ
την τών υψηλών 
κορυφών και τής 
φυσικής αυτών 
διαμορφοόσεω ς.
’Όγκος ελλειψοει
δής, πυργοΰμενος 
είς υψηλόν βάθρον 
ανώμαλον, άνω 
τών 2300 μ., φέ
ρει κορυφάς κατά 
διαφόρους Θέσεις.
Αΰταιέχουν σχήμα 
συνήθως θολωτοί', 
ή πυραμιδοειδές· 
τοιοΰτον σχήμα έ
χει ή κορυφή τοΰ 
Προφ. Ήλιου, ή όποία ύψοΰται Β. Α., 
πρός τό μέρος τοΰ χωρίου Βροντοΰ, και 
καταπίπτει ώς τεραστία πυραμίς, φαινο- 
μένη έκ τοΰ μέρους τοΰτου ώς ή ύψίστη 
κορυφή τοΰ ό'ρους, έχουσα κατά τόν 
αγγλικόν χάρτην 9.754 πόδ. (2972 μ.). 
Τό πραγματικόν ομως αύτοΰ ΰψος είναι 
2787 μ.
3Αλλ5 είς άπόστασιν ενός καί ήμίσεος

χιλιομέτρου, Ν. Λ., μία τρι.τλή κορυφή, 
φρικωδώς βραχοόδης καί διεσχισμένη 
παρουσιάζει κορυφάς δδοντωτάς, αί 
όποΐαι ένί)υμίζουσι τους πρηώνας τών 
Τυρολικών ’Άλπεων. Είναι αί άναφε- 
ρόμεναι εις τά Λργοναυτ. τοΰ Ορφέοκ 
«Οΰλΰμπόυ δέ βαθυ σκοπέλου πρηώ νας  
Ιρΰμνους*. Σήμερον -συνήθως λέγονται 

αΰται Κ τένια , φέ
ρουν δμως καί άλ
λα ονόματα, τρία. 
βράχια», «τρία α
δέλφια» «τρεις π ί
πες» ώς καί ειδικά 
δΓ εκάστην ίδιαν 
αιχμήν, Στεφάνι, 
Μΰτικας, Σκάλα. 
’Ακόμη σώζεται 
καί ή ονομασία, 
«στά πρένια»  πα
ραφθορά τής λέ- 
ξεως πρηών, ή τις: 

γνωστόν είναι 
καί ορος γεωγρα- 
φικός.

Δέν θέλω νά σας: 
κουράσω άναφέ- 
ρων διηγήσεις καί 
Θαυμασίους μύ
θους, περί συμβαι- 
νόντων εις τάς κο
ρυφάς. Ούτοι είναι 
αναμνήσεις πα- 
λαιαί, διατηρούμε
νοι μέχρι σήμε
ρον. "Οπως αί 
μ νη μ ο νευ θ ε ϊσ α ι 
κορυφαί, οΰτω καί 
δλαι σχεδόν αι 

άλλαι φέρουν ονόματα νεοελληνι— 
κά καί προσιδιάζοντα εϊτε είς τάς 
παραδόσεις, είτε είς τήν μορφήν αυτών. 
Οΰτω μία τών ύψίστων κορυφών παρά 
τά Κτένια λέγεται Σκολειό. Ό  γερμανός 
γεωγράφος Fried . S tah lin  παράγει τό 
ό'νομα αυτό άπό τό ιταλικόν scoglio, 
τό όποιον σημαίνει σκόπελος (βλ. d as  
H ellenische T hessalien  σελ. 6). ’Αλλά.

Τό εσο)τερικον τής Μονής τον " Αγιον
Διοννοίον



δέν έχει δ ί κ α ι ο ν  τό σκολειό^ είνοι τυ 
σχολεΐον, δπως παρά τοΰτο έχομεν και 
Όντάν, καί Σαράι, καί Καφενεΐον, και 
Παλημανάστρι, καί Καλόγερον. Αλλα 
ονόματα κ ο ρ υ φ ώ ν  είναι Πάγος, Αιβα- 
δάκι Σαμάρι, Κακοβράχος, Χριστάκι, 
Φλάμπουρο, Χρονης. Καί αυτόν τόν 
Χοόνην, δνομα ίσως κλέφτου, παρεμορ- 
φωσεν δ Kurz, 
αναγραφών εις τον 
χάρτην του Kronz, 
διά νά δείξη ίσως 
οτι υπάρχει καί 
γερμανική ενταύ
θα λέξις οΰτω δ’ δ 
IBaud B auvy ερ
μηνεύει αυτήν στε
φάνι ! ’Λλλ’ ως 
βλέπει πας τις τά 

-©νάματα τών κο
ρυφών εινε νεοελ- 
λην ικάσχετιζόμενα 
πολλά έξ αυτών 
πρός τούς μετά τοΰ 
δρους συνδεόμε
νους μύθους, 
δνομα έτι τοΰ χω
ρίου Βροντοϋ δέν 
ενθ ί) μ ίζε  ι τό ν  
βρονταΐον Δία;

Γεωλογ,ικώς ο
λόκληρος ή υψηλή 
αΰτη όροσί'στάς 
συνίσταται έκ μαρ- 
μαρυγιακοΰ σχι- 
στολίθου καί πλα
κώδους άσβεστολι- R βλάοτηοι. ΤοΓ, 
θΐκοΰ δολομίτου. ή όποια φϋάνει 
"Οπως εις τά νψη- 
λά δρη, οΰτω κατ εξοχην ενταύθα αι σχη 
ματιζόμεναι κόγχαι (Karen) έχουν δια- 
βρώσει τάς πλευράς «πό 2000 μ. και 
ανω, καί δή έκέΐναι αι δποΐαι βλέπουν 
πρός Β. Διά τών κογχών τούτων έσχη- 
μ α τ ίσ θ η σ α ν  αί διεσχισμέναι κορυφαί, οί 
πρηώνες, άπό τών κορυφών τών ̂  οποί
ων καταπίπτει κατακόρυφος σχεδόν κλι- 
σις εις βάθος. 500 μ. καί πλέον. Αι φο-

βεραί αΰται κόγχαι λέγοντας κοινώ, 
«χάος ή χάβος». Κακώς Ιν τφ χάρτη 
τοΰ K urz αί πρός Δ. τών πρηώνων και 
τοΰ Σκολείου κόγχαι γράφονται «καζά
νια*. Τά καζάνια  εινε κοιλότητες κατά 
τάς άνατολικάς πλευράς τών . πρηώνων, 
ενώ τό’ προ: δ’, χάος λέγεται είδικωτερον 
καί χάβρα. Έ ν  γένει τοιαΰτα «χαη» 

εύρίσκονται καί είς 
τάς πρός Β. νευού- 
σας πλευράς καί 
άλλων υψηλών κο
ρυφών, εις τον 
Καλόγερον, τόν 
Ά γ . Ή λίαν, τό 
Φλάμπουρο κ. ά. 
Εις τό βάθος αυ
τών διατηρούνται 
χιόνες καί κατά τό 
θέρος.

Κάτωθεν τών 
πρηώνων άρχον
τα ι αί κΰριαι χα- 
ράδραι, τεράστιαι 
τήν δψιν, β. δ. δ 
Έλικών, καί άνα- 
τολικώς δ Ε νι-  
ηενς. Ούτος δια
σχίζει τό δρος βα- 
θέως, δ δ’ υψηλός 
δγκος τοΰ ορούς
διατίθεταιπερίτόν 
ποταμόν τοΰτον 
ώς έν άμφιθεάτρφ. 
’Αντέρεισμα τοϋ 
δρους παρά τό 
χωρίον Αιτόχωρον 
διανοίγει μέ όρ- 

• θίας υχθας (σή-
μεοον έτι λέγεται τοΰτο Βύθος).

Έ ν  μέσφ τής . βαθείας ̂  κοιλάδος 
τοΰ δρους είς θέσιν μοναδικήν ^κεΐτομ 
ή μονή τοΰ Ά γ. Διονυσίου. Το απόλυ
τόν αύτόϋ ύψος είναι 782 μέτρων. Η 
φΰσις πέριξ φυλλομανεΐ. Ά φ θονο ι πη- 
γαί κατά μήκος τοΰ ποταμού,^ μυρτα, 
πτερίδες, καρυδέαι, πεϋκαι κ. ά. Ειχεν 
ακμήν προ ττης Έλλην. έπαναστάσεως,

κατεσιράφη δέ κατά μέγα 
μέρος υπό τών Τούρκων 
τώ' 1828. Εινε μεγάλη 
έχονσα πύργους καί πολε
μίστρες, δύναναι δέ νά στε- 
γάστ) ολόκληρον λόχον. Ή  
θέα δεξιά καί αριστερά'εί- 
νε μεγαλοπρεπής. Βράχοι 
φαιοί διακόπτουν τήν πρα- 
σίνην δψιν. ’Αντιπροσω
πεύονται δλα τά βελονοειδή 
(πεύκη άπολλ., πεύκη λαρι- 
κοειδής, ή μαύρη πεύκη). 
’Αναμιγνύονται καί δξυαι-, 
καί έλάται καί δρύες. Ά ν ω 
θεν τής μονής, πρός τάς 
ΰψηλάς κορυφάς, έν έκα
στον είδος τής χλωρίδος 
εξαφανίζεται, καί δένδρον 
παραμένει ή μαύρη πεύκη, 
τό ρόμπολ,ο, τό όποιον φθάνει εις τινα 
μέρη μέχρι τοΰ ύψους 2400 μ. Κατά τό 
ύψος τοΰτο ή μορφή αυτών εΐναι ναν- 
νώδης, φαίνεται δέ δτι έξ δλων τών 
ορεινών δέν δρων της Ελλάδος) το είδος 
τοΰτο τήςπεύκης φθάνει είς τήν άνωτά- 
την ορεινήν βαθμίδα, ούιω δ ο Ολί'μ-

Ή  χοονφη Σκολειό, ΰψος 2910 u. fool· τι» χ ί , -tor 
οήιια τής Χαρτ,.γραφικής νπηοεοιας

πος καί κατά τό ΰψος τοϋ ορίου του 
δάσους υπερέχει πάντων τών δρέων τής 
Ελλάδος καί τής χερσ. τοϋ Αίμου, διότι 
είς ούδέν άλλο δρος τής χερσ. φ&ανει τό 
δάσος εις τοιοϋτον ΰψος.

Ά νω θεν  τοϋ δάσους αί κορυφαί 
ύψοϋνται γυμναί, και μονον κατά την

άνοιξιν καί τάς 
άρχάς τοϋ θέ
ρους εις μέρη 
επίπεδα, δπου 
συγκροτείται ο
λίγη τις φυτική 
γή εύρίσκονται 
ξηροφυτικά φυ~ 
τά, φέροντα ω
ραία άνθη· εί
ναι ή Άλπική 
ή δρεοφυτική 
βαθμίς.Τό μάλ
λον διαρκές άν
θος είναι το 
άμάραντον,δια- 
τηρούμενον και 
κατ’ αυτόν τόν 
Σεπτέμβριον.

Είναι άραγε 
δ ’Όλυμπος τό

ΙΙρει.ώΨες τοΰ Ό λυμπον, δπως φαίνονται εχ τής κορυφής Σκολειό. 
(Λ ! κοονφα'ι Σκάλα, Μΰτικας καί θρόνος το ν Λ ιός. Είς 

το . βάθος αριστερά ο Προφήτης Ηλιας),
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I I  κορνφη Θρόνος τον Λιος (Στεφάνι)

ύψιστοΛγδρος τής χερσον. τοΰ Α'ίμου ; τό 
δτι εΐναι τό νψιστον τής Έ?.λάδος ούδεμία 
αμφιβολία, δέν δύναταί τις δμως νά 
εϊπη ασφαλώς και ώς πρός δλην τήν 
χερσόνησον αν όντας είναι τό ύψιστον.

Θά ένθυμεΐσθε ’ίσως άπό τήν Γεω
γραφίαν δτι τό ύψιστον δρος τής χερσ. 
τον Αίμου είναι τό Σκάρδον (τ. Σάρ δάγ), 
τό οποίον ό 
Αύστρ. χάρτης 
έσημείοονεν άλ
λοτε coc έχον 
ύψος 3050 μ., 
ενώ τοΰ Όλύμι- 
που 2985. ’Αλ
λά νεώτεροιπε- 
ριηγηταί και 
νεώτεραι κατα
μετρήσεις επι 
τοΰ Σκάρδοτ 
δέν ευρον που
θενά τοιοΰτον 
τι ύψος, άλλά 
τά μετρηθέντα 
ύψη, ήσαν πο
λύ χαμηλότερα 
τοϋ ’Ολυμπου.
Ωσαύτως κα'ι

επί τοΰ Όλυμπον εύρον 
νέον ύψόμετρον. Βλέπετε 
δτι καί οί αριθμοί τών δρέ- 
ων πάσχουν αύξομείωσιν 
κατά τρόπον ένθυμίζοντα 
τάς τιμάς τής λίρας. 'Η  ΰ- 
ψίστη κορυφή, δ Μύτικα:, 
εΰρέθη ύπό τοΰ K urz δ
πως καί ύπό τής Χαρτογρ. 
ύπηρεσίας 2918 μέτρα. Ού- 
τθ3ςδπως εχει σήμερον, 6 
’Όλυμπος εΐναι ύψηλότερος 
τοΰ Σκόρδου, ούχί δμο): 

. καί τοΰ Ρίλου, τοΰ οποίου 
ή ύψίστη κορυφή τό Μουσ- 
αλά, είναι 2923 μ., ήτοι ·> 
μ. υψηλότερα τοΰ Ολυμ
που. Είναι δέ περίεργον διι_ 
προ τής τελευταίας έξακρι- 
βώσεως τοΰ πραγματ. ύψους, 

τοϋ 1 Όλυμπου, ή οποία χρονολογείται 
άπό* τοϋ Βαλκανικού πολέμου, ούδε'ις 
τών προηγούμενο^' περιηγητών εφαν- 
τάσθη ή παρεδέχθη τήν κορυφήν τού
την, ή tv γένει τόν πρηώνα, ώς τήν 
ύψίστην τοϋ δρους. Οί περιηγηταί επα- 
σχον άπάτην οποίαν πάσχουν πολλάκις: 
οί δρειβάται. Ό  H euzey τώ 1855,

ιηγα άχΐομα μεταέν τον .1/ι'πκα {'Αο/ητ.'οά) κα'ι τον 
θρόνοι' τον Ιίος (Δβςια)
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προκατειλημμένος δτι ή κορ. τοΰ ΙΙροφ. 
Ή λιου ήτο ή υψηλότερα, Ιζήτει νά ά- 
νέλθη εις ταύτην' άλλά κακός οδηγός 
έ'φερεν αυτόν πρός τήν κορυφήν Σαράϊ, 
τήν οποίαν εξετίμησεν ώς τρίτην κατά 
τό ύψος, ενώ είναι αύτη μόνον 2704 μ., 
Ιθεώρησε δ’ ΰψηλοτερας μόνον τόν Προ
φήτην Ή λίαν καί τόν Καλόγερον 

Ό  περιηγητής 
B art (1862) · πα
ρεδέχθη ώς ύψί
στην τό Σκολειό,

Αγγλος R ich 
te r  περιηγήθη εν
ταύθα τώ 19 ΙΟ
Ι 911. Ενθουσια
σμένος άπό τάς 
υψομετρικάς αύ
τοΰ μελέτα:, δ ιόρ 
θωνε πολλά ύψη 
τοΰ αύστρ. χάρτου, 
τά όποια εύρισκεν 
εσφαλμένα. Άρχί- 
<τας τάς ερεύνας 
του άπό τοϋ χο3- 
ρίου Κοκκινοπλοϋ 
διήλθετάς δυτικάς 
κορυφάς μέχρι τοΰ 
Καφενείου. Κατά 
τήν τρίτην εκδρο
μήν συνελήφθη 
ύπό τοΰ ληστοΰ 
Λόλιου καί έπήλ- 
Θε τό γνωστόν δι
πλωματικόν έπει- 
σόδιον μεταξύ’Α γ
γλίας καί Τουρ
κίας. -Τ ώ  1904 ό 
C vigiz εθεώρησε 
τό Χριστάκι (ύψ. 2704 μ.).Άλλά τώ 1913 
τάδρια  τής Ελλάδος έπεξετάθη σαν πολύ 
πέραν. Ή ρχισαν αί επισκέψεις τοΰ Ό λυμ
που εκ νέου, Τόν Αύγουστον τοϋ έτους 
τούτου, ήλθον ένταΰθα οΐ φιλέλληνες 
F r. Boissonas καί D. B aud Bovy, οί 
όποιοι εχοντες οδηγόν τόν. Χρ· Κάκα- 
λον,'άνήλθον είς τήν κορυφήν Μύτικα 
(ούχί δμως εις τό ύψιστον σημεΐον),

πεισθέντες ύπό τοΰ εμπείρου αύτών οδη
γού δτι αύτη είναι ή ύψίστη κορυφή. 
Τότε έδόθησαν ύπ’ αύτών είς τάς τρεις 
ύψίστας κορυφάς τά ονόματα Θρόνος 
τοΰ Διός— Βενιζέλος— Μαύρη κεφαλή 
(Σκολειό).

Τό« 1914 άνήλθον εις τό Σκολειό δ 
Φουτρίδης, Έ λλην έν Αμερική εγκα

τεστημένος μετά 
τοΰ F arq u h ar. 
Ουτος παρεδέχθη 
ώς δ C vijie τό 
Χρηστάκι (Scri
bners M agdzine 
—  G eorgaphical 
Journalj. Τάς δύο 
ύψίστας κορυφάς 
δ F a rg  καλεΐ θρό
νον Διός καί θρό
νον τής 'ΊΙρας.

Τφ 1918 δύο 
ταγ ματάρχα ι|άλπ ι- 
νισταί ’Άγγλοι έν 
Θεσσαλονίκη δια- 
μένοντες ένεκα τοϋ 
πολέμου, δ ι’αερο
πλάνων περιήλίίον 
τάς κορυφάς ταΰ- 
τας, δ M eade καί δ 
W ood. 'Ο  εις ά- 
πήλθε μέ τήν έν- 
τύπωσιν, δτι ύψι- 
στος είναι δ θρό
νος τοΰ Διός, δ δ’ 
ετερος δτι είναι ό 
Βενιζέλος, κατά 
τήν γνώμην των 
δ’ή το άδύνατον νά 
πατήση έκεΐ ποΰς 

άνθρώπου. Τό επόμενον έτος, ίδόντες 
δ B oissoaut καί δ B aud Bovy, δτι τά 
πράγματα έκ νέου περιπλέκονται, ήρχισαν 
τήν διαφήμησιν τοΰ κατορθώματος των. 
Ό  Baud Bovy διά σειράς διαλέξεων 
έξήρθη είς λυρικάς εξυμνήσεις τοΰ Ό 
λυμπου δημοσία ύπό τον τίτλον «ή 
άθάνατος Ελλάς». Ταϋτα εγένοντο ey 
Γενεύη. Τό αύτό ετος (1919) επεχείρη-

eH  αποψις τών βράχων τοϋ Μύτικα 
εκ τής Νοτίον πλευράς,
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σαν ούτοι δεύτερον εκδρομήν, κατα την 
οποίαν ύπό την οδηγίαν τοϋ Χρήστου 
Κοκάλου, άνήλθον πρώτοι, ώς λεγουσιν, 
όντως έπί τών δυο υψιστοον κορυφών, 
τοϋ θρόνου τοΰ Διός κα'ι τοϋ Μυτικα. 
Μετά τήν επιστροφήν των ο Baud Bovy 
έδημοσίευσε και μελέτην περί τών το- 
πωνί’μιών τοϋ Όλυμπου εις την G eo
graph ical Jo u r
nal (1921), ρίψας 
νέον φώς εις τήν 
γενικήν δρεογρα- 
φίαν τής ύψηλής 
κορυφοσυστάδος.

Έ πήλθε μετά 
ταϋτα „ή τρομο
κρατία τοΰ Γιαγ- 
κούλα κα'ι τοΰ 
Μπαμπάνη. Λη- 
σταί και στρατιω
τικά αποσπάσματα 
ήσαν οι κύριοι τοϋ 
ορούς. Μετά τήν 
έξόντωσιν τούτων, 
δ B oissonat καί 
δ B aut Bovy ή- 
θέλησαν άλλην 
μίαν φοράν νά 
άπολαΰσωσι τών 
φυσικών καλλονών 
κα'ι τής ορειβασίας 
ύπό τόν αϊθριον 
ουρανόν τής Ε λ 
λάδος και παρά 
τήν κυανήν θά 
λασσαν τοϋ Αι
γαίου. Αΰτη είναι ή 
τελευταία κατά τόν 
Σεπΐέμβριονϋγενο- 
μένη ώς άνέφερα κατά τήν αρχήν τοϋ 
λόγου μου. ΕΙς τήν εκδρομήν ταΰτην, 
παρη κολοΰ 0 η σαν 26 μεν ξένοι άνηκον- 
τες εις Άλπινιστικούς συλλόγους (ών 11 
κυρίαι κα'ι δεσποινίδες) 20 δ εκ τών 
ήμετέρων ορειβατών, τών οποίων οι 
πλεΐστοι ανήκουν εις τόν ήμετερον * ο
δοιπορικόν σύνδεσμον»; μεταξύ τούτων 
κα'ι τρεις Έλληνίδες δρειβάτιδες. Ή

εκδρομή αΰτη ειχε λάβει δψιν στρατιω
τικής εκστρατείας. Ουδέποτε αί κορυφαι 
τοΰ Όλυμπου εδέχθησαν τοσοΰτον πλή
θος εκδρομέων, 105 άνθρωπων με 6b 
φορτηγά ζφα, διότι οι ακολουθοΰντες 
τούς εκδρομείς στρατιώται^ καί άγωγιά- 
ται ήσαν περισσότεροι. Ή  Ελληνική 
Κυβέρνησις είχε διάθεση πάντα τά δυ

νατά μέσα πρός 
επιτυχίαν τής α
ποστολής ταΰτης, 
όντως δ’ ή έπιτυ- 
χίαύπερέβαλλε πά
σαν προσδοκίαν. 
Έ π'ι τρεις νύκτας 
εκοιμήθημέν εις 
κατασκήνωσήν εν 
τή θέσει Καλύβα, 
εις ύψος 1970 μ., 
ου μακράν τοϋ 
πρηώνος . . · Έ -  
χοντες τήν Θέσιν 
ταΰτην όρμητη- 
ριον άνήλθον είς 
τάς υψηλός κορυ
φάς. Τότε έγινε και 
νέα μετονομασία 
τής ύψίστης κορ 
υφής. τοϋ Μύτικα, 
άπό Βενιζέλον εις 
Πάνθεον. Διά τήν 
μετονο μασίαν ταΰ
την ήθελέ τις υπο
θέσει, δτι ή γνω
στή προσπάθεια 
πρός γεφΰρωσιν 
τών πολιτικών με
ρίδων εφθασε καί 
μέχρι τοϋ ύψίστου 

σημείου τής Ελληνικής γής, Άλλά δέν 
εχει οΰτω· τάς τοιαΰτας ονομασίας κορυ
φών δι’δνομάτων προσώπων εις χώρας 
πεπολιτισμένας ειχεν άποδοκιμάσει εν δη
μοσία συνεδριάσει ό πρόεδρος τήςγεωγρ. 
εταιρείας τών Παρισίων 1

1 Ε ις παρατήρησιν κατά τό  ̂τέλος τής 
ομιλίας ταύιης ό πρόεδρος και ο άντιπροε-

Ό  κ . Δεμέοτιχας ανέρχεται πρώτος εις τόν 
Θρόνον τοι· Διός, ακολου&ονμενος υπο τοϋ 
κ. Άποοτολοηούλον και τον κ. Ι'ρηγοριάδου
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Ή  κορνφη Προψντης Ή λιας, 2797 μ. δπου παλαι τό ιερόν τοϋ Διος. 
Είναι κτισμένος με αοβεστολιΰ·ικάς πλακας.

Ό μ ά ς τών ορειβατών τήν μεν πρώ- 
την ημέραν τής άναβάσεως^ εθεώμεθα 
έκ τής κορυφής τοΰ Προφ. Ή λίου, εις 
άπόστασιν ενός κα'ι ήμίσεως χιλιομέτρου 
τήν δυσχερή άναρρίχησιν δέκα αλπινι
στών έπ'ι τοΰ ογκώδους βράχου τοΰ 
θρόνου τοΰ Διός (Στεφάνι). Ή  κοινή 
αύτη άνάβασις Ελλήνων κα'ι Ελβετών 
ειχε λάβει έν τέλει μορφήν άθλητικοΰ 
άγώνος. Προ τοΰ δυσχερεστάτου σημείου 
τής άναβάσεως, _ οί Ελβετοί κατά πρό- 
τασιν τοΰ κ. B oissonat έλυσαν τά σχοι
νιά των καί ήτοιμάζοντο νά δεθώσιν 
αναμεταξύ των, ως συνηθίζουν, τοϋτο 
δ’ ήθελον νά έπιβάλουν καί εις τους 
ήμετέρους. Ά λλ’ ο εξησκημένος ορειβά
της κα'ι γνωστός πλοίαρχος κ. Δεμέστιχας, 
μέλος τοϋ Όδοιπορικοϋ συνδέσμου, δη- 
λοί εις αυτούς δτι «ημείς οι  ̂ "Ελ
ληνες δέν δενόμεθα», καί χωρίς  ̂ νά 
σταματήση, πηδά πρός τα άνω και ακο
λουθούμενος ύπό δΰο άλλων εκ τών

8ρος τής Έ λλην. γεωγρ. εταιρείας εθεώρη
σαν όλως αδικαιολόγητον καί τήν νέαν ονο
μασίαν, έφ* δσον τό δνομα τής κορυφής 
Μύτικας είνε έλληνικώτατον και χαρακτηρι- 
<ττικώτατον.

ήμετέρων, τοΰ κ. Άποστολοποΰλου καί 
τοΰ κ. Γρηγοριάδου, φθάνει πρώτος εις 
τήν κορυφήν (ύψ. 2910 μ·). Οΐ έκ τοΰ 
Προφ. Ή λίου παρακολουθοΰντες ελλη- 
νες ξεσποΰν είς ενθουσιώδεις ζητωκραυ- 
γάς έπί τή νίκη. Τήν έπομένην ημέραν 
άνέβησαν εις τόν Μΰτικαν 15 έν δλφ, 
μεταξύ τών οποίων καί δΰο ελληνιδες, 
αί δεσποινίδες Άποστολοποΰλου και 
Νομίδου, άναγορευθεΐσαι έπισήμως καί 
ύπό τών ξένων ώς άλπινίστριαι.

Ε ίναι άραγε ευχάριστος ή παραμονή 
εις τάς θείας ταΰτας διαμονάς; Δύναται 
νά είναι τοιαΰτη μόνον είς τούς θεοΰς, 
δχι εις τούς θνητούς. Ψϋχος διαπερα- 
στικώτατον κυριαρχεί καί έν καιρφ θέ
ρους, ιδία τήν νΰκτα. Κατά τήν ανατολήν 
τοΰ ήλίου, τήν πρώτην ήμέραν, τό θερ- 
μόμετρον έδείκνυε 2 βαθμούς υπερ το
0. Κατά τήν ήμέραν τό πράγμα είναι 
διάφορον. Έ π ί  τών κορυφών ο ήλιος 
είναι καυστικώτατος· δέν ευρίσκετε κα- 
ταφΰγιον θέλετε νά καταφΰγετε εις 
τήν σκιάν, άλλ5 ή ατμόσφαιρα εκεί είναι 
παγερά" τό δέ παράδοξον, έπί ολων σχε
δόν τών έκδρομέων, κατά τήν τριήμερον 
διαμονήν έπί τών ύψηλών τοΰτων μερών 
άνω τών 2000 μ., έσημειώθησαν κροΰ-
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Υψομετρικός Χάρτης τον 3Ολυμπον
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σματα ήλιάσεως επί τής επιδερμίδας τοΰ 
προσώπου.

Ό μω ς, τό θέαμα άπό τών κορυ
φών είναι μεγαλειώδες. Ο νεφεληγερέ
της Ζευς έφάνη εις ημάς ξένιος. Ευρι
σκόμενα νψηλότερον τών νεφών τά 
όποια ήωροΰντο εις τήν κοιλάδα τοΰ 
Ένιπέως, Β. Δ. δ’ άνεμος δέν ά'φινε 
ταϋτα νά φθάσουν μέχρι τών θείων 
εδαφών. Ά λλ’ δ όρίζων πέριξήμών ήτο 
διαυγέστατος- προ τών οφθαλμών μας 
ήπλοϋτο Θέαμα άφαντάστως μεγαλοπρε
πές· ολόκληρος ή Θεσσαλία, ή Δυτ. 
Μακεδονία, ή Χαλκιδική μέ τάς γλώσ
σας έφαίνετο ώς απέραντος χάρτης ανά
γλυφος· τά πέρατα τοΰ χάρτου τούτου 
έστέφοντο υπό ατελεύτητων οροσειρών, 
τών οποίων αί άκρώρειαι διεγράφοντο 
μέ ζαιηρά γαλανά χρώματα.

Ά ς  εξετάσω μεν ήδη τίς εκ τών θνη
τών δικαιούται νάκαυχάται δτι έπάτησε 
πρώτος τήν καί άπροσπέλαστον θεω- 
ροϋμένην ύψίστην κορυφήν τοϋ Ό λυμ
που, τό Πάνθεον καί παρεβίασε τήν 
αγνότητα τοΰ εδους τών οΰρανιώνων. 
Δέν ομιλώ περί τοϋ Σκολειού καί τοΰ 
Προφ. Ήλιοΰ. Είς ταΰτα ή άνάβασις 
δέν είναι πολύ δύσκολος. Πρέπει νά εΐ- 
μεθα ειλικρινείς καί νά μή αφήνω μεν 
νά εξυμνούνται εκείνοι, οί "οποίοι ώς εκ 
τής θέσεώς των ευκόλως δύνανται νά 
έπιδεικνύωνται άνευ τινός αντιλογίας. 
Είναι αληθές δτι ό B oissonat καί ό 
Baud Bovy άνήλθον τφ 1913 καί δή 
τφ  1919 πρώτοι μέ τόν οδηγόν αυτών. 
’Αλλά προ τούτων εΐχεν άνεβή τφ 1907 
6 έκ Λιτοχώρου οδηγός αυτών Χρη
στός Κάκαλος. Είναι υλοτόμος τοΰ 
Όλυμπου καί φοβερός κυνηγός, κυνη
γών τά αγριοκάτσικα τά όποια καταφεύ

γουν είς τά απότομα τοΰ ορούς ?<ρυ- 
σφύγετα. Καί οΰτος, δπως δλοι οί χω
ρικοί είχε τήν ιδέαν δτι δέν άναβαίνει 
άνθρωπος είς τήν κορυφήν τοΰ Παν
θέου. ’Ακολουθεί αγριοκάτσικο οπουδή
ποτε και αν καταφύγη τοΰτο, προσπα- 
θών νά τό περιπλέξη είς μέρος άπό τό 
όποιον δέν δύναται νά διαφυγή. Ουτω 
συνέβη κατά τύχην τφ  1917, τό εξής, 
ώς διηγείται ό ίδιος, Έ ν  αγριοκάτσικο, 
τό όποιον έκυνήγει υπό τόν άπόκρη- 
μνον βράχον τοΰ Πανθέου, διέφυγε 
πρός τήν κορυφήν. Τότε τοΰ επέρχεται 
ή Ιδέα δτι τό μέρος τοΰτο ήτο προσι
τόν διά τήν άναρρίχησιν πρός τήν κο
ρυφήν, οΰτω δ’ άνενρεν δλως τυχαίως 
διάβασιν καί άνήλθε εις τό παρθένον 
τοΰτο άκρον. Οΰτος λοιπόν, ό Κάκα
λος είναι πραγματικώς ό πρώτος άνα- 
βάιης τοΰ Όλύμπου, δηλ. Έλλην, τοΰθ’ 
δπερ ικανοποιεί τήν εθνικήν ημών φι
λοτιμίαν.

Δέν πρέπει δμως νά παρίδωμεν τά 
αποτελέσματα τών ορειβατικών όργανώ- 
σεοον έν σχέσει πρός τήν γνώσιν τών 
υψηλών κορυφών τών όρέων. Αί Ά λ -  
πειαι διοργανώσεις είναι εκεΐναι αί όποΐαι 
έπέχυσαν πλήρες φώς είς τήν όρεογρα- 
φίαν τών Άλπεων. Καί παρ’ ήμίνέσχά- 
τως ήρχισαν ευτυχώς αί τοιαΰται ορει
βατικοί διοργανώσεις, μεταξύ τών οποίων 
κατ’ εξοχήν εργάζεται ό 'Οδοιπορικός 
σύνδεσμος, προσπαθών δπως γνωρίση 
είς ημάς τά ελληνικά δρη. Μέλη τοΰ 
οδοιπορικού συνδέσμου, ό κ. Γρηγοριά- 
δης καί ό κ. Ναΐδης έ'λαβον κατά τήν 
άνάβασιν ταύτην σειράν φωτογραφιών, 
τών όποίοον μέρος μόνον σάς έπέδειξα.

Προσεπάθησα νά σάς δώσω φωτεινά 
τινα σημεία τοΰ μεγαλειώδους τούτου
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ορούς. Εκείνο τό όποΐον είναι σπου- 
δαιότατον διά τήν έλλην. γεωγραφίαν 
«Ιναι ή συντελεσθεΐσα έξακρίβωσις τών 
-διαφόρων υψών τοΰ Όλυμπου και η

υπεροχή τοΰ πρηώνος αύτοϋ, ό οποίος 
ώς στέμμα άπαστράπτον κοσμεί τόν μυ
θικόν ’Όλυμπον, τόν βασιλέα τοϋτσν 
τών Ελληνικών δρέων.
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Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α  A 0 H N Q N

ΗΝΗΚΟΙΝΟΣΕΙΣ IRN0YRP10Y 1928

Κατά τήν δημοσίαν συνεδρίαν τής 
26ΐζ Ίανουαρίου ό ’Ακαδημαϊκός κ. Γ. 
Ρ εμοϋνδος  εκαμεν άνακοίνωσιν «περί 
τής νέας γενικεΰσεως τοΰ θεωρήματος 
τοΰ Πικάρντ · ό ίδιος υπέβαλεν άνα- 
χοίνωσιν τοΰ κ. Σαραντοποΰλου «περί 
τώ ν εξισώσεο.)ν τών λυομένων διά δια- 
ψορίσεως». Ό  κ. Γ. Οικονόμος ΰπέβα- 
λεν άνακοίνωσιν τοΰ κ. Χίλλερ φόν Γκαί- 
τριγγεν «περί Κρίσεως τής Χώρας Έ π ι-  
δαυρίων καί Έ ρμ ιονέω ν\ Ό  κ. Ε . ’Ε μ 
μα νο υήλ  υπέβαλεν άνακοίνωσιν τοΰ κ.
I. Διαλέτου «περί Βαλεροσαλίνης προϊόν
τος συμπυκνώσεως τοΰ σαλτιλικοΰ οξέος 
καί τοΰ άνυδρίτου καί ΐσοβαλεριανικοΰ 
οξέος. Ό  ίδιος υπέβαλεν άνακοίνωσιν 
τοΰ κ. Α. Μαραυή «περί τής έρευνης 
τών σπερμάτων πεύκης τής ημέρου». 
’Επίσης άνακοίνωσιν τοΰ κ. Κατράκη 
*περί τοΰ προσδιορισμοΰ τοΰ τρυγικοΰ 
-οξέος ώς βασικού ηλεκτρικού σιδήρου 
καί διαχωρισμοΰ αΰτοΰ άπό τοΰ κιτρικοΰ 
οξέος ’Επίσης άνακοίνωσιν τών κ. κ. 
Κατράκη καί Μεγαλοοικονόμου «περί 
τής σημασίας τοΰ άριθμοΰ βουτυροδια- 
ΐ)λασιμέτρου ώς σταθεράς κατά τήν άνά- 
λυσιν τών κηρών4. ' Ο κ. Ά λ .  Β ο νρ -  
νάζος υπέβαλεν άνακοίνωσιν τοΰ κ. Φω- 
y-ίωνος Ναουμ, Χημικού εν Γερμανία, 
«περί τής προνομιακής θέσεως τής ν ι
τρογλυκερίνης εν τή τέχνη τών εκρηκτι
κών υλών».'Ο κ. Α ίγ ινή τη ς  άνεκοίνωσε 
-δυο τηλεγραφήματα τοΰ μετεωρολογικού 
οταθμοΰ Θήρας, καθ’ ά τό ήφαίστειον 
παρουσίαζε άπό τής 28Πί Ίανουαρίου 
φαινόμενα νέας εκρήξεως.' Ο κ. Κτένας 
άνεκοίνωσε σχετικώς δτι μετά τήν επελ- 
θοΰσαν περίοδον ψήξεως εδεδηλώθη πά
λιν νέα άφιξις θερμοκρασίας καί συ
νεπώς εισόδου, τοΰ ηφαιστείου πιθα
νώς είς νέαν εκρηκτικήν περίοδον. Αι 
άγγελόμεναι εκρήξεις δέν συνοοδεύοντο 
καί υπό έκχΰσεως λάβας. Ή  Πανεπι

στημιακή επιτροπή ένετάλη νά έρευ- 
νήση τήν νέαν εκρηξιν καί μέλος αυτής 
άνεχώρησεν δπω ς’παρακολόυθήση τάνέα 
ταΰτα φαινόμενα.

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΒΚΚΔΗΜΗΙΚΩΝ

Κατά τήν ιδιαιτέραν συνεδρίαν τής 
26’Κ Ίανουαρίου ή ολομέλεια τής Α κα 
δημίας προέβη εις ιήν εκλογήν νέων’Ακα- 
δημαϊκών. Ουτω εξελέγη μέλος τής Τά- 
ξεως ’Ηθικών καί Πολιτικών ’Επιστη
μών ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου 
κ. Κ. Δυοβαυνιώτης, ώς τακτικόν μέλος 
τής Β '. Τάξεως Γ ραμμάτων καί Τεχνών 
ό κ. ΓΙ.’Αποστολίδης (Παύλος Νιρβάνας), 
καί εις πρόσεδρον μέλος τής αυτής Τά- 
ξειος ό γνωστός διηγηματογράφος κ.

. Άλεξ. Μωραϊτίδης.

TO BPRBE10N ΠΒΙΔΙΚΗΣ RPETHI

Ή  ’Ακαδημία ’Αθηνών προκηρύσσει 
καί δΓ εφέτος τό Βραβεΐον Παιδικής 
’Αρετής Β Μελά. Τό Βραβεΐον Π .’Αρετής 
Βασιλείου Μελά (Διαχειριστικής Ε π ι 
τροπής Νηπιακ<’ΰ Επιμελητηρίου Μελά)
10.000 δρχ. έτησίως διαιρείται ε’ις πέντε 
δισχιλιόδραχμα βραβεία, ών τά δυο δΰ- 
νανται νά κατανεμηθώσι καί εις τέσσαρα 
χιλιόδραχμα καί άπονέμεται 1) ε’ις μα- 
θητάς σχολείων άμφοτέρων τών φΰλων 
ηλικίας μέχρι 15 ετών τό πολύ, οΐ όποιοι 
με κίνδυνον τής ιδίας αυτών ζωής έσω
σαν άλλους κινδυνεύοντας, εϊτε άφωσιώ- 
θησαν είς άνακούφισιν ή θεραπείαν οι
κείων ή ξένων πασχόντων ή υπερηλίκων 
μετ’ εξαιρετικής φιλοστοργίας καί αυτο
θυσίας, 2) είς μαθητάς σχολείων άμφο
τέρων τών φυλών τής αυτής, ηλικίας 
οί όποιοι Ιπιδεικνύουσιν ίδιάζουσαν δλως 
έπίδοσιν εις τά γράμματα και άψογον 
χρηστότητα ηθών.

Ή  προθεσμία πρός υποβολήν προ
τάσεων παρατείνεται υπό τής ’Ακαδη
μίας μέχρι τής 1’ΐί Μαρτίου έ. ε.
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Μ ' Ε Ν Α  Λ Ο Γ Ο  T O  v

“ Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Ο Ν  Σ » Κ

i u  τ η  mmm οιχογενειαν
πού θέλει νά iitivj] προσηλωμένο στίς 
άγνές τιοιραδόοεις τής φυλής μας, το 
,τεριοδικόν

“ Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Ο Ν  Σ Ι Κ „
πρέπει νά εινε ό άχώριοτος σύντροφος.

Μέσα «τί.; 6 0  βελίδες του, περι
λαμβάνει δτι άφορα την ΕλΧη ν ίδα ,  

<1>ς εκπρόσωπον τοΰ ώ ραίου ψύλλον, 

<!>ς μητέ^κχ. «ήζυγον χκί καλή κόρη.

τ «  μοντέλλα φορεμάτων. παιδικών 
ενδυμάτων χαΐ άσπρορρούχων, που έν 
αφθονία περιλαμβάνει κίνε ίτάντοτε ή 
τ ε λ ε υ τ α ία  λ έξ ις  χη $  μ©δα$.

Τ Α  ΪΧ Ε Δ ΙΑ  Τ Ο Υ , έργοχείρων,
λευκοί» χαΐ χρωματιστού ’κεντήματος, 
ζωγραφικός, φιλί', άσπρορρούχων, βε~ 

νιζ χ . τ. X. είναι τόσο ώ ό α ϊα  και 
τόσον «φθονα, ώατε νά ικανοποιούν 

κάθε γοΰατο και νά δ ίδουν  μιά χρή

σιμη ενασχόληση σέ κάθε γυναίκα.

Η ΥΛΗ Τ Ο Υ , τερπνή, σεμνή καί 
διδακτική, είναι μιά ώραία διασκέδααις 
στις ώρες ανίας.

Γ© μ ο υ σ ικ ό  τβυ  τεμάχιο διαλεχτό.

* 1

πρέπει νά  λείψη «πό κανένα Ε λ λ η ν ικ ό  απίτι.
je»01M C Α^.Ι :

δρχ. 7 5 ,  ΑΙγύπτβυ γ. &. 5 0 .  Ά μεριχήε &*>λ. 3 -

τ η ς - ό ι ε υ θ υ ν τ η ς  t >  & .  Λ \ Α ρ ΐ ^ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ  

ρ α φ ε ία  f c O p N A p O Y  3  -  Α Ο Η Ν Α Ι

τ ν 7 τ ο 4 ΐ  " ι τ υ ρ ϊ ο χ , * .  e .


