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ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩ ΓΗ
ΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΑΙ

Ποικίλη; καί ανυπολογίστου ώφελείας πρόξε
νοι γίνονται αί από τι·ω ν ετών έγκαινισθ είσαι 
παρ’ ήμΐν σχολικαί έκδρομαί.

Α ί επισκέψεις τόπων ή έγκλειόντων κειμήλια  
τής προγονικής τέχνης, ή διαλαλούντων σελίδα: 
ενδόξους τής αρχαίας ή τής νεωτέρας ιστορία: 
μας ευρύνουν τόν ορίζοντα τής διανοίας τώ ν μαθη
τών, πλουτίζουν αύτού; διά γνώσεων πολλαπλών  
καί ανεξάλειπτων καί εξαιρούν τό φρόνημα ίιπέρ 
πάσαν έντός τού σχολείου γενομένην διδασκα
λ ίαν . Διά τούτο αί νομοθεσία·, πάντων τών πε- 
πολιτισμέ/ων κρατών έπιβάλλουν τάς τοιαύτας 
έκδρομάς ώ; πα ιδαγω γικότατα;.

Ά λ λ α  παρ’ ήμΐν υπάρχει καί άλλος λόγος, 
πλήν τού ρηθέντος, σπουδαιότατος, ΰπαγορεύων 
τάς δσον Ινεστι συχνότερα; αμοιβαία; επισκέψεις 
τών οιαφόρων σχολείων μας. Κ αί ό λόγος ούτο: 
είνε κατ' εξοχήν κοινωνικός.

Γνωστόν είνε οτι πολλούς συνοικισμούς γ ε ιτο 
νικούς, πολλά χωρία καί πόλεις εγγύς άλλήλω ν  
κειμένας, Ιτι δέ καί τμ ήματα  ολόκληρα τής 
ημετέρα; χώρας δέν συνδέει αγάπη καί ομόνοια, 
ota έόει νά παρατηρήται εί; τέκνα  μιας καί τής 
αυτής πατρίδος. Λόγοι οικογενειακοί, τοπικοί, 
πολιτικοί, φυλετικοί, υπό τήν στενωτέραν ση
μασίαν τής λέξεως, ήνοιξαν /.άσμα, τό όποιον 
ναι μέν άλλαχού σύν τ ψ  χρόνω σμικρύνεται, 
προαγομένων τών ηθών ε ί; ήμερότητα καί πολι
τισμόν, ά λ λ ’ δμω; πολλαχού χαίνει ευρύ ακόμη. 
Τών τοπικών τούτων διαστάσεων τά  επακολου
θήματα υπήρξαν, ώ ; γνωστόν, ούκ ¿λ ιγάκ ι: α ι 
ματηρά.

Α ϊ σχολικαί λοιπόν έκδρομαί δύνανται, φρο- 
νούμεν, νά συντελέσωσίν ίκανώς εί; τήν προπα- 
ρασκευήν τής όμονοία; καί τής αγάπης τώ ν όιι- 
σταμένων πρός άλλήλους πληθυ ‘TjXüJV.

Η οργάνωσις τοιούτων εκδρομών άνάγκη νά 
“ΡΧ7!7“1 άπό τώ ν μαθητών τώ ν δημοτικών σχο- 
^'·,ων· έκδρομαί αύτα ι καί εύκολοι καί
αοάπανοι είνε καί συχνότατα δύνανται νά γ ί- 
νωνται. Τών πλείστων ελληνικών δήμων πολλά  
χωρία δεν απέχουν πολύ απ ’ ά λ λ ή λ ω ν . Τών 
χωρίων τούτων οί διδάσκαλοι δυνατόν συνεννο- 
-νμ^νοι προς αλλ,ήλους νά οδηγούν πεζή τούς | 
μαθητα; των εις αμοιβαία; έπισκέψεις κα θ ' ώρι- 
σμονας ημέρας, έκλέγοντε; μάλιστα  τάς ήμερα:
• ών τοπικών εορτών, καθ ’ άς τό χωρίον, τό 
¿ποΐον μέλλουν νά έπισκεφθούν, πανηγυρίζει.

Τούς μαθητάς προτρεπόμενοι ύπό τώ ν διδασκά
λων θά παρακολουθούν καί οι γονείς τώ ν μαθη
τώ ν, καί ούτως αί' τε  ένεστώσαι καί αί μελλουσαι 
τών πολιτώ.· γενεαί διά τής αμοιβαίας φιλοφρο
σύνης καί φιλοξενίας τεχνηέντως προπαρασκευα- 
ζομένης ύπό τώ ν διδασκάλων, θά συνδέωνταί διά 
τών δεσμών τής φιλίας καί τής χάριτος καί θά 

, άδελφοποιώνται. Κοινόν γεύμα , έπίσκεψις τού 
σχολείου, κοιναί παιδ'.αί καί γυμναστικά·, άσκή · 
σεις καί κοινά άσματα ψαλλόμενα ύπό τώ ν μα
θητών καί τώ ν δύο σχολείων είνε άδύνατον \ά 
μή κατευνάζουν τά  υφιστάμενα πάθη καί νά μή 
έπαναγάγουν τήν συμπάθειαν καί τήν ειρήνην με
ταξύ τώ ν πολιτών καί εις τάς ένεστώσας, άλλα  
μάλ ιστα  εις τάς μελλούσας γενεάς. Κ ατά τάς 
επισκέψεις ταύτας άπειρα υπάρχουν τά  μέσα, 
τά  οποία δύνανται νά χρησιμεύουν ώς κρίκοι 
ισχυροί τώ ν φιλιών δεσμών. Τίνος π . /. χωρίου 
οί κάτοικοι δέν θά συγκινηθούν βλέποντες τούς 
μαθητάς τού γειτονικού των χωρίου ερχομένους, 
Ενα αφιερώσουν έστω καί ευτελές τ ι  αφιέρωμα 
εις τήν έκκλησίαν τω ν κατά τήν ημέραν τής 
πανηγύρεως ή νά προσενέγκουν δώρόν τ ι  εις τό 
γειτονικόν σχολεΐον ώ ; ενθύμημα τής έπισκέψεώς 
των ; Τίνος χωρίου οι κάτοικοι θά λησμονήσουν 
τήν συμμετοχήν εί: κοινήν τινα  θλΐψ'.ν ή κοινήν 
τινα  χαράν τώ ν γειτόνων τω ν ; Εύφυή; καί 
άξιο; τού προορισμού του διδάσκαλος έπ ιλαμβά- 
νεται πάσης ευκαιρίας πρός έπ ίτευςιν τού προρ- 
ρηθέντος κοινωνικού αγαθού.

Α λ λ ά  πλήν τώ ν αμοιβαίων επισκέψεων καί 
αί συναντήσεις εις ώρισμένον σημεΐον κεντρικόν 
δύο ή πλειόνων σχολείων κατά προσυμπεφωνη- 
μένας ημέρας καί ώρας καί α ί ένταύθα κοιναί 
παιδιαί καί τά  κοινά φσματα συντελούν επίσης 
ούκ ολίγον εις τήν άοελφοποίησιν τώ ν μαθητών. 
Δέν θά λησμονήσω ούδ ’ οί κάτοικοι τή ς περιο
χή ; εκείνης θά λησμονήσουν ποτέ τήν ώραίαν 
εορτήν, ήν διωργάνωσαν κατά τήν πρώτη·· Μαίου 
πρό τριετίας οί διδάσκαλοι δέκα περίπου χωρίων 
τής Κ εφαλληνίας.Κ ατά  προηγηθεΐσαν συνεννόησιν 
συνεκεντρώθησαν εις κεντρικόν τ ι  έξωκκλήσιον χ ί-  
λιοί περίπου μαθηταί ακολουθούμενοι ύπό απεί- 
οου πλήθους γονέων καί λοιπών κατοίκων καί 
εκεί, άφ' ο ύ έτελέσθη ή θεία λειτουργία, ίερουρ- 
γούντων πάντων τών ιερέων τών χωρίων, καί 
άπηγγελθησαν ύπό τώ ν διδασκάλων ενθουσιώδεις 
λόγοι, διεσπάρησαν άνά τούς ευώδεις αγρούς, 
βομβούντες ώ ; μέλισσα·., φαιδροί καί ζωηροί οί 
μαθηταί καί δρέποντε; άνθη τού άγρού έπλεκον 
στεφάνους διά νά στολίσουν τά  σχολειά τω ν τε-
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ρετίζοντες ώ ; χελιδόνες. Μετά τήν συλλογήν 
ταύτη ν στεφανωμένο1, όλοι παρεκάθησαν ε ί; τρά
πεζαν λ ιτή ν  καθ ’ ομίλου; καί περί τήν εσπέραν 
μέ βήμ* εύσταλές με τά  ροοα επί τω ν παρειών 
περιήλθον τά  πλησιέστερα χωρία έπευφημού 
μενοι καί χειροκροτούμενοι, καί άποχαιρετίζοντες 
τούς συμμαθητά; των έπορεύοντο εις τά σχολειά 
τω ν εύσταλεΐς, φεροντες εί: τήν καροιαν των τή  
δρόσον τή ;  άγάπη: καί τή ; συμπάθειας.

Ή  πρώτα, Μαίου, ή 2 5  Μαρτίου καί άλλα ι 
ποικ ίλαι τοπικαί έορταί, ώ ; είπομεν, οέν πρέπει 
νά παραμελώνται ύπό των διδασκάλων, ϊνα ύπο- 
θάλπηται τό τή ; αλληλοβοήθειας, καί έν γένει 
τής αγάπης καί όμονοίας τό αίσθημα.

*  *9
Α ί εις μακρότερον κείμενα χωρία και πόλεις 

έκδρομαί βεβαίως είνε δυσχερέστεραι, κυρίως 
ένεκα τής άπαιτουμένης δαπάνης. ’Α λλά  ή δρα- 
σνηριότης καί ή συναίσθησις τή ; ώφελείας τή ; 
έξ αυτών προσγινομένης υπερπηδά τά  εμπόδια. 
Ή  συγκοινωνία ευτυχώς καταστάσα τελειότερα 
κατά  τούς τελευτα ίου; χρόνους τά  πάντα διευ
κολύνει. Τά γ  μνάσια καί τά  διδασκαλεία του 
κράτους πρέπει νά ήγώ ντα ι τοιούτων έκορομών. 
Δ ιότι άπεοείχθη εκ τή ; πείρας ότι, οσάκις τά  
ανώτερα τα ύτα  εκπαιοευτικά καθιορύματα Ιλα- 
βον τήν πρωτοβουλίαν τής έπισκέψεως άλλων 
πόλεων ή τόπων αρχαιολογικών, καί οι γονείς 
καί άλλοι πολ ΐτα ι μετέσχον προθύμως αυτών.

Διά τώ ν εκδρομών λοιπόν τούτων ερχομένων 
επικούρων τή  διδασκαλία έλπίζομεν, ότ·. θά μει- 
οΰται όσημέραι ή διάκρισις τών πολιτών ή εύ · 
ρυτέρα ή στενωτέρα καί οτι θά όνομαζώμεθα 
π άντε ; τέκνα μιας καί τής αυτής πατρίδος, 
αδελφοί γνήσιοι έκ μ ια ; καί τής αυτής μητρός.

Γ  M n O r K O T B A Ä A S  

 -------

Έ κ  τ ή ς  ΰσον ούπω  έκδοθησομεντ,ς μεταοοααεο>ς τοϋ 
συγγράμματος τοϋ ο ιασήμου Γ άλλου φιλοσόφου Π αύ
λου Ζαν'ε « Ή  Φ ιλοσοφία τή ς  Ε υ τ υ χ ία ς » , δημοσιεύο- 
μεν τό ίς ή ς  κεφαλα ίου  φ ιλοφρ ίνω ς αποσταλέν ΰπ'ο 
τοϋ μεταφραστοϋ. £ τ  α .

Η Φ Α Ν Τ Α Σ Ι Α

Έ ν τ ιν ι  μυθιστορήματι τοϋ οιασήμου Δίκενς 
πρόσωπόν τ ι  εκθέτει τήν εαυτού ομολογίαν πί- 
στεως, ή τ ι ;  είνε ή αυτή πολλών τής εποχής 
μ α ; π νευμ ά τω ν «Σήμερον, λέγει, εκείνο, τού 
οποίου εχ_ομεν ανάγκην, είνε τά  γεγονότα, τά  
πράγματα. Μή διδάσκετε εί; τά ; νεάνιδα; τσύ- 
τας κα ί εις τούς νέους τούτους άλλο τ ι  είμή 
πράγματα. Δεν έχομεν ανάγκην εις τον βίον 
άλλου Τ'.νός ή πραγμάτων. Μή φυτεύετε άλλο

τ ι  εν τή  ψυχή τ ω ν  εκριζώσατε πάν άλλο έξ 
αυτής. Δέν είνε Ουνατόν νά μορφώσητε τό πνεύ
μα ζώου λογικού εί μή διά πραγμάτων, δι ’ έρ
γω ν. Προσκολλήθητε, κύριε, εί; τά  πράγματα.»  
Ούτω σκέπτονται καί ούτω λ.αλούσιν οί πρακτι
κοί άνθρωποι, οί εχθροί τώ ν χιμαιρών καί τών 
φαντασιοτήτω ν. Περίεργον ! πώ ; ο Δημιουργό: 
τή; φύσεω; δέν τού; συνεβουλεύθη! πόσον θά 
διεφώτιζον αυτόν διά τό εργον του ! Θά έόίόα- 
σκον αυτόν ίά μή έπιτρέπη εις τήν χίμαιραν 
καί ε ί; τό μάταιον νά περιορίζωσι τ ά ;  δυνάμεις 
τού νέου τούτου ό’ντος εις εκείνα; μόνας, αίτινες 
θά έχρησίμευον ε ι; τά ; ανάγκα; αυτού έν ώρΐ- 
σμένω χρόνφ. α Πρός τ ί ,  θά τώ  έλεγον ούτοι, ή 
δύναμι; αύτη ή προπετή;, ή άστατος, ή γόησσα, 
ήτις άποστρέφει άκαταπαύστως τό ανθρώπινον 
πνεύμα από τώ ν πραγματικών καί μονίμων όν- 
τω ν, δπως τό παρασύρη εις τήν επιδίωξιν νέ
φους τινός ή σκιάς τού κενωτέρου φαινομένου ; 
τίνα  σχέσιν έχομεν μέ τούς όνειροπόλους τού
τους. τούς φαντασιώδεις, τούς παραπαίοντας 
τούς όποιους όνομάζουσι ποιητά: καί καλλ ιτέ-  
χνας ; Δός το ί; άνθρώποις αισθήσεις, ϊνα  βλέ- 
πωσι καί άπολαύωσι, χείρας. ϊνα λαμβάνωσι τά  
πράγματα, τώ ν όποιων Ιχουσιν ανάγκην, πόδας, 
ϊνα  φθάνωσιν εις τα ύ τα ’ δός ικανόν νούν, ινα  
μάθωσι νά κάμ.ω σι χρήσιν τού οργάνου τω ν, 
ικανήν ευθυκρισίαν, ϊνα  μή βλάπτω σι τούς ά λ-  
λ.ους, καί ϊνα  μή βλάπτω σιν αυτοί εαυτούς. 

Ιδού, ικανά είνε τα ύτα  ινα ζώσι. Τά λοιπά είνε 
περιττά, επικίνδυνα.» Τοιαύται θά. ήσαν αί συμ- 
βουλαί τώ ν ορθοφρόνων μας, εάν ή ΙΙρόνοια ήθε- 
λεν αναθέσει εις αυτούς νά τή  ΰποδείξωσιν εν 
σχέδιον διά τήν δημιουργίαν τού ανθρωπίνου γ έ 
νους. Ά λ λ ’ επειδή αύτη δέν Ιλαβε τοιαύτην  
έπ ιφύλαζιν, ένέβαλεν εις ημάς έν στ ιγμ ή  ιδιο
τροπίας την φαντασίαν, ήτις άντί νά άρκήται 
εί; τό βέβαιον καί ωφέλιμον, άδιαλείπτως επι
διώκει τό ώραΐον, περιφρονούσα δέ τό ψηλαφη
τόν παρόν, π λανάτα ι καί γ ίνετα ι άφαντο; ε ί; 
ά π ω τά τ ιυ ; κα ί νεφελώδεις ορίζοντα;, οϊτινες 
άδιαλείπτως φεΰγουσιν άφ' ημών καί θέλγουσιν 
ήμά; ακριβώς διά τούτο, οτι είνε απρόσιτοι. 
Ά λ λ '  οί θετικοί μας άνθρωποι ούδέν έ.νοοΰσιν 
έκ τής φαντασία; ταύτη ; τής Θείας Προνοίας. 
Ούτως, όπως διορθώσωσι τά εργον της άναιρου- 
σιν έν εαυτο ί; δ ,τ ι το ϊ; είνε εύκολον, τό όλε— 
θριον δηλονότι τούτο δώρον, καί αγωνίζονται νά 
καταστρέφωσιν αυτό ει; τούς άλλους’ ή προσέτι 
ώ ; άνθρωποι σοφοί καί τακτικο ί έν τώ  βίω κρί- 
νουσιν, οτι ή φαντασία θ ’ άποσχολή ώρα; τ ινά ; 
τού βίου τω ν. Δεν βλέπουσιν, οτι ή δεσπόζουσα 
αύτη δύναμι;, τήν όποιαν περιφρονούσιν, είνε 
ακριβώς ή κινητήριο; δύναμι; τής ζω ή ;, ή ορι
στική αρχή όλων τώ ν ανθρωπίνων πράξεων καί 
επομένως καί τών ίδικών τω ν. Οί άνθρωποι έν
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γένει ένεργούσι πρό; σκοπόν τ ίνα , τόν όποιον 
προβάλλει εί; αυτούς ή φαντασία καί τόν όποιον 
περικοσμεί δ ι' δλων τώ ν χρωμάτων. Ό  σκοπό; 
είνε δι ’ άλλους μέν ό πλούτο;, δι’ άλλους δέ ή 
δύναμις, δι ’ άλλους ή δόξα, δι ’ άλλου; τέλο; 
τά  θέλγητρα τής αρετής ή αί έπαγγελία ι τή ; 
μελλούσση; ζωής. Ά λ λ ’ οίονδήποτε είνε τό 
ιδεώδες, δπερ έκαστο; προτίθεται, άπαντες έ- 
χουσι τά ίδιον εαυτώ ν, καί έν το ύτψ  έγκειται ή 
άρχή τής ένεργείας τω ν, τή : δράσεώς τω ν. Ή 
ζωηρότη; τών εικόνων καί τώ ν χρωμάτων, ύ φ ’ 
ών καλλύνεται τό ιδεώδες τούτο, έξάπτει τό 
πάθος καί έμψυχοί τό θάρρος. Ό  άνθρωπος εις 
ον τό μέλλον οέν λέγει τίπ ο τε , δστι; ούδέν φαν
τάζεται πέραν τής παρούσης στ ιγμ ή ς, είνε ανί
κανο; πρό; έκτέλεσιν πράξεω; τολμηρά;. Α υτοί 
οί λαοί δέν έ'.τελούοι μεγάλα ; πράξεις εί μή ύπό 
τό κράτος τή ; φαντασίας’ αύτη διαθερμαίνει 
τούς ανθρώπου; τού; συσπειρουμένους ύπό τή ; 
ίοέας τής πατρίδος καί τής έλευθερίας. Α ί κατα
κτήσεις, αί μακρυναί άποστολαί, αί μεγάλαι 
επιχειρήσεις α ιτίαν έχουσιν ανάγκην τ ινά  τού 
αγνώστου, τήν όποιαν ή ανθρώπινη φύσις αδυ
νατεί νά άποκόψη. 'Οσάκις δέ αί κυβερνήσει; 
οέν ικανοποιούσι τήν ανάγκην ταύτη ν τού και
νοφανούς καί τού αγνώστου, οί λαοί δυσαρεστούν- 
τα ι και ή φαντασία μή ικανοποιούμενη ρίπτεται 
εις επικινδύνου; τύχας.

Αλλως τε. οίαδήποτε καί άν είνε ή δύναμις 
τών ήμετέρων παθών καί επιθυμιών, τά θάρρος 
πολλάκις ήθελε μάς έπ ιλείψ ει εις τάς έπιχει- 
ρήσεις, α ϊτινε; άπαιτούσιν άγώνα συνεχή καί 
δυσχερή, έάν ή φαντασία δέν παρίστα εις ήμά; 
ως τετελεσμένη·; τήν εργασίαν, τήν όποιαν 
μόλις έχομεν αρχίσει, καί ώς νά έχομεν φθάσει 
εις τον σκοπόν, τόν όποιον έπιδιώκομεν. Ποσά- 
κις εν τη  μακρα καί έπιπονω εργασία, ήν απαιτεί 
η σύνθεσίς έργου τινά ; ε ί; τ ινα  συγγραφέα ή 
Καλλιτέχνην, δέν αναπαύεται ούτο; μετά χαράς 
επί τή ; ιδέας τού τετελεσμένου έργου ! Έ η τών 
προτέρων διακρίνει δλας τ ά ;  καλλονάς τού ήδη 
αρξαμένου έργου, ένψ αύτα ι είσέτι δέν ύπάρ- 
χουσιν· ύποθέτει τάς αναπ τύξε ι;, τ ά ;  όποια: 
υπολείπεται νά εύρη, τά  χρώ ματα, δι ’ ών θά 
τα ; κόσμηση, καί συμπληρών τά  κενά δ'.ά τή ; 
?*ντασιας, βλέπει τήν ιδέαν του έν δλη αυτής 
τ ΐ  ύυναμει, έν δλη αυτής τή  λαμπρότητι, ένώ 
αύτη^ύπνώττει έν τώ  βάθει τής διανοίας του, 
καί δέν έξεγείρεται ε ίμ ή  μετά  κόπου καί διά 
συνεχούς καί θερμής εργασία;. Ά λ λ ’ αύτη ακρι
βώς ή πρώτη χίμαιρα παρέσχε τήν δύναμιν εί; 
τους σκληρούς, φορτικού; καί συνεχείς κόπους.

Ιπάρχουσιν αληθώς τοιούτου είδους άπάτα ι, 
αιτινες πλανώσι πολλάκις τούς συγγραφείς καί 
κάμνουσιν αυτούς νά εύρίσκωσι θαυμαστόν πάν 
°>τι σκέπτονται καί δ ,τ ι ονειροπολούσιν. Όθεν

πρέπει νά δεσπόζη πάντοτε τό λογικόν καί ό 
συγγραφευς νά κρίνη αύτό; εαυτόν καθώς θά 
έκρινεν έτερον καί μ άλ ιστα  αΰστηρότερον. Ά π α ξ  
τελεσθέντος τού έργου πρέπει νά έχη τ ις  οφθαλ
μούς κριτικού καί όχι πλέον έραστού. ’Α λλά  
δέν είνε όλιγώτερον αληθές οτι ό κυριεύων δρος 
τή ; έμπνεύσεω; καί τής έργασίας είνε τό τοιού- 
τον είδος τή ς ήμιπαραφοράς. 'Εκείνος, δστις 
συγγραφών ή συνθέτων θά εψεγεν έαυτόν, θά 
έθεώρει έαυτόν ανίκανον νά φθάση εις τόν σκο
πόν, τόν όποιον ώρισεν, δστι; δέν θά έβλεπεν έκ 
τώ ν προτέρων μέ όμματα εύαρεσκείας καί άγά
πη; τό έργον, δπερ γεννάτα ι έκ τή ;  καρδίας του, 
αύτός θά δύναται νά είνε καλός κριτής τώ ν έρ
γων τών άλλω ν, αλλά δέν θά δύναται νά εΰρί- 
σκη τ ι  έν τή  ψυχή του. ΤΙ γονιμότης χρήζει 
τής αγάπης καί ή άγάπη τρέφεται έκ τής α υτα 
πάτης. Έ καστος δύναται νά έφαρμόζη τάς αυ
τά : ιδέας εις τάς ιδ ία ; αυτού υποθέσεις. Ό  
έμπορος ε ί; τήν κερδοσκοπίαν, ήτις συνδυάζει καί 
παρασκευάζει’ ό στρατηγός εις τήν μάχην, ήτις 
πρόκειται νά τόν δοξάση* καί αυτός ό παίς εις 
τό βροβεΐον, τό όποιον περιμένει δ ι ’ αμοιβήν 
τών κόπων του. Είνε ή ιδέα, είνε ή έλπ ίς, είνε 
ή έκ τών προτέρων δψις τώ ν αποτελεσμάτων, 
ήτις διαφλεγει τού; ανθρώπους καί κάμνει αυτούς 
νά άντιμετω πίζω σιν δλα τά  εμπόδια. Οί ατρό
μητοι περιηγηταί, οϊτινες άψηφούσι τό καύμα 
καί τόν παγετόν, τ ά ;  καυστικά; έρημους τής 
Αφρικής ή τά ; φρικώδεις πεδιάδας τής βορείου 
’Αμερικής, θά παρεσύροντο εις επιχειρήσεις τό
σον υπεράνθρωπους, έάν μή έβλ.επον ένώπιόν τω ν  
τήν εικόνα τής ήττημένης φύσεω: καί τού κό
σμου τού έκπεπληγμένου έκ τη ς  απίστευτου α υ 
τώ ν τ ό λ μ η ; ;

Χάρις λοιπόν εί; τήν φαντασίαν δύναται ό άν
θρωπος νά διαθέτη έκ τώ ν προτέρων τό μέλλον 
διά τή ; δυνάμεω; τού προοράν. ’Εντεύθεν τίθησι 
τήν τάξιν καί τήν ενότητα έν τώ  βίω του, κα- 
θώς ό καλλ ιτέχ νη : τό ποίημά του ή τήν εικόνα 
του, καί άν καί υπολείπονται πολλά τά  άγνω 
στα , είνε έν το ύτο ι; δυνατόν εις αυτόν νά παρα
σκεύαζα) έν τ ιν .  μέτρω τήν τύχην του διά τών 
ιδίων αύτού χειρών. Ή  δύναμις αύτη ή ή ιδιό- 
της αύτη τού προοράν καί διαθετειν τά  πράγματα  
κατά προμεμελεττμένον τ ι  σχέδιον είνε έν τών 
θαυμασιωτέρων προϊίντων τού ανθρωπίνου γένους 
μέ όσα καί άν λέγουσιν οί μελαγχολικοί. Είνε 
αληθές οτι ό ΙΙασκάλ μετά καταπληκτικής ένερ- 
γ ε ία ;, ιδιαζούση; ε ι; αύτόν, παρέστησε τήν συν
εχή ταύτη ν πρόληψιν τού μέλλοντος, τήν δίψαν 
ταύτη ν, τήν κατ,αβιβρώσκουσαν τόν χρόνον, τήν 
ανυπομονησίαν ταύτην τού ζήν ή μάλλον τού 
άποθανεΐν, ή τ ις  αληθώς εί-ε μία τών ασθενειών 
τή ; ανθρώπινης φαντασίας. «Δέν ζώμεν, λέγει, 
ά λ λ ’ έλπίζομεν ότι θά ζήσω μεν.» Ά λλ.ά τό



Ε Θ Ν Ι Κ Η  Α Γ Ω Γ Ι !

κακόν τ ο ύ τ ο ,  δσον βαθύ καί άν είνε, δέν έχει τήν  
πηγήν του εις θαυμασίαν τ ινά  δύναμιν, ή τ ις  δι
πλασιάζει τήν ζωήν μας καί προσθέτει εις τήν 
άξίαν τής παρούσης στιγμής τήν άξίαν τής μελ- 
λούσης; ’Αληθώ ς είπεΐν έκάστη τω ν στιγμώ ν  
τής ζωής δεν ενδιαφέρει άλλω ς, ί ’μή διά τής 
συνδέσεω; αυτής μ ετά  τω ν στιγμώ ν, αΐτινες 
ί'πονται αυτώ ν, καθώς έν τ ψ  φσματι έκαστος 
φθόγγος, ασήμαντος ών κα θ ’ εαυτόν, δέν απο
τε λ ε ί έννοιαν, εί μή συνδεόμενος μ ε τ ’ άλλω ν. 
’Εάν τό παρόν δέν συνεδεετο μετά  τοΰ μέλλον
τος, έκάστη νέα κατάστασ ις, μή προβλεφθεΐσα, 
θά ήτο εκπληξίς τις· θά περιεπίπτομεν δέ άπό 
εκπλήξεως εις Ικπληξιν, καί ό βίος θά ώμοίαζε 
πρός περίπλοκον ισπανικόν δράμα. Ά λ λ ’ άπα- 
τώ μαι· δέν θά ήτο ούτε τοιοΰτος' διότι ή εκ- 
πληξίς δέν συμβαίνει, εί μή καθ ’ δσον ήπατήθη 
τις  εις δτι είχε προίδτ*,' άλλ.' ούδενός πρεβ/.ε- 
φθέντος, ούδέν θά ήτο πλέον τό εκπληκτικόν. 
Ό  άνθρωπος θά περιέμενεν αδιάφορος τόν βίον 
του, θά τόν ύφίστατο, ά ντ ί νά τόν δημιουργήση 
ό ίδιος,τοΰ μέλλοντος δντος κενοΰ δι ’ αυτόν προς 
ταύτη ν μάλλον τήν πράςιν ή πρός εκείνην, καί 
ή μωρά αυτή ακινησία, θά ήτο ό κλήρος σύμπαν- 
τος του ανθρωπίνου γένους.

Ούχί μόνον ή ένεργητικότης, άλλά καί αυτό 
τό λογικόν έχει ανάγκην τής φαντασίας' αΰτη  
πολλάκις είναι ισχυρόν μέσον πρός εΰρεσιν τής 
άληθείας, καί τοϋτο μάς οιοάσκουσιν οί κανόνες 
τής λογικής. Πολλά σφάλματα συμβαίνουσιν ελ
λε ίψ ει τής φαντασίας· στρατηγός τ ις  άπατάτα ι 
έν τ ψ  πολέμψ, διότι ή φαντασία του δεν παρέ- 
στησεν εις αυτόν δλας τάς δυνατάς περιπτώσεις· 
τό αυτό συμβαίνει εις ιατρόν τ ινα , εις έμπορον, 
εις πάντας τούς όφείλοντας νά ΰπολογίζωσι τό 
μέλλον. Ή φαντασία παριστώσα ε ί: αυτούς ζωη- 
ρώς δλας τάς περιπετείας καί τούς κινδύνους, 
παρέχει εις αυτούς δλα τά  στοιχεία τοΰ σχε- 
διασθέντος έργου, δπερ ό νους πρόκειται νά φέρη 
εις πέρας. Α υτή  ή επιστήμη, αί φυσικαί του
λάχιστον επ ιστήμαι, είνε αδύνατον νά ΰπάρςωσι 
χωρίς φαντασίας· δ ι ’ αυτής ό Νεύτων βλέπει εις 
τό μέλλον καί ό Κυβιέρος εις τό παρελθόν. Δι 
μεγάλαι υποθέσεις, έξ ών γεννώνται αί μεγάλα·, 
θεωρία·., είνε θυγατέρες τής φαντασίας.

Παρατηρεί τ ις , δτι ή φαντασία αντ ί νά είνε 
εναντία εις τήν πράςιν, καθώς συνήθως πίστευε - 
τα ι,  είνε απαραίτητος εις αυτήν καί αναμιγνύε
τα ι εις δλας τάς περί ενεργήτικότητος άρχάς 
μας. Είνε αδύνατον εις τόν άνθρωπον νά παραι- 
τηθή αυτής, δπως αυτής τής ζωής. ’Α λλά  καί 
άν αΰτη δέν θά ήτο, καθώς λέγουσιν, εί μή γό
ησσα, καί θά έχρησ'μεΰε μόνον εις τό νά κοσμή 
καί καλλύνη τόν βίον, τις δέν θά απέδιδε χάριν 
εις τήν θείαν ταύτην δύνομιν διά τάς τέρψεις

μέν τ ι  περιττόν, άλλά  περιττόν άναγκαΐον.
Καταδεδικασμένος ό άνθρωπος εις βίον στενόν 

καί περιωρισμένον, δεσμώτης άνωτέρας τινός θε- 
λήσεως έπ ί τ ινα  χρόνον εντός κύκλου, δν αδυ
να τε ί νά ύπερπηδήση, άγαπά καί επινοεί έτερον 
κόσμον τούτου, τόν όποιον κατοικεί, έτέραν ΰ- 
παρξιν εκείνης, τήν οποίαν φέρει μετά κόπου, 
καί αρέσκεται εις χιμαιρικούς συνουασμούς ιοιο- 
τρόπου φαντασίας. Ό τ ε  κατά τινα  δροσεράν καί 
γλυκεΐαν πρωίαν συνέβη νά άναβήτε ήρεμα τήν  
πλευράν ύψώματάς τίνος, καί κεκμηκότες ολίγον 
φθάνετε εις οδόν τ ινα  ομαλήν συσκιαζομε'νην ύπό 
έλαφράς σκιάς, σταμ ατάτε έπί τ ινας στιγμάς, 
κλείετε τό βιβλίον, δπερ σάς έβοήθησε νά άνα
βήτε τήν έλικοειδή ατραπόν, αναπνέετε ελευθε- 
ρως τόν αέρα τόν φέροντα τήν ζωήν καί τήν  
χαράν καί χαλάτε τά  ηνία τής φαντασίας καί τής 
ελπίδες. Α ’. ήδύτεραι τότε ίδέαι διαδέχονται άλ-  
λήλας συγκεχυμένα*, έν τω  πνεύματι καί ούδέν 
ώρισμένον προσηλώνει τήν προσοχήν σας'αίσθημά  
τ ι  μόνον αορίστου καί άσαφοΰς ευτυχίας π λ η μ -  
μυρεί τήν ψυχήν, ά λλά  κατά μικρόν α ι ιοέαι 
ορίζονται επί π λ έ ο ν  ή είκών σχηματίζεται- τό 
άντικείμενον τό συνηθέστερον τω ν επιθυμιών σας 
κυμαίνεται ένώπιόν σας, περιβαλλ.όμενον ύπό 
μυστηριώδους γοήτρου- τά  πραγματικά καί δυ 
νατά, τά  παρόντα καί τά  άπόντα καί αυτά  τά  
χιμαιρικά συνενοΰνται καί αποτελοΰσι τούς θελ
κτικούς τούτους ρομαντισμούς, τά  ονειροπολή
ματα  τα ΰ τα . Κ αί δμως μή είπητε, δτι είνε 
ονειροπολήματα. Δ ιά τω ν ονειροπολημάτων τού
τω ν αυξάνει καί πολλαπλασ ιάζεται ή ζωή μας· 
απολαύει άλλων αντικειμένων, άλλω ν τόπων, 
άλλων προσώπων καλλύνετα ι ή πρό τω ν οφθαλ
μών μας σκηνογραφία δι ’ αορίστων απόψεων, 
τάς όποιας προσθέτει ή φαντασία' καί ιδού τό 
όνειροπολεϊν είνε αυτό τό ζήν.

Κακολογοΰσι πολλοί τό μυθιστορικόν αλλ  
ομολογώ δτι τό μυθιστορικόν δύναται νά είνε 
ψυχαγωγία τοΰ βίου, αρκεί νά μή είνε τ ι ;  τόσον 
μωρός, ώστε νά κάμνη τούτο κέντρον τοΰ βίου 
του. Το υπερβαίνει·/ τά  στενά δρια, τά  περι- 
κλείοντα ήμάς, τό διακόπτειν τήν μονοτονίαν 
τών καθημερινών ασχολιών, τό συντρίβειν τάς 
σιδηράς άλύσεις, τάς συγκρατούσας ήμάς έν τή 
ειρκτή τού πρακτικού βίου, διαπλέειν δέ εις τάς 
γοητευτικά ; εκτάσεις τοΰ δυνατοΰ, περιηγεΐσθαι 
κατά διάνοιαν, μηδενίζειν τάς διαστάσεις τοΰ 
τόπου καί τοΰ χρόνου καί παρουσιάζει·/ ε ϊ; τό 
ένθουσιών πνεΰμα φανταστικούς τόπους' τό δη- 
μιουργεΐν φανταστικός περιπετείας, τό άνα- 
καλεϊν εις τήν μνήμην πρόσωπα έφευρετικότητος 
καί μεγαλονοίας, τά συνάγει·/ έν τω  α ύτψ  τόπω 
καί έν τή  αύτή πράξει καί ενεργεί« όλα τά  
πρόσωπα, τά  άρέσκοντα εις ήμάς, άλλ.' άφ ιστά-  

καί ανακουφίσεις, τάς όποιας μάς χορηγεί; Είνε , μενα άφ’ ημών διά μυρίων εμποδίων, τό έ ;
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όλων, λέγω , τούτων τώ ν διεσπαρμένων στοι
χείων συνθέτειν εικόνα τινά  αόριστον, ποιον τ ω 
όντι θέλγητρον ή τά μυθιστορικόν εντός τω ν  
όρίων τούτων I Ά λ λ ά  τοιούτου είδους τέρψεις 
άνήκουσι μόνον εί; τήν νεότητα' βραδύτερον μετά  
κόπου ζη τε ί τις νά διεγείρη καί ένισχάση τό έξη- 
σθενηκός θέλγητρον, άλλά  δέν άνακινεΐ εί μή 
κόνιν.

Α ί ώραϊαι τέχνα ι παρέχουσιν εις τήν φαντα 
σίαν ίκανοποίησιν βεβαίαν καί σταθεράν. Έ νψ  
εκείνη πλανάται εις τό αόριστον,αύται τήν κατα- 
λαμβάνουσι,τήν σταματώ σι καί προσκαλοΰσίν έπί 
ένός ώρισμένου αντικειμένου' τοΰτο δε δέν εινε 
πλέον νέφος τ ι  κυμαινόμενον έν τ ψ  κενψ , δπερ 
οι οφθαλμοί άκολουθοΰσι ρεμβάζοντες, ά λ λ ’ είνε 
άγαλμά τ ι ,  είκών τ ις , οικοδόμημά τ ι κα λλ ιτε 
χνικόν, ποίημά τ ι ,  άσμα τ ι ,  λόγος τις Ρητορικός. 
Ή φύσις χορηγεί τά υλικά' αΰτη δίδει τό μάρ
μαρο·/, τό χρώμα, τάς γραμμάς, τήν μορφήν, 
τόν ήχ ον ά λ λ ’ ή φαντασία τοΰ γλύπ το υ, τοΰ 
ζωγράφου, τοΰ ποιητοΰ, τοΰ μουσικοΰ, τοΰ ρήτο- 
ρος προσθέτει εις τα ΰτα  τόν νοΰν καί τό αίσθ/μα.
Εκ τών συνηρμολογημένων τούτων στοιχείων 

σχηματίζει αΰτη εν σύνολον, δτερ τέως δέν ύφί- 
στατο, σώμά τ ι  έμψυχούμενον έν τ α ί;  χερσίν 
αύτής. Ά φοΰ εΰρη τόν ευτυχή τούτον συνδυα
σμόν, τόν όποιον ονομάζομε·/ τό ώραΐον, άποθαυ 
μάζομεν καί σκ ιρτώ μεν ό νοΰς ημών, ή ψυχή, 
αι αισθήσεις τό πάν έν ήμΐν συγκινεϊτα ι καί γοη
τεύετα ι. ’Εάν είμεθα συνηγμένοι έπί τό αυτό ή 
χαρα ήμών έκρήγνυται εις παραφορά; καί χμ'-ρο- 
κροτήματα καί ή συγκινησίς μ α ; ενίοτε προβαί- 
ν€ι (Α®ΧΡ1 δακρύων, καί καθώς ό άγιος Α υγουστί
νο; εις την ανάγνωσιν τοΰ τετάρτου άσματος 
τής Αινειάδος, έρωτώμεν άλλήλους, πώς συμ 
βαίνει, ώστε τό δάκρυ νά είνε τόσον ήδύ.

Εν αυτή τή  φύσει, έν τω  κόσμω το ύτψ , τόν 
οποίον δέν έδημιοΰργησεν ό άνθρωπος, ά λ λ ’ είνε 
θεατής αύτοΰ, ή φαντασία μας κάμνει νά άπο- 
λαμβάνωμεν καί άγαπώμεν τήν καλλονήν. Α ί 
καλλοναι τής φύσεω; δέν σύγκειντα ι μόνον έξ 
αισθητών μορφών καί εύαρέστων συμβεβηκότων' 
e'-νε ή αρμονία τώ ν μορφών τούτω ν, είνε ή μυ
στική ούναμις ή άποκαλυπτομένη διά τών συμ- 
βεοηκότων τούτων, είνε άγνοώ τ ! τό μυστηριώ  
οες και πανταχοΰ δίακεχυμένον αόριστον, δπερ 
μας συγκινεΐ, μάς ένθουσιφ, μάς γοητεύει, είνε 
τέλος μοναδική τ ι ;  σχέσις μεταξύ τής φυσικής 
ζωής καί τή ; ψυχής. Α ί δυνάμεις λοιπόν α ύτα ι, 
αι σχεσεις αύται ούδέν έξηγοΰσιν εί: εκείνον, 
οστις βλέπει τά  δντα μέ μόνα; τάς αισθήσεις 
του η καταστρέφει τήν ζώσαν τούτων ενότητα 
οια τής ξηράς άναλύσεως.

1 πάρχει μεταξύ τοΰ ανθρώπου καί τής φ ύ-  
σεω; αρμονία τ ι ;  άπόκρυφος καί ανεξήγητο;- αί 
°φεις τοΰ ορατοΰ κόσμου άνταποκρίνονται θαυμα-

σίως πρός τά ς  εντυπώσεις καί τ ά ;  κινήσεις τοΰ 
εσωτερικού κόσμου. Τό ΰψος μάς κα ταπ λή ττε ι, 
τό βάθος μάς καταθλίβει, ή άπειρος Ικτασις μάς 
παραφέρει- τά  σχήματα τά  εις οξύ άπολήγοντα, 
τά  τοξοειδώς έντετμημένα, τά  απότομα άνακα- 
λοΰσιν εις τήν ψυχήν μας τά ; σπαρακτικά; δια- 
μάχας τώ ν παθών καί τώ ν θλίψεων' τά  ομαλά 
καί εύρυθμα ίμπνέουσι γλυκεΐάν τινα  ηρεμ ίαν  
τό ομοειδές επιπέδου λίαν εκτεταμένου αποκοι
μ ίζει τά : κινήσεις τής ψυχής καί βυθίζει αυτήν 
εις χαύνους θεωρίας, ένψ  τό επ ιτυχές κράμα τής 
ευθεία: καί τής καμπύλης γραμμής Ιν τ ιν ι συμ- 
μετρικψ κύκλ.ψ γεννά εις ήμάς αισθήματα φαι
δρά καί ήδέα, καί παράγει τήν ελπίδα καί τήν 
αφροντισιάν. Εις τήν γλώσσαν τοΰ σχήματος 
προστίθεται ή γλώσσα τοΰ φωτός καί τής θλ ί- 
ψεως. Ποια δρόσος καί ποΐον νεανικόν σφρίγος, 
ποϊαι ώραϊαι σκέψεις καί αποφάσεις δέν έξεγεί- 
ρονται έν τή ψυχή κατά τάς πρώτα: ακτίνας τή : 
πρωίας, κατά  τά : πρώτας εκλάμψεις τοΰ εαρος 
εις τήν γλυκεΐαν α ιγλην τώ ν πεδιάδων I Ποίαν 
πάλιν μελαγχολικήν χαράν, ποιας ρεμβώδεις καί 
τρυφερά; συγκινήσεις, ποιας γλυκείας μεταμέ
λειας, ποιας περιπαθείς τέλος δέν γεννφ ε ϊ; ήμάς 
ό ήλιος ε ίτε  κλινών πρός τήν δύσιν τής ημέρας 
είτε πρός τήν δύσιν τοΰ Ιτους, καί τέλος πρό; 
αυτήν τήν δύσιν τοΰ βίου ! Ή  φύσις είνε ό μέ
γιστος καλλιτέχνης' αύτη κέκτητα ι εικόνας σχε
δίου άπαραμίλλου καί ανακτά τά  γλυκύτερα καί 
λαμπρότερα χρώματα' έχει οικοδομάς τολμηρά; 
καί μεγαλείου άπαραβλήτου, χάριτος καί έλα- 
φρότητος, τήν όποιαν ή γοτθική αρχιτεκτονική 
ανακαλεί ε ί; ήμάς χωρίς νά έφ ικνήται α υ τώ ν  
έχει θαυμασίας θεατρικά; σκηνάς, παρισταμένας 
ύπό τών άφελεστέρων καί δεξιωτέρων, ήμερω- 
τέρων καί φοβερωτέρων προσώπων. Έ χ ει τέλος 
συναυλίας καί συμφωνίας ύπερβαινούσας τήν επι
στήμην τής Γερμανίας καί τά ς  μελωδίας τής 

Ιταλίας. Έ ξ όλων δέ τούτω ν τώ ν θαυμασίων 
τό έξοχώτερον είνε αυτός ό θεατής, ό άνθρωπος, 
οστις συγκεκινημένος καί ύφ ’ δλων τώ ν καλλο
νών τούτων άφαρπαζόμενος, προσθέτει καί αύτός 
οιά τής ουνάμεως τής καρδία: καί φαντασίας του 
νέας γοητείας διά τών σχημάτων, τώ ν χρωμά
τω ν, τώ ν συμφωνιών, τών φωνών, τών κινήσεων 
καί τών θέσεων, τ ά :  όποιας επινοεί, έμπνεόμε- 
νος ύπό τοΰ έρωτος τοΰ καλοΰ καί τής επιθυ
μ ία ; τοΰ νά ύπερβή τήν φύσιν.

Είνε επίσης ή φαντασία αναγκαία, ΐνα  ένδια- 
φερώμεθα περί τώ ν άνθρώπων. 'Ανάγκη Ϊνα τό 
πνεΰμα πετά  πέραν τώ ν φαινομένων καί τών 
όψεων νά φαντάζηται ζωηρώς τόν εσωτερικόν άν
θρωπον καί τά  απόκρυφα ελατήρια τά. ορίζοντα 
τά ; πράξεις του' τοΰθ’ δπερ αδύνατον νά συμβή 
άνευ τής φαντασίας' χωρίς αυτή : οί άνθρωποί 
εισι σκιαί δραπέτιδες, ούδέν ίχνος άφίνουσαι εί:
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τήν μνήμην μας. Δ·.' εκείνους ο μ ω ;, οΐτινες κλη
θώ; ένδιαφέρονται διά τούς ανθρώπους, έκαστος 
τούτων έχει τήν φυσιονομίαν του, τον ιδιάζοντα 
βίον του· τά  εξωτερικά συμβεβηκότα είνε μόνον 
σημεία των απόκρυφων αύτών κινήσεων καί τών 
παθών, τα  όποια τού; Ταράσσουσίν. Ή  φαντα
σία ανακαλεί εις ήρ.ά; τ ά ;  μορφάς τα ύ τα ;, τά ; 
τόσον ζωηρά;, τόσον ώρισμένας, τόσον άγρυ
πνους· αΰτη  δ'.ευθύνε·. τού; χρωστήρα; τών έςό 
χων ζωγράφων κα ί το ύ; καλάμου; τώ ν σοφών 
συγγραφέω ν άνευ αύτ·?1ς ή φύσις στερείται χρω
μάτω ν, οί άνθρωπο’, δέν εχουσι φυσιονομίας κα·. 
ή ζωή εξαφανίζεται εκτός ήμών καί ή έν ή μ ϊν  
αΰτη τέλο ; μ ά ; προσκολλά εί; ή  μάς αυτού:, καί 
ή δύναμ'.ς τού ζην αυξάνει διά τή : δυνάμεω; 
τού φαντάζεσθα1. τό ζην.

Έ ν  Σύρω ^  Μ α ρ ινοτ

—  -O  Ο -—

Τ  Ο Κ Α Θ Η Κ Ο Ν '

Δ  I Α Λ Ε  £ 1  Σ

Πρό; τ·!, λέγε: έν το ϊ; Φ ιλοαοψ ικο ϊς Λ ογι- 
α μ ο ΐς  ο Πασκάλ, προ; τ ί  ό νους καί ή θελησι;, 
έάν άρετή θεωρήτα·. τό μή χρησιμοποιεί·/ αυτά ; 
Προς τ ί  ή φλέγουσα αΰτη καροία, έάν πρόκειται 
να σβένυνται έκ φόοου αί φλόγες αυτής ; Δ ιατί 
ο Θεός νά πλάση μεγαλοφυές ανδρας, έάν έπέ 
τρεπε νά σιγά ή μεγαλοφυί* καί νά μη δενίζητα ι; 
Ζην άρα έστί ταυτόστμον τού δράν καί έν τή  
οικεία θέσει άγωνίζεσθαι τόν τή : ζωής αγώνα· 
στρατηγό; ή στρατιώ τη: ¿διάφορον, άρ κε ΐνάέκ -  
πληριύνη γενναίω ; τό καθήκον του. Ή  μεγάλη  
ή μικρά δύναμις, τήν όποιαν ό ΙΙλάστη; διένει 
μεν έκάστω ήμών. είνε δώρον θειον άληθώ:, 
δπερ οφείλομε·/ ούτε ν ’ άπολέσωμεν ούτε νά βε- 
βηλο/σωμεν εις χρήσεις άναξία ;.

Τ ι είνε, άλλω : τε , ή ζωή ; Τ ί άλλο είνε 
ειμή σειρά ώ; έπι τό πολ ύ πικρών διαψεύσεων 
προσόοκιών καί ελπίδων, αγώνων έόαντλού.των 
ημάς, περιόδων απελπ ισ ία ; σπαραττουσών τήν 
καρδίαν ήμών. χωρισμών πλ,ηγωνόντων έσαεί τα  
προσφιλέστερα καί ίερώτερα ήμών α ισθήμ ατα ; 
Καί δμω ; τήν ζωήν τά ύ τη ν , τήν πολλάκις με 
άφθονα δάκρυα λύπης, σπανίω ; δέ με ο λ ίγα ; ψε- 
κάδα; χαρά: ποτιζομένην, ούδέν, σχεδόν πάν
τοτε, ούοεν τή·/ παρηγορει. ούδέν τήν ανακου
φίζει, τήν ήδύνει τόσον, οσον ή έκπλήρωσι; τού 
καθήκο το ;- έαν δ’ είχον ανάγκην αποδείξεων 
πρό; μείζονα τούτου έπικύρωσιν, ήθελον έπικα- 
λεσθή τώ ν λόγων μου μάρτυρα; ύμά; αύτού;.

► Τέλο5 161 σελ. 107

Δ ιήλθετε, έκαστο: υμών, άναλόγως τ ή ; ηλικία : 
καί κοινωνικής αύτού θέσεως, στιγμάς καί περιό
δου; εύτυχεϊς κατά τό διάστημα τού ΰμετέρου 
βίου, είμ ί βέβαιο; δμω; ότι ουδέποτε ήσθάνθητε 
τήν αληθή εκείνην ενδόμυχον εύχαρίστησ’.ν καί 
ηδονήν, α ; ήσθάνθητε βοηθήσαντε; ένδεή, περι- 
ποιηθέντε; ασθενή ή άλλω ; δι οϊουδήποτε τρό
που εύεργετήσαντε: άνθρωπον καί έκπληρώσαν- 
τε ; τό επιβαλλόμενου έκάστω καθήκον ϋπ ’ αύ- 
τή ; τή ;  συνειδήσεώ; του, απολύτου κυρίου τού 
καθήκοντος. Δ ιότι ή μεν συνείδησι; διατάσσει τό 
δέ καθήκον υπακούει. Δ ιότι τού λογικού, γ ιγνώ - 
σκοντο; τόν σκοπόν του καί φωτίζοντο; τήν ιδέαν 
του πορείαν, πειθήνιο; υπηρέτης τυγχάνει τό κα 
θήκον, υπηρέτη; άμα καί τ ή ;  δλης άνθρωπότη- 
το ;. « Ό  άνθρωπο; υπέρ τού ανθρώπου» — L ’ 
homme pour l ’homme— λέγει ό Κονδορσέ έν 
τώ  περί προόδου τού ανθρωπίνου πνεύματος πο- 
λυτίμ ω  αύτού συγγράμματι, ε ί; δέ τά ; υπό τα ύ-  
τ α ; πολυσήμαντους λέξεις έγκε ιτα ι δλ,η ή έπι- 
στήμη, ή άξια, ή κρηπί; καί τό στήριγμα τού 

I καθή-.οντος.
Τοιούτον τό καθήκον τοιούτον έν συνοπτική 

έκθέσει, διότι σπουδαία·/ καί λεπτομερή, έπαξίω; 
τού θέματος' άνάλυσίν δεν έννοώ δτι ύπεβαλον 
ύμΐ·/ διά τω ν ανωτέρω, ¿λίγω ν σχετικώ ; πρό; 
όσα ήδυνάμην νά είπω .Ή δη δέ στρέφω·/ τόν λ ό 
γον πρό; ύμά ; το ύ; εύγενεϊ; νέους, το ύ; άναλ.α- 
βόντα: τό μορφωτικόν τούτο έργον, έπιτραπήτω  
νά προσθέσω, έπιλ.έγων τά  ¿λ ίγα  ακόλουθα. 
Είσθε βεβαίως αξιέπαινοι, έννοοΰντε; τήν ύγιά 
μόρφωσιν ώ ; τόν αληθή τού ανθρώπου προορι
σμόν, καί π άντα  κόπον καί πάσαν θυσίαν κατα- 
βάλλοντε; ύπέρ έπ ιτυχ ία ; τού σκοπού,τόν όποιον 
επιδιώκετε καί εύοδώσεω; τού έργου, δπερ άνε- 
λάβέτε. Δ ’ δλα ταύτα  είλικρινώ ; καί έκ καρ- 
δία; σά; συγχαίρω, σά; συγχαίρω δέ ιδίω ;, διότι 
εν μέσω τή ; καταλαβούση; καί πιεζούση; ήμά; 
εθνικής νάρκη; ύμεϊ; δέν άπεθαρρύνθητε ούδ’ 
έδιστά^ατε νά φυτεύσητε δένδρο·/, δπερ, επιμελώς 
αρδευόμενον καί άρμοδίω; καλλιεργούμενου, θέλει 
βαθμηδόν άποφερει ευώδεις, πολυχύμου; καί έ- 
θνω φελεϊ; καρπού; Μή λησμονείτε δμω. ταυτο- 
χρόνω; καί δτ ι, ταύτα  πράττοντες, έκπληρούτε 
τό νμέτερον απέναντι τής κοινωνία; καθήκον. Ό  
άνθρωπος, τούτο δέ είπον πολλοί άλλοι πρό εμού, 
εγκλείει έν έα υτφ  δάδα ευεργετικήν, τήν οποίαν 
ό Δημιουργό; ήναψε καί τής όποια; τό ιερόν πύρ 
οφείλει νά μεταδώση εί: άλλου;. Ό ,τ ι  καλόν 
ήκούσατε καί έμαθετε αύτή ή συνείδησι; ύμών 
σάς ύποχρεοί νά το γνωρίσητε βαθμηδόν καί το ϊ; 
ϋμετέροι; αδελφοί;, είνε καθήκον σα; τούτο, έάν 
όέ πρό; μεϊζον κύρο; τών λόγων μου ήξιζε τού 
κόπου, ήθελον προσθέσει δτι καί εγώ αύτός, 
προσπαθώ·/ νά γνωρίσω το ι; αγνοούσι τα ύτα  ές 
υμών, όσα ήκουσα καί ανέγνων καί έφ ’ οσον ή
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μνήμη τό έπέτρεπεν, έξοχων άνδρών ιδέα; καί 
γνώ μα;, ούδέν άλλο πράττω ή καθήκοντος έκ- 
πλήρωσιν άπλήν.

Ό τ ι  άνελάβετε έργον δυσχερές καί έπίπονον 
τό γιγνώσκω, άτε εύτυχήσα; καί εγώ άλλοτε νά 
μετάσχω τοιούτων έργων ·δτι έχετε νά παλαίσητε 
κατ’ οίκο/ομικών δυσχςρειών ανυπερβλήτων πολ- 
λάκις, ότι δέν έχετε πάντοτε δυστυχώ; τήν κο ι
νωνίαν επίκουρον ύμ ϊν, |νφ ά π ’ έναντία ; καί τή  
κοινωνία καί πλειότερον μ ά λ ισ τα  έπ ιβάλλετα ι τό 
καθήκον τού ένθαρρύνειν καί Ινισχύειν το ιαύτα  
έργα· ότι ενίοτε αί προσπάθεια’, καί ένέργειαι 
ύμών αμείβονται διά παρακαίρων παρατηρήσεων, 
— δλα τα ύτα  τά. αναγνωρίζω, έκ πείρα; ιδίως γ ι 
γνώσκων δτι ή εύγνωμοσύνη δέν είνε δυστυχώς 
πάντοτε τό σήμερον έν τώ  κόσμφ μ βλλον κυκλο
φορούν νόμισμα- άλλ ’ ΰμεϊς θά έχητε τήν συν- 
αίσθησιν δτι έκπληρούτε τό καθήκον σας, έν τή  
συναισθήσει δέ τα ύ τη  θέλετε πάντοτε ά ντλε ϊ 
πολύτιμον αμοιβήν άρκούσαν δπω; καί τήν ύμε- 
τε’ραν φιλοτιμίαν τρωθεϊσαν ίκανοποιή καί τά  
έςωθεν βέλη επικρίσεων άψηφή. Μή άπελπίζεσθε  
άλλως, καθόσον κα ί οί σήμερον παραγνωρίζον- 
τες τά ; ϋμετέρα; προσπάθεια; θέλουν βαθμηδόν

ύπέρ τού πλησίον ύμών. Ο α ν ϋ ρ ω π ο ς  υπ έρ  τ  ον  
&ν&ρώηον, έάν τούτο πάντοτε ένθυμήσθε, έάν 
αί δύο αύτα ι λεζε ι; ώσιν έν τφ  μέλλοντι χρόνφ 
τό Παλλάδιον ύμών, θέλετε καί τό ύμέτερον 
τούτο εργον φέρει ε ί; πέρας αγαθόν καί έν τ φ  
άλλω βιφ έννοούντες τόν αληθή τού ανθρώπου 
προορισμόν δικαιώσει τ ά ;  ελπίδα; καί προσδοκία; 
τών είλικρινώ; άγαπώντων ύ μ ά ;.1

Φ ω κ ι ώ ν  Α .  Β ο τ τ ε ι ν λ ς

Σ Α Ρ Α Ν Τ Α  Ε Τ Η

[Μαλορωσσική παράοοσι; ϋπό Ιίοστομάροβ, 
μετ’ επιλόγου τοϋ Λέοντος Τολστόη].

μ ετά  τή ; απαιτουμενηι 
φειοού; καί φρονήσεως, έν όμονοία καί άγάπη  
και ανώτερον συμπαθειών καί αντιπαθειώ ν, ύπό 
τώ ν όι-ιυθυνοντων αύτό. ’Εκείνο δπερ ϊδίω; θεω
ροί άναγκαΐον συστήσαι ύμϊν καί στενώ : μάλιστα  
εινε νά έννοήσητε καλώς καί έκτιμήσητε τόν 
σκοπόν, τόν όποιον έν τ φ  έργφ τούτιρ έπίδιώ- 
κετε. Α ποφεύγετε, πρό: Θεού ! τούς ξενισμούς 
και τάς ψυχαγωγία; έκείνας τά ; έγκλειούσα: σπο
ράν ολέθρου, καί τό σώμα καταστρέφουσαν καί 
τήν ψυχήν δηλητηριάζονταν, έπ ’ άγαθφ δ ’ ασκού
μενοι σωματικώς καί πνευματικώ ; έχετε ¿j; τ ύ 
πον και υπογραμμόν πάντοτε τώ ν ‘Ομηρικών 
χρόνων τήν νεολαίαν. Έ π ί το ιούτφ  μόνον ορφ 
δύνασθε νά καυχάσθε δτι έξεπληρώσατ; τό άπέ 
ναντι τή ; κοινωνία; ύμέτερον καθήκον.

Εισθε, καί ύμεϊ; καί οί έν γένει άνχ'/,αμ- 
SavevTs; τοιαύτα. εύγενή έργα, άλλοι ’Αργο
ναύτα’. τών νεωτέρων χρόνων, τό δέ χρυσού·/ Δέ 
ρας, εις τού όποιου τήν κατάκτησιν πορεύεσθε, 
ί ’.νε αλλο τ ι  πολυτιμότερο·/ -καί σπουδαιότερο·/ 
εκείνου- είνε ή σωματική καί νοερά ά νάπ τυξι; 
καί μορφωσι; έν γ έ ιε ι καί ύμών αύτών καί τών 
περί ύμά;. Κ ατά τόν πλοΟν, δν έχετε νά δίανύ· 
αητέ, θελετε απαντήσει καί ούριου; καί έ να ντ ι- 
συ; άνεμους, καί γαλήνην καί τρ ικυμ ίαν, καί 
«έλθει και εύγενεϊ; καί δυσμενείς περιόδου;'

Ε ί; τό χωρίον Μανδρίκι εζη ό πλούσιος χωρι
κό; Σπάκ καί είχεν ε ί; τήν υπηρεσίαν αύτού 
τόν Τροφίμ.

Ό  Τροφίμ ήγάπησε τήν κόρην τού κυρίου του 
Βάσσω, καί αύτή άντηγάπησεν αύτόν.

Ά πεφάσισαν νά συζευχθώσιν, ά λ λ ’ ό πλού
σιο; Σπάκ μέ αποστροφήν άπέκρουσε τήν πρό- 
τασιν τού πτωχού Τροφίμ.

’Από τήν λύπην του ό Τροφίμ. δέν εΐξευρε τ ί 
νά κάμη· ή ζωή ήρχισε νά τ φ  είναι ούχί εύχά- 
ριστο; καί ο κόσμος τ φ  έφαίνετο μαραμμένος- αύ
τό; δέ ολίγον έλειψε νά πνιγή  ε ί; τόν ποταμόν, 
έάν δέν τόν ήμπόδιζεν ο γνωστό; εί; δλον τό χω 
ρίον Πριδίβαλκα, άνθρωπο; κοσμογυρισμένος, 
κακό;, δηκτικό; καί εύστοχος τόν λόγον.

— Πού χώνεσαι, μωρέ παλαβέ ; εΐπεν ό 
Πριδίβαλκα.

Ό  Τροφίμ συνήλθε κα ί χωρίς νά είπη τίποτε  
έξήλθεν άμέσω; από τόν ποταμόν.

—  Τ υχαίνει, είπεν ό Πριδίβαλκα, σέ κακή 
χρονιά, νά παρουσιασθή φίλος, εύεργέτης, πού 
δείχνει τό καλό καί φέρει εύτυχ ία . Κ αί ε ί; 
έσένα τό ίδιο έγεινε. ’Εγώ είμαι ό ίδ’.κό; σου 
φίλος, ό εύεργέτης ! "Ακούσε.

Κ α ί ό Πριδίβαλκα ήρχισε νά όμιλή μέ σ ιγα 
νήν φωνήν.

—  Εί; τό χωριό μ α ; ήρθεν ενα; πραματευτής. 
Αύτός έχει δ .τ ι ύφασμα θέλεις γ ιά  φορεσιά κ ι ’ 
ακόμα γιά  ν ’ άγοράση; άλογο καί αμάξι. Α ύτό; 
θά μείνη στό χωριό μ α ; ώ ; τό βράδυ, καί τήν 
νύκτα θά φύγη μέ τόν δούλό του, καί θά πάρη 
τόν δρόμο γ ιά  τή  Λούπκα. Μπροστά άπό τή  
Αούπκα είναι έ’να δάσος, καί μέσα ; ’ -ίό δάσος 
είναι ένα; πολύ βαθύ; κρημνός, καταφυτεμένο; 
μέ δενδράκια. Ό  δρόμος περν^ ίσα άπό τήν

1 Ά ναγνώσΟ η έν τ ή  αιθούση "Ε λληνικού Σ υλλό
γου τή ς  άλλοοαιτής σκοπόν é/οντος τ ή ν  π ν ευ μ α τ ικ ή ν  
κ α ι σ ω μ α τ ικ ή ν  α γω γή ν . 2. — Λ.
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άκρα τού κρημνού. Νά πας έκεΐ ς ’ τόν κρημνό, 
καί νά κρυφτής πίσω από τά  δένδρα. Κ αί άρια 
ζυγώση τό αμάξι ς ’ τόν κρημνό, σύ πετάξου έξω, 
καί χ τύπ α  μέ τό ρόπαλο κατακέφαλα τόν Ιμ- 
πορο, υστέρα τόν δούλο, ά λλα  γλήγωρα, ώστε 
άμα χτυπήσης τόν ένα ό άλλος νά μή προφτάση 
νά γυρίση. Τότε θά πάρτης από τό άμάξι δ ,τ ι θέ
λε ις, καί ύστερα τό αμάξι μέ τούς σκοτωμένους 
άνθρώπους, καί μέ τ ’ άλογα, τό άναποδογυρίζεις 
στόν κρημνό .Ό ταν θά έρθη ό δικαστής,θά ίοή δτι 
τά  άλογα δεν είναι παρμένα καί ή πραματειά  
είναι μέ τούς σκοτωμένους.Οίκριταί δέν γνωρίζουν 
πόση πραματιιά  είχαν αυτο ί, καί πόσην έπήρες 
σύ, καί θά κρίνουν, δτι οί Ιμποροι τή  νύχτα  
έφτασαν εις τόν κρημνό, άναποδογυρίστηκαν κ ’ 
έσκοτώθησαν».

Πολύν καιρόν έδίσταζεν ό Τροφίμ, δέν ήδύ- 
νατο νά άποφασίση τό έγκλημα, άλλ  ’ έπί τέ 
λους άφήκε κατά μέρος την συνείδησίν του, διέ- 
πραξε τό κακούργημα καί διήρπασε τά  χρήματα.
Ό  Πριδίβαλκα έσπευσε τότε νά ένδυση τόν 
Τροφίμ ώς γαμβρόν καί τόν έστειλε πρός τόν 
Σπάκ, νά τού ζητήση τήν κόρην του εις γάμον.

Ό  γάμος έγεινεν. Ό  Τροφίμ έζη μέ τήν 
Βάσσω ευτυχώς καί πλουσίως. Μόνον ή συνεί- 
δησις ενίοτε έστενοχώρει τόν Τροφίμ, διότι ένας 
ασκητής τω  είχε προείπει, δ τι μετά  40  έτη θά 
τιμωρηθή.

Τά έτη παρήρχοντο καί ό πλούτος τού Τρο
φίμ ηύξανεν. Ό  Τροφίμ έγεινεν έμπορος, μετοί
κησε κ α τ ’ άρχάς είςμεγάλην πόλιν, έπειτα όέ εις 
τήν Πετρούπολιν. Ή  οικία του ήτο γεμάτη άπό 
άγαθά, καί τά  συμπόσια ποτέ δέν έπαυαν. Ά λ λ ’ 
ή σκέψις, δτι πλησιάζει ή ημέρα τής τιμωρίας 
διά τό κακούργημα, τό όποιον έκαμε, δέν άφινε 
τόν Τροφίμ εντελώς ήσυχον.

Ή  Βάσσω άπέθανεν. Ό  Τροφίμ, δστις τώρα 
ήτο κύριος χρυσωρυχείων, ένυμφεύθη καί πάλιν  
κα ί έξηκολούθει νά έχη εξωτερικήν τινα  ευτυχ ίαν.

Τού έλειπεν ή ψυχική ησυχία. Κ α ί πολλάκις 
ό πάσχων πλούσιος κατέφευγεν εις διαφόρους 
άνθρώπους πρός παρηγοριάν, συνωμίλει μέ τόν 
υιόν του, έξωμολογεΐτο εις τόν αρχιερέα καί εις 
τόν άσκητήν, καί ύπεβάλλετο εις μετάνοιαν, 
όπως θεραπεύση τήν αιωνίως χαίνουσαν πληγήν 
τής ψυχής του. Ά λ λ ’ δλ,α ήσαν άνωφελή. Ε κείνο, 
τό όποιου έπρότειναν εις αύτόν, κατεστρεφεν 
δλας αυτού τάς συνηθ-ίας, άπήτει άπότομον με
ταβολήν τής ζωής του, ά λ λ ’ αύτός δέν ήδύνατο 
τούτο . . . Κ αί ό Τροφίμ ένεθυμήθη καί πάλιν 
τούς λόγους τού Πριδίβαλκα.

— "Ολα είναι άνοησία, ολα αυτά τά  λέν οί ξε- 
κουτιασμένες παληόγρηε; είπεν ό Πριδίβαλκα. 
Κανένας δέν είδε τόν Θεό. Κανένας δέν ώμί- 
λησε μέ τόν θ εό . Κ αί γ ι ’ αυτό δέν είδε καί 
δέν ώμίλησε, γ ια τ ί αύτός δέν ε ίνα ι, άλλά  καί I

ούτε ήταν ποτέ. Ό λο ι ξέρουν, πώς δέν είναι 
ούτε Θεός ούτε διάβολος».

— Ά μ  ά φ ’ eu είναι έτσι, τό τε ποιός έκαμε 
τόν κόσμο ; ήρώτησεν ό Τροφίμ.

—  Τόν κόσμο : Κ αί γ ια τ ί νά τόν κάμη ; αύ
τός πάντα  ήταν, άπεκρίθη ό Πριδίβαλκα. Έ ,  
Τροφίμ, Τροφίμ ! Σ ύ νομίζεις, πώς όλοι, δσοι 
μάς λένε γ ιά  Θεό, θαρρείς, αύτοί καί σ τ ’ άλή- 
θεια πιστεύουν πώς είναι Θεός ; "Οχι, άδερφέ».

—  Τότε, άφ’ ού είναι έτσ ι, ούτε θά μας κρίνη 
ό Θεός γ ιά  τις αμαρτίες μας; ήρώτησεν ό Τροφίμ.

— Μά βέβαια όχ ι- είπεν ό Πριδίβαλκα. Ποιός 
θά κρίνη ; Ν αι, καί πώς θά κρίνη, ά φ ’ ού σύ 
δέν θά ήσαι εις τόν κόσμο !

Δέν έγνώριζε τ ί  νά είπη ο Τροφίμ- άλλ ’ ή 
καρδία του ήσθάνετο, δτι κάπως αλλέως έχει τό 
πράγμα.

Μέ τοιαύτας κρυφίους βασάνου; έζησεν ό Τρο
φίμ τά  40  έτη. Τόπι τέλους έφθασεν ή ήμέρα 
τής δίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1Λ'.

( Γραφέν υπό τοΰ Λέοντος Τολστόη )

Κ ατά ταύτην δέ τήν πρώτην νύκτα, άπό τής 
1215 πρός τήν 13»1ν Αύγούστου, δτε ό Τροφίμ, 
ά φ ’ ού συνωμίλησε μέ τόν υιόν του κατεκλίθη  
μόνος εις τόν κοιτώνα του, ήρχισεν ή τιμωρία  
αύτού.

«Δέν ύπάρχειΘεός, δέν είναι ψυχή, δέν ύπαρ
χε·. τιμωρία ! Τί ώραΐα ! Τί ήσυχα ! Κ αί πόσον 
πολύ, καί άδικα, έγώ 'βασανίσθηκα. Ό λο ι πο- 
λεμούμεν ό έ’νας τόν άλλο, δλοι άφανίζομεν ό 
έ'νας τόν άλλο, γ ιά  νά. ζήσωμε, καθώς είπεν ό 
’Αλέξανδρος. Πόλεμος διά τήν ύπαρξιν  νά ό νό
μος- καί άλλος δέν είναι. Κ αί ό Θεός Ιδωκε νά 
είμαι νικητής. Ό  Θεός έδωκε ; π άντα  μένει 
αύτή ή στραβή συνήθεια. Δέν έδωκε κανένας 
Θεός, άλλά  έγό> τό κατάφερα νά ε ίμα ι νικητής, 
καί πάει καλά. Κ α ί καθένας άς πολεμφ, καί 
οποίος νικήση άς ώφεληθή άπό τή ν  νίκη του. 
Έ γώ ένίκησα καί ωφελούμαι. Εγώ μπορούσα 
νά έχω καλή ζω ή, μόνο ή ενθύμηση . . . μού 
τήν ¿φαρμάκωσε. Έ γώ καταλαβαίνω  πώς αύτοί 
μέ ζηλεύουν (ένεθυμήθη τούς λόγους τού άσκη- 
τού). Μέ ζηλεύουν- καθένας θ έλε ι- καί σάν θέ
λεις, πολέμησε- μόνος σου πολέμησε, καί μή 
προσμένης νά σού δώσουν οί άλλοι . . . Νά καί 
ό Α λέξανδρος». Κ αί ένεθυμήθη πώς ό υιός του 
’Αλέξανδρος πρό τινω ν ημερών ελεγεν εις αύτόν, 
δτι αί 2 0  χιλιάδες, τάς όποιας τ ψ  δίδει κ α τ ’ 
έτος, είναι όλίγα ι. «Αύτός μέ παρεκάλεσε νά 
τού δίνω ακόμα 1 0  χιλιάδες, καί δταν έγώ τού 
άρνήθηκα, δυσαρεστήθηκε, έν ώ αύτός ξέρει πώς 
θά τά  !χ η  δλα, άμα έγόυ πεθάνω», καί, έξαφνα, 
ήλθε φανερά εις τόν νούν τού Τροφίμ, δτι ό υιός
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του έξάπαντος πρέπει νά έπιθυμή τόν θάνατόν 
του. «Πολέμησε, γ ιά  νά ζήσης νικητής. Έγώ  
έπολέμησα, έσκότωσα τόν έμπορο καί τόν δούλο, 
ό θάνατός τω ν μού ήτον άναγκαΐος, καί έγώ 
έπήρα τήν ζωήν τω ν. Ά λ λ ά  εις αύτόν τόν γιό 
μου τίνος θάνατος είναι άναγκαΐος;». Ό  Τροφίμ 
διεκόπη καί άνεσηκώθη επί τής κλίνης. «Τίνος 
θάνατος ; ό ίδικός μου ! Ν αι, έγώ τού φράζω 
τόν δρόμο του. Ό σα  καί άν τού δώσω, εις αύτόν 
καλήτερα είναι νά πεθάνω έγώ, καί νά γεώη  
αύτός κύριος». Κ αί ό Τροφίμ ήρχισε νά ένθυμή- 
τα ι τά  βλέμματα καί τούς λόγους τού υιού του, 
καί εις δλα έβλεπεν, δτι ό υιός του επιθυμεί 
τόν θάνατόν αύτού. «Κ α ί δέν μπορεί νά μή τό 
θέλη. Κ αί άν αύτός τό θέλη, καί αύτός είναι 
γραμματισμένος άνθρωπος, χωρίς καμμιά δεισι
δαιμονία, καί έτσι αύτός θέλει νά μέ σκοτώστ. 
Ά ς  πούμε, αύτός δέν θά θελήση νά άφανίση τόν 
έαυτόν του. Ά λ λ ά  μήπως δέν είναι φαρμάκι ; » 
Καί, έξαφνα ένεθυμήθη τήν ομιλίαν τού υιού 
του περί τών αρχαίων δηλητηρίων, τά  όποια φο
νεύουν, χωρίς νά άφίνουν ίχνη. «Ν αι, 5ν αύ
τός έχη τέτοιο φαρμάκι, τότε πώς νά μή μού τό 
οώση ; Αύτός πρέπει νά τό οώση. Αύτός είπε 
πλειά, πώς έγώ παραμελώ τή δουλειά- αύτός 
έλεγε, πώς μπορεί νά γείνη καλήτερη Ναι, ένα 
ποτήρι τσάι, κ’ έτελείωσε. Μπορεί νά ξαγοράση 
ανθρώπους, τόν μάγερα. Α ύτοί δλοι πουλιούν
τα ι» . Τότε ήρχισε νά ένθυμήται τόν θαλαμηπό 
λον του, τόν καλλω πιστήν. «Αύτουνοϋ δός του 
10 0 0  ^ούβλια, κ ’ έτελείωσε. Ό  μάγειρος τό 
ιοιο». Ο Τροφίμ έταράχθη σκεπτόμενος ταύτα . 
καί διά νά ήσυχάση, ήθελε νά πίη ποτήριον ζα 
χαρωμένου νερού, τό όποιον ήτο επάνω εις τήν 
τράπεζαν, πλησίον εις τήν κλίνην του. Έ λαβεν 
εις τάς χεΐρας τό ποτήριον, ά λ λ ’ εις τόν πυθμένα 
ητο λευκόν. «ΙΙοιός ξέρει, τ ί  είν’ αύτό ; όχι, 
οεν θά μέ γελάσης», είπε καί έχυσε τό νερόν- 
μετέβη εις τόν νιπτήρα του καί ά π ’ έκεΐ επιεν. 
«Ναι, πόλεμος δλων εναντίον όλων ! Πρέπει νά 
υπερασπισθώ καί νά μή χάσκω- θά είμα ι προ- 
σεκτικώτερος. Θά τρώγω καί θά πίνω 5 ,τ ι  θά 
τ ΡωΥΤι **’· ή γυναΐκά μου. Ν αι, καί αύτή  τό 
ΐοιο. Αύτή ξέρει πώς τής λαχαίνει τό έβδομον 
μέρος. Καί τό φτωχό συγγενολόγι της πρό πολ- 
λού τής ζητούν. Ν αι, πόλεμος, λοιπόν πόλεμος. 
Πρέπει νά τό κάμω έτσι, πού νά'μή τούς συμ- 
φέρη ό θάνατός μου. Πρέπει νά κάμω τέτοια 
οιαθήκη, πού νά μή τούς άφ ίιω  τ ίπ ο τα , τού ό 
θάνατός μου νά μή τούς συμφέρη Ν αι, αύριο θά 

κάμω, καί θά τούς τό π ώ » . "Ηθελε νά άπο- 
κοιμηθή, ά λ λ ’ αί σκέψεις δέν τόν άφιναν νά κοι- 
^'•θή. Ηρχισε νά συνθέτη τήν διαθήκην. Ένε- 
ούθη τό νυκτερινόν του φόρεμα καί τάς έμβάδας, 
επλησίασεν εις τήν τράπεζαν καί ήρχισε νά 
καμνη σχέδιον τής διαθήκης, διά τής όποιας δλην

τήν περιουσίαν του άφιέρωνεν εις φιλανθρωπικά 
καταστήματα . Ά φ  ’ ού έτελείωσε τα ύτη ν, ήθελε 
νά π λαγ ιάση- ά λλά  τότε ένεθυμήθη τόν υπηρέ
την, τόν θυρωρόν. Ό  ίδιος μετεφέρθη εις τήν 
ψυχήν τού υπηρέτου καί έλεγεν εις τόν έαυτόν 
το υ : «Τ ί λές, εάν έγό> ήμουν ό φτωχός υπηρέ
της μέ μισθόν 1 5  £ούβλ. τόν μήνα, καί κατά  
πέντε δωμάτια μακρυά άπό μένα κοιμούνται 
πλούσιοι μέ χρήματα, καί έγό> ήξερα καλά, κα- 
θώς τώρα ξέρω, πώς_ δέν είνα ι Θεός, καί δέν 
είναι κριτής, τ ί  θά έκαμνα ; Έ γώ  θά έκαμνα 
εκείνο, πού έκαμα εις τόν έμπορο». Κ αί τόν 
Τροφίμ τόν κατέλαβε φόβος. Τότε έσηκώθη π ά 
λ ιν καί ήρχισε νά κλείη τήν θύραν του, ά λλ  ’ ό 
σύρτης δέν έπιανε καλά. καί αύτός έθεσεν όπισθεν 
τής θύρας ώς μοχλόν εν κάθισμα, τό έδεσε διά 
προσοψίου εις τό χερούλιον τής θύρας, καί έπάνω 
εις τό κάθισμα έθεσεν άλλο κάθισμα διά νά προ- 
ξενήση θόρυβον, άν έξαφνα άνοιξη τις τήν θύραν. 
Μόνον τότε αύτό; έσβυσε τό κηρίον καί κατεκλίθη  
νά κοιμηθή. Άπεκοιμήθη κατά τό πρωί, καί τό 
σον έβράδυνε νά έξυπνήση, ώστε ή σύζυγό; του 
ανησύχησε καί ήθέλησε νά άνοιξη τήν θύραν. Τά. 
καθίσματα έπεσαν, έκρότησαν. Ό  Τροφίμ άνε- 
πήσησεν έντρομος, πελιδνός. «Ποιός ; τ ί  ; Βοή
θε ια !»  εφώναξε. Πολύν χρόνον δέν ήδύνατο νά 
συνέλθη .Ό τα ν  ¿ξύπνησε,τφ  έφάνη δτι ήλθαν διά 
νά τόν φονεύσουν. Ά φού ήσύχασεν, είπεν δτι άπό 
προφύλαξιν έστύλωσε τήν θύραν. Ά λ λ  ’ δσον καί 
άν προσεπάθει νά κρύπτη, άπό ταύτην τήν ημέραν 
οί οικείοι καί οί ύπηρέται ήρχισαν νά βλέπουν με- 
γάλην μεταβολήν εις αύτόν.

ΙΙρότερον ήτο εύθυμος, ήτο καί θυμωμένος, 
ήτο καί καλός, ήτο καί στενοχωρημένος, δταν 
έσκέπτετο τό κακούργημά του. "Άλλοτε άλλους 
άνθρώπους δέν ήγάπα, άλλους ήγάπα, πρό π άν
των τά  τέκνα , τούς έγγόνους. Τώρα δέ πάντοτε 
ήτο ό ίδιος, πάντοτε ήτο σιωπηλός, προφυλα- 
κτικός, δλους έβλεπε μέ υποψίαν, άκόμη κ/ι τά  
τέκνα, καί έν γένει πρός δλας έφερετο ψυχρώς.

Ά π ό  τώρα κυρία ένασχόλησις οι* αύτόν ήτο 
ή διαθήκη. Έ π ί πολύν χρόνον δέν ήδύνατο νά 
τήν κάμη τοιαύτην, όποιαν τήν έπεθύμει. Ό λο ι, 
δσου; προσεκάλεσε διά τήν ύπόθεσιν τα ύτη ν, δέν 
ήδύναντο νά τόν ίκανοποιήσωσιν.Έ γραφεν,άντέ  
γράφε καί μετέβαλλε τήν διαθήκην του. Καί 
εις τήν τροφήν ήρχ·.σεν ό Τροφίμ νά είναι πολύ 
άπαιτητικός. Ε νίοτε τά  πλ.εον νόστιμα καί α γα -  
πημένα του φαγητά άφινε, χωρίς νά τά  οοκιμά- 
ση, συχνά ήρνεΐτο νά γευματίση κα ί έπειτα ήρ- 
χετο εί; τό μέσον τής τραπέζης, έπαιρνε τήν μ ι-  
σοφαγωμένην μερίδα τού υιού, τής θυγατρός ή 
τής γυναικός καί τότε μόνον έτρωγ'ε. Το κρασί 
ήγόραζε μόνο; του καί τό έφ ύλαττε  κλεισμένον 
εί; τό έρμάριον τού δωματίου του. Δ ιά τάς ερ
γασίας ήρχισε νά φροντίζη όλιγώτερον, καί δταν
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είργάζετο, πάντοτε έκρυπτεν άπό τούς οικείους ! 
τ α  κέροη καί τα  εισοδήματα του. Ή περιουσία, 
τα  χ ρήματα, τα  όποια τ ψ  έπροξένουν άλλοτε 
τόσην χαράν, τώρα τόν έβασάνιζον μόνον. Προ- 
σεπάθε*. νά τά  προφύλαξη άπό τούς άλλους καί 
ήσθάνετο, δτι δέν ήτο δυνατόν νά τά  προφύλαξη 
άπό ανθρώπους χωρίς Θεόν, όπως ήτο ό ίδιος.

"Ο Τροφίμ ήσθάνετο, δτ ι, εάν μάθουν όλοι 
εκείνο, τό όποιον αυτός γνωρίζει, καί τό όποιον 
γνωρίζει ό υιός του, δτι θεός καί κριτήριον δεν 
υπάρχει, τότε καμμία όύναμις δέν θά. προφυλάξτ, 
αυτόν. Θά. τόν φονεύσουν, θά τόν δηλητηριάσουν, 
θά τού άφαιρεσουν τήν περιουσίαν μέ απάτην ή 
με βίαν. Μία ήτο ή σωτηρία, νά μή δεικνύη εις 
τους άνθρο'ιπους έκείνο, τό όποιον αύτός γνωρίζει, 
δτι δέν υπάρχει θεός καί δικαστήριον, άλλά. τό 
εναντίον νά έμπνεύση εις αυτούς τούτο μέ δλας 
αύτού τάς δυνάμεις.

Κ αί διά τούτο ή τελευτα ία  μεταβολή, ή όποια 
εγεινεν εις τόν Τροφίμ μετά τήν 12»ν Αύγο-.1- 
στου, ήτο δτι ήρχισε νά είναι πολύ θεοσεβής, 
καί τοιούτος όποιος ποτέ δέν ήτο εις δλην του 
τήν ζωήν. Δέν άφινε καμμίαν νηστείαν, οϋτε 
Τετάρτην οϋτε Παρασκευήν, έσύχναζεν εις πΛ- 
σαν ιεροτελεστίαν, καί εις πάσαν περίστασιν 
¿φρόντιζε νά πείση -τούς οικείους καί γνωστούς 
του, καί τούς ύπηρέτας του, δτι υπάρχει Θεός 
καί νόμος αυτού, καί δτι εκείνοι, οί όποιοι δέν 
φυλάσσουν αυτόν, θά καταστραφούν καί σκλη 
ρώς θά τιμωρηθούν εις τήν άλλην ζωήν. ’Ακόμη 
καί εις τόν υιόν του ώ μίλει περί τούτου, προσ
ποιούμενος δτι ¿λησμόνησε δλα, δσα ώ μ ίλε ι ά λ 
λοτε πρός αυτόν, ή δτι μετενόησε διά τα ύτα .

'Από τής 1 2 Γ*ϊ Αύγουστου, δτε αύτός έβεβαι- 
ώθη, δτι δέν έχει νά φοβήται τίποτε άπό κανένα, 
δτι δεν υπάρχει Θεός, καί δτι τώρα κάνεις δέν 
τόν εμποδίζει νά ζή μέ πάσαν αύτού ευχάριστη  
σις, έξ όλων τω ν εύχαριστήσεών του έγεννήθη 
σαν βάσανοι. Ό  φόβος τού φόνου, τής δηλητη- 
οιάσεως, τής απάτης, τω ν φοβερωτάτων εγκλη
μάτω ν εκ μέρους τής οικογένειας καί τω ν υπηρε
τών αύτού δεν τόν άφινε. Ύ πω πτεύετο  εις 
πάντα άνθρωπον τάς φοβερωτάτας προθέσεις, 
καί ¿φοβείτο καί άπεστρέφετο καί τήν σύζυγόν 
του, καί τόν υιόν καί τήν θυγατέρα του, καί 
όλους έν γένει τούς οικείους. ’Ακόμη καί οί μι
κροί του εγγονοι, τούς όποιου: άλλοτε ήγάπα, 
τώρα εφαίνοντο εις αύτόν ώ; άγρια θηρία' ένομι- 
ζεν, οτι οί αυτοί επίσης τόν άπεστρέφοντο, κα- 
θώς αύτός εμίσει τούς ανθρώπους.

Δ ιά νά σωθή εκ τού φόβου του ό Τροφίμ 
έπραττε δύο τ ινά ' πρώτον άπέκρυπτε τό παν 
άπό όλους, όλους ήπάτα , έλάμβανε προφυλα- 
κτικά μέτρα εναντίων όλων, έν ώ τίποτε κανείς 
δέν έσκέπτετό ποτε εναντίον αύτού. "Αλλη ένα- 
σχόλησίς του ήτο νά άπατά τούς άνθρώπους καί

νά προ σπάθή νά τούς πείση, δτι υπάρχει Θεός, 
υπάρχει εύεργέτηρ, υπάρχει Θεια δίκη. Αύτός 
έθεώρει ώς σωτηρίαν του τό νά πείθη τούς αν- 
ρώπους νά π ιστεύωσιν εκείνο, τό όποιον αυτός 
δέν έπίστευεν. Ή  περιουσία του, ήτις  ολονέν 
ηϋξανεν, δέν τόν εύχαρίστει πλέον, αλλά  τον 
¿φόβιζε. Οί οικείοι του ήσαν εχθροί. Τάς άπλάς 
εύχαριστήσεις τού φαγητού, ποτού καί ύπνου αύ
τός δέν είχεν. Ό λα  ύπωπτεύετο καί παντού εϋ- 
ρισκε κακάς προθέσεις εναντίον του.

Τοιουτοτρόπως ό δυστυχής Τροφίμ εζησεν ακό
μη 10  Ιτη. Πολλοί Ιβλεπον τάς ιδιοτροπίας του, 
άλλά  κανείς δέν είδε τά  παθήματά του. Γα οε 
παθήματα του ήσαν μεγάλα, και ήσαν μεγαλα  
ιδίως διά τούτο, διότι αύτός οϋτε εις τόν θάνα
τον δέν ήλπ ιζε νά εύρη τήν άπαλλαγήν άπό 
αύτά. Έ βασανίζετο, ύπέφερε μόνος, δέν εγνώ- 
ριζε διατί, καί όμως έφοβεΐτο τόν θάνατον, διότι 
έγνώριζεν, δτι μετά  θάνατον τίποτε δεν θά 
ύπάρχη, ή ζωή του θά παύση διά παντός, καί νά 
διορθώση αύτήν τήν ζωήν δέν ήδύνατο ουτε εν 
όσω εζη ούτε μετά θάνατον.

Τοιουτοτρόπως έταλαιπωρήθη ό Τ ριφίμ Συμε- 
ώνοβιτς 1 3  Ιτη, καί μίαν φοράν, άφ ’ ού επέ- 
στρεψεν άπό τήν λειτουργίαν καί ¿προγευμάτι
σε-; εις δωμάτιόν του, καί επιεν ολίγον κρασί, 
τό οποίον έφύλαττε κλεισμένο-; εις τό έρμά- 
ριόν του, κατεκλίθη καί δέν έςύπνησε πλέον.

Θάνατος αιφνίδιος καί βεβαίως ελαφρός. Το 
πλούσιον φέρετρον τού Τροφίμ έφερον εις τό νε- 
κροταφεΤον τής λαύρας τής Α λεξάνδρας Νεύ- 
σκη. Τόν νεκρόν συνώδευε πλήθος παρασίτων, 
οΐτινες δέν Ιλειπον ποτέ άπό τά  πλούσια γ ε ύ 
ματα  και δείπνα τού πλουσίου χρυσοθήρα. Ενας 
δέ ίεροκήρυξ, δστις έφημίζετο τότε εις τήν Πε- 
τρούπολιν διά τήν εύγλω ττίαν , άπήγγειλεν έπι- 
κήδειον λόγον κα ί έξόμνησε μεγάλως τήν εύερ- 
γεσίαν, τήν ευσέβειαν καί τήν ευτυχή ζωήν τού 
άποθανόντος. Κανείς, εκτός τού θ εο ύ  δέν ¿γνώ 
ριζε·; οϋτε περί τού εγκλήματος τού Τροφιμ 
ούτε περί τής τιμωρίας, τήν όποιαν ύπέφερεν 
ά φ ’ δτου έχασε τόν Θεόν άπό τόν εαυτόν του.

' Er Ό δησσ ι ΐ ί  zij 20 Μ αρζίου  190-
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Ό  Γεώργιος Καλοσγούρος άπέθανε πρό τίνος 
χρόνου άπό θάνατον ¿ξαφνικόν εις τήν Γενεύην, 
δπου ή ιδιαιτέρα του πατρίς, ή Κέρκυρα, τού 
είχεν έμπιστευθή τήν έπίβλεψι·; τής έκπαιδεύ- 
σεως ολίγων νέων τέκνων της.

Ό  θάνατος τού Καλοσγούρου σκληρότατα  
π λή ττε ι τήν άραιάν καί τήν αναρχικήν— καί θλ ι-
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βερώς ενίοτε άναρχικήν— πολιτείαν τω ν γραμμά
των μας. ΆΟορύβως καί γαληνίως, πειθαρχικώς 
καί εύσυνειδήτω:, βαθυφρόνως καί έξόχως ει'ργά- 
ζετο. Ώς λειτουργίαν σεμνήν έθεώρει τήν δια
νοητικήν εργασίαν. Ή το  ίερεύς τών ωραίων
γ ρ α μ μ ά τω ν .

Σχολή — ας τήν είπωμεν τοιουτοτρόπως—  
υπάρχει εις τήν Κέρκυραν γνησίων καί πάσης 
τιμής άξιων λογοτεχ ών, οίτινες μοχθούσι πρός 
άνάπτυξιν καί πλουτισμόν τής νέας ημών φιλο
λογίας κατά τρόπον κάπως άσυνήθιστον — α: 
τό όμολογήσωμεν — εις ήμάς έδώ τούς έν ΆΟή- 
ναις. Οί λογοτέχναι οϋτοι μακράν τού νά κατα- 
φρονώσι τήν πρωτότυπον δημιουργικήν εργασίαν, 
έν τούτοις φαίνεται δτι τής διανοητικής πρωτο
τυπίας Ιχουσιν εύρυτέραν κάπως, καί μάλλον έςω- 
νυχισμένην,άν καί όλιγώτερον στίλβουσαν έξωτε- 
ρικώς καί όλιγώτερον επιβλητικήν εις τούς πολ
λούς, ιδέαν. Περισσότερον άπό τήν καθαρώς δη
μιουργικήν άνεπτυγμένην εχο-.τες τήν φαντα  
σίαν, τήν όποιαν θά ήδυνάμεθα νά καλέσωμεν 
κριτικήν φαντασίαν, π λάττουσ ι τήν τέχνην καί 
πλουτίζουσι τήν ποίησιν διά μεταφράσεων μάλ
λον καί μεταγγίσεων εις τά  καθ’ ήμάς ξένων πε
ριβλέπτων έργων. Ά λ λ  ’ ή δεξιότης, ή γνώσις 
καί τό αίσθημα, καί ή έξαρσις, μ εθ ’ ών έκπλη- 
ρούσι τόν προορισμόν τω ν,μ άλ ιστα  εις εποχήν καθ ’ 
ήν Ιχομεν μεγίστην ανάγκην πνευματικής επι
κοινωνίας, πρέποντος οργανωμένης, προσδίδει εις 
τό έργον τών Κερκυραίων ιεροφάντων πτερωτήν 
χάριν καί σημασίαν επίζηλον.

Τής πάτριάς ταύτης θείος πατριάρχης, όμού 
τής κριτικής καί καί τής πλαστικής φαντασίας 
υπογραμμός, ποιητής έξοχος εις πρωτοτυπίαν 
άλλά καί εις διαρκή δ ιατε ΐώ ν αείποτε κίνησιν καί 
συγκίνησιν άπό τήν έντύπωσιν τήν έκ τών ξένων 
αριστουργημάτων, καί εις στενω τάτην μ ε τ ’ εκεί
νων διατελών επ ιμ ιξίαν, ό Σολωμός. Τής σχο
λής ταύτης ¿πρωτοστάτησε διδάσκαλος ό ’Ιάκω
βος Πολυλάς,ό σοφός υπομνηματιστής τού Σολω
μού καί εμπνευσμένος μεταφρασφής τών μεγά
λων ποιητών. Μέσα εις τήν Πλειάδα τα ύτη ν, 
τήν όποιαν άποτελούσι, μεταξύ άλλων γηραιοί 
λησμονηθέντες έργάται, ώς ό Μ άτεσις, προώρως 
αρπαγέντος συμπαθέστατοι λόγιοι ώς όΚογεβίνας, 
ο μεταφραστής τής ανεκδότου είσέτι β ’Ιφ ιγέ
νειας» τού Γ κα ίτε, επιστήμονες ώς ό Κεφαλλη- 

περιπαθείς καί φλογεροί ποιηταί καί λογο
γράφοι, ώς ό Μαβίλης καί ό Θεοτόκης. ό Γεώρ- 
Υ1®? Καλοσγούρος κατέχει κορυφαία·; θέσιν. 
πήρςεν ό κ α τ ’ εξοχήν εξακολούθησής καί τε- 
λειωτής τού έργου 'τού Πολυλά.

Κατά πρώτον είλκυσε τήν προσοχήν μας μέ 
τήν ώραΐαν αύτού όιάλεξιν, «δημοτικήν δίδασκα· 
λ'-αν», ώς τήν ονομάζει, «ΙΙερί εθνικής γλώσσης 
*“'· εθ-ιχής ιστορίας», ολιγοσέλιδο-;, άλλά  θρε-

πτικώ τατον τεύχος δημοσιευθέν τ ψ  1 8 8 9 . Καί 
διά τόν Καλοσγούρον τό γλωσσικόν ζήτημα είνε 
ζήτημα ί&νικόν, άλλ' όχι καθ' όν τρόπον Οέλουσι 
νά νοήσωσι τήν το ιαύτην αύ^τού σημασίαν οί 
σχολαστικοί καί οί αφιλοσόφητοι. Ώς πάντες οί 
φωτεινώς άν-ιλαμβανόμενοι τό ζήτημα, άπό τών 
τολμηρώ; ριζοσπαστικών, ώ ; ό Ψυχάρης καί 
ο IIάλλη; μέχρι τών διπλωματικωτέρων καί 
μάλλον κ α ιρ ο α κ ο π ικ ώ ς  εργαζομένων, καί ό Κα
λοσγούρος όχι τόν βαθμιαϊον ανόητο·; Ι ξ α ρ χ α ϊ 
αμάν, άλλά  τήν βαθμιαίαν ά π λ ο π ο ιη ο ίν  τής 
γλώσσης έθεώρει χρέος ύψίστου πατριωτισμού καί 
βάσιν απαραίτητον πρός τήν διανοητικήν καί 
τήν εθνικήν ημών άνάπλασιν.

Καί ύπέρ τής μεγάλης ταύτης ιδέας δέν 
έπαυσε νά άγω νίζηται διά συγγραφών έμμετρων 
καί πεζών, εις άψογο·; έν πρώτοις καθαρεύουσαν, 
έπειτα  δέ εις έντεχνον,ώς αύτός τήν άντελαμβά- 
νετο, δημοτικήν γλώσσαν, καί θεωρητικώ; εκφέ
ρω·; τά  δόγματα αύτού καί έφαρμόζων τα ύ τα .

Τού Καλοσγούρου αί «Κ ρ ιτικα ί παρατηρήσεις 
έπί τής μεταφράσεως τού « Ά μ λέτο υ»  τού Πο
λ υ λ ά » , μελέτη  δημόσιευθεΐσα τ ψ  1 8 9 1 ,  -έσ -  
σαρα περίπου Ιτη μετά  τό πολύκροτον «Ταξίδι»  
τού Ψυχάρη, κατέλαβον εις τήν φιλολογίαν μας 
θέσιν όμοίαν εκείνης, τήν όποιαν κατέχουσι τά 
Προλεγόμενα τού Πολυλά εις τά  ποιήματα τού 
Σολωμού. Ε ξήγησαν, ¿γνώρισαν, καί διέπλασαν 
εντός τώ ν συνειδήσεων ημών τήν ύπέροχον φυσιο
γνωμίαν τού μεταφραστού τού « Ά μ λ έ το υ »  καί 
τής ((’Οδύσσειας», ώ: έπραξεν ό Π ολυλάς διά 
τόν ποιητήν. Καί πλήν τούτου διά τού τεύχους 
του εκείνου ο Καλοσγούρος ήγγισε καί ¿βασά
νισε προβλήματα γλω σσικά καί καλολογικά, 
ώμίλησε περί Σολωμού, περί τέχνης, περί ποιη
τικής και μετρικής, κατά  τρόπον, δστις όύναται 
νά χρησιμεύση ώ ; υπόδειγμα λογικής άντιλή - 
ψεως καί ενσυνειδήτου μελέτης τώ ν πραγμάτων 
μέσα είς τήν ιστορίαν τής άβασανίστου καί ανερ
μάτιστου κατά μέγα μέρος κριτικής π α ρ ’ ήμ ΐν.

Ό  Καλοσγούρος, όσάκις τ ψ  έδίδετο ευκαιρία 
(σπανιώ τατα δυστυχώς), έγνώριζεν άξίως νά 
όμιλτ, περί τώ ν άξιων λόγου ποιητών ήμών, καί 
άδρώς καί καλαισθήτως νά έξαίρη ψυχήν όμού 
και έργον εκείνω ν συνεπλήρωνε τήν φιλοσοφικήν 
παρατήρησιν διά τής χαρακτηριστικής ανεκδό
του πληροφορίας.

Τό μέγιστον μέρος τής εργασίας τού Κ αλο
σγούρου άποτελούσι μεταφράσεις αρχαίων καί 
νεωτέρων ποιημάτων, κλασικών, ώς έπί τό 
πολύ. Ή ρχισε μετά  «Ε ιδύλλια» τού Θεόκριτου 
καί ¿τελείωσε μέ τόν «Προμηθέα» τού Α ισχύ
λου. Τάς μεταφράσεις ταύτας, άποκτήματα τής 
νέας ήμών ποιητικής λογοτεχνίας συνηνώθησαν 
διά νά τάς συνυφάνουν, ύπομονή φιλολόγου έρευ- 
νητού τώ ν κριτικών εκδόσεων καί σχολίων, ρυ-
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θμοποιός γνώσις, γλωσσοπλαστική εύφυία, ή κα
λαισθησία καί ή μελέτη  ή εμπ νεύσις. Τά προ- 
λεγόμενα εις τήν μετάφρασιν του «ΓΙρομηθέως», 
ως καί τω ν «Μ νημάτων» του Φωσκόλου, ή άνέκ 
δοτος μετάφρασις του «Σαούλ» τού Ά λφιέρη, 
τής όποιας αποσπάσματα μόνον έγνώσθησαν 
μετά προλόγου ομοίως, ό στίχος, ή γλώσσα, τά 
μεταφραστικά κείμενα καί α ΐ ερμηνευτικοί ση
μειώσεις αί συνοοεύουσαί εκείνα, μαρτυροϋσιν εύ· 
γλώ ττω ς περί τής ιδιοφυίας τοϋ άνόρός. Κ ατέλι- 
πεν εργον, τό όποιον δέν έχει μέν τήν λάμψιν καί 
τήν θερμότητα άλλω ν, άλλά  διακρίνεται διά τήν 
καθαρότητα τοϋ σχεδιάσματος,τόν κριτικόν νοϋν. 
τήν ευγένειαν τοϋ χαρακτήρος καί τήν βαθεΐαν 
συνείδησιν τήν διαπνέουσαν αυτό.

Ό  Καλοσγοϋρος, άκολουθών τό παράδειγμα 
του διδασκάλου του, εδωκεν εις τόν στίχον μας 
πλαστικότητα  καί δϋναμιν άςιοπαρατήρητον. Ό  
δεκαπεντασύλλαβος άποκτφ νεϋρα καί εντασιν 
καί εκφρασιν δχι τήν τυχοϋσαν εις τάς χεϊρας 
το υ- άλλά  κυρίως συνέτεινεν εις τήν καλλιέρ  
γειαν καί τήν τελείω σιν τού δεκατρισυλλάβου 
στίχου, τού τεχνικωτέρου καί πολυμορφωτέρου 
των με'τρων μας" τόν στίχον τούτου χειρίζεται 
κ α τ ’ αύστηράν μετρικήν μέθοδον, αύστηρότερον 
ή δσον έχειρίζετο τούτον ό Πολυλας, οστις εύ- 
λόγως τόν Ικρινεν ώς τόν μάλλον κατάλληλον  
διά τό νεώτερον δράμα, α ντ ί τοϋ άτυχούς ιάμ 
βου τής λόγιας ημών στιχουργίας.

Ώ ς πάντες οί εύμεθόδως καί γενναίως παρ’ 
ήμϊν εργαζόμενοι, Ιξω τω ν άγυρτικών έκάστοτε 
αύτοσχεδιασμάτων καί τής δημοσιογραφικής τύρ
βης, ό Καλοσγοϋρος άπήλθε χωρίς νά ίοή τό 
εργον του κανονικώς διά τοϋ βιβλίου προχυνόμε- 
νον, οπως οϋτω διευκολυνθή ή διαφώτισιο καί ή 
άντίληψ ις τής φυσιογνωμίας εκείνου. Έ ξεναν- 
τίας τό σκορπισμένον τούτο εις περιοδικά καί 
εις μερικά φυλλάδια εργον ήςιώθη πολλάκις, 
ώς παρ’ ήμ ϊν συνηθίζεται, δχι κρίσεώς τίνος 
ή ελέγχου, άλλά  σκωπτικών καί κούφων επι
γραμμάτων, καί υβριστικών υπαινιγμών υπό άν· 
θρώπων, οι όποιοι ούτε θά τό εμελετησαν ούτε, 
καί άναγνώσαντες, θά ήσαν βέβαια προητοιμα- 
σμένοι νά τό εννοήσουν. Ά λ λ ά  τής ακρισίας καί 
τής προσωποληψίας τάς επιθέσεις καί τά  θειό- 
τα τα  άδύνατον νά άποφύγωσιν, οί δέ παράγοντες 
τά  ώραΐα απευθύνονται πρές τούς, δυνάμει ή 
ένεργεΐα, ομοφύλους τω ν, εϊτε εις τό παρόν είτε 
εις τό μέλλον οϋτοι άνήκουσιν.

π ©*— -------
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τη ς  κ α ί π ο λυπ λα σ ιά ζε ι τ ώ ν  πραγμ άτω ν τ ά  ονόματα. 
Ά φ ο ϋ  έπαυσα ν οί όντως σοφοί λόγ ιο ι άνορες τοϋ γένους. 
έγεννήΟη ό τ ίτλο ς τή ς  Σοφολογιότητας· άφοϋ έπαυσε 
τό γένος νά έχη  Ίπ π ο κρ ά τα ς  κ α ί Γαληνούς, έοόΟη ό 
τ ίτλο ς  τή ς  Έ ξοχότητος κ α ί ε ις  τούς αληθείς  ιατρούς 
κ α ί ε ις  τούς ψ ευδ ιατρούς ' καθώς ακόμη , άφοϋ ο! Τ'ραι- 
κορρωμαίοι β α σ ιλ ε ίς  έχασ αν τό άποκτηΟέν από τούς 
'Ρ ω μ α ίο υς  πλειότερον μέρος τής ο ικουμένης,έπω νομ ά- 
ζοντο ακόμη οεσπότα ι τή ς  ίλ η ς  ο ικουμένης. Καρανκ

Ή  έπίδρασις τή ς  γυνα ικός ε ίνα ι παντα/ο ϋ  ή  α υ τή ' 
ε ις  πάσας τάς χώρας έ ;  α υ τή ς  έξαρ τώ ντα ι τ ά  ήθη 
οί τρόποι, ό /αρακτήρ του έθνους. "Ο ταν ή  γ υνή  είνα ι 
έ ςη υ τελ ισ μ ένη . ή  κο ινω νία  ε ξ ευτελ ίζ ετα ι·  όπου ή  γυνή 
ε ίν α ι α γνή  κ α ί π εφ ω τ ισ μ ένη , έκ ε ί ή  κο ινω νία  άνυψοϋ- 
τ α ι  κ α ί ε ξ ευ γ εν ίζ ε τα ι.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α
Λ α π ά ν α ε  σ τ έ ψ ε ω ς

Ε ί; τέσσαρα ίκατομμύρια αγγλικώ ν λιρών 
υπολογίζονται αί δαπάναι τών εορτών τή : στέ
ψεως τού βασιλέως Εδουάρδου. Μ εταξύ άλλων 
8 0 0  περίπου χιλιάδες στερλινών θά δαπανηθώ- 
σιν εις υποδοχήν τώ> ηγεμόνων, πριγκίπων καί 
επισήμων απεσταλμένων όλων τώ ν χωρών τού 
κόσμου. ’Επτακόσια1, ά λλα ι χιλιάδες μόλις θ ’ 
άρκέσωσιν εις τά  κ α τ ’ έτος διδόμενα εν τοιαύτη  
περιστάσει λα ϊκά συμπόσια εις δλας σχεδόν τάς 
πόλεις τής Α γ γ λ ία ς  Διά χρυσάς έπωμίδας, ξίφη 
τώ ν αύλικώ ν, περικνημίδας μεταξίνας,άμάξας τής 
στέψεως κα ί άλλα το ιαύτα  ή δαπάνη θ ’ άνέλθη 
£ίς εκατόν χιλιάδας λίρας.

Ό  γ ε ρ ο ν τ ϋ τ ε ρ ο ς  ά ν θ ρ ω π ο ς  

Ό  γεροντότερος άνθρωπος τοϋ κόσμου ζή εν
τός γηροκομείου τής Κέας Ύόρκης, ονομάζεται 
Νοάχ 'Ράμπη καί έχει ηλικ ίαν 1 3 0  ετώ ν. Ό  
Αμερικανός Μαθουσάλας είχεν έξασθενήση έπαι- 
σθητώς κατά. τό παρελθόν έτος καί ή διεύθυνσις 
τοϋ καταστήματος ένόμισε φρόνιμον νά κατάρ
γηση τήν εορτήν, ή όποια από τινων ετών τ ε 
λ ε ίτα ι κατά  τήν ημέραν τώ ν γενεθλίων του, 
τούτο δέ διά νά μή ύποβληθή εις κόπους καί συγ
κινήσεις ό βαθύγηρςς οίκόσιτος. Εις αυτόν δμως 
δέν ήρεσε διόλου ή το ιαύτη άπόφασις. ’ Ελαβε 
μ ά λ ισ τα , μ ’ δλα τά  1 3 0  έτη, τά  όποΐα φέρει 
εις τήν ράχιν του, καί στάσιν απειλητικήν δη- 
λώσας ότι ούτε θά φάγη τίποτε πλέον ούτε εις 
άλλην κάμμίαν διαταγήν θά ΰπακούτη, αν δέν 
άποκατασταθή ή εορτή τώ ν γενεθλίων του. Κ αί 
ύπεχρεώθη ή διεύθυνσις νά συνθηκολόγηση μέ 
τόν γέροντα ενδίδουσα εις τήν άξίωσίν του. Ό  
Ράμπη είναι τυφλός καί νωδός, κατά τά  άλλα  

δμως υγιής. Π εριπατεϊ αρκετά, τρώ γει μέ κα
λήν δρεξιν, δέν είναι διόλου μελαγχολικός, αγα
πά πολύ τάς συνομιλίας καί έχει άκμαίαν ακόμη 
τήν μνήμην του.


