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Ε Κ  Τ Ω Ν  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Π Α Ρ Ε Ρ Γ Ω Ν  . |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Σ, ΚΑΣΔΑΓΛΗ

m
Τά «'λ^δου ’Έ πη » ίίπερ ό δαφνοστεφής "Αγγλος 

π ο ιη τ ή ς  Sir Lewis Morris, τόν Δ ά ντη ν άπομ ιμ ούμ ε- 
νο ς , έπ οίησ ε, ΰχαιροΰνται είς βιβλία τρία : τον  
«Τάρταρον», τόν «’’Αδην» καί τό ν  « 'Ό λυμπ ον» . Καί 
έν μ έν τώ πρώ τψ βιβλίφ ό π ο ιη τ ή ς  φ αντάζεται εα υ 
τόν π ερ ιπ λα νη θ εντά  έν  δρυμώ σκοτεινοί, ένθα διά 
τοϋ άφεγγους άέρος δ ιακρίνει τα είδωλα τοΰ Τ α ν
τάλου, τή ς Φαίδρας, τοϋ Σίσυφου καί τή ς Κ λυται
μνήστρας κολαζόμενα  καί τ ά ν τ ίπ ο ιν α  ,τών έγκ λη -  
μάτιον άπ οτίνοντα . Έ ν τώ δευτέρω βιβλίω .ό π ο ιη 
τή ς  είς ήμερώ τερον τ ό π ο ν  μεταδαίνω ν βλέπει τα  
φάσματα του Μαρσύου, τή ς ’Α νδρομέδας, τοϋ  Ά -  
κταιω νος, τή ς Έ λένιις , τή ς Ε ύριδικη ς, τοϋ  Ό ρ -  
φέως, τή ς Δη ϊανείρας, τοϋ  Λ αοκόω ντος, τοΰ Ναρ
κίσσου, τής Μ εδουσης, τή ς Ν ιόβης, τοΰ Ά δώ νιόος, 
τή ς Π ερσεφόνης, τοϋ Ή νδυμίω νος καί τή ς Ί ’υχής· 
ταυτα  π ά ντα  οϋχί κολαζόμενα , άλλά δυσθύμιος έ- 
χοντα  έφ’ οΐς έπ α υον έ π ί  τή ς γή ς, καί βελτίονα τ ύ 
χ η ν  άναμ ένοντα . Έ ν  δέ τώ τρίτω βιβλίφ, ό π ο ιη 
τή ς τΓι Τ υ χ μ  διά τή ς όράόεως ακολουθώ ν, είς τά  
αιθέρια καλε.η νοερώς α νίπ τα τα ι καί ώς έν  ’Ο λύμ
πιο θεάται τή ν  "Λρτεμιν, τό ν  Ή ρακλέα, τή ν Ά -  
φροδίτην, τή ν  Ά θ ιινα ν , τή ν "Ηραν, τόν Α π όλ λω να  
και τον Δία.

Τα τή ς άλληγορίας τοϋ  όντω ς θεσπεσίου καί φι- 
λοσοφικωτάτου έπ ο υ ς  ές άλλοτε άναδάλλοντες, ά- 
π οσπώ μ εν έκ τοϋ  πρώ του βιβλίου το έπ ειόόόιον  
τή ς «Κ λυταιμνήστρας», έν  ω πάσα σχεδόν ή  τοϋ  
Α ίσχύλου Ό ρ έστεια  έν  περι/νήφει έκτιθεται· τοϋτο  
όέ κατά μεταφρασιν έν ίαμβικψ τριμέτρω ώς δείγμα  
τή ς δλης επ ο π ο ιία ς  τοΐς φ ιλολογοϋσι π α ρ έχομ εν.

Α. Σ. Κ.
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ΤΟ Δ Ε ΤΟ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

Καθηγητή των ‘Ελληνικών Γραμμάτων 
ίν τψ Έθνικφ Πανεπιστημίφ

Ί ΐ ς  έν  τ ο ϊς  «"Λ δου Έ π ε ό ι ν »  ό " Α γ γ λ ο ς  π ο ι η τ ή ς  

S i r  LEWIS MORRIS 

έ π ο ί η δ ε ν

μ ε τ α * ρ α γ α ε

ΑΝΑΤΙΘΙΙΣΙΝ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  Σ .  Κ Α Σ Δ Α Γ Λ Η Σ

Έ ν  Ά λεξα νδρεί^ της Αίγυπτου, 

μηνί Φεβρουαρίιρ 1906.

Γυναίκα δ’ αύθις tiza ειδον βλοσυράν, 
άνηλεή, γοργώπιν, άνοικΑρμονα, 
καί στιγματϊϊψορσϋσαν φονου αϊματι, 
ώς ¿σ9ενή te σώμα αλλά σκυδρωπήν, 
δεινούς δέ ογθαίμου; δηλούταν φλέγοντας 
ύττ· τούς βαρυτίμους λί9»υς οΐζινες 
τρανήν αυτήν έσήααινον βασίλισσαν' 
έπί πλευράς δέ λΰθρου παλαιά κηλίς
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έρρύπου τήν έσθήτα τήν βασιλείαν' 
νώ τε καί έργω απηνής φονεύτρια,
■/¡τις τον άνδρα έαυτής καί άνακτα 
δολ/ως εν άρχαίοις χρόνοι; έκτεινε, 
οτε ή Τροία έμπηρσ θείσα πέπτωκε' 
καί πριν ή έρωτήσω τις έσην, αυτή 
οξύ άνολολύξασα έφώνησεν :
Ούδέ διά το έργον μεταμέλομαι, 
οπερ αν αύθις νά τελέσω έμελλαν, 
μυριοστήν φοράν αυτό θά έπρατταν, 
εάν το αίμα το χυθέν ήδύνατο 
καί μίαν μόνην ώραν ν ’ άποδώση με 
εις τού Αίγίσθου μου τούς λάβρου; ασπασμούς, 
Ο , θείος όντως ήν όήοως ό έμός,

Ζεύ; μεν την ν.όμην, Έ ρω ς δέ τά όμματα. 
Τά πάντα, ναι, καί γυναίκας καθήκοντα, 
συζύγου έρως, φίλτρον τέκνων μητρικόν, 
τιμή καί οίκτος, άπαντα ληρήματα, 
όταν ή φλόξ το στερνόν άναρπάσασα 
δεινώς την γυναικεϊχν πυρπολεί ψυχήν, 
καί διά γλ.ώσσης μαινομίνη δισχιδούς 
εις τέφραν την καρδίαν τρέπει άκασαν, 
νεκρά δέ αύτη ούδέ μόριον τηρεί 
τής παλαιάς αγάπης ή φιλότητος, 
ούδ’ ά'λλο παραμένει ή ή νέα φλόξ, 
ή άσβεστος επιθυμία ή απόρρητος,
Ουδέ τάς φρένας έξ εφόδου τάς έμάς 
ή νόσος ή γλυκύπικρος κατέλαβεν' 
άλλά φρενοθελχές το πάθος ήρϊατο 
εις έλκος ύποκάρΟιον τρεπίμενον' 
θελξινους πόθος τής μονώσει,νς καρπός, 
καί τής μεσονυκτίου έρημώσεως, 
τής επίπονου καί μακράς αναβολής 
καί τ>5ς αργοπορίας των ειδήσεων, 
εάν ή Τροία σώζηται ή πέπτωκεν.
Μακράν σειράν ετών μονήρης Ιμενον 
εντός τών ανακτόρων μου χηρεύουσα, 
ενώ ό σύζυγός μου καί δεσπότης μου 
τά κύματα τών θαλασσών διέπλεε, 
τον πόλεμον έπάγων τον επάρατον, 
τού καταλο; ου των άνάκτων αρχηγός.
Κ ατ’ έτος φήμαι άφικνούντο κίβδηλοι, 
ή ούδεμία, οπερ χαλεπώτερον, 
περί του στολου τοΰ μεγάλ.ου είδησις.
Καί ήργοντο τά θέρη καί παρήρχοντο, 
καί τάς άκτάς αί καταιγίδες έπληττον, 
καί οι χειμώνες δυσμενείς έμαίνοντο, 
καί τέλος τών δεινών ουδέν έφαίνετο.
Άλλοίαι δ’ άφικνοϋνται φήμαι ών αί μεν 
αποτυχίας άλγεινάς κομίζουσαί, 
αί δέ μεγάλας νίκας άναγγέλ),ουσαί 
ψευδείς πλήν πάσαι ήσαν καί επίπλαστοι,

καί μόνη ή αργοπορία άλ.ηθής, 
καί ή ελπίς ή απραγματοποίητος, 
ήτις ούδέποτ’ έρχομένη δύναται 
καί τήν ισχυρότάτην, ναι, τών καρδιών 
νά διαρρηέ,η ύπό ταύτης πάσχουσαν.
Τά έτη ουτω τοΰ μονήρους βίου μου 
επί μακρ'ον άγογγυτί ύπέμενον, 
τών δ ’ ημερών το μήκος το ανιαρόν 
μικρόν ai μητρικαί φροντίδες Ιτερπον 
ύπέρ εκείνων άπερ ό δεσπότης μου 
άναχωρήσας μετ’ έμού κατέλιπεν- 
Η  μεν πρωτότοκός μου Ιφιγένεια 

μοιραίως τώ τεκόντι συνεξέπλευσευ’ 
άλλ’ ό ’ Ο ρέστης μ ε τ’ έμού παρέμεινε 
καί ή Ήλέκτρα, τέκνα μεν άμφοτεροι, 
άλλ’ ού καί ουτω ώ; εκείνη φΟ.τατα' 
οτι το τέκνον οπερ πρώτον γεννηθή, 
ολ.ην λαμβάνει την καρδίαν τής μητρός, 
καί έκ τού στήθους τού παρθένικού αύτής 
το πρώτον χάλα πίνον Ιλ.κει συν αύτώ 
τον έν τώ βαθει έρφωλεύοντ’ Ιρωτα, 
καί φίλτατος έάν τυγχάνη ό πατήρ' 
τοσούτο ράλλον δ’ όταν ό πατήρ αυτός 
τυγχάνη άναξ κραταιός καί βασιλεύς, 
μέγα έν μάχαις καί βουλ,ή δυνάμενος, 
άλλ’ έκ του ύψους τού πολλού απαξιών 
εις γυναικός νά ύποκύψη έρωτα.
Καί ουτω πλ.ήν εκείνη άνεχώρησεν" 
ούδέ ειδήσεις παρ ' αύτής έλάμβακον, 
ούδ’ άν ύπήρχεν έν ζωή εγίγνωσκον, 
ούδ’ άν κατέστη μήτηρ τέκνων ώ; έγώ 
εκείνης μήτηρ έγενόμην καί τροφός, 
ότε ώς καλ.υζ κορασίς άνθήσασα 
άπό παιδός μετέστην εις βασίλισσαν, 
άλλ ’ ούποτε τον άνακτα ήγάπησα.
Ουτω βραδέως μεν τά Ιτη ίρρεον, 
μέχρις ού τέλος φοβερόν τι άκουσμα 
τάς άκοάς μου έπληξεν : « Άπέθανεν,
» άπέθανεν ή σή θυγάτηρ προ έτών'
» αίμα, θυσίαν, ναι, εξιλαστήριου,
)) οί ιερείς έβοων οί απάνθρωποι'
» περί τό θύμα δ’ απαθείς οί βασιλείς 
)) αδάκρυτοι καί σκυθρωποί παρί-σταντο,
)) καί σύν αυτοίς τής θυγατρος σου ό πατ 
)) καραδοαούντες τής παρθένου την σφαγήν. 
» Διά φασχάνων τον λαιμόν έδίχασαν 
» τον ραδινόν τής κορασίδας τής αγνής'
)) καί μετά προσοχής τό αίμα έβλεπον 
)) επί τής άμμου στάγδην ρέον σιγηλ.ώς,
» καί τήν ζωήν τήν νεαράν δικκσν άμνοϋ 
)> ηρέμα επί την θυσίαν βχίνουσαν,
)) τών άθανάτων ίνα κάμψη τήν όρχήν».
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Αύτός δ’ ό βασιλεύς, ναι, ό πατήρ αύτής 
παρίστατο τά έρχα βλέπων τά στυγνά, 
ούτε τί λίγων ούτε όργιζόμενος, 
έως τό έρχον έτελ,έσθη το δεινόν.
Ω τούς άνάνδρους, τούς ατόλμους,τού; δειλούς! 

ώ, είθε αίφνης μέλαινά τις θύελλα 
αυτούς τε καί τάς ναΰς αυτών έβύθιζεν, 
πριν η τό μέγα τόλμημα τολμήσωσι 
κατά αθώας καί άγνής ύπάρίεως.
ΙΙαράφρων, ναι, θά έγιγνίμην, άν μή ήν 
εκείνος ό κατέχων τήν καρδίαν μου, 
ό φίλτατός μου έρως ό πολύτιμος.
Διά ρημάτων φιλικών παρήγορος 
προσήλθ’ εκείνος λέγων οτι πιθανόν 
υπό στερράς τίνος ανάγκη,ς βιασθείς 
τον φονον ό δεσπότης μου έπέτρεψεν.
» Πολλάκις οί θεοί δυσκόλως κάμπτονται'
» ή άλ.ηθής τών ιερέων ή βουλή ;
)) ύπάρχουσι θεοί τοιαύτα θέλοντες;
» ή μη τής φαντασίας μόνον πλάσματα,
» υπό τού φόβου τών θνητών γεννώ μένα,
)) ις δοεξις τών ιερέων άπληστος 
» πρός αγωγήν τών γυναικών λυσιτελής 
» Αν ούτος άρχων άν τοΰ στόλου πράγματι, 
» ούδ’ άπαντες οί μάντεις οΐτίνές ποτε 
» διά τών λ.ήρων τούς δειλού; έφόύησαν,
» τήν τού πατρός καρδίαν θά ήδύναντο 
» εις βάθη ουτω μελανά νά ρίψωσιν».
Έ χ  ώ δέ τον λαλούν τα ταΰτ’ άκούσασα, 
αυτούς τούς λογισμού; ήσθόμην τού; έμοψς 
σώμα καί σάρκα καί ζωήν λαμβάνοντας, 
εις μίσος τρεπομένην μέν την λύπην μου, 
τό μίσος δ ’ είτα τό στυγνόν εις έρωτα' 
καί ήν τό μίσος κατά τού δεσπότου μου, 
έ δ’ έρως ήν πρός τήν παρήγορον φωνήν 
εκείνην ήτις τάρ-στά μοι ϋ.εγεν.
Εις πάθους θύελλαν δ ’ έ έρως αύξηθείς 
τήν τετρωμένην μου έκάθηρε ψυχήν, 
καί τών δακρύων τούς κρουνού; έξήρανεν, 
ώς όταν πνέων λίβυς άνεμος θερμός 
τά ελ,η φλέχει τής έρημου τ αλμυρά.
Ούδέποτ’ έρωτα πριν έ/νων άλ.ηθη 
παιδίον ήαην μόνον ότε έπ’ έμού 
ό βασιλεύς τό βλέμμα εύνους έτρεψε.
Τ ί δέ τό βάρος τής νηδύος ωφελεί, 
άν μή ό έρως ή τών τέκνων έ πατήρ ; 
ή τί πολ) ών μακρών ενιαυτών ζωή 
μετά συζύγου τέρπει άνευ έρωτος;
Καί μία μόνη έρωτος ημέρα, ναί, 
προκριτωτέρα τών μαχρών έτών ζωής, 
τών καθηκόντων γυναικός πρός σύζυγον, 
καθ’ « ουδέ βραχύ ό έρως έρχεται

τών άτρυγέτων ημερών παρήγορος.
Καί ομως έν αρχή μακρόν έδίστασα, 
ούδέ τον όλβον ός έμός ίτύγγανε 
ν’ άρπάσω έβουλόμην τον χεννώμενον' 
ουτω τραχείαι αί συνθήκαι καί ακλ.ηραί, 
ύφ ’ ών ώσεί διά φραχμών αί δύστηνοι 
γυναίκες αύστηρώ); περιφρουρούμεθα, 
καθά ήμίν οί τυραννούντες ώρισαν, 
ώστε καί κατά μίαν μόνην σπιθαμήν 
τό θεμιτόν νά ύπερβώμεν τρέμομεν.
Ά λ λ ’ έν έμοί ό έρως τέλος έγερθείς 
τάς σιδηράς άλ.ύσεις μου διέρρηζεν, 
καί δι αυτόν καί μόνον, ναί, τον Ιρωτα 
έν τή ζωή ύπήρχον καί ανέπνεον.
Τοιαύτα πάσχουσα τον μεν έμόν υιόν 
μακράν τον νεαρόν Όρέστην ίπεμψα' 
καί μόνη ή Ήλέκτρα ή θυγάτηρ μου 
εγγύς μου έμεινε, πλήν όντως νεαρά, 
τά τών ερώτων δ ’ ού καλώς γιγνώσκύυσα, 
ώστε εμέ νά ύποπτεύση καν μικρόν·
Καί τότε τέλος ί'γνων τί έστι ζωή.
Ταχέως μέν τά έτη ουτω έφευχον, 
τάν κύλικα τού όλβου πλ,ήρη δ ’ έπινον, 
μέχρις έκιίνης τής ημέρας τής δεινής 
τής κακοσύνου καί μελαίνης, φεύ, καθ’ ήν 
ή φήμη ή κακή ή μυριόστομος 
τήν πτώσιν τής Ίλίου διεσάλπισεν’ 
έκ τού ’ονείρου τής ευδαιμονίας μου 
άφυπνισθείσα αίφνης τότε σύνοιδα 
τής τιμωρίας έρχομένην τήν στιγμήν. 
Ημών ό έρως αύξηθείς ήν έκδηλος,

,ούδ’ είχομεν πώς ν ’ άποκρύψωμεν αυτόν’
καί ότι άμοιβαίως ή/απώμεθα
άνά τό ’Άργος παν γνωστόν έτύγχανεν.
Ή  λάλος φήμη έφλυάοει πανταχού, 
καί πάσα γλ.ώσσχ προσεδόκα ποόθυμος 
τώ βασιλεί ν’ άγγιΐλτ, τά συμβαίνοντα.
Καί αύθις ούν ό απαθής θά ήρχετο, 
ό άλαζών δεσπότης όν ούδέπστε 
ήγάπησα, τής θυγατρος μου ό φονεύς, 
ίνα τού έρωτος μου άποσπάση μ ε ;
‘Ως αστραπή ταχεία ή άπόφασις 
τοιαύτά με λογιζομένην έπληξεν" 
καί, έρως έστω ή ποινή τού έρωτος, 
καί, αίμα έστω ή τιμή τού αίματος, 
καθά σαφώς καί άριστα θεσπ^σαντες 
οί πάλ’ εν ουρανοί; θεοί έδιδαξαν.
Καί ότε ώρισμένως άπεφάσισα, 
περί αύτο κατέστην ανυπόμονος, 
καί αί ήμέραι μοι μακραί έφαίνοντο.
"Ω, πόσον ήν γλυκύ τό ύποκρώεσθαι 
τόν πόθον τού μακρόν άποδημήσαντος,
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τού προσφιλούς δεσπότου, το καταχελάν, 
το τους ευώδεις άπαταν καί πονηρούς 
τους πάν ρινηλατούντας βλέμμα κ ’ έπος μου, 
εκείνους οίτινες ά'ν μή με ετρεμον 
τού θρόνου άπη·,ώς θά κατεκρήμνιζον, 
τάς ήττας τάς σπιρμολ.ογούσας κατ ’ εμού, 
άλλ’ ασθενείς τελείως προς το βλάψαι με, 
τους διά λόχου προφανώς νομίζοντας 
ότι τών πράξεών μου θά ρι ’ άπέτρεπον.
Γλυκύ ήν πράγματι το παίζειν προς αυτούς,
καί εν τοΐς νεύμασι και όμμασιν αυτών
τήν δυσπιστίαν διακρίνειν ότ’ έχώ,
τον νοϋν ριου αυνειδυίά τε καί τον σκοπο'ν,
εις τάς παρασκευάς αυτούς προέτρεπον
καί πάσας τάς υπέρ τού άνακτος τιμάς,
καλώς έχίχνωσκον δέ ότι ευπειθείς
τάς προσταγάς μου θά έτέλουν άπαντες'
τούτο καί μόνον, ναι, τοσούτω ήν γλυκύ,
ώστε αί ώραι αί βραδείαι πρότερον
διά πτερύγων ταχειών παρήρχοντο.
Ά λ λ ’ ότε τά ιστία είδον άποθεν, 
καί μετ' αύτά τήν ναϋν τήν θαλασσόπληκτον, 
καί τον δεσπότην έπ’ αύτής ίστάμενον, 
καί τήν γεγηρακυϊάν πως αυτού μορφήν, 
καί κυρτωθέν πως το άρθον τού σώματος, 
αντί δ ' εκείνων τών πλοκάμων τον άνδρός 
τών μελανών ούς είχεν ότ’ άπεπλευσεν, 
όλίγας τρίχας είδον καί αύτάς φαιάς, 
ανίσχυρος ήσθόμτ,ν όλη προς στιγμήν 
καί ασθενής τάς χείρας τ.ρός το τόλμημα- 
Ά λ λ ’ ότε είδον ερχόμενη,ν συν αύτώ 
τήν καλλιπάρειον γυναίκα σκυθρωπήν, 
τη,ν εν τοίς άφθαλμοίς τό μέλλον ψαίνουσαν, 
καί σιγηλά «ύτής τά χείλη τά ώχρά, 
τά πελιδνά, άλλ’ όλεθρόν ίγκλείοντα, 
δύο συνάμα ή,ρπασάν με λογισμοί, 
αύ τον καί τήν έταίραν ά μ ’ αυτού ένί 
καί άσφαλιί νά άποκτείνω τραύματι, 
καθά ή Ειμαρμένη άπας ώρισε, 
καί ή έκδικησις άπήτει ή ίμή.
Καί όντως ήν το πράγμα θαυμαστόν ίδείν, 
πώς πάν συνέβη ώς παρεσκευάσαμεν’ 
ώς ά'ν τι δράμα ήν πολλάκις διδαχθέν, 
εν ώ πάν βήμα, πάσα λέξις καί στιγμή, 
μετά τοσαύτης τέχνης διατάσσονται, 
ώστε καί τών ύποκριτών ό ύστατος 
τά μέρος εαυτού γιγνώσκει κάλλιστα' 
ή έν πομπή, καί εορτή άπόδασις, 
ή προς τήν πύλην τού μεγάρου ελασις, 
αί θεραπείαι, ή θερμή δεξίωσις, 
τά πλήθη έξω άναυδα ίστάμενα, 
ίντός δέ παρεσκευασμένον τά λουτρόν’

είτα το κύκλω τού άνδρός συνελιχθέν 
πολύπτυχον καί τίμιον μου ύφασμα, 
όπερ τήν ορασιν εκείνου έκλεισεν, 
καί ώς παγίς αυτού τά μέλη τ ανδρικά 
τά κρατερά ανίσχυρα κατέατησεν, 
ό πέλεκυς κατά τού τείχους κείμενος, 
εγώ δ’ αυτού ή σύζυγος καί άνασσα 
νυν μόνη μετ’ εκείνου παραμένουσα 
καί προσδοκώσα καί σιγή φυλάττουσα, 
μέχρις ού έξω ή γυνή έκραύγασεν.
Καί τότε βήματι ταχέί τον πέλεκυν 
τρ τολμηρά λαδούσα ταύτη μου χειρ/, 
ώς ούτος ΐστατο μηδέν δυνάμενος, 
βαρέως άπαξ, δίς, καί τρίτον έπλ»ξα, 
άπαξ ύπέρ τής θυγατρός μου τής οίκτράς, 
άπαζ ύπέρ τού έρωτος μου τού θερμού, 
άπαξ ύπέρ τής μυσαράς εταίρας, άλλά τρις 
ύπέρ τής ειμαρμένης κ εκδικήσεις.
Ό  δ’ ένα μόνον στεναγμόν άνέδωκεν, 
ώς προσεδόκων ότι θά ήδύνατο, 
ούδέν δ ’ ήκούσθη άλλο ή τού αίματος 
ό ψόφος ό ταχύς ώς τούτο κρουνκδον 
έκ τών πληγών τού φονευθέντος έρρεεν, 
καί Τι ύ λουτρού τό ύδωρ το διαφανές 
εις έρυθρούν τού φόνου χρώμα ί'τρεψεν, 
(τούτο καί μόνον μου τον νούν διέλαθεν), 
καί ί'ρρεε καί έ'ρρεε ποταμηδόν, 
καί ώς παράφρων έγενόμην βλέπουσα, 
ότ’ αίφνης ήμαγμέναις ώς έχώ χερσίν 
άλλ’ αίμα έ'χων γυναικός έν έαυτώ, 
ό εραστής *ν τώ λουτρώ είσώρμρσε 
κυκλοτερείς έκ φρίκης έχων οφθαλμούς' 
άποστραφέντες τού 'λουτρού δ’ έξήλθομεν, 
έντάς καταλιπόντες μονον τον νεκρόν.
Άλλά ό φόδος έτι κατέγέλα μου, 
άμφιδολία δέ τις πριν μέν άχνωστος 
νύν καταβασανίζουσά με ήρξατο, 
κ ’ εν μέσω τής τού πλούτου έπιδειξεως 
καί τής πολλής ισχύος ώς νά έβλεπον 
τάν τής ζωής μου γρίφον άλλως ή έχώ 
τοίς έργοις παρεσκεύασα λυόμενον.
Καί ιιφόνος», όπου άν τάς όψεις έστρεφον, 
έφαίνετό μοι γεγραμμένον πάντοτε, 
καί έν τή τού λαού μου σκυθρωπό γ / ϊ τ ι  

τον «φόνον» ί'δλεπον εϊκονιζόμενον, 
καί άν ποτε έν τώ κατόπτρω ί'δλεπον, 
χορχάν»ό «φονος» βλέπουσα προσέβλεπεν' 
καί τριμος κατελάμβανε τά μέλη μου, 
μή ό υιός μου άνδρωθείς κ ’ έπανελθών 
τά αίμα έκδικήση τού γεννήτορας.
'Ό τι, ώς φαίνετ ’, οί θεοί (πώς ', άδηλον,) 
έάν θεοί ύπάρχωσιν, ή άν άπλώς
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ή Ειμαρμένη ή στερρά τά τής ζωής 
ήμών τών ασθενών θνητών διε'πουσα, 
τάν ολδον ύποκλε’πτει καίπερ λάμποντα 
καί ταίς άκτίσι στίλδοντα τού έρωτος, 
καί ότι νέφος τι αόρατον ήμίν 
τού ολδου μέσον κείται καί τού μέλλοντος. 
Άλλά καί ούτω τάς η,αέρας ευτυχείς 
διήγον τάς εμάς, ουδέ μετανοώ" 
ώκεανόν δ’ αιμάτων θά διέβαινον, 
ΐν’ αύθις άπολαύσω τών ηδονικών 
τού έρωτός αου καί αρρήτων χαρμανών. 
Ά λ λ ' ή Ήλεκτρα, ή μικρά θυγάτηρ /του, 
ένήλιξ ήδη γενομένη, άπ ’ έμού 
τάς όψεις τάς αίδήμονας άπέστρεψεν, 
ούδ’ ήθελε τήν παρειάν μου ν’ άσπασθή, 
άλλ ’ ολη σύννους καί σιγώσα έν κρύπτω, 
πασών απείχε τών πολυτελών πομπών 
καί παιδιών τών νεαρών αυτής ετών 
καί μόνη περιφερομένη έβαινε" 
αυχνάκις δέ παρά τον τάφον τού πατρός 
τού φονευθέντος μόνην εΰρισκον αυτήν 
χοάς ύπέρ τού τεθνηκότος σπένδουσαν. 
Έ χώ  άεί δέ μνήμων τού Ό ρ/στ ου μου, 
εφανταζόμην άνδρωθέντα τον υιόν, 
αύτού δ ’ έπόθησα νά ’(δω τήν μορφήν, 
άλλ’ έφοβούμην μή από τών οφθαλμών 
ή τού πατρός ψυχή καιρίως πλήξη με. 
Ούτω ευδαίμων μέν άλλά ανήσυχος, 
τον βίον διηρχομην, ότι αυστηρά 
φωνή τις όλεθρον ύπεμορμύριζεν, · 
άλλ ον έπί μακράν οι μαλακώτεροι 
τής ευπραγίας φθόγγοι τής άφρόντιδος, . 
τού έρωτος καί τής ζωής άπορροια, 
εν τή οικεία αρμονία έπνιγαν" 
έαθ ’ ότε δέ, ήμερα τή ήμερα, ναί, 
ισχυρότερα γιγνομένη ή φωνή, 
καί φρικαλεωτέρα νύν ταίς άκοαίς, 
τώ πόνω πάσης δ’ άλλης κυριεύουαα, 
τούς φθόχχους τής χαράς μου έλυμαίνετο 
καί εις άπήχησιν τά <πάντα ερριπτεν, 
καί τού παρόντος έσυ'λούμην βαθμηδόν, 
τό μέλλον φοδουμένη τά αόρατον, 
τήν τιμωρίαν ήτις πάν αμάρτημα 
έπιτυχάν έν ί'ρχω πλήττει άπηνώς' 
έχώ έπιτυχώς δέ άμαρτήσασα, 
ούκέτι τά αντίποινα έπλήρωσα.
Ούτω μια τών ημερών, ώ; ίτυχεν, 
έκ τής θυρίδος τού μεγάρου βλέπουσα, 
ικέτην είδον ταπεινόν τό πρόσχημα, 
περιδολήν δέ οδοιπόρου φέροντα, 
τής μαρμάρινης κλίματος δ’ άπτόμενον. 
Παλμός τά σώμα πάν μοι συνεκλόνησε,

καί ή καρδιά τής μητρος σκιρτήσασα, 
πλαστήν τήν τάξιν άμα καί περιδολήν 
καί ηλικίαν διαγνούσα έν αύ τώ, 
τάν άφικόμενον υιόν έγνώρισεν- 

Ω, πόσον ήν ωραίος, πόσον ύψηλος 
καί πόσον ρωμαλέος ήν, τό τέκνον μου, 
καί πόσον τής ανδρείας ή πυκνή σκιά 
αύτού τά χείλη τά τερπνά έκάλλυνεν.
Ακράτητος τις πόθος μέ κατέλαδεν
έκ τού θαλάμου νά όρμήσω τού έμού,
καί κατελθούσα τώ τραχήλω νά ριφθώ
τού παμφιλτάτου τέκνου μου, προ τών φρουρών,
έν τή αυλή αυτή τών άνακτόρων μου,
μηδέν άύτήν την τάξιν την βασιλείαν
λογιζομένη, πάντα, ναί, μηδέν έκτος
τής μητρικής μου προς τό τέκνον μου στοργής"
άλλά άμφιδολιας ρίγος κρυερόν
άνά το σώμα διεχύθη το έμόν,
ότι καλώς τήν άδυσσον έχίχνωσκον
ήν μεταξύ μητοός καί τέκνου προσφιλούς
ή Ειμαρμένη βουληθείσ’ άνέωξεν,
ώς τάν εύρύν έκείνον τον άκέλευθον
τον αχανή ώκεανόν τον μεταξύ
ζωής τε καί θανάτου ή τού ουρανού
καί τούτου τού ζοφώδους Άδου χαίνοντα.
Άλλά προς τούτο άποδειλιάσασα,
έστοάφην ΐν έπί στιγμήν τινα σκεφθώ,
φόβου καί πόνου άμα ούσα Ιρμαιον'
καί ό μέν νούς ταχύς έταλαντεύετο,
άλλ’ όλος ήν καί αύθις δούλος Ιρωτος.
ΕΓτα κραυγή τις από τής έντάς αυλής 

' καί στεναγμός ήκούσθη καί κλαγγή ξιφών, 
καί έπ! τού εδάφους πτώσις σώματος" 
καί τις ήκούσθη σθεναρά βοών φωνή"
« Ο βασιλεύς άπέθανε διά χειοος 
» τού νεαρού Ό  ρέστου έπιστ οέψαντος».
Σύν τούτοις δέ αί θύρκι ίκπετάννυνται, 
ενώπιον μου δ’ ό υιός μου ίστατο, 
τό ξίφος ήμαγμένον πάλλων τή χειρί.
"Ω, ήν ώραίός τε καί φοβερός ίδείν, 
ότε ά τρ/βων τού ικέτου έκπεσών 
τό σώμα πάν τό κρατερόν τού ήρωος 
καί τήν σκευήν τε καί τά όπλα έψηνε.
Φίλτρον καί μίσος, τέκνα τής αυτής μητρος, 
ύπέρ τής δεσποτείας άντιμάχοντο, 
ότ’ αίφνης είδον έν τοίς οφθα/ψιοίς αύτού, 
έκ τών θυρίδων, ναί, τον φίλτρου τού άχνού 
τά φάσμα τού πατρός αυτού γοργόν ορών, 
ίκδίκησιν ζητούν καί άδυσώπητον.
Τότε τήν ειμαρμένην εγνωχ τήν τ  έμήν 
καί τήν εκείνου, τήν έμήν νά ψονευθώ 
διά χειράς τού τέκνου, τή,ν έκείνου δέ
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εμε να αποκτείνη την γεννησασαν' 
αί Έρινύες δέ προς 2να ήλαυνον 
ήμών τήν υπαρζιν καί μόνον ‘όλεθρον, 
το ξίφος δ’ έδεζάμην έν τψ στήθει μου. 
Πώς ούν τούς έν τώ ούρανώ άνάσσοντας 
νά σεβααθώ ώς υπέρτατους δύναμαι, 
φιλαΰτους άμα καί αφροντιδας 0ι·ύς, 
τούς πανταχόθεν διά Θυελλών δειιών 
τνιν ύπαρξιν ήμών πολ.ιορκήσαντας, 
ών τή βουλ,γ ό σύζυγός μου βασιλεύς 
φονεύς τλς θυγατρός αυτός έγένετο, 
εγώ δ έκείνου άμα λ φονεύτρια, 
ό δέ υιός μου τής μητρός αυτού φονεύς 
κ ¡¿κείνου ον ήγάπα ή γεννήσασα ;
’Ώ  αΐματος απόρρητον μυστήριον ! 
Κατάρατοι, οίαι άν ώσιν, Ιστωσαν 
αί άστοχοι Δυνάμεις αί μακράν ήμών 
άνω του απροσίτου ύψους μένουσαι, 
αί τάς υπάρξεις τών θνητών ώς παίγνία 
υπαλ,αμυάνουσαι καί ώς προς παιδιάν 
«ρεών τον όλβον καί τάς θλίψεις ίχουσαι 
επικατάρατοι, ναι, πάσαι έστωσαν ! 
Δικαίωμα ήμέτερον ή ηδονή, 
ώσπερ εκείνων, λέγω, ναι, δικαίωμα,
Ή  μή άθύρματ άλ,ηθή τυγχάνουσι, 
καί ταγαθόν εκείνο οπερ καί αύτοί 
ότι φιλοΰσι μονον υποκρίνονται, 
ήμίν αδυνατούσε νά παράσχωσιν, 
έξ ίσου οέ ή Ειμαρμένη κραταιά 
καί δι εκείνους ώς καί δε ’ ήμάς αυτούς, 
υπέρ το κυανοΰν αυτών στερέωμα 
ώς “Ανασσα τού σύμπαντος έδρεύουσα 
πάντων αυτών καταγελ ά χλευάζουσα', 
Κατάρατος αυτή ή Ειμαρμένη, ναί, 
τυφλή τά ώτα καί τά όμματ Έρενύς,
Λ τών ανθρώπων τάς ψυχάς άρπάζουσα, 
καί ταύτας συμπατούσα καί συντρεβουσα, 
ώς το άναίσθητον παιδίον δύσθυμου 
τάθύρματά συνθλ,ά ουδέ γιγνώσκει καν 
δεά όπόσης τέχνης το έπίπ/αστόν 
τά ασθενή εκείνα σχήμα ελ.αοον. 
Κατάρατοε, ναί, βδελ.υροί, κατάπτυστοι! 
Ούδέ δεά το ί'ργον μεταμέλ.ψαι, 
όπερ καί αύθις άσμενος θά έ'πραττον.
Τον βίον τον έμον καλώς έοε'ωσα* 
ήγάπησα, τού έρωτός μου δ’ 2τυ/ον.
Ιδε, εκεί έν τώ λουτρώ ώς κεΐται νύν ! 

έκεε'νον δ ούτω, ουτω, έ'δε, έπλεξα! 
τον στεναγμόν εκείνου, λέγε, ήκουσας ;
Ω, ποσον εί γλυκεία, ώ έκδε'κρσες !

*1 πάρχω 2τε έν ζωή ; αισθάνομαι; 
ώ, ώμοι, ναί, ούδεποτ’ άποθνήσκομεν,

Μετά βασάνων, Έρινύες, σπιύσατε, 
(τούς λόγους τούς ήπιους άπεχθάνομαι,) 
ώς τον έμον υιόν δ’ έβασα νίσο τε, 
και τής μητρός εμού, θεαί, μη φεε'δεσθε. 
Ώ  Άδου ύπουργοί, τυφλοί καί ασθενείς, 
εις τοδε προκαλώ ύμάς το πείραμα, 
έν φ αί βάσανοι ύμών ανίσχυροι, 
καί ολ,ως ασθενείς νά άπαλεεψωσε 
το παρελθόν τού πάθους καί τού έρωτος.
Ούκέτι Ιλκξε λαλοϋσα καί ταχύς 
εν τώ αέρι θόρυβος αόρατος 
έν μέσω κλΰδωνος αυ ήν άνήρπασεν' 
αόρατοι δέ πτέρυγες ώς σαερουσαε, 
καί φρεκαλέοε ήχοι κατασκήφαντες, 
τής φθεγγομένης την φωνήν κατέστειλαν, 
καί μόνην την ψυχίν άφήκαν φαίνουσαν 
τ>δν φρίκην εμφανή καί την άπόγνωσιν' 
το δ’ άλγος τών άγωνιώντων οφθαλμών 
αύτής διερχψένης έσημείωσα.

Α Ρ Ε Ψ Α Τ Ε  Π Α Λ Ι Ν . . . .

Δέν είδα έφέτος νά γραφή κανέν ποίημα ειδικόν δεά 
τόν Μάϊον καί δεά την Πρωτομαγεάν. ‘Ο Πήγασος 
έκρατήθη κλεισμένος είς τόν σταΰλόν του καί δέν έ- 
στάλη νά βοσκήση «είς τοΟ Μα ίου τούς φαιδρούς κ’ 
ευώδεις Παραδείσους». ‘Ο συρμές παρήλθε' θεωρείται 
άνούσιον καί τετριμμένον νά έξυμνήται ό Μάιος καί 
ή άναζωογόνησις τής φύσεως δεά στίχων, καί μόνον 
όλίγοε δπεσθοδρομεκοί έπϊμένουν νά αισθηματολογούν 
έπάνω είς τό παλαεόν μ ο τ ί 6 ο : O p rim av era  gio- 
ven tu  dell’ anno κ.λ.π. ‘Η σημερινή ποιητική Ιμ- 
πνευσες δέν άποτείνεταε είς τόν κοινόν καί τόν χυδαϊον 
άνθρωπον, άλλ’ είς τόν ύπεράνθρωπον του Νείτζε καί 
άναζητεί τά θέματα είςτά αίθέρεα στρώματα,τά υπέρ· 
καλα, τά ύπερκόσμια, τά ύπερνέφελα καί υπερουρά
νια, έκεί δπου βασιλεύει ή πρόθεσις δ π  έ ρ, δπου δέν 
δυναταε ν’ άνέλθη ή άντίληψις τών κοενών διανοιών 
καί δπου δέν φθάνει ούτε ή ευωδία τών ρόδων ούτε ή 
κνίσσα τών ψηνομένων τσίρων.

Ά λ λ ’ ή πεζή χρονογραφία, ήτις ίχεε άνάγκην καί 
ολίγης ποεήσεως διά τό άρτυμα τών προϊόντων της, 
ένεθυμήθη τά στιχουργήματα έπ’ άφορμή τού μηνός 
τών άνθέων καί έπειδή δέν ευρισκε κατάλληλον γαρνι
τούραν είς τά έμπορεκά τών ποιητικών ν ο υ 6 ω τ έ, έ- 
στράφη κατ’'  άνάγκην είς τά ρωποπωλεία τής ’Ανθο
λογίας. Τπάρχει είς τήν παλαεοτέραν ποιητικήν περίο
δον τής φιλολογίας μας πληθώρα στιχουργημάτων ά- 
πορρεόντων έκ τών έμπνεύσεων καί τών έντυπώσεων 
του Μ «ίου. Ή  δημοτική μας ποίησις βρίθει ασμάτων 
άναφερομένων είς τόν Μάϊον, είς τόν πλούτον τών άν

θέων του, είς τήν δρόσον του καί τήν καλλονήν τών 
νυκτών του. Οί περισσότεροι δέ τών ποιητών τών πα- 
ρελθουσών γενεών, όνομαστοί τε καί άνώνυμοι, άπό 
τού Βηλαρά καί τού Χριστοπούλου μέχρι τών Παρά- 
σχων, έκελάδησαν τόν Μάίον. ‘Η χρονογραφία έμνή- 
σθη τών περισσοτέρων έξ αύτών τών ποιητικών φθόγ
γων, οίτινες μας φαίνονται σήμερον άσθματικοί ώς ά- 
πηχήματα άτελούς Φωνογράφου. Προέβη δέ άκόμη 
καί είς τήν άνακομιδήν τών παλαιών στίχων τού Ταν- 
ταλίδου:

Τούς θυλάκους τών νέων σου δώρων

είς τούς όποιους ó τόσον εϋχαρις άλλαχοΰ κύκνος τής 
Χάλκης ψάλλει τήν τύφλωσίν του μέ ύφος θουκιδύ- 
δειον καί μέ μοιρολόγιον τόσον άνάρμοστον διά τήν πε- 
ρίστασιν δσον θά ή το δακρυδόχος κάλπη έν τψ μέσφ 
τών άρωμάτων νυμφικής παστάδος.’Αλλά τό τυχόν καί 
πάλιν τής γενικής μνείας ήτο τό περίφημον στιχούρ
γημα τού Άχιλλέως Παράσχου, τό άρχόμενον διά τού 
πασιγνώστου στίχου:

Δρέψατε πάλιν, έρασταί εύδαίμονες, ναρκίσσους.

‘Ο στίχος αυτός καί οί παρεπόμενοι μένουν ώσεί 
κολλημένοι μέ ψαρόκολλαν έπάνω είς τήν ιδέαν τής 
Πρωτομαγιάς.

“Ολοι τό κατακρίνουν, δλοι όμιλούν περιφρονητικώς 
περί αυτού, καί δέν είνε βεβαίως έκ τών έπιτυχεστέ- 
ρων έργων τού ποιητοΰ. Καί έν τούτοις δλοι τό γνωρί
ζουν και τό ένθυμοΰνται καί τό άναφέρουν. Ήκουσα 
προχθές 2να φίλον μου, άγαθώτατον καί πραότατον 
άνθρωπον, έξαίρετον δέ ποιητήν,αίσιόδοξον έξ ιδιοσυγ
κρασίας καί συγκαταβατικόν είς δλα, κασίγνητον τού 
δόκτωρος Pangloss έν τή φιλολογία, ικανόν” νά δώση 
συγχωροχάρτιον άθανασίας καί είς αύτούς τούς στί
χους τού Κορδορρούμπα και τού Μελαγχριχοΰ, δστις 
παραδόξως έξηκόντιζε μύδρους άναθεμάτων κατά τού 
ταλαιπώρου ποιήματος. Διατί τάχα;

Έξέφρασα ήδη καί τήν ίδικήν μου ταπεινήν γνώμην, 
δτι δέν θεωρώ τό στιχούργημα αύτό ώς προϊόν έπι- 
τυχούς έμπνεύσεως. Μία ιδέα έπαναλαμβάνεται μονο- 
τόνως είς αύτό άπ’ άρχής εως τέλους περίπου, έκνευ- 
ριστική ώς τό τ ε ρ ι ρ έ μ  βυζαντινού ψάλτου. Τό δια
κρίνει ή άφόρητος παλιλλογία, ήτις έζημίωνε τόσον 
πολύ τά έργα τού μακαρίτου Άχιλλέως, ή παλιλλο
γία ήτις τόν έξώθησε νά γράψη ποτέ τούς περιφήμους 
έκείνους στίχους.

Ήξεύρει, δέν τό άγνοεΓ, γνωρίζει πάσα Φρύνη,
"Οτι έκείνη ή γραμμή, δτ’ ή γραμμή έκείνη..

τούς προκαλέσαντας τήν έπίσης περιβόητον καί εύφυε- 
στάτην παρψδίαν τού Γιαννούκου Μαυρομιχάλη:

Ήγουν, τουτέστι, δηλαδή, έν άλλοις λόγοις ήτοι
‘Η ’Αφροδίτη είσ’ έσύ, έσ’ είσ’ ή ’Αφροδίτη.

Έ πειτα περιλαμβάνει στίχους άτυχείς. Ό  πρώτος έξ 
αύτών, ό καί γνωστότερος :

Δρέψατε πάλιν, έρασταί εύδαίμονες, ναρκίσσους

περιέχει 2ν χονδρόν φυτοκομικόν αμάρτημα, τό δποΓον 
παραδόξως δέν παρετηρήθη ύπό τών συγχρόνων,έπιει- 
κών άλλως τε περί τήν έκτίμησιν τών φιλολογικών 
προϊόντων. Βραδύτερον δτε αί έγκυκλοπαιδικαί γνώ
σεις τού κοινού έπληθύνθησαν, παρετηρήθη όρθώς 
δτι άφοΰ οί νάρκισσοι (τά κοινώς λεγάμενα ζαμπάκια) 
φύονται κατά ’Ιανουάριον, οί έρασταί,εύδαίμονες ή όχι, 
δέν ήδύναντο νά τούς δρέψωσιν είς τούς παραδείσους 
τού Μα ίου. Έ ν  τούτοις ό ποιητής έδικαιοΰτο νά φέρη 
είς άπολογίαν του παραδείγματα καί άλλων ποιητών 
καί λογογράφων έκ τών συγχρόνων του, ύποπεσόντων 
είς δεινότερα παραπτώματα περί τήν φυσικήν ιστορίαν. 
Ούτως είς κάποιον διαγωνισμόν ποιητής τις άνέφε- 
ρεν είς τούς στίχους του δτι «ό κισσός πλανάται είς 
άκάνθας ξηρανθείσας», πράγμα τό όποϊον, καθά πα- 
ρετήρησεν ό εισηγητής τής έπιτροπής τών Ελλανο
δικών, ό μακαρίτης Θεόδωρος Όρφχνίδης, δστις ήτο 
έν ταυτψ καί βοτανικός κράτιστος, ουδέποτε συμβαίνει 
είς τήν φύσιν."Ετερος, λογογράφος αυτός—  δπως Ισχον 
τήν ευκαιρίαν ν’ άναφέρω είς πρόσφατον δημοσιεύμά 
μου— άνέφερεν είς εν διήγημά του δτι «οί δύο έρα
σταί περιεπάτουν ύπό δεντροστοιχίαν ά ν ε μ ώ ν ω ν »  
πράγμα τό όποιον θά ήδύνατο νά συμβή μόνον είς χώ 
ραν τινα Λιλιπουτείων, δπου θά ήσαν κατηργημένοι 
καί οί νόμοι τής φύσεως καί οί κανόνες τής γραμματι
κής. Ό  δέ μακαρίτης κερκυραϊος ποιητής Μαρτινέλ- 
λης άπαγγέλλων στιχούργημά του είς όμάδα λογιών, 
ήρχισε διά τού εξής στίχου:

Έ να  πουλάκι τόσο... πελαργός!

καί προφέρων τήν λέξιν τ ό σ ο  έδείκνυε παραστατι- 
κώς τήν άκραν τού λιχανού του, θέλων νά φανερώση 
τήν σμικρότητα τού πτηνού καί έκλαμβάνων τόν πε
λαργόν διά τρυποκάρυδον! ’Εάν δέ ό ποιητής ήθελε νά 
προσάγάγη καί πλείονας πρός ύπεράσπισίν του μαρτυ
ρίας, θά ήδύνατο ν’ άνατρέξη, καί είς ξένους συγγρά
φεις έπιφανεϊς καί ποιητάς, ών πολλά περίεργα καί 
άστεϊα λάθη καί παροράματα άπεθησαυρίσθησαν 
ύπό τής κριτικής καί άναφέρονται έν άφθονία είς τά 
ειδικά βιβλία τού L alanne καί τού De F lo tte . Θά 
ήδύνατο νά μνημονεύση τού περιφήμου όρισμού τής 
καραβίδος (écrevisse) έν τψ λεξικψ τής Γαλλικής 
’Ακαδημίας, Ιχοντος ώς εξής : Καραβίς, ιχθύς έρυ- 
θρός, βαδίζων άντιστρόφως, περί ού ό σοφός Κυβιέρος, 
ούτινος έζητήθη ή γνώμη άπεφάνθη ούτως: «ή κα
ραβίς δέν είνε ιχθύς, ή καραβίς δέν είνε έρυθρά, ή 
καραβίς δέν βαδίζει άντιστρόφως· κ α τ ά  τ ά  λ ο ι π ά ,  
ό όρισμός τού λεξικού είνε τέλειος». Θά ήδύνατο ν’ ά· 
ναφέρη τόν περίφημον κριτικόν Ιούλιον Ζανέν όνομά- 
σαντα τόν άστακόν «καρδινάλιοί τών θαλασσών», 
διότι έτυχε νά ίδη τό γευστικόν όστρακόδερμον πάν
τοτε βρασμένον καί ουδέποτε ζωντανόν. Θά ήδύνατο 
άκόμη νά πρόσθεση καί τό πάθημα ετέρου γάλλου 
ποιητού, άναφέροντος είς τινα φδήν πόλον διακεκαυ- 
μένον «de pôle glacé au pôlé bradant» νομίζων έν 
τή άμαθεία του δτι άφοΰ ύπήρχε πόλος κατεψυγμέ- 
νος, θά ύπήρχε καί άντίθετος πόλος διακεκαυμένος.
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Έτερος στίχος του περί ου δ λίγος ποιήματος του 
Παράσχου δπήρξεν άτυχής, διότι έκ τής κατασκευές 
του παρήχε λαβήν είς κωμικήν διαστροφήν τής έν
νοιας του. Πολύ φοβοΟμαι βτι ό πρώτος έργάτης τής 
τοιαύτης άσεβείας όπήρξα ό όποφαινίμενος, δύναμαι δέ 
νά τδ έξομολογηθώ τώρα άπέναντι τής (οργισμένης 
σκιάς τοΟ ποιητοΰ, καθότι ή διαρρεύσασα τριακονταε
τία, συνεπιφέρουσα τδ ευεργέτημα τής παραγραφής, 
μέ άπαλλάσσει τής καταδιώξεως. Μι® των ήμερων ά- 
παγγέλλων τδ ποίημά του, τδν γνωστδν στίχον αύτού :

Δέν είν’ δ βίος Μάιος, αιώνιος δέν είνε

έπίτηδες μετά πονηρίας διέστρεψα ώς έξής:

Δέν είν’ 6 βίος Μάϊος, ’Ιούν ιος δέν είνε.

‘Η ήλικία μου έσυγχώρει τίτε άκίμη αύτοΟ τοΟ είδους 
τάς gam ineries. Ό  ποιητής έξενίσθη καί μέ διώρ- 
θωσε συνοφρυωθείς, άλλ’ ή κατηραμένη διαστροφή είτε 
κατά σύμπτώσιν, είτε κατά μίμησιν Ιμεινεν έν χρήσει 
καί πολλάκις τήν είδα κατόπιν άναφερομένην.

Τδ βέβαιον είνε δτι καί αύτδς δ ποιητής δέν ήτο 
πολύ ένθουσιασμένος άπδ τδ παλαιίν του αύτδ ποιημά- 
τιον. Έτρεφε κάποιαν άντιπάθειαν άνεξήγητον πρδς 
αύτδ καί τήν έξεδήλωσε μάλιστα ρητώς είς έτερον στι
χούργημά του. ‘Γπάρχει έν τή συλλογή τδν  έργων του 
ποίημα άπευθυνδμενον πρδς κυρίαν, άρχόμενον δέ διά 
των επομένων στίχων:

Νά μή σ’ άκούσω αδουσαν αύτδν τδν ήχον πλέον,
"Ον νεανίας φθισικδς συνέθεσεν έκπνέων.

‘Ο νεανίας ούτος ήτο Πατρεύς καί έλέγετο Ζαίμης. 
Κιθαρωδός έπιτήδειος καί πεπροικισμένος διά γλυκείας 
φωνής έμελοποίησε τδ «Δρέψατε πάλιν, έρασταί» καί 
πολλά άλλα άσμάτια έκ των παλαιοτέρων τής ’Ανθο
λογίας, τδ δέ περιπαθές μέλος τής συνθέσεώς του τα
χέως έγένετο δημοτικδν καί άπετέλεσε τδ χάρμα δλων 
τών φιλερώτων καί αισθηματικών καί δλων των καν- 
ταδόρων τής παρελθούσης γενεάς. Ό  περί ού δ λίγος 
Ζαίμης άπεβίωσεν έκ φθίσεως έν νεαρά ήλικία, θρηνη- 
θείς ύπδ τών συγχρόνων του καί ύπ’ αύτοΟ τού Πα
ράσχου, άν δέν μέ άπατά ή μνήμη.

Τώρα διατί αύτδ τδ ποίημα μέ δλα του τά άτυχή- 
ματα, μέ δλα του τά έλαττώματα, μέ δλην τήν σχεδόν 
άποκήρυξιν αύτοΟ ύπδ του γεννήτορος,ζή άκίμη καί τδ 
μέλος του καί οί στίχοι του έπανέρχονται έκάστοτε είς 
τδ στόμα καί τών άνεπτυγμένων καί τών άπλοϊκωτέ- 
ρων; Οί πιστεύοντες εις τδ μοίρα ίον θά μοϋ άπαντή- 
σουν ίσως μέ τδ παλαιδν ρητόν: haben t sua fa ta  li- 
belli. Παραδεκτή δμως είνε καί ή έξήγησις δτι ζή, 
διότι περιέχει μερικά στοιχεία ζωής διαλανθάνοντα 
τήν έπιπόλαιον άντίληψιν. Ζή διότι ίσως άντιπροσω- 
πεύει κάποιον άφελές ρομαντικόν αίσθημα, τδ δποίον 
μέ δλην τήν μεταβολήν τών καιρών, τών σκέψεων 
τών δρέξεων, διασώζεται είς τδν ψυχικόν μας δρ- 
γανισμδν, ίσως καί έκ λόγων κληρονομικότητος καί 
έξωτερικεύεται είς διδομένας περιστάσεις. Τά παλαιά

σκεύη, τά παλαιά ένδύματα, τά παλαιά ύποδήμα- 
τα παραμένουν κατ’ άνάγκην έν χρήσει, δσον άπηρ- 
χαιωμένα καί άν είνε, δταν δέν ύπάρχωσιν άλλα και- 
νουργέστερα καί καταλληλότερα πρδς άντικατάστασιν. 
Αύτδς δ νόμος φαίνεται δτι ισχύει καί διά τά παλαιά 
ποιήματα. ’Αν οί κριτικοί έχουν άλλην γνώμην, πα
ρακαλώ νά μέ διαφωτίσουν.

Έ ν  Άθ-ήναις κατά Μάϊον του 190Τ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ

ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΝΟΜΟΘΕΣΙΑΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΟΥ Π Λ Α Τ Λ Ν Ο Σ

Άποφεύγομεν τήν διεξοδικήν έπίστασιν έπί τού 
ιδεώδους νομοθεσίακοΟ συστήματος, ή άλλως τοΟ λεγο
μένου π ο λ ι τ ε ύ μ α τ ο ς  του Πλάτωνος, ήτοι τοϋ πο
λιτεύματος έκείνου δπερ ίδανικώς συνέλαβε καί κατέ
στρωσε τδ εύρύ καί σοφδν πνεΟμα τοΟ δαιμονίου μα- 
θητοΰ τοΟ Σωκράτους, καί δέν έμμένομεν είς τήν 
διά πολλών άνάπτυξιν τών τρωτών μερών τοΟ συστή
ματος τούτου, τών σημείων έκείνων τών σκιερών άτινα 
έπαισθητώς συσκιάζουσι τά άλλως ύπδ πάντων άνε- 
γνωρισμένα φωτεινά σημεία αύτοΟ. Μόνον δέ σημειω- 
ματικώς ούτως είπείν άναγράφομεν ώδε τά σκιερά ση
μεία ταΰτα, έφ’ δσον ή άναγραφή τούτων συμβάλλει 
είς τήν άπόδειξιν τοΟ θέματος ήμών. δτι πρδ τού 
Χρ ι σ τ ι α ν ι κ ο ύ  Ν όμου, ούδέν ύπήρξε τ έ λ ε ι ο ν  ή 
τουλάχιστον ά μ ε μ π τ  ο ν νομοθεσιακόν, πολιτειακόν, 
ή άλλο φιλοσοφικόν σύστημα, άφοΰ καί αύτού τοΟ νο- 
μισθέντος έπί πολύ ώς τοΟ τελειοτέρου συστήματος, 
του του Πλάτωνος, παρουσιάζονται πλείσθ’ δσα τά 
μεμπτά μέρη.

Καί πρώτον ήμείς σημειοΰμεν τήν διήκουσαν διά 
τοΟ Συστήματος τοΟ Πλάτωνος άδυναμίαν τήν έμφυ
τον τφ άνθρώπφ, τού νά νομίζη ούτος καί νά έννοή 
δτι δύναταί, αύτδς είς έαυτδν άφιέμενος τά πάντα νά 
γινώσκη καί πάσαν νά κατέχη τήν σοφίαν, έφ’ ώ καί 
έπαίρεται έγκαυχώμενος ¿σάκις άνακαλύψη άλήθειάν 
τινα ή διαφωτίση ζήτημά τι οίονδήποτε.

’Αλλά πολλψ άτοπωτέρα καί αύτδ τούτο άπαισία 
είνε ή άποκλειστική ζήτησις ύπδ τού Πλατωνικού 
Νόμου τελείων και μόνων σωμάτων καί ωραίων ψυ
χών διά τδ ιδεώδες Κράτος τού Πλάτωνος, καί επο
μένως ή είς άπώλειαν καί έξόντωσιν καταδίκη τών 
άνικάνως ή κ&ί άτελώς συγκεκροτημένων ή άσθενώς 
λειτουργούντων σωματικών δργανισμών, πρδς δέ καί ό 
άποκλεισμδς πάσης έλπίδος διορθώσεως διά τάς μή 
τελείως ήθικάς ψυχάς και συνεπώς ή καταδίκη καί 
τούτων είς άπώλειαν.

Ούχ ήττον άρα άπόβλητος ήν και ό έκ τής άνω-

τέρω διατάξεως άπορρεύσας καθορισμός ύπδ τής Νο
μοθεσίας τού Πλάτωνος καί τής ήλικίας έν ή καί μόνη 
ήδύνατό τις καί έδικαιοΰτο, Γνα γένηται πατήρ ή μή- 
τηρ τέκνων (οία άπήτει ταΰτα ή αύτή Νομοθεσία), 
καί έπομένως ή πέραν τών δρίων τούτων έπιβολή ύ- 
ποχρεωτικής στειρότητος, ή— έν περιπτώσει καθ’ ήν 
έγεννάτο τέκνον μετά τά καθωρίσμένα δρια— ή ά- 
πάρνησις τούτου ύπδ τών γονέων αύτού καί ή έγκα- 
τάλειψις ύπδ τής πολιτείας;

’Αλλά πώς νά χαρακτηρίση τις τδ άλλο έκείνο 
Πλατωνικόν θέσπισμα καθ’ δ αί γυναίκες ήσαν κοιναί 
μεταξύ τών έμπολέμων άνδρών, είς τρόπον ώστε τά έκ 
τούτων γεννώμενα τέκνα, άγνώστων όντων τών γεν
νητόρων αύτών, έθεωροΰντο ώς άνήκοντα είς πάντας;

Τίνα δέ άνθρωπισμδν θά  ήδύνατό τις ν’ άνεύρη έν 
ταίς περί δ ο ύ λ ω ν  διατάξεσι τού τού Πλάτωνος 
Πολιτεύματος, δυνάμει τών όποιων πας έλεύθερος πο
λίτης είχεν άπόλυτον δικαίωμα έπί τής ζωής τού 
δούλου ή τών δούλων αύτοΰ, ήν ήδύνατό κατά πάσαν 
ώραν καί κατά θέλησιν ν’ άφαιρέση άπ’ αύτών, (ήρκει 
μετά τούτο νά ύπεβάλλετο είς τάς λεγομένας κ α θ α ρ 
οί ους διατυπώσεις), ένώ δ δούλος έάν καί έν στάσει 
τυχόν άμύνης έφόνευεν οίονδήποτε έλεύθερον άνδρα 
ύφίστατο τήν είς τούς π α τ ρ ο  κ τ ό ν ο υ ς  όριζομένην 
ποινήν;

Αύται συντόμως αί σοβαρώτεραι πλάναι είς άς πε- 
ριέπεσεν ό άλλως μέγας νοΰς τού σοφού Πλάτωνος, 
ζητήσας νά έπιβάλη τδ Ιδιον έαυτοΰ πνεύμα είς τδ 
πνεύμα τής έποχής του καί πειραθείς ϊνα πρδς τήν 
έαυτοΰ βούλησιν καί τάς έαυτοΰ σκέψεις ρυθμίση τδν 
δμογενή αύτφ λαόν, οίονεί έκλαβών τούτον ώςάκατέρ- 
γαστόν τινα ύλην ήν ήθέλησε νά κατεργασθή συμ- 
αώνως πρδς τάς έξάρσεις τής ιδίας έαυτοΰ φαντασίας. 
Καί παρουσιάζεται λοιπόν οΰτω ό άλλως δαιμόνιος 
νοΰς τού Πλάτωνος ώς έξασκών άπολυταρχικήν τινα 
έξουσίαν έπί τού δλου πολιτειακού συστήματος δπερ 
θέλει καί ζητεί νά διαπλάση, διό καί άπδ τού κοινω
νικού σώματος δπερ έφαντάσθη περικόπτει κατ’ ά- 
ρέσκειαν τά περιττά καί άποκόπτει τά άχρηστα, πού 
μέν τφ ίατρικφ χρώμενος έγχειριδίφ πού δέ τη δημο
σία σπάθη και τή διά τής έγκαταλείψεως καί τής ά- 
παρνήσεως έξοντώσει.

Καί ένώ λοιπόν δ άρχαίος ούτος Έ λλην φιλόσοφος 
ψέγει καί έπικρίνει τού Λυκούργου τούς νόμους ώς 
διαπλάττοντας άνδρας μάλλον ισχυρούς καί εύρώ- 
στους ή άγαθούς καί δικαίους, άφ’ έτέρου αύτδς 
ούτος περιπίπτει είς τήν άσυνέπειαν τού νά έπιτρέπη 
τδ έγκλημα πρδς έξόντωσιν καί έξαφάνίσιν τών σω· 
ματικώς ή ψυχικώς άτελών μελών τής κοινωνίας, 
καί μάλιστα νά εύνοή τδ έγκλημα τούτο διαπρατ- 
τόμενον φυσικώς διά χειρδς τών έντελών καί άγαθών 
πολιτών, οϊτινες δμως— λογικώς— έπαυον δντες τοι- 
ούτοι άφ’ ής στιγμής έγίνοντο όργανα τής έξοντώσε- 
ως τών άτελών.

’Ο λίγα» λ έ ξ ε ις  π ερ ί τΛς π α ρ ’ ά ρ ν α ΐο ις  Έ λ λ η ^ ι  

φ ιλοώ οδικ ιίς  ίιθ ικ ΐίς .

Μή θέλοντες ν’ άνατάμωμεν έν τοίς καθ’ έχαστα , 
μέρεσιν αύτής και απαν άποκαλύψωμεν τδ ούχί κατά 
πάντα άγνδν βάθος τής άρχαίας ήθικής φιλοσοφίας 
τής παρ’ Έ λλησι, τούτο μόνον σημειοΰμεν,— ώς πρδς 
μέν τήν έν τφ  φιλοσοφικώ συζήματι τού Πλάτωνος 
διατετυπωμένην ή θ  ι κή ν δτι : καί παρ’ αύτφ έτι τφ 
προσώπφ τού Σωκράτους έν φ  ούτως είπείν παρί* 
σταται αύτδ τδ κορύφωμα τής τού Πλάτωνος ήθικής, 
καί παρ’ φ πράγματι άπαντώνται άξιοθαύμαστοι τύ
ποι άρετής καί ύψηλαί ήθικαί άρχαί— παρ’ αύτφ έν 
τούτοις, λέγομεν, τφ  Σωκράτη παοουσιάζονται έξ 
άλλου καί τόσαι ήθικαί παραφωνίαι, ώστε καί έξ αύ
τών τών μετά Χριστόν ένθερμοτέρων θαυμαστών τής 
παρά τοίς άρχαίοις Έ λλησι φιλοσοφικής ήθικής, οί 
πλείστοι δέν ήδυνήθησαν νά μή δμολογήσωσιν δτι :

«Οί άρχαίοι "Ελληνες σοφοί, μεθ’ δλον τδ βάθος 
«τής σοφίας αύτών, πολλφ έν τούτοις άπέσχον άπδ 
«τού νά φωτίσωσι τήν άνθρωπότητα καί ποδηγετή- 
«σωσι ταύτην άπδ τής τότε γενικής καί παγκοσ- 
«μίου μωρίας τής λατρείας τών ψευδών θεών είς τήν 
«λατρείαν τούένδς καί μόνου άληθινοΰ Θεού.»

Έ κ  δέ τής ή θ ι κ ο λ ο γ ί α ς  τής παρά τή έτέ- 
ρα τής ‘Ελληνικής Άρχαιότητος φιλοσοφική Σχολή, 
τή τού Άριστοτέλους, εί καί παρά πάντων άνεγνω- 
ρίσθη αύτη συνεπεστέρα έν τφ συστήματι καί ταίς 
θεωρίαις αύτής, τής τού Πλάτωνος, έν τούτοις καί έκ 
ταύτης δέν δύναταί τις νά μή έξαγάγη θεωρήματά 
τινα πεπλανημένα’ οία λ. χ . είσίν : ή διαίρεσις παρ’ 
’Αριστοτέλει τής καθόλου άνθρωπότητος είς δύο φυ
λάς ή μεγάλας τάξεις, καθ’ δλοκληρίαν διϊσταμένας 
άπ’ άλλήλων, τήν τών έλευθέρων καί τήν τών δού
λων, καί ή ύποδιαίρεσις πάλιν τής τών έλευθέρων 
τάξεως, είς τούς σ ο φ ο ύ ς  ή ε ύ μ α θ ε ί ς  καί είς τδν 
δχλον, ήτοτ τ ο ύ ς  π ο λ λ ο ύ ς  ή ά μ α θ ε ί ς ,  τούς 
δποίους καί παραδίδει άδυσωπήτως ό ’Αριστοτέλης 
είς τήν καταφρόνησιν τών σ ο φ Φ ν, θεωρίαι έξ ών 
άπέρρευσεν ή διδασκαλία τών Σ τ ω ϊ κ ώ ν ,  τών ό
ποιων δ έγωϊσμδς, ώς φιλοσόφων ύπερεχόντων πάν
των τών άλλων καί διά τούτο περιφρονούντων πάσαν 
τήν λοιπήν άνθρωπότητα, τήν κατ’ αύτούς καί έν 
συγκρίσει πρδς αύτούς άμαθή δλως καί άπαίδευτον, 
έξίκετο είς βαθμόν αύτδ-τούτο έ ω σ φ ο ρ ι κ ή ς  
ύπερηφανείας.

Καί είς τήν περιληπτικωτάτην ταύτην άναθεώρη- 
σιν τής ή θ ι κ ή ς  τών δύο έπικρατησασών έν τή έλ- 
ληνική Άρχαιότητι φιλοσοφικών σχολών έπισυνά- 
πτοντες δύο έτι λέξεις π ε ρ ί  τ ρ ΰ  Ε λ λ η ν ι κ ο ύ  
π  ο λ υ θ  ε ϊ σ μ ο 0, περί ού παρατηροΰμεν δτι,άμ’ ώς 
ούτος άπεκδυθή τής θελκτικής έκείνης περιβολής δι’ 
ής αύτδν περιέβαλον οί ποιηταί τής Ελλάδος, δέν 
παρουσιάζει—κατά τήν κρίσιν πάντων τών άνερευνη- 
σάντων αύτά τά βάθη καί τήν ουσίαν αύτού—ή δλα 
τά άνθρώπινα πάθη άποτεθεωμένα, πάσας τάς τών 
άνθρώπων κακίας είς θείας άναίεδειγμένας δυνάμεις,
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έξ ού καί δικαιούνται οί σώφρονες έκείνοι καί έγκρα- 
τεΓς συγγραφείς οί'τινες άπήτουν τον άποκλεισμδν της 
‘Ελληνικές νεότητος άπο τών άδυτων των ναών ένθ-α 
τά λεγάμενα μ υ σ τ ή ρ ι α  τ η ς  π ο λ υ θ · ε ί α ς  έτε- 
λοΟντο, διότι έν τούτοις ένέβλεπον ούτοι τδν κίνδυνον 
δν διέτρεχεν ή της νεότητος ήθ-ική καί ούχί, ώς ίσ* 
χυρισίλησάν τινες διά τδν λόγον δτι ύττό τήν μυστι
κότητα τών τελετών έκείνων έκρυπτετο υψηλή διδασ
καλία, μή προσιτή ή εις τούς σοφούς, τούς φιλοσό
φους καί τούς έν γένει μεμυημένους, καί διά τών 
βραχύτατων τούτων κατακλείομεν τδν έν γένει λόγον 
περί τής άρχαίαςΈλλάδος έξ άπόψεως έκπολιτιστικής, 
φιλοσοφικής, ήθ-ικής κτλ.,έπιφυλαττόμενοι Γνα έφεξής 
μετενέγκωμεν τδν λόγον έπί τήν κοσμο κρ άτ ε ι ραν  
Ρ ώ μ η ν ,  τήν κυριαρχούσαν έν οις χρόνοις έπιφαίνεται 
ή χριστιανική θ-ρησκεία.

Ά ρχιμ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΓΚΑΣ

Λ Ε Μ Β Ω ι Δ  I Α

A cope  θά .Ια σ σ α  δέ 'νο ιώ θω  
τη  ψ υ χ ή  μ ο υ  ν α  δ ρ ο σ ίζη  
το ά γ έ ρ ι  τά .Ια φ ρ ο , 
α χ  το κ ύ μ α  κ ά θ ε  π ό θ ο  
κ ά θ ε  σ κ έ ψ ι ε ξ α γ ν ίζ ε ι  
μ ε  το ν  ά σ π ρ ο  τον  ά φ ρό .

Χ ω ρ ίο  β ρ ά χ ο  ή  κ α ρ δ ιά  μ ο υ  
ε ϊν ' η φ α ίσ τ ε ιο  σΟ νσμένο  
δ ίχ ω ς  φ .Ιό γ α  κ α ί  ζ ω ή ' 
ν α ι, σ κ ο ρ π ά  τά  ό νε ιρά  μου  
σ’ ενα  κό σ μ ο  μ α γ ε μ έ ν ο  
τώ ν  κ υ μ ά τω ν  ή  β ο ή .

' Φ
Χ ω ρ ίς  β ά ρ κ α  π ο υ  σ α .Ιενε ι  
σά ν ν φ ο ν .Ια  χ α δ ε μ έ ν η  
μ έ  τη  Λ αμχζι φ ε γ γ α ρ ιο ύ ,  
τή  ζω ή  μου  δ ε’ μ α γ ε ύ ε ι  
ρ ’ρω  μ ο υ  ε υ τ υ χ ισ μ έ ν η  
ν ΐ 'χ τ α  τον κ α .Ιο κ α ιρ ιο ν .

Κ. Ν.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 1ΔΗΣ

Μ Ι Α  Α Ρ Α Μ Α Τ Ι Κ Η  ΣΧΟΛΗ

Ή  ένθους ιέρεια τής Μούσας τών τόνων, ή τόσον ε
κτάκτως συνδέουσα άβροτάτην μουσικήν διαίσθησιν προς 
χαλυβδίνπν θέλ.ησιν, ή Διευθύντρια τοΰ εν Άθήναις ο
μωνύμου Ωδείου κυρία Λίνα φόν Αότνερ, προαγγέλλει 
τήν ΐδρυσιν καί Δραματικής Σχολής. Ή  έίδησις αΰ:η 
μέ πληροί χαράς' διότι εν τώ Ναώ τής 'Αρμονίας ή 
Σχολή θά γείνη τι έναρμόνιον προς τάλλα, αυτόχρημα 
καλλιτεχνικόν ίδρυμα, έν τώ όποίω εις τούς βωμούς τής 
Μελπουένκς καί τής Θαλείας θά προσφέεηται ή αυτή 
ευλαβής καί προς τά υψ»; άναβαίνουτα θυσία oía καί πα- 
ραπλεύρως ήδπ εις τούς βωμούς τής Ε ύτέοπης καί τής 
Πολύμνιας' καί προσε'τι διότι είνε ή οριστική, ελπίζω, 
έκπλ,ήεωσις μακρού ονείρου. Είνε τόσον φυσικόν νά χαί- 
ρωμεν όταν βλέπωμεν λαμβάνον ζωήν έν τή πραγματι- 
κότητι ο,τι ένομίζομεν νεκρόν, ενταφιασμόν ον έν τώ κοι- 
μητηρίω τών πόθων καί τών αναμνήσεων μας!...

Ή  Σχολή αύτπ φέρει εις τόν νοΰν μου άλλας δρα- 
ματικάς σχολάς. Κατά σύμπτωσιν έλαβα μέρος εις πά* 
σας τάς απόπειρας πρές ΐδρυσιν σχολής δραματικής 
έν Έλλάδι. Ή  χειρ μου συμμετέσχε όλων τών ψκλα* 
φήσεων, αίτινες έζήτουν, εις τά σκοτεινά, μέ "λαχτάραν 
νά συλλάβουν έν ιδεώδες, το άσύλλππτον ιδεώδες έθνικής 
σκηνής. ΙΙαρέστκν εις τήν πρώτήν δειλήν άνθησιν τής 
έλπι'δος έν μια αιθούση τού Συλλόγου ((Παρνασσού» 
καί εις τον βιαιον ναι μυστηριώδη αύτής θάνατον ύπο 
τήν έπίχρυσον λα'μψιν τού έθνικού εμβλήματος, έν τή 
Βασιλική Δραματική Σχολή.

Ας όμιλήσωμεν σήμερον διά τήν πρώτην δειλήν άν- 
θκςσιν τής έλπίδος.

★
♦ *

‘Ο Σύλλογος «Παρνασσός» πριν στέγαση τήν ώραί- 
αν καί άλκιμον ακμήν του εις το περικαλλές μεγαρον τής 
όδού Ά γιου  Γ εωργίου, συνέλεχε τάς δυνάμεις του 
εις μετριόφςονα μονώροφον οικίαν, άντικρύ τοΰ Υπουρ
γείου τών Ναυτικών. Τήν ει’χεν άποκτήση μετά μόχθου 
καί κατά μικρόν, μέ τον ά'φθονον ιδρώτα τής κτήσεως 
τών πρώτων κεφαλαίων. Κα'τω, εις το ισόγειον,— ώς 
νά έσυμβόλιζε τήν βάσιν έφ’ ής έστηρίχθη ό Σύλίλ,ογος 
και δέν έκρημνίαθη— ή Σχολή τών Άπορων Παίδων. 
Έπα'νω, ή αίθουσα τών άναχνωσυάτων, τό έντευκτήοιον, 
όλα στενόχωρα ώς ενδύματα παιδιού εν τώ όποίω ή αύ* 
ξκςσις έκβλ.αστα'^ι ορμητική και αίφνιδία. Ρωμαλέα υ- 
πήρξεν ή πλήρης χυμού καί ίκμάδος ήοπ τού «Παρνασ
σού». Εν τή άκατασχέτω πρές ενέργειαν ορμή αυτού, 
ή προσπάθεια του εστρέφετο πρός πάσας τάς διευθύνσεις, 
άνεπαύετο δέ έναλάσσων τούς κόπους·

Τώ 1884  μετά τής έθνολογικής Εταιρίας είχε δι*
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οργανώση τήν περιώνυμον έκειντ,ν (χθεσιν τών μνημεί
ων τον ιερόν Αγώνος έν τώ Πολυτεχνείο),μετ’ ολίγον 
δέ θαυμασίαν έκθεσιν άνθέων καί φυτών παρά τόν Ί -  
λ ισσόν.

Εις τάς πενιχράς ισογείους αίθουσας τής Σχολής τών 
Απορων έφιλοζένησε και έκθεσιν ζωγραφικής'— ή θεία 

Τε'χνπ, ώς ό Χριστός εις τήν φάτνην, προσψαύει ενίοτε 
τους ταπεινούς, καί έπί τών τοίχων, έφ’ ιών προσηλ.ώ- 
νοντο τάς εσπέρας τά μουδιασμένα βλέμματα τών άναλ- 
φαβήτων, διήλθον τά έγχρωμα όνειρα τού Γύζπ, τού 
Λύτρα, τού Ίακωβίδου.

Επάνω, εις τήν μεγά/.ην αίθουσαν, ώς μυσταγωγία 
ιερά εις τον διπλούν βωμόν Πατρίδος καί Τέχικς, έξε- 
τελέσθη πρώτην φοράν έν Άθήναις ολόκληρος έ Υμνος  
τού εθνικού μελοποιού, τού Μαντζάρου. Καί έθαυμάσα- 
μεν τάς άστραπάς τής έμπνεύσεως, καί διήλθε τάς 
φλέβας ήμών τό ρ'ίγος τής πατριωτικής καί καλλιτεχνι
κής συγκινήσεως αφύπνισαν τήν υκαρζιν μας ώς διπλούν 
ήλεκτρικόν ρεύμα.

*
* *

Τόν 'Οκτώβριον τού 1886 εις τό Τμήμα τών 
Κα,Ιών Τεχνώ ν  τού Συλλόγου,ύπεβλήθπ πρότασις πρός 
ύποστήριίιν τού ‘Ελλάνικού Θεάτρου. Ή  έπίκλησις άν- 
τήχησεν εις ολων τάς ψυχάς- ύπό τό κράτος δέ τού έν- 
θουσιασμού σννέστη αμέσως έπιτροπή όπως «μελετήση 
είδικώτερον τό ζήτημα καί ύποβάλη τάχιστα το πόρισμα 
τών μελετών αύτής», λέγουν τά ποακτικά.

Τό τμήμα συνήλθε γοργώς καί άπεφάσισε νά υποστή
ριξή τ ό Έ λλ·ηνικον Οέατρον διά καταρτισμού εκ γνωστών 
παρ’ ήμίν υποκριτών. Πρός τούτο έξελέχθπ νέα επιτροπή 
έκ τού προέδρδυ τού Καλλιτεχνικού Τμήματος Ί .  Ί -  
σιδωρίδου Σκυλίσση, τού αντιπροέδρου Σπ . Λάμπρου, 
τού Μπάμππ Άννίνου, τού Ί ,  Πολέμπ, έμού καί τεσ
σάρων άλλων.

Έ ν τή έπομένη συνεδριάσει αί ειδήσεις δέν ήσαν έ ν  
τελώς ευχάριστοι. Α ί χεΐρες αί άπλωθεϊσαι νά δρέψωσιν 
άνθπ από τής πρώτης κινήσεως συνήντησαν άκάνθας. 
Ειχε καταρτισθή μικρός θίασος έξ ηθοποιών, άλλ’ ένεκα 
ασυμβιβάστων αξιώσεων άπεσπάσθησάν τινες καί ό θί
ασος ένεποίει τήν θλιβεράν έντύπωσιν ερειπίου νεόκτιστου, 
γεφύρας νεοπαγούς, ής έκρημνίσθη ή μία πλευρά.

Πνοή παγερά είσέπνευσεν εις τήν αίθουσαν τού Τμή
ματος, ή πνοή τής πρώτης άπογοητεύσεως, ε'ίς τίνας δέ 
ψυχάς ύπεισήλθε καί ή άποθάορυνσις.

Ά λ λ ’ όταν έτίθη τό ζήτημα άν πρέπη νά έγκαταλ.ει- 
φθή έριστικώς ή ιδέα, ή ολιγοψυχία διά μιας έξκ,φα- 
νίσθί; ναι όμοφώνως άπεφασίσθη νά έγκαρτερήσωμεν εις 
τόν δύσκολ.ον αγώνα. Ά λλ’ ήδη ή μικρά πείρα άπέδει- 
ξεν ότι μέ τό παλαιόν ύλικόν δέν ήτο δυνατόν νά κτι- 
σθή νέον κτίριον καί άπεφασίσθη έ ((καταρτισμός θεα
τρικής σχο

Τώρα τά πράγματα ίοαινον γοργώς, ή ιδέα ή πο
θεινή καί αόριστός έπλ.ησίαζε νά λάβη τήν οριστικήν 
μορφήν τής πραγματικότητας. Οροεκηρύχθη ή ΐδρυσις 
Δραματικής Σχολής καί ώρίσθησαν ήμέραι εγγραφής. 

★
4 *

Μεταξύ τών διαβατών, τούς όποίονς συναντώμεν καθ’ 
οδόν, διαγκωνίζομεν, χωρίς νά τό φανταζώμεθα, αγνώ
στους τινάς, όχι πάντοτε κομψώς ένδεδυμένους, οί'τινες 
έν τώ βάθει τής καρδίας των ^χουν ?να μυστικόν βωμόν, 
τού όποιου τό πύρ καίει σιωπηλώς. Ή  ψυχή των φιλο
δοξεί τό έκ ναστόχαρτου στέμμα, τούς μεθύσκει τών 
μελλόντων χειροκροτημάτων ό ήχος.

Ό λοι αύτοί εις τήν πρόσκλησιν τού Παρνασσού έ'- 
ϋτηΰαν ορθ'ον ove, ώς ό εύγενής ίππος, μέ τόν όποι
ον ό Σοφοκλής παραβάλλει τόν Παιδαγωγόν έν τή Ή -  
Λέκτρα.

Ή  είσιτήριος έξέτασις τών ύποψ>}φίων ήοχισεν εις εν 
δωμάτιον τού ισογείου■ Μοί φαίνεται ότι βλέπω ακόμη 
κακοφορεμένους τινας ύπηρέτας ή μικρούπαλλήλους κα- 
θημένους έξω εις τήν αύλήν καί αναμένοντας τήν σειράν 
των' καί νομίζω ότι ακούω μονότονον, άχρουν καί ψαλ
μωδικήν φωνήν, άναγινώσκουσαν, ούχί πάντοτε άπταί- 
ατως, γοαμμάς τινας τού Γεροστάθου, τού Σαίκσπηρ ή 
τού Μολιέρου, καί τήν φωνήν τού Σκυλίσση παρεμβαί- 
νουσαν ή διακόπτουσαν, παραινετικήν ή έπιπλπκτικήν ώς 
φωνήν διδασκάλου.

—  Διατί προφέρεις το νί g n i καί τό λί gil; ούτω τά 
προφέρουν μόνον οί Σλαύοι καί οι Αλβανοί. Ό στις 
θέλ.ει νά γείνη ήθοποιός προ παντός πρέπει νά προφέρη 
όρθώς καί νά μή φέρη έπά'.ω εις τήν γλώσσαν του τάς 
αναμνήσεις τής επαρχίας του.

Ενίοτε ή ανυπομονησία καί ή δυσφορία του έξέσπων 
εις άγανάκτησιν.

—  Μά αύτά δέν είνε ελληνικά’ αυτά είνε βαρβαρό- 
φωναί... δέν γχζέρωί... δέν ξεύρω πρόφερε' ξ είνε το 
σύμφωνον, άνθρωπε, όχι γχ ζ ί... ‘Άλλος πάλιν! έμψυχος 
λέγε, όχι έμβζυχος!...

Ευχή τής ίλκς έκείνης έργασίας ήτο ό Ί .  Ίσιδωρί- 
δ>?ς Σκυλίσσκς. Ό  παλαίμαχος τών γραμμάτων. "Εχε
τε παρατηρήση πώς παραμένει εις τό βάθος τής ψυχής 
ή έντύπωσις τών παιδικών ή έφηβικών χρόνων καί πό
σον αγνώριστος μάς φαίνεται πολλάκις άν τήν άποσπά- 
σωμεν άπό τό περιβάλλον τκς; Τό ̂ είδωλό ν μας παρα- 
μορφούται σκλ,ηρώς άν το ίδωμεν μέ τήν προοπτικήν 
μεταγενεστέρας άντιλήψεως.

Ά λλ’ οί νεανικοί οφθαλμοί μας τότε δέν άνέτεμνον 
τόν Σκυλ,ίσσην μέ τήν δύσπιστον άκριβολ.ογίαν τής κρι
τικής, τόν περιέβαλλ,εν ή αυμπάθει% ή μή διδουσα πρός 
έαυτήν λόγον. ‘Άλλως δέ ήτο όλως ίδιάζουσα μορφή τών 
Έλλ ,ηνικών Γ  ραμμάτων.
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Ό  Σκυλίσσ>κ έπί μακρά έτη ώς έκδοτες τών «Μυ- 
ρίων "Οσων» έν Παρισίοις η της « ‘Ημέρας)) ένΤεργί- 
στη, ύπήρξεν είδος φιλολογικού πρέσβεως τής 'Ελλάδος. 
Έθελξαν, πιθανώς, τούς συγχρόνους του μερικά τρα
γούδια του, και ίσως εις μαραμένα τινά χείλη επανέρ
χονται ακόμη, ώς Ηχώ τής νεότητας, με την άλλοτε με
λαγχολίαν οί στίχοι:

Τ»5ς Μυρτιάς το τραγούδι θά ψάλω...
Εινε, φίλοι, σκοπος θλιβερός....

’Αλλά διά τών μεταφράσεων του τών αριστοτεχνι
κών έπέδρασεν έπί δυο ή τριών γενεών περισσότερον οι~ 
ουδέποτε ά'λλου ’Έλλ^νος ποιητοΰ ή πεζογράφου. Ά π ε- 
κάλυψε νέους κόσμους. Ε ίσεκόμισε νέον ύφος, νέους τύ
πους συναισθημάτων, ώς εισάγονται έκ τής Δύσεως αί 
εφευρέσεις και οί νεωτερισμοί. Διά τών ’Αθάίων, τών 
Άποχρύφωπ τών Παρισίων, τού Δον Κιχώτον, έτγοή- 
τευσε καί την δυσκίνητον φαντασίαν τών ταπεινών καί 
την όνειροπόλ,ον καί αισθηματικήν φαντασίαν τής νεότη
τας. Πόσοι Μάριοι καί πόσαϊ Τιτίκαι έβλάστησαν έν 
Έλλάδι καί πόσα στόματα ¿ψιθύρισαν τον μεγαλοπρεπή 
καί κενόν κατά βάθος ορισμόν τού έρωτος « “Ερως είνε 
ό ασπασμός τών αγγέλων πρός τά άστρα!»

Άπο τον θαυμασμόν πρός τον Οΰχχώ, τόν Θερβάν- 
τες, τόν Μολιερον, ύπελειπετο, οίονεί φιλολογικόν ποσο- 
στόν, μέρος τι καί εις τόν μεταφραστήν. Καί ήτο δί
καιον' διότι ό Σκυλίσαης εις την ψυχήν τού συγγραφέως 
προσέθετε και την ίδικήν του, ψυχήν λεπτήν καλαίσθη
του γλ.ωσσοπλάστου.

*  ~

* *

Τήν εποχήν εκείνην κατείχεγ ο  ύπο δύο ψυχοπαθειών: 
τής άπλ,οποιήσεως τής γραφής διά τής καταργήσεως τής 
ψιλ>5ς καί τής βαρείας, και τής μορφώσεως άξιων τού 
δνοματος ηθοποιών. Καί περί τών δύο έγραφεν εις τάς 
εφημερίδας, ώμίλει έν άναγνώσμασιν εις τόν «Παρνασ
σόν», αυνεζήτει μέ την άκούραστον επιμονήν τών ίδεο- 
λήπτων.

Περί τών ηθοποιών έλεγε.
— Αύτοί οί άνθρωποι δεν σέβονται διόλου το κοινόν. 

Φρονούν ότι δέν έχουν ανάγκην καμμιάς διδασκαλίας. 
Ε ις κανέν μέρος δέν αυτοσχεδιάζονται οί ηθοποιοί' έδώ 
εινε ολοι αύτοδιδακτοι. ’Εδώ τά περιμένομεν όλ.α άπο 
τήν φύσιν... Δέν λ έχω όχι. Εις τή,ν υποκριτικήν βεβαίως 
ή φύσις εινε το κύριον. Ά λ λ ’ έπιτυγχάνομεν άράγε διά 
μιάς τήν άνεπίπλαστον έκφρασιν τού φυσικού ; Ξεύρετε 
τι λέγει κάποιος σοφός; «Είνε τόσον φυσικόν νά φέρε
ται κανείς απλά, καί τόσον άπλούν νά φέρεται φυσικά, 
καί έν τούτοις απαιτείται κόπος άπειρος διά νά γνωρίζη 
νά φέρεται φυσικά καί άπλά.» Αύτον τόν άπειρον κόπον 
πρέπει νά ύποατή ό ηθοποιός, αν θέλ.η νά μάθη, νά είνε 
φυσικός. Ή  τέχνη λοιπόν θά τόν έπαναφέρη εις τήν φύ

σιν. Έπειτα οί ηθοποιοί μας— οί περισσότεροι—  δέν έ
χουν ιδέαν άρθρώσεως, στίξεως χρωματισμού, καί ενώ 
όταν ομιλούν διά τόν εαυτόν των ομιλούν ώς άλκθινοί 
άνθρωποι, μόλις ύποδυθούν έν πρόσωπον ή φωνή των 
προσλαμβάνει διά μιάς τήν καθιερωμένης, στομφώδη, 
έπιτετηδευμένην απαγγελίαν, ή όποια σάς δίδει τή,ν δια— 
θεσιν νά τούς δείρετε, άν είμπορεΐτε.

Έ π ί τής σκηνής κινούνται ώς νευροσπαστα μέ ?υ- 
λίνην ακαμψίαν ποδών ή μέ πριονίσματα τού άέρος. Τάς 
άτελει'ας τής ανατροφής των, ή όποια, κατά τό πλεΐ- 
στον ύπήρό,ε πολύ παρηιιελ,ημένη, τάς διατηρούν έπί σκη
νής, ή βαναυσότης προβάλλει ύπό τήν βασιλικήν άλουο- 
γίδα, αί δέ πριγκή,πισσαι αυμπεριφέρονται, πίσταί πρός 
τάς οίκογενειακάς παραδόσεις των,—  ώς πλύστραι ..»

Έ ν ω ό μακρ'ς, όξύς λιχανός τού Σκυλίσση ύπε- 
γράμμιζε νευριχώς, έδιδε παλμόν εις τάς φράσεις του, εις 
τόν νούν μου ήργρντο οί περίφημοι λόγοι τού ‘Αμλέτου 
πρός τούς ηθοποιούς'.

—  Ώ , μέ πειράζει κατάκαρδα ν ’ ακούω ένα παλλ.η- 
καράν έως έκεί έπάνω, φουντωμένου καί φουσκωμένον νά 
μού κατακουρελιάζη τό πάθος... Πρόσεχε νά συμφωνούν 
τά σχήματα μέ τά λόγια καί τά λόγια μέ τά σχήματα. ■. 
Ο σκοπός τού θεάτρου εινε νά κοατή τρόπον τινά κα- 

θρέπτ>3ν εις τήν φύσιν... ’Ώ , μ ’ ίτυχε νά ίδώ Ηθοποι
ούς νά παριστάνουν καί νά χειροκροτούνται, ενώ δέν εί
χαν ύφος ή σχήμα ούτε χριστιανού. Θεέ μου συγχώ- 
ρεσέ με, ούτε είδωλολάτρου, ούτε ανθρώπου. Καί έκορ- 
δόνοντο καί έξεφώνιζον ώσάν νά τούς άφησε μισοπελεχη- 
μένους κανείς λεπτουργός τής ψύσεως. Τόσον αισχρά έμι
μούντο τήν άνθρωποτη,ταί

* *
*

Ένεχράφπσαν 50 μαθηταί. Συνετάχθη κανονισμός 
τής Δραματικής σχολής καί τακτικός διδάσκαλος αύτήζ 
προσελά,φθη ό Λεκατσάς.

‘Ο Λεκατσάς διετή,ρει ακόμη τό γόητρον τού μακρό- 
θεν έλ,θόντος έρμηνέως τού Σαίκσπηρ, τού μαθοντος τά 
μυστικά του εις τήν χώραν του, εις τήν γλ,ώσσάν του.

Είχε πιστευθή, έπί τινα καιρόν, ώς ό ανακαινιστής 
τού ελληνικού θέατρου. Εις αυτόν άνετέθη ή πρακτική, 
άσκη,σις’ μέλη δέ τού Συλλόγου άνέλαβον τά λοιπά μα
θήματα. Ο 'Άγγελ.ος Βλάχος άνέλαβε τά μαθήματα 
τής υποκριτικής άναγνώσεως, ό Σπ. Αάμπρος τήν ιστο
ρίαν τού θεάτρου, ό Αριστομένης Προβελέγγιος τήν άνά- 
λυσιν δραμάτων, εγώ δέ αισθητικήν, ιδία έν σχίσει πρός 
τό δράμα.

Ή  σχολή Ιζησεν άρκετιύς μήνας.
Ενθυμούμαι, ύπό τό ασθενές φώς μιάς λάμπας, εις 

τήν μεγάλην αίθουσαν, μορφάς τινας καθημένας επί πα- 
ρατεταγμένων καθεκλ.ών καίίνα  άπό Ημάς ομιλούν τα αϊτό 
τού βήματος πρός τάς μορφάς έκείνας ώ; πρός σκιάς. 
Ενθυμούμαι ότι αί σκιαί Ιγειναν κραιότεραι, έως ότου

έζηφανίσθησαν. Οπως δέ αόριστος μοί μένει ή αίτια τού 
θανάτου τής Σχολ.ής, ή ανάμνησίς της αφυπνίζει έντος 
μου κάτι ώς πένθος διά προσφιλή ύπαρξιν άποθανούσαν 
χωρίς νά ενθυμούμαι ακριβώς τό διατί...

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΓΡΤΙΔΗΣ

Σ Υ Μ  Β  O  A  A  I

ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΗΑΙΑΕΥΣΕίΙΣ

«Έδέχθην μ ε τ ά  τοΟ π ρ ο σ ή κ ο ν τ ο ς  σέβας τήν 
« παρα της προσκυνητής μοι Ιΐανιερότητος κατα την 
« κγ' τού παρελθόντος μηνος σταλΐ)·εισαν μοι ευχετικήν 
« της- άφ’ ής εύαγγεκισίΤεις πρώς καταρτισμόν τού 
λ ύπ' αυτής ποιμαινομένου λαου εχάρην υπερμετρως.
« Έλυπήθην Ομως Οχι όλιγώτερον, αφ ού ειόον Οτι 
« έκατηγορηθην προς αύτην τοσουτον αποτομως, εν 
« τψ διαφσειρειν δηλ. τούς μαϋητας και άν το κα·
« κον ήν απροσδόκηχον και άγνωστον τό οι’ ού, ή 
« λύπη ήθεκεν υπάρξει ασυγκριτως μεγακειτερα. Τυ- 
« ρεθην Λοιπόν, ώς ούκ ήβουλόμην, μεταξύ Ουο κα- 
« κω ν ή να μήν αποκριΟ-ω εις την προσκυνητήν μοι 
(< αυτής επιστολήν, και νά καταοικασίΤω ως παρή- 
« κοος, ή άποφεϋγων τούτο νά γείνω κατήγορος, πράγ- 
« μα εναντίον και τού χαρακτήρος μου καί τού επαγ·
(ΐ γελμαιός μου. Άλλ" επειδή όυοιν κακοίν προκειμε- 
« νοιν τό μη χείρον ρέλτιστον, καί έπειδή ή φύσις ε- 
<ι νέβαλε νομον αμετάβλητον εις τήν καρδιάν τού άν- 
« (Τρώπου προς ύπεράσπισιν τής ιδίας ύπάρξεως, πρέ- 
« πον εστιν να αποφύγω τήν σιωπήν. ,

« Ιάκωβος τούνομα (οστις ήδη οικεί παρ’ ύμίν) ά- 
« σκητης τον τρίβωνα και πνευματικός τό επάγγελμα,
« έφίΤαοεν εις ταώ δε’ ερωτήσεις ύπό τού Αγίου Τρω- 
« αοος, τίνος ένεκεν ήκνΤεν είς τα ώοε, διά την Σμύρ- 
« νην, άπεκρί»η, είμι, έν ω έφερε συστατικά γράμ- 
« ματα πρός το μειναι πνευματικός, έμεινεν ώς εζη- 
« τει. 'Εγώ βιααίτεις ύπο των ένταυΟ-α εξεφώνησα κο· 
« γον, και ουιος ήν περι αγάπης, ένίΤα ήν παρών ο 
« Ά γιος Τρωάδος και οί διοάσκαλοι τής πόλεως, άν- 
«. δρες οήλα δή πεπαιδευμένοι. Όπόσον έφάνη τοίς 
« πάσιν αρετδς και ίσως καρποφόρος, εύκοκον είναι 
« νά τό μαθη τις παρα τού ’Αγίου Τρωάδος. Μετα 
« μήνας τρεις ήρξατο ούτος ό σεβάσμιος άνήρ νά δι- 
« ασπέρνη έν τη πόλει ότι, δν έγώ έςεφώνησα λόγον, 
«ι ούκ ήν περί ίίείας άγάπης, ήν περι σαρκικής, του- 
« τέστι περί πορνείας, ό έστι περί του διαφθείρειν τούς 
ιι άνθρώπους κατά τά ήθη. 'Τέστε έκατηγόρει έκείνον 
« τόν όποιον είς τήν έκφώνησιν έπήνει. ‘Οποσον μού 
« ή'ψατο ούτος ό λόγος εϋκολον είναι νά τό μάθη τις 
* παρά τού Αγίου Τρωάδος · άν στοχασθή τις ράλ- 
« λων ¿αυτόν είς τόν τόπον μου, έζήτησα κρίσιν νά 
« στείλω λέγω τόν λόγον είς τόν προκάτοχόν της 
«. πρός τήν τούτου άνάκρισιν καί τέλος έσυγκατάνευ*

« σα νά γένη ή κρίσις παρά τφ Ά γίφ  Τρωάδος. Αί 
« μεσιτείαι δμως τών ΙΙροεστώτων μέ έμπόδισαν τού 
« επιχειρήματος. Έ γώ  διά τήν άνακωχήν τών μα- 
« θημάτων, άνεχώρησα έντεύθεν. Φθασας είς τά 
« ωόε ό "Αγιος Τρφάδος καί μαθών τά τούτου κατορ- 
« δώματα, ταύτα ήσαν πάμπολλα καί πολυειδή, τον 
« έδιωξεν εντεύθεν. Ά ν  ή φρόνησις τού Άγιου Τρψά·
« δος όέν έπρολάμβανε το πράγμα, ήθελεν ίδή τις 
ιι θρήνων άξια πράγματα !

« Σημειώσεώς έστιν άξιον α ' . δτι ούτος ό σεβάσμιος 
« έξεφωνησε μετά άναθεματος, δτι ούτε είπεν ούτε 
« έφαντάσθη τι κατ’ εμού' βλ ότι έδέχθη άφορισμόν 
« παρά τού Αγίου Τρωάδος πρός τό μή είπείν τι 
« κατ’ έμοΰ, έν φ δηλ. έφερε τετράδιά τινα γραμμένα 
« ύπ’ αύτού κατ έμού, ώς αυτός είπεν είς τινας, και 
€ άτινα, ώς έμάθομεν έφθασεν είς Κων/πολιν.

« Ούτος ό ασκητής άναχωρών εντεύθεν, έζήτει 
€ πλοίον όιά ούδέν μέρος, ειμη διά τόν Άίί-ωνα διά 
« νά άποφύγη ίσως τον θόρυβον τού κόσμου. Έπει- 
« δή δμως καί έντεύθεν άπετύγχανε τού σκοπού, ε- 
« βιασίΤη, ίνα άποπλεύση είς Αιον, ένθα δηλ. έγίνω- 
« σκεν, οτι ήν άνήρ κακώς έχων πρός με (εκ τού 
<ι διότι βέβαια έβλεπε τούς έαυτου μαθητάς πώς έγκα- 
« ταλίμπανον αυτόν και ήρχοντο είς την τών Αυόω- 
« νιών Σχολήν. Σημειον δέ της τοιαύτης διαθεσεως τού 
« άνδρός, δτι ούκ επαύσατο άπό τού οιαπέμπειν επι- 
« στολας άνυπογράφως καί κατ’ έμού καί κατα της
« ¿χολή«)·

« Έκείθεν ώς φαίνεται άποτυχών πλοίου διά τόν 
« Ά θωνα, έφθασεν είς Κων/πολιν πρός τό συρράψαι 
« κατ’ έμού δράματα. Ούκ έστιν, όστις ήλθεν εκ 
« τού Άφωνος, καί ού κατελεξε τουτου τού σεβασμίου 
« άνδρός. Λέγεται δτι, πριν να δεχθή τό αξίωμα τής 
α ‘Ιερωσύνής έκτέλει τα τής ίερωσυνης· οτι, δΤ ά 
« έστιν αισχρόν και λέγειν, απείργεται τής εκτελε- 
« σεως τών ιτείων μυστηρίων και τψ δντι οϋτω ποιεΤ 
« δτι εξεφώνησεν άκλάξαι τό φύλλον, ό έστι μεθερ- 
« μηνευομενον, άρνηθήναι έμπροσθεν τών ανθρώπων 
ο. Οτι ό Χρίστος έστιν υιός βεού και όμολογήσαι ότι 
« πίστις αληθής είναι ό Μωαμετισμος· ώστε προς 
« τό άποφυγείν τούς ραβδισμούς ύπο τών π* ιερών, 
« έφυγε ριαιως έκ τού Άθωνος· ότι, ότι... Τι δε 
λ και παρεμπίπτει δισταγμός τις είς τά λεγομενα, μι- 
« κρά τις επιστολή μετα άφορισμού πρός τους είς τον 
« Ά θω να Κοτλομουσιανούς ήίΤεκε φέρει το πράγμα ε- 
« πέκεινα άποδειξεως. Και ταύτα μεν έξ άκοης· τά 
« δέ δι οράσεώς είσιν ούχ ήττον οκιγώτερα, χωρίς θ
α μως να έκθέση τις τό συνεχές τής μεταλήψεως καί 
« άλλα όμοια, ήθελεν είπη οτι εκφωνείτο άναφαν- 
« δόν έν τή άγορά τό, δποιος θέλει νά δημοσίευση 
α τά αμαρτήματα του, άς ύπάγη είς τόν άσκητήν ο 
« έστι δια πραγμάτων άφήρει την εξομολόγησιν και 
« κατεδίωκε το μοναχικόν τάγμα. Το νά κατηγορή- 
« ται λοιπόν τις υπό τοιούτου δεν είναι καθαρός επαι- 
« νος; "Ομοιος τόν δμοιον φιΧεί, <άναγκαίως καί άνό* 
« μοιος .τον άνόμοιον μισεί. Ταύτα λοιπόν ήθελον 
« ληφθη ώς άπύκρισις είς τό, ηκούσαμεν μετά πλη> 
« ροφοριας καί έβεδαιώθημεν.
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« Περί δέ αύτού τού πράγματος τής κατηγορίας 
« άποκρίνομαι ουδέν, διότι ούκ έδιώρισται όποια τίς 
« έστιν αδτη ή ύπόθεσις ή  είς τι^ν θείαν γραφήν άν- 
« τίκειται, ήν δμως καί δίκαιον πριν τής άποφάσε- 
« ως νά έρωτηθή καί ό έναγόμενος διά νά μή συ- 
« σταθή ζυγός διά μιάς μόνης πλάστιγγος. 'Επρεπε, 
« λέγω, νομίζω, νά έρωτηθώ, άν αύτη ή ύπόθεσίς 
« έστιν έμή· β \ νά άποδειχθή ή τοιαύτη διά τής θείας 
« γραφές, τοΟ κοινοΟ κανόνος, δτι άντιλέγει είς τήν 
« \>είαν γραφήν, καί τούτου άποδειχθέντος, άν έγώ 
« ούκ έπεμπον ταύτην διά μελαίνης γραμμής είς τό 
« σκότος, δθεν δηλ. έξήλθεν.Οίδα γάρ, οίδα πανιερώ- 
« τατε Δέσποτα,δτι ούδέν ίδιον άνθρώπου ώς τό άμαρ- 
« τάνειν» έάν γάρ είπωμεν δτι άμαρτίαν ούκ Ιχομεν 
« έαυτούς πλανώμεν (Ίωάνν. έπιστ. Ε. κεφ. ά.). 
« Έ γώ  παρρησία έλάλησα καί ούδέν έν κρυπτφ. Καί 
« έγώ γράφων ταϋτα βούλομαι παραστήσαι τή κοινή 
* ήμών Μητρί, ί'να, εί μέν ταύτη δόξει, άσηκώση 
« ταΟτα είς τούς όμογενείς, εί δέ μή, ί'να μείνωσιν είς 
« αιώνα τόν άπαντα έν σκότει ώς εκείνου άξια δντα.

« Ά ν  ό κύριος ’Ιάκωβος έκινείτο ύπέρ τής θείας 
«Γραφής, έπρεπε μάλιστα νά έκτελέση τά τής Γρα- 
« φής. Εκείνη προστάττει είς αύτόν τό, Έλεγξον αύ· 
« τόν μεταξύ σοϋ καί έκείνου μόνον. Πότε λοιπόν μοί 
« είπεν ού:ος δτι τό δε ούκ έστιν όρθ-όν; Είπε, ναι, 
« άλλ’ έν γωνία δτι ή κίνησις τής Γής άντίκειται είς 
« τήν θείαν Γραφήν* άλλ’ ούτος ό τρόπος, άποφασί- 
« ζει ό θείος Χρυσόστομος δεν είναι άνθρώπινος- άν 
« γάρ αίσθωνται τοιαΰτά τίνος, πράττοντος, έκείνω 
« μέν ούδέ διαλέγονται, αύτοί δέ καθάπερ γραίδιά τινα 
« μεθύοντα ψτθυρίζουστν άλλήλους (όμιλ. μδ').Έπει- 
« δή δμως ό κύριος Ιάκωβος ένταΟθα προσήψατό μου 
« ώς βλασφημίαν τήν κίνησιν τής γής, τήν όποιαν 
« καί έίδω, δήλον πώς μετά τόσους κόπους τής θα- 
« λάσσης, έχει νά έπακολουθή τά αύτά καί αύτοΟ. 
α Ά ν  λέγω ή κίνησις τής Γής ήν έναντία είς τήν θείαν 
« Γραφήν, ή ’Εκκλησία δέν ήθελε διαφυλάξει άκραν 
« σιωπήν είς τήν έκδοσιν τής Φυσικής του περιφήμου 
« Θεοτόκη, ένθα δηλαδή δίδεται ή κίνησις τής Γης. 
« ‘Η σιωπή τσΟ Νομοθέτου περί τής έκτελέσεως πράγ- 
« ματός τινός έστι συγκατάνευσις περί τής έκείνου έκ- 
« τελέσεως. Καί εί συγκεχώρηται νά έκδοθή τύποις 
« ή κίνησις τής Γής πολλφ μάλλον τό νά προφέ- 
« ρεται διά λόγου.

« Ά λ λ ’ ούκ έστιν, ούκ έστι ΓΙανιερώτατέ μοι Δέ- 
« σποτα, ή κίνησις τής- Γής ή κινούσα τούτον τόν 
« σεβάσμιον! ό φθόνος έστι τό τούτου έλατήριον καί 
« γάρ πώς οίόν τέ έστι τόν διά τών έργων καταπα- 
« τούντα τό ιερόν Εύαγγέλιον, διά λόγου ψιλού τούτο 
« ύπερασπίζεσθαι; και πώς, έκείνος δστις έμπροσθεν 
« τών άνθρώπων ώμολόγησε άρνηθήναι τόν Νομοθέ- 
« την, ύπερμαχεί ήδη ύπέρ τού νόμου; Φυσικώς πως 
« φαίνεται δτι πρέπει, ή παιδεία νά καταδιώκηται έν 
« τώ κόσμφ. Τούτο βέβαια ύπήρξε τό αίτιον, διά τό 
« όποιον έδιώχθησαν έκ τής Ελλάδος οί νΰν περί- 
« φημοι Εύγένιος κάί Θεοτόκης, διά τό όποίονκαί Δα· 
« νιήλ έν Πάτμφ έκατηγορήθη καί διά τού τύπου, 
«δ ιά τό  όποιον έμηδενίσθη ή τοΟ Ά θωνος Σχολή

« καί κινείται πάς λίθος διά νά μηδενισθή καί έκείνη 
« ή τού Ά γιου ’Εφέσου. Διά τής πίστεως διώκου- 
« σί τινες τήν πίστιν φέροντες άνά χείρας ύαλον έπι- 
« χρωματισμένην καί δίδοντες είς τάς άκτίνας δι’ αύτής 
« τήν δίοδον δεικνύουσιν είς τούς άνθρώπους τά προ· 
« κείμενα ούχ’ οίά τέ είσι φύσει άλλ’ οία ούτοι βού- 
« λονται.

« Οί μαθηταί, είπον, πρόσκεινται είς πιθανολο- 
« γίας- καί ούτοι οί πτωχοί πλουτούσι καιρού τοσοΰ- 
« τον είς τό νά πρόσκεινται είς πιθανολογίας άνυπάρ- 
« κτους, ώστε λείπεται αύτών καιρός καί τής προ- 
« σηκούσης έξετάσεως τών ψηλαφωμένων.

« Η παράδοσίς μου ήδη έστιν, εί ó άήρ σώμα 
« βαρύ καί έλαστικόν. Τό τοιοΰτον, άν δέν άπατώ- 
« μαι δέν άντίκειται είς τήν θείαν γραφήν, εί δέ καί 
« άντίκειται, ή σΚοπή μόνη άναντιρρήτως ούκ άντί- 
« κειται.

« Όμνυμι Θεόν, Πανιερώτατέ μοι Δέσποτα, τόν νε· 
« φρού; καί καρδίας έτάζοντα, δτι μεταμεμέλημαι 
α τοσοΰτον, διότι άπεκρίθην, δσον άν μετεμελήθην, εί 
« μή τούτο έποίουν. Άντίκειται, ώς φαίνεται, είς τήν 
« άνθρωπίνην φύσιν τό έκτιθέναι άνθρώπου άθλιότη- 
« τας, ώστε ί'να μή τφ αύτφ λίθω προσκρούσωσι δίς, 
« καθότι ούτοι δέν θέλουν μετουσιωθή,άνάγκη είναι νά 
« άναχωρήσω έντεΰθεν καί δπερ πρό όλίγου δέν έκ- 
« τέλεσα διά τήν δέησιν ενός, δταν είδον τοσαύτην 
« κακίαν είς τούς σεβασμίους, ώστε νά κατηγορώσι 
« καί τού εύαγγελικού, ήλθεν ή ώρα τής τούτου έκ- 
« τελέσεως. ’Εγώ έζήτουν τοσοΰτόν τι, τό λυτρωθή- 
« ναι δηλ. άνευ κατηγορίας, άμελείας, κόπων, μό- 
« χθων, άγρυπνίας ολιγοφαγίας κ.τ λ. τό έζήτουν, 
« λέγω, έν τφ  ούρανψ καί εύρον τούτο παρά τοίς 
« ποσ ί.'(,) δέ κύριος Ιάκωβος άγνοεί δτι έζητήθην 
«καί διά γραμμάτων καί δι’ άγγέλου ένθα τά τού- 
« του βέλη διά τήν αιγίδα τού Διός δέν δύνανται νά 
« διέλθωόι. Πλήν δύναταί τις ζην, νομίζω, καί διά 
« μόνης τής Γαλλικής διαλέκτου. ’Επρεπε λοιπόν 
« νά έγκαταλείπω αύτη τη ώρα τήν Σχολήν, άλλ’ ί'να 
« μή οί έκ τών διαφόρων τόπων συναθροισθέντες μαθη- 
« ταί διασκορπισθήσωνται ί'να μή συμβή έρήμωσις 
« τής ένταΰθα Σχολής, δίκαιόν έστιν άναμείναι άν- 
« τικατάστασιν έτέρου διδασκάλου, καί ίσως ή φρον- 
« τίς αύτη ούκ έστι ξένη τής τού Α γίου ’Εφέσου.»

Ή  ειλικρινής ύπέρ τής Σχολής μέριμνα τού Βε
νιαμίν έσωσε αύτήν άπό έντελούς μηδενισμού ή ά- 
σημότητος, οί'α πάντως θά έπήρχετο διά τής άπει- 
ληθείσης ύπ’ αύτού άποχωρήσεως. Αί ένέργειαι τού 
Γεωργίου καί τών Προεστώτων φαίνεται δτι κατέπει- 
σαν αύτόν νά μή προβή είς τήν άπόφασιν αύτού 
ταύτην. Εί καί δέν γινώσκομεν έμμαρτύρως, είναι 
δ’ δμως πιθανόν, δτι έπιστολή τις πρδς τήν Μ. Ε κ 
κλησίαν ύπ’ α^τού άπευθυνθείσα, μεσολαβούντος ίσως 
ύπέρ αύτού καί τού Δωροθέου, μεθ’ ού άμέσως κα
τόπιν βλέπομεν δτι εύρίσκεται είς φιλίας σχέσεις (’)

(!) Ί 8 ε  έπιστολήν Βενιαμίν πρός Δωρόθεον iv  Βίφ  
Βενιαμίν ύπό ’Δριστείδου οελ. 101 καί έξ,
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έπήνεγκε τήν λήξιν τού ζητήματος, άναγκασθέντος(') 
άμα τού Βενιαμίν νά άποστη τής διδασκαλίας τής 
φιλοσοφίας, δπερ μάθημα άνέλαβεν έκτοτε ό Γρη-
γόριος(2).

Έπανελθούσης τής ειρήνης έν τή Σχολή έξηκολού- 
θησεν ό Βενιαμίν τό έργον αύτού έπί έννέα δλα 
έτη μετά ταΰτα. ‘Η δράσις αύτού δέν περιωρίζετο ά- 
ποκλειστικώς είς τό άπό τής έδρας διδάσκειν, πολ- 
λού γε καί δει* λαμβάνων έν· τή χειρί τόν κάλαμον 
κατά τάς ώρας τής σχολής αύτού τό μέν έπραγμα- 
τεύετο έπιστημονικά ζητήματα, τό δέ ήγωνίζετο ύ
πέρ τής καί έν άλλαις πόλεσι τού Ελληνικού έγκαθι- 
δρύσεως τής διδασκαλίας τών έπιστημών. Ούτω λαμ
βάνων άφορμήν έκ πραγματείας τίνος δημοσιευθείσης 
έν τφ έν Βιέννη έκδιδομένω τότε ύπό τού ’Ανθίμου 
Γαλή Λογίω Έρμή, έν ή έλέγετο, δτι οί έν Εύρώπη 
έξεύρον όργανα, δι’ ών άπεδείκνυον πράγματι τήν βα
ρύτητα τού θερμογόνου, έπιστέλλει είς τό αύτό περι
οδικόν σοφήν διατρι6ήν(3) έν ή  πειράται νάναιρέση 
τήν γνώμην ταύτην. Αί μελέται αύτού, μάλιστα είς 
τό θερμαντικόν άναφερόμεναι, φαίνεται, δτι δέν ήσαν 
άνευ σπουδαιότητος* άλλά μή έχοντες άνά χεΓρικς 
τά πειστήρια δέν δυνάμεθα νά άποδεχθώμεν τήν ά- 
ναγραφείσάν που(4) εΐδησιν, δτι 6 Βενιαμίν έφεΰρεν ή 
μάλλον πρώτος άνέπτυξε τήν ύπόθεσιν αίθερίου ού- 
σίας έδρευούσης έν παντί σώματι, πληρούσης παν 
κενόν καί κινουμένης άπαύστως κατά πάσαν διεύθυν- 
σιν* αύτη, προστίθεται αύτόθι, έστιν ή πρώτη άρχή 
τών κυρίων φαινομένων τής φύσεως, ώς τού φωτός, τού 
ήλεκτρισμοΰ τού μαγνητισμού τής αίσθήσεως τής φυ
σικής ύπάρξεως καί τής περί έαυτά στροφής τών 
πλανητικών σωμάτων. Τήν αίθέριον ταύτην ούσίαν έ- 
κάλεσεν ό Βενιαμίν διά τής λέξεως Π α ν τ α χ η κ ι 
νητόν.

Έ ν άλλαις πάλιν διατριβαΓς, (ά; δμως δέν  ̂είναι βέ
βαιον, άν πρέπει νά άποδώσωμεν εις αύτόν) (5) σχε- 
τιζομέναις πρός τήν περιβόητον έκείνην περί τής Εύ- 
αγγελ. Σχολής καί τού φιλολογικού Γυμνασίου έριδα, 
ήτις έπί σειράν έτών τότε συνετάραξε τήν Σμυρναϊκήν 
κοινότητα, ύπερμαχεί μετ’ ένθουσιασμού τοΰτ’ αύτό 
νεανικού τής γνώμης, δτι ή μέν Εύαγγελ. Σχολή δέν 
δύναται, ώς έχει, νά παράσχη τήν προσδοκωμένην τω 
Γένει ωφέλειαν, έτέρα δέ δτι είναι άνάγκη νά ίδρυθη

(4) Παράβαλ. Χρσνικ, ΙΙατρ. Ά κ α δ , σελ. 194.
I2) Ή  έκθεσις τσΰ έπεισοδ. τούτου έξετέθη  ύπό πάν

των, όσοι μέχρι τοΰδε περί Βενιαμίν έγραψαν έοφαλ- 

μένως.
(:1) Μή έχοντες πλήρη τήν σειράν τού Λ. Έ .  άγνοού- 

μεν άν έδημοσιεϋθη έν αύτφ αύτη, ήν έχομεν μόνον έν 

χειρογράφφ.
Μέντωρ 1872 σελ 346. Ό  γράιρων έν τούτφ λέγει 

μέν, ότι μετίφρασεν έκ γαλλικού τίνος συγγράμματος, 
όπερ δ’ δμως δέν άναφέρει ρητδ>ς.

|δ) ‘Η γλ&σσα κυρίως τίδν πραγματειών τούτων δύο ή 
μάλλον τριών τόν άριθμόν, τών όποιων δ αυγγραφεΰς 
κρύπτεται ύπό τό ψευδώνυμον τοΟ Γασπάρεως, κωλύει 

νάποδώσωμεν τφ Βενιαμίν.

ικανοποιούσα τάς νέας άνάγκας καί μή περιοριζομένη 
μόνον είς τά γραμματικά ( ’).

Ά π ό  τής έδρας ήκουον τού Βενιαμίν ολίγοι, οί μα
θηταί μόνοι, άλλ’ έκείνος ήθελε νά είναι άκουστός 
πασι* άνήρχετο λοιπόν ούχί σπανίως έπί ύψηλοτέρου 
όκρίβαντος, τού ίεροΰ άμβωνος, όπόθεν μόνον έδύ- 
νατο νά πατάσση άμειλίκτως κοινωνικά έλκη, τά ό
ποια ή έταστική αύτού διάνοια διέβλεπε καθ’ έκά- 
στην διαβιβρώσκονται λεληθότως τάς σάρκας τών ά- 
δελφών αύτού. Έ π ί τού ιερού έκείνου βήματος έστώς 
ή το φοβερός ό Βενιαμίν διά τής νευρώδους αύτού 
εύγλωττίας διά τής άνεπιεικοΰς παρρησίας, διά τής 
αύστηράς λογικής καί τής άπλής γλώσσης παρίστα- 
το είς τά όμματα τού έκκλησιάσματος ώς ύπέρτερόν 
τι δν μή γινώσκον δεσμούς, σχέσεις φιλίας, άλλά μα- 
στιγουν τήν κακίαν ύφ’ οίανδήποτε μορφήν καί έν οί- 
δήποτε τάξει συνήντα αύτήν. Έ ν  τοίς λόγοις αύτού 
μάλιστα δέ τφ τελευταίψ άνευρεθέντι άντικατοπτρί- 
ζεται πιστότατα καί διά ζωηροτάτων χρωμάτων ή 
κοινωνική κατάστασις τών χρόνων έκείνων.

’Ιδού τίνας άμιμήτους άληθώς λόγους έπάγεται 
μετά τής συνήθους αύτφ όξύτητος, περί διχονοίας 
μεταξύ άοελφών, τον λόγον ποιούμενος «Κεφαλαί 
γραικικαί! άναφωνεΐ· δέν πηγαίνετε τρισάθλιοι νά ά- 
γοράσητε όλίγην γνώσιν άπό τούς Εβραίους, νά ίδή · 
τε πώς μοιράζουν τόν πατρικόν των πλούτον; Άπο- 
θαίνει ό πατήρ μας, μας άφήνει 20 πουγγεία κλη
ρονομιάν είμεθα 4 άδέλφια καί δέν φθάνει ό νούς 
μας νά ίδωμεν, τί πρέπει νά πάρη ό καθ’ εις. “Οθεν 
ύπάγομεν καί έρωτώμεν τόν Καδή, τήν Μ. ’Εκκλη
σίαν, τόν Καραοσμάνογλου, τήν ϋψηλήν Πόρταν τί πέ
φτει είς τόν καθένα μας άπό τά 20 πουγγεία.Ώ  κε
φαλαί γραικικαί! Καλά, λέγει, άλλ’ έγώ είμαι άρσε- 
νικός καί έκείνος θηλυκός, καί ιδού, όπού έπέσαμεν 
είς ζήτημα μεταφυσικόν Ά λ λ ’ έπειδή καί σύ έγεννή- 
θης άπό γυναίκα, σοί λέγω έγώ, δτι άν έκείνη δέν 
είναι άνθρωπος δέν είσαι ούτε σύ». Καί δέν έχει ύπ’ 
δψει μόνον τά ένταΰθα γιγνόμενα* γινώσκει τήν κα- 
τάστασιν πολλών έλληνικών κοινοτήτων καί ταλανί
ζει πάσας διά τήν άθλιότητα αύτών. «Τί σά; φαίνε
ται, λέγει έν τφ έπιλόγφ, δέν θέλετε άνανήψει ποτέ 
άπό τήν τοιαύτην ληθαργίαν; δέν θέλετε στοχα- 
σθή ποτε πώς αύτός ό δρόμος, όπού περιπατεΐτε, 
είναι δρόμος τού θανάτου; δέν θέλετε στοχασθή ποτε 
τόν έαυτόν σας, πώς είσθε άνθρωποι έπάνω είς τήν 
γην; πώς είσθε άπόγονοι έκείνων, όπού ύπέταξαν τήν 
οικουμένην καί έφάνησαν τόσον ένδοξοι έπί τής γής; 
καί τώρα πρέπει νά μάς στοχάζωνται τά άλλα Γέ
νη βάρος τής γής; Όνειδος έγεννήθημεν τοίς γείτο- 
σιν ήμών, μυκτηρισμός καί χλευασμός τοίς κύκλω 
ήμών». Καί τί σφάλμα σάς έκαμεν ή πατρίς σας 
και τήν κατατρέχετε, καί ζητείτε νά τήν έρημώσητε; 
«Πάσα πόλις μερισθείσα καθ’ έαυτήν έρημούται».

(Έπεται συνέχεια) Α. Μ0ΣΧΙΔΙ12

(’) Παράβαλ. καί έπιστολήν αίίτο8$ πρός Πρώίον, έν ή 
προτρέπει αύτόν νά φροντίαη περί άντικαταστάσεως τού 
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Μ Α Χ Ι Μ Ε  G O R K Y

Ο ΧΑΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΪΙΟΣΤΟΤ

(μετάφραύις Κ. X. Π.)

«Έζούσε μ^ά φορά είς τήν Κριμαία δ Χάνης Μασ- 
σολάϊμα-έλ- Άσσοάβ, ό όποιος είχε έ'να υιόν, τόν Το- 
λάϊκ-Άλγκάλλα».

’Ακουμπισμένος ’στόν καστανόχρωμο κορμό μιδς 
κουμαριάς, ένας φτωχός τυφλός έπαίτης, ένας Τάρ- 
ταρος άρχισε έτσι τήν διήγησί του, μία παλαιά πα- 
ράδοσι τής πλούσιας εις αναμνήσεις χερσοννήσου.Τρι
γύρω τού άφηγητού, έπάνω εις τής πέτρες— συντρίμ
ματα τού παλατιού τού Χάνη, που είχε καταστρέφω 
ό χρόνος—  έκάθ·ητο όμιλος Ταρτάρων μέ άνοικτόχρω- 
μους χιτώνας, μέ σκούφους χρυσοπαρυφασμένους. Τό 
βράδυ προχωρούσε καί ό ήλιος κατέβαινε σιγά-σιγά 
πρδς τήν θάλασσαν αί κόκκιναι άκτϊνές του διεπέ- 
ρασαν τήν σκοτεινήν μάζαν τής πρασινάδας, πού πε
ριέβαλλε τά έρείπια καί ¿κηλίδωσαν μέ αίμα τούς 
λίγους, πού έκάλυπτε βρύον καί περιέπλεκεν ό κισσός.

Ό  άνεμος βογκοΰσε εις τό άδιάβατο δάσος τών γη
ραιών πλατάνων τής ’Ανατολής καί τά φύλλα των ε- 
ψι-θ-ύριζαν, ωσάν νά έρρεαν είς τόν άέρα άόρατα 
ρυάκια.

Ή φωνή τού πτωχού έπαίτου ήτον άδόνατη καί έ
τρεμε καί η πέτρινη φυσιογνωμία του άντανακλοΰσε 
μόνην τήν ηρεμίαν είς τάς ρυτίδας της· τά γνωστά 
λόγια έρρεαν τό ένα μετά τό άλλο καί έμπρός είς τούς 
άκροατάς,έξετυλίσσετο μία είκών τών περασμένων ή- 
μερών, τών πλουσίων είς άναμνήσεις.

« Ό  Χάνης ήτο γέρων, έξηκολού&ησεν δ τυφλός· 
άλλά είς τό χαρέμι του υπήρχαν πολλαί γυναίκες. 
’Αγαπούσαν τον γέροντα, διότι τά πύρινά του χάδια 
ήσαν γεμάτα δύναμι και φωτιά καί αί γυναίκες άγα- 
πούν πάντοτε έκείνον, πού γνωρίζει νά {¿ωπεύη, έστω 
καί άν Ιχη λευκήν τήν κόμην, έστω καί άν τό πρό- 
σωπόν του είνε ρυτιδωμένον— ή ώραιότης έγκειται 
είς τήν δύναμι καί όχι είς τό τρυφερόν δέρμα καί είς 
τό ροδοκόκκινο χρώμα τών παρειών.

«"Ολες άγαπούσαν τόν Χάνη, καί έκείνος άγαποΰσε 
μίαν άπό δλες, πού κατήγετο άπό Κοζάκους -  άπό τάς 
στέππας τού Δνείπερ—καί τήν προτιμούσε άπό τάς 
άδελφάς της τού χαρεμιού, τού μεγάλου του χαρεμιού, 
όπου ύπήρχαν τριακόσιες γυναίκες άπό διάφορα μέρη · 
καί όλες ήβαν ωραίες σάν τάνίΤη τής άνοίξεως καί 
δλες ήσαν ευχάριστες.

«Ό Χάνης είχε διατάξη νά τούς έτοιμάζουν τά κα
λύτερα φαγητά καί τούς επέτρεπε πάντα νά χορεύουν 
καί νά παίζουν. Ά λλά τήν Κοζάκη του, τήν έφερε 
συχνά είς ένα πύργον, άπο τόν οποίον έφαίνετο ή θά
λασσα καί όπου ύπήρχεν γι’ αυτή δ,τι χρειάζεται διά

νά είνε ευτυχισμένη μία γυναίκα: έκτακτη τροφή, 
διαλεχτά ύφάσματα, χρυσός, πολύτιμες πέτρες όλων 
τών χρωμάτων, μουσική, σπάνια πτηνά άπό μακρυ- 
νούς τόπους, πύρινα χάδια τού έρωτευμένου Χάνη.

«21’ αύτόν τόν πύργο διεσκέδαζε μαζή της ήμέρες 
όλόκληρες καί έξεκουράζετο άπό τούς κόπους τής 
ζωής, βέβαιος ότι ό υιός του Ά λγκάλλα δέν έξε- 
ΰ·ετε την φήμη τού Χανάτου καί ότι άφ’ ού ·θ·ά ¿τριγύ
ριζε σάν λύκος μέσα είς τάς όωσσικάς στέππας και tfà 
άφηνε οπίσω του τρόμον καί τέφρα, πτώματα καί αίμα, 
θ·ά έπέστρεφεν όπως πάντοτε μέ πλούσια λάφυρα, 
μέ νέας γυναίκας καί μέ νέα δόξα.

«Μιά φορά, κατά τήν έπιστροφή τού Άλγκάλλα 
άπό μίαν επιδρομή είς τό ‘Ρωσσικο έδαφος, όιωργά- 
νωσαν εορτές προς τιμήν του, άγώνας καί συμπόσια, 
καί όλοι οί μίρζα τής νήσου ήσαν παρόντες· έγυ- 
μνάσίίησαν σκοπεύοντες μέ βέλη τά μάτια τών αιχ
μαλώτων καί ήπιαν άλλη μία φορά είς τιμήν τού γεν
ναίου Άλγκάλκα, τού Ά λγκάλλα, πού ήτον ό τρόμος 
τών έχ&ρών και τό στήριγμα τού Χανάτου. Καί ό γέ
ρων Χανης ήτον ευτυχής otà τήν δόξαν τού υιού του. 
Ήτον ύπερήφανος, ό γηραιός, νά τόν βλέπη τόσον 
άνδρείο καί νά ξεύρη ότι όταν θ·’ άπέθ·νησκε, τό Χα- 
νάτο ihà περιήρχετο σέ άσφαλή χέρια.

«Ήτον ευτυχής νά τό ξεύρη καί άποφασισμένος νά 
δείξη είς τό υιον του τή δύναμι τής άγάπης του, τού 
είπε έμπρός είς όλους τούς μιρζα καί τούς άρχηγούς 
τούς Ίαρτάρους, μέ τό κύπελλο είς τό χέρι:

«Είσαι καλός υιός,Άλγκάλλα! Δόξα είς τόν ’Αλλάχ 
καί τό όνομα τού προφήτου άς είνε δοξασμένο!

«Καί όλοι ένώνοντες τής δυνατές τους φωνές ηύλό- 
γησαν τόνομα τού Προφήτου.

«Τότ'ε ό Χάνης είπε:
«Ό  Α λλάχ είνε μεγάλος! Έν ω ζώ άκόμα άνέ- 

στησε τή νεότητά μου στό σώμα τού γενναίου μου 
παιδιού καί μέ τά γεροντικά μου μάτια βλέπω,ότι, όταν 
ό ήλιος ih* έχη πλέον σβύση γι' αυτά καί όταν τά 
σκουλήκια Ήα έχουν καταφάγη τήν καρδιά μου, θ-ά 
ζώ πάντα διά του παιδιού μου· τό χέρι του είνε άκλό- 
νητο, ή καρδιά του θαρραλέα καί το πνεύμά του διαυ
γές.... Τι θέλεις νά λάβης άπό τά χέρια τού πατρός 
σου, Άλγκάλλα; λέγε, και Μ  σού δοσω δ,τι ί^έλης.

«Καί η φωνή τού Χάνη δέν είχεν άκόμη καλά καλά 
σβυσθή και ο Τολάϊκ Ά λγκάλλα έσηκώί*·η καί μέ τή 
φωτιά στά μαύρά του μάτι», τά όμοια μέ τήν θ·ά- 
λασσα κατα τή νύκτα, και τό βλέμμα πύρινο σάν τά 
βλέμματα τού άετού τών όρέων, είπε:

— «Δόσε μου τή ρώσσα σκλάβα, πατέρα καί κύ
ριέ μου!

« Ό  Χάνης έσιώπησε λίγες στιγμές, άκριβώς όσο 
έχρειάζετο για νά καταστείλη τό ρίγος τής καρδιάς του, 
καί άπήντηάέ μέ υψηλή και σταΰ-ερά φωνή:

— ίΐάρε την! Ά ς  τελειώση τό συμπόσιον καί θ·ά 
είνε δική σου.

« ‘Ο άνδρείος Άλγκάλλα άκτινοβόλησεν όλος, τά

(1) Τάρταροι πρίγκηπες,
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ιάέτειά του μάτια έλαμψαν άπό μεγάλη χαρά, ήγέρθ·η 
πανύψηλος καί είπεν είς τόν πατέρα του:

— Ξεύρω τί μού δίδεις πατέρα καί κύριέ μου. Τό
ξέρω  Είμαι ό δοΰλός σου, ό υιός σου. Πάρε τό
αίμά μου σταγόνα πρός σταγόνα- μέ είκοσι ·θ·ανάτους 
κίμαι έτοιμος νά πεθ·άνω γιά σέ.

«Δέν 9·έλω τίποτε, είπεν ό Χάνης καί τό λευκό του 
κεφάλι, τό στεφανωμένο άπό δόξα πολλών πολλών χρό
νων καί μεγάλων κατορθωμάτων έγειρε πρός τό στή- 
θός του.

«Τό συμπόσιο έτελείωσε καί οί δύο τους, σιωπηλοί 
βαδίζοντες ό ένας πλησίον τού άλλου έξήλθ·αν άπό τό 
παλάτι καί διηυθ·ύνθ·ησαν πρός τό χαρέμι.

« Ή  νύκτα ήτο σκοτεινή καί τά σύννεφα έκρυπταν 
τόν ουρανόν μέ ένα πυκνόν τάπητα, πίσω άπό τόν ό
ποιον, δέν έφαίνετο ούτε σελήνη, ούτε άστρα.

«Πολλήν ώρα ¿βάδισαν μέσ’ στή νύκτα ό πατέρας 
καί δ υίός. ‘Ο Χάνης Άσσοάβ είπεν έπί τέλους:

— «Ή  ζωή μου σβύνει μέρα μέ τήν ήμέρα, ή γεν
ναία μου καρδιά χτυπά όλο άδυνατώτερα καί ή φω
τιά τής ψυχής μου άποτεφρώνεται λίγο λίγο. Τά πύ
ρινα χάδια τής κοζάκης ήσαν τό φώς καί ή 9·ερμό- 
της τής ζωής μου.

«Πές μου, Τολάϊκ, πές μου, σού είνε τόσο άπα- 
ραίτητη, άληθτνά; Πάρε έκατό, πάρε δλες μου τής γυ
ναίκες γι’ αυτή μόνη.......

« Ό  Τολάϊκ’Αλγκάλλα έσιώπησε καί άνεστέναξε.
— «Πόσος καιρός μού μένει άκόμη νά ζήσω; Με

τρημένη είνε ή ζωή μου στή γή. Καί ή τελευταία 
χαρά τής ζωής μου είνε έκείνη, ή νέα ή βώσσα. Μέ 
γνωρίζει, μ’ άγαπά. Τώρα πλέον πού θ-ά μού λείψη, 
ποιά θ·’ μ’ άγαπήση ¿μένα τόν γέροντα, πδιά λοιπόν; 
Καμμία άπό δλες μου τής γυναίκες, Ά λγκάλλα, καμ- 
μία!

«‘Ο Ά λγκάλλα έξακολουθ-ούσε νά σιωπά.
—  Πώς θ-ά ζήσω, όταν ξέρω δτι θ·ά τήν φιλής, δτι 

θ·ά σού άποδίδη τά φιλιά σου ; ’Εμπρός είς τήν γυ
ναίκα, δέν ύπάρχει πατέρας καί υίός, Τολάϊκ. Έ μ 
πρός είς τήν γυναίκα ε!μεθ·α όλοι άνδρες παιδί μου... 
Θά μού είνε λυπηρό νά τελειώσουν έτσι αί ήμέρες 
μου.... θ ά  προτιμούσα δλες ή παλαιές μου πληγές, 
πού καλύπτουν τό σώμά μου, ν’ άνοιγαν πάλιν, ν’ άφη
ναν τό αίμά μου δλο νά ρεύση Τολάϊκ καί νά μή έπι- 
ζήσω σ’ αυτήν τήν νύκτα, υίέ μου !

« ‘Ο υίός του έξακολου9·ούσε πάντα νά σιωπά. Έ -  
στάθ-ησαν έμπρός στή 9·ύρα τού χαρεμιού καί μέ τό 
κεφάλι γυρμένο στό στήθ·ος έμειναν πολλήν ώρα σιω
πηλοί έκεϊ. Ή  νύκτα τούς περιέβαλλε καί τούς δύο, 
τά νέφη έτρεχαν στόν ούρανό καί δ άνεμος, συντα- 
ράσσων τά δένδρα, έφαίνετο σάν νά τραγουδούσε γι’ 
αυτούς.

«— Τήν άγαπώ άπό πολύν καιρό, πατέρα, είπεν ό 
Ά λγκάλλα μέ γλυκειά φωνή.

«— Τό ξέρω,.... άλλά ξέρω άκόμη δτι δέν σ’ άγα
π ά ..., άπήντησεν ό Χάνης.

«—  Ή  καρδιά μου ξεσχίζεται δταν τήν συλλογί
ζομαι.

«—  Καί ή δική μου καρδιά, ή γηραιά μου καρδιά 
μέ τί είνε γεμάτη τώρα ;

«Καί πάλιν ¿σιώπησαν, δ Ά λγκάλλα ¿στέναξε.
«"Ωστε, δ σοφός Μουλλάς μού είπε λοιπόν τήνάλή- 

θ·εια: ή γυναίκα είνε πάντοτε κακόν γιά τόν άνδρα* 
δταν είνε ωραία, διεγείρει στούς άλλους τήν έπιθυμία 
νά τήν άποκτήσουν καί ρίχνει τόν άνδρα της στά 
μαρτύρια τής ζηλοτυπίας· δταν είνε άσχημη, ό άνδρας 
της έπιθυμών τάς άλλας, υποφέρει- καί άν δέν είνε 
ούτε άσχημη, ούτε ωραία, ό άνδρας τήν κάμνει ωραία 
καί έπειτα άφού ένοήση δτι ήπατήθ-ηκε, υποφέρει έξ 
αίτιας της.

«— Ή  σδφία δέν είνε φάρμακο κατά τών πόνων 
τής καρδιά;...,, είπεν ό Χάνης.

«— Ά ς  λυπηθ·ούμεν δ ένας τόν άλλον, πατέρα!
«Ό Χάνης ¿σήκωσε τό κεφάλι καί λυπηρά έκύτ- 

ταξετόνυίό του.
«— Ά ς  τή θ-ανατώσωμιν... έπρόφερεν δ Τολάϊκ.
« — ’Αγαπάς τόν έαυτό σου περισσότερο άπό αύτή 

καί ¿μένα, έψιθ-ύρισεν δ Χάνη; σκεπτικός.
«— Ά λλά καί σύ__
«Καί πάλιν ¿σιώπησαν.
«—  Ναι καί έγώ, είπεν δ Χάνης μελαγχολικά.
«‘Η λύπη τόν είχε κάμη σάν μικρό παιδί.
«—  Λοιπόν θ-ά τή θανατώσωμεν ;
«— Δέν μπορώ νά σού τή δόσω ! δέν μπορώ, άνέ-

κραξεν δ Χάνης.
« — Καί έγώ δέν ήμπορώ πειά νά υποφέρω, ξερί- 

ζωσέ μου τήν καρδιά ή δόσε μού τη ...
«‘0  Χάνης έσιώπησε.
«—Ά ς  τήν ρίψωμε άπό τό βουνό είς τή θ·άλασσα!
«— Ά ς  τήν ρίψωμε άπό τό βουνό είς τή θ-άλασσα, 

έπάνέλαβε δ Χάνης σάν ήχώ τής φωνής τού υιού του.
«Είσήλθαν είς τά χαρέμι, δπου έκοιμάτο ήδη,

¿ξαπλωμένη κατά γής, έπάνω σ’ Ινα πολυτελή τά
πητα. Έστάθ-ησαν έμπρός της καί τήν έθ·αύμασαν 
πολλήν, πολλήν ώρα. Δάκρυα έρρεαν άπό τά μ ά
τια τού γηραιού Χάνη, έπεφταν στήν άσημένια του 
γενειάδα καί έκεϊ έλαμπαν σάν μαργαριτάρια- έν η»
0 υίός του μέ σπινθ-ηροβολούντα μάτια συνεκρατούσε 
τόν έαυτόν του, τρίζων τά δόντια.

Άνοιξε τά μάτια, καί ¿νόμιζες δτι κύανοι άνθισαν 
στό τρυφερό καί ρόδινο σάν «τήν αυγή πρόσωπό της!

«Δέν είδε τόν Ά λγκάλλα καί έτεινε τά ροδοκόκ
κινα χείλη της πρός τόν Χάνη :

«— Φίλησέ με, έδώ, άετέ μου !
«—  Σήκω, θ·ά έλθ·ης μαζή ¡ιας, τής είπε γλυκά ό 

Χάνης...
«Τότε άντελήφ9·η τόν Άλγκάλλα καί τά δάκρυ* 

στά μάτια· τού άετού της· ήτο έξυπνη καί ένδησε
δλα.

«— Έρχομαι, είπεν, έρχομαι. Ούτε τού ένός, ούτε 
τού άλλου, έτσι άπεφασίσατε. Έ τσι πρέπει νά άπο- 
φασίζου’ν οί άνδρες οί καρτερόψυχοι, σά; άκολουθώ.
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«Σιωπηλά χαί οί τρέΐς διηυθύνθησαν πρδς τήν 
θάλασσα. Έβάδισαν άπδ στενά μσνσπάτια· δ άνεμος 
φυσεΟσε μέ θόρυβο καταιγίδος, Ή το  λεπτοκαμωμένη 
ή νέα κόρη, έκευράσθηχε ύστερο άπδ λίγο, άλλ’ ήτο 
υπερήφανος χαί δέν τους είπε τίποτε.

«Καί  δταν 6 υίδς τοΟ Χάνη παρετήρησενδτι έμεινεν 
δπίσω, τής ε ίπ ε :

«— Φοβείσαι ;
«Τδ βλίμμα της Ιξετόξευσε τδν χεραυνδ χαίτου 

έδειξε τδ ματωμένο πόδι της.
«— Θά σέ φέρω εις τά χέρια μου τής είπεν δ Ά λ γ - 

κάλλα χαί τής άνοιξε τήν άγκάλη του. Ά λ λ ’ αύτή 
περιέβαλε τδν λαιμδ τοΟ γηραιοΟ άετοΰ της. ‘Ο Χάνης 
τήν έσήχωσε σάν πτερδ ατούς βραχίονάς του χαί τήν 
έβάσταζε. Τότε έχείνη άπεμάχρυνε τούς χλώνους άπδ 
τδ πρόσωπό του χαί άπδ τά μάτια του. Έβάδισαν 
πολλήν ώραν καί νά έπι τέλους ήχουσαν τδν μαχρυνδ 
θόρυβο τής θαλάσσης.

«Τέτε δ Τολάϊκ —  εβάδιζεν δπίσω τους στδ μονο
π ά τ ι—  είπεν εις τδν πατέρα του :

«—  Άφησέ με νά περάσω έμπρδς, άλλέως μοΟ έρ
χεται νά σέ μαχαιρώσω.

«—  Πέρασε ’μπρδς, δ ’Αλλάχ θά σέ άπαρνηθη 
γ ι’ αύτή σου τήν έπιθυμία ή θά σέ συγχωρήση — άς 
γίνη τδ θέλημά του ! —  έγώ, δ πατέρας σου, σέ συγ
χωρώ. Ξέρω τί είνε ν’ άγαπα κανείς.

«Νά έπι τέλους, Ιμπρδς τους ή θάλασσα βαθειά, 
μαύρη, άτελείωτη. Τά κύματα ψάλλουν ύπόκωφα 
στους πρόποδας τοϋβράχου! έχει κάτω σκοτάδι, κρύο, 
■τρόμος.

«— Χαιρε, εΐπεν δ Χάνης χαί έφίλησε τή νέα.
«—  Χαΐρε, είπεν δ Ά λγκάλλα χαί έκλινε τδ κε

φάλι του.
ό « ’Εκείνη έχύτταξε πρδς τά έχει κάτω, δπου έψαλ

λαν τά κύματα χαί ¿οπισθοχώρησε σφίγγουσα τά 
χέρια πρδς τδ στήθος.

«—  Ρίξτε με!  τούς είπε....
« ‘Ο Ά λγκάλλα έξέτεινε τά χέρια του, άλλά δέν 

ήμπόρεσε παρά νά άναστενάξη, καί δ Χάνης τήν 
έπήρε εις τήν άγχαλιά του, τήν έσφιγξε μέ δύναμι 
εις τδ στήθός του, τήν έφίλησε χαί άφ’ ού τήν έσή- 
κωσε ’πάνω άπδ τδ κεφάλι του τήν έρριξε άπδ τδ 
βράχο εις τδ βάραθρο.

«Τά κύματα έσπαζαν χαί έψαλλαν μέ τέτοιο θό
ρυβο, ώστε ούτε δ ενας ουτε δ άλλος δέν ήχουσαν 
τήν πτώσίν της εις τήν θάλασσαν. Ούτε μία φωνή. 
Τίποτε. ‘Ο Χάνης έρρίφθηχε έπάνω στδ βράχο χαί 
έχύτταξε σιωπηλά έχει κάτω, μέσα στά σκότη χαί 
στήν άβυσσο, έχει, δπου ή θάλασσα συνεχέετο μέ τά 
νέφη, ά π ’ δπου, συνωθούμενα, ήρχοντο τά κύματα 
καί δ άνεμος, πού άνέμιζε τήν λευκή γενειάδα τοΟ 
Χάνη. Ό  Τολάίκ έστέχετο δρθιος καί έσκέπαζε τδ 
πρόσωπό του μέ τά χέρια του, άκίνητος καί σιωπη
λός σάν λίθος. ‘Ο καιρός περνούσε καί τά σύννεφα 
τδ ένα μετά τδ άλλο έφευγαν στδν ουρανό, χαταδιω- 
κδμενα άπδ τδν άνεμο. Ή σαν χατάμαυρα χαί βαρεία 
σάν τάς σκέψεις τού γέροντες Χάνη, πού είχε ξα- 

- πλωθή έπάνω εις τδν παραθαλάσσιο βράχο.

«— Πάμε, πατέρα, είπε δ Τολάίκ.
«—  Περίμενε, έψιθύρισε δ Χάνης, ό δποίος έφαί- 

νετο σάν νά ήκουε κάτι.
«Πέρασε λίγη ώρα πάλι καί τά κύματα έξακολου- 

θούσαν νά σπάζουν καί ν’ άναπηδούν καί δ άνεμος, 
σείων μέ δρμή τά δένδρα, έξαχολουθούσε νά έπιτίθε- 
ται χατά τών βράχων.

«— Πάμε πατέρα...
«— Περίμενε λίγο...
«Πολλές φορές ό Τολάίκ Ά λγκάλλα έπανέλαβε 

αυτά τά λόγια :
«— Πάμε, πατέρα...
Ό  Χάνης £έν έκουνοΟσε άπδ τή θέσι του, δπου 

τώρα δά είχε χάση τήν εύτυχία τών τελευταίων του 
ημερών.

«— Πάμε...
«Έφυγαν, άλλ’ ύστερο άπ’ δλίγο δ Χάνης έστα- 

μάτησε.
«— Ά λλά πού πηγαίνω ; Γιά ποιδ σκοπδ Τολάίκ ; 

έρώτησε τδν υιό του. Γιατί νά ζώ τώρα, άφ’ ού δλη 
μου ή ζωή ήτον αύτή; Είμαι γέρων, κανείς δέν θά  
μ’ άγαπήση πειά, καί άν κανείς δέν μ’ άγαπα, δέν 
ύπάρχει λόγος νά ζώ.

« — "Εχεις τήν δόξα καί τά πλούτη, πατέρα......
«—  Δδς μου ενα καί μόνο της φιλί καί πάρε τα 

δλα ως άντάλλαγμα. Αυτά είνε νεκρά πράγματα· & 
έρως μόνον τής γυναιχδς είνε ζωή ! Χωρίς αύτδν τδν 
έρωτα, δ άνθρωπος δέν έχει τή ζωή, άπεγυμνώθη 
άπδ δλα, καί τρισάθλιαι θά  είνε αί ήμέραι του I 
Χαΐρε, υιέ μου, ή εύλογία τού Α λλά χ άς σέ παρα- 
κολουθή κάθε ήμέρα καί κάθε νύκτα τού βίου σου.

«Ό  Χάνης έπέστρεψε πρδς τή θάλασσα.
«—  Πατέρα, είπεν δ Ά λγκάλλα, πατέρα!...
«Καί δέν μπόρεσε νά πή τίποτε περισσότερο, διότι, 

δέν μπορεί’κανει'ς νά πή τίποτε εις τδν άνθρωπον, εις 
τδν όποιον δ θάνατος μειδιά, δέν μπορεί νά πή τί
ποτε πού νά τού άποδώση τήν άγάπη τής ζωής.

«—  Ά φησέ με.
«— Ό  ’Αλλάχ ! .
«— Ξέρει....
«Μέ βιαστικά βήματα δ Χάνης έπλησίασε τή*” 

άβυσσον καί έρρίφθηκε μέσα. Ό  υίδς του δέν τδν ήμπό- 
δισε, δέν πρόφθασε. Και πάλι δέν άκούσθηκε τίποτε 
άπδ τδ μέρος τής θαλάσσης, ούτε μιά φωνή, ούτε δ 
θόρυβος τής πτώσεως τού Χάνη· μόνα τά κύματα, 
έξακολουθούσαν νά θραύωνται καί νά άναπηδούν 
καί δ άνεμος νά ψάλλη άγρια τραγούδια.

«‘Ο Τολάίκ Ά λγκάλλα έκύτταξε πολλήν ώραν τή 
θάλασσα καί είπεν έπι τέλους δυνατά :

«’Αλλάχ! Δός μου μιά τόσο σταθερή καρδιά!
«Καί έφυγε άπδ έκεΐ τή νύκτα.
«Έτσι έχάθη δ Χάνης Μασσολάίμα-έλ-’Ασσοάβ 

καί δ Τολάϊκ’Αλγκάλλα έγινε Χάνης τής Κριμαίας...»
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Γ ρ η γόρ ιος  .Μ αραολίις.— Είς βαθύ π ένθος  ¿βύ
θισε τό  Ε λ λ η ν ικ ό ν  έθνος ό έξ  ’Οδησσού άγγελθείς  
•θάνατος τού  Μ εγάλου ’Ε θνικού Ε υεργέτου και 
Μ αικήνα τώ ν 'Ελληνικώ ν γραμμάτω ν Γρηγορίου  
ΜαραΟλή. Ό  μ εταότάς κ ατήγετο  έκ τίνος  χω ρίου  
τ η ς  Φ ιλ ιπ π ουπ όλεω ς όνόμ ατι Μαρας, έξ  ού καί 
τό  έπ ώ νυ μ ό ν  του , ή γε  δέ ή λικ ία ν 75 π ερ ίπ ο υ  έτών.

Τό όνομ α  τού  Γρηγορίου Μαρασλή είνα ι γνω 
στόν  ά νά  τό ν  Ε λ λ η ν ισ μ ό ν  σ ύ μ π α ντα  τόσον διά  
τά  Ακραιφνή ύ π έρ  τη ς π ατρίδος αίσθήματα αύ- 
τ ο ΰ , όσον καί διά τάς μεγάλας υ π έρ  έθνικώ ν καί 
Ιδιω τικώ ν άναγκώ ν δωρεάς του .

Ό  έν Π α ρ ιά ίο ις  σ ύ νδ εσ μ ο ς  π ρός ά μ υ ν α ν  τών  

δ ικ α ίω ν  τ ο ν  'Ε λ λ η ν ισ μ ό ν .

Δ ιά λ ε ξ ις  τ ο ν  κ . B e r l .— Ό  δημοόιογράφας κ .Alfred 
Berl ώ μίληόε π ερ ί τοϋ  π ολιτ ισ μ ού  τη ς 'Ελλάδος. 
Έ ν  τ μ  ομ ιλία  του  τ α ύ τμ  ό κ . Berl έστιγμάτισε δρι- 
μέω ς τάς βια ιοπραγίας τώ ν Ρω μούνω ν καί Β ουλ
γάρω ν, δ ι’ όκαταμαχήτοιν δέ παραδειγμά τω ν άπέ- 

-  δ ε ίξε  τή ν  ευ γένεια ν  καί τή ν  έκ π ολιτ ισ τίκ ή ν δριΐ- 
σ ιν  τού  Ε λ λ η νισ μ ο ύ  έν  τη  ’Α νατολή .

‘Ο κ. Berl- έπ ιθυμ ώ ν νά  είνα ι άμ ερόλμπτος είς  
τ ά ς  κρίσεις, άνέφερεν έλα τιώ μ α τά  τ ινα  είς τή ν  
έ ν  γ έν ε ι π ρ όοδον τ ή ς  Ε λλά δος , τονίσας ότ ι τό  
'Ε λ λη νικ ό ν  Κράτος π ρ έ π ε ι  όυντόνω ς νά  έπ ιλη - 
φθμ τή ς στρατιω τικής καί να υ τ ικ ή ς  αυτού ά- 
να διοργανώ όεω ς, άν μ ή  θέλμ, ίνα  ήμέραν τ ινά  εύ- 
ρεθτί ένώ π ιο ν  τετελεσμένω ν γεγονότω ν, τά  όπ οια  
π ο λ ύ  θά βαρύνωόι διά τό μ έλλον του.

Δ τ ά λ ε ξ ις  το ϋ  κ .  R e in a c h .— Ό  γνοιστός Αρχαιο
λ ό γο ς  κ. Reinach ώ μίληόε π ερ ί τή ς φροντίδος τ ή ν  
ό π ο ία ν  άνέκαθεν κατέβαλεν Λ 'Ελλάς ύ π έρ  τώ ν Αρ
χα ιοτή τω ν,π α ρ ενεϊρ ε  δέ καί φράόιν π ερ ί προσεχούς  
ένώ όεω ς τή ς  Κ ρήτης μετά  τή ς 'Ελλάδος.

Ό  Π α ντ ελ ίδ ε ιο ς  Δ ια γ ω ν ισ μ ό ς . — Είς τή ν  με-
γ ά λ η ν  αίθουσαν τού  Π α νεπ ισ τη μ ίου  άνεγνώ σθη  
Λ κρίσις διά  τόν έτή σ ιον Π αντελίδειον δραματι
κ ό ν  άγώνα.

Κ ατά τό ν  συναγω νισμόν αυτόν ύπ εβλή θη όα ν  
40 έργα, έξ  ώ ν οΰδέν  έκρίθη ά ξιον βραδεύσεως·

’Ε π α ίνου  μ όνον  ήξιώ θη τό ύ π ό  τόν τ ίτλον «Ξη
μερώ νει» ο ύ τ ινος  συγγραφ εύς είνα ι ό δημοσιογρά
φος κ. Κ α ζαντζά κ ης έκ Κ ρήτης καταγόμ ενος.

Τά Χ ρ ο ν ικ ά  τοϋ  Μ ορ έω ς.— Ε ίς τόν διακεκριμέ-

ν ο ν  βυζα ντιολόγον μ ας κ. Ά δ . Ά δ α μ α ντ ίο υ  Λ μ έν  
έν  Π αριόίοις ’Α καδημία τώ ν ’Ε πιγραφώ ν καί τώ ν  
Γραμμάτω ν ά π ένειμ ε βραβεΐον 500 φο. μ ετά  τού  
τίτλου lauréat de I’ Institut, ό δέ Σ ύλλογος π ρός έν -  
θάρρυνόιν τώ ν Έ λλη νικ ώ ν Σ π ουδώ ν μ ετά λ λ ιον  τ ι 
μ ή ς, διά τό έόχάτω ς δη μ οόιευθέν σύγγρα μμ α αύ· 
τού «Περί των Χ ρ ο ν ι κ ώ ν  τού  Μορέως»,. ο ύ τ ι
νο ς  μ ακράν ά νά λ υ ό ιν  ¿δη μ οσίευσαν κατά  τό ν  πα· 
πελθόντα  ’Ιανουάριον αί «’Α θήναι». Τό βραβεΐον 
τή ς 'Ακαδημίας είνε  έκ τού  κλη ροδοτή ματος Bordirr, 
έδόθη δ’ έφέτος είς  τό ν  "Ελληνα έπ ισ τή μ ο να , ώς 
«συγγραφέα τού  κ αλλίότου έκ  τώ ν άπ ό  τοϋ  1904 
όυγγραφ έντω ν έργων έ π ί ύποθέσεω ς άφορώόης είς  
τ ή ν  ’Α νατολήν».

Ν έα β ιβ λ ία .— Ύ πό τού  Κ αθηγητοΰ έν  τώ Ά 6 ε -  
ρωφείω Γυμνασίω  καί τακ τικ ού  συνεργά του  τή ς  
«Νέας Ζωής» κ. ’Α. Μ οάχίδου έξεδόθη ύ π ό  τ ό ν  τ ί 
τλον  Λ «Λ ήμνος», τό Α ’. τ εύ χος  Ιστορικού δοκι
μ ίου  τή ς νή σου  τ α ύ τ η ς  ά π ό  τώ ν άρχαιοτάτω ν χρ ό
νω ν μ έχρ ι τού  1770.
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Π ρ όγνω δις  τοϋ  κ α ιρ ο ϋ —. Γνω στή ή  λατρεία  τώ ν  
κατοίκω ν τών π όλεω ν καί τώ ν έξοχώ ν διά  τό 6αρό- 
μ ετρον. Κ αταφ εύγουν είς  αύτό έκ άότη ν στιγμ ή ν  
όπω ς μάθωόιν έά ν π ρ έ π μ  νά  λάβουν μεθ’ έαυτώ ν  
τ ή ν  ράβδον ίι τό ά λεξίβρ οχόν τω ν.

Τό βαρόμετρον είνα ι, έως έδώ, ό καλύτερος δεί
κ της τού  π ιθ α νού  καιρού μ ικ ρ ός  διαρκείας· θά τό  
συμβουλεΰω νται π ά ντοτε, δ ιότι, μέ τή ν  π ρόγνω όιν  
μακρας διαρκείας, αύτό μ ό νο ν  δύ να τα ι νά  είπμ, έά ν  
ό τό π ο ς  δ π ο υ  κ α τοικ ούν έύρίόκηταχ έπ ί τή ς ά π ε ι-  
λ ουμ ένη ς ζώ νη ς.Ε ίνε  φανερόν δτι γ εν ικ ή  π ρόγνω όις  
δέν δύνα τα ι νά  έφαρμοσθμ συγχρόνω ς είς ολόκλη 
ρον χώ ρα ν. Δέν βρέχει π α ντ ο ύ  ταυτοχρόνω ς.

Σ πανίω ς τό βαρόμετρον δέν π α ρ έχει ω φελίμους  
ένδείξε ις . Σ υμ βαίνει, έν ίοτε , α ί ένδείξε ις  το υ  ν ά  μ ή  
συμφω νούν μέ τ ή ν  π ρ α γμ α τικ ότη τα . Τό βαρόμε
τρον είνε  ύιβωμένον καί δμως βρ έχει- είνε κ ατεδα . 
όμ ένον  καί ό κ α ιρός ε ίνε  θαυμάσιος. Π αράπονα  
τών παρατηρη τώ ν. Τό βαρόμετρον ά π α τα . Πού νά  
έμ π ιστευθμ  κανείς; Καί έκαστος κατηγορεί τό  ΰρ- 
γα νον. Τούτο δμως ε ίνε  άδικία . Δ ιότι, π ρό  π α ντ ό ς , 
είνε  δείκτης τώ ν π ιέσ εω ν αί ό π ο ΐα ι ύ π ά ρ χ ο υ ν  είς  
τή ν άτμόσφαιραν. "Οταν Λ π ίεσ ις  ύλιγοότεύη , 
τούτο  συμ βαίνει δ ιότ ι ρεύμ α  ύετώ δες ά νερ χόμ ενον  
έλαττώ νει τ ή ν  π ίεσ ιν  καί ό ίίήρ, χάνοιν έκ  τή ς  
διαλυτικής τού  ύδρατμοΰ δυνάμεώ ς του , Αφήνει 
τό ύδωρ νά  π έσ μ . Ή  ϋήω σις δέ τή ς  π ιέόεω ς π ρ ο έρ 
χετα ι έκ τού  δτι ξηρόν ρεύμα κ ατερ χόμ ενον αυξά
νε ι τό άημεΐον τή ς έμφορήσεως τού άέρος. Ό  και
ρός είνε  καλός. · ,

Ά λ λ ’ ,ένίοτε συμ βαίνει ό κ ατερχόμενος άήρ νά  
αύξάνμ, τή ν  π ίεσ ιν , καί δμως π ίπ τ ε ι  ολίγη  βρ οχή .

Ο
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Τούτο π ροέρχετα ι δ ιότι έπ έρ χ ετ α ι έπ αφ ή  μ εταξύ  
τοϋ κατερχομένου καί Α νερχομένου ρεύμ ατος. Τό 
βαρόμετρον δέν δύνα τα ι ν ά  π ρ ο δ λ έπ μ  τή ν  ιδ ια ι
τέραν τ α ύ τ η ν  π ερ ίπ τω σ ιν . Τό αύτό συμ βαίνει, Αν- 
τιστρόφως, δταν τ α π εινο ϋ τ α ι Λ Ατμοσφαιρική π ίε -  
<3ις καί ό ήλιος φλέγμ. Τό δργανον γ ίνετ α ι Λ ηχώ  
τη ς  Ατμοσφαιρικής ταπεινώ σεω ς· άλλ’ ό Αήρ π ι 
θανώς λίαν άπ εξη ρα μ μ ένος, δ έν  έπληρώ θη άκόμη  
υδρατμού· ό καιρός διατη ρείτα ι θαυμάσιος, άλλά  
σ υχνότερ ον  μ ετα τρέπ ετα ι έ π ί  τέλους εις  βροχήν. 
Α ύτα ι ε ίνα ι έξα ιρετικ αί π ερ ιπ τώ σ εις, θέτουόαι 
εις  σ ύ γχυ σ ιν  τούς θαυμ αστής τοϋ  βαρομέτρου. 
Ή  άλήθεια είνα ι ότι π ρ έ π ε ι  κ α νείς  νά  μάθη νά  
έξη γμ  τάς μεταδολάς του , νά  Ακολουθμ μετά  π ρ ο 
σοχής τάς π ρ ός  τά  έμ π ρ ός  ή  όπίσω  κ ινή σ εις  του , 
καί, π ρό  π ά ντω ν, νά  μ ίι άρκήται νά  έξακριδώ νμ  
έά ν Λ βελόνη εύρίσκηται είς  τ ό ν  καλόν ή  μ εταβλη 
τόν , ή  κακόν καιρόν, είς διαιρέσεις δηλαδή της  
π λα κ ός  έχούόα ς ό χετ ικ ή ν  άξίαν.

Πολλοί Αναρτώσιν είς τό παράθυρόν των θερμό- 
μ ετρον. Ο ύτοι, π ροτοϋ  ένδυθώ σι τό βαμβακερόν  
έπανω φ όριόν τω ν, π αρατηροϋσι τό θερμόμετρον. 
Ή  όυνήθεια  είνα ι καλή . Ά λ λ ά , φ αίνεται, ά γνοοΰν  
δτι τό θερμόμετρον είνα ι έπ ίό η ς  π ρογνω στικόν  
τοϋ καιρού. "Οταν τό βαρόμετρον κατέρχη τα ι, τό  
θερμόμετρον άνέρχεται καί, άμοιδαΐως, έά ν Ανέρ- 
χη τ α ι, τό θερμόμετρον κ α τέρ χετα ι.Έ ά ν δέν ύ π ά ρ χ μ  
Αντίστροφος συμφωνία, δέν π ρ έπ ε ι νά  έμ π ισ τεύ η -  
τα ί τ ις  είς τάς βαρομετρικάς ενδ είξε ις . Καί άνευ  
τή ς  μετά  τοϋ  βαρομέτρου συγκρίσεω ς, μ όνη  Λ 
π ορεία  τοϋ  θερμομέτρου δύνα τα ι νά  χρησιμεΰσμ  
διά τ ή ν  πρόγνω σιν τού  καιρού. "Οταν τό θερμόμε. 
τρον κατέρχη τα ι κανονικώ ς, ό καιρός βελτιοϋται. 
Έ ά ν άνέρχη τα ι π ο λ ύ  ταχέω ς π ερ ί τή ν  μεσημ βρί
αν, είνα ι σημεΐον βροχής.

Οϋτω τή ν 19 Φ εβρουάριου,Λμέραν μ εγά λη ς θυέλ· 
λης, τό θερμόμετρον άνήλθεν είς δέκα βαθμούς. Ή  
πρόγνω σις Γιτο Ασφαλής. Τό θέρος, ή  ϋφω σις τοϋ  
θερμομέτρου σημειώ νει τ ή ν  π ροσέγγισ ιν καται- 
γίδος. ΑΙ ένδείξεις  του  είνα ι έξαίρετοι καί δέν  
στερούνται ίσως άκριδείας ή  μ ό νο ν  τόν χειμώ να, 
κατά τάς χιονώ δεις Λμέρας. Καί, άκόμη, αί Από
τομ οι κατά π ολλούς  βαθμούς τα π εινώ σ εις  του  
π ρ οα να γγέλλουν άλανθάστως τ ή ν  άφ ιξιν καται- 
γίδος Από Βορρά.

Ν ομίζομ εν λ ο ιπ ό ν  ϋτι κακώς π ο ιο ϋ ν τ ες  δέν συμ- 
δουλευόμεθα τό θερμόμετρον, δπω ς ένα σχολούμ ε- 
θα μ έ τό βαρόμετρον, δταν θέλω μεν νά  σχη μ ατί- 
σωμεν π ιθ α νότη τα ς  έπ ί των μεταβολώ ν τοϋ  κ α ι
ρού. Μέ όλ ίγη ν  συνήθειαν φθάνει κ α νείς  είς Α
σφαλή Ακρίβειαν. Καί εν  σύνηθες θερμόμετρον  
μόλις στο ιχίζον έν φράγκον, είνα ι δργανον δυνά- 
μ ενον ν ’ άγορασθή Από δλους, καί νά  παράσχμ  
οϋτω Αληθείς ύπ η ρεσ ία ς είς τούς χω ρικούς, διά  
τούς όπ ο ιους  τό βαρόμετρον είνα ι ήδη δρ γανον  
•δαπ ανη οόν.

Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η  Ζ Ω Η

Οι Π α ν ε λ λ ή ν ιο ι  Α γ ώ ν ε ς .

Π υρετώ δης κ ίνη σ ις  κατέλαβε κατ’ α ΰτά ς τά  Α
θλητικά Σωματεία τοϋ  έλευθέρου, υ π ο δ ο ύ λ ο υ  κ α ι  
έν διασπορά Ε λ λ η νισ μ ο ύ  ένεκα τή ς  έ ν  τώ κ α λ λι-  
μαρμάρω Σταδίω τελέσεως τώ ν Π α νελλη νίω ν Α 
γώ νω ν καί τή ς  ώς έκ τούτου  Α ναπτύξεω ς τή ς εύ -  
γενο ϋ ς  π ρός άνά δειξιν ά μ ίλλης.

Μετά λ ύ π η ς  δμως π αρ ατη ρ οϋμ εν OTt Λ 'Α λεξάν
δρεια δέν Α ντεπροσω πεύθη διά  τοϋ  Γ υμ να στικ ού  
Σ υλλόγου τη ς, Γιν καί γνω ρ ίζομεν καλώς δτι έχε ι  
άθλητάς οΐ οπ ο ίο ι ήσαν είς  θέσιν νά  δ ιεκ δ ικ ή σ ουν  
μ ετ’ έπ ιτυ χ ία ς  τόν κ ότινον. Β ύχόμεθα δ π ω ς έ ν  τ φ  
μ έλλοντι μ ή  σημειω θμ Λ έλλεηβις α ϋτη , ληφθμ δέ  
ύ π ό  τών αρμοδίω ν σύντονος φροντίς π ρ ός  άναζω - 
π ύ ρ η ό ιν  τοϋ  π ρ ός  τή ν  Γ υμ να σ τικ ή ν έρωτος κ α ί  
τή ν  τέλεσιν έτησίω ν Π α να ιγυπ τίω ν Αγώνων.

Καί κατά τούς έφ ετεινούς Π α νελλη νίους τό  ά 
γαλμα τή ς Ν ίκ η ς έλαδεν ό έν  Ά θ ή να ις  «Π ανελλή
ν ιο ς  Σ ύλλογος» δι’ 9 πριότων βραβείων, τόϋ  «’Ε θ ν ι
κού» λαδόντος 7, έκ  τών πρω ταθλητώ ν δέ διεκρίθη- 
σαν κυρίω ς ό σ υμ πα θή ς καί πλα στικώ τα τος ’Ο λυμ- 
π ιο ν ίκ η ς  Ν . Γ εω ργαντάς (τοϋ Π ανελληνίου) ρΐψας  
τ ή ν  σφαίραν είς  Α πόστασιν 12,35 */j μ· ύ π ερ δ ά ς  τό  
ρ ε κ ό ρ  τοϋ  Sheridan 12, 32 μ . καί τ ό ν  λ ίθ ον  
είς  Α πόστασιν 19,96 ύ π ερ δά ς δηλαδή τό ίδτκόν τ ο υ  
ρ ε κ ό ρ  τώ ν  Ό λ . ’Α γώ νω ν (19,92 ’/ ,  μ.) καί ό λ α μ 
πρός 1” . Ό λ υ μ π ιο ν ίκ η ς  τή ς  λιθοβολίας τοϋ  'Ε θ νι
κού Μ,Αόριζας νικ ή σας είς τ ή ν  Έ λευθέρα ν (40,34 *], 
μ.) καί ’Ε λλη νικ ή ν δισκοβολίαν (33,49 μ .) κα ί κ α -  
ταρρίφ ας'είς τό ά κ όντιον τό ρ ε κ ό ρ  τοϋ  Ό λ ν μ “ 
π ιο ν ίκ ο υ  Lemming (53,90 μ.) ρίιβας αυτό  είς Α πόστα- 
σιν 55,10 μ.

Α ί έξετά όεις  τη ς  Γ υ μ ν α σ τ ικ ή ς .

Μετά πρω τοφανούς έπ ιτ υ χ ία ς  δ ιεξή χθησ αν ¿φέ
τος αί έξετάσεις είς τ ή ν  Γ υμ ναστικ ήν τώ ν Σ χο
λείω ν τή ς  ήμετέρας Κ οινότατος Αμφοτέρων τώ ν  
φύλων. Ή  κ α νονικ ότη ς καί εύρυθμία τώ ν Ασκή
σεων καί Λ π λα σ τικ ότη ς τώ ν σωμάτων μ α ρ τυρ οϋ-  
σι καταφανώς τ ή ν  όσημέραι α ύ ξα νομ ένη ν  π α ρ ά  
τη  μ αθητευούσμ  νεολα ία  π ρός τ ή ν  Γ υ μ να σ τικ ή ν  
Α γάπην καί τ ή ν  ύ π ο κ ινο ϋ σ α ν  α υ τή ν καταλλήλω ς  
εΰσυνείδη τον διδασκαλίαν.


