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Ά ρ χ ίζο ν τ ες · Τ ο βιβλ ίο τή ς α ν το χ ρ α ιε ίρ α ς Έ Χ ιαάβτt ‘
του κ. Κ . Χ ρηστομάνου, τ ο όποιον προανήγγειλα μεν,
δημοσιεύομεν ώ ς πρόλογον ολίγος γραμμάς άπό τάς
ω ρα ίας σελίδας τού ακαδημαϊκού Μωρ'ις Μπαρρές
•■Μία α ντο χ ρ α τό ρ ισ ο α τή ς Μ ο ν α ξ ιά ς ·, έκ μεταφράσεως
τού κ. Παύλου Νιρβάνα.
Σ . τ. Δ .
ήν αύτοκρατόρισσ’ αύτή, πού μέ μιά φυγή άδίάκοπη, μ’ ένα ριπίδι ανάμεσα της και τού κόσμου
κ’ ενα πέπλο απλωμένο άπανω στή σκέψη της, μπό
ρεσε νά κρύψη ώ ς τήν ώ ρ α τού θανάτου τό αριστούρ
γημ α πού έπλασε άπ’ τον Ιαυτό τη ς, θ ά τήν καμαρώ·
σωμε τώ ρ α , άν όχι μάτια μέ μάτια, τουλάχιστον δμως
όπ ω ς καθρεφ τίζεται στή μνήμη ένός νέου ποιητή, πού
τά περιστατικά καί τό φυσικό του τόν κάμανε ά ξιο νά
α ίσθανθή τήν ωραιότητά της.
Ν έ α ή αυτοκρατόρισσα τής Αυστρίας Ε λ ισ ά β ετ είχε
θα μ π ώ σ ει μέ τά κάλλη της τούς λαούς της καί δλη τή
μεγάλη κοινωνία τ ή ς Εύρώπης· μά δσο κι’ άν Ιμοιαζε
μέ βασίλισσας παραμυθιού ή πρώτη της ομορφιά, γιά
μά^ στέκει ψηλότερα ή στερνή τη ς ωραιότης, αύτή
που τής χαρίσανε οί πληγές τής ζ ω ή ς . Έ μ ο ια ζ ε ν έτσι
μέ τήν αυτοκρατόρισσα Εύγενία. Π ο ιός λοιπόν θ ά
μπόρεση νάρνηθή τά θέλγητρα πού ματωμένα δά 
κρυα καί τής ζω ή ς τά σημάδια ενώσανε μέ μιας θεα^
κ ά λ λ η ; Σ τή ν απόγονο αύτή των Βιττελσβάχων τα
εξω τερικά περισιαιικά βοηθούνε τις έσωιερικές ^ο
πές. Κ ι’ ό θάνατος έρχεται νά δώση ενα υπέροχο γόη
τρό σιήν ψυχήν αύτήν, πού τάλύπητα χτυπήματα τής
Ειμαρμένης τήν είχανε περίτεχνα δουλέψει σάν ενα
σπάνιο κ’ ευγενικό ϋλικό.
Ή τ α ν ε ένας νέος ’Α θη ν α ίο ς σπουδαστής πού δού
λευε δλη τήν ήμερα κι άργά τό απόβραδο σέ μιά
μελαγχολική πολυκατοικία κάποιου προαστείου τής
Βιέννας. Μ ονάχα, δταν ζητούσε λατινικά κείμενα γιά
τή διδακτορική του διατριβή, όνειρευότανε κάποτε
κι άναστέναζε. “Ο ταν έπεφτε τό βράδυ, ένα κοτσύφι
ερχότανε κι άκουμπούσε στήν άντικρυνή στέγη καί
τραγουδούσε, τραγουδούσε, ώ ς πού τό σκοτάδι εσβυνε
τό μικρούλι του σχήμα καί τή μικρή του φωνούλα.
Καί νά πού μιά φορά ή ρ θ ε στό νού τής Αύτοκρατόρισσας νά μ ά θη τά ελληνικά καί θέλ η σε ένα νέον
"Ε λληνα νά τήν άκολουθάη στούς περιπάτους της.
Τ ή ς μιλήσανε τότε γιά τό σπουδαστή. Κ ’ Ε κείνη
έστειλε αμέσως εν’ αύλικό άμάξι καί τονέ ζήτησε.
Τ ά προτερήματα καί τά μειονεκτήματα έκεινού πού
θ ά γίνη τώ ρ α όδηγός μας, θ ά τάναγνωρίσετε διαβά
ζοντα ς τήν πρώτη σελίδα τού βιβλίου του, γοητευτική
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άπό νεότητα καί δίψα γιά κ άθε τι αρχοντικό, α ισ θ η 
τικό καί σπάνιο, μιά σελίδα πού μέσα της αναγνωρί
ζο μ ε έναν μακρυνόν άδελφό, ποτισμένον άπό άνατολισμό, τού δικού μας τού Ίουλιανοϋ Σορέλ, Μ ά τί
μιλώ γιά τόν Ίουλιανό Σ ο ρ έλ I Ν ο μ ίζω π ώ ς διακρίνω
τώ ρ α τή νέα Έ σ θ ή ρ , δταν λιγοθυμάη μπροστά στόν
Ά σ σ ο υ ή ρ ο ν ο μ ίζω π ώ ς άκούω τόν στίχο τού Ρακίνα
νά έμψυχό)νη τό παιοί αύτό :
Έ α& ήρ, τ ί τάχα ο κ ιά ζ ε ο α ι; A ir ε ϊμ ’ ό ά δ ιρ φ ά ς ο ο ν ;
Ό Χρηστομάνος,. ώ ς τήν ώ ρ α τού θανάτου της, πί
στευε στήν ποιητικήν αύτήν αδελφοσύνη. Θ ά ήτανε λυ
πηρό άν μιά τέτοια πεποίθηση τόν έκανε νά παραλ·
λάξη στό ημερολόγιό του τά αισθήματα καί τά λόγια
τή ς Αύτοκρατόρισσας. Ν ο μ ίζω ω στόσο π ώ ς μπορούμε
νά ξαναβρούμε μέσα στήν τεχνοτροπία τού νέου ποιη
τή τά ίδια κινήματα τής Ε λ ισ ά β ετ τή ς Βαυαρίας. Καί
ΐσα-ΐσα μπαίνομε βαθυά κ’ έμεΐς μέσα στήν ευγενικήν
αύτήν οίκειότητα, άκολουθώντας τόν οδηγόν αύτόν,
παράφορα εύαισθητον, πού_ άπό γενετής του κατέχει
τό γούστο γιά τις πιό σπάνιες αίσθητικές Φαντασίες.
.·. .'Ο Κωνσταντίνος Χ ρη σ τομ ά νος είχε τάχα τό δι
κ α ί ω ς νάποσπάση άπό τό θεληματικό αύτό in p ace
τήν ύπαρξη πού όοηγεΐ τώ ρ α μέσα στήν πολιτεία τών
π ο ιη τώ ν ; Ν έο ς. λαχταρώντας άπ’ όνειρα καί γεννη
μένος νά τ ά ντύνη μέ τήν πορφύρα τού λόγου, δέν μπό
ρεσε; κοντά.στήν τόσο ποιητικήν Αύτοκρατόρισσα νά
κλείση τά μάτια του καί νά κόψη Τή γλώσσα του. Ά ·
νιστορεϊ καθετί πού είδε κ ! α λήθεια Ιρμηνεύει σέ
θαυμάσιους ρυθμούς τά μάγια πού αΙσ θά νθ η κ ε.Ά να μ μένος άπό ένα τέτοιο πλησίασμα, άν άρπαξε ένα κο·
μάτι άπ’ τόλοκαύτωμα πού ζητούσε νά καβ καί νά
γίνη στάχτη, πρέπει νά τού καταλογίσομε τή συναρπαγή,
δχι τήν αρπαγή. Δέν μπόρεσε νά πεταξη στή θάλασσα
τό χρυσό ποτήρι, πού μιά τυχαία περίσταση τόν έκανε
νά σώση άπ' τήν άβυσσο τή ς λήθη ς. Δέν είδα δμως
πουθενά νά κατηγορήσουν τούς φίλους τού Βιργιλίου,
γιατί δέ θελήσανε νά καταστρέψουν τήν A irttá d a , ό 
π ω ς στήν κλίνη τού θανάτου του είχε παραγγείλει ό
ποιητής.
’Αλλοίμονο ! “Ο σο ζϋ στόν βαθύν άμ μο τής αβύσ
σου τό ποτήρι τού βασιλέα τής Θούλης. Ερεθίζει μέσα
μας τήν αίσθηση τ ο ν μυστηρίου καί μάς ύποχρεώνει
σέ κ άθε τόλμη· μά τ ί θ ά ξ ιζ ε τάχα τ ό ποτήρι αύτό άν
τό φέρναμς γύρω στά χέρια τώ ν συμποτών τής αγο
ράς, πού είνε πιά μεθυσμένοι άπό τά πρόστυχα πιοτά;
Ό Θ εό ς νά δώση νά μή γίνη ποτέ κ 'ή αύτοκρατόρισσ' αύτή τη ς μοναξιάς φιλολογικό θ έ μ α καί, κ α θώ ς
λένε, μιά μορφή α ισθητική!
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Μάη τοΰ 1891 δ άδελφός μου κ’ Ιγώ
Α μέναμε στή Βιέννη καί κατοικούσαμε
σ’ ένα μεγάλο σπίτι τής “Αλζερστρασσε, άπό
εκείνα πού χτίζουν σά στρατώνες για εισό
δημα' είχαμε νοικιάσει σέ μιας φτωχής νέας
γυναικούλας ποΰτονε ζωντοχήρα, έπειδή δ άν
τρας της ήτον κλεισμένος σέ φρενοκομείο. Στό
διαμέρισμά μας είχε μαζεμένα όσα έπιπλα
τής άπόμεναν άπ’ τά ευτυχισμένα της χρόνια
καί ή ίδια είχε στριμωχτή σ’ ένα στενό και
γυμνό καμαράκι μαζί μέ τό παιδί της, ένα κο
ριτσάκι τριών Ιτών πού τό φώναζε Γκρετίγκα.
Αύτή ή Γκρετίγκα έβαζε τά κλάματα μόλις
τήν κύτταζε κάνεις χωρίς νά τής χαμογελάση.
ϊ ά καλά έπιπλα τοΰ δωματίου μας και τό στενό
γυμνό καμαράκι και ή ευαίσθητη Γκρετίγκα πού
εύρισκε τόσο τρομερή τη ζωή χωρίς χαμόγελο,
δλα αύτά μοΰ φαίνονταν τότε πολύ συγκινη
τικά.
Ό άδελφός μου Τώνης ήτον φοιτητής τής
Ιατρικής καί πλησίαζε νά δώση τΙς πρώτες,
μεγάλες, λεγάμενες «αύστηρές» εξετάσεις του.
Έ γ ώ , δτι τελείωνα τίς σπουδές μου στή Φιλο
σοφική Σχολή καί σκόπευα τίς προσεχείς παύ
σεις νά τίς περάσω στό "Ινσμπρουκ γιά νά έπεξεργασθώ Ικεΐ, μέ τήν όδηγία ενός φημισμέ
νου καθηγητοΰ τοΰ Ιστορικού Δικαίου, τή δι
δακτορική μου διατριβή «Περί τών βυζαντινών
&εομών εν τφ φραγκικφ Διχαίψα. Τό χειμώνα
έλεγα νά πάρω τό δίπλωμά μου στή Βιέννη.
Ζούσαμε απλά καί ήσυχα, γυρίζοντας σπίτι
προτού κλείσονν τήν Ιξώπορτα γιά νά βυθισθοΰμε στά βιβλία μας. Ποΰ καί που νά ποΰμε
καμμιά λέξη δ ένας τοΰ άλλου, δλόκληρη τή
βραδειά. Καί δταν άνοίγαμε τά παράθυρα, πού
έβλεπαν σέ μιάν αύλή βαθειάν καί σιωπηλή
σάν άβυσσο, μάς ερχότανε άπό πάνω άπ’ τίς
στέγες τών σπιτιών δ θόρυβος τοΰ δρόμου,
άδυνατισμένος καί συγκεχυμένος, καί καμμιά
φορά μια λεπτή ευωδία άπό κάποιο αόρατο
περιβόλι ή ίσω ς άπ’ τίς γλάστρες ποΰ είχε
άπέναντί μας ένα Ισχνό, ξανθό κορίτσι καί τίς
πότιζε κάθε πρωί. Καί Ινώ Ιγώ ήμουν καθι
σμένος μπροστά στό τραπέζι μου καί στον κιτρινόφεγγο κύκλο τής λάμπας μου καί γέμιζα
με γράμματα κάτι μικρά τετράγωνα χαρτάκια,
γτιο
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ή έψαχνα σέ λατινικά κείμενα παραπομπές γιά
τό « m u n d iu m » καί τ ά « b en eficia eeclesias tic a ", ξάνοιγαν τά μάτια τής ψυχής μου μέσ’
άπ’ τίς γραμμές κάποια φωτεινά βύθη, τοπο
θεσίες άπό εύτυχισμένες χώρες, πού ποτέ μου
δέν είχα ΐδή ή ίσως περαστικά νά πήρε τό μάτι
μου, άλλ5 εξιδανικευμένες τώρα καί συνθεμένες
σέ είκόνες φανταστικές. *Ητον ένα άδιάκοπο
ταξίδι Ιπάνω σέ σιγαλές φτεροΰγες, χωρίς κό
πο ή αίσθηση τοΰ χρόνου, σά νά ποΰμε ή
ουσία καί τό άρωμα τοΰ ταξιδέματος. Καί
άναστέναζα βαθυά άπό νοσταλγία γιά κάτι
άφάνταστο καί άνήκουστο.'Ο άδελφός μου πού
παρατηρούσε τδνειροπλάνο βλέμμα μου, άκίνητο σάν ταξιδιάρικο πανί στό πέλαγος, μοΰ
έλεγε κάποτε, δταν άποφάσιζε νά μιλήση.
— “Αν κάνης έτσι, δέ θά βρής άκρη. Δέν
πρέπει κανείς νά παραδίνεται σ τ ά . αΐσθήματά
του: είναι ρεύματα άντίθετα πού παρασύρουν
κάθε πραγματική σκέψη.
Τό πρωΐ νωρίς, δταν άνοίγαμε τά γυαλιά
κ’ έπεφτε στό πρόσωπό μας μιά πνοή δρο
σερή καί παρθενικιά πού μύριζε καλοκαιριάτικην αυγή {σάν ψέματα μέσα στήν πόλη!)
καί τά κεραμίδια άντίκρυ μας χρυσώνονταν, μοΰ
ήτον αυτό σάν ευαγγελισμός ένός άλλου κό
σμου άφθαστου καί άφάνταστου πού τονέ διψοΰσεν ή ψυχή μου.
Ή νοικοκυρά μας συχνά έμπαινε στό δ ω 
μάτιό μας γιά νά πη κανένα λόγο νά ξεσκάση.
'Ο άδελφός μου έδειχνε μεγάλη δυσαρέσκεια
γι’ αΰτήν τήν ενόχληση, Ιπειδή, καί δταν άκόμη
δέν είχε βιβλίο άνοιχτό μπροστά του, Ιξακολουθοΰσε, φαίνεται, νά διαβάζη στό μυαλό
του. Έ γ ώ δμως μ’ εύχαρίστηση προσφερόμουν
σ ’ αυτές τίς διαχύσεις, επειδή ήθελα νά ξεγε
λάσω τό αίσθημα τοΰ καιρού πού περνά καί
νά ξεχάσω τή μίκρόπρεπη πραγματικότητα τής
ζωής μου.
Α μ έσω ς μετά τό φαγητό στό φοιτητικό
ξενοδοχείο μας,
ξαναγύριζα σπίτι κ’ έ
πιανα τήν Ιργασία, Ινώ έξω δλα γυάλιζαν
στόν ήλιο τόσο χαρούμενα καί τά περιβό
λια ήταν κατάχλωρα άπό τά νέα φυλλαρά
κια καί γεμάτα άνθισμένες πασχαλιές, ως ποΰ
άρχιζε νά βραδυάζη. Τότε κάθε μέρα ερχόταν’
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ένας κότσυφας καί καθότανε στήν κορυφή των
κεραμιδιών άντίκρυ μα; και σφύριζε κα'ι τρα
γουδούσε ώρες ολόκληρες μέσα στο συθαμπο
τοΰ δειλινού, πάντα στήν ίδια κορυφή τών κε
ραμιδιών, πάντα τήν ίδιαν ώρα, ώς πού έπεφτε
τό σκοτάδι κ’ έσβυνε τό μικρό του σχήμα
καί τή φωνή του. Τόν περιμέναμε τον κότσυφα
με πάθος, ό άδελφός μου κ’ εγώ. Δέ μιλού
σαμε γι’ αύτόν, κα'ι δμως είμαι, βέβαιος, δ η αν
δ Τώνης γύριζε τακτικά αύτήν τήν ώρα, άμα
είχε βγή έξω, ήτονε μόνο καί μόνο γιά νά μή
χάση τό τραγούδι τοΰ κότσυφα.
Μια μερα τού λέω, ένόσφ 6 κότσυφας τρα
γουδούσε.
— Δεν αισθάνεσαι πόσο μονότονα καί χω
ρίς χαρά περνφ ή ζωή μας· μου φαίνεται πώς
τήν ακούω νά κυλφ.σάν ποταμάκι.
Καί αυτός μού άπαντφ:
— Δεν πρεπει νά συλλογίζεται κανείς τέτοια
λυπηρά πράματα.
Επειδή απο τούς δυό μας, αύτός ήτον πάν
τοτε ό πιο φρόνιμος κ’ εγώ δ παλαβός.
“ Εξαφνα συνέβηκε κάτι ολωσδιόλου απρόο
πτο καί ξεχωριστό.
Έ ν α ς λακές έφερε ένα γράμμα τού Νι
κολάου Λούμπα, πού ήτον ενα ύψηλόν υπο
κείμενον, γνώριμός μας καί μάλιστα λίγο συγ
γενής. Δεν ξέρω τί άπόγινε τό γράμμα, άλλα
θυμάμαι πώς έγραφε καθαρά καί ξάστερα, ένας
άπό τούς δυό μας νά πάη άμέσως στή «Χ όφμπουργκ» 1 καί νά παρουσιασθή στό βαρώνο
Νόπτσα, αυλάρχην τής Α. Μ. τής Αΰτοκρατείρας, επειδή ή Αύτοκράτειρα ζητούσε ενα νέον
Έλληνα, πού νά τής μαθαίνη έλληνικά καί νά
τή συνοδεύη μερικές ώρες στόν περίπατο, καί
είχαν συστήσει εμάς.
Γιά πολλήν ώ ρα κυττάζαμε δ ενας τόν άλ
λον, χωρίς νά λέμε λέξη. Ξέραμε κάπως συγ
κεχυμένα, δτι ή Αύτοκράτειρα μάθαινεν Ιλληνικά. Τήν έποχή πού πέθανε δ Άρχιδούξ
Ροδόλφος είχαμε διαβάσει στις έφημερίδες διά
φορες λεπτομέρειες γι’ αυτήν εκτοτε δμως δεν
άσχοληθήκαμε διόλου μέ τό πρόσωπό της. Έ ξ
άλλου δέν είχαμε καί καιρό γιά τέτοια πρά
ματα
Βλέπεις, ειπα τέλος πάντων στόν άδελφό
μου, δέν έχω δίκαιο νά λέω εγώ πώς κάθε
φορά πού χτυπφ υ ταχυδρόμος τήν πόρτα μας,
είναι ή Ειμαρμένη πού στέκει άπ’ έξω καί
θέλει νά μπή. νΩ ! τί τρομερές πού είναι αυτές
1 H o fb u r g , %ό αΰτοκρατορικό παλάτι.
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οί στιγμές, δταν άνάμεσ’ άπ’ τή Μοϊρα καί τά
θύματά της δέν υπάρχη παρά μόνο μια σα
νίδα !
— Τό βέβαιον είναι δτι εσύ θά.πφς, άποκρίθηκεν δ άδελφός μου.
— Τρελλάθηκες ; ξεφώνισα Ιγώ. Ακόυσες
πολύ καλά, δτι πρέπει νά τή συνοδεύη κανείς
ώρες δλόκληρες στόν περίπατο. Χωρίς άλλο θά
έβαλε στό νοΰ της κανένα δρομέα τών ’Ολυμ
πιακών άγώνων. Κ ’ Ιγώ, μέ τό σώμα μου ! Ά π ό
Ιμας τούς δυό, τουλάχιστον Ιξωτερικώς, Ιού
φαίνεσαι δ πιό γερός.
— Έ γ ώ ! Θά τρομάξη, δταν μέ δή τόσο κοκκαλιάρη !
— Μά οπωσδήποτε εσύ κάνεις τήν πιό καλή
φιγούρα I
— Ά λ λ ο τίποτα; είπεν δ άδελφός μου. Κ ’ έ
πειτα έγώ δέν έχω καιρό I Τέλος πάντων, εσύ
ξέρεις καί μιλεΐς καλύτερα.
Πολλήν ώρα φιλονεικούσαμε, δ καθένας
μας ζητώντας νά βάλη σέ κατάλληλο φώς τά
δχι καί τόσο ξεχωριστά προτερήματα τοΰ άλ
λου, γιά νά κρυφτή δ ίδιος πίσω άπ' τή δική
του ανεπάρκεια. Τέλος πάντων έπεισα τόν άδελφό
μου νά πάη αύτός στό παλάτι. "Οταν γύ
ρισε ήτον πολύ συγκινημένος γιά τή μεγάλη
καλοσύνη μέ τήν οποία τού φέρθηκε ή Αύτοϋ Έξοχότης δ βαρώνος Νόπτσα. Μού διηγήθηκε δτι, άπό αύριον, κάθε μέρα στις δέκα
τό πρωΐ θαρχεται μιά ά'μαξα τής Αυλής στό
σπίτι μας νά τόν παίρνη καί θά τόν ξαναφέρνη
τό βράδυ. Ά λλ’ ένόσφ μούλεγεν αύτά είχε
μιάν όψη σά ζεματισμένο σκυλί. Καί έγώ αι
σθανόμουν ενα παράδοξο αίσθημα, ανάμικτο
άπό χαρά γιά τήν εύηιχία του κ’ έναν κάποιο
θαμπό καύμό, επειδή έλεγα μέσα μου με θλιμ
μένη δποταγή στή θέληση τής Μοίρας, δτι ή
εύτυχία είχε μπή στό δωμάτιον αυτό, άλλά πέρασ’ άπό κοντά μου χωρίς νά μ’ άγγίξη, γιατί
δέ μούτον προορισμένη.
Ή εικόνα τής Αύτοκρατείρας, πού είχαμε
συνειθίσει νά βλέπωμε καθημερινώς στό κου
ρείο ή στό ξενοδοχείο καί πού κάθε φορά,
χωρίς νά τό θέλωμε, τά μάτια μας δέν ξεκολλού
σαν απο πάνω της (επειδή ήτον τόσον απερί
γραπτα ώραία), μού παρουσιαζότανε τώρα σχε
δόν παντού ώς τό μόνο πράγμα πού έπρεπε
καί μπορούσα νά ίδώ, σ’ ενα φώς δλωσδιόλου
διαφορετικό καί, μπορώ νά πώ, μέ μιά βαθειά
συμβολική σημασία: άνέκαθεν αύτές οΐ εικόνες
κρέμονταν έδώ γιά μάς, γιά νά τις δούμε, καί
εμείς δέν έννοούσαμε, δτι μάς εύαγγέλιζαν τό

τί θ ά μάς ήτον Εκείνη μιά φορά, άμα θ ά έμ
παινε στή ζωή μας. . .
Πάνε τώρα πιά οι χιμαιρικές τοποθεσίες πού
ξεπρόβαλλαν άνάμεσα τών γραμμών τών βιβλί
ων μου μαζί μέ τις βραδυνές συναυλίες τοΰ κό
τσυφα· καί πού όρεξη πιά (μά καμμία!) γιά τις
φλυαρίες τής νοικοκυράς μας. Μιά μεγάλη άνησυχία είχε πέσει στή λίμνη τής ζωής μου καί
είχε θολώσει τά κοιμισμένα της νερά. Μέ άγωνία περίμενα κάθε βράδυ τήν έπιστροφή τού
αδελφού μου άπό τό Λάϊντς. . .
Τί σούσουρο στό δρόμο, δταν γιά πρώτη φο
ρά τό αύτοκρατορικό άμάξι σταμάτησε μπρος
στήν πόρτα τού σπιτιού μας! Ά π ’ τό ζαχαροπαλαστεΐο, άπ’ τό καπνοπωλείο, άπ’ τό ψιλικατζίδικο, άπ' δλη τή γειτονιά μαζεύτηκε κο
σμάκης καί στάθηκε γραμμή στά πεζοδρόμια.
Ή νοικοκυρά μας, χωρίς πνοή, μού διηγήθηκε αύτήν τή σκηνή! Καί ώς πού χάθηκε τό ά
μάξι στις καταχνιές τοΰ ίσιου δρόμου τάκολουθούσαν τά μάτια τού κόσμου, τρέχοντας
πίσω το ν οί ίδιοι δμως είχαν μείνει καρφω
μένοι στόν τόπο καί κρυφομιλοΰσαν άτέλειωτα.
Έ γ ώ φανταζόμουν τήν ψυχική κατάσταση τοΰ
άδελφοΰ μου μέσα σ’ δλην αύτήν τήν τελετή·
γι’ αύτό καί δέν τόν είχα συνοδέψει στήν πρώτη
του αύτή καί κρίσιμη έξοδο προς τό μυθικόν
άμάξι. Μέ τή σχεδόν έπώδυνη εύαισθησία
του, μέ τόν παθολογικό φόβο του άπό τόν κό
σμο καί δλες τις πολυθόρυβες Ικδηλώσεις τής
ζωής, δέν αμφιβάλλω δτι τάμάξι του θά τόν
πήγαινε μισοπεθαμένο.
"Οταν γύρισε, διάβασα στά χαρακτηρι
στικά του κάτι πού είχε πολύ βαθυά αίσθανθή
καί πού τό ΰπόφερε σχεδόν μέ πόνο. Τό στόμα
του ήτονε συσπασμένο σ ’ ένα ώχρόσβυστο χα
μόγελο πού έμοιαζε περισσότερο σά βαστηγ
μένο κλάμα παρά σάν κάθε τι άλλο. Κι’ αύτό
τώχει πάντα, δταν τού συμβαίνη τό έκτακτο
καί τό απρόοπτο: μιά εΐδησις πού δέν περι
μένει, μιά μεγάλη δυστυχία, άκόμη καί ή Ιδέα
τοΰ θανάτου φέρνει τό οίκτρόν αυτό χαμό
γελο στά χείλη του, Ινώ σέ δλα τά άλλα συμ
βάντα τής κοινής ζωής βαστά μιάν αυστηρή
σοβαρότητα. Τού έκανα διάφορες ερωτήσεις,
άλλά στήν άρχή δέν ήθελε σχεδόν τίποτα νά
μού διηγηθή. ’ Εννόησα, δτι τή στιγμή αύτή
περιφρονοϋσεν έξ ένστικτου δλες τις συνειθισμένες λέξεις ώς άκατάλληλες, έπειδή δέ φθά
νουν τόσο βαθυά. Τέλος πάντων είπε μόνο:
— Ή τ ο ν παρά πολύ καλή μαζί μου. Είναι
πολύ πιό ώραία παρά στις εικόνες της· είναι

άπερίγραπτη. ΜιλεΙ πολύ σιγαλά καί άγάλια. μέ
μιά φωνή σάν τραγούδι. Περπατήσαμε δύο
ώρες στόν κήπο καί μιλήσαμε γιά ένα σωρό
πράγματα. Μέ ρώτησε γιά τόν μπαμπά, τή
μαμά, τάδέλφια μας καί πρό πάντων γιά σένα.
Στά τελευταία δέν ήξερα πιά τί νά τής πώ· τής
διηγήθηκαγιά τό Πανεπιστήμιο καί περί’ Ιατρι
κής. Αύτά τής φάνηκαν πολύ ενδιαφέροντα. Μού
δήλωσε, δτι δέν έχει καμμιάν έμπιστοσύνη στήν
’ Ιατρική : τό πολύ πολύ στήν ομοιοπαθητική
μέθοδο. «Οί άνθρωποι, είπε, θέλουν έτσι καί
έτσι νά γελιούνται καί οί μικρές δόσεις βλά
πτουν δλιγώτερο» . . . . Μέ ρώτησε, αν με
λετώ πολύ, κ’ έγώ τής είπα, δτι έχω άκό
μη νά δώ σω έξετάσεις σέ είκοσι μαθήματα
καί δτι μού μένουν νά μάθω άπ’ έξω τουλά
χιστον δέκα χιλιάδες σελίδες, και αύτή τότε ξε
φώνισε σιγά: «Μ ά αύτό είναι τρομερόν.!!'
Έ γ ώ τονέ μάλωσα:
— Τί έκανες καλέ!
— Έ καί; μπορεί νάποτανθή σέ σένα άν
θέλη.
Αύτήν τή βραδυά τήν περάσαμε σάν εορτή.
Στήν άρχή ό άδελφός μου θέλησε νά κερ
δίση τις χαμένες του ώρες καί άρχισε νά διαβάζη μέ λύσσα τά βιβλία του, άλλά δέν μπό
ρεσε νά καταφέρη ούτε μιά σελίδα. Έ τ σ ι άποφασίσαμε νά βγούμε έξω. "Ως τις ¿νδεκα
περασμένες μείναμε στό καφενείο, δπου ξεφυλ
λίσαμε καί διαβάσαμε δλα τά εικονογραφημένα
περιοδικά καί δσες έφημερίδες ηυραμε
Τήν άλλη μέρα τό πρωί, ή ίδια ιστορία.
Ή πορτιέρισσα ανέβηκε στήν κατοικία μας γιά
νά μάς άναγγείλη, δτι ξαναήρθε ή άμαξα τοΰ
παλατιού. «Σήμερα έχει άσπρα άλόγατα. Χριστούλη μου! χαράστον πού θά καθίση μέσα.
"Ολο καί μετάξι είναι 1» φώναζε άπ' τή σκάλα
άκόμη, πριν νά μπή στή θύρα μας, λαχανια
σμένη, άλλά λαμποκοπώντας άπό υπερηφάνεια
καί πατριωτικό ενθουσιασμό. Ε μπ ρός σ' ένα
άνθρωπομάζωμα άκόμη πιό σημαντικό άπ’ τό
χθεσινό καί άνάμεσα σέ δύο φράχτες άπό μα
τιές διαπεραστικές καί στόματα άνοιχτά, ό άδελ
φός μου έγιν’ άνάρπαστος, χάθηκε μέσα σ’
ένα άχτινοβόλημα γυαλιστερών τροχών κ’ ένα
παχύ πλατάγισμα τών ωραίων άσπρων άλογων.
Πρός τό μεσημέρι άρχισε νά βρέχη ραγδαία.
Γύρισε κατακουρασμένος, μέ ύγρά ρούχα. Μού
διηγήθηκε δτι τούς είχε πιάσει ή βροχή πολύ
μακρυά άπ’ τόν πύργο. Αύτός δέν είχε όμπρέλλα. ’ Εξακολούθησαν τόν περίπατό τους
κάτω άπό τά μεγάλα δέντρα τοΰ άλσους. “Ο-
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ιαν έφθασαν πάλι στόν πύργο, ήτον μούσκεμα.
'Η Αύτοκράτειρα διάταξε νά τού δώσουν άλλα
φορέματα και νάνάψουν φωτιά στό δωμάτιον δπου έμενε. ΤΗτον άναγκασμένος νά καθήση εκεί καί νά περιμένη ώς ποΰ νά στεγνώ
σουν τά ρόΰχα του. 'Η Αύτοκράτειρα έστειλε
δύο φορές νά ρωτήση μήπως κρύωσε.
— "Ολα υπυφέρονται, έλεγε τό βράδυ, νά
μήν ήτον μόνο αυτό τό τρομερό αμάξι τής
Αυλής 5 "Ολος δ κόσμος μέ κυττάζει σά φάν
τασμα. Στή Μαριαχίλφερστρασσε προ πάντων,
στήν Ιπιστροφή, είναι άληθινό μαρτύριο !
Τήν άλλη μέρα, μόλις ήρθε σπίτι, μου φόίναξε άπό τό κατώφλι τής θ ύ ρα ς:
— Αύριο θά πρς εσύ στην Αύτοκράτειρα,
θέλει νά σε γνωρίση.
— Τώκανες Ιπίτηδες, είπα, επειδή έχεις νά
μελετήσης.
— Ό χι, αλλά μόνο τής μίλησα για σένα
και όταν μ ’ άποχαιρέτησε μου είπε δυό φ ορές:
« Μτ λησμονήσετε νά πήτε στόν άδελφό σας,
δτι αύριο μπορεί νά έλθη αύτός στη θέοη σας»

"Ενας θαλαμηπόλος μέ μαύρην οικοστολή
μέ υποδέχθηκε στήν κιγκλιδωτη θύρα τού πάρ
κου καί μοΰ είπε, δτι ή Αύτής Μεγαλειότης
μέ παρακαλοΰσε νά την περιμένω στόν κήπο.
Μέ όδήγησεν εϊς ένα άπό πρίν όρισμένο μέ
ρος τού πάρκου, πλησίον τού πύργου, καί μ’
άφήκεν Ικεΐ μονάχον, άφοΰ μοΰκαμε μιά βα
θύτατη υπόκλιση.
Μεταφερμένος έτσι ξαφνικά άπό τή σταχ
τερή άτμοσφαΐρα τής ταπεινής καθημερι
νής ζωής τής πόλεως σ’ αύτό τό κλεισμένο
αυτοκρατορικό περιβόλι, δπου οϊ κοινοί θνη
τοί δεν πατούσαν ποτέ τό πόδι τους, ταραγ
μένος άπό τήν αναμονή ενός κρίσιμου συμ
βάντος της ζωής μου, βρέθηκα, μπορώ νά πώ,
Ιξω άπ’ τά δρια τής συναισθήσεως και τού
εγώ μου. Μοΰ ήτονε σά νά συνέβαιναν ολ’
αυτά σ ’ ένα άλλο πρόσωπο και δμως αύτό
νά ήμουν εγώ. Είχα τό αίσθημα, δτι. δνειρευόμουν ένα παράδοξο καί θελκτικόν ό
νειρο και φοβόμουν μήπως σβύση πολύ γρή
γορα· εξ άλλου ή ανυπομονησία γι’ αύτό ποΰ
έπρόκειτο νά έρθη με βασάνιζε υπερβολικά
και δέν έβλεπα τήν ώρα πότε νά ξυπνήσω.
Δέ γνώριζα τήν Αύτοκράτειρα παρά άπ’
τίς είκόνες της πού τήν παράσταιναν σχε
δόν πάντα μέ τό στέμμα στο κεφάλι. Ή 

μουν γεμάτος άπό μιαν άνέκφραστη συγκίνη
ση. Πλησίον μου στεκόταν’ ένα δεντράκι πού
έτρεμε ολόκληρο κι αύτό, μιά μιμόζα άνθισμένη σ ’ άπειρα χρυσά σβολαράκια. Όλόγυρα
βούδαν πλήθος μελίσσια. Μοΰ φάνηκε, δτι
δλα αύτά τά χρυσά σβολαράκια, εκτός απ’ τή
μεθυστική τους εύωδία, έχυναν καί ένα χρυσό
χαμόγελο- βέβαια δέν ήξεραν, δτι βρίσκονταν
εδώ άλλο τόσο γιά μένα δσο καί για τίς μέ
λισσες, γιά νά μπορέση ή Οψη τους, γιά νά
μπορέση ή πνοή τους νά μοΰ κάμουν τήν ώ 
ραν αύτή πανεύοσμη καί αλησμόνητη, δσο και
γιά νά χαρίσουν τό μέλι τους στα μελίσσια.
Καί σάν τά μελίσσια, τό αίμα μου βούιζε στα
μηλίγγια μου, Ινώ έλεγα στον Ιαυτό μου : «Νά
ένας κόσμος πού ζή χωρίς έμενα, πού φαίνε
ται πώς ούτε καν μέ γνωρίζει καί δμως άπό
αμέτρητα μάκρη μέ καλεϊ καί μέ προσμένει!»
Ξαναζώ πάλιν, μαγευτικά, τήν ποίησην αύ
τής τής ώρας, τής γεμάτης θεσπέσιαν άγωνία, πού μέ συνεπήρε μακρυά άπ’ τόν έαυτό
μου, σ ’ έναν ορίζοντα μυστηρίου χωρίς δριο,
πού μ' έρριξε σέ μιαν άβυσσο, τόσο πού, δταν
πάλι συνήρθα, αίσθανόμουν σά νά μ’ είχε
σηκώσει ένα μεγάλο κΰμα άπό τόν πρασινόφεγγο
καί άθύμιστο βυθό μιάς θάλασσας καί νά μ’
είχε ρίξει σ’ έναν ξένο καί ξεχασμένο γιαλό τοΰ
νησιού τής Ζωής. Καί ένόσψ στεκόμουν έτσι
δά, ή ψυχή μου όλοένα περισσότερο γέμιζε
άπ' τή βεβαιότητα πώς άπό στιγμή σέ στιγμή
θά έβλεπαν τά μάτια μου δ,τι πολυτιμότερο
είχε νά μοΰ φανερώση ή ζωή μου.
Διά μιάς βρέθηκε μπροστά μου ΕΚΕΙΝΗ,
χωρίς νά τήν άκούσω νάρθη, μαυροφόρα καί
λυγερή σάν κυπαρίσσι. . . .
Πρίν άκόμη μ’ άγγίξη ή σκιά της γιά νά μέ
κάνη νά πεταχτώ τρομαγμένος άπό τδνειρο
πού μέσα του χανόμουν, αίσθάνθηκα τό πλη
σίασμά της, καί αύτό τό αίσθημα, αν καί γεν
νήθηκε συγχρόνως μέ τόν ερχομό της, μοΰ
φάνηκεν ώς νά υπήρχε στήν ψυχή μου προ
πολλοΰ, ώ ς νά είχα ζήσει μαζί του ώρες καί
χρόνια. Στεκόταν' Ινώπιόν μου λίγο γερμένη
πρός τά εμπρός· τό κεφάλι της ξεχώριζε άπ’
τό βάθος μιάς λευκής δμπρέλλας, διάφεγγης άπ’
τίς άκτΐνες τοΰ ήλίου πού Ικαναν σά μιά φ ω 
τεινή καταχνιά, σά φωτοστέφανο γύρω στο
μέτωπό της. Μέ τό δριστερό χέρι κρατοΰσεν
ένα μαΰρο ριπίδι, έλαφρά ακουμπισμένο στο
μάγουλο, Καί τά μάτια της, χλωμόχρυσα, μέ
άτένιζαν άκολουθώντας τίς γραμμές τοΰ προσώ 
που μου, ζωντανά άπό τόν πόθο νάνακαλύ-

ψουν Ιπάνω του κάτι. Ηύραν άρα γε αύτό πού
ζητούσαν; Μήπως άργότερα μόνο μοΰ χαμο
γέλασαν, ή μέ τό πρώτο συναπάντημα μέ φ ώ 
τισαν μέ τίς γελαστές τους άκτΐνες;
Τή στιγμή εκείνη δέν είχα καιρό νά συλλογισθώ τέτοιο πράμα, καί τά συναισθήματα
πού τόσο καθαρά διακρίνω τώρα, δέ ζοΰσαν τότε μέσα μου παρά μόνο θαμπά, συγ
κεχυμένα καί άσυναίσθητα. "Ενα δμως εν
νόησα άμέσως: ήτον Αύτή! — καί συνάμα άπόρησα βαθυά: τί λίγο ποΰ έμοιαζε μ’ δσες
φωτογραφίες της είχα ίδή! Ή τ ο ν δλωσδιόλου
άλλοιώτικη και μολαταύτα ήτον ή Αύτοκράτειρα. Καί μέσα μου έλεγε μιά φωνή πώς αύτή
ή αύτοκράτειρα δέν ήτον μόνο μιά αύτοκρατό ρ ιο ο α ; άλλ’ δτι βρισκόμουν μπρός σέ μιαν
εμφάνιση άπό τίς πιο ιδανικές καί τίς πιό τρα
γικές τής άνθρωπότητος. Τί μίλησα τότε ; Ντρέ
πομαι νά τό ξαναθυμίσω στόν Ιαυτό μου:
κάτι φράσεις άνακατωμένες, λόγια μασημένα γιά
τήν εύτυχία μου καί τήν υψηλή τιμή. . . . ’Ε 
κείνη δμως μέ βοήθησε νά μήν πνιγώ στήν
πρώτην αύτήν τρικυμία, καί είπε, πάντα μέ τις
φωτεινές άκτΐνες τής καλοσύνης στα μάτια της.
— Ό τ α ν οί "Ελληνες μιλούν ελληνικά εί
ναι σά μουσική.
Κ ’ έπειτα πρόσθεσε:
— Σήμερα θ ά πάμε έως τό τέλος τοΰ κή
που. Θά Ιδοΰμε πολύ μεγάλα καί ωραία δέν
δρα καί θάπολαύσωμε μιά θέα μαγευτική. ^
Αύτήν τήν πρώτη μέρα ό περίπατος στό
πάρκο τοΰ Λάϊντς βάστηξε περισσότερο άπό
τρεΐς ώρες.
Τί εϊπαμε όλες αύτές τίς ώρες; Ό τα ν θέλω
νά τό θυμηθώ, πνίγεται κάθε λεπτομέρεια σά
μέσα σ’ ένα σύννεφο εύτυχίας, δφραστα. Τέ
τοια είναι ή αΐσθησις τοΰ ονειρεμένοι· πού
ξυπνφ ποτισμένος γλύκα ώς τής πειό βαθειές
ρίζες τής δπάρξεώς του, τό στήθος του γεμάτο
σάν άπό άνθινη ευωδία, καί δμως δέν ξέρει
πιά τί ονειρεύτηκε. Κ! έπειτα αύτή ή αξέχαστη
αίσθητικότης τοΰ έξω κόσμου γύρω μας Ικείνη
τήν ήμερα! "Αλσος μαγευτικό πού μάς άγκάλιαζες, άλησμόνητο καί σύ έπειδή τραγουδού
σες τήν Ισώτερή μου μιλιά, Ιπειδή οί γραμμές
καί τά χρώματά σου ήτανε σάν δσα μέσα μου
τραγουδούσαν. "Ετσι κ’ εγώ πίστεψα σχεδόν,
δτι ή πιό ενδόμυχη ύπόστασις τοΰ είναι μου
είχε σκορπιστή καί μεταμορφωθή μαγικά σ’
δλα αύτά τά θαύματα: στή δροσιά τής αύγής,
στό ζωντανό δίχτυ των άκτίνων τοΰ ήλίου,
στό πράσινο μυστήριο τοΰ δάσους, σ’ δλες τίς

φωνές πού έθιγαν μέ μουσικές φτεροΰγες τήν
ακοή καί τήν ψυχή μου. Αύτή ή περιπλάνησις άνάμεσα σ’ άνοιχτόχρωμους κορμούς άπό
οξιές καί σημύδες, αύτό τό βύθισμα μες τούς
μενεξεδένιους ήσκιους τοΰ παραμυθιού πού σάν
χέροπιαστοί παραμέριζαν στά βήματά μας, στ’
αθόρυβα μας πατήματα Ιπάνω στό μαΰρο υγρό
χώμα, τό οτρωμένο πλατεία μέ βρύο, ποΰ άπό
μέσα έβγαζαν μεγάλα μανιτάρια τό κεφάλι
τους νά μάς δούνε νά περνούμε, έπάνω στά σαπι
σμένα φύλλα τοΰ άλλου φθινοπώρου, ποΰ κάτω
τους άκόμη άνθιζαν μενεξέδες. Καί έξαφνα, ένα
μεγάλο δέντρο, όλομόναχο, έχυνε στίς ερημιές
γύρω του μιαν ξεφωνηιή άγαλλίαση, ψέλνον
τας μ’ δλες του τις κορφές— μοναδική ορ
χήστρα άπό μύριες φωνές μικρών ξετρελλαμένων πουλιών! Καί έπειτα έν’ άνοιγμα στό ύ 
ψος, καί κάτω, κύματα ατέλειωτα άπό φύλλα,
οί κορυφές τών δέντρων πού σάν ξεπλεγμένες κόμες στόν άνεμο άνέμιζαν καί σάλευαν καί
σιγοτραγουδοΰσαν τόν πόθο τους. Πέρα δμως
άπ’ τό ζωντανό πέλαγος τοΰ δάσους άνοιγε
δ άπλωτός κάμπος, καί τά χλοερά λειβάδια του
έφθαναν ώ ς τή μακρυνή δεντροστοιχία τών
σκοτεινών δέντρων, ποΰ άνάμεσά τους περ
νούσε ό σκονισμένος δρόμος άργά και κουραμένα. Καί πιό μακρυά άκόμη, β-ιθυά στόν δρίζοντα, μιά μελανή καταχνιά σάν άπό σκιά καί
αίμα, γεμάτη άγέννητους κεραυνούς τής Μοί
ρας, βαρυά καθισμένη Ιπάνω στήν πολιτεία .
Π ρόβαινεν’ Εκείνη μέσα στο πολύδενδρο άλ
σος, λές κ’ ήθελε νά όδηγήση τό Ισώτερό της
άχτινοβόλημα πρός έναν άπό πρωτήτερα όρι
σμένο σταθμό, πρός ένα γνώριμόν της βωμό.
Καί δλα γύρω της φαίνονταν σά νά εΐχαν
μυηθή στό μυστήριον αύτοΰ τοΰ προσκυνή
ματος: δλα έπαιρναν άλλην δψη καθώς πλησίαζεν Εκείνη. Ή φυσιογνωμία, ή άπόχρωσις
τής ζωής δλων τών πραγμάτων γύρω ζωντά
νευε καί υψωνότανε κατά έναν τόνο, σά νά προσ
παθούσαν δλα μαζί νάπαντήσουν στήν ίδική
της ενδόμυχη μουσική καί μ’ αύτή νά ενωθούν
σέ μιά συνήχηση άρμονική.
Καί καταλάβαινα τότες, δτι οί κρήνες καί οί
πηγές άλλέως τραγουδούσαν στό πλησίασμά
της, δτι οί βράχοι καμπυλώνονταν καί απά
λυναν τά σχήματά τους, παίρνοντας γραμμές
αγνής ομορφιάς, και οί πέτρες άκόμη έχυναν
μιάν εύοσμη πνοή, δτι τά φύλλα τών δέν
τρων μόλις φανερωνόταν’ Εκείνη άνατρί*
χίαζαν, δπως δταν άπαντέχουν τόν ήλιο τήν
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αύγή, καί πάλι έγερναν άπελπισμένα άμα έ αποτείνει στην πρώτη μας συνάντηση, τόσο
φευγε μακρυά τους.
πού κι άπό τόν ήχο τους μονάχα άποχτούσα
Κοντά της δλα τά άνθη μοΰ φαίνονταν συγ- τήν πεποίθηση, δτι αυτός ό καθημερινός χω
κινημένα. Μερικά άπαντούσαν μέ χρυσό χαμό ρισμός είχε μέσα του γιά μένα τήν υπόσχεση τής
γελο στο βλέμμα της, άλλα κουδούνιζαν σιγά ά ν α νεώ σ εω ς.......................................... . . .
τά καμπανιστά τους κεφαλάκια ή άνοιγαν κάτι
ούράηα μάτια όλογάλανα. ΤΗταν δμως καί
Δύο φορές μόύ δόθηκε ή άδεια νά πε
άλλα πού έτρεμαν δλόκληρα χωρίς ή παραμι ράσω μέ τήν Αύτοκράτειρα άπό τά Ίσωτερικά
κρή πνοή άνεμου νά τά Ιγγίζη: αυτά ήτανε διαμερίσματα τού πύργου καί μού φάνηκε τότε
σχεδόν δλα άχνόασπρα μέ πέταλα διάφανα σαν ώς νά μήν είχαμε φύγει άπό τό περιβόλι, επειδή
άπό μεταξωτή γ<ίζα καί ot κάλυκες τους, πού έπαιρνε μαζί της έκεΐνον τόν κόσμο πού άπαύύψώνονταν Ιπάνω σε μίσχους χλωμούς καί ευ- γασμά του έδειχνε νά ήναι, σά μιαν ατμό
Οραυστους σά λαιμούς κύκνων, έγερναν άνά- σφαιρα. « ό ύ χωρίς αντή δεν μπορούσε ν’ άναλαφρ« πότ’ εδώ πότ’ εκεί. Παρακάτω, άνοι πνεύση. Σ ’ ένα άπ’ τά βιαστικά περάσματα τού
γαν αμέτρητα μικρά στοματάκια, δροσερά καί πύργου χρεωστώ τή φευγαλέα τριανταφυλλένια
ρόδινα, σαν άπό Ινα σωρό παιδάκια πού στέ οπτασία τής κόρης της, άρχιδουκίσσης Βαλερίας,
κουν καί χάσκουν. Γ ια τά τριαντάφυλλα δέ πού μέσ’ σέ μιά μεγάλη φωτεινή αίθουσα ζω
θέλω νά μιλήσω: τού καθενός ρόδου ή πνοή γράφιζε λουλούδια- μιάν άλλη φορά τήν πήρε
(ω μαγεία!) πετοΰσε νά μάςάνταμώση, προτού τό μάτι μου νά γνεύη της μητέρας της πίσω
ακόμη τό Ιδοΰμε, καί άπό κοντά φαίνονταν άπ’ τά γυαλιά μιας σέρρας στόν ήλιο, σάν άπό
σά χείλη πού φιλούσαν στόν άέρα', μυστικά. τό βάθος ματιών δλάνοιχτων σ ’ δνειρα μεση'Αλλού πάλιν έβλεπε κανείς μάτια πού μέ κόπο ριάτικα.
ύψωναν βαρειά κέρινα βλέφαρα καί άτένιΚαί ό Αύτοκράτωρ μερικές φορές έβγαινε
ζαν άποκάτω μέ βαθύχρωμες μενεξεδένιες κό άπ ’ τόν πύργο καί κατέβαινε μέ βήμα στα
ρες, μισοκοιμισμένα καί λυπητερά. Καί παρά θερό καί Ιλαστικό άπό τό άνδηρο γιά νά συνπέρα άκόμα ήταν άλλα λουλούδια στόν ήλιο, αντήση στόν κήπο τή σύζυγό του. Στό πλευρό
σάν αποκαρωμένα απ’ τή γλύκα τής ζωής, καί του τότε Εκείνη ήτον ίδια ή Ινσάρκωσις τής
ζύγιαζαν τά μικρά πολύχρωμα φτερά τους — πε ’Ιδέα ς πού τό μεγαλείο της ανυψώνει τόν αύταλούδες έτοιμες νά πετάξουν.
τοκράτορα πάνω άπ ’ τούς άλλους άνθρωπον?'
"Ολα αυτά τά θαύματα εγώ τά εξηγούσα μέ καί μολαταύτα, σέ κάθε τέτοιαν περίσταση, δέν
τόν ερχομόν ’ Εκείνης........................................
κατώρθωνα νά ελευθερωθώ άπό τή σκέψη, οτι
ήτον ξένη
μες τόν αύτοκρατορικο πύργο:
"Οταν ή ήμερα άρχιζε νά πεθαίνη καί ό ή ό κήπος καί τά δάση ήτον ή προορισμένη της
λιος έγερνε πίσω άπό τά δάση καί τά παχειά κατοικία, καί δταν ήθελε κανείς νά τή σχετιλειβάδια γαλάζωναν μυστικά καί άπό τά φύλλα σθή, έπρεπε νά πάη νά τήν εύρη στό μυστικό
στάλαζαν απαλά επάνω μας οί γλυκύτατες ήρε- της Βασίλειο........................................................
μίες τού δειλινού, τότε έπαιρναν τέλος καί οί
οδοιπορίες μας. Μέ πολύγυρες λοξοδρομίες, γιά
Έ πειτα έφθασε ή τελευταία εκείνη ήμερα
νάπολαμβάνωμε δσο τό δυνατόν περισσότε
πού ήτονε νάφήση τόν πύργο καί τό άλ
ρο τ'ις υστερνές αυτές μελαγχολίες, Ιπιστρέφαμε σος τού Λάϊντς γιά νά μεταφέρη τή διαμονή
στόν πύργο. . . Σ το δρόμο μας τά άνθη έ  της, δπως κάθε χρόνο, εΐς τό Ί σ λ καί εις τό
κλειναν χά πέταλά τους σά ματόφυλλα κουρα Γκαστάϊν. Έ κεΐ πέρα άλλα δάση καί άλλα βουνά
σμένα, καί ένα μακάριο βύθισμα, ένα ξαναγύτήν περίμεναν. Αδτή ή περιοδική άναχώρησις
ρισμα στόν έαυτό τους έδειχναν δλα δσα έως μού έκανε τήν ίδιαν εντύπωση, δπως δταν α
τώρα είχαν παραδοθή τόσο σπάταλα στο φώς κούω νά λένε πώς ήρθε πάλι ο καιρός νά φ ύ 
καί στη ζωή. Έ γ ώ τότε συνόδευα ’ Εκείνην ως γουν τά πουλιά γιά τό χρονιάρικο ταξίδι τους,
τό άνδηρο τού πύργου, περνώντας πλάι άπό επειδή είχα σχεδόν συνειθίσει νά τηνέ βλέπω
λίμνες σαν καθρέφτες, πού Ιπάνω στις κοιμι μέ τά ίδια μάτια παγναντεύει κανείς τά δσα
σμένες τους σιωπές άρχιζαν νά μαζεύωνται τά γλυκύτατα πλάσματα βρίσκονται πλησιέστερα
λευκά όνειρα τών νούφαρων. Έκεΐ μ’ άποχαι- στή φύση καί σέ σχέσεις πιο άπλές μαζί της
ρετούσε μέ λίγες λέξεις: δταν τις άκουγα μου παρά οί άνθρωποι. Τή στιγμή πού τήν απο
φαίνονταν σά μιάν ήχώ τών δσων μού είχεν χαιρετούσα μού είπεν άκόμη:

— Καλήν άντάμωση! Σας χρεωστώ) μερικές
ώρες πού δέ θά ήθελα νά τίς ξεχάσω. Εύ
χομαι νά περάσετε ένα ωραίο καλοκαίρι!
Καί τά μάτια της μέ άτένισαν τόσο σοβαρά
καί βαθυά σά νά ήθελε νά διακρίνη όλες τίς
πίκρες πού είχαν μαζευτή στις ρίζες τών σκέ
ψεων μου γιά νά μού τίς πάρη καί στή θέσι
τους νά βάλη τήν Ιλπίδα τού ξαναϊδωμοΰ.
Τήν ίδια ήμερα έφυγα γιά τό "Ινσμπρουκ,
άκόμη σάν πλανταγμένος άπ’ δλα αυτά τά συν
αισθήματα πού καθώς νόμιζα θάπόμεναν,
δσο ζούσα, ή μόνη τροφή τής ψυχής μου.
Έ τ σ ι μοΰ πέταξαν οί ώρες καί οί μέρες μιάς
σχεδόν φανταστικής διπλοζωής. Κάθε βράδυ
τό θαυμάσιο άμάξι μου, τό «όλο καί μετάξι»,
μέ τά μεγάλα άσπρα άλόγατα πού σχεδόν δέν
πατούσαν τό χώμα, μ’ άρπαζ’ άπ’ τόν πύργο
τού δάσους στα σύννεφα. Στόν άνοιχτό κάμπο
ήταν πεσμένη μι’ άνεκλάλητη γαλήνη έπειτα
άπό εκείνη τή συμπυκνωμένη ζωή τού ονείρου
πού έφευγε πίσω μου στα βύθη τού δρίζοντος, δλο εικόνες χιμαιρικές τυλιγμένες άφάνταστα σέ άχνες ίριδόχρωμες μαγείας καί παρα
μιλητού. Καί έπειτα έμπαινα πάλι στήν πόλη,
άνάμεσα στους πολλούς φορτωμένους ανθρώ
πους, δλους τόσο βιαστικούς πού φαίνονταν
πώς δέν είχαν καιρό νάναι λυπημένοι, παρά
έσερναν στάναμεταξύ τίς λύπες τους μαζί τους,
επάνω στά πρόσωπα καί στίς κινήσεις τους.
Τέλος γύριζα σπίτι. Κάθε φορά πού διάβαινα
τό κατοκρλι τού δωματίου, μού σφιγγόταν’ ή καρ
διά σάν μπρός σ ’ Ινα χαμό, Ιπειδή κάθε γωνία,
κάθε άντικείμενο μού ξεφώνιζε τή βεβαιότητα,
δτι Ιδώ, μέσα σ’ αύτήν τήν άτμοσφαίρα δέ θά
μπορούσα πια νά υποφέρω τό βάρος τής συνειθισμένης ύπάρξεως ούτε τήν εσώτερη μου μονα
ξιά. . . Ή αλήθεια είναι, πώς δλον αύτόν τόν
καιρό δέν ξυπνούσα στήν κοινή ζωή παρά μόνον
δταν ή ημέρα έπαιρνε τέλος, γιά νά ξαναβυθισθώ πάλι τήν επομένη αύγή, μέ τό φώ ς τού
ήλίου, στό παραμύθι μου. Αυτή ή καθημερινή
άλληλουχία τού ονείρου καί τής πραγματικότητος σ’ ανάστροφη τάξη : ή ξυπνητή ζωή γιά
δνειρο καί ό ύπνος τής νυκτός γιά μόνη
αλήθεια, σκόρπισε στήν περίοδο αυτή τής ζωής
μου μιά λάμψη ύπερφυσικής ποιήσεως γιά
πάντα. Στά λιγόχρονα διαλείμματα αυτών τών
δυο καταστάσεων, προσπαθούσα νά δώ σω λο
γαριασμό στόν έαυτό μου τί συνέβαινε μέσα
μου, αλλά μού ήτον σχεδόν άδύνατο νά δια
κρίνω πότε ήμουν ξυπνητός καί πότε κοιμισμέ

νος· επειδή καί δ ύπνος μου άκόμα δέν ήτον
παρά μιά έξακολούθησις αυτής τής συννεφια
σμένης κα» πλανταγμένης Ικστάσεως πού τίποτ’
άπ’ αύτήνα δέν άνέβαινε στήν επιφάνεια τής
συναισθήσεώς μου. "Ολα ήταν άξεχώριστα, βαθεια καί απόμακρα, σά θαμμένα σέ καταχνιές.
Μιά γυναίκεια σκιά,λυγερή καί μαυροφόρα σάν
κυπαρίσσι, και μόνον αύτή, υψωνόταν’ Ιπάνω
άπό δλα— μαύρη ίρις ζωντανή πού περπατούσε
σέ μαγεμένο περιβόλι. Καί μόλις έβγαινα άπ’
αυτό τό περιβόλι έπεφταν πάλι τά νέφη στήν
ψυχή μου. "Ενα πράγμα μονάχα ήξερα μέ βε
βαιότητα·. κάθε φορά πού ή κι,γκλιδ'ωτή θύρα
τού πάρκου τού Λάϊντς έκλεινε πίσω μου, μέ
συνέπαιρνεν ένα θαμπό αϊσθΐ)μα τρόμου, σά
νάφηνα κάποιο άσυλο πού θ ά μέ προστάτευε
άπό τίς άπειλές τής σκοτεινής ζωής, γιά νά
μπώ σέ άγνωστους κινδύνους· και άπ' δλους
τούς κινδύνους πού διέτρεχα τότε, ό πιό
φριχτός μού φαινότανε νά μήν ξαναβρώ τό
δρόμο τού γυρισμού. Κάθε βράδυ έπαιρνα
τήν άπόφαση, τήν άλλη μέρα νά παρατηρήσω
μέ προσοχή δλα γύρω μου, νά' ψηλαφήσω μέ
τήν πιό άκονισμένη ένταση τών βλεμμάιων
μου τίς εξωτερικές καί σωματικές λεπτομέρειες,
νά τίς χαράξω στό μυαλό μου ώστε νά μεί
νουν άλησμόνητες, γιά νά μπορέσω επάνω σ’
αύτές νά στερεώσω τήν πίστη μου στήν πραγ
ματικότητα τών δραμάτων μου . .Π οια είναι
τά γνωρίσματα τής πανεμορφιάς της, ρωτούσα
τόν εαυτό μου δλοένα καί χωρίς τέλος.
’ Αλλά τόν καιρό εκείνο μού ήτον άδύνα
το νά λύσω αύτό τό ζήτημα, επειδή ή άπάντησις βρισκότανε μέσα στήν ίδιαν ερώτησή μου
αγέννητη άκόμη, καί Ιγώ, τυφλωμένος άπ’ τήν
αίγλη της, δέν κατόρθωνα νά τή διακρίνω
άπό ιήν πηγή της. Τ ώ ρα δ κήπος Ικεϊνος τής
μαγείας άπόμεινε μακρυά άπ’ τή συναίσθησή
μου, σ’ Ινα μυθικό παρελθόν. Σήμερα ή εν
σάρκωσις άκόμη τής άπαντήσεώς μου γιά
πάντα άπ’ τά μάτια μου Ιχάθη. ’Αλλά στην
ψυχή μου μπήκε σά μιάν άντανάκλάσή της,
ένα συγκλονιστικό αίσθημα λύπης μαζί κ’ ευ
φροσύνης, μιά πνοή κάποιου πράγματος εξαί
σιου πού είχε άνοίξει Ιπάνω μου τά φτερά του
καί έπειτα έσβυσε. Κι άπ’ αύτό τό αίσθημα αντλώ
πιό Ισχυρές βεβαιότητες παρά &ν άπολάμβανα
τότε τή χιλιοπόθητη άπόκριση. Τώρα δέν ξέρω
πιά ιί μιλούσαμε μαζί, άλλά ξέρω καλά τί δέν
είπαμε. Τώρα καθαρώτερα μπορώ νά διακρίνω
τά συστατικά τής αιώνιας της πενταμορφιδς,
επειδή νοιώ θω μέσα μ ου τά φτερουγίσματα
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τών μεταμορφώσεων τη;. Ά λ λ α πολύ ξερά εί
ναι τά λόγια μου γιά νάγγίξουν τή φωτει
νή ούσία τών υγρών της γραμμών, χωρίς νά
γίνουνε στάχτη καί αυτά τά ϊδια στή φωτιά
τους Πολυ βαρεία είναι τά λόγια μου γιά νά
περπατήσουν έχεΐ όπου βάλλουν όλα τά λεπτά
χαρακτηριστικά τής ψυχικής της δψεως και όλα
τά Ιξαίσια πένθη της, χωρίς νά τάφανίσουν ή
νά τά τρομάξουν.
ΧΑΙ Ρ€Τΐ ς/ΛΟΙ
Η^κεφαλή της υψώνεται στους ώμους της μέ
την ευθραστη χάρη πού έχουν τόσο ξεχωριστή τά
Ανθη μέ τούς μακρυούς τούς μίσχους. Περισσό
τερο παρα σ ’ άλλους θνητούς γεννιέται ή έντύπωσις, ότι τό κεφάλι της σχηματίζει τό στεφά
νωμα και την τελική συνήχηση τών μουσικών
γραμμών τού σώματός της. Τό πρόσωπό της
είναι ^ ελαφρά γερμένο προς τά εμπρός, ενώ
δ τράχηλος, ποΰ Ιπάνω του Αναπαύεται τό
σκιερό στέμμα τών μαλλιών της, λυγίζει προς
τα πίσω, σά νά ήθελε νΑνασηκωθή ψηλότερα
Από κάποιο Ιπίπεδο. Καί μέσα στις ακτίνες
τοΰ ήλιου, όπως σέ μίαν ούσία όμοιογενή, οί
γραμμές τής κεφαλής της εξαϋλώνονται σ’ ένα
μεγάλο φώς.

ρές Αχτίδες τών ήλιων τοΰ Νοτιά καί μέσα σ’
αυτήν ^ ξεχωρίζουν Ακόμη πιό βαθύσκιες, κάτω
Από τά μάτια της, οί κρυσταλλωμένες πυρές
Απ’ τά τριαντάφυλλα πού μαράθηκαν στα μά
γουλά της, στά ξεραμένα μποατάν^α ιόη> δα
κρύων της. Σ ’ αύτήν τή λάμψη, γλυκειάν αύγή
αβασίλευτη, αντανακλαση- ποιος ξέρει ποιων χα
μόγελων πού μέσα της έζησαν καί πέΰαναν, φα
νερώνεται Ανονείρευτη ή ανθησις του στόματός
*η?> μ ενα τοσο λεπτό σχέδιο στά χείλη της, μέ
μιάν τόσο Απίθανη πορφυράδα σάν τό σκά
σιμο ενός μυστικού ροϊδιού. Καί καμπυλώνονται
τα χείλη της ( ώ ανείπωτη μελαγχολία ! ) σ ’ ένα
τοξο που πάει να σπάση Απ’ τή γνώση τοΰ
κάθε πένθους, σά νατον τό ίδιο τό γεφύρι
ποΰ επάνω του πέρασε κάθε λύπη, πού ολό
κληρο ¡«είνεται Απ’ τήν Αγωνία μήπως βαστήξη
πιο αβασταχτες Ακόμη καί ακατάπαυστα Ανέ
ρωτα τή Μοίρα. “Οταν τά χείλη της ξεσμίγουν,
ή καμπύλη αύτή τής οδύνης άβυσσώνεται στά
τρίσβαθα τοΰ είναι της, αλλά πάλι ξαναγεννιέται μόλις ή σιωπή τά σφράγιση· καί στά δυο
βουβά λιμάνια τοΰ στόματος αύτοΰ μαζεύονται
τοτε, σαν καραβια το χειμώνα, οί πίκρες όλων
τών δακρύων που δέν έκλαψε.
-Τοτε, βυθισμένη στή σοφία τής σιωπής της,
είναι ή στυγνή Θεά Ά&ήνη.

« **
***
, Στην κόμη της έχει χυθή τής νύχτας τό σκοτάδι, και κάθε τόσο μιά λάμψη ξεπετιέται, ό 
Σ ά φυλακισμένα σ’ εναν ήσκιερό κύκλο Αλυσπως ή αυγή ξεπετιέται άπό τή νύχτα : ίσως σοδέτρας δδύνης ζοΰν τά μάτια της, τά φ ω 
είναι σκέψεις — σκέψεις πού δέν τις λέει, πού τεινά καί ερευνητικά της μάτια. Δέν έχουν, ξαναμαντεύουν τά όσα έρχονται καί γι’ αύτό ξεχύνον γεννηθή τέτοια μάτια πού νδχουν τή δύναμη
ται προς τις πνοές ιών λουλουδιών. Είδα μιά νά ξεχωρίζουν μέσα σ’ όλα τά πράγματα τή
μέρα μεσα στη «Μπούργκ», επάνω Από τό γραθλιβερή υπόσταση πού είναι τό αίώνιο τους στοι
φεΐον ιού αύτοκράτορος, μίαν είκόνα της πού χείο. Συχνά έχει κάτι βλέμματα σάν τών λου
την παρασταίνει τυλιγμένη στα μαλλιά της σάν λουδιών πού όλάνοιχτ’ Ατενίζουν ένα θαυμάσιο
καποιαν άμαδρυάδα, ή νύμφην, ή τήν Ό μυστικό· έπειτα χαμηλώνουν τά ματόκλαδα, πέ
φηλία, χωρίς κανένα στολίδι άπ’ τήν έπίγειο πλος Από μεταξένια σκιά, επάνω τους καί τά
βασιλεία, καί συλλογίσθηκα τήν Αρχαία βασί σκεπάζουν, όπως ένα σύννεφο Ιλαφρό σκεπάζει
λισσα Βερενίκη πού ή κόμη της τώρα λαμπο· κάποια Αστρα.
κοπφ στόν ούρανό ανάμεσα στΑστρα, επειδή,
Τά φρύδια της Ικτοξεύονται Απότολμα καί
όταν πέθανε, κατέβηκαν αύτά καί τής τήν έκλε- σβύνουν σ έναν περήφανο ύψωμό πού δίνει
ψαν.Άλλά συνήθως έχει τά μαλλιά της πλεγμένα τό ρίγος υπέρτατων θανάτων. Ή -κυριαρχία
σ ’ ένα διάδημα σά στέμμα βασιλικό πού τό σκο στά ωραία σχήματα, δ ηρωισμός τών μεγαλο
τεινό βάρος του άβάσταχτο φαίνεται γιά τό φ ω  φάνταστων σκέψεων, ή λαχτάρα τών κυμάτων
τεινό της μέτωπο.
πού τά στήθη τους φουσκώνουν στήν Αμμο,
**»
ή ειρωνική περιφρόνησις γιά κάθε στερεά θε
μελιωμένη πραγματικότητα, ή Αδέσμευτη θέΉ όψη της έχει μιαν όλόφεγγη χλωμάδα λησις καί τό θάρρος τό θανάσιμο τών βουνών
πού δέν μπόρεσαν νά σβύσουν δλες οί φθονε καί τής μεγαλοφυίας πού σκαρφαλώνουν στά

μολαταύτα σιγαλή καί αγάλια. Ώ ς νά βρισκό
μουν κοντά σέ μιάν έρημη πηγή πού στό
βαθύ απόσκιο ήλιοστέρητων κλαριών κελαρύ
ζει μυστικά, μ’ αργόλαλο παραπονο και παρα
μιλητό θλιμμένο, αισθάνομαι πώς μ’ Αγκαλιά
ζει δ διάφανος ήχος τής φωνής της μέ μιάν
Αϋλη πνοή νειάιων Απελπισμένων καί γλυ
Τ ά χέρια της είναι Αδύνατα, εύθραυστα καί κείας τραγουδιστής μελαγχολίας. Ετσι μιλούν
ξεψυχούν στά κρίνα τών δακτύλων της· Μοιά όσοι σάν τις πηγές μένουν συχνά καί γιά πολύ
μονάχοι καί πού ή φωνή τους δέν είναι Αναγ
ζουν Ανθη πού κρυώνουν. Κάτι μυστηριώ
κασμένη
νά κομματιάζεται στό βίαιο κονταρο
δες έχουν Ιπάνω τους. “Οταν κρατούν κανένα
χτύπημα
τών χυδαίων ήχων τής ζωής, ν ’ αναπράγμα τό σφίγγουν τόσο πολυ που θαλεγε κα
στνλώνεται
μέ κόπο ψηλότερα απ τον Ιαυτό
νείς, ότι είναι κρυφά συνδεμένα, σχεδόν μετουτης γιά νά μήν πνιγή μέσα στήν αγρια οχλο
σιωμένα μαζί του.
βοή, παρά μπορεί καί Αφίνεται νά ξετρέχη όλη,
***
ευτυχισμένη, σέ ήρεμη φιδόγραμμη ροή, Ανά
μεσα σ’ όλόχλωρα λειβάδια, χωρίς τό Ιμπόδιο
'Ολόκληρη ή κορμοστασιά της, πολύ ρευστή
κανενός
φράχτη παιδευτή, και μονάχη της μεθφ
γιά νά τήν πή κανείς μονάχα λυγερή, στενάζει
στού
ίδιου
ήχου της τή γλύκα καί στοΰ καϋσάν κυπαρίσσι προς τον ούρανό, σιγοτρέμει σάν
μοΰτηςτήν
πίκρα
τήν τραγουδιστή. Καί ακόμα,
κδμα όταν Αναπαύεται καί Ανασαίνη. .
ή φωνή της δέν είναι παρά ή γλώσσα τών
*##
γραμμών της μεταφρασμένη σέ μουσική. Τί εί
ναι τά δάκρυα τής Αρπας μπροστά σ’ αύτούς
Δέν περπατεΐ έλλά προβαίνει — κάλλιο θΑ- τούς Ασύγκριτους ήχους πού Ιλεύθερα Αναβρύ
λεγε κανείς γλυστρφ— μ έ τ ό Ιπανωκόρμι της ζουν μέσ’ Απ’ τό μυστικό κύμα τοΰ ανθρωπί
ελαφρά γερμένο πίσω καί Απαλά στις χυτές νου σώματος! Μήπως δέν είν’ Αρπες καί τά
λαγόνες λικνισμένο. Αύτό τό γλύστρημα καί λί πεύκα πού βουίζουν, όταν ό Ανεμος μέ τή
μάνητα τοΰ θεϊκού του πόθου τα σφιγγη στήν
κνισμά της θυμίζει τά τρέμουλα κυματίσματα
αγκαλιά
του καί όλο τό Αλλο δάσος καί ή θ ά 
τών λαιμών τών κύκνων· θυμίζει ίριδες λιγνόλασσα
κάτω,
μαγεμένα Από ήδονή, συγκρατοϋν
μισχες, όταν σαλεύουν καμπανιστές στο φύσημα
τον
Ανασασμό
τους; Γιατί μονάχα εμείς Ακοή
τών βραδυνών Ανέμων. Τέτοια καί Αύτή στο
νΑχωμε
καί
νά
μήν άκοΰμε;
δρόμο της προβαίνει σά μέσα σέ κάποιες αύρες
πού παντοτεινά τή συνοδεύουν, καί τά βήματά
* * *
της δέν είναι παρά ένα γαλήνεμα πού δέν τε
λειώνει καί δλοένα ξαναρχίζει· τότε καί οί γραμ
Τό πνεύμα της είναι σάν τήν ύγρή καί βαμές τοΰ σώματός της κυλούν σέ μιάν κλίμακα
μουσικών μεταπτώσεων, πού ψυχή δέν τις θειά θάλασσα. . .
Ά λλα οί σκέψεις της είναι σάν τών βουνών
Ακούει καί πού αποτελούν τό ρυθμό τήε αο
τής
κορυφές και κάποτε σάν Απλωτές πεδιά
ράτου της ύπάρξεως. νΩ ! Τί Ικστατικές μελω
δες
πού
γαλήνιες καί σιωπηλές προβαίνουν στό
δίες μ1έκαναν νά μαντεύω, εγώ ό κουφός...
Απειρο.
. .
Οί πτυχές τού φορέματός της σφίγγονται
#**
Ιπάνω της Ασχετα Απ’ τήν καμπυλόγραμμη
άπαλοσυνη τών κινήσεων της. Καί φαίνεται
Δέ γελφ σχεδόν ποτέ — ποτέ όταν ζή τήν
πώς τά ύφάσματα .πού σκεπάζουν τό βασιλικό
Αληθινή
της ζώή· Αλλ’ όταν ή χυδαία ζωή ό
της σώμα, καθώς καί ιό χώμα πού πατεί αίσθάλου
τού
κόσμου,
πού εμείς τή λεμε πραγμα
νονται βαθύτερα καί μέ περισσότερη εύγνωμοτικότητα,
έρχεται
νά πέση επάνω στό ρεύμα
σύνη Απ’ τούς Ανθρώπους κοντά τους τήν ψυχή
τής
Ισωτερικής
της
ύπάρξεως, όταν οί σχέσεις
τής Βασίλισσας.
οί ανθρώπινες τήν πλησιάζουν καί τήν ψαυουν,
#**
τότε γελφ μ’ ένα σάν τών περιστεριών γλυκόΚαθαρή καί διαυγής καί σά νά ξεχύνεται λαλο καί σπασμωδικό λαρύγγισμα, ώς πού ιης
σέ μουσικές «φοΰγες» είναι ή δμιλία της και έρχονται πολλές φορές τά δάκρυα, σά ναβλεπε

ουράνια, ή πάναγνη μεγαλοπρέπεια τών κύκνων,
τό Αφθαστο άναέρωμα τών σύννεφων πάνω από
τά χαμηλώματα— όλ’ αύτά κοιμούνται μες τών
φρυδιώντης τις φεγγοβολές φιδογραμμές, γλυμμένες σά σέ σκιά.
** *
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θά τρελλα&ης καί τά βουνά θά πάρης,
’ςτή θάλασσα θά κατεβής, κάτω ’ςτό περιγιάλι,
που θά ναι οί ναύτες ’ ςτό νερό, κ’ οί μούτσοι1 γιά τά ξύλα,
και τά μικρά μουτσόπονλα ’ςτόν άμμο γιά νά παίζουν.
— Για πές μου πρωτοναύτη μου καί πρωτοτζεμιτζή μου ζ
τότε, μαννά,

τίποτα πολύ κωμικό καί θλιβερό συνάμα' τότε
κ' ένα κύμα άπό άλικο αίμα της καρδιάς
άνεβαίνει στα μηλίγγια της, ω ς τις ρίζες των
μαλλιών της καί πεπλοσκεπάζει τό πρόσωπό
της σά νά ήθελε να τό προστατέψη από μιαν
ύβρη τον έξω κόσμου μέ την πορφύρα τού
Ισωτερικοϋ της θρόνου. Κ’ εκείνο τό άλλο βουβό
χαμόγελο πού συχνά χρυσοφε'γγει άπ’ τά μάτια της, πού συχνά καί μισανοίγει τό μυ-

στηριωδες ρόϊδι των χειλέων της — " Ω ! αύτό
δά είναι άλλο παρά εν’ απλό χαμόγελο: είναι
άνθισμά βραδυνών λουλουδιών, λύπες ανονόμαστες πού άνοίγουν τούς κάλυκες τους κάιω
από μιαν ακτίνα τού μαύρου ήλιου τής Είμαρ·
μένης. Καί τέτοιοι κάλυκες άνθίζουν στην ψυχή
δλων των πλασμάτων δσα βρίσκουν την άληθινή τους υπόσταση σέ σπάνιες εκστάσεις. . .
........................................................................ . ·
[Έκεται συνέχεια]

Κ. ΧΡΗ 2ΤΟΜ ΑΝ ΟΣ

Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Α Μ Η Λ Ο Υ

ΦΟ

Σ Υ Ν Α ώ Ι Ν Ο Τ ϊ ΟΥ Λ Ο

"Ενα Σνναδινόπουλο ήτονε ανδρειωμένο
'ς τον βασιλιά γευότανε κ ’ εύρέόη κοντρωμένο'·

μήν είδατε τον γιούκα μου καί τόν παλληκαρά μ ο υ ;
— Γιά πές μας τά οονσσούμια του καί τά σνγχομ ατά του8.
— *Ηταν ψηλός, ήταν λιχνός, δμορφοκαμωμένος,
είχε τό φέσι του οτραβά σάν πολνχαϊδεμένος.
— Έ χόές, προχόές τόν είδαμε 'ςτής Μπαρμπαριάς τά μέρη
κ είχε τά φύκια πάπλωμα, τήν άμμο γιά τνλάρι 4
καί τά ξανδά του τά μαλλιά τά είχε προσκεφαλάρι · ·
μανρα πουλιά τόν τρώγανε κι άσπρα τόν τριγυρίζουν
κ' ένα πουλί, καλό πουλί, δεν ή&ελε νά φάνγ
«φάε καί ον, καλό πουλί άπ' ανδρειωμένου πλάτη,

— Πές μου Σνναδινόπουλο που τό'π ιες το φαρμάκι;
— "Οπου χι αν τό 'πια βασιλιά με τή βουλή σου τό πια.

να κάνης πήχυ τό φτερό καί σπιδαμή τό νύχι,
καί γράψε ’ςτή φτερονγα σου τρεις κοντνλώς μελάνη
τή μιά νά πφς ’ςτή μάννα μου, τήν άλλη τ’ σ’ άδελφης μου,

Έχ&ές, όπου γενόμε&α ’ς τήν αργυρή σου τάβλα,
δλονς εκέρνας μέ χρυσό κ' εμένα /ιέ ποτήρι,

τήν τρίτη τήν καλύτερη τής άγαπητιχής μου,
να τήν διαβάζη ή μάννα μου, νά κλαίη ή αδελφή μου,

όλους έκέρνας με κρασί κ' έμενα μέ φαρμάκι...
— Πές μου Σνναδινόπουλο άγάπας τή γχερά σου;
— ‘Αγάπα με κιάγάπιο την, μ ’ ήβελε κ' ήόελά την,
και μου δώσε τόν δυόσμο της και κορφολόγησα της,
καί μου ‘ δώσε ’τσ άγκάλες της και σφιγκταγκαλιασά της.

νά κλαίη δ κόσμος όλος ».

νά τήν διαβάζη π άγαπώ

K ßN . Σ . ΓΟ ΥΝ Α Ρ Η Σ

1 οί

ν α ν ιύ π α ιδ ίί, 2 γ τ μ ιτ ζ ή , ν α ύ τ η ,

4

χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά , * σ τρ ώ μ α .

—Πές μου Σνναδινόπουλο που Φέλεις νά σε θάψω;
Θέλεις 'ςτόν Παντελεήμονα, θέλεις ‘ςτήν Παναγία,
θέλεις 'ςτόν Παντοκράτορα που ύλάβονν τ ’ ς' ανδρειωμένοι;
— Ούτε ’ς ιόν Παντελεήμοια, ούτε 'ςτήν Παναγία,
όντε ‘ςτόν Παντοκράτορα δέν ΰέλω νά μέ Ίλάψης,
μόνο ‘ςτό περιβόλι μας, ‘ςτή λεϊμονιά άποκάτω,
νά με πατούν τα πόδια σου, νά κλαίη κ ή κνρά μου.
ξη ρ α μ έν ο , μ το ο τιΧ ε ιω μ ίν ο .

Χ Α ΪΝ Ε

Α Π Ο Λ Λ Ω Ν ΑΣ

Είμαι δ θεός τής μουσικής λατρεία κάθε τόπον
Π ο υ τόν Ναό μου μιά φορά τόν είχα στην 'Ελλάδα
Σ τό ξακουσμένο τό βουνό τον Παρνασσόν επάνω.
Σ τόν Παρνασσό / Πόσες φορές dbv έχω έκέί καθίσει

Στόν ίσκιο χών κυπαρισιων στής Κασταλίας τή βρύση.
Μ ου τραγουδούσανε μαζί κ ’ οί Μούσες οί αδερφές μου

Ο

SENMΤΕΜΕΝΟΣ

Έσν, μαννά, μαλώνεις με μ ά 'γ ώ θά ψΰγιο ϋέλω,
νά κάνης χρόνια νά μέ Ιδής, χρόνια νά μ άπαντέγης.
θ’ άρϋή, μαννά, τ άϊΓιωργιοϋ νά πας ’ςτόν άϊΓιώργη
νά Ιδης τον τόπο μου άδειανό καί τό στασίδι μ άδειο,

Κ ι’ άντιλαλονσε των βοοκών ή ξύλενη φλογέρα.
Κ ’ ή αδελφή μου ή ‘Ά ρτεμ ις στα δάση ¿κυνηγούσε.

Τί νδ,χε εκείνο τό βουνό κ’ εγώ καλά δέν ξέρω.
Λ ίγο νεράκι έπινα άπό τήν Κασταλία
Καί βγαΐναν άπ τά χείλη μου χιλιάδες μελωδίες.
Έ τρ α γουδονσα — κι άρχιζε κ ’ ή λύρα μ ου /ιονάχη

Ν ά παίζει συνοδεύοντας μ α ζί μου τδ τραγονδι.
Έ τραγονδοϋαα— καί παντού ο ΐ μυρωδιές σκορπούσαν
Κ ' εχύνουνταν ολόγυρα οά ν&ταν 'Α μβροσία
Κ ' ή δόξα έπλημύριζε τήν οικουμένην δλη.
Αιώνες τόρα άν πέρασαν πού μ ’ έχουν εξορίσει
Ά π τής Ελλάδας το. ίερδ καί δοξασμένο χώμα
Μά σιή ν Έ Μ άδα έμεινε ή καρδιά μ ο υ — στην ‘ Ελλάδα.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΝΕΥΤΟΣ

M ONTGOM ERY

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ

φτάνουνε δ ήλιος σαν (ρωτάει ωραίες βουνοκορφές
Κι δταν στον φεγγαριού το φώς λάμπουν νερά πηγήσια,
Ώ ρ α ν την ώρά. βράδυ α υγή , ώ πλάνες αδερφές,
Ωσάν άπδ ανάερη πνοή και πλάση κελαϊδίσια.
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Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Ν

ΤΜ Η ΝΑ

Τ Η ε .Ε Κ Θ Β Ι -Ε Ο Ϊ

ΤΟΤ

Β Ο Ρ Δ ίΙ

Σ ύμβολα διαβατάρικα στίς ώρες δειλινες
Αάδες τρεμόφεγγες που άκους τερπνά τδ στέναγμά τους,
Σ έ όνείρου τρόμο τρέμει δ νους σέ ελπίδες πλανερές,

Η

Π έτονιαι στά μελλάμενα θρηνώ ντας τή χαρά τους.
Φτάνουνε με την καταχνιά στην πελαγίσια οργή
Καί λένε:

Ο ήσκιος κρέμεται στής ζήσης τδν καδρέφτη:

Φτάνουνε με τδ χαλασμδ καί τή βροντή που πέφτει.
Σκορπάνε γύρω , και μιλούν γιά τάφο ή για τή γη.
Φτάνουνε μέ τδ δλιβερδ στή λίμνη άνασασμδ
Μ ε τή βροχούλα πού έρχεται, σ' έρμη βρυσούλα ή φτέρη,
Μ έ τδ λυκόφωτο σαν β γ ή στά στήδια του ένα άστέρι,
Κ ι απόμερες παν κλώδοντας τδν αναστεναγμό.
Κ ι δταν στην αϋρα ευωδιαστά σαλεύουνε τά φύλλα
Φτάνουνε σάν άργοσταλάει στίς γλάστρες ή δροσιά,
Σ τή ννχτερνή σιγαλεριά καί στή μεσημεριά
Κ αί φέρνουν πάντα, <5, σκοτεινή βαδειάν άνατριχιλα,
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Ιταλία τιμρ τήν Αθάνατον μνήμην Ινός
τέκνου της, δοξάζει ένα άνδροιπον ό ό
ποιος ¿πραγματοποίησε τό μεγαλείτερον ιδανι
κόν τού ιταλικοί} έθνους.
Ό Γαριβάλδης είναι διό την Ιταλίαν ένα
σύμβολον, αντιπροσωπεύει μίαν Ιδέαν. Ή ζωή
του όλόκληρυς άπέβλεψε πάντοτε προς ενα
σκοπόν, και ¿βάδισε προς αύτόν κατ’ ευθείαν,
χωρίς νά τον αναχαιτίσουν εμπόδια, χωρίς νά
τον ψυχράνουν συμφοραί, χωρίς νά ιόν Απελ
πίσουν άποτυχίαι. Ύπήρξεν ένας άπδ τούς ο 
λίγους όποΰ βγήκαν εξω άπό τον κοινόν-κύ
κλον τής ζωής, εΐς τον όποιον περιστρέφονται
ώς σιωπηλά! σκιαί οί περισσότεροι, καί Ιβάδισε μαζί μέ τούς ήρωας πρόζ την άθανασίαν
τής Ιστορίας.
Ή υπέροχος α8τη φυσιογνωμία φέρει μίαν
διακριτικήν σφραγίδα Ακόμη καί εις την ιδιω
τικήν ζωήν.
'Υ π ή ρ ξ ε π ά ν τ ο τ ε ό ίδ ι ο ς . Έ δ ε ί χ θ η
κ α ί ε ίς τ ά ς δ ύ ο φ ά σ ε ις

μ εγά λο ς

τή ς ζ ω ή ς του. Ή ρ ω ς

ΕΝΟΣ

ΗΡΩΟΣ

μέσα είς την μάχην, μέ την Αποφασιστικότητα
καί την τακτικήν ενός μεγάλου στρατηγού, ό
ταν εμψύχωνε καί ¿νεθάρρυνε τούς στρατιώτ«ς του οδηγών αυτούς είς τήν πραγμαιοποίησιν Ινός μεγάλου Ιδανικού- ήρως καί είς τήν
καθημερινήν ζωήν, άφοΰ κατέθεσε τά δπλα
τής μάχης καί ώπλίσθη μέ έγκαρτέρησιν καί
έπολέμησεν εναντίον τής σκληρός ανάγκης τής
ζωήξ, γενόμενος εργάτης καί διδάσκαλος, άγωνιζόμενος Ιν ίδςώτί τού προσώπου του διά νά
κερδίση ένα τεμάχιον άρτου, πάντοτε μέ το
αδτό θάρρος καί τήν ιδίαν αΰτοπεποίθησιν.
'Ο Γαριβάλδης τέκνον τών κυμάτων, έκληρονόμισε τήν ψυχήν τών προγόνων του, ο!
όποιοι, Ατρόμητοι οπως όλοι οί θαλασσινοί,
έδείκνυον πάντοτε τήν Ιδίαν περιφρόνησιν προς
τον κίνδυνον, καί άντίκρυζαν τον θάνατον μέσα
είς τά υγρά βάραθρα τής θαλάσσης οπου ή
τρικυμία έβύθιζε τά μικρά των πλοιάρια.
'Η Νίκαια είναι πατρίς τού ’ Ιωσήφ Γαρι*
βάλδη.
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Την 4 ’ Ιουλίου 1807 έγεννήθη μέσα είς Ινα τό εύγενέστερον ιταλικόν αίμα, υπήρξαν ή μέ
αλιευτικόν πλοιάριον είς τήν ανοικτήν θάλασ ρα ι νίκης καί δόζης διά ιόν Γαριβάλδην.
σαν, ένψ ή τρικυμία έμαίνετο και το υγρόν
Καί δταν οί φίλοι του καταδιωκόμενοι συνστοιχεϊον έθριάμβευεν. Και ή αλμη τής θα
ελήφθησαν αίχμάλωτοι, ό Γαριβάλδης μέ κό
λάσσης έδωσεν είς τον ήρωα τό πρώτον βάπους καί κινδύνους κατώρθωσε ν ρ σωθή είς
πτισμα.
τά Άπέννινα τής Τοσκάνης, κ α ι. Ικεϊθεν, ΙξόΤήν 2 ’Ιουνίου 1882 δ Γαριβάλδης ctjtá- ριστος πάλιν, νά ζητήση τόν άρτον του άπό
θανεν είς τήν Καπρέραν, τήν ερημικήν νήσον- τό άρχαϊον του επάγγελμα καί νά'γίνη πλοί
τήν οποίαν διά τής διαμονής του κατέστησε αρχος ενός εμπορικού πλοίου, μέχρι τοΰ 1855,
γνωστήν καί ένδοξον είς δλον τον κόσμον.
δταν έκληρονόμησεν από τόν αδελφόν του 30
Κατά τήν ώραν τής άγωνίας του δύο μικραί χιλιάδας δραχμάς.
ύπολαΐδες έστάθησαν είς τό παράθυρον νά κεΈκ τών χρημάτων τούτων δεκαπέντε χιλιά
λαδήσουν. Τότε εκείνος έψιθυρισεν:
δας έδωσε πρός αγοράν ενός πλοίου, πέντε χι
— Είναι αί ψυχαί τών θυγατέρων μου, που λιάδας αφιέρωσε διά τήν ’Ιταλίαν, καί μέ τάς
φτερουγίζουν γύρω άπό τόν έτοιμοθάνατον
λοιπός δέκα ήγόρασεν ένα κτήμα είς τήν Κα
πατέρα των. "Οταν δεν θά ύπάρχω είς τήν πρέραν. Από εκεί έπερίμενε τό σημεΐον τής
ζωήν πλέον, νά άγαπάτε αυτά τά πουλάκια.
πολιτικής μετατροπής ιών πραγμάτων.
Αί τελευυαΐαι λέξεις τάς όποιας εψιθύρισεν
Ή προσδοκία δεν ΰπήρξε μακρά οΰτε μαό ήρως πριν κλείση τό στόμα του είς τήν αία>· ταία. Τάς παραμονάς τοΰ 1859 είς τό Πεδενίαν σιγήν είναι:
μόντιον άντήχησαν oî πρώτοι κρότοι τών πυ
— Διψώ, δόστε μου νά π ιω ...
ροβόλων. Μετ’ δλίγον, δστερ’ άπό τό συνέδριον
*9 *
τών Παρισίων, τάς άπειλάς τοΰ υπουργείου
τής Βιέννης καί ιόν εξοπλισμόν τής Αύστρίας
Ή ζωή τοϋ Γαριβάλδη είναι καί ή ζωή
έν Λομβαρδίρ, ό Βίκτωρ Εμμανουήλ Β", έτής ’Ιταλίας κατά τό χρονικόν εκείνο διάστημα καμνε τήν άνακοίνωσιν δτι «δέν έμενεν άδιάΆ ρχισε τήν ζωήν του ώς ναύτης είς ένα πλοΐον φορος είς τήν κραυγήν τοΰ πόνου, ή όποία
τής Σαρδηνίας, κατετάχθη είς τήν πολιτικήν άντήχει εις τόσα μέρη τής Ιταλίας».
Ιταιρίαν των Καρβονάρων οί όποιοι ώνεί·
Τότε ό Γαριβάλδης άπό την Καπρέραν με
ρευοντο τήν νέαν ’Ιταλίαν καί τέλος τόν ’Ιού ταβαίνει είς τήν Γένοβαν, δπου Ιγινε δεκτός
νιον τοΰ 1834 καταδικασθείς είς τήν τελευμέ ενθουσιασμόν τήν 31 Δεκεμβρίου J858. Μία
ταίαν τών ποινών κατέφυγεν είς τήν ’ Αμερικήν μέθη φιλοπατρίας έθώπευεν δλας τάς ψυχάς
δπου διά νά ζήση ήναγκάσθη πότε νά κυνηγά καί είς δλους τούς δρόμους αντηχούν οί στίχοι
καί πότε νά κατασκευάζη λύχνους είς τήν Νέαν τοΰ Λουδοβίκου Μερκαντίνη:
—
Ύόρκην. Κατά τό 1848 δταν ή ’Ιταλία ήρSi seopron le tombe, si levano i morti.
χισε νά σαλεύεται είς τήν όρμήν τής λαϊκής
i martiri noslri son tutti risortiέξεγέρσεως, ό Γαριβάλδης διασχίζει τόν ωκεα
La terra dei suoni, dei canti e dei earmi
ritom i quai’ era la terra dette armi.
νόν, προσφέρεται πρός τόν πάπαν Πιον τόν
ένατον, προσφέρεται πρός τόν βασιλέα Κάρο
Ό Γαριβάλδης ήσθάνθη δτι ή ώρα εκείνη
λον Αλβέρτον, ό όποιος προ δεκατεσσάρων ήτο ή ώρα τής δράσεως καί δτι έπεβάλλετο
Ιτών τόν είχε καταδικάσει είς θάνατον, και θά
είς δλους νά τήν έγκολπωθοΰν.
προσεφέρετο καί είς τόν διάβολον ακόμη όπως
*· *
πολεμήση Ιναντίον τών Αυστριακών. ’ Αλλά ματαίως.
Τήν 7 Σεπτεμβρίου 1860 ό Γαριβάλδης είσ"Επρεπε νά έλθη ή προσωρινή κυβέρνησις ήλθεν εν θριάμβψ είς τήν Νεάπολιν.
του Μινάνου διά νά δοθή ή εύκαιρία νά δείξή
Ό Ματσίνης, ή διάνοια εκείνη ή όποία προτό στρατηγικόν του μεγαλείον άπέναντι τών ξέ ητοίμασε τόν δρόμον είς τόν Γαριβάλδην, ευρίνων εχθρών τούς όποιους έτρεψεν είς φυγήν είς σκετο έν Νεαπόλει.
-τήν Λομ.αρδίαν. Καί ό ώπλισμένος λαός άντι*
Μόλις άνεχώρησεν ό Γαριβάλδης, μερικοί
μετώπισε τήν άντίστασιν τών γαλλικών, αυστρια καλοθεληταί έξήγειραν είς ταραχάς τόν δχλον
κών καί Ισπανικών δπλων όποΰ έζήτουν νά εναντίον τοΰ Ματσίνη, καί παντού άντήχουν
καταπνίξουν τήν ελευθερίαν τής ‘ Ρώμης.
κραυγαί:
Αί ήμέραι έκεΐναι, αί όποιαι έβάφησαν μέ
Morte al Mazzini.
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Ό Γαριβάλδης, μόλις τό έμαθε, επιστρέφει
εις Νεάπολιν δπως κατευνάση τά πνεύματα καί
εις ένα θαυμάσιον λόγον όποΰ Ιξεφώνησεν, έ
λεγε πρός τά πλήθη:
— M o ríe a nessuno.
Ά λλοτε ό Γαριβάλδης έδιηγεΐτο δτι είς τήν
μάχην τοΰ Άσπρομόντε, δταν οί έθελονταί του
ήσαν παρατεταγμένοι απέναντι τών Ιταλών στρα
τιωτών καί έπρόκειτο νά χυθή αίμα άδελφικόν, κάποιος τόν ήρώτησεν δν ήτο καιρός
νά άρχίση φ ω τιά. . .Καί ό ήρως άπήντησε μέ
θλΐψιν:
— "Οχι, δέν θ’ αρχίσουν φωτιά. . .ή αγάπη
πληρώνεται μέ αγάπην.
Ό Γαριβάλδης δέν είχε μόνον αισθήματα
ευγενή αλλά καί πνεύμα ποιητικόν. Είς ολίγους
ϊσως είναι γνωστοί οί θαυμάσιοι στίχοι τούς ό
ποιους έγραψε διά τήν άγαπητήν του νόσον Κα
πρέραν :
S u lle tu e c im e d i g r a n ito — io sen tó
D i lib e r ta d e V a u r a — e n o n n e l fo n d o
O orru ttor d elle r e g g ie , o m ia s elv a g g ia ,
S o lita r ia C a p rera . I tu o i ce sp u g li
S o n o i l m ió p a r c o - E l ' im p o n e n te m a sso
M i da, sta n za s ie u r a e d in a d o r n a ,
M a n o n in fe tta d a s er v ili- J p o e h i
A b ita to r i tu o i r u v id i sono
C om m e le r o c c ie ch e t i fa n coron a ,
C om m e q ttelle altieri- e d is d e g n o s i
D i p l e g a r e il g in o cch io .
O r r id o é i l tu o s e n tie r ,— m a n elle vie
D ell’ in s o le n te c o r tig ia n o i l co c ch io
N o n m i ca lp esta , e l in e o n ta m in a ta
F r o n te d el fa n g o s u o v il n o n m i sp ru zsa .
lo l'in fin ito q u i co n tem p lo — scev ro
D 'o g n i v ile rn en zog n a — e q u a n d o l’o cch io
G ia p r e c e d u to d a l p e n s ie r — le im m en se
C erca v ie d e llo s p a z io — a lia la té b r e
D e l va sto a zzu rro ch e c ir c o n d a i m o n ti
A U ’ in fin ita in te llig e n z a — u n sen so
D i g r a titu d in v o lg o - - ·
P e r c h e m i fe 'd e W im m o r ta l s e in tilla
C h e m 'im p o,ren ta c o n V ete rn o — i l don o.
"Οχι μόνον είς τήν άνδρείαν τοΰ Γαριβάλδη
άλλα καί είς τήν έκ φύσεως διανοητικήν του
ϊσχύν οφείλεται ό ενθουσιασμός καί ή πεποί-

θησις τήν όποιαν Ιγνώριζε νά έμπνέη είς τά
πλήθη.
Ό Γαριβάλδης δέν είχε μόνον τούς βρα
χίονας Ινός μαχητοΰ, άλλά· είχε καί τήν ψυχήν
τοΰ προφήτου καί τά ιδανικά τοΰ ήρωος.
‘ Η ψυχή του δπως καί ή ψυχή τών συνα
γωνιστών του ήτο γεμάτη άπό μίαν ίεράν φι
λοπατρίαν, άπό άκλόνητον έλπίδα. Αί θυσίαι
καί τό αίμα τής Ιταλικής φυλής είναι σελίδες
ίστορίας μαζί καί σελίδες ποιήσεως. Καί είναι
ζήτημα δν ήθελον κατορθώσει οί ’ Ιταλοί νά
ενώσουν είς κράτος τήν μεγάλην πατρίδα των
μόνον μέ τό αίμα των, χωρίς νά προσφέ
ρουν θυσίας πνεύματος καί ψυχής.
Μία γενεά ανθρώπων έβάδισεν είς τόν δρόμον
τής αίωνίας πόλεωςκαί Ιζήτησε τήν Ιλευθερίαν
τής συνειδήσεως ανευ τής όποιας ή θρησκεία
είναι υποκρισία, έζήτησε νέας έθνικάς συνθήκας άνευ τών οποίων μένουν ανυπεράσπιστοι
αί κατακτήσεις τής Ιλευθερίας.
Ό Ματσίνης ύπήρξεν όδηγός είς αύτόν τόν
δρόμον, ό Γαριβάλδης είναι ό υποκινητής ό
όποιος, είς την κρίσιμον στιγμήν, Ιγνώρισε νά
Ιμψυχώση τά πλήθη καί νά κα'μη μίαν τήν
Ιταλίαν.
** ■
Τήν 6 Νοεμβρίου 1860 ό βασιλεύς Βίκτωρ
Εμμανουήλ είσήλθεν είς τήν Νεάπολιν. Ό
Γαριβάλδης ήσυχος καί αδιάφορος, ώς νά μήν
είχε κάμει τίποτε, άφοΰ έχάρισε πρός τόν βα
σιλέα ένα θρόνον, άνεχώρει είς τήν Καπρέραν
μέ ένα σάκκον φασόλια. Είς ιήν άρχαίαν Ρ ώ 
μην κάτι όλιγώτερον έκαμεν ό Κιγκινάτος.
"Οταν αί τελευταίοι πολίτικα! περιπέτειαι
Ναπολέοντος τοΰ Γ ' έσυραν τήν Γαλλίαν είς
αιματηρόν πόλεμον, ό Γαριβάλδης προσεφέρθη
πρός εθνικήν νπεράσπισιν είς τήν χυβερνησιν.
Ή προσφορά έγένετο δεκτή υπό τοΰ Γαμβέττα, καί ό Γαριβάλδης έτέθη επί κεφαλής
Ινός συντάγματος άποτελουμένου έξ εθελοντών
δλων τών εθνών. Καί ό γηραιός στρατηγός
βρέχων μέ Ιταλικόν αίμα τήν ξένην γην ¿πο
λέμησε διά τελευταίαν φοράν καί Ινίκησεν υ 
πέρ τής Γαλλίας τήν τελευταίαν του νίκην. Έ πέστρεψεν είς τήν Καπρέραν γέρων, άσθενής,
κουρασμένος, καί ενφ ήσθάνετο τόν θάνατον
νά πλησιάζη, μέχρι τών τελευταίων του ήμερών Ινεθάρρυνε τήν κλονιζομένην πίστιν τών
εθνών πρός τό μέλλον.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ — 1837-1907—

ρ τ σ ι λοιπόν τελειόνει μία ζωή, που είδε τήν
δόξαν νά στεφανώνη τήν Ανατολήν της κ’
έτσι κλείνονται μέσα εις τήν έρημίαν, τήν παραγνώρισιν και τό σκότος τής δυστυχίας, τά
μάτια πού έζησαν είς τάς ωραίας κ1εύγενικάς
ενατενίσεις; “ Ετσι φαίνεται. Μέσα εις τόν θ ό 
ρυβον έκλογικών κρονείων, μία πενιχρά πομπή
¡πέρασε τούς δρόμους τού Πειραιώς, επέρααε
κ’ έχάθη Απαρατήρητη καί δεν έμειναν ¿πίσω
της, παρά ¿λίγα εύλαβή σταυροκοπήματα με
ρικών άγνωστων δι’ ένα άγνωστον. Ό άγνω
στος αυτός ήτο ό Κωνσταντίνος Βολανάκης.
Στεφανωμένος μέ ολίγα λουλούδια, πού έδρε
ψαν τά χέρια των προσφιλών του, επέρασεν
κάτω άπό τά μέγαρα τών νεόπλουτων, έσχισε
τάνύποπτα πλήθη, άφισεν ¿πίσω του τήν Α
χάριστου πόλιν καί τούς ανθρώπους, πού δεν
τόν έγνώρισαν, ουδέ δσον γνωρίζει κανένας
τόν πρώτον διαβάτην, κ’ έπήγε νά κοιμηθή
ανάμεσα είς τούς ξένους και τούς άγνωστους,
ένας μαζί μέ τούς πολλούς. "Ετσι Ιπέρασεν δ
ποιητής τοΰ κύματος. Μήπως δεν επερνοΰσεν
Απαράλλακτα είς ολην του τήν ζωήν! Έ ν ας
άνθρωπος δεν έσταμάτησε νά τόν κυτάξη ποτέ,
ένα χέρι δεν έκινήθη ποτέ νά τόν δείξη ή νά
τόν στηρίξη. Καί δμως ήτο έκεΐνος πού είδεν
ήμέρας δόξης καί ήμέρας εύτυχίας, μακράν
άπό τόν τόπον αυτόν. (Ποιος είπεν δτι.δ τό
πος αύτός είνε ή Ε λλάς;) Ή τ ο ν δ ίδιος Iκεΐνος, πού είδεν αύτοκρατορικούς ξένους είς
τό Ιργαστήριόν του καί τοΰ δποίου ακόμη πρό
¿λίγων ετών ένας Άρχιδούξ Αυστριακός, θαυ
μαστής του, Ιζητοΰσε καί δεν είμποροΰσε νά
εύρη τήν ταπεινήν κατοικίαν μέσα είς τούς
δρόμους τοΰ Πειραιώς. Ή ιο ν δ ίδιος Ικεΐνος
είς τόν όποιον έγινεν ή εξαιρετική διάκρισις
νά Ιπιβή, μέ δλας τάς τιμάς, τοΰ αύστριακοΰ
στόλου διά νά γράψη τήν ναυμαχίαν τής Λίσσας, πού έμελλε νά στολίση τό αΰτοκρατορικόν άνάκτορον τής Αύστρίας, βραβευμένη άπό
τήν ’ Ακαδημίαν τοΰ Μονάχου. Ή τον δ ίδιος
πού ύψώθηκε μέχρι τοΰ ήρωϊκοΰ μεγαλείου
τής ναυμαχίας πού τήν άντίκρυσαν μέ θαυμα
σμόν αί Ηράκλειοι Στήλαι καί είδεν τό έπος
πού έγραψε μέ τόν χρωστήρα του νά στολίζη
τήν πινακοθήκην τής Στρατιωτικής Λέσχης τοΰ
Λονδίνου, ΰπό τά εγκώμια τής βρεττανικής
κριτικής. Οί ξένοι, τών όποιων έτίμησε τήν
Ιστορίαν δέν έξέχασαν τόν καλλιτέχνην καί τοΰ

νηρίας τοΰ κόσμου, προς δλην τήν άγοραίαν Α
κροβασίαν, πού ονομάζεται σήμερον Αγών τής
ζωής καί πού πλάττει τούς χαρακτήρας τών
άνθρώπων κατά τό ίδιον ταπεινόν πρότυπον,
διετήρησεν έως τήν τελευταίαν στιγμήν του
κάτι τι άπό τήν ώραίαν παιδικήν Απλότητα, τό
πρωτογενές θέλγητρον, τήν αθώαν Αφέλειαν,
τήν θελκτικήν Αδεξιότητα καί τήν δυσκολίαν
έκείνην τής κινήσεως μέσα είς τόν θόρυβον
τής ζωής, δλων τών Ανθρώπων πού έμειναν
ξένοι προς. τό περιβάλλον τους.
Κάτι τι μ’ έσυρε μ’ εύλάβειαν πάντοτε πρός
τό πτωχικόν Ιργαστήριόν, μέ τά ¿λίγα πενιχρά
έπιπλα καί τούς μεγάλους άκρίβαντας, Ανά
μεσα είς τούς όποιους Ικινεΐτο δ παράδοξος
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άπένειμαν τάς τιμάς, είς τάς δποίας εδικαι
ούτο. Καί δμως δ ίδιος Αποθανάτισε μέ τήν
δυνατοτέραν του έμπνευσιν τό θαΰμα τής Χίου
καί ΰψωσεν είς τόν ουρανόν άσβυστον τήν
φλόγα τοΰ ολοκαυτώματος τοΰ Κανάρη. Ό
ίδιος άνέστησε μ’ Ιπικά χρώματα τήν Ναυμα
χίαν τής Σαλαμΐνος. Ό ίδιος υπήρξε ταυτο
χρόνους δ επικός καί δ λυρικός ζωγράφος τής
Ιλληνικής θαλάσσης, δ ίδιος καί δ μόνος. Καί
ήτον αύτός πού φεύγων επέρασεν άγνωστος
κάτω άπό τά μέγαρα τών νεοπλούτων, Απαρα
τήρητος άπό τό πλήθος κ’ έπήγε νά κοιμηθή
ξένος μέσα εις τούς ξένους, έ?ς τόν πενιχρόν
του τάφον, ένας μαζί μέ τούς πολλούς.
* #*
Ή μ ου ν μικρό παιδί δταν Ιπρωτογνώρισα
τόν Βολανάκην, καί τώρα πού έφυγεν έκεΐνος
ή άνάμνησίς του μοΰ μένει ώς άνάμνησις Ινός
αίωνίου παιδιού, τό όποιον έφθασα κ’ έπέρασα εις τά χρόνια. Διότι δ Βολανάκης, μέ τό
προνόμιον δλων τών καλλιτεχνικών φύσεων, αί
δποΐαι μένουν ξέναι προς τούς άδόξους άγώνας, προς τήν χυδαίαν άμιλλαν, προς τάς πο-
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αύτός άνθρωπος, μέ τήν παλέτταν τών πρασί
νων καί γαλανών χρωμάτων, από τήν δποίαν
έπλημμυροΰσαν κ’ Ιχύνοντο τριγύρω τά κύ
ματα καί οί άφροί. Ό Βολανάκης εδέχετο δλον
τόν κόσμον εις τό Ατελιέ του μέ μίαν φιλοξε
νίαν πού δέν έγνώρισε ποτέ καμμίαν πόζαν
καί καμμίαν έπιφύλαξιν. Καί διέκοπτε πάντα
τήν δημιουργίαν ένός κύματος, διά νά προσφέρη ένσ σιγάρον είς τόν Ιπισκέπτην του καί
διά νά έπαναλάβη ένα παλαιόν ανέκδοτον. Και
δμως έννοοΰσε κανείς δτι δ καλλιτέχνης Απού
σιαζε τήν στιγμήν έκείνην καί δτι ή ι)>υχή του
έταξίδευεν έπάνω είς τά κύματα κ’ εκλυδωνίζετο μέσα είς τούς άφρούς. Πολύ ολίγον Αφιέ
ρωνε Από τήν σκέψιν του είς τούς ξένους πού

ήρχοντο νά τόν επισκεφθοΰν καί νά τόν θαυ
μάσουν, ή μάλλον προσέφερε πάντοτε τό ί'διον
πράγμα, Αλλά τό προσέφερε μέ τόσην ευγέ
νειαν καί τόσην καλοσύνην. Τά ίδια ευθυμα
λόγια συνώδευαν πάντοτε τήν προσφοράν ένός
σιγαρέττου:
— Πάρτε ένα σιγαρέττο. Είνε τόσον ωραίος
δ καπνός, πού αν είχατε κανένα βήχα εδώ καί
είκοσι χρόνια θ ά σάς τόν ξαναφέρη.
Καί δταν είχε τοποθετήσει πλέον τούς έπισκέπτας του είς τόν μικρόν καναπέν Απέναντι
τοΰ δκρίβαντος, κ’ έσυρε πάλιν τήν δέσμην τών
πινέλλων του καί Ανακάτωνε πάλιν τά χρώ
ματα του τά γαλανά καί τά πράσινα είς τήν
παλέτταν του διά νά εξακολούθηση τήν δη
μιουργίαν του, ήσαν πάντα αί ΐδιαι διηγήσεις
τής ζωής του καί τά ίδια Ανέκδοτα, μέ τά ίδια
λόγια, ήτο τό Ανέκδοτον τοΰ μαθητου Μαρ
μαρά, πού είχε ένα έξαιρετικόν τάλαντον καί
πού δ θειος του τόν Απέσυρε Από τό πολυ
τεχνείου διά νά τόν βάλη ύπηρέτην είς ένα
παντοπώλην.
— Καϋμένε Μ αρμαρά! ’ Εσύ θ ά έτιμοΰσες
τήν πατρίδα σου καί γενικώς τήν Ελλάδα.
Τώρα θά μάθης νά κλέβης τόν Αφεντικό σου ...
"Οταν ήρχιζε τό Ανέκδοτον, είμποροΰσε να
τό τελείωση κανένας μέ τά ίδια λόγια. ’Αλλά
δ Βολανάκης έταξίδευε τήν στιγμήν εκείνην
καί ήθελεν Απλώς νά είνε εύγενής μέ τους ξέ
νους του. Χωρίς ό ίδιος νά τό έννοή είχεν εΰ·
ρει τόν σοφώτερον τρόπον νάπαλλάσσεται Από
τήν ένόχλησιν τών τρίτων είς τάς στιγμάς τής
δημιουργίας, χωρίς νά τούς άποδιώκη. Έκούρδιζε τόν φωνογράφον του καί τούς αποχαιρε
τούσε. Ή ψυχή του Ακολουθούσε έτσι έλευθέρα
τόν ρυθμόν τών κυμάτων του καί δσοι τόν εν
νοούσαν, έβρισκαν ένα εξαιρετικόν θέλγητρον
νάκούουν δι’ έκατοστήν φοράν τήν ιδίαν διήγησιν, άπό τά χείλη ένός άπόντος.
Καί ήτο πάντα απών. Είς τό σπίτι του καί
εις τόν δρόμον. Είχε πολλά καράβια ή ψυχή
του νά ταξιδεύη καί τά κύματα δλα τήν εγνώριζαν καί τήν έκαλοΰσαν. Καί δι’ αύτό δταν
τόν συναντοΰσε κανένας είς τόν δρόμον, μ’ ένα
βήμα κλονιζόμενου καί Ασταθές, ώς είς τό κα
τάστρωμα πλοίου, έννοοΰσεν δτι Αλλου έταξί
δευεν ή ψυχή του καί Αλλου τόν έφεραν τά
βήματά του. Καί ήτον έτσι Αδέξιος, ώς ξένος
μέσα είς τούς ξένους, ανίκανος διά κάθε φρον
τίδα τής ζωής, διά κάθε βήμα ύπολογισμένον
πού φέρει πρός μίαν επιτυχίαν, διά κάθε σ ο 
φήν πονηριάν καί κάθε περίτεχνον ύπολογι-
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σμόν, διά κάθε έκμετάλλευσιν τοΰ εαυτού του
καί τοΰ ταλάντου του.
Ή τ ο φυσικόν κατ’ αυτόν τον τρόπον νά
γνωρίση την δυστυχίαν, μεγάλος αυτός καί έν
δοξος μίαν φοράν, περισσότερον άπό τους μι
κρούς και άδοξους ¿μοτέχνους του, πού ¿γνώ
ριζαν καλύτερα τον κόσμον καί τήν ζωήν. Κ’
έτσι, εκεί πού οί πονηροί καί οΐ επιδέξιοι ευ
ρίσκουν τον τρόπον νά εκμεταλλευωνταί την
μικράν τους άξίαν, μέ τά σοφά καί εύστοχα
τεχνάσματα, αυτός, άνίκανος είς τάς ακροβασίας
τής ζωής, είχε πάντα τάς άδεξίους κινήσεις
ενός χαμένου παιδιού, πού ζητεί μέ αγωνίαν
τον δρόμον του. Καί οί άνθρωποι, πού πάρεξηγοΰν διότι δεν ειμποροΰν νά έμβαθύνουν,
εκίνησαν πολλάκις τό κεφάλι μέ απορίαν εμ
πρός είς τον Βολανάκην. Διότι — προς τί νά
κρύψη κανένας έκεΐνο πού χρειάζεται διά τήν
θλιβεράν ιστορίαν τών ήμερων μας καί πού
είνε άνίκανον νάμαυρώση τήν δόξαν ενός καλ
λιτέχνου;— οταν ό Βολανάκης κατηντησε νά
ζηιή μίαν δραχμήν άπό ένα γνώριμόν του, διά
νάγοράση τά σιγαρέττα πού έπρόσφερεν είς 8λο> τόν κόσμον μέ ανοικτά .χέρια, τήν στιγ
μήν πού ένας μηδαμινός μέ τό ίδιον κίνημα
κερδίζει χιλιάδας, δέν ήτο αυτός πού Ιξηυτελίζετο, ήσαν οί σύγχρονοι του πού δέν δπήρξαν
άξιοι νά θρέψουν ένα καλλιτέχνην τής περιω
πής του, ήτον ή πόλις πού τόν έκρυπτε είς
τούς κόλπους της, χωρίς νά μαντεύη τήν τιμήν
πού τής Ιχάριζε. Διότι δ καλλιτέχνης 6 όποιος
¿ζητούσε μίαν δραχμήν ώς ελεημοσύνην, έλη-
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στεύετο κάθε στιγμήν άπό εκείνους, πού ένόμιζαν δτι τόν ευεργετούν. Καί ομως έπρεπε νά
κοκκινίζη ό ληστευόμενος καί νά μή κοκκινί
ζουν οί ληστεύοντες. "Ας μήν ύποθέση κανένας
δτι λέγω υπερβολήν. Διότι οί καιροφυλακτούντες τήν στιγμήν πού θά πεινάση ό καλλιτέχνης,
διά νάρπάσουν τό έργον τής ψυχής του άντί
πινακίου φακής, είνε περισσότερον άπό λησταί.
Καί είνε πολλοί.
'Ο αγαπητός μου Ξενόπουλος, άφιερώνων
δλίγας ωραίας καί δικαίας γραμμάς είς τόν
καλλιτέχνην τήν επαύριον τοΰ θανάτου του,
άνέφερε τό τέχνασμα πολλών, πού άπέκτησαν
έργα τοΰ Βολανάκη, διά τής μεθόδου τών μα
θημάτων. ’ Απογοητευμένος νά διδάσκη ό καλ
λιτέχνης ανθρώπους χωρίς κανένα τάλαντον ε*
τελείωνε μόνος του τά έργα. Κ 'έτσι είς δλίγας
ημέρας ¿'μαθητής ή ή μαθήτρια είχεν ένα πί
νακα τοΰ Βολανάκη. "Απειρα είνε τά ψευδό
τιτλο αύτά έργα του, κάτω άπό τά δπόΐα οί
έπιτηδειότεροι θ ά σβύσουν αΰριον τονομά των
διά νά προσθέσουν τό ονομα εκείνου, πού δέν
υπάρχει πλέον. Ή άθωότης τοΰ καλλιτέχνου
πολύ άργά άντελήφθη τήν σοφήν αύτήν λη
στείαν. Ενθυμούμαι μάλιστα δτι κάποτε τοΰ
τήν υπέδειξα. Μετ’ δλίγας ημέρας ήλθε, μειδιών τό άθωότερον μειδίαμά του, νά μοΰ άναγγείλη δτι εύρήκε τό άντιφάρμακον.
— Τό βρήκα ξέρεις, μοΰ είπε. "Οταν προχωρήση λίγο ή είκών παίρνω τό πλατύ μου πι
νέλο καί τήν μουντζουρόνω: "Αςκάμωμε τώρα
τή θάλασσα χωράφι, τούς λέω. Καί τό καοάθι
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δς τό κάμωμε θημωνιά- “Ετσι θ ά μάθετε νά
ζωγραφίζετε άπ’ δλα. . .
Ή μέθοδος ήτο άλήθεια πολύ πρακτική.
Ά λλ’ οί μαθηταί τού Βολανάκη, μετά χήν ε
φαρμογήν της, έσκορπίσθησαν είς τά τέσσερα
σημεία του δρίζοντος.
'Ε ω ς έκεί έφθανεν ή κακία του κα'ι ή έκδίδησίς του.
“Αλλοτε πάλιν ένας εκδότης τον έφορτώθηκε
νά του κάμη δλίγα σκίτσα διά τό περιοδικόν
του, ένα παλαιόν περιοδικόν, πού δέν υπάρχει
πλέον. 'Ο Βολανάκης εϊργάζετο καί Q εκδότης
δέν ¿πλήρωνε. "Ενα πρωΐ ό καλλιτέχνης τοϋ
παρουσίασεν ένα γαϊδουράκι πού έβοσκεν είς
τον άγρόν. Ό έκδοτης έκαμεν ένα μορφασμόν
άπαγοητεύσεως.
— Μά άπό σάς, κύριε Βολανάκη, δ κόσμος
άπαιτεΐ θαλασσογραφίας. Εισθε δ πρώτος μας
θαλασσογράφος.
Ό Βολανάκης τον άπεκρίθη. ’
— Ά ! φίλε μου ! Δέν ήξευρεις πόσο βαρέ
θηκα τη θάλασσα. "Ολη τη ζωή μου τη ζω 
γραφίζω. Μόνο αν μέ πληρώσουν μπορώ νάποφασίσω πάλι νά ξαναγυρίσω σ’ αυτό τό θέμα.
Καί όμως πρέπει νά πεισθήτε δτι ή πικρή
αύτή ειρωνεία έβγηκεν άπό μίαν ύπερβολικήν
αβρότητα. Διότι τέτοιος ύπήρξεν ό άνθρωπος.
"Ενας μεγάλος άγαθός κ’ ένας μεγάλος εύγενής, μία ψυχή πού δέν έγνώρισε τήν κακίαν,
τον δόλον καί τήν υπερηφάνειαν και πού έμεινε
λευκή έως τήν τελευταίαν άναλαμπήν της, κρύπτουσα μέσα της κάτι τι άπό τήν δροσερότητα
τού κύματος, άπό τήν αγνότητα των άφρών
καί άπό τήν εγκαρτέρησιν των τέκνων τής θα
λάσσης.
* **
Δέν είνε τώρα ή στιγμή νά κριθή άναλυτικώς τό έργον τοΰ Βολανάκη, τό έργον αύτό
μέ τά πολλαπλά χαρακτηριστικά, μέ τάς δια
κυμάνσεις είς τήν έξέλιξίν του, μέ τάς άνισότητας και τάς λιποψυχίας είς τό τέλος, ένα έρ
γον έπηρεασθέν ούσιωδώς άπό τήν ζωήν τοΰ
ανθρώπου, άλλα τό όποιον είς τά φωτεινά ση
μεία τής άκμής του παραμένει πάντα έξαιρετικώς προσωπικόν, ειλικρινές και’ δυνατόν. Διότι
ό Βολανάκης υπήρξε γεννημένος ζωγράφος.
Ά π ό μίαν οίκογένειαν έμπόρων, προωρισμένος καί αυτός διά τό εμπορικόν στάδιον, άρχίσας τήν ζωήν του ως έμπορος είς ένα μεγάλον οίκον τής Τεργέστης, κάτω άπό τά λογι
στικά του βιβλία έκρυπτε τάς σπσυδάς καί. τά
σκίτσα του, έως δτου τά τελευταία έπνιξαν τά

πρώτα καί δ Βολανάκης, δραπέτεύων άπό τό
εμπορικόν γραφεΐον, εύρέθηκεν είς ιό Μονά
χον, ένας άπό τούς άξιωτέρους καί προσφιλεστέρους μαΟητάς τοΰ μεγάλου Πιλότη.
Ά π ό τά πρώτα του σχεδιάσματα, τά όποια
έκρυβε δειλά κάτω άπό τά λογιστικά βιβλία, ή
θάλασσα μέ τον άπέραντον ποιητικόν της κό
σμον, ήτο τό προσφιλές θέμα τοΰ νέου ζωγρά
φου. Έ κτοτε δέν τήν άφισεν έως τήν τελευ
ταίαν πνοήν του. Ά π ό τήν παλέτταν του δέν
έλειψαν ποτέ τά χρώματα πού δημιουργούν τά
κύματα,'τούς μεγάλους ανοικτούς ούρανούς, τά
παιγνίδια τοΰ φωτός επάνω είς τά νερά, τά
μεγάλα ιστία πού χάνονται είς τήν δμίχλην ιού
δρίζοντος. Ό Βολανάκης, περισσότερον άπό
ζωγράφος, ύπήρξεν δ ποιητής τής θαλάσσης.
"Ενα βαθύ αίσθημα, μία παθητική άγάπη, μία
μέθη κυανού χαρακτηρίζει δλας τάς δημιουρ
γίας τής καλής του περιόδου. "Ο,τι ύπήρξεν
Ιποποιεία επάνω είς τά νερά και δ,τι υπήρξε
τραγωδία καί δ,τι ύπήρξεν εΐδύλλιον, εύρήκε
τήν ψυχήν τον άνοικτήν. Άλλα περισσότερον
άπ' δλα ήτον δ ποιητής των ειδυλλίων τής θα
λάσσης, ήτον δ λυρικός θαλασσογράφος. Αί μεγάλαι θαλασσινοί έποποιείαι, πού τόν έδόξασαν, ή Ναυμαχία τής Λίσοας, ή Ναυμαχία τοϋ
Τραψαλγάρ, ή Ναυμαχία τής Σαλαμινος, μία
υπέροχος θαλασσινή τριλογία, μαζί μέ τήν
Πυρπόλησιν τής Τουρκικής Ναυαρχίδος άπό τόν
Κανάρην, θά παραμείνουν πάντα ώς έργα με
γάλου διδασκάλου, μέ δλας τάς δυνάμεις τής
συνθέσεως, τού σχεδίου καί τού χρωματισμού,
πού πλάττουν τά μεγάλα έργα τής ζωγραφικής.
Ά λ λ ’ Ικεΐ οπού συγκινεί περισσότερον δ Βο
λανάκης, εκεί δπου εύρίσκεται περισσότερον είς
τό στοιχείον του, έκεΐ δπου ή λυρική ψυχή του
διαχύνεται μέ δλην της τήν άνεσιν, είνε τά
είδύλλια τής θαλάσσης. ‘ Υπάρχουν πίνακές του
δπου ή θάλασσα ζή, σαλεύει ή κοιμάται έλευθέρα είς τό πέλαγος ή τό άκρογιάλι. κάτω άπό
τον πυρωμένον μεσημβρινόν ήλιον, ή τό κατάργυρον σεληνόφως, δπου δλίγα κατάλευκα
πανάκια χάνονται ώς σύννεφα είς τόν δρίζοντα,
δπου οί ψαράδες σύρουν τά δίχτυα τους είς
τόν άμμον ή δπου δ πτωχός ψαρράς, μέσα είς
τήν άπόλυτον ήσυχίαν τής νυκτός, ανάβει τή
φωτιά του κάτω άπό τήν χαμηλήν του τένταν
και δπου μία γαλήνη άπέραντος βασιλεύει άπό
τόν ουρανόν έως την θάλασσαν. ’Εκεί μέσα
ζή ή άληθινή ψυχή τού Βολανάκη, διότι ζή
μέσα είς τήν γαλήνην τής έλληνικής ακρογια
λιάς καί τού έλληνικοΰ πελάγους, μέσα είς τάς
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διαφανείας τής άτμοσφαίρας, μέσα είς τάς α
πλότητας τού φωτός. Καί άκόμη περισσότερον
δ Βολανάκης είνε δ ποιητής τού νερού, τοΰ
ελευθέρου νερού, μέ τήν άτομικήν του ζωήν
καί τήν μοναχικήν ψυχήν του. "Ενα κομμάτι
θαλάσσης κοιμισμένον κάτω άπό τόν ουρανόν,
χωρίς τίποτε άλλο, ή Ινα κύμα πού άκολουθεΐ
τόν ώραίον του μοιραΐον δρόμον, είνε ήδη
ένα ποίημα, βαθύτατα υποβλητικόν. Διότι δ
Βολανάκης είχε γνωρίσει, μέ
μίαν βαθυτάτην άγάπην, δλα
τά μυστήρια τής ζωής του
μεγάλου άπλού στΟιχείου.Ήξευρεν δλους τούς παθητι
κούς τρόπους μέ τούς όποι
ους σαλεύει τό κύμα, δλας
τάς φιλαρεσκείας τού νερού
πού γίνεται κρύσταλλον διά
νά δείξη τά πράσινα βάθη
του, δλας τάς μελαγχολίας
πού ρυτιδώνουν τό πρόσωπόν του, δλους τούς τρόπους
μέ τούς οποίους πίνει τό φ ώ ς
ιού ουρανού άπό τήν άνατολήν έως την δύσιν τού ά 
στρου, τώρα διά νά γίνη μία
'
*.

διά νά τό δεχθή ώ ς παρθενιών φίλημα είς τήν
άκρην ιώ ν κυμάτων του καί τώρα διά νά τό
ρουφήση έως τά έγκατά του καί τώρα διά νά
παίξη μέ τάς άκτϊνας του τό τρελλότερον Ιρωτικόν παιγνίδι της αίωνίας του νεότητος. Μό
νον ένα βαθύ ποιητικόν αίσθημα, μόνον μία
εξαιρετική λυρική διάθεσις, είμπορεΐ νά δδηγήση τήν ψυχήν είς τάς βαθυτάτας αύτάς γνω
ριμίας μέ τήν φύσιν καί τήν ούσίαν τής ζωής,
είς τάς ένώσεις τάς τελείας μέ τό πνεύμα τού
Κόσμου, είς τάς ύπερόχους μετουσιώσεις τής
ύπάρξεως. Καί ή ψυχή τού Βολανάκη είχε λά
βει τό δώρον αύτό άπό τόν Θεόν.
"Οταν έλθη ή στιγμή νά κριθή άναλυτικώτερα καί ψυχρότερα τό έργον τού Βολανάκη, δ
κριτικός θά παρακολούθηση δλας τάς διακυ
μάνσεις τής έξελίξεώς του, θ ά σημείωση τάς
δυνάμεις καί τάς αδυναμίας του, τάς άνισόιητας καί τά χάσματά του καί θά ξεχωρίση τά
σημεία δπου ή ζωή καί ή τύχη τοΰ άνθρώπου
επηρέασε τό έργον τού καλλιτέχνου. Ά λλά κα
νείς δέν θάρνηθή ποτέ δτι δ Βολανάκης υπήρ
ξε ποιητής, δ μοναδικός «αί δ πρώτος ποιητής
τής έλληνικής θαλάσσης, άκόμη καί είς τάς τε
λευταίας ήμέρας τής ζωής του, δταν απογοη
τευμένος άπό τήν παραγνώρισιν καί τήν αδι
κίαν τού κόσμου, έπανελάμβανε τόν εαυτόν
του, κλεισμένος κ' Ιγκαρτερών μέσα είς τό έργασιήριόν του. Έ ά ν ή σβυνομένη ζωή τού ζ ω 
γράφου, δέν έφθανεν έως τήν παλέτταν του,
διά νά ζωογονήση δπ ω ς πρώτα τά νεκρά χρώ
ματα, έάν ό καλλιτέχνης, ένα αύτόμματον πλέον,
εΐργάζετο μέ μίαν συνταγήν, δπως λέγομεν, ή
συνταγή δμως αυτή ήτον ίδική του καί ήτον
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ύπέροχος μίαν ημέραν. Ν α ένα σημεΐον δπου
δ κριτικός πρέπει να δακρύση καί νάποκαλυφθή μ’ εύλάβειαν έμπρός είς τόν λιποψυχοΰντα
καλλιτέχνην.
***
"Ενα κΰμα άρπαξε τώρα. την ψυχήν του
Βολανάκη, ΐσω ς το ίδιον κΰμα που άντι-

κρύζει με πίκραν προαίσθησιν είς μίαν ύπέροχον
τρικυμίαν, τήν όποιαν έπλασε
μέ τήν τελευταίαν όρμήν
τής χειμαζομένης ζωής του.
Τήν ενηγκαλίσθη και τήν
έσυρε μαζί του πρός τους α
γνώστους ωκεανούς. Διότι ή
ψυχή αύτή δεν άνήκεν είς
τήν γην. Ή εύλάβεια καί ή
άναγνώρισις τών μεταγενε
στέρων δς φέρη αΰριον τά
οστά του είς μίαν άπό τάς
άχτάζ, πού τάς φιλεΐ τό Ιλληνικόν κΰμα. Είνε ενα φί
λημα πού τοΰ δφείλομεν.
Καί νεκρός έκεΐ ό Βολανάκης θά κοιμηθή γλυκύ
τερα μέ τήν βοήν τοΰ πέ
λαγους. Είνε ενα νανούρι
σμα είς τό όποιον δικαιού
ται ό ποιητής τής θαλάσσης. "Ετσι έθαψαν
τόνάρχαΐον
ναύτην είς τό ελληνικόν άκρογιάλι. Καίάνέθηκαν εϊς τόν τάφον του «κυρ
τόν καί κώπαν, μνάμα κακοζωΐας». "Ας ανα
θέσουν είς τόν τάφον τοΰ ζωγράφου «κώπην
καί χρωστήρα». Καί ας συμπληρώσουν θλιβερά
τό άρχαΐον επίγραμμα — μνάμα κακοζωΐας.
Π Α Υ Λ 0 2 Ν ΙΡ Β Α Ν Α Ν

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Σ
ούτινος τήν διακοσιετηρίδα έώρΟ Λινναΐος,
τασεν ή Σουηδία κατά τόν παρελθόντα
Μάρτιον, άνήκει είς τούς ¿λίγους παγκοσμίου
φήμης άνδρας, ών ή έπιστημονική σημασία
καίτοι μεγίστη δεν είνε δμως ύπερτέρα τής
άλλων μεγάλων επίσης άνδρών, ών τό δνομα
διατελεΐδλως άγνωστον παρά τφμεγάλψ κοινφ.
Καί παρ' ήμίν δέ έν Έλλάδι τό δνομα τοΰ
Λινναίου εινε ίκανώς γνωστόν,· δχι μόνον έκ
τών ολίγων κατά τάς άρχάς τής παρελθούσης
έκατονταετηρίδος έκδοθέντων βοτανικών και
ζφολογικών έργων, έν οίς τά φυτά ετάσσοντο
κατά τό λινναϊκόν σύστημα, αλλά καί έκ τής έν
τφ Γυμνασίφ διδασκαλίας τής Βοτανικής, εν ή
γίνεται μνεία τοΰ συστήματος τούτου. Εκτενής
χαϊάταξις τών φυτών κατά τό λινναϊκόν σύ-

Λ I Ν Ν A IΟ Σ
στημα εδημοσιεύθη παρ’ ήμϊν υπό τοΰ Φράας
«Ιατρού, καθηγητοΰ τής Βοτανικής εν τώ Πανεπιστημίφ, εφόρου τών βασιλικών κήπων
κ.τ.λ.» έν Ι’τει 1839 εν τφ βιβλιάριο» «Σ τοι
χεία τής Βοτανικής καί περιγραφή τών εντο
πίων ως ιατρικά χρησίμων φυτών. 'Εν Ά θ ή vatç Ικ τής Βασιλικής Τυπογραφίας ί .
Ή παγκόσμιος φήμη τοΰ Λινναίου προήλθε
κυρίως έκ τής ριζικής άναμορφώσεως ήν έπεφερεν ούτος είς ενα κυρίως κλάδον τής Βοτα
νικής. τόν γνωστότατον είς τό κοινόν καί πρακτικώτατον, τήν Συστηματικήν. "Οπως νοήσωμεν δέ καλώς τήν μεταβολήν τούτην άνάγκη
ν’ άνατρέξωμεν είς τούς πρό τοΰ ρηξικέλευθου
τούτου άνδρός χρόνους. Ή Βοτανική κατά τούς
χρόνους τούτους συνίστατο είς χαώδη περιγρα-

κ α ρ ο λ ο γ λι νν αι Οε

φην πολυαρίθμων φυτών, είς & πρυσετίθεντο
κατ’ έτος έτερα πολυάριθμα νέα. Μή ύπάρχοντος δέ κοινού συστήματος τάξεως αυτών, αί
περιγραφαι έπηκολούθουν συνήθως μίγδην άλλήλας, τά αυτά φυτά περιεγράφοντο άλλως ύπό
διαφόρων, τά γένη δέν διεκρίνοντο σαφώς άπ’
άλλήλων, σύγχυσις μεγάλη υπήρχε τών είδών
καί τών ποικιλιών αύτών, τά αυτά ονόματα
παρά τοΐς διαφόροις βοτανικοΐς έδήλουν φυτά
διάφορα, έν γένει δέ μεγάλη σύγχυσις έπε.κράτει καθ’ άπασαν τήν τότε συστηματικήν ή περι
γραφικήν Βοτανικήν.
*0 Λινναιος λαβών ώς άρχήν τάξεως σαφείς
καί απλούς χαρακτήρας κατέστρωσε σύστημα
κατατάξεως, δι οδ αί άπειροι τών φυτών μορφαί ετάσσοντο κατά ¿θροίσματα, υποδιαιρού
μενα είς διαδοχικώς μικρότερα, ούτω δέ αίφνης
καί κατά πρώτον ή έπιθεώρησις τών μορφών
έγένετο ευχερής καί εύαντίληπτος. Βεβαίως τό
σύστημα τοΰτο τοΰ Λινναίου, στηριζόμενον είς
ώρισμένους τινάς χαρακτήρας ιδίως τών γενε
τησίων δργάνων (στημόνων καί υπέρου), ήτο
τεχνητόν, άλλ’ εν τοΐς τότε χρόνοις άπετέλει μεγίστην πρόοδον. ’ Επειδή δέ ήτο τελείως έξειργασμένον εν δλαις αύτοΰ ταΐς δποδιαιρέσεσιν
έχρησίμευσε τά μέγιστα ώς βάσις μέχρι τών
μέσων σχεδόν τής παρελθούσης έκατονταετη-

ρίδος είς άπαντας τούς συστηματικούς βοτανι
κούς. "Ο τι δέ δψοΐ τόν Λινναΐον είς έξοχου
άντιλήψεως παρατηρητήν είνε, δτι ένφ κατέσιρωσε σύστημα τεχνητόν, άνεγνώριζε τήν ορ
θότητα φναιχον φυτικού συστήματος, διό και
έν ετει 1738 ΰπέστρωσεν έν τή «Βοτανική φιλοσοφίφ» τά θεμέλια τοιούτου συστήματος,
πολλάκις δέ, εξεφράσθη περί τής επιστημονι
κής αξίας τόιαύτης τάξεως τών φυτών. Έ π ί τοΰ
υποδείγματος δέ τούτου στηριχθέντες βραδύ
τερου καί οί λοιποί βοτανικοί ίδρυσαν τά διά
φορα φυτικά συστήματα.
• Μή δντος ένταΰθα τοΰ χώρου καταλλήλου
προς περιγραφήν τοΰ λινναϊκοΰ συστήματος,
τοΰτο μόνον νομίζομεν άναγκαΐον νά μνημονεύσωμεν, δτι Ó Λινναιος έπεξεργασθείς απάσας τάς Ιδέας τών πρό αύτοΰ μεγάλων βοτα
νικών Καισαλπίνου, Βωχίνου καί άλλων καί
συγχωνεύσας αύτάς καί προαγαγών, άνεμόρφωσε τήν συστηματικήν Βοτανικήν διά του
σαφοΰς, συντόμου, έπιμεμελημένου καί έμμεθόδου χαρακτηρισμού τών γενών καί είδών
καί τής εισαγωγής τής διπλής όνομασίας έκα
στου φυτικού είδους (έν δνομα τοΰ γένους καί
έν τοΰ είδους), olov C itrus v u lg a ris (λεϊμο
νιά), C itrus aurantiacum (πορτοκαλλιά), C i
trus m ed ica (κιτριά) κτλ. οΰτω δέ διηυκόλυνε τήν σπουδήν τών φυτών και προελείανε
ιήν οδόν είς τόν Jussieu καί D e C an dolle
προς δνομασίαν καί χαρακτηρισμόν τών μεγά
λων δμάδων τοΰ φυτικοΰ συστήματος.
Τήν θεωρητικήν Βοτανικήν Ó Λινναιος ου
δόλως προήγαγεν, ούτε εζήτησε ποσώς νά θιεισδύση περισσότερον τών προκατόχων είς αυ
τήν τήν ψύσιν καί ουσίαν τών φυτικών φαι
νομένων, θεωρών ώς τέλος πάσης βοτανικής
μαθήσεως τήν γνώσιν τού ονόματος τοΰ φυ
τού καί την θέσιν αύτοΰ έν τφ συστήματιι .
Ό Λινναιος έγραψε πολυάριθμα συγγράμ
ματα, έξ ώ ν τήν πρώτη ν θέσιν κατέχουσι τά
F u n d am en ta b o tá n ica (1736), αί Classes
plan taru m (1738) καί ή P h ilo s o p h ia b o 
tánica (1754).— Άπέθανε δέ ό Λινναιος έν
έτει 1778 καθηγητής τής Βοτανικής εν Ουψάλα, διαγαγών τόν βίον αύτοΰ έν διηνεκεΐ
Ιργασίφ καί άγώνι κατά πολλών προσκομμά
των. “Ισω ς δέ «αί η άχατάβλητος Ιργαστική
αύτοΰ επιμονή θ ά εκάμπτετο ιδίως κατά τά
πρώτα έτη τών έπιστημονικών αύτοΰ σπουδών,
δν μή άνδρες ύπέροχοι καί λάτραι τών έπιστη1 Sachs. Geschiohte d . Botanik.
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μών προσήρχοντο άντιλήπτορες είς δυσχερείς
ητιγμάς του βίου αυτού.
Ό Λινναϊος γεννηθείς έν τφ χωρίψ Sternb r o h u lt εν S m a ela n d τη 13 Μαΐου 1707
ώς πρωτότοκος νίός τοΰ ίερέως N its In g e rn arsson 1 άνετράφη από μικρός ηλικίας §ν
τφ πατρικψ οϊκψ, ουτίνος τό προσηρτημένον
κηπάριον οι» μόνον έχρησίμευεν είς τούς γο
νείς προς καλλιέργειαν λαχανικών καί Ιλάφρυνσΐν άπό τής προς άγοράν αυτών δαπάνης,
αλλά συγχοόνως και πρός θεραπείαν διαφόρων
δνθέων έγχωρίων καί άλλοδαπών. Έ ν τφ χηπαρίψ τούτφ καί διά τών παιγνίων διηγέρθη
ή άγάπη τόΰ μικρού Λινναίου πρός τό φυτδν
καί τήν παρατήρησιν τής φύσεως, ’ Εννεαετής
είσήλθεν είς τό σχολεΐον, εικοσαετής δέ περατώσας καί τό γυμνάσιον μετέβη !ν ετει 1727
είς τό ΙΙιινεπιστήμιον της Αούνδης. Κατά τήν
έν τφ Γυμνασίφ φοίτησιν ό ιατρός καί καθη
γητής tv αύτφ R oth m a n , παρατηρήρας τήν
ιδιοφυίαν τού Λινναίου είς τά Φυσικοϊστορικά
μαθήματα άνέλαβε νά διδάξη αυτόν ιδιαιτέρως
πάν δτι ¿γνώριζε έκ τών φυσικών τούτων επι
στημών, οδτω δέ είοήγαγεν αυτόν είς τά τότε
συστηματικά έργα τοΰ διάσημου Ιατρού B o e rh a w καί τοΰ Τουρνεφορτίου. Συγχρόνως δέ
πείσας καί τούς γονείς αυτού, οιτινες ήθελον
νά εξακολούθηση οΰτος τ ό επάγγελμα τοΰ πατρός, δτι πρός τούτο ή το λίαν ¿κατάλληλος,
κατώρθωσε νά σταλή οΰτος τό Ιρχόμενον έτος
είς τό Πανεπιστήμιον τής Ουψάλας δπως σπουδάση ’Ιατρικήν καί Βοτανικήν. Λέγεται μάλι
στα, δτι ό πατήρ αύτού έχων πληροφορίας
παρά τών λοιπών καθηγητών τοΰ γυμνασίου
δτι έχώλαινεν οΰτος είς τά πλεΐστα μαθήματα
προέτρεπεν αυτόν νά γείνη δποδηματοποιός.
Κατά τά τέσσαρα έτη ένθα δ Λινναιος έφοίτα έν τφ Πανεπιστήμιο; τής Ούψάλας έμαστίζετο υπό φοβερός πενίας, κατά τής οποίας
ελάχιστα ήδύνατο ή άπό τού πατρικού οίκου
βοήθεια. Καί έχαρίσθησαν μέν είς αυτόν τά
πανεπιστημιακά δίδακτρα, άλλ’ ¿στερείτο τρο
φής καί ενδυμάτων. Πολλάκις μάλιστα ένεδύετο τά άποτετριμμένα καί άχρηστα ενδύματα ή
τα διάτρητα υποδήματα τών συμφοιτητών αύτοΰ, ή εδέχετο λίαν ευχαρίστως τάς προσκλήσεις
αυτών είς τήν τράπεζαν. Εύτυχής σύμπτωσις
1 Έ ν ττ| αίιλή τής οίκίας τώ ν προγόνων τοΟ Α ινναίου εΰρίσκβτο μεγάλη γηραιό φιλύρα (T ilia , L in d e]
i | ή ς κατά σουηδικόν εόιμον προσέλαρον σδτοι τήν
προσηγορίαν T ilia n d e r, L in d e llu s καί τέλος L in n aeu s.
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επέπρωτο νά έξαγάγη αύτόν τής δυσχερούς
ταύτης θέσεως. Ό φιλανθής καί φιλόφυτος
πρωθιερεύς O lo f C elsius έπισκεφθείς τον β ο 
τανικόν Κήπον συνήντησεν Ιν αδτφ τόν Λινναΐον, οΰτινος έθαύμασε τάς γνώσεις καί τήν
άχρίβειαν περί τήν περιγραφήν τών ψυχών.
Πληροφορηθείς δέ τά τής δεινής αύτού θέ
σεως όχι μόνον παρέλαβεν αυτόν είς τόν ϊδιον
οίκον καί παρέσχε δωρεάν κατοικίαν καί σίτισιν άλλα καί έσύστησεν είς τόν καθηγητήν τής
’Ιατρικής καί Βοτανικής R u d b e ck , δστις διώρισεν αυτόν είς τόν βοτανικόν Κήπον καί
άνέθεσεν είς αυτόν την διδασκαλίαν τών τέ
κνων του. Ούτως έν σχετική πως άνέσει έπεδόθη είς τάς προσφιλείς είς αυτόν μελετάς, |ν
ήλικίρ δέ είκοσι καί τεσσάρων ετών κατέστρωσεν έν τφ έργψ αυτού H ortu s U platldicus
τό επί τών γενετησίων οργάνων στηριζόμενον
σύστημα. Λι' εξόδων τού Πανεπιστημίου έπιχειρήσας έν έτει 1732 εκδρομήν είς Λαππλανδίαν έπέστρεψε φέρων άφθονον υλικόν πρός
μελέτην, Ινφ δέ έσπούδαζε διηνεκώς τάς ίδίας
καν ξένος σύλλογός, συνέγραφε συγχρόνως καί
διάφορα έργα. Άλλα πρός εΰρυνσιν τών σπου
δών αύτού καί έκτεταμένην θεωρίαν τής φύσεως ήτο άπαραίτητος περιήγησις καί είς άλ
λος χώρας. ΓΙρός τούτο ευρών άντιλήπτορα τόν
βαθύπλουτον S o h lb e rg μετέβη ώς συνοδός
τού υίού αύτού είς τήν άλλοδαπήν, Ιδίως δέ
είς τήν άκμάζουσαν τότε ώ ς πρός τάς Φυσικός
έπιστήμας 'Ολλανδίαν. ’Ενταύθα δούς διατρι
βήν επί διδακτορία έν τή πόλει H a rd erw y ck
«Περί τής αιτίας τών υφέσιμων πυρετών ύπόθεσις νέα» άνηγορεύθη διδάκτωρ τής ’Ιατρι
κής. Κατά τήν περιήγησιν ταυτην ¿«τιμηθείς
ύπό διαφόρων σοφών, ών την γνωριμίαν έπεδίωξε, ήδυνήθη τή άδρψ χορηγίφ αύτών δχι
μόνον νά έκδώση τά χειρόγραφα αύτσΰ άλλιί
καί νά παρατείνη τόν χρόνον τής περιηγήσεως
καί μεταβή καί είς Παρισίους καί είς Λονδϊνον.
Έπιστρέψας είς Σουηδίαν Ιζήτησε κατά πρώ
τον νά έξασκήση τό ιατρικόν επάγγελμα έν
Στοκχόλμη. Καί κατ’ άρχάς μέν όλίγιστοι πελάται προσήρχονιο, μέχρις ού μετά πάροδον
ενός έτους καί μετά βίον πλήρη στερήσεων,
ένεκα επιτυχίας τινός θεραπευτικής άποκτήσας
μικράν φήμην ω ς θεραπευων τά στηθικά νο
σήματα, προσεκλήθη πρός θεραπείαν τού βηχός τής βασιλίσσης Ούλρίκης Έλεονώρας. Ούτω
δέ σχετίσθείς μέ αύλικούς κύκλους Ιγνώρισε
καί τόν ίσχύονια κόμητα Τεσσίνην, εύγενή τε
λείας μορφώσεως καί ροπών Ιδεωδών, διαφε-

ρόμενον δέ τά μέγιστα πρός προαγωγήν τών
επιστημών καί τεχνών. Τή βοηθβία δέ τούτου
ήρξατο διδάσκων δημοσία επί πληρωμή Βοτα
νικήν καί ’ Ορυκτολογίαν καί διωρίσθη Ιατρός
τοΰ ναυτικού.
Κατά τόν χρόνον τούτον δ Λινναϊος μετά
4 άλλων λογίων ιδρυσεν είδος τι συλλόγου α
καδημαϊκού, ούτος δέ δ σύλλογος υπήρξε κα
τόπιν δ πυρήν τής βραδύτερον διάσημου Α 
καδημίας τών ’ Επιστημών τής Στοκχόλμης,
ήτις μετά δύο έτη (1741) μετωνομάσθη βασι
λική. Π ρώτος πρόεδρος τής ’ Ακαδημίας ταύ
της ύπήρξεν ό Λινναίος.
Έπιθυμών δ Λινναιος νά χρησιμοποίηση
και διά ζώσης διδασκαλίας τά πορίσματα τών
πνευματικών αυτού εργασιών, βαρυνθείς δέ καί
τό Ιατρικόν επάγγελμα, έζήτησε νά διδάξη Βο
τανικήν εν τφ Πανεπιστήμιο; τής Ουψάλας μετά
τόν θάνατον τοΰ R u d b β ck , μετά πολλάς δέ
δυσκολίας επέτυχε τούτο, διορισθείς έν έτει 1741
καθηγητής τής ’Ιατρικής καί Βοτανικής καί
διευθυντής τού αυτόθι βοτανικού κήπου.
Ή φήμη, ή διά τών έργων τού Λινναίου
προτρέξασα τής διδασκαλίας καί ή ρητορική
αύτού δεινότης προσείλιωσαν είς τό Πανεπιστήμιον τής Ουψάλας πλήθος δχι μόνον σουηδών άλλά καί άλλοδαπών ενθουσιωδών άκροατών, παρακολουθούντων μετ’ εύλαβείας τάς πα
ραδόσεις αυτού καί τάς έκόρομάς. Τούτους άπαντας μετεχειρίσθη δ Λινναιος βραδύτερον
ώς άποστόλους πρός διερεύνησιν πολλών βοτανικφς άγνωστων τότε χωρών, οίον τής Πορτογαλλίας, τής νοτίου ’Αφρικής, τής νοτίου
’ Αμερικής, τής άνατολικής Ά σ ία ς κ. ά. παρ’
αύτών δέ λαμβάνων φυτά συνεπλήρου καί ¿με
γέθυνε τάς συλλογάς του.
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Ό Λινναϊος καί ζών ήξιώθη μεγάλων τι
μών, γενόμενος μέλος καί ανταποκριτής απάν
των σχεδόν τών επιστημονικών σωματείων καί
Άκαδημιών. Μία μάλιστα τούτων, ή Λεοπολδίνιος Καρολίνιος ’ Ακαδημία, προσηγόρευσεν
αυτόν « D ioscorid em s e c u n d u m ».
Μεγάλως επίσης έτιμότο καί υπό τών ηγε
μόνων, Ιδίως δέ ήτο ευνοούμενος τής βασιλίσ
σης Λουΐζης Ούλρίκης, τής πνευματώδους αδελ
φής Φρειδερίκου τοΰ Μεγάλου. Κατά τό 1757
γενόμενος ιππότης τοΰ βορείου Σταυρού προήχθη μετ' δλίγον είς τόν τίτλον εύγενούς, έκτοτε δέ προσηγορεύετο καί ύπογράφετο « v o n
L in n a ß ». Πλούσιος δέ γενόμενος έκ τε τού
μεγάλου μισθού καί τών πλουσίων δωρεών, αϊτινες συχναί ήρχοντο πρός αυτόν έκ τών δια
φόρων χωρών, ήγόρασεν έν έτει 1758 μεγάλην
περιοχήν παρά τήν Ουψάλαν, Ιφ ’ ής άνήγειρε
καί ίδιον Μουσεΐον, έν φ κατέθεσε τάς συλλο
γάς του. Ά πέθανε δέ αύτόθι έν έτει 1778 καί
έτάφηείςτόν μητροπολιτικόν ναόν τήςΟύψάλας.
Ό Λινναϊος νυμφευθείς κατά το έτος 1739
τήν θυγατέρα τοΰ Ιν F a h lu n ιατρού Μοραίου
Σ άραν.Λ ίζαν, ήν συνήντησε κατά τι'ιν περιήγησιν αυτού, άπέκτησε πολλά τέκνα, ών τό
πρωτότοκον «Κάρολος Λινναϊος δ νεοίτερος»
άφιερώθη επίσης είς τήν Βοτανικήν καί διεδέχθη τόν πατέρα είς τήν καθηγεσίαν έν Ού·
ψάλψ. Μετά τόν πρόωρον δμως θάνατον τούτου ή χήρα καί αί θυγατέρες τού Λινναίου
έπώληααν τάς συλλογάς είς τόν "Αγγλον βοτα
νικόν I. E . Sclim ith αντί χιλίων λιρών, ουτω
δέ άπαντα τά πρωτότυπα καί αύθεντικώς ύπ’
αύτού τού Λινναίου ώρισμένα φυτά εύρίσκονται νύν είς τό μουσεΐον τής λινναϊκής Ε τα ι
ρίας Ιν Λονδίνω.
Σ . Μ Η Λ ΙΑ Ρ Α Κ Η Σ

Σ Y NT ΑΓΜΑΤΙΚΑΙ

ΔΑΠΑΝΑΙ*

— ΒΑΣΙΛΙΚΑ! ΧΟΡΗΓΙΑ! ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ! ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ -

’ Ανεξαρτήτως τού Βασιλέως οΐ συνταγμα
τικοί χάρται προβλέπουσι τήν υπαρξιν βουλών,
ένίοτε δέ καί άνωτάτων τινών συμβουλίων.
Καί τό δτι τά μέλη τών συμβουλίων τούτων,
καθ’ δ δημόσιοι λειτουργοί, δέον νά μισθοδοτώνται, μένει άναμφήριστον. Ουτω τό Σύνταγμα
* «Παναθήναια» σελ. 152·

προέβλεπε τήν ΐδρυσιν Συμβουλίου τής ’ Επι
κράτειας, τό δέ άρθρον 85 ώριζε τόν μισθόν
Ικάστου συμβούλου είς 7,000 δρ. κατ’ έτος.
Δυστυχώς τό άνώτατον τούτο συμβούλιον έπί
βραχύ μόνον έλειτ ουργησε, τών μέν πρώτων
συμβούλων διορισθέντων τή 25 Ίανουαρίου
1865, τού δέ συμβουλίου καταργηθέντος τή 26
Νοεμβρίου τού αύτού έτους. Κατά τόν πρού-
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πολογισμόν τθΰ 1865 τά δλα έξοδα ιοΰ συμ
βουλίου ανήρχοντο είς 130,000 δρ. \
Τουναντίον δμως συνεζητήθη αν πρέπει ν’ άμείβωντατ τά μέλη τής εθνικής αντιπροσωπείας ΐ·
Τό δέ ζήτημα έπανήλθεν έπί τοΰ τάπητος έ
νεκα τής ευκολίας, μεθ’ ής αυτά ταΰτα τά μέλη
των κοινοβουλίων αύξάνουσι ίό ποσοστόν των
αποζημιώσεων του. Ούτως ή .άποζημίωσις εν
μέν χανς 'Ηνωμέναν; Πολπεάαις ηύξήθη 0*0
25 είς 35,000 φρ. κατ' έτος, έν Έλβετίρ τά
μέλη τοΰ Ιν Βέρνη μεγάλου συμβουλίου λσμβάνουσι 11 άντί 7 φρ. κατά συνεδρίασιν. Ε 
σχάτως δ’ ή Γαλλική βουλή άνεβίβασε τήν άποζημό»συ< άπό 9 είς 45,000 φρ Και είναι μεν
αληθές δτι δ νέος νόμος, έτι δέ πλειότερον δ
τρόπος, καθ’ δν Ιψηφίσθησαν, έκρίθησαν Οπό
τής κοινής γνώμης ώς «σκανδαλώδεις® 3, ευ
φυή; δέ δημοσιολόγος, ό κ. Ερρίκος Μαζέλ,
παρατηρήσας δτι τδ έθνος μδλλον έλάττωσιν
τής άποζημιώσεως θά έψήφιζεν, προέτεινε νά
έφαρμοσθή έπί τοΰ προκειμένου ή άρχή τής
συμμετοχής είς ιά κέρδη, νά δίδεται δέ άπΌζημίωσις είς τούς βουλευτάς μόνον εφ’ όσον
επιτευχθώσιν οίκονομίαι καί άναλόγως τοΰ ΛΟσοΰ τών Ιπιτευχθεισών οικονομιών. Πλήν ουτε
ή άγανάκτησις τής κοινής γνώμης ουτε τά σα
τυρικά βέλη τών κοινωνιολόγων έθιξαν τό παράπαν τούς γαλλικούς κοινοβουλευτικούς κύ
κλους, οΐτινες ήρκέσθηοαν είς τήν πλατωνικήν
διαβεβαίωσιν δτι θ ’ άντισταθμισθή ή αΰξησις
τής άποζημιώσεως διά τής έλαττώσειος τοΰ
αριθμού τών βουλευτών4, έτι δ’ δλιγώτερον έτάραξαν τά κοινοβούλια, άτινα έφάνησαν μάλ
λον δελεασθέντα υπό τοΰ γαλλικού παραδείγ1 ’Ιδού χάριν περιεργίας τσ ονόματα τών κατά
πρώτον διορισθέντων συμβούλων : Γ. Ψύλλος, Δ. Χρησιίδη;, Ζ. Βάλβης, II. Ζερβός, Θ- Π. Δηλιγιάννης,
θρ. Ζοίμης, I. Μεσσηνεζης, I. Α. Ξούτσος, Κ. Λομ
βαρδός, Κ. Ιΐροβϊλέγγιος. Ν. Κανάρης, Π. Βραΐλας
Άρμένης, Ρήγας ΓΙαλαμήδης, Σπ. Μήλιος.
3 Βλ τά γνωστά έργα τού Μ. Ε. Laurent, U in
demnité législative en France et à l’ étranger
καί ιών Kcov Moreau et Delpech, Les règlements
des assemblées législatives, ώς κ«ί· τό πρόσφατον
άρθρον τοΰ περιφανούς οικονομολόγου κ. Καρόλου
Gide, L’ indemnité des membres du parlement *v
τη Revue Politique et Parlementaire τού Φεβρ·
1907 σελ. 213-227. Πρβ. καί Ήλ. Ζέγγελη : Το ¿ν
ΈλΧάδι κρατούν κοινοβουλευτικόν δίκαιον, χόμ. α', σελ.
445 - 459.
3 Ό μετριοπαθής κ. Gide τάς κρίνει «fâcheuses
pour le bon renom du régime parlementaire*.
4 Ή ψηφισθείσα αΰξησις τής κοινοβουλευτικής άποζημιώσεω; θά συνεπιφέρη αίζησιν τών δαπανών πέντε
εκατομμυρίων, όπως δ'Ισοφαρισθή ή δαπάνη αΰτη, θά
Ιπρεπεν ό αριθμός τών γερουσιαστών νά έλαττωθΰ
άπό 300 είς 180 καί ¿κείνος τών βουλευτών άπό 580
είς 346.

ματυς. Εσχάτως μάλιστα άγγλος βουλευτής
ή ρώτησε τον υπουργόν τών Οίκονομικών αν
ή κυβέρνησις τοΰ βασιλέως έλαβε γνώσιν τών
εν Γαλλίφ συμβάντων καί πότε έσκόπευε νά
ύποβάλη νομοσχέδιον Ιγκαθιδρΰον έν Άγγλίρ
τήν άρχήν τής άποζημιώσεως, δριζομένης ταύτης είς τό αΰτό δπως καί έν Γαλλία ποσόν.
Παραπλήσια δέ πρότασις έγένετο καί έν Ί ταλίρ.
’ Ανεξαρτήτως τοΰ ζητήματος τής αύξήσεως
τής άποζημιώσεως καί ΰψηλότερον τούτου ά
παντα έτερον ζήτημα: "Αν πρέπει κατ αρχήν
ν’ άμείβωνται οί βουλευταί.
Ύπάρχουσι κράτη, ή ’ Αγγλία, ή Ιταλία μέχρις έσχατων, ή Γερμανική αυτοκρατορία είς παλαιοτέραν έποχήν, ή Γαλλία (επί τής παλινορθώσεως καί τής Ιουλιανής μοναρχίας), ένθα τό
ζήτημα έλύθη άρνητικώς
Τοιαύτη λύσις, ώς παρατηρεί ό έν Βορδώ
καθηγητής τοΰ Συνταγματικού Δικαίου D u g u it
έν προσφατωτάτφ εργ<υ (Συνταγματικόν Δί
καιον, Παρίσιοι 1907, σ. 802), συνάδει πρός
σύστημα κατά βάθος αριστοκρατικόν καί ένθα
επιδιώκεται ό περιορισμός τής Ιπιρροής τής
καθολικής ψηφοφορίας διά τοΰ περιορισμού
τοΰ κύκλου, έν τφ δποίφ δ λαός δύναται νά
εκλέξη τους αντιπροσώπους του ι.
Ά π ό πάσης άλλης άπόψεως ή αρχή τής βου
λευτικής άποζημιώσεως δεν φαίνεται συζητήσι
μος. ’ Ελλείψει πράγματι τοιαύτης άποζημιώ
σεως, οί μέν εντιμότεροι τών πενεστέρων, είτε
θ ’ άποκλεισθώσιν έκ του κοινοβουλίου, δσην
ικανότητα και δν έχωσι, τοΰθ’ δπερ αποβαίνει
πρός ζημίαν τής πατρίδος, άντιστρατεύεται δέ
καί πρός τό πνεΰμα τοΰ δημοκρατικού πολι
τεύματος, είτε δεν θά δυνηθώσι νά έκπληρώσίοσιν εύσυνειδήτως τά βουλευτικά αυτών κα
θήκοντα περισπώμενοι υπό βιωτικών αναγκών.
Οί δέ φαυλότεροι, ot θεωροΰντες τό πολιτεύεσθαι ούχί ώς πατριωτικόν καθήκον άλλ’ ώς
επάγγελμα, οι p olitcien s d e p rofession, δ 
πως λέγουσιν οί Γάλλοι, ποσώς δέν θ'άναχαιτισθώσιν ύπό τής έλλείψεως βουλευτικής άπο
ζημιώσεως, διότι αυτοί γνωρίζουσι και άλλους
τρόπους τοΰ προμηθεΰεσθαι χρήματα. Δέον δέ
τις ένταΰθα νά έχη πάντοτε έν νφ τήν ψυχο
λογικήν ταύτην παρατήρησιν τοΰ μεγαλειτέρου
διπλωμάτου τοΰ 19ου αιώνος.
"Οτε δ Λουδοβίκος 18ος έπειράθη νά Ιφαρ1 Τούτο άκριβώς επρέσβευεν ο Βίσμαρκ, οτε Ιλεγεν
ότι ή ελλειψις βουλευτικής άποζημιώσεως θά έχρησίμευεν ώς χαλινός της καθολικής ψηφοφορίας.

μόση τ φ 1814 τό συνταγματικόν πολίτευμα Ιν
Γαλλία, ήρωτήθη ΰπό τοΰ Ταλεϋράνδου, τί αντι
μισθίαν προύτίθετο νά δώση είς τούς βουλευ
τάς.— Τίποτε, είπεν ό βασιλεύς.— Τίποτε, άνταπαντρ ό μέγας διπλωμάτης, είναι πολύ ακριβά
(rien , c’ est tr o p c h é r i)
Συμφέρει άρα είς την πολιτείαν οι βονλενιαί νά ώσιν άνεξάρτητοι ΰλικώς καί άπηλλαγμένοι άλλων φροντίδων, καί ανάγκη ν’ άμείβωνται ίκανοποιητικώς.
Ούιος είναι δ λόγος, δι’ δν ή άρχή τής
άποζημιώσεως έγένετο ολίγον κατ’ ολίγον δεκτή
είς δλα τά κράτη τής Ευρώπης, τείνει δέ νά
έγκαθιδρυθή έν ’ Ιταλία καί έν αΰϊή τή ’ Αγ

άποζημιώσεως, ήτις υπεστηρίχθη υπό τής φι
λελευθέρου άντιπολιτεύσεως, καί ήτις Ιπροτάθη
καί πάλιν ύπ' άλλην μορφήν ύπ’ άλλου Ιργάτου βουλευτοΰ χοΰ H e n d e rso n (11 Μάίου
1904). "Εκτοιε δέ ό αρχηγός ιών φιλελευθέ
ρων, Σίρ Ερρίκος Κάμπελ-Βάννερμαν, εκθέ
των τό πρόγραμμα τοΰ κόμματός του §ν
N ew castle (19 Μαΐου 1905), Ιδ?|λωσεν o n
συγκαταλέγει μεταξύ τών απαραιτήτων μεταρ
ρυθμίσεων τήν λήψιν μέτρων, δπως καταστώσιν αί έκλογαί εΰθηνότεραι καί δπως χορηγηθή
είς τούς βουλευχάς μετρία τις άποζημίωσις, οΰτοις ώστε νά εύρυνθή τό δικαίωμα τής έκλο*
γής τών πολιτών». Καί είναι μέν δληθές δτι
γενόμενος πρωθυπουργός δ Σκώτος πολιτευτής
δέν φαίνεται σπευδων νά Ικτελέση τήν ύπόσχεσίν του, άπαντήσας μάλιστα τήν 7 Μαρτίου
1906, είς τόν βουλευτήν Λέβερ, δτι ή κυβέρνησις, καίπερ συμπαθώς διακειμένη πρός τήν
μειαρρύθμισιν, δέν έχει ούτε τόν καιρόν ούτε
τούς Αναγκαίους χρηματικούς πόρους δπως τήν
φέρη είς πέρας. Πλήν πάνχες οί γνωρίζοντες
τά πράγματα διαβλέπουσιν δ η ή όσημέραι αΰξουσα σημασία τών Ιργατικών τάξεων έν τφ
κοινοβουλίφ τοΰ Α γίου Στεφάνου θά συνεπιφέρτ) θάττον ή βραδύτερο ν καί τήν θέσπισιν
μεταρρυθμίσεως, ήν οί δημοκρατικοί θεωροΰσιν
ως μέρος ούσιώδες τοΰ προγράμματος των.

γλία.
Τ ά δέ συμβαίνοντα έν 'Αγγλία είναι χαρα
κτηριστικά. Ά λ λ οτε αυτή αυτή ή άρχή τής βου
λευτικής άποζημιώσεως έφαίνετο άπαράδεκτος ι·
Τ φ 1861 δ Γλάδστων έδείκνυεν είς τήν Βου
λήν τών Κοινοτήτων τά κακά Αποτελέσματα,
άτινα ή άποζημίωσις είχεν Ιπί τής Ίονίου
Βουλής, καί Ιξέφραζε τήν εΰχήν δπως ούδέποτε τοιοΰτος θεσμός είσαχθή έν rf( Μεγάλη
Βρεττανία. Επεκταθένιος όμως τοΰ δικαιώμα
τος τής ψήφου είς τάς λαϊκός τάξεις, ταχέως
κατεφάνη ή άνάγκη τής άποζημιώσεως τών
πτωχότερων άντίπροσώπων αυτών.
Καί κατ’ άρχάς μέν αί προτάσεις του έγένοντο δεκταί μετ’ ειρωνείας2, πλήν ή τον Σαλισβουρήν διαδεχθεϊσα φιλελεύθερος κυβέρνησις
ήναγκάσθη νά τάς λάβη σοβαρώτερον ϋπ’ δψιν,
παραδεχθεισα μάλιστα, έν τή συνεδριάσει τής
2 2 Μαρτίου 1895. τήν αρχήν τής βουλευτικής
άποζημιώσεως καί τόν περιορισμόν τών υπέρ
ογκων εκλογικών τελών καί δικαιωμάτων3.
Καί ή μέν εκδήλωσις αδτη υπήρξε πλατω
νική, μετά πάροδον δμως δκτώ ετών, ιή 31
Μαρτίου 1903, δ άντιπρόσωπος τοΰ εργατικού
κόμματος C ro o k s επανέφερε πάλιν πρότασιν

1 Ε ίς πολύ αρχαιότερα? έποχάς ό θ εσ μ ό ς τή ς άπο
ζη μ ιώ σεω ς ΰπήρνεν έν Ά γγλ ίφ . Ό Ε ρ ρ ίκ ο ς Γ ' είχε
μάλιστα όρίση τ ό ποσοστόν της είς 4 σελ. κ α θ ’ ήμε
ρον, άλλ’ ή άπ οζημίω σις έπληρώνετο ίιπό τών εκλο
γέων, έπειδή δ ’ οΰτοι δέν έδείκνυον π ρ οα μ η σιν πρός
τους έκ τώ ν προτέρων παραιτούμενους τή ς άπ οζημιώ 
σ εω ς υποψηφίους, αΰτη ολίγον κατ’ δλίγον έξπφανί
σ θ η . ( Β λ . πλειονας λεπτομέρειας Ιπί τού ζητήματος
παρά T o d d , Ή Κ ο ιν ο β ο υ Ι ζν τιχ ή Ä'ν β ίρ ν η σ ις έ ν ’ Α γ γ Ι ά },
χόμ. α ’, σ- 40 τής γαλλικής μεταφράσεως)·
3 Β λ . τόν λόγον τού Λ όρδου °Ελκο> ί 2 5 Μ αρτώ κ
1892).
3 Τ ά δικαιώματα ταύτα είναι υπέρογκα, ώ ς προκύ
π τει *κ κίνακος ίιποβληθέντος είς τήν Βουλήν τών
Κοινοτήτων ΰπό τού βουλευτοΰ Χ ένδερσω ν καί άναδημοσιευθέντος ΰπό τή ς Revue de droit Public, έ
τος 1 90 5 , ο . 8 30 .

Γενομενης δεκτής τής αρχής τής Αμοιβής,
προκύπτει τό ζήτημα τής μορφής, ήν δέον αΰτη
νά λάβη. Α ί δέ μορφαί ύφ’ ας αΰτη παρου
σιάζεται είναι ποικίλοι. Πότε ή αμοιβή έχει
φύσιν καθαρός άποζημιώσεως διά τάς δαπάνας δς συνεπάγει τό άξίωμα, Ιδίως δ’ ή μετάβασις είς τήν πρωτεύουσαν καί ή διαμονή έν
αυτή. Κατά τήν άνιίληψιν ταύτην δ βουλευ
τής πρέπει νά λαμβάνη ώρισμένον ποσόν κατά
συνεδρίασιν. Τοΰτο δέ συμβαίνει άκόμη είς τήν
Δανίαν (13 φρ. κατά συνεδρίασιν), τήν Σαξο
νίαν (15 φρ.), τήν Νορβηγίαν (18 φρ.), τήν
Βουλγαρίαν (20 φρ.), τήν Ρουμανίαν (25 φρ.),
τήν Ρωσίαν (20 φρ.), ίσως δέ καί αλλαχού.
Παρστηρεΐται δμως τάαιζ ή άμοιβή νά παρου
σιάζεται ΰπό μορφήν ποσοΰ ενιαυσίου, ώρισμέ
νον, ου τήν δμοιότητα πρός τόν μισθόν τών
ΰπαλλήλων Ιπντείνει καί ή προσπάθεια νά είσαχθή καί ένταΰθα τό σύστημα τών συντάξεων.
Είς τήν δευτέραν ταύτην κατηγορίαν υπάγε
ται ή Γσλλ,Ί (15,000 φρ. κατ’ έτος), αί Ή νωμέναι Πολίτεϊαι (3 7 ,5 0 0 ), ή Αυστραλία
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(10,000 φ ρ.), ή Ουγγαρία (5,000 φρ. πλέον
1650 φρ, δίκην άποζημιώσεως διά κατοικίαν),
ή Γερμανία (3,750 φρ·), τό Βέλγιον (4,000
φρ.), ή 'Ολλανδία (4,1 50 ), ή Σουηδία (1,666)
κτλ. κτλ. ‘ ·

άφεθή δ ορισμός τής άποζημιιυσεως είς τήν
νομοθετικήν εξουσίαν ', τέλος δ’ έπεκράτησεν ή
γνώμη ή διατυπωθείσα ύπό τών άρθρων 75
καί 76 τοΰ Συντάγματος.
Κατά ταΰτα « 01 έκπληρώοαντες τό καΟήΑνεξαρτήτως τής μορφής ίιπάρχει καί τδ
κόν τω ν βουλευταί Χομβάνονοιν άποζηαίωσιν δι'
ζήτημα τού καθορισμοί τοΰ ποσοστού άποζη
έκάστην τακτικήν σύνοδον δρ. παλαιός δισγιλίος
μιώσεως.’ Οφείλει τούτο νάκαθορισθή ΰπό τοΰ
(1 ,8 0 0 νέας) . Έ ν περιπτώσει εκτάκτων συνό
συντάγματος ή ν ' άφίνεται είς τήν διάκρισιν ιών
δω
ν αποδίδονται αύτοις μόνα τά έξοδα τής σφί
βουλών;
ξεως καί τής Ιπανόδου» (άρΰ. 75). «0? βου'Η δεύτερα λΰσις θ ά έγίνετο γενικώς άσπα
λενταϊ οί λόγφ πολιτικής ή στρατιωτικής Υπη
στη, |άν at βουλαί εδείκνυον όλιγωτέραν ευαι
ρεσίας ή άλλως πως μισθοδοτούμενοι, δέν λαμ·
σθησίαν διά τάς άνάγκας των μελών αυτών.
βάνουσιν είμή τδ τυχόν ίΧΧεΐπον μέχρι τής άνω
Οΰτος δ ’ εΐναι ό λόγος, δι’ δν πλεΐστα συντάγ
όρια&είσης άποζημιώσεωτ, (άρθ. 76)
ματα έκανόνισαν τό ζήτημα τούτο, δπερ κυ
Ή συνέλευσις κατά τον Ά ντ. Μαυρομιχάρίως δέν είναι εκ τών άναγραπτέων είς τούς
λην άπεφάσισε νά άποφύγη τά δύο άκρα, ούτε
συνταγματικούς χάρτας. Έ ν αυτή δέ τή Γαλλίρ,
δηλαδή νά καθιέρωση τό άμισθον οΰτε νά καένθα Ικτός τού συντάγματος τού Β ' έτους τής
ταστήση τό βουλευτικόν επάγγελμα κερδοσκο
δημοκρατίας2 ούδέν σύνταγμα έπελήφθη τού
πικόν * 'Ο δέ άείμνηστος Κουμσυνδοΰρος, Ιρζητήματος, έξεφράσθη ή λύπη ό'χι τουλάχιστον
μηνεύων ώς υπουργός τήν προκειμένην διάταδέν ΰπάρχουσιν ειδικοί δροι περιορίζοντες οπωσ
ξιν, Ιδήλωσεν δτι ή άποζημίωσις έκ δισχιλίων
δήποτε την έλευθερίαν τών βουλών είς τό ν’
δρ. ήτο καλώς υπολογισμένη επί τή βάσει ιών
αύξάνη τό μισθολόγιον τών μελών αδιής 3
εξ μηνών 300 δρ. κατά μήνα ή προστιθεμένων
Π ώς έλύθησαν παρ’ f\\w< τό. διάφορα ταΰτα
δέ κ«ί 200 δρ. δΓ έξοδα τής προσελεύσεως καί
προβλήματα; ΈπΙ τοΰ πρώτου συντάγματος οί Ιπανόδου.
βουλευταί ελάμβανον, διαρκούοης τής Συνόδου,
Τ ό δεύτερον μέρος τού άρθρου 75 προεκά280 δρ. κατά μήνα. Πρόςτούτοις άπό τοΰ 1857,
λεσεν ερμηνείας αντιφατικός, « ’Α φορά είς τάς
δυνάμει απλής νομοθετικής διατάξεως, προσε
εκτάκτους συνόδους καί λέγει δτι οί βουλευ
τέθησαν εις τήν βουλευτικήν άποζημίωσιν 750
ταί δικαιούνται μόνον είς έξοδα έλεύσεως καί
δρ. λόγφ Υπερτιμήσεως τώ» πραγμάτων. Ό νό
επανόδου. Δοθέντος δχι οί βουλευταί άπολαύουμος οότος τοΰ 1857 έκρίθη τότε λίαν αύστησιν άτελείας επί τε τών σιδηροδρόμων καί τών
ρώς, 6 δέ Δ. Κυριάκος 4 τον καταδικάζει ώς.
άτμοπλοίων, είναι προφανές δτι τά οδοιπορικά
«αυτόχρημα άντισυνταγματικόν».
είς δλίγας μόνον Ικατοστύας δραχμών δύνανΈ ν τή Έθνοσυνελεύσει διετυπώθησαν επί
ται νά όρισθώσιν. Έ ν τούτοις, τή μαρτυρίφ
τού ζητήματος ποικιλώταται γνώμαι (βλ. Πρα.
τού κ. Ζέγγελη (σελ. 448), « ή Βουλή ερμηκηκά'ΕΟνοσννεΧενσεως τόμ. ζ ’, σελ. 686-688).
νεύουσα τήν σχετικήν διάταξιν ένόησε νά δώση
Οί μέν προέιειναν δπως μηδεμία δίδεται άποείς τούς βουλευτάς χρηματικήν άποζημίωσιν
ζημίωσις 5, άλλοι δπως οί βουλευταί ανταμεί
ποικίλλουσαν από 2000-2500 δρ. κατά λόγον
βονται άναλόγως τής τακτικής αυτών προσετής διαρκείας τής Ικτάκτου συνόδου- σημειωλεύσεως είς τό κοινοβούλιον 6, τρίτοι πάλιν ν ’
τέον δ’ οτι ή κατά τάς συνόδους ταύτας χορη1 Βλ. πλείονας λεπτομέρειας έν τή ΰπό τής’Αγγλι γουμένη άποζημίωσις δίδεται άκεραία είς πάντα
κής κυβερνήσεως δημοσιευθείση ϋίβλιρ, Payment o f
βουλευτήν, εϊτε ΰπουργός είναι εϊτε στρατιω
Members abroad, ήτις παρέχει 24 εκθέσεις άγγλων
πρέσβεων Ιπί τοΰ ζητήματος.
τικός Ιν διαθεσιμότητι ή άποστρατείφ, μή συμ4 ί ο δρθρον 68 τοϋ συντάγματος τού an II κα ψηφιζομένη εις τυχόν λαμβανόμενον μισθόν ή
νονίζει τήν άποζημίωσιν επί τής τιμής του σίτου.
σύνταξιν?.
ΒΒ?. τό κρομνησΗν άρθρον τοϋ GMe σ 225-7.
4 Έ ρ μ η νιΙα το β Έ Χ Χ ηνιχου Σ ννχ ά γ μ α το ς, τόμ. β'
Τ ό κατ’ εμέ, δέν διστάζω ν’ άποκαλέσω τήν
σελ. 212.
νομολογίαν ταύτην « αυτόχρημαάντισυνταγματι5 Πρόχασις Κ . Λιδωρίκη.
8 Πρότατις Καλοδ : «01 Ικπληροϋνχες τά χρέη των
1 Π ρότασ ις Θεοχάρη.
βουλευταί θέλουν εχει άποζημίωσιν άνά δρ. είκοσι
8 Σελ. 687 Πρακτικών.
δι’ έκάστην ημέραν, καθ'ήν λαμβάνουσι μέρος είς τάς
8 Β λ . άγόρευσιν Κουμουνδούρου σελ. 6 8 7 - 6 8 8 .
συνεδριάσεις». Πλελσχαι αλλαι π^οχάσι.ις διετυπώθησαν, αί δε προτεινόμεναι αποζημιώσεις ’¿ποίκιλλον άπό Π ρο σέθη κ ε δέ ό ρήτω ρ, «άν άντί τώ ν 6 μηνών ε -

1,200- 6,000.

χω μεν 4 , τότε Ιχομεν 6 0 0 δ ρ . Τ ό επ ίδομα είναι α ρ 
κετόν».

Σήμερον ή έκτακτος άποζημίωσις ύφίσταται
ποικίλας διακυμάνσεις. Συνήθως, ώς ύποδεικνύει ό κ. Ζέγγελης, υπερβαίνει αίσθητώς τήν
τακτικήν, κατά δέ τήν έκτακτον σύνοδον τοΰ
1897-1898 άνήλθεν είς 3,300 δρ. κατά β ο υ 
λευτήν (βλ. λεπτομερείας έν λίαν ένδιαφέροντι
αρθρφ τής Άκροπόλεως άρ. 24 Φεβρ. 1898).
Τό μόνον άλλως τε Ιπιχείρημα τό προταθέν
υπέρ τού κοινοβουλευτικού τούτου έθους είναι
οτι άπό τής Έθνοσυνελεύσεως τά έξοδα τοΰ
βίου τοσοΰτον ηύξήθησαν, ώστε ή ύπό τοΰ Συν
τάγματος προβλεπομένη άποζημίωσις κατέστη
πάντη άνεπαρκής. Αΰτό τούτο έλεγε καί ό αντι
συνταγματικός νόμος τοΰ 1857, δστις ήτο του
λάχιστον ειλικρινέστερος τής σημερινής νομο
λογίας.

κήν?, συμμεριζόμενος τήν γνώμην διαπρεπών
πολιτευτών (βλ. τήν άγόρευσιν τού Στ. λραγούμη κατά τήν πέμπτην καί εκτην συνεδρίασιν τής εκτάκτου συνόδου τού 1889) και άνωτάτων δημοσίων υπαλλήλων (βλ. τά λεχθένια
ύπό τοΰ προέδρου το ν Ελεγκτικού Συνεδρίου,
συνεδρ. 5 ’Ιουνίου 1904, παρά Ζέγγελη σ. 449).
Θεωρώ δ’ αυτήν άντιβαίνουσαν ούχί μόνον
πρός τό γράμμα αλλά καί προς τό πνεύμα τοΰ
συντάγματος, διότι κατά τάς ρητκς δηλώσεις
τού Κουμουνδούρου, άποκρούοντος τήνπρότασιν τού Θεοχάρη, ή κυβέρνησις «στηριζομένη
Ιπί τής ιστορίας τοΰ παρελθόντος* άπήτει ιόν
διά τοΰ συντάγματος καθορισμόν τής άποζημιώσεως, τήν γνώμην δέ ταύτην συνεμερίσθη ή
παμψηφία σχεδόν τής Έθνοσυνελεύσεως.
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Συχνά ό Σολωμός μέ τήν λευκήν του ενδυ
μασίαν, κρατών τήν δμβρέλλαν επί τοΰ ώμου,
εκαμνε μακρινούς περιπάτους είς τάς κερκυραϊκάς εξοχάς μέ τον Μάντζαρον, τον Θωμαζέον, τόν Ρεγάλδην ή μόνος τον.
Είς μίαν τών Ικδομών τούτων δ ποιητής
μαζί μέ ένα φίλον του έξυλοκοπήθησαν ΰπό
τών χωρικών, έκληφθέντες ώς ιεραπόστολοι οί
όποιοι Ιπεσκέφθησαν τότε τήν Κέρκυραν και
είχον έκφρασθή κατά τοΰ τρόπου τής όρθοδόξου Ιεροτελεστίας.
'Ο Σσλωμός μέ απλήν καί σοβαράν Ενδυ
μασίαν, φορών υψηλόν πίλον, φόρεμα κουμβωμένον ώς τόν λαιμόν καί λευκά χειρόκτια
πάντοτε, «ατά τό μεσημέρι επήγαινεν εις τήν
Σπιανάδα καί επεριπατοΰσε κάτω άπό τήν
φλόγα τοΰ ήλίου. Ευερέθιστος, όλιγόλογος, δυσκολοπλησίαστος, μόνον πρός ιά παιδάκια έφαίνετο καλός καί προσηνής.
Είς τό τέλος τής ζωής του Ιζητοΰσε περισ
σότερον τήν συντροφιάν τών παιδιών. "Οταν ή
σκιά τοΰ θανάτου ήρχισε νά σκεπάζη τό πνεύμα
τοΰ ποιητοΰ ή ψυχή τον Ισύρετο πρός τήν άγνήν
αγάπην τών μικρώγ παιδιών. Πριν σβυσθή ή
ψυχή ιοί» έζήτει νά στηριχθή διά τελευταίαν
φοράν είς τήν γαλήνην τής άγάπης; ή, είς τήν
δύσιν τής ζωής του άκόμη, τοΰ Ιχάριζεν ή φύσις 8λην τήν μέθην μιας χαραυγής;
* «Παναθήναια» σελ. 147.

ΚΕΡΚΥΡΑ^

Μίαν ήμέραν 'ένας ζακΰνθιος, μόλις έφθασεν
εις Κέρκυραν, συνήντησε τόν Σολωμόν βαδίζοντα είς τήν Σπιανάδα. Ή τ ο παχύς καί μύωψ
δ συμπολίτης εκείνος τοΰ Σολωμοΰ, δπερβολικός καί δλίγον φλύαρος. Έ στάθη έμπρός εις
τόν ποιητήν καί άπεκαλύφθη.
— ’Αφέντη μου, σέ προσκυνώ πού σέ είδα.
Είμαι ό Σπυράκης ό Γιαννακός σπετσέρης άπό
τή Ζάκυθο.
Ό Σολωμός τόν έπιασε άπό τό χέρι και μ’
ένα είρωνικό καλοκάγαθο μειδίαμα τοΰ είπε.
— Βάλ’ το τό καπέλλο σου, φίλε μου, μή
μέ άναγκάσης νά τό βγάλω κ’ εγώ καί μπορεί
νά συναχωθώ1.
’Ενίοτε δ Σολωμός έπήγαινε είς τήν συνανα
στροφήν τοΰ λόρδου άρμοστοΰ Ουάρδου, ό
όποιος ήγάπα τόν ποιητήν. Μίαν φοράν όμως
δυσηρεστήθη καί δέν ήθελε πλέον νά ΰπάγη,
δν καί προσεκλήθη έπιμόνως παρά τοΰ άρμο
στοΰ διά τοΰ ΰπασπιστοΰ του. Έμεσολάβησεν
όμως ό κόμης ’ Αντώνιος Δούσμανης2, στενός
φίλος τοΰ ποιητοΰ, «αί τούς συνεφιλίωσεν.
1 Τ ό άνέκδοχον χοΟχο μοΟ διηγήθη δ γηραιός φίλος
μου καί αρχαίος δικαστής κ. Δημήχριος Μινώχος,
όστις έγνώρισε προσωπικώς τόν ποιητήν είς τήν
Κέρκυραν.
5 Ό Δούσμανης κατέλαβε διαφόρους διακεκριμέ
νος θέσεις εις ιήν υπηρεσίαν τοϋ Ίονίου Κράτους καί
συνέγραψεν ίχαλισχι ώραίαν Ιστορικήν πραγματείαν
περί *ής άποσχολής τοϋ Γλάδστωνος είς τήν Ε π τ ά 
νησον.
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Κάποτε είς τά άνάκτορα τοΰ άρμοστοΰ, προ·
κειμένου περ'ι φοβερού έγκλήμαχος συμβάντος
έν Κέρκυρα κατ' έκείνας τάς ήμερος, δ άρμοστής είπε, μέ πικρόν ειρωνείαν, ότι μόνον ελλην ήδύνατο νά διαπράξη τοιούτον είδους κα
κούργημα. Τότε δ ποιητής άπεκρίθη'
— II G reco è prim o anche in delitto. .
"Αλλοτε δ Σολωμός έζήχησε μίαν χάριν άπό

χόν δγγλον γραμματέα τού άρμοστοΰ, τον Sir
Bowen,ό όποιος ένφ του τήν ύπεσχέθη κατό
πιν ήθέτησε τόν λόγον του κα'ι είπε δικαιολο
γούμενος·
— H o d ov u to cedere alle istanze di
mia sposa.
‘ 0 δέ ποιητής άπήντησεν άποτσμως*
— La sposa è una grande parola, ma
la parola data è una grande sposa.

“Οταν έγραφε πρός τόν άδελφόν του Δημήτριον είς Ζάκυνθον δ ποιητής συχνά τοΰ έζηιοΰσε χρήματα καί ενα βαρέλι καλή βερνιέα *.
Τ ό χρήμα διά τόν ποιητήν δέν είχε μεγάλτ]ν σημασίαν καί τό έξώδευεν ευκόλως. “Οταν
εΰρίσκετο είς τήν Ζάκυνθον δ ποιητής, εκτός
τοΰ Ροίδη, ιόν όποιον έχει άπαθανατίσει είς
τό Ίατροσυμβούλιον, έβοήθει χρηματικως καί
πολλούς άλλους. Μεταξύ τούτων ήτο καί μία
ωραία γυνή, σύζυγος Ινός πτωχοΰ έργάτου.
Μίαν ήμέραν επήγεν εις τοΰ Σολωμού δπως
ζητήση βοήθειαν. Ό ποιητής παρετήρησεν δτι
ήτο έγκυος.
— Μέ τέτοια φτώχεια, καί θ ά κάμης παιδιά;
την ήρώτησε.
— Έ ! άφέντη, άπήντησεν εκείνη μ’ ένα
πονηρόν μειδίαμα, κάτου άπό τό στρώμα κα
νείς δέν συλλογίζεται τή φτώχεια.
Ό Σαλωμός έγέλασε καί τής έδωσε περισ
σότερα χρήματα άπό άλλοτε *.

βατά τό 1849 επήγεν ε!ς τήν Κέρκυραν δ
κ. Δημήτριος Μινώτος, δ οποίος εζήτησεν άπό
τόν άδελφόν τοΰ ποιητοΰ άν εχη νό τοΰ άναθέση καμμίαν παραγγελίαν. Ό Δημήτριος ε·
***
στελλε πρός τόν άδελφόν του μηνιαΐον επί
δομα Ικατόν ταλλήρων καί έπεφορτίσΟη δ
Είς τήν Κέρκυραν φίλοι τού Σολωμού ήσαν
κ. Μινώτος νά τά παραδώση πρός τόν ποιη μία φάλαγξ άνθρώπων των γραμμάτων, ο ί ό
τήν μαζί με μίαν επιστολήν. "Οταν έφθασεν
ποιοι έψησαν ήρεμοι καί γαλήνιοι τήν πνευ
εις τήν Κέρκυραν επήγεν είς τήν οικίαν τοΰ
ματικήν ζωήν μακράν άπό τήν κοσμικήν χυ
Σολωμοϋ καί είπεν δτι έχει τά χρήματα, άλλα
δαιότητα. διετήρει 5μως σχέσεις δ ποιητής καί
δ ποιητής τοΰ έμήνυσε δια τοΰ δπηρέτου του
μέ σημαίνοντα πρόσωπα τής κερκυραίκής κοι
νά Ιπιστρέψη τήν έρχομένην ημέραν. Τήν επονωνίας.
μένην παρέδωσε πρός αυτόν τά χρήματα δ δέ
Ό Βράϊλας έθαύμαζε τόν "Υμνον είς τήν
ποιητής τοΰ είπεν’Ελευθερίαν καί έλεγεν δτι δι’ αυτού ή ποίη—· Αύριο Vορδής στη μία νά φάμε. Τήν . σις έφθασεν είς τόν ύψηλότερον αυτής βαθμόν.
μίαν ακριβώς, μήν άργήση; γιατί εγώ δέν πε
“Οταν δέ άπέθανεν δ Σολωμός, δ Βράϊλας
ριμένω.
παρέδιδεν ώς καθηγητής τής Καλλιλογίας καί
Έπήγε. Έκάθησαν είς τό τραπέζι. Ό ποιη Ποιήσεως είς τό Ίόνιον ΓΙανεπιστήμιον, καί
τής ήτο εύθυμος, φρεσκοξυρισμένος. Πλατύ τότε έλαβεν ώς θέμα ενός μαθήματος τήν
■θολωτόν μέτωπον, πλαδαρά μάγουλα, μακρύ
ποιητικήν εργασίαν τού Σολωμοϋ, είπών πρός
παχύ στόμα, μάτια δποΰ ένφ δέν ήσαν μαΰρα τοίς αλλοις:
κατά τάς στιγμός τοΰ Ινθουσιασμοΰ ή τοΰ θυ·
« Τίς ήτο καθό ποιητής θεωρούμενος δ Σ ο 
μοΰ του άσιραφταν ή Ιμαύριζαν
λωμός; είς ποιαν τάξιν ανήκει; ποια ή θεσις
Τό γεΰμα τοΰ ποιητοΰ ήτο άπλούστατον. ήν κατέχει μεταξύ τών συγχρόνων τής ΕύρώΣοΰπα, κρέας ψητό καί κρασί ασπρον άφθονο. πης; τίς ή ποίησίς του καί τίς ή έπιρροή του
Είς τό διάστημα τοΰ ςραγητοΰ ήτο διαχυτικώείς τό μέλλον; Δέν έξιστορώ δλον τόν άνθρω
τατος, Έ τρωγεν δλίγον καί έπινε πολύ. Είς πον, δέν θέλω νά περιγράψω αύτόν είς όμάς,
xô χέλος έσηκώθη δ ποιητής καί εγφ τόν συοΐτινες ηύτυχήσατε νά ΐδητε ίδίοις δμμασιν τό
νώδευεν είς τήν θύραν χοΰ λέγει·
Ιξαίσιον κάλλος τοΰ προσώπου, ό έφαίνετο έπι— Πρόσεξε· μή στοχασθής τώρα νά ξανάλ- λαμπόμενον έκ τοΰ άπαυγάσματος τής θείας
θης σπίτι μου !
Ιμπνεύσεως. δέν θέλω χαρακτηρίσει είς δμάς
— Μά πώς; νά σ’ ευχαριστήσω!
την κομψότητα τής συμπεριφοράς του, τήν άρμο— “Οχι, δχι θά μέ Ϊδής στή ρούγα' καί έ
κλεισε τήν θύραν.
' Β ερ ντέα — ω ρα ίος μελιχρούς οίνος τής Ζακύν
1 Κ α τά τήν περιγραφήν τοΰ y.. Μινώτου.

θ ο υ μέ ώραίαν γεύσιν.
* Μ οΰ τδ άφηγήθη δ κ Δ ε Β ιά ζης.

σίαν αυτού κατάσταοιν. Είς τάς συναναστροφάς ήτο οχληρός, μελαγχολικός καί σκυθρω
πός, άλλ’ όταν τό άντικείμενον τοΰ λόγου ήτο
περίεργον ή συνήθης του πικρία τόν άφίνει,
τό πρόσωπόν του γίνεται ζωηρόν, τά ξμματά
ίου σπινθηροβολοΰσι καί ή μεγαλοφυΐα του
αποκαλύπτεται» 1.
Κατά τό 1837 έδημοσίευσεν έν Κερκύρρ ιτα
λικήν μετάφρασιν τοΰ “Υ μνου είς τήν ελευθε
ρίαν δ έκεϊ διαμένων ίταλόο Δομήνικος Δέ
Νόβιλι, δστις είχε διορισθή καθηγητής τής
ιταλικής καί λατινικής φιλολογίας έν τφ γυμνασίφ Κέρκυρας. Εκτιμούσε πολύ τόν “Υμνον
είς τήν ελευθερίαν καί'δχι σπανίως κατά τάς
ίταλικάς παραδόσεις του εν τφ γυμνασίφ άπήγγελλε μέ ενθουσιασμόν διάφορα τετράστιχα.
Ό Κανδιδνος Ρώμας εξέδωσεν έν Κέρκυρα
κατά τό 1853 συλλογήν στιχουργημάτων, άφιερώσας αυτήν είς τόν Σολωμόν δ όποιος πρώ
τος τόν είχε παρακινήσει νά γράψη είς τήν δηρμοτικήν γλώσσαν.
Είς τόν πρόλογον δ Ρώμας ¿ποτείνεται πρός
τόν Σολωμόν ώς έξής:
«Συ πρώτος μέ παρεκίνησες νά στιχουργήσω
είς τήν Ιθνικήν γλώσσαν καί εΐς σέ επομένως οί
πρώτοι στίχοι, τούς όποιους δημοσιεύω, χρεωστοΰνται. ’ Αληθές είναι δτι άπό τής έποχής
είπε— Καθηγητή, πού παίρνεις τά τάλλαρα σαν Ικείνης αλλεπάλληλα πολιτικά καί οικογενειακά
συμβάντα διέκοψαν τήν συνέχειαν, δχι βέβαια
άμμο καί άφίνεις άμμο είς τά μυαλά τών νέων
Κατά τάς έορτάς τοΰ Πάσχα έπήγαινεν δ τής άγάπης, άλλα τής στενής σχέσεως ήτις με
Σολωμός είς τήν εξοχήν διά νά άποφύγη τούς ταξύ ημών δπήρχεν άλλ’ έπειδή ή φιλία μας
δέν έβασίζετο έπί έφημέρων θεμελίων, άλλ’ είς
πυροβολισμούς καί τόν Ιορτάσιμον θόρυβον.
Άπεστρέφετο δ ποιητή; πρό πάντων τό θέαμα τόν άμοιβαΐον σεβασμόν, διά τούτο τό αίσθημα
έκεΐνο τό όποιον τότε έτρεφα πρός σέ ποτέ
τής σφαγής τών άρνιών.
Μίαν φοράν επήγεν είς την εξοχήν τοΰ ποιη- δέν όλιγόστευσεν ούτε άπό τόν χρόνον ούτε
άπό τάς περιπετείας τής τύχης· δθεν, διέμεινα
τοΰ κ· Μαρκορά Έκεΐ μία γηραιά χωρική
πάντοτε, ώς ήμην τότε, ένθερμος ζηλωτής καί
τοΰ έφερε κάθε αυγή διάφορα άνθη καί δ
τής αρετής σου καί τής έξοχου μεγαλοφυΐας
Σολωμός έλεγε·
σου. ’Αλλά δέν είναι μόνη ή φιλία ήτις μέ
— E cco la mia Laura.
παρακινεί
νά σας προσφέρω τό μικρόν τούτο
Ό Σολωμός δέν ήσθάνετο τήν άνάγκην τής
πόνημα,
μέ
ώθοΰσιν άκόμη καί τά λαμπρά σου
έργασίας. Ευχαριστείτο νά περιπατή είς ώρι·
συγγράμματα.
Σύ πρώτος έδώρησες είς τό άνασμένα μέρη μόνος του καί ανενόχλητος.
γεννώμενον
έθνος
σου πρωτότυπον ποίησιν. Σύ
Ό ζακύνθιος δικηγόρος “Αγγελος Ζήζος
διά
τοΰ
“Υμνου
σου
άπέδειξες τό ίπέρτατον
οστις τόν έγνώρισεν είς τήν Κέρκυραν τόν χα
μεγαλεΐον
είς
τό
όποιον
νά άνυψωθή ή γλώσσα
ρακτηρίζει διά τών έξης.
μας
δύναται.
Σύ
είς
τά
άποσπάσματα
τοΰ Λάμ
«ΕΪς τούς περιπάτους του δταν άπαντοΰσε
πρου
καί
τάς
άλλας
μικράς
ποιήσεις
σου,
έδωφύσιν ώραίαν Ιγίνετο παρευθύς σκεπτικός και

νίαν, τόν γλυκύτατον ήχον τής φωνής του, ουδέ
νά σάς ένθυμίσω τήν έκτακτον Ικείνην δξυδέρκειαν, δέν θέλω περιγράφει τάς ίδιωτικάς αύτ ο ν άρετάς καί τόν ζήλον μεθ’ ού Ινεψυχωσε
τούς νέους είς τά στάδιον τών γραμμάτων, δέν
θέλω ειπεΐ πρός υμάς πόσον στ’νεκινεϊτο είς
τά ανθρώπινα δυστυχήματα, διότι ίσως τινες
έλαβον άφορμήν νά ΐδω σι τά δάκρυα ρέοντα
εκ τών δφθαλμώντου είς τήν ιδέαν Ιδιωτικού
δυστυχήματος, περί ού ό κοινός άνθρωπος ήθελεν αδιαφορήσει».
Συχνά δ Σολωμός έπήγαινε, μέ τόν καθη
γητήν τών μαθηματικών Κοντούρην, νά περιπατήση πρός τήν λιμνοθάλασσαν Χαλκιοπούλου εντός τής δποίας είναι τό Ποντικονήσι. Ή
τερπνή θέα τόν εμάγευεν. Έπήγαινε είς τό πα
λαιόν Κάστρο καί έδιδε ζαχαρωτά είς τά παι
δάκια τών άγγλων πού συναντούσε. Συνήθως
έκαμνε μακρινούς περιπάτους πρός τήν κερκυραϊκήν τοποθεσίαν τήν καλουμένην Κανόνι.
Μίαν ήμέραν Ó Σολωμός συνήντησε τόν κύπριον καθηγητήν τής Ιλληνικής φιλολογίας εν
τή Ίονίφ Άκαδημίρ Ίωάννην Οίκονομίδην, δ
όποιος είχε κατηγορήσει κάποτε τήν ποιητι
κήν γλώσσαν καί μερικούς Ιδιωτισμούς τοΰ
"Υμνου είς τήν Ελευθερίαν. Ό ποιητής τοΰ

σιωπηλός. Ή γ άπ α τήν έρημίαν. ΤΗτον εύπο
ρος καί δλίγον κοινωνικός. Έ κ τής πρώτης του
νεότητος έλευθερίως μετεχειρίζετο τήν πλου1 Μοΰ άνεκοινώθη παρά τοϋ κ. Γερασίμου Μ αρκορά.

' Πρβλ. Λ όγος επιτάφιος είς τόν θάνατον τοΰ
Διονυσίου Σολίομοΰ, ΰ τό Ά γ γ . Ζήζου. Ζάκυνθος 1857
καί τήν ζακυνθίαν εφημερίδα ό Σπινθήρ, Ιτος α ', άρ.
18, 15 Ιουνίου 1843, σελίς 140. Αί όλίγαι βδται γρ«μ ·
μαί, έντελώς άγνωστοι, μάς δίδουν μίαν άληθη καί χα
ρακτηριστικήν εικόνα τοΰ Σ ολω μ οϋ.
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σες τρανόν δείγμα δτι ούδεμία είκών, οδδέν
αίσθημα, οδδέν πάθος ΰπάρχουσι, μή.δυνάμενα δι’ αύτής νά έκφρασθώσι μέ τά διαυγέ
στερα και τά ζωηρότερα χρώματα και μέ τούς
χαριεστέρους και άρμονικωτέρους στίχους. Σύ
τέλος άπέδειξες δτι ή Ιθνι,κή μας γλώσσα είναι
ή αυτή ήτις ανύψωσε τούς ‘ Ομήρους καί τούς
Πινδάρους, οίτινες εξέπληξαν τόν κόσμον μέ
τά άσματα. τά όποια, ώς τά ίδικά σου, θά είναι
αθάνατα. ’Αγάπα με ώς σέ άγαπώ, καί νόμιζε
με πάντοτε ώ ς ένα δ στις σέ έκαμα καί σέ
βεται» \
Τά Ά ν θ η καί την άφιέρωσίν τους έσατύρισεν
ό κερκυραίος Κάλλος διά τοΰ έξης δίστιχου '
Όνάκανάαν ζαχνν&ινην γι’ άνθη τον Έλιχ&νος
προσφέρεις είς τόν Σολωμόν, ωσάν νά ηιον 6νος.
Εις μίαν ώραν τής άνοιξιάτικης δύσεως ό
Σολωμός, ευρισκόμενος μέ τούς άγαπητούς φί
λους του εις μίαν εξοχήν τής Κέρκυρας, έβλεπεν
άφηρη μένος την δύσιν τοΰ ήλιου. Έκύτταζε τά
διάφορα χρώματα εις την θάλασσαν, εις τά
βουνά καί εις τόν ούρανόν.Ύστερα ¿γύρισε καί
είπε πρός τούς φίλους του πού έκΰτταζαν κ’
εκείνοι σιωπηλοί.
— Κάπου λέγω γι’ αυτά τά χρώματα, «όπου
<5έν ίχονν ονομα x εχονν περίσσια κάλλη», τέ
τοιες μπορούμε νά πούμε ότι είναι χάϊ αι πολ
λές xal πολυποίκιλες δννάμεις τής ψυχής. . .
‘ Ο ποιητής έπρόσεχε πολύ είς την γλώσσαν
των χωρικών καί, δταν ήκουε καμμίαν ώραίαν
λεξιν ή φράσιν άγνωστον, πάντοτε έδιδε πρός
αυτούς δλίγα χρήματα.
Καί είς την Ζάκυνθον δ ποιητής έπρόσεχεν
είς τήν γλώσσαν τοΰ λαοΰ καί είς τά τραγούδια
όπου έψαλλεν ένας τυφλός επαίτης.
« ##
Ό Σολωμός καί ό Θωμαζέος. Ό ποιητής
συνεδεθη διά στενής φιλίας μέ τόν Ιξόριστον
έν Κερκύρρ δαλματόν, ό όποιος Ιγένετο κοι·
νωνός τών νεοελληνικών γραμμάτων.
Κατά τό θέρος τοΰ 1853 έκυκλοφόρησεν εϊς
τήν Κέρκυραν ή ψευδής διάδοσις δτι είς
τήν Κωνσταντινούπολή Ισχηματίσθη μία εται
ρία, είς τήν οποίαν συμμετεΐχον καί ’ Ιταλοί,
εναντίον τής Ρο>σσίας. Διά τοΰτο μερικοί έκ
τών έν Κερκύρρ ’Ιταλών ύπέστησαν παρά των
κατοίκων προσβλητικούς υπαινιγμούς. Μίαν
νύκτα δυό Ιταλοί ευρισκόμενοι είς h> οίνοπω* "Ανθη. Κερκύρρ, τυπογραφεϊον Σχερία, 1853.

λεΐον ήκουσαν τάς αύτάς ύβρεις. Έξήλθον εν
σιγή καί μετ’ ολίγον επέστρεψαν. Τότε ήκου
σαν έξω φωνάς καί άσματα καί νομίσαντες
δτι προκαλοΰνται, Ιξέρχονται καί συμπλέκονται.
Είς τήν συμπλοκήν Ικείνην εμεινε νεκρός ένας
ήπειρώτης. Διά τό έγκλημα τούτο καιεδικάσθησαν οί δύο Ιταλοί, δ ένας είς θάνατον διά
φόνον έκ προμελέτης, ό άλλος είς εικοσαετή
δεσμά. Ή άπόφασις αδτη έθεωρήθη ώ ς μή
στηριζομένη έπί γεγονότος εντελώς άποδειχθέντος. Διά τοΰτο ό Θωμαζέος Ικαμεν αΐτησιν εις
τόν πρόεδρον τής Γερουσίας καί τούς γερουσιαστάς· τών Ίονίων Νήσων, ζητών ν’ άποδοθή ή δικαιοσύνη καί ή ζωή είς τούς κατα
δίκους.
Ό Σολωμός, είς τήν περίσιασιν ταύτην,
έφάνη συνεπίκουρος είς τόν θωμαζέον, ό όποιος
μετεχειρίσθη τό θάρρος εκείνο τών μεγάλων
ψυχών όπου άντικρύζουν κάθε κίνδυνον.
Ό Σολωμός συζηιών μέ τούς δικαστάς,
προσήλωνε τά προφητικά του μάτια κατεπάνω
τους καί κατώρθωνε νά άποσπάση τήν προμελετημένην άσπλαχνίαν των.
Ά ν καί Ιγνώριζεν δ ποιητής τήν άπόφασιν τής έξουσίας καί τών άρχών τάς παρεκάλει
δεικνύων δτι θέλει να Ιλπίζη εκείνο διά τό
όποιον άπηλπίζετο. Παρακαλών ό Σολωμός
Ινα δικαστήν, νά είσακούση τήν παράκλησιν
τοΰ Θωμαζέου, τοΰ έλεγε μέ ύπερήφανον μέτωπον καί μέ δυνατήν φωνήν αντηχούσαν ωσάν
ύβρις.
— Σάς φιλώ τά χέρια.
Ό Σολωμός έπήγεν είς τόν λόρδον ύψηλόν
αρμοστήν καί τόν παρεκάλεσε νά Ιπέμβη.. Άλλα
ούτος ήρνήθη δικαιολογούμενος δτι δέν τοΰ
επετρέπετο καί αφού ήκροάσθη μετά λύπης
τόν ποιητήν τοΰ είπε— Μή μέ λυπείτε καί μή καθιστάτε τήν θέ·
σιν μου δυσκολωτέραν άπό δτι είναι.
‘ Ο Σολωμός τοΰ έπέδειξε τήν κυβέρνησιν
καί τούς δικαστάς οί όποιοι προσέχουν διά νά
όδηγήσουν τήν συνείδησίν των συμφώνως μέ
τούς θορύβους τής αγοράς καί τών δρόμων.
Ό αρμοστής είπεν είς τόν ποιητήν δτι μό
νον μία αΐτησιςτών άδελφών τοΰ φονευθέντος
υπέρ τοΰ φονέως θ ά ήδύνατο νά έξιλεώση τήν
γερουσίαν. Ό Σολωμός, άμφιβάλλων περί τής
έπιτυχίας, άπετάθη πρός τόν δρθόδοξον επί
σκοπον. Ό έπίσκοπος κατ’ άρχάς έφάνη ψυ
χρός καί επιφυλακτικός, είς τήν θέρμην δμως
τών λόγων τοΰ ποιητοΰ ¿γερθείς άπό τής έδρας
του ήσπάσθη συγκινημένος τό μέτωπον τοΰ

Σολωμοΰ, δ όποιος έσκυψε μέ σέβας καί τοΰ τήν σκέψιν βαθέως καί διά νά εκφράση τήν
ιδέαν είς εντελείς στίχους ¿προηγείτο μακρά
¿φίλησε τάς χεΐρας ι.
καί
επίπονος διανοητική έργασία. Αϊτελευταΐαι
Ή φιλία τοΰ Θωμαζέου καί του Σολωμοΰ
του
διανοητικοί προσπάθειαι εζήτουν τήν αυ
ήτο στερεά καί αδιάπτωτος. "Οταν δ Θωμα
τόνομον
τέχνην ή οποία άνευρίσκει εις τόν
ζέος μετέφρασεν εις τήν απλοελληνικήν μερικά
εαυτόν
της
τήν αίτίαν καί τόν σκοπόν της. Είς
σέρβικά τραγούδια, δ Σολωμός ευρεν είς αύτά
τά
τελευταία
του ποιήματα φαίνεται ώ ς νά άρένα άέρα τών Ιλληνικών βουνών καί ήθελε νά
νήται
τήν
πρώτην
του ποιητικήν Ιργασίαν, τό
τά τονίση δ Μάντζαρος.
πνεύμα
τον
κουρασμένου
καί ολίγον άνήσνχον,
Ό Θωμαζέος ήγάπα τόν Σολωμόν καί έ
άπό
τό
άντίκρυσμα
τής
υπέρτατης
τέχνης, πεγραφε περί αύτοΰ· «νέος έψαλε τήν ελευθε
ριφρονεί
τούς
συνδυασμούς
τής
δμοιοκαταληρίαν τής Ε λλάδος καί ύστερα έσίγησε διά νά
ψάλη κατόπιν μίαν ποίησιν όχι όλιγώτερον α ρ ξίας καί τάς έναλλαγάς τοΰ ρυθμού καί ζητεί
μίαν νέαν άρμονίαν είς τήν ένωσιν τής βαθύτε
μονικήν αλλά περισσότερον μελετημένην (non
m e n o a rm o n io sa e p iù m e d íta la )» 2. Τάς ρος σκέψεως μέ τήν απλουστέραν μορφήν. "Οπως
λέξεις ταύτας εγραφεν δ θωμαζέος είς μίαν ήτο ευαίσθητος δ Σολωμός, ή ιδέα έγεννάτο είς
συγκριτικήν μελέτην μεταξύ της Κορσικής, τών τήν σκέψιν του μέ μεγάλην έντασιν καί παρα
στατικότητα. "Οπως δ φυσιολογικός άνθρωπος
Ίονίων νήσων καί τής Δαλματίας.
Ό Σολωμός είχε μεγίστην ευκολίαν νά μι είναι πλέον ευαίσθητος άπό τό ζφον, οΰτω
μητοί τά έργα διαφόρων ποιητών καί νά πα- καί ό καλλιτέχνης (δέν γνωρίζω άληθινώτερον
άπό τόν Σολωμόν είς τήν νέαν Ε λλάδα) πάν
ρωδή. Ό θωμαζέος αναφέρει δτι τοΰ άπήγγειλεν δ ποιητής ενα στιχούργημα είργασμέ- τοτε είναι περισσότερον ευαίσθητος άπό τόν
νον κατά τόν τρόπον τοΰ Μόντη καί εν άλλο κοινόν άνθρωπον. Ή ιδέα ήτο διά τόν Σ ο 
κατά τόν τρόπον τοΰ Μπάΰρων, τά δποια έφαί- λωμόν ένα ψυχικόν πρόπλασμα, τό όποιον
νοντο άπαράλλακτα ώς νά είχον γραφή παρ’ έπρεπε νά Ιπακολουθήση ή εργασία. Συχνά πε
ρίπατων δ ποιητής είς ιήν Σπιανάδαν άνεζήαυτών 8.
Κατά τό 1857, δταν άπέθανεν ό ποιητής, δ τει μέσα είς τήν σκέψιν του τήν φεύγουσαν
ρίμαν.
Θωμαζέος εγραφεν έκ Τορίνου είς Κέρκυραν
Μίαν τοιαύτην ημέραν παρουσιάσθησαν εμ
πρός ενα φίλον του' «Α κόμη καί αν εύρεθοΰν
πρός
του δύο άνθρωποι. Ό ένας ήτο ξένος,
0λα δσα έγραψεν ό Διονύσιος καί πάλιν απο
ό
δποΐος
Ιπεθύμει νά γνωρίση τόν ποιητήν, δ
σπάσματα θ ά είναι. *Ητον εκλεκτόν πνεύμα,
άλλος
ήτο
φορτικός κερκυραίος, κολακευόμενος
άλλά ή εύκολος φήμη, ό τίτλος τοΰ κόμηιος
δτι
έχει
σχέσεις
μέ δλον τόν καλόν κόσμον καί
καί τά πλούτη τόν έβλαψαν. . , Μή είπήτε αυτά
είς κανένα, άλλά κανείς δέν τόν ήγάπησε καί δτι γνωρίζει δλα τά σημαίνοντα πρόσωπα. Δέν
είχε την παραμικράν σχέσιν μέ τόν Σολωμόν
δέν τόν έξετίμησε περισσότερον άπό εμέ» *.
Κατά το τέλος τής ζωής του είργάζετο δυσ- εν τούτοις είχεν άναλάβει νά τοΰ συστήση τόν
κολώτατα δ Σολωμός. Τούτο δ Θωμαζέος τό ξένον. Ό Σολωμός Ιρεθισμένος διότι τόν άπέσπαάποδίδει είς τήν Ικ φύσεως δκνηράν διάθεσιν
σαν
άπό τάς σκέψεις του ήκουσε σιωπηλός τήν
τοΰ ποιητοΰ. ’ Εγώ δμως νομίζω δτι κατά τή ν .
σύστασιν
καί ύστερα, στρεφόμενος, μέ ένα ειρω
εποχήν ταύτην ακριβώς ήρχισεν ή ενσυνείδη
νικόν
μειδίαμα,
πρός τόν ξένον, τόν έρωτφ.
τος εργασία τοΰ δημιουργού. ‘ Ωρίμασε πλέον
—
Καί
ποιος
είναι, παρακαλώ, αυτός πού
τό πνεύμα του καί έλευθερώθη ή σκέψις του
σάς
έσύστησε
πρός
έμ έ;;
άπό τά ξενικά δεσμ ά5. Ό Σολωμός ήσθάνετο
Καί έφυγεν ό ποιητής άφίνων έκπληκτον
1 Πρβλ. Ν . T om m a séo, H su p p J izio d ' u n it a 
τόν ξένον καί κατησχυμένον τον αναιδή κερlia n o a C orfu . F iren z e 1855. σελ 141· 147.
8 S toria C ivile nella letteraria, studii di N.
κυραΐον 1.
T o m m a s é o . R o m a 1872, <reit 516.
8 N. T om m a séo, D izion a rio E stético, 4 ristam pa. F iren z e 1867, σελ. 1011.
4 N iceofô T o m m a s é o . I l s e o o n d o E s ilio , v ol3. M ilano 1862, σελ. 120.
5 Ό Κ αλοσγούρος αναφέρει δτι ό Σ ολω μ ός δταν
εγραφεν έν Κερκνρφ τούς Ελευθέρους πολιορκημέ
νους προσεπόΟει νά μήν ΰπάρχη είς αΰτοΰς ούδέ είς
στίχος 6 δποΐος άπλώς νά ένθυμίζη ξένον ποιητήν
(Παναθήναια, ετος β", 30 Μαίου 1902 η Βλέπε καί τήν

« .* *

Ό Παύλο; Κ όστας2 είχε φιλίαν μέ τόν Σ οέπιστολήν του Θ ωμαζέου είς τόν ζακύνθιρν Ιστοριο
γράφον Π , Χιώχην, θημοσιευθεΐσαν είς τό περιοδικόν
τής Ζακύνθου ‘Αγανίππη τού έτους 1867, τεύχος β',
δπου δμιλεΐ περί τού Σολωμοΰ.

1 Μου άνεκοιναι&η παρά τού κ. Φρ· Καρρέρ.

2 Ό Κ όστας ¿δημοσίευσε διάφορα βιβλία Ιταλιστί
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λωμόν. Ό Κόστας 0ιαμένσιν εν Κερκύρφ οννέθεβεν εν ποίημα επ’ εύκαιρίμ της εισαγωγής
ιώ ν υδριών. ΕΙζ το ποίημα φαντάζεται ενα
τυφλόν δστίς πρώτην φοράν Ακούει τοΰ υδατος την ροήν και ψάλλει τό εόχάριστον γεγο
νός Ή Ιδέα αυτη τοΰ δπηγορεύθη παρά τοΰ
Σολωμού,

Ακαδημαϊκός της Κρούσκας καί Ιχρημάτισεν
επί τεσσαρα έτη διευθυντής τοΰ λυκείου τής
Λεύκινος
καί με τόν Ιταλόν αύτοσχεδιαστην
Μποριόυη, πρός τόν όποιον Ιδωσεν ώς θέμα
διά ν’ αΰτοσχεδιάση τό Ιταλικόν του ποίημα
O rféo *.

‘Ο Λουδοβίκος Τσιαμπολίνης, ό συγγραφείς
τής ιστορίας τής Ιλληνικής Ιπαναστάσεως, δ ι«μένων Ιν Κερκύρφ έσχετίσθη μέ τόν Σολωμόν
καί μετέφρασεν είς Ιταλικούς στίχους τήν φδήν
είς μοναχήν1:

C antor ch e v u o i la sposa, e corri al cieco
career© della notte e delP obblio,
n on t ’ incresca se, innanzi a quello speco,
giunsi, con questi iiicliti spirti, aneh’ i o . . .

Ά π ό το θράνο τοΰ "Αηλαστον
οΐ άγγέλοι έχατεβήκαν
χαϊ μές τον μοαχολιβανον
τό σύγνεφο ¡μπήκαν
νά ¿δουν nov τό χοράαιο
κινάει στήν έκχλησιά. . .
‘Η μετάφρασις των πρώτων δυο εξαστίχων
έχει ώ ς εξής:
S cesi in térra d a g li alti sp len d ori,

ove in tro n o i ’ E te rn o riposa,
stan n o intenti d e g li a n g e lí i c o ri
e n tro a n u b e d ' in ce n só o d o r o s a
v a c h e g g ia n d o la Y e r g in ch e a ll’ ara
s ’ in cam m in a c o n tácito pié.
É r is o r t o ; fa v e lla una v o ce
ch e d a la b b ra d ó ra te sp rigion a.
É r iso v to risp o n d e v e lo c e
u n o s p ir to c h e d o lc e ra g io n a .
H a n n o in v o lt o la fa c e d e l so lé
han sul la b b r o Γ a m o re e la fé .
'O Σολωμός έσχετίσθη καί μέ τόν Ιταλόν φι
λόλογον Βικέντιον Νανούτσην, δ όποιος ήτον
íy Κερκύρφ και εν ώ ραΐον περί εκπαιδεύσεις

Ό φί
λος κ· Στέφανος Μ αρτζώκης ποιητής μοΰ έδιηγήθη
κάποτι, ότι ό Κ όστας μή ουμφιύνοίν μετά τού Σ ο λ ω 
μοΰ Κ*ρί τ ή ς ίρμηνείας ενός χωρίου τον Αάντη ¿ζή 
τησε δι'επιστολής τήν γνώμην τοΟ 'Ιακ ώ βου Λεοπάρδι.
Ό Κ όστας υπήρξε φίλος καί διδάσκαλος πολλών δια
πρεπών Ιπτανησίων.
* Τήν μετάφρασιν ταύτην ό Τσιαμπολίνης ¿δημο
σίευσε κατά πρώτον είς τεύχος τ φ 1836 είς τήν ιταλι
κήν πόλιν F o r ll (π ρ β λ . B ibliog ra fía 'Ita lia n a , a n u o
II, M ilano 1836, άριθ. 756, σελ. 74), κατόπιν δε τήν
άνεδημοσίευσεν είς P r o se e P oesie d i L u ig i C iam polini, 2 ed izion e, F iren z e 1838, τόμ ος 2 , σελ. 90.
μαζί μέ τό Ιλληνικόν πρωτότυπον. Τήν συλλογήν τού
την τώ ν έργων τ ο ν δ φιλέλλην Ιταλός λόγιος άφιέρωσε
μέ λέξεις πλήρεις ενθουσιασμού ai G re cl d ell’ J o n io ,
είς δέ τόν δεύτερον τόμον (σελ. 121) ¿δημοσίευσε φδήν
L e le s te C orciresi, γραφεΧααν τ φ 1826 κ αί άφ ιερω μένην είς τόν τότε πρόεδρον τής Ί ο ν ίου γερουσίας
Μαρίνον Βεγιαν.

*0 Κωνσταντίνος Άσώπιος, καθηγητής τής
έλληνικής φιλολογίας εις τό Ίόνιον Πανεπιστή
μιου τής Κέρκυρας, διηγείται® δτι ö Σολωμός
άπεδοκίμαζε τό είς την αλωσιν τοΰ Σουλίου
ποίημα τυΰ Βιλαρά4 διότι εξυμνεί τύραννον.
Ό Σολωμός ενεπνεύσθη τόν Πορφύραν ht
τοΰ έξης γεγονότος. "Ενας νέος Αγγλος στρα
τιώτης Ινφ ειχεν ΰπάγει διά νά κολυμβήση είς
τόν λιμένα τής Κέρκυρας κατεβροχθίσθη άπό
εν θαλάσσιον τέρας, τό όποιον εις τήν Ε πτά
νησον τό λεγομεν σμπρίλιος ή σκυλόψαρο. Τήν
άλλην ήμέραν τά κύματα έρριψαν είς τήν Α
κρογιαλιάν ένα άπομεινάρι τοΰ σώματος.
Κοντά είν’ ίκεϊ στό υιόν |μπρος 6 τίγρις τον πε[Χάγον,
καί, άλλοιά / μακριά είναι τό σπαθί, μακριά είναι
/τό ντουφέκι.
Τό ώραΐον Απόσπασμα (III-V ) είναι είς τό
στόμα τοΰ κολυμβητοΰ όπου Ιξυμνεΐ τάς καλλονός τής φύσεως πριν συναντήση τό θαλάσ1 Ό Νανούτσης ¿δημοσίευσε δ ιά τούς ¿π τα ν η σίους σπουδασιάς τρίτομον ιταλικήν γραμματολογίαν,
Ιγρ α φ ε δ ε καί απλοελληνικούς στίχους, κατά τήν μαρ
τυρίαν τοΰ Τσιαμπολίνη ( P r o s e e P o e s ie κ λπ τό μ .
1 , σελ. 196).
3 Τ ό ποίημα τούτο τοΰ Σολω μοΰ μετεφ ρά σθη ΰπό
τοΰ Καλοσγούρου κ αί έδημο<Λ*ύθη ε ις τ ά « Π α νιιθή ναια » (έτος Β ", 1902, σελ. 161).
3 Βλπ. Φιλολογίας Πάρεργα,
Αθήναν 1 85 4 . σελ. 188.

τά

Σ ο ύ ισ εια κλπ.

* Ε ίς τό πανηγυρικόν τεύχος ιώ ν «Π α ναθη ναίοι/·
περί Σ ολ ω μ οΰ ( 8 0 Μαΐου 1902, σελ. 1 2 4 ) κ α θώ ς καί
ε ί ς τ ά * Ιΐα ν α θή να ια » τ ή ς 3 1 Μ αρτίου 1 9 0 4 ( σ ελ . 3 6 8 ),
έδημοσιεύθη ώ ς άποδώόμενσν èv Ζακΰνθιρ είς τόν
Σολω μόν τό έξης δίστιχον τοΰ Βιλαρά (βλέπε "Απαντα
Ίω ά ν ν ο υ Β ιλα ρά, Ζάκ υ νθος 1 8 7 1 , σ ελ 142)'

Γνμνί: οτόν χόομο μπήχα καί θ ί να βγω γνμνότ.
à χόομοί tlvai ξέτος, dk* tirai x<n/tv4ç .
Είναι δέ παράφρασις t o ö άρχαίου ¿κείνου ελληνικού
δίστιχου
Γ ή ζ Ι χ ί β η ν γ ν μ ν 4 ς , γ ν μ ν ό ς δ ' ν π ο γαίαν ¿ίπιιμι'
x a i τ ΐ μ ά τ η ν μ οχθώ , γυμνόν όρών τό τέλος.
Γ αλλιστί
καρχαρία.

requin,

έλληνιστί

πορφύρας, είδος

σιον τέρας. Λέγει διά ένα πουλί που κελαϊδεί
είς τ’ Ακρογιάλι.

τής Ελλάδος, είς μίαν Ιπιστολήν πρός τόν βα
σιλέα ΌΘο>να γράφει-

Έ κεϊ γρικφ τής θ ά λ α σ σ α ς καί τονρανον τ α κάλλη,
κ’ έκεΐ τραβα τ ό ν ήχο τον με όλα τ ά μάγια πούχει.
Γλυκά έδεσε τή θ ά λ α σ σ α καΐτηνέρμιά τον βράχον...

Ό Κάλβος καί δ Σολιομδς φδοποιοί μεγάλοι
δύο παρημέλησαν τής γλώααης μας τά κάλλη,
Ιδέαι Αμως πλούσιοι, πτωχά ίνδεδνμέναι
δέν είναι δι αΙώνιον ζεοήν προωρισμέναι.

* * *

Ό σατυρικός ποιητής Ά νδρέας Λασκαράτυς
κατά τήν νεανικήν του ηλικίαν (1833) ήτο
διορισμένος έν Κερκύρφ εϊς τά γραφεία τής
Γερουσίας, και μαζί μέ Αλλους φιλομούσους
νέους έσυχναζεν είς τοΰ Σολωμοΰ πρός τόν
όποιον εόείκνυε τούς πρώτους στίχους του. Ό
ποιητής ένεβάθυνε είς τό πνεύμα καί τήν ψυ
χήν τοΰ νεαρού Λασκαράτου καί τόν έδέχετο
μέ εύχαρίστησιν. Μίαν ημέραν δ Λασκαράτος
ευρίσκει είς τό γραφεΐον τοΰ Σολωμοΰ ένα νέον
Αναγινώσκοντα ένα ανόητον στιχούργημά του,
καί δ ποιητής τόν ήκροδτο Αφωνος καί σκε
πτικός, είς τό τέλος δέ τόν επήνεσε. “Όταν όμως
ό Λασκαράτος τοΰ άπήγγελλε στίχους του ό Σ ο·
λώμός τόν διεκοπτε, τοΰ εκαμνε παρατηρήσεις
καί τόν έδιόρθωνε, καί δταν του παρεπονέθη
διά τοΰτο και τοΰ Ανέφερε τόν Αλλον νέον στιχουργόν, τότε τοΰ απήντησε ό Σολωμός·
— ”Εχε δπομονήν. Ά π ό τούς στίχους σου
Αφαιρώ γιατί δπάρχει καί κάτι καλό ποΰ μπορώ
νά τό Αφίσω, ένφ άπό τοΰ Αλλου δεν Αξίζει
τίποτε καί γιά τοΰτο δέν Αφαιρώ τίποτε *.
Ό Σολωμός έτρεφε μεγάλην Αντιπάθειαν
έναντίον των Αδελφών Σούτσων, οΐ όποιοι κα
τηγορούν τόν βασιλέα ”Οθωνα διότι άπένεψε
πρός τόν ποιητήν, κατά τόν Φεβρουάριον τοΰ
1849, τόν χρυσοΰν Σταυρόν τοΰ Σωτήρος.
Μετά τήν ελευθεροτυπίαν (1848) ό ’ Αλέξαν
δρος Σοΰτσος μετέβη είς Κέρκυραν όπως δημοσιεύση λιβέλλους έναντίον τοΰ ’’Οθωνος. Τότε
έξήτησε νά έπισκεφθή τόν Σολωμόν. Έπήγεν
είς τό σπίτι τοΰ ποιητοΰ καί έκτύπησεν οταν
έφάνη ό υπηρέτης τον είπε·
— Πές πώς δ ποιητής Σοΰτσος περιμένει
κάτω.
Ευθύς μετ’ δλίγον. ό ζακυνθινός δπηρέτης
¿γύρισε καί μέ μίαν εΙρωνικήν αδιαφορίαν τοΰ
εΐπεν*
— Ό κόντες προστάζει νά σάς πώ, πώς δέν
ξέρει κανένα Σοΰτσον ποιητήν.
Ή τ ο μία Ικδίκησις.
Ό ’Αλέξανδρος Σοΰτσος είς τό Πανόραμα
1 Τ ό αναφέρει ό Λασκαράτος είς
απομνημονεύματά του.

τά ανέκδοτα

η' οί

Είς μίαν σημείωσιν τοΰ ποιήματος πρός τόν
βασιλέα Ό θ ω ν α γράφει ό Σοΰτσος·
«Ο ί Σολωμοί γεννημένοι είς την Ζάκυνθον
καί προικισμένοι μέ λαμπράν φαντασίαν, Αδί
κως παρημέλησαν τής γλώσσης ήμών τά κάλλη
καί ήκολούθησαν είς τάς ποιήσεις των τής ιτα
λικής στιχουργίας τούς κανόνας. Μεταξύ τών
ποιημάτων τοΰ κ. Διονυσίου Σολωμοΰ, δστις
περιέπεσε κατ’ εξοχήν είς τό περί ο ί ό λόγος
ατοπον, σημειώσεως Αξιος είναι μάλιστα ό είς
τήν έλευθερίαν διθύραμβός του πλήρης ΰψους
καί οίστρου πινδαρικοΰ, μέ όλας δέ τας ανα
ρίθμητους έλλείψεις τής γλώσσης καί τοΰ ρυθμοΰ, αί όποΐαι Ασχημίζουν όλα του τά ποιή
ματα, εύκταΐον είναι πρός τό συμφέρον τής
φιλολογίας μας ν’ Αφήση ο νέος ουτος ποιητής
τόν Αργόν βίον, τό d o lc e fa r n ien te τών Ιτα
λών καί ν ’ Αναλάβη τάς πολύν ήδη χρόνον παρημελημένας ποιητικός Ιργασίας του».
* «

*

‘Ο Σολωμός καί ό Ρεγάλδης. Κατά τό 1851
εύρισκόμενος ό Ρεγάλδης είς την Κέρκυραν
¿γνώρισε τόν Σολωμόν περί τοΰ όποιου άγραφε
τά Ιξής είςτόν ποιητήν Γεώργιον Ζαλοκώσταν.
« Ή όμιλία του είναι ?νας θαυμάσιος συν
δυασμός κριτικής καί ποιήσεως. Είς τους λό
γους τον αναλάμπουν συχνά μεγάλοι εικόνες
καί δταν δμιλεΐ περί τών μεγάλων συγγραφέων
τούς Ανατέμνει μέ σπανίαν τέχνην. Ζή μονή
ρης Αποφεύγων τάς κοινωνικός σχέσεις. “Οποιος
έπιθυμεΐ νά τόν Ιδή τόν είρίσκει είς τήν Σπιανάδα καί μετά μεσημβρίαν παρά την Αγγλικήν
Ικκλησίαν. Συχνά Αναμιγνύεται είς τά παιγνί
δια τών παιδιών πού πηγαίνουν είς τό παρά
τήν Ικκλησίαν σχολεΐον. Ά γαπφ τούς Ιταλούς
καί έχει ψυχήν μέ ευγενή αισθήματα» ι.
Ό Ρεγάλδης εΐπεν δτι ό “Υμνος είς τήν Ιλευθερίαν είναι ή πρώτη καί λαμπροτέρα σελίς
τής νεοελληνικής ποιήσεως.
ΕΙς τήν Ιπιστολήν ταύτην τοΰ Ρεγάλδη ό
Ζαλοκώστας απήντα δτι εάν Ιγίνετο λόγος περί
1 . Βλπ. τό Ιν Άθήναις ΰπό τοΰ Α. Φ ςαβαβίλη Ιταλισιΐ έκδιθόμ*νονπ«ριοδιχόν Rassegca Elienica, Ιτος
1, σελ. 77.
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τδν ποιημάτων του τοΰτο τό ώφειλεν είς tôv
Σολωμόν. «Μ ε ευχαριστήσατε, έγραφε προς
τόν Ρεγάλδην δ Ζαλοκώστας, όμιλοΰντες περί
Σολωμοΰ, είναι ένας παράδοξος άνθρωπος πού
τον λατρεύω άπό πολλών ετών. Είναι <5 μόνος
ποιητής διά τον οποίον θά ύπερηφανεύεται
μίαν ήμερον ό δυστυχισμένος αυτός τόπος*.
Τήν 30 Αύγουστου 1851 .είς την αίθουσαν
τής & Κέρκυρα Ίονίου ’Ακαδημίας ό Σ ο λ ο 
μός άπήγγειλεν, ενώπιον έκλεν.τοΰ άκροαχηρίου,
τό Ιταλικόν ποίημά του L a n a v ic e lla g r e c a 1
άποτεινόμενος προς τόν Ρεγάλδην δπως αυτόσχεδιάση έπί τοΰ θέματος τούτου.

Salve, d ’ Eterna terra ínclito iiglio,
ov e g ra n d e fù sem pre il canto e 1’ opra,
nelle prospere sorti ,e nelle a w e r s e ,
ov e la pietra e P a r id ’ erb a è b u on a ;
ove b á rb a ro giunsi e tal n on sono.
Ό Σολωμός κατά τά τελευταία έτη της ζωής
έστράφη πρός τήν Ιταλικήν σύνθεσιν2. Τ ό ποίημα
τούτο είναι δείγμα τοΰ τρόπου μέ τόν οποίον
είργάζετο ό Σολωμός, είναι ένα συγχώνενμα
τον επικού μαζί. καί τοΰ λυρικόν είδους είς
μίαν ώραία,ν απλότητα.

ωμίλουν συχνά περί της Ιταλικής φιλολογίας,
περί τοΰ Μαντζώνη, τοΰ Λεοπάρδη, τον M óm ¡.
Έδιηγείτο δ Σολωμός τήν !ν 'ϊταλίρ ζωήν
του. "Ελεγε τάς έντυπώσεις του.
— M onti è u n a nvjvola forten jen te eolora ta . I l L e o p a rd i è to rp id o .
Κάποτε δ Σολωμός είπε πρός τόν Ιταλόν
αύτο σχεδιαστήν
— P e r m è la p o e s ía è la r a g io n e co n v ertita in im a g in i e sentim ent!.
Ό Ρεγάλδης, καθώς διηγείται ό ίδιος, Ισκοπευε νά μεταφράση ίταλιστί τόν ύμνον, δεν τό
έκαμεν δμίος διότι μίαν ήμέραν είς τόν συνη*
θισμένον των περίπατον, τοΰ παρουσίασε μίαν
ιταλικήν μετάφρασιν ενός ποιήματος τοΰ Σ ο λωμοϋ δημοσιευθεϊσαν υπό ενός βενετοΰ. Τήν
έπομένην ήμέραν τόν ήρώτησε άν τήν εδιάβασε.
— Δέκα στίχους, άπήντησεν δ Σολωμός.
— Καί γιατί όχι όλην ,· τόν ήρώτησεν ό Ρε
γάλδης.
Και ό ποιητής άπήντησεν
— P e rch é Γ uom o n on assiste d i b u o n
g r a d o alla d istru zion e d i sè m edesim o.
Και δ Ρεγάλδης διέκοψε τήν μετάφρασιν \
Μίαν '¡ηικτα κάτω άπό τό φω ς τής σελήνης
Ιπεριπατοΰσεν είς τήν Σπιανάδαν δ Σολωμός
μαζί μέ τόν Ρεγάλδην. Ό Ιταλός αύτοσχεδιαστής ήρώτησε τον Σολωμόν αν θά έδημοσίευεν
δλόκληρον τόν Λάμπρον.

Ό Ρεγάλδης γράφει περί τού ποιητοΰ :
« Ό Σολωμός είναι ή πιοτοτέρα έκφρασίς
τής πατρίδος του- ή γλώσσα τήν οποίαν μετα
χειρίζεται είναι ή μόνη διά τήν ποίησιν καί δ
στίχος του, έκτος τοΰ ώραίου τής συλλήψεως,
είναι θαυμάσιος διά τήν άρμονίαν. Ό Ιππότης
— Ό χι, άπεκρίθη δ ποιητής, διότι δλον τό
Ν. Μάντζαρος μου έλεγεν δτι δύο άνθρωποι ποίημα δεν φθάνει Γείς τό ύψος μερικών μερών.
έπέδρασαν ζωηρώς έπ' αύτοΰ ό Τσιγγαρέλλης
Ό Σολωμός άπήγγελλε διάφορα ποιήματά
καί ό Σολωμός, δ ήγεμών τής άρμονίας καί δ του είς τόν Ρεγάλδην καί τοΰ τά μετέφραζε είς
ήγεμών τής νεοελληνικής ποιήσεως. . . » 8.
τήν ιταλικήν διά νά τά εννοη.
Είς τούς πρόποδας τοΰ κερκυραϊκοΰ λόφου
Ό Ρεγάλδης διηγείται'
όπου υπάρχει δ φάρος, καί παρά τήν άγγλικήν
«Μίαν ήμέράν μοΰ μετέφρασεν Ιταλικά εν
Ικκλησίαν συχνά συνηντατο ό Σολωμός μέ τόν απόσπασμα άπό ένα ποίημα πού είχε γράψει
Ρεγάλδην κατά τό 1851.
διά τό Μεσολόγγι. Παριστά πώς μερικοί ναύ
Οι δύο ποιηταί είς μακρινούς περιπάτους τες έλληνες μέσα είς μίαν βάρκαν ψάλλουν ένα
τραγούδι είς τήν άνοιξιν, μή μαντεύοντες τήν
δυστυχίαν δποΰ μέλλει μετ’ δλίγον νά πέοη
Καλο^
^
επάνω είς τό δυστυχισμένο Μεσολόγγι. Είναι
μία άντίθεσις συγκινητική μεταξύ μιάς πόλεως,
πού πολιο'ρκειται άπό τούς εχθρούς καί άπό
,υν θάνατον, καί τής χαράς τών ναυτών δποΰ
« S
a
g
a
s
» *
®
ψάλλουν τήν άνοιξιν»5.
Παρακάτω
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δ Ρεγάλδης χαρακτηρίζει

τον

1 G . ·Regatcii, Storía e letteratura χλπ Li
vorno 1879, σελ. 3 4 9 .

5 G. Regaldi, Storia e letteratura. Livorno

1879, σελ. 3W-

Δέν ήμπορώ να φαντασθώ τόν Σο?ωμόν
χωρισμένον άπό τόν Πολυλάν.
Κατά τήν γνώμην μου τό ποιητικόν έρείπιον
τοΰ Σολωμοΰ έχει συνδεθή σφιχτά μέ τήν φ ω τιομένην καί διαυγή κριτικήν τοΰ Πολυλά.
Έ ά ν έλειπεν δ Ιάκ ω βος Πολυλάς, δ όποιος
μέ τόσην φιλόστοργον επιμέλειαν συνήθροισεν,
είς στιγμήν κατά τήν οποίαν ήτον άκόμη και
ρός, τά άτακτα χειρόγραφα, τό έργον τοΰ ποιητοΰ θά έφθανεν είς ήμδς περισσότερον κατεστραμμένον. "Αλλος από τόν Πολυλάν δέν θά
ήδύνατο είς τήν Κέρκυραν νά συνδυάση τ'άποσπάσματα καί τάς παραλλαγάς καί δέν θά Ιγίνετο ή ωραία εκείνη κερκυραϊκή έκδοσις, ή
καλλίτερα μέχρι τής. σήμερον.
Ή έκδοσις τοΰ Πολυλά μέ τό βάθος τής
κριτικής της κατορθώνει άπό όλίγους στίχους
νά άνασχηματίστ] τό ποίημα δλόκληρον καθώς
θ ά ήδύνατο νά τό συλλαβή ό απόκρυφος μη
χανισμός τής ποιητικής σκέψεως.
Ό Πολυλάς ήγάπα πολύ τόν Σολωμόν 3, καί

δ ποιητής, καθώς μοΰ γράφει δ κ. Μαρκοράς,
«έτρεφε μεγάλη έκτίμηση στον έξοχο νέο».
Ό Πολυλάς μετέφραζεν είς τήν Ιταλικήν διά
φορα μέρη άπό τά έργα τών γερμανών ποιη
τών διά νά γνωρισθή δ Σολωμός μέ τήν γερ
μανικήν φιλολογίαν.
Μίαν ήμέραν δ Σολωμός είς ενα περιβόλι
τής Κέρκυρας είδε μία προτομήν τοΰ Σωκράτους καί είτε διά ν’ άστειευθή, είτε διότι ήτο
τοιαύτη ή έντύπωσίς του, είπεν δτι μοιάζει τοΰ
Πολυλά1.
Κατά τά τελευταία χρόνια τής ζωής του δ
Σολωμός ήρχισε πάλι να πίνη. Είναι άναμφισβήτητον δτι δ ποιητής είχε καταντήσει άλκοολικός. Είχεν έλθει μία έποχή είς τήν Ζάκυν
θον δταν ό ποιητής άπεφάσισε νά παύση τήν
οινοποσίαν. "Ενα βράδι επήρε μίαν φιάλην
καί πορευθείς είς τό Πόρτο, τόν λιμενοβρα
χίονα τής νήσου, αυτοσχέδιασε ποίημα πρός
τόν Βάκχον. "Υστερα έρριψε τήν φιάλην είς
τήν θάλασσαν μέ τήν άπόφασιν νά μή πίη
πλέον. Ή άπόφασις δμως αδτη δλίγον διήρχεοε καί δ ποιητής Ιπέστρεψεν είς τό έλάτιωμά
του, τό όποιον άφοΰ τοΰ έξασθένισε πνευμα
τικός καί σωματικός δυνάμεις, ίσως νά υπήρξε
μία αιτία δποΰ τόν ώδήγησεν εις τόν τάφον *.
Ιγ^Δεν είναι υπερβολή δν χαρακτηρίσω ώ ς ψυ
χοπαθή τόν Σολωμόν. Έ κ διαφόρων γεγονό
των και εκ τών μαρτυριών καί τής περιγρα
φής μερικών, οί όποιοι έγνώρισαν τόν ποιη
τήν, συμπεραίνω δτι ή ψυχική κατάστασις τοΰ
ποιητοΰ ήτο έκρυθμος. Ό Μάντζαρος, δ όποιος
Ιγνώρισε κάλλιον παντός άλλου τόν Σολωμόν,
μαρτυρεί δτι « p e r u n a tutta in tern a v isualità in tu itiva è atto a v ed ere il passato». Ή Ινόρασις (intuition) αύτη τοΰ ποιητοΰ δέν εκπηγάζει ποτέ άπό τελείαν Ισορρο
πίαν τών ψυχικών καί σωματικών δυνάμεων.
’ Ιδού καί μία μαρτυρία. Τήν 21 Αύγουστου
1851 Ινφ δ Σολωμός ήτο εύθυμος αίφνης κατελήφθη ύπό λύπης καί εσιώπησεν ώς νά συνετρίβη ύπό ψυχικής δδύνης. Είπεν δτι ή άνεψιά του άπέθανεν. . . Μετά τινας ή μέρας έλαβεν επιστολήν, ή οποία τοΰ ανήγγειλε πραγμα-

1 ‘ Ο Σ ο λ ο μ ό ς συνήθω ς ώμίλει τήν Ιταλικήν μέ
τούς φίλους του καί ίταλιστί έγραφε τά σχέδιά του καί
τήν αλληλογραφίαν του. Ά κ ό μ η καί τήν υπογραφήν
του εθετεν ίταλιστί.
3 G- R e g a ld i, S to r ia e le tte ra tu r a . L iv o r n o
1879, σελ 3 61 .
8 "Ο τα ν ό Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ό υίός τοΰ τρ α 
γικού ποιητοΰ, εις τό βιβλίον του ¡Π ά θ ε ν ή κοινή Ι έ ξ ις
Τ ρ α γ ο υ δ ώ ·, ¿ζή τη σε κάπως νά αμφισβητήση τήν ποιη
τικήν άξίαν του Σ ολ ω μ οΰ , ό Π ολυλάς έξήλθεν ϋπερα-

σ πισιής τοΰ Ύ μ ν η το ΰ τής Ε λ ευ θ ερ ία ς 8ιά τής φωτει
νής πολεμικής του *Π ό Ο ιν ι} Μ ν σ ιιχ ο φ ο β ία τ ο ν χ . Σ χ .
Ζ α μ χ ύ Ι ο υ . Σ το χ α σ μ ο ί Ί α κ . Π οΙνλ& , sv Κιρκύρι/. 1 8 6 0 » .
1 Μοΰ τό άνεκοίνωσεν ό ποιητής κ. Μ αρκοράς.
3 Μοΰ τό άφηγήθη ή κ . Ε λ έ ν η Λ . Ιίοκκίδου, χήρα
τοΰ Δημιιτρίου Σολω μοΰ άπό τόν όποιον τό είχεν ά κούσει. Βλπ. καί είς τήν Αθηναϊκήν έφιιμερίδα «τά
Ν έα » ετος ά , 17 8βρίου 1 90 3 , Μαρίνου Σιγούρου, Τ ά
'Α νέκδοτα τοΰ Σολωμοΰ.

Σολωμόν ώς Ινθουσιώδη ομιλητήν, διά τών
εξής·
«Καλοκάγαθος δ Σολωμός μοΰ άνοιγε τούς
θησαυρούς τοΰ πνεύματός του. Έσυζητοϋσε μέ
αίσθημα καί μέ γούστο καί ή συνομιλία του
ήτο ένας εύιυχής συνδυασμός φαντασίας καί
κρίσεως. "Οταν τόν άκούσης διά πρώτην φ ο
ράν νά δμιλή νομίζεις δτι οί λόγοι του είναι
άκαδημαϊκαί σελίδες, προετοιμασμέναι μετά με
γάλης φροντίδος, καί όχι λόγοι τής στιγμής.
Μεγάλη ήτο ή δύναμις τών εικόνων του καί
ή εύγένεια τής Ιταλικής του φράσεως ·. Συχνά,
κατερχόμενος άπό τά ύη>ηλά θέματα τοΰ ύφους
κα! τον μηχανικού μέρους τής ποιήσεως, εστρέφετο μέ λέξεις περιφρονήσεως εναντίον τών
λογιωτάτων καί τής γλώσσης των* 2.
Ό Ρεγάλδης όταν τον μετέφρασαν Ιταλιστί
τήν Φαρμακωμένην τοΰ Σολωμοΰ, πριν άκόμη
γνωρίση τόν ποιητήν, τόσον ένθουσιάσθη ώστε
έγραψεν ένα ποίημα εις ιταλικά τρίστιχα ¿»που
φαντάζεται δτι βλεπη τής Φαρμακωμένης τό
δραμα.
« **
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τιχως im κατά τήν ώραν έκείνην είχεν έκπνεύσει η κορη τού άδελφοΰ του.
Τήν άνεψιάν του ταύτην ήγάπα πολύ δ
«οιητής. Ή τ ο ώραία κόρη. Είδα τήν εϊκόνα
της ζωγραφισμένην άπό Ιπτανήσιον καλλιτέχνην, κάτωθεν τής όποιας έχει γράψει δ ποιη
τής το ωραΐον τραγούδι·
Κ αΰώς μένεις είς τδ νον μον
δσο ζώ καί στήν καρδιά,
μείνε, τέκνο τον όόελφον μου
καί στα μάτια μ ο ν μπροστά.
Ό άλλος στίχος είναι μία εκδήλωσις τής Ινορασεως του ποιητού. Νομίζει δτι τήν βλέπει.
Μεΐνε Έπάλευε άπ τδ σώμα
ή ψυχή σου γιά νά ’βγή
κ’ ίσνχνάνοιγες τδ στόμα
και δέν ήξερες γιατί.
0 ποιητής μέ τά μάτια τής ψυχής του, δπού
ήσαν άνοικτά πάντοτε και άγρυπνα, είδε τήν
άγωνίαν τού θανάτου τής κόρης του άδελφού
του, και ή ψυχική έπείνη συμμετοχή τού ύπηγορευσε τό ποίημα.
Νομίζω δτι τό γεγονός καί τό ποίημα είναι
οικεία πειστήρια των δσων εΐπον,
•* *
»Λί ατά td W° τελευτοΧα ^ η τής ζωής του
εθόλωσεν ή σκέψις του ποιητού. Φυσικόσ νό
μος είναι τό δργανον εκείνο, πού είργάσθη πε
ρισσότερόν άπό τ’ άλλα, νά ύποκΰψη πρώτον.
Είπαν δτι ή σκέψις είναι μία νόσος άπό
την δποίαν ήμπορεΐ κανείς ν’ άποθάνη δπως
άπό κάθε άλλο νόσημα. Μία Ιγκεφαλική συμφορησις έφερε τόν θάνατον είς τόν ποιητήν.
Α ί ψυχικαί άνωμαλίαι ύπήρξαν πρόδρομοι
1 Υ π ά ρ χ ει παρά τή κ. Ε λ έ ν η Κοκκίδου.

τής πνευματικής παραλύσεως τού Σολωμού.
Ισως ή ψυχική αύτη κατάστασις νά είναι ή
εκδήλωσις τής ύψηλής ποιητικής μορφής, τήν
οποίαν ^εδωσεν δ Σολωμός είς τά τελευταία του
έργα, το γ'σχεδίασμα τών ’Ελευθέρων πολιορκημένων καί τού Κρητικού.
*0 αλκοολισμός προ παντός, ίσω ς καί άλλαι
παθολογικοί άλλοιώσεις, Ιπέφεραν τήν συγκέντρωσιν τού πάθους είς τόν εγκέφαλον. Τόν είχε
καταλα'βει μία ψυχική δειλία καί διά νά τήν
άποδιώκη κατέφευγεν είς τά ποτά.
Προησθανετο τό τέλος του δ ποιητής δταν
ελεγεν είς τους φίλους του·
—- Γλίγωρα θά σάς άφήσω.
Μίαν ή μέραν ένφ ήτο άρρωστος δ ποιητής
εδειξεν είς τούς φίλους του δπού ήσαν έκεΐ ένα
κιβωτιον είς τό οποίον έφυλαττεν δλα του τά
χειρόγραφα.
·— Παιδιά μου, τούς είπε, αυτά είναι καί
πάρτε τα.
^Εκείνος όμως επειδή ήτο έκεΐ δ άδελφός
τοΰ^ποιητού Δημήτριος, γερουσιαστής τότε, δεν
τα επήραν.
Τα χειρόγραφα εκείνα τά έφερεν δ Δημήτριος Σολωμός είς τήν Ζάκυνθον.
Ο ποιητής έξεψύχησεν άπαγγέλλων ενα ποί
ημα διά τόν διδάσκαλον τής παιδικής του ήλικίας.
Η Ιόνιος βουλή διέκοψε τήν συνεδρίασίν
της και έκήρυξε δημόσιον πένθος, καί δ αρμο
στής παρηκολούθησε τήν κηδείαν.
Είς ενα έπικήδειον λόγον δπού έξεφώνησεν
δ νομομαθής Γεώργιος Μαρκοράς λέγει'
, * Ενταύθα, εξαίφνης, αί δχθαι είς τάς οποίας
επεκειτο τό δωμάτιον τού ποιητού μεμονωμένον, ιδου, είς τήν εκπνευσιν τής μεσημβρινής
αύρας, ήχησαν θρήνον λύρας, καί πένθιμος
φωνή προσέβαλε τήν ήμετέραν πόλιν. ’Εν
ταύθα, είς τήν φωνήν Ικείνην, εκούσιος κα
ταρρέει δ κοινός κλαυθμός».
[ Ζ άκ υν& ος Ι ο ύ λ ιο ς 1 9 0 6 ] .
Μ Α Ρ ΙΝ Ο Σ Σ ΙΓ Ο Υ Ρ Ο Σ

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η

Ν Α ΥΤΙΛΙΑ

ΚΑΤΑ

ΤΑΣ

Ε ίς ενα τομίδιον υπό τόν τίτλον «Ε λλ η ν ικ ή ναυτι
λία κατά τάς παραμονάς τής Έ παναστάσεως> Ιδη μ ο σίευσε ό κ. Γ . Ν . Φιλάρετος, ό όποιος εκτάκτως τιμά
διά τής συνεργασίας του καί τά «Π αναΘ ήναια», πολύ
ενδιαφέρον σημείωμα τοΰ Δρόσου Δροσινοΰ περί ερ
γατικών συνεταιρισμών èv τή δούλη Έ λλάδι, τό όποιον
κ α θ ’ ύπαγόρευσίν του εγραψε ό Φ. Μ πουλανζέ. μαθη
τή ς τή ς έν Ά θ ή ν α ις Γαλλικής Σ χο λή ς έπί "Ο θ ω ν ο ς .
Ό Δ ρόσος Δροσινός, Ιατρός, ή το έκ τώ ν πρώ τω ν ιδρυ
τώ ν τοΰ Συνεργατικού Συνεταιρισμού τών ’ Αμπελακίων,
περί τοΰ όποιου άλλοτε εγραψ ε.έ ίδιος κ. Φιλάρετος.
Τ ό èv λόγψ ιστορικόν σημείωμα ύπογεγραμμένον
έν τφ βιβλίφ τοΰ Μ πουλανζέ « A m b é la k ia ou le s
a ss o c ia tio u s e t le s m u n ic ip a lité s h e llé n iq u e s a v e c
d o c u m e n t s c o n fir m â t e s re cu e illis e t m is e n o r d r e
p a r F . B o u la n g e r » ΰπό τοΰ Δάρβαρι, Δρόσου Δ ρ οσινοΰ κάί Φ. Μπουλανζέ άναδημοσιεύομεν χάριν τών
άναγνωστών άπό τό τομίδιον τοΰ κ . Φιλάρετου.
Σ . τ. Δ .

τό τής θαλάσσης κράτος, άνεφώνει
Μέγα
πρός τούς ’ Αθηναίους δ Θεμιστοκλής, προτρέπων αύτούς νά ψηφίσωσι τάς πρός κατα
σκευήν στόλου δαπάνας. Είς τάς παρακελεύσεις
τοΰ ναυάρχου αύτών ύπακούσαντες, δέν μετενόησαν, μεγάλας δ’ έκ τού ναυτικού έσχον κατά
τον Πελοποννησιακόν πόλεμον ωφέλειας.
Οί Βυζαντινοί αύτοκράτορες, τόν χρόνον αύ
τών σπαταλώντες μάλλον είς τά άφηρημένα
θεολογικά ζητήματα ή είς μέριμνας πρός σ ω 
τηρίαν τοΰ καταρρέοντος κράτους, Ιντελώς παρημέλησαν τήν ναυτιλίαν. Τούτου ένεκα oî Ε 
νετοί καί οί Γενουήνσιοι εσφετερίσθησαν τήν
ναυτικήν έμπορίαν τής Μικράς Ά σίας, τοΰ
Εύξείνου Πόντου, τοΰ ’Αρχιπελάγους καί τής
Αίγυπτου. ‘ Ως άντάλλαγμα τών παρασχεθεισών
ύπό ιών στόλων αύτών υπηρεσιών των κατά
τών βαρβάρων έπέτυχον τήν κατοχήν πολλών
εκ τών νήσων καί τών λιμένων τής βυζαντινής
αύτοκρατορίας.
Μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως
ή Ιλληνική ναυτιλία είχε περιορισθή είς τήν
διά λέμβων συγκοινωνίαν μετά τών νήσων καί
τής ηπείρου. ’Αλλά μετ’ ού πολύ μεγάλα έμ·
πορικά πλοία έναυπηγήθησαν, δι’ ών μακροί
έτελούντο πλόες είς άπαντας τούς εν τφ Εύξείνφ Πόντφ καί εν ιή Μεσογείφ λιμένας, οϊτινες έπρομηθεύοντο τά τρόφιμα τής Ά σίας καί
εις ους μετεφέροντο τά προϊόντα τής Ευρώπης.
Ά λ λ α τήν άνάπτυξιν τούτην τής ναυτιλίας
οφείλει τό ελληνικόν έθνος είς τήν δυναμιν τού
συνεταιρισμού. Τών τουρκικών πιέσεων παρακωλυουσών τήν πρόοδον αυτού, επεζήτησε τήν
βελτίωσιν τής τύχης του διά τού συνεταιρισμού.
Πανταχόθεν ύπό της θαλάσσης περικυκλούμε-

ΠΑΡΑΜ Ο ΝΑΣ ΤΗΣ

Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ε ΙΣ

νον, κατ’ άνάγκην έστρεψε τήν εαυτού προσο
χήν πρός τό στοιχεΐον τούτο τής ευημερίας, τού
πλούτου καί τής ελευθερίας.
Τρεις νήσοι κυρίως έστράφησαν μετά μείζονος προσοχής πρός τήν ναυτιλίαν — ή "Υδρα,
αί Σπέτσαι καί τά Ψαρά — αΐτινες είχον κατοικηθή ύπό τών φυγόντων ένεκα τών ώμοτήτων
τών ’ Οθωμανών έκ τών θαλασσίων άκτών τής
εύρωπαϊκής καί της άσιατικής Τουρκίας. Είς
τούς άγονους εκείνους βράχους εύρεθέντες οί
"Ελληνες, έδέησε νάναζητήσωσι τά τής ύπάρξεως αύτών μέσα εν τη ναυτιλία, ναυπηγοΰντες έμπορικά σκάφη 100 μέχρις 150 τόννων.
Δια τών ταξειδίων αύτών άκριβώς Ιγνώρισαν
τάς άκτάς, τάς νήσους, τάς ύφάλους καί τούς
λιμένας τής τε Μεσογείου θαλάσσης καί τοΰ
Εύξείνου Πόντου. Τό φυσικόν αύτών θάρρος
άνεπτύχθη καί ένισχύθη ώς εκ τών συνεχών
κινδύνων ού μόνον έκ τών καταιγίδων αλλά
καί έκ τών προσβολών τών Βερβερίων πειρα
τών, οΐτινες δέν έσέβοντο ούδέ τά ύπό τήν ο
θωμανικήν σημαίαν πλοΐα, ύφ’ ήν έταξείδευον
καί τά έλληνικά.
Κατά τόν ρωσσοτουρκικόν πόλεμον, έν έτει
1771, ύπήρχον έν τφ ρωσσικφ στόλψ πλεΐστα ελ
ληνικά πλοΐα, έν οίς καί πυρπολικά, δι' ών έπυρπολήθη δ έν Κουρού —Τσεσμέ τουρκικός στόλος.
Μετά τήν έν Κουτζούκ — Κάϊναρδτσή συνομολογηθεΐσαν τφ 1774 μεταξύ τής Ρωσσίας
καί τής Τουρκίας συνθήκην, αί νήσοι "Υδρα,
Σπέτσαι καί Ψαρά μεγάλως ηΰξησαν τόν αριθ
μόν τών έμπορικών αύτών πλοίων, ήρξαντο
μάλιστα νανπηγοΰσαι καί πολεμικά πλοΐα (co r
v ettes et bricks), διά τηλεβόλων ώπλισμένα.
Έ ν έτει 1795 τό δημοτικόν συμβούλων τής
Μασαλίας έψήφισε τάς ευχαριστίας αύτού πρός
τόν ’ Αντώνιον Βώκον, πλοίαρχον Ύ δραΐον καί
άδελφόν τού ναυάρχου Μιαούλη, διότι οΰτος,
νύκτωρ διασχίσας τήν πρόσκοπον άγγλικήν μοί
ραν, έκόμισε είς τούς Μασαλιώτας σίτον, ούτινος λίαν έπείγουσαν είχον άνάγκην.
Καί έν έτει 1806 δ έκ Ψαρών πλοίαρχος
Δημητρίου, ών ύπό κάθαρσιν μετά τού πλοίου
του, οπερ είχε δώδεκα τηλεβόλα καί πλήρωμα
έκατόν είκοσι άνδρών είς τήν νήσον P oram eg u e, κειμένην είς άπόστασιν δύο μιλλίων έκ
Μασαλίας, έξεδίωξεν έκ τής νήσου τά πληρώ
ματα μιας ήμιολίας καί μιας θεωρίδος άγγλικής, άτινα, τη βοηθείφ τού νυκτερινού σκότους
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Αποβιβασθέντα ήθέλησαν νά καταλάβωσι τήν είς τούς ναυπηγούς καί λοιπούς έργάτας δφεινήσον. 'Ο αύτοκράτωρ Ναπολέων Απένειμεν λόμενα ημερομίσθια Ιπεβάρυνον τό πλοΐον ώζ
αύτφ ώς έπαθλον τής γενναιότητάς του χό παναυτικά δάνεια, εις τά όποια έχορηγεΐτο άνάρασημον χοΰ τιμοφόρου τάγματος και ένιαυ- λογον δικαίωμα συμμετοχής είς τά Ικ τού τασίαν έκ τρισχιλίων φράγκων σύνταξιν.
ξειδίου κέρδη ή, αντ! τούτου, εξωφλοΰντο μέν
’ Από τών αρχών του δεκάτου ενάτου αίώνος υπό τού πλοιάρχου, άλλ’ ούτος άνεγνιυρίζετο
ή ελληνική ναυτιλία δσημέραι άνεπτύσσετο' αΐ συγκύριος, αναλόγως πρός τήν πληρωθεΐσαν
νήσοι 'Ύδρα, Σπέτσαι καί Ψαρά.άπέκτων με ποσότητα. Τό αύτό έγίγνετο καί διά τάς δαγάλα πλούτη, μόναι σχεδόν έξυπηρετούσαι τό πάνας τών Απαιτουμένων ζωοτροφιών.
έμπόριον τής Μεσογείου, ής οί λιμένες ήσαν
Τ ό συνηθες Ιμπόριον ήτο τό τού σίτου.
μέν έν Αποκλεισμφ υπό τών Ά γγλων, άλλ’ εί- Αγοραζόμενου εκ τών ρωσσικών λιμένων
χον ούτοι Ιπιτρέψη έλενθερίαν εις τήν ούδετέ- τοΐς μετρητοΐς. Διά τούτο ό πλοίαρχος πρό τοΰ
ραν όθωμανικήν σημαίαν, ήν είχον και τά ελ Απόπλου συνωμολόγει μετά τών κεφαλαιούχων
ληνικά πλοία.
ναυτικόν δάνειον, δπερ ουδέποτε ήδύνατο νά
Έ ν ετει 1820 αΐ ελληνικοί νήσοι ήσαν έν ύπερβή τήν δλην τού πλοίου αξίαν. Καί είς τά
ταϊς παραμοναΐς τοΰ Αγώνυς κατά τών τερα τοιαύτα δμως δάνεια, Αντί τόκου ώρισμένου,
στίων στόλων τής Τουρκίας, τής Αίγυπτου, τής Ανεγνωρίζετο δικαίωμα Ανάλογου συμμετοχής
Τριπόλεως, τής Τύνητος, τής ’Αλγερίας καί τοΰ εις τά κέρδη. Μετά τήν πώλησιν τού σίτου καί
Μαρόκου. Πρός ευόδωσιν τοιαύτης γιγαντώ- τήν λήξιν τού ταξειδίου, κατά τήν έπάνοδον
δους πάλης φυσικόν ήτο, δτι οΐ "Ελληνες είχον τοΰ πλοίου εις "Υδραν, Σπέτσας καί Ψαρά, καΑνάγκην νά διαθέσωστ μέσα Ανάλογα’ άλλ1 άρ- τηρτίζειο ό γενικός πρός διανομήν τών κερδών
χικώς τά εφόδια τών κυβερνώντων τά πλοία λογαριασμός. Καί τό πλήρωμα έτι τοΰ πλοίου,
τών νήσων τούτων ήσαν τοσοΰτον Ανεπαρκή, Αντί ήμερομισθίου, εδικαιούτο Αναλόγως τών
ώστε βεβαίως άνέφικτον θά ήτο νά ναυπηγηύπηρεσιών καί τής ίκανότητος τοΰ προσωπι
θώ σι τοσαΰτα πλοία καί νά συσσωρευθώσι τοκού νά συμμετέχη είς τήν διανομήν τών κερδών.
σαΰτα πλούτη, εάν ούτοι έπεχείρονν τό παράΜετά τήν προαφαίρεσιν τής τροφοδοσίας τοΰ
τολμον τούτο εργον α τ ο μ ικ ώ ς. Πρός έπιτυπληρώματος, τών λιμενικών, φαρικών, τής δα
χίαν τον σκοπού συνεταιρίσθησαν θαλασσινοί,
πάνης πλοηγού κ.τ.λ., τό καθαρόν ύπόλοιπον
ναυπηγοί, έμποροι ζωοτροφιών. Τοιούτφ τρόπφ
διενέμετο είς 69 μερίδας (παρτίδας) ώς Ακο
εις τόν συνεταιρισμόν άνδρών πάσης τάξεως λούθως :
καί παντός επαγγέλματος οφείλεται ο καταρτι
Μερίδες
σμός τής ναυτικής καί τής εμπορικής Ικείνης
— Υ π έρ τοΰ πλοίου απενέμοντο πάντοτε
10
δυνάμεως, ής ή Απίστευτος έπιτυχία έξέπληξε — Είς τούς ναυτοδανειστάς, εάν τό ποτον κόσμον σύμπαντα.
σόν ήτο ϊσον πρός τήν αξίαν τοΰ
Τό εις Ιφαρμογήν τεθέν σύστημα τοΰ συνε
πλοίου (διότι Αν ήτο κατώτερον έταιρισμού ήτο τό ακόλουθον: εάν εις πλοίαρ
μειούντο Αναλόγως).
10
χος ή οίος δήποτε Αλλος πεπειραμένος ναυτι —· Είς τόν πλοίαρχον
3
κός είχεν εις τήν διάθεσίν του κεφάλαιον πεν- — Είς τόν λογιστήν (γραμματικόν) '
2
τακοσίων ταλήρων, συνήγεν άλλους θαλασσινούς, — Ά ν ά δύο μερίδες εις έκαστον τών
ξυλουργούς, σχοινοποιούς, ξυλεμπόρους καί Αλ
αρχιναυτών
4
λους πωλητάς ναυπηγήσιμου υλικού. Έγίγνετο — Είς τόν μάγειρον
2
ή τών πρός ναυπήγησιν υλικών εκτίμησις, μεθ’ — Εις έκαστον τών τεσσάρων καλλιτέήν ήρχιζεν ή κατασκευή τού σκάφους, ύφ’ δρων ναυτών, πηδαλιούχων, άνά μίαν
λων τών εταίρων, οιτινες ¿χρησιμοποιούντο ανακαι ήμίσειαν μερίδα
6
λόγως τής είδικότητός των.
— Είς έκαστον τών τριάκοντα ναυτών
Μετ’ ού πολύ τό πλοΐον ήτο έτοιμον πρός
άνά μίαν μερίδα
30
άπόπλουν. ’Αλλά προ αυτού διενέμετο ή Αξία — Ά ν ά ήμίσειαν μερίδα έί; έκαστον
τού πλοίου είς όκτώ μερίδας μετά υποδιαιρέ
τών τεσσάρων ναυτοπαίδων.
2
σεων και άνεγνωρίζοντο ώς μεριδιούχοι, ενός,
Έ ν ολφ μερίδες
69
δύο ή πλειόνων μερίδων οί κυριώτεροι χρηματοδόται και οΐ προμηθευταί τοΰ υλικού, ΑναΟύτως, Ιάν τό καθαρόν προϊόν ένός ταξειλόγως τής ύπ’ αυτών καταβληθείσης αξίας Τά δίου, μετά τήν Αφαίρεσιν δλων τών Ιξόδων,
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πλοίων σιτεμπόρια έλαβε μεγάλην Ανάπτυξιν,
Ανήρχετο είς 4,000 σκούδων, τό ποσόν τούτο
διηρεΐτο είς 69 μέρη χαί διενέμετο Αναλόγως ύπέρ τό τρίτον δέ τών ελληνικών πλοίων έπατών μερίδων είς τό πλοιον, είς τό ναυτοδά- νήλθεν έκ νέου είς τήν κατά μερίδας ναυτικήν
νειον, είς τόν πλοίαρχον καί Ιφεξής. Αί είς τό Ιμπορίαν.
Τό κατ' Ιξοχήν καί «ατά φ ύσιν σφόδρα δη
πλοΐον άνήκουσαι μερίδες διενέμοντο είς τούς
μοτικόν
πνεύμα τών 'Ελλήνων συνετέλεσεν, ϊνα
συγκυρίους Αναλόγως τών τίτλων τής συμμετο
τάχιστα
ούτοι
νοήσωσιν, δτι τό Ιπί μισθφ τών
χής των.
Οί ανδρες τού πληρώματος είχον τελείαν ε έργατών σύστημα δεν ήθελεν εΐσθαι πλέον Iλευθερίαν νά εκλέγωσι κατ’ Αρέσκειαν τά τρό πωφελές ούτε είς τούς προϊσταμένους καί είς
φιμα αυτών, Αλλά κατά τήν στιγμήν τής δια τούς κεφαλαιούχους Αλλ’ ούτε είς τούς έργάτας,
νομής ή έκ τών κερδών μερίς αυτών ήλαττούτο διότι δεν Ινθαρρύνει είς τήν χρησιμοποίησιν
κατά τοσούτο ποσόν δσον ύπερέβαινε τόν έλά- δλων τών φυσικών καί τών πνευματικών δυ
νάμεων τών εργαζομένων δθεν ή ωφέλεια εί
χιστον δρον τοΰ παρεχομένου σιτηρεσίου.
Εύνόητον οδτω καθίσταται, δτι οί ναυτικοί, ναι μικροτέρα δι’ δλους, έπίσης διά τούς μιώς Αμέσως Ινδιαφερόμενοι είς τά κέρδη, πά σθοδοτούντας δσον καί διά τούς μισθοδοτού
σαν κατέβαλλον μέριμναν υπέρ τού πλοίου και μενους. Έ κ τοιούτων όρμώμενοι σκέψεων, μάλ
δτι έν τφ δυσχερεστάτφ Ιπαγγέλματι αυτών ώ- λον εμφύτων ή λογικών, ήχθησαν οί "Ελληνες
φειλον νά έργάζωνται μετά μείζονος εύχαριστή- είς παντός είδους έταιρικάς έπιχειρησεις. Ούτω
σεως τών επί μισθοΐς έργαζομένων. Κατά τά λιθοτόμοι, κτίσται, ξυλουργοί κτλ. είχον συνεταιρισθή μετά τών προϊσταμένων αύτών, συ
τελευταία έτη τών επί Ναπολέοντος πολέμων
τό σύστημα τούτο είχε τοσοΰτον γενικευθή, ώστε νήθως άνά 5 ή 6, πρός έργασίαν εν κοινφ καί
οί πλοίαρχοι δεν ήδύναντο να εύρωσι ναυτι έπ’ ωφελείς είτε ίση είτε άναλόγφ τής Αξίας
έκαστου.
κούς συναινοΰντας νά ύπηρετήσωσιν επί μισθφ.
Ή Ιδέα τού συνεταιρισμού είναι βαθέιος
“Εκαστον ταξείδιον συνήθως διήρκει έπί τέσσαρας έως πέντε μήνας, τό Αναλογούν δέ είς έρριζωμένη εν τφ πνεύματί τών Ελλήνων, οϊτινες είσίν, 6 μάλλον προηγμένος λαός έν τή
έκαστον ναύτην κέρδος κατά ταξείδιον άνήρόδφ τής δργανώσεως εργασίας, τείνων νά χει·
χετο είς 150 ισπανικά νομίσματα.
Οί ναυτικοί σχεδόν πάντοτε έδιδον τό ήμισυ ραφετήση τούς έργαζομένους έκ τής μισθολητών κερδών των είς τό πλοΐον ώς ναυτικόν δά ψίας. Διά τρόπου τοιούτου θέλει έπιτευχθή ή
νειον, ούχω δ’ Ιπηύξανον τήν ωφέλειαν αυτών. έξασφάλισις τών νομίμων χοΰ κεφαλαίου δι
Κατά τήν έλληνικήν έπανάστασιν Απαντα τά καιωμάτων, Αιινα είναι Απαραίτητα καί αεί
έλληνικά πλοία εχρησιμοποιήθησαν είς τόν ναυ ποτε έσονται ή Ασφαλέστερα κρηπίς παντός
συνεταιρισμού.
τικόν πόλεμον, ένεκα δέ τής δυνάμεως τών
Ή Ελλάς εντός εύαρίθμων ετών θέλει μεπραγμάτων τό τού συνεταιρισμού σύστημα έγάλως
προοδεύση έν τφ φιλανθρωπικφ τούτοι
παυσεν. Οί ναυτικοί έπληρώνοντο τούς μισθούς
ζητήμαιι,
έν τφ δποίψ έγκλείονται κίνδυνοι έν
αυτών ύπό τών ιδιοκτητών χών πλοίων, είς
ους ούτοι άπεδίδοντο ύπό τής εθνικής κυβερ- τφ παρόντι καί έκ τού οποίου παρέχονται ελ
πίδες βοήθειας έν τφ μέλλοντι.
νήσεως.
Τά έν τφ ήμετέρψ σκιαγραφήματι Ανωτέρω
Μετά τήν είρήνευσιν ό συναγωνισμός τών
είς αλλας σημαίας άνηκόντων ναυτικών έθνών έκτεθέντα Αποδεικνύουσιν, δτι ή χώρα αυτη
διατελεΐ έν ταΐς παραμοναΐς δργανώσεως, συνήλάττωσε τά 1« τών ταξειδίων κέρδη, προύκάλεσε ζημίας καί έξηνάγκασε τούς ναυτικούς νά- φ δά πρός τάς προοδευτικός ιδέας τοΰ συνεται
πέχωσι τής διά μεριδίων ναυτιλίας, νά προτι- ρισμού, τού οποίου τά ευεργετήματα, ένεκα τής
ήθικής έπιδράσεως αυτής, δέν θ ά βραδύνη νά
μώσι δέ τήν επί μισθφ.
έπεκτείνη
καί εφ ’ δλων τών λαών τής Μικράς
Ά λλ Από τού έτους 1845, δτε ή σιτοδεία
Ά σίας.
κατέστη έπαισθητή έν Ευρώπη, ή δι’ έλληνικών
20 Μάρτιον 1840
Δ Α Ρ Β Α Ρ ΙΣ ,
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Ε Ν ήξεύρω αν λέγω ύπερβολήν— μήπ ω ς καί ή
υπερβολή δέν είνε μία μορφή έντονωτέρα τής
α λ ή θ ε ια ς ; — πρό πολλοΟ δμω ς ¿σχημάτισα τήν ίδέαν
δτι διά τόν "Ελληνα τό οπίχι εΤνε είδος πολυτελείας.
Διά τούς περισσοτέρους είνε κόλασις, δι’ άλλους απο
θ ή κ η επίπλων καί γυναικοπαιδών, δι’ άλλους σ τ α θ 
μός διαβατικός καί δι’ άλλους ένα πράγμα πού ¿σ φ α 
λίζεται, καίεται καί αποζημιώνει. Μ ία άπόδειξις τής
ένιελώς δευτερενούσης σημασίας τοΰ ελληνικού σπι
τιού είνε δτι καί ή αρχιτεκτονική του ποτέ δέν α ίσ θά νθη κε τήν ανάγκην νά συμμορφωθή πρός τάς Α
παιτήσεις τού κλίματος καί του περιβάλλοντος.
ι ό ν χειμώνα ό Ελλην φεύγει άπό τό σπίτι του διά
νά ζεσ τα θή καί τό καλοκαίρι φεύγει άντιστρόφως διά
νά δροσισθή καί νάπαλλαγή άπό τήν πολιορκίαν ό 
λων των π τερω τών καί άπτέρων εχθρώ ν, πού βυζαί
νουν τό α ίμ α του. ’ Οπωσδήποτε όμω ς έάν τό έλληνικόν σπίτι κατοικήται τάς όλίγας χειμερινός ήμέρας
πού ό Θ εό ς τή ς Ε λ λ ά δ ο ς ένθυμεϊται νά βρέξη, νά
χιονίση ή νά φυσήξχι, τό καλοκαίρι δμω ς, ένα καλο
καίρι πού αποτελεί τά τρία τέταρτα τού χρόνου,
καταντφ απλώς μία δμβρέλλα, προφυλάττουσα άπό
τόν ήλιον έφ’ δσον αύτός μένει είς τό στερέωμα καί
τίποτε περισσότερον Έ ά ν μία σκιά δένδρου ή πα
λαιού τοίχου είμπορή νάναπληρώση τήν όμβρελλαν
αύτήν, νά είσ θε βέβαιοι δτι ό “Ελλην θάφ ίση τό σπίτι
του καί θ ά το π οθετη θή κάτω άπό τό δένδρον ή άπό
τόν παλαιόν τοίχον. Μ ε ολίγα λόγια ενα είνε τό βέ
βαιον : δτι ή μοναδική αύτη φυλή Ιπ λάσθη διά τό
ύπαιθρον καί εζησεν είς αύτό άπό τώ ν άρχαιοτάτων
χρόνων μέχρι σήμερον. Τ ό άρχαϊον Ιλληνικόν σπίτι
δέν διέφερε πολυ άπό τό ύπαιθρον. Σήμερον δμως
δ .τ ι είνε σπίτι ή ομοιά ζει μέ σπίτι, δέν άποτελεί καμμίαν έλξιν. Γυρίσετε τριγύρω σας τώ ρ α τό καλοκαίρι
άπό τήν στιγμήν πού άρχίζει νάποκλίνη ό ήλιος έω ς τήν
στιγμήν πού κοντεύει νάνατείλη, καί θ ά ίδήτε δλον
τό περιεχόμενον τών σπιτιών άδειασμένον είς δρό
μους, πλατείας, πεζοδρόμια, λόφους, περιγιάλια Έ ά ν
γυρίσετε δλον τόν κόσμον καί αν φ θά σετ* ακόμη καί
είς τούς τροπικούς, σάς βεβαιόνω δτι θ ά κοπιάσετε
νά εδρετε Ινα καφενεΐον πού νά Ιχη άραδιασμένα
δέκα τραπεζάκια είς τό ύπαιθρον καί είμπορώ νά σάς
βεβα ιώ σ ω εγώ ότι είς τά ς Καναρίους Ν ήσους, μ* ενα
κλίμα αίωνίας άνοίξεως, έδείπνησα ένα βράδυ 'ίουλίου
είς ένα στενόχωρον δωμάτιον ξενοδοχείου, διότι ό ξ ε 
νοδόχος δέν είχεν ούτε ένα τραπ έζι είς τήν αύλήν του
ή τό πεζοδρόμιον. Ύ σ τ ε ρ ’ άπ’ όλα αύτά νο μ ίζω δτι
τό νά λεγω δτι ιό σπίτι καί δ ,τι ομοιάζει μέ σπίτι
είνε άπλή πολυτέλεια διά τόν Έ λ λ η ν α , δέν είνε ούτε
κάν υπερβολή.
’ Α λλ ά π ώ ς τάχα ή 'Ελληνική Πρόνοια έξερεταλλεύθη τό Ιλληνικόν ύ π α ιθ ρ ο ν ; Ό τ α ν λέγω Προνοιαν,
έννοώ Ιπί τέλους μίαν σοφήν δύναμιν, άπορρέουσαν
άπό τάς διευθυνούσας τάξεις καί χρησιμοποιούσαν
τάς τάσεις, τάς δρεξεις καί τά ς διαθέσεις ένός λαού
διά τήν εύτυχίαν του, τήν μόρφωσιν καί τήν άνάπτυξιν του. Ή άπάντησις είνε εντελώς άρνητική. Ή μι
κρά καί άσοφος κερδοσκοπία πρό πολλού προηνήθη
τής σοφής επισήμου Π ρονοίας. Τ ό Ιλληνικόν ύπαι
θ ρ ο ν τό έκμεταλλεύεται ήδη ό καραγκιόζης, δ καφε-
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τζή ς, ό κινηματογράφος, ό μικροθεατρώνης, ό πασσατέμπος, ό φυστικάς καί ό Βδελλόπουλος άκόμη.
Ό λ ο ι αυτοί οί ψύλλοι καί ο ί κορέοι τοΰ υπαίθρου
καιροφυλακτοΰν τόν "Ελληνα τόν καταδιωκόμενον
άπό τά εφέστια έντομα, διά νά τού ρουφήξουν τό
αΧμα του μέ τόν γλυκύτερον τρόπον και διά νά τού
χαλάσουν τό στομάχι του καί τήν ψυχήν του. Ή άλλη
Π ρόνοια, ή σοφή Π ρόνοια, ή Π ρόνοια τών διευθυνουσών τάξεων τί κ ά μ ν ει; Αυτή κτίζει χειμερινά θέα 
τρα , δπου συχνάζουν συνήθως οί τρείς κ αί ό κούκος,
δίδει συναυλίας μέσα εις αίθουσας ερήμους, διαλέ
ξεις έμπρός είς κενά καθίσματα καί έλεεινολογεΐ
τήν άφιλομουσίαν καί τήν πώρωσιν τού Ιλληνικού
λαού.
Ά λ λ ά έπί τέλους δέν θ ά είμποροΰσε καί αύτή νά
Ικμεταλλευθή τό Ιλληνικόν ύ π α ιθ ρ ο ν ; Δέν θ ά είμπορούσε νά κ όμη ο ,τ ι κάμνει 6 κινηματογράφος, ό κ α 
ραγκιόζης, ό πασσατέμπος καί ό Βδελλόπουλος ; Σ ή 
μερα είς τήν Ε ύρώ πην άνακινεΐται ζω η ρ ότα τα τό ζή 
τη μ α τών μεγάλων ύπαιθρίων θεάτρω ν, κατά τό Ιλ
ληνικόν σύστημα. Δέν είμπορούσαν αί Ά θ ή ν α ι νά
έχουν ένα μεγαλον ελληνικόν θέατρον, Ιλληνικού σχε
δίου. πού νά χωρή άνέτως πέντε, δέκα χιλιάδας θ ε α 
τώ ν, μ’ ένα εύθηνόν είσιτήριον καί δπου νά παίζωνζω ντα ι έργα, Ιχοντα κάποιαν σχέσιν μέ τήν στοι
χειώδη κ α λ α ισθη σία ν; Ν ομ ίζετε δτι Ινα τέτοιο θ έ α 
τρον, μέ πενήντα λεπτών, μέ μιάς δραχμής είσιτήριον, δέν θ ά έγέμιζε κ ά θ ε βράδυ καί δέν θάπέδιδε
πολλαπλάσια άπό τά ς ελεεινός μάνδρας, δπου στριμόνονται άσφυκτικώς πεντακόσιοι άνθρω π οι, διά νά
χάσουν καί τήν όλίγην έμφυτον καλαισθησίαν που
τούς έχάρισεν ή φύοις ; Κ α ί δέν θ ά είμπορούσαν δλα
αύτά τ ά φυτοζωούντα μουσικά σω ματεία νά διοργανόνουν μεγάλος λαϊκός υπαιθρίους συναυλίας, δπου
χιλιάδες κόσμου θ ά έλουζαν τήν ψυχήν τους, είς Ινα
λουτρόν αρμονίας καί άνθρωπισμού καί θ ά έσωζαν
ταΰτνά τους άπό τ ά τούμπανα τώ ν καφενείων καί
τούς λαρυγγισμούς τώ ν ξεκουρδισμένων φωνογρά
φ ω ν ; Κ αί δέν θ ά είμπορούσαν όλ’ αύτά τά φιλολογικοκαλλιτεχνικά σωματεία, πού περιμένουν τόν χει
μώνα νά συμμαζέψουν, καιρού έπιτρεποντος, δεκα
άκροατάς, νά διοργανόνουν διαλέξεις, μαθήματα, α 
παγγελίας ύπό τήν εύλογίαν τοΰ ούρανού.- είς τόν τ ό 
πον αύτόν δπου ήκμασαν αί στοαί και οπου τάριστουργήματα τού πνεύματος αντήχησαν είς τόν ελεύ
θ ερ ον ανοικτόν άέρα, άπό τ ά ’χείλη τώ ν ρητόρων καί
τώ ν ποιητών ;
Μ ήν ύποθέσετε δτι δλ’ αύτά προτεϊνονται ύπό τό
κράτος ψευτοελληνικού παραληρήματος ή οποιοσδή
π οτε πατριομανίας Σ ά ς βεβαιόνω δτι τήν στιγμήν
αύτήν είμαι ό πρακτικώτερος τών άνθρώ π ω ν. Ί σ ω ς ϊσ ω ς ομιλώ περισσότερον εμπορικά παρά ποιητικά.
Τ ό Ιλληνικόν ύπαιθρον, κύριοι, είνε ενα μεταλλεϊον.
Σπεύσατε νά τό έκμειαλλευθητε. Έ ά ν σάς άνοιξε τόν
δρόμον ό κινηματογράφος, ό καραγκιόζης, ό πασσα
τέμπος καί ό Βδελλόπουλος, δέν είνε καμμία Ιντροπή.
Ύ π ό τόν Ιλληνικόν ούρανόν ύπάρχει στάδιον διά τόν
καθένα, άκόμη καί δια τό άρρωστημένον καί καχεκτικόν ιλληνικόν πνεύμα. Έ π ί τέλους άς^ δοκιμάσωμεν νά κάμωμεν καί είς τό χοιραδικόν αύτό πλάσμα
τήν κούραν τού υπαίθρου. Ί σ ω ς τό σώ σω μεν άπό
βέβαιον θάνατον.
Π . Ν β.
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νας τόμος ποιημάτων μ« τό ν ο μ α : Λέαντρος Π α λαμάς μέ κάμνει μελαγχολικόν καί μου πειράζει
τά νεύρα. Δέν είνε μικρόν πράγμα νά σοΟ ένθυμίζη
κανένας, καί μάλιστα μέ όιραίους στίχους, ότι έγέρασες. Καί νά συλλογίζεσαι ότι ¿χόρεψες είς τά γόνατά
σου ένα ποιητήν πού έρχεται τ ώ ρ α νά τόν κρίνης μέ
τήν σοβαρότητα, πού τόσοι1 ενωρίς έγινεν άξιός της,
είνε αρκετός λόγος νά τόν κατασύντριψες άπό κακήν
διάθεοιν. ’Α λλά δέν θ ά τό κάμω διά τόν μικρόν Λ έ·
αντρον. Ο ί στίχοι του είνε τόσον γλυκοί, τόσον άθώ οι,
τόσον ειλικρινείς, ή συγκίνησίς του τόσον σεμνή και
διακριτική, ή σκέψις του τοσον άβίαστη καί τόσον
άπαλλαγμένη άπό κ άθε τύφον, κόμπον καί πτωχαλαζονείαν, πού μία γαλήνη χύνεται μέσα μου άπό τήν
απλήν καί παθητικήν αύτήν μουσικήν καί μία συμ
πάθεια βαθυτάτη μοϋ γεννάται διά τόν ποιητήν πού
άγγίζει μέ μίαν δειλήν αβρότητα τάς χορδάς τής κι
θ ά ρ α ς του. Δέν είμπορώ νά μαντεύσω ποιον δρόμον
θ ά τραβήξη ό νέος ποιητής, πού φέρει ένα τόσον
βαρύ όνομα. Ή ψυχή του ό μ ω ς πού έτράφη μέσα είς
τήν μαντικήν σκιάν τού πολυκλάδου δένδρου τή ς πα
τρικής σκέψεως, ύψώνεται πρός τό φ ω ς μέ τήν χάριν
των μακρομίσχων άνθέων, υψώνεται μέ μίαν ίδικήν
τη ς δροσεράν ζω ή ν . Ή κληρονομικότης έτσι πολλές
φορές μάς παρουσιάζει ώραίας μεταμ ορφ ώ σ.ις. Καί
άπό τό αΐμα τού δημιουργού ιού Ά ο κ ρ α ίο ν καί τού
Γ ύ φ τ ο ν έάν βλάστηση ενας ψάλτης τώ ν άπλών, ω 
ραίων πραγμάτων, ή Π οίησις θάποκτήση ένα Π αλαμάν άκόμη. ‘Ο πατέρας Π αλαμάς έχει πολλούς μ α θ η τά ς. Δ ιά τόν υιόν Παλαμάν φθάνει τό όνομά του καί
τό αριστοκρατικόν του αΤμα. Τ ό ενα διά νά μήν τόν
άφίνη νά κοιμάται, τό άλλο διά νά είνε ποιητής.

ΠοΧν βI ο ν Δη μ η τ ρ α κ ο π ο ύ λ ο ν : Ή Α
γέννητη». Ά θήναι, Τυπογραφείον »Ε στία ς», 1 9 0 7 .
φίλος μ,ου κ. Π ολύβιος Δημητρακόπουλος είνε
άναμφιβόλως Ινα τέρας. Μ εταχειρίζομαι τόν ό 
ρον διά νά τόν κολακεύσω, όχι διά νά τόν υβρίσω.
‘ Υ βρ ίζει κανείς πολύ αδέξια μέ τάς δυνατάς λέξεις
καί ποτέ μου δέν έπεσα εις τό λάθος αΰτό. ’ Α λλ ά διά
νά ορίσω τδ λαβυρινθώδες τάλαντον τού ποιητοΰ τής
« ’Αγέννητης» δέν ευρίσκω καταλληλοτέραν εκφρασιν. Διά τόν πολυτάλαντον αύτόν συγγραφέα, δ όποΧος
δέν άφισε τίποτε χωρίς νά τό καταπιασθή καί δ ό 
ποιος μεταμορφώνεται δέκα φορές τό ήμερονύκτιον
καί δ οποίος γεννφ — όχι όπως οί μυίγες τώ ν κ ρ εο 
πωλείων τού Ά μ λ έ ιο υ , διότι ή παρομοίωσις δέν θ ά
έταίριαζε είς τά ς εύγενείς Ιγκυμοσύνας— άλλά γεννφ
τέλος πάντων δέκα φορές τό δευτερόλεπτον, διά τόν
άνθρωπον αύτόν έλεγα πάντοτε μέσα μου : Ν ά Ιδούμε
τί θ ά κάμη άκόμα αύτό τό τέρσς ! Μ ετά τήν άνακάλυψιν τού Μυστικού τής Ζ ω ής, Ιπανέλαβα τήν άποριαν μου. Κ α ί τώ ρ α κρατών είς τά χέρια μου τήν
«Ά γέν νη τη ν», ξαναλέγω πάλιν : Ν ά ίδούμε πού θ ά
φ θά ση άκόμα ό Σατανά ς αύτός. ’ Α λλά πο νάϋ φ θ ά 
σ η ; Έ φ θ α σ ε ν Ικείπ ού θνη τός κανένας δέν ώνειρεύθη
άκόμη. Περιφρονών όλας τάς γυναίκας πού ζσύν σή
μερον είς τά δύο ημισφαίρια, ώ ς νά τάς έφίλησε ό 
λας είς μίαν στιγμήν καί νά έκορέσθη έως τά τρίσ
β α θ α της ψυχής του, σχίζει τούς πέπλους τού μέλ
λοντος μέ |ΐίαν σαδικήν ορμήν κ’ έρωτεύεται μίαν
άγέννητην, άρπάζω ν έτσι άπό τώ ρ α είς τάς άγκάλας
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του ενα πλάσμα πού άνήκει δικαιωματικώς είς τούς
άνδρας πού θ ά γεννηθούν, καί οί όποιοι έπί τέλους
δέν θ ά έχουν καμμίαν άξίωσιν διά τά ς ώραίας τού
καιρού μας, πού έγλέντησεν ό αγαπητός ιιου φίλος.
Κ α ί όμω ς τήν αρπάζει, τήν ερωτεύεται, την νέμεται.
Κ αί έπειδή καί τότε θ ά πεθαίνουν οί ώ ραίοι καί
αί ώραϊαι, όπως σήμερον, ό μετεμψυχωμένος δικαιώματι ιδίας άνακαλύψεως ποιητής, έννοεΐ νά τήν πα
ρακολουθήσω καί πέραν τού τάφου. Τρέχει ταχύτερα
ά π 1 αύτήν είς τό χάος τού χρόνου καί παρουσιάζε
τα ι πάλιν εμπρός της καί τήν άκολουθεΐ μέχρι συντελείας.τώ ν αιώνων. Ώ ρ ισ μ εν ω ς φαντασία ερωτευμέ
νου δέν έπενόησε ποτέ παρόμοιον θ α ύ μ α , οδτ” εύρήκε
ποτέ παρομοίαν παρηγοριάν. Αύτό θ ά πή νά είνε κανέ
νας ποιητής καί νά πιστεύη καί είς τήν μετεμψύχωσιν, στηριζομένην μάλιστα έπί τής έπιστήμης. 'Ο π ω σ 
δήποτε ό άγαπητός μου φίλος, μέ τήν ποιητικήν αυ
τήν έφαρμογήν τής θ εω ρ ία ς του, μάς εδωκε μίαν
άποψιν άπροσδόκητον τής αίωνιότητος καί μίαν παρηγορίαν άνέλπιστον. ’ Ε γ ώ δ όποιος έχω μίαν φυσικήν
αδυναμίαν διά τόν μυστικισμόν καί μελετώ τελευ
ταίως τήν θεοσοφ ίαν, δέν είμπορώ παρά νά ενθουσ ια σ θώ άπό τήν νέαν άποψιν πού μού ανοίγει δ
κ. Δημητρακόπουλος. Κ αί ΰπό τό κράτος τής έκ·
στάσεως αύτής θ ε ω ρ ώ ταπεινωτικόν νά διϋλίσω τήν
« ’ Αναγέννησιν», όπ ω ς διϋλίζομεν τά κοινά ποιήματα.
"Ε να ς έρω ς πρός μίαν άγέννητην δέν είμπορεί νά
δώ ση ποτέ είς ένα ποίημα τήν μορφήν καί τήν ούσίαν πού δίδουν τά πραγματικά αισθήματα πρός τά
πραγματικά όντα. Ε ίς ένα τέτοιον δρόμον μόνον α
φηνιασμένη ρητορική είμπορεί νά μάς φέρη μέ τήν
επιθυμητήν ταχύτητα. Κ αί ομολογώ ότι ή ρητορική
τή ς «’Αγέννητης» μέ παρασύρει μαζί μέ τόν ποιη
τήν έω ς εκεί πού κανείς σας δέν μάς βλέπει. Χ α ί
ρετε διά παντός . . .
Π . Ν β.
Υ . Γ . Ό Φρίξος Ά ρ ισ τ εύ ς μέ τήν πλουσίαν είκονογράφησιν τής «’Αγέννητης» δέν είμπόρεσε δυστυ
χ ώ ς — καί ή το φυσικώς αδύνατον— νά παρακολού
θ η σ η τόν ποιητήν είς τήν μεταφυσικήν του π εριπλάνησιν. Δέν είνε ευκολον νά γίνη κανείς πνεύμα.
Κ αί μέ τόν σαρκικόν Δημητρακόπουλον. πού μάς
δίδει εις τόσας στάσεις καί εκστάσεις, συχνά μάς ρί
πτει άπό τά ύψη είς τήν πλατείαν τού Συντάγμα
τ ο ς. Μ ή π ω ς ó D o r é Ιφ θ α σ ε ποτέ τόν Δ ά ν τ ε ; Ό
ποιητής λ έγ ει: Ώ σείς πού ταξειδεύετε μέσ’ σέ μικρή βαρκούλα . . .
Ν.

ΘΕΑΤΡΟΝ
θ έ α τρ ο ν Ά θ ή ν α ι ο ν : « Ξημερώνει» δραμα
είς πράξεις τρεις ΰπό Ν. Καξαντζάκη.
" Γ Ο δράμα τούτο είχεν ύποβληθή είς τόν Π αντελί1 δειον Δραματικόν’Α γώ να Ο ίκ ρ ιτα ί άνωμολόγησαν
τήν υπεροχήν του, άλλ’ ήρνήθησαν νά τό βραβεύσουν
έπειδή ή βάσις του το ΐς έφάνη ανήθικος. Π ρ ό
τής παραστάσεως, έκ τώ ν άτελών περιλήψεων, είχαμεν σχηματίση καί ημείς τήν αύτήν ιδέαν. Έ π η γαίναμεν εις τό θέα τρ ον , προκατειλημμένοι ότι θ ά
Ιβλέπαμεν εν γενναίον δραματικόν έργον, μορφολογικώ ς άρτιον καί ίδεολογικώς πρωτότυπον καί ανα
τρεπτικόν. Ή παράστασις μάς έκαμε νά μεταβάλω μεν άρδην τήν ιδέαν μας. Τ ό έργον μας εφάνη, ώ ς
δράμα, πρωτόλειον έλαττωματικόν, άλλ’ ή βάσις του
καθαυτό ήθικ ή. Θ ά προσπ αθήσωμεν νά δικαιολογήσωμεν αύτήν τήν έντΰπωσίν μας.
Ή Λ α λ ώ , νεαρά ύπανδρευμένη, ερωτεύεται παραφ όρως τόν αδελφόν τού άνδρός της, ό όποιος είνε

ποιητής. Ν ά φύγη μ α ζί του, έγκαταλείπουσα σύζυγον
καί τέκνον, όπ ω ς θ ά τήν έσυμβούλευεν ό Γ ια τ ρ ό ς ,—
ό φιλόσοφος οικογενειακός φίλος, ό άπαραίτητος είς
αύτοΟ τού είδους τά δρ άμ ατα,— δέν έχει τό θά ρ ρ ο ς.
Ν ά μείνη. άλλά νά παραδίδεται κρυφά εις τόν ερα
στήν της, άπατώσα χυδαίως τόν άνδρα της, — όπ ω ς θ ά
τήν «συμβούλευε ή φίλη της Φ ω φ ώ ,— δέν καταδέχε
τα ι. Π αλαίει λοιπόν μεταξύ τών δύο αντιθέτων αύτώ ν λύσεων, άγωνίζεται, ύποφέρει, αρρωσταίνει, γ ί
νεται καλά, καί επιτέλους άποφασίζει νάποθάνη. Καί
μίαν νύκτα φρικτήν, εΰρίσκουσα μίαν πρόφασιν, άποχαιρετφ τούς δικούς της, καί ένφ ό εραστής τήν περι
μένει έξω , έλπίζων άκόμη ότι θ ά τήν άπαγάγη, εκείνη
μέ σκληρότατον χέρι παίρνει φαρμάκι. Ανυπόμονων
καί ανησυχών διά τήν βραδύτητα, εκείνος ανέρχεται
καί τήν εύρίσκει άγωνιώσαν. Κ αί ή Λ α λ ά Αποθνή
σκει έμπρός του, τήν ώραν κατά τήν οποίαν τό συμ
βολικόν ξημέρω μα ροδοβάφει μακράν τόν ορίζοντα.
Π ού ύπάρχει η άνηθικότης είς αύτήν τήν όπόθεσιν
καί είς αύτήν τήν λύσιν; Μ όνον ίσ ω ς είς τάς σύμβου
λός τής Φ ω φ ώ ς. Ά λ λ ’ αύτή αποτελεί άντίθεσιν πρός
τόν Γιατρόν, ό οπ οίος είνε τό φιλοσοφικόν πρόσω ·
πον τού έργου, ό p o r te -p a r o le τού συγγραφέως. ‘ Ο
Γ ια τρ ό ς είνε τής γνώμης ότι όταν μία ύπανδρευμένη
άγαπρ. ένα τρίτον τόσον πολύ, ώ στε νά μήν εΐμπορή
πλέον νά ζήση χω ρίς αύτόν, οφείλει νά είπη όλην
τήν αλήθειαν είς τόν σύζυγόν της, καί τιμίω ς, είλικρινώς, νά ζητήση τό διαζύγιόν της άπό αύτόν διά
νά Ιν ω θ ή μ’ έκείνον. Φυσικά, αύτό θ ά γίνη κατόπιν
πάλης μακράς, ή όποία θ ά τήν πείση οτι δέν π ρ ό
κειται περί ιδιοτροπίας, περί αισθή μ ατος παροδικού,
άλλά περί πάθους, τό όποιον είνε άδύνατον νά βγάλη άπό τήν ψυχήν της, χω ρίς νά βγή μ α ζί καί αύτή.
Τ ό τε είνε τό μ οιρα ΐον, πρό τοΰ οποίου θ ά ύποκύψη
καί ό σύζυγος καί ή κοινωνία. Τ ήν λύσιν, τήν όποιαν
Ιπρότεινεν ή Φ ω φ ώ , ή κοινωνία τήν άποκρούει. Ά λ λ ά
τήν λύσιν, τήν όποιαν Ιπρότεινεν ό Γιατρός, ή κοι
νωνία τήν αποδέχεται. Ή κοινωνία πάντοτε συγχωρεί
ένα διαζύγιόν, όταν χω ρίζη δύο ανθρώπους πού όέν
ο υ μ φ ω ν ο ϋ ν . Καί τί μεγαλητέρα' άσυμφωνία είμπορεί
νά ύπάρξη μεταξύ δύο, όταν δ ivas άγαπρ τρίτον; Κ αί
τ ί έχει νά είπη ή κοινωνία, όταν μετά τό νόμιμον διαζύγιον, ό ενα ς Ιν ω θ ή νομίμως μέ τόν τρίτον αύτόν,
άφίνων ελεύθερον καί τόν άλλον νά εύρρ τόν αληθή
σύντροφόν το υ ; Ά λ λ ’ αύτό είνε τό λογικωτερον καί τό
ήθικώτερον πράγμα τού κόσμου. Κ αί οσάκις ή σύζυ
γος δέν είνε Φ ωφώ, αύτό γίνεται κατά κανόνα, καί ή
κοινωνία, διατακτική μόνον είς τήν αρχήν,— μέχρι δη
λαδή τής νομιμοποιήσεως, — κατόπιν τό έπιδοκιμάζει. Τ ό δέ νέον ζεύγος, τό νόμιμον, είνε δεκτόν παν
τού μετά πάσης τιμής.
Έ ν τούτοις, ούτε αύτό ή Λ α λ ώ δέν είχε τό θάρρος
νά κάμη Ό τρίτος ήτο αδελφός τοΰ άνδρός της.
Είχε καί iv a κοριτσάκι, τό οποίον έλυπεϊτο νάφήοη
ή νά χωρίση άπό τόν πατέρα του. Έ φ ο β εϊτ ο τό σκάνδαλον τή ς άρχής, ίσ ω ς τάς ενοχλήσεις Ά λ λ ά μόλις
έπείσθη ότι δέν ή το δυνατόν πλέον νά ζήση χωρίς νά
ψεύδεται, νά ύποκρίνεται, νάπατρ τόν άνδρα της. γενναίως καί τιμίως πάλιν αύτοκτονεϊ. Ό συγγραφεύς
φρονεί ότι ή Λ α λ ώ αποθνήσκει, έπειδή δέν έ ξη μ έ ρ ω οεν άκόμη ή νύξ τών κοινωνικών προλήψεων. Μόλις
ξη μ ε ρ ώ νε ι. Ά λ λ ’ ήμείς φρονοΰμεν ότι ή Λ αλ ώ άπ οθνήσκει άπό αδυναμίαν. Ά ν ήτο Ισχυρότερα, θ ά έ ζο ύσ ε, θ ά Ικαμνεν ο,τι έπρεπε καί θ ά ήτο εύτυχής.
Ά δ ιά φ ο ρ ο ν ! Ή δειλή λύσις, τήν όποιαν δίδει ό συγ
γραφεύς, ίσ ω ς φαίνεται άκόμη ή θικ ω τέρ α καί άπό
τήν άλλην
Ό θ άνατος Ιξαγνίζει τήν ή ρω ίδα καί
πρό τώ ν όφ θαλμ ώ ν έκβίνων, εις τούς όποιους τό πά
θ ο ς της, τό άνώιερον Ιαυτής, θ ά έφαίνετο βέβηλον.
Κ α ι άπορούμεν πολύ π ώ ς ούτε αύτή ή λύσις, αύτή ή
κ άθαρσις, άν θέλετε, δέν ήμπόρεσε ν ά ένθαρρύνη

τούς κριτάς τού Παντέλιδείου, φ οβηθέντας μή βρα
βεύσουν τήν άνηθικότητα.
Τ ό δράμα μάς Ιφάνη προϊόν αρχαρίου δραματικού,
με μεγάλας ακόμη έλλείψεις. Δέν έχει δράσιν, παρά
μόνον σχεδόν είς τήν τρίτην πράξιν. Τ ά πρόσωπα λέ
γουν ώ ρα ΐα λόγια, πολλάκις περιττά, καί κάποτε τετριμ
μένα. Ο ί χαρακτήρες διαγράφονται άμυδρότατα καί
οί ά νθρω π οι έν γενει δέν έχουν τίποτε τό πλαστικόν.
Ά λ λ ’ ό,τι έξυψόνει τό έργον, είνε τό ύφος. Α ύτό ή πάτησε τούς περισσοτέρους, ώ σ ιε νά νομίσουν ότι τό
δράμα, ώ ς δράμα, έχει μεγαλητέραν άξίαν άφ ’ όσην
έχει πραγματικώς. Ά λ λ ά καί τό ύφος δέν είνε βέβαια
μικρόν π ράγμα! Ό κ Καζαντζάκης είνε ποιητής καί
τά λυρικά μέρη τού έργου του είνε ωραιότατα. Καί
ιιόνον αύτό κάμνβι ήδη τό «Ξημερώνει» έργον φ ιλο
λογικόν.
Τ ήν Λ α λ ώ ύπεδύθη ή παλαίμαχος Κ α Εύαγγελία
Παρασκευοπούλου. Κ α τά τήν συνήθειάν της, είχεν
έδώ κ ’ έκεί στιγμάς ύπερόχους. Ά λ λ ’ ε ίς χ ή ν τρίτην
πράξιν ήτο αληθινά θαυμασία κ’ εκαμεν ένα θάνατον
όπως καμμία έλληνίς ήθοπ οιός δέν θ ά ήμποροΰσε νά
τόν κάμη, ένα θάνατον πού θ ά τόν έζήλευε καί ή
Σ ά ρ α Μπερνάρ. Κ αί εΐδαμεν άκόμη μίαν φοράν, οτι
ή πλέον δυνατή γυναίκα τού ελληνικού θεάτρου , είνε
ή Ευαγγελία Παρασκευοπούλου, ά λ η θώ ς δαιμόνια καί
μέχρι σήμερον άνυπέρβλητος.
θ έ α τ ρ ο ν Ν ε α π ό Χ ε α ι ς : « Ό Κ ο Χ ο κ ο τρ ώ ν η ς
είς θ ά ν α τ ο ν » Ιστορικόν δ ρά μ α είς π ρ ά ξε ις
τέ ο σ α ρ α ς, ΰ π ό 2 . Π ο τα μ ιά ν ο ν .
Ή ύπόθεσις είνε γνωστή άπό τήν Ισ τ ο ρ ία ν . Ό κ.
Π οταμιάνος δέν έκαμε τίποτε άλλο παρά νά τήν σκη·
νοποιήση Δέν λέγομεν νά τήν δραματοποίηση, διότι
τό εργον του δέν είνε δράμα βέβαια. Έ ν τούτοις,
όπ ω ς καί πέρυσι τό εϊπαμεν είς αύτήν έδ ώ τήν θέσιν,
Ιπ ’ εύκαιρίρ τοΰ «Κ απ οδίστρια», ό κ Π οταμιάνος έχει
πολλάς άρετάς δραματικού συγγραφέως καί μάς φαί
νεται Ικανός νά συγκινήση καμμίαν φοράν έν άκροατήριον καί χωρίς νά προστρέξη είς τά συγκινητικά
τής ’ Ε θνικής Ισ τ ο ρ ία ς .
Ό «Κολοκοτρώνης» άνεβιβάσθη μέ Ιπιμέλειαν καί
πολυτέλειαν, έκαμε καλλίστην έντύπωσιν καί παίζεται
συνεχώς.
S ia

Σ κ η ν ή : ’.Π α ν α & ή ν α ια » έπ ιθ ε ώ ρ η σ ις είς
π ρ ά ξ ε ις τρ εις, ΰ π ό X . Ά ν ν ί ν ο ν κ α ί
Γ . Τ α ο κ ο π ο ύ Χ ο ν.

Ή άθηνάίκή αύτή έπιθεώρησις θριαμβεύει κ άθε
ράδυ εις τήν «Ν έαν Σκηνήν». "Ισ ω ς ήμποροΰσε νά
το κ αί πλέον έξυπνη· άλλ’ είνε ή έξυπνοτέρα ά π ’ ό 
σ ος έγιναν έω ς τώ ρ α. Κ α ί εχει τήν εύτυχίαν νά παί
ζετα ι άπό τούς νεοσκηνίτας ζω η ρ ότα τα . Τ ού ς α θ η 
ναϊκούς τύπους, οί όποιοι παρελαύνουν σωρηδόν, οί
καλοί ήθοπ οιοί τούς μιμούνται τελείως. Είνε δε αύτόχρημα θαυμασία ή Κ α Γαβριηλίδη, όταν μιμήται
τόν περίφημον Ζύπ, μιμούμενον τήν ώραίαν Ό τ ε ρ ό .
’Ε ν νένει είς τά «Π αναθήναια» ό κόσμος γελφ πολύ.
Τ ί αλλο είμπορεί κανείς νάπαιτήση άπό μίαν Ιπι·
θεώοτισιν ;
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ Ξ Ε Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ξ

ΓΡ Α Μ Μ Α ΤΑ Τ Ε Χ Ν Η

Η

Ε Π ΙΣ ΤΗ Μ Η

έν Ά θ ή ν α ις επιτροπή πρός ίδρυσιν άνδριάντος
τού Κωνσταντίνου Π αλαιολόγου έπροκήρυξε διε
θνή διαγωνισμόν. Διατί όμω ς αύτά τά όρια πού θέτει
ή έπιτροπή εις τούς καλλιτέχνας; Ν ά παριστάνετοι
π εζός καί όρ θιο ς ό αύτοχράτωρ μέ γυμνόν τό ξίφος
καί έμπρός σ τά πόδια του νά κείται νεκρός γενίτσαρος.
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"Ε ν α τέτοιον περιορισμόν τόν έννοοΰμεν δταν πρό
κειται νά κτίσωμε τό σπίτι μας. θ έ λ ω τό β α δωμάτια,
έτσι τήν πόρτα, έτσι τά παράθυρα κτλ. Δ ιά τόν άνδριάντο τοδ Παλαιολόγου, τ ί νά σάς πούμε; δισφ ω νοΰμεν. Βέβαια δεν έχομεν ψήφον άφού ôèv ε ίμ εθ α έπιτροπή. Ά λ λ * Ιχομεν καθήκον νά ΰποβάλωμεν τήν γνώμην μας. Κ αί Ιχομεν πεποίθησιν δτι
τ ά πρόσωπα πού άπαρτίζουν τήν επιτροπήν είμπορούν, αν εχωμε δίκαιον, νά τό αναγνωρίσουν. Είναι
καιρός νά διορ θω θή τό πράγμα, άν τό παραδεχθούν.
Δ ιότι είναι ίσως κίνδυνος νά μή συμμετάσχουν ot με
γάλοι εύρωπαίοι καλλιτέχναι. Β έβα ιά, άφού προκηρύττουν διεθνή διαγωνισμόν αποβλέπουν καί είς αυ
τούς. ’Α λλά Ιτσι τούς αποκλείουν, ας εϊναι βέβαιοι.
“Επειτα κάτι άλλο άκόμη. Π οιός καλλιτέχνης, Αλη
θ ιν ό ς ό μ ω ς, θ ά δεχθή τό βραβεΐον τών 6 χιλιά
δων (&c ή σαν καί 100 αί χιλιάδες) χω ρίς τό δικαίωμα
τής έκτελέσεως τού έργου ; Τ ό πράγμα αρχίζει νά
φεύγη άπό τά δρια τή ς καλλιτεχνίας Θ ά άνατεθή ή
έκτέλεσις εις κανένα μαρμαρογλύφον ; Κ αί τότε ποιός
θ ά δ ώ σ η εις τό έργον τήν πνοήν πού θ ά χρειάζεται διά
ν ά ζήσχι ; ’Α πό τό χέρι τού απλού έργάτου βέβαια δέν
περιμένει κανείς τέτοιο θαύ μ α.
"Α ς προσέξη ή επιτροπή. Τ έτοια έργα έγκλείοντα
τά Ιδανικά ολοκλήρου έθνους άπαιτοϋντα τόσας δαπάνας, δ ς μάς Απασχολήσουν κάτι περισότερον. Τ ό
αξίζουν.

Ε

Ι Σ τόν Ν έ ο ν 'Ε λ λ η νομ νή μ ονα τού κ. Σ π . Λ άμπρου
τεύχος 3 0 ’Ιουνίου γίνεται λόγος περί τού βιβλίου
τού κ Σαράφη Π ιτζιπιού Ε λ λ η ν ικ ό ς Α ύιοχ ρ -χ τορ ιχ ά ς
Σ τό λ ο ς, τό ό π ο ΐο ν θ ά ενθυμούνται ο ί άναγνώσται μας δτι
κατεδικάσθηύπότοΰ ειδικού συΐ'εργάτου μ α ςώ ς γραφέν
επί τή βάσει πλαστών χειρογράφων, τών οποίων τήν
πλαστότητα δέν ήδυνήθη ο συγγραφεύς νά διακρίνη.
Ό κ. Λ άμπρος αποδίδει τά έν λόγψ χειρόγραφα είς
τόν πολύν Σιμωνίδην, γνωστόν άπό πλέίστα τοιαΰτα
κατορθώματα του πλαστογραφήσεως παλαιών χειρο
γράφων. Εϊναι ά λ η θ έ ; δτι τά επιχειρήματα τού Ν έ ο ν
' Ε λ λ η νομ νή μ ονος, σιενά κάπως, δέν πείθουν ε ξ ολο
κλήρου τόν άναγνώστην περί τής σιμωνιδείου αΰτών
προελεύσεως. “Ισω ς άργότερα, &ν γίνη ανάγκη, έπανέλθω μεν είς τό ζή τη μ α τούτο, άφοϋ μάλιστα ο κ Σ α 
ράφης υπόσχεται νά έκδώση καί δεύτερον τόμον δια
φωτιστικόν τού έκδοθέντος.
ΠΡΟΤΟΜΗ
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5.—
Δ ρ . 2 2 5 5 .3 0

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α
Κατά τούς θερινούς μήνας ’Ιούνιον, 'Ιούλιον καί
ΑΊέγουοιον tà « [Ιαναθήναια·, έκδίδονται είς τεύχη
μηνιαία διπλά.

Ε ίς τό έσχάτως γενόμενον έν F r ib o u r g χημι
κόν συνέδριον ( 2 8 - 3 1 Ιο υ λ ίο υ ν .) ό καθηγητής τού
Πανεπιστημίου τή ς Γενεύης κ. Φίλιππος G u y e καί
ό κ. Δη μήτριος Ε . Τσακαλώτος, βοηθός αύτού, άπό
κοινού έκαμαν άνακοίνωσιν « περί τού άκριβοΰς προσ
διορισμού τού κρυσταλλικού ύδατος ».
Ά π έ θ α ν ε ό έλλην θαλασσογράφος Βολανάκης. Περί
τού ανθρώπου καί τού έργου του γράφει, είς τό τεύ
χος αΰτό ό κ. Π αύλος Ν ιρβάνας.
Τ ό σκίτσο πού έδημοσιεύσαμεν είς τό τελευταϊσν
τεύχος ‘ Ο Σ ο λ ω μ ό ς νεκ ρ ός, εϊναι ένός Κερκυραίου ζ ω 
γράφου, τού οποίου όιιως δέν γνωρίζομεν τό όνομα.
Τ ό σκίτσο είχε σταλή υπό τή ς κυρίας Σ ορδίνα εις τήν
έπιτροπήν τής Ζακύνθου διά τήν έκατονταετηρίδα
τού Σολωμού.
Ό φίλος καί συνεργάτης μας κ . Γεώργιος Ν . Κ ο 
φινάς τμηματάρχης τού ‘ Υπουργείου τώ ν Οικονομι
κών π ροήχθη είς τόν Χρυσούν Σταυρόν τού Σ ω τή ρ ο ς.
Ε ίς τήν οδόν Ά χα ρ νώ ν έργάται σκάπτοντες εΰρήκαν μεγάλην ύδρίαν μέ χρωματισμένος παραστάσειςΉ υδρία κατεσχέθη ύπό τή ς αστυνομίας.
Τ ό ν 'Ιούλιον Ιορτά σ θη εις τό Π α ρίσι ή
ταετηρίς τού θανάτου τού Μπερανζέ

πεντηκον·

Ό συνεργάτης μας κ. Στέλιος Σεφεριάδης μετέ
φρασε έμμέτρως τόν «Ο ίδίποδα Τύραννον».
Μελέτη τού ίδιου «Π ερ ί τού ετησίου κηρύγματος
τού Ιπωνύμου αρχοντος έν Ά θ ή ν α ις » έδημοσιεύθη εις
τήν R e v u e d e D r o it.

Ν ΕΑΙ Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ
Ή Σ κ ο π ευ τικ ή Ά α κ η σ ι ς τού " Ε θ ν ο υ ς ύπό Γ εω ρ 
γίου Δροσίνη. Ά θ ή ν α ι Σύλλογος πρός διάδοσιν ά φ ελίμων βιβλίων, λεπτά 5 0 .— Δ ω ρ ε ά ν άποστέλλεται πρός
πάσαν Διοικητικήν, Δημοτικήν, Κοινωτικήν καί Σ χ ο 
λικήν ’ Α ρχήν, ζητούσαν αντίτυπα π αρά τοδ Συλλόγου.
Έ π ι τ ή ς τ ε χ ν η τ ή ς γ ο ν ι μ ο π ο ι ή ο ε ω ς ύπό Ά θ α ν . Ε .
Τ σακαλώτου, Ά θ ή ν α ι, τυπ. Π- Δ . Σακελλαρίου 1907.
Δ ε ΐ π ν α κ α ί σ υμ π όσ ια τ ώ ν ά ρ χ α ί ω ν 'Ε λ λ ή ν ω ν
ύπό Γεωργίου Ν . Φιλαρέτου. Ά θ ή ν α ι 1907, τυπογρ.
Ά ν έ σ τ η Κωνσταντινίδου.
“ Ο ρα μα τοδ Κ ω ν ο τ α ν τ ίν ο υ λόγος Κωνσταντίνου Γ .
Ζησίου 2 9 Μ αϊου 1907. Ά θ ή ν α ι τυπογρ. «Κ ρά του ς».
Ά μ ε ρ ι χ ή χ α ΐ 'Α μ ε ρ ικ α ν ο ί ύπό Ν . Γκορτζή Ά θ ή ναι. Σύλλογος πρός διάδοσιν ώφελίμων βιβλίων, λε
π τά 40.
Τ ά π ρ ώ τ α Τ ρ α γ ο ύ δ ta Λεάντρου Κ . Π ά λα μά.
θ ή να ι τυπογρ. « Ε σ τ ία » 1907 δρ . 2 . .

Α-

Ή Α γ έ ν ν η τ η εξω τικά τραγούδια ύπό Πολυβίου Τ .
Δ ημητρακοπ ούλου.Ά θήναι 1907 τυπογρ. « Ε σ τ ία » δρ. 5.
'Α λ ή θ ε ια κ α ί ψ έμ α Ιστορίες γιά π αιδιά κ αί φιλο
σόφους. ύπό Π αύλου Νιρβάνα. ’ Α θή ναι, 1907 εκδοσις
«Ν ουμά»
'Α π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ α Σ μ υ ρ ν α Ι ο υ χ α ρ τ ο η α ίκ τ ο ν ύπό
Χ ρ . Βασιλακάκη. Ά θ ή ν α ι 1907 δρ-

ι Τδ Βιβλίο τής Αύτοχρατείρας 'E X tadßstz τού ο 
ποίου άρχίσαμεν τήν δημοσίευσιν είς τό τεύχος τούτο,
θ ά έξακολουθήση Ιν συνεχείφ ολόκληρον.

Μ ε λ ί τ η περί δ η μ ο τ ι κ ή ς ¿ χ α α ι δ ε ύ σ ε ω ς ύπό Γ εω ρ 
γίου Παπασο»τηριου. Η ρ ά κ λ ειο ν Κ ρήτη ς, Ικδ. Ν .

Ε ίς τό ’Qôeîov Λόττνερ συνεστήθη δραματική σχολή.
'Ο κ. θ . Οικονόμου θ ά διδάσκη άπαγγελίαν καί υπο
κριτικήν, ό κ. Ν . [. Λάσκαρης ιστορίαν τού θεάτρου,
δ κ. Γ ρ . Εενόπουλος στοιχεία αισθητικής καί δραμα
τολογίας.

A p p l i c a t i o n d e l a l o i d e T r o u t o n à la
d é te r m in a tio n d e s é lé v a tio n s m o lé c u la ir e s d e s
o in ts d é b u l u t i o n d e s d is s o lu tio n s ; p a r D . E .
sa k a lo to s. — C o m p t e s r e n d u s d e 1’ A c a d é m ie
d e s scie n ce s. P a r is , 1907.

Ά λ ικ ιώ τη ς.

Ç

ΤΟΜΟΙ

TQN "ΠΑΝΑθΗίΥΑΚϊΝ,,
ME ΜΚΓΑΑΗΝ ΕΚΠΐίΙΣΙΝ
01 τόμοι Ιος. 2ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος, 7ος,
8ος, 9ος καί 12ος πωλοΰνται πρός δραχ. ή φρ·
Δ Υ Ο Εκαστος.
Ό 10ος τόμος πρός δρ. η φρ· Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Α Διά κάθε ιόμον π$οσΰ·έτομεν είς τάς άνω
χιμάς 50 λεπτά διά

τάς

Επαρχίας καί 1 φράγκον

διά τό Εξωτερικόν ταχυδρομικά.
ΑΙ δλίγαι υπολειπόμεναι Π Λ Η Ρ Ε ΙΣ Σ Ε ΙΡ Α Ι τών

«Παναθηναίων>, Ιν δλο> τόμοι 12,

πωλοΰνται πρός δρ. 100 έκαστη.
ΑΙ παραγγελίαι στέλλονται πρός τήν
Διευθυνσιν τών «Παναθηναίων» δδός Άρισχοτέλους 35 ’ Αθήνας
καί προπληρώνονται.

