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πέθανεν είς τό Τουρΐνον δ καθηγητής τώλ'

α ι φρενικών
;
παθήσεων καί συγγραφεύς ΚαΙσαρ
Λομπρόζο. Έγεννήθηκε τό 1836 είς την Βενε
τίαν, Ε βραίος από καταγωγήν καί άφοΰ κατέ
γινε μέ τήν φιλολογίαν καί Ιδιαιτέρως τήν γλωσ
σολογίαν, δπως μας φανερώνει ή κόρη του
Πάολα Λομπρόζο είς βιογραφίαν του, πού έδημοσιευθη πρό τριών μηνών είς τήν Παρισινήν
«Έπιθεώρησιν», Ισπούδασεν έπειτα τήν Ιατρι
κήν. Ή τ ο 23 ετών δταν κατετάχθη ώς Ιατρός
είς τόν ιταλικόν στρατόν. Μερικά ίατροφιλοσοφικά άρθρα του καί μονογραφίαι του ψυχια
τρικοί τόν έκαμαν μετά τρία έτη καθηγητήν τών
φρενικών παθήσεων εις τό Πανεπισιήμιον τής
Παβίας, δπου καί ίδρυσε μουσείον ψυχιατρικής.
Έπειτα διωρίσθηκε διευθυντής του φρενοκο
μείου τοΰ Πέζαρο καί τέλος καθηγητής τής
φρενολογίας καί τής ιατροδικαστικής είς τό Πανεπιστήμιον τοΰ Τουρίνου, δπου Ιξακολοΰθησεν
έως τέλους διδάσκων.
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Τό πρώτον άξιοσημείωτον βιβλίον του είναι
« Ό λευκός και δ έγχρωμος άνθρωπος», άγνω
στον τώρα. Είς αυτό ήθέλησε νά δείξη τάς ομοιό
τητας τοΰ πιθήκου, ιδίως τοΰ χιμπατζή, μέ τόν
άγριον άνθρωπον συνάμα δέ νά υποστήριξή
τήν κοινήν καταγωγήν τών πολιτισμένων καί
τών άγρίων φυλών, βασιζόμενος πρό πάντων
είς τήν γλωσσολογίαν καί άποδεικνύων δτι καί αί
πλέον τέλειαι γλώσσαι έσχηματίσθησαν καί αύταί
είς τήν άρχήν των μέ τόν τρόπον, πού σχημα
τίζονται τά γλωσσικά ιδιώματα τών άγρίων,
ήγουν πρώτα μέ τήν προσθήκην φθόγγων
επάνω είς τούς αρχικούς τοιούιους, έπειτα μέ
τήν συγκόλλησιν (πολυφθογγία) καί τέλος μέ
τήν συνανάμιξιν καί τήν διαρρύθμισιν καταλή-
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ξεως (λέξεις). Τό βιβλίον αύτό ¿τυπώθηκε τό
1869 , δταν είχεν έκδοθή πλέον τό διάσημον
σύγγραμμα τοΰ Δάρβιν «Περί τής καταγωγής
τών ειδών» πού ήτο τόσο γενικώτερον κ’ έπιστημονικώτερα συνταγμένον, ώστε ν’ άποτρέψη
κάθε προσοχήν άπό τήν μονομερή μελέτην τοΰ
Λομπρόζο.
Μία σειρά ψυχιατρικών άρθρων του, πού
είχαν κυρίως άφειηρίαν τάς παρατηρήσεις του
είς τό φρενοκομείου τοΰ Πέζαρο, εδημοσιεύθηκαν πρωτήτερα καί κατόπιν. 'Η μονογραφία του
«'Η τρέλλα του Cardan» πού έχει θέμα τήν ζωήν
τοΰ μεγάλου κατά τόν 17 ου αιώνα Ίταλοΰ, δημοσιευθεισα τό 1856 , καθώς καί μία άλλη «Les
trois tribuns» πού φανερώνει είς αύτήν τάς
πρώτας τάσεις τών ψυχοφιλοσοφικών θεωριών
του, είναι ιδιαιτέρως αξιοσημείωτοι.
Τό πλήθος τών φρενοβλαβών, πού είχεν |μπρός του κ’ έθεράπευεν είς τό φρενοκομεΐον
τοΰ Πέζαρο, τοΰ έδωκε τήν βάσιν ένός άλλου
σπουδαιοτέρου βιβλίου, «Α ί Φρενοπάθειαι», είς
τό όποιον θέτει βάσεις γενικωτερας διαστολής
καί κατατάξεως τών φρενικών νοσημάτων καί
ανευρίσκει πρός τοΰτο μέ πολλήν παρατηρητι
κότητα καί κάποτε μέ αναμφισβήτητου επιστημονικότηχα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είς τάς
ποικίλας εκδηλώσεις τής φρενοβλαβείας. Αί
παραδόσεις του Ιατροδικαστικής καί διάφοροι
είδικαί Ικθέσεις αύτοΰ επί εγκλημάτων, πού ώς
Ιατροδικαστής τά Ιξέταζεν, έδωκαν άφορμήν είς
δύο άλλα έργα του «Α ί Ιατροδικαστικοί διαγνώ
σεις» καί « Ή εγκληματική παραφροσύνη».
"Ερχονται κατόπιν τ’ άλλα συγγράμματά του
»Μεγαλοφυία καί παραφροσύνη», « Ή μικροκεφαλία» πού μαζί μέ πλήθος άρθρων καί μονο
γραφιών καί κοντά εις τά σημαντικώτερα καί
πλέον φημισμένα δύο έργα του, «ό ’ Εγκληματίας
άνθρωπος» καί «ό Μεγαλοφυής» άποτελοΰν ΐό
σύνολον τής συγγραφικής εργασίας τοΰ Λομ-
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πρόζο — μιας εργασίας, ποίι δχι μόνον είναι είς
πολλά σημεία επιστημονική, άλλα καί έχει φιλο
λογικήν Αξίαν ιδιαιτέραν,’ διότι 6 συγγραφεύς
αυτής είχεν αληθινά εις
μεγάλον βαθμόν τό τάλαντον τής αφηγήσεως
καθώς καί τής καθαρός
διατυπώσεως των ιδεών
του. Πολυμάθεια, έρευνητικότης, Ιπιτηδειότης ταξινομήσεως, 'ικανότης συζητητική καί προσπάθεια
γενικοποιήσεως χαρακτη
ρίζουν ιόν Λομπρόζο, πού
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σμένη με το κοινόν επι
στημονικόν περιβάλλον, είχε καί εχει ακόμη δυ
νατήν άπήχησιν είς τάς κυκλοφορούσα; μεταξύ
των συνήθων άνεπτυγμένων αντιλήψεις.
ΑΙ
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'Η σκέψιςτου, άπορρέουσα από φυσιολογικός
έν μέρει καί στατιστικά; τό πλείστον παρα
τηρήσεις, βασίζεται επάνω είς τό βιολογικόν
δεδομένον δτι είναι άμεσος ή σχέσις των σωμα
τικών λειτουργιών καί τών ψυχικών εκδηλώσεων.
Κάθε τι, πού εκδηλώνεται εΐτε ώς αίσθημα
τής ψυχής είτε ώς Ιδιότης τού χαρακτήρος,
είναι, άποτέλεσμα τής σωματικής καταστάσεως.
Τό αξίωμα είναι κατ’ άρχήν ορθόν, εάν Καί
εφ’ οσον υπονοείται ώς σωματική κατάσταοις
τό σύνολον τών λειτουργιών του οργανισμού,
ήτοι καί εκείνων πού έχομεν βιολογικώς-θιευκρινήση καί καθορίση καθώς καί έκείνων πού
μένουν άπροσδιόριστοι ακόμη καί ανεξερεύνη
τοι. — Ό Λομπρόζο εν τούτοις θέτει τό άξίωμα,
λαμβάνοντας υπ’ δψει μόνον τάς γνωστός λει
τουργίας τού ανθρωπίνου οργανισμού καί τάς
σχετικός βιολογικός παρατηρήσεις ή καί υποθέ
σεις. Δεχόμενος δέ ώς εντελώς εξακριβωμένους
καί Επαρκείς τούς λεγομένους νόμους τής κλη
ρονομικότητας, φθάνει είς τό συμπέρασμα δτι
κάθε εξαιρετική έκδήλωσις τής σκέψεως ή τής
Ινεργείας (δημιουργική ευφυΐα καθώς καί Ιγκληματικότης) είναι άποτέλεσμα διαστροφής τού
δργανισμού, πού τήν έκαμεν ή κληρονομικότης.
Αί ήθικαί, Ιδιαίτερα αϊ ποινικαί, γενικώς δέ
αί κοινωνιολογικά! άρχαί, πού προκύπτουν από
τήν θεωρίαν αυτήν είναι φανεραί. —Ό εγκλη
ματίας είναι άρρωστος- καί μάλιστα είναι Αθε
ράπευτος, διότι έχει διαστροφάς τού οργανισμού
του ριζικάς, πού έγιναν άπό κληρονομικότητα.
"Ωστε ούτε ευθύνην Απ’ αυτόν προσωπικώς πρέ
πει νά ζητήσωμεν διά τό έγκλημα, ούτε είς τήν
θεραπείαν του πρέπει ν’ Αποβλέψωμεν διά τής
ποινής. Τοιουτοτρόπως αιτιολογία τής ποινής

Απομένει μόνον ή φρονιίς, πώς είς τό Ιξής νά
Ιμποδίσωμεν τόν εγκληματίαν Από τού νά είναι
βλαβερός.— Αύιή είναι ή Αφετηρία τού κυριωτέρου έργου τού Λομπρόζο « Ό εγκληματίας
άνθρωπος», αφετηρία πού ήμπορεί νά οδηγήση
είς παραδοξότητας, ριζοσπαστικός τού κοινωνι
κού οργανισμού. Διότι, δταν θέτοψεν ώς κανόνα
τής ποινής τήν παρεμπόδισιν τού έγκληματίου
άπό τό νά εξακολούθηση νά είναι βλαβερός καί
δταν δεχώμεθα πώς είναι Αθεράπευτος, φθάνομεν είς τό συμπέρασμα δτι διά καθένα έγκλημα
πρέπει νά έχωμεν ώς ποινήν τήν έξόντωσιν τού
έγκληματίου ή τ° όλιγώτερον τήν επί ζωής φυλάκισίν του. Καί ακόμη πρέπει νά άποβλέψωμεν
είς τήν λεγομένην προληπτικήν επέμβασιν τού
νόμου, ήτοι είς τον περιορισμόν (τήν επιβολήν
ποινής) εκείνου πού ρέπει φανερά είς τό έγκλημα,
πριν ακόμη έγκληματίση.—Αί θεωρίαι αύταί τού
Λομπρόζο Ιπολεμήθησαν δυνατά Από πολλούς
καί βιολόγους επιστήμονας καί πρακτικούς ποινικολόγους, μάλιστα είς τήν Γαλλίαν δταν έμ.εταφράσθηκε τό έργον του γαλλικά κ’ έξεδόθη μέ
ώραίον πρόλογον τού Λετουρνώ (L om broso:
L’ honmie crim inel [criminel ηέ, iou m oralEpilAptique] E tude anthropologique et ηιέdicolegale-pr0face Letourneau).
Μεγαλήτερον δμως πόλεμον εύρήκε τό άλλο
κύριον σύγγραμμά του «ό Μεγαλοφυής» πού
είς τάς αύτάς θεωρίας στηρίζεται διά νά ίσχυρισθή δτι οί μεγαλοφυείς είναι δλοι παθολογικοί,
έχοντες ομοιότητας πολλάς αν δχι συναντήσεις μέ
τούς φρενοβλαβείς καί παρουσιάζοντες δμοίας
πολλάκις ψυχικάς καί ήθικάς διαστροφάς. Τό
συμπέρασμα τούτο, πού ήθέλησε νά τό υποστή
ριξή μέ βιασμένας στατιστικάς, είναι δσο τολμη
ρόν τόσο καί αυθαίρετον. Επιστήμονες καί
φιλοσοφούντες τό Απέκρουσαν πολυτρόπως, Απέ
δειξαν δέ καί πολλάς τών λεπτομερειών τού
έργου του σφαλεράς. Ό Tarde δικαίως Απεφάνθη δτι ό Λομπρόζο σχηματίζει θεωρίας βασιζόμενος είς Ιξαιρέσεις (construire des theo—
ries avec des exceptions) καί δ Βρυνετιέρ,
εχων ύπ’ δψει του τούς συγγραφείς καί καλλιτέχνας, τούς Αναφερομένους Από τόν Λομπρόζο είς
τό βιβλίον του διά ν’ αποδείξη τήν φρενοπάθειαν
τών μεγαλοφυών, πού πολλοί Απ* αυτούς είναι
άγνωστοι καί μέτριοι Απλώς άνθρωποι, κάποιου
ταλάντου, τού έπαρατήρησε καλά δτι «υπάρχουν
άνθρωποι μεγαλοφυείς στερημένου ταλάντου καί
άνθρωποι ταλάντου στερημένοι ευφυΐας». Συμπεραίνων δέ καί αυτός μέ δρθήν πολεμικήν,
Αλλά καί μέ κάπως σφαλμένην καταφατικότητα
έγραψε: «Τό χαρακτηριστικόν τής ευφυΐας είναι
ή έξαιρετικότης τών ικανοτήτων, πού διακρίνει
καί Απομονόνει τήν εύφυΐαν Από κάθε άλλον
όμοιυφανή νούν.Έξ αίτιας αυτού τού Ατομισμού,
κάθε θεαιρία περί τής μεγαλοψυΐας είναι προ-
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Είς νεωτέραν εποχήν διατυπόνων παλαιάν
ωρισμένη είς Αποτυχίαν». (R evue des deux
γνώμην ó Boerhaave είπε τό γνωστόν λόγιον
Mondes 1886 ).
’
.
«est aliquid delirio in om ni m agno ingenio»,
Πολεμών τας θεωρίας τού Λομπρόζο Ιπίσης
«έχει κάποιαν παραφροσύνην κάθε μεγαλοφυΐα»,
ó Joly εις τό έργον του «Ψυχολογία τής ευ
φυΐας» γράφει: «δέν παρουσιάζεται κδν Ανάγκη ολίγο δέ παλαιότερα τού Λομπρόζο άλλοι, καί διεν’ Αντικρούση κανείς τήν ύπόθεσιν δ η υπάρχει τύπωσαν μέ Ιπιστημονικήν επίφασιν τήν γνώ
φρενοβλάβεια είς τήν εύφυΐαν». — « Ή δύναμις μην αύιήν. Ίδίω ς δμως δ Moreau de Toures
ποτέ δέν είναι Αδυναμία, ούδέ καν ή υγεία είναι, μέ τό βιβλίον του «sur la P sychologie m or
ποτέ Ασθένεια».— «Τά παραδείγματα, πού Ανα- bide» δπου υποστηρίζει δτι «ή ευφυΐα καί ή
φέρονται πρός ύποστήριξιν τών υποθέσεων τρέλα εφάπτονται», ήμπορεί νά χαρακτηρισθή
ώς εισηγητής τής θεωρίας τού Λομπρόζο.
αυτών, είναι παραδείγματα εξαιρέσεων».
ίί 8
Τόση δέ ήτον ή ενάργεια τών Αντικρούσεων,
πού 6 ίδιος ό Λομπρόζο έφρόντισε νά τροποΑί δύο θεωρίαι, δπο>ς Ιδείχθη κάπως μέ οσα
ποιήση κάπως τό βιβλίον του είς τήν νεωτέραν
παραπάνω Αναφέρθησαν, δέν ήμπορεί νά λογιΙκδοσιν, πού μετεφράσθη γαλλικά κ’ Ιδημοσισθοΰν Ιπιστημονικαί. Φθάνουν είς Απόλυτα
εύθη μ’ Ινα Απολογητικόν πρόλογον τού Ch.
συμπεράσματα μέ τήν βοήθειαν ανεπαρκών
Richet. (L e Génie, par C. Lom broso, pré μερικοτήτων. Διά νά φθάση είς τάς υποθέσεις
face Ch. Richet).
του ό Λομπρόζο δέν είργάσθη μέ τήν πραγμαΉ Ιδέα δτι ό εγκληματίας είναι άρρωστος τικώς επιστημονικήν μέθοδον «τού μαθηματι
και Ακόμη δτι ή Ασθένειά του προκύπτει Από κού συλλογισμού» δπως όρθά τόν ώνόμασεν δ
κληρονομικότητα, δέν είναι νέα. Τήν ΑπαντήσαLaplace. Παρέλειψε πολλούς παράγοντας, πολλάς
μεν είς ήθικολογικάς σκέψεις τών Αρχαίων —
συνιστώσας, πού θ ά έδιδαν άλλην διεύθυνσιν είς
άόριστην δπως τά περισσότερα κοινωνιολογικά τήν συνισταμένην ήτοι εις τά συμπεράσματα.
συμπεράσματα τών Ελλήνων φιλοσόφων, μεγά
Όλίγαι τών Ιλλείψεων τού συλλογισμού του
λων Ιν τούτοις πάντοτε καί βαθυγνώμων.Ύπάρήμπορεί νά σημειωθούν εδώ συνοπτικά: Τοιου
χει καί Ακόμη παλαιότερα, συμφυής μέ τήν ιδέαν τοτρόπως :
τού Πεπρωμένου καί μέσα είς την ιδέαν τής
l w) Προκειμένου περί τής έγκληματικότητος
”Ατης. ’Ακόμη καί είς τήν Άσσυριακήν σκέψιν δέν έλαβεν ύπ’ δψει δτι διά τό άτομον, καί
ευρίσκεται καθώς καί είς τήν άπήχησιν χαύνης συνεπώς τό Ιγκληματικόν άτομον, πρός σχημα
τήν Εβραϊκήν, πού μεταξύ τών άλλων έχει τό τισμόν τής σκέψεως καί τής Ινεργείας του, πλήν
γνωστόν λόγιον «αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τής κληρονομικότητος χρησι μεύει άλλος παράγων:
τέκνα». — Ή νεωτέρα φιλοσοφική σκέτίπς, μολο
ό εμποτισμός- δτι επίσης χρησιμεύει ώς σημαν
νότι έως είς τά μέσα τού 19 °” αίώνος εδέχθη τικός παράγων ή Ανατροφή καθόλου, ιδιαιτέρα
κατά τό πλείστον με μεταφυσικήν γενικότητα τήν καί κοινωνική, πρό τού εγκλήματος καί μετά τό
Ιλευϋ-ερίαν Ινεργείας τού ατόμου, έχει πολλάκις έγκλημα- καθώς εξ άλλου διά τήν εκδήλωσιν τού
διατυπώση τήν αντίληψην δτι ό εγκληματίας εγκλήματος χρησιμεύουν γεγονότα δλωσδιόλου
είναι Ασθενής καί δτι ή Ασθένεια είναι κληρο ξένα πρός τό άτομον. Δι’ αύτό καί ό προδια
νομική. Οί θεωρητικοί δέ ποινικολόγοι καί ίδίως τεθειμένος είς τό έγκλημα δυνατόν νά περάση
οί Ιταλοί έχουν συχνά μίαν τοιαύιην Αφετη δλην ίου τήν ζωήν χωρίς νά έγκληματήση δπως
ρίαν καί ώς πρός τήν δικαιολογίαν καί ώς πρός καί δ ρέπων πρός τήν φρενοβλάβειαν δυνατόν
τόν καταλογισμόν τής ποινής. Ό Λομπρόζο κάποτε, δποις γράφει 6 Charcot, νά μη περιπέση
δμως Ισυστηματοποίησε κ’ έπρακτικοποίησε τάς
διόλου είς εκδήλωσιν φρενοβλαβείας. Δι* αύτό,
αντιλήψεις αύτάς, έδωκεν ένα επιστημονικοφανή καί κατ’ Αντίθετον λόγον, φανερόνει ή στατιστική
χαρακτήρα είς αύτάς καί έφθασεν είς (ορισμένα δτι κλέπται. κυρίως γίνονται οί πτωχοί- κ’ έπανασυμπεράσματα, ώστενά θεωρήται ίδρυτήςεγκλη- στάται δλοι ο{ άνθρωποι δταν ή δυστυχία μα
ματολογικης ΰεωρίας.
στίζει Ανηλεώς ένα τόπον. "Επειτα πρός χαρα
Πλέον πιστευτή καί πλέον κυκλοφορούσα ώς κτηρισμόν τού έγκληματίου πρέπει πρώτα να
ίδέα ήτον Ανέκαθεν ή άλλη τού Λομπρόζο θεω καθορισθή τί είναι έγκλημα. Καί δπως σωστά
ρία περί φρενοβλαβείας τών εύφυών, μάλιστα γράφει κάποιος, «τό έγκλημα είναι πάντοτε
είς τούς νεωτέρους χρόνους. Διά ιόν Ηράκλει Αντίληψης σκοτισμένη καί κατά πολλά Ανακρι
τον, διά τόν Δημόκριτον καί πολλούς άλλους βής. "Ο,τι ονομάζουν γενικώς έγκλημα κάποτε
είναι Ανάγκη, συχνά είναι παραφροσύνη καί
φιλοσόφους υί αρχαίοι έχουν κάποιαν άόριστην
γνώμην δτι ήσαν ανισόρροποι, δ Πλάτων δέ οχι σπανίως είναι Αρετή . . . . »
2 ον) Προκειμένου περί τού χαρακτηρισμού
τήν εκδήλωσιν τών χρησμικών σκέψεων έξηγών
τών μεγαλοφυών ώς Ανισόρροπων, δεν έλαβεν
διά τής φρενοβλαβείας γράφει περίπου, δν ενθυμούμεθα, είς τόν Φαιδρόν, δτι ή φρενοβλάβεια ύπ’ δψει του ό Λομπρόζο δτι αϊ εκδηλώσεις κά
ποιας Ασυνήθιστου Ινεργείας ή κάποιας άσννετών πυθιών διέκρινε μ’ ευφυΐαν τά δρθά.
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πείας είς μερικούς (τούς δλιγωτέρους μάλιστα)
Από τούς μεγαλοφυείς ή απορεί νά είναι Αποτ«.·
λεσμα τής δημιουργικότητας αυτών και όχι αίτια,
Αφοΰ μάλιστα έχει παρατηρητή ότι ή έντασις
τής πνευματικής Ιργασίας φέρει κάποιαν νευρι
κήν Ανωμαλίαν καί ότι Ακόμη είς την Ασυνείθιστον ενέργειαν καί την ασυνέπειαν δυνατόν νά
συντελούν « ί κακαί κοινωνικοί συνθήκαι είςτάς
όποιας, άκριβώς Ινεκα τής υπεροχής των, οί μεγα
λοφυείς συχνά εύρίσκονται. Έπειτα δεν πρέπει
τάχα νά λογαριασθή δ η πολλοί άπο τάς Ιδιό
τροπους ενεργείας των μεγαλοφυών είναι συνή
θεις (καί κατά συνέπειαν Ανθρωπίνως φυσι
ολογικοί) μεταξύ τών κοινών καί κανονικών
Ανθρώπων, πού ή άφάνειά τους χρησιμεύει νά
σκεπάζη κάθε κατά «τάς παλαιός αξίας» ύποτιθεμένην παραδρομήν τους;
Είς Ιπίμετρον, καί διά νά σταματήση ώς εδώ
ή δπόδειξις συνιστωσών, πού άποδει.κνύουν σφα
λερόν τό Ιξεγόμενον τών θεωριών τοΰ Λομ
πρόζο, σημειωτέου ότι ύποστηρίζων στατιστικώς

τήν Ιδέαν του 6 Λομπρόζο, παρεμβάλλει ένα
σωρόν μετριοτήτων — παροδικών Ανθρώπων
περιωρισμένου ταλάντου — μεταξύ τών μεγαλο
φυών, διά νά δείξη τήν πληθώραν Ανισόρροπων
είς τήν σφαίραν τής ευφυΐας καί τούτο διότι αί
μετριότητες αύιαί έτνχε νά είναι παθολογικοί.
Άλλα καί πάλιν το στατιστικόν Αποτέλεσμα δεν
αλλάζει. Διότι αύξανομένου τοιουτοτρόπως τοΰ
ορίου τής εύφυΐας, αυξάνεται καί ό Αριθμός-τών
ευφυών καί 6 λόγος τών Α.νισορρόπων πρός
τούς κανονικούς εύφυεΐς Απομένει ό αύτός, ήτοι
μένει λόγος κατά τον όποιον ή μεγάλη πλειονότης μένει φυσιολογικώς κανονική, μία δέ μόνον
μικρά μερίς παρουσιάζεται. Ανισόρροπος.
Ή Ιπιστημονική προσπάθεια τοΰ Λομπρόζο,
παρ’ δλας τάς Ακροθιγώς ύποδεικνυομένας παρα
πάνω σφαλεράς μεθόδους, γενικώς Αναγνωρί
ζεται ώς αξιοσημείωτος καί είναι βέβαιον ότι
ούδείς γενικός επιστήμων καί Ιδίως ούδείς κοι
νωνιολόγος, τής εποχής μας τουλάχιστον, «ίδών
αυτήν Αντιπαρήλθεν».
ΑΡΕΤΑΣ
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κεφαλής, τήν κώφωσιν, τό ύψηλόν Ανάστημα καί
τήν φωσφορώδη λάμψιν τών οφθαλμών του.
ολλάς αναλογίας εύρίσκομεν μεταξύ τής μεγα'Ο φιλόσοφός μας επεσκέφθη τήν Αγγλίαν
λοφυΐας καί τής τρέλλας- Αλλά, ενώ δεν
υπό τήν επίβλεψιν ένός Ικκλησιαστικοΰ. Έ γνώάποδεικνύουν δλαι 8τι συγχέονται τά δύο αυτά
ρισεν εκεί τήν Αγγλικήν γλώσσαν καί φιλολο
πράγματα, μάς διδάσκουν όμως πώς, καί διά
γίαν, έμαθε δέ καί νά περιφρονή τήν ψευτοευποΐον λόγον ή {ίπαρξις τής μεγαλοψυΐας δεν
σέβειαν τών Ανθρώπων πού τόν Ιφιλοξενοΰσαν.
Αποκλείει πάντοτε τήν παρουσίαν τής τρέλλας
Μ’ δλην τήν Αδιάκοπον αλλαγήν τής σκηνογρα
εις ένα καί τόν αύτόν άνθρωποί'.
φίας πού είχε με τά ταξίδια του, έμεινε άχαρος
Πράγματι, χωρίς νΑναφέρωμεν τάς τόσας διά
καί συχνά Αφηνε νά έκχυθή Ιλεύθερα ή δυσα
νοιας πού, είς δεδομένην στιγμήν, παρεδόθησαν
ρέσκεια του καί πρός τόν εαυτόν του καί προς
είς τήν παράκρουσιν ή είς τήν τρέλλαν, ή εκεί
τό περιβάλλον τον.. « Ά π ο μικρός, λέγει, πάντοτε
νος πού «τερμάτισαν τό ένδοξον στάδιόν των
εϊμουν μελαγχολικός. Μίαν φοράν — θά εϊμονν
μέ τήν παράνοιαν, πόσοι μεγάλοι ίδεολόγοι δεν
τότε Γ8 ετών — έσυλλογίσθην μέσα μου, μ’ δλην '
εφάνησαν μονομανείς καί δεν ύπέφεραν από
τήν μικράν μου ήλικίαν, οτι αύτός ό κόσμος δεν
παρακρούσεις καθ’ δλην των τήν ζωήν!
... Τόν τελειότερον τύπον τρέλλας ενυπαρχού- ήμποροΰαε νά είναι έργον θεού’ όχι, μάλλον
σης είς τήν μεγαλοφυΐαν, μάς παρουσιάζει 0 έργον διαβόλου. Βεβαίως, τήν Ιποχήν τής ΙκπαιΣοπενάουερ.
δεύσεώς μου, παραπολύ μου συνέβη νά ύποΌ ίδιος όμολογεϊ ότι Ιπήρε τό πνεΰμα του φέρω Από τήν ιδιοσυγκρασίαν τοΰ πατρός μου».
Φανταστικαί Ασθένειαι ιόν «τρόμαζαν δίαν
Από τήν μητέρα του, γυναίκα συγγραφέα, γεμάτην Από ζωηρότΐ)τα, άκαρδην όμως, ενφ ό Ιπήγε είς τήν Ελβετίαν, ό υπέροχος κόσμος τών
Ά λπεων Ιξήγειρεν έντός του, Αντί τοΰ θαυμα
χαρακτήρ τοΰ μετεδόθη Από τόν πατέρα του,
τραπεζίτην, μισάνθρωπον καί παράξενον μέχρι σμού, βαθεΐαν λύπην.
λυπομανίας.
Ή μητέρα τοΰ Σοπενάουερ ήναγκάσθη καί
αύτή, όσον καί ϊσως περισσότερον από όλους πού
Ά π ο νέος, ήτο πολύ βαρήκοος. Έπίστευε πώς
είχε κληρονομήσει από τόν πατέρα του, καί είναι ήλθαν είς Ιπαψήν μαζί του, νά ύποφέρη άπό
πιθανόν αυτό, τήν εξαιρετικήν ευρύτητα τής τά θλιβερά τοΰ χαρακτήρος του Αποτελέσματαδιότι, όταν ήθέλησε, είς τά ιρ του χρόνια, πρός
* Α π ό σ π α σ μ α άπό τ ό Ιργον τοΰ Λ ομ π ρόζο * Ό
τά τέλη τοΰ 1807 , νά μεταβή πλησίον της είς
Μεγαλοφί’ής».
Βαϊμάρην, αύτή τοΰ έγραψε:
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«Πάντοτε σοΰ είχα είπή ότι θά μοΰ ήτο πολύ
δύσκολον νά ζήσω μαζί σ ο ν όσον σέ προσέχω
Από κοντά, τόσον ή δυσκολία αύτή, τουλάχιστον
είς ό,τι μέ Αφορά, μου φαίνεται, πώς αύξάνει.
Δεν σοΰ τό κρύβω, όσον μένεις όποιος είσαι, θά
δποφέρω κάθε θυσίαν καλλίτερα, παρά νά τό
Αποφασίσω. Δέν παραγνωρίζω τό βάθος τής
καλοσύνης πού ΰπάρχει σέ σένα, καί, Αληθινά,
αύτό πού μέ απομακρύνει Από Ισε δεν εδρεύει
εις τήν ψυχήν σου, είς τά Ιντός σου- Αλλά είς
τά Ικτός σου, είς τάς βλέψεις σου, είς τάς κρί
σεις σου, είς τόν τρόπον τής Ιξωτερικής σου
ύπάρξεως- μέ δυο λόγια, δέν είμπορώ νά ταιριάξω [ΐαζί σου είς τίποτε από όσα σχετίζονται
μέ τόν εξωτερικόν κόσμον. Ή κακή σου διάθεσις μάλιστα, αί θρηνολογίαι σου διά τάναπόφευκτα πράγματα, τό ζοφερόν σου πρόσωπον,
αί παραδοξολόγοι γνώμαι σου, πού τάς Ικστομίζεις σαν χρησμούς καί δίχως νάνέχεσαι τήν
ελαχίστην Αντίρρησιν, μέ βαραίνουν, είναι παρά
τονοι πρός τήν γαλήνην τής ίδικής μου διαθέσεως καί διά σέ τόν ίδιον δέν έχουν καμίαν
χρησιμότητα. Αί δυσάρεστοι συζητήσεις σου, αί
θρηνψδίαι σου διά τήν μωρίαν τοΰ κόσμου καί
τάς Ιλεεινότητας τών Ανθρώπων μοΰ φέρνουν
κακονυχτίσματα καί άσχημα όνειρα».
Αργότερα, ό Σοπενάουερ Ιχωρίσθη ολοένα
περισσότερον Από τήν μητέρα του καί έπρόβαλεν, ώς λόγον, ότι αύτή δέν είχε σεβασθή τήν
μνήμην τοΰ πατρός του, ότι είχε σπαταλήσει τήν
κοινήν περιουσίαν μέ τα πολλά της έξοδα, καί
τόν είχεν οΰτω καταντήσει είς την Ανάγκην νά
εργάζεται διά νά επαρκή είς τήν συντήρησίν
του.Ή τοιαύτη προσπάθεια ήτο Ιντελώς Απεχθής
διά τήν ιδιοσυγκρασίαν του- καί είς αύτό Ακόμη,
ύπέκυπτεν είς τό αίσθημα έκεΐνο τής ψυχικής
Αγωνίας, ή όποία, κατά τήν Ιδίαν του δμολογίαν, τόσον συχνά εσυνόρευε μέ τήν τρέλλαν.
«Καί δν τίποτε δέν μέ Ανησυχή, βασανίζομαι
Από τήν σκέψιν ότι κάτι δι’ Ιμέ θά ύπάρχη τό
κρυμμένον. Misera conditio nostra».
Κατά τό 1814 ό Σοπενάουερ φεύγει Από τήν
Βαϊμάρην διά νΆποτελειώση τό μέγατου σύγ
γραμμα. Έχει τήν πεποίθησιν ότι δύναται καί
χρεωστεΐ νΑνοίξη, αύτός πρώτος, τόν μόνον
δρόμον τόν Ικανόν νά όδηγήση πρός τήν Αλή
θειαν τούς Ανθρώπους τοΰ νοΰ καί τής καρδιάςαισθάνεται πού σκιρτφ μέσα του κάτι παραπάνω
παρά ή καθαρά επιστήμη- έχει τήν συναίσθησιν
τοΰ δαιμονίου τρόπον τινά. “Ή δη, Από τά 1 8 13 ,
είχε γράψει :
«Κάτω Από τό χέρι μου καί περισσότερον
Ακόμη είς τήν σκέψιν μου μέσα, ωριμάζει μία
εργασία, μία φιλοσοφία πού θ ά είναι ή ηθική
όμοΰ καί ή μεταφυσική, αί χωρισμέναι έως
τώρα τόσον Αντιλογικά, όπως ό άνθρωπος είχε
χωρισθή είς ψυχήν καί είς σώμα. Τό έργον

μεγαλώνει- καί λαμβάνει σάρκα βαθμηδόν καί
Αργά σάν τό έμβρυον είς τόν μητρικόν κόλπον:
δέν ήξεύρω τί πρώτον καί τί ύστερον θά βγή
Από έκεΐ,
«Α ναγνωρίζω ένα μέλος, ένα δργανον, ένα
μέρος, τό έν κατόπιν τοΰ άλλου. Γράφω χωρίς
νά Ιξετάζω τί δύναται νά προκύψη Από όσα
γράφω, διότι γνωρίζω δτι όλα προέρχονται Από
εν καί τό αύτό χώμ«· καί ούτω πραγματοποιεί
ται σύστημα ώργανωμένον καί ζωντανόν.
«Δέν βλέπω εναργώς τό σύνολον τοΰ έργου,
καθώς ή μητέρα Αγνοεί τό έμβρυον πού Ανα
πτύσσεται μέσα είς τά σπλάχνα της, Αλλά τό
αισθάνεται πού σκιρτφ Ιντός της. Τό πνεΰμα
μου παίρνει τήν τροφήν του από τόν κόσμον,
διά τής διανοίας καί τής σκέψεως- ή τροφή
αύτή δίδει σώμα είς τό έργον μου" καί όμως
δέν ήξεύρω διατί αύτό νά γίνεται είς Ιμέ καί
όχι είς άλλα όντα πού λαμβάνουν τήν ιδίαν
τροφήν.
« Ώ τύχη! δέσποινα τοΰ κόσμου τούτον τής
σκέψεως, άφες με νά ζήσω καί νά μείνω ήσυχος
μερικά χρόνια Ακόμη, διότι Αγαπώ τό έργον
μου όπως ή μητέρα τό παιδί της. "Οταν τό
έργον μου ώριμάση καί Ιξέλθη είς τό φώς,
κάμε τότε χρήσιν τοΰ δικαιώματός σου καί ζή
τησε τόν τόκον τής προθεσμίας που εδωκες.
Άλλ’ άν, είς τόν σιδηροΰν αύτόν αίώνα, ύποκύψω Ιγ ώ πρό τής ώ ρας «κείνης, ώ ! εϊθε αί
Αρχαί αύται πού δέν έχουν ωριμάσει, είθε αί
μελέπη αύται νά γεννούν είς τόν κόσμον δεκταί
Ακριβώς δποΐαι είναι.· είς αύτάς θ ά φανή ίσως
τό πνεΰμα τής δμογενείας, τό όποιον θά δείξη
πώς πρέπει νά διαταχ&οΰν καί συνενωθούν τά
μέλη των».
Τό χαρακτηριστικόν σύμπτωμα τό κοινόν εις
πάντας τούς διατρέχοντας τάς βαθμίδας πού
όδηγοΰν είς τήν λυπομανίαν, ή ταχεία μετάβασις Από τήν βαθεΐαν λύπην είς τήν υπερβολικήν
χαράν, εύρίοκεται καί είς τόν Σοπενάουερ.
Κατά τάς στιγμάς τής ήρεμ.αίας σκέψεως, τό
ΐ 8 ΐ 4 , Αφοΰ εΰρήκεν οτι οί άνθρωποι, είναι
«ψωμόσουπα μουσκεμένη στο νερό μέ ολίγον
Αρσενικόν» καί διεκήρυξεν ότι «είς αύτούς κυ
ριαρχεί Ιγωϊσμός όμοιος μέ τόν συνδέοντα τόν
σκύλον μέ τόν Αφέντην του» — γράφει: «καί
τώρα μήν Ιξαιρής διόλου τόν Ιαυτόν σου, Ιξέτασε τούς έρωτας σου, τάς φιλίας σου- θεώρησε
δν αί Αντικειμενικοί σου κρίσεις δέν είναι κατά
μέγα μέρος υποκειμενικοί, μολυσμέναι». Καί είς
άλλην σελίδα: «"Οπως τό ώραιότερον σώμα
περιέχει μούργαν καί δυσώδεις Ατμούς, οίίτω
καί ό εύγενέστερος χαρακτήρ παρέχει δείγματα
μοχθηρίας, τό μεγαλήτερον πνεΰμα παρουσιάζει
ίχνη μικροπρέπειας καί υπερβολικής Αλαζονείας».
Τάς ίδιας μεταλλαγάς συναντώμεν είς δλον του
τόν βίον: πότε ώς δηκτικός, περιφρονητικός επι-
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κριτής υψώνεται είς τήν ύπεραλαζόνα οϊησιν
πότε κατεβαίνει εϊς την χαμερπεστέραν των φι
λολογικών κοινοτοπιών άλλοτε βυθισμένος είς
τον δποΛαυμαομόν τής φύσεως περιπλανάται
είς τά τερπνά περίχωρα τής Δρέσδης, καί άλλοτε
κνλίειαι είς πεζάς έρωτικάς περιπετείας, άπό τάς
οποίας φίλοι του Ιξέχοντες ύποχρεώνονται νά
τόν άποσπάσουν, αυτό δέ ακριβώς καθ' ήν στιγ
μήν εκπονεί τό μέγα του σύγγραμμα: Ό Κόσμος
ώς θέίησις καί Παράστασις, τό όποιον έμελλε
νά κατάπληξη τό σόμπαν. «Έ διδεν ουτω τό
παράδειγμα μανίας πνενματικον τοκετού, όμοιου
προς τόν καταλαμβάνοντα ενίοτε τάς κυοφορούσας γυναίκας» — γράφει ό Κ. φόν Σέδλιτς εις
τήν ιατρικήν περί Σοπενάουερ μελέτην του.
'Ο Σοιτενάουερ. ό ’ί διος διηγείτο είς ιόν Τυύλιον Φρώϋενστεδ δτι, καθ’ ον χρόιον Ισύνθετε
τό μέγα έργον του, βεβαίως θά είχε δείξει είς
δλον του τό είναι καί είς τόν τρόπον τής συμ
περιφοράς του κατι τό παράδοξον, διότι τόν
έπαιρναν διά τρελλόν.
Μίαν ή μέραν, ενώ Ιπεριπατοΰσε · μέσα εις
ένα κήπον τής Δρέσδης, άφοκίιωμένος εις τήν
σύντονον παρατήρηση' τών φυτών, άνεκαλΰφθη
άπό Ινα φύλακα μονολογών ύψηλοφώνως καί
χειρονομώ'-. Έρωτηθείς ποΐος ήτο: «"Ανδύνασαι νά μέ πληροφόρησης ποΐος είμαι, άπήντησεν ό Σοπενάουερ, θά σοΰ χρεωστώ μεγάλην
χάριν»· — και άπεμακρύνθη άφήσας τόν φύλακα
έκθαιι.βον καί πεπεισμένον δ'τι είχε νά κάμη μέ
τρελλόν.
Δεν πρέπει λοιπόν διόλου νάποροΰμεν αν,
μέ τοιαύτην ιγυχικήν προδιάθεσιν, δ Σοπενάουερ
επίστευεν, ώς τόσοι προφήται, δτι έκινείτο άπό
δαίμονα έσωτερικόν, άπό πνεύμα ύπέρτερον.
«Ό τα ν ή διάνοιά μου έφθασεν είς τό άπόγαιόν της, άν, δι’ ευνοϊκών περιστάσεων, εφέρετο είς τήν ίσχυροτέραν της έντασιν, ήδύνατο
νά ένστερνισθή τότε οίονδήποτε αντικείμενου:
επαιδοποίει τότε αποκαλύψεις καί έτικτεν είρμόν σκέψεων άξιων, καί πολύ μάλιστα, νά δια
τηρηθούν > ι.
Κατά τό ΐ 8 ι 6 έγραφε: « Μού συμβαίνει
μεταξύ τών ανθρώπων δ,τι συνέβη είς τόν Ίησοΰν τόν έκ Ναζαρέτ, όταν ήναγκάσθη νά Ιξυπνρ τούς πάντοτε κοιμισμένους μαθητάς του».
Εις τό βαθύ του άκόμη γήρας, ώμιλοΰσε διά
τό κεφαλαιώδες Ι’ργον του « Ό Κόσμος ώς Θέλησις καί Παράστασις», κατά τρόπον άποκλείοντα πάσαν αμφιβολίαν περί τής Ιμπνεύσεως
ήτίς τό είχε γεννήσει, καθ’ δσον άνθρωπος δεν
ήδύνατο νά γράψη τοιούτο βιβλίον παρά έξ
έμπνεύσεως. Και είς ¿κείνην τήν ηλικίαν έμενεν έκπληκτος διά τό έργον του καί ιδιαιτέρως
διά τό τέταρτον βιβλίον, ώ ς νά ήτο εργασία
1
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καμωμένη άπό άνθρωπον δλως διαφορετικόν.
'Αρμόζει ενταύθα νά ύπομνήσωμεν τόν διπλα
σιασμόν τής προσωπικότητος, τόν συχνότατα
παρουσιαζόμενον είς τούς μεγαλοφυείς.
Ά φ ο ΰ Ινεχείρισε τό βιβλίον του είς τόν Ικδότην του, έοπευσε νάπέλθη είς Ιταλίαν, χωρίς νά
περιμείνη καν τήν δημοσίευσίν του, μέ τήν άλαζόνα πίστιν δτι παρέδωκεν είς τόν κόσμον μίαν
άποκάλυψιν.
Εκείνην τήν εποχήν άνεπτύχθη μέσα του τό
παραλήρημα τών μεγαλείων. Αί διαταράξεις τάς
οποίας ύπέστη τότε τό πνεύμα του άπεκαλύιρθ-ησαν βραδύτερου. Έ γραφεν δτι «είς τήν
σαγηνευτικήν Βενετίαν, αί μαγικαί τού έρωτος
άγκάλαι μ’ ¿κράτησαν πολύν καιρόν αλυσοδεμέ
νοι-, έως δτου μία Ισωτερική φωνή μ’ Ιπρόσταξε νάποτινάξω τά δεσμά καί νά φέρω άλλου
τά βήματά μου». — «°'Αν ήδυνάμην μόνον να
ικανοποιήσω τόν πόθον πού έχω νά θεωρήσω
τό γένος τών φρύνων καί τών έχιδνών ώς όμοι
ους μου, θ ά είίρισκα παρηγορίαν».
Έ ν φ έταλαντεύετο ουτω μεταξύ τής φυσικής
διεγέρσεως καί καταπτώσεως, έμαθε τήν πτώ
χευση' τού τραπεζιτικού του οίκου. Εύνόητον
είναι, πόσον βαθεΐαν θλΐψιν τού ¿προξενήσει ή
εΐδησις αύτή- ευρίσκετο πλέον είς τήν άνάγκην
νά ζή διά τής φιλοσοφίας, αυτός πού είχε τήν
φιλοδοξίαν νά ζή διά τήν φιλοσοφίαν. — Δύο
φοράς Ιδοκίμασε νά διδάξη ώ ς υφηγητής είς
τό Βερολίνου· άλλ’ ήναγκάσθη νά παραιτηθή
άπό τό σχέδιον αυτό· ή επιτυχία δεν άνταπεκρίνετο είς την προσδοκίαν του. Αί σφοδραί κατά
τών συγχρόνων του Ιπιθέσεις τοΰ άπεμάκρυναν
τούς άκροατάς. Αί Ιμπαθεΐς του συζητήσεις, ή
επιμονή του είς τό νά υποστηρίζη άλλοκότους
κρίσεις, πού έβγαζεν ώς χρησμούς, κατέστησαν
Ιπισφαλεΐς tac προσωπικός του σχέσεις μέ τούς
φίλους του καί μέ δλους τούς σοφούς.
Ή έπιδρομή τής χολέρας, κατά τάς άρχάς τού
Ι&31, άπετελείωσε τήν διατάραξίν του.
'Ο Σοπενάουερ ήδη, τήν νύκτα πού εχώριζε
τό έτος 1830 άπό τό ι 8 3 >, είχεν ίδή ένα δνειρον, το όποιον έθεώρησεν ώς προφητείαν καί
κατά τό όποιον έμελλε νάποθάνη Ιντός τοΰ
άρχομένου έτους.
«Τό δνειρον αύτού, γράφει είς τά Διανοήματα
του, συνετέλεσε πολύ νά πεισθώ νά φύγω άπό
τό Βερολΐνον, αμα ήλθεν ή χολέρα κατά τό
1831 . Μόλις έφθασα είς τήνΦραγκφούρτην παρά
τον Μοΐνογ, είδα καθαρώτατα μίαν εμφάνισιν
πνευμάτων. Ή σαν, ώς φρονώ, οί πρόγονοί μου·
μου ανήγγειλαν δτι θ ά έπτζήσω τής μητρός μου,
πού ήτο ζωντανή άκόμη. Ό πατέρας μου, πεθα
μένος τότε, έκρατοΰσε στό χέρι τον ένα φώς*.—
Ή παράκρουσις αυτή συνώδευε πραγματικήν
ψυχικήν πάθησιν, πράγματι δέ Ó Σοπενάουερ
περιέπεσε, τήν Ιποχήν εκείνην άκριβώς τής ζωής

του, «είς βαθεΐαν θλΐψιν Ικαμνε μάλιστα ολο
κλήρους εβδομάδας, δίχως νά όμιλήση είς ψυχήν
ζώσαν»;
01 Ιατροί έφοβήθησαν σοβαρά καί τόσον
Ιπέμειναν ώστε τόν ύπεχρέωσαν νάλλάξη κλΐμα
καί νά μεταβή εις Μαγχάϊμ. Μετά έν καί πλέον
έτος ¿πιστρέφει είς τήν Φραγκφούρτην καί ή
οξεία περίοδος τής ααθενείας του φαίνεται δτι
παίρνει τέλος. Έ ν τούτοις διετήρησε τά υπο
λείμματα της, ώς τήν ιδιόρρυθμον στάσιν του,
τήν συνήθειάν του νά χειρονομή καί νά μονολογή μεγαλοφώνως εις τούς δρόμους τής πόλεως
ή καί εις τήν κοινήν τράπεζαν τοΰ ξενοδοχείου,
τό φθονερόν μίσος του πρός τούς «ψευτοφιλοσόφους "Εγγελ, Σλαϊερμάχερ καί τούς τέτοιους
τσαχπίνιδες, πού έλαμπαν σαν άστρα είς τό
στερέωμα τής φιλοσοφίας καί ήγον κ’ έφερον
τήν φιλοσοφικήν δγοράν». — Τούς κατηγορούσε
δτι τόν έστέρησαν άπό τά δφειλόμενα είς αυτόν
εγκώμια καί τήν δφειλομένην δόξαν, τηρήσαντες, έκ προμελέτης, σιγήν επί τού έργον του.
Αυτή ήτο ή έμμονος ίδέα του, ή όποία, έξ ίσου
μέ τήν ιδέαν περί τοΰ ιδι.κοΰ του άλαθήτου,
Ικοχλιώθη είς τό πνεύμα του, μείνασα καί δταν
άκόμη έφάνη επανερχόμενος είς σχετικώς κανο
νικήν κατάστασιν, χάρις εις τήν φήμην, ήτις,
μετ’ αναμονήν τριάντα Ιτών, έστεψεν επί τέλους
τό δνομα καί τά έργα του.
’Αληθινά, ή μεγαλομανία καί ή μελαγχολία,
συνοδευόμεναι άπό τήν νοσηράν λύσσαν τήν
γεννωμένην εκ τής ίδέας τών καταδιώξεων, εξεδηλώθησαν είς τόν Σοπενάουερ άπό τά παιδικά
του χρόνια.
Είς ήλικίαν 6 Ιτών νομίζει δτι οί γονείς του
θέλουν νά τόν Ιγκαταλείψουν.
Ώ ς φοιτητής, εΐναι διαρκώς δύσθυμος.
Ά π ό τά πράγματα πόύ τόν πειράζουν περισ
σότερον είναι καί ό κρότος, ιδίως δ παραγόμενος'
άπό κτυπήματα τοΰ μαστιγίου τών αμαξάδων.
«Τό νά είναι κανείς ευαίσθητος είς τόν κρότον,
γράφει ό ίδιος, αποτελεί έν άπό τά πολλά δυστυ
χήματα πού προεξοφλούν τό προτέρημα τής
μεγαλοφυίας».
«Ό στις δεν έχει τήν αγανάκτησης έλεγε λατι
νιστί, δεν έχει πνεύμα». Είχεν ομως προσωπικώς
ό ίδιος πάρα πολλήν «άγανάκτησιν», καί μάλιστα
άσθενικόν θυμόν.
Μίαν ημέραν, είς τό Βερολΐνον, ακούει τήν
σπιτονοικοκυράν του πού έφλυαρούσε είς τόν
άντιθάλαμον. Βγαίνει άπό τό οίκημά τον καί
τήν τραντάζει τόσον δυνατά, ώστε τής σπάζει
τόν βραχίονα. Καταδικάζεται δι’ αυτό νά τής
χορηγή τά έξοδα τής συντηρήσεώς της.
Τόσον υποχονδριακός ήτο, ώστε άπό τήν
Νεάπολιν τόν έδιωξεν ό φόβος τής βλογιάς- άπό
τήν Βερώναν, ό τρόμος δτι έπήρεν έκεΐ πρέζαν
άπό ταμπάκον φαρμακωμένο*' (ι 8 X8)· άπό τό

Βερολΐνον, ό πανικός τής χολέρας καί, τήν πρώτην φοράν, τής στρατολογίας.
Κατά τό 1 8 3 1 κυριεύεται άπό νέαν έξαψιν
άνησυχίας- μέ τόν παραμικρόν θόρυβον τοΰ
δρόμου, ήρπαζε τό ξίφος· ό φόβος είχε γίνει
δ’ αυτόν άληθινό μαρτύριον: γράμμα δεν ήνοιγε
δίχαις νά τρέμη μήπως μάθη κανέν δυστύχημα·
δεν έβαζε νά τοΰ ξυρίσουν τά γένεια, τά εκαιε"
μισών τάς γυναίκας, τούς Ε βραίους καί τούς
φιλοσόφους, τούς τελευταίους πρό πάντων, άγαπούσς.. . τούς σκύλους, τόσον ώστε νά μή τούς
λησμονή ούτε είς τήν διαθήκην του.
Έ πιανε τήν συζήτησιν διά τό καθετί, καί διά
τά πλέον άσήμαντα πράγματα- διά τήν έκτακτον
δρεξίν του (ήτο πολύ φαγάς), διά τό φέγγος τής
σελήνης, τό όποιον τοΰ ένέπνεε συσχετισμούς
εντελώς παραλόγους, κτλ. Επίστευεν είς τά τρα
πέζια πού περιστρέφονται μόνα των, ήτο πεπει
σμένος δτι μέ τόν μα^ητισμόν ήμπορούσαν να
στυλωθούν τά παράλυτα πόδια τού σκύλου του
καί νάνακτήση ό ίδιος τήν ακοήν του- Μίαν
νύκτα, ή ύπηρέτριά του δνειρεύεται δτι σκουπί
ζει μουντζούρες άπό μελάνι- τό πρωΐ τοΰ χύνε
ται τό μελάνι, καί δ μέγας φιλόσοφος Ιξάγει τό
πόρισμα δτι, «πάν τό τό συμβαΐνον, συμβαίνει
κατ’ άνάγκην» καί συνάγει ολόκληρον βαθύ σύ
στημα άπό μίαν λογικήν πλάνην.
ΤΗτο ή άντίφασις προσωποποιημένη. Π ρο
τείνει ώ ς τελικόν σκοπόν τής ζωής τήν Ικμηδενισιν, χήν νιρβάναν καί ομως προλέγει διά τόν
εαυτόν του (δπερ δηλοΐ δτι τό εύχεται) έκατό
χρόνια ζ ω ή ς !— Κηρύττει τήν εγκράτειαν τής
σαρκός ώ ; καθήκον, καί παραδίδεται ό ίδιος είς
τήν άκολασίαν.—· ’Α φού τόσοι- είχεν υποφέρει
άπό τήν Ινανιίον του καταφοράν τών άλλων,
υβρίζει, μέ άδικον παραφοράν, τόν Μολεσχόττ
καί τόν Μπύχνερ, ν.’ επιχαίρει δταν αί κυβερνή
σεις τούς Ιμποδίζουν νά διδάσκουν άπό τής
καθηγετικής έδρας.
Κατοικεί είς τά πρώτα πατώματα διά νά γλυτωνη εύκολα άπο τάς πυρκαϊάς, δεν Ιμπιστεύεται είς τόν κουρέα του, κρύβει χρυσόν είς το
καλαμάρι του καί τά συναλλάγματα ε’ ς τά πα
πλώματα. «'Οσάκις δεν έχω καμίαν άνησυχίαν,
τότε, λέγει, τότε πρό πάντων έχω τούς μεγαλητέρους φόβους». (Τό ίδιον έλεγε καί ό Ρουσσώ).
Τό ξυράφι τόν φοβίζει, τό ποτήρι πού δεν
είναι δικό του ήμπορεΐνά μεταδώση εις τό σώμα
του μολυσματικήν νόσον συντάσσει τάς συμφε
ροντολογικός σημειώσεις τοι> Ιλληνικά, λατινικά,
σανσκριτικά, καί τάς εγκατασπείρει είς τό βιβλία
του, διά νά προλάβη τήν περιέργειαν τήν μή
δυναμένην νά πραγματοποιηθή άλλ’ ούτε νά
προβλεφθή, ένο> θ ά ήσαν ασφαλέστεραι είς Ιν
άπλοΰν σεντούκι μέ κλειδί. Νομίζει πώς είναι τό
θύμα εύρείας συνωμοσίας άπό καθηγητάς τής
φιλοσοφίας, οί όποιοι έκαμαν τάχα συμφωνίαν
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είς τήν Γόθαν νά τηρήσουν σιγήν δια τά έργα
τον καί όμως, μέ περίεργον άντίφασιν, φοβεί
ται μήπως κάμουν λόγον δι’ αυτά ·. «Προτιμώ
νά φάγουν τά σκουλήκια τό κορμί μου, παρά νά
ίδώ ιούς καθηγητές να περιτρώγουν τήν φιλο
σοφίαν μου».
’Άμοιρος παντός στοργικού χαρίσματος, φθά
νει μέχρι τού νά ύβρίζη τήν μητέρα του και νά
έξάγη άπό τό παράδειγμά της συμπεράσματα
έναντίον δλων των γυναικών πού «έχουν παραπολύ μακρυά μαλλιά καί παραπολύ κοντές ιδέες».
Καί μέ τό Ανάθεμα αυτό, αποκρούει την μονο
γαμίαν καί υπερυψώνει τήν τετραγημίαν, εΐς τήν
οποίαν ένα καί μόνον βλέπει Ιλάττωμα: δτι ...
σύρει εξοπίσω της τέσσερες πεθερές.
'I I αυτή έλλειψις τής στοργικής ίδιότητος τόν
κάμνει νά περιφρονή τήν φιλοπατρίαν, «πάθος
τών άνοήτ<»ν καί άνοητότατον των παθών», —
καί φατριάζει υπέρ τών στρατιωτών κατά τού
έπαναστατημένου λαού, καταλείπει δέ είς τού
τους καί είς ιόν σκύλον του .. . τήν κληρονο
μιάν του!!

Έ ν μόνον τόν Απασχολεί, πάντοτε : τό ¿ γ ώ
του- καί δεν είναι μόνον τό Ι γ ώ , τό δημιουργόν
νέου συστήματος· δχι: είς εκατοντάδα ¿πιστολών
του όμιλεΐ, μέ αλλόκοτον αύταρέσκειαν, διά τήν
φωτογραφίαν του, διά τό ελαιογραφημένον
πορτραίτο του, καί δι’ έν πρόσωπον πού «τό
ήγόρασε διά νά τό βάλη είς έν είδος παρεκκλη
σίου, ώς εικόνα αγίου’.!».
Κανείς, άλλωστε, δέν έχει, δσον <5 Σοπενάουερ,
αναφανδόν ι'ποστηρίξει τό θέμα τής συγγενείας
τής μεγαλοφυΐας μέ τήν τρέλλαν. «Ο ί μεγαλο
φυείς, γράφει, δέν είναι μόνον δυσάρεστοι είς
τόν πρακτικό'· βίον, αλλά καί Ασθενείς υπό τήν
έποψιν τής ηθικής έννοιας καί κακοί». Λέγει δέ
άλλου : «Οι τοιούτσι άνθρωποι δέν δύνανται νά
έχουν παρά όλίγους φίλους· εΐς τά ύψηλάς κορυφάς βασιλεύει ή μόνωσις.— Ή μεγαλοφυΐα
γειτονεύει μάλλον μέ την τρέλλαν παρά μέ τήν
μετρίαν διάνοιαν,— 'Η ζωή τών μεγαλοφυών
μάς δεικνύει δτι συχνά είναι σαν τρελλοί περιελθόντες είς τήν κατάστασιν τής . Αδιάκοπου
διαταράξεως».
[Μετάφρασις Π.]
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"Ω ρα καλή,
Π ολεμιστή Διαβάτη,
Π ού άνίκητον σε σύντυχα
Σ τ ο φ ιδω τό τό μονοπάτι.
•Έλα νά δής,
Π ο ύ ή 'Λ ή θ η καί ό Κ αιρός
Έ σ τ η σ α ν πόλεμο
Σ έ μέ, τήν ξωτική ’Αμαζόνα,
Π ο ύ κυματίζει ή κόμη μου
Σ τη ν άγρια θύελλα τού χειμώνα.
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Ο

Η

Ά

— "Ω ρα καλή —
Σ τη Λ ή θη καί στον Π όλεμο,
Είναι μακρυά μου οί κάμποι,
Π ο ύ τό άσφ οδίλι άνθεΐ
Κ υματωμένο, γαύρο
Κ αί π ώ ς ή όψι μου
’Α κ όμ α δέν έλούστηκε
Σ τ ό ν Π οτα μ ό τό σιωπηλό, τό μαύρο,
Κ αί σύρε π ί σ ω ...

"Ω ρ α καλή,
Π ολεμιστή Διαβάτη,
Π ού άνίκητον σέ σύντυχα
Σ τ ό φ ιδ ω τό τό μονοπάτι.

"Ω ρα καλή,
Ειρηνικέ. Διαβάτη,
Π ού νικητήν σέ σύντυχα
Σ τ ό ξωτικό μου μονοπάτι,

"Ε λα νά σέ στολίσω μέΧτά λούλουδα,
Π ού άνάστησε τό ευλογητό μου χέρι,
Κ αί στό πλατύ σου μέτωπο νά βάλω
Τ ό μυστικό μου αστέρι,
[σου
Κ ι’ έτσι σύρε νά πής

Π ού ή Λ ή θη καί ό Κ αιρός
Ν ά μέ νικήσουν θέλησαν
Έ μ έ τήν ’ Αμαζόνα,
Π ο ύ κυματίζει ή κόμη μου
Σ τ η ν άγρια θύελλα τού χειμώνα.
Α ΙΜ Υ Λ ΙΑ
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Είς τόν Έλεν&· 'Ρίτοον

το Αίγαϊον πέλαγος' άπό την Μήλο γραμμή
Εϊςπουνέντε.
. ..
Η «Βασιλική», τό τρεχαντήρι τοΰ καπετάν
Μικέ, θαρρείς δέν έσχιζε τα κύματα, άλλ’ επλανάτο Ιπάνω των
Συννεφιά ’ςτόν ούρανό,
αεράκι εις τόν αιθέρα, ολίγο άλλα διαρκές,
κάπως ψυχρό άλλα ζωογόνον.
Σαν όνειρο' μισοκλεισμένα τά μάτια μου' ό
ναύτης, χό ναυτόπαιδο αμίλητοι ’ς τήν κουπα
στή, ό καπετάνιος ναρκωμένος ’ς τό τιμόνι___
Καί δμως κάποιος μου μιλεΐ, μιλήματα γοητευ
τικά, υπό τήν ευεργετικήν συννεφιά, μέσα ’ς τήν
γαλανή δπτασία πού με περιβάλλει ευφρόσυνα,
μέσα ’ ςέ κάποια προσδοκία πού μου γεμίζει τό
στήθος καί μέ κάνει νά βγάζω βαθειές εκπνοές.
Τό βραδυπόρον καΐκι θαρρείς μάς φέρει πρός
τέλεσιν μυστηρίων, ούτε τριγμός ξύλου, ούτε
σχοινιού άνατριχιαστικό σύρσιμο, ούτε πλαδαρό
κτύπημα τού πανιού, δταν τό διπλώνει άκατά
στατος ό καιρός, ούτε σπιλιάδες ενεδρεύουν τρι
γύρω μας, ούτε τό μελτέμι Ιπιβουλεύεται τήν
γαλήνην. . . . "Ημερα καί αργά όλισθαίνομεν,
αμίλητοι.. . .
Καί ομ.ως κάποιος μοΰ μιλεΐ.. . . Τό άεράκι
τάχα πού μοιάζει κόρης γλυκείας ριπίδι; ή τό
δαντελωτό κύμα πού θαρρείς θά πλαισίωση
άβρά στήθη; ή μία από τής φωνές τής ψυχής
μου πού έχει τόν απλό καί μονότονο $υθμό
τού αυλού;
Κάτι λόγια σάν τονισμένα είναι αυτά πού
πλήττουν τήν αΐσθησίν μου, μιλήματα σάν τρα
γούδι μιοοσβησμένο, βγαλμένο άπό τά βάθη
τής θαλάσσης, ή τά δυσδιάκριτα τού αιθέρος, ή
τά μύχια τής ψ υχ ής.... μιλήματα όμως πού
λένε για τήν γαλανή θάλασσα, ή οποία μοϋ
Ιφανερώνετο ω ς αίθέριον καί ονειρώδες βασίλειον, μέσα είς τό όποιον διά νά πλανηθώ μοΰ
Ιχορηγεΐτο ό πλέον ιδανικός πιλότος. . ..
Νά ’χης ιόν πόθο σου πιλότο
κ" έτσι γλυκά νά ταξίδευες
ίένονς καί γνώριμους ’ γιαλούς,
νά πνέης ιού κύματος τό χνώτο
κι' &π τά νησιά φιλιά νά κλέβης
καί κάβους νά περνάς τρελλλονς. . .
Νά χαιρετρ,ς θαλασσοπούλια,
ψαρόβαρκες ’ς τό πυροφάνι,
με τόν Μαΐστρο νά μιλάς,
καί σάν φαν ή με γλύκα ή Πούλια,
’ ς τ ’ άγαπητό μικρό λιμάνι
πόθου τραγούδια νά σκορπάς.
* Από ιό εργον «Ταξίδια 'ςτόν Μόριά».

Πάμε για τόν κόλπο της Επίδαυρου Λιμηρδς· Αριστερά του πυργώνεται δ Βράχος τής
Μονεμβασίας.
Είς τό δειλινόν έχΰθηκε θλΐψις πού στενόχωρεΐ, τά σύννεφα Ιξέσπασαν ’ςέ βροχή μέ χάν
δρες σταλαγματιές, δ δέ άνεμος 0 όποιος ενόμιζες ότι παρεφύλαττε πίσω άπό τόν βράχον μάς
Ιπιτίθεται έξαφνα καί μάς αλλάζει δρόμον. Ή
τρικυμία, ωσάν θηρίον πού ξυπνρ, σηκώνει τό
κεφάλι. Πρέπει νά κάνωμε βόλτες πολλές, έως
ότου άράξουμε εις τήν άρχαίαν Επίδαυρον
Λιμηράν, ή όποια σήμερον κακώς λέγεται υπό
τοΰ κόσμου παλαιά Μονεμβασία.
Ή Βασιλική, τό ξαφνισμένο τρεχαντήρι μας,
καί ή θαλασσινή τέχνη τού καπετάνιου της
αγωνίζονται νά κάμψουν τόν βράχον τής Μο
νεμβασίας. . . . τόν βράχον τόν απότομον καί
άγριον, με τάς τραχείας καθέτους γραμμάς του,
με τής τετραγωνισμένες πλάτες του, τόν βράχον
τόν ισχυρόν, τόν κατάψρακτον, ό όποιος προ
βαίνει αμείλικτος πρός τό πέλαγος, σαν στοι
χειό θαλασσογέννητο, ό δποΐος μένει πάντα,
χωρίς νά κλονισθή ποτέ, εκτεθειμένος είς τήν
μανίαν τοΰ Μυρτψου πέλαγους καί είς τά ραπί
σματα τοΰ άνατροπέως Βορριά, καί ιδίως είς τά
τολμήματα τοΰ Σορόκου, πού θρασύς μαστιγώ
νει τ ά κύματα διά νά ιππεύσουν αφρισμένα τά
τείχη τής πολίχνης του.
Είς τό άνατολικό πλευρό τοΰ βράχου αυτού
συσπειρώνεται ή πολίχνη, ωσάν νά ζητή νά
συγκρατηθή επάνω του,φοβισμένη μήπως παρασυρθή άπό τά στοιχεία, μήπως αρπαγή άπό τάς
έπιδρομάς, καί θαρρείς πώς αίσθάνεται τήν
άγωνίαν τής παλαιός ’ Ανδρομέδας, ή οποία
προσηλωμένη είς τόν βράχον, έβλεπε μέ τρόμον
τόν πόντον, όπόθεν θ’ άνεδύετο τό τέρας.
Καί τείχη πελώρια καί προμαχώνες έχουν
προταχθή διά νά σώζουν τήν πολίχνην, ε!ς την
όποιαν μόλις άπό μικρές πόρτες Ιμβαίνεις, τήν
ερημικήν καί Ιγκαταλελειμμένην πολίχνην, πού
πότε τήν παρομοιάζεις μέ κλεισμένην πυργοδέσποιναν, πότε μέ τήν βασιλοπούλαν τοΰ παρα
μυθιού πού ήτο θαμένη ώς τόν λαιμόν ζωντανή.
Λέν είχε λόγον ύπάρξεως ή πολίχνη άνευ τού
σωτήρος της βράχου. ’ Αποτελούν μαζί ένα κά
στρο δυνατό, τό Λουλούδι της Μονεμβασίας,
πού ήτο άλλοτε τό έλληνικώτερο κάστρο τής
Πελοποννήσου. "Ηδη ή άνάμνησις τού .Ιστορι
κού παρελθόντος μάς θερμαίνει τό αίμα καί
ζωογονεί τήν φαντασίαν.. . . Καί φαντάζεσαι
κάποιον Βενετσάνον έκεΐ επάνω νά περιπολή
παρά τό τηλεβόλον, κάποιον Φράγκον ιππότην
νά κιθαρίζη, άφ ’ ου έπιε ποτήρια Μαλβαζίας,

τοΰ έπιχωρίου άνθοσμίου. Φαντάζεσαι κάποιον
Τούρκον νά καπνίζη ξαπλωμένος είς τά τείχη,
κάποιαν έλληνοπούλαν νά προσεύχεται προ τής
παλαιός εί,κόνος τού Έλκομένού Χριστού, ή νά
θυμιατίζη τήν Παναγίαν τήν Χρυσαφίτισσαν,
κάποιον [Ιαλαιολόγον νά ονειρεύεται έκεΐ τήν
σωτηρίαν τής πατρίδος του .. . .
Άλλ’ έξαφνα τό φάσμα τού χρόνου μάς
παραλύει τήν άνάμνησιν. Τά ερείπια της σήμε
ρον ύστερα άπό τήν ισχύν, ή Ιρημία ύστερα
άπό τήν ακμήν καί τό πολυάνθρωποι·. Αυτά
προσέθεσεν ό χρόνος είς τόν άγριον καί άξενον
βράχον, άπό τόν όποιον ήδη απομακρυνάμεθα.
Μίαν ώραν μακράν, είς Παλαιάν Μονεμβασίαν, μελαγχολικοί άράζομεν, καί μόνο τό ναυ
τόπαιδο εύθυμο, διότι ¿τελείωσε τό ταξίδι μας,
τραγουδεΧ'
Λ ο υ λ ο ύ δ ι τ ή ς Μ ο ν ε μ β α σ ία ς
καί κ ά σ τ ρ ο τ ή ς 'Α θ ή ν α ς
κ α ί Π α λ α μ ή ό ι τ ' ' Α ν α π λ ιο ν
ά ν ο ϊξ τ ε ν ά ’ μ π ω μ έσ α . . . .

* **
Μέ τό ξημέρωμα βαδίζομεν πρός τήν Μονεμ
βασίαν διά ξηρός. Άκολουθοΰμεν τόν αμμώδη
αίγιαλόν τού κόλπου.
Ό βράχος τής Μονεμβασίας, ό όποιος περιέ
χει πλείστ« πυριγενή πετρώματα καί φαίνεται
ότι προ άμνημονεΰτων χρόνων έτινα'χθη άπό
καμίαν έκρηξιν ηφαιστείου, Ικ τοΰ μέρους μας
έχει όψιν τεραστίου καπέλλου, κάσκας γίγαντος,
ή καβουκιού χελώνης ενθυμιζούσης τά ταξίδια
τ ο ν Σεβάχ θαλασσινού.
Τά μέρη γύρω μας ύπερβολικώς πετρώδη.
Δεξιά μας τό Σαμαράκι, άνάβασις πρός τά
βουνά, είς τά όποια συνηθροίσθησαν ιό 21 οί
πολιορκηταί τής Μονεμβασίας "Ελληνες. ’Από
τό Σαμαράκι ή θέα τοΰ Βράχου παρέχει κάτι
τι τό εξαιρετικόν. Εύρίσκεσαι πρό τού Γ ιβλαρτάρ τής Πελοποννήσου. Ή καιαπληκτική όμοιότης του μέ τό Ι’ ιβλαρτάρ έκαμε τούς ξένους νά
τό ονομάσουν έτσι.
Διά στερεός νεωτέραςγεφύρας συνδέεται μόνον
ή ξηρά μετά τού Βράχου' έκ τής Μόνης. Έ μ βασίας αυτής εκλήθη ή Μονεμβασία. Δυστυ
χώς κατ’ Ανάγκην ό πρό τής γεφιφας πύργος
έκρημνίσθη.
Μετά είκοσι λεπτά εισέρχεσαι είς τήν πολίχνην
διά σκοτεινής πύλης. ‘ Η πρώτη έντύπωσις είναι
χειριστή· νομίζεις δτι Ιμβαίνεις νά κλει.σθής είς
φυλακήν, ίίαλαιά σπίτια επί άνωμάλου εδάφους,
κ α λ ντιρίμ ια , κ α μ ά ρ ε ς , στενωποί ώς σήραγγες,
δρομ ικ ές καλούμενοι, δύο τρεις πλατεΐαι, τά π ιες
τό όνομα, πρφην πυροβολεία, π ο λ ε μ ίσ τρ ε ς είς τά
τείχη, σκοπιές ε ι ς τάς άκρας, κ α ρ σ β ο ύ λ ια κοινώς,
στέρνες εδώ κ’ έκεΐ πρός συλλογήν βροχίνου
ύδατος, διότι δεν υπάρχει πηγή ή φρέαρ, δύο

τρεις βυζαντινές εκκλησίες καί άρκετά εκκλησίδια Ιντειχισμένα είς τά πλευρά των οίκιών, καί
τέλος καμία σφαίρα κανονιού μέσα είς ερείπιον
— αύτά θ ά ίδη κανείς Αποβιβαζόμενος είς Μονεμβασίαν, ήτις μόλις αριθμεί ήδη περί τάς 550
ψυχάς.
Διά δρόμου άνηφορικού είς ολίγα λεπτά άναβαίνεις είς τόν Βράχον, τόν Γουλάν κοινώς, καί
ανοίγεις μέ τό κοντόχονδρο κλειδί τήν πόρταν
τού δυνατού κάστρου. Δέν συγκρίνεται ή άνάβασις αύτη μέ τήν κοπιαστικήν τού Παλαμηδίον εδώ καί έφιππος μπορείς ν’ άναβής.
Πέλαγος Ιρειπίων, κάτι στενόμακρα οικοδο
μήματα ξέσκεπα, ιών οποίων κρέμονται οί τοί
χοι, σωρεϊαι πετρόιν, πού καλύπτονται άπο άγρια
χαμόκλαδα, είς τά όποΐα φωλιάζουν πέρδικες,
έδώ κ’ εκεί καμιά συκιά ή κανέν κυπαρίσσι,
στέρνες διά τό νερό καί τό λάδι, πέρα ή Α γ ία
Σοφία, βυζαντινού ρυθμού, κτισμένη κατά τήν
εν Κωνσταντινουπόλει, μέ Ιξαίρετον εσωτερικήν
αρχιτεκτονικήν οικονομίαν, μακρύτερα πύργος τις
καί τειχύδρια συμπληρωτικά καί πυροβολεία.. .
— Έ δ ώ , μοΰ λέγει ό όδηγός μου, ήτο τό
Φρουραρχείου, δταν έμενεν Ιπάνω ό λόχος των
’Απομάχων. Έ δ ώ είς τό χείλος, διά νά βλέπουν
τήν θάλασσαν, κατοικούσαν οί ’Αγάδες, πού
ήξευραν νά ζούν οί Χριστιανοί κατοικούσαν
κάτω, σάν ραγιάδες πού ήσαν.
Καί πράγματι όποιον πανόραμα άπό έκεΐ
επάνω! όποία άνακούφισις ψυχής πού εντρυφρ
διά τών δψθαλμών βυθισμένη είς τό άπειρον
πέλαγος μέχρι τής Κρήτης καί τής Μήλου, τών
όποιων διακρίνεις τάς σκιάς, δταν είναι καθα
ρός ό όρίζων!
νΟλαι αί άποχρώσεις τοΰ κυανού εμπρός σου
καί είς τόν ουρανόν όλογυρά σου καλλιτεχνικοί
κορυφογραμμαί όρέων, τά όποΐα καταλήγουν
είς τόν γηραιόν Κάβο-Μαλιόν. Θεία εντρύφησις
τό σύνολον πού άποτελούν αί ήδοναί τού ύψους,
τού άνοικτού δρίζοντος, τού καθαρού άέρος, τού
αϊσθητικώς ώραίου είς χρώματα καί σχήματα.
’Ιδίως έκτακτον είναι τό μέρος τό άνωθεν τού
Λείψανά, θέσεως παρά τόν φανόν, όπόθεν Ιρρίφιθησαν είς τήν θάλασσαν τρεις Μονεμβασϊται
ίνα αναγγείλουν εις τά πολιορκούντα σπετσιώ
τικα πλοΐα τού Γεωργίου Πάνου, πρωτεργάτου
τής άλώσεως καί φρουράρχου κατόπιν τής Μο
νεμβασίας, νά μείνωσι διότι οί Τούρκοι θά
παοαδοθώσιν.
Εΐτε διά τόν εύχάριστον βίον, τόν όποιον
έπέρνων οί Τούρκοι Ικεΐ, εΐτε διότι ήσαν άσφαλεΐς καί άπρόσβλητοι καί έζων Ιν όμονοίρ μετά
τών Χριστιανών, εκάλεσαν τό κάστρο τούτο
κολακευτικός Μενεξέ-Καλεσί. Καί τό κοσμητι
κόν τούτο όνομα διασώζεται εις τό τραγούδι
τού χορού, τό όποΐον λέγει διά τό Λουλούδι
τής Μονεμβασίας.
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Καιεβαίνυμεν άπο τ'ύ |λληνικώη·.ρυ κάστρο
τής Πελοπόννησου, τό όποιον έμεινε περισσό
τερον χρόνον εις τάς χεΐρας των πάτερων μας
και τό όποιον ήτο έπίνειον τοΰ Μυστρά, τοΰ
κράτους των Παλαιολόγων, των έκδιωξάντων
τούς Φράγκους.
'0 τελευταίος Παλαιολόγος 6 όποιος είχεν
ώς πρωθυπουργόν του και υπασπιστήν ιόν γενναϊσν Μδνεμβασίτην Γ. Φραντζήν, Ισκέπτετο τό
Κάστρο αυτό νά κόμη πρωτεύουσαν τοΰ δεσπο
τάτου του, της τελευταίας αναλαμπής τής ελλη
νικής ελευθερίας.
***
Τό έσπέρας εΐμεθα εις την Τάπιαν, περίπατον
τής πολίχνης, ένα εξώστην υπέρ τήν θάλασσαν.
Κάπως μελαγχολικοί. Ιβλέπομεν έναλλάξ τήν
γαλανήν θάλασσαν καί τον ιστορικόν βράχον

όπου ¿φώλιαζαν άπειρα πετροχελίδονα, άφήνοντα
κραυγάς. Π άρα πέρα κάποιος φιλόμουσος κιθαρφδός ¿τραγουδούσε τό ώραίον ποιημαχάκι τοΰ
Βιζυηνοΰ.
"Ενας βράχος ς’ τό βουνό
ανλλογιέται μοναχός τον.
Τήν στιγμήν εκείνην ή Βασιλική, τό τρεχαν
τήρι τοΰ καπετάν-Μικε, έφευγε πλησίστιον πρός
τήν Μήλον. Μάς ¿χαιρέτα πολύ. Έ ν φ ό τραγου
διστής έλεγε τον τελευταΐον στίχον
Διατί, &χ διατί ν’ άγαπήση Ζνα διαβάτη. . . .
Καί έτσι έτελείωσεν ή θλιβερά ιστορία ενός
λουλουδιού τής ’Ανεμώνης, πού ήτο ε!ς τόν
Βράχον βλαστημένη καί τήν επήρε τό 'Ρ υάκ ι. . .
Έδάκρυσα χωρίς νά ξέρω γιατί.
ΚΩΝ.

Σ.

ΓΟΥΝΑΡΗΣ

ερωμένην, τήν άποθεωθείσαν άπό τούς ποιητάς
καί κυριαρχήσασαν διά τών επιθυμιών τάς
όποιας έσκόρπιζε, θ ά ένόμιζέ τις δ η αί γυναί
κες διά μικράς καταχρήσεως τής επιρροής των,
έμελλον μετ’ ού πολύ νά υποδουλώσου'’ τούς
άνδρας.
Έ ν τούτοις είνε πλέον ή φανερόν οτι ή βασί
λισσα τού πατριαρχικού βίου, ή αληθής Ιέρεια,
ή θαυμαστή σύζυγος έξηναγκάσθη νά πώληση
τό στέμμα της αντί ένός ζεύγους Ινωτίων.
Οί άνδρες σήμερον φαίνονται δούλοι τής
Καλλονής καί ίκέται τής ’Αφροδίτης, άλλά κανείς
δέν υπάρχει, ό οποίος νά μή βλέπη πλέον ή
καθαρά οτι ή γυναίκα, άπογυμνωθεΐσα τών
βαθύτερων ελατηρίων τής επιρροής της, δέν
είνε σήμερον διά τόν άνδρα ή τό ταπεινόν
έργαλειον τών ήδονών, περιπόθητου διά μίαν
στιγμήν καί άξιοπεριφρόνητον δι’ ένα αΐώνα.
***

ΠΟΙ Τ^Ι

ΑΡΕΣΟΥΝ

ή γυναίκα θέλη νά είνε ωραία — ή πρό
Ανπάντων
νά φαίνεται — αν Επιθυμή, μέ φυ

σικά ή άποκτητά θέλγητρα, νά καταλαμβάνη
τόν άνδρα, τούτο χρεωστεΐται είς τό ένστικτον,
τό όκοίον εννε ό άνώτερος νόμος.
«Τά δύο γένη, λέγει ό Έ ρβιέ, έρχονται είς
τόν κόσμον, μόνον επειδή έχουν ένα έρωτα νά
τελειώσουν»·
«Είνε τόσον βαθέιά είς τήν φύσιν τοποθετημένον τό ένστικτον τής άναπαραγωγής, δσον
ιού ποτού καί τού φαγητού. Ό Θεός έδωκεν
είς τό σώμα μας τά μέλη, τάς άρτηρίας, καί τά
λοιπά όργανα διά νά Εξυπηρετούν τόν σκοπον
αυτόν. Εκείνος, ό όποιος θά Επεθύμει ν’ άντισταθίι, ό όποιος προσπαθεί νά Εμποδίση τά
πράγματα νά προχωρούν όπως τά θέλει ή φύσις,
ζητεί τίποτε δλι.γώτερον παρά ν’ άπαγορεΰση εις
τήν φύσιν νά είνε ή φύσις. Επιχειρεί ν’ απα
γόρευση είς τήν φωτιάν νά καίη, είς τό νερό
νά βρέχη, είς τόν άνθρωπον νά τρώγη, νά πίνη
καί νά κοιμάται». Είνε οι σοφοί λόγοι τού
Λουθήρου.
Μέ πολύ δλιγώτερα λόγια τό θέτει δ Σοπενάουερ :
«Τό ένστικτον τής άναπαραγωγής, λέγει, είνε
ή τελειότερα έκδήλωσις τής πρός ζωήν θελήσεώς μας· είνε συνεπώς ή συγκέντρωσις πάσης
θελήσεως».
Πολύ πρό αύτον, ή θρησκεία τού Βούδδα
μέ χρώματα έντελώς ποιητικά μάς εξήγγειλε:
«Τό ένστικτον τής διαιωνίσεως τού είδους
είνε δξύτερον άπό τά άγκιστρα μέ τά όποια
ήμερόνουν τούς ελέφαντας καί φλογερώτερον

άπό τήν φλόγα· είνε καθώς άγκάθι καρφωμένο
είς τό πνεύμα τού άνθρωπον».
« *#
‘ Ο έρως ποσάκις δεν Ιπανελήφθη ότι δέν
είνε τίποτε άλλο παρά τό δίκτυ, τό οποίον ή
φύσις άπλόνει πρό τού δντος πρός Επιτυχίαν
τού σκοπού της, όπως τό καταστήση πλέον
πειθήνιον πρός τόν ύπέρτατον νόμον της. Έ άν
τούτο είνε ευτύχημα ή δυστύχημα, δύναται νά
πληροφορηθή κανείς άναγόμενος είς μίαν γενικωτέραν αρχήν. Έ ά ν δέχεται τήν ζωήν. καί τά
έξ αίιτής, θά τό άναγνωρίση ώς εύτύχημα. Έ άν
τήν άρνήται καθ’ όλοκληρίαν, τότε δέν υπάρχει
λόγος νά συζητή. Ά λ λ ’ θταν κανείς άποβλέψη
είς τήν κοινωνίαν τών ανθρώπων καί περισσό
τερον είς τήν άλλόκοτον σημερινήν, θ ά διακρίνη
ότι, παρ’ ολα τά ψεύδη, τά όποΐα μετά κόπου
πολλοΰ συνεσωρεύθησαν, όλοι δουλεύουν είς τό
ένστικτον, τού όποιου ή δύναμις συναυξάνει
μετά τών άντίστάσεων.
Είνε αληθές ότι αί γυναίκες χάνουν επί μάλ
λον καί μάλλον τό αίσθημα τής μητρότητος·
δέν άκολουθοΰν είμή τά μαθήματα τών άνδρών,
οί όποιοι καθημερινώς τάς διδάσκουν ότι ό
έρως δέν. έχει αίτιον σοβαρόν ούτε σκοπόν ιερόν.
Οί άνδρες διέσιρεψαν πρός ΐδιόν των όφελος
τόν νόμον τής έλξεως τών γενών, καί τήν άγνήν
καί υψηλήν λειτουργίαν τής άναπαραγωγής διεδέχθησαν βάναυσοι άκολασίαι.· αί γυναίκες έπίστευσαν καί ήκολούθηοαν.
"Οταν οί άνδρες περιδφρόνησαν τήν μητέρα
διά ν’ άναβιβάσουν είς τόν θρόνον της τήν

'Υπό τάς συνθήκας, αί όποΐαι κυβερνούν τάς
σχέσεις τών άνδρών πρός τάς γυναίκας σήμερον,
τό Ιρώτημα «ποΐαι γυναίκες άρέσουν» άπετέλεσε θέμα διασκεδαστικής συζητήσεως.
Πρώτος Ιπρόβαλε τό ερώτημα ό ’ Αμερικανός
φιλόσοφος καί κοινωνιολόγος Πάϊκ.
’Αλλά πριν ή ίδωμεν τήν άπάντησιν, τήν
όποιαν έδωκεν ό ίδιος, είμποροΰμεν νά έρωτήσωμεν δν Επιτρέπεται τοιαύτη έρώτησις. Διότι
κατά τόν Σοπενάουερ, κάθε άνθρωπος — άνδρας
ή γυναίκα — ζητεί διά τού έρωτος ν’ άντισταθμισθή, νά ίσορροπηθή, νά συμπληρωθή. Ή φύσις
φροντίζει διά τήν διαιώνισιν καί όχι διά τήν
Ικφύλισιν τών δντω ν ωθεί επομένως τόν άνθρω
πον είς ζήτησιν ενός συμπληρώματος μέ τάς
ιδιότητας — προτερήματα ή ελαττώματα — αί
όποΐαι τοΰ λείπουν.
Έ άν ή θεωρία αύτη είνε αληθής — καί
περιέχει βέβαια ποσό.ν αλήθειας — τότε ή μεγα
λόσωμος τρελλαίνεται διά τόν νάνον, εκείνος δέ
άντιστρόφως. 'Η δειλή άναμφιβόλως έλκεται
άπό τόν γενναϊον ό δέ συνεσταλμένος κατακτάται άπό τήν δεσποτικήν.
Έ ν τούτοις ό Φαγκέ κατώρθωσε νά συμβιβάση τό δυνατόν τής Ιρωτήοεως τού ΙΙάϊκ πρός
τήν θεωρίαν τού Σοπενάουερ. ’Αρκεί, λέγει, νά
ζητήσωμεν τάς συνηθεστέρας άτελείας καί Ελλεί
ψεις τών άνδρών διά νά εύρωμεν κατ’ αντιστοι
χίαν ποία είνε τά συνηθέστερα θέλγητρα πού
στολίζουν τόν γενικόν τύπον τής γυναικός, ή
όποια είνε αρεστή εις τόν άνδρα. Κατά τήν
έξέτασίν του ό Πάϊκ έφθασεν είς τό εξής συμ
πέρασμα:
« Ή καλλονή δέν είνε δ,τι άγαπφ δ σημερινός
άνδρας».
Ά λλ’ είνε τάχα τόσον εύκολος ό άφορισμός
αύχός; Ή καλλονή δέν είνε ή συχνότερα έκδή-

λωσις τής δημιουργίας, άφού δέν είνε ούδέ κάν
τής τέχνης, τής οποίας έπι τέλους είνε και δ
μόνος προορισμός.
Έ άν λοιπόν άποβλέψωμεν πέραν τών Εξαι
ρέσεων τούτων, πρός τάς οποίας άποδίδεται ή
δικαιότερα λατρεία, τό σημεΐον εις τό όποιον
συμπίπτουν αί περισσότεροι γνώμαι είνε:
«'Η γυναίκα πού αρέσει είνε άναμφιβόλως ή
χαριτωμένη».
Τούτο συμφωνεί καί πρός τήν θεωρίαν
τού Σοπενάουερ. Οί άνδρες ύπερτερούντες είς
τό κεφάλαιον τής καλλονής, ύστεροΰν ώς πρός
τήν χάριν.
Χα'ρις, κατά τόν Λέσσιγγ, είνε καλλονή έν
κινήσει. Ό ειδικός όμως ορισμός τής χάριτος
ώς πρός τό σώμα τό άνθρώπινον δίδεται κατά
τήν γνώμην μου, υπό τοΰ Διδερό :
«Αυστηρά καί ακριβής συμφωνία τής κινήσεως πρός τήν φύσιν τής Ενεργείας».
“Ό π ω ς καί άν έχη, αί κινήσεις τοΰ άνδρικοΰ
σώματος είνε βαρεΐαι, όχι τόσον Ικ φύσεως
δσον |ξ αιτίας τής μικράς φροντίδος, τήν όποιαν
οί άνδρες φαίνονται καταβάλλοντες είς τό νά
μελετούν τούς όρους τής συμφωνίας τής κινήαεως πρός τήν φύσιν τής ένεργείας. Ή αργία, ή
άπομάκρυνσις άπό τών βαναυσοτήτων τής καθη
μερινής ζωής, δέν είνε άγαθά προσιτά σήμερον
είς τήν πλειονότητα τών άνδρών. Καθ’ δν χρόνον
ό δουλοπάροικος καταγίνεται είς τά σκληρά έργα
τής γεωργίας, ό χωροδεσπότης έχει τόν καιρόν
ν’ άναπτύξη τήν άρμονίαν τών κινήσεων του
πρός τήν φύσιν τής ένεργείας, νά τελειοποιήση
ιήν χάριν, τήν οποίαν έκλτ|ρονόμησε παρά τών
Ιπίσης άργών γονέων του' ό χορός καί τά
συναφή παιχνίδια, ή Ιππασία, τά κυνήγια καί
αί ασκήσεις έν γένει, αί μεθοδικαι καί έλεύθεραι,
ύπεχώρησαν πρό τού σκληρού άγώνος τής ύπάρξεως πρός τόν όποιον έρρίφθη ή πλειονότης
τών άνδρών σήμερον. Ή χ ο επόμενον νά σκληρυνθώσι, να τραχυνθώσι, νά άπογυμνωθώσι
πάσης χάριτος. Έ ξ αντιθέτου αί γυναίκες Εξελεπιύνθησαν διά τής άργίας. Εύρον τόν καιρόν
νά καλλιεργήσουν τήν χάριν, τής όποιας τό
κορύφωμα άνευρίσκεται είς τό φυτώριον τής
άργίας, τό τουρκικόν χαρέμιον.
Έσυστηματοποίησαν τήν σπουδήν τών κινή
σεων. καί άσυναισθήτως πως ή πείρα τού
παρελθόντος παραδίδεταί ώς κληρονομιά είς
τήν μέλλουσαν γενεάν.
Ό χορός, ώς άναπτύσσων καί άναδεικνυων
δλην τήν χάριν τού σώματος, ήτο άνέκαθεν είς
όλους τούς λαούς ή εισαγωγή είς τόν έρωτα. Ή
χάρις ¿δημιούργησε τόν χορόν ώς έκφρσσίν της,
ώς ΐδιόν της δργανον,
Έ άν τό πλήθος τών ανθρώπων έχουν ανάγ
κην τού χορού πρός Ιπιβεβαίωσιν τής χάριτος,
οί άνθρωποι όμως τών λεπτών αισθήσεων τήν

;

βλέπουν και εις χό άπλούν
βήμα. 'Ο Βιργίλιος λέγει
δια τήν Άφροδίτην:
« “Από τό βάδισμά της
¿φάνη δτι ήτο θεά».

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑΝ ΜΟΥ

* **
Είς τόν αιώνα δμως τού
τον του λεγομένου πολιτι
σμού οφείλουν όλων αί
γΐ'ώμαι νά συμπέσουν είς
τό δτι:
* Ή γυναίκα πού αρέσει
δίνε προ παντός ή κομψή».
Με άλλους λόγους, είς τόν
αιώνα αυτόν τού ψεύδους
και τής σπάνιάς καλλονής,
ή γυναίκα άσυνειδήτως εν
νοήσει δτι ή ασφαλέστερα
έξυπηρέτησις χών ενστί
κτων &τιτνγγάνεται διά τής
μεσολαβήσεως τής ραπτρίας
και τής τέχνης έν γένει.
Δέν πρόκειται μόνον νά
άναδειχθοΰν τά υπάρχοντα
θέλγητρα. Πρόκειται νά
δημιουργηθοϋν τοιαύτα
ψευδή. Πρόκειται ν’ άποΗ ΚΟΡΗ ΤΟ? ΑΝΤ2Ι0 — Βχέτε
άρθρο-,· είς το «Λεχαπί-νθτ,μ,ερον
κρυφθούν ελαττώματα· νά
συμπληρωθούν έλλείψεις.
Πρόκειται περ'ι Ιφευρέσεων αί δποίαι απο
Μόνον δ εραστής καί ό σύζυγος είμπορούν
βλέπουν πρός επιτυχίαν εντυπώσεως απατηλής.
νά πατάξουν τον άλιτήριον ψεΰστην. Καί όταν
Πρόκειται άκόμη νά διαψευσθή αί'ΐή ή ψ νοις,
αυτοί δεν είνε είς θέσιν νά θέλουν νά το κάμουν,
νά Ιπουλωθώσιν αί πληγαζ τάς όποιας ό χρόνος δέν έχομεν νά περιμένωμεν από κανένα.
μέ τήν συνήθη του σκληρότητα καταφέρει.
’ Αγγλικός νόμος επί Καρόλου τού Β λ έλεγε:
Πρόκειται έν τέλει περί τού τερατώδους γεγο
«Κάθε γυναίκα, ή οποία ήθελε άπατήσει τινά
νότος οτι διά τής τέχνης τονοΰνται αί γνωσταί
καί τόν λάβει ώς σύζυγον με τήν βοήθειαν τού
καμπΰλαι τού σώματος. "Ο ταύρος πρέπει νά
στηθόδεσμου, θά δικάζεται σύμφωνα μέ τούς
έρεθισθή μέχρι μανίας- ό ταυρομάχος μεταχειρί
νόμους περί μαγγανειών καί δ γάμος θά θεω
ζεται τό κόκκινο εκείνο ύφασμα.
ρείται άκυρος».
Ή δ η δ καθείς Ιννοει διατί δ στηθόδεσμος, ο
’Ίδετε τόν εγωισμόν τών άνδρών!
μέγας αυτός άπατεών, 6 όποιος δύναται νά
Ό νόμος έπρεπε μάλλον νά είνε:
θεωρηθή ώς δ ακρογωνιαίος λίθος τού οίκοδο«Έ ά ν τις ηλίθιος ήθελε άπατηθή μέ τήν
μήματος, οποίον είνε ή ένόι>μασία μιας κομψής
βοήθειαν τού στηθόδεσμου καί ήθελε λάβει ώς
γυναικός, άνθίσταται άκόμη κατά τών άναθεσύζυγον κακοσχηματισμένην γυναίκα, δ γάμος
μάτων τών ιριλοσόιρων καί ηθικολόγων, κατά
του θεωρείται Ιγκυρος καί τούτο ακριβώς απο
τών συμβουλών καί κραυγών ιατρών καί ύγιειτελεί τήν ποινήν του».
νολόγων. Διά τήν κομψήν γυναίκα δεν ύπάρΚαί, αν ό πρώτος νόμος ¿πέτυχε,, ίσως δ
χ£> ζήτημα υγιεινής ή ήθικής. Έ ν μόνον τήν
δεύτερος θά ήτο άποτελεσμοτικόν φάρμακον
ενδιαφέρει: ν ’ άρέση, ν ’ άρέση πολύ καί
κατά τού - στηθόδεσμου . . . . τουλάχιστον Ιπί
επί πολιί.

Καρόλου τού Β '·
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1Ή ζω ή του μεγάλου Αμερικανού οΰμοοιστοΰ Μ άρκ
Τουαίν, του ανθρώ π ου πού ΙχΑρισεν εις ολον τόν κό
σμον τήν ηδονήν ιοΰ έξυπνου γέλωτος, είνε μία συνε
χεία τραγφδιών, αί όποιαν ■θ ά είχαν καιάβάλη κάθε
άλλον, εχοντα-τόν συνηθισμένον νοΰν καί τό συνηθιομένον ψυχικόν ο θ έ ιο ς. Ή Αλήθεια είνε, δτι δοοι
¿γνώρισαν εκ τοό πλησίον τόν Σαμουήλ Κλέμενς, τόν
όποιον δ κόσμος όλος γνω ρίζει μέ τό δνομα Μ άρκ
Τούαίν; ομολογούν δτι έπέρασεν άπό περιόδους με
γάλης απαισιοδοξίας, πικρίας καί άπογοητεύσεως,
μεσά του όμω ς. έκρυπτε μίαν άκατάβλητον ψυχικήν
ούναμιν, ή ¿π ο ία πάντοτε έθριάμβευεν είς τό ιελος,
ένικοδσεν δλας τάς θλίψεις, καί τώ ρ α άκόμη εξακο
λουθεί νά σκορπίζη τήν χαράν καί τήν φαιδρότητα
είς τόν κόσμον όλον.
Κ αί.δμως μεσα είς ιό - δροσερό του γέλιο, είς τήν
καλοκάγαθου ειρωνείαν, είς τήν απαράμιλλου εξυ
πνάδα τής φροίσεώς του, ή μπορεί κ ά ν ε ις πολύ συχνά ν«
εδρτί τά ίχνη του πόνου, ό όποιος ίχε» πληγώση τόσον
βαθειά τήν ευαίσθητη καρδιά τού Αμερικανού συγγραφέως. Μ έσα είς την αυτοβιογραφίαν του -διαγρά
φεται θαυμάσια ό χαρακτήρ του Μ άρκ Τουαίν. Κ α τ ’
άρχάς τήν προώ ριζε νά Ικ δ ο θ ή μετά τόν θάνατόν του,
κατόπι»· όμω ς έπείσθη είς τάς παρακλήσεις τώ ν θα υ 
μαστών του νά δώση είς τό κοινόν όσα μερη δέν θίγουν
πρόσωπα -ζώντα άκόμη, ή όπωσδήποτε είμπορούν νά
πειράξουν κανένα.
.
.
Διά τούς άναγνώστας τώ ν * ΓΧαναθηναίων* π αρα θέτομεν μερικός σελίδας γενικού ενδιαφέροντος, δπου
θ ά εκτιμήσουν τήν λεπτότητα τού πνεύματος, τήν
απλότητα τού δφους, κ α θ ώ ς κ αί τό β ά θ ο ς καί τήν
ειλικρίνειαν τού Μ άρκ Τουαίν].

πιθυμώ ή αυτοβιογραφία μου αύτή νά γίνη
τό πρότυπον όλων τών αυτοβιογραφιών πού
θά γραφούν είς τό μέλλον, όταν, μετά τόν θά
νατόν μου, δημοσιευθή, καί επιθυμώ άκόμη
νά διαβάζεται καί νά θαυμάζεται επί πολλούς
αίώνας διά τήν μέθοδον καί τήν μορφήν της,
— μέθοδον καί μορφήν διά τών οποίων φέρον
ται διαρκώς είς άντιπαράστασιν τό παρελθόν
καί τό παρόν, κρατώντας τοιουτοτρόπως διαρ
κώς άναμμένον τό ενδιαφέρον τού άναγνώστου
μέ τάς αντιθέσεις πού παρουσιάζουν, όπως ή
Ιπαφή τού χάλυβος μέ τόν πυρόλιθον γεννφ
τήν σπίθαν. Έκτος τούτου δέν εκλέγω διά τήν
αυτοβιογραφίαν μου τά έπιδεικτικά έπεισόδια
της ζωής μου, άλλα κυρίως αναφέρω τάς συνή
θεις περιστάσεις, αί όποΐάι, όλαι μαζί, άποτελούν
τήν ζωήν κάθε άνθρωπίνου πλάσματος, διότι
μέ αύτάς ό καθείς είνε οικείος καί τού φαίνεται,
ότι βλέπει μέσα εις αύτάς καθρεπτισμένην τήν
ίθικήν του ζωήν, καί ότι διαβάζει τήν ίδίκήν
του αυτοβιογραφίαν. 'Ο συνήθης τυπικός αύτοβιογράφος ψάχνει μέσα είς τήν ζωήν του νά
άνακαλύψη τάς περιστάσεις κατά τάς οποίας
ήλθεν είς συνάφειαν μέ πρόσωπα επιφανή, ένψ
ή Ιπ(κοινωνία του μέ τούς ¿φανείς είχε δι’αύτόν
τό ίδιον ενδιαφέρον, καί θά είχεν Ιπίσης τό
ίδιον ενδιαφέρον διά τόν αναγνώστην.

'Ο Χάουελς ήτο έδώ προχθές, καί τού έξέθεσα
ολόκληρον τό σχέδιον τής αυτοβιογραφίας αυτής
καί τό σύστημά μου, τό φαινομενικώς ά'νευ
συστήματος — φαινομενικώς μόνον. Ό κανών
ό οποίος διέπει τό σύστημά μου είνε νά όμιλ,ώ
διά κάβε πράγμα, τό όποιον τήν στιγμήν ¿κείνην
μ’ ένδιαφέρει, καί μόλις παύση νά μ’ ένδιαφ.έρη
θ ά τό άφίνω διά νά δμιλήσω διά κάτι άλλο.
Τό σύστημά μου αυτό είνε τέλειον καί προαποφασισμένον άνακάτωμα — είνε πορεία πού δέν
άρχίζει άπό πουθενά, δέν ακολουθεί καμίαν
γραμμήν, καί δέν είμπορεΐ νά φθάση είς κανέντέλος, ένόσφ ζώ, διά τόν λόγον ότι, έάν έπί
εκατόν έτη ώμιλούσα δύο ώρας τήν ημέραν
μ’ ένα στενογράφον, πάλιν δέν θά κατώρθωνα
νά καταγράψω τό δέκατον τών πραγμάτων πού
μού ¿κίνησαν τό Ινδιαφέρον κατά τό διάστημα
τής ζωής μου. Είπα είς τόν Χάουελς, ότι αυτή
ή αυτοβιογραφία θ ά Ιζοΰσε .χωρίς δυσκολίαν
ένα-δυό χιλιάδες χρόνια, καί έπειτα πάλι, θά
ξαναεκανεν αρχή, καί θά Ιζοδσε όλον τόν έπίλοιπον χρόνον.
Αύτός είπε, πώς τό πιστεύει καί μ’ έρώτησεν
αν είχα σκοπόν νά γράψω ολόκληρη βιβλιοθήκη.
Τού είπα, πώς αύτός ήτον ό σκοπός μουάλλ’ ότι, αν Ιζοΰσα άρκετά χρόνια, δέν θά Ιχωροΰσεν ή σειρά τών τόμων μέσα είς μίαν πόλιν,
ότι θ ά εχρειάζετο όλόκληρη πολιτεία, καί δτι δέν
θά ύπήρχεν ϊσως κανείς πολλάκις - έκατομμυριούχος ό όποιος θά εΐμπορούσε νά άγοράση
όλόκληρην τήν σειράν, εκτός πλέον, αν τήν ήγόραζε χρεωλυτικώς.
Ό Χάουελς έπεκρότησε, καί μού έκαμεν ένα
σωρόν επαίνους. Αύτό ήτο πολύ φρόνιμον έκ
μέρους του, διότι έάν έκανε τό έναντίον, θ ά τόν
έπετούσα άπό τό παράθυρον. Μού αρέσει ή
κριτική, οταν δμως κλίνει πρός τό μέρος μου.

Αύριον είνε ή τριακοστή Ικτη ¿πέτειος τού
γάμου μου. Ή γυναίκα μου ¿χάθηκε άπό τόν
κόσμον τούτον πρό ενός έτους καί οκτώ μηνών,
είς τήν Φλωρεντίαν τής Ιταλίας, κατόπιν μακράς
άσθενείας, ή όποία διήρκεσεν εΐκοσι δύο μήνας.
Τήν Ιπρωτογνώρισα υπό μορφήν μικρογρα
φίας άπό ελεφαντοστούν είς τήν αίθουσαν τού
αδελφού της Καρόλου, είς τό άτμόπλοιον «ή
πόλις τών Κουάκερ» είς τόν κόλπον τής Σμύρ
νης, τό καλοκαίρι τού 1867 , είς ήλικίαν εϊκοσιδύο ετών. Τήν ζωντανήν μορφήν της συνήντησα
διά πρώτην φοράν τόν επόμενον Δεκέμβριον
είς τήν Νέαν 'Υόρκην. Ή τ ο λεπτή καί ώραία
καί παρθενική — κόρη μαζί καί γυναίκα. "Εμεινε
κόρη καί γυναίκα, έως τήν τελευταίαν στιγμήν
4
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της ζωής της. Ό π ίσω από σοβαρόν καί ήρεμον
εξωτερικόν εκαιεν άσβυστη φωτιά συμπάθειας,
ένεργητικότητος, άφοσιώσεως, ενθουσιασμού καί
άγάπης, απεριορίστου αγάπης. Τό σώμα της ήτο
πάντοτε εΰθραστον, εζοΰσε μέ τό πνεύμα της,
τού οποίου ή αισιοδοξία καί τό θάρρος ήσαν
ακατάβλητα. ’ Απόλυτος αλήθεια, άπόλυτος τιμιότης, απόλυτος ειλικρίνεια ήσαν τά κύρια χαρα
κτηριστικά της. Ποτέ δεν την άπατοΰσαν αί διαι
σθήσεις της. Την Εχω συγκρίνει μέ έκατοντάδας
άνθρώπων, καί ή πεποίθησίς μου μένει άκλόνητος, ότι ό χαρακτήρ της είνε ό τελειότερος τον
όποιον έ'χω ποτέ συναντήσει. Ή τον άπό τάς
φύσεις εκείνος πού δχι μόνον προκαλοΰν τήν
λατρείαν των άλλων, αλλά τήν επιβάλλουν. ΤΗτο
πάντοτε εύθυμος, καί κατώρθωνε πάντοτε νά
μεταδίδη ιήν ευθυμίαν της καί είς τούς άλλους.
Κατά τό διάστημα τών εννέα Ετών που έπέρασαν
μέ στερήσεις καί χρέη, είχε τήν Ικανότητα μέ τήν
λογικήν της νά διώχνη τήν απελπισίαν μου, νά
άνακαλύπτη μίαν φωιεινήν ακτίνα μέσα είς τά
σύννεφα καί νά μέ κάμνη νά τήν βλέπω. Κ αθ’
δλον αύτό τό διάστημα δεν τήν ακόυσα μίαν
φοράν νά παραπονεθή διά τάς δείνας περιστά
σεις όπου εδρισκόμεθα, ούτε αύτήν, ούτε τά παι
διά της. Διότι Ετσι τά είχε μορφώσει, καί άντλοΰσαν
άπό αύτήν τό ψυχικόν των σθένος. Ή άγάπη
της πρός δλους γύρω της ώμοίαζε μέ λατρείαν,
καί ώς λατρεία τής άνταπεδίδετο άπό συγγενείς,
φίλους, καί τούς ΰπηρέτας άκόμη τοΰ σπιτιού.
Είχε τού κοριτσιού τό γέλιο τό άνοικτόκαρδο.
Τό ήκουε κανείς σπανίως' δταν δμως ήκούετο
τό γέλιο αύτό αντηχούσε είς τό αύτί σαν μου
σική εμπνευσμένη. Τό .ήκουσα διά τελευταίαν
φοράν, δταν ήτον εξαπλωμένη είς τό κρεββάτι
δπου είχε μείνη άρρωστη, περισσότερον άπό
Ινα χρόνον. Καί τον έσημείωσα τόν φθόγγον
αυτόν πού δεν θ’ άκουσθή ποτέ πλέον.
* #*
Τό πρώτον μας παιδί έγεννήθη είς τάς 7
Νοεμβρίου 1870 , καί εζησεν είκοσι δύο μήνας.
Ή Σούζη έγεννήθη είς τάς 19 Μαρτίου 1872
καί έ'φυγεν άπό τόν κόσμον αυτόν είς τάς ΐ 8
Αύγούστου 1896 είς τό σπίτι μας, ’ςτό Χάρτφορδ.
Πλησίον της, δταν Εφθασε τό τέλος, ήσαν δύο
φίλοι μας, καί ό περιβολάρης μέ τήν γυναίκα
του. Ή Κλάρα, ή μητέρα της καί έγώ εφθάσαμεν είς τήν ’Αγγλίαν τάς 3 1 ’Ιουλίου, άφού
εΐχαμεν κάμη τόν γύρον τής γής. Ένοικι.άσαμεν
Ενα σπίτι είς τό Γηλφορδ, καί Επεριμέναμεν νά
Ελθουν άπό τήν ’ Αμερικήν μίαν εβδομάδα
άργόιερα, ή Σούζη μέ τούς δύο φίλους μας.
’Αντί αύτών έλάβαμεν Ενα γράμμα.

Μάς έπληροφορούσαν δτι ή Σούζη ήτο άρρω
στη ελαφρά — τίποτε σπουδαΐον. Άνησυχήσαμεν δμως, καί άρχίσαμεν νά τηλεγραφοΰμεν.
Αύτό Εγινε τήν Παρασκευήν. 'Ολημέρα καμία
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άπάντησις — καί τό άτμόπλοιον αναχωρούσε την
έπομένην άπό τό Σαουθάμπτον, τό μεσημέρι.
'Η Κλάρα καί ή μητέρα της ήρχισαν νά Ετοιμά
ζουν τά πράγματα, διά νά φύγωμεν, Ιάν Ελαμβάναμεν δυσάρεστους είδήσεις. Τέλος πάντων
εφθασεν ένα τηλεγράφημα τό όποιον Ελεγε.
«Άναμείνατε ειδήσεις τήν πρωίαν*. Αύτό δεν ήτο
διόλου καθησυχαστικόν. Έτηλεγράφησα άμέσως
νά μού στείλουν τήν άπάντησιν είς τό Σαου
θάμπτον, διότι είχεν ήδη νυκτώση. Εκείνην τήν
νύκτα έπερίμενα είς τό ταχυδρομείον, Εως τά
μεσάνυχτα μέ τήν ελπίδα, δτι εϊμπορούσε νά
ελθη καμία καλή εΐδησις, άλλά καμία εΐδησις
δέν ήλθε. Έκαθήσαμεν σιωπηλοί εις τό σπίτι
Εως τήν μίαν μετά τά μεσάνυκτα, περιμένοντας
κ’ Ιμεϊς δέν ήξεύρουμε τί. Έπήραμεν τό πρώτον
τραίνο, καί δταν έφθάσαμεν είς τό Σαουθάμπτον,
τό τηλεγράφημα μάς έπερίμενεν. ’Έλεγεν, δτι ή
άνάρρωσις ήτο βεβαία, άλλ’ δτι θά διήρκει πολύν
χρόνον. Αυτή ή εΐδησις μέ άνακούφισεν, δχι
δμως καί τήν γυναίκα μου. Αυτή καί ή Κλάρα
άνεχώρησαν άμέσως διά την ’Αμερικήν, διά νά
νοσηλεύσουν τήν Σούζην. Έ γ ώ Εμεινα νά ενοι
κιάσω Ενα σπίτι μεγαλείτερο είς τό Γηλφορδ.
Αύτά Εγιναν είς τάς 15 Αύγούστου 1896 . Μετά
τρεις ήμέρας, Ινφ ή γυναίκα μου μέ τήν Κλάραν
έιαξείδευαν άκόμη είς τόν ωκεανόν, έκαθήμην
είς τήν τραπεζαρίαν χωρίς νά σκέπτώμαι τίποτε
Ιδιαιτέρως, δταν ήλθαν καί μοΰ Εβαλαν στό χέρι
Ενα τηλεγράφημα— Έλεγε- «Σήμερον ή Σούζη
άνεπαύθη έν ειρήνη».
Έ ν α άπό τά μεγαλείτερα μυστήρια τής φύσεώς μας είνε, δτι είμπορεΐ νά μάς κτυπήση
Ενας τέτοιος κεραυνός, δίχως νά τόν περιμένωμεν, καί νά έξακολουθώμεν νά ζώμεν. Μάς
έδόθη εύσπλαχνικά μία Ελλειψις ίκανότητος νά
κατανοήσωμεν τήν άληθινήν σημασίαν του. Τό
πνεύμα Εχει τό άόριστον συναίσθημα μιάς μεγά
λης άπωλείας— τίποτε άλλο. Πρέπει νά περά
σουν μήνες, ίσως καί χρόνια, διά νά συνάξουν
ό νοΰς καί ή μνήμη λεπιομερείας, καί ετσι νά
μάθουν καί νά Εννοήσουν δλον τό μέγεθος τής
καταστροφής.
Καίεται κάποιου τό σπίτι. Τά καπνίζοντα
Ερείπια τού παρουσιάζουν τήν εικόνα τής κατα
στροφής Ενός οίκου ό όποιος τού εγινεν άγαπητος άπό τήν μακροχρόνιοί’ χρήσιν καί τά
ευχάριστα γεγονότα πού συνέβησαν μέσα του.
Άργότερον, δσον περνούν αί ήμέραι καί αί
εβδομάδες, αισθάνεται διι τού λείπει πότε τούτο,
πότε Εκείνο, πότε τό άλλο. Καί δταν θά τό
ζητήση, άνακαλύπτει, δτι έχάθη μαζί μέ τό σπίτι
πού Εκάηκεν. Πάντοτε συμβαίνει νά είνε κάτι
ούοιώδες — κάτι μοναδικόν είς τό είδος του.
Δέν είμπορεΐ ν’ άναπληρωθή. Εύρίσκετο μέσα
είς εκείνο τό σπίτι. Έχάθη άμετακλήτως. Δέν
τό ήξευρεν, δτι ήτο ουσιώδες, δταν .τό είχε- τώρα

μόνον τό Εννοεί, δπου ή στέρησίς του τόν στενοχωρεΐ, τόν βασανίζει.
“Οταν ή Σούζη ήτον Επτά Ετών, πολλές φορές
τής Ελεγεν ή μητέρα της- «“Ελα, Σούζη, δέν
πρέπει νά κλαΐς γιά μικρά πράγματα».
Αύτό εγινεν αφορμή συλλογής διά την Σούζη.
Είχε ραγίση ή καρδούλα της, διά πράγματα,
πού τής έφαίνοντο τρομερά δυστυχήματα — διά
τό σπάσιμον Ενός παιχνιδιού, διά τήν ματαίωσιν
μιάς Εκδρομής εξ αιτίας τού καιρού, διά τό
ποντίκι πού είχεν ημερώσει καί Επαιζε μαζί
του καί τό είχε σκοτώση ή γάτα — καί τώρα
ήρχετο αυτή ή παράξενη άποκάλυψις. Γιατί;
Πώς μετράται τό μέγεθος τών καταστροφών ;
Ποΐος είναι ό κανών; Πρέπει νά ύπάρχη κά
ποιος τρόπος νά ξεχωρίζη κανείς τά μεγάλα
άπό τά μικρά. Ποΐος νόμος διέπει αύτάς τάς
άναλογίας; Έξήτασε διά πολύν καιρόν ιό πρό
βλημα σοβαρά. “ Εβαλε τά δυνατά της νά τό
λύση, δύο, τρεις ήμέρας εσκέπτετο— άλλά τό
πρόβλημα άνθίστατο — τήν ένίκησε.’ Επί τέλους
κατέθεσε τά δπλα καί Εζήτησε βοήθειαν άπό
την μητέρα της.
«Μαμά, ποια είνε τά μικρά πράγματα;»
'Η Ερώτησις εφαίνετο άπλή — κατ’ άρχάς.
Καί δμως, πριν Ελθη ή άπάντησις, άπρόβλεπτοι
δυσκολίαι παρουσιάσθησαν. Ηύξανον — επολλα-

πλασιάζοντο — προετοίμαζαν καί άλλην ήτταν.
Ή προσπάθεια τής διαφωτίσεως Ισταμάτησεν
άποτόμως. Τότε ή Σούζη Εδοκίμασε νά διευκολύνη τήν μητέρα της μέ κάποιο παράδειγμα.
Ή μητέρα έτοιμάζετο νά ύπάγη ’ςτά εμπορικά
καί, μεταξύ άλλων, έπρόκειτο ν’ άγοράση τής
Σούζης ενα ψεύτικο ώρολόγι πού τής είχε προ
καιρού υποσχεθή.
— « ’ Εάν έξεχνούσες τό ρωλόγι, μαμά, αύτό
θά ήταν μικρό πράγμα;»
Δέν τήν Εμελλε διά τό ώρολόγι, διότι ήξευρε
πολύ καλά, δτι δέν θά τό έλησμονούσεν.’ Εκείνο
πού ήλπιζεν ήτον διι ή άπάντησις θά Ελυε τό
αίνιγμα πού εβασάνιζε τό μικρό της κεφαλάκι.
Ή Ελπίς εματαιώθη φυσικά, διά τόν λόγον,
δτι ενα δυστύχημα δέν είμπορεΐ νά μετρηθή
άπό τούς άπ’ Εξω, άλλά μόνον μέ τό μέτρον
Εκείνου τόν όποιον κυρίως άποβλέπει. Τό χαμένον στέμμα ενός βασιλέως είνε σπουδαΐον ζή
τημα διά τόν βασιλέα, δέν Εχει δμως καμίαν
σημασίαν δΓ Ενα παιδί. Τό χαμένο παιχνίδι
είνε διά τό παιδί μεγάλο ζήτημα, άλλ’ έίς τά
μάτια τού βασιλέως δέν είνε πράγμα διά νά
χαλάση κανείς τήν καρδιά του. ’ Επί τέλους
Εφθασαν είς ενα συμπέρασμα, τό όποιον δμως
Εβασίζετο είς τόν άνωτέρω συλλογισμόν- καί
ετσι Επετράπη είς τήν Σούζη νά ζυγίζη τά
δυστυχήματα της μέ τό ίδικόν της μέτρον.
[’ A n o

Η ΚΥΡΙΑ ΓΚΡΕΖ Ή

αγαπημένου μέ άντίστασι καί μέ Ενδοτικόιητα,
όπού τά μάτια της είναι άπλανή καί προσφέρει
τά χείλη της, είναι ή κυρία Γκρέζ στις στιγμές
αίιτές. 'Η νέα αυτή γυναίκα τού Φραγκοναρ,
μέ τά κόκκινα χείλη, μέ τό παλλόμενον στήθος,
μέ τά έμορφα μάτια πού τά πλαισιώνει μαύρη
γραμμή πάθους, είναι απαράλλακτη ή κυρία
Γκρέζ! Οί άνδρες δμως τού Φραγκονάρ, —
δυνατοί, Εμορφοι, νικηταί — Εχουν καί κάποιο
φόβο, καί κάποια αιδημοσύνη- τραβούν τό σύρτη
τής θύρας γιά προφύλαξυ θέτουν εμπόδιο γιά
τούς άδιάκριτους.
Ή κυρία Γκρέζ καί ό κύριος Άζεγκούρ, αύτοί
δέν φυλάγονται καθόλου- άφίνουν δλα στην
τύχη. Ό κ. Άζεγκούρ επήγαινε στό ΛοΓιβρον
δπως στό σπίτι του. 'Όλοι οί καλλιτέχναι τόν
Ιγνώριζαν καλά. Ά π ό τό Εργαστήρι τού Ενός
στό εργαστήρι τού άλλου, πάντα νόστιμος, χαρι15

’Οκτωβρίου.
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Μ ΑΡΚ ΤΟ ΥΑ ΙΝ

Η ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΤΑΜΝΑ*

τού Φραγκονάρ — στην εικόνα του
Η άσωτη
«Σύρτης» — ριχμένη στήν άγκάλη τού

* Τέλος- «Π αναθηναια»

τό όγγΧ*«όν όηό

χωμένος, μυρωδάτος, μέ τρόπους προσποιημένους. 'Ό μως είς τού Ντεπόρτ, στού Λαγκρενέ,
ατού Παζού καί πρό πάντων στού Σαρντέν
άπαντούσε καλές νοικοκυρές, γυναίκες αυστηρές
καί πιστές πού τόν έξαπόστελλαν μέ τήν κατάλ
ληλη άπάντησι- στού Γκρέζ, ή ίδια ή γυναίκα
του Ερχεται πρώτη νά τόν δεχθή. Τό πράγμα
εγεινε τόσο πολύ γνωστόν, όπού στό τέλος ό
Γκρέζ τούς επιασε. Αύτό δέν Ετάραξε καθόλου
τόν κ. Άζεγκούρ, ό όποιος Εφυγε κρατώντας
τό μέτωπο ψηλά. Στόν θλιμμένο σύζυγο ή
κυρία Γκρέζ είχε τό θάρρος νά ειπή δτι τό
αίσθημά της ήταν άγνό, καί δτι, καί δν δέν
ήταν, πάλι αυτός Εφταιγε, πού ζωγράφιζε σέ
κάθε στιγμή τή γυναίκα του καί ετσι άσυλλόγιστα προκαλοΰσε εκείνους πού είχαν τό γούστο
καί τήν καλαισθησία τού κ. Μπλοντέλ νάρθοΰν
νά ίδούν τό μοντέλο τής είκόνος, τό πρόσωπο
τό πραγματικό άντί τό πρόσωπο τό ζωγραφι
σμένο. Ό Γκρέζ δέν Εγραψε στά Απομνημονεύ
ματά του αν επίστεψε ή δέν Ιπίστεψε τό Εμορφο
αύτό ψέμα- είπε δμως πραγματικώς τά λόγια
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αυτά: δ η « στο τέλος τής βασιλείας τού κ. "Ομως οί νύχτες αυτές, πού ήταν γλύκες κάποτε,
’Αζεγκούρ, ή κυρία Γκρέζ — για πείσμα ή για είχαν βέβαια καί τις τρικυμίες τους. Έ τ σ ι διη
παρηγοριά — συμπάθησε έ'ναν νέο .πού του γείται ό Γ κ ρ έζ:— Κοιμώμαστε, γράφει, πάντα
έδινε μαθήματα».
στήν ίδια κάμαρα' μιά νύχτα ξυπνώ ξαφνικά
Ό νέος αύιός είχε μεγάλα καστανά μάτια, καί βλέπω τή γυναίκα μου πού είχε ανάψει τή
λαμπα και ηταν έτοιμη νά μοΰ φέρη στό κεφάλι
αμυγδαλωτά, χρώμα λευκό, λαιμόν Άντίνοου,
μύτη μικρή και κανονική, και πολύ έμορφα τό κανάτι τού νερού καί τότε, καταλαβαίνετε
δόντια' ήταν έως δεκαεπτά χρόνων. «Μια μέρα, πολύ καλά, τής είπα λόγια πικρά. ’ Εκείνη μοΰ
λέγει ό Γκρέζ, έπήγα στό σπίτι κατά τάς εννέα. Απήντησε : «”Αν μιλήσης Ακόμα, φωνάξω Από
Είδα τό πρόσωπο τής γυναίκας μου πολύ ταρα τό παράθυρο πώς θές ν ά μέ σκοτώσης1 ». Καί
γμένο καί τόν μαθητή μου πού στεκόταν λέγοντας αυτό, άρπαξε πάλι τό καταραμένο
εμπρός στό τζάκι σαστισμένος· σκέφθηκα πώς κανάτι! Τή στιγμή αυτή δέν ήταν πειά, καί
έπρεπε νά τόν διώξω τόν νέον αυτόν και τό γι’ αύτόν Ακόμα τόν καλλιτέχνη, ή γλυκεία κόρη
έκαμα· τότε, Απελπισία στό σπίτι μου' ή γυ μέ τη στάμνα, ή Μπαμπουτή τού παλαιού και
ναίκα μου πάντα κρατώντας ένα στιλέτο για ρού, αλλά μιά στρίγγλα, πού τήν άσχήμιζε δ
νά σκοτωθή, χωρίς ν ’ αποφασίζη καί τίποτε- καί θυμός της, έτοιμη νά χτυπήση τόν Γκρέζ, εκείνον
ήμουν Αμείλικτος». Τήν ήμερα εκείνη καί τις πού τήν ζωγράφισε, μέ τό καταραμένο χωμα
άλλες ημέρες, εγειναν πάλι σκηνές πού δεν ήταν τένιο κανάτι. Μ ’ ένα.πήδημα βρέθηκε δ Γκρέζ
λιγώτερο παθητικές Απ’ εκείνες πού συνείθιζε ό ορθός, μέ τό πουκάμισο, στή μέση τού κρεβα
Γκρέζ νά ζωγραφίζη. Μή τολμώντας νά τής τιού, άρπαξε τό δολοφονικό κανάτι καί τό έρριξε
μιλήση γιά τή διαγωγή της, γιατί Ακολουθούσαν καταγής δπού έγεινε κομμάτια. "Ετσι έτελείωσε,
φωνές, θυμοί, νευρικοί σπασμοί, κατέφευγε στό μ’ ένα μορφασμόν ειρωνείας, μιά από τις πειό.
ζήτημα των εξόδων. Μά, καί τότε, τό τέλος δεν συγκινητικές εικόνες πού ένεπνεύσθη δ μεγάλος
ήταν καλλίτερο. Ή κυρία Γκρέζ κοκκινίζει σαν αυτός ζωγράφος, καί δπού ή άδολη άθωότης,
παπαρούνα1 τό έμορφο κεφάλι της έδειχνε τήν τό ήρεμο καί λατρευτό καί γλυκύ υφος της
όργή μαζί καί τόν πόνο. Γινόταν μανιακή, καί τήν έκαμαν Αριστούργημα χάριτος!
μέσα στό θυμό της έπιανε τά βιβλία καί τούς
λογαριασμούς καί τασχιζε, νά μή μείνη καμιά
’Από την ημέραν αύτή, δπού ή στάμνα έσπασε
Απόδειξις τής ψευτιάς της. Τότε, αν ό Γκρέζ Αληθινά, γκρεμίσθηκε καί ή οικογενειακή στέγη.
τής έκανε παρατηρήσεις, αυτή έφώναζε, ύβριζε Δέν ήτο δυνατόν πειά στόν Γκρέζ, έπειτα Από τό
καί χτυπούσε τά πόδια.
πήγαινε έλα τόσων Ανθρώπων πού έρχονταν,
Τέλος έγεινε Ανυπόφορη: «Είναι ένας εχθρός άλλοι νά ζητήσουν τό μπαστούνι τους μέ τό
πού είμαι αναγκασμένος νά ζώ μαζί του» έλεγε χρυσό χέρι πού είχαν ξεχάσει, άλλοι νά τό λη
ό δυστυχισμένος άνθρωπος1.
σμονήσουν στό ίδιο μέρος, νά μείνη περισσό
Κ ’ ένφ μπορούσε επιτέλους νά είναι Ικλε- τερο στο Λοΰβρον. Τό σκάνδαλον αύτό έφώναζε
κτική, προτιμούσε νά τρέχη εδώ κ’ Ικεϊ μέ Αν παραπολύ δυνατά μέσα στό σοβαρό κτίριο καί
θρώπους τιποτένιους. Μετά τόν κ. Μπλοντέλ ό στα καλλιτεχνικά έργαστήρια, δπου ή γνωστή
μαθητής- έπειτα, Ακόμη πειό χαμηλά. «Γλήγορα, Αρετή τών Σαρντέν, ή φιλεργία τών Βερνέ πα
γράφει ό δυστυχισμένος Γκρέζ μέ ειλικρίνεια πού τέρα καί υιού, ή ίδιοφυΐα τού Ύμπέρ Ρομπέρ,.
κρύβει.μέσα της περισσότερη θλΐψι παρά κυνι ή έργασία τού Μενιέ, τού Ρομπέν, τού Γκουνό
σμό, ή γυναίκα μου άλλαξε γούστο».
— τού ώρολογοποιού, τού κοσμηματοπώλου, τού
Καί μολονότι αίσθάνετο Απέχθεια γιά τή στιλβωτού — ή σμίλη τού Παζού σκορπούσαν
γυναίκα αυτή, πού δχι μόνον έπρόδιδε τή συζυ τόση χαρά καί τόση ζωή, χαρά τόσο Ανεπιτή
γική πίστι μά ήταν καί κλέφτρα, ό Γκρέζ μέ δευτη, μιαν Ατμόσφαιρα φιλίας, τιμής, υγείας
θαυμαστή ύπομονή, με ανήκουστη υποταγή δλου δπού ποτέ δ Γκρέζ δ δυστυχισμένος δέν ήμπότού είναι του, έχάριζε τις νύχτες του στή μητρυιά ρεσενά τ’ άτενίση, παρά στις εικόνες του μονάχα.
των παιδιών του καί στήν άπιστη σύζυγο. Ή
Ή κατοικία του αύτή, Αριθ. ιι, πού τήν είχε
ασωτείά καί ή Ασέλγεια πού επεδείκνυε μέ τόσον λάβει Από τόν βασιλέα στα 1769 . « «ί πού έβλεπε
κυνισμό, ήταν μήπως διεγερτικά τής Αγάπης σ’ Ινα δρόμο πού τόν έλεγαν όδον τής Τσου
τού δυστυχισμένου αυτού; Πρέπει νά δεχθούμε κνίδας, καί δπού τό ονομα αυτό δέν ήταν τό
δτι δ Γκρέζ αίσθάνετο κάποια μαύρη ευτυ δλιγώτερο τσουχτερό σέ δλην αύτή τήν Ιστορία,,
χία κοντά σέ μια τέτοια γυναίκα δοσμένη στήν είχε ιδή αληθινά, πολλές φορές, τούς Γκρέζ νάραμαρτία' καί, Αντίθετα προς τήν τέχνη πού τού χωνται στα χέρια καί νά βρίζωνται. Παραπολλά
ένέπνεε, τή λεπτή καί την Αφελή, ζητούσε από κομμάτια Από κανάτια καί Από σπασμένες στά
τά φιλιά της τή λησμοσύνη τής δυστυχίας του.
μνες δπού πετοΰσαν Από τά παράθυρα, παρ’
1
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ολίγον va πληγώσουν τους σκύλους και τά παι
διά τής γειτονιάς- παραπολλοί μπάτσοι, και
παραπολλές βλαστήμιες είχαν Ακουσθή. "Επρεπε
νά φυγουν. Το ¿ννόησε επιτέλους δ ζωγράφος
τής «Οικογενειακής Ειρήνης», τής «Πιστής
Γυναίκας», τής «Μάννας ’Αγαπημένης», των
αφελών αυτών έργων ενός άπό τους ζωγράφους
πού εζησεν όπως λίγοι έζησαν μέσα στήν απάτη
του ονείρου. Στα 1780 τό σχέδιο πραγμα
τοποιείται' δ καλλιτέχνης τό είπε στόν Μερσιέ,
δ όποιος έγραψε στο σημειωματάριου του αυτά:
«'Ο Γκρέζ καί εγώ εΐμεθα μεγάλοι ζω γ ρά φ οι...
‘Ο Γκρέζ, που μ’ αγαπούσε, μου εδωσε τήν
κατοικία του στή στοά τοΰ Λουβρου, στήν όδόν
τής Τσουκνίδας, επειδή δεν είχε καδόλου ήλιο,
και Ιγώ δεν χρειάζομαι ήλιο για νά γράφω».
Ά π ό τό Λούβρον δ Γκρέζ, στάς 4 Φεβρου
άριου 1780 , επήγε μαζί μέ τήν έμορφη στρίγγλα
του, τό σκύλο του, τόν χαράκτη του, καί μέ τή
ζωγραφισμένη του ή δική, στήν όδόν Thibaulta u x -d é s 1 κοντά στήν όχθη Φεράϊγι. Έργάσθηκε
κ5 εκεί καί έκαμε καλά έργα μ ά ,'τώ ρ α πειά,
δεν ήταν ή πρώτη θέρμη καί ή νεότης που
είχαν δείξει τήν τέχνη του τόσο γοητευτική,
τόσο δροσερή καί τόσο θαρρετή. Τώρα ήταν
κουρασμένη, καί ή χάρη της αμφίβολη έπειτα
απ’ δλα τά ώραΐα εκείνα χαρίσματα. Ή βδελυρή τυρανία τής * γυναίκας που τήν είχε
καθίσει στό πλάι του » Ιχάλασε τό πνεύμα
καί τήν καρδιά του. Ό νους τοΰ καλλιτέχνου,
που τόν Ιβάρυναν οί καθημερινές σκέψεις καί
οί συζυγικές ταλαιπο>ρίες, έχασε τό Απαλό ¿κείνο
καί τό θελκτικό που έδιναν έμορφη νεανική δψι
σέ δλα του τά έργα. Τό χρήμα τοΰ έγεινε πάθος·
καί υποδουλώθηκε σ’ αύτό μέ τήν καινούρια
άγάπη πού αίσθάνθηκε πρός αυτή τή γυναίκα.
Μάταια ήθέλησε νά εγκατάλειψη τήν ανάξια
γυναίκα καί τήν κακή μητέρα πού παραμελούσε
τά δυό τους κορίτσια καί αυτόν. Λεν ή μπορούσε,
μακρυά Απ’ αυτήν, νά σβύση άπό τήν καρδιά του
τήν περασμένη άγάπη πού τοΰ είχε τόσο έμορφηνει τή ζωή. "Αφησε καί τή νέα του κατοικία για
νά τήν πάρη μακρυά. Ή "Αννα - Γαβριέλλα,
έπειτα άπό δλη τή δυστυχία πού προξένησε στόν
Γκρέζ σπαταλώντας δ,τι είχε κερδίσει ό ζωγράφος
πάνω άπό είκοσι χρόνια, Ιξακολουθοΰσε νά
πουλή, νά άγοράζη, νά κρατή τούς λογαρι
ασμούς τού σπιτιού. Τό ακόλουθο γράμμα της,
πού βρέθηκε, μιλεΐ άρκετά γι’ αυτήν καί για τήν
τυφλή επιμονή τού Γκρέζ νά τής άφίνη τήν
οΪκονομική διοίκησι στό σπίτι.
Π αρίσι, 17 ’ Ο κτω βρίου 1780

Μπορείτε, Κύριε, ν « δώσετε τό κεφάλι πού έχετε'
ό κ. Γ κ ρέζ θ ά σάς οτείλγι αλλο ευθύς πού τού γράψετε’

1 Ε ις τ ά απομνημονεύματά του γρ ά φ ει: r u e T h ib o todé (sic).

θ ά διαλέξετε άπό δύο άλλα πού έχει : καί στήν Τδια
τιμή· τό €να είναι κεφαλή παιδιού, μεγάλο όσο καί τό
Ιδικό σας καί τό ωραιότερο πού έχει κάμει· τό άλλο
είναι κοριτσιού πού εχει τό σ τήθος μισοανοιγμένο,
φαίνεται νά ακροάζεται- είναι δυό δάχτυλα πειό
ψηλό καί πειδ πλατύ άπό τό δικό σας, κλπ . . .
■ίια Γ Κ Ρ Ε Ζ
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Νά μιλή δρα γε για καμιά σπουδή κόρης
μέ μεγάλα γαλάζια άκακα μάτια, μέ άπαλό βλέμμα
καί μέ χείλη ζαχαρένια, πού άλλοτε τόσο δγαποΰσε νά ζωγραφΐζη; Ό χρωστήρ τού Γκρέζ
έχει μιαν ύστερνή αναλαμπή, μιά γοητεία φωτεινή
καί τελική- θά λάμψη καί πάλι πριν φθάση ή
παρακμή- καί έτσι μέ έργα χαριτωμένα σάν
έκεΐνα πού τόν ¿δόξασαν : Ή κόρη που βονλόνει
τ' αδτιά της, νά μην άκονοη 8,τι τής λέγουν,
Νέα γυναίκα που ετοιμάζεται νά γράψη γράμμα
ίριοτικό. δείχνει τό τελευταίο άκτινοβόλημα τοΰ
πνεύματός του.
Ή ταν τότε στή Γαλλία Ιποχή ταραγμένη- ή
Έπανάστασις είχε άρχίσευ έφθασετό 91 · Πετοΰσαν οί άνθρωποι πάθε ζυγόν, Ό Γκρέζ σκά
φθηκε νά τινάξη καί αυτός τόν ζυγό πού τόν
ύπόφερε τόσα χρόνια τώρα. Πήγε στήν όδόν
Μαζαρίνου στοΰκ. Σενύ, δικαστικού υπαλλήλου,
είπε τά παράπονά του, άφηγήθηκε ολόκληρο τό
άτελείωτο καί θλιβερό μαρτύριο, καί τέλος, έπειτα,
έφερε τό μοναδικόν αυτό έγγραφον, οπού ό κ.
Σεννεβιέρ, πού τό Ιξέδωκε, είπε, πολύ ορθά,
πώς μόνον μερικές επιστολές τοΰ Πρυντόν καί
ή βιογραφία τού δυστυχισμένου Υάκινθου
Λαγκλουά, είχαν [όσον πόνο καί οικογενειακή
αίσχυνη». «"Εχω νά σας φανερώσω, έγραφε δ
Γκρέζ — καί ντρέπομαι — πράγματα πού τά
είχα καλύψει μέ πέπλο πένθιμο- θ ά ίδήτε άτιμίες έπάνω σέ ατιμίες- τήν τιμή μου, τή ζωή
μου, τήν περιουσία μου καί τήν περιουσία των
παιδιών μου, καταστραμμένα άπό μιά μητέρα
άκαρδη . . . »
Τέλος βρέθηκε ελεύθερος άπό τή γυναίκα
αΰτή. "Ομως, άλοίμονο! άλοίμονο! ήταν πολύ
άργά! Λέν ήταν πειά δ Γκρέζ' καί ή τέχνη του
δέν ήταν πειά ή δροσερή καί χαριτωμένη τέχνη
όπου άνθησε τότε πού ήταν έρωτευμένος, έπιστρέφων άπό τή Ρώμη, στήν όδόν Σαίν-Ζάκ.
Μιά ζωή όλόκληρη είχε περάσει επάνω του.
Νέα ζωή γεννιόταν. Ή ταν τό Ι792· Ό κόσμος
δέν άγαποΰσε πειά τήν τέχνη, Ικτός άπ’ τήν
τέχνη τοΰ Δαβίδ. 'Ό μ ω ς έπρεπε νά ζήση
κανείς. "Εκαμε μερικά πορτραϊτα τοΰ Φάβρ
Έγκλαντίν, ένα άπό τά ωραιότερα' μά, άναψε
ή Έπανάστασις, μεγάλωσε, άπλωσε ακόμα, καί
μέσα στήν όρμή της, έσάρωσε τό λίγο πού ή
γυναίκα του τοΰ είχε άφήσει. « Ό Γκρέζ, γρά
φουν σκληρά οί Γκογκούρ, έζησε τά υστερνά
του χρόνια άκούοντας τό θόρυβο πού γινόταν

¿παίρνε τώρα άπό τά καταγώγια. Ποιός ξέρει;
γύρω στήν περασμένη του ζωή . . . » Ούτε τό Τρέχοντος από καταγώγιο σέ καταγώγιο, ίσως
εργον του μπόρεσε ν’ Αντίσταθή' αί εικόνες του νά τό ξαναεΐδε πάλι μιά στιγμή, πεσμένο στά
έπεσαν. "Εγεινε τό άνήπουστο αυτό στόν καιρό πειό χαμηλό σκαλοπάτια τής ίποχής αύτής,
τής Τρομοκρατίας: ένας καρβουνιάρης άγόρασε καί τό ξαναζωγράφισε τό κεφάλι ¿κείνο, όπου
για μιά δεκάρα μιαν ώραία κεφαλή το ν Γκρέζ, δλα τά φτιασίδια καί οί ρυτίδες καί οί ατιμίες
ΐήν κάρφωσε στό μαγαζί του καί έγραψε δέν μπόρεσαν νά τοΰ σβύσουν όλότελα τήν
άπό πάνω μέ κιμωλία: Ή ωραία Καρβουνιάάνοιχτή καί έμορφη άδολη ματιά, τήν παιδική
ρισσα!1.
φιλαρέσκεια καί τήν δψι τήν παρθενική όπου
Τότε ¿γνώρισε τή δυστυχία: τις άτέλειωτες
άπ’ αύτήν παίρνει τό πρόσωπο κάτι, τόσο προ
μέρες τής πείνας, τις αστέγαστες νύχτες.— Τί νά κλητικό- Καί αληθινά αΰτό τό ίδιο κεφάλι
σοΰ κάνη ή τε'χνη, έλεγε μιαν ημέρα στόν νέο ξαναθυμάσαι κυττάζόντας τά έργα τοΰ ζωγράφου
Πρυντόν ό όποιος τόν άγαποΰσε.. . «Έ γ ώ πού
που δείχνουν, μέ δλη τήν ήλικία καί τήν αδυ
σοΰ μιλώ, τό ξέρεις πώς είμαι μεγάλος ζω γρά ναμία του, ί ν α ν ύστερνό άντίλαλο τής καρδιάς
φος δπως καί άλλοι είναι' κυτταξε τις μανσέττες
του καί τής τέχνης του.
μου!» Ά λοίμονο! Οί μανσέττες, οί ωραίες μανΆ λοίμονο! τά έργα αυτά, τά τελευταία του,
σέττες τής έποχής τοΰ Μπυφφόν, πού φορούσε
δέν
βρίσκουν καλύτερη τύχη! Πέρασε 0 καιρός
τήν ώ ρα πού ζωγράφιζε, ήταν κουρελιασμένες!
Γέρασε. "Εγεινε μελαγχολικός, κακομοίρης. πού άγαποΰσαν τις βοσκοπούλες, τις φιλάρεσκες,
"Αρχισε λίγο νά παιδιαρίζη' τώρα τού άρεσαν ό τις γαλατοΰδες, τόν Κολέν, τήν Κολέτ. Τώρα
θέλουν στρατόπεδα, πολεμιστής. Ό Δαβίδ άνυθόρυβος καί τά χρώματα. Φορούσε παληά κόκ
κινα φορέματα κ’ ¿πήγαινε, δπως ό δυστυχής ψόνεται, μεγαλόνει. Είναι ό μεγάλος, ό έπίσημος
ζωγράφος τοΰ Αΰθέντου. Λησμονήθηκε δ Γκρέζ,
άνεψιός τοΰ Ραμώ, σάς δχθες τοΰ ποταμού καί
καί στις εκθέσεις τών Ιτών ι8οο, ιδοί καί 1804
στούς δρόμους δπου είχε κατοικήσει, ζητώντας
ώραΐες Αναμνήσεις των νεανικών του χρόνων. καμιά εικόνα δέν φαίνεται μέ τό όνομα αυτό,
πού ήταν μιά φορά σεβαστό. Είναι γέρος' είναι
«Νά ό ζωγράφος ό τρελλός!» έλεγαν οί Ιπαναστάται βλέποντας τον νά περνφ βιαστικός κ«ί φτωχός' κατάντησε νά ζητιανεύη' γράφει στόν
Λουσιέν, υπουργό τών Ε σω τερικώ ν: «Είχα τήν
βέβαιοι πώς είναι άκίνδυνος. Τό πρωί στό κατιμή νά σάς φανερώσω ολα μου τά δυστυχήματα.
φενενον των Τεχνών οδός Ταυρνόν, στό καφενεΐον Προκόπ οδός Θεάτρου καί άπ’ Ικεΐ στό Δέν μοΰ μένει τίποτε, έκτος άπό τήν τέχνη καί
Παλαι-Έγκαλι.τέ, δπου δέν πήγαιναν πειά οί τό θά ρρος!»
Δυστυχισμένε Γ κρέζ! Χρειάζεται τόλμη. Ή
σκακισταί' καί τό βράδυ τής ίδιας ήμερος τόν
τέχνη
καί τό θάρρος, στά ογδόντα χρόνια, λογα
έβλεπες στό Πόν-Νέφ, Ανάμεσα στούς στρατιώ
τες καί τούς πολίτες. «Σ τά δπλα εμπρός» ¿φώ ριάζονται μόλις. Καί τέλος ¿λύγισε. Ή ήλικία
ναζε τό πλήθος τρελλό. Καί ο δυστυχισμένος ό σταμάτησε τήν όρμή του.Τώρα πειά δέν ιόν
βλέπουν νά φορή τά παράξενα φορέματα, νά χαγέρος ζωγράφος θυμότανε τά περασμένα χρό
νια ¿πού, άπό τήν ΐδια θέσι τοΰ χάλκινοι» καβα ζεύ|| στις δχθες τού ποταμού, άπό τό Π όν - Νέφ
λάρη, άντί Ανθρώπους ώπλισμένους κ ο λ πολι ώς τό νησί Σαίν - Λουΐ, κάτω άπό τή σκιά τών
τικούς καταδίκους, έβλεπε τά μεγα'λα δένδρα δένδρων δπου ό Ρετίφ, γέρος πειά καί παραλυτι
τον δρόμου, τ ο πρόστεγον τών βιβλιοπωλείων κός, Ιρχόταν ακόμα καί έχάραττε τά όνόμαια ιών
καί μιαν ωραία ξανθή κόρη, πού είχε μικρό γυναικών πού είχε Αγαπήσει. Αί Αναμνήσεις
ποδαράκι, γελαστή καί ρόδινη, καί πουλούσε έρχόντανε θλιβερές πολύ μαζί μέ τά πεθαμένα
φύλλα, μπρος στις θύρες τών βιβλιοπωλείων
βιβλία.
Ό πόνος τόν έσυρε χαμηλά' καί, στήν Ιποχή άπό τήν όδόν Σαίν-Ζάκ έως τήν δχθη Όγκυστέν.
Στή δύσι τής ζωής αύτής, τόσο μακρυνής καί
τής Τρομοκρατίας καί τοΰ Διευθυντηρίου καί
τόσο
βασανισμένης, ήρθε σάν Απροσδόκητη
στήν άρχή τής Αυτοκρατορίας, τόν έβλεπαν μέ
τά κόκκινα του φορέματα, στά χαρτοπαίγνια Ικδίκησις τοΰ Ανθρώπου πρός τήν τύχην. Ό
καί στά καταγώγια' καί τά άσπρα μαλλιά τού Γκρέζ, σέ δλη του τή ζωή, ήταν ό ζωγράφος
ευγενικού πατέρα, τά σεβαστά ώραΐα μαλλιά τών κορασίδων. Είχε ζωγραφίσει μεγαλοπρεπώς,
οπού ή Κυρία Βιζέ-Λεμπρέν τόσο τά ¿θαύμαζε, σέ είκόνες λαμπερές καί ώραΐες, παντοτεινό τό
τό έβλεπες πλάι-πλάι με τις περροΰκεςτών άσε έγκώμιόν τους. Λέν στάθηκαν Αχάριστες' και ώς
μνων γυναικών τού Διευθυντηρίου. Ή τέχνη τά τελευταία γηρατεΐα, τότε πού ¿πλησίασε δ
του, καί «υτή άκάμα ¿γνώρισε κάτι σάν ταπεί θάνατος, τ ό ν . Αγάπησαν. Ή κόρη του Ά ννα ,
νωση καί ήταν ή θλιβερή παρφδία τής τέχνης ή βαφτιστική του Καρολίνα, πού παντρεύτηκε
τόν κ. Βαλορί, ή κυρία Ζυμπό, ή Δ * Αεντού,
πού τόν είχε δοξάσει. 01 γυναίκες πού ζωγρα
φίζει, δείχνουν τό είδος των . μοντέλων πού ή Δ 1ς Μάϋερ μαθήτριες του, ήταν Αγνή συν
τροφιά στό τέλος τής ζωής του. Έ ω ς την τε
λευταία ήμέρα οΕ γλυκείες αύτές καί χαριτωμε1

'Α ρχεία τής Γαλλικής Τέχνης-
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νες κόρες Ιχάριζαν στόν γέρο διδάσκαλο άδολη
άγάπη καί ευγνωμοσύνη. Καί ήταν Αναγκαία ή
αγάπη αυτή!
Ή τα ν δίκαιο, ήταν φυσικό, νά τιμήσουν,· τε
λευταία φορά, οί παρθένες εκείνον πού — καλύ
τερα άπό κάθε άλλον— ζωντάνεψε . έμορφα
μάτια, εκανε νά λαχταρίσουν έμορφα χείλη,
έμορφα δόντια, έμορφα στήθη. Ή ταν ωραίο
πού συνώδευσαν έως τό κατώφλι των δακρύων,
ιόν μεγαλύτερο καί τόν πειό «ίσθαντικό ζωγράφο
τους. Ή τα ν ωραίο προπάντων οπού, μέ τήν
τρυφερή τους άγάπη επούλωσαν τίς πληγές πού
μια άλλη γυναίκα, μέ τά ρόδινα δάκτυλά της,
είχε άνοίξει στη θερμή αυτή καρδιά.
Πέθανε τέλος, λησμονημένος από τούς συγ
χρόνους του, στάς 21 Μαρτίου ι8(?5, είκοσι
χρόνια μετά τόν Διδερό καί δεκατέσσερα πρίν
άπό τόν Μερσιέ, τούς φίλους του, ένα έτος πρίν
από τόν Ρετίφ καί τόν Φραγκονάρ. Δύο άνδρες,
μία γυναίκα Ακολούθησαν τό φέρετρο. 0 1 δύο
ήταν δ Ντυμόν καί ό Μπαρτελεμύ.
Ή γυναίκα ήταν ή δρμητική Ικείνη, ή γε-

μάτη πάθος Μάΰερ, πού άγάπησε, μέ λατρεία
τόν Πρυντόν καί πού ατό τέλος σκοτώθηκε άπό
αγάπη πρός αύτόν, άνοίγοντας μέ τό μαχαίρι τό
στήθος, της. Έ ω ς τό νεκροταφείο τόν συνώ
δευσαν -μέ δάκρυα ή "Αννα, ή- μεγαλείτερη
κόρη του, ή "Αντιγόνη τοΰ ζωγράφου, ή Καρο
λίνα, ή κυρία Ζυμπό, ή,Δ^Λεντοΰ. Ή ταν μια
έμορφη ήμέρα, τέλος τοΰ χειμώνας καί πρώτο
ξάνοιγμα τής άνοιξης. Χλωμός ήλιος λαχταρούσε
μέσα στήν κίνησι καί τόν θόρυβο των στρα
τιωτικών παρατάξεων.
Τό Παρίσι, μεθυσμένο άπό γιορτές καί άπό
νίκες, ζοΰσε μέ μόνο τήν Ιπιδεικτική μεγαλοπρέ
πεια τοΰ Ναπολέοντος. Καί, μέσα στήν πρωινή
δροσιά, μέ τά τραγούδια τών στρατιωτών, μέ
τή βοή καί τόν κρότο τών κανονιών, οί άνθρω
ποι Ικύτταζαν ξαφνιασμένοι τίς νέες αυτές γυ
ναίκες κλαμένες, μέ μακρυά πέπλα, φορτωμένες
όλες μέ βιολέττες καί μέ ωραίες πριμαβέρες πού
νόμιζες πώς συνοδεύουν στόν τάφο τών λουλουδιών τόν άρχαίον Ά δ ω ν ι, τόν παλαιόνΆδωνι,
νεκρόν εποχής σβυσμένης, κόσμου χαμένου.
|Τέλος— Μ«τάφβ· Κ, Μ.)

ΕΔΜ ΟΝΔΟΣ

Π ΙΛ Ο Ν

ΑΠΟ ΤΟΝ Β10Ν ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ *
τάς δύο Ιπομένας ¿πιστολάς πρέπει νά
Δ ιάπροτάξωμεν
όλίγας γραμμής, διά νά μάθη δ

ή κόρη έπειτα -μετενόησαν. Ά λλά πολύ άργά
Ή δρνησις πολύ είχε δυσαρεστήση τήν οίκογέευμενής ημών άναγνώστης δτι πρόκειται περί νειαν Μεσσαλά. ’Ακολούθως είχον συλλάβει οί
τοΰ θανάτου τής. άνε.ψιάς τοΰ ποιητοΰ ’Αγγελι γονείς τήν Ιδέαν νά δώσουν σύζυγον εις τήν
κής. 'Η πολύτιμος αύτη κόρη ήτο ¿κ φύσεως κόρην τόν άδελφόν τοΰ Στεφάνου Μεσσαλά ή
προικισμένη μέ γενναία αισθήματα, μέ καρδίαν τόν Διονύσιον Καρρέρ. Ά λ λ ’ Ι'μειναν αύτά άπλαΐ
μεγάλην. Ό ποιητής τήν ωνόμαζεν ή λιγόλογη
ιδέαι. Μετά τίνα καιρόν άπεφάσισαν τόν γάμον
καί υπερβολικά τήν ήγάπα, διότι πάντοτε.σιω της μέ τόν εΰγενή και πλούσιον Δημήτριον
πηλή παρετήρει καί έσκέπτετο. Ώ ς ό άναγνώστης Μηχαλίτσην, Ή κόρη είχε τήν καρδίαν της δοεΐδεν έκ τής Ιπιστολής 5 ’Οκτωβρίου 1838 1, ό
σμένην είς άλλον. Προς δε είχε σχηματίσει τήν
ποιητής επεθύμει νά λάβη ή κόρη αυτη διά πεποίθησιν ότι. τά αίσθήματα αυτής διέφεραν
σύζυγον τόν κόμητα Θεοτόκην. ’Άγνωστος μάς άπό τά αίσθήματα τοΰ μέλλοντος συζύγου της.
είναι ή άπάντησις τοΰ άδελφοΰ τον, διότι τοιαύ- Δεν έβλεπε ήόδινον τή μέχχον της. Άλλά, ώ ς
την δεν εΐδαμεν εΐς τάς Ιπιστολάς πού εχομεν εΰπειθής θυγάτηρ, ώφειλε νά ΰπακούση εΐς τούς
ύπ’ δψιν.
γονείς, οί οποίοι τό συνοικέσιον τοΰτο ένόμιζον
’Επιστολή δμοις τοΰ άδελφοΰ του τής 26 κατάλληλον καθ’ όλα.
’Απριλίου ι8.47> γράφει ότι Ιπρόκειτο νά γίνη
Δυστυχώς, Ινφ ήσαν όλα έτοιμα διά νά τελεό γάμος μετά τον Στεφάνου κόμητος Μεσσαλά.
σθή τό μυστήριον τοΰ γάμου, έδηλητηριάσθη ή
"Ηθελε τόν γάμον ή γραία Μεσσαλά, καί αυ κόρη καί άπέθανε τή 21 Αύγουστου τοΰ 1850 .
τ ό ς ,δ αδελφός τοΰ ποιητοΰ, ήτο ευχαριστημέ Ό Ά γγελος Ζήζος, δτε κατά τό τεσοαρακονταήνος. ’Αλλά ούτε ή κόμησσα Δημ. Σολωμοΰ, ούτε μερον συλλειτουργόν ¿δημοσίευσε νεκρολογίαν
ή κόρη ήθελαν. Ατά τοΰτο τό συνοικεσίου έναυά- τής κόρης, λέγει δτι έπί οκτώ ή μέρας πολύ ύπέγησε προς μεγίστην λύπην τοΰ πατρός τής κό φερεν. Οί σύγχρονοί, της διηγούνται ότι, άμα
ρης. Μάλιστα οΰτος έγραφε προς τόν άδελφόν έφερεν ή.<5άπτρια τό νυμφικόν, φόρεμα,.τό έφότου ποιητήν, δτι τόσον έλυπήθη, ωστε δλίγον ρεοε καί ήθέλησε νά μείνη μέ αύτό έως ο,του
ελειψε νά χάση καί τήν ζωήν τον. Ή μήτηρ καί ¿ξεψύχησε, καί μέ αύτό τήν ενταφίασαν.
Ό Σολωμός κατά τάς ήμέρας τοΰ δυστυχή
* Συνέχεια- «Π ανα& ήνωα» 15-30 Σεπτεμβρίου σ. ιο ί.
ματος, είχε κακήν προαίσθησιν διά τήν ανεψιάν
«Παναθιΐνπιβ» τόμ. Ι Η ', σελ. 166.
του. Έγραψε, διά τό δυστύχημα, ποίημα, τοΰ

όποιου δ Πολυλάς, άτυχώς, μόνον στίχους ήδυ- ^
νήθη νά εύρη. 'Ο Δημήτριος Μινώτος μδς επε-'- '
βεβαίωσεν, ότι ό ποιητής έσιειλεν είς Ζάκυνθον >
ολόκληρον τό ποίημα, δτι τό Ιδιάβασεν, άλλά ,
δεν τό εκράτησεν είς τήν μνήμην, ουδέ έκαμεν
άντίγραφον.
'
’ Ιδού αί δύο Ιπιστολαί αί άφορώσαι τόν θ ά 
νατον τής Ανεψιάς του.
Κ έρ κυρ α , 8 Σ ε π κ μ β β ίο ν Ε . Ν . 1 8 5 0

«Τό άμετρον μεγαλείον, μέτό όποιον ή κόρη
¿ποδοπάτησε τάς επιγείους δυνάμεις, όπου μέ
τόσον τρο|τεράν τέχνην ήγωνίζοντο νά καταβά ·
λουν τήν ΰπαρξίν της, έξήγειρεν Ιντός μου τόν
μεγαλείτερον θαυμασμοί'. Χιλιάδες χιλιάδων Αν
δρών θά ήδύναντο νά μάθουν άπό αύτήν πώς
νά ζήσουν καί πώς ν’ άποθάνουν. Ή τελευταία
αυτής σκέψις, μακράν άπό τούς θησαυρούς τοΰ
πόνου, πρύ έμελλον νά πέπι»η> Ιπ\ τοΰ φερέτρου
της, έστράφη μόνον πρός ¿κείνους, οί όποιοι
ένδομύχως τήν ήγσπησαν, καί ¿πεθύμησε νά
μετριασθή ή αγωνία των. Είμαι Ιγώ ικανός νά
συντρέξω είς τήν Ιπιθυμίαν της, Ιξυψούμενος μέ
δύναμιν πρός αύτήν, ή οποία είς τήν πατρίδα
τοΰ Άγαθοΰ, δπου μετά πόθου τήν έσυρεν ό
τρόπος τής ζωής καί τοΰ θανάτου της, θα μδς
φύλάττη άπο τούς τόσους μανιώδεις πού είναι
γύρω μας. Τοιουτοτρόπως, τό συμβάν τοΰτο, τό
όποιον μέ τήν σκιάν του ήλθε κρύφιον καί Ισχυ
ρόν, Ιπί τόσα έτη, νά μοΰ ταράξη τόν νοΰν, μοΰ
ανοίγει, τώρα πού συνέβη, πηγήν γνώσεως καί
παρηγοριάς. Ζ ώ μέ τήν βεβαιότητα, ότι ό Θεός
θά χαρίση τάχιστα τό αύτό καί εΐς τήν ίδικήν
σου ψυχήν*.
ο δ ιο ν υ ς ιο ς σ ο υ
«Υ. Γ. Μή διαβάσης αύτήν τήν επιστολήν
παρά μόνον είς τόν 'Ράϊνερ*.
Τή 22 τοΰ ίδίου μηνός Ιταχυδρόμησεν δ
ποιητής τήν έξης Ιπιστολήν συνεχί.ζουσαν τήν
προηγουμένην.
«Είς τήν επιστολήν, τήν όποιαν σοΰ έγραψα
τήν 8 Σεπτεμβρίου, τήν όποιαν είξεΰρω δτι
έλαβες, προσθέτω δτι, σνλλογιζόμενος τήν εν·
λογημένην κόρην καί την φύσιν της, είδα δτι,
επειδή δέν ήδύνατο νά διάγη τόν βίον, τόν όποιον
ζώ εγώ καί ό όποιος ήτο ό μόνος άρμόζων
δι’ αύτήν, διότι τήν ήμπόδιζαν τό φΰλον της καί
ό τόπος είς τόν όποιοι’ έζη Ιξ άνάγκης, θά εύρίσκετο είς περιστάσεις, αί δποΐαι θά διετάραττον
τήν ψυχήν της καί ίσως καί τό πνεύμα της.
’Εκτός τούτου, έγώ πιστεύω, δτι παν δ,τι συμ
βαίνει Ιδώ κάτω, έρχεται πάντοτε εγκαίρως,
δπως καί δν φαίνεται είς ή μάς, πού ολίγον ζοΰμεν καί δλίγον βλέπομεν. "Έκαμα Ιγώ μάλιστα
καί μακράς συνομιλίας μαζί της, ώς νά ήτο
ζωντανή. Και άκόμη, εσυζητήσαμεν περί τοΰ
συμβάντος το όποιον, άπό πολλοΰ περιεμένετο.

Τήν ήρώτων έπί πολλήν ώραν αν κάνη κρύον.
Προνοητικώς μοΰ άπήντησε ναί, δν καί Ικανέ
πολλήν ζέστην. Έ γ ώ τήν ¿πίστευοα.
«Είς τήν επιστροφήν σου δέν θά είμαι πλέον
Ιδώ. Έ π ί ολίγους μήνας πρέπει νά εύρω τήν
γαλήνην είς τάς σπουδής μου τής οϊκίας είς Νεάπολιν. "Οθεν νά βιασθήςνά μοΰ στείλης διακόσια
ή τριακόσια τάλληρα. Μοΰ άναγκαιοΰν διά τό
ταξεΐδι, διά έκτακτα έξοδα, τά οποία έκαμα καί
διότι έπέρασε μισός μήνας διά νά μοΰ στείλης
τό μηνιαίου».
Δ 2.
θ ά παρετήρησεν ό άναγνώστης ότι ό ποιη
τής, ώς πολλοί άλλοι μεγάλοι Ανδρες έβλεπεν
οράματα. Έπασχεν άπό ύπερδιέγερσιν τοΰ εγκε
φάλου. Ό άδελφός του εΐς τινα επιστολήν τοΰ
ι 853 > γράφει δτι ό ποιητής άπό νεανικής ηλι
κίας ώραματίζετο καί ενόμιζεν δτι συνδιελέγετο
με προσφιλή πρόσωπα Αποθαμένα ή απάντα.
Ή μικρά αΰτη επιστολή δέν φέρει καμίαν
ημερομηνίαν, άλλ’ εκ τής επιγραφής άποδείκνύεται δτι ό άδελφός τον τότε ήτο ύ ψ η λ ό τ α τ ο ζ ,
δήλα δή Πρόεδρος τής Γερουσίας. 'Ώστε εδώ
Ιχει τήν θέσιν της.
«Μέ μεγάλην χαράν άνέγνωσα, αδελφέ μου
ευλογημένε, τάς λέξεις σου. "Οσα περισσότερα
διά λογαριασμόν μου δύνασαι νά δώσης είς τόν
άνεκτίμητον φίλον, τόσον θά μείνω περισσότε
ρον. εύχαριστημένος. Ά ς καταδεχθή αυτός νά
τά δεχθή.
« Ή οίκία δπου έμενεν ή μητέρα μας, αδιανέ
μητος είναι' διατί δέν τήν δίδεις;»
Δ
Δέν φέρει ή κατωτέρω ήμερομηνίαν, ούδέ
Ιστάλη διά τοΰ ταχυδρομείου, άλλά Ιγράφη διαρκοΰντος τοΰ πένθους διά τήν ανεψιάν του, ώς
άποδεικνύει τό μαΰρον βουλλοκέρι' ώστε Ιδώ
είναι ή σειρά της.
«"Εχεις δλατά δίκαια, άλλά πάμε δ,τι σοΰ ζητώ.
μή αφαίρεσης τήν άγάπην σου άπό τόν Νικό
λαον. Τό πάν τώρα, δι’ άγάπην μου' έπειτα θά
εδρης τήν παρηγοριάν μόνος σου. Δέν δύνασαι
σύ ποτέ νά λείψης άπό τά τέκνα τής Άννέττας.
"Οθεν, πρός χάριν αύτής τής ίδίας, ή δποία
τώρα μάς προστατεύει, συγχώρεσέ τόν Νικό
λαον. Ό κακόγνωμος ο κόσμος θ ά Αναγνώριση
καί είς τοΰτο τό μεγαλείον τοΰ χαρακτήρος σου.
Προσπάθησε νά λησμονήσης τά πάντα καί δείξε
τήν μεγάλην ψυχήν, τήν οποίαν έχεις.
«Θά σοΰ γράψω εκτενέστερον, διότι Ιντός ολί
γου ή παρούσα άναχωρεΐ.
« Ά π ό πολλοΰ δέν συνέβη, ούδέ θάσυ μ βή ΐσω ς
νά κάμω έκτακτα έξοδα. Μόνον καμιά δεκαριά
ήμέρας πρό τοΰ Πάσχα νά λάβω εκατόν κολλονάτα».
ο μ ο ν υ ς ιο ς σ ο υ
Ό άναφερόμενος Νικόλαος είναι ό Λούντζης.
(Συνέχεια]
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Ό Μ Α Θ Η ΤΗ Σ— Π αρακολουθείτε τήν α ν όρ θω σ α ·;
Ό κ- ΑΣΟΦΟΣ — Πούχν ά ν ό ρ θ ω σ ιν ;
Ό Μ Α Θ ,— Τ ήν άνόρθωσιν τοδ Κράτους, τήν δποίσν
ΰπεοχέθη ή Έ πανάοτασις.
Ό κ. Α ΣΟ Φ .— Π ώ ς θέλετε νά τήν παρακολουθήσω
ά π ό τ ώ ρ α ; Τί> Κ ράτος δμΟιάζει μ’ Ενα ασθενή, δσιερα
άπ ό Ιατρικόν συμβούλιον. Ή λ θ α ν οί νέοι Ιατροί, μέ
τήν ζωηρότητα πού χαρακτηρίζει πάντοτε τούς νέους,
«κόμη καί όταν είναι ιατροί, καί ώμίλησαν όλίγα λατι
νικό, ε\ς τ ό παράπλευρον δω μάτιον. Έ π ε ιτ α ¿μπή
καν εις τό δω μάτιόν του. Τ ου έπέταξαν όλα τά παλαιό
του φάρμακα, όλα τά χάπια καί όλα τά μαντζούνια
και δλα τά κριθαρόνερα. «Λεν εχομίν καιρόν νά χάνω·
μεν, είπαν οί νέοι ιατροί, μέ τά α θ ώ α χορταρικά. Ε δώ
χρειάζεται μιά δραστήρια θεραπεία, " Η τοδ ύψους
η τοδ βάθους».
Ό ΜΑΘ. —: Γ νω ρίζετε βλέπω
γλώσσαν.

καλά

τήν. ιατρικήν

Ό κ- ΑΣΟΦ. — Κ αί τήν γλώσσαν τής Έ π αναστάσεως. Έ π ε ιτ α κάποιος άρπαξε Ινα εμπλαστρον άπό
τήν πλάτην τοδ άοθενοδς καί τό επέταξε μ έ περιψρόνησιν. «Τ ά σοβαρά νοσήματα δέν θεραπεύονται μέ τά
/μ π λ οσ τρα τής κυρούλας μου», είπε· Έ ξεκόλλησε μέ
τόσην βίαν τό εμπλαστρον, ώ στε άπέσπασε κ α ί τήν
Ιπιδερμίδα τοδ άσθενοδς. Ό ά σθενή ς έπόνεσε καί οί
οικείοι του Ιταράχθησαν. Ά λ λ ά τί σημαίνει ; Ή νέα
ιατρική δεν έχει καιρόν ν ά χάση. Β ιά ζεται νά έφ σρμοση τήν νέαν θεραπείαν, αδιαφορούσα αν πληγώνη
καί ολίγον τόν ά σ θ ε 'ή .
Ό ΜΑΘ. — Ό νέος αυτός ιατρός σας μοϋ φαίνεται
πω ς όμοιάζει δλίγον μέ τόν Τυπάλδον.
Ό χ ΑΣΟΦ. — "Ισ ω ς νά τοδ δμοιάζη είς τήν βίαν,
ή οποία είναι χαρακτηριστική τ ή ς νεότητος, κ ιιθώ ς και
ή αφροσύνη. Κ αί ή βία καί ή άφροσύνη είναι άρεταί
τής νεότητος.
Ό ΜΑΘ. — ’Α ρετή καί ή αφροσύνη ;
Ό κ. ΑΣΟΦ. — ’ Αρετή βέβαια, αναλόγιο; τοδ πεδίου
τής ένεργείας της. Τ ό πεδίον όπου ένήργησεν ·ή Αφρο
σύνη τοδ Τυπάλδου ήτο άκατάλληλον, 'Ε άν ήτο διαφοςιετικόν, ή πραξις του θ ά ώ 'Ό μ ά ζετο ηρωισμός.
Κ ατά βάθος είναι τ ό ίδιον πράγμα πού παίρνει διά
φορα ονόματα, άναλόγως τής περιστάσεως, καί όδηγεΐ
¿λ λ ο ιε είς τήν λαιμητόμον καί άλλοτε είς τήν δόξαν.
Ή άφροσύνη είναι άρετή καί ελάττωμα τής νεότητος'
όπ ω ς η φρόνησις είναι άρετή καί ελάττωμα τοδ γήρα
τος. Ά λ λ " (3ς έπανέλθωμεν είς τόν άσθενή μας.
Ό ΜΑΘ. — Σ ά ς ¿ρώτησα έάν παρακολουθήτε τήν
άνόριίωσιν.
Ο κ. ΑΣΟΦ. — Π ώ ς θέλετε, σάς είπα, νά τήν παρα
κολουθήσω άπό τ ώ ρ α ; 'Ο .ά σ θενή ς είναι τό βέβαιον
ότι άν ω ρθώ θη ολίγον άπό τήν θέσιν του, όσον διά
νάνακαθίση είς τό κρεβάτι του καί νά πάρη τά νέα
του ιατρικά. Τ ό μέγα φαρμακεΐον, τό όποιον β ρ ί σ κ ε 
τα ι εις τήν οδόν Σταδίου, παρασκευάζει άδιακόπως τά
νέα αύτά φάρμακα μέ πρωτοφανή δραστηριότητα.
Κοπανίζει, β ρ ά ζει, δ ιη θ ε ί, ζυμόνει καί το π οθετεί είς
τά κοντάκια καί τά μπουκαλάκια, τά φάρμακα τών
νέων συνταγών. Κ αί τά φάρμακα φθάνουν το ενα μετά
τό άλλο είς τήν κλίνην το δ άσθενοδς. Οί, νοσοκόμοι
τοΰ τά ποτίζουν. Α κ ό μ η όμ ω ς τά νέα φάρμακα δέν

κατέβηκαν άπό τόν φάρυγγά του. Π ώ ς θ έλ ετε'ν ά γνω 
ρίζω τό Αποτέλεσμα;
, Ό ΜΑΘ. — 'Ο πωσδήποτε πάντοτε θ ά είναι καλύτερα
από τά παλαιά. Δέν Ιχετε εμπιστοσύνην είς τά νέα
φάρμακα ;
a Ό κ. ΑΣΟΦ. — ’Ιδίω ς είς τά δραστήρια φάρμακα,
εις τα φάρμακα «τοδ ύψους ή τοδ βά θο υ ς».' Τ ί θέλετε
νά κάμη.σάς παρακαλώ είς ενα. βαρέως άσθενή μιά
πτισανη ά π ό κ ρ ιθ α ρ ό ν ερ σ ν ; Τ ο δ παρατείνει χήν άγωταυ χωρίς λόγον. Έ ν φ ενα δραστήριον φάρμακον
σώ ζει η φονεύει. Είμαι ύπέρ τών δραστήριων φαρμάκων.
/Ο
Μ Α Θ .— Α ν εξα ρ τή τω ς τών πεποιθήσεων 'σας
αυτών, ή θ ελ α νά γ νωρίζω τήνπρόγνωοίνσάς. Πιστεύετε
εις την σωτηρίαν τοδ άσθενοδς ;
Ο κ. ΑΣΟΦ. — Έ χ ω μεγάλην εμπιστοσύνην είς τήν
κρδσιν του. Κ αί ή κρδσις είναι τό παν. Ό ' όργανισμός
αύτοθεραπεύεται. Ή ίατρ.κή είναι έντελώς δευτερευούσης σημασίας παράγων.
.
.
Ό .Μ Α Θ ·— Προσδοκάτε λοιπόν Α νόρθω σιν;
Ό κ. ΑΣΟΦ. — Π ροσδοκ ώ άνάστασιν νεκρών, καί
ζω ή ν τοδ μέλλοντος αίώνος.
Ό

ΜΑΘ. — ’ Αμήν.

ΠΑΥΛΟΣ

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α ’■
Η

κόρη το ν
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" Α ν τ α ί ο είναι ή Ϊ Ι ρ ά ξ ιλ λ α

τ ο ν Λ ύ σ ιπ π ο ν ;
Φίλε Μ ιχαηλίόη,
Λ Λ Ε , έρωτφς νά σοι γράψω τήν γνώμην μόυ διά τό
* » » ωραίον άγαλμα τής κ ό ρ η ; το υ "Α ν τα ίο . Λ ησμονείς
o t i ο ί ειδικοί αρχαιολόγοι ούδέ καν επιτρέπεται νά
«κφράσωσιν οΐανδήττοτε γνώμην ή καί άπλήν εικασίαν
περι έργου, όπερ δέν ιΐδ ο ν . Σήμερον μάλιστα τόσον
αυστηρά κατέστη ή ευθύνη τής γνώμης τώ ν ειδικών,
οσοι εννοείται σέβονται τήν γνώμην τω ν, ώ στε ούτε
είς καλάς καί πολλάς φωτογραφίας, ούδέ, είς.'καλόν
εκμαγειον κατά τό μέγεθος τοδ πρωτοτύπου δύναιαί
τις νά στηριχθή ασφαλώς. Τ ό παν εί\·αι νά ϊδη τις
και πρό πάντων νά είξεύρη νά βλέπη : m an m uss
sehen, und zwar kennen sehen.
Καί όμως δέν δύναμαι νά όρκισθώ ότι δέν είδον τό
περίφημον αυτό ά γ α λ μ α : εχω μίαν άμυδράν άνάμνησιν τοδ ότι μείέβην κατά τινα ακριβώ ς τώ ν ήμερων
τοδ Νοεμβρίου πρό ένδεκα ετών είς τό Ά ν τ σ ιο , άποσταλεις έκ Ρ ώ μης ύπό τοδ Αειμνήστου πρεσβευτοδ
τής Ε λ λ ά δ ο ς Δημητρίου Κουντουριώτου διά τινα ύπόθεσιν Ελλήνων υπηκόων. Είχον μάλιστα σύντροφον
καί τόν υιόν του πρεσβευτοδ κ. Ά νδρ έα ν Κουντου·
ριωτην « l à τόν^Γενιχόν Πρόξενον τής Ε λ λ ά δ ο ς κ.
R uspoli- Επί τή εύκαιρίφ περιήλθον τήν πόλιν καί
ίσως μετεβην είς τήν V itia Á ld o bra u d in i. . . . . .
Αλλ είνε περιττόν νά έξακολουθήσω τήν συσσώ
ρευση· τών πιθανοτήτων καί εικοτολογιών: καί δν
είδον j o r a τό περίφημοι1 άγαλμα, ιό πράγμα θ ά ήτο
εντελώς ασήμαντον ·. διότι τφ κα,ιρφ ¿κείνψ διέτρεχον
τ 0 ^ ήρωϊκους χρόνους τής άρχεγόνου καταστάσεως,
κ α θ ήν ο άνθρωπος, ό είλικρινής καί μή αΰταπατώμενος, εξελάμβανε τά μέν αγάλματα ώ ς λίθους περιέρ
γους, τους δέ θαυμάζοντας αύτά ώ ς δντα υπεράν
θρω π α, αν^μή ματαιόσχολα καί μωρά. Κ αί έπλανώμην
ανα τάς _ απεράντους αίθούσας τοδ Βατικανού, τοδ
Καπιτωλίου, τοδ M useo Nazionale delle T erm e D iócleziane, το δ Λατερανοδ καί τόσων άλλων τής άίωνίας

πόλεως, διερωτών έμαυτόν επί μήνας π οδ είνε τό
ώραίον, τό άξιον σπουδής εντός τών άναπηρων αυ
τών καί ψυχρών ειδω λω ν;
Κ α θ ώ ς βλέπεις διέτρεχον τήν εποχήν τοδ να βλέπω,
άλλό χωρίς νά ήξεύρω νά βλέπω· και τό τελευτάίον
τούτο ήτο μία τέχνη, τήν όποιαν κολακεύομαι να
πιστεύω ότι μετά πολλά ετη καί κόπους κ ατω ρθω σα
έν μέρει νά μά θω · είς τήν απώλειαν δέ τόσου χρόνου
μή νομίσης δτι συνετέλεσε μόνον ή φυσική μου_δυσμάθεια' πολύ μέρος αΰτής διαμφισβητεΐ έπιτυχώς ή
εν τφ Πανεπιστημείψ δο θεΐσα τότε είς ήμάς πνευμα
τική Αρχαιολογική τροφ ή , τής όποιας τήν ποιότητα
δύνασαι νά ύποθέσης.
Καί τώρα άς ελθω μεν είς τό άγαλμα· τό σωστον θ α
ήτο νά μή ελθω μεν, συμφώνως πρός τά^άνωτερω.
Προκειμένου όμω ς νά ποι γράψ ω κάτι τ ι ανευ άξια·σεων, άφ’ οΰ είχες τήν καλωσύνην νά μοι στείλης
αρκετός φωτογραφίας τού έργου, δν καί δχι καλάς
όλας, ή μπορεί ό κανών νά λάβη καί μερικής έξαιρεσεις· άλλως τε Ιχομεν πολλά έλαφρυντιπά: ó Brunn
καί ó Friederichs καί άλλοι έγραψαν περί τοδ 'Ερμοΰ
τοδ Πραζιτέλους χωρίς νά τόν ιδωσιν, δ Loeschke
περί τοδ ’Εφήβου τών ’ Αντικυθήρων καί άλλων επί
σης, αύτός δέ Furtw ängler π αρέβη τόν κανόνα, ον δ
ίδιος Ιθεσεν· ούδέν άπορον Αν καί Ιγώ , si licet parva
conparare m agnis, π αραβώ αύτόν.
.
Έ ν π ρ ώ το ι; τήν ΰπαρξιν τοΰ αγάλματος εμαθον
μόνον Ικ τ ιν ω ν είκόνων τώ ν έφημερίδων « Ε μ π ρ ό ς ·
καί «Κ αιρών», άγιωώ δέ οίανδήποτε γνώ μ η '^ά ρχα ι^
λόγων περί αότοΰ. Έ κ τών είκόΐ’ΐον φαίνεται^ ασφαλώς
ότι είναι μαρμάρινον καί μεγέθους όλίγον ύπερτέρου
τοδ φυσικού- ή ¿ργασόα θ ά ε ΐ ν α ι τόσον έντεχνος, ωστε
νά θεωρήται π ρ το τό τνπ ο ν Ιργον καί οΰχί α ντίγρ α φ ο*.
Ά λ λ ’ ίσω ς είναι άντίγραφον ύπό λίαν δεξιούς καλλι
τέχνου π ο ιη θ έ ν : τούτο υποθέτω βλέπων ότι ή δεξιά
χειρ άπό τού άγκώνος περίπου ή το πρόσθετο?, ποιηθεΐσ α έξ ιδιαιτέρου τεμαχίου μαρμάρου καί γομφιοθείσ α είς τό κύριον σώμα. Ή περίπτωσις αυτή και η
προεξοχή τής Αριστερός χειρός ίκανώς εξω τοδ σ ώ μ α
τος, μάλιστα δέ αί πτυχαι τών ενδυμάτων δεικιώουοιν
έργασίαν.έπί μ ετά λ λ ον τό πρώτον προΰπολογισθείσαν.
Καί ή ίκανώς δμοία γυνή, ήν όνομάζομεν μεγάλην
Herculanese, ώραίον μαρμάρινον άγαλμα, Ιχει πάσας
τάς σχετικά; ιδιότητας τή ς Αρχήθεν Ιπί χαλκού εργα
σίας τοδ άρχετύπου.
Ή στάσις τοδ Αγάλματος είναι ασ υ νη θη ς: τό ραρος
τοδ σώματος φέρει έπί τού Αριστεροδ σκέλους, έν φ
τό δεξιόν Αποαύρεται παραπλεϋρως κεκαμμένον, πα
τούν διά τοΰ προσθίου τοΰ πέλματος μετά τίνος ορμής
κινήσεως πρός τά έμπρός σχεδόν περιστροφικής, ήν και
τό όλον δεξιόν ήμισυ τού σώματος ύποδηλοί. Έ κ τουτου είκάζομεν δτι δ καλλιτέχνη; προϋπέθεσε τό έργσν
του ώ ς διανοούμενον νά κινήται κατά χώραν στρεφ ομενον έκ δεξιών πρός Αριστερά, ώ ; πράττουσιν οί ρη
τορεύοντες Αφ’ ύψηλοδ πρός πλήθος^ περικυκλούν
αυτούς πανταχόθεν καί χαμηλότερον ίστάμενον. Τούτο
δεικι-ύει καί ή Αρκούντως ισχυρά κλίσις τής κεφαλής
πρός τά κάτω καί ΑριστερΑ ε α υ τ ή ς '.
.
, ,
Έ κ τούτου είναι φανερόν ότι ό καλλιτέχνης και υπέ
θεσε καί έξόχω ς επέτυχε νά παραστήση γυναίκα νεα
ρόν, Ανδροπρεπώς ώραίαν, έμπνειισμένην, §αψ φδοδσαν ή Απαγγέλλουσαν ποιήματα ενώπιον θαυιιαζόντων
Ακροατών, προσέχουσαν είς αύ τ« καί Ανήσυχον^ίσταμέ\·ην, όπως Ακριβώς ο ί θεοφ όρητοι Αλλ ευγενείς και
1 Ό κανών του Λυσίππου, έν Αντιθέσει προ? τον τοΰ Πολνκλείτου καί τώ ν ’ Αθηναίων καλλιτίχνών, Οαο/ωγίζιι κίιηοιν
κατά χ ώ ρ α ν olirl ποό? τά έμπρός- Ακόδει%ις πάντα τα
αΰτοΰ, Ιδίως & Άποξυόμτνος- καί αΰτος ό Αγίας τώ ν ΔεΧφων
&81KVÓSI τήν Ι μ μ ο ν ο ν ν α τ ά χ ώ ρ α ν στάσιν, Ιδιότητα του Λυοιππιίου ϊδίος κανόνος* όκριβώς τό σχήμα (motive) τής κόρης του
Ά ν τσυ » ένέχει τά στοιχεία ταϋτα, χαρακτηριστικώτατα του υπε
ρήχου έκείνου καί πρός τήν φόστν &ριοτα προσηρμοβμένου
A v a i x K t i o v κβνόνος.

μεγάλοι ποιηταί. Π αράδοξον ομ ω ς είναι τό δτι βλεπει
είς βιβλίον ή πίνακα δίπτυχον, έν φ οι ραψψδουντες
Απήγγελλοτ’ Από στόματος. Ά λ λ ’ είναι Αβέβαιον εν
ταΤς φωτογραφίαις καί τό Αντικείμενον οπερ κρατεί
και ή διεύθυνσις τοΰ βλέμματος άκριβώς· επίσης δεν
Αποκλείεται ή εικασία δτι ή γυνή εγραφεν έπι τού
διπτύχον οδτως έφαντάσθη καί ό Σ ολ ω μ ός τήν Δόξαν:
'

”

«μελετφ τά λαμπρά π αλλη κ άρια »!

Κ αί τό ένδυμα τής γυναικός ταύτης Ιχει τ ι τό Αρμόζο ν είς π οιη τα ς: χιτών άχειρίδωτος, σχεδόν^ ποοηρης,
έζωσμένος περί τήν όσφύν, φυσικών καί ελεύθερων
πτυχώσεων, οίας μόνον ή περί τούς χρόνους τού Λυσίπ
που (350 π. X .) τέχνη γινώσκει νά άποδίδη τοσον
άκριβώς καί μετά μεγάλων γρ α μ μ ώ ν δ ^χιτων άφινει
γυμνόν τόν δεξιόν ώμον καί τό στήθος, ω ς να πρόκει
τα ι περί έκτελέσεως βαρύτερος καί κοπιωδέστερος
εργασίας, οία ή Απαγγελία ή γραφή. Τ ό δέ ιματιον,
καλΰπτον όλίγον τά περί τό μέσον τοδ σώματος μέρη,
συνεστράφη έν σπουδή περί τήν όσφυι^ και ερριφθη
έκ τών δπισθεν πρός τά έμπρός έπι τού δεξιού ωμου
κατά τρόπον Ανδρικώτερον τοιαύτην διάταξιν τοΰ
ίματίου ούδέποτε ήθελεν Ανεχθή σοβαρα συνηθης
γυνή, πολύ δέ όλιγώτερον ίέρεια ή ό[ΐοία. Ή τοιαυτη
διΑταξις τών ένδυμάτων, τής οποίας συγγετή αντί
στοιχα Απαντώμεν είς εργα τοδ 3 5 ° π - X -, ίδίω;_εις την
Δήμητρα τής Κνίδου καί τόν Μαύσσωλλον της Αλικαρνασοδ (Βρεττανικόν Μσυσεΐον), δέν είνε Αρχαιότερα
τ ο ν Σκοπα* γνωστόν δέ δτι ό Λύσιππος πολυ το σκο·
πα’ίκόν ενέχει είς τά εργα αυτοΰ, ιδίως τά πρώιμα.
Κ α ί ή κόμη Ιχει τ ι τό νεανικόν καί η Ικφρασις τό
Ανδροπρεπέστερος τό ίδιάζον, τό Ατομικόν, το μή
Απαντών εις άλλα εργα τέχνης τού συνήθους τυπου
καί τών ώρισμένων τάσεων.
Έ ν γένει τό Ιργον, ήτοι τό πρωτότυπον, δέν φαίνεται
δυνάμενον νά άναβιβασθή ύπέρ τά 35° π. X - , ούδ Ιχει
δμοιότητά τινα πρός τούς αττικούς γυναικείους τύ
πους, οίτινες έκυριάρχουν τότε έν τή Σχολή του ΙΙραξιτέλους. Ή μ ε ΐ ς ούδέ ίχνος πραξιτελειον ουδέν ουδε
Αττικόν καν Αναγνωρίζομεν έν τφ Αγάλματι τουτφ.
Τουναντίον πολύ τό άργειοσικυώνιον ένέχει το Ιργον, καί άριστα θ ά ήρμοζεν είς τήν τέχνην τοδ Λυσίπ
που αύτοδ.
,
„
,,
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Α κ ρ ι β ώ ς άναφέρεται δ μέγας Σικυωνιος κιΛλιτεχνης ώ ς ποιήσας τήν συμπολίτιδα αυτοΰ ποιητριαν
Ι Τ ρ ά ξΜ α ν . Π ώ ς δέ άλλως θ ά άνεμένομεν την ποιητριαν έκείνην τών διθυράμβων, τών έρωτικί&ν φσμαxuw κ αί σκολάον ·, ούχί βεβαίω ς διάφορον τή ς κόρης
τοΰ Ά ν τ σ ιο . Σημειωτέον δέ δτι δ Νέρων, εις ου τήν
Ιπαυλιν εύρέθη τό άγαλμα, ήτο μανιώδης ποιητης,
καί μάλιστα διθυραμβοποιός^ εύλογον λοιπόν θ ά ητο
ν ά Ιχτι τοιαύτην συνάδελφον εκεί
Ταύτα, φίλε Μ ιχαηλίδη. είχον νά σοι^γραψω πρό
χειρό»;, ώ ς άπλοδς φιλάρχαιες· σοί τά εγραηια δε εκ
ιινήμης, διότι ένταύθα οι’ δέν εχω βιβλίον, ίνα συμβουλευ θώ λίπτομερείας. Τούλάχιστον αύτήν τήν εντυπωσιν μοί εκαμε τό κ α θ ’ δλα θαυμάσιον τοΰιο Ιργον, τοδ
δποίου τήν ίδανικωτέραν εκφρασιν δύνασαι ν ά α π ο δ ω σης είς τό δτι δ Λύσιππος δέν είδε ποτε την Π ραξιλλαν, διότι Ιζη ιο ο καί πλέον Ιτη πρό αύτού· ο\ώε
είνε πιθανόν δτι. είχεν εικόνα τινα αυτής· ¿δημιούρ
γησε λοιπόν αύτός τήν μορφήν τής ποιητριας κατα
τρόπον, δι’ δν δέν θ ά δυσηρεστεΐτο.
■Εν Β ό λ ω τ ΰ 24 ’ Ο κτω βρίου 1(Ό».

Ο φίλος σον
Α. Σ . ΑΡΒΑΝ1ΤΟΠΟΥΛΛΟΣ
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Ο Συμβούλιον τής Α ρχαιολογικής Ε ταιρεία ς κατεδίκασε τό μουσείον τής ’Ολυμπίας : άπεφάσισεν, ως
άνεκοινώθη, νά άνεγείρη Αλλο νέον μουσείον έν Ολυμ
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πιςι, καθόσον κατά τήν κρίσιν αύτού τό ύπαρχον είνε
άνεπίδεκτον δ ω ρ θ ώ σ εω ς καί κινδυνεύει, νά καταπέση.
θ ό ελεγέ η ς , δτι καί πολύ δρ θή καί πολύ δίκαια είνε
η γενναία αΰιη άπόφασις, αν εκρινε μόνον έκ τού θορύ 
βου, οστις κ α θ ’ έκαστον έτος γίνεται περί ζημιώ ν τού
μουσείου καί περί κινδύνου τών έν αύτφ αρχαιοτήτων.

Το Μουοεϊον τής ΌλνμΑίας
Το μουσείον τής ’Ολυμπίας έκτίσθη πρό είκοσιπενταετιας περίπου δαπάνη του αοιδίμου Ά ν δ ρ . Συγγροΰτο σχεδιον αύτού Ιξεπόνησεν ό περίφημος Γερμανός
άρχιτέκτων Adler, εις δε τήν οικοδομήν αύτού επεστάτησε έπισης εις έκ τών διασήμων Γερμανών αρχιτε
κτόνων; την εργολαβίαν τής κατασκευής εϊχεν ό νυν
αρχιτεχνίτης τού Ε θν ικ ού Μουσείου Π . Καλούδης
επεϋεωρει δ ’ έκάστοτε καί δ Dörpfeld τάς έκτελουμένας έργασιας. Ε ις τήν οικοδομήν αύτοϋ Ιδαπανήθησαν
υπερ τας 250,000 δραχμών.
Τ ό μουσείον κειται όλιγώτερον τών 5 λεπτών μα
κράν τών αρ χαίω ^έρειπ ίω ν παρά τήν δημοσίαν δδόν
' λοφου μόλις ολίγα μέτρα ίπερέχοντος ταύτης,
τοσον δηλαδη μονον, ώστε νά άναδεικνύηται τό μουσειον και νά επιβάλληται τώ ν πέριξ, τεθειμένον έπί
υψη/,οτερας όπωσοΰν βάσεως, χωρίς νά δυσχεραίνηται
η εις αυτό μετάβασις.

αρχαιότεροι, δεξιά δέ αί νεώτεραι Έλλήνικαί καί αί
Ρωμαϊκοί.
Λόγιρ μεγέθους οικοδομής τό μουσείον τής ’Ολυμ
πίας είνε τό δεύτερον έν Έ λ λ ά δ ι μετά τό Ε θν ικ ό ν
Μουσείον. Ή αρχιτεκτονική αύτού διαμόρφωσις δέν
δύναται νά.ψ εχθή. Πρακτικούς βεβαίως δέν είνε λαμ
πρά διήρημένον, οΰδ’ ύπελογίσθησαν αί διάφοροι
αΐθουσαι, πλήν τή ς’ κεντρικής, συμφώνως πρός τάς
αρχαιότητας, αϊτινες ήσαν ώρισμέναι νά έκτεθώ σιν έν
αύταΐς. ’Ιδίω ς αί πλάγιοι πλευραί είνε λίαν στενοί, δέν
φ ω τίζεται δέ ^καλώς καί ή αίθουσα τού Έ ρμού,
ούδ’ είνε καί αΰτη άναλόγως ευρύχωρος πρός τό ύψος
τού άγάλματος μετά τού βάθρου, Ά λ λ ’ έκ τών
σφαλμάτων τούτων δέν ζημιούται πολύ ή έκ τού δλου
τής οικοδομής αγαθή Ιντυπωσις, τινά. δ ’ Ικ τούτων,
ω ς τά τής αιθούσης τού Έ ρ μ ο ύ δύνανται μετ’ αρκετής
ευκολίας νά διορθω θώ σιν.
"Α ν δμω ς δέν δύναταί τις νά κατακρίνη τήν άρχιτεκτονικήν διαμόρφωσιν τού μουσείου, ύπάρχουοιν %ν
το ύ τοι; πολλά τά ψεκτά, δσον άφσρφ τό τεχνικόν
ξίερος τής οικοδομάς αύτού. Ε ΰθύς από τών πρώτων
ετών τή ς χρησιμοιήσεώς του έκθέσεις τώ ν επιτηρη
τώ ν ανέφεραν είς τό ύπουργεϊον, ότι τ ά άδοτα τής
βροχής διέρρεον διά τής στέγης, δτι μετά μεγάλην
βροχήν έπλημμύρει τό μουσείον έκ τών ΰδάτων τού
των, οτι δέ καί έκ τών παραθύρων κακώς κατεσκευασμένων είσήρχοντο τά ΰδατα. Τ ό κακόν δέν έθεραπευθη διά τών γενομένων έκτοτε Ιπανειλημμένως
προχείρων επιοκευών, τούναντίον ή κατάστασις έχειροτερευσεν, ή τελευταΐον δέ σταλεΐσα επιτροπή ύποπτεύει, δτι καί τά ξύλα τής στέγης, ίσως δε καί τινες
έκ τών μεγάλων δοκών έσάπησαν ΰπό τών διαρρεόντων ΰδάτων.
"Α λ λ ο φοβερώτερον κακόν Ιγένετο καταφανές ολί
γον μετά τό πέρας τής οικοδομής. ‘Ολόκληρος ή
άνατολική πλευρά έκλινε μικρόν κατά μικρόν πρός
τα έξω καί_ άπεχωρίζετο από τού κεντρικού κτιρίου
σχηματιζομένου έπιφόβου ρήγματος μεταξύ τούτου
και αυτής. ‘Υ π ετέθη , δτι αιτία τούτου ήτο ή κακή
θεμελίωσις τής πλευράς ταύτης καί 8Γ αύτό άντικατεσταθη ολόκληρος έκ θεμελίω ν, ύπεστηρίχθησάν δέ καί
δ ι αντηρίδων τά ν έ α θεμέλια, άλλ’ είς μάτην· τό αύτό
όήγμα, παρουσιάσθη καί είς τήν έκ νέου κτισθεΐσαν
πλευράν. Έ γ έν ειο λοιπόν πρόδηλον δτι αφορμή τού
κακού ήτο ή έξολίσθησις τού εδάφους κατά τήν πλευ
ράν ταυτην.^ "Ο τ ι άλλως τε τό έδαφος, ΰπέστη έξολίσθησιν πρός_ τό με'ρος τούτο τού λόφουΊ έγένετο
φανερόν χα ί έκ μερικών καταπτώσεων δγκων χώματος

Τ ό μουσείον άποτελεΐται Ικ τών έξης μερών, έκ
μιας κεντρικής αιθούσης έχούσης μήκος 25 περίπου
μέτρων και υψος περί τά 15 μέτρα, ενός μεγάλου προ·
00μου έχοντος μικρότερον δωρικόν πράστοον, μιδς
οπίσθιας αιθούσης, έχούσης θέσιν όπισθοδόμου, καί
εκ ουο στενωτερων πλαγίων πλευρών διηρημένων είς
μικροτερας αίθουσας εκατέρωθεν καί κατά
μήκος τών κεντρικών μερών. "Ε καστον τών
μερών τούτων Ιχει Ιδίαν στέγην δωρικοί
ρυαμ,,Ο μετ’ άετωμάτων, ακρωτηρίων καί
ακροκεράμων κατ’ άπομίμησιν άρχαίων σχη
μάτων κατεσκευασμένην. Ή στέγη τής κεν
τρικής αιθούσης, ύψηλοτέρα κατά πολύ τών
'••owwv, ο εο π ο % ϊι του δλου κ ΐ^ ίο υ .
Τ ο μήκος τής κεντρικής αιθούσης ύπελο*
γισθη συμφώνως πρός τό μήκος τώ ν αετω
μάτων τού ναοΟ τού Διός, έξετέθησαν δ ’ έν.
αυτή τά λείψανα τών αγαλμάτων τών άετωju/.των τούτων, κ α θ ' ήν τάξιν έπίστευον πρό
εικοσαετίας ο ί σπουδαιότεροι αρχαιολόγοι,
ö n ειχον ταΰτα καί κατά τήν αρχαιότητα,
διότι, ω ς γνωστόν, τώ ρ α αί γνώμαι είνε όλίγον
διάφοροι, καί μετ’ αύτών αί μετόπαι τού ναού
και η Νίκη τού Παιωνίου. Ή θέσιν όπισθοδομου κατέχουσα αίθουσα προω ρίσθη μόνον
δια τον Ερμήν, έν τφ προδόμψ ιδρύθησαν
τα αγάλματα τών ‘ Ρωμαίω ν αύτοκρατόριον,
εντός δε τών^πλαγίων πλευρών αί λοιπαί
αρχαιότητες τής ’ Ολυμπίας, άριστερά μεν αί
Έ κ τής «*ντβικής αΙΟούσης τοΟ ΜονοτΙου τής ’Ολυμπίας

Είναι βεβαίως πολύ μεγάλα τά κακά ταΰτα τής οίκοδομής τού μουσείου τής ’Ολυμπίας, και οί εξ αυτών
κίνδυνοι αρκετά σοβαροί? άλλ* είναι και ανεπανοροωτα
καί πρέπει δΓ αυτά νά Ιγκαταλειφθή τό ύπαρχον μουσεΐον καί νά άνεγερθή ν έ ο ν ; Γ ελ οιον είναι και νά
ύποθέτη τις, δτι δέν υπάρχει τρόπος οΐαδηποτε στέγη
νά καλυφθή, ούτως ώ στε νά μη διαρρέωσι διά ταυτης
τά ύδατσ. τής βροχής· Τ ό δτι α ί γενόμεναι μεχη. τούδε
έργασίαι πρός άρσιν τού κακού τούτου απετυχον, οφεί;
λεται είς εσφαλμένους έκάστοτε ύπολογισμους περι
τής έκτάσεως τού κ ακ οί καί είς τήν ω ς εκ τουτου έπικράτήσαοαν ύπερβολικήν φειδώ είς τάς δαπανας. Ηδη
ή εσχάτως σια,λεΐσα είς ’Ολυμπίαν επιτροπή έκ μηχα
νικών, προετεινε τρόπον ριζικής διορθώ σεω ς τής στέ
γης μέ δαπάνην, είναι άληθές, άρκετά μεγαλην.
Δυσκολώτερον κατά τό φαινόμενον είναι τό δεύτε
ρον κακόν. Ά λ λ ’ έν πρώτοις ό έκ τούτου κίνδυνος δ εν
είναι άμεσος ούδέ έπίκειται ταχέως- Ά π ό οκταετίας,
όπότε τό πρώτον μετέβην είς τό μουσείον τής ’Ολυμ
πίας, τό έκ τής κ α θιζήσεω ς προερχόμενον ρήγμα τής
ανατολικής πλευράς δέν ηϋζησεν έπ αισθητω ς, σημείο ν
δτι ή ή καθίζησις είνε έλαχίστη, ή δέν είναι διαρκής'
εκτός 8έ τούτου τό κεντρικόν καί κυριιότερον μέρος,
τού κτιρίου ούδεμίαν ούδέ τήν έλαχίστην υπεστη όρατήν βλάβην έκ τής άλλοιώσεως τού έδάφους, τούθ
δ«ερ σημαίνει, δτι τούτο εδράζεται έπί στερεός βασεως·
Δέν γράφω ταΰτα διότι νομίζω , δτι δέν πρέπει νά
ληφθή φροντίς πρός άρσιν ^καί τού δευτέρου τούτου
κακού- Τουναντίον νομίζω , δτι πρέπει μέ πάντα τροπον νά ζη τη θή η ΰ π ο ο τ ή ρ ^ __καί τού έδάφους- ή
γνώμη μου μόνον είναι, ότι τού κινδύνου ^μή οντος
αμέσου υπάρχει καιρός πρός μελέτην καί τού ζητήμα
τος τούτου, δεν είναι δέ ανάγκη έσπευσμενων αποφά
σεων, ούδ’ επείγει ή έκτέλεσις άιτελετητων εργασιών,
α'ίτινες συχνότατα; σχεδόν πάντοτε άποτυγχάνουσιν.
Ε λαττω ματικά έδάφη, διολισθαίνοντα ή καθιζανοντα
άπαντώνται συχνότατα είς τήν κατασκευήν σιδηροδρο
μικών γραμμών, καί δμω ς ταύτα ύποστηρίζονται- ουτω
δύναται βεβαίως νά σ τερεω θή καί τό έδαφος του μου
σείου τής ’Ολυμπίας.
Λοιπόν φρονώ, δτι ούδεμία προκύπτει έκ τών πραγ
μάτων ανάγκη τής έγκαταλείψεως τού ύπάρχοντος
μουσείου καί τής άνεγέρσεως νέου. Ύ π ά ρχουσι του
ναντίον λόγοι, διά τούς οποίους πρέπει μέ παντα τροπον νά ζη τη θή ή διατήρησις τού παλαιού μουσείου,
νά έξαντληθώσι δέ πάντα τά μέσα πρός ύποστήριξιν
αύτού πριν ή φ θάσω μεν είς τήν ανάγκην τή ς άνεγερσεως νέου. Π ρ ώ το ν ή θέσις, έπί τής όποιας είναι
φκοδομημένον τό μουσείον είνε ή μόνη κατάλλη λο; εν
Όλυμπίρ. Ό γνωρίζων τήν ’Ολυμπίαν θ ά ομολογηση,

δτι τόπος μετρίως έξέχων, πλησίον τού χω
ρίου καί τής όδού καί ούχί μακράν_ τών
γ · -άνασκαφών ούδείς άλλος έκτδς τή ς θέσεω ς
ταύτης υπάρχει- Ό έτερος λόφος έπί τού
οποίου γίνεται σκέψις νά κτισθή · τό νέον
μουσείον καί σχετικούς λίαν ύψηλός είνε καί
μακράν τού χωρίου καί τών άνασκαφών, καί
Ιπομένως ή είς τό μουσείον μετάβασις καί
έπίποΥος θ ά είναι καί ίσ ω ς καί είς πολλούς
άδύνατος- Ά λ λ ’ ό κνριώτερος λόγος, δι’ δν
πρέπει νά διατηρηθή τό ύπαρχον μουσείον
είνε ό κίνδυνος τή ς μεγίστης καταστροφής,
ήν θ ά ύποστώσι εκ τής μεταφοράς είς τό
νέον μουσείον αί άρχαιότητες.
Α γ ά λ μ α τα έκ πολυαρίθμων τεμαχίων
συνηρμοσμέν«. κ αί δια. λιθοκολλης και με
τάλλινων γόμφων συγκροτούμενα, είνε βε
βαίως άσφαλή εν ή θ έσ ε ι συγκολλούνται
καί τοποθετούνται τό πρώτον, πιθανωτατον δμως είνε, δτι μετακινούμενα θ ά διαλυθώσι καί θ ά ύποστώσι μεγίστας καί άνεπανορθώτους ζημίας.
,
,
,
Έ ν τοϊς άνωτέρω δέν ώμίλησα έπίτηδες περι τής
δαπάνης διά τό νέον μουσείον, διότι προκειμένου περί
τής ’ Ολυμπίας ούδείς βεβαίως θ ά ύπολογίση τήν δαπά
νην, ούδέ θ ά λυπηθή τις δν δαπανηθώσι 300,000 δραχ.
ή καί τι πλέον δι’ άνέγερσιν νέου μουσείου καί τοποθέτησιν έν αύτφ τώ ν αρχαιοτήτων τής ’Ολυμπίας. Τό
συμβούλων τής ’ Αρχαιολογικής Ε τα ιρ εία ς προεβη είς
τήν άπόφασιν αύτού περί άνεγέρσεως νέου μουσείου
έν Ό λυμπίφ ούχί μετά ώριμον σκέψιν, άλλα παρορμηθέν εκ τού υπερβολικού ζήλου πρός διαφύλαξήν
τών αρχαιοτήτων τή ς ’ Ολυμπίας καί έκ τής πολλής
δυσφορίας διά τήν αποτυχίαν τών έπιχειρουμένων έκά
στοτε μικροεπισκευών, άλλά βεβαίως δεύτεραι σκεψεις
θ ά πείσωοιν αύτό νά μεταβάλη άπόφασιν.^
,
,
'Ε γ ώ πιστεύω, δτι δ>' σταλώσιν είς ’Ολυμπίαν ο
παρά τή Γενική Έ φ ορείφ τώ ν Α ρ χα ιοτή τω ν άπεσπασμένος άρχιτέκτων, ή ό άρχιτέκτων τή ς Αρχαιολογι
κής Ε τα ιρ εία ς, καί είς άλλος μηχανικός ειδικός διά
τήν ύποστήριξιν τού εδάφους, δστις είναι ίσ ω ς δυνατόν
νά ληφθή έκ τή ς υπηρεσίας τών σιδηροδρόμων μέ τήν
εντολήν νά παραμείνωσιν έκεί όπως μελετήσωοι τήν
κατάστασιν τού μουσείου καί προτείνωσι τά πρός
συντήρησιν αύτού δέοντα γενέσθαι, εις δέ έξ αύτών νά
έπιστατήση, παραμένων έκεί διαρκώς, καί είς τήν εκτελεοιν τώ ν έργων, τά κακά τού μουσείου τής Ολυμπίας
θ ά ά ρ θ ώ σ ι ταχέως καί τελείως καί μέ δαπάνην πολύ
όλιγωτέραν έκείνης ήν πολλοί φοβούνται, είμαι δέ
βέβαιος, δτι τοιούτο τι λίαν συντόμως θ ά γίνη τα>ρα,
όπότε τήν ευθύνην διά τήν συντήρησιν τών άρχαίων
τής ’Ολυμπίας άνελαβεν ή Α ρχαιολογική Ε ταιρεία.
Κ. Κ Ο Υ Ρ Ο Υ Ν ΙΩ Τ Η Σ

Π Ο Μ ΤίΚ Η

ΣΕΛΙΣ

ΗΝ κατά τύπους ομαλήν έξέλιξιν τής πολιτικής κρίσεως έτάραξε τό πραξικόπημα τής Σαλαμίνος. Ο ι
νεώτεροι αξιωματικοί τού Ναυτικού, έκ τής Ιδέας δτι
έπεκράτουν οί αξιωματικοί τή ς ξη ρδ ς είς τόν σύνδεσμον
καί έκ τού φόβου δτι ή άνόρθωαις θ ά συνετελεΐτο ανευ
έκκαθαρίσεως τών άνωτέρων αξιωματικών τού Ναυτι
κού πρός τούς οποίους δέν τρέφουσι τά έκ τή ς ιεραρ
χίας έπιβαλλόμενα αισθήματα, εύρέθησαν προδιατεθει
μένοι νά ακούσουν παράτολμα σχέδια και δια τούτο
ευκόλως παρεσύρθησαν είς τήν ύπογραφήν πρωτοκόλ
λου, διά τού δποίου ο ίο ο τ ω παριστανάμενοι άδικηθεντες
άνελάμβανον νά έπιδιώξουν τά δίκαια των. Τ ό πρώτον
τούτο πρωτόκολλον διεδέχθη έτερον περιαχθεν υπο
τού ύποπλοιάρχου Τυπάλδου, έντονώτερον, δια του
οποίου οί ύπογράφοντες άνεγνώριζον τήν λήψιν εν

Τ

*

63

es
Ανάγκη καί τών ε σ χ ά τ ω ν μέτρων της βίας. Ό παρά
τολμος υποπλοίαρχος, εχων τό πρωτόκολλον τούτο εις
το όποιον έΐχον υπογράψει έκλεκτοί άξιωμαιικοι του
ΝαιηικοΟ,έχων ενθαρρύνσεις έκ μέρους πολιτευτών
τινων μη ανεχόμενων τόν τρόπον καθ'ον κοινοβουλευτικώς εργάζεται ή παρούσα Κυβέρνησις, ήξίωσε παρά
του *. Ζορμπά δΓ εντόνου γλώοοης τήν παραδοχήν
των αιτημάτων τών αξιωματικών υπό τού Συνδέσμου
και την υίοθέτησιν αυτών. Ό αρχηγός του Συνδέσμου
απεκρουοε τάς προτάσεις, άλλ' εις τόν νοΰν του Τυπάλ6ου εγεννήθη ή πεποίϋηοις ότι πρό τοΰ φόβου τής
διασπασεως του Συνδέσμου 9 ά ΰπέκυπτον οί διευθύνοντες τούτον καί άμα έξεδήλου διά τών βίαιων μέσων
την σταθερόν άπόφασίν του καί ή Κυβέρνησις καί δ
Σύνδεσμος θά ¿συνθηκολογούν καί τά αιτήματα θά
έγενοντο δεκτά. Ένήργησε προδήλως μέ τήν πεποίθησιν
αυτήν και ανευ προθέσεως άπλού πραξικοπήματος. Ούτε
προητοίμασε τοιούτον πραξικόπημα ούτε τούς συνυπογραψαντας κάν τό δεύτερον πρωτόκολλον ειδοποίησε
και προσεκάλεσε. Έξοργιθείς έκ τής εντόνου γλώοοης
τού κ. Ζορμπά κατήλθεν εις Πειραιά, διεπεραιώθη
εις Ναύσταθμον καί ύπό τό κράτος άγανακτήοεως
διατελών προητοίμασεν έκ τού προχείρου στάσιν έλπίζων οτι θά προσείλκυε τούς πολλούς καί θά έφερε
προς αύτόν συμβιβαστικήν τήν Κυβέρνησιν. Διεψεύσθη
είς τάς πεποιθήσεις τής εξημμένης φαντασίας του, καί,
οταν διαταγή τής Κυββρνήαεως παρ$τάχθησαν πρ6
αυτοί) $ις τό οτενόν τής 2αλ«μινος τά θω^ηκτά, έξήτησε να τού έπιτραπή ό επισιτισμός έκ Πειραιώς, έλπίζων πάντοτε δτι κερδίζων χρόνον θά έλάμβανε τήν
επικουρίαν τών δμοφρόνων. "Οταν πλέον έπείσθη διά
πής απαλλαγής τών σφαιρών ότι ή δοθείσα ύπό τής
Κυβερνησεως διαταγή ήτο ή διά παντός μέσου κατάπνιξις τής στάσεως, ύπέκυψε,Ιγκατέλειψε τήν άντίστασιν.
Εφυγαδεύθη .είς τήν ξηράν μέχρι τής ημέρας καθ’ ήν
συλληφθεις ως ύποπτος διαβάτης εις τήν δδόν Κηφισσιας έσύρθη εϊς τάς φυλακάς, διαψεύσας και τήν λαϊκήν
φαντασίαν τών άπλοϊκωτέρων οί όποιοι περιβάλλουν
Λ Τ βαϊ^
τήί δόξης καί τόν πλέον παράτολμον
και βλαβερόν ηρωισμόν. Οί πυκνοί πυροβολισμοί μεταξύ
των αντιτορπιλλικών καί θωρηκτών, οί όποιοι πένθι
μος άπήχησαν τό άπόγευιια τής ι6 'Οκτωβρίου μέχρις
Αθηνών,_ είχον ζημίας Ολίγους νεκρούς καί μικράς'
ζημίας τών πλοίων. Ά λ λ' άντιθέτως ή έν τή εκρήξει
της καταπνιγεϊσα στάσις είχεν ώς ήβικόν άποιέλεσμα
τήν κραταιωσιν τής έννόμου τάξεως καί τήν σταθερό
τητα τής ομαλής ίξελίξειος τών πραγμάτων. 'Άλλαι
τινες φιλοδοξίαι αί όποίαι ήρχισαν παρακαίρως νά
αηωπνιζωνιαι έσβέσθησαν καί δλοι έπανήλθον μέ
ζήλον μεγαλείτερον εις τήν εργασίαν πρός άποκατάοτασιν τών πραγμάτων.
ΑΓΡΙΠΠ ΑΣ

ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ

ΤΕΧΝΗ

ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Η

Π Τ Σ εν ώραϊον άρθρον του ό Άνατόλ Φράνς διατυπωνει τήν περί θανάτου άντίληψιν τών αρχαίων:
ύπνος, Θάνατος. Ό θάνατος δέν είναι παρά ύπνος
ατελεύτητος. « Ό χ ι διότι ήτο Θελκτικός ό θάνατος
αυτός καθ' εαυτόν, κατά τήν κρίσιν τών ’Ελλήνων. Εις
παντα^ καιρόν ήτο φρικτό; καί σκληρός ό θάνατος,
ϊ·
01 Αλήτες τόν Ιφοβούντο· δέν τόν άσχήμιζαν
Ή ελληνική φαντασία έξωρά'ίζε τά πάντα,
έστολιζε μαλιστα μέ χάριν τά λοίσθια τού άνθρώπου.
Ο μέσος αιών απ' έναντίας μάς έχει τρομάξει μέ τόν
φοβον τού "^δου, μέ τήν πένθιμον φαντασμαγορίαν
των διαβόλων πού άρπάζουν είς τό διάβα της τήν
ψυχήν τού αμαρτωλού, με τά νεκρώσιμα ομοιώματα
τών τάφων, μέ τάς εικόνας τών σκελετών καί τών
σκωλήκων Ιού φερέτρου πού τρώγουν τάς σηπομένας
σαρκας, τέλος μέ τούς νεκρικούς χορούς. Ό θάνατος
μά αυτα εγεινε κατά πολύ δεινότερος . . . Οί άρχαϊοι

έπέθαιναν φυοικώτερα παρά ήμείς. “Αφηναν τήν ζωήν
εύκολα, διότι τήν άφηναν χωρίς ούτε νά πολυφοβοΰνται ούτε να πολυελπιζουν. Τά ύπό τήν γην δέν τούς
ένδιέφεραν- δέν έφαντάζοντο, δτι ή παρούσα ζωή είναι
προετοιμασία διά τήν άλλην. “Ελεγαν: — Έζησα. Ό
χριστιανός, δταν πεθαίνη, λέγει: — 'Επί τέλους μέλλω
νά ζήσω. Ή έ ϋ ν , χ ή (κατ’ άντίθεσιν πρός τήν χριστια
νικήν) ίδέα τού θανάτου άναδεικνύεται εις τάς επιτα
φίους στήλας τοΰ ωραίου ελληνικού ρυθμού, πού παριστάνουν^τούς νεκρούς καθιστούς, ωραίους καί γαλη
νούς. Κάποτε ένας ζωντανός φίλος, ή γυναίκα πού
αφησαν στον κόσμον, έρχονται καί άπαλά βάζουν τό
χέρι στους ωμούς των- αλλ’ οί νεκροί δέν ήμπορούν
νά στρέψουν τήν κεφαλήν καί νά τούς ίδοΰν. Έγλύτωσαν για πάντα άπό τήν χαράν καί τήν λύπην. Διά τόν
αρχαϊον "Ελληνα ό θάνατος είναι ασφαλής. Είναι
ύπνος δίχως όνειρα καί δίχως άφύπνισιν. ..»
Τ Α δέάρχαϊα επιγράμματα, πού εκφράζουν θσ.υμα1 σίως την γαλήνην τών τάφων τά κτερίσματα, πολύ
τιμα κοσμήματα καί ταπεινά οικιακά σκεύη καί ειδώ
λια θεών καί άνθρώπων, πού έρριπταν τήν παλαιάν
εποχήν εις τούς τάφους, περιγράφονται μέ συγκίνησιν
από τόν i άλλον καλλιτέχνην τού λόγου. Μία αρχαιο
λογική παρατήρησις^διά τάς π λ α γ γ ό ν α ς τών τάφων της
αιολικής Μυρίνης, «δτι εύρέθησαν πεσμέναι πρηνείς,
ακέφαλοι ή μέ κομμένα μέλη, τά δποϊα έκειντο εις τήν
άλλην πλευράν τού νεκρού, τούτο δέ δεικνύει, δτι ό
ίστάμενος εις τό χείλος τού τάφου έθραυεν είς δύο
το άνηκείμενον πού ¿κρατούσε κ' Ιρριπτε τά δύο
τεμάχιά εις τόν λάκκον μέ τό δεξιόν καί μέ τό αριστε
ρόν χέρι» - τόν κάμνει νά έρωτφ: «Τ ί έσήμαινεν
αυτός ό νεκρικός τύπος; αύτός ό ακρωτηριασμός τών
ειδωλίων; “Αγνωστον».
1/Ά .Ι περιγράφει τάς Μυριναίας πλαγγόνας, τινές τών
1V όποιων εύρίσκονται είς τό Λοΰβρον, ώς περιεργοτάτας. «Πολύ διαφορετικά άπό τάς Ταναγραίας κόρας,
πού διατηρούν κάτι τό αυστηρόν καί είς τήν φιλαρέσκειαν ακόμη, τά έξ όπτής γης είδωλα τής Μυρίνης
εκφράζουν δλον τό φιλήδονον καί δλην τήν μαλθακοτή™. τής ’Ασίας. Ό τεχνίτης άρέσκειαι νά σημειώνη
με αβρός καιάπαλάς γραμμάς τό άβέβαιον τού φύλου
κ ενασμενίζεται δίδων είς τούς εφήβους γυναικείας
μορφάς. Τέτοιος είναι ό “Ερως είς τό Λοΰβρον, μέ τά
σγουρά του μαλλιά έπί τού μετώπου, πού φορεΐ κάτι
σάν φακιόλι. Κλίνει γλυκά τό θελκτικόν του πρόσωπον._ Πετά, — διότι έχει πτερά. Άπό τήν άνόικτήν του
εσθήτα διαφαίνονται αί κνήμαι του, πού θά ήσαν
κατάλληλοι δΓ Άρτέμιδα. Θά τόν ¿λέγατε ψυχήν ήδυπαθή, ή μάλλον πνεύμα ύπερηδονικόν καί ύπέρλεπτον.
Οί αρχαιολόγοι λέγουν, δτι αύτός δ Έρως κομίζει
πυξίδα ψιμμυθίου είς τήν μητέρα του. Άλλά είναι
αυτός ο ίδιος τό φϋκος καί τά μύρα τού κάλλους.
Δι' αυτού είναι ή ’Αφροδίτη ωραία».

Φιλέας Λεμπέγκ γράφει τά έξης είς τόν «Έρμήν
ν- /τής Γαλλίας» σχετικώς πρός τά «Δημοτικά Τρα
γούδια» τού συνεργάτου μας κ. Άγιδος Θέρου.
«Δέν έχει κοπή κανείς άπό τούς δεσμούς πού συν
δέουν τ»|ν σημερινήν Ελλάδα μέ τήν άρχαιότητα, καί
εχομεν εμπρός μας διά νά τό άποδείξωμεν μίαν θαυμασίαν συλλογήν «Δημοτικών τραγουδιών» τού κ. Άγιδος
Θέρου. Αί μορφαί τών πολεμιστών, τής ιστορίας ή
τού θρύλου, Κοντογιάννης, Άνδροϋτσος, Μπότσαρης,
I ιωτης κλ. έχουν δλα τά χαρακτηριστικά τών δμηρικών ήρώων, καί δταν διαβάζωμίν τόν «Γυρισμόν
τού Ξειητεμένου» π. χ. άθελα πηγαίνει δ νούς μας
νπι ·τ’,ν Πηνελόπην. Καί αύτοί οί θεοί τοΰ γηραιού
Ολυμπου μορφάς ή ονόματα μόνον ήλλαξαν- ό Διγενής 'Ακρίτας δέν είναι παρά άλλος Ηρακλής. Αί Νη-

ρηΐδες ζοΟν ακόμη,' καί καθρεπτίζονται εις τάς κρυσταλλίνας πηγάς, καί ό Χάρων έρχεται πάντοτε να
πάρτι τούς νεκρούς τής Ελληνικής γης. Οσον άφορα
τάς δυνάμεις τού ουρανού, τής θαλασσής και των
δρέων, ή ελληνική ποίησις διετήρηοε τήν βάοιν τού
ιης». Έ|ηγό>ν δέ δ
κριτικός τον
τρόπον, μέ τόν όποιον άνθολογήθησαν τα «Δημοτικά
Τραγούδια», αναφέρει έξ αύτών ιδιαιτέρως ταποτελοΰντα. τήν προσωπικήν συμβολήν τοΰ έκδοτου · «τα
Δάκρυα», τήν «Κουκουβάγιαν» καί τους «Τρεις οταυραετους.».
«Τά ποιήματα αύτά — λέγει — είνε όλόκληρα μικρά
δράματα- ο θησαυρός είναι ανοικτός είς δλους, και
γνωρίζομεν ότι έξ αύτού έπλουτίσθη ήδη__ή σκη'·η με
τά «Δύο ’Αδέλφια», καί τό «Γιοφύρι τής Άρτας»· Η
ποιητική των καλλονή είνε άπό τάς υψηλότερης, και
δέν γνωρίζω τίποτε, τό όποιον είμπορεΐ νά παραρληθή
πρός αύτά, εκτός άπό μερικά δημοτικά τραγούδια τής
Βρετάνης. ’Ιδού ή Ιερά Βίβλος τού Ελληνισμού, και
τό εΰαγγέλιον τών φιλολογικών γενεών τοΰ μέλλοντος.»

Κ ΑΙ άλλοτε ό κ. I. Μινέττας, μέ διαφωτιστικά τού ζη

τήματος άρθρα του, άπέδειξε πόσον θά ωφεληθή
ύλικώς καί ήθικώς ή χώρ« μέ τήν άραιν τής αναγκαστικής κνκλοφορίας. ’Αλλά και τωρ» n o y η ορ^χμη
εφθασε καί περιστρέφεται είς τήν Ισοτιμίαν περίπου
μέ τό φράγκον, δέν περιωρίσθη είς την ακαδημαϊκήν
μόνον άρθρογραφίαν ό κ. Μιι-εττας. Ύπέβαλεν υπό
μνημα, όπου άναπτύσσει τόν τρόπον της λυοεως του
ζητήματος, είς τόν υπουργόν τών Οικονομικών. 'Αρκεί,
διά νά έπέλθη ή τελεία νομισματική έξυγίανσις, η
οιτναψις δανείου 74 εκατομμυρίων δια τδ δάνειον
τούτο ό προϋπολογισμός θά έπιβαρυνθρ ετησιως με
ι ‘/9 Ικατομμύριον μόνον, άφού δαπανά ηδη 2,700,000
έτησίως χάριν τοΰ χάρτινου νομίσματος, — άλλα θα
έκλεάμη τελείως είς τό μέλλοι- πας φοβος νομισματι
κής ανωμαλίας. Μία έκκλησις πρός τόν τύπον και τους
ειδικούς, δημοσιευθεΐσα είς τό «Εμπρός» τής *5 ληγοντος, άποτελεΐ εισαγωγήν αληθώς εις συζήτησιν έπι
τού σοβαρωτάτου αύιού θέματος.

Ε ΙΣ τήν σελίδα 43 βλέπουν οί άναγνώσται μας τόν

«κόμητα Όλιβάρεθ», τήν περίφημον εικόνα του
Βελάσκεθ. Ό κόμης Όλιβάρεθ, ό πανίσχυρος υπουρ
γός τού Φιλίππου Δ' τής ‘Ισπανίας, ήτο φίλος και
προστάτης τού μεγάλου ζωγράφου. Ή προσωπογραφία
αυτή έχει έκτελεσθή κατά τόν πρώτον ή Σεβιλλιανον
τρόπον τού καλλιτέχνου, παριστάνεται δέ είς αυτήν ο
Όλιβάρεθ κρατών μαστίγιον, τό έμβλημα τοΰ αξιώ
ματος τού ώς x o v to a ta ú lo v . Τό καλλιτέχνημα αυτο,
άνήκον άλλοτε είς τήν συλλογήν τού Ισπανικού οικου
τών Άλταμίρα, τελευταίως δέ είς τόν Άγγλον συν
ταγματάρχην Χόλφορδ. έπωλήθη.πρό ολίγοιν ήμερων
εις τόν 'Αμερικανόν πολυεκατομμυριούχον Χωντιγκτον άντί μυθώδους ποσού— ε,οοο,οοο φράγκων! Δι ενα
άλλον πίνακα τού Βελάσκεθ, τήν «Άφροδιτην με τον
Έρωτ.α», ή Κυβέρνησις της 'Αγγλίας είχε^ πληρώσει
1,125,000, διά νά ιόν άγοράση καί τόν φυλάξη εις τήν
’Εθνικήν Πινακοθήκην τού Λονδίνου.
Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

Είς τόν κ- Πέτρον Ρούμποι- άνετέθη ύπό τής οικο
γένειας Άθηνογένους ή έκπόιηοις οχεδίου μνημείου
οίκογενειακού, τό όποϊόν θά στηθή είς τό νεκροταφείον Αθηνών. Τό σχέδιον δημοσιεύομεν εις την
πρώτην σελίδα τού τείιχους αύτού. ‘Ο καλλιτέχνης
είναι άξιος θερμών συγχαρητηρίων. Κρίσιν επι τού
έργου Οά γράψωμεν προσεχώς, κατά τήν έκτελεσιν
τοΰ έργου.

Ή Καλλιτεχνική-Πινακοθήκη τών 'Αθηνών φαίνε
ται δτι θάποκτήσο επί τέλους τήν κατάλληλον στέγην.
Μονώροφοι- ειδικόν κτίριον θά κτιοθή εντός τού περι
βόλου τού Πολυτεχνείου πρός τήν όθόν Τοσιτσα. ίο
σχέδιόν του είναι ηδη έτοιμον, τά δέ έξοδα δια την
οίκοδόμησίν του θά καλυφθούν μέ χρεωλυτικον δάνειον
ι 5ο,οοο δραχμών, τό δποϊον χορηγεί ή Έθνικη Γρα-’
πεζα. Διά την ΰπηρεοίαν τού δανείου διατίθενται οι.
τόκοι τού σχετικού κληροδοτήματος Αβερωφ. Τού
ίδίου κληροδοτήματος τά μέχρι τούδε περισσεύματα—
δρ- 55.°°°— θά διατεθούν επίσης διά τόν ίδιον σκοπόν.
Ή Γλωσσική Εταιρεία 'Αθηνών προεκήρυξε ν έ ο \
διαγωνισμόν πρός συγγραφήν πραγματειών διά τά
γλωσσικά Ιδιώματα τών ελληνικών χωρών. Αί πραγματείαι θά είναι δεκταί μέχρι τέλους Νοεμβρίου ιριο.
Ή Πρυτανεία τού Έθν. Πανεπιοτη)ΐίου προκηρύσ
σει τόν πρώτον Κ ό ν ι α ο ν αγώνα- θέμα «ή Ι ο τ ο ρ ί α , ήτοι
ή γίνεσις καί ή χρήσις τών γραμματικών δρων τού
Πλάτωνος καί τοΰ Άριοτοτέλους μέχρι τής ύπό των
Λατίνων άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως». Χρονος
άποστολής τών πραγματειών μέχρι ίο Απριλίου 1911'Ιδιωτική καλλιτεχνική εκΰεσις 3° ^κρίηου νέων
έργων τής ζωγράφου κ. Θαλείας Φλωρά Κάραβία
ήνοιξε πρό ήμερων είς τήν Κωνσταντινούπολιν.
Τ Α
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11. — ‘Ο Δήμαρχος’Αθηναίων Μερχού-

ρης μονομαχεί άναιμάκτως μέ τόν Δημοτικόν Σύμ
βουλον Τουφεξήν.— Ό έκ Συρίας δμογενής Κιλδάνης
άπέθανεν είς Αίγυπτον άφήσιις 20,000 λίρας ύπέρ τού
Έθνους.
12.—Θορυβώδης συζήτησις εν; τήν Βουλήν διά τά
δικαστήρια πού . . . δέν καταργοΰνται. 'Υποβολή νομο
σχεδίου στρατολογίας.
13 .— Δημοσιεύονται τά Διατάγματα τής παραιττ|σεως τών πριγκήπων άπό τόν στρατόν. Τό Κρητικόν
ζήτημα άνακινεϊται είς τόν ξένον τύπον εν οχέσει με
τά εσωτερικά μας. Οί αξιωματικοί τού Ναυτικού ζη
τούν Ικκαθάρισιν τού σώματος άπά τούς γέρους
άνωτέρους.
14 . — Πάλιν φόβοι κρίσεως- Ή Πύλη έβεβαίωσεν
έπισι’ιμως τόν Πατριάρχην δτι τά εκκλησιαστικά προ
νόμια διατηρούνται. Έδώ, νομοσχέδια περί οδοποιίας
καί μεταλλείο'ν. Έδολοφονήθη ό άναμορφωτής τής
’Ιαπωνίας πολιτικός “Ιτο.
1 5 . — Οί ναυτικοί μας διατυπώνουν τηλεσιγραφικώς
τάς απαιτήσεις των : φί|μαι πώς ετοιμάζουν κίνημα.
16 . — Τό κίνημα τού Ναυτικού δυστυχώς έξερράγη.
’Αρχηγός του ό υποπλοίαρχος Κ. Τυπάλδος- ίδών δτι
¿Στρατιωτικός Σύνδεσμος δέν υιοθετεί τά αιτήματα
ιών όμοφρόνων συναδέλφων του, Τ)πείλησε νά τά παρη
μέ τδ σπαθί του. Προληπτική Ινεργεια τής Κυβερνήσεως δπως τόν συλλαβή η αστυνομία, απετυχε. Μεταβάς ό Τυπάλδος είς τόν Ναύσταθμον, όπου _άπό τόν
Αύγουστον ήτο διωρισμένος διοικητής τής ’Υποβρυ
χίου Άμύνης, Ιθεσεν ύπ’ ατμόν τόν «Κανάρην» καί 5
άντιτορπιλλικά, έχων δέ βοηθούς ιρ άλλους άξιωματικούς, έξήγειρε τά πληρώματα, ήχμαλώτισε τόν ναύαρ
χον Βουδούρην.καί Ιγεινε κύριος τού Ναυστάθμου. Τό
άπόγευμα ¿δοκίμασε μέ τ’ άντιτορπιλλικά νά ?λθη είς
Πειραιά πρός παραλαβήν τροφίμων- άλλ’ είς τό Κερατσίνι τού άπέφραξε τήν δίοδον ή θωρηκτή Μοίρα, υπό
τόν I. Μιασύλην. Νομίζων δ Τυπάλδος οτι οί άξιωματικοί ταύτης θά τόν ύκολούθουν είς τό κίνηιια, έζητησε, λέγουν, τήν παραδοσιν τών θωρηκτών, κ’ έπειτα
¿δοκίμασε νά έκβιάοη τήν δίοδον. Συνεκροτήθη άληθινή
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ναυμαχία είς τό στενόν τής. Σαλαμίνος- ό στολίσκος
τών στασιαστών ύπεχώρησε μέ ζημίας- 6 ναϋται Ιφονέύθησαν καί 4 έπληγώθησαν- τό άντιτορπιλλικόν
«Σφενδόνη» επαθε σοβαρός
βλάβης. Ή πρωτεύουσα ύπό
τό κράτος βαθείας συγκινήσεως- δ στρατός έκκινεϊ καί
καταλαμβάνει τήν παραλίαν
άπό Φαλήρου μέχρι Ε λ ευ 
σίνας. ’Αλλεπάλληλα τά πα
ραρτήματα, καί άλληλοσυγκρουόμεναι απαίσιοι φημαι.
'Η Βουλή διέκοψε τήν συνεδρίασίν της.
1 7 . — Τ ό κίνημα κατεπνίγη,
Π εριεργοτάτας λεπτομερείας
γράφουν αί έφημερίδες- μία
όβίς έκρήμνισε τήν πρόσο'K. TvjcSTÔ<s
ψιν τού Ν . Νοσοκομείου- έν
Αντιτορπιλλικόν έπέρασε τόν
'Ισθμ όν κ’ εφ θασεν είς Κόρινθον, άλλο εύρέθη είς
ΙΙόρον. Ο ί άρχιστασιασταί μέ τόν Τυπάλδον επί κεφα
λής έξηφανίσθησαν τήν νύκτα, άποβιβασθεντες είς
τήν παραλίαν τών Μ εγάρων. Μερικοί συνελήφθησαν'
άλλοι προσήλθον καί π αρεδόθησαν ένεργοδνται άνακρίοεις- θ ά δικασθούν, οις φαίνεται, είς τό Κακουργοδικεΐον.
1 8 . — Μ ία παρηγορία είς τήν τόσην συμφοράν: ή
Κυβέρνησις έσυμφώνησε τήν αγοράν μεγάλου εύδρόμου Οωρηκτού, i o ,r i 8 τόνων, νεωτάτου συστήματος
άπό τά ιταλικά ναυπηγεία Ό ρλά νδο- τό νέον θιορηκτόν θ ά όνομασθή « ’Α βέρω φ ».
1 9 . — Ό Τυπάλδος, ό ύπαρχηγός του Δεμέστιχας
καί 7 άλλοι ασύλληπτοι άκόμη- φημαι δτι κατώ ρθω σαν νά φύγουν πέραν τών συνόρων· άλλαι φημαι δτι
δέν θ ά καταδιωχθοΰν δικαστικώς- άλλά διαψεύδονται.
Ή Βουλή συνεδριάζει- Ικτακ ια μέτρα διά τήν φρούρηοίν της- άλλά συζήτησις διά το κ ύ η μ α δέν γίνεται.

Ιχοντες συμφώνους τούς ύπαξιωματικοΰς, Ιτοιμάζουν
ύπόμνημα κατά τών κατωτέρων- φημαι δτι συνέβη
σύγκρουσις είς τόν Ν αύσταθμον.
28.
— Κ αί ιδού, υπεβλήθη είς τήν Βουλήν τό νομο
σχέδιου περί όρίου ήλικίας ιώ ν Αξιωματικών του
Ν αυτικοί, Ακριβώς όπ ω ς τό έζητοΰσαν οί στασιάσαντ ε ς ! Ο ί συλληφθέντες καί φυλακισθέντες Απειλούν
Αποκαλύψεις. — Νομοσχέδια νέας διοικητικής διαιρέσεως, διά τά προσόντα τών δημοσίων ύπαλλήλων κτλ.
— Συνελήφθη καί άλλος αξιωματικός.
2 4 . — Ό Σμολένσκης προάγεται είς άντιστράτηγονΈξακολουθούν α ί ανακρίσεις διά τό κίνημα τή ς ιό.
Μία άνακοίνωσις τού Σ τρ , Συνδέσμου διά τά δημο
σιευόμενα ά π ό μερικός εφημερίδας, ώ ς προκλητικά
σοβαρών συνεπειών, προξενεί έντύπωσιν.
2 5 . — Δύο άπό τούς στασιαστάς Αξιωματικούς, ό
Δεμέστιχας καί δ Κολιαλέξης μένουν Ακόμη ασύλλη
πτοι. Ε ίς τ ό Λ ηξούρι συλλαλητήριο»- τών Κεφαλλήνωνδιαμαρτύρονται διότι χαρακτηρίζεται προδότης ό
Τυπάλδος, πριν άκόμη δικασθή.
ΗΜΕΡΟΒΙΟΣ

Μ ΙΚ Ρ Α

ΠΡΟΤ ΟΜΗ

2 2 . — Συνελήφθη τήν νύκτα, σχεδόν έντός τής
πόλεως, είς τήν οδόν Κηφισιάς, ερχόμενος νά παραδοθή, ό Τυπάλδος μέ τόν ανθυποπλοίαρχον Δημούλην.
Άντιπειθαρχικός πυρετός μεταξύ τώ ν πληρωμάτων
τού ναυτικοί- λέγεται δτι οί Ανώτεροι άξιωμαιικοί,

ΓΕΛ010ΓΡΑΦΙ4Ι

«

— *Απά τήν Βουλήν s Π<&ς αυζητοΰν
είς τήν Βουλήν (Πλήξης Ευταξία).

ΤΟΥ

Τ ΟΥ Σ0Λ&Μ0Τ

ΕΝ Α Θ Η Ν Α Ι Σ

Τ η ϊΐρ < ο τ ο β ο λ’λίίχ τ ώ ν ' Πκινα'&η
— Αάε/α τ ο ν Υ σ τ ο ν ρ γ ε ΐο ν —

2 0 . — Ε ξακ ολ ουθού ν αί άνακρίσεις, ή καταδίωξις
τώ ν φιτγάδων καί ή ψήφισις τών νόμων.
2 1 . — Συνελήφθησαν τήν νύκτα 4 σύντροφοι τού
Τυπάλδόυ είς Πλατανιά, παρά τήν Τανάγραν. Ό ξένος
τύπος μαίνεται- "Η Ρ ω σσία είχε, λέγουν, προτείνει ξενι
κήν κατοχήν του Πειραιώς, δν έγενικεύοντο αί ταραχαί-

ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΑ

Μ . Φ. Τ σατάλτζα. ’Επιτρέπεται μόνον διά τά λογο
τεχνικά- Τ ά σταλένταεδόθησαν. — Γ . Λ . Πολύ πιθανόν
νά γείνη καί τό ερχόμενο καλοκαίρι ή τακτική έκθεσις
τής Έ λ λ . Καλλιχνικής ‘ Εταιρείας είς τό Ζάππειον.
Έ π ί τού παρόντος ό Σύνδεσμος τών Συντακτών προ
αγγέλλει τήν πρώτην του καλλιτεχνικήν έκθεσιν εις
τάς αίθούσας του, είς τήν όδόν Σταδίου- ή εκθεσις
θάνοίξη τήν πρώτην Δεκεμβρίου καί θ ά διαρκέση ίο
μόνον ημέρας- ήμέραι παραλαβής έργων ώρίσθησαν
αί 15, ι έ καί ις Νοεμβρίου. — θ . Θ. Μόναχον. Έ λ ή φθησαν- θ ά σας γράψωμεν.

Έ κ προηγουμένων εισφορών .
Τό
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ά π α ιτ ο υ μ ε ν ο ν δλικ όν π ο σ ό ν ε ίν α ι 3 > 5 ° °

π ερ ίπ ο υ . Υ π ο λ ε ί π ο ν τ α ι

π ερ ί τ ά ς ι , ι ο ο . Κ α ί τό

υ π εν θ υ μ ίζο μ ε»· εις δ λ ο υ ς. “ Ο λ ο ι ε ζη σ α ν κ α ί ζ ο ΰ ν
μ έ τ ο ύ ς σ τίχ ου ς τό ΰ ύ μ ν η τ ο ΰ τ ή ς Ιλ ε υ θ ε ρ ία ς .
Αί

ε ίσ φ ο ρ α ί

σ τέλ λ ο ν τα ι είς

τ ά γ ρ α φ ε ία τ ώ ν

«.Π α ν α ό η ν α ί ω ν » , ο δ ό ς Ά ρ ι σ τ ο τ έ λ ο υ ς
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