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ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ—ΕΠΙΣΤΗΜΗ—ΤΕΧΝΗ —ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΚΧΑΡΟΥ 
ΕΞ ΥΔΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΟΞΥΟΥΧΟΥ· 

Είνε γνωστόν εις τους χημικούς δα χημικά τινα σώματα συγγενή 
προς άλληλα, μεγίστης δέ σπουδαιότητος δια τον ώργανωμένον κόσμον, 
τά ζώα και τά φυτά, καλούνται υδατάνθρακες, καθότι έκ της ποιο
τικής και ποσοτικής συστάσεως δυνατόν νά θεωρηθώσιν ώς ενώσεις 
του άνθρακος μετά του ύδατος, εί καί σήμερον εινε γνωστά! ενώσεις 
άνήκουσαι εις τήν κατηγορίαν τών σακχάρων καί δμως μή περιέχου-
σαι τό ύδρογόνον καί τό όξυγόνον εις ην άναλογίαν ευρίσκονται ταϋτα 
έν τφ ϋδατι. 

Εις τήν κατηγορίαν τών υδατανθράκων ανήκουσι τό σταφυλοσάκ-
χαρον καί τό όπωροσάκχαρον, σώματα, εις α οφείλεται ή ήδΰτης τών 
όπωρών καί δια ζυμώσεως τών οποίων γεννάται τό πνεύμα τών οίνων 
(τό οινόπνευμα), τό καλαμοσάκχαρον, ή κοινή δηλονότι σάκχαρις (λαμ
βανομένη εί'τ' έκ τών σακχαροκαλάμων, εί'τ' έκ τών σακχαροτεΰτλων, 
εί'τ'έκ σόργου τοϋ σακχαροφόρου), τό άμυλον, ή κυτταρίνη, έξ ής απο
τελούνται τα τοιχώματα τών φυτικών κυττάρων καί έξ ής συνίστανται 
τά ξΰλα, ό χάρτης, αί ύφάνσιμοι .ίνες. Οί ύδαντάνθρακες μετά τών 
λιπών, ελαίων καί λευκωμάτων (πρωτεϊνών) άποτελοΰσι τάς τρεις μεγά" 
λας ομάδας τών οργανικών ενώσεων, αϊτινες, κατά τήν διαδρομήν τών 
φαινομένων τής ζωής, παράγονται καί καταναλίσκονται είς μεγίστας 
ποσότητας. Λόγω υθεν τής τε πραγματικής σημασίας, ην κέκτηνται τά 
σώματα ταϋτα, άλλα καί τοϋ επιστημονικού ενδιαφέροντος, ο προκαλεί 
ή έμφυτος προς γνώσιν τάσις τοϋ ανθρώπου, αί έπί τών ενώσεων τού
των έρευναι υπήρξαν πολυάριθμοι καί εμβριθείς. Καί ή μεν γνώσις τής 
συντάξεως τών φυσικών σακχάρων οφείλεται τελικώς εις τάς εργασίας 
Kiliani, ή δέ έπεξήγησις τών σχέσεων τών υφισταμένων μεταξύ τών 
διαφόρων σακχάρων καί !\ διεΰρυνσις τοϋ πεδίου αυτών εινε έργον τοϋ 
άειμνήστου'ήμών διδασκά?.ου Emil Fischer, όστις δια τών διασήμων 
εργασιών του επέτυχε τό ανωτέρω ΰποδειχΟέν κατόρθωμα, τό οποίον 
οί χημικοί θαυμάζουν καί δύνανται μόνοι οΰτοι να θαυμάζουν. Ό 
Emil Fischer παρεσκευασε τώ 1887 έ'νωσιν άνήκουσαν εί: τήν ομάδα 
τών σακχάρων, τήν άκρόζην καί δι' ά'λλων μεν τρόπων, αλλά καί διά 
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πολυμερισμού τη; μυρμηκικής άλδενδης, δν άλλως είχε προ αύτοΰ 
διενεργήστ) ό Ι.ο3\ν, τώ δέ 1890 επέτυχε την συνθετικήν παρασκευήν 
φυσικών σακχάρων. "Εκτοτε αί χηιιικαί και φυσικοχημικά! έρευναι 
επί τών σωμάτων τούτων έλυσαν τά πλείστα τών υφισταμένων προ
βλημάτων, όδηγήσασαι έν ταυτω και εις τάς συνθέσεις τών σχετικών 
υπό μελέτην ενώσεων, εί και διά τινας έκ τούτων τόσον ή συνθετική 
παρασκευή όσον και ή εντελής ενδόμυχος διάταξις τών ατόμων έν 
τώ μορίφ αυτών έκκρεμοΰσιν εισέτι. Και ταΰτα μεν ως προς τήν θεω-
ρητικήν θέσιν του ζητήματος τών υδατανθράκων. Ώς προς τήν πρα-
κτικήν σπουδαιότητα έχομεν νά προσθέσωμεν δτι αύτη είνε εξ ίσου 
σημαντική αν μή σημαντικωτέςα της πρώτης. Διότι τις αγνοεί, δτι οί 
οίνοι και τό οινόπνευμα είνε προϊόντα της ζυμώσεως τών σακχάρων, 
δτι ό χάρτης παρασκευάζεται έκ τής κυτταρίνης ή δτι αί άκαπνοι πυρί
τιδες λαμβάνονται έκ. τής αυτής ουσίας ; 

Άλλ* ή ποιάλία τή; χρησιμοποιήσεως τών υδατανθράκων έν τή 
βιομηχανία είνε τόσον μεγάλη ώστε είνε αδύνατον εις ημάς κα'ι νά 
τήν σκιαγραφήσωμεν έν τή θέσει ταύτη. 

Και νυν αί έκ Λονδίνου έφηιιερίδες φέρουσιν εις γνώσιν του κοι
νοί» δτι ό καθηγητής Ε. Ο. Ι^Ιν ήδυνήθη νά λάβη κατόπιν μακροχρο
νίων ερευνών σημαντικήν ποσότητα σακχάρου δι' επιδράσεως φωτεινών 
άκτίνων έπί διοξειδίου του άνθρακος (κοινώς ανθρακικού οξέος κα
λουμένου) διαλελυμένου εντός δ ·>ατος. Άλλ' ό αυτός καθηγητής είχεν 
ήδη παρατήρηση κατά τό παρελί)όν έτος δτι αί υπεριώδεις ακτίνες, 
ήτοι αί άκιίνε; αί ενεχόμενοι εις τάς φωτεινάς τοιαύτας και έχουσαι 
δ/.ας τάς χαρακτηρισιικάς φυσικάς ιδιότητας τούτων, έκτος τήν τής 
διεγέρσεως τον αισθήματος του φωτός έν τω δφθαλμώ, δύνανται νά 
μετατρέψωοι τό άνθρακοξυοΰχον ύδωρ εις μυρμηκικήν άλδεΰδην, 
ούσίαν χρησιμοποιούμε "ην ήδη εις τινας κλάδους τής βιομηχανίας κατά 
μεγάλας ποσότητας. Νΰν δ1 άνεύρεν επιπροσθέτως δτι αί φωτειναί 
ακτίνες δύνανται νά χρησιμοποιηθώσιν ωσαύτως προς μετατροπήν τής 
μυρμηκικής άλδεΰ^ης είς σάκχαρον. Ούτω δ έν λόγω ερευνητής έχων 
ΰπ' όψει του δτι και τό ύδωρ υπάρχει είς απεριόριστους ποσότητας έν 
τή φύσει, αλλά δτι και τό διοξείδιον του άνθρακος (κ. άνθρακικόν όξί') 
δυνατόν ν' άποκτηθή άφθόνως ώς δευτερεύον προϊόν, άφήκεν είς τήν 
μαγείαν τών φωτεινών άκτίνων (ωρισμένου μήκους κύματος) τήν συμ-
βολήν προς πβραγωγήν σακχάρου. Εί καίτό τοιούτον φαινόμενον απο
τελεί άπομίμησιν τής έν τή φύσει επιτελούμενης διεργασίας προς πα-
ραγωγήν υδατανθράκων, διεργασίας, καθ' ήν τό διοξείδιον του άνθρα
κος και τό ύδωρ, τή παρεμβολή τής χλωροφύλλης και τή επιδράσει τών 
ηλιακών άκτίνων, συνέρχονται προς παραγωγήν τών σπουδαιότατων 
τούτων σωμάτων εις τά φυτά, και επομένως τό εκείθεν λαμβανόμενον 
προϊόν θά ήτο εΰθηνόν, έν τούτοις θεωροΰμεν τό γε νΰν έχον πρόω-
ρον τήν ελπίδα τής αντικαταστάσεως τών φυσικών σακχάρων διά τέχνη -
τών τοιούτων. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ Τ Ε Φ . Β Α Ρ Ο Υ Ν Η Σ 
Καθηγητής του Πολυτεχνείου 
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ΜΙΚΡΑ ΙΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΕΙΝΩΝ 
Είς τό γραμματοψυλακεΐον τής ίεράς τών Ιβήρων μονής «ΰρήκα 

τό νύν έκδιδόμενον απομνημόνευμα. Πάσαι βεβαίως αί μοναί διατη-
ροΰσι συλλογάς Ιδιωτικών και επιστήμων γραμμάτων, ελλήνων και 
ξένων, κληρικών και λαϊκών, γραφόντων περί διαφόρων υποθέσεων— 
αυτοκρατόρων, ηγεμόνων, και πατριαρχών, άπολυόντων λόγους χρυσό-
βούλλους και σύγκλλια, χρισιμόγραφα και πιττάκια, αποδείξεις και 
πράξεις αναφερόμενος είς υποθέσεις μοναστηριακός, ενίοτε δέ και είς 
έπαρχιακάς, και τή μοναχική πολιτεία τέλεον αλλότριας.Τίνα βυζαντινά 
γράμματα έξεδόθησαν άχρι του νΰν αδύνατον ν' απαριθμήσω, περιο
ρίζομαι δέ νά σημειώσω μόνον τους άγιορείτας μοναχούς, δσοι, κατά 
τάς ημέρας ημών έξέδωκαν παλαιά γράμματα πατριαρχικά και βασι
λικά, μετά τους αείμνηστους τής Λαύρας τροφίμους Άλέξανδρον, μο-
ναχόν και Χρυσόστομο ν άρχιμανδ|ίτην, άκολουθήσαντας τω παρα
δείγματι του ρωσσικοΰ κοινοβίου του Αγίου Παντελεήμονος, έκδόν-
τος εις ογκώδη τόμον, τω 1873 τά τής μονής ταύτης επίσημα γράμ
ματα. 'Εκ τών μοναχών τώΥ λοιπών μονών αναφέρω μετ' επαίνων 
τους κ. κ. Άλέξανδρον γραμ ματοφύλακα τής του Βατοπεδίου, Ι ω α 
κείμ πρώην γραμματέα τής ίεράς Κοινότητος Αγίου "Ορους, τελειο
φοίτου τής παλαιφάτ·υ πατριαρχικής ακαδημίας ημών (Μεγ. του γένους 
σχολής) τον πρώτον, τής έν Χάλκτ) θεολογικής τον δεύτερον τούτοις προ
στίθεται νΰν ό όσιολογ. μοναχός κ. Γαβριήλ έκ τής τοϋ Σταυρονικήτα, 
και ό πανοσλγ. αρχιμανδρίτης κ. Χριστόφορος Κτενάς, πρώην διευθυν
τής τής «άθωνιάδος» σχολής. 

Τάς έν τώ γραμματοφυλακείω τής τών Ιβήρων μονής έρευνας μου 
διηυκόλυνβν οι τε προϊστάμενοι τής μονής και οί πανοσλγ. επίτροποι 
γέροντες Αγάπιος και Γρηγόριος, ιδία δ' δ τοΰ γραμματοφυλακείου 
έπιμελούμενος προηγούμενος κ. Γεράσιμος ό έξ Αΰλωνίας (τής Προι-
κοννήσου) προμηθεύουν μοι μετά προθυμίας φιλίστορος εΐ τι τήν Ιμήν 
προσοχήν έλάνθανεν. Έν τώ γραμματοφυλακείφ εύρον τά παρά πό
δας απομνημονεύματα, ών έκρινα πρόσφορον τήν έκδοσιν. 

« 2 7 S S , κατά μήνα Ιούλιον και αϋγουστον, ήλθαν ειδήσεις 
εδώ εις τήν Ρούμελην, πώς οί φραντζέζοι πρώτον επήραν τήν Μάλταν. 
"Έπειτα επήγαν και επήραν τήν Αλεξάνδρα, και Μησήρι, και τά 
έκεϊσε πέριξ. Και πάλιν 

1799,'τόν αΰγουατον, μάς ήλθιν εϊδηβις πώς επήραν τήν Γάζα 
τό Γιάφα, τήν "Ιερουσαλήμ, κ«ί έως τό Άκρι. Και ό Βεζίρης από 
τήν Πόλιν, μέ τον κιοσέ-κεχαγιά, εύγήκαν είς τό Σκουτάρι, νά πάν 
κατά πάνω τών φραντζέζων και Μπόναπαρτε είς τό Σιάμι, (*) κ«1 

(*) Νοεί βεβα'ως τήν Συρίαν=Σαμ. 
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των έκεΐσε δσον έμπορέσουν. Τό καλοκαίρι του; έκαμαν των τούρκων 
άλή σοΰπα οί φραντζέζοι, εδώθεν από τήν "Αλεξάνδρα, εις τά Άπο-
κέρια. 

1798, έν μηνΐ όκτωμβρίω, εύγήκεν κάτιο από τήν ΙΙόλιν, ή 
άρμάδα των τούρκων και των μοσχόβων, όμοΰ ενωμένων κονσέρβα 
και έπήγεισαν τον κατήφορον, εως νά ίδοΰν τό άποβησόμενον. "Οθεν 
ίπήγαν εις τά νησιά του βενετζ(άνου) (') Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά, καί 
Κόρφους, καί τους επήραν από τους φραντζέζους, δθεν και πολλούς 
σκλάβους φραντέζους έστειλαν δια ξηράς είς τήν Πόλιν. Καί μετέπειτα 
τά έκαμαν ώς ρεμπούμπλικα, νά δίδουν εις τους τούρκους, εις τρία 
χρόνια πουγκία Γ** 

1798, ώς τόσον, αυτόν χόν χειμώνα, έστειλεν ό Άλήπασιας 
Τεπελέν καί εσκλάβωσε τήν Πρέβεζα, άρχισε καί έκαμε καί τά παρά
λογα χαντάκι είς Ιωάννινα έκοψε τό κάστρο" καί τριγύρω είς ολην 
τήν πολιτείαν. Καί πάλιν αυτός είς τους 

1801, τό καλοκαίρι, άρχισε νά κάνβ τό παράλογον κάστρον είς 
τό πρόσωπον τοΰ παλαιού κάστρου των Ιωαννίνων, μέ πολλήν βίαν 
καί στενοχωρίαν των ανθρώπων, εντοπίων καί ξένων. 

1798, άπό τον Ιανονάριον καί προτήτερα, καί μετέπειτα, έσυ-
νάζουνταν δυνατά στρατεύματα, από Ανατολή καί Ρούμελη, καί έπη. 
γαν είς τό βηντήνι, εναντίον τοΰ Παζβάντογλου, επήγαν καί δια τοϋ 
Ντουναβι αρκετά καΐκια, επάγει καί πληρεξούσιος σερασκέρης δ καπε-
τάνπασσιας Κιουτσού Χουσεήν πασσιάς, καί δεν τον έκαμαν τίποτες, 
μάλιστα αυτός δ Παζβάντογλους τους αφάνισε, καί τέλος δεν Ιπήρεν 
ή μάχη του μέ τήν βασιλείαν. (**) 

1799, τήν άνοιξη έκαμαν αγάπη. 'Ος τόσο, 
1798, καί κατά τόν νοέμβριον, δ άνω&ι ρηθείς καπετάν πα-

σΐάς έκοψεν καί εσκότωσεν εκείνον τόν άλιτήριον Άλή πασια τόν 
Κιούρτη, ανατολίτη ( ' " ) , κατά τήν Σόφια, είπαν καί ήλθεν είς τήν 
Πόλιν κατά τόν μάρτιον 1791·, έχων μετ* αΰτοϋ θεληματικώς καί τόν 
άδελφόν τοϋ Παζβάντογλου, τό τέλος είναι ά'δηλον διατί. "Επειτα διιως, 
τό αυτό έτος. κατά τόν Ίούλιον, τόν έκαμαν πασιά, καί έγινεν ησυ
χία. Καί πάλιν αποστασία, καί μέ πολλήν φ&οράν της Κραγιόβας 
καί Βλαχίας. 

1799, έν μηνΐ φεβρ[ουαρίω] έκοψαν τον καημένον τύνΧαντζαρ-
λήν, αύθέντην τοϋ Μπουκουρεστίου, εις τήν κοϋρτη ( '*") , ύ όποιος είχε 
κάμει προτήτ ρα καί χρυσόβουλλο περί των μοναστηριών καί καλόγε
ρων πολλά εναντίον καί ανήκουστο ν. 

Τό αυτό έτος καί μήνα έμπήκεν εις τήν Πόλιν καί δ παναγιώτα-
τος πατριάρχης κ. Νεόφυτος· ά ιό τόν άρσανά μας έμπαρκαρίσθη. 

(*) Άλλ' ή έπ'ι τόίν νήσων εξουσία τδν ενετών ή ν προ έτους κατηργημένη-
(**) Δήλα δή μετ.* του κρότους. 
(" *) Βεβα'ως άνατο/.'τη;, άφοϋ ήν καρδοϋχο; -κονρδο; κίούρτ. 
('***) Κούρτην έλεγον τήν ήγεμονικήν αύλήν. 
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Καϊ πάλιν έξαναυθέντευσεν είς τήν Βλαχίαν δ Μουρούζης αύθέν-
της' καί δ υίός τοϋ Αλεξάνδρου βοεβόνδα Υψηλάντης αύθέντευσεν 
είς τό Γιάσι τά αυτό έ'τος και τόν μήνα φεβρ[ονάριον].¥Ας αυτό τό 
αναμεταξύ έπαθε πολύ κακόν καί ζημίαν είς άσπρα καί μετρητά δ 
Σταθάκης καί δ υίός του Γεωργάκης" τόν άπρίλιον έχαλάσθηκε. 

1798,τόν όκτώμ[βριον], ήλθεν έπι ταύτοΰ άνθρωπος τοϋ κιοσέ— 
κεχαγιά μέ άλλους δύο διά νά μέτρηση τά στρέμματα των αμπελιών 
εδώ είς τό "Αγιον Όρος· δ&εν, τά μοναστήρια καί οι κελλιώτες έξε-
πάτιοσαν πολλά παληάμπελα, καί τακαψαν τά κούρβουλα, νά μήν εύρε" 
θοΰν καί δ,τι τέλος πάρη ή ύπόθεσις θελομεν τήν σημειώσει. Είς τήν 
αρχήν δμως έγινε πολύς κρότος φόβου, καί έδοκίμασαν σχεδόν νά χα
λάσουν τά μισά τά αμπέλια, μήν πέρνωντες εϊδησιν τί θέλει κάμει, ή 
τ'ι γνώμην είχεν. Όθεν, έκαμαν τόν μετρημόν μέ μεγάλην άδιαφορίαν 
σχεδόν δποϋ έθαυμάσαμεν δλοιτοΰ "Αγίου Όρους καί λυπούμενοι τόν 
χαλασμόν τών αμπελιών, έστωντας [δτι] δ,τι τοϋ ήλεγαν εκεϊνο'έ'γραφεν' 
ώστε δποϋ έγινεν δλη ή σοϋμα τών στρεμμάκον δλων τοϋ Αγίου 
Όρους 584. "Επειτα επήγαν εις Θεσσαλονίκην μέ αυτόν, καί επή
ραν ϊλιάμι άπό τόν μουλά διά τά τόσα στρέμματα, καί πάλιν ήλθαν 
εδώ, καί έπήρεν δ ρηθείς άνθρωπος τοΰ κίοσέ —κεχαγιά τόν προη-
γούμενόν μας Ίβηρίτην κυρ Διονύσιον, καί επήγαν εις τήν Πόλιν προ 
τών Χριστουγέννων, καί τό έκαμαν ξεκοπή, μέ φερμάνι, τόν κάθε 
χρόνον άπό χίλια γρόσια, καί ήλθεν έδώ δ δηθείς προηγούμενος] 1799 
έν μηνί άπριλ[ί»]. Ώς τόσο, Ιμειναν ζημιωμένοι καί λυπημένοι δσοι 
έχάλασαν τά αμπέλια τους, μάλιστα οί Ίβηρίτες. "Αμποτες λοιπόν νά 
μείνη στερεό ν αυτό διά τά 1000 γρόσια τόν χρόνον, καί άς έξεπατώ-
σαμεν καί τά αμπέλια μας. 

1799,τόν μάρτιον οχεδόν και δέκα άπό τόν άπρίλ[ιον] έτραβή-
σαμεν έδώ είς τό "Αγιον Όρος πολύν ταραχήν καί σύγχυσιν άπό τούς 
κλέπτας, άπό τό εκείθεν μέρος, καί εδώθεν μέ καΐκια 14. Τοΰ Ευαγ
γελισμού έξεγύμνωσαν τό χωριό Έρισσόν, έπειτα τό μεγαλοβδόμαδο τό 
χωρίον Πορταγιά είς τί|ν Κασσάνδρα. 

1798 καϊ 1799. Είς τό αναμεταξύ αυτών τών ετών ίγι-
νεν παντοΰ πολύς χειμώνα;, πολλά νερά καί χιόνια εξόχως καί έδώ 
εις τό "Αγιον "Ορο; πολλά νερά καί χιόνια καί πολλαΐς ζημίαις έγιναν 
καί χαλασμοί άπό τά παράξενα νερά, δπον γέροντες δεν ενθυμήθηκαν 
τοιούτον καιρόν. 

1799 μετά τό πανηγύρι τής Συλήβνου, έπάτησαν οί ζορμπά
δες τού; πανηγυριώτας τής Ένδρενές, καί άνατολίτας, καί επήραν 
άσπρα καί βίον άπειρον, ώς είναι έξακουσμένο. Τό αυτό έτος δεν έγι
νεν καί τό πανηγύρι τής Ζηντζιόβας, έξ αιτίας τών ζορμπάδων. 

1799 τόν σεπτέμβριον, ήλθεν είς τών Ιβήρων δ Πατριάρχης 
κυρ Γρηγόριος άπό τήν Κοσινίτζαν τό μοναστήρι. 

5 
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Τό αυτό £τος, των αγίων Αποστόλων, (') έμίαενσα έγώ ό Νεό-
φ[υτος] διά τήν'Εδρενέ—10 Ιουλίου επήγα εκεί—13 αύγούστου επήγα 
εις τα Καλύβια—και 17 σεπτεμβρίου έκατέβηκα εις την ΑΙνον—και 
εις την πρώτην όκτω[βρίου] ήλθα εις των "Ιβήρων. 

Τό αυτό ε'τος 1799 έγινε πολλή καρποφορία έλαιών έδώ εις τό 
Άγιον Όρος και εις τήν Θάσο, όπου από πολλά χρόνια δεν είδαν τέ-
τοιαν έσοδίαν και εύτυχίαν από έληές. 

1800, μαΐου 16, ήμερα τετράδι τής αποδόσεως τής λαμπράς, 
τό γεϋμα, έκαμε μία ραγδαία βροχή εις ταΐς Καρυαΐς και των πέριξ, 
ώστε ήλθεν έν ταύτω εις τών Ιβήρων μέγας ό ποταμός, κα'ι πολλαϊς 
ζημίαις έκαμεν, όπου άλλοτε δέν ήλθεν έν ταύτα) με τοιαύτην όρμήν. 

1800, μαΐου 30, έμίσευσεν από τόν άρσανά μας δ αρχιμαν
δρίτης κυρ Ιγνάτιος ραιδεστηνός νά πήγαίνη εις τό Μπουκουρέστι διά 
ηγούμενος τοΰ μοναστ[ηρίου] Τάδουλ βοεβόδα, έχων μεθ' εαυτού έξαρ-
χον κα'ι τόν προηγούμενον κυρ 'Ανανίαν φιλιπποπολίτην. 

1801, κατά τόν μάοτιον, άκολούθησεν δ θάνατος τοΰ Παύλου 
βασιλέως τής Μοσχοβίας, και έβασίλευσεν δ υιός του Αλέξανδρος. 

1801, τόν φϋΊνόπωρον, έφυγαν, ή έδιωξαν τους φραντζέζους 
από τό Μησήρι και "Αλεξάνδρα. 

Τφ αύτω έ'τει, έμαζηλεύθη δ Κωστάν βοεβόδας Υψηλάντης, αύ· 
θέντης τής Μολδαβίας, και Αλέξανδρος (βοεβόδας) τής Βλαχίας ό 
Μουρούζης, και άντ' αυτού αύθέντευσαν ό Μιχαληβοεβόνδας δ Σοΰ-
τζος. Έπατριάρχευσε και δ κυρ Καλλίνικος. 

1802, όκτωμ[βρίου] 14, άκολβύθησεν δ τρομερός και φθορο
ποιός σεισμός εις τήν Βλαχομπογδανίαν, δποΰ έγιναν πολλοί χαλασμοί 
εις τά μοναστήρια και δσπήτια, ώς είναι δήλον τοις πάσι. 

1804, τέλη αύγούατου, ηκολούθησεν εις τό Μπουκουρέστη ή 
μεγάλη φθοροποιός πυρκαϊά. 

1807, Ιουνίου 19, ήμερα τετράδι, τό ταχύ έφάνηκαν από ταΐς 
Καρυαΐς και από τόν Προφήτην 'Ηλίαν μας, βαθεΐά, κατά τήν Λή
μνο, καράβια τούρκικα και μοσχόβικα, εις τάς τεσσάρας ώρας (") μετά 
τό άνάτελμα τού ηλίου. Έσίμωσαν προς τό μέρος Σαμοθράκης, ανα
μεταξύ αυτού και απέναντι Άγιου "Ορους και τής Λαύρας. Άρχισεν 
δ τρομερός πόλεμος αυτών" προτοΰ αρχίσουν έφαίνουνταν δλαις ή άκρο-
γιαλιαΐς τής Λήμνου, μετά τόν πόλεμον δέν έφαίνουνταν από τόν κα-
πνόν, δποΰ κατ' εκείνο τό μέρος πήγαινεν άρχισεν εις τάς τέσσαρες 
ώραις, και έβάσταξεν έως ταΐς οκτώ* τέσσαρες ώραις" και έβραδυά-
στηκαν έως τό βράδυ αντίκρυ τοΰ Αγίου "Ορους, ώς είπον άνωθεν. 
Τήν τετράδη τό βράδυ τά έμετρήσαμεν, και ήτον 28, ή 29, Εις τάς 
20 τοΰ αύτοΰ, ήμερα πεύτη, εξημερώθηκαν μόνον 13, και έστέκουνταν 

Ρ (*) Νοεί ό αναγνώστης τήν 29 Ιουνίου 1799, μεθ' ης τό εις Άδριανόπολιν 
ταξείδιον του Νεοφύτου διήρκεσεν ημέρας δώδεκα. 

(**) Τήν λέξιν τέσσαρες έγραψα έγώ· ό Νεόφυτος αριθμόν 4 γράφει. 
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αντίκρυ μας ωσάν αραγμένα, όντας μπονάτζα. Όμοίως και εις τάς 
21, τήν παρασκευήν, τοιουτοτρόπως εις τόν ίδιον τόπον έπεριφέρουν-
ταν. Εις τάς 21, σαββάτω, άρχισε ολίγο μαϊστράλι, και άραδιάσκηκαν, 
και πήγαιναν τόν ανήφορο, αναμεταξύ Σαμοθράκη και Λήμνο. Ώ ς 
τόσο, μετά τόν ρηθέντα πόλεμον, έξεκόπηκαν τρία καράβια και επή
γαν όπισθεν τοΰ Άθωνος , προς τήν άλλην μερέαν, θάλασσαν τής 
Συκιάς. Οί μοσχόβοι τά περιειργάσθησαν και τά πρόσεχαν, έως τής 
21, τήν παρασκευήν, δποΰ είπα άνωθεν ήτον και αυτοί καράβια 4, 
επήγαν προς τήν Άμολιανή, και προς τόν καιρόν τοΰ εσπερινού άρ
χισαν ή κοματιαΐς, δποΰ σχεδόν και τά έκαψαν έως τό βράδυ. Ά φ ο ΰ 
δμως έκάηκαν, έσκόρπισαν έξω οί τούρκοι δσοι έγλύτωσαν, ήλθαν 
και έδώ μέσα εις τό "Αγιο "Ορος πολλοί χριστιανοί φελουκατζήδες, 
αυτοί είπαν πώς, βλέποντες τά καράβια μοσχόβικα κοντά τους δποΰ 
θελά τούς κάμουν πρέζα, έβαλαν οΙ\ ίδιοι φωτιά, και τάκαψαν έκεΐ 
εξω, εις τό μετόχι τό χιλιανδαρηνό κοντά, και είς τάς 19, τήν τε
τράδη, τήν νύκτα έκείνην, δποΰ έπαυσεν δ πόλεμος, φεύγοντας κατά 
τήν Λήμνο ή σακατεμένη καπετάνία, τήν επήραν οί μοσκόβοι εις τα 
μισά Λαύρα και Λήμνο. Προιοΰ δμως πέντε ήμέραις νά γίνη ό ρη-
•θεις πόλεμος, έριξαν ασκέρι πολύ επάνω είς τήν Τένεδο, και έγινε 
πολλή αιματοχυσία, και πυρκαϊά τρομερή>. 

•9Λ 
Κατέστησεν ημΐν τό υνομα αύτοΰ γνωστόν δ γράψας τά νΰν εκ

διδόμενα χρονογραφήματα. Νεόφυτος μοναχός, ή και πρεσβύτερος 
ϊσως, τής έν "Αθω μονής τών Ιβήρων, διεξαγαγών καί τινα μον«στη-
ριακήν άποστολήν (έντολήν) είς Θράκην, προς εϊσπραξιν τών έν τή 
μεγάλη θρησκευτική πανηγύρει τών Καλυβιών (23 αύγούστου) συνα-
θροιζομένων ήθροίζοντο δέ, προ πολλών ετών, εκ δωρεών τών έκεΐ 
συρρεόντων χιλιάδων ορθοδόξων χρήματα, καί κτήνη, καί βιομηχανίας 
έγχωρίας προϊόντα, καί ταΰτα πωλούμενα έπέφερον τι~] μονή μέχρι 
πεντακισχιλίων φράγκων ενίοτε. Κατά τόν λεγόμενον βαλκανικόν πό
λεμον έξωντώθησαν τό τε μετόχιον τούτο τής τών Ιβήρων μονής καί 
οί έν αύτώ. 

Ό προσεκτικός ημών χρονογράφος, δ Νεόφυτος, \\\ μετρίας παι-
δεύσεως μέτοχος, άνοικτιρμόνως άνορθογραφώτατος· άλλ' ήμΐν απο
βαίνει χρησιμώτατος διά τάς ειδήσεις, εΐ ουχί πάσας, αλλά τάς σιωπω-
μένας ύφ' ετέρων, ή γοΰν ελλιπώς, ελλείψει μαρτυριών αυθεντικών 
γινωσκομένας. Έπί παραδείγματι Νεόφυτον Ζ' τόν από Μαρώνειας 
οικουμενίκόν Πατριάρχην έγινώσκομεν άφικόμενον έν Κωνσταντι-
νοπόλει, έπί τη δευτέρα αύτοΰ ιερατεία, κατά ίανουάριον 1799, τόν 
δέ μακάριον Γρηγόριον έξορισθέντα είς Άγιον Όρος, μετά τήν πρώ
την ίερατείαν δ Νεόφυτος διορθοΐ ημάς, άγγέλλων δτι δ μέν Γρηγό-
ριος ήλθε πρώτον εις τήν έν Δράμα μονήν Κοσιν'τζαν καί εκείθεν 
είς Άγιον Όρος, ό δέ Νεόφυτος ήλθεν εις ΚΠ)πολιν Φεβρουάριον 
1799, έπιβάς πλοίου άπό τοΰ άρσανά (νεωσοίκου) τών Ιβηριτών. 



8 ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ 

Την δολοφονίαν τοΰ ήγεμόνος Χαντζερή (Κωνσταντίνου) γράφει 
γενομένην εν φεβρουαρίφ 1799 λιπών άσημείωτον την ήμέραν ήν δέ 
ή 18. Τον άναγραφόμενον κατωτέρω Σταθάκην γράφει χωρίς επω
νύμου, γινώσκομεν δ' δτι ήν ό τοΰπίκλην Λαπάτης, οΰ ό υιός Γεώρ
γιος, καημακάμης έν Κραϊώβα, συναπήχθη εις ΚΠπολιν ύπό τοΰ 
ναυάρχου Κιοτσούκ Χουσεήν και έφονεύθη, έχ ραδιουργίας τοϋ Χου-
σεήν (Φωτεινού, Ιστορία της πάλαι Δακίας· εν Βιέννη, 1818, τόμου Β' 
σελ. 39ί>— 4&J). "Επίσης παραλείπει την ήμέραν της έν Βουκουρεστίφ 
μεγάλης πυρκαϊάς τοϋ 1804, ήν εσφαλμένως ορίζει γενομένην κατά τα 
τέλι] αύγοΰστου, ενώ έγένετο τή 28 τούτου τοΰ μηνός· άρα ελάχιστα 
μέν απομακρύνεται της ακριβείας έν τούτω, περισσότερον δ' έ»· μνείιι 
τοΰ σεισμοϋ, δν γράφει συμβάντα τη 14 "Οκτωβρίου 1802, ενώ τό δια 
στίχων χρονικόν ορίζει ήμέραν (Φωτεινοΰ, Β' τόμου σελ. 448 και 402) 
την 26 Ιουλίου (1802). Πάντα δ' αφηγείται ό Νεόφυτος εν άφελεία 
πολλή και δσα αυτός είδεν, έγγύθεν ή μακρόθεν, και δσα ήκουσεν 
ήκουσε δέ βεβαίως τά κατά την Βλαχίαν και Μολδαυίαν γεγονότα. Τά 
έν eAyiqi Όρει είδεν. 

"Ισως δέ είδε και τά οδυνηρά αποτελέσματα της άπογυμνώσεως 
και λεηλασίας της Ίερισσοΰ και τή-, Πορταριάς, σύμβασης της μέν 
πρώτης τή 25 Μαρτίου 1799, της δέ δευτέρας μεταξύ των 10—16 
Απριλίου" συνέπεσε γαρ τό μέγα πάοχα κατά τοϋτο τό έ'τος τή 17 
τοϋ μηνός τούτου. Κατά τοϋτο τό 1799, συνέβη και ή μεγάλη διαρ-
παγή των έξ Άδριανοπόλεως και έκ Μικρασίας συρρευσάντων είς 
Σήλυμνον—Sv αυτή ή ή Σΰληβνο τοϋ Νεοφύτου—πανηγυριστών. 

Έπιστολαί πολλαί καί παρασημειώματα είς τά πινακίδια δεδεμένων 
βιβλίων, έντυπων και χειρογράφων, πολλάς ήμΐν ειδήσεις δύνανται 
'νά χορηγήσωσιν, έρευνώμενα προσεκτικώς, τοιαύτα δέ κατέχουσιν αί 
βιβλιοθήκαι και τά «τυπικαρεΐα» πασών τών μονών και των ναών, 
πις και αί παρ' ίδιώται; συλλογαί. Αί έν αύταϊς χρονογραφικαι απο
μνημονεύσεις εξεταζόμενοι θά διδάξωσιν ημάς Ιν λεπτομέρεια σειράν 
αφόρητων δεινών, άπερ ύφίσταντο έλληνικα'ι κοινότητες καί ίδιώται 
ύπό κακούργων, ουχί βεβαίως ελλήνων, ή καί ύπό τοιούτων έσθ' δτε 
καθ' δλην την μακράν καί δυσχείμερον νύκτα της ζωής τοΰ έθνους 
ημών. "Οταν δέ γραφή ή μετά τήν άλωσιν ιστορία της "Εκκλησίας, 
ταύτόν ειπείν τοΰ πιστεύοντος είς Σωτήρα θεάνθρωπον έθνους, τά 
τοιαΰτα'χρονογραφικά σημειώματα χρησιμεύσουσι προς έξεικόνισιν χα
ρακτήρων καί παθημάτων, μάλιστα δέ παθημάτων, ών τά θύματα, 
από τής Ζ ' έκατονταετηρίδος μέχρι τοϋδε, στεναγμούς καί γόους προς 
τον ούράνιον κριτήν άναπέμποντα, κινοΰσιν Αυτόν προς έκδίκησιν 
κακοποιών, άγνοούντων τον νόμον τη; άνταποδόσεως. 

"Ο μέγας χαρτοφλόλαξ 

ΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩ. ΓΕΔΕΩΝ. 
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Τ Α ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΗΣ ΧΙΟΣ 

Τ Η Ν Ε Π Α Θ Ε ΧΙΩΤΙΚΗ 
[θέλετε χΰ,τι 'διχό μον. Τα ηιό 

οοβαρα άλλοτε. Σήμερα aä; οτίλ-
Ια> Ufa παιδιαχίοτιχο, μα γεγο
νός. ΑΙ ΧεπτομέρειαΙ του δεν εί
ναι γαρνίρισμα 'διχό μον. 'Στή 
ΧΑ ϊτσι τό Χέγονν για τό Βα-
οΙΧη . . . .] Κ.Π. 

Ό Βασίλης ήτανε γνωστός γιά πολύ φοβητσιάρης. Σωστός Χιώτης, 
από "κείνους τούς Χιώτες. Κάποιο βράδυ εγινότανε γάμος είς τή γει
τονιά του. Επήρε τή γυναικά του κι' έπήγανε μαζή. Μαζή - Χιώτης 
κι' αυτός κι' εκείνη. Αμέσως μετά τά κεράσματα ό Βασίλης εννσταξε· 
χ" ή Βασίλαινα τό ίδιο- τί, δεν ήταν γυναικά του ; ' Εφυγαν γρήγορα, 
έσύρθηκαν προς τό σπίτι των κι' έπεσαν νά κοιμηθούν. Απάνω ς' τήν 
ψιλοκουβέντα, ποΰ είχε πιάσει τό αντρόγυνο, ακούσθηκε παράξενος 
θόρυβος είς τό διάδρομο. Τον καϋμένο τό Βασίλη τον έκοψε κρύος 
ίδοώς. Ή κυρά του δεν Ιπήρεν εϊδησιν εις τήν αρχή" ςέ ολίγο, μόλις 
ξανακούσθηκεν ό θόρυβος, άρχισε νά χτυπά καί ή 'δική της ή καρδιά. 
Κ' οί δυο έκατατρόμαζαν δ Βασιλάκης καί έπάγωσε. ' Σ τό τέλος, δεν 
'βσσταξε καί, άφ' ου είδε κι' έπαθε ν' άνοιξη τό στόμα του : 

— Γυναίκα, λέγει με τρεμουλιαστή φωνή, ί ντά ν' εκείνο ; 
— Μμμμμμ 
— Κάτι γίνεται έξω - τής λέγει. 
— Θαρρώ* σκιαγμένη εκείνη σιγοψιθυρίζει. 
Τού Βασίλη δ λάρυγγας άρχισε νά ξεραίνεται καί τής γυναικός του 

τά γόνατα νά παραλύουν. Έπιάσθηκεν ό ένας άπ' τον άλλον, έκρυ
ψαν τό πρόσωπο τους δ ένας ς' τοΰ άλλου τό λαιμό κι' έμειναν έτσι 
πολλήν ώρα Νιόβειον σύμπλεγμα. "Οταν ήσύχασεν ολίγον δ επίφοβος 
θορυβοποιός τοΰ διαδρόμου— γι' αυτούς—Νιοβίδας—Απόλλων, ποΰ 
ίοβόλα τοΰ φόβου βέλη εβύθιζαν είς τήν ψυχή των—, οί δυό τους 
έμάζεψαν τάς δυνάμεις των καί μέ τήν ψυχολογική παρόραησι, ποΰ 
χαρακτηρίζει τούς τέτοιους παλληκαράδες, έπετάχθηκαν xt' έκάθησαν 
κ' οί δυό μέ τής νυχτικιές σταυροπόδι επάνω ς' τό κρεββάτι. 'Αλλά δ 
θόρυβος ξανάρχισε κι' άπ' τήν τρομάρα τους άποφασίσανε νά,.,.ξανα-
πάνε *ς τό γάμο. Μά έλα, ποΰ δ Βασιλάκης είχε τά παπούτσια του 
βγαλμένα ς τό διάδρομο ! Ποΰ νά βγή νά τα πάρη ! έξω επαραμόνευε 
τό φάντασμα. Είδε κι' απόειδε καί ς' τό τέλος αποφάσισε νά πάη ς' 
τό γάμο μέ τής παντούφλες. 'Αλλ' από ποΰ νά βγή ; 'Από τη θύρα ; 
"Οχι, βέβαια, επειδή θά έδιάβαινε από τό διάδρομο. Λοιπόν, νά μείνη; 
Αδύνατον ! Νά βγή ; δύσκολον. Λοιπόν ; Καί μέσα ς' τό σκοτάδι 
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έλαμψε μια φωτεινή ιδέα : νά πηδήσουν από τό παράθυρο ! κι' δς ήταν 
και υψηλό. Άλλα ποιος νά πρωτοπηδήση ; Ποιος θά μείνη εις τό 
«πίτι τελευταίος χωρίς τον άλλον ; 

— Γυναίκα, νά πηδήσω εγώ, γιά νά σε κρατήσω. Της λέγει πο
νηρά. Άλλα κι' εκείνη ήταν γυναικά του και ήτανε Χιώτισσα κι' 
αύτη. 

— Βαοίλη μου, νά πηδήσουμε μαζή, γιά νά πιάση ό ένας τον 
άλλον, αν πάθη κανείς τίποτε. 

Ό ένας ένοιωσε πολύ καλά τον άλλον. Τέλος πάντων πηδούν. Έκεϊ 
πού έπεσαν, εις τά χώματα, ή κυρά Βασίλαινα ήξερε νά κάνη τή δου
λειά της· εκεί που ήσαν όρθιοι επάνω εις τό παράθυρο, έπισωπάτησε 
ένα δευτερόλεπτο, κι' έ'φθασεν ό Βασιλάκης 'μιοή στιγμή πιο γρήγορα 
'ςτό χώμα από τή νοικοκυρά του·έκείνη έπεσε ς'τά μαλακά :έπάνω'ς τόΒα-
σίλη της.Έβόγγησεν εκείνος, αλλά τ'ι νά είπή ! ή γυναίκα ή 'δικήτου βλέ
πεις! Έκεϊ πού έπονοΰσεν ό Βασίλης και από τό βίαιο βάρος τοΰ θελημα
τικού του φορτίου, τής γυναικός του, ή Βαβίλαινα, μέ σαρκαστική χαι
ρεκακία, πού έμοιαζε μέ περιποίησι και χάδι ς* τό Βασίλη της : 

— ΙΙάμε γρήγορα, αντρούλη μου, ς' τό γάμο, μή τό φάντασμα 
μας πάρη τό κατόπι. 

Άλλά ό Βασίλης δχι μόνο δεν εφορούσε τά υποδήματα του, αλλά 
κι' άπό τής παντούφλες, πού μέσα ς' αυτές εΐχβ κρύψει από τό φόβο 
τά πόδια του, ή μιά τού έ'μεινεν Ιπάνω εις τό παραθύρι. Πώς νά πάνε 
ς' τό γάμο ; "Εμειναν εκεί ς' τή σκάλα τοΰ σπιτιού κι' έτουρτούρισαν 
άπό τό κρύο. Σε πιο πολύ άπό δυο ώρες ήλθεν ή γρηά τους άπ' 
τό γάμο. 

— Μωρές, πώς έτσι ς' τά λευκά ; 
— Τό φάντασμα 
•— Γιά πάμε 
— Ά ! οχι! μπες μονάχη σου 
Κοντολογή; εξημερώθηκαν. Σαν έφεξε καλά, δταν πιά τά φαντά

σματα σκορπίζωνται και φεύγουν, εμπήκαν εις τό σπίτι τους κι' οί 
τρεις κρουσταλλιασμένοι κι' άυπνοι. Άλλά κι' εκδικημένοι : ή γάτα 
τους είχε πνίξει τον ποντικό ς' τήν είσοδο κι' ευρέθη έκεϊ τό πτώμα. 

ΚΑΚΙΑ ΠΡΑΤΑΝΟΥ 

. . ί ^ δ ϊ ^ Β I.. 

Γ Α Λ Η Ν Η 

Γαλήνη εντός κι' άπ' τής ψνχής τά ήρεμικά τά βάθη 

ενα τραγούδι υψώνεται γλυκό, νοσταλγικό' . 

"Ηρεμα, κλαίει, αιγαλινά δ,τι ώραϊον έχάθη 

σ' εν' άπαλόηχον, άπιαστο σ'τήν άκοή ρυθμό.... 

(.1920) Καροΰσος ΤζαβαΧάς 
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GIOVANNI PRATI 

Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο Ι ΧΩΡΙΑΤΕΣ 

Στη δονλειά, ατή δουλειά, άδελφωμένοι 

"Οσο έχουμε καιρό κ' εϊν' ώργωμένη 

Ή γή. "Ας εργαστούμε, δαο μπορούμε" 

Μάταιη τοΰ πλούσιου εϊν' ή ευτυχία, 

Τον ΐδρω μας στεφάνι νά ζητούμε 

Kai στο τσαπί μας : σκήπτρο, βασιλεία. 

Προδίνοντας ή τά αηαθιά τροχώντας 

Κλαίνε πανταϋ και κάνουν νά θρηνούνε. 

"Ας εργαστούμε τραγουδώντας. 

Γιά δουλειά, γιά δουλειά, καιρός τώρα. 

Με ελπίδα καΐ με κόπο άς φεύγη ή ό')ρα. 

Κι' άφοϋ οί θνητοί, που τά χαιράφια δίνουν 

Πάντα με μας δεν εϊν' αγαπημένοι, 

Οί δόλιοι, ναι, ας τους μάθουμε νά γίνουν 

— Δουλεύοντας—γιά μας πεώ πονεμένοι. 

Τον ταπεινον αφέντη, ετα απαντώντας 

θά κάνουμε νά σέβεται τή φτώχεια. 

".1,- εργαστούμε τραγουδώντας. 

Γιά δουλειά, γιά δουλειά, καιρός τώρα. 

Μ' Ιλπίδα καΐ με κόπο άς φεύγη ή ιόρα. 

Κοπιάζοντας πολλές φορές πετάει 

Νά φ>τιάξΐ]. τή φωλ^ά το χελιδόνι 

Το κάθε ρόδο ή μέλιοοα ρουφάει, 

Καϊ το μερμήγκι το φαί τρυπώνει. 

Σάν προσταγή στον ν.αθένα βοώντας 

Εϊν' ή δουλειά, καϊ χτίζουμε στους άλλους. ("') 

"Ας ίογαστούμε τραγουδώντας. 

(Μετάφραοη) ΣΠΥΡΟΣ Μ. ANNIΝΟΣ 

(*) Ό Τζιοβίννι Πράιι γεννήθηκε Χ ό 1814 κοντά στο Daslndo, στην 
κοιλάδα eoo Sarca (ΤοεντΙνο), κι1 απέθανε χό 1884. Ή τ ο άπό τους « ι ° 
κ«λούς,γιά τήν εποχή του,ποιητάς,ίδίως γ«*χ4 «ατριωτικ» του ποιήματα (ΣΜ.) 

(·*) Χτίζουμε στοός άλλου; ^Εργαζόμαστε V i i τά παίδια μας (2. Μ.) 
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Ol ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΦΡΕΝΟΠΑθΕΙΣ 
ΥΠΟ 

ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ 
Ι Α Τ Ρ Ο Υ — Ν Β Υ # Ο Λ Ο Γ Ο Υ 

Ή κοινή γνώμη, περιλαμβάνουσα εν εαυτή και διανοούμενα στοι
χεία, επιμένει νά θεωρή ώς φρενοβλαβή μόνον *ά άτομα εκείνα, ών αί 
πράξεις και ή καθόλου συμπεριφορά γεννώσιν εκ πρώτης όψεως, ευθύς 
αμέσως τήν ίδέαν της ανωμαλίας, ου μήν αλλά και του κινδύνου. 
Συμφώνως δέ προς τήν συνήθη ταύτην γνώμην, ώς φρενοβλαβείς 
ι^εωρούνται [ΐόνον οι διά τούτον ή εκείνον τον λόγον έν μανιακή διε-
γέρσει διατελούντες, ών αί παραληρηματικά! Ιδέαι έκδηλούνται τρόπον 
τινά μ«τά πάταγου, δν κυρίως απεργάζονται ή έξαψις τής φυσιογνω
μίας, αί φωναί, αί χειρονομίαι, ή ακατάσχετος πολυλογία, ή διηνεκής 
κίνησις καί, έστιν δτε, αί έτιθετικαί τάσεις. 

Ή κοινή γνώμη δέν σφάλλεται διά πρώτην φοράν. Καί, εφόσον 
μ ν̂ τό σφάλμα της τούτο βλέπει τό φώς διά μέσου κεφαλών, ών ή λει
τουργία υπό ουδεμιάς διέπεται γνώσεως, ουδείς κίνδυνος δι* αυτήν, 
δι* ημάς καί διά τους φρενοβλαβείς. Όποΐαι δμως αί συνέπειαι παρο
μοίων αντιλήψεων, οσάκις αύται καταλαμβάνουσι θέσιν εντός εγκε
φάλων καθ* δλα ευυπόληπτων ! Ενθυμούμαι πάντοτε τήν περίπτωσιν 
δικαστικού τίνος όστις, προκειμένου νά μεταβή προς έξέτασιν φρενο
βλαβούς, δ ν οί συγγενείς του ήθελον, επί τέλους, νά θέσωσιν υπό άπα-
γόρευσιν, έλεγεν εις τον άποροΰντα συνομιλητήν του δτι, τήν διάγνω-
σιν τής φρενοπάθειας θέλει στηρίξει επί τών απαντήσεων, ας θά λάβη 
εις στοιχειώδεις τινάς ερωτήσεις παρά του φρενοπαθοΰς. «Θά ερωτήσω 
π. χ., έλεγεν αφελώς ό καλός δικαστικός, θά ερωτήσω αυτόν τί έχομεν 
τώρα ήμέραν ή νύκτα καί εάν μάς απάντηση δτι έχομεν νύκτα, έ τότε 
πάσα περαιτέρω συζήτησις θά είνε περιττή». Μετά τοΰ καλού δικαστι
κού ναί, μετά τοΰ φρενοβλαβούς όχι. Διότι είνε πλέον ή βέβαιον δτι 
είς τά στοιχειώδη ταύτα ερωτήματα οί πλείστοι τών φρενοβλαβών άπαν-
τώσι πολλάκις μετ' ακριβείας μείζονος τών λοιπών ανθρώπων. Δέν γνω-
ρίζομεν οποίαν άπόφασιν έλαβαν ό καλός εκείνος δικαστικός, πάντως 
υμως απεύχομαι εις τούς φρενοβλαβείς νά ευρεθώσιν αντιμέτωποι πα
ρομοίων κριτών. 

Ή κοινή γνώμη δέν θέλει νά έννοήση δτι άπό άσθενούσης δια" 
νοίας είνε δυνατόν ακόμη νά έκπορεύωνται σκέψεις, απαράλλακτα δπως 
είς φυματιών πνεύμων δύναται εισέτι νά επιτελή τήν αναπνευστική* 
του λειτουργίαν. Εντεύθεν ή έκπληξις τών βέβηλων οσάκις, εισερχό
μενοι εις τι Φρενοκομεΐον ευρίσκονται αντιμέτωποι ανθρώπων ομι
λούντων καί δρώντων επί πολλών ζητημάτων, ώ ς αυτοί οί ίδιοι. Έν-
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τεΰθεν ιδίως ή παραγνώρισις ούκ ολίγων φρενοπαθών, εκτός τών 
φρενοκομείων βιούντων επί χρόνον ενίοτε μακρόν, χωρίς ούδενός νά 
κινήσωσι τάς υπόνοιας. "Ετι πλέον : είς τούς φρενοβλαβείς τούτους 
συμβαίνει πολλάκις, υπό τό κράτος τών παραληρηματικών αυτών 
ίδεών, νά έτιτελέσωσι πράξεις έγκληαατικάς, υπό τοΰ ποινικού νόμου 
προβλεπόμενος, νά έλθωσι τουτέστιν είς ρήξιν προς τού; κανόνας τού; 
διέποντας τήν έν κοινώ ζωήν. Τής παραγνωρίσεως τότε έξακολουθού-
σης, οί ασθενείς ούτοι εγκλείονται είς τήν φυλακήν ! Τό γεγονός είνε 
συνη-τέστερον άφ' δτι θά Γ|δύνατό τις νά φαντασθή. Τά θύματα είς 
τάς περιπτώσεις ταύτας τυγχάνουσιν, ώς τά πολλά, άτομα πάσχοντα 
υπό χρονίων φρενικών παθήσεων, μή θιγουσών άπάσας ταυτοχρόνως 
τάς διανοητικός λειτουργίας. Τοιαύτα νοσήματα είσί κατ' εξοχήν τά 
χρόνια παραληρήματα μετά ίδεών καταδιοΥξεως, μεγαλείου κ. τ. τ. 
Είνε ακόμη μία νόσος ψυχική γνωστή υπό τό όνομα «πρωτόγονος 
άνοια» τήν οποίαν πρό παντός άλλου χαρακτηρίζει, είς τά πρώτα ιδίως 
στάδια, ή διαστροφή τοΰ κοινωνικού ενστίκτου καί ή βαθμιαίο έλάτ-
τωσις τών συναισθηματικών εκδηλώσεων. ' () υπ1 αυτής προσβληθείς 
άποξενοΰται όλονέν τοΰ κοινωνικού περιβάλλοντος έν τώ όποίω έζη, 
αδιαφορών συγχρόνως δι' εαυτόν καί τούς άλλους. Ευχάριστα καί δυ
σάρεστα τά περί αυτόν γεγονότα άφήνουσι τούτον απαθή, οσάκις δέν 
προκαλούσιν εκδηλώσεις καθ' ολοκληρίαν ανάρμοστους προς τήν πε-
ρίστασιν. Οί πλησιέστερον αύτοΰ κείμενοι, μή διακρίνοντες όλόκληρον 
τήν εκτασιν τοΰ κατεδαφιζομένου ψυχικοΰ οικοδομήματος, ικανοποι
ούνται άποκαλοϋντες αυτόν «ίδιοτροπον». δυνατόν δμιος καί χονδρο-
ειδεΐς διανοητικοί βλάβαι νά παρέλθωσιν απαρατήρητοι. Τοιούτον τι 
π. χ. συνέβη μετά τίνος στρατιώτου πάσχοντος ί·πό τής βαρύτερος τών 
χρονίων εγκεφαλικών παθήσεων, τής γενικής, λεγομένης, παραλύσεως, 
όστις, ύποπεσών είς έν τών συνηθέστερων τής παθήσεως ταύτης πα
ραπτωμάτων, τήν κλοπήν, ένεκλείσθη επί τρεις δλους μήνας είς τήν 
φυλακήν. 

Τοιαΰται αί συνέπειαι τής γνώμης ήν τό Κοινόν τρέφει περί τών 
πράξεων τών παραφρόνων. Μάθωμεν νά μή άποστρέψωμεν πάντοτε 
τό πρόσωπον άπό τών εν ταΐς φυλακαΐς βιούντων. 

'Αλλ' ή παραγνώρισις τών φρενοπαθών δέν κέκτηται μόνον ση-
μασίαν, προκειμένου περί έγκληιιατιών. Ύπάρ/ουσιν άκομη πολλοί 
άλλοι κατηγορίαι ατόμων, υπό τήν ιδιότητα τών οποίων κρύπτονται 
ενίοτε διάφοροι φρενοβλαβείς, πλείστο οσα καθ' έκάσιην δυνάμενοι 
νά δημιουργήσωσι. Τοιούτοι π. χ. οί πολιτευόμενοι, οί σοσιαλισταί, οί 
αναρχικοί κ.τ.λ. Τοιούτοι ακόμη οί μεταναστεύοντες είς αγνώστους 
χώρας καί οί στρατιώται, επί τών οποίων κυρίως σήμερον θά έπιστή-
βωμεν τήν προσοχήν ημών, έχοντες ύπ' ϋ'ψει τά πολυάριθμα περι
στατικά, άτινα πρό ημών παρήλασαν. 

Καί ιός προς μεν τούς πρώτους, τούς μετανάστας, θά εϊπωμεν δτι, 
ή μετανάστευσις είς άγνωστους χώρας παριστά, ύτέ μεν, τό κατσφύ-
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γιον (κατά την γνώμην του πάσχοντος) προς άπομάκρυνσιν από δια
φόρων στοιχιίων κακώς δρώντων επ' αυτόν, οσάκις πρόκειται περί 
άτομου πάσχοντος υπό χρόνιου παραληρήματος μετά ιδεών καταδιώ-
ξεως, ότέ δέ, την γήν της ένδοξου σταδιοδρομίας, της αναγνωρίσεως 
της πνευματικής υπεροχής τοϋ μεταναστεύοντος και της εκπληρώσεως 
τών ιδανικών αυτού, οσάκις πρόκειται περί παραληροΰντός τίνος μ « ά 
ιδεών μεγαλείου. Πλήν δμως τών ατόμων τούτων, άτινα, και ή πλέον 
στοιχειώδης ψυχιατρική έξέτασις θά έσταμάτα εις την κλίμακα της 
επιβιβάσεως τοϋ ύπερωκεανείου, υπάρχει και σωρεία άλλη ατόμων έμ-
φανιζόντων ψυχικάς ανωμαλίας παιδιόθεν, άπηλλαγμένας μεν παραλη
ρηματικών ιδεών, πλήν καθιστώσας τό άτομον τελείως άνίκανον οιασ
δήποτε κοινωνικής προσαρμογής. Πρόκειται περί του πλήθους εκείνου 
τών μικρονόων και ανισόρροπων, πραγματικών αναπήρων της δια
νοίας, ψυχικών τεράτων, είτε λόγω ανεπαρκούς αναπτύξεως τών δια
νοητικών λειτουργιών (μικρόνοες), είτε λόγω άνισου αυτών εκδηλώ
σεως (ανισόρροποι). Εις τήν τελευταίαν ταΰτην περίπτωσιν ό',τι κυρίως 
ελλείπει από τών ατόμων τούτων είνε ή κρίσις, ή προσοχή, ή βούλησις 
και ή συνοχή εν ταϊς πράξεσιν αυτών. Τουναντίον, ή μνήμη και ή 
φαντασία (άφ' ής πηγάζει και το ψευδός), ώς επί τό πλείστον λίαν 
ανεπτυγμένοι οΰσαι, κάμνουσιν ώστε τά άτομα ταΰτα νά φαίνωνται Ικ 
πρώτης όψεως δι' εξαιρετικών πνευματικών αρετών πεπροικισμένα. 
°Έν βλέμμα εν τούτοις, επί τοϋ παρελθόντος αυτών αρκεί προς τελείαν 
ά'ρσιν τής πρώτης ταύτης απατηλής έντυπώσεως, διότι θέλει αμέσως 
φανερώσει τήν άκαρπον αυτών δραστηριότητα, τον ύπέρμετρον έγωϊ-
σμόν και τήν ώς από συστήματος διηνεκή άλλαγήν κατευθύνσεως έν 
ταΐς ένεργείαις αυτών. 

'Εκ τών ατόμων τούτων, οί μέν μικρόνοες μεταναστεύουσιν απλώς 
και μόνον υπό τής παιδικής αυτών φαντασίας ωθούμενοι, οί δέ ανι
σόρροποι εκ τής κατατρεχοΰσης αυτούς ανάγκης τής αλλαγής τοϋ περι
βάλλοντος. Μετά τοιούτων πνευματικών εφοδίων απερχόμενοι άπαντες 
ούτοι εις τούς νέους Κόσμους, καταδικάζουσιν εαυτούς εις τελείαν δια-
νοητικήν πτώχευσιν. Διότι, ό ατελής αυτών εγκέφαλος, μή δυνάμενος 
νά άνταποκριθή εις τάς απαιτήσεις τής νέας ζωής, κατά πολύ συνή
θως επιπλοκωτέρας τής προηγουμένης, υφίσταται τον κάματον παντός 
-οργάνου, ούτινος ή λειτουργική επάρκεια εξασφαλίζεται μόνον εντός 
ώρισμένων ορίων ενεργείας. Ακριβώς δ' δπως εις καρδιακός δύναται 
νά ζή μόνον υπο ωρισμένην δίαιταν και υπό τον δρον νά άπέχη πά-

-αης εντόνου μυϊκής εργασίας, αποθνήσκων ευθύς ώς ήθελε παραβή 
ταύτα, τής καρδίας του π. χ. μή δυναμένης νά άνταποκριθή εις τάς 
κυκλοφορικός άνάγκας μιας μακράς και επιπόνου πορείας, ούτω και 
οί διάφοροι μικρόνοες και ανισόρροποι μεταναστεύοντες ζητοΰσι παρά 
τών εγκεφάλων αυτών νά τοις παράσχωσι περισσότερον άφ' δ,τι δύ
νανται. 

Είρήσ&ω έν παρόδω ενταύθα δτι, τό πράγμα τούτο έν ήσσονι 
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βα&μώ, απαντά τις καί>' έκάστην έν πάση κοινωνία ανθρώπων. Ύπάρ-
χουσι, τώ δντι, άνθρωποι προωρισμένοι ώς έκ τής διανοίας αυτών, νά 
ώσι πάντοτε άπλοΐ έκτελεσταί ανωτέρων θελήσεων, δντα είθισμένα να 
διάγωσι βίον καθ' ολοκληρίαν άπηλλαγμένον ευθυνών και πρωτοβου
λίας. Εις τούς ανθρώπους τούτους της δευτέρας εγκεφαλικής ποιότητος, 
συχνότατα απαντώντας μεταξύ τών δημοσίων υπαλλήλων, αμείβοντες 
τάς άρετάς των ώς υφισταμένων, δοκιμάσατε νά άναθέσητε ύπεύθυ-
νον ύπηρεσίαν προϊσταμένου. Ή ανεπάρκεια τοϋ νέου προϊσταμένου 
θέλει καταπλήξει πάντας τούς γνωρίσαντας άλλοτε τον καλόν ύφιστά-
μενον. Τούτο, διότι ή πνευματική ιεραρχία δεν δύναται ευκόλως νά 
παραβιασΟή, ώς συμβαίνει ενίοτε διά τήν κοινωνικήν τοιαύτην. 'Επι-
χειρούσι δέ νά παραβιάσωσι ταύτην οί μεταναστεύοντες εις νέους Κό
σμους μικρόνοες κα·. ανισόρροποι. Δι' δ ^αί ούκ ολίγοι εξ αυτών έπα-
νακάμπτουσιν δπω; έγκλεισθώσι μόνον εις τό Φρενοκομεΐον. (*) 

Ώς προς δέ τούς παραγνωριζομένους παράφρονας στρατιώτας, ού
τοι, είτε τυγχάνουσιν ήδη παράφρονες εισερχόμενοι εις τον Στρατόν, 
εϊτε παραφρονοϋβι διαρκούσης τής υπηρεσίας αυτών. Και ώς προς 
μεν τήν πρώτην περίπτωσιν, τήν εύθύνην τής παραγνωρίσεως ΰπέχου-
σιν Ιδίως τά διάφορα Στρατολογικά συμβούλια έργον έχοντα, πλήν 
τών άλλων, νά εμποδίσωσι τήν εϊσοδον εις τον Στρατόν παντός ανικά
νου νά φέρη τά δπλα. Τινές μάλιστα τών φρενοπαθών τούτων κατα 
'άσσονται εις τον Στρατόν ώς έθελονταί! Γεγονός τούτο άναμφισβή-
τητον, προκάλεσαν ήδη τήν προσ<>χήν τών Διοικήσεων τών ξένων 
Στρατών Ιπ' αύτιϋ και τέλεον εισέτι άγνοούμενον παρ' ήμΐν. "Ενθυ
μούμεθα τήν περίπτωσιν ενός στρατιώτου δστις, *ίς κριθείς ανίκανος 
διά φρενικήν πάθησιν, δις κατετάσσετο έκ νέου ώς εθελοντής. 

Ώ ; προς δέ τούς δεύτερους, τούς παραφρονοϋντας μετά τήν κατά-
ταξίν των εις τον Στρατόν, ούτοι δύνανται κάλλιστα νά παραβληθώσι 
ποός τούς παραφρονοϋντας μετά τήν εαυτών μετανάστευσιν εις άλλας 
χώρας.Διότι,'ώς τά πολλά, πρόκειται και έν τή παρούση περιπτώσει περί 
ατόμων μικρονόων και ανισόρροπων, ανικάνων νά προσαρμοσθώσι 
προς τάς απαιτήσεις τοϋ στρατιωτικού περιβάλλοντος. Μεταξύ δέ τών 
κατά τήν εΐσοδόν των εις τον Στρατόν υποψηφίων τούτων φρενοπα
θών, άνευρίσκομεν ενίοτε καί τινας έθελοντάς, ων οί πλείστοι ωθούνται 
προς τον στρατώνα υπό τών Ιδίων αυτών οικογενειών διακαώς έπιθυ-
μουσών νά άπαλλαγώσιν έπί τέλους, τών θλιβερών τούτων δντων, άτινα 
μέχρι τής στιγμής έκε·'νης απετέλεσαν δι' αύτάς πραγματικάς μάστιγας. 

Εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις οί ασθενείς ούτοι δύνανται νά πα-
ραγνωρισ&ώσι καί παραγνωρίζονται. Παραγνωρίζονται δέ κυρίως οσά
κις ύποπέσωσιν εις πειθαρχικά σφάλματα, άτινα ουδείς συνήθως σκέ-

(*) Διά πλείονας έπί τοό ζητήματος τούτον λ»πτομίρείας βλέπε ήμετέραν 
έργαοίαν : Μίτανάατιναις χα» φμνοηά&ίΐα. Πανηγυρικόν Τεύχος είκοοιπεν-
ταετηρίδος «Ιατρικής Προόδον» 1921. 
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πτεται νά άποδώση εις πλημμελή διανοητίκήν λειτουργίαν. Ί}ς εάν αί 
πράξεις ημών δεν παρίστων τό άμεσον αποτέλεσμα τής εγκεφαλι
κής ημών ισορροπίας ! Εις μίαν μελέτην, ή ν έδημοσιεύσομεν τ ρ 
[919 εν τώ Ίατροχειρουργικώ Όδηγώ του Υπουργείου τών Στρατιω
τικών, προσεπαθήσαμεν νά καταστήσωμεν γνωστάς τάς σχέσεις αΐτινες 
υφίστανται μεταξύ τών φρενικών παθήσεων και τών διαφόρων μορφών 
τής στρατιωτικής απειθαρχίας, ώς π. χ. ή άρνησις υποταγής, αί κατ* 
ανωτέρων βιαιοπραγίαι, ή λιποταξία κ.τ.λ. Έκτοτε δέ, έν τώ Στρατώ 
πλέον ή άπαξ εδόθη ήμΐν ή ευκαιρία νά γνοψατεύσωμεν επί αναλόγων 
περιπτώσεων. Αί παραγνωρίσεις αύται, τό έπαναλαμβάνομεν, πηγά-
ζουσι πάντοτε έκ τής πεπλανημένης ιδέας δτι ό παράφρων δέν δύναται 
νά έκτελή πράξεις ανάλογους πρός τάς τών άλλων ανθρώπων. 

Άλλ' οί φρενοπαθεΐς στφατιώται ειδικώς, διατρέχουσι και άλλον 
τινά κίνδυνον παραγνωρίσεως και δταν ακόμη ή πάθησίς των έκδη-
λώται διά διαφόρων συμπτωμάτων. Κινδυνεύουσι, τώ ό'ντι, νά έκλη-
φθώσιν ώς ύποκρινόμενοι τον φρενοπαθή, ώς εάν και τούτο ήτο εις 
την διάθεσιν τοΰ πρώτου τυχόντος. Άλλως τε, παρατηρητέον δτι, καθ' 
ίαυτήν ή υπόκρισις αποτελεί ήδη εις τάς πλείστας τών περιπτώσεων 
την συνέπειαν ανωμάλου διανοητικής λειτουργίας, οσάκις δέν οφείλε
ται εις πραγματικήν φρενικήν πάθησιν, ώς ή ανωτέρω μνησθεΐσα πρω
τόγονος άνοια. 

Τοιαύτα διά βραχέων τά κατά τήν παραγνώρισιν τών φρενοπαθών. 
Χάριν δέ τών αναγνωστών τής «.'Ανθρωπότητος» παραθέτω ενταύθα 
και μίαν άξιόλογον περίπτωσιν ίνός τοιούτου επί μακρόν παραγνωρι-
σθέντος φρενοπαθοΰς, πάσχοντος υπό χρονίου παραληρήματος μετα 
ιδεών καταδιώξεως και μεγαλείου (τά δύο ταύτα συνυπάρχουσι πολλά
κις) και ήτις συνοψίζει έν ίαυτή άπάσας σχεδόν τάς περιστάσεις τής 
παραγνωρίσεως τών φρενοπαθών (μετανάστευσιν, έθελουσίαν κατάτα-
ξιν, πειθαρχικά παραπτώματα, κ. τ. λ.). Ό αναγνώστης δέν όφιίλει νά 
λησμονήση ούδ' έπί στιγμήν δτι άπό τού 191(> και εντεύθεν όλόκληρον 
τήν δράσιν τοΰ ατόμου τούτου διέπει ή παραληρηματική ιδέα τής δια
φυγής άπό τών διώξεων τής'Αμερικανικής Κυβερνήσεως (ίδέαι καταδιώ -
ξεως) ήτις έσειόρει τούτον ώς κατάσκοπον τής Γερμανίας και Βουλγα
ρίας και ένοχον πολέμου (ίδέαι μεγαλείου). 

Ό ασθενής ούτος, ονόματι Χρ. Ί . . , εγεννήθη έν Θεσσαλονίκη τώ 
1^90. Φοιτησας εις τήν αυτόθι έμπορικήν και πρακτικήν Σχολήν έξέ-
μαθε τεσσάρας γλώσσας, ήτοι τήν Έλληνικήν, τήν Γαλλικήν, τήν Γεο-
μανικήν και τήν Τουρκικήν. Περί τά τέλη τοΰ Ϊ913 μετηνάστευσεν εις 
'Αμερικήν δπως έργασσή μετά του έκεΐ ήδΐ) ευρισκομένου αδελφού 
του. Εκεί εισήχθη αμέσως υπό τού τελευταίου τούτου εις τι σχολεΐον 
πρύς έκμάί>ησιν και τής Αγγλικής γλώσσης, ήν και έξέμαθε. Περί 
τάς αρχάς· δέ τού 1915, όλως παραδόξως ήρξατο εργαζόμενος ώς υπάλ
ληλος εστιατορίου ! Μή ικανοποιούμενος δμως έκ τοΰ επαγγέλματος 
τούτου, μετέβη μετά έν έτος και έφοίτησεν έπί τρίμηνον εις τινα σχο-
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λήν οδηγών αυτοκινήτων, οπόθεν και εξήλθε μετά τής σχετικής αδείας. 
Μή δυνηθείς δμως νά εύρη έργασίαν, κατετάγη εις τον Άμερικανικόν 
Στρατόν ώς εθελοντής τη 21 Απριλίου 191G, εχων τήν πρόθεσιν 
δπως μετά έξάμηνον υπηρεσία ν προσληφθη εις τήν Άεροπορικήν 
Σχολήν και γίνη αεροπόρος ! 

Μέχρι τής στιγμής ταύτη: διαβλέπει τι: ήδη τήν διανοητικήν άνι-
σορροπίαν τοΰ ατόμου όπερ, καίτοι ίκανόν νά άποταμιεύη γνώσεις, εις 
ουδέν δύναται νά κατάληξη θετικόν αποτέλεσμα, τής διανοίας του διη-
νεκώς νέα σχέδια κυοφορούσης. 

Ένα μήνα μετά τήν κατάταξίν του εις τον Άμερικανικόν Στρατόν 
αποστέλλεται εις τάς Φιλιππίνας νήσους. Άπό τής στιγμής ταύτης άρχε
ται πλέον έκδηλούμενον το παραλήρημα. Οί Αμερικανοί δηλαδή, κατά 
τήν ίδέαν του, άκούσαντες αυτόν ομιλούντα ξένας γλώσσας τον έκ-
λαμβάνουσιν ώς Γερμανόν κατάσκοπον και άρχονται υποβάλλοντες 
αυτόν εις διαφόρους δοκιμασίας (πραγματικώς εις διαφόρους υπηρεσίας) 
προς άποκάλυψιν τοΰ γεγονότος. Ουτος δμως, μετά τήν πάροδον τού 
πρώτου εξαμήνου ζητεί, συμφώνως προς τήν πρόθεσίν του νά μετατε-
θή εις τό 'Αεροπορικόν Σώμα, ή αίτησις του δμως αύτη δέν γίνεται 
δεκτή. Αί διαμαρτυρίαι του, διαβλέποντος κακόβουλους ενεργείας, δια
δέχονται τότε άλλήλας, μέχρις δτου κατορθώνει νά μετατεθή εις τα 
Σώμα αυτοκινήτων ώς οδηγός. Μ ή μένων δμως και εκεί ευχαριστημέ
νος ένεκα τής παρερμηνείας και τών απλούστερων γεγονότων, λιπο
τακτεί διά πρώτην φοράν τή 1<> Ιανουαρίου 1917. Συλληφθείς μετά 
δέκα ημέρας, παραγνωρίζεται, προφυλακίζεται και μετά ένα μήνα δι
κάζεται εις φυλάκισιν έξ μηνών (!), ήν έξέτισεν εις "Αγ. Φραγκΐσκον. 
Έκεΐ, ώς λέγει, υηίστατο τά πάνδεινα άνευ ουδεμιάς αιτίας, άφοΰ και 
νά θανατώσωσιν αυτόν άπεπειράθησαν. Τήν ^2αν Αυγούστου 1917. 
αφεθείς έπί τέλους, ελεύθερος, ανεζήτησε διά τών εφημερίδων έργα
σίαν ώς οδηγός αυτοκινήτου, ήν και εύρε παρά τινι οικογένεια. Αντε
λήφθη δμως... δτι ήκολουΟεΐτο υπό Αστυνομικών. Άνεκάλυψε μάλι
στα δτι, ή Αμερικανική Κυβέρνησις προσεπάθει νά τον νύμφευση, 
ούδόλιος στέργοντα, μετερχομένη ακατονόμαστους βίας. ΙΙρός αποφυ
γήν δθεν τών τελευταίων τούτων, εγκαταλείπει οϊκογένειαν και αυτο
κίνητα και απέρχεται εις Μεξικόν. Οί αίά)νιοι δμως αστυνομικοί ηκο-
λούοησαν αυτόν και έκεΐ. Τό ταξείδιόν του υπήρξε πραγματικόν μαρ-
τΰριον, άφοΰ περιεπλανάτο περί τούς δύο κοί πλέον μήνας. Τό δέ 
πάντων χείριστον δτι, μετά τοσαύτας περιπέτειας, μή δυνηθείς νά εύρη 
έργασίαν, χάρις πάντοτε εις τούς παρακο?.ουθοΰντας αυτόν, ήναγκάσθη 
νά έπανακάμψη εις Ήν. Πολιτείας. Όποία δμως επιστροφή ! Ή έξάν-
τλησις τών οικονομικών του τον ήνάγκασε νά σταματήση εις τινα παρά 
τά σύνορα πόλιν και έκεΐ νά μετέλθη και τά ταπεινότερα τών επαγ
γελμάτων, δπως εξοικονόμηση τά αναγκαιοΰντα έξοδα διά τήν συνέ
χιση· τοΰ ταξειδίου. Μετά οκτώ δέ δλους μήνας έη;9ασε, τή 29 Μαρ-

2 
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τίου 1919 εκ νέου εί; "Αγ. Φραγκΐσκον. Παρουσιασθεί; δέ τότε είς 
tò Έλλ. Προ'ξενεΐον έλαβε τήν συμβουλήν νά έπιστρέψη είς Ελλάδα. 
Στερούμενο; δμω; επαρκών χρημάτων ήναγκάσθη και πάλιν νύζητήση 
έργασίαν ω ; οδηγό; αυτοκινήτων, τοΰθ' δπερ δεν κατώρθωσε.... χάρις 
«ίς τήν έπέμβασιν τη; Αμερικάνικης Κυβερνήσεως, ήτι;, έχουσα ΰπ 
όψιν δτι θ·Ί έτρε/εν ούτο; καθ' ολην τήν ήμέραν κα'ι uà ήδύνατο 
οΐίτο) vù συνεννοήτα.. μετά τών λοιπών μελών μια: φανταστικής προ
παγάνδας, ηθέλησε vù προλάβη το τοιούτον. Ήναγκάσθη όθεν να 
είσέλθη εις τι έστιατόριον ώ; βοηθός. Μετά δυο δέ μήνας, έφθασεν είς 
"Αγ. Φραγκΐσκον ό αδέλφι); του Λίστι; απουσίαζε καθ' δλοντύχρονι-
κον τοΰτο δκίστημα και δστις έπλήρωσεν είς αυτόν τα έξοδα της επα
νόδου του είς Ελλάδα, ήτις έγένετο περί τα τέλη Ιουνίου 1919. 

'4πότης εποχής ταυιης άρχεται ή δευτέρα περίοδος, ή Ευρωπαϊκή 
τρόπον τινά, τον περιπετειών καΐ τών παραγνωρίσεων. 

Ευθύ; una τη άφί'ξει του εϊ; τήν γενέτειραν Θεσ)νίκην έσπευσε vù 

καταταγή ώς έ&είοντής εις τον Έλλ. Στρατόν, ούτινος άλλωστε ήτο 
πλέον και ανυπότακτος, αφού ετύγχανε τής κλ(ίσεως τοΰ 1917. Οί 
Αμερικανοί δμω; αστυνομικοί ήκολούθησαν αυτόν και εις τήν "Ελ
λάδα, έλθόντε; μετ' αύτοΰ επί τοΰ ιδίου πλοίου και λαβόντες άδειαν 
παρά τής Έλλ. Κυβερνήσεως δπω; ερευνήσουν και ανακαλύψουν εάν 
ούτο; ύπήοξέ ποτε κατάσκοπος κράτους τινός. Ύποθέσαντε; δέ δτι, 
ετύγχανε κατάσκοπος τής Β >υλγαρίας προσεπάθουν δια παντός τρόπον 
να έξαναγκάσωσιν αύτον δπως μεταβή εϊ; Βουλγαρίαν, δπου, μετα
βαίνοντες και εκείνοι θα έπληοοφοροΰντο παρά τών Βουλγά
ρων εάν ποτέ ύπήοξεν όργανον αυτών. Προς τοΰτο, παρό
τρυναν τοίι, συναδέλφου; αυτού στρτιτιώτα;, δπω; παρενοχλώσιν 
αυτόν, καθιστώντε; τήν έν τώ Στρατώ παραμονήν του αδύνατον.* Α>' 
ο και ήναγκάσθι» να λιποτΆΚχήζη κατ' Άπρίλιον τοΰ 192Π, προτιθέ
μενος vù μεταβή εί; Σερβίαν. Παρά τήν Γευγελήν όμως συνελήφθη 
υπό τίνος χιοροφύλακο; όστις και ώδήγησε τοΰτον είς Γουμένιτζαν. 

Έκεΐ έκρατήση έτι πέντε ημέρας, μεθ' α; απεστάλη είς Γιανιτσά. 
Έ κ Γιανιτσών μετά δέκα ημέρας απεστάλη εϊ; Θεσ)νίκην δπου παρου
σιασθείς είς τό Φρου^αρχεΐον έζήτησε . . . να τώ χορηγηθή απόλυτη· 
ριον ! Αντί διιως πάσης απαντήσεως απεστάλη είς τήν Διεύθυνσιν τής 
Άστυνομ/ας οπως μεριμνήστ) αυτή δια τήν εϊσαγωγήν του είς τό Φρε-
•νοκομεΐον, αναγνωρισθείς πλέον δια πρώτην φοράν ώς παράφρων. Είς 
xò Φρενοκομεΐον δμως πα^έμεινεν επί τρεις μόνον ημέρας, μετά 
τήν πάροδον τών οποίων παρεδόθη εις τους οικείους του, ίνα εξακο
λούθηση τήν Όδυσσειάν του. Ή πρόοδος τής νόσου του δεν τώ επέ
τρεπε πλέον να σκέπτεται επί πολύ δι' έργασίαν, άπαξ δ' ελευθερωθείς 
τοΰ Φρενοκομείου κατηνάλισκε τον χρόνον αύτοΰ μεταβαίνο)ν είς τό 
Φρουραρχεΐον και αϊτών τό άτολυπ'ιριόν του και έπιδίδων συνεχώς είς 
του; διαφόρους Προξένους διαμαρτυρίας εναντίον τής στάσεως τών 
Αμερικανών. Έπί τέλους, συλληφθείς ήμέραν τινά ως λιποτάκτης παρά 
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τών οργάνων τοΰ Φρουραρχείου (τοΰ ιδίου Φρουραρχείου δπερ τον 
είχε πρό ολίγου ά' αγνωρίσει ώ ; παράφρονα) απεστάλη είς Διδυμότειχον 
δπου και έτοποθετήθη εις τινα λόχον τοΰ . . . Συντάγματος πεζικού. 
Εκείθεν μετέβη μετά τοΰ Σώματος του είς Σαράντα Εκκλησίας, οπό
θεν λιποταχτήαας, μετέβη είς Κων)πολιν. 

Συλληφθείς αμέσως παρά τοΰ έκεΐ Φρουραρχείου ώς λιποτάκτης, 
απεστάλη είς Σμύρνηνδπου έκλείσθη είς τό κρατητήριον περί τον έ*να 
μήνα.Έκ?ΐθεν απεστάλη είς θεσ]νίκην,δπου μετά παραμονήν ακόμη δύο 
εβδομάδων είς τάς φύλακας υπό αύστηράν μόνωσιν, απεστάλη είς 
Άδριανούπουλιν. Τών καταδιώξεων διιως τών Αμερικανών συνεχιζό
μενων ήναγκάσίϊη και πάλιν να λιποταχτήση μεταβάς εις Κων]πολιν 
δια δευτέραν φοράν. Βασανιζόμενος δμως έπί μάλλον και μάλλον ΰπό 
τών παραληρηματικών αυτών ιδεών, επεχείρησε να έπιστρέψη και 
πάλιν είς Αδριανό ύπολιν. Καθ* όδόν δμως, παρουσιασθείς εί; τό 
Φρσυραρχεΐον Σηλυβρίας απεστάλη ύπ' αύτοΰ είς τό έν Τυρολόη 
έδρεΰον σύνταγμα. Αφεθείς ελεύθερος υπό τοΰ Συντάγματος τούτου, 
μή άναγνωρίζοντος αυτόν ώς στρατιώτην, μετέβη εϊς Ραιδεστόν δπου 
παρέμεινεν έπί μίαν και μόνον ήμέραν. Τήν έπομένην, διερχόμενος έκ 
Κεσάνης συνελήφθη υπό τών οργάνων τής χωροφυλακής όίτινα, μετά 
ενα όλόκληρον μήνα, απέστειλαν αυτόν εις Άδριανούπολιν. Εκείθεν, 
άναλαβών ύπηρεσίαν, απεστάλη είς τα φυλάκεια έπί τών Έλληνο— 
Βουλγαρικών συνόρων. Τήν 4 Μαρτίου 1921 νέα λιηοταξία και διέλευ-
σις συνόρων. Σύλληψι; υπό τών Βουλγαρικών αρχών και αποστολή 
είς Σόφιαν. Έπίδοσι; εντόνων διαμαρτυριών εναντίον τών Αμερι
κανών προς απαντάς τους προξένους και τήν Βουλγαρικήν Κυβέρνη-
σιν. Μετά ενα μήνα άναχο>ρησις έκ Σόφιας και διέλευσις είς Ρουμα-
νίαν τήν 7 Απριλίου 1921. "Αμεσος σύλληψις υπό τών Ρουμανικών 
αρχών και κράτησις έπί πέντε μήνας. "Αποστολή είς Κραϊόβαν δπου 
άφεθη ελεύθερος. Κατώρθωσε τότε να προσληφθή εις τι έργοστάσιον 
αυτοκινήτων. Μετά ένα δμω; μήνα άπελθών, μετέβη εί: Βουκουρέ-
στιον. Μεταβάς εις τό έκεΐ Έλλ. Προξίνεΐον αναγνωρίζεται δια δει·-
τεραν φοράν ώς φρενοβλαβής και εκδιώκεται. Έκ Βουκουρεστίου μετα
βαίνει είς Κων]πολιν ένθα συλλαμβάνεται παρά τών Αγγλικών άρχων 
ώς στερούμενος διαβατηρίου και παραδίδεται είς τό Έλλ. Προξενεΐον. 
Τοΰτο αποστέλλει αυτόν είς Προΰσαν οπόθεν απεστάλη εϊς τό Μέτω-
πον. Έκεΐ διαβλέπων πάντοτε Αμερικανικά; ενεργείας κα'ι παροτρύν
σεις προς νέαν λίποταξίαν, ίποφασίζει να ά^νηθή τοΰ λοιπού πάσαν 
προς τήν Πατρίδα ύπηρεσίαν, άπορων συγχρόνως διατί δέν έζητοΰντο 
παρ' αύτοΰ εξηγήσεις ώς προς τα αίτια τών καταναγκαστικών λιπο
ταξιών του, ώς άπεκάλει ταύτας. Αρνείται λοιπόν και εί; αυτό ακόμη 
τό προσκλητήριον να παραστη. Επιδίδει ταυτοχρόνως είς τό Σώμα 
εϊς ο υπηρετεί διαμαρτυρίας κατά τών Αμερικανών, αϊτών ταχεΐαν 
έκκαθάρισιν τή; ύποθέσείός του. Τό πράγμα υπερέβαινε τα δρια. Ό 
άτυχης αναγνωρίζεται πλέον ώς πάσχων και διακομίζεται είς Αθήνας. 

Εις τό σημεΐον τοΰτο σταματφ ή τραγική περιπέτεια ενός αρρώ
στου, ό όποιος είχε τήν άτυχίαν vù μή πάσχη καθ' ον τρόπον ή Κοινή 
γνώμη θέλει. 

Κ- ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΧ 
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Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Κ Α Ι ΠΟΙΗΣ ΙΣ* 

Ή ευρ?σις της αληθείας—εϋρεσις κυρίως τών αιτίων φαινομένων 
και πραγμάτων, είναι συνάρτησις δυο παραγόντων, της άπό των αι
σθήσεων εμπειρίας και της φιλοσόφου σκέψεως. Κατά τόν Πλάτωνα, η 
κατ' αϊσθησιν άντίληψις των Ιπί μέρους όντων, άτινα «αεί ρέοντα», 
ενδέχεται να εχωσι και άλλως, στερείται πίστεως, εν φ τουναντίον, ή 
δια τής σκέψεως (ιών ιδεών) θεωρία τών πρώτων αΐτίων^άποκαλνπτ^ι 
την άλήθειαν. Άλλα και αυτός ó Αριστοτέλης, δστις άρρήκτως ήνωσε 
τό «μη δν» του ΙΙλάτωνος μέ την ουσίαν τών «ιδεών», δηλαδή την 
«νλην» μέ τό «είδος», ó έπικαλεβθείς και του Λυγκέως την άρωγήν 
δια την ανάγκην της παρατηρήσεως (1), εθεώρησε ώς άπαραίτητον 
συμπλήρωμα τών φυσικών την πρώτην φιλοαοφίαν, δι' ής ή έκ τών 
αισθήσεων ενδεχομένως σφαλερά «δόξα» δύναται να εξελίχθη εις την 
«εϊκασίαν· (2) και ίκ ταύτης εις την πραγματικότητα. 

Άλλ' εΰνόητον βεβαίως δτι την μεν ψυχράν επί τών πραγμάτιον 
λογικήν επιβάλλει ή κατ' αΐσ\)ησιν άντίληψις δηλ. η παρατήρηβις, έν 
<\> τουναντίον, ή φιλοσοφική σκέψις, έχουσα συμπαραστάτην την φαν-
τασίαν, ουχί σπανίως εναλλάσσεται πρός τό ποιητικόν πνεύμα. 

Λιά τοϋτο, εφ' δσον βαθμηδόν ή αρχαία επιστήμη συνεκέρνα την 
διαλεκτικήν μέ περισσοτέραν παρατήρησιν, και δια της επιστημονικής 
αναλύσεως πολλαπλασιάζουσα τάς διαφοράς τών γνώσεων, προσεπα-
θει να διακρίνη τα «συμπτώματα» τών «αιτίων», (3) επί τοσούτον !'· 
φρόντιζε ν' άποφει'>γη τόν κίνδυνον τών μεταφορών, δια τών οποίων 
ή επιστήμη δύναται να εϊπη τι «κομψώς μέν, ουκ αληθώς δέ>, (4) 
«πρός ποίησιν» και ουχί πρός τό γνώναι την φΰσιν», (Γ>) η να δώση 
δρον έλαστικόν, έ'τοιμον να ύποδεχθή μεταγενεστέρας διαφορετικά; 
ιδέας και να δήλωση ψευδώς «μεγάλα πράγματα από μικρών» (6). 
Εντεύθεν δέ, καθώς ó Πλάτων πρεσβύτερος γενόμενος, (7) ή άπό τον 
'Λριστοτέλοΐ'ς επιστήμη προσεπάθει «κυρίοις χρήσθαι όνόμασι», τών 
πραγμάτων διαφευγόντων «Ιν ποιητική πι-οικεχυμένων λέξει». «Τό λέ
γειν παραδείγματα είναι και μετέχειν αυτών τάλλ«, κενολογεΐν κατ 
μεταφοράς λέγειν .τοιητικάς>, λέγει περί τή; Πλατωνικής σχολή; δ 

(*) "Ιδε σχετικά έν ταΐς πρανματείαις μου : Ψαμμονργ. και Χυμεία, ο-
'Λ2— 33 ΣνμβολαΙ εις τήν Ιστορ. τών φνσ. εκιστ. σ. 11—12, ΙΙερϊ της αρχής 
και της χρηαιμ. της ΐστορ.τών φνσ. επιατ. σ.2δ, -Inertie polymorphe», σ.12. 

(1) 'Λριστοτ. π. γεν. Mai φ&ορ. Λ. 10. 
(2j ΙΙ/.ουιάρχ. Συμη. I I . I. II. Γαλην. (έκδ. Kühn) τ. 2 α. 15. 
(.i) Πλουτι.ρχ'. Συμη. II. VII . II . 
(4) Ά ρ στοτ. η. ovp. Ii. Iii. 
(Γι) Άριστοτ. Μεζιωρ. Β. ¿S. σ. 357. 
(ιί) Πλουτάρχ. Έχλελ.Χρηστ. III. 
(7) Πλουτάρχ. "Ισιδ. ΧΓ,νίΠ. 
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Αριστοτέλης. (1) Ή δέ νεωτέρα Επιστήμη, φανατική ίΗασώτις της 
αμέσου παρατηρήσεως και τον επακριβούς πειράματος, και όλως κατε-
δίκασε την διαλεκτικήν έν τή επιστήμη, ώς παραφθείρουσα τάς εκ 
τών πραγμάτων εννοίας και καταβιάζουσα πρός τάς υποθέσεις τα φαι
νόμενα. 

Νομίζω δ' ϋμως άφ' ετέρου φανερόν, δτι ή της φαντασίας εφευρε
τική δνναμις και της ποιήσειυς ό δημιουργικός χαρακιήρ, είνβι απα
ραίτητος συντελεστής τή; επιστημοσύνης, τό δέ ποιητικόν πνεύμα εκ 
τών πρώτοιν αρετών του επιστήμονος ερευνητού—αυτός πιθανόν δ 
ιδιαίτερος χαρακτήρ του μεγάλου φυσιοδίφου. Θα μοί έπιτραπ ή μάλι
στα και να εϊπω τήν Ποίησιν εξυπηρετούσαν ένστίκτως τήν ενδελέ-
χειαν της επιστήμης, δτι "Επιστήμη και Ποίησις ύπακούουσιν αμφό
τεροι εις τήν συν&ετικήν ανάγκην, τήν ισχυράν άδράνειαν του άν-
θροίπίνου πνεύματος, να ουνδυάζη τα κατά μέρος προ τών αισθή
σεων παρουσιαζόμενα ει: γενικός ομάδας—άδράνειαν εμφυτον είς τόν 
άνορωπον, ώς μέρος άδιάσπαστον του ενιαίου Κόσμου. Και μέθοδον 
της Ποιήσεως ερευνητικήν δυνάμεθα να εϊπωμεν τήν βνγκριαιν και 
τήν μεταφοράν, βοηί>όν πολΰτιμον είς τήν Ιξαγωγήν τών συμπερα
σμάτων της επιστημονικής επαγωγής. Ή εικονική παραβολή και ή 
μεταφορική εκφρασις, ή ποιητική παρομοίωσις και μν&ικών σχημάτων 
άλληγορίαι. είναι ομοίως έογασίαι συνθετικαί, δυνάμενοι και να κα-
θοδηγήσωσιν είς τήν εύ'ρεσιν τών αιτίων. Πολλά φαινόμενα και πράγ
ματα είναι επιδεκτικά παραβολής προς άλληλα, μόνον διότι κατ' οΰ-
σίαν οφείλονται είς τους αυτούς μηχανικούς νόμους — αποτελέσματα 
Ομόλογα αιτίας άπωτέρας. 

Δι' αλληγοριών και μεταφορικών εικόνων έξεδηλώίΐη ή του προϊ
στορικού άνθρωπου γνωστική ορμή προς τήν ζήτησιν τών φυσικών 
αιτίων, και θα ήδυνάαεθα να ευρωμεν μΰ^ους προϊστορικούς, συσχε
τίζοντας φαινόμενα, ων τήν εσωτερική ν ενότητα άπέδειΐεν άλλοθεν ή 
επιστήμη. Τήν αυτήν δέ ποιητικήν μεταφοράν πρέπει, νομίζω, να θε-
ωρήσωμεν ώς διεξάγουσαν κυ.ύως τήν φυσιογνωστικήν έρευναν της 
προσωκριτικής^φιλοσοφίας. Πολλοί επιστημονικοί αφορισμοί εκ τών 
άλλως στιχουργικών έργων τών φυσικών φιλοσόφων είναι ουχί τίνες 
κρίσεις εκ δεδομένων επιστημονικής παρατηρήσεως, άλλ' ευφυείς ποι
ητικοί παρομοιώσεις και μεταφοραί. Ή δ' έντεϋίΐεν μεταφορική ονο
ματοποιία της προσωκρατικής φιλοσοφίας δεν έπεδίωκεν απλώς ο'γκον 
λέξεοιν, ήτοι τό υπερβάλλον τήν οίκείαν άπαγγελίαν, (2) άλλα προ
σεπάθει ν' άποδώση δια του ονόματος τους ίδιαιτα'τους χαρακτήρας 
του πράγματος : «Ου καλλιγραΐ| ίας ένεκα τοις εΰπροσωποτάτοις τών 
επιθέτων ώσπερ άνθηροΐς χρώμασι τα πράγματα γανοΰν είωθότος, 
άλλ' έ'καστον ουσίας τινός ή δυνάμεως δηλωμα ποιοϋντος, οίον άμφι-

(1) Μεταφ. Μ. 5. σ. 107!». 
(2) θεόφρ. Fr. XCIV. 
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βρδτην χθόνα τό την ψυχήν περικείμενον σώμα και νεφεληγερέτην τον 
αέρα και πολυαίματον τό ήπαρ» — λέγει περί του Εμπεδοκλέους ό 
Πλούταρχος.(Ι) 

Τοιαϋται δ' ώς ανωτέρω ονομάτων κατασκευαι τής προσωκρατικής 
επιστήμης είναι και τά «βουγενή άνδρόπρωρα» και τά «είλίποδα κρι-
τόγεια», τό «οΰλοφυές» και αί «είδωλοφανεϊς και άλλοφυεΐς συζεύ
ξεις »(2), δ «σφαΐρος» και τά «ριζώματα» κτλ.Τινά δεν τών όνομάτον 
τούτων και παρέμειναν εν τή έπειτα φιλοσοφία, ώς τό «νεΐκος» (ό δη
μιουργός κόσμος(3), ή παρελήφθη έκ τής λέξεως ή ιδέα, συνωνύμως 
διατυπωθείσα, ώς είπεν ό Πλάτωντά «ρευστά έργα» τοΰ Έμπε 
δ ο κλέους : ποταμϊν ( :τό άνθρώπινον σώμα και ή έν γένει γενεσι 
ουργός φΰσις (4), κ τ λ . Ουχί δέ μόνον έπειτα ή τοΰ Μεβαίωνος συν
θετική μέθοδος τής «αναλογίας», ή καταλήξασα εις την «άποθείωσιν 
τών πράξεων» (κατά την φράσιν τοΰ Πλουτάρχου), (Γ>) τ. έ. εις τάς 
Απόκρυφους Έπιστήμας, άλλά και ό άπό τής 18ης εκατ. Θετικισμός, 
μέ την κατ' εξοχήν συν&ετικήν αυτού και ίστορικήν μέθοδο ν, δι;κρίθη 
εις συνδυασμούς τών φαινομένων διαφόρων επιστημονικών κλάδων 
και εις μεταφοράς θεωριών άπό τίνος Επιστήμης εις έτέραν, εντεύ
θεν δέ κατ'άνάγκην και εις τήν χρήσιν πολλάκις δρων μεταφορικών.Καί 
ίξήρχοντο μεν αί μεταφοραί αύται έκ τών επιστημονικών έργαστη-
ρίων,άλλ'ώφείλοντο βεβαίω;(χωρίς και να όμολ>γήτ»ι τοΰιο)καί εις τινας 
ποιητικάς εμπνεύσεις. *Ητο δ' άνααφιβόλω; φασικώτατον τά συμπε
ράσματα τής επαγωγική; συνδέσεως τής νεωτέρα; επιστήμη; νά 
συμπίπτωσι πολλάκις προς τάς ουνΰέοεις έκ ποιητικής μεταφορά;· 
'Ιδού, νομίζω, τό μυστικόν τής θαυμάσιας υπό τή; νεωτέρα; Επιστή
μης επαληθεύσεως πολλών ίδβών τών προσωκρατικών φυσιολόγων— 
τής έμπεδοκλείου θεωρίας τής εξελίξεως, τής άτθμικής υποθέσεως τού 
Δημοκρίτου, τής θεωρίας τών απορροών, (ιί) κτλ. — και τοΰ λεγομένου 
προφητικού χαρίσματος τών ποιητών. 

Τό ποιητικόν πνεύμα μέ τήν διαισ&ητικήν αυτού μεταφορ,ίν, θά 
είναι αναμφιβόλως πάντοτε πολύτιμος πηγή γνώσεως διά τήν Έπιστή-
μην—άρκεΐ βεβαίως δ υπό τής κρίσεως έλεγχος τής επιστημονικής ταύ
της εμπνεύσεως νά είναι άσυγκρίτως αυστηρότερος ή όσον έννοοΰσεν 
δ Σολωμός τήν ύποταγήν της φαντασίας εις τό νόημα τής Τέχνης. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 

Η Γ Υ Ν Η ΠΡΟ Τ Ο Υ Κ Α Τ Ο Π Τ Ρ Ο Υ 

'<) μισογύνης φίλο; χαι ή αίο&ηνιχή τον. — Γα τρία φιλάρεσκα 
ονζα.—Ή γυνή...νόσος, — Άποχατάατααις ία:οριχόΐψ άλη-

&ει&ν.—"Ενας Απεγνωσμένος άγών.—Διί την καλλονή* 
και τήν νεότητα. — Κάτοηιρι, ψιαύιίίΐ χιί μύρι.— 

Διαπλαστιχή και εξωραϊστική δύναμις τής ψυχής. 

Ό μισογυνισμός τοΰ φίλου μου, μέ τον οποίον έπερπατοΰσα ένα 
δειλινόν τής παρελθούσης εβδομάδος εις τήν πλατεΤαν τού Συντάγμα
τος, είχεν αφηνιάσει κατά τοιούτον τρόπον, ώστε μοΰ ήτο αδύνατον 
νά τόν αναχαιτίσω. 

— Είδες πρόσωπα, φίλε μου, είδες βαψίματα ! μ' ερωτούσε μ' ά-
γανάκτη&ιν και άηδίαν. Μα έπί τέλους είναι αναίδεια αυτό. Αντιλέ
γεις ; Είναι τελεία έλλειψις σεβασμού και πρός τήν πλέον χονδροειδή 
αίσθητικήν μας. Δεν θέλω νά εΐπω βεβαίως, δτι είμαι άπό εκείνους 
πού μάχονται διά τά δικαιώματα και τήν επικράτησιν τοΰ αντιθέτου 
φύλου και γνωρίζω πολύ καλά, δτι δ Θεός τρία δντα έ'πλασε τά πλέον 
φιλάρεσκα εις τόν κόσμον, τή μύγα, τή γάτα και τή γυναίκα- άλλά δέν 
μπθ( ώ μολαταύτα ν' ανεχθώ νά μ' εμπαίζουν έτσι οί γυναίκες, περιφέ-
ρουσαι, παντοΰ, δπου σταθώ κι' δπου βρεθώ, τό ψεύτικον έπί τοΰ προ
σώπου των χρώμα τής υγείας ή τής αίδοΰς και νά δολοφονούν τήν αί
σθητικήν μου. 

Ό άνθρωπος είχε τά νεύρα του. 
Έτόλμησα νά τοΰ αντιτείνω άπαθώς. 
— Φίλε μου, ή γυναίκα ε*υαι έ'να ό'νειρον, τό όποιον δέν επιδέχε

ται έπίκρισιν, δπως τήν εννοείς εσύ, πού ζής και κινείσαι μέσα εις 
τήν πραγματικότητα. Και ένα αίθεριον πλάσμα, ένα πούτουλον, δπως 
είναι ή γυναίκα, δέν είναι καθόλου ευλαβές ούτε ίπποτικόν, άλλ' ούτε 
και δυνατόν και δίκαιον, νά υφίσταται τά πλήγματα τοΰ δρθοΰ λό/ου 
και τής κριτικής πεζότητας τήν έξονΰχισιν. Εκείνος πού θά έπεχείρει 
νά κατάλυση τήν γυναικείαν φιλαρέσκεια ν, θά έπρεπε νά θεωρηθή Ιε
ρόσυλος έπιχειρών νά κατάλυση τήν ποίησιν. 

— Δέν μέ συχωρνάς, χριστιανέ μου, μέ τά κολοκύθια σου ; ήτο ή 
άπάντησίς του. Δέν μοΰ λές καλύτερα δτι δ εκφυλισμός πού υπέσκαψε 
βαθμηδόν και τήν χώραν, ή δποία έγέννα μίαν φοράν Καρυάτιδας λι
τά; και σώφρονα;, σοΰ έμολυνε τήν συνείδησιν εις βαθμόν, πού δέν 
τολμά; νά θίξη; τό ώραίον σου auto φΰλον ούτε καν μέ τό φτερό πε-
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ταλούδας ; Τ Α ! ή γυναίκα, φίλε μου ! Κάτι ασφαλώς ήξαιραν από τότε 
και δ μακαρίτης δ Ιπποκράτης, δταν ε'λεγεν δτι ή γυνή είναι νόσος 
και ό Πλάτων, δταν ίσχυρίζετο, οτι ό άμαρτάνων ί)ά μεταβληθή κατά 
τήν δευτέραν γέννησίν του εις... γυναίκα. 

Μέ άφήκεν έτσι έμβρόντητον και έξηφανίσθη ώργισμένος μέσα 
εις τήν διββολικήν και ιλιγγιώδη κίνησιν της πλατείας, μέσα εις τήν 
πολυκοσμίαν μιας απόψεως του όνειροδράματος, πού λέγεται Αθήναι 

Ό μισογύνης φίλος μου, κατά βάθος αγαθός και φιλόκαλος άν
θρωπος, έξηφανίσθη, αφού μού διετύπωσεν, ώς βλέπετε, ένα κεραυ-
νοβόλον αξίωμα, δτι ή σημερινή Έλληνίς δεν έ'χει τίποτε σχεδόν τό κοι-
νόν μέ τήν άρχαίαν πρόγονόν της, ώς προς τό ζήτημα της εξωτερικής 
παραστάσεως. Και δμως δεν είχε τό δίκαιον μέ τό μέρος του. Ό λό
γος αυτός μέ ήνάγκασε νά προσπαθήσω ν' αποκαταστήσω εις τήν συ-
νείδησίν του μίαν ιστορικής άλήθειαν, ή οποία ϊσως ακουσίως του είχε 
διαστραφΐ). 

Τήν έπομένην τον έκάλεσα εις τό γραφεΐον μου. Έκαθίσαμεν ήρε
μοι ό ένας απέναντι τοΰ άλλου και υπό τά νεφελώματα τοΰ σιγάρου 
του, άφ' οΰ τον παρεκάλεσα νά μή μέ διακόψη καθόλου, έστω και εις 
τά σημεία εκείνα τοΰ λόγου μου, πού θά είχε τυχόν άντίρρησιν, ήρχισα 
νά τοΰ ομιλώ κατά τόν εξής τρόπον ; 

— Έλέγαμεν λοιπόν χθες γιά τά ψιμύθια των γυναικών. Φίλε μου, 
μπορώ νά σοΰ πώ, οτι δεν έγνίόρισες κατά βάθος τάς γυναίκας" και 
δι* αυτό, οσάκις ή τύχη θά σέ φέρη νά ευρέθης μέσα εις τό άνθηρόν 
βασίλειον των ωραίων αυτών πλασμάτων, δεν θά ευρης απέναντι των 
καμμίαν χάριν. Άπατάσαι, άν νομίζης δτι ή γυναικεία ιδιοσυγκρασία 
διά μέσου τών αιώνων μέχρι σήμερον έχει ύποστή εξελίξεις και αλλοι
ώσεις. Ή γυναικεία ιδιοσυγκρασία παραμένει και θά παραμείνη διά 

- μέσου τα>ν χρόνων αμετάβλητος και ενιαία. 
Λέγει κάπου ό Νιρβάνας, δτι «ό θεό ; έπλασε τήν γυναίκα από 

τήν πλευράν τοΰ Αδάμ, αλλά δεν έλαβε τον καιρόν νά επεξεργασθώ 
τό έργον του. "Εμεινε άπλοΰν σκίτσο. Ή μοδίστα ανέλαβε τήν τελειο-
ποίησιν τοΰ έργου τοΰ θ·ν>ΰ και τό τελειοποιεί διαρκώς». "Αλλά, φίλε 
μου, ή γυναίκα δέν αφέθη μόνον εις τήν προσπάθειαν και τήν καλαι-
σθησίαν τής μοδίστα: τη:. Ά π ό τών αρχαιοτάτων χρόνων είχε τήν ά-
δυναμίαν κα'ι ένόμιζεν, δτι ώφειλε νά έπεξεργασθή και ή ιδία τον εαυ
τόν της εμπρός είς τον καθρέφτην της. Και αν εσύ δέν ανέχεσαι και 
δέν συγχωρεις ακόμη εϊ: τήν γυναίκα μίαν τοιαύτην τρυφεράν ένασχό-
λησιν, ή οποία δι' αυτήν, δσον άπλή και σεμνή και ευλαβητική τελετή 
και άν φαίνεται, είναι δμως ένας τεράστιος και απεγνωσμένος άγων 
υπέρ τή; καλλονής και τής νεότητος εναντίον τής φύσεως και τοΰ χρό
νου, ποτέ δέν θά έννοήση; τήν χάριν τών μικρών εκείνων μυστηρίων, 
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πού συνοδεύουν κάθε κίνησιν τών αίθερίων πλασμάτων εμπρός είς τό 
απαστράπτον κρύσταλλόν των. 

Συγγραφείς και πολυειδή αρχαιολογικά ευρήματα μάς διδάσκουν, 
ότι ποτέ τό κάτοπτρον και τά διάφορα ψιμύθια και μύρα δέν έλειψαν 
άπό τά καλλωπιστήρια τής αιωνίας γυναικός, κάθε δέ προσπάθεια τής 
λαμπράς εμφανίσεως τής συγχρόνου γυναικός είναι μία παλαιά, πολύ 
παλαιά συνήθεια, κληροδοτηθεΐσα άπό γενεάς είς γενάν μέχρι τών ημε
ρών μας. 

Και πραγματικώς ή χρήσις τοΰ κατόπτρου ή έσάπτρον ή ένόπτρον 
είνε αρχαιότατη" μνεία δ' αύτοΰ γίνεται ήδη είς τήν "Εξοδον τής 
Αγίας Γραφής. Και εν ώ ό θείος "Ομηρος, ό όποιος τόσον έλεπτο-
λόγησε μέ τήν περιγραφήν τών κοσμητηρίων της "Ηρας, δέν αναφέρει 
τίποτε περί κατόπτρων, εις τούς ιστορικούς δμως χρόνους τής Ελλά
δος πολύ συχνός γίνεται λόγος περί αύιών (Ξεν. Κυρ. Παιδ. Ζ 12· 
Εύρ. Μήδ. 1161) Όρέστ. 1112 κλπ.) και φαίνεται, οτι κάθε στιλπνόν 
άντι/.ίίμενον (λεκάναι, φιάλαι) ήδύνατο νά χρησιμεύση προς κατοπτρι-
σμόν. Ό χαλκός και ό κασσίτερος, κατόπιν δέ και ό άργυρος, διά τήν 
στιλτνότητά των έχρησίμευσαν διά τήν κατασκευήν τών πρώτων αρ
χαίων κατόπτροον. Ό Πλίνιος αποδίδει τήν πρώτην κατασκευήν τών 
έξ αργύρου κατόπτρων είς τον Πραξιτέλη, επί Πομπηίου τοΰ μεγάλου, 
άλλα μνεία τούτων γίνεται ήδη κα'ι επί τής εποχής τοΰ Πλαύτου. Και 
άν είναι αληθές, δτι ή χρήσις τών αργυρών κατόπτρων έγεινε τόσον 
κοινή επί τή; Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ώστε ν' αρχίσουν νά τά με-
ταχειρίζωνται και αύται αί θεραπαινίδες, δέν βλέπω κατά τί διαφέρουν 
αί σύγχρονοι μας ύπηρέτριαι, πού δέν «δίστασαν νά φορέσουν κα'ι αύ
ται τήν μεταξωτήν κα'ι άραχνοι·φαντον κάλτσαν τών δεσποίνων τή; 
αριστοκρατίας. Είς τους Πανδέκτα; συνεχώς γίνεται λόγος περί αργυ
ρών παροψίδων. Ή αξία τών αργυρών κατόπτρων ήτο ανάλογος όχι 
μόνον προς τήν καθαρότητα τοΰ μέταλλο1*, άλλα και πρός τό πάχος 
τής στιλπνής αργυράς πλακός. Οί αρχαίοι συγγραφείς ενίοτε μνημο
νεύουν κα'ι χρυσά κάτοπτρα (Εύρ. Έκ. (J25, Senec. Quaest. Nat. I 
1", Αίλ. Π. Τστ. ΙΒ. 58), άλλα φαίνεται πιθανώτερον, δτι δ*ν πρόκει
ται περί κατόπτρων ατό χρυσάς πλάκας κατεσκευασμένων,άλλά περί κα
τόπτρων μέ χρυσοΰν πλαίσιον ή μέ χρυσά κοσμήματα. 

Κατά τύν Πλίνιον, τά καλύτερα έκ κράματος χαλκού κα'ι κασσιτέ
ρου κάτοπτρα κατεσκευάζοντο είς Βρεντήσιον. Επειδή δμως τά το'.αΰτα, 
λόγιο τής εύκολου όξειδώσεω; πολύ ταχέως καθίσταντο θαμβά, διά 
τούτο παρέκειτο εις αυτά κα'ι κάποιον έκμαγεΐον μέ κόνιν κισσήρεως, 
διά τής οποίας ό μέλλων νά κατοπτρισθή διά τής τριβής έπανέφερεν 
εις τήν μεταλλίνην πλάκα τήν προτέραν λαμπρότητα (Πλάτ. Τιμ. 
72 κ. ά.). 

Έκτος τών μεταλλίνων κατόπτρων, φαίνεται δτι σπανίως ύπήρχον 
κα'ι λίθινα τοιαύτα, τά όποια ϊσως θά έχρησίμευον μάλλον προς στο-
λισμόν, κατασκευαζόμενα ιδίως άπό δψίδιον λίθον (ϊσλανδικόν άχάτην). 
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Λέγεται δ' δη 6 Δομιηανός είχε στοάν μέ φεγγύας άπό τιτανώδη ή 
γυψώδη λίθον ή σεληνίτην, οί οποίοι τοϋ έδείκνυον δι' αντανακλάσεως 
πανδ,τι θά έγίνετο όπισθεν του (Suet.Dom.14) Ό Πλίνιος και ό Ισί
δωρος λέγουν, δτι ό N«g»v κατωπτρίζετο εις σμάραγδον. Εις τα πε
ριώνυμα ύελουργεΐα τή; Σιδώνος λέγεται, δτι κατεσκευάζοντο και 
κάτοπτρα από ύελίνας πλάκας, ιόν όπισθεν προσηρμόζετ ι λεπτή μεταλ-
λίνη πλάξ.Άλλά τοιαύτα κάτοπτρα πουθενά δέν άνευρέθησαν και δέν 
αναφέρονται οΰτε εις αρχαίους συγγραφείς οΰτε ε'ις έπιγραφάς. Και άν 
δέ υπήρξαν τοιαύτα κάτοπτρα, φαίνεται ότι θά ήσαν πολύ ευτελή και 
δέν έγειναν τόσον κοινής χρήσεως. 

Συνήθως το. κάτοπτρα ήσαν μικρά και στρογγυλά ή ωοειδή, μέ 
λαβήν, από τήν οποίαν ?κρατοΰντο. Πολλά δ' εξ αυτών απαντώνται κα-
ταστόλιστα διά τής τέχνης· και ή μέν λαβή αποτελεί πολλάκις άγαλμά-
τιον, ενίοτε μάλιστα τής Αφροδίτης, ή δ* όπισθία στρογγυλή επιφά
νεια έχει συνήθως ώραΐαανάγλυφα σ μπλέγματα. Κατεσκευάζοντο δέ 
και μεγάλα τετραγωνικά κάτοπτρα, τά όποια ή δούλη υ>ς εμφαίνεται 
και έξ αρχαίων αγγείων, έκράτει προ τής καλλωπιζομένης δεσποίνης, 
έργον, τό όποιον ενίοτε έξετέλει και εραστής, γινόμενος δεκτός εις το 
κομμωτήριο* ιής ερωμένης του (Ovid. Ar. Am. II 216). Ήδύναντο 
δμως τά κάτοπτρα ν' αναρτώνται και άπό τοϋ τοίχου ή νά τοποθε
τούνται έπί τοΰ εδάφους ή τής τραπέζης. Κατεσκευάζοντο και κάτο
πτρα ισομεγέθη προς τό άνθρώπινον ανάστημα προσηλούμενα ενίοτε 
έπί τοΰ τοίχου, κατά πάσαν δέ πιθανότητα τοιούτον ήτο τό κάτοπτρον 
τοΰ Δημοσθένους ((Juintil. inst. or. KI, 3). Παρά τοις άρχαίοις πολ
λάκις εύρίσκομεν κάτοπτρα αναφερόμενα εις τήν "Αφροδίτην (Άθήν. 
IE. G87). Άλλ' ή Αθηνά φαίνεται, δτι δέν έχρησιμοποίει τοιαύτα 
(Καλλίμ. Ύμν. Δουτρ. Παλ.) Μολαταύτα και παρ' δλην τήν σοφίαν 
της δέν έλειψε και αύτη νά είναι φιλάρεσκος- διά τούτο λέγϊται δτι, 
όταν μίαν ήμέραν παίζουσα αύλόν είδεν εις κάτοπτρον ύδατος, δτι 
τά φουσκωμένα μάγουλα της τήν καθιστών άσχημον, απέρριψε τον 
αύλόν. 

Κατά τόν 16ον αιώνα γνωρίζομεν, δτι κατεσκευάζοντο περίφημα 
ύέλινα κάτοπτρα έν Βενετία, οπόθεν ή τέχνη μετεδόθη και εις τήν αλ-
λην Εύρώπην έτελειοποιήθη δέ ώς έχει σήμερον υπό τοΰ Γάλλου The. 
vart (1(588). Σήμερον δλα τά κάτοπτρα, άπό τά περίκομψα κρύσταλλα 
των αιθουσών και τών κομμωτηρίων τών κυριών μέχρι τών μικροσκο
πικών εκείνων, πού κλείονται και περιφέρονται εις τά χαριτωμένα και 
μυρωδάτα γυναικεία τζαντάκια, αποτελούνται άπό ύελίνην πλάκα εντε
λώς όμαλήν και λείαν, τής οποίας ή ύπισθία δψις κεκαλυμμένη μέ 
αμάλγαμα κασσιτέρου ή αργύρου ή λευκοχρύσου, αποτελεί τήν άνακλώ-
σαν έπιφάνειαν, πού τόσας προκαλεί συγκινήσεις, αλλά και τόσας γέννα 
πολλάκις απογοητεύσεις εις εκείνον, πού θά έπεχείρει νά τήν ενατένιση. 

Και τώρα, φίλε μου, άφ' ·ύ έγνώρισες, δτι ή ιστορία τών κατόπ
τρων είναι τόσον άρχ«ία, δσον και ή γένεσις τοΰ ύδατος, εις την έπι-
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φάνιιαν τοΰ οποίου ασφαλώς θά κατωπτρίσθη τό πρώτον ή Εύα, δέν 
πρέπει νά σ' έκπλήττη τό γεγονός, δτι και ή ψιμυθίωσις ήτο διαδεδο
μένη μεταξύ τών γυναικών άπό τ*ν αρχαιοτάτων έτι χρόνων, έφ' δσον 
ή φιλαρέσκιια δέν είναι αδυναμία τής συγχρόνου μόνον γυναικός, 
ή δποία δαπανώσα τά τρία τέταρτα τοΰ βίου της εμπρός βίς τόν χαθρέ-
πτην, προσπαθεί ή τήν ύπάρχουσαν καλλονήν νά έ.ταυξήση ή τήν έλ-
λείπουσαν ν' αναπλήρωση οπωσδήποτε ή τήν προσεγγίζουσαν παρακ-
μήν νά έξουδετεροιση, φαινομενικώς τουλάχιστον. 

Λαοί βάρβαροι και λαοί κατά φύσιν ζώντες σήμερον είναι ζωντα
νοί αποδείξεις τής παλαιάς αρχεγόνου συνήθειας όχι μόνον τσΰ χρω
ματισμού, αλλά και τής στίξεως τοΰ δέρματος. Εις τάφους δέ τών Κυ
κλάδων, ανήκοντας εις τήν γ' περίπου χιλιετηρίδα π. Χ., άνευρέθησαν 
άλλοτε μικρά δοχεία μετά βώλων έρυθροΰ και κυανού χρώματος, και 
ήρμηνεύθησαν τότε, δτι διά τούτων αί δέσποιναι τών νήσων έγραφον 
έπί τοΰ προσώπου των κυκλικάς κηλίδας ή στίγματα, μεταχειριζόμεναι 
προς τούτο κατά Τσούνταν κωνικά ή κυλινδρικά λίθινα εργαλεία. Ή 
έν τω Έθνικώ Μουσείω κατακειμένη εκ Μυκηνών κεφαλή μέ τους ερυ
θρούς κύκλους και τά στίγματα έπί τοΰ προσώπου αναμφιβόλως ομι
λεί εύγλώττως περί τοΰ εθίμου τούτου και μεταξύ τοΰ κόσμου τής 
αρχαίας Ελλάδος. 

Κατά τήν ίστορικήν έλληνικήν έποχήν< ή συνήθεια εις τάς ελληνί
δας νά χρωματίζουν τό πρόσωπον, άστε νά ένισχύωνται αί φυσικαί τής 
επιδερμίδας αποχρώσεις, ητο κοινότατη και προήλθεν έκ τοΰ δτι αί 
γυναίκες έζων δλως διόλου καθεστηκότα βίον, ό όποιος βαθμηδόν κα
τέστρεφε τήν φυσικήν ζωηρότητα και τήν άκμήν τής όψεως των. Κατά 
πάσαν δέ πιθανότητα ή συνήθίΐα είχεν είσαχθή τό πρώτον μεταξύ τών 
εν Ασία γυναικών τών Ιώνων έκ τών ενδοτέρων, όπου έκπαλαι επε-
κράτει αύτη, Παρ' Όμήρω (Όδυσ. Ξ. 162) άπαξ μόνον λέγεται «έπι-
χρίσασα παρειάς». Αί δέ Ατθίδες δέσποιναι. έν δσω διέμενον εις τόν 
•ίκόν των, δέν έπεχρίοντο, και μόνον οσάκις έμελλον νά εξέλθουν ή 
νά φανούν έπέραστοι, έπεδίδοντο εις τήν ίνασχόλησιν τής ψιμυθιάσεως. 
Ό Λυσίας αναφέρει (π. Έρατοσθ. φό\.) , δτι ό άνήρ λέγει ώς γνώρι
σμα, έξ ου ένόησεν, δτι ή σύζυγος του έβαινε προς τόν έραστήν της, 
«έδοξε δέ μοι τό πρόσωπον έψιμυθιώσθαι». 

"Ας έξετάσωμεν τώρα τά μέσα, τά όποια μετεχειρίζετο προς καλλω-
πισμόν της ή αρχαία Έλληνίς. 

Διά τήν άλλοίωσιν τοΰ χρώματος τοΰ προσώπου έγίνετο χρήσις ή 
ορυκτών ή φυτικών ούσιώ/. Έκ τών ορυκτών σπουδαιότατον ήτο τό 
•ψιμνϋ-ιον, δηλητηριώδης μολυβδοΰχος ένωσις. χρησιμεύουσα ώς λευ· 
κον άνθηρόν χοώμα (Πλουτ. Συμπ. ΣΤ. β). Ώς δ' ερυθρά χρώματα 
έχρησιμοποιοΰντο τό κιννάβαρι, ήτοι ό θειούχος υδράργυρος, καί αί 
φυτικαί ούσίαι, τό αυκάμινον, ή εγχουβα, τό φϋκος καί ό παιδέρως. 
Ό τελευταίος ούτος παρείχε βαφήν, ή οποίος ώμοίαζε προς τό ερύ
θημα τών παρειών τών παιδίων. 
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Πρό τίνων ετών, εντός αρχαίου τάφου τοΰ Ε' π. Χ. αιώνος παρά 
τό ΠολυτεχνεΤόν Αθηνών, άνευρέθησαν μεταξύ άλλων κ«ι δύο πυξίδια 
γεμάτα άπύ σωμάτια λευκά, τρο/οειδή και κοίλα κατά την μίαν αυτών 
όψιν. Ταύτα συνίσταντο από άνθρακικόν μόλυβδον. Επειδή δε, κατά 
τάς περιγραφάς τών αρχαίων συγγραφέων, τό ψιμύθιον ώς κυριώτα-
τον συστατικόν αυτού είχε τον μόλυβδον τούτον, ουδεμία αμφιβολία, 
υτι και τά λευκά εκείνα σωμάτια ήσαν ψιμύθιον, και θά έτίθεντο, 
φαίνεται, έκαστον εντός αντιστοίχου κοιλότητος, ίνα προστριβόμενα με 
ύγρόν χρωστήρα αποδίδουν τό λευκόν χρώμα. 

Τώ 184(1 δ χημικός Λάνδερερ, άναλύσας λευκούο και ερυθρούς 
βώλους ευρεθέντος εις τάφους τών Αθηνών, άνεύρκν ότι οί μεν 
λευκοί ουνίσταντο από άνθρακικόν μόλυβδον ζυμωμένον μέ λεύκωμα 
αυγού, οί δέ ερυθροί περιεΐχον και σιδηρούχον άργιλλον. Άλλά καί 
δ μακαρίτης καθηγητής Άναστ. Χρηστομάνος άναλύσας τοιούτους βώ
λους, άνεύρεν δτι οί ερυθροί εΐχον χρωματισθή μέ έρυθρόδανον (κ. 
όιζάρι), τό όποιον παρά τοις παλαιοΐς ήτο σύνηθες χρωστικόν 
μέσον. 

Τάς δφρύς καί τάς βλεφαρίδας (υπογραφή οφθαλμών) έπέχριον δι' 
άαβόλου ή δια οτίμαεως, τό όποιον είναι έ'νωσις αντιμονίου. Ό 
Λάνδερερ, όστις ανέλυσε καί τεμάχιον μαύρης ύλης έκ τών εύρημάτο)ν 
Αθηναϊκού τάφου, εύρεν δ*ι τούτο ήτο στίμμι ήνωμένον μετά θείου. 
Έχρησιμοποιούντο επίσης καί χρώματα, διά τών οποίων έχρωματί-
ζοντο μαΰραι ή ξανθαί ή χρυσοειδεΐς καί πυρραί αί τρίχες τής κε
φαλής. Άλλά τό πυρρόν χρώμα δεν ήτο, φαίνεται, άνεκτόν διά τάς 
όφρΰς' δι' δ καί ó κωμικός Άλεξις λέγει· «Τάς δφρύς πυρράς τις Ιχει' 
ζωγρα φο ~ σι ν άσβόλοο ». 

Τάς βαηάς επέθετον ή διά χρωστήρος ή διά τού δακτύλου. Αρχαία 
ανάγλυφα καί άγγειογραφίαι μαρτυρούν τον τρόπον τής τοιαύτης ενα
σχολήσεως. Ούτω βλέπομεν έπί μιάς αγγειογραφία; γυναίκα καθημέ-
νην, ή οποία διά μέν τής αριστεράς χειρός κρατεί κάτοπτρον, διά δέ 
τή; δεξιάς χρωστήρα, τον όποιον διευθύνει προς τό πρόσωπον. Εις δέ 
τό Βρεττανικόν Μουσέίον υπάρχει άνάγλυφον εξ Αμυκλών παριστών 
διάφορα πράγματα κομμωτηρίου, πχ. κτένιον, κάτοπτρον, φιάλην, πυ
ξίδα μέ τρεις κυκλικάς κοιλότητα;, προορισμένα; βεβαίως διά τό ψι
μύθιον κλπ. 

Αί κατά τοιούτον τρόπον κατάβαφοι γυναίκες πολλάκις έχλευάσ\Ή]-
σαν, δτι"^ό ίδρώς ή τά δάκρυα προέδιδον αυτών τό τέχνασμα.Ό ποιη
τής Εΰβολος (παρ' Άθην.) λέγει εύτραπέλως* «Καν έξίηται τοΰ θέρους, 
άπό μέν τών οφθαλμών ύδρορρόας δύο ρέουσι μέλανας, έκ δέ τών γνά
θων ίδρώς έπί τον τράχηλον άλοκα μιλτώδη ποιεί- έπί τώ προσώπω 
δ' αί τρίχες φορούμεναι, «ϊξασι πολιαΐς, άνάπλεφ ψιμυθίου> ("Ιδ. καί 
Ξενοφ. Οίκον. Η). 

Άγνωστα ήσαν παρά τοις άρχαίοις καί τό σημερινόν λευκόν ψι
μύθιον (διχλωριούχος υδράργυρος, sublimé, κοινώς σουλιμάς) καί αί 
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διάφοροι κόνεις (ποΰδραι) τοΰ βισμούθιου, τοΰ γύψου, τοΰ α μ ύ λ ο υ κλπ. 
Ή κυριωτάτη καί αγνότατη τούτων είναι ή έκ καθαρωτάτου α μ ύ λ ο υ 

κατασκευαζόμενη καί συχνάκις αρωματισμένη πούδρα, ή οποία άπό 
τών μέσων τοΰ 16ου αιώνος είχε χρησιμεύσει ώ ; κατάπασμα τή; κό
μης ή τής φενάκης. Τό έθοςτούτο άπό τών αρχών τοΰ 18ου αιώνος 
έξεβλήθη τοΰ συρμού καί ούτω χρησιμεύει σήμερον μόνον προς λευ-
κοτέραν καί τρυφερωτέραν παράστασιν τού δέρματος. 

Άλλά δεν ήσαν μόνον αί γυναίκες, αί όποΐαι έχρωματίζοντο. Έκ 
τού Ξενοφώντος ύποφαίνεται, δτι έπί τών χρόνων αυτού ήδη ούδ' οί 
άνδρες έμειναν άπηλλαγμένοι τοΰ αναξιοπρεπούς τούτου εθους. Ρητώς 
μαρτυρεϊται περί τοΰ Δημητρίου τού Φαληρέως, δτι «επεμελεΐτο δε 
καί τής δψεω;, την τε τρίχα τή ν έπί τή; κεφαλής ξανθιζόμενος, καί 
παιδέρωτι τό πρόσωπον ύπαλειφόμενο;, καί τοις άλλοις άλείμμασιν 
έγχρίων έαυτώ" ήβούλετο γάρ τήν όψιν ιλαρός καί τοις άπαντώσιν ηδύς 
φαίνεσθαι (Δούρις παρ' 'Αθην. ΙΗ, 542). 

Μ * 

Άλλ' ό καλλωπισμός τής αρχαίας γυναικός δεν περιωρίζετο μόνον 
εις τήν βαφην καί τήν ψιιιυθίωσιν. Θά παρατρέξω τά; μυρίας τέχνα;, 
τάς οποίας έγνώριζεν αύτη διά τήν ποικιλίαν τή; κομμώσεως* θά πα
ρατρέξω έπίση; τάς φενάκας (έντριχα), τάς δποίτς μετεχειρίζετο, τά 
διαφανή χιτώνια (αντίστοιχα προς τά σημερινά τρανσπαράν), τά κομψά 
υποδήματα και τά έξ ευγενών μετάλλων κοσμήματα, οία τά ένώτια, 
ών τά εκκρεμή, μεγάλης καλλιτεχνικής λεπτότητας καί εντέλειας, παρί-
στανον συνήθως έρλιιδεΐ;, λέοντα;, δ ρ ίκοντά;, κεφάλας έλάφων κλπ. 
Θ' αναφέρω δέ μόνον τήν εύρεΐαν χρήσιν τών μύρων καί τών ευω
δών ελαίων, ή οποία, καί άν δεν άποδεικνύη τήν άρχιίαν Ελληνίδα 
ξετρελαμένην τόσον, δσον είναι ή σύγχρονος μ έ τά διάφορα περιλάλητα 
αρώματα τοΰ Ηοί>ί£αητ καί τοΰ Οοτν πάντωςί όμως αποδείκνυα, δτι 
ή γυναίκα, διά τήν όσφρητικήν αϊσθησιν τής όποας εν τώ έρωτι τόσα 
εγράφησαν καί ελέχθησαν, θά είναι πάντοτε ή αιωνία γυναίκα. 

Ή χρήσις τών αρωματικών ουσιών εΐχεν έπίδοσιν κυρίως εις τάς 
χώρας έκείνας, αΐτινες συνορεύουν προς τά μέρη τά παράγωγα τών 
αρωμάτων τούτων, λ.χ. τήν Άραβίαν. ΟΙτω γυναίκες καί άνδρες έν 
Αύγύπτώ,'Συρία καί Μεσοποταμία κατά τάς ιεροτελεστίας παρίσταντο 
πάντοτε λουόμενοι καί αλειμμένοι μέ μύρα. Οί Βασιλείς δέ τής Ιου 
δαία; κατά τήν εις τον θρόνον άνάρρησίν των έχρίοντ:) κατά θρη-
σκευτικόν εθος μ' εύώδε; έλαιον. 'Ωσαύτω; μέ <μύρον νάρδου πιστι-
κή; πολύτιμον» ή Μαρία έν Βηθανία ήλειψε τήν κεφαλήν καί τού; 
πόδα; τοΰ Ιησού. Ένθυμηθώμεν καί τό σχετικόν τροπάρ.ον τής 
Κασσιανής· 

«Κύριε, ή έν πολλαϊς άμαρτίαις περιπεσοΰσα γυνή, τήν σήν αίσθο-
μένη θεότητα, μύρα σοι πρό τοΰ ενταφιασμού κομίζει κλπ». 

Έκ τών ώς άνω χωρών τά έλαια καί τά μύρα έκομίζοντο μέχρί 
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της Ιωνίας και εκείθεν μέχρι της άλλης Έλλ*δος, ενθα ή χρήσις αυ
τών έγένετο σχεδόν κοινή εις πάντας, ιδίως δμως μεταξύ τών γυναι
κών διότι οί άνδρες μόνον ίίς τάς ευωχίας και τάς έορτάς ήλείφοντο 
με μύρα" γυμναζόμενοι όμως ήλείφοντο μέ κοινόν έλαιον (Ξεν. Συμπ). 

Και δχι μόνον οί ζώντες, αλλά και οί νεκροί είχον δικααόματα έ.-ί 
τών μύρων. Ούτω έθος ήτο έν Αθήναις και Έρετρία νά θέτουν παρά 
την νεκρικήν κλίνην και έν τψ τάφω ληκύθους πλήρεις ευώδους ελαίου. 

Τά μύρα ήσαν ή απλά" εκκρίματα φυτών ή συνηνωμένα μέ άμυγ-
δαλέλαιον ή κοινόν έλαιον, εις τά οποία προσετίθεντο ως συνεκτικά ή 
ρητίνη, τό άλας ή τό κόμμι, ως και χρωστκαί ούσίαι πολλάκις. Έκ
τη; μεγάλης ποικιλίας τών μύρων ονομαστότατα τοιαύτι υπήρξαν τό 
νάρδον, ή σμύρνα, τό ρόδινον, τό άμαράκινον, τό ΐρινον, τό μεγάλ-
λειον και ή β ίκκαρις. Αληθώς δέ καταντά άπίστευτον τό γεγονός*, δτι 
εις τήν άρχαίαν μυρεψικήν έπεδιώχετο ή τοιαύτη ποικιλία τών αρωμά
των, καθόσον δι* έκαστον μέλος τοΰ σώματος έχρησίμευε και δκίφο-
ρον μύρον. Τόση ήτο ή περί τά τοιαύτα λεπτότης της Έλληνίδος, ή 
οποία πανταχού και πάντοτε έπεδίωκεν αρμονίαν οσμών. Εις δέ τά 
κιβώτια «ϊς τά όποια έν«πέθετε τά ενδύματα της, ενέκλειε ποικίλα 
ξηρά μύρ«, τά λεγόμενα διαπάαματα, παραπλήσια προς τάς αημε-
ρινάς πούδρας, διά της λεπτεπίλεπτου αναλογίας τών δποίων έπετύγ-
χανεν άρμονικόν καιεύχάριστον άρ»μα:ισμόν τών ενδυμάτων. 

Άγγεΐον αυκηναϊκόν, εύρισκόμενον εις τό Μουσεΐον τής γερμα
νικής Βόννης, δτε άνευρέθη και άπεσφραγίσθη, άπέπνεεν ϊσχυράν εύ-
ωδίαν. Τό μυροδόχον τούτο άγγεΐον, τό όποιον και μετά τήν άπο-
σφράγισίν του επί τινα χρόνον εύωδίαζε, μόλις προ τριακονταετίας 
άπέβαλε τελείως τό άρωμα του, τό όποιον είχε διατηρήσει ούτοι επί 
τρεις περίπου χιλιετηρίδας. 

Αυτά είπα εις τον φίλον μου, ό όποιος αληθώς είχε τήν ύπομονήν 
νά μέ άκούσ)] μέχρι τέλους, χωρίς νά μέ διακόψη ποσώς. "Αν πράγ
ματι είχε πεισθή επί τοΰ ζητήματος, πού μας εΐχεν απασχολήσει τόσον 
ζωηρά, δέν είμαι εις θέσιν νά τό βεβαιώσω απολύτως. Κάτι μόνον επε
χείρησε νά μοΰ ψιθυρίσω περί τοΰ καλλωπισμού τής συγχρόνου Αθη
ναίας έν σχέσει προς τήν ήθικήν, άλλά: 

-— Μή σε μέλει, τον διέκοψα- αν υ ουρανός άποφασίση κάποτε νά 
βρέξη πύρ και θείον εις τά μέρη, δπου ό καλλωπισμός δολοφονεί τήν 
ήθικήν, άφιύκτως ή πάλις τής Αθηνάς θά είναι ή τελευταία, πού θά 
ύποστή τήν εξ ύψους τιμωρίαν. 

Ένθυμηθήτε υμως, δτι ό φίλος μου ήτο μισογύνης και δέν είχε 
τέλος πάντων καμμίαν ό'ρεξιν νά συνθηκολόγηση κατά πλάτος μαζί 
μου επί ζητημάτων, πού θά ύπερήσπιζον οπωσδήποτε τό γυναικεϊον 
φΰλον. Διά τούτο και από τήν ήθικολογίαν του μετεταπίσθη ολισθηρά 
είς τήν φιλοσοφίαν και ήρχιαε νά μοΰ άναπτύαση ?να σωρό θεωρίας 
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τοΰ Σο.τενχάουέρ, τάς οποίας δέν τολμώ ν' άναφέρο) καν, όχι διότι μοΰ 
λείπουν ό χρόνο; και ό χώρος μόνον, άλλά και διότι κυρίως δέν θά 
έπεθνμουν ν' άντιμετωπιαίο έστω και νοερώ; τήν τρομεράν, δσον και 
χαριτωαένην όργήν τών γυναικάον εκείνων ματ^ύν, πού θά διαβά
σουν δσα γράφω και πού θά είναι τόσον ωραία, ώστε νά μή λάβουν 
ποτέ τήν ανάγκην καταφυγή; εις τά τεχνητι μέσα τοΰ συνήθους καλ
λωπισμού. "Αλλως τε δέν λησμονώ, δτι ή οργή, αί λύπαι και τα πα
ρόμοια, δσον χαριτωμένα κ/ι άν φαίνωνιαι κάπιτε, χαλούν βαθμηδόν 
τήν σωματικήν όμϊρφιάν και δέν θέλω διά τοΰτο νά μέ τύπτη ή συ-
νείδησις, υπ εγώ συνετέλεσα και κατ' ελάχιστον εις μίαν παρομοίαν 
έγκληματικήν φθοράν. Τουναντίον θά ήθελα τήν ψυχήν τών αναγνω
στριών μου ήρεμον, γλνκεΐαν και γβνικώ; τοιαύτην, ώ^τε κατ' εξοχήν 
νά δημιουργή τήν πραγματικήν αυτών καλλονήν, μεταμορφιόνουσα 
και έξωρα'ί'ζουσα τό σώμα κατά τήν ιδίαν τη; διαπλαστικήν δύναμιν· 
«Μην ελπίζετε, λέγει ό Λαφίτερ, να κάαετ?. ωραιότερων τον άνθρω-
πον, χωρίς προηγουμένως να βελτιώιετε αυτόν ηθικώς». Άλλά και ό 
Μαίτερλιγκ προσθέτει- «Τίποτε εις τον κόσμον περισσίτερον δέν διψιϊ 
τήν ομορφιά τίποτε είς τον κόσμον 6ν*ολώτερον δέν ομορφαίνει, δσον 
ιιιά ψυχή». 

Σ Τ Ε Λ Ι Ο Σ ΣΠΕΡΑΝΤΣ Α Σ 

ΝΑΥΑΓΙΟ 
Στον Α. Δ. 

Και κατεβήκαμε ολοι στο γιαλό 
μόλις ό ήλιος είχε γείρει 
νά ξεπροβοδήσουμε τό τρεχαντήρι 
ν1 αποχαιρετήσουμε τον καλό. 

Κι' όταν εκείνο έχάθη στον άφρό 
δπως μας είχε ή άρμη δείρει 
μέ τό μάτι απομείναμε θολό 
νά ξεσπάοη έτοιμο κροντήρι. 

Κί απομείναμε μόνοι στήν ερμιά 
μέ τά κρίνα τοΰ γιαλοΰ και μέ τά φύκια 
μέ τά παρατημένα τά καΐκια 

Και δέν μάντεψε κανείς τήν συμφορά 
παί ύπουλα μας πλέκαν στο βυθό 
χωρίς άχό, τά νερά, χα>ρίς βρασμό.... 

Σπύρος Καράλης 
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ΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ Τ Α Σ Ε Ι Σ 

Α 

Αί σύγχρονοι θεμέλια και τάσεις, εις την συνταρασσομένην εκ τών 
κοινωνικο-οικονομικών ζητημάτων έποχήν μας, αντιτιθέμενοι κατά τού 
κεφαλαιοκρατικού πνεύματος, αντιτίθενται ομοίως και κατά τή; έργα-
τοκρατίας, δηλ. της δικτατορίας τού προλεταριάτου. Ή ισχύς τών 
πραγμάτων, ενεργούσα ώς ό κυριώτερος και ισχυρότερος μοχλός της 
ιϊνθρωπίνης εξελίξεως κ*ί τού προοδεύοντος πολιτισμού, φέρει έκ τού 
μεΓαλλασσομένου κόσμου εις την νέαν κοινωνίαν κυρίως δύο δυνάμεις 
κοινωνικάς. Τήν μικράν Ίδιοκτησίαν, έξαπλουμένην εις μεγάλα δίκτυα, 
προς άντιπερισπασμόν τή; τυραννικής κεφαλαιοκρατίας, τεινούσης 
εις δημιουργίαν λατιφουντίων, περί τών οποίων ό Πλίνιος έλεγε «περ-
ντιντέρε λατιφούτινα Ίτάλιαμ». Και τον Πολιτειακόν ή από καθέδρα; 
Σοσιαλισμόν, συγκεντρώνοντα τά προνόμια τών μεγάλων επιχειρή
σεων και συσσωρεύοντα τά υπέρ τού κεφαλαίου αδιαμφισβήτητα επι
χειρήματα όχι προ; κατάθλιψιν τών κατωτέρων στρωμάτων τών απο
τελούντων τό πλείστον τών κατοίκων τ ή; γης και έκμ«τάλλευσιν τών 
πολλών αυτών υπό τής α'ισχράς φατρίας, τών ολίγων άλλα προς κα-
λυτέραν συμβίωσιν έν τη κοινωνία και καλύτερον ρυθμινμόν τής άν-
θρωπίνης ζωής. 

Πρώτος έφ«ρμόσας έν τή πράξει τον Πολιτειακόν ή από καθέ
δρας Σοσιαλισμόν είναι δ φλογερός νους τού απεριορίστου προβλεπτι-
κότητος πολιτικού Βίσμαρκ, διαβλέποντος εί; τήν σοσιαλιστικήν κίνη
σαν τής πατρίδος του «τον σάρακα τής Γερμανικής Αυτοκρατορίας 
και προσπαθοΰντος διά τή; μετριοπατ^οϋς αυτής πολιτικής του νά πα
ράκαμψη τον κίνδυνον. Τά δύο κυριώτερα, βασικά, τολμώ νά εϊπω 
χαρακτηριστικά, τού Πολιτειακού Σοσιαλισμού, έπεκταθέντος εις με
ρικά; υπηρεσίας δπως τών σιδηροδρόμων, είς πλείστα Κράτη τή; Ευ
ρώπης, κατά τούς τελευταίους χρόνους, είναι τά εξής: 

Πρώτον ΰτι έν ώ αί ίδιωτικαί επιχειρήσεις, αί μετοχικοί έταιρεΐαι 
και οί μεγάλοι οικονομικοί οργανισμοί τών κεφαλαιούχων αποβλέπουν 
κατά πρώτον λόγον είς τό κέρδος και συνεπώς τήν έκμετάλλευσιν τών 
πολλών υπό τών ολίγων, εντεύθεν δέ εϊς τήν αύξάνουσαν συσσώρευσιν 
και τ\'ραννίαν τού Κεφαλαίου, ό Πολιτειακός Σοσιαλισμός διά τής αρ
παγής τών υπηρεσιών έκ τών χειρών τών ιδιωτικών επιχειρήσεων επ
εκτείνει τάς υπηρεσίας αύτάς κοινωφελώ;, θέτων έν εσχάτη μοίρα τό 
κέρδος, ή αδιαφορών τελείω; δι' αύ:ό, ώ ; αποβλέπων προ παντός εί; 
τήν κοινωνικήν ώφέλειαν. Τοιουτοτρόπως ή Γαλλία και ή Ιταλία κρ 
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τοποιήσασαι τού; σιδηροδρόμου; άντί νά έχουν κέρδη, ώ ; αί ίδιωτικαί 
επιχειρήσει;, αίτινε, δεν ήδύναντο νά ζήσουν άνευ κερδών, τουναντίον 
έ,πεβάρυναν τού; ετησίου; προϋπολογισμού; των δι' αρκετών δεκάδων 
εκατομμυρίων. "Επίσης όλα τά Κράτη, συγκεντρούντα έν εαυτοί; τό δί-
κτυον τής τηλεγραφική;, τηλεφωνική; και ταχυδρομική; υπηρεσίας ώ ; 
και τήν ίκπαίδευσιν και επεκτείνονται ταύτα; και εί; τάς μάλλον α π ο 

μεμακρυσμένος γωνίας, ένεκα τής δι' αυτών επιδιωκόμενης έκπολιτί-
σεως και τής κοινωνική; ώφελίας, αδιαφορούν διά τάς δαπανάς και άν 
ακόμη επιβαρύνουν τ>~ ύ; ετησίους προϋπολογισμούς των δι' αρκετών 
βαρών. 

Δεύτερον ότι έν <[> αί ίδιωτικαί επιχειρήσεις αδιαφορούν διά τούς 
«κοινωνικούς σκοπούς», ό Πολιτειακός Σοσιαλισμός, διά τής επεκτά
σεως τού κύκλου τής ενεργείας τού Κρότου; γενομένου όχι τόσον χά
ριν τού κοινω-ακοϋ συμφέροντο; έν γένει, δσον χάριν ώρισμένων κοι
νωνικών τάξεων, προλειαίνει τον δρόμον τής προόδου και σταματά είς 
αυτήν τήν πηγή ν του τό ρεύμα τών κοινωνικών επαναστάσεων. 'Επί 
παραδείγματι έφ' δσον τούς σιδηροδρόμους έξεμεταλλεύοντο ίδιώται 
ούτε οί μισθοί τών υπαλλήλων των ήτο δυνατόν νά αυξηθούν ούτε 
και πτώσις τής τιμής τών εισιτηρίου νά έπέλθη, προς όφελος τού 
πλήθους τών ταξειδευόντων, διότι σκοπός τών ιδιωτικών επιχειρήσεων, 
είναι, ώς εί'πομεν και ώς είναι γνωστόν, τό κέρδος. Όταν δμως άπ 
εναντίας οί σιδηρόδρομοι έκρατοποιήθησαν εί; μερικά κράτη τή; Ευ
ρώπης και οί μισθοί τών υπαλλήλων ηύξήθησαν και ήρχισαν οί ύπάλ. 
ληλοι νά έργάζωνται υπό άνθρωπινωτέρους και υγιεινότερου; όρου; 
και τό τιμολόγιον κατέπεσε και τραίνα εργατικά, μέ χαμηλά; τιμάς, 
έλειτούργουν, και τόσοι άλλοι σκοποί έπεδιώχθησαν, αποβλέποντες 
όχι τόσον είς τό κοινωνικόν συμφέρον εν γένει, δηλ. συγχρόνως και 
τών πλουσίων, δσον είς τό συμφέρον «ορισμένων κοινωνικών τάξεων· 
αϊτινες καταπιέζονται και υποφέρουν εξ οικονομικών αναγκών. 

Τοιουτοτρόπως λοιπόν έβελτιώθη ή θέσις τών σιδηροδρομικών 
υπαλλήλων διά τής αυξήσεως τού μισθού τον, κατεβλήθη ενέργεια υπό 
τού Κράτους προς βελτίωσιν τής οικονομικής ευεξίας τών εργατών διά 
τής λειτουργίας «εργατικών τραίνων» και τέλος περιοριζόμενης άφ' ενό? 
τής μεγάλης συγκεντρώσεως τών κεφαλαίων εί; χείρα; ολίγων, δηλ. 
εκείνων, οϊτινες πρότερον έξεμεταλλεύοντο τούς σιδηροδρόμους, αφή
νεται άφ' ετέρου άνοικτόν περιθώριον εξόδων είς τούς ανθρώπους τών 
κατωτέρων κοινωνικών στρωμμάτων, τών οποίων οί πόροι, ώς έξ αυτού 
τού σκοπού τών γενομένων κρατοποιήσεων, γίνονται περισσότεροι και 
συνεπώς ή ζωή των κατά πολύ ευχερεστέρα. "Αλλά διά τής συλλογιστι
κής αυτής σειράς φθάνομεν εί; τήν σκέψιν, ότι παύουν νά δημιουργούν
ται νέοι κεφαλαιούχοι εί;βάρο;τών πολλών προλεταρίων, ότι ή διανομή 
τού πλούτου παύει νά είναι υπερβολικά άνισοσκελή; και γίνεται λογικό
τερα και άνθρωπινωτέρα, ότι πολλαπλασιάζονται αί παραγωγικοί χείρες 
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καί επομένως αυξάνει ή παραγωγή, τών αγαθών, οτι ακόμα ή ζωή και 
των μή εύνοηθέντων υπό τής τύχης δια κεφαλαίου, έστω και μικρού, 
άλλα ζώντων έκ τής εργασίας των, καθίσταται άνετωτέρα. 

Β 
Καλλίτερον διαρρυθμιζομένης τή; κλίμακος τών κοινωνικών τά

ξεων, ώστε νά μή αυξάνεται άλλα τουναντίον να έλαττοΰται ή οικονο
μική άνισότης, άκουομένης δέ και τής δικαίας φωνής τιον τυραννο-
μένων, πεινάιντων καί δοκιμαζόμενων προλεταρίων, παύουν πλέον νά 
δίδωνται οίτίαι τής δράσεως τών εργατικών οργανώσεων, παύει ή πο
λεμική των κατά τοΰ απομυζώντας την εργασίαν των κεφαλαιοκρα-
τίχού συστήματος καί εξασφαλίζεται—ώ; έπίστευε καί ό Βίσμαρκ, — 
ή υπαρξις τοΰ δημιουργήματος τόσων χιλιάδων σοφών ανθρωπίνων 
γενεών καθεστώτος τούτου, τοΰ οποίου ή βιαία ανατροπή ένδεχόμε-
νον νά έπεφερεν οποίαν έρήμωσιν καί έρείπωσιν επέφερε και εις τήν 
Ρωσσίαν ή παρόμοια ανατροπή. 'Αλλ' ήδη ευρισκόμεθα προ νέας 
απόψεως, προ τής απόψεως τής Κοινωνικής Άλληλενγύη:, ήτις απο
τελεί δεσπόζουσα1 μ· ρφήν τής σννχοόνου Δηιιοσιονομίας καί ήτις δύ-
ιαται νά θεαιρηθη συνέπεια τοΰ Πολιτειακού Σοσιαλισμού καί πυ\ί-
στιιται εις την λήνιν δκιφόρων μέτραη·, τεινόντων νά ισοπεδώσουν τήν 
οΐκονομικήν ανισότητα τώ>· τάξ,-ων. 

Ό φόρος πού-ι νά είναι αντικειμενικός, επιβαλλόμενος επί τών 
αγαθών ν«\ γίνεται υποκειμενικό;, επιβαλλόμενος επί τών ατόμων. 
Ή φορολογία παύει νά είναι άναλογι-ή, έπιβ «λλομένη ίσάκις επί δλων 
τών πολιτών και μετατρέπεται εί; προοδευτικήν. Νομοθετείται καί 
έιιβίλλεται ιίς δλας τας χώρας, α κ ό μ η καί εις τήν όπισθοδρομικήν 
Ελλάδα δια τοΰ Ν μου 1 6 4 0 το «ελάχιστον συντηρήσεως». Καταργούν, 
ται τι τιααριο<ρατι<ά εθιαα περί ύπεισε'εύσ^ς τοΰ πρωτοτόκου είς 
δλα τα ακίνητα τοΰ κληρονομούμε ν·υ, ϊνα μη έ^έλθη διαίρεσις καί 
σμινκρυσις τής περιουσίας καί νομοθετείται, ώς εν Γαλλία τή είσηγή-
σκ τοΰ τροιιεροΰ Ροβεσπιέρου ή <ατ ίσοιαοιριαν διανομή μεταξύ δλων 
τών τέκνων, ώς έκ τής οποίας καί ή μκγαλειτέρα κληρονομιά, ναταχερ-
ματιζομένη, είναι αδύνατον νά άνθ-?;τ] επί πολλάς γενεάς. Επιβάλλε
ται ακόμη επί τών κληρονομιών ή προοδουτικ·! φορολογία, φθάνουσα 
είς τάς μεγάλας περιουσίας καί τούς όχι στενούς βαθμούς συγγενείας, 
τήν μερικήν δήμευσιν. 

Έν ό> κτυπάται εις τά άνω ή οικονομική ευεξία, τό Κεφάλαιον, διά 
νά καταπέση ολίγον, συγχρόνως παρέχονται είς τήν έργαζομένην μι. 
σθωτήν τάξιν διάφορα ευμενή προ>όμια, σκοποΰντα νά τήν απαλλά
ξουν τών τυραννικών βαρών καί τών καταπόσεων καί νά τήν υψώ
σουν «άς άνώτερον οίκονομικόν έπίπεδον. 

Τοιουτοτρόπως ή Πολιτεία διά τής επιβολής τής προοδευτικής 
φορολογίας καί τοΰ βχίηβίβηζ^ίηίιτηιιτι, έπιθέτουσα τό πλείστον βά
ρος τ ώ / δημοσίων δαπανών επί τών κεφαλαιούχο} ν προσπαθεί νά έπι-
βάλλη ελάχιστον μέρος τούτων επί τών απόρων. Επίσης τά Κράτη 
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μεριμνώντα καί περί τοΰ μέλλοντος και κινούμενα διά νά προλάβουν 
ένδεχομένας κοινωνικός άνατροπάς, ώς είναι ή "Αγγλία, είσάγουσι τον 
θεσμόν τών εργατικών συντάξεων, διά τάς οποίας ό ετήσιος προϋπο
λογισμός τής χώρας αυτής επιβαρύνεται μέ δεκάδας εκατομμυρίων 
λιρών στερλινών. Συγχρόνως δμως, ά φ ενός μέν διά τής εργατικής 
επιβολής, τελούμενης διά τών απεργιών, άφ' έτερου δέ διά σειράς μέ
τρων, επιβαλλομένων υπό τής Πολιτείας, γίνεται αληθής έπανάστασις 
εις τήν ζωήν τοΰ εργάτου. Τά ημερομίσθια τών εργατών γενικώς είς 
δλας τάς χώρας ηύξήθησαν καί αυξάνονται. Αί ώραι τής εργασίας 
έλαττοΰνται. Εργάζονται οί έργάται μέ υγιεινότερους δρους καί είς 
υγιεινότερα καταστήματα. Τήν σκληράν έργασίαν τών χειρών άντικα-
τέστησεν έν πολλοίς ή τελειοποιηθεΐσα μηχανή. Ανεγείρονται εργατικά 
εΰωνα οικήματα εις πολλάς χώρας καί ορίζονται αποζημιώσεις διά 
τούς άκρωτηριαζομένους έργάτας καί υπάρχουν άσφάλειαι διά τούς 
άοθενοΰντας. 

'Αλλά διά τής διττής αυτής επιβαρύνσεως τών μέν καί πάσης δυ
νατής ελαττώσεως τών βαρών τών δέ, φθάνομεν είς τήν «Πολιτικήν 
τοΰ εισοδήματος», γνωστήν άπό τά προγράμματα καί τάς κατευθύν
σεις τών νέων πολιτικών κομμάτων. Αύτη επιζητούσα τήν σχετικήν 
ίσοπέδωσιν τών οικονομικών ανωμαλιών φορολογεί βαρύτατα τούς 
αντέχοντας εις αφαιμάξεις πλουτοκράτας καί ελαφρώς ή καθόλου τούς 
βιοπαλαίοντας καί αγωνιζόμενους πτωχούς. 

Γ 
Ή δευτέρα μορφή τών συγχρόνων δύο κοινωνικοοικονομικών τά

σεων, τών συνταρασσουσών τήν μεταβατικήν αυτήν έποχήν, εμφανίζε
ται μέ τήν μικράν ίδιοκτησίαν έν συνδυασμώ μέ τήν μεγάλην καλλιέρ. 
γειαν, καί ιδίως τήν μ'.κράν γεωργικήν ίδιοκτησίαν. Τά ελαττώματα 
τής τιμαριοκρατικής αντιλήψεως τής γής, είς τά όποια οφείλεται ή κα
ταδυνάστευση τών κατωτέρων στρωμμάτων, τοΰ περισσοτέρου άνθρώ* 
πίνου πληθυσμού κατά τούς σκοτεινούς χρόνους τοΰ Μεσαιώνος και τά 
προτερήματα τής μικράς ιδιοκτησίας έν συνδυασμώ μέ τήν μεγάλην 
καλλιέργειαν, ή οποία εμφανίζεται ώς συμφέρουσα κοινωνικοοικονο-
ιιική αρχή, κυρίως κατόπιν τής Γαλλικής Επαναστάσεως, φαίνονται εκ 
τής αντιπαραβολής τών δύο τούτων συστημάτων. 

Κατά τήν τιμαριοκρατικήν άντίληψιν τής γής οί μεγάλοι γαιοκτή
μονες, συγκεντρούντες είς χείρας των απέραντους ιδιοκτησίας (λατι-
φούντια, τιμάρια, τσιφλίκια) καί άποζώντες πλουσίως έκ τής μερικής 
καλλιέργειας δεν ενδιαφέρονται νά φροντίζουν πολύ περί τής δυνατής 
μεγαλυτέρας παραγωγής. Συγχρόνως δμως πλήθη ακτημόνων, υπο
χρεωμένων, νά ζήσουν^καί μή εχόντων γήν διά νά επιτείνουν τήν 
καλλιέργειαν πεινούν καί στεροΰνται,—τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν 
εκτάσεις μεγάλαι γής μένουν ανεκμετάλλευτοι. "Ακριβώς τήν άντιπλου. 
τοπαραγωγικήν αυτήν μορφήν τής μεγάλης ιδιοκτησίας εκμηδενίζει ή 
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>ίρατοΰσα «ίς την «ύγχρονον Δημοσιονομίαν άρχή τή; απαλλοτριώσεως 
των μεγάλων κτημάτων και της στηρίξεως της μικράς γεωργι :ής ιδιο
κτησίας. Αί απέραντοι γαΐαι, διανεμόμενοι είς ακτήμονας γεωργούς 
υπό μορφήν μικρών ιδιοκτησιών συντελούν και είς τήν αΰξησιν τή? 
παραγωγής, συνεπώς και του εθνικοί} πλούτου, καί είς τήν πρόληψιν 
κοινωνικών ανωμαλιών. Ωθούμενοι οί γεωργοί υπό κερδοσκοπικών 
ελατηρίων, ώς γνωρίζοντες ότι σεβαστόν μέρος της παραγωγής δεν θά 
τό λάβη δ γαιοκτήμων, όπως τοΰτο συμβαίνει την έπίμορτον καλ
λιέργειαν, άλλα όλόκληρον μόνοι αυτοί, εργάζονται περισσότερον, κατα-
βάλλουν προσέτι περισσοτέρας διανοητικάς δυνάμεις προς εΰδοκίμησι-
τοΰ Ιδίου κτήματος καί εντεύθεν προέρχεται βεβαία αυξησις της παρα
γωγής. Άλλά δια του πολλαπλασιασμού τών προς ζωάρκειαν χρησίμων 
ειδών καταπολεμείται ή δυστνχία, όχι της ρωμαντικής όνειροπολήσεως 
άλλά της στερήσεως τών αναγκαίων δια τήν ζωή ν αγαθών, μεγάλη 
τάξις παράγουσα διά του ίδρώτός της παΰει νά στερήται καί εντεύθεν 
παΰει ή δι' αυτής άντίδρασις κατά τών εκμεταλλευτών μεγάλων γαιο
κτημόνων ή καί του Κράτους. Τοιουτοτρόπως όμως θεραπεύεται μία 
μορφή) της οικονομικής άνισότητος, ή οποία τείνει νά διαίρεση τους 
ανθρώπους είς κηφήνας, απολαμβάνοντας καί φθειρομένους έκ τής 
αεργίας, καί δούλους κόπτοντας καί αποθνήσκοντας νήστεις υπό τό 
άροτρον καί αί ΰποφώσκουσαι κοινωνικοί επαναστάσεις εξομαλύνον
ται είρηνικώς. 

Άναβλέποντες είς τον ιστορικόν ορίζοντα του παρελθόντος προς 
στήριξιν τών ανωτέρω καί έκ γεγονότων βεβαιωμένων, παρατηρούμεν 
ότι αί μεταββλαί, αίτινες σπουδαιοτάτην έπίδρασιν είχον επί τής 
διαμορφωθείσης βήμερον κοινωνίας προεκλήσησαν έκ τής οικονομι
κής άνισότητος καί απέβλεπαν είς τήν σχετικήν ή απόλυτον ίσοπέδω-
σιν τών «υγκρουομένων συμφερόντων τών διαφόρων κοινωνικών τ ά 
ξεων. ΊΙ Γαλλική Έπανάστασι; τοΰ 1789 δεν θά προεκαλεΐτο χα[ 
δεν θά συνετελείτο εάν δεν ύπήρχεν οικονομική άνισότης, ώστε όλα 
περίπου τά βάρη νά πίπτουν επί τών κατωτέρων τάξεων, έν φ α'· 
προνομιούχοι τάξεις τών αριστοκρατών καί τοΰ κλήρου έμεναν σχεδόν 
ασύδοτοι. Επίσης ό πόλεμος μεταξύ τής Αγγλίας καί τών Αμερικα
νικών αποικιών της, ύ κατάληξα; είς τήν δημιουργίαν τής μεγάλη; 
Αμερικανικής δημοκρατίας,δέν θά έγένετο εάν ή Μητρόπολις δέν έζήτει 
νά έπιβάλη βαρείς φόρους είς τάς έν Αμερική αποικίας, ωθούμενη 
Οπό οικονομικών αναγκών. Καί διά νά μή άνατρέχωμεν πέραν τής 
εποχής μας, ή ανατροπή τή; Ρωσική; Αυτοκρατορία;, επί τών ερει
πίων τή; οποία; Ίδρύθη ή Κοινωνία τών Σοβιέτ, δέν θά ελάμβανε 
χώραν, εάν «ή αριστοκρατική αργία, ό προνομιούχο; οΰτο; κηφη-
νισμό;» δέν έσπατάλα καί δέν άπελάμβαν^ μή εργαζόμενο;, τήν στιγ
μήν καθ' ήν οί όργώνοντε; τό έδαφος μέ τον ιδρώτα των, διήρχοντο 
γυμνοί, ριγοΰντες καί δυστυχοΰντες τάς Ρωσικάς στέπας. 

ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ 37 

Δ 
Ή λεπτομερειακή έρευνα καί αντιπαραβολή τής μικράς καί μεγά

λης ιδιοκτησίας μάς φέρει πρό νέων απόψεων, τάς δποίας δέν πρέπει 
να ύπερπηδήσωμεν. Ελέχθη δτι ή τεχνική ικανότης τού μεγάλου γαι-
οκτήμονος, τοΰ συγκεντροΰντος τήν είδικήν γεωπονικήν παίδευσιν καί 
χα απαραίτητα προς καλλιέργειαν κεφάλαια, πράγματα τών οποίων 
στερούνται οί μικροί ίδιοκτήται, έχει μεγαλειτέραν παραγωγήν, μεγα-
λειτέραν άπόδοσιν καθαράς προσόδου - συνεπώς βελτίωσιν τής θέσεως 
τών εργαζομένων γεωργών δι' έπιμόρτου καλλιέργειας, καί συνεπώς 
βελτίωσιν καί τής δλης κοινωνικής ζωής. Επίσης δτι έν ώ διά τοΰ 
συστήματος τής καλλιέργειας τών μικρών ιδιοκτησιών μέρος τοΰ κτή
ματος μένει πάντοτε έν άγραναπαύσει, διά τής μεγάλης ιδιοκτησίας ή 
γή αδιαλείπτως παράγει, ενεργούσα ώ ; «αεικίνητο; μηχανή». 

Και κατά τών δύο τούτων ισχυρισμών εγείρονται σοβαραί αντιρ
ρήσεις, ίκαναί νά τους κλονίσουν καί νά τούς καταρρίψουν. Ή ειδική 
γεωπονική παίδευσις τοΰ μεγάλου γαιοκτήμονος είναι μάλλον φιλολο
γική έκφρασις παρά πραγματική κατάβτασις. Ό μέγας γαιοκτήμων 
καί δταν ακόμα έχη είδικάς γνώσεις γεωργικός δέν αφοσιώνεται εϊς 
τήν έκμετάλλευσιν τοΰ κτήματος του καί τήν βελτίωσιν τής ζωής τών 
ύπ' αυτόν εργαζομένων γεωργών, άλλά σπαταλά τά εισοδήματα εκ 
τής άνεπιστήμονος καλλιέργειας, έκτος εννοείται ελαχίστων εξαιρέσεων, 
Έκτος τούτου, παίδευσις, όχι ή νεκρά άλλά ή μέ επωφελή αποτελέ
σματα, δέν είναι άκοκλειστικόν διανοητικόν προνόμιον τών πλουσίων 
άλλά πολύ περισσότερον τών δοκιμαζόμενων πτωχών— καί Ιδίως σή
μερον οπότε επεξετάθη καί επεκτείνεται διαρκώς τό δίκτυον τής σχολι
κής εκπαιδεύσεως. 

Ό σ ο ν άφορα τά κατάλληλα πρός καλλιέργειαν κεφάλαια, τάς 
θερισιικάς καί αλωνιστικά; μηχανάς κ.λ.π, διά τών οποίων επαυξάνει 
τήν παραγωγήν τό σύστημα τής μεγάλης καλλιέργειας, έχομεν νά πα-
ρατηρήσωμεν δτι καί αυτά επίσης δέν είναι άποκλειστικόν προνόμιον 
τών μεγάλων γαιοκτημόνων. Μήπως καί οί μικρό ιδιόκτητοι γεωργοί 
δέν δύνανται, είτε συνενούμενοι κατά γεωργικάς περιφερείας, είτε κα 
διά τής βοηθείας τοΰ Κράτους, \ά αποκτήσουν νεωτεριστικός μηχανάς 
καί ούτως όχι μόνον νά φθάσουν άλλά καί νά υπερακοντίσουν τήν διά 
μηχανικών μέσων παραγωγήν τών μεγάλων γαιοκτημόνων, ·φ* δσον 
μάλιστα συντρέχει έπ' αυτών καί τό κερδοσκοπικόν έλατήριον ; Καί 
μήπως ακόμη ή μεγάλη ιδιοκτησία μετά μεγάλης καλλιέργειας δέν έχει 
ανάγκην αδρών κεφαλαίων, τά όποια δυνατόν νά ελλείπουν, έν ώ αν
τιθέτως επί τή; μικράς ιδιοκτησίας υπάρχει ευχερέστερος τρόπος νά, 
εξευρεθούν, ίδίως δταν έρχεται αρωγός αυτό τό Κράτος ; 

Άλλά καί ό άλλος ισχυρισμός δτι διά τής μικρά; ιδιοκτησίας μέ
ρος τού κτήματος μένει πάντοτε" έν άγραναπαύσει, έν ώ αντιθέτως 
διά τής μεγάλης ή γή μεταβάλλεται είς «άεικίνητον μηχανήν», «άδια-
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λείπτως παράγουσαν», δεν στηρίζεται έπί ασφαλέστερων παρατηρή
σεων ; Κατά την γνώμην του είδικβΰ εις τό άγροτικόν ζήτημα, κεκη-
ρυγμένου μάλιβτα υπέρ της κολληγικής σχέσεως κ. Χρηστομάνου, ε κ 

300 εως 450 στρεμμάτων καλλιεργούνται κατ' ετος 150 εως 200. Τα 
ύπόλβιπα των καλλιεργούμενων μορτιτικώ; στρεμμάτων παραμένουν εν 
άγραναπαύσει χρησιμοποιούμενα και ώς βοσκήσιμοι τόποι. "Ιδε <Άν-
δρωπότης» 1922). Άλλ' ιδού δτι ή άγραναπαυτική ανάγκη παρατη
ρείται οχι μόνον εις τό σύστημα τής καλλιέργειας των μικρών ιδιοκτη
σιών άλλα ομοίως και τών μεγάλων. 

Περαίνοντες την συνοπτικήν αυτήν μελέτην περί τών συγχρόνων 
κοινωνικο-οικονομικών τάσεων, έπανερχόμεθα εις την παρατήρησιν 
δτι ή σημερινή Κοινωνία, συνταρασσομένη εκ τών ανακυπτόντων ανά 
πάσαν στιγμήν ζητημάτων, επιζητεί μίαν καλλιτέραν διαρρύθμισιν τής 
οικονομικής άνισότητος τών κατοίκων του πλανήτου τής γης, Ώς προς 
τούτο ορθώς παρετήρει προ τριών τετάρτων αιώνος ό οικονομολόγος 
Ίωάν. Σούτσος δτι «δταν ή Κοινωνία είναι κακώς συγκεκροτημένη 
και δεν υπάρχει πολιτική και οικονομική άμοιβαιότης τών διαφόρων 
κοινωνικών τάςεων, ή Κοινωνία πάσχει, δυσανασχετεί και σπαράσσε
ται, επιζητούσα τήν τάξιν κα'ι τήν ισορροπίαν τών δυνάμεων» 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΙΩΑΚΕΙΜ 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΓΗ 

Τών ωραίων εμπνεύσεων τής φεγγοβολουσης ιδεολογίας και τών 
αθανάτων ι παλμών τής θαυματογόνου αισθηματολογίας ταπεινός λά
τρης, μυριάκις τήν γοητείαν άπεθαΰμασα του κόσμου τών μακαρισμών 
και τών λευκών ονείρων, τών γλυκύτατων οιωνών καΐ τών ωραίων 
παραστάσεων, ένθα τά σεμνώματα και τά αγλαίσματα εις κάλλους και 
φιλοσοφικούς ρεμβασμούς έδόνησαν τήν ψυχήν μου, οπόταν ήγνόει τό 
πάσχειν και ^διεθερμαίνετο μόνον από τό έλπίζειν. 

Τριακονταετία ολόκληρος ούτω μ' εΰρεν όπαδόν και κήρυκα του 
ευαγγελίου τών ποιητικών παραδείσων, ένθα ούράνιον σέλας και άμά-
ραντον έαρ κυριαρχεί είς πανηγυρίζουσαν νεότητα και έορτάζουσαν 
χαρμονήν* και υπηρέτησα τήν ίδέαν μέ τήν σεμνήν μανίαν (δπως τοΰ 
Σταγειρίτου ή λέξις, ως απεκάλεσε τον ένθουσιασμόν) και έρρόφησα 
τό νέκταρ μκΐς αιθέριας ηδονής υπέργειου ευφροσύνης, και έγεύθην 
τήν άμβροσίαν, ήτις τονώνει τήν πνοήν τών μεγάθυμων συγκινήσεων, 
πριν ή γνωρίσω τό δηλητήριον τών στυγνών απογοητεύσεων εις σει-
σμοδόνητα εκ τών ηθικών συνταραχών στήθη. 
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Ή τ ο ή εποχή τής πνευματικής αύτοζωΐας και ηθικής αυτενέρ
γειας τοΰ υπερηφάνως κυριαρχονντο; υποκειμενισμού, είς δύναμιν και 
θέλησιν,εϊς εγωπαθή εύστάθειαν του φρονεΐν κα'ι κατανοεΐν,τοΰ αίσθά-
νεσθαι και τοΰ συμπάσχειν. Έν τή έγκαρτερήσίΐ άνεβαπτίζετο ή δύνα-
μις, και έν τή όλοψύχω τάσει άνεγεννάτο ή θέλησις, ίνα παραχθή ή 
εργασία τής άρτιότητος, ή ονειροπολούσα τήν μεγαλουργίαν. 

Μ' έγνώρισαν, δπως τους εγνώρισα, και έν τή κοινή εκτιμήσει ή-
γλαϊζόμην σημαιοφόρος άλλα κα'ι σκαπανεύ;, ίεροφάντης αλλά κα'ι διά
κονος, αξιωματούχος αλλά και κοινός πρόμαχο;· πρωτεργάτης αλλά 
κα'ι ó έσχατος έν τώ παραστάτχ), αθλοθέτης άλλά κα'ι αγωνιστής, στε-
φανηφόρος εν τή δμοβάθμω τών συναδέλφων χορεία, άλλά και απλούς 
φύλας. Ένθέου άφοσιώσεω; μύστη; κα'ι αιωνίου ανατολή; προσκυνη
τή;, είς αρμονία; και κελαδήματα λυρισμών κα'ι υμνολόγου περιπα-
θεία;. Τεθαμβωμένος εί; συναρπάζουσαν αϊγλην, κα'ι δοξολογών τάς 
παραστάσεις τών ηρώων και τών θριαμβευτών. Είς μέθην πνευματι
κής και ηθικής εξάρσεως ένόμιζον δτι εάν έξετείνοντο αί χείρες μου 
θά ήδυνάμην νά περιλάβω εις τήν άγκάλην μου μίαν Ελλάδα—τήν 
οίκουμένην—ανασσαν, τεκονσαν τόν πλάστην αγίων άγιώτατον λόγον: 
τό έλληνικόν ίδανικόν. 

Δεν έζο>ν βίον άβίωτον, οΰδ' άνευ ζωής ζωήν αλλ* άνέμενον, ήλ-
πιζον, προσεδόκων, (ονειροπολούν δ,τι ó θρύλος ή παράδοσις κα'ι τό 
απόρρητον τοΰ ιστορικού μυστικού είχε παραδώσει καΐ εί; έμέ διά τάς 
χρυσάς ημέρας τ ή; εθνικής Επαγγελίας. 

Ό Ευαγγελισμός τής ώραιοτέρας εποποιίας ήν έγνώρισαν οί αιώ
νες μυοιάκις εδέχθη τόν λιβανωτόν μου έπ'ι τών βωμών του" οί-
στρήλατος έγονυπέτουν προ τών θυσιαστηρίων του και ήσπαζόμην 
παμψύχως τά ίερχ έ,-τι τών τροπαίων cou εμβλήματα. 

Κα'ι. έγραφον και ώμίλουν. Μυριάς δημοσιευμάτων κα'ι τέσσαρες 
εκατοντάδες αγορεύσεων μέ συνήνουν μετά τών αναγνωστών ·<αί τών 
ακροατών μου έν έν'ι στόματι και μια καρδία διά τό μυσταγώγημα 
προ; τούς ιδίου; θεούς κα'ι τόν κοινόν θεόν. 

Ακτίνες και λάμψεις περιέστεφον τήν ατέρμονα όπτασίαν, έν ή 
αίθεροδρόμος ή ψυχή τής ελευθέρας διανοήσεως ύψοΰτο έ'ςίδανικεύουσα 
τό τέκνον της φώς, ίνα τό καταστήση έπιδεκτικόν τών μεγαλείων τοΰ 
Ουρανού. 

Μία άγνότης, μία παρθε\ία, μία άγιωσύνη, μία θεία όσιότη; Ιφι-
λοτέχνει παιάνας κα'ι διθυράμβους, ελεγεία και μουσονργήματα διά τήν 
θρησκείαν είς ήν και εγώ ανήκον, ευλαβής τηρητή; της αναλλοίωτου 
δογματικής της, ήτις νομίζει τις δτι ραντίζεται από τόν «γιασμόν τή; 
Κασταλίας και τοΰ Ιορδανού κα'ι τά μΰρα τοΰ Ελικώνος και τών Ηλυ
σίων καΐ δτι στεφανοΰται μέ τήν δάφνην τοΰ Παρνασοΰ κα'ι τήν μυρσί-
νην τή; Γεθσημανής και καλύπτεται ί'πό τοΰ πέπλου τή; 'Αει παρθέ
νου, ήτις τότε μέν έν τή Κεκροπία, ήδη δέ επί τοΰ δρους τών Έλαιών, 
συνεκέντρου τών πανελλήνων πιστών τήν πανάχραντον λατρείαν. 



40 ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ 

Ένόμιζον δη ήμην μέγας, διότι ήτο αδύνατον να πιοτεΰσω δτι 
ένεφανιζόμην ώς μικρός* λαμπαδούχος του αγίου φωτός έθεώρουν δι
καίωμα νά προηγούμαι, ώς πας εργάτης της ιδέας, και δεν άνεγνώ-
ριζον προνόμιον τό νά έ'πωμαι, ϊνα περισυλλέξω ναυάγια και συντρίμ-
ματα άπογοητεύσεως. 

Όλυμπος και Γολγοθάς, Καύκασος και Σιών γιγάντιαι της οράσεως 
αντιθέσεις συνεδέοντο εν τή εμπνεύσει του Δαυίδ, και ώσεί νά ήκουον 
την μεμακρυσμένην ίαχήν από τά βάθη των αιώνων, ήτις έχαιρέτα εν 
χρονική τινι αναδρομή τον Σταυρόν έμπεπηγμένον έπ'ι του Κρονίου, 
καθ' ήν στιγμήν ή Νίκη έξυμνεΐτο εν τώ πανηγυρίζοντι της Όλυμπίας 
σταδίω, κατέθετον κλάδους ευδρόσου άττι,κοΰ κισσού προ της θεάς του 
Παιωνίου,δεχόμενης τά αναθήματα εκ της πολυυμνήτου κοτίνου. 

Αθάνατε Πίνδαρε ! Που θά έ'τρεχεν δ λογισμός σου ή ει; τό νά 
συν θέσης τον ύμνον της Χριστιανικής άναστάσεως,δπως ψαλή εις τά 
απρόσιτα άδυτα των Ελευσίνιων μυστηρίων,ένθα θά προεμάντευες τους 
ψαλμούς του Ήσαΐου διά την θριαμβεύουσαν πατρίδα των θεών και 
τούς στόνους του Ιερεμίου διά τάς δοκιμασίας του εκλεκτού λαού 
τόΰ Θεού. 

. . . Και εγράφησαν και ελέχθησαν τόσα διά τοιαύτας παρα
κρούσεις και παρηχήσεις και δυσαρμονίας και έκκεντρικότητος και 
ιδιορρυθμίας ενός δπαδοϋ του "Ελληνος Χρίστου, <>ν προσηγόρευσα, 
έσχατος των προσκυνητών του εν τή όπτασία,καθ' ήν μία μορφή Απόλ
λωνος εστεμμένου δι* ακανθών έφιλοτέχνει τό άσπασιώτερον μειδίαμα 
του τέκνου του ούρανοΰ, φωνοΰντος προς την αθανασία ν τό άσμα τών 
Ελληνικών ασμάτων και τήν έθνικήν ημών διαθήκην του : Νυν 
έδοξάσθην! 

Και άναμιμνήσκομαι όγκου εργασίας θεμελιωθείσης επί τοιούτων 
αρραγών κρηπιδωμάτων άθραυστου γρανίτου, "και δεν λησμονώ δτι, 
άγαπήσας του κόσμου τούτου τήν άλήθειαν και τάς γενναίας ομολο
γίας, έκήρυξα έν τή αποστολή του τάς θεωρίας του προγονικού Έλ-
ληνιβμού, κωδικοποιηθείσας έν τή ιερά του Ναζωραίου φιλοσοφία. 

Μυστικοπαθής έν τώ συμβο?ασμω τών Αγίων τούτων Γραφών, κα-
τέστην ακόρεστος διά τό μάννα των,και φειδωλός διά τήν παροχήν τής 
συγγνώμης είς τούς ανευλαβείς Οιασώτας των. 

Μόνον ό Ζευς έκράτει κεραυνούς, άλλ' εγώ έξεσφενδόνιζον κατά
ρας κατά τών απίστων και ένφ έπεκαλούμην τήν Έπιείκειαν του 
Πανθέου διά τον φανατισμόν τής αποστολικής χορείας, προεκάλουν τό 
ανάθεμα διά τούς κονιοποιούντας τον ναόν τής Άπτέρου Νίκης, ϊνα 
επί τής τέφρας του έγείρωσι τον βωμόν του άγνωστου, έν ώ πίνων τό 
κώνειον ό μονογενής τής Φεναρέτης υιός, ώς απόστολος του Προμη-
θέως, έτέλει τήν άναστάσιμον τών ωραίων προμαντευμάτων σπουδήν 
υπέρ εκείνου, δ ν οί συμπολΐταί του καθεύδοντες διετέλουν έν τη ανα
μονή του ώ ; ύπερφυούς θεανθρώπου. 
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...Ωσαννά, ΑΊώνιε θριαμβευτά ! έφώνουν είς μελικά του λόγου φι-
λοτεχνήματα προ τοΰ^τιμώντός με πλήθους τής πνευματικής ευγενείας, 
καί μέ €χαΐρε νύμφη ανύμφευτε»,έπεσφράγισα πλειστάΛΐς τό εύαγγελι-
κόν ανάγνωσμα, όπερ έδανείσθην από τήν βιβλίο θήκην τοΰ Αισχύλου 
καί τοΓ' Πλάτωνος. 

Μεθ' δπόσης δέ ύπερηφανίας ή ψυχή μου απηύθυ\ε προς τούς 
δειλαίους άποστάτας τό covai τοις ηττημένοι;», διότι άπηρνοϋντο εις 
νοσηράς παραφυάδας καί ανούσιους προλήψεις τήν δύναμιν τής ένεργοΓ' 
διάνοήσεως, ήν παρήγαγε τό άρχαΐον πνεύμα, ϊνα δι' αυτού καρπο
φορούσα ή άναγέννησις εξασφάλιση πλήρη καί τελικόν τον θρίαμβον 
τής ένσαοκωθείσης Ιδέας, δπως ή έξιδανικευθείσα ύλη. 

Παρθενών, Γολγοί^άς. Άποθέωσις ανθρώπου και ίνανθρώπισις 
θεού. Γη προσκαλούσα τον ούρανόν προς συνεννόησιν καί τό στερέ
ωμα άφ' ετέρου άποδεχόμενον τήν έπίκλι,σιν μιας πασχούσης άνθρο> 
πότητός, επιβάλλει διά τού Μεσαίου τά δικαιώματα του εξ ονόματος 
τοΰ ποιητού ορατών τε καί αοράτων. 

Καί ήδη ; τάς κλαύθμωνας, τούς δλοφυρμούς και τούς γόους, τήν 
οϊμωγήν καί τον δύσπονον καταπνίγων πόνον,αγωνιών αγωνίζομαι καί 
αγωνιζόμενος αγωνιώ πρό τοΰ ηθικού κατακλυσμού καί τοΰ πνευμα
τικού εκμαυλισμού, δστις ανέτρεψε καί ήκύρωσε, παρέσυρε καί εξηφα-
νισε, συνέτριψε καί ήτίμασε, έξωλόθρευσε καί συνέθλιψε... 

Νέα δόγματα καί νέαι θεωρίαι ακαθάρτου διανοητικότητα έπεκή-
ρυξαν τούς έργάτας καί μυσταγωγούς τής Ελληνικής Σχολής τών απω
τάτων αληθειών. 

Μία νάρκη καί νενεκρωμένη κοινωνία ευγενών καί γενναίων. 
Γεννήματα θεαινών τότε, τέκνα ημιθέων καί ηρώων, προϊόντα γι

γάντων, αλλά καί έξαρσις κατόπιν είς Τιτάνας τοΰ Ευαγγελίου μάρτυ
ρας, είς μεγαλόφωνους Έθνάρχας, είς κλεινούς πνευματικούς Πατέ
ρας, στυλοβάτας, άτλαντας ! Ηδη δμως, θεοί καί θεέ τών οΐκτιρμών 
καί τού ελέους ! 

Τοιαΰται άνέγνωσα εις τό έρημητήριόν μου, ένθα εφησυχάζω αλ
γών περί τον άτυχους ιδεολόγου, δστις... 

Άμαβούαιον Χ· Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 



42 ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ 

Ε Δ Ο Υ Α Ρ Δ Γ Ι Ε Ν Ν Ε Ρ 

Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ—ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ 

Καθ' ην έποχήν δλα τα στοιχεία της φύσεως των νεωτέρων πολιτι
σμών συνώμοσαν εναντίον της ωραίας Ελλαδικής μας χώρας και δ 
δύσμοιρος αυτός λαός δστις τα πάντα άπ' αιώνων προσέφερε και προ
σφέρει δια τήν τελειοποίησιν και ώραιοποίησιν πάσης επιστήμης και 
κατεχόμενος ί'πό τρόμου απωθεί τήν μίαν μετά τήν άλλην συνέπειαν 
τών καταστροφών,ή μήνις των μικροβίων εναντίον του άποκαμωμένου 
οργανισμού του οργιάζει εις βαθμόν προκαλούντα τήν φρίκην. 

Και ώς νά μή ήρκουν αί τόσαι συμφοραί, ώς άν οί φθείρες νά 
μή ηρθουν διά νά αποτελειώσουν τό ήμιθανές πτώμα της εξανδρα-
ποδηθείσης μικρασιατικής οικογενείας, Ιδού επί της πρώτης γραμμής 
και ή βροτολοιγός νόσος, ή Εύφλογία, ή οποία γενεάς ολόκληρους καΐ 
στρατιάς εις παρωχημένους χρόνους έξωλόθρευσεν. 

Ό Ελληνικός ιατρικός κόσμος με επικεφαλής τούς κορυφαίους τής 
επιστήμης, πτερόπους κτυπά διά τοΰ εμβολίου τού μεγάλου Γιέννερ 
τήν μαΰρην άσθένειαν. Και ό λαός βλέπων τήν έπιδημίαν υποχωρού
σαν—χάρις βέβαια και εις δλα τά παντοειδή μέτρα τής καθαριότητος 
—ευχαριστεί τον ήρωϊκόν ίατρικόν κόσμον τής πατρίδος του και δοξά
ζει τον μεγάλον εύεργέτην της άνθρωπότητβς Γιέννερ. 

Άλλ' ενώ εν Ελλάδι συμβαίνουσιν αυτά, εν Λονδίνω εις τήν γεννέ-
τειραν τοΰ σοφού ιατρού, επί τή ευκαιρία τής εορτής τής έκατονταετη-
ρίδος του, «φοδρά εγείρεται συζήτησις κατά πόσον τό Έμβόλιον του 
πολεμεΐ άποτελεσμβτικώς τήν νόσον. 

Επιστήμονες εκλεκτοί αμφισβητούν τήν αποτελεσματικότητα τού 
Εμβολίου και σοφοί, ώς δ μέγας δραματικός Γ. Βερνάρδος Σώου. 
προτείνει μέ τήν ελαφρότητα ποΰ χαρακτηρίζει τούς μεγάλους σοφούς, 
όπως καύσουν οί "Αγγλοι τήν εικόνα τοΰ έφευρέτου. Ό διακεκρίμμέ-
νος δε άγγλος ιατρός Χάντουεν χαρακτηρίζει τον Γιέννερ ώς μέ-
γαν απατεώνα, δ όποιος έξεμεταλλεύθη τήν εΰπιστίαν τών ανθρώπων 
διά νά ικανοποίηση τήν δυσειδαιμονίαν του ή νά εξοικονόμηση τάς 
άνάγκας του. 

Τό συμπέρασμα τών έπιτεθεμένων είναι δτι ή λύμφη, ή δποία δεν 
είναι δυνατόν νά άποστειρωθή επαρκώς, δεν είναι καθαρά και δτι 
πλήν τοΰ ίοΰ τής εύφλογίας νά έμπεριέχη και πλήθος βακίλλων κ.λ.π. 

Ή έγερθεΐσα συζήτησις κατέληξεν υπέρ τοΰ αειμνήστου Γιέννερ. 
Ήμεϊς δέ έν Ελλάδι, καίτοι μας ενδιαφέρει ή άνακάλυψις τοΰ εμβολίου* 
ώς οφειλομένη κατά τον Παύλον Νιρβάναν εις Κεφαλλήνα τινά ία-
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τρόν, ουδέν εχομεν νά εΐπωμεν ειμή τήν γνώμην κορυφαίου έπι-
στήμονος, τοΰ καθηγητού τού Πανεπιστημίου και Διευθυντού τής Υ 
γιεινής κ. Α. Χρηστομάνου, τού όποιου τήν γνώμην ι%ητήσ«μεν προ 
ημερών. 

* ψ 
* 

Τον σοφόν άνθρωπον και τον άκαταπόνητον τής ιατρικής επιστή
μης έργάτην, τον άνθρωπον μέ τήν ξηράν και στυγνήν μορφήν, τον κα-
θηγητήν κ. Χρηστομάνον—προς τάς άοκνους τού οποίου προσπάθειας 
μετά συγκινητικών ελπίδων αποβλέπει ή διαχειμαζομέ·· η έκ τών μι
κροβίων χώρα—εύρομενείς τό γζαφεΐόν του έργαζόμενον. 

Μετά τινας διατυπώσεις και ολιγόλεπτον φιλικήν διαλογικήν συζή
τησιν είσήλθομεν εις τό θέμα. 

— Πώς πηγαίνουν αί επιδημικοί νόσοι, κ. καθηγητά ; 
—Κτυπάμε αλύπητα και δσον μάς επιτρέπουν τά μέσα ποΰ διαθέ-

τομεν, και έκ τών αποτελεσμάτων είμαι πλήρως ικανοποιημένος. 
—Παρηκολουθήσατε τήν έν Λονδίνω συζήτησιν περί Γιέννερ ; 
— Ναί Οί "Αγγλοι είναι ολίγον σκώπται. 
—Μά, κ. καθηγητά, σοβαροί επιστήμονες και επίλεκτα μέλη άξιούν 

νά παραδεχθώμεν δτι τό Έμβόλιον τοΰ Γι'ννερ, οχι μόνον ούδεμίαν 
προσφέρει ύπηρεσίαν, άλλ' εμπερικλείει και μεγάλους κινδύνους λόγω 
τής μή επαρκούς αποστειρώσεως τής λύμφης κ.λ.π. 

—Πιθανόν ή λύμφη λόγω τής άτελείας τής παρασκευής νά έχη κ«ί 
ολίγα μικρόβια, άλλ' δτι τό έμβόλιον τού Γιέννερ απέκρουσε και απο
κρούει τό μικρόβιον τής εύφλογίας είναι γεγονός· και χωρίς 
νά αναφερθώ εις τήν Ίστορίαν,σάς λέγω μόνον δτι εντός ολίγων ημε
ρών ή νόσος, ήδύνατο νά έπιαέρη καύ" άπασαν τήν Ελλάδα κατα-
στροφάς,αλλά περιωρίσθη εις τό ελάχιστον, και ήδη,άντί νά θρηνήσωμεν 
ανυπολόγιστους καταστροφάς, προσπαθούμεν νά έπιτύχωμεν τήν κα-
ταστολήν και τών μεμονωμένων κρουσμάτων (και εξήγαγε στατιστικήν 
τινά τήν οποίαν και μάς επέδειξε). 

— "Ωστε, κ. Καθηγητά ; 
— "Ωστε, δεν δυνάμεθα μέ τόσην ελαφρότητα νά άρνηθώμεν τους 

άτρύτους κόπους, εί; τούς δποίους υποβάλλονται έξαιρετικαί τίνες έν 
τή φύσει ϊδιοσυγκρασίαι (όπως οί άπομονωται τών μικροβίων διά τοΰ 
μικροσκοπίου) κ.τ.λ. 

Άποχαιρετίσαντες τον σεβαστόν καθηγητήν άπήλθομεν με την 
έντύπωσιν δτι ή άνθρωπότης οφείλει πολλά εις τό μικροσκόπιον, πάν
τως όμως κατά τήν γνώμην μας οί λαοί, ανεξαρτήτως τών μικροβιολο-
γικοεργαστηριακών προσπαθειών τών διαφόρων σοφών, οφείλουν, έπα-
ναστατοΰντες εναντίον τοΰ έαυτοΰ των, νά δημιουργήσουν συνθήκας 
ζωής καλλίτερες, ϊνα ή φύσις μή κορέννυται Ιοΰ. 

Δ. Τ-
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T O T E Κ A l Τ Ω Ρ Α 

7O COI alcòve; αντιγράφοναιν άΧλήΧους* 
επεβεβαιώ&η δια την ποΧνδαχρυν Σμνρνην 
εντός ενός αΙώνος ακριβώς."Αν χατα τας αί-
τας πενϋίμονς περιστάσεις οί αυτοί αν&ρωιτοι 
δίν έδειξαν την αντην διάϋεσιν η αν SXXoi 

δεν μετεβΧή&ησαν, δόξαν να ϊχη δ πολιτι
σμός τοΒ συμφέροντος. Ή ΈΧΧάς δεν &K 
aavag να ζωογονήται ί·πο των νψηΧων χαι 
ωραίων ιδανικών της. 

ΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΩ 1821 

Εντός μηνός από της εκρήξεως της Ελληνικής Επαναστάσεως τώ 
1821 όχι δλιγώτεροι των 20 χιλ. Όθωμανών, ανδρών, γυναικών, 
παιδίων, έγκατεβτημένων εν "Ελλάδι, έσφάγησαν ανηλεώς. Τρεις χιλιά
δες τουρκικών αγροκηπίων άπετεφρώθησαν" ύπερδιακόσιαι κώμαι με-
τεβλήθησαν εί; σιορόν καπνιζόντων ερειπίων, έφ' ών δ ιερεύς και 
ό αμαρτωλός έγονυπέτησαν, ϊνα εύχαριστήσωσι τον Χριστόν των διά 
τον ταχύτατον εκείνον θρίαμβον. 

Ή δεινή πανωλεθρία συνετάραξε τό διβάνιον και ήρχισαν οί φρι
κώδεις διωγμοί τών Ελλήνων, προς πλήρη έξολίθρευσιν τής Έλληνι-
κ ής Φυλής. Καί έσφάγησαν και διεσύρθησαν έν Κωνσταντινούπολη ό 
διερμηνεύς τής Πύλης Μουρούζης, δ Πατριάρχης, και τόσοι άλλοι. 

'Αλλά σταγόνες τινές αίματος, ου μόνον δέν καταπραύνουσιν, άλλα 
καί έξάπτουσιν έπί μάλλον τα πάθη καί τήν αίμοδιψίαν τού πλήθους. 
Καί, ό σουλτάνος ήρχισε νά τρέμη περί τής ζωής του. Δι' αυτό προσε-
κάλεσε τούς ούλεμάδες καί τούς γενιτσέρους εις προάσπισιν τής απει
λούμενης πίστεως καί πάντας τούς οπαδούς τού Ισλάμ, ίνα συνδρά-
μωσι, καί, δπλισθέντες, ζώσι τού λοιπού ώς οί προπάτο^ες αυτών. 

Προς τήν πρόσκλησιν ταύτην εδραμον έξ άπάσης τής Μικρασίας 
στίφη ήμιβαρβάρων Τσετών, οϊτινες κατεσκήνωσαν προ τής Σμύρνης. 

Οί Τσέται ούτοι ήσαν πολυπόθητοι άντάρται διά τήν έκστρατείαν, 
ήν ήτοίμαζεν ή Τουρκία έν Σμύρνη κατά τών επαναστατών τής Πε
λοποννήσου. 

Τρισχίλιοι Τσέται έ/τιβαίνουσιν αμέσως εμπορικών πλοίων και ΰπο 
τήν δδηγίαν αλγερινού πλοίου άποπλέουσιν έκ Σμύρνης. Δέν είχον 
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δμως εξέλθει τού λιμένος καί, πεισθέντες εις διάδοσιν δτι "Ελληνες πει
ράται, πλέοντες προ τής εισόδου τού κόλπου τής Σμύρνης, θά πυρπο-
λήσωσιν αυτούς, ήνάγκασαν τούς αρχηγούς των νά τους έπαναφέρώ-
σιν 6ίς τήν ξηράν. "Οπερ καί έγένετο. Θά έσφαζον δέ οί Τσέται ούτοι 
αμέσως πάντας τούς έν Σμύρνη "Ελληνας και τήν Καθολικήν Κοινό
τητα,αν δ Γάλλος πλοίαρχος Αενορμάν ντέ Κεργρίστ, έχων ύπό τάς 
διαταγάς του τήν κορβέταν «Ήχώ> καί τήν δλκάδα «Αέαιναν», καί δ 
φιλελληνικώτατος Γάλλος Πρόξενος Δαυίδ καί οί αξιωματικοί τής ναυ
τικής μοίρας δέν ήθελον επιμείνει άκλονήτως υπέρ τής σωτηρίας τών 
πλείστων Ελλήνων καί τών άλλων Χριστιανών. 

Τή 1.>Γ) Απριλίου 1^21 έφθασεν εις Σμύρνην ταχυδρόμος Ιχ Κων
σταντινουπόλεως, κομίζων νέον φιρμάνιον τού σουλτάνου. Οί "Ελλη
νες αμέσως κατελήφθησαν Βπό άπογνώσεω; Χ.αί, ένεκα τίνων πυροβο
λισμών, φοβηθέντες επί μάλλον, έσπευσαν σύν γυναιξί καί τέκνοις προς 
τήν παραλίαν. Τούτο οί Τούρκοι ένόμισαν ώς άποστασίαν τών Ελ
λήνων. Ό παηκός τών Ελλήνων κατέλαβε καί τούς Ευρωπαίους, εκ 
τών οποίων άλλοι μεν κατέφευγον εις τά πλοία, άλλοι δ' έκλβίοντο εις 
τάς θολωτάς άποθήκας των. 'Εκ ιών Ελλήνων άλλοι μέν ηύκαίρησαν 
νά ίπιβιβάσωσι τάς οικογενείας των εις τά ξένα πλοία, άλλοι δ' άνή-
χθησαν εις τό πέλαγος επί άκατίων, διά τών δποίων καί ίπανήλθον 
έπειτα εις τον λιμένα. 

"Ενεκα τούτων συνεκροτήθη άμεσος έκτακτον συμβούλων των 
αρχών τής Σμύρνης, κατά τό οποίον ύ μολλάς άπήτησεν ϊνα οί ρα
γιάδες έπανέλθωσιν έχ τών πλοίων. Τήν γνιόμην ταύτην αμέσως άπε-
δέχθησαν δ μουσελίμης, ό άγιάνπασης καί ύ σερδάρ τών γενιτσέρων. 
"Αλλ' δ Γάλλος Πρόξενος Δαυίδ, όστις κάλλιστα ίγνώριζε τύν χαρα
κτήρα καί τήν γλώσσαν τών Τούρκων, άπεκρίθη δτι θά έπειθε μέν 
τούς ραγιάδες νά καταλίπωσι τά πλοία καί νά έπανέλθωσιν εις τούς 
οίκους αυτών, αλλά δέν ηδύνατο καί νά εμπόδιση αυτούς νά καταφύ-
γωσιν εις τά προξενεία, επειδή οί έν Κων)πόλει πρέσβεις ύπεσχέθησαν 
μέν εις τό διβάνιον νά μή διευκολυνωσι τήν άποδημίαν τών υπηκόων 
τού σουλτάνου, άλλά καί δέν απηλλάγησαν τού πολιτιμοτάτου δικαίου 
τής φιλοξενίας. 

Πράγματι οί "Ελληνες έπείσθησαν εις τον Δαυίδ καί απέβησαν 
είς τήν παραλίαν κατά τήν αυτήν έσπέραν, βλέποντες δέ τούς έξη-
γριωμένους καί είς τήν παραλίαν συνηθροισμένους ένοπλους στρατιώ-
τας, κατέφυγον είς τάς δύο καθολικάς εκκλησίας, είς τον περίβολον 
τού Αγγλικού προξενείου καί εϊς τάς άποθήκας τών Ευρωπαίων. 
'Αλλ' οί από τών πλοίων έπανελθόντες τσέται, οί γενίτσεροι καί οί 
κρητικοί δήμιοι, έξ ών άπετελεΐτο ή θηριωδέστατη καί φοβερωτάτη 
πασών τών τουρκικών φατριών καί πάντες οί διεφθαρμένοι καί οί κα
κοποιοί τής Σμύρνης, συναποτελούντες φύραμα φρικιαστικόν καί αί-
μοδιψούν, περιέζωσαν πανταχόθεν τούς περίτρομους χριστιανούς καί 
ύβριζον καί ώρύοντο καί δέν ηπείλουν ματαίως μέ θάνατον τούς χρι-
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«τιανού;, άλλ' επί πολλάς ημέρας έδολοφόνουν και έσφαζον αναφανδόν 
ει; τα; καθημαγμένα; οδού; τή; πόλεω; καί δεν έφείσθησαν φράγκου 
ή ραγιά. Φρίκη και τρόμο; πανταχού έβασίλευεν. Ή φρουρά τού βε
νετικού φρουρίου, τού έξωκάστρου, άνεκήρυξεν εαυτήν αύτεξοι·σίαν 
και ότι δια τών τηλεβόλων θα εμπόδιση πάσαν έξοδον Ελλήνων εκ 
τού λιμενος και πάσαν άποστολήν ζωοτροφιών και πολεμεφοδίων εις 
τού; έπαναστάτας τής Πελοποννήσου υπό των εν Σμύρνη Ελλήνων. 
Καί πράγματι κατά τα μέσα Μαΐου 150 Έλληνες τής Σμύρνης επε-
βιβάσθησαν ελληνικού πλοίου υπό ρωσικήν σημαίαν και έξέφυγον δια 
τήν Πελοπόννησον, άρ ' ού προηγουμένως είχον δοκά^ει δια χρημάτων 
τον πρόεδρον τού δικαστηρίου, τόν δήμαρχον και τον διευθυντήν τού 
τελωνείου, οί όποιοι επέτρεψαν ε'ις αυτούς τήν άναχώρησιν. Άλλ' από 
τό Έξώκαστρον έκανονιοβολήθησαν, οί δέ φρουροί αυτού, μαθόντες 
τα γενόμενα, έφόνευσαν τόν μολλάν, τόν πρόεδρον, και τόν βασαγιάν, 
τόν δήμαρχον, μή κατορθώσαντες να συλλάβωσι και τόν διαφυγόντα 
αρχιτελώνην. 

Οί φόνοι ούτοι έιτί μάΜον έξέκαυσαν τήν λύσσαν των άτακτων 
τούρκων και επετέθηααν ούτοι μαινόμενοι κατά τού Γαλλικού Προ
ξενείου, όπου έκρύπτοντο πολυάριθμοι Έλληνες. Ό διερμηνεύς τού 
Γαλλικού Προξενείου Πέτρος Μαρατσίνης, ό γραμματεύς Σομμαρίπας 
και ô Πρόξενος Δαυίδ άντέστησαν μετά πείσματος καί ύψώσαντες 
μεσίστιον τήν Γαλλικήν σημαίαν, εις ένδειξιν μεγάλου κινδύνου, έκά-
λεσαν εις βοήθειαν τα ελλιμενισμένα γαλλικά πολεμικά. Αμέσως ταύτα 
άπεβίβασαν αγήματα. 

Οί τούρκοι, παρά τήν σωτηρίων πολλών χριστιανών, καί μετά τήν 
κατάλυσιν των άρχων των ύπ' αυτών των Ιδίων, έρρίφθησαν είς τήν 
σφαγήν καί τήν λεηλασίαν των Ελλήνων. Οί γενίτσεροι εξέλεξαν νέας 
στρατιωτικός αρχάς έν τή πόλει καί οί πρόξενοι έπεβιβάσθησαν τών 
πλοίων των, σώσαντες πλείστους Χριστιανούς. Μόνος ό Δαυίδ έπανήλ-
θεν είς Σμύρνην, ως καί ό Άγγλος Πρόξενος Ούέρρυς καί μετέβησαν 
εις συνάντησιν τού Χασάν αγέρωχοι κι' απαιτητικοί. Αί κακοβουλίαι 
τού πανούργου πασά τής Καισαρείας έδημιούργησαν πολλάς έμπαικτι-
κάς τών Φράγκων συναντήσεις με τού Χασάν, ήπειλήθη δια με
ταξύ των σύρραξις επί τή είδήσει ότι τά γαλλικά πολεμικά Nantaise, 
Lamproie, Chevrette, Truite, Γ Estafette, Bonite καί Jeanne-d-
Λιν έπροστάτευσαν Σαρδηνιακόν πλοϊον, τό όποιον άνεκάλυψεν 
αλγερινή γολέττα ότι παρελάμβανεν Έλληνας τής Σμύρνης πρός μετα-
βίβασίν των είς τήν Ελλάδα. 

Είχε συναφθή σύμβασις έν Κων)πόλει μεταξύ τών Δυνάμεων καί 
τής Τουρκίας ότι πάν Εύρωπαϊκόν πλοΐον, συλλαμβανόμε-ιον ότι πα
ραλαμβάνει ραγιάδες εκ Τουρκικού λιμένος, έδει να κατασχεθή αμέ
σως αύτανδρον υπό τών Οθωμανικών αρχών. 

Ό Δαυίδ παρέδωκε τό Σαρδηνιακόν πλοΐον εις τόν Χασάν. Μετ' 
ολίγον ό πλοίαρχος του Τζίβιλι έν μέση αγορά αποκεφαλίζεται μετά 
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πάντων τών ναυτών, τά δέ πτώματα παραδίδονται είς τους Ίσραηλίτας 
οϊτινες μετά καγχασμών έρριψαν αυτά είς τήν θάλασσαν, ώς αν ήσαν 
κυνών. Οί ένενήκοντα Έλληνες, οϊτινες είχον έπιβιβασθή έφονεύθη-
οαν κατά τάς αποφράδας ημέρας 27 καί 28 Ιουλίου. Τή 2 Αυγούστου 
ήσαν έν τώ λιμένι τή; Σμύρνης επτά μεγάλα πλοία, οί δέ Χριστιανοί 
άνέπνευσαν, βλέποντες ότι δέν έκινδύνευον είς τό εξής νά πληρώσωσιν 
αυτοί διά τών κεφαλών των τάς νίκας τών Ελλήνων καί τούς κατά 
θάλασσαν θριάμβους τών Υδραίων καί τών Ψαριανών. 

Μετάφρασα Ν· Λ· 

F Η Β Ν ζ T O U S S A I N T 

Ο ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΔΙΑ 

Μ Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Σ 

Θέλω νά χαρίξω τήν άνάμνησι αυτή έν όσιο ακόμα μέ σκέπτεσαι, 
ώριο μένω;. 

Ά φ ' ού δέν κατώρθωσα νά σοΰ μιλήσω, άφ'ού τό πλήθος μάς έχώ-
ρισε, θέλω μ' αυτούς τούς στίχους νά σ' ευχαριστήσω γιά τήν μεθυ
στική άπόλαυσι πού μοΰ έπρο'ίένησες, αγαπημένη άγνωστη. 

Βίβ 'άως δέν θά σέ ,ξανιηδώ. Σήμερα ή ευτυχία είναι εδώ, αύριο 
άλλου. Εκείνος πού τήν ζητάει δέν τήν ευρίσκει ποτέ. Αυτό τό βράδυ 
είχε σταθή στο Ίρσάντ. 

"Οταν ήρθα πεντακόσιοι άνθρωποι ήσαν κιόλας μαζεμένοι γύρω 
από τόν διηγητή. Γιατί κάθη·α στον ήλιο αντί νά καθήσω στή σκια ; 
Γιατί ήσουνα μπρό; μου καί όχι πίσω. 

"Ως τή στιγμή πού τό πόδι μου ακούμπησε στο μπράτσο σου, 
μπορώ νά σού επαναλάβω τί είπεν ό διηγητής. Γιά μένα ή ιστορίες 
τού Άντάρ τελείωσαν όταν4ή πρώτη σου ανατριχίλα απήντησε στο ντρο
παλό μου χάδι. 

Δέν εχω μέ τής γυναίκες τό θάρρος τού Χαδίδ. Μήπως ή μέλισσα 
είναι απότομη μέ τό γιασεμί; 

Μόλις τό πόδι μου ακούμπησε ελαφρά στο μπράτσο σου γύρισες 
σιγά καί είδα τό πρόσωπο σου. Τά μάτια σου ήτανε μέσα στά ματο-
τσίνουρά σου σαν ένα ρυάκι φωτιάς κάτω άπό κλαριά. 

Λίγο, λίγο πήρα θάρρος. 
Κατάλαβες πώ; δέν ήταν μόνο ή επιθυμία μου πού συρνότανε 

κοντά στο σώμα σου; ή καρδιά μου χαϊδευότανε μέ τή καρδιά σου 
καί ή ψυχή μου μέ τή δική σου τήν ανήσυχη ψυχή. 

Όπως δ καβαλάρης ^συγκρατεί τό ζωηρό άλογο του, βυγκρατούσα 
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και εγώ της επιθυμίες μου ,τοΰ μέ φέρνανε προς εσένα- έτέλειωνα είς 
άνλο επαφή ο,τι είχα αρχίσει ώς ζωηρή πρόσοψι. 

Μεγάλες ανατριχίλες κάνανε τους ώμους σου να κυματίζουν. Το 
μυστήριο και δ κίνδυνος αΰξαιναν τή λαγνεία σο· -. "Εδινες τον εαυτόν 
σου δλόκληρον. 

Και λέω μέσα μου μέ λύπη πώς μοΰ Ιδωσες δλη αυτή τή μέθη 
χωρίς νά μέ γνωρίζης και πώς ενας άλλος θά μπορούσε νά τήν από
λαυση. 

Η Λ Η Σ Μ Ο Σ Υ Ν Η 

Τήν επομένη τής ημέρας αυτής πού ενόμισα αλησμόνητη, βάζον
τας αυτήν τήν ντζελαμπά μέσα στήν δποίαν είχες κρύψει τό πρό
σωπο σου, έν φ σ' έσφιγγα στό στήθος μου, τήν επομένη της ημέρας 
αυτής αισθάνθηκα τό άρωμα σου, και μοΰ φάνηκε σαν νά ήσαν στη 
κάμαρα μου, σαν να αρκούσε νά σέ φωνάξω μόνο και νά πέσης πάλι 
στήν αγκαλιά μου. Δέν τολμούσα νά γυρίσω πίσω. Σ ' έβλεπα νά κά
θεσαι στό κρεββάτι μου και νά μέ περιμένης. 

Τήν επομένη τής ημέρας αυτής πού τό άρωμα σου μοΰ είχε θυ-
μίση τήν παρουσία σου τής προηγονμένης ημέρας, άντελήφθηκα, βά
ζοντας τήν ντζελαμπά μου πώς τό άρ«μα αυτό εξακολουθούσε νά 
ΰπάρχη μόνο στής κρυφές πτυχές. Αυτή τή φορά σέ αναζητούσα στή 
κάμαρα μου. 

Τήν επομένη ακόμα, τό άρωμα σου δέν ήταν πΐά στή ντζελαμπά 
μου και ή θύμησι τής ημέρας ποΰ φανταζόμουνα αλησμόνητη δέν 
ήταν πΐά στή καρδιά μου. 

Ο ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ 

Σταυρωμένος απάνω στον τόρνο δπως σκύβει έ'νας εραστής απάνω 
στό ταπέτο πού αναπαύεται ή αγαπημένη του, δ αγγειοπλάστης κύ-
ταξε τον πηλό και τά μάτια του έλαμψαν. 

Σφίγγοντας λίγο λίγο τό αγκάλιασμα του χάιδεψε πρώτα τή μάζα 
ή οποία έκάμφθη σαν έ'να στήθος τό όποιον διατρέχει ένα παρατετα
μένο φιλί. 

Μέ μιά τελευταία έπαφήν, ή άργιλβς ανέκυψε και έθαύμασα τήν 
ί'δροχόο ποΰ^παρουσιάστηκε σαν τό σώμα σου, δταν σηκώνεσαι απάνω 
στό κρεββάτι μας έκσταστική και γυμνή. 

Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ 

"Οταν έβγαλες τό χέρι σου έξω από τό καφάσι τοΰ παραθυριού σου 
γιά νά μ' άποχαιρετίσης, δλη ή ζωή τοΰ σώματος μου σταμάτησε. 
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Ούτε τό λουλούδι της μανίόλας, ούτε τό χιόνι τοΰ βουνού, ούτε τό 
μάρμαρο, ουτετό γιασεμί δέν είναι πιο άσπρα «ποτά δάχτυλα σου 
δπου λάμπανε τά νύχια σοκ σαν φλόγες. 

Στους συντρόφους μου ποΰ παραξενευόντουσαν γιά τό «ξαφνικό 
και μαγευτικό άρωμα του; είτα: 

— Είναι τό μπράτσο της αγαπημένης μου πού πέρασε από τό κα
φάσι, είναι τά τριαντάφυλλα τών νυχιών της ποΰ γέμισαν άρωμα τό 
σταυροδρόμι. Ή ευλογία τοΰ θεοΰ νά φυλάη τό σπίτι αυτό πού είναι 
φυλακισμένη ή αγαπημένη μου! 

Και οί σύντροφοι μου λνπη*θήκανε, και τό άλογο μου άρχισε νά 
χλιμιντράη, γιατί τό άρομα τη; αγαπημένης μου τοΰ θύμιζε τά αρώ
ματα τών μεγάλων κάμπων ποΰ είναι πέρα άπό τή θάλασσα. 

Τ Ο Φ Ο Ρ Ε Μ Α 

Μέ τά βλέφαρα σηκωμένα, τό στόμα ανοιχτό, κύταζες νά φεύγη 
στό ρεύμα τοΰ πόταμου τό φόρεμα σου ποΰ σου ξέφυγε. 

Περνούσα απάνω στήν δχθη και σού φώναξα «Χαίρε, κόρη τής 
Βακιλής ! ή ευτυχία νάναι μαζύ σου». 

Μοΰ απήντησες : «Πώς θά μπορούσα νά είμαι ευτυχής ; Δέν βλέ
πεις τό φόρεμα μου στό ρεύμα...;» 

Ό ποιητής ξέρει νά επωφελήται τών περιστάσεων, και σού είπα ! 
«Κόρη τής Βακιλής, ή ευτυχία νάναι μαζύ σου ! Τά νειάτα σου μοιά
ζουν μέ τό φόρεμα ιιύτό στό ρεύμα : φεύγουν άπό σένα κάθε μέρα 
και κανένα χέρι δέν θά μπορούσε νά τά συγκράτηση.. Μην κάθεσαι 
αυτού νά τό κυττάζης ποΰ φεύγει. "Ελα κάτω άπό τά φυλλώματα 
αυτά" θά σοΰ κάμίο έ'να φόρεμα άπό χάδια. 

ΣΤΥΛΕΤΑ 

Εκείνο ποΰ λάμπει στον χαρούμενο ήλιο τών μαχών 
'Εκεϊνο πού κρατάει δ δολοφόνος, σκουριασμένο στό αίμα 
Και ή ματιά τής αγαπημένης 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΙΛΙ 

Στεκότανε ορθή κοντά μου. Τήν κύτταξα ώς τήν ψυχή, και τής 
έπιασα τά χέρια. 

Κλείνοντας τά μάτια, μοΰ έτεινε τό μάγουλο της. 

Ό διψασμένος ταξειδιώτης μπορεί νά άρκεσθή στους καρπούς δταν 
είναι κοντά του μιά πηγή ; 
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Έπί τέλους τά χείλια μας συναντηθήκανε. Και δλο της τό σώαμ 
κολλημένο στο δικό μου, δέν ήταν π;ά παρά ένα στόμα. 

Γ Ι Α Τ Ο Ν ΕΡΩΤΑ 

Μήν άφήνης νά κοιμηθή τό γεράκι πού θέλεις νά εξημέρωση;. 
Μήν κάνης τό <"."ογό σου νά καλπάση πρ'ιν νά κάνη πρώτα τρο

χάδην. 
Μήν άφήνης τήν γκαμίλα σου νά φάη παρά στήν άκρη τής όά-

σεως. 
Και μήν λες ποτ; ςέ μιά γυναίκα ότι την αγαπάς. 

? -g s. / L F L w - 1 Jr ξ 

Ο ΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 

Και σιγή ήν έν τώ Οϊκφ τής Κρίσεως και ό "Ανθρωπος γυμνός 
έστη πρός του Κυρίου αύτοΰ. 

Και ό -Κύριος ήνέωξε την Β'βλον τής Ζωής του "Ανθρώπου. 
Και είπεν ό Κύριος τώ Άνθρωπο) ότι, ή ζωή σου φαΰλη ήν καΐ 

ήνέχθη; σκληρώ; τοίς ανάγκην συνδρομή: έχουσα και τοις στερουμέ-
νοις βοηθείας έγένεσο πικρός και σκ/.ηροκάρδιος. Ό πένης έκραξε σοι 
και ού* έπήκουσας αυτού και τά ώτά σου ήν κεκλεισμένα έπί τον θρή-
νον τών τεθλιμμένων μου. 'II κληρονομιά του άπάτορος έποίησας 
άφαιρεθήναί άπό σού, και έποίησας άιοσταλήναι τάς άλώπεκας εις 
τήν άμπελον τού λειμώνος τού γείτονας σου. Έποίησας άφαιρεθήναι 
τον άοτον τών παιδιών κα'ι δοθήναι τοις κυσίν, ϊνα φάγωσιν αυτόν, 
και οί έμοί λεπροί οί ζώντες έπί τά έλη, οί έν ειρήνη υπάρχοντες και 
αίνούντες Moi, έποίησας διωχθήναι έπί τά όρη και έπί τήν γήν Μου, 
από τής οποίας έποιησ·>μην σέ τον χύνοντα αίμα άθώον. 

Και ό Άνθρωποι αποκριθείς είπεν* ούτω ποιώ. 
Και αύθις ό Κύριος ήνέωξε τήν Βίβλον τής Ζωής τού Άνθρωπου. 
Και είπεν ό Κύριος τώ Άνθρώπφ ότι, ή ζα>ή σου φαύλη ή ν καί 

τό κάλλος έδειξα ότι έζήτησας καί τό αγαθόν απέκρυψα σοι ϊνα ευ
τυχή; αύτώ. Οί τοίχοι τού δώματος σου έζωγραφισμένοι ήσαν μετ' 
εικόνων καί άπό τής κλίνης τής βδε?α>γμίας σου ζητείς έγερθήναι έπί 
τον ήχον τών αυλών. Έποίησας έγερθήναι έιτά βωμούς ταΐς άμαρτίαις 
άς ήνειχόμην, καί έποίησας έσθίεσθαι έκτου μή δυναμένου έσθίεσθαι 

(*) ΣΗΗ. MtzatpQ. Mi- χή ακέι|>η πώς οία βιβλικ > ΐ>φος χοο πεζοΟ αύτοΰ 
ποιήματος χοΟ OscarWilde χαίριαζε καί βιβλική γλώσσα, επιχείρησα αυ
τή χή μεχαφρασχική δυ/.ιμή, χωρίς αύχό νάχη σχέση μέ χ'ις δημοτικιστικές 
γλωσσικές μου αρχές. Φώτος Γιοφύλλης. 
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καί ή πορφύρα σου ήν έστιγμένη μετά τριών σημάτων καταισχύνης. 
Τά εϊδωλά σου ουκ ήν έκ χρυσού ή αργύρου άφθαρτου, άλλ' εκ σαρ
κός θνησκούσης. Έποίησας λιπανθήναι τήν κόμην σου μύροις καί 
τιθέναι ροιάς έν ταϊς χερσί σου. Έποίησας λιπανθήναι τή αντινομία 
τά βλέφαρα σου καί τά σώματα σου έποίησας άλειφθήναι μύροις. Έποί
ησας κΰψαι σαύτόν χαμαί ενώπιον αυτών καί οί θρόνοι τών ειδώλων 
σου ύψούντο υπό τον ήλιον. Έποίησας έκτίθεσθαι υπό τον ήλιον τήν 
καταισχύνην σου καί υπό τήν σελήνην τήν δαιμονιοπληξίαν σον. 

Καί ό Άνθρωπος αποκριθείς είπεν ούτω ποιώ. 
Καίέκ τρίτου ό Κύριος ήνέωξε τήν Βίβλου τής Ζωής τού Άνθρωπου. 
Καί εΐπβν ό Κύριος τώ Άνθρώπφ ότι, ή ζωή σου φαύλη ήν καί 

φαύλο) εκτίεις τό αγαθόν καί άδίκφ τήν άγαθοσύνην. Τάς χείρας τάς 
τρεφοΰσας σέ έποίησας τραυματίζεσθαι, καί τά στήθη u έθήλασας 
έποίησας καταφρονηθήναι. Ό ερχόμενος προς σέ μεθ' ύδατος απο
χωρεί διψών καί οί προγεγραμμένοι άνθρωποι οΐ έκρυπταν σε εν τή 
σκηνή αυτών, έποίησας παραδοθήναι προ τής πρωΐας.Τόν έχθρόν σον 
τον εύσπλαχνισθέντα σε έποίησας πεσεΐν εις ένέδραν καί «ίς παγίδα, 
καί τον φίλον τον συμβαδίζοντα σοι έποίησας έπί τιμή πωληθηναι, καί 
τφ φέροντί σοι Άγάπην έποίησας δο&ήναι Λαγνβίαν έν τώ έπιστρέ-
ψασθαι. 

Καί ό Άνθρωπος αποκριθείς είπεν ούτω ποιώ. 
Καί ό Κύριος έκλεισε τήν Βίβλον τής Ζωής τού Άνθρωπου, καί 

είπεν" Αμήν λέγω σοι ότι εις τον Άδην πέμψω σε. 
Καί ό Άνθρωπος έκραξεν ότι ού δύνασαι. 
Καί είπεν ό Κύριος τώ Άνθρώπφ' ού δύναμαι ούν είς τον Άδην 

πέμψαι σε, καί προς τί ; 
Ότ ι εις τον "Αδην πάντοτε έβίωσ«, άπεκρίνατο ό Άνθρωπος. 
Καί σιγή ήν έν τώ Οΐκφ τής Κρίσεως. 
Καί μετά βραχύ ό Κύριος ώμίλησε καί είπε τώ Άνθρωπο)" ορών 

ότι ού δύναμαι πέμψων σε είς τον Άδην, αμήν λέγω σοι ότι εϊς τον 
Ούρανόν πέμψω σε* είς τον Ούρανόν γούν σε πέμψω. 

Καί ό Άνθρωπος έκραξεν ότι ού δύνασαι. 
Καί είπεν δ Κύριος τώ Άνθρώπφ" ού δύναμαι ούν εϊς τον Ούρα

νόν πέμψαι σε, καί προς τί ; 
Ότι ούδεπώποτε, καί μή έχων θέσιν έκεΐ, ούκ ειμί ικανός φαντα-

σθήναι καν τούτο, άπεκρίνατο ό Άνθρωπος. 
Καί σιγή ήν έν τφ Οίκω τής Κρίσεως. 
Μβτέγραψβν ΈΧλψιατί : Φώιος ΓιοφύΧλης 

OSCAR WILDE 
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ΤΟ Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗΣ 

Τή Νύχτα ή Μέρκ απόδιωχνε 'πίσω άπ' τά κορφοβούνια" 
ό κάθε σκύλος τοΰ χωριοΰ την 'γαΰγιζε άπ' οπίσω, 
την κορόιδευαν τά πουλιά και τά ιρελλά σπουργίτια, 
"ξυπνούσαν τάνθια, που έσκιαζε τό μαύρο πέταγμα της 
κι' έπλΰί)ηκαν μέ τή δροσιά και μέ χαρά έχορεΰαν. 
Οί δουλευτάδες χωρικοί μ' άξίνες και δρεπάνια, 
τρώγοντας κρίθινο ψωμί κι' έληές το δρόμο δρόμο, 
έβιάζονταν νά φθάσουνε'ς τ' αμπέλια, 'ς τ' χωράφια. 
Ή νιές ή λεβεντόκορμες μέ στάμνες 'ς τό κεφάλι 
κατέβαιναν 'ς τον πλάτανο νά νεροκουβαλήσουν. 
Ή κόττες 'κακαρίζανε, τά ζωντανά έγκαρύζαν 
κι' ένα παιδί εκαβάλλησε την ήμερη 'γελάδα 
και 'ς τή βοσκή τήν πήγαινε και γιά'νερό 'ς τό ρέμμα. 
Τά πρόβατα 'παράβγαιναν 'ς των κουδουνιών τό γλέντι 
κ' ή γίδες 'ψηλοκρέμουνταν νά φΟ-άσουν 'ς τά άκροφΰλλια. 
'Ρόδιζεν δ ήλιος τοΰ χωριοΰ τά χαμηλά σπιτάκια 
κι' άντίλαμπε και τό 'ψηλό παλάτι εκεί 'ς τήν άκρη 
ποΰ τό 'λεγαν της ευτυχίας σάν μέγα μοναστήρι, 
κ" είχε παράθυρα 'ψηλά και σιδερένια θυρα 
και 'ς τό μεγάλον κήπο του, ποΰ είχε δλα τά Λουλούδια 

' κούρνιαζαν δλα τά .πουλιά νά τραγουδούν τήν "Ωρηα, 
τήν Κύρη την Πεντάμορφη μέ τους δεκάξη χρόνους. 
"Οταν ςέ μαΰρα σύννεφα 'κρυβόταν κάποτε ό ήλιος 
ολ' οί χωριάτες έλεγαν «τό κάνει από 'ντροπή του 
πώς τά μαλλιά του, η άχ^Ινές του, δεν λάμπουν σάν της Κόρης 
κι' ό'τι 'μπροστά 'ς τά μάτια της 'θαμπώσαν τά 'δικά του». 
Κ' ήτανε τόσον Γΰμορφη, ποΰ άπ' τήν πολλή ώμορφάδα 
καθένας 'μπρός της έκρυβε τά μάτια του 'ς τά χέρια. 
Μέσ' 'ς τό παλάτι τό τρανό και τό ξεχωριστό της 
'καθότουν ή Πεντάμορφη μέ τήν καλή της μάννα. 
Εκείνη τή γλυκειάν αΰγήν άξαφνα σκοτεινιάζει 
και μπόρα πέφτει άπάντεχη κι' αστροπελέκια μΰρια, 
σίφουνας δέρνει το χωριό μέσ' 'ς τήν καρδιά τοΰ Απρίλη 
κι' ως κ' ή καιιπάνα μόνη της άγρια βαρεί 'σάν κλάμμα. 
Όσες "πήγαιναν 'ς το νερό κι' δσοι προς 'ς τά χωράφια 
μιά τό σταυρό του; έκαναν και μιά 'πισωπατοΰσαν, 
νά μην τους πνίξη ή τρικυμιά μακρυά άπ' τό φτωχικό τους, 
Και μόλις 'πίσω έγΰριζαν, νά ροβολάη θωροΰνε 
κατά τό δύστυχο χωριό κάποιος λιγνός μέ μαΰρα, 
σκέλεθρο, μ' άσπρα τά πλευρά και καΰκαλο κεφάλι. 
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— Κρυφτήτε! ύ Χάρος έρχεται! 
πνιχτά φωνάζουν δλοι. 

Κι' δ Χάρος πγαίνει και χτυπά τή σιδερένια θύρα 
τοΰ παλατιοΰ, ποΰ έκάθονταν εκεί ή Πεντάμορφη μας. 
— Ποιος είναι ; Ά π ' τό παράθυρο σιγοπροβαίνει. 

— Ό Χάρος ! 
ήλθα γιά σέ ! 

— Μαννοΰλά μου, 'ς τήν πόρτα μοΰ 'λθε δ Χάρος. 
1— Πεντάμορφη μου, άρπαξε ευθύς τά δυνατό ντορή μας 
και φΰγε 'πίσω άπ' τή μικρή τοΰ κήπου μας πορτοΰλα. 
Κ' ή μάννα βαίνει γρήγορη 'ς τό μαΰρο παρεθύρι. 
— Τί θές εδώ ; 

— Τήν χόρη σου, 
— Μά, κόρη εγώ δέν εχοο, 

•άν θές κανέναν από δώ, πάρε με εμένα, Χάρε. 
— Τήν κόρη σου ποΰ έπρόβαλε πιο πριν 'ς τό παρεθΰρι. 
'Στό σπίτι της Πεντάμορφης δέν θέλω νάμπω όλάγριος. 
— Έ δ ώ δέν μένει ! 

— Έμέ κανείς δέν 'γέλασεν ώς τώρα. 

Εμπρός ! γιατί τήν 'γκρέμισα τή σιδερένια θυρα ! 
Κ' ή μάννα, μήν ήξέροντας πώς νά τον μαλακώση, 
πέφτει άπό τό παράθυρο, 'ς τοΰ Χάρου τά ποδάρια. 

— Δέν θέλω σέ ! καί την κλωστα. 
Και μ' ένα φυσημά του 

έσπασε ή πόρτα κι' έτρεξε ν' άρπάξή τήν Πανώρια* 
τρέχει κ' ή μάννα 'πίσω του γιά νά τονέ παλέψη 
κ* ή Κόρη πέφτει άπ' τ' άλογο καταμεσής τοΰ κήπου. 
— Χάρε μου, μιά μονάκριβη τήν έχω" πόνεσε με. 
— Χάρε μου, τή μαννοΰλά μου ιιονάχη πώς 9·' αφήσω ; 
Καί, μ* δλα τά παρακλητά καί τά καλά τά λόγια 
δ Χάρος Χάρος έμενε κι' ωχρός άπ' τή χολή του. 
— Γρήγορα πιά ! καί βιάζομαι νά πάριο δσοι είν' γραμμένοι 
'ς τ' ολόμαυρο τεφτέρι μου σήμερα νά πεθάνουν ! 
'Κείνη τήν ώρα, ώς κά&ε αύγήν, έπέρναγεν άπ' εξω 
τ' ώμορφο Βασιλόπουλο γοργό πάς 'ς τ' άλογο του, 
μήμπως καί 'δή τήν "Ωμορφη καί την καλημερίση. 
— Νά το, τό Βασιλόπουλο ! 

μέ κλάμμα σκούζει ή μάννα, 
τή θέλει γιά γυναικά του, μά εγώ δέν τοΰ τη δίνω. 
Χάρο μου, αν θές τήν ωμορφη γυναικά σου, νά, πάρ' την 
καί μόνον άσε την νά ζή' δέν θέλω τίποτε άλλο. 
Κι' ό Χάρος, ποΰ δέν άκουσε ποτέ γλυκεία κουβέντα 
καί ποΰ δέν έδοκίμασε καμμιά χαρά 'ς τον κόσμο, 
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— Ναι ! λέγει* πάμε σπίτι μας ! 
Τήν "Ωμορφη σηκώνει 

κι* ανέβηκε 'ς το σπίτι τη; σαν άντρας γκαρδιακός της. 
'Πάψαν αμέσως οί άνεμοι, τ' αστροπελέκια, (| μπόρες 
κι' δ ήλιος έξαναπρόβαλε, μα κόκκινος 'σαν αίιια. 
Σέ λίγο, από το σπίτι τους ό Χάρος κατεβαίνει 
με ροδαλά τα μάγουλα, γιατ' έζησε κι' εκείνος. 
— 'Τοιμάστε, λέγει, το φαγεΐ, γιατί θάρθώ το βράδυ 
να φάω μέ τή γυναικά μου κα'ι για να ξαποστάσω. 
Τώρα θα πάγω παγαηά να πάρω τους γραμμένους, 
όπου το βράδυ ώρίσθηκαν να κοιμηθούν 'ς το χώμα. 
— Σύρε, καλέ μου, 'ς το καλό ! 

φωνάζει ή γρηά μητέρα 
κ' ή δυστυχή ή Πεντάμορφη σωπαίνει κι' δλο κλαίγει. 
Όλη τή 'μέραν ή άμοιρη Πεντάμορφη έκοιμόταν 
μήμπως ξεχάσει ποϋ 'γινε του Γυιοΰ της Γής γυναίκα, 
κ' ή μάννα της 'τραγοΰδαγε πώς προτιμότερο είναι 
ναζή κανείς μα και άτιμος, ή τίμιος να πεθαίνη. 
Ό Χάρος έκουβάλλησε 'ς τον "Αδη δσους επήρε, 
μα πέρασε μ' αυτούς κι' αυτός τής Λήθης το Ποτάμι 
τον ποταμό τής Αρνησιάς, τής "Αρνας το γιοφύρι, 
ποϋ ξεχωρίζουν άπ' τή ζωή το μαύρο κάτου κόσμο 
κι'^δσοι περάσουνε ξεχνούν τί 'κάμαν εδώ κ' είδαν. 
Γυρίζει πάλι εδώ 'ς τή γήν ό Χάρος για να κάμη 
τήν ακατάπαυστη δουλειά πού τ' ώρισεν ή Μοίρα 
κι' δταν 'περνούσε γλήγορος τ' ολόμαυρο γιοφύρι 
του ποτάμιου τής Λησμονιάς, πού ενώνει τους δυο κόσμους, 
'τραύηξε το τεφτέρι του να 'δή ποιους εχει τώρα 
για να τους πάγτ) 'ς το μακρό κι' ατέλειωτο ταξείδι. 
Βλέπει δτι τήν Πεντάμορφη δεν 'πήρε'—είχε ξεχάσει!, 
γιατί κι' αυτός έπέρασε τής Λήθης τό ποτάμι— 
κι', άπ' τό θυμό του αφρίζοντας, ορμάει προ; τό παλάτι. 
Ωσάν σεισμός το ετάραζε" γυμνή τή 'βρίσκει απάνω 
'ς τό νυφικό κρεβάτι τους καί, πρίν προφθάση ή μάννα 
να μπή μέσα 'ς τήν κάμαρα μήμπως σκιαχτή ή Πανώρηα, 
τήν έπνιξε κι' άγριωπός την σέρνει προς τον "Αδη. 
Αγρίεψε πού 'ξέχασε πιό πρίν νά την άρπάξη 
κι' έσκιάζονταν μήπως γι' αυτό τον τιμωρήση ή Μοίρα. 
— Γαμπρέ μου, τή γυναικά σου! 

σκούζει ή φτωχή μητέρα 
καί τρέχει τό κατόπι του, μήμπως κ κ τους προφθάσει* 
μα εκείνοι πάν σαν άνεμος ! 

— Στάσου, καλέ μου, στάσου! 

Τρέχει τό Βασιλόπουλο καβάλλα 'ς τ' άλογο του 
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καί μ' δλους τους ανθρώπους του το Χάρο να νικήση 
καί νάν τη φέρτ) σπίτι της κι' έτσι Ισως του την δώσουν. 
— Τα 'ξέχασες ; 

ξεμάλλιαστη φωνάζει ή γρηά της μάννα, 
μα πέφτει λαχανιάζοντας, άνήμτορη νά τρέξη. 
Τα κυνηγάρικα άλογα λυγούν τα γόνατα τους 
κι' ετσι τό βασιλόπουλο κι' δλοι οί 'δικοί του πέφτουν 
—«θυμήσου, Χάρο μου, άντρα μου, τί τήν αύγούλα μού είπες 
πώς πάντοτε μέσα 'ς τή ζωή γυναικά σού μ' αφήνεις» 
κλαίγει ή Πεντάμορφη πικρά καί λέει τοΰ μαύρου άντρός της. 
— "Ετσι 'θρην,ύνε για τή ζωήν δσοι'ς τόν "Αδη πγαίνουν' 
θά την ξεχάσης τή ζωή 'ς ολίγο, ' σ ά ν πρράσης 
τό άντικρυνό μας τό ίσκιερό τής Λήθης τό Ποτάμι. 
Θέ νά σε 'πάγω τώρα εκεί, κι' δλα θά τα ξεχάσης 
καί δεν θά κλάψης πια ποτέ για τή ψευτοζωή σας. 
—"Αχ, "πέρασες καί συ πιό πρίν μ' δσους ώς τώρα 'πήρες 
τό θολοπόταμον αύιό κι' εΟόλωσ' τό μυαλό σου. 
— 'Σ τόν κόσμο άφ' ου έγεννήθηκες, χρωστάς καί ν α πεθάνης 
τή 'μέρα πού ώρισεν Αυτός πού σ' είχε εδώ πλασμένην. 
Αϊ ! χάσου πιά ! 

Μέ μια σπρωξιά τήν πάγει απ' τήν μιαν άκρην 
εως 'ς τήν άλλη τοΰ φρικτού τοΰ γιυφυριού τής Λήθης. 
Έχάθηκε ή Πεντάμορφη 'ς τα μαύρα δέντρα τού "Α^η 
κι' ό Χάρος 'γύρισε εις τή γ ή νά κάμη τή δουλειά του 
καί κουρνιαχτό; 'σηκώθηκεν άμεσους σύντροφος του 
κι' αστροπελέκια καί βροχές καί σίφουνες καί θύελλες. 

ΒΙΚΤΩΡ ΠΡΑΤΑΝΟΣ 

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

Κ Ο Ι Ν Τ Ο Σ Κ Ι Κ Ε Ρ Ω Ν 

Τη βάρκα σου ίμπιστενσου την, καλέ μου, 

'ς τά νύχια τοΐ' αδηφάγου πάντα άνεμου, 

μα όχι καί την ψυχή οον ςε παώίοκη' 

το κΰμα πον ησυχία ποτε οεν 'βρίσκει 

εϊναι πώ σταθερό καί πιο ασφαλές 

από την πίοτι τοΐ· έχουνε Λ ' ή πώ καλές. 

Μεταφραστής Ν. ΛΙΒΑΔΑΣ 

Τό ποίημα τοΰτο έμιμήΟη δ Σαίχαπηρ àr τω « ΌΜΙλφ », όστις ονόμαζε 
την Δεαόαιμόναν c άπιατον όπως το χΒμα » χαι 6 ημέτερος Δημήτριος Παππαρρη 
γόπονλος. όστις iv τω ποιήματί τον c άρραβων > &έτει β!ς τα στόμα τον Χρόνη 
«..είναι—εψι&ΰρισε μετά μελαγχολίας-πιατότερον τής γυναικός το χΰμα τής ΰαλάβσης. 
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Κ Α Λ Ι Φ Ο Ρ Ν Ι Κ Α Ο Ν Ε Ι Ρ Α 

['Ano φίλον διαμένοντα είς Καλιφόρνιαν έλάβομεν εντυπώσεις έχ της χώρας ε 

κείνης, των οποίων ευχαρίστως δημοσιεύομεν τα ποιητικά μέρηί. 

Αί ήνθισμέναι πορτοκαλέαι και λεμονέαι και κίτροι και μηλέαι 
δια τοΰ μεθυστικοί συμπΰκνου αρώματος των μεταβάλλουν τήνχημι-
κήν σΰστασιν της ατμοσφαίρας και ένδύονσι την γη ν δια τοΰ πέπλοι· 
των μύρων και δια της λευκαζούσης περιβολής των έμφαν'ζουσιν ει
κόνα ζώσαν της πομπής τών Παναθηναίων, καθ' ην καννηφόροι και 
λευχείμονες αί ώραΐαι παρ&ένοι τών Αθηνών, όδεΰουσι και δια της 
σειράς των ένοΰσι τον άνθρωπον προς τον θεόν. 

Τά δένδρα αυτά δίδουσι τήν έντΰπωσιν τοΰ ολόλευκου χοροΰ τών 
νυμφών (εντΰπωσις από τών δένδρων, ήτις εδημιούργησεν εν τή φαντα
σία τών αρχαίων τάς Νΰμφας τάς Όρειάδας και τάς Άμαδρυάδας και 
φέρουσι ταΰτα εις τα όμματα τοΰ παροδίτου εξόχου καλλονής και ρι
γηλής εμπνεύσεως θέαμα" οί άείζωοι και καλλ''ρρυτοι γιγαντιαίοι κα-
ταρράκται κυλίονται μεν εί; τα φαινόμενα πράσινα αχανή,· άλλ' άπό 
τοΰ κυρίου σώματος τοΰ ΰ$ατος, έ'νεκα της μεγάλης φοράς αύτοΰ, κατά 
τον νόμον της φυγοκέντρου δυνάμεως, διαγράφ.ουσιν άπόκεντρον λο-
ξήν τροχιαν πάλλευκα σταγονίδια κα, σχηματίζουσιν δράμα λευκότα
της διάβροχου σινδόνος, ήτις καταπίπτουσα αναλύεται εις έπάργυρον 
δρόσον επί της μεταξίνης χλόης της πρασινωπής κοιλάδος. 

Και εισέρχεται έπειτα δ διαβάτης εις τά αχανή δάση. Πελώρια και 
παμπάλαια Ιρυθρόδενδρα, δ φλοιός τών δποίων έχει παραδόξως τό 
αυτό σχεδόν χρώμα προς τους έρυθροδέρμους περιοίκους, αιωνόβια, 
πολλών τών δποίων τά έτη δέν είναι δλιγώτερα τών φύλλων των, έ
χοντα περιφέρειαν πολλών μέτρων, άποκρΰπτουσι προς στιγμήν τά πα
νύψηλα όρη Σιέρα. 

Εις τήν Σιέραν είναι ή περίφημος και υπό τών κορυφών τών ορέων 
σχηματιζόμενη κοιλάς Υοββππτβ· ΰπ* αυτήν δδεΰουσι τήν δδόν τών 
αιώνων οί οΰρανοπετεΐς καταρράκται και κοιμώνται άφρόντιδες εις τήν 
άγκάλην τοΰ χρόνου αί πολυάριθμοι έκεΐναι λίμναι, τών δποίων τά 
κρυστάλλινα ΰδατα είναι τοσοΰτον διαυγή και ήρεμα, ώστε μόνον εδώ 
δύναται τις νά πιστεΰση τούς χαριεστάτους μύθους τής Σαλμακίδος 
και τής Ήχους μέ τον Νάρκισσον και τοΰ Άδώνιδος και τής Αρτέ
μιδος και τοΰ Διός τοΰ Άρκαδικοΰ. 

Τά πέριξ τής κοιλάδος οροπέδια και υψώματα παρουσιάζουσι τύ
πους εξαιρετικού ρυθμοΰ, ρυθμού τον όποιον δέν έφεΰρον οί άνθρω
ποι, οδηγούμενοι υπό τής ανάγκης, ποικιλώνυμου και απηνούς, άλλ' έ-
ΐεχνούργησεν ή φύσις μετά τών νόμων της, τούς οποίους πάντας δέν 
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δύναται νά έννοήση και νά έφεύρη ή στενή ανθρωπινή διάνοια" αί 
θόλοι, αίτινες παραδίδονται ήμΐν υπό τής πολιάς Ελληνικής κα'ι της 
"Ρωμαϊκής αρχαιότητος, αί Τιτάνιοι πυραμίδες τής Αιγυπτιακής πα
ραδόσεως και οί κρεμάμενοι κήποι τής Βαβυλώνος, τα κολοσσιαία ε
κείνα κα'ι κάλλιστα έργα τής τέχνης, άτινκ γονυκλινής θαυμάζει ή άν-
θρωπότης, μετ' άντιπαραβολήν προς τά Καλιφορνικά υψώματα, άπο-
δείκνυνται κακότεχνοι απομιμήσεις βαναυσουργών όντων. 

νοσταλγός 
Σημ.—Ό χαριτολόγος συντάκτης τών < Καλιφορηκών "Ονείρων* έπι&υμεΐ να 

κρύπτεται ί.τό τά ελληνικώτατον αντο ψενδώννμον. Λνπούμε&α, διότι, σεβόμενοι 
την άπαίτηαίν του, δεν άνακοινοϋμεν εις τους άναγνώοτας μας το ονοματεπώννμάν τον. 

Η "ΑΝΘΡΩ.ΠΟΤΗΣ,, 

Γ. Σ Π Ε Ρ Α Ν Τ Σ Α Σ 
Ό φίλος Mal τακτικός συνεργάτης της «Άν&ρωπότητος* Ιατρός Μ. Σ. 

Σπεράντσας, τοΰ οποίου είς το τεύχος Δεκεμβρίου άνηγγειλαμεν την εκδοόιν 
τοΰ νέου ποιητικού τάμον νπο το τίτλον «"Οταν φεύγουν οί' Ωρες», Ιξέδωκε 
προ ήμερων τον τ'μον τοντον πλοναιώτατον είς ίμφάνιαιν καλλιτεχνική* 
καϊ πολύτιμον είς περιεχόμενον. Έκ τοΰ τόμου τούτου ή ϊ'Αν&ρωπάτης» 
ευχαρίστως αναδημοσιεύει δύο ποιήματα : 

ΝΕΡΟΠΟΝΤΗ 
Νεροποντή, δε φαίνεται τό ιιονοπάτι το>ρα· 
και τοΰ βουνού κατέβασε λιθάρια ή κατηφόρα. 
Ό ξυλοκόπος χαίρεται στήν κρύαν ανατριχίλα, 
'τι θά τοΰ δώσει ένα σωρό τάστροπελέκι ξύλα. 
Μά εμένα δ νους μου λαχταρά γιά τις φτωχές φωλιές 

κα! τις άμυγδαλιέί, 
κ' είν' ή χαρά μου νά ζητώ, σάν δ καιρός θάνοίξει, 
πώς θά στυλώσω ένα δενδρί, πού ή μπόρα θάχει ρήξει. 

ΞΕΝΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ 
— Κόρη, σάν πάς στήν εκκλησιά, στήν προσευκή σου μέσα 

μελέτησε και τδνομα τοΰ ξένου τοΰ διαβάτη. 
—Ξένε μου, τέτοια μή ζητάς, τ' είμ' αρραβωνιασμένη. 

Κι' άν πάγω εγώ στήν εκκλησιά, πάγω γι' αυτόν πού λείπει, 
γι' αυτόν πού πήρε τό φιλί και μάφησε και πάει. 
Χρόνους εφτά τον καρτερώ κι* ακόμη νά γυρίσει" 
σάν τό φλουρί κιτρίνισα, μέ γέρασε ή αγάπη. 

—Κόρη, έχω πλούτη και καρδιά" κι' αν θές, εγώ σε παίρνω. 
—Ξένε μου, δέν παντρεύομαι, γιατ' είμαι φιλημένη. 
—Κόρη, στή βρύση άν πήγαινες, τή στάμνα νά γεμίσεις, 

νά μοΰδινες λίγο νερό, νά πιώ, νά ξεδιψάσω. 
—Δέν είναι, ξένε μου, νά πιεις τέτοιο νερό πού φέρνω. 

Στάλα τή στάλα ή βρύση εκεί σταλάζει και γεμίζουν. 
Κι' δλοι γεμίζουν μέ νερό κ' εγώ γεμίζω δάκρυα. 

—Κόρη, χαρά στο κέντημα, πού τεχνικά ξομπλιάζεις, 
νά τό φορέσεις νυφικό στήν μπόλια, στήν ποδιά σου. 
"Ετσι κεντάς και μιά καρδιά και τήνε βασανίζεις, 

—Ξένε μου, διάβαινε κ' εγώ κεντώ τά σάβανα μου. 
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ι 

Δ Ε Ι Λ Ι Ν Α 

Σ Τ Ο Χ Α Σ Μ Ο Ι 

Χιόνια στους δρόμους,στά μαλλιά, σαν τραγουδάκι άγγελικ 
κ ρ o ύ J τ α λ λ α μέσα στην καρδιά]μου... μου ξαναφέρνει λουλουδένιο 
πάνε κι' αγάπες και φιλιά, 
ζώ μοναχός στην ερημιά μου. 

Κανείς δέ γνοιάζεται για μέ 
κβί γώ δεν αγαπώ κανένα 
μαράζι—ανείπωτε καημέ— 
μώχεις τα στήθια νεκρωμένα. 

Παίρνει τύ δρόμο, τό στραιί 
ή θύμηση μου τώρα ή λάμια, 
πού τίποτε, δεν τήν κρατεί, 
ούτε βουνά κι ούτε ποτάμια. 

Τότε σέ κάποια ακρογιαλιά 
—έρημα νειάτα πώς περνάτε— 
κόρης ξανθούλας τά μαλλιά 
μέ πόθο τά ξαναθνμάται. 

Πότε μιάς χήρας τό φιλί. 

Και σι\ γοργέ μου λογισμέ, 
βουνά πού σκίζεις και πελάγη, 
τοΰ νοΰ μου συ τρινέ σεισμέ 
πού δέ σέ καταλυούνε πάγοι. 

Ανήσυχος συ περπατεΐς 
και δέρνεσαι και τρικ μιέσαι 
στον Ελικώνα μιά πατείς 
και μιά στον Παρνασσό πετιέσαι, 

Χ ' ακούς τοΰ Φοίβου τό σκοπό, 
μέ συντροφιά γύρω τις Μούσες 
νά ψάλλουν ύμνο Θεϊκό, 
πού πάντο σύ τον λαχταρούσες. 

Στης Κασταλίας τά νερά 
λούζεσαι κει και ξανανιώνεις 
και μ' ορμή νέα και φτερά 

> Τ / ' ι Τ »Τ , μακρ\ιά στά πέρατα ξαπλώνεις, φωτιά και φλόγα στο . κορμί μου 
τό νοιώθω νά μοΰ καταλυή "Ολο ποθείς και πιύ μακρυά 
κι αυτή τήν άνλη τήν ψυχή μου. «έρ' <* π ο ™ ν κόσμο νά πέρασης, 

σέ μιάν άνύχτωτη μεριά 
Πότεκάποι' όνειρο γλυκό τ'"Αγνωστο,τ'"Απειρο,νά φτάσης! 
σά συγνεφάκι μεταξένιο Τ Υ Μ Φ Ρ Η Σ Τ Ο Σ 

ΑΠ' ΤΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΠΟΝΕΜΕΝΩΝ 

Οί γυναίκες ένόμιζα τή χαρά πώς σκορπούνε 
στους φτωχούς και όλόχλωμους, της χλωμής γής, ανθρώπους... 
Προσωπάκια χαρούμενα πού σέ σάς βασιλεύει 
μυροβόλα ή άνοιξη, φωτερή, κρινομάνα 
Λ ! τον πόνο, πώς σ' όλους μας τή χαρά πού ζητούμε 
από σας, παιχνιδιάρικα, χωρίς τύψη, κερνάτε. 
Ώς κι' αυτές οί τρελλούτσικες οί πτυχές πού ή αύρα, 
σαν φυσάει,, στά ρούχα σας τά λεπτά σχηματίζει, 
ώς κι' αυτές γιά μας κρύβουνε, για μας κρύβουν τόν πόνο, 
ώ ! γυναίκες πού ένόμιζα τή χαρά πώς σκορπάτε 
ατούς φτωχούς και όλόχλωμους, της χλωμής γής, ανθρώπους. 
Δεκέμβριος 1022 Β. Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Τ Η Σ 

ΛΧΘΡΩΙΙΟΤΗΣ» 

©ΛΙΜΕΝΑ Λ Ο Γ Ι Α 

Ό εκδοτικός εν ΧΙψ οίκος τοΰ Η. Π. Ίατρίδον 
έξίδωκε χατ' αν tai ε!ς κομψον τομίδιον 
σειοαν ποιημάτων τοΰ φίλον χ. Α. Λοΐζον 
υπο τον τΐτλον ιΘΧιμένα λόγια*· εκ τον 
τόμον τούτου εύχαρίοιω: άναδημοσιευο-
μεν μερικούς στΐ/ους. 

Ό λογισμός μου είναι πικρός, κ' αίιόνια προς εσένα 
πέτα" καΐ μπρος στην όψη σου χλωμή μου γόνατα. 
Τά όνε'ιρατα που πλέκαμε μαζί τάγαπημένα 
άλλο δεν εϊτανε η ριχτή και πιύ σκληρή ψευτιά.... 

Τά δνείρατα που πλέκαμε μπροστά σου έγώ τά φέρνω. 
—Χαμογελά ή ψυχούλα σου κερένια παναγιά;— 

"Ομως, φύλλα στον άνεμο, σκληρός ίγώ τά στέρνο), 
Ιγό) που τά κρυφόλουζα με τής καρδίας δροσιά. 

Στό σβύαιμό τους μοίροαιαι κα\ κλαίγω ν.αϊ σπαράζω, 
και λαχταρώ νά ξαναβρώ τήν πρωιινή χαρά, 
νά ξαναδώ στά μάτια σοι» λιμάνι που νάράζο), 
νά ξαναβρώ τό στόμα σου, λουλούδι που γελά.... 

ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ 

ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

Εις τό χωριό τό ήρεμο, ποΰ άναρρι/άται εις τή όάχι τοΰ απαλού 
βουνού και 'μοιάζει μέ τ' άσπρα σπιτάκια του, σαν τά κάτασπρα δόν
τια, ποΰ όλα κρατιώνιαι απείραχτα 'ς τό παλαιικό κορμί, τό μαυρι
σμένο άπ' τά χρόνια, άλλ' ανέγγιχτο άπ' τή ζαρωματιά τοΰ ψευτοπο-
λιτισμοΰ, μέ τους φίλους, ποΰ αντικαθιστούν μέσα εις τήν ψυχή μου 
δλους τούς άλλους, ποΰ μοΰ 'δωκεν ή απρόβλεπτη γιά μέ συνήθειαι 
ανέβηκα γιά νά πάω ς τήν εκκλησιά. 

Κάτω 'ςτήν πόλι δέν πηγαι'νο) 'ςτήν εκκλησιά, γιά νά μή συγκρου
σθώ εκεί μέσα μέ τήν ΙΙαραξενιά, τήν Έ.τιτήδευσι, τή Βλακεία, τό 
Ψέμμα, τήν Αναίδεια, τήν Άνευλάβεια, τή Συνήθεια, τήν Κουτσομ
πολιά, τή Μόδα, ποΰ παραιιονεΌυν εκεί μέσα, γιά νά γδύσουν τόν 
άνθρωπον, από κάθε αρμονία, κάθε καλαισθητικότητα, κάθε ήρεμίαν 
όπου έχει ή έκαλλιέργησε νά έχη. 

Οί χωριάτικοι τύποι τής εκκλησιάς, ό παππάς, πού, θυμιατίζοντας 
επάνω εις τό γυναικωνίτη, είπε τό «εύλογητός ό Θεός^ εκεί, αφού δέν 
έπρόφθασε νά ξαναγυ^ίση εμπρός εις τήν Αγία Πύλην, ή άγριεμάρα 
τοΰ αριστερού ψάλτη προς τόν δεξιύν, ή επιβολή τού δεξιού μέ μιά μα
τιά λοξή προς τόν αριστερό, τά «καλλίτερα» παιδιά, ποΰ κρατούν τόν 
ϊσον εις τόν δεξιύν και τ' άλλα, πού βοηθούν κι' αυτά τόν άριστερόν, 
τά ευτελή—και γι'αύτό πιο αρεστά—φελόνια τοΰ ξεμάλλιαστου παππά, 
ί) ώρισμένες θυμιατισιές τοΰ παππαδοπαιδιού εμπρός εις τόν παππά 
του, τά σοβαροφανή κρυφομουρμουρίσματα τοΰ γέρο παππά, ή ά5έ-
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ξιες ζωγραφιές του Πανάγαθου Θεοϋ άγριεμμένου, ή στριγγή μορφή 
του Γαλήνιου Χρίστου, ή Ξανθιά Παναγία, που ήταν μελαχροινό-
τατη, ή Σ Π Α Σ Μ Ω Δ Ι Κ Ή στάσις τοΰ Αγίου Ιωάννου, οι διπλοκρεμα-
στοί πολυέλαιοι, ί] γεροντικές κορφές, που κάθονται είς τά ωρι-
σμένα τ̂ους στασίδια, που είναι άπ' οπίσω από κάθε ψάλτη, τό 
συμμάζεμμα τών γυναικών, επηρεασμένων και αυτών μόνο για τήν 
Κυριακήν άπό τήν περιγελάστρα Μόδα, συμμορφωμένων όμως και μέ 
τή χωριάτικην άντίληψι, μ' έκαμαν νά ποθήσω" νά μείνω μέσα εις τήν 
έκκλησίαν εκείνη, πού μου έθύμιζε τήν έκλησσιά τοΰ χωριού μου μέ 
τον Παππά Γεώργη, τον καλό μου θείο, μέ τους άπλοΰς συγχωρια
νούς μου τους αθώους, μέ τής προσπάθειες μου νά εξυπηρετώ, δταν 
ήμουν παιδί, τον Παππά μέσα 'ς τό Ιερό, βράζοντας το «ζέο» και πη
γαίνοντας νά φέρω κάρβουνα γιά τό \Ή)μιατό τρίβοντας πολύ λιβάνι 
γι'αύτό. και λέγοντας τό «Κύριε έλεησον» και τό «Συ Κύριε» και τό 
«Πιστεύω» και τό «Πάτερ ημών , άν δέν έπρόφθανε νά το'πή κά
νεις άλλος δυνατώτερός μου. 

Κι" ενώ Ικυτταξι», μέ τή μάταιη νοσταλγία τών περασμένων χρό
νων, νά ξαναυρώ πάλι τήν άγαλλίασι, που εύρισκα άλλοτε είς αυτά τά 
μικροπράγματα, εν ώ εγύρευα, μέ τον ανεκπλήρωτο πόθο, ν' αναπαύ
σω ΚΑΙ πάλι τό μάτι μου, ευχαριστημένο, εις αυτά, πού άλλοτε ήσαντό 
πάν γιά μένα,άλλά τώρα, εδώ και πολλά χρόνια,τίποτε, έν ώ έποθοΰσα 
νά_ξαναδιαβάσω πάλι μέσα εις τον εαυτό* μου τή σπινθηρό'βολη χαρά, 
πού είχα άλλοτε άπό αυτό τό περιβάλλον, έστρεψα κι' είδα όλων τών 
αθώων χωρικών τά μάτια περίεργα γιά τον ξένο τους. "Ενοιωσα δτι ό 
άνθρωπος τής πόλεως, εγώ, ήμουν ανορθογραφία μέσα εις τήν—άναρ 
μύνια γιά μέ—αρμονία της ΕΚΚΛΗΣΙΆΣ τοΰ χωριού κι' έσυρθηκα έξω 
βλαστημώντας τον ψευτοπολιτισμό και μην οΐκτείροντας καθόλου τό 
σημερινόν εαυτό μου, άφ'ού δέν ήμπορεϊ νά ξαναγυρίση είς τά παληά, 
και έφυγα με τήν πεποίθησιν δτι και ό θεός—γιατί: φωνή λαοΰ, 
φωνή θεού,—δέν δέχεται πάλιν ευχάριστα εκείνους, πού, έστω ΚΑΙ νο
σταλγικοί, ξαναγυρίζουν και πάλιν εις τήν απλότητα τής γραμμής τής 
χωριάτικης γαλήνης. 

Κι' δταν εξαπλώθηκα είς τό γρασίδι τής εκκλησιάς, πού είναι εις 
το πιο 'ψηλό μέρος του χωρίου, γιά νά καμωρώσω τή φυσι τήν παι-
γηδισρα, ποΰ δέν την ταράσσουν ή φωνές τών μεγάλων αγορών ή 
τών εργοστασίων ή τών σιδηροδρόμων—δσον κι' άν της είπαν αυτές: 
φωνές του ^πολιτισμού—,οί χωριάτες είχαν δίκηο, πού μ' ένόμισαν 
«'ΐσάν ^κάτι αξιοπερίεργο, τρελλόν ϊσως, ή και γουρούνι. Πιθανόν νά 
μήν είχαν άδικο. 

ϋαΛάόγλι Αχαία; 19-3-1917 ΒΙΚΤΩΡ ΠΡΑΤΑΝΟΣ 

Η ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 1922 
Ο περασμένος χρόνος στήν Ελληνική φιλολογική παραγωγή δέν 

παρουσίασε τόση άφθονη ποσότητα σάν άλλα χρόνια, μά σέ ποιότητα 
δεν είχε συμαντική πτώση. Κι'αύτό είναι κάτι τι πού μπορεί νά σημει-
ωθη γιά ευχάριστο, άν σκεφτούμε τί περιπέτειες επέρασε τό έθνος 
μας μέσα στο 1922. 

Τή μεγαλύτερη ζωή παρουσίασε μέσα στον περασμένο χρόνο ή 
Τε,η λογοτεχνία. Αυτή έρχεται πρώτη και σέ ποιότητα και σέ ποσό-
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τητα. Μέσα στο 1922 παρουσιάστηκαν : «Οί σκλάβοι στά δεσμά τους» 
τό λαμπρότεχνο μιθυστόρημα τού κ. Κ . Θεοτόκη μέ τούς τραγικούς 
χαραχτήρες του και μέ τήν άξιοπαρατήρητη και άξιομελέτητη «Τέζ». 
« Ό κακός δρόμος» και «ή Αφροδίτη» τά δύο άπό τά καλλίτερα 
διηγήματα τοΰ κορυφαίου μας πε,ογράφου κ. Γρ. Ξενόπουλου. • I " 
γκρέμισμα τών θεών» σειρά άπό διαλεκτά διηγήματα τοΰ γιομάτου 
άπό ομίχλες και τρομερού στή φαντασία κ. Λημοσθ. Βουτυρά. «Τό 
"Αμοιρο τό Λολάκι» μυθιστόρημα ή άν θέλετε διήγημα, τοΰ υποφαι
νομένου κ. Φώτου Γιοφύλλη, «Πεζοί ριθμοί» πεζά περίφημα πεζό 
γραφήματα τοΰ κ Ζαχ. Παπαντωνίου. στερημένα δμως άπο τά ςι-
λοσοφικά και τά άλλα καταπληκτικά προτερήματα που εΰρηκαν μερι
κοί μας λογοτέχνες σ'αύτά. Ή Κρ νσταλένια. γοητευτικό διήγημα τού 
κ. Α. Τραυλαν-τώνη, γεμάιο άπό μιαν ωραία μορφή ζωής. • "Ερση» 
διήγημα τοΰ κ. Γ. Δροσίνη μέ τήν παλαιά σφραγίδα τοΰ γηραιού 
συγγραφέα του, «Αγαπώντας και άλλα διηγήματα» τοΰ κ. Δ. Π. 
Ταγκόπουλου. «Γιά τήν πατρίδα* διηγήματα τοΰ κ. Δ. I. Καλογε
ρόπουλου και τί σκέπτομαι» γνωμικά και καλαμπούρια του ίδιου. 
«Έκλεκταί σελίδες»,δηλαδή συλλογή άπό έργα τοΰ κ. Παύλου Νιρβάνα. 
«Σφυρίγματα) σειρά άπό χρονογραφικές εντυπώσεις τοΰ άλλοτε θεα
τρικού συγγραφέως κ. Σπύρου Μελά, ποΰ τώρα περιοδεύει στήν Αΐ-
γιπτο γιά τήν διάδοση τοΰ βιβλίου αύτοΰ... «Ατιμασμένη και άλλα διη
γήματα» τοΰ κ. Ίωάν. Ζήρα, «σά ζωή και σάν παραμύθι» τής δίδος 
Κάκιας Ματιάτου. « Ή γόιρσα τών Αθηνών» μυθιστόρημα τοΰ κ. 
Τυμφρηστοΰ. Κ Α Ι μερικά άλλα ακόμα... 

Ή ποίηση μας μέσα στο 1!·22 έδειξε κάποια δειλία. Μάλιστα οί 
παλιοί ποιητές δέν έβγαλαν κανένα βιβλίο τους νέο. Ούτε τοΰ κ. Κ. 
Παλαμά, ούτε τοΰ κ. I. Γρυπάρη, ούτε τοΰ κ. Α. Πορφύρα, ουτε τοΰ 
κ. Γ. Δροσίνη, ούιε τοΰ κ. Ά ρ . Προβελεγγίου είδαμε νέα βιβλία. 
Μόνον ανατυπωμένα τοΰ κ. Παλαμά ΚΑΙ μετάφραση τών καλλιτέ
ρων ποιημάτων του σέ δυό τόμους Γαλλικούς άπό τόν κ. Ε. Κλεμάν. 

Ά π ό τούς άλλους παλιούς μόνος ό κ. I. Πολέμης έφάνηκε μέ τόν 
«Εσπερινό», τόμον γιομάτον άπό μέτρια και άνευρα ποιήματα, άπό 
τά πιο ανάξια λόγου ποιήματα τοΰ κ. Πολέμη. 

Ανάμεσα στά ποιητικά έργα τών νεωτέρων πού βγήκανε στο 1922 
ξεχωρίζει «τό φώς πού καίει...» τοΰ κ. Δ. Τανάλια (Κ. Βάρναλη) γιά 
τήν πρωτοτυπία του και τήν μεγάλη πνοή του. ^ . , , 

Έβγήκαν ακόμη τόμοι ποιημάτων τοΰ κ. Γερ. Σπαταλά ^ «'Ιτιες 
και δάφνες, τοΰ κ. "Ισαντρι "Αρι «Ιωνικά και Ανοιξιάτικες άγάπ3ς -
τής κυρίας Κλεαρένης Μαλάμου «Στο διάβα μου», τοΰκ. Κλ.ΙΙαράσχου 
«2« ποιήματα και 32 τοΰ Μπωντελαίρ», τοΰ κ. Γ. 'Αθάνα «Καιρός 
Πολέμου», τοΰ κ. Στ. Σπεράντσα «Όταν φεύγουν οί ώρες», τοΰ κ. Θ. 
Κυριαζή « Ή καρδιά μέ τάφείδια», τοΰ κ. Δ. Ν. Οικονόμου άπό τήν 
Πόλη «Καταλόγια», τοΰ κ. ΤίμουΜαλάνα άπό τήν Αλεξάνδρεια «Λυ
ρικά ταξείδια», τοΰ κ. Β. Μεσολογγίτη «Σποραδικά», τοΰ κ. Α. Λου-
ΐζου «Θλιμένα Λόγια» κτλ. 

·%' 
"Εξω άπό τά καθαρά δημιουργικά έργα τά αποκατεστημένα μεσα 

σέ τόμους, πού τά σημειώσαμε παραπάνω, δέν μποροΰμε νά μή ση
μειώσουμε και τά έργα εκείνα πού έξω άπό αυτά έχουνε κάπια σχέση 
ή επίδραση στή φιλολογία μας. 

Και βέβαια τό περίφημο «Ανοιχτό υπόμνημα» του Αγγέλου _ικε-
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λιανοΰ είναι ένα λογοτεχνικό έργο ανεξάρτητο από την πολιτική του 
σημασία κ ι από τήν ανάλυση της θεωρίας πώς ή Ανατολή πρέπει 
ν' άφοσιωθή στήν Ανατολή και να μή προσκυνάη πιά τό Δυτικό 
πολιτισμό. Μά κ'ή < Αισθητική» του κ. Θ. Μουσοξύδη είναι βιβλίο και 
σχετικό και χρήσιμο στή λογοτεχνία μας. Μια μεγάλη εργασία της 
δίδας Μαριέττας Γκινοπούλου άπό τή Ζάκυνθο σέδυο τόμους επάνω 
στό έργο του Οράτιου < Ποιητική Τέχνη» είναι μία λογοτεχνική εργα
σία άξια πολλής προσοχής. Μά και τα «Φιλολογικά Πορτραίτα» του 
κ. Δ. II. Ταγκοποΰλου γιά λογοτεχνικό έογο μπορούν κι* αυτά νά λο
γαριαστούν. Και οι «Επίλογοι» του κ. Σ. Σκίπη είναι ένα χαρακτη
ριστικό κριτικό έργο. Και ή ανατύπωση της < Ανθολογίας» του ϊδιου 
(ποιήματα πυύ υπάρχουν σέ παλιά έργα του,ποιήματα όμως βραβευμένα 
από τή Γαλλική Άκαδηιιία) είναι μία έκδοση άύοσημείωτη. 

* ; 
Άπό τά φιλολογικά περιοδικά πρέπει νά σημειωθή τό ξαναρχίνι-

σμα της «Άνθρωπότητος» μέ νέα σοβαρά>τερα και διαλεχτότερα σέ 
ύλη και μορφή.Μέ τό τέλος τοΰ χρόνου ό «Νουμάς» έγιόρτασε τό κλεί
σιμο τών 20 χρονών του. 

Μέσα υ'αυτό τό χρόνο άρχισε πάλι τήν έκδοση του και τό δια
λεχτό περιοδικό «Νέα Ζωή» της Αλεξανδρείας κι' έπαψαν ό «Βωμός» 
τοΰ Παρισιού, ό «Αόγος» της Πόλης και μερικά άλλα ακόμα λιγώτερο 
φιλολογικά. 

Φιλολολικά ημερολόγια αξιοσημείωτα μονάχα δύο έβγήκαν εφέτος : 
Ή Πανδώρα» μέ διεύθυνσίν του κ.Κ. Πασαγιάννη και «Της Μεγά

λη; Έλ'άόος» μέ διεύθυνση τοΰ κ. Γ. Δροσίνη. Ακόμα στή Σμύρνη 
έβγήκε ένας τόμος σάν ημερολόγιο ή σάν ανθολογία μέ τίτλο : «Τό 
Βιβλίο τών Νέων της Σαύρνης», βιβλίο γιομάτο διαλεχτή φιλολογική 
εργασία Σμυρναίων. Θλιβευές άναμνήσκις... 

Είχαμε και τρ?ΐς ανθολογίες Νεοελληνικής ποιήσεως μέσα στό 
1922. Ή πρώτη ήταν ή «Ανθολογία τών νέων ποιητών μας (1900 — 
1920)» ('Έκδοσι πεοιοδικών «Πολιιισιιός», ή δεύτερη ήταν «υί Νέοι» 
εκλογή άπό τό έργο τών νέων ποιητών μας επιμέλεια Τέλου Άγ.>α» 
ή τρίτη ή πολύτομη ανθολογία τοΰ κ. Σ<όκθυ—Ζηκάκη. Ή τελευταία 
αυτή άνθο/.ογία δέν μπορούμε νά καταλάβουμε γιατί βγαίνει τόσο 
σαλατοποιημένη, χωρίο σύστηιια, χωρίς σειρά, χωρίς τίποτε. 

, ΐ 
Στό φιλολογικό μας θέατρο εφέτος τήν πρώτη θέσι είχε τό δράμα 

«Τό Ανθρώπινο» τοΰ κ. Γρ. Ξενόπουλου, έ^γο μέ δύναμη, τέχνη και 
γερά φιλοσοφημένο. Ακόμα αξιοσημείωτα είναι « Ή μητέρα» τοΰ κ. 
Δ. Λ. Ταγκοπούλου, «Τό Κριτήριον» τοΰ Πολ. Δημητρακοπούλου, « Ή 
Σταχτοπούτα» τοΰ κ. Π. Χορν, «Γιατί έκλεψε» τοΰ κ. Β. Ήλιάδη 
και Ν. Λάσκαρη, καθώς και τά μονόπρακτα τών κ. Άλ. Δράκυυ και 
Α. Κροντηρά. 

Άπό τά δραματικά έργα ποΰ βγήκαν σέ βιβλίο κατά τό 1922 πρέ
πει νά σημειωθή τό «Μοντέλο» δράμα τοΰ νέου συγγραφέα κ. Κωστή 
Μπαστηνοπούλου. 

Μέσα στό 1922 είχαμε και μιά ευχάριστη καταστροφή. Ή Επι
θεώρηση έπέθανε και ετάφη! Τί δυστυχία αλήθεια! 

Πρέπει νά σημειώσουμε κάτι και γιά τής μεταφράσεις. Μέσα στο 
1922 οί διάφοροι εκδότες μάς έδωκαν αρκετά πολυάριθμα καλά και 
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μέτρια έργα μεταφρασμένα. Μάς έδωσαν μεταφρασμένα έργα τών Γάλ
λων Β. Ουγκώ, Αϊιχ. Ζολά, 'Ανατόλ Φράνσ, Μπαρές, Ρισπέν, τών 
Ρώσσων Τολστόη, Γκόρκυ, Δοστογέφσκι,Αντρέγεφσκτ;, Κορολέγκο, τοΰ 
Ιταλού Ντ' Αννούντσιο, τοΰ Ούάϊλντ, τοΰ Μ. Τουαίν, τοΰ "Ιψεν, τοΰ 
Στρίμπεργκ, τοΰ Ταγκόρ, τοΰ Όμάρ Καγιάμ, τοΰ Μίρ 'Αλή Χαντίτ. 
Και πολλών άλλων, συμπεριλαμβανομένου και τοΰ περίφημου συγγρα
φέως καί... άντεροβάγλου Λαντρύ! 

Γιά τήν επιμέλεια ή ό'χι κάθε μετάφρασης βέβαια δέν πρέπει νφ 
μιλήσουμε, γιατί, κάθε φορά πού μπορεί νά γίνη τέτοιο πράμμα, οί 
μεταφραστές συνηθίζουν νά δείχνουν τήν κοι/ιά τους καί νά ρίχνουν 
τό βάρος στους έκδοτε;... Βέβαια τό πράμμα δέν είναι καί πολύ κολα
κευτικό γιά τή φιλολογία. 

Δυο πένθη εϊχ'.με αυτό τό χρόνο. Έχάσαμε τον Α. Καρκαβίτσα, 
ποΰ πολλά χρόνια πριν είχε πάψ]] νά μάς πα;;ουσιάζη τά διηγήιιατα 
εκείνα μέ τις γοητευτικές πεοιγραφές καί τή δροσερή γλώσσα, καί 
τον πολυνρίφο καί ποικιλογράφο Πολύβιο Δημητρακόπουλο. Μά τό 
μεγαλύτερο πένθος ήτανε οί εθνικές συμφορές, πού χωρίς αυτές βέβαια 
ή παραγωγή τής φιλολογίας μας θάταν ασύγκριτα άνώτερ7|. 

Φ Π Γ Ο Σ Γ Ί Ο Φ Υ Λ Η Σ 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α 
I . A P A B A N T I Ν Ο Υ 

Κλινική Συμβολή είς τψ' Μελέτην τοΰ Έξαν&ηματιχοϋ^Τύφου. 

Ύπό τοΰ διακεκριμένου Έπιάτρον τοΰ Ελληνικού Στρατού κ. I. 
Αραβαντινοΰ έξεθόθΐ| εσχάτως εϊς κομψών φυλλάδιον μελέτη 
υπό τοΰ τίτλον «Κλινική Συμβολή είς τήν μϊλέτην τοΰ εξανθηματι
κού Τύφου». 

Ό κάλλιστος ούτος επιστήμων δστις τάς επωμίδας του οφείλει 
εις τάς πολλαπλάς του πρός τό στράτευμα υπηρεσίας ευρισκόμενος 
άπό τοΰ 1913 πλΐ|·ίον πάντοτε τοΰ μαχόμενου στριτοΰ, διότι—δια 
πρώτην φοράν τον είδον αί Αθήναι—υπενθυμίζει διά τού πονήμα
τος του αυτού εΐ; τους συναδέλφους του παρατηρήσει·; τινάς κ .ινι
κάς άς έκαμε κατά καιρούς κ«ί δή κατά τό 1915 εν Καβ/λ/α κ*θ' 
ήν έπο^ήν ό έξανθηαατικός είχεν ώς θύμβτά του τον καθηγητήν τού 
Πανεπιστημίου Κ. Βασιλείου, τον "Αρχίατρον Κρασάνον καί άλ?.ους. 

Ό κ. 'Αραβαντινός εϊς τήν σύντοιιον αύιήν μελέτην του, φύσει 
θετικός -coi οξύς ώς είναι, δέν κουράζει τον άναγ*ώστην του. Πρό
χειρος άλλα σαφής, χάρις εις τάς μελετάς του, μάς δίδει, εις όλους επι
στήμονας καί μή, τήν είκόνα τής φοβέρας νόσου καί μάς υποδεικνύει 
τά προφυλακτικά μέσα καί μέτρα. 

Ή «'Ανθρωπότης» νομίζουσα ότι αντιπροσωπεύει καί τήν γνώ-
μην όλου τοΰ εκλεκτού τ ης αναγνωστικού κοινού απευθύνει είς τον 
συμπαθή "Ιατρόν ιθερμά συγχαρητήρια. 
Δ Ε Ι Λ Ι Ν Α 

Ό γνωστός λόγιος καί ποιητής όστις τόσον συμπαθής έγένετο είς 
τόναίσθηματικόν κόσμον διά τών τελευταίων έργωντου «Ωραία τοΰ Πέ
ραν», ή «Γόησσα τών Αθηνών» έξέδωκε νέον τόμον ποιημάτων 
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ύκό tôv τίϊλον «Δειλινά». Είς άλλη ν στήλην άναδημοσιεύ,>μεν εν εξ 
αυτών. 

I S I S 

Έ χ Παρισίων μάς απεστάλη τό τελευταΐον τεύχος της φιλολογι
κής και κριτικής Επιθεωρήσεως I S I S . Τό περιοδικόν τοϋτο αρκετά 
άξιόλογον δύνασθε να το προμηθευθήτε γράφοντες 5 Rue Servant 
doni Paris. 

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΝΙΟΥΛΑΝΤ 

Την 15 Μαρτίου 6 γνωστός καί, συμπα&ής καθηγητής του χορού 
κ. Νιούλαντ θελων νά γνωσθή τόσον ενταύθα ό'σον καί είς τό έξωτε-
ρικόν ποίοι εκ των ημετέρων διαπρέπουσιν είς τόν χορόν. (ή μάλλον 
ποίοι προσεβλήθησαν εντονάιτερον άπό τήν παραφροσύνην των κάτω 
άκρων), διωργάνωσε χορευτικήν εσπερίδα κατά τήν οποίαν δύο ελλα
νόδικοι επίτροποι έβράβευσαν τους πρωτεΐς καί είς τα δυο Jury, τό 
Φόξ Τρότ, καί τό Ταγκό. Καί εις μεν τό Gery τοΰ Φόξ Τρότ, εις το 
όποιον έλαβον μέρος πολλά μέλη, ή Επιτροπή αποτελούμενη άπό τόν 
καί τήν κ. Νιούλαντ, τόν κ. Βαλσαμάκην, τόν κ. Ναούμ καί τόν κ. 
Baron de Bosson εβράβευσι δια τού Α'. Χρ. μεταλλίου τόν κ. Υ an
derlei δστις έχόρευσε τήν ώραίαν Δ α Καμπάνην. Εις δε τό Jury 
τοΰ Ταγκό ή Επιτροπή άποτελουιιένη εκ των κ. κ, Γκούμα, Βα σα-
μάκη. Baron do Bosson, Κας Νιούλαντ καί τής Κας Fontainne, 
έβράβευσε δια τοΰ Α'. Βρ. Χρ. μεταλλ'Όυ τόν συμπαθή με τήν μελα-
ψήν εκείνη ν καί ώραίαν σιλουέταν του κ. Ναούμ, δστις είχε τό ευτύ
χημα νά χορεύστ) καί νά βραβευθή uè τήν χαριτόβρυτον Καν VTon Ba-
lin^ind, τήν ώραίαν καί ξανθήν έκείνην Γερμανίδα, τήν οποίαν οί ο
φθαλμοί όλων των παρευρεθέντων είς τόν χορόν άνίχνευον <ί>ς άνι'ισυχοι 
προβολείς. 

Τό Βον Βραβεΐον εις τό Ταγκό εξ άργυροΰ μεταλλίου εδόθη εις 
έπίλεκτον της Αθηναϊκής Κοινωνίας νέον τόν ξανθόν καί ώραϊον 
έ'φηβον Άλ.Μανονσην δστις παιδί γνήσιο καί χάρις *τό ευγενικό παρά
στημα του) τής καλής μοίρας, έχόρευσε μέ τήν ώραιοτάτην τής Κ)πόλεως 
Δα Φραγκιά ή οποία μέ τήν έλληνικήν κατατομήν της, τό άπολλώνειον 
παράστημα της καί τό χλωρωτικόν χρώμα της—τό χοώμα της αισθη
τικής—κατεμάγευσε τούς Οεατάς. 

Δια τό ζεύγος Νιούλαντ τό όποιον διέπρε4εν χορεΰσαν δύο χορούς 
μέ πολλήν τέχνην καί θαυμαστήν έπιτυχίανδέν έχομεν τινά προσ&έσω-
μβν παρά θερμά συγχαρητήρια. 

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ 

Λόγω τής μεταβολής τοΰ Ημερολογίου οί διαγωνισμοί τής «Άν-
θρωπότητος» αναβάλλονται καί ώς τελευταία ήμερα υποβολής έργων 
ορίζεται ή 3 0 Απριλίου. Είς τό προσεχές τεΰχος θ' άναγγελθή ή πε
ραιτέρω πορείβ τών διαγωνισμών. 

Η Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Κ Τ Λ . 

Περί τής ιδρύσεως Ακαδημίας κ.τ,λ. καί επί τής διεξαγόμενης Ιν 
τώ Τύπο) σχετικής συζητήσεως, ή «Άνθρωπότης» δηλοΐ δτι δεν εχει 
νά εϊπη λέξιν. 
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