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Πόλεμον μεταξύ 
κεσονία καθεστώς

Πεεραιεί·ς 14 Αύγούστου.

τών Βαλκανικών Κρατών μέ τό σημερινόν έν Μα- 
'" * δσον μάλιστα τά 

αΰτα οιατελούν υπό πολίτευμα, τό όποιον 
επετρ-πε τοιαύτην συνεννόησιν, ώστε ό 

κατακτητής νά εξαναγκάζετε εί: φιλάν- 
εκτό; τών με- 

..., τόν Τούρκον 
τών Κρατών αύτών 

θρησκευτικά; καί 
εις τήν Ευρώπην νά 
ασιατικής κατακτή-

θεωρούμ.-ν άδελφοκτονίαν. Έφ 
κράτη —"— ?· - ' ' ' '
θά τού*
προσωρινός
θρωπο- κα'ι δικαίαν διοίκησίν. 

συμφερόντων 
Ευρώπης,

Ό Επικείμενος 
πόλεμος νά έξαναγκάζ:

. Άλλ’ '
γάλων πολιτικών 
εις τήν καρδιά τής
καί ό ηλίθιος τρόπος μέ τόν όποιον άνταγωνίζοντα 

κώς έν Μακεδονία, δίδουν πλήρες 
αιώνας καθεστώς τή

,ότητος ενός Κράτους έφθασ· 
υρκική εξουσία δπου δέν είνε προ- 

άνέχετα
'ήί

ά οποία θέλουν ακόμη 
η εσωτερική πολιτική

πολιτικά; έν Μακεδονία, δίδουν πλήρες τό δικαίωμα 
προτιμά τό κυρωμένο·? άπό αιώνας καθεστώς τής 
σεως. Καί ό ανταγωνισμός αυτός εξ ύπαιτι 
σήμερον εις τρομοκρατίαν. Άλλ’ ή τοι 
ληπτική τοιούτων ενεργειών λίαν ευχαρίστως τάς 
κόβονται αναμεταξύ τους οί πολιτισμένοι δίεκδικηταΐ 
χώρας. Κατ’ αυτόν μάλιστα τόν τρόπον καί 
τζας, ό άσιάτης αυτός κυνικός φιλόσοφος, θά ήμποοοΰσε νά π-ράση ώς 
μεγάλος διπλωμάτης. Καί αί ψευτορραδιουργίαι τού Μπερτόδουλου ήμ- 
πορούσαν νά δώσουν τό δικαίωμα εις δλους τούς μυυτεσαρίφηδες νά κα- 

Σουλεϊμάνου ή νά ρουφή- 
νά άποστραγ- 
διπλωματικών

οταν πετσο- 
μακεδον.κής 

ό ίδιος ό Ναστραδίν Χόν-

Λ . Καί αί ψεί 
πορούσαν νά δώσουν τό δικαίωμα εις δλου: ι 

μέ κάποιαν πόζαν 
ους μέ συνοφρύωμα Άλή πασσά ή καί 

τήν χάριν

θήσουν στά μιντέοια του: W % ‘ , 1
ζουν το ναργιλέ τι-, r. ..... 
γΐσουν τήν γλύκα τών σερμπετιών τους μέ 
πλαγγόνων τής σχολής τού Μεττερνίχου.

Χωρίς νά λησμονάμε·? ούτε τήν ύπσθεσιν τού Ζάππα, 
μα τού ίδικού μας πολέμου δπου έπί τέλους -ίχομεν τό 
ημών, λόγω τών αιματηρών γεγονότων τής Κρήτης, 
εκαμαμεν τόν πόλεμον αυτόν — πολεμικόν πείρααα τε 
τής Ελλάοος, τό όποιον απέδειξε τόν θρίαμβον αυτή 
πλωματίας—δέν παύομεν νά έλπίζωμεν, 3.. < ι^.

βαλκανικής ομοσπονδίας θά πραγματοποιηθώ. Καί μ; 
θεωρούμεν δυστύχημα τον έπικείμενον πόλεμον μεταξύ Ρουμανίας και

■>>

ούτε τό πείρα · 
δίκαιον ύπέρ 

«διάφορον πώς τόν 
λείας άπομονώσεως 

τής τουρκικής δι- 
, οτι μίαν ήμέραν τό όνειρο·? τής 

.έ τήν ελπίδα αυτήν

Βουλγαρίας.
Καί έφ’ δσον πρόκειται περί ειρηνικού καί νομίμου ανταγωνισμού έν 

Μακεδονία ύπό τόν κυρίαρχον, ούδείς λόγος. Τούτο δέν θά ισχυε ν' 
άποκλείση τήν έλπίδα τής συνεννοήσεως τών χριστιανικών Κρατών. Κα1. 
δταν λέγουν οί Ρουμούνοι, οτι ό Δούμπας έπί παραδείγματι ήτο κου- 
τσόβλαχος καί δχι Έλλη·? χάρισμά τους ό αείμνηστος αυτός πατριώτης, 
διότι ήμεΐς ένθυμούμεθα τότε τήν αγάπην τής έλευθέρας πατρίδος, αγά
πην πατριωτικά; αποκλειστικήν, δπως τήν έξεδήλωσαν οί υιοί τής 
'Ηπείρου Και δταν οί ίδιοι Ρουμούνοι καυχώνται, δτι εις τά στήθη 
τών όγδοηκοντακισχιλίων, αν δέν μάς άπατά ή μνήμη κουτσοβλάχων, 
βράζει δ ρουμουνικό; πατριωτισμός, εις δέ τά δμματά των τρεμοχρυσί- 
ζει κάποιο παλλάδιο·? ύψωμένον πρός βορρά·? εις τήν χώραν τών βοεβοδών, 
ήμεΐς γελώμεν. Διότι οί κουτσόβλαχοι αυτοί μέ τά αρνιά. τους καί τά 
κατσίκια τους καί τά φορτηγά τους ζα έχουν τόσον πατριωτισμόν δσον 
θά τούς έξησφάλιζεν ή ίσχυρωτέρα. καί νομ.ιμωτέρα διοίκησις. Δύο καί 
τρεις καί τέσσαρες ίσως πατρίδες διαγράφουν τά ίχνη τών βιοπαλαιστι- 
κών οδοιποριών τους καί προεξαρχούσης τής ελληνικής γλώσσης δλαι αί 
διάλεκτοι τών μερών εκείνων συναποτελούν τό γλωσσολόγιόν τους. Άλλ’ 
αυτός είνε νόμιμος καί εύγενής συναγωνισμός. ΙΙανηγυρίζεται διά τών 
τυπογραφικών στοιχείων ώς καύχημα πατριωτικών ενασχολήσεων καί τό 
πολύ νά συγχέη τάς κρίσεις τού φιλοπεριέργου δημοσίου. Έκεΐνοι παρά 
τών όποιων έξαρτάται νά μεταβληθή τό καθεστώς γνωρίζουν κάλλιστα εις 
ποιους ανήκει ή μεγαλειτέρα επιρροή καί ή πραγματική δύναμις.

Άλλά τό έθνος τό όποιον έξασκεϊ σήμερον τήν προπαγάνδαν τών έρ
γων διά καταπιέσεων, εκβιασμών και δολοφονιών, ή Βουλγαρία εκτείνουσα 
άκόμη αυτήν τήν ανοσίαν τρομοκρατίαν μέχρι τής πρωτευούσης ξένης επι
κράτειας, είνε δίκαιον νά διδαχθή διά τών τηλεβόλων τόν σεβασμόν τών 
ξένων δικαιωμάτων. Φανταζόμεθα τί θά συμβαίνη εις τήν χώραν εκείνην. 
Πόσον ό’Ηγεμών της θά είνε πρό τού αδιεξόδου μιάς ελεεινής εσωτερικής 
καταστάσεως, ή όποια ζητεί νά ξεσπάση εις τά σύνορα. Διότι αληθής 
πατριωτισμός είνε αδύνατον νά ύπάρχη εις αύτάς τάς έκδηλώσεις, τάς 
όποιας φαίνεται νά ύποθάλπη, δπως λέγουν, αύτή ή Βουλγαρική κυβέρ- 
νησις μ.ή έχουσα τήν δύναμίν νά καταδιώξη τούς συνωμότας καί πρός 
τήν διατήρησιν τής έξουσίας μόνον άποβλέπουσα.

Καί ένώ ή Τουρκία δέν έχει ή νά χαίρη δι ’ αύτήν τήν κατάστασιν 
καί μέ κάποιο δίκαιον έπί τέλους νά λέγη εις τήν Εύρώπην ιδού ποιοι 
άξιούν νά διοικούν τάς χώρας, τάς όποιας κατέχω, ήμεΐς πρέπει νά θλι- 
βώμεθα. Καί αν έκραγή ό πόλεμος τάς εΰχάς μας ύπέρ έπικρατήσεως 
ήθέλομεν απευθύνει πρός τό αμυνόμενο·? ύπέρ τής εσωτερικής του ήσυ- 
χίας Κράτος. Άλλά καί χωρίς τάς εύχάς αύτάς ή νίκη εινε προφα
νές πού θ' άποκλίνη. Διότι εις μέν τήν Βουλγαρίαν συνταγματάρχαι 
και ύπασπισταί τού Ήγεμόνος εϊνε αρχηγοί τών δολοφονικών αυτών 
συμμοριών, ένώ εις τήν Ρουμανίαν άρχει εις καί μόνος τού στρατού καί 
αυτός λέγεται βασιλεύς Κάρολος καί είνε Χοχεντζόλερν καί γνωρίζει πώς 
γίνονται οί πόλεμοι καί ό στρατός του πειθαρχεί ένας έκ τών πρώτων
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στρατών τοϋ κόσμου, σπουδαίο»; υπολογιζόμενο; δταν οί ανήσυχοι, δι- 
πλωμάται τή; Ευρώπης παρατάσσουν εί; τό διπλωματικόν σκάκι τά; 
στρατιά;, αί όποΐαι μίαν ημέραν Οά έπιτελέσουν τάς μεγάλα; ευρωπαϊκά; 
συγκρούσεις.

Μίαν ημέραν βεβαίως αί εφημερίδες θά γράφωνται άπλούστερα καί 
δημοτικώτερα. Ή αισθητική έπίδρασις έστω καί τόσον πενιχρά; φιλολο
γικής παραγωγής υπήρξε καταφανή; είς τά τελευταία έτη. Αί σημερι
νά! έφημερίδε; δέν γράφονται δπως έγράφετο ό «Αιών» τού Φιλήμονος. 
Καί άν παρατηρήσει κανείς είς τήν «Νέαν Ημέραν» κάποτε κάποτε 
ξεφεύγουν αυτομάτως φράσεις, αί όποΐαι άλλοτε θά έθεωρούντο βέβηλο', 
διά τάς στήλα; τής έφημερίδος ταύτης.

Καί είνε λυπηρόν άλλ’ είν· αληθές. Ή εθνική μας γλώσσα περιφρο- 
νεΐται καί δέν υπάρχει ελπίς νά κατισχύση ή μετά καιρόν. Είς τό με
ταξύ εφημερίδες καί περιοδικά δέν είνε δυνατόν νά μεταβάλουν τό καθε
στώς ώς διά μαγείας.

Μέένα διήγημα στά δύο χρόνια κι' μ ’ ένα ποίημα στού; εςη μήνες 
φιλολογία δέν είνε δυνατόν νά ύπάρξη, πολύ περισσότερον νά μεταβληθή 
άκαριαίω; καθεστώς δεκαετηρίδων, τό όποιον υποστηρίζουν δλαι αί επί
σημοι εκδηλώσεις τή; σημερινής εθνικής μας ζωής.

ό δικαίωμα νά ύ- 
Άλέξ. Πάλλη; ό 
Ί λ ι ά δ ο ; κατά 

όν του κ. Παλαμά 
—ροδρύ-

όδρομος μια; αλήθεια; εχ 
ι πεποίθησίν του. Καί ό 

ήρωϊκός μεταφραστή; τ 
τόν θαυμάσιου χαρακτη 

1 —είνε επίσης ένας άπό τού; ηρωικού
μου; αυτής τής θρησκείας.

φωνάζουν πώς δεν καταλαβαίνουν τίποτε άπό 
αυτήν θρησκείαν, δπως ό ρωμαίος ήρω; τοϋ Σιένκιεβιτς εις τόν 

οποίου τυραννικώς επί μακρόν δέν ήμπορούσε νά χωρέση ή ιοέα 
τό χριστιανικόν δόγμα ήτο δυνατόν νά θεωρηθή άνθρωπο; ελεύ- 
ίσότιμος ένας σκλάβος. Τούτο εννοείται δέν εμπόδιζε νά ύπάρ- 
Ρωμαΐοι οί όποιοι καί χωρίς τόν χριστιανισμόν ήσαν άγαθώτα- 

:ού; σκλάβου; 
νά ύπάρχουν 

χωρίς τήν δημώοη 
"ς παρατάσσουν 
είποτε.
γλωσσικού ζητή- 

; άφήσαντε; πλήρη ελευθερίαν είς τού; θέλοντα; νά εΐπουν τήν 
σελίδας τού «Περιοδικού μα;» εινε ελεύθεροι 

αρκεί νά παρουσιάζουν έργα καί 
είπεται μίαν ώραν άρχίτερα. Άλλ 

,— .-ϋ κ. Πάλλη δέν δυνάμεθα ή νά παρατηοήσωμεν, δτι 
εφημερίδα; είνε άκατανόητο; ό 
παρά τίνων άτόμων δι' άφορισμών καί άνάθεμάτων εναντίον 

οί όποιοι γράφουν δημοτικά, άλλο τόσο μα: φαίνεται άκατα- 
'' '' δέν εκπροσωπούν τήν γλώσσαν, τήν

τήν Ελλάδα.
;ίδα; οφείλεται ή σημερινή άπλο- 

εοημοσίευσαν αφ οτου ειχ^ν 
’ ς δσα φιλολογικά έργα 

Τό ενδιαφέρον εί; τήν 
λείπει έκ τοϋ λόγου, δτι ό 

·-- .... —«·

Τό γρόμπο 
τοΟ κ. Άλεξ. ΙΙάλλιι

Ί’

Πολλοί ήμπορούν νά 
τήν νέαν Ω------- '■
νούν τού 
πώς υπο 
θεοο; καί 
χουν καί 
τοι άνθρωποι καί χωρίς νά είνε χριστιανοί έφέροντο πρό; 
των χριστιανικώτατα. Μέ άλλους λόγους δέν εμποδίζει 
σήμερα ει; τον τόπον μα; συγγράφει; οί όποιοι καί 
νά είνε συγγράφει;. Όπως καί μέ τήν δημώδη νά μά; 
μόνον ιδιωματικά; λέξεις καί νά μή λέγουν άπολύτω;

Δέν επιθυμούμε·? σήμερον νά όμιλήσωμεν περί τού 
ματος άφήσαντε; πλήρη ελευθερίαν είς τού; θέλοντα 
γνώμ.ην των, δπως εί; τάς 
δσοι θέλουν νά γράφουν δπως θέλουν 
νά κερδίσουν τόν χρόνον ό όποιο: ύπολ 
άπό τό γράμμα τού κ. Πάλλη δέν δυνάμεθα ή νά παρατηοήσωμεν, 
δπως εις τά; εφημερίδα; είνε άκατανόητο; ό πόλεμος, ό όποιο; διεξάγε
ται συνήθως παρά τίνων άτόμων δ'.' άφορισμών καί άναθεμάτοιν 
εκείνων, οί όποιοι γράφουν δημοτικά, άλλο τόσο μα; φαίνε 
νόητος ή ιδέα, δτι αί εφημερίδες δέ 
όποιαν όμιλει καί γράφει σήμερον ό άναγινώσκων λαό; εί: 
“Α; μ.ή λησμονώμεν, δτι είς τάς εφημερίδα; οφείλεται ή σημ 
ποίησις τή; γλώσσης, δτι αί έφημερίδε 
έκλείψει ή φιλολογική «Εστία» μέχρι τή; χθ; 
έγράφησαν κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα, 
ανάγνωσιν φιλολογικών έργων νομίζομε·?, δτι 
λαός δέν είνε προπαρασκευασμέν:; διά ν ’ άναγινώσκη άλλην ί?λην παρ 
ο,τι τόν ενδιαφέρει έκ τών καθημερινών ζητημάτων. Αί έφημερίδε; ακό
μη εκπροσωπούν τήν γλώσσαν, τήν όποιαν ομιλούν καί γράφουν οί πε
ρισσότεροι καί αν ό λαό; δέν τά; άνεγίνωσκε δέν θά ήμπορούσαν νά 
ζήσουν.

; ’Εάν δλοί οί άνθρω- 
τόσον φιλαναγνώσται δσον ή Α.Μ. ό Σουλτάνο; Άβδούλ 

Χαμίτ οί μυθιστοριογράφοι θά έκαμναν τήν 
τύχην των. Μεταφραστικόν γραφεΐον τελείως 
οργανωμένο» μέ πολυάριθμον προσωπικόν, 
λειτουργεί εί; τό Γιλδίζ Κ'.όσκ. ’Εκτός τών 

πολιτικών εφημερίδων μεταφράζονται διά τόν Σουλτάνο·? μυθιστορήματα 
καί διηγήματα έξ Ολων τών γλωσσών τού κόσμου. Έως τώρα ή αύτο- 
κρατορική βιβλιοθήκη άριθμεΐ 5,500 έργα μεταφρασθέντα είς τήν τουρκι
κήν. Όλαι αί μεταφράσεις είνε χειρόγραφοι επί λευκού χονδρού χάρτου, 
μέ χρυσά; παρυφάς. Οί χανούμισσες τάς διαβάζουν επίσης. Τ 
ό διευθυντή: τού μεταφραστικού γραφείου Βελύ βέης 
Γερμανό; τήν καταγωγήν μετέφρασε διά 
Νάνσεν εί; τόν Βόρειον Πόλον, καθώς 
Βασιλίσση; τή; Ρουμανία;, ή 
μον Κάρμεν Σίλβα.

Άλλ’ ή ιδιαιτέρα προτίμησις τού Σουλτάνου είνε διά τά μυθιστορή
ματα τά περιγράφοντα κακουργήματα. Δέν άρκεΐται δμως μέ τα εγκλή
ματα τής φαντασία; τών στυγερών έπιφυλλιδογράφων. Είνε συνδρομητή; 
είς δλας τάς άστυνομικοδικαστικά; εικονογραφημένα; εφημερίδα; τού 
κόσμου καί δέν υπάρχει φοβερόν κακούργημα, τό όποιον νά μ.ή μεταφρά
ζεται κατά διαταγήν του.

Ένδιαφέρεται ό Σουλτάνος διά τήν φιλολογίαν ; 
ποι ήσαν —’ — - ----- Β—· ’ * Μ "

•Ο 

καί
Σουλτάνος 
Λ Φιλολογία

Εσχάτως 
, ό όποιος είνε 

τήν Α.Μ'. τό «Ταξίδι» τού 
καί τά φιλολογικά έργα τής 

ή οποία ώ; γνωστόν γράφει ύπό τό ψευδώνυ-
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ΠΟΛΩΗΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Χνγχρονος Αποχή. Τώρα δτε τό ιστορικόν μυθιστόρημα τοΰ πολωνοΰ μυ- 
θιστοριογράφου 'Ερρίκου Σίενγκεβιτς : Quo Vadis μεταφρασΟέν εις τήν γαλλικήν 
διεγείρει τήν περιέργειαν δλου τοΰ κόσμου καί αί εκδόσεις διαδέχονται ή μία τήν 
άλλην, εϊνε επίκαιρον, νομίζομεν, νά παράσχωμεν εις τούς άναγνώστας μας 
πληροφορίας τινάς περί τής συγχρόνου πολωνικής φιλολογίας παραλαμβάνοντες αϋ- 
τάς έκ τής μακράς μελέτης τοΰ κ. Ίωάννου Λορέντοβιτς : «Εις έθνος έστερημένον 
άπό α'ιώνος τής ανεξαρτησίας του—λέγει δ κριτικός ουτος περί τής συγχρόνου φι
λολογικής κινήσεως έν Πολωνία—ή φιλολογία είνε ή μόνη ενδειξις τής κοινωνι
κής του ύπάρξεως και τής ήθικής του ζωής. Προσείλκυσε καί έχρησιμοποίησεν 
δλας τάς πνευματικά; δυνάμεις τής ‘χώρας καί πράγμα εκπληκτικόν ήκμασε μέ 
δύναμιν τέως άγνωστον. Ή ακαδημία τών επιστημών τής Κρακοβίας άπέστειλεν 
εις τήν πολωνικήν εκθεσιν τοΰ Lwow (1891) πίνακα τών πολωνικών δημοσιεύ
σεων καί εκδόσεων άπό τοΰ 1794 μέχρι τοΰ 1893. Έξ αύτοΰ μανθάνομεν, δτι τό 
γενικόν σύνολον τών βιβλίων τών έκδοθέντων κατά τόν αιώνα αϊτόν τής πολιτικής 
δουλείας άνέρχεται εις 81,410, δηλαδή τό ήμισυ τοΰ άριθμοΰ δλων τών πολω
νικών δημοσιεύσεων τών καταγεγραμμένων μέχρι σήμερον παρά τών βιβλιογράφων. 
Τό επιβλητικόν τοΰτο άποτέλεσμα καταδεικνύει τήν άςιοσημείωτον ζωτικότητα 
τής Πολωνίας. Άλλ’ ή φιλολογική εξέλιξες, ή όποια παράγεται χωρίς τήν ελευ
θερίαν τής σκέψεως, ή αδιάλειπτος φροντίς νά διατηρηθή αγνός από τήν ξενικήν 
έπίδρασιν δ εθνικός οργανισμός έδηλητηριασαν βαθέοις την πολωνικήν φιλολογίαν 
καθ’ δλας της τας εκδηλώσεις.

’Εν πρώτοις υπάρχει ασθενική ύπερτροφία τοΰ ιστορικού μυθιστορήματος. Ή 
ελλειψις ηθογραφικών μυθιστορημάτων έπέφερε κατ’ ανάγκην τήν μετάφρασιν 
ξένων τοιούτων. Καί ή αναλογία είνε 40 ο)ο επί τοΰ συνόλου τών δημοσιευομε- 
νων έτησίως έν Πολωνίφ μυθιστορημάτων. “Επειτα ή αδυναμία τοΰ να εκ- 
φράση κανείς έλευθέρως τήν σκέψιν του εις τάς εφημερίδας καί τά περιοδικά 
ε’ισήγαγεν εις τό πολωνικόν μυθιστόρημα τόν κ α τ ηχι σ μ όν, τας φιλοσοφικά; 
κα! ήθικάς θέσεις ξένας πρός πάσαν καλλιτεχνικήν έκδηλωσιν.,.,Μέ άλλους λόγους 
ούδεμία ελευθερία τέχνης ύπάρχει. Ύπό προληπτικόν σύστημα οί καλλίτεροι συγ
γραφείς δ'εν τολμούν νά έκφράσουν τό αληθές των αίσθημα, τάς ενδομύχους σκέ
ψεις των....

Έν τούτοις ύπάρχουν μεγάλοι συγγραφείς ώς τόν Μίεκιεβιτς, τόν Σιένκιεβιτς, 
τούς όποιους τό κοινόν λατρεύει καί εναντίον τών όποιων καμμία δυσμενής κριτική 
δέν ισχύει. Ό Σιένκιεβιτς είνε άληθ'ες εθνικόν ειδώλου. Κατά τό έτος τοΰτο ήγο- 
ράσθη εις αυτόν δι’ εράνου δλόκληρον μέγαρον. Όταν ταξειδεύει εις πόλιν τινά 
τής Γαλικίας αί άρχαί, οί φοιτηται καί δ λαός τόν δέχεται λαμπαδηφοροΰντες, δ 
ξενοδόχος τοΰ προσφέρει δωρεάν κατοικίαν. Τά δέ πολωνικά περιοδικά δημοσιεύουν 
ακόμη καί τας εικόνας τών τέκνων του...

ΗΧΩ
Την τελενταίαν ότ»γιιήν δπου τ'ο ψύλλον τίθεται εις τδ πιεστηρίου ό τη- 

λέγοχψος αναγγέλλει τόν θάνατον τοΰ μεγάλου γερμανοΰ φιλοσόφου Νίτσε, τοΰ 
άπο τοΰ 1888 προσβληθέντος ύπό εγκεφαλικού νοσήματος. Τό «Περιοδικόν μας» 
«δημοσίευσήν εις προηγούμενα τεύχη πλείστα αποσπάσματα τών έργων του, επι
φυλάσσεται δέ εις τό προσεχές φύλλου νά δμιληση εκτενώς περ'ι αύτοΰ κα'ι τοΰ 
φιλοσοφικού του συστήματος.

ΠΕΡΗΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΥΠΟ ΦΡΙΔΕΡΙΚΟΥ ΝΙΤΣΕ

(ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ· ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ)’

Υπάρχει πλήθος ανθρώπων οί όποιο1, αποθνήσκουν παρά πολύ αργά, 
καί τινες ενωρίτερον τού δέοντος. Τδ δόγμα, τό όποιον λέγει : «Μάθε 
ν’ άποθιήσκη; έν καιρφ !» φαίνεται ακόμη παράδοξον.

Μάθε ν’ άποθνήσκης έν καιρφ : τούτο διδάσκει ό Ζαοατούστρας.
Πράγματι ό μηδέποτε έν καιρφ ζών πώς θα ήδύνατο ν’ άποθάνη έν 

καιρφ ; Νά μην ήθελε τότε γεννηθή ! — Ιδού ποιαν συμβουλήν δίδω εΐ; 
τού; άχρηστους.

Άλλ’ οϊ άχρηστοι αυτοί υποκρίνονται τού; σπουδαίου; έν τφ θανάτφ 
των καί τά κάρυα τά σεσηπότα.θά ήθελαν νά φαίνωνται δτι έθραύ- 
σθησαν τάχα.

Πάντε; αποδίδουν σημασίαν εις τόν θάνατον· άλλ ’ ό θάνατος δέν 
εϊνε άκόμη εορτή. Οί άνθρωποι δέν γνωρίζουν άκόμη τίνι τρόπφ καθιε- 
ρούνται αί ωραιότερα1. τών εορτών.

Δεικνύω ύμΐν τόν θάνατον, δστι; πραγματοποιεί, τόν θάνατον όστις 
διά τού; ζώντα; καθίσταται βουκέντρα καί ύπόσχεσις.

Ό πραγματοποιών άποθνήσκει διά τού ίδιου αύτού θανάτου, νι
κητής, περιστοιχιζόμενο; παρ’ εκείνων, οί όποιοι έλπίζουν καί υπό
σχονται.

Οΰτω έπρεπε νά μάθωμεν ν ’ άποθνήσκωμεν· κα'. δέν έπρεπε νά ύπάρ- 
χη νεκρώσιμος τελετή χωρίς ό θνήσκων νά πανηγύριζα) τού; όρκους τών 
ζώντων I

Τοιούτος θάνατο; εϊνε τδ καλλίτερου πράγμα· έπειτα υπάρχει καί 
άλλο τι ν’ άποθνήσκης εν τή πάλη καί νά διαχύνης μεγάλην ψυχήν.

Άλλ ’ ές ίσου μισητό; καί άπό τόν μαχητήν καί άπό τόν νικητήν 
εϊνε ό θάνατό; Σου ό μορφάζων ό όποιο; επέρχεται ερπων ώς κλέπτη; — 
καί ό όποιος έν τούτοις πλησιάζει ώς κυρίαρχος.

Ιίλέκω ύμΐν τό έγκώμιον τού θανάτου μου, τού έλευθέρου θανάτου ο 
όποιος μού επέρχεται, διότι έ γ ώ τό θέλω.

(’) «Τάδε λέγει Ζαρατούστρας». 6
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Καί πότε Οά ήθελα νά θέλω ; — Ό έχων ενα σκοπόν καί ενα κληρο
νόμον θέλε1, ώ; σκοπόν καί κληρονόμον τόν θάνατον έν καιρφ.

Καί έκ σεβασμού προς τόν σκοπόν καί τόν κληρονόμον δέν θ' ανάρτη
ση πλέον μαραμένου; στεφάνου; εί; τό θυσιαστήριον τή; ζωής.

Τή άληθεία δέν έπιθυμώ νά ομοιάσω πρό; τού; σχοινοπλόκου; τούς 
άνελίσσοντα; τά νήματα αυτών κατά μήκο; καί βαδίζοντας πάντοτε πρό; 
τά όπίσω.

Υπάρχουν έπίσης άνθρωποι οί όποιοι φθάνουν εΐ; τό έσχατον γήρα; 
διά τάς αλήθειας αυτών καί τάς νίκα;· ένα στόμα νωδόν δέν έχει δι
καίωμα πλέον δι’ ολας τά; αλήθεια;.

Πάς δστι; θέλει νά δοξασθή πρέπει ν’ άποχαιρετίση έν καιρφ τήν 
τιμήν ταύτην καί νά έξασκήση -τήν δύσκολον τέχνην ν' άποχωρήση εϊ; 
τήν εύθετον στιγμήν.

Πρέπει νά παυσετε παρέχοντε; εαυτού; ώ; τροφήν τήν στιγμ.ήν ακρι
βώς καθ’ ήν άρέσκετε περισσότερον : Καί έκεΐνοι τό γνωρίζουν δσοι θέ
λουν ν’ άγαπώνται επί μακράν.

Υπάρχουν έν τούτοι; επίσης μ.ήλα ξυνά πού ό προορισμός των είνε 
ν' αναμένουν τά; τελευταία; ημέρας τού φθινοπώρου. Καί καθίστανται 
συγχρόνως ώριμα, κίτρινα καί έρρυτίδωμένα.

Εις τίνας ή καρδία γηράσκει τό πρώτον, εί; άλλου; τό πνεύμα. Καί 
τινες εινε ήδη γέροντες st; τήν νεότητά των : άλλ’ όταν κανείς είνε νέος 
πολύ άργά, παραμένει νέος έπΐ μακράν.

'Υπάρχουν άλλοι οί όποιοι αποτυγχάνουν εΐ; τήν ζωήν των : σκώληζ 
δηλητηριώδης οιαβιβρώσκει τήν καρδίαν των. “Α; προσπαθήσουν τούλά
χιστον νά έπιτύχουν καλλίτερα εΐ; τόν θάνατόν των.

'Υπάρχουν άλλοι οί όποιοι ουδέποτε ωρίμασαν, σήπονται ήδη έν μέσω 
θέρους. Ή δειλία κρατεί αυτούς εί; τόν κλάδον των.

'Υπάρχουν παρά πολλοί οί όποιοι ζώσι καί πέραν τού δέοντος μένουν 
κρεμασμένοι άπό τού κλάδου των. "Λ; έπέλθη θύελλα νά σείση τό δε'ν- 
δρον καί δ,τι εινε σεσηπώ; καί καταφαγωμένον άπό τόν σκώληκα.

“Α; έλθουν κήρυκε; τού άστραπιαίου θανάτου 1 Θά ήσαν αί 
άληθίναί θύελλα·, καί οί άλ.ηθινοί κλονισμοί έτ,ί τού δένδρου τής ζωής ! 
'Αλλά δέν εννοώ νά κηρύξω ή τόν βραδύν θάνατον καί τήν υπομονήν 

μετά παντός δ,τι είνε «γήϊνον».
’Αλλοίμονο», κηρύσσετε τήν υπομονήν μετά παντός δ,τι είνε γήϊνον; 

Τό γήϊνον σά; ύπέμείνε πέραν τού δέοντος, βλάσφημοι !

Τή άληθεία άπέθανε παρά πολύ ενωρίς ό Έβραΐο; έκεΐνο;, τόν όποιον 
τιμούν οί κήρυκε; τού βραδέως θανάτου, καί διά μέγα πλήθος άνθρώπων 
υπήρξε μοιραία δυστυχία δτι άπέθανε παρά πολύ ενωρίς.

Δέν έγνώριζεν άκόμη παρά τά δάκρυα καί τήν Ολΐψιν τού 'Εβραίου 
μέ τό μίσος τών άγαθών καί τών δικαίων,—ό Ναζωραίο; έκεΐνο; 'Ιη
σού; : τότε δέ κατελήφθη ύπό τού πόθου τού θανάτου.

Διατί δέν έμείνεν εί; τήν έρημον μακράν τών άγαθών καί δικαίων; 
“Ισως Οά έμάνθανε νά ζή και ν’ αγαπά τήν γήν— καί έπίσης τόν γέ
λωτα.

Πιστεύσατέ με, άδελφοί μου I Άπέθανε παρά πολύ ενωρίς· αύτό; ό 
ίδιο; ήθελεν αναιρέσει τήν διδασκαλίαν του έάν είχε ζήσει μέχρι τή; 
ηλικίας μου ! Ήτον αρκετά εύγενή; ώστε νά έπιτελέση τήν άναίρεσίν 
ταύτην I

Άλλά δέν ήτον άκόμη ώριμος. Ή άγάπη τού νέου στερείται ώριμό- 
τητος, έφ' ω καί μισεί τού; άνθρώπου; καί τήν γήν. Έν αύτώ ή ψυχή 
καί αί πτέρυγες τή; σκέψεως είνε άκόμη δεσμευσμέναι καί βαρεία·..

Άλλ’ υπάρχει περισσότερον τό παιδικόν εί; τόν άνδρα ή εί; τόν νέον 
καί όλιγωτέρα θλΐψι;· έννοεΐ καλλίτερα τόν θάνατον καί τήν ζωήν.

'Ελεύθερο; διά τον θάνατον καί έλεύθερος έν τώ θανάτω, θείο; άπαρ- 
νητής, έάν δέν υπάρχει καιρό; νά βεβαίωση, δτι ούτω έννοεΐ τήν ζωήν 
καί τόν θάνατον.

Ό θάνατός σας α; μήν είνε ποτέ βλασφημία κατά τών άνθρώπων καί 
τή; γής, φίλοι μου· τούτο ζητώ έκ τού μέλιτο; τή; ψυχή; σας.

Τό πνεύμα υμών καί ή αρετή υμών πρέπει άκόμη νά διαπυρώσουν 
τήν άγωνίαν σας, δπως ή πυρά τού δύοντο; ήλιου φλογίζει τήν γήν : έάν 
όχι, ό θάνατος ύμών δέν θά είνε έπιτυχία.

Ούτω δ' έγώ θέλε.) ν' άποθάνω ΐνα έξ αιτίας έμού αγαπήσετε περισ
σότερον τήν γήν, φίλοι· καί θέλω νά γείνω καί αύθ'.ς γή ΐνα εύρω τήν 
άνάπαυσίν μου εί; έκείνην, ή όποια έκύησέ με.

Τή άληθεία ό Ζαρατούστρα; είχεν ένα σκοπόν, έρριψε τήν σφαΐοάν του· 
τώρα, φίλοι, είσθε οί κληρονόμοι τού σκοπού μου, πρό; ύμά; ρίπτω τήν 
χρυσήν σφαίραν.

Προτιμώ άντί παντός άλλου νά ίδω ύμά; ρίπτοντα; τήνχρυσήν σφαί
ραν, φίλοι μου! Καί διά τούτο παραμένω έπ ’ ολίγον ακόμη έπί τής 
γή; : συγχωρήσατέ μου το !

Τάδε λέγει Ζαρατούστρα;.

FRIEDRICH NIETZSCHE

Viele sterben zu spat und Einige sterben zu frith. Noch 
klingt frenid die Lehre : «stirb znr rechlen Zeil !»

Άπόξενα άντηχάει ή διδασκαλία τού Ζαρατούστρα : «Πέθανε στόν 
καιρό πού πρέπει!...» Ό θάνατο; άτόμου, ξεχωρισμένου άπό τό 
σωρό τού άγελόζωου, έρχεται σάν έξακολούθηση ζωής διαρκέστερη; καί 
ζωής ανώτερης, δταν έρχεται στόν καιρό του. Διπλό; είταν ό θάνατος 
στό Νίτσε. Όταν τό Γεννάρη τού 1889 στό σώμα τού Νίτσε επέρχον
ταν ό ψυχικό; θάνατο;, ύστερα καί συνέπεια τή; πνευματικής έντασης
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καί κατακουράσεώς του, κι’ όταν προ λίγων ημερών έπήλθε κ’ ή τελι
κή ανάπαυση στό ίδιο άχρηστο πλέον σώμα του, πότε τάχα έπρεπε νά 
επέλθει ; "Α ! Παγωμένο; αϊστάνομαι τά 11 αυτά χρόνια, πού άψυχο 
κουφάρι ό Νίτσες παράμεινε μαζί μας, νά εινε ή στερεότερη γέφυρα τής 
μετάβασής του στήν αιωνιότητα τήν πολυαγαπημένη του, τήν 
ονειρεμένη μητέρα τών όνειροπόθητων παιδιών του, άπό τόν άκαιρο και 
πρόσκαιρο τούτο συναγελασμό. Ναι, μέσα στά έντεκα αυτά χρόνια 
έ ζ η σ ε τό πνεύμα τού Νίτσε· μέσα στά έντεκα αύτά χρόνια ή ψυχή 
του έγεινε ή κεντρομόλος δύναμις τών περιπαθών ψυχών, περιπαθώνγιά 
τό κάτι εκείνο ανέκφραστο τους τό βαθύ, τό βαθύτερο κι’ άπό δ,τι ή 
ημέρα έσκέφτηκε....

...Ό Φριδερΐκος Γουλιέλμος Νίτσε; γεννήθηκε στις 15 τοϋ Όχτώμ- 
βρη τοϋ 1844 στό Rocken bei Lutzen, χωριδάκι τού Μέρζεμπουργ 
στήν Πρωσία, δπου ό πατέρας του είταν πάστορας καί διατηρούσε στό 
σπίτι του τΙς αυστηρές αρχές καί τήν ευαγγελικήν ηθική τού Χριστια
νισμού. Είκοσι πέντε χρονών ό Νίτσες τελειόφοιτος ακόμα τών κλασσι
κών σπουδών στό πανεπιστήμιο τής Λειψίας, άπό διατριβές του, άργό- 
τεοα άπό τόν ίδιον άποκηρυγμένες, έκλήθηκεν έκτακτος καθηγητής τής 
κλασσικής φιλογογίας στό πανεπιστήμιο τού Μπάζελ τής ’Ελβετίας καί 
μετά ένα χρόνο (1870), άφοϋ προτήτερα τό πανεπιστήμιο τής Λειψίας 
χωρίς εξετάσεις τόν άνακήρυξε διδάχτορα, έγεινε ταχτικός καθηγητής. 
Μετά δυό χρόνια, αφού υπηρέτησε πρώτα στόν πόλεμο τοϋ 1870 ώς 
εθελοντής νοσοκόμος, δημοσίεψε τό περισπούδαστο του σύγγραμμα « Ή 
γέννηση τής Τραγωδίας ή Ελληνισμός καί πεσσιμισμός» βιβλίο βαθειάς 
επίγνωσης καί βαθύτερης επισκόπησης τού 'Ελληνικού πνεύματος, άνα- 
τρεπτικό καθιερωμένων παρατηρήσεων τόσο πού ό Μέλλ-ντορφ σέ μιάν 
«’Απάντηση στή Γέννηση τής Τραγωδίας τού Νίτσε» τού επιτίθεται μέ 
βιαιότητα κ’ ειρωνικά βέβαια θέτει επικεφαλίδα «Μέλλοντος φιλολο
γία !» Κ' είναι ή «Γέννηση τής τραγωδίας άπό τό πνεύμα τής μουσι
κής» τό μοναδικό βιβλίο πού εξέτασε άπό τάχρονα δώματα τήν 'Ελλη
νική Ζωή καί τή Ζωή τοϋ μέλλοντος. Ή Διονυσιακή μέθη ξεχύνεται 
σάν χείμαρος υμνητής τής Ζωής και τής Δύναμης. Τό 'Απολλώνιο φώς 
είναι τό μουσικό μετάφερμα τών Διονυσιακών οργίων. Ό Σωκρατικός 
σκεπτικισμός υπονομεύει κι’ αυτήν τήν ύπαρξη. Αντίστροφα διά τοϋ 
παρόν ος στό μέλλον ας ένατενίσωμεν.... Καί μέ τήν intuition, βου
τηγμένοι στδνειρο, ας αΐστανθοϋμεν νά ζοϋμε στήν παληά Ελλάδα. Μέ 
τά χέρια στόν ’Απόλλωνα σηκωμένα αναφωνούμε : «Μακαρισμένε λαέ 
τών Ελλήνων ! Πόσο μεγάλος πρέπει νά είναι άνάυ.εσά σας ό Διόνυσος, 
όταν ο Δήλιος Θεός θεωρεί απαραίτητα τέτια μάγια γιά νά γαίνεί τή 
διθυραμβική σας τρέλλα I» Καί μά; άπαντά ένας άσπρογένης ’Αθηναίος, 
κοιτάζοντάς μας μέ τά υπέροχα μάτια τοϋ Αισχύλου : «Ώ παράδοξοι 
αλλόφυλοι, πείτε καί τούτο λοιπόν : πόσα έπρεπε νά υποφέρει ό μακα- 
ρισμένος αυτός λαός, γιά νά μπορέσει νά γίνει τόσο ωραίος ! Μά τόρα 
ακολουθείστε με στήν Τραγωδία καί προσφέρετε θυσίαν μαζί μου στούς 
βωμούς καί τών δύο θεοτήτων !»

Είναι λοιπόν ή άφετηρία τοϋ Νίτσε ή 'Ελληνική αγωγή καί τό κλασ
σικόν πνεύμα. Καί τό σημείο τής ορμής, αύτό καί παραμένει μέχρι τέ
λους ό συνεκτικός ιστός τής διακυμανθείση; ψυχής τοϋ Νίτσε. Άπό τά 
1873 ώς τά 1876 δημοσίεψε τις «Άχρονες παρατηρήσεις» σέ τίσσαρα 
κομμάτια. Α" ό Δαβίδ Στράους, ό οπαδός (tier Bekenner) κι’ ό συγρα- 
φέας. Β° Γιά τήν ωφέλεια καί τή βλάβη τής ιστορίας γιά τή Ζωή. Γ° 
Ό Σοπενάου-ρ ώς παιδαγωγός· καί Δ° Ό Ριχάρδος Βάγν-ρ στό Μπαύ- 
ρόϊτ. Τό χτύπημα τού διάσημου συγραφέα τού «Βίου του Ιησού», τών 
διάφορων κριτικών και θρησκευτικών του άλλων έργων, τοϋ « Ό Ρω- 
μαντικός στό θρόνο τών Καισάρωυ ή Ίουλιανό; ό αποστάτης» τοϋ εΒολ- 
ταίρου» τέλος τής «Παλιάς καί νέας Πίστης- ένα δόγμα» δπου ό 
Στράους μέγας πολέμιος τής θρησκευτικής κοσμοϊδέας, ζητεί νά στη- 
λόσει παρήγορη θρησκεία τόν αίστητικόν οπτιμισμό, ξεβγαλμένο άπό 
τής Τέχνης τή δημιουργία· τό χτύπημα τών ιστορικών παραδόσεων κα'ι 
σπουδών, πού καθιερόνουν παράκαιρο σεβασμό καί λατρεία στά πεθαμένα 
καί στάπόμακρα· ή εξομολόγηση τής ευγνωμοσύνης του στό βαθύ σκε
πτικό, στό μεγάλο φιλόσοφο Σοπενάου-ρ, πού τοϋ άνοιξε διάπλατο τόν 
ορίζοντα στόν κόσμο τοϋ πνεύματος· ό μεγάλος θαυμασμό; του στό Βά- 
γνεο, άλλον σκεφτικό : «τό δαχτυλίδι τού Νιμπελούγκεν είναι ένα γι- 
γάντιο σύστημα σκέψης, χωρίς τήν άφαιρεμένη φόρμα της», δλα αύτά 
είναι προσπάθεια τοϋ Νίτσε νά εξυψώσει στήν πανύψηλη αίστηση τήν 
ιδέα ενός καινούργιου ενός μεγάλου καί δυνατού Γερμανικού πολιτισμού. 
Στά 1878 καί 1879 δημοσίεψε τό εκτενέστατο σέ δυό τόμους «’Αν
θρώπινο παρά πολύ ανθρώπινο, βιβλίο γιά ελεύθερα πνεύματα», αρχή 
μιάς νέας σκεπτικής περιόδου τοϋ Νίτσε, δπου μιλεΐ μέ άφορισμούς καί 
μέ δογματικά αξιώματα ;

... Was ich finde, was icli suclie— 
Stand das je in einem Buche ? 
Elirt in inir die Narren Zunfl ! 
Lernt aus diesem Narrenbtiche, 
Wie Vernunft kommt—«zur Vernunft»...(*)  

στις «'Ανακατωμένες σκέψεις καί ρητά» καί στόν «'Οδοιπόρο κι ό 
ήσκιος του». Στά 1881 δημοσίεψε τή «Χαραυγή» καί στά 1882 τή 
«Χαρούμενη επιστήμη (La gaya SCieilZ.a)», περίοδο μεταβατική στό 
πνεύμα τοϋ Νίτσε, ή αρχή τής απομάκρυνσης του άπό τό Σοπενάουερ, 
ή άρνηση γιά τή σωτήρια έπίδοαστ. στήν ψυχή τών ιδεών τοϋ π.σιμι- 
στού διδασκάλου, τό ξεφάντωμά τ 
στήν Τέχνη, στήν Πολιτική, < 
ασκητικό καταστάλαγμα τ: 
σμός του κ ’ ή άντιθρησκευτική

επίδραση στήν ψυχή τών
--υ ώ; ύπερεθν.κοΰ προασπιστοϋ όλοϋθε 

„ στή Ζωή, ό θυμός του γιά τό χριστιανο- 
οϋ Βάγν-ρ στόν «I Ιάρτσιφαλ», ό βίαιος άθεϊ- 
τική του άναρχία. Κι ό Νίτσες στά 1883

(') Τ’ο απαράμιλλο αύτό πεντάστιχο άπ'ο τόν επίλογο τών β ’Ανακατωμένων 
σκέψεων» πού τό έβάλλαμε επίτηδες πρωτότυπα γιά να δείξουμε καί τό μουσικό 
κατακϋλισμα τού στίχου του σημαίνει: «Ό,τι βρίσκω, ό,τι ζητώ—βρίσκονταν ποτέ 
σέ- βιβλίο ; Τιμήσατε σέ μένα τών τρελλών τό συνάφι ! Διδαχθείτε άπό τό τρελ- 
λό μου αύτό βιβλίο, πώς ερχεται ή γνώση «στή Γνώση !»....I
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άρχιζε*,  τή δημοσίεψη τού «Έτσ*.  μιλούσε·; ό Ζαρατούστρα;, βιβλίο γιά 
όλους και γιά κανένα» μέ τό πρώτο μέρος του καί τή συνεχίζει εξακο
λουθητικά μέ τή δημοσίεψη καί τών τεσσάρων μερών του έως στά 1885. 
Είναι ή τρίτη περίοδο τοϋ πνευματικού ξετυλίγματος τού Νίτσε, ή ου
σιαστικότερη καί ποιητικοσυμβολικώτ-ρη· είναι ή εποχή τής δαιμον.ό- 
τητάς του πολλές φορές ερχόμενης ώς τήν ακρότητα τού βίαιου, ενίοτε 
συγχιζόμενης στά πέραν μέ τού παοαλογισμού τό σωρείτη. Είναι ή πε
ρίοδο ποΰ έγραψε τό «Πέραν τού καλού καί τού κακού», τή «Γεννεα- 
λογία τής 'Ηθικής· επίθεση», τό «Βάγνερ υπόθεση, μουσικό πρόβλημα», 
τό «Ειδώλων βασίλεμα ή πώς φιλοσοφεί κανείς μέ τό σφυρί», τό « Ό 
Νίτσες εναντίον τού Βάγνερ» μιά συλλογή παλιών — πολλών που φτά
νουν ώς τά 1877—γραφημάτων του όχι χωρίς προσοχή εκλεγμένων, 
τόν «'Αντίχριστο, δοκιμή μιας κριτικής τού Χριστιανισμού» κι ’ άλλων 
ατέλειωτων άκόμα κι’ αδημοσίευτων έργων. Είνε ή υπερένταση τών δυ
νητικών δυνάμεων πλέον, ποΰ ώς σήμερα ό ανθρώπινος νούς δοκίμασε. 
Ό Νίτσες δέν ζεΐ πλέον στή σφαίρα τού επιγείου κύκλου· καταλαμβά

νεται άπό φρικώδεις αγρυπνίες καί προσπαθεί νάν τις πολεμήσει όχι 
πλέον μέ τή θέληση, άλλά μέ τά δραστικότερα υπνωτικά. Ή παλιά 
του άρώστεια, ή άπό τά 1879 ποΰ τόν άδραξε, μιά πάθηση τών μα
τιών μέ συνεχείς δυνατούς πόνους τού κεφαλιού τοϋ δυναμόνει καί τέλος 
μ.ιά νύχτα στις άρχές τού 1889 ό Νίτσες παύει νά ζεΐ ψυχικά· τό 
πνεύμα του άφησε τό σώμα του- είναι πλέον ένας ήσείος άψυχος, μετα- 
κομ.ιζόμενος χωρίς επίγνωση άπό τό Τουρίνο στό Μπάζελ κι' άπό τή 
Γιένα στό Νάουμπουργ, όπου ή οίκογένειά του τόν έδέχτηκε, ώ εΐρωνία 
τών ημερών ! νεκρό νά ζεΐ τόν άθάνατο!...

•
• *

Γιά μένα δέν υπάρχει κωδικοποιημένο Νιτσιακό φιλοσοφικό σύστημα. 
Γιά μένα υπάρχει όλούθε υπονοούμενου. Ό Νίτσες, δπως οί ίδρυταί 
θρησκειών δογματίζει. 'Αλλά ό Νίτσες δέν είναι κ ύ ρ ι ο ;■ δέν θέλει 
δηλαδή νά είναι· κι ’ αύτό είναι τό εξαιρετικό, τό μοναδικό, τό άκατα
νόητο γιά τό μεγαλείο του μυστήριο τού Νιτσιακοΰ δογματισμού. Είτε 
δέν κατανόησα έγώ τό Νίτσε, είτε ναι, δέν θά έπιτραπεΐ σέλεύτερο ’
πνεύμα νάφορίσει τό Νιτσιακό πνεύμα. «Χάσετε με καί τόν εαυτό σας >
εύρετε...» διδάσκει ό’Ζαρατούστρας. Άπό κεΐ όρμώμενοι δέν άκούμε πια J
τήν άτόφια λαλιά, αλλά τήν απόβαθη μουσική συμφωνία ποΰ κατακυ
λάει στό πνεύμα μας. Ό Νίτσες δέν θέλει νά είναι κύριος. Δέν ζη
τεί τήν ύπεροχή διά τού πολέμου, απλώς ώς υπεροχή καί καταστάλαγ
μά του ώς δεσπότου καί κυρίου. Τό έ γ ώ στό Νίτσε δέν είναι ό σκοπός, ί
άλλά ή αφορμή. Ή άπομόνωση δέν είναι ή άσκητική ανάπαυση τού χρι
στιανικού δόγματος. Ό Νίτσες παντού καί πάντα πολεμά. Δέν έννοεΐ 
ούτε τό ξεκούρασμα. "Ο,τι χαλαρόνεί τήν εξέλιξη, δ,τι αδυνατίζει τή 
Ζωή, είναι πρόσκομμα ποΰ πρέπει νά γκρεμιστεί. Ή απομόνωσή του 
είναι δπως ή άπομόνωση τού Ήλιου. Τό έγώ, ή κυρία κατίσχυση τού 
αληθινά δυνατού είναι ή Ηλιακή κυριαρχία : «Δέν ξέρει τήν ευτυχία 

τού λαμβάνοντος.» Ό δυνατός δέν αποβλέπει στό νά πέρνει, άλλά σκορ
πάει καί y'j'tv. καί δωρεΐ, χωρίς νά καταδέχεται νά υποβλέπει στήν άν- 
ταπόδοση. Είναι ό Ήλιος ό παντοδύναμος, ή πηγή τής Ζωής τού συ

στήματος του.
Κ ’ έτσι ό υπεράνθρωπος φαίνεται σάν δν μ ’ ώρισμένη φυσιο

λογική υπόσταση; Αλλοίμονο·;, όχι ! Ό υπεράνθρωπος είναι ιδανικό τού 
έκάστοτε άνθρώπου. ’Ιδανικό μή ζητούμενο στήν πέραν, άκόμα μακρή- 
τερα στή μεταφυσική στήν υπερπέραν περιοχή τής ούσίας, άλλά ιδανικό 
υποβαλλόμενο στήν ψυχή άπό τή ζωή, στό παρόν άπό τό μέλλον. Κι' 
αύτό είναι ή υπέρτατη ηθική. Ό Ν τσες δέν έξήρθη στά μεταφυσικά 
φτερουγίσματα, θέλοντας νά ένωθή μέ τά πνεύματα. Δέν υπο
βάλλει τή μετά θάνατον ηρεμία καί νιρβαναϊκή μακαριότητα, δπως ό 
Βούδδας ή ό Σοπεγχάουερ, ούτε τήν άνταπόδωση μέ τόκο τών άγαθών 
έπΐ τής Γής πράξεων στήν άνάερη, στήν ανυπόστατη μέλλουσα Ζωή, 
δπως ό Χριστός ή ό Μωάμεθ. Γι' αυτόν είναι ή Γής ό κόσμος κ' έπΐ 
τής Γής ό Θεός καί στή ζωή μας ή αιωνιότητα. Είναι ή υπέρλαμπρη 
δόξα ή Ζωή κ’ ή ηδονή τού κόσμου, δηλαδή τής Γής τό βαθύτερο όνειρο, 
πού θά έβλεπαν καί τάστρα άκόμα. Κ’έτσι ή απαισιοδοξία δλων τών 
θρησκειών καί τών φιλοσοφικών πανοραμάτων, αύτή είναι ό κρυφά μπα
σμένος διάβολος, ό άλλως θεός τής παράδοσης.

"Άλλως τε τά δ.ια τού υπεράνθρωπου θά έσυγχίζονταν, δπως πάντα 
συγχίζεται κι ό έ γ ω ί σ μ ό ς ό Νιτσιακός πρός όλους τούς έγωϊσμοΰς 
είτε άπό τό Στίρνερ ξεβγαίνουν είτε άπό τόν Έμερσον είτε άπό όποιον 
άλλον. Κ' έγώ, σάν οί κοντούρες τού υπεράνθρωπου γιά πρώτη φορά 
μού παρουσιάστηκαν, θυμήθηκα τόν έ ξ α ι ρ ε τ ι κ ό άνθρωπο τού με
γάλου μυθ'.στοριογράφου Δοστογιέφσκη,(*)  ποΰ, άπέναντι τού σ υ ν η θ ι- 
σ μ έ ν ο υ άνθρώπου, τού υποκείμενου στήν πειθαρχία, στό νόμο, τού 
πληρόνοντος κάθε παράβασή του, έχει τό ηθικό δικαίωμα σέ κάθε έγ
κλημα. Άκόμα θυμήθηκα τή μεγάλη καί μοναδικήν έποχή τής Ανα
γεννήσεως στήν ’Ιταλία, ποΰ πράγματι οί έξαιρετικοί έκεΐνο*.  άνθρωποι 
αϊστάνονται νά έχουν καί τό ηθικό δικαίωμα στό έγκλημα καί τό νομι
κόν άκόμα. Κ' είδα άργότερα πόσο ό Νίτσες αυτός τήν εποχήν έκείνη 
Ονειρεύεται. Τό ζήτημα τής Αναγέννησης, λεγει στόν «Αντίχριστο» 
είναι τό ζήτημά μου. Βλέπει κάτι σάν δράμα μεγαλοφάνταστο κ'υπερ
βολικά παράδοξο, όλες τις θεότητες τού Όλυμπου σάν νά είχαν αφορμή 
νά γελούν τάθάνατά τους τά γέλοια, βλέπει — τόν Κ α ί σ α ρ α Β ό ρ-

(') Ό ίδιος ό Νίτσες στό «Ειδώλων βασίλευα» στό κεφαλαίου .Ό κακούργος 
καί τί τοϋ συγγενεύει» ομολογεί πώς άπό τό Δοστογιέφσκη τό μοναδικό ψυχολόγο 
είχε κάτι νά μάθει «ανήκει, λέγει στις ωραιότερες ευτυχίες τής ζωής μου, πολύ 
περσότερο από τήν άνακάλυώη τοϋ Στένδαλ». Γιά τόν εξαιρετικόν άνύοωπο διές 
Δοστογιέφσκη «’Ενοχή κ εξιλασμός» τρίτο μέρος, πέμπτο κεφάλαιο.

Ο Ό Μακιαβέλλης είναι ή φιλοσοφική έκφραση τών ιδεών τής Αναγέννησης, 
όπως ό Λούθηρος τής Μεταρρύθμισης. Κ· άλλα έργα του είναι αξιοθαύμαστα, άλλά 
τό πρότυπο τοϋ πρίγκηπα στό oil principe» ή μεγάλη εικόνα δηλ. τοϋ Καισαρα 
Βόργια είναι τό μεγάλο αριστούργημα τής αιτιολογίας τής σκληράδας.
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για ώς πάπαν...Καί τον Καίσαρα Βοργία χαρακτηρίζει άλλου ύ
περό, νθρωπο. (*)  Δεν εννοεί τίποτε ποΰ δέν επιτρέπεται σάνθρωπο πού 
θάναστήλωνε βέβαια τή Διονυσιακή μέθη, οδηγό τής α ϊ ώ νιας έ π ι- 
στροφής, δυνατό που θά έγκρέμιζε τδ παραλυτικό χτίριο τού χρι
στιανισμού. Καί λοιπόν αυτό, άν ό Καίιαρας Βόργιας έγίνονταν πάπας, 
θά έφερνε τή νίκη, ποΰ σήμερα μονάχος ό Νίτσες λαχταράει.

Όμως οί πρώτες μου αυτές αναπλάσεις υποχώρησαν στή γνησιότερη 
αντίληψη τής συμβολικιας μορφής τού υπεράνθρωπου. «Είμαι ένας δια
λαλητής τ' αστροπελεκιού καί μ.ιά βαο-ιά σταλαγματιά από τό σύγνεφο, 
λέγει ό Ζαρατούστρας, δμως αυτό τ' αστροπελέκι λέγεται υπεράν
θρωπος». Ό υπεράνθρωπος δέν έχει ώρισμένη μορφή. «Άλλοτε; 
είσαστε μαϊμούδες, μά και τόρα άκόμα ό άνθρωπος είναι περσότερο μαϊ
μού άπό όποιαδήπο-ε μαϊμού». Μέσα στον άνθρωπο είναι ή μαϊμού κι ό 
ύπεράνθρωπος· δυστυχώς και τό σκοινί άπάνου άπό τήν άβυσο, τό σκοινί 
τό τεντωμένο ανάμεσα ζώου κ’ υπεράνθρωπου. « Ό ύπεράνθρωπος είναι 
ή αίστηση τής Γής». Είναι λοιπόν, οφείλει νά είναι τό εξελισσόμενου 
ιδανικό τοΰ εξελισσόμενου ανθρώπου. Κέτσι ό υπεράνθρωπος θά είναι 
καί κακούργος, ό κακούργος τών εγκλημάτων ποΰ διαχύνουν τό 
δυναμικό ρευστό τής Ζωής. Ό διηνεκής πόλεμος γιά τήν κατίσχυση τής 
ήδονής τής Ζωής, πού κατέχει τήν αιωνιότητα, δέν επιτρέπει 
τήν προσόρμηση στά λιμάνια τής ήσυχίας. Άν ό ύπεράνθρωπος είτε 
μόνιμο ιδανικό είτε μόνιμη φυσιολογική μορφή, Οά έσάπ'.ζε κάποτες, 
καί Οά αναγκάζονταν έτσι ένας άλλος Νίτσες νά έλεγε τότες στούς ΰ- 
περανθρώπους : αΕίσαστε μιά φορά άνθρωποι μά καί τόρα ό ΰπεράνθρω- 
πος είναι περσότερο άνθρωπος άπό τόν άνθρωπο». Όχι! "Ετσι διαιστά- 
νομαι τήν πνοή τού ΰπερανθρωπισμοΰ, ποΰ μάντρειεύει καί μέμψυχώνει 
καί μέ ζωντανεύει, τήν κυμαινόμενη, δταν περνάει κι άπό τίς ιστορικές 
μορφές, νά ξεχύνεται κι άπό τόν Καίσαρα Βοργία. Καί τήν αίστηση τής 
ως τόρα τελειότερης ήθικής, τής ηθικής τού ΰπεράνθρωπου, τού πνιχτή 
τής αμαρτίας, ομολογώ πώς στον τόπο μας δέν τήν αΐστάνομουν. Ό Νί
τσες στήν ψυχή μου δέν νικούσε τό Σοπεγχάουερ, γιατί ήμουν γεννημέ
νος κι άναθρεμένος στήν 'Ελλάδα. Ό Νίτσες δέν κστίσχυε άκόμα νά 
σαρκοποιήσει μέσα μου τή βαθειά γλύκα τής Ζωής, πού μιάν αύγή έτυχε 
νά μού χαμογελάσει. Μέσα στά εδάφη τής Γερμανίας κι όχι άμέσως 
άναψαν τά μάτια μου στό ΰπεολαμπρότατο φώς καί δέν έκλεισαν άπό τό 
θάμπος. Έσφυζε γύρο μου ή Ζωή κ' ή ηδονή της έκεϊ. 'Εκεί αΐστάνθηκα 
τή δύναμη καί τήν αιωνιότητα ποΰ δίνει. Κι δταν ή τάση τών Γερ
μανικών ονείρων καί τής Γερμανικής Ζωής μού φανερώθηκε στό ξετύ- 
λ'.γμά της, τότες είδα πώς ό Νίτσες δέν είταν, πάρεξ ό φιλοσοφικός 
αντιπρόσωπος τής σημερινής Γερμανίας, ό ποτισμένος έξιδανίστής τών 
έ ρ γ ω ν ενός αληθινά υπεράνθρωπου, τού Μπίσμαρκ.

Καί αλήθεια παρακολουθεί ή φιλοσοφική αιτιολογία τή Γερμανική ζωή 
πάντα. Ό Νίτσες είναι ό σημερινός καί τού μέλλοντος ό φιλόσοφος. Κ' 
ή εξέλιξη τής άποκάλυψής του φέρει όλούθε τή σφραγίδα τής άναγενώ- 
μενης συνακόλουθα Γερμανικής δύναμης. Ή Διονυσιακή μέθη γεννιέται 

μέ τό νικηφόρο πόλεμο, κι ό πόλεμος είταν καί τού Αισχύλου ή υπε
ροχή. Οί άφορισμοί καί τάξιώματα, ό ύπερεθνικός ενθουσιασμός, τό 
γιγάντιο ένδιαφέρο γιά τή Γερμανία — τήν ενωμένη πλέον δύναμη — είναι ό 
έξεγειρόμενος οργασμός τού γερμανικού έ γ ώ, τού πρωτοστάτη στήν πο
λιτική κίνηση τής Ευρώπης*  είναι ή συμμαχία τών τριών αυτοκρατύρων. 
Καί ή κατάσταση ποΰ δημιουργήθηκε μετά τό συνέδριο τού Βερολίνου, 
ή αρχή τής στρατοκρατίας, ή ένταση τών δυνάμεων τών κρατών, ό σοβα
ρότερος καί γιγαντωδέστερος καί καθημερινός πόλεμος τών τελευταίων 
χρόνων, τό ανθρωπινότερο κ’ έξυγειαντικότερο τούτο έργο τού Μπίσμαρκ, 
εντείνει καί τού Νίτσε τό πνεύμα καί κωδικοποιεί φιλοσοφικά, μεταρ- 
σιωτικά, ύπερσυμβολικά γιά μίαν αίώνιαν ανακούφιση, τήν ψυχή τού 
έργου τού Μπίσμαρκ καί γένεται έτσι ό διδάσκαλος τής α ΐ ώ νιας 
επιστροφής.

Ό Νίτσες στή σφαίρα τού λόγου, δπως ό Μπίσμαρκ στή σφαίρα τού 
έργου είναι ή συσσωματοποίηση δλων τών ά ξ ι ώ ν. Γύρωθέ του δέν 
υπάρχουν φράχτες. Όλα πέφτουν κάτου άπό τό χτύπημα τού σφυριού 
του. Τά στημινα ιδανικά καί τά κάτοπτρα πού άντακλώνται τά ιδανικά. 
Είναι ό πολεμιστής ποΰ δέν αναπαύεται καθόλου. Δέν ξεχάνει τήν Κα- 
πούα, ποΰ δηλητηριάζει τόν 'Αννίβα : « ’Αδέρφια μου στόν πόλεμο»
«μόνον ό πολεμιστής είναι έλεύτερος». Μόνον ό έλεύτερος ζεΐ I . .

Κέτσι ό Νίτσες περιφρονεΐ τό πλήθος, τό άγελόζωον δπως τό λέγει, 
τό άρχοντομανιακό, τό άνελεύτερο, τό διψασμένο γιά ευτυχία. 
Όμως δέν θά τό άφίσει ήσυχο- θάν τού δεσμέψη τό ένστιχτο, δταν δέν 
θά μπορέσει νάν τού ξυπνήση τή μεγάλη λαχτάρα. Καί θά στριμώξ-.ι 
στό στρατό του τίς άγέλες, ένας αυτό, οδηγός τους καί θά κρατήσει 
τήν έ λ ε υ τ ε ρ ί α τού συνόλου έτσι, γιά νανανεβεΐ τά σκαλοπάτια 
τής ήδονής τής Ζωής.

*
♦ ·

Καί θέλω νά πώ, πώς φαίνονται σάν πανόραμά μου οί δυό τού Γερ
μανικού πνεύματος κολοσσοί : Ό Γκαΐτες κι ό Νίτσες. « Ό Γκαΐτες, 
λέγει ό Νίτσες, δ,τι ήθελε, είταν ό λ ό τη τ α». Δέν είναι άποκάλυψη 
ο λόγος αυτός. Άλλ' ό Γκαΐτες είταν αυτός ό ίδιος ολότητα. Στηριγ
μένος στή Γής απλώθηκε στό σύμπαν. Δέν ύπάρχει περιοχή πού νά μήν 
τήν έπιασε. Ό Μιχαήλ Άγγελος μιά φορά στή Καράροα έλόγισε νά 
στηλόσει άγαλμα άπάνου στό βουνό παμμέγιστο, σάν νά έστηρίζονταν 
μόλις στή Γής. Τέτιοι είνε δλοι οί λογισμοί τού Γκαΐτε. Ό πόθος του

(·) Για νά φανεί πώ; εκρινε καί κατέχρινε ό Νίτσε; παραθέτουμε άπό τό «Ζή- 
τηαα τοΰ Βάγνερ» τί λέγει για τόν Πάρτσιφαλ, τή αφετηρία τή; επιΟεσεω; του : 
«... Τό τελευταίο του έργο είναι σ' αυτό τό παμμέγιστο του αριστούργημα. Ο 
Πάρσιφαλ Οά κρατεί αιώνια τή θέση του στήν τέχνη τοΰ ;ελογιασματο;.., Γο 
θαυμάζω αυτό τό έργο- λαχταρούσα νάν τό είχα καμωμένο εγω δ ίδιος και γιατί 
5»ν τοχω τό έ ννο ώ!...» ’Από τέτια κατανόηση ή επίθεση εξαγνίζει. καΟΐ έκ
φραση καί συγκινεϊ ή ειλικρίνεια της τά μυ/αιότατα πλέον παλάτια τή; ψυχή;, 
ποΰ θρονιάζει ή πίστη!..
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διασχίζει τά βάθη καί τά ύψη. «Δέν εί/αι γεγονός Γερμανικό, λέγε', ό 
Νίτσες γιά τό Γκαΐτε, άλλ' Ευρωπαϊκό». Εινε κάτι παραπάνου- είναι ή 
προσωποποίηση τής κ α θ ο λ ι κ ό τ η τ α ς κ ’ ή συγκέντρωσες χρόνου 
καί τόπου, είναι ό αιώνιος.

Κ’ έτσι ό Νϊτσις στό καθολικό γκρέμισμα τών εϊδώλων(’) πού ό χρό
νος κ’ ή ιστορία έστησε, ξεχωρίζει ιδιαίτερα τό Γκαΐτε. Τοϋ βρήκε κι 
άπό τά Ζητήματα του. «Ένα πνεύμα γίνομένο τόσο ελεύθερο στέκε
ται μέ χαρούμενο κ' έμπιστεμένο Φαταλισμό άνάμεσα σόλα, στήν π ί- 
σ τ η, κ' ή μονάχη κατηγορία του Οά είταν ή έν π α ν τ όλων άπο- 
λύτρωση κ ’ επιβεβαίωση—ό Γκαΐτες δέν ά ρ ν ε ΐ τ α ι πλέον...» 
Κ'. ό Νίτσες εξακολουθεί «άλλα αυτή ή πίστη είναι ή πανύψηλη κι άπ' 
δλες τις δυνατές πίστες- αυτήν έγώ έβάφτισα μέ τδνομ.α τοϋ Δ ι ο ν ό
σου».

Καί διαιστάνεται κανείς συμαζευόμενη τήν έκταση τοϋ Νίτσε νά έχει 
μιά θέα στήν καΟολικότητα τοϋ Γκαΐτε. Ό Νίτσες είναι σάν μέρος τοϋ 
Γκαΐτε, άλλά τόσο άνεπτυγμένο στήν άτομικότητά του, πού είναι α ΰ- 
τ ό ς πλέον 1 Είναι ή Γής τοϋ 'Ηλιακού συστήματος. "Η κι αλλιώς Οά 
αίστάνομουν, Οά έβλεπα δηλαδή σάν δράμα μεγαλοφάνταστο, τό Νίτσε 
όχι στή Γής στηριγμένο νάπλώνεται στά σύμπαντα, άλλά άπό τά σύμ- 
παντα διαχυμένο νά συγκεντρώνεται στή Γής.

Καί τό συνοπτικό, τό άτελές αύτό σημείωμα — ό Νίτσες μόνον αύτο- 
ϋποβάλλεται — Οάν τό κλείσω μεταφράζοντας λίγα τοϋ Νίτσε στό Γκαΐ
τε. Είνε άπό τό τελευταίο του καταστάλαγμα καί τόσο άναγκαΐο γιά 
τό άρθρο μου. «Ό Γκαΐτες είναι ό τελευταίος Γερμανός πού σέβομαι. 
Θά είχε αίστανθεΐ τρία πράγματα, πού αϊστάνομαι, — καί συνν-ννοού- 
μεθα ύπεράνω τοϋ «Σταυρού»... Συχνά μέ ρωτούνε γιατί κυρίως γρά
φω γ ε ρ μ α ν ι κ ά- χειρότερα δέν Οά διαβαζόμουν πουθενά άπό τήν 
πατρίδα μου. Μά τέλος ποιός ξέρει κι άν τό έ π ι 0 υ μ ο ϋ σ α σήμερα 
νά διαβάζομαι;—Νά δημιουργείς πράγματα, ποϋ ό χρόνος τοϋ κάκου 
νάκονίζει τά δόντια του- κατά τή φόρμα, κατά τήν ο ϋ σ ί α γιά νά ενο
χληθεί μιά μικρή αθανασία—αρκετά μετοιόφρων δέν εΐμουν ακόμα, λι- 
γώτερα νά ζητώ άπό μένα. Οί μορφές τής « Αιωνιότητας »(*)  είνε ό 
άφορισμός, τάποφθέγματα, δπου έγώ είμαι ό πρώτος μές τού: Γερμανούς 
διδασκάλους (Meister). Ή φ λοδοξία μου είναι νά λέγω δέκα φράσες 
ό,τι κάθε άλλος Οάν τό έλεγε σένα βιβλίο,—δ,τι κάθε άλλος δέν Οάν 
τό έλεγε σένα βιβλίο.

Έδωκα στήν ανθρωπότητα τό βαθύτερο βιβλίο πού κατέχει- τό Ζ α- 
ρατούστρα μου....... »

17 τ' Αύγουστου 1900
Γιάνιις Α. Καιιπύιίης

ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ"
ΥΠΟ Η. G. M ELLS

(’) Βλέπε καί «Διονύσου διθύραμβοι» ποιήματα 
φτασμένα άπ'ο τ’ο Γιάννη Καμπύση». Τ'ο Βιβλίο 
φεϊου μας.

τοϋ Ί'ριοερίκου Νίτσε μετα
παρέχεται καί διά τοϋ γρα-

κυλιόμενον ανάκλιντρο·/, τό όποιον επρό- 
των, πτωχός άνθρωπος, κωφός καί έπί- 

Οστερ, καί τόν όποιον περιεμάζευσαν εις τό σπίτι 
Ό Όστερ είχεν ιδέαν δλως παράδοξον διά τούς υγιει

νούς περιπάτους. Μίαν φοράν, ή αδελφή μου, έπιστρέφουσα άπό τό νοσο- 
συνήντησεν είς τό Κάμδεν Τάουν, πλησίον 

τό ανάκλιντρου ήσυχος, ενφ ό 
έδοκίμαζε μέ χειρονομίας άβε- 

τοϋ οδηγού του.
, ήρχισε νά κλαίη. 
τάσι, βγάλτε με ά 

,,έρι της.
τί είχε, άλλ' αδελφή μου 

ϊς τήν οικίαν καί μετ' ολίγον ενφ ανέ- 
τήν όποιαν έδοκίμαζε τόν άφήκε ολίγον 

, νά ξαναβλέπη κανείς τ’ άστέρια, 
; έμεσουράνει.

, , , . . , ι, δτι έφερόμην άκαταμαχήτως πρός
τά κύματα. Κατ ' άοχάς δένέφοβήθηκα .... Φυσικά ήταν νύχτα ....

μοϋ έφαίνετο παράδοξον.
• _ 1?.· .Τ..· V.irA*.

Λείαν στό νερό, πού ήταν ήσυχο κ 
. . ένα κϋυα αθεώρατο ποϋ 

βυθιζόμου/ μέσα του.
:ώς σκέπαζε χώρον 

τό νερό ανέβηκε 
τό απέθαντο εκείνο δέρμα ε- 

φάνηκε νά σχίζεται καί νά ξανακλείη πάλιν απάνω μου. Τό φεγγάρι 
έκανε ένα πήδημα στό/ ουρανό, έγεινε πρασινωπό καί ξεθωριασμένο, καί 
τά ψάρια έτρεχαν γλήγωρα ολόγυρά μου, σά/ πράγματα καμωμένα από 
γυαλί διάφανο. Ύστερα πέρασα μέσα άπό μπλεγμένα φύκια ποϋ έλαμπαν 
σάννάταν βερνικωμένα. Έβυθ.ζόμου/ λοιπόν μέσα στήθάλασσα,καί τ’άστέ- 
ρ·.α έσβυναν ένα-έ /α καί τό φεγγάρι γίνο/ταν π.ό πράσινο καί πιό σκοτεινό 
καί τά θαλασσινά φυτά έπαιρναν χρώματα φωτεινά, κόκκινα, άλικα. Όλ’ 
αύτά ήταν πολύ μυστηριώδη καί χαμένα καί δλα έσείοντο άπό έ/α έλαφρό 
ρΐγος. Σέ δλο αύτό τό διάστημα, άκουα τις στροφές άπ ’ τις ρόδες τοϋ 
καθίσματος μου, τά βήματα τών άνθρώπων ποϋ περνούσαν κοντά μου,

Οί Δάβιδσον ενοίκιασαν ένα 
κειτο νά ε'δηγή ένας έξάδελφός 
μονος, ονομαζόμενος 
των άπό οίκτον.

ζου.εΐον τών σκυλιών, τού; 
τοϋ Βασιλικού Σταυρού. Ό Όστερ έσυρε 
Δάβιδσον, προφανώς πολύ τρομαγμένος, 
βαίας τυφλού νά προσέλκυση τήν προσοχήν 

Όταν ήκουσε τήν φωνήν τής άξελφής μου
— ’£2 βγάλτε με άπ' αύτό τό φοβερό σκο· 

άλλοιώς Οά πεθάνω, ικέτευε ζητών νά. πιάση τό χέ
Τοϋ ήτον απολύτως άδύνατον νά έξηγήση 

άπεφάσισε νά τόν επαναφέρουν εις τήν οικίαν καί μετ ’ ολίγον ενώ ανέ
βαινε πρός τό Χάμστεδ, ή φρίκη τήν έδοκίυ.αΓε τόν ά
κατ' ολίγον. Ήτον ώραΐα, έλεγε, 
μολονότι ήτο μεσημβρία καί ό ήλιος

— Ένόμιζα, μοϋ έλεγεν άργότερα

καί μιά νύχτα χαριτωμένη.
— Γιατί φυσικά, ήοώτησα,
— Βέβαια, είπε, είνε πάνι 

Τέλος πάντων, πηγαίναμε κα 
έλαμπε στό φώς τοϋ φεγγαριού . . . . ε 
πιο φαρδύ καί π·.ό ενωμένο καθώς ρ 
νεια έλαμπε σά δέρμα .... καί Οάλεγ 
'Αργά., πολύ αργά, διότι ή κλίσις ήτον ελαφρά, 
μάτια μου, καί, καθώς κατέβαινα ακόμα, τ< 
φάνηκε νά σχίζεται καί νά 
έκανε ένα πήδημα στό/ ουρανό, έγεινε πρασινωπό καί

ρεχαν γλήγωρα ολόγυρά μου, σάν ·

έδώ,

σς

διότι αύτό
α νύχτα έκεϊ δταν έδώ είνε ήι/.έρα . . 
:’ε'/- ' ' 2— .....

γίνονταν 
Η έπιφά - 

άδειον. 
ώς τα

(’) Βλέπε τ'ο «Περιοδικόν μας» τεύχος Ι2ον τής 15 Αύγούστου.
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καί μαζρυσμένε; φωνές ένό; εφημεριδοπώλου ποΰ πουλούσε τήν «Pall 
Mall Gazette».

Εςακολουθοΰσα νά βουτιέμαι βαθύτερα στό νερό. Σέ λίγο, δλα έ- 
γε-.ναν μαύρα, πίσσα, ολόγυρά μου· ούτε μία αχτίδα απ' άπάνω γιά 
νά φώτιση τό σκοτάδι καί όλα τά πράγματα ποΰ μέ περιτριγύριζαν έ
βγαζαν φώσφορο καί γίνονταν ποιο φωτεινά. Τά φύκια κινούνταν, βα- 
θεια, καί έλαμπαν σάν φλόγες λάμπας άπό σπίρτο. Τά ψάρια προχω
ρούσαν με τά μάτια στυλωμένα καί τό στόμα ορθάνοιχτο, περνούσαν 
καί ςαναπερ?ούσαν από μέσα μου. Ποτέ μου δέν φαντάσθηκα παρόμοια. 
Στις ράχες τους έτρεχαν γραμμές πύρινες σάν νά τάς έγραψαν μέ μολύβι 
απο φωτιά.

Κάτι σάν τέρας φριχτό μέ πολλά χέρια μπλεγμένα πέρασε, κολυμ
πώντας πρός τά οπίσω, ύστερα είδα νάρχεται άργά, πρός εμένα, άπό τό 
βάθος τής σκιάς, ένας όγκος άμορφος, αλλού φωτισμένο; κι’ άλλού σκο
τεινός, πού καθώς έρχονταν, διελύθη σέ χιλιάδες μικρά ψάρια πού πά
λευαν και μανίωναν με κάτι πού έπλεε. Προχώρησα κατ' εύθεΐαν πρός 
αυτό καί σε λίγο, ξεχώρισα, μέσα στή σύγχίση καί τό φώς πού έβγα
ζαν τα ψάρια τά φωσφοροβόλα, ενα κομμάτι ξύλο καραβίσιο σπασμένο, 
πού περνούσε άπ’ άπάνω μου καί τό σκοτεινό σκάφος ένός καραβιού νά 
σαλεύη αποδώ κι' άποκεΐ μέ σχήματα φωσφοροβόλα, τρεμουλιαστά καί 
σΖισΙ1®να> !Χ*σα στ* δαγκάσματα ψαριών πού δέν μετριούνται. Τότε θέ
λησα νά προσελκύσω τήν προσοχή τού Όστ-ρ, τόσο ή φρίκη πού δο
κίμαζα ήταν βίαιη. “Αν δέν ήρχετο ή άδελφή μου πήγαινα ΐσια-ίσια 
νά περάσω μέσα άπ’αύτάτά. .. πράγματα τά μισοφαγωμένα. Φαν- 
τάσου, Μπέλλοζ, αεγάλες τρύπες μέσα στό σώμα τους καί .. "Ας μήν 
ξαναμιλήσουμε γι ’ αύτά. Τίτο τρομερόν.

IV

Επι τρεις εβδομάδας, ό Δάβιδσον έμεινε·? εΐ; τήν αυτήν παράδοξον 
καταστασιν. Έβλεπεν αντικείμενα, τά όποια ήμεΐ; έφανταζόμεθα δτι 
ανήκουν εί; κόσμον άπολύτω; φαντασμαγορικόν καί ή το καθ’ ολοκλη
ρίαν τυφλό; διά τόν κόσμον ό όποιος τόν περιέβαλλε. Κατόπιν, μίαν 
Τρίτην, ενώ ήρχόμην, συναντώ τόν γέροντα πατέρα τού Δάβιδσον εί; 
τήν είσοδον.

— Μπορεΐ νά ΐδή τό δάκτυλό του ! μού έφώναξε μέ αληθινήν παρα
φοράν χαρά; και προσπαθώ·? νά περιβληθή μέ μυρίας προσπάθεια; τό έ- 
πανωφόριόν του. Μπορεΐ καί βλέπει τό δάκτυλό του έπανέλαβε, μέ δά
κρυα εις τά μάτια. Έ, Μπέλλοζ, τό παιδί μου θά γιατρευθή σέ λίγο, έ ;

Ώρμησα εις τό δωμάτιον τού Δάβιδσον. Έκράτει εμπρός εις τά 
μάτια του μικρόν βιβλίο·? τό όποιον παρετήρει γελών, άσθε?ή γέλωτα 
σιωπηλόν.

— Παράξενο ! θάλεγες πώς είνε μιά κηλίδα πού στέκεται εδώ στό 
« μέσον, είπε δεικνύω? σημείο·? αόριστον μέ τό δάκτυλό του. Είααι στους 

β?*Ζ ίυί> δπως συνήθως, καί οί πιγγουίνοι ταλαντεύονται καί παίζουν 
δπως πάντα· ήταν μία φάλαινα πού φαίνονταν άπό καιρό σέ καιρό στήν 

επιφάνεια, τώρα εινε πολύ σκοτάδι γιά νά τήν διακρίνη κανείς καθαρά. 
'Αλλά βάλε κάτι τι α ύ τ ο ύ, καί τό βλέπω τό βλέπω πολύ καλά ! 
Σέ μέρη εινε χαμένο καί άόριστο, άλλά πάλε τό βλέπω, σάν σκιά ά- 
βέβαιη. Τό παρετήρησα σήμερα τό πρωί, δταν μ' έντυναν. Είνε σάν 
αιά τρύπα σ' αυτόν τόν κολασμένου κόσμον τών φαντασμάτων. Βάλε 
τό χέρι σου στό δικό μου. Όχι.... μή εκεί.... Ά ναι... ΤΙ βλέπω I 
τό κάτω μέρος τού λιχανού καί ένα κομμάτι μανικέτι· θάλεγες μιά ά
κρη τού φαντάσματος τού χεριού σου, πού ξεμακραίνει άπάνω στόν σκο
τεινόν ουρανόν. 'Εκεί δίπλα είνε ένας άστερισμός σάν σταυρός πού φαί
νεται ....

Άπό τής ημέρας εκείνης ό Δάβιδσον ήρχίσε νά καλλ'.τερεύη. Ή διή- 
γησις τήν όποιαν έκαμνε τών μεταβολών αίτινες έπήλθον, δπως και αι 
περιγραφαί τών οραμάτων του ήσαν παραδόξως πειστικαί. Κατά κηλιοας, 
εις τό δραματικόν του πεδίον, ό φαντασμαγορικός κόσμος καθίστατο μάλ
λον αόριστος, διαφανής τρόπον τίνά, καί διά μέσου τών διαφανών αυτών 
ρηγμάτων ήρχισε να βλέπη εύδιακρίτως τόν πραγματικόν κόσμον πέριξ 
του. Αί κηλϊδες ηύξήθησαν κατ' άριθμόν, ήνώθησαν, έπεκτάθησαν, μέ- 
χρις δτου δέν είχε πλέον εις τό δραματικόν του πεδίον, παρά ολίγας 
σπάνιάς γωνίας σκεπασμένας. Κατώρθωσε νά εγείρεται καί νά διευθύνε
ται μόνος του, νά λαμβάνη τήν τροφήν του νά άναγίνώσΖη, νά καπνίζη 
καί τέλος νά φέρεται δπως κάθε άλλος πολίτης. Κατ’ αρχάς, τόν έφε- 
ρεν εις μεγάλην άμηχανίαν τό νά έχη δύο δράματα ενώπιον του, επι
τιθέμενα δπως αί όψεις τής μαγικής λαντέρνας, άλλά κατόπιν άπό ολί
γον καιρόν επέτυχε νά διακρίνη μέ σαφήνειαν τό πραγματικόν τού φαν
ταστικού.

Κατ’ άρχά; παρεδόθη ολόκληρο; εις τή? χαράν του καί ήθέλησε νά 
συμπλήρωσή τήν θεραπείαν του διά τής γυμναστικής καί τών τονωτι
κών. Άλλά καθώς ολίγον κατ' ολίγον έσβυνεν εις τά μάτια του ή μυ
στηριώδης νήσος ήσθάνετο δι’ αυτήν παράδοξον ενδιαφέρον. Ηύχετο πρό 
παντός νά έπιστρέψη εις τά βάθη τής θαλάσσης καί έπαιρνούσε τόν και
ρόν του περιπλανώμενος εις τάς μακρυνάς συνοικίας τού Λονδίνου ζητών 
νά εύρη τά πνιγμένα καράβια πού τά είδε βουτηγμένα εις τόν βυθόν τής 
θαλάσσης.

Ή λάμψις μιάς ωραίας ημέρας επηρέασε άργότερα τόσον πολύ την 
δρασίν του, ώστε δλαι αί εικόνες τού φανταστικού του κόσμου έχάθησαν 
καί έν τούτοις, τήν νύκτα, εντός δωματίου σκοτεινού, ήδύνατο ακόμη νά 
διακρίνη τούς βράχους τής νήσου, σημειωμένου; μέ λευκά σημεία καί 
τούς πιγγουίνου; βαρείς καί νωχελεΐς νά ταλαντεύονται απ εδώ κι’ 
άπ’ έκεϊ. Άλλά καί αύτά τά δράματα έξηλείχθησαν ολίγον κατ’ ολί
γον, καί μετά τινα καιρόν ύστερα άπό τόν γάμον του μετά τής αοελφής 
μου, τά είδε διά τελευταίαν φοράν.

ν

Τώρα, ιδού τό μάλλον παράδοξον τής ιστορίας αυτής. Δύο έτη περί
που μετά τήν θεραπείαν του, έγευμάτιζα εις τούς Δάβιδσον, καί, μετά



86 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ Τ' ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 87

τό γεύμα, ένας φίλος, όνόματι Άτκινς, ήλθε νά τούς έπισκεφθή—εινε 
αξιωματικός τοΰ ναυτικού, άνθρωπος ευχάριστο; εις τήν συναναστροφήν 
καί λαμ.πρό; συνομιλητής. Φίλος στενός τοΰ γαμβρού μου εγεινεν εντός 
ολίγου καί ιοικός μου. Έμαθα οτι έποόκειτο νά νυμφευθή τήν έξαδέλ- 
φην τού Δάβιδσον, καί, κατά τύχην, έσυρε έκ τού θυλακίου του μι- 
κράν θήκην φωτογραφιών διά νά μάς δείξη τήν τελευταίαν φωτογρα
φίαν τής μνηστής του.

— ... Αν θέλετε, νά ΐδήτε καί τον γέρω Φ ο ύ λ μ α ρ προσέθηκε.
Ό Δάβιοσον έρριψε έπί τής φωτογραφίας βλέμμα άδιάφορον καί αί

φνης τό πρόσωπό*  του έξήφθη.
— Ά ! έφώναξε, θά ώρκιζόμουν οτι....
— Τί ; ήοώτησεν ό Άτκινς.
— ... Ότι είδα αυτό τό καράβι κάπου.
— Δέν βλέπω πώς είνε δυνατόν Δέν άφησε τή θάλασσα τού Νότου 

πρό έξη χρόνων, καί προτήτερα...,
— ... Μά, διέκοψεν ό Δάβιοσον, μά... ναί... εινε τό καράβι πού 

είδα στό όνειρο.. .Είμαι βέβαιος πώς αυτό ·ίνε. Ήταν στ' ανοιχτά ενός 
νησιού πού ήταν γεμάτο πιγγουΐνους καί ί’ρριξε ένα κανόνι.

— Θεέ μου ! Πώς διάβολο μπορούσε; νά δνειρευθής τέτοιο όνειρο ; 
έφώναξεν ό Άτκινς, ό όποιος είχεν ακούσει νά γίνεται λόγος περί τής 
προσβολής τήν όποιαν ύπέστη ό Δάβιδσον.

Τότε έμάθαμεν επακριβώς, δτι τήν ημέραν καθ' ήν ποοσεβλήθη ό Δά
βιδσον, το πλοιον Φ ο ύ λ μ α ρ, τοΰ βασιλικού ναυτικού, ήτον πράγ
ματι εις τό πέλαγος τών Αντιπόδων στ’ ανοιχτά μιάς βραχώδους νη
σίδας. Μία λέμβος έπλησίασε τήν νύκτα τήν ακτήν διά νά μαζεύσουν 
αύγά πιγγουΐνων, καί επειδή ήπειλεΐτο θύελλα, οί έπιβαίνοντες τής 
λέμβου άνέμεναν τήν αυγήν διά νά πλησιάσουν τό πλοίον. Ό Άτκινς ήτο 
μαζί των, καί έβεβαίωνε, λέξιν πρός λέξιν, τάς περίγραφάς τάς όποιας 
ό Δάβιδσον μάς έκαμνε, τής νήσου καί τοΰ πλοίου. Δέν έμεινε καμμία 
αμφιβολία εϊς τό πνεύμα κάνε ·ός έξ ημών δτι ό Δάβιδσον είδε πράγματι 
τό μέρος εκείνο. Μέ ποιον ανεξήγητο*  τρόπον, ενφ περ'.επλανάτο έδώ 
κι’ έκεΐ εις τό Αονδΐνον, ή δρασίς του έφέρετο κατ’ άνταπόκρισιν εις 
την μακρυσμενην νήσον. 11 ώ ;, είνε ακόμη μυστήριον αδιάλυτο*.

Ούτως ετελείωσεν ή αξιοσημείωτος ιστορία τών οραμάτων τού Δάβιδ
σον. Εινε, ίσως, ή περίπτωσι; ή μάλλον αυθεντική, οράματος πραγ
ματικού γενομένου ες άποστάτεως.

Έξήγησις, δέν υπάρχει πιθανή, εΐμή εκείνη τήν όποιαν έξέφερεν ό 
καθηγητής Ούέϊδ.

Άλλ' αύτη επιβάλλει τετάρτην διάστασιν — εκτός δηλ. τού μήκους, 
τού πλάτους καί τού ύψους ή τού βάθους—καί θεωρίαν παρακεκινδυνευ- 
μένην διά τά. διάφορα είδη τού διαστήματος. Νά είπη τι; δτι υπάρχει 
ένα; κόμβος ε ΐ; τ ό διάστημα μού φαίνεται απολύτως 
παράλογον, άλλ. ίσως τούτο προέρχεται έκ τού ότι δέν είμαι μαθημα
τικός. Όταν άντέτεινα, πώς τίποτε δεν μεταβάλλει αυτό τό γεγονός δτι 
τά δύο μέρη αποχωρίζονται άπό μίαν άπόστασιν μεγαλειτέοαν τών 10, 

000 χιλιομέτρων, μοΰ άπήντησαν δτι δύο σημεία δύνανται ν’απέχουν 
ένα μέτρον επάνω εις ένα φύλλον χάρτου καί έν τούτοις δύναταί τις νά. 
τά ένωση διπλώνων άπλούστατα τόν χάρτην. Ό αναγνώστης ας δοκι- 
μάση νά συλλάβη τό νόημα τού επιχειρήματος, εγώ δμως απολύτως 
δέν δύναμαι. ΤΙ ’σκέψ'.ς του φαίνεται εινε δτι ό Δάβιδσον, σκυμμένος 
μέταξύ τών δύο πόλων τού μεγάλου ηλεκτρομαγνήτου, ύπέστη εις τά 
δραματικά του όργανα, δόνησιν βιαίαν προκληθεΐσαν άπό τήν αίφνιδίαν 
αΰξησιν ηλεκτρικής δυνάμεως οφειλομένην εις τόν κεραυνόν.

Ώς συνέπειαν τών έξηγήσεών του, νομίζει, δτι δύναταί τις νά ζή 
όραματικώς εις ένα μέρος τού κόσμου, ένψ ζή σωματικώς εις άλλο, 
νά βεβαίωση τήνΆπόθεσίν του, έκαμε μάλιστα διάφορα πειράματα. 
Άλλ’έως τώρα, δέν κατώρθωσε παρά νά τύφλωση ολίγους σκύλους. 
'Εχω 'ή - ’-3 -*  - -3 - «·- -·ί- · ■
λεσμα τών ερευνών του 
λευταίως, ήμουν τόσον άπερροφημένος άπό τάς 
νέαν μου έγκατάστασιν εί; Άγιον Παγκράτιο*,  
νά ύπάγω νά τόν ίδώ.
τήν έντύπωσ'.ν προϊόντος φαντασίας. Ί 
βάντα εις τόν Δάβιδσον τό πράγμα είνε εντελώς διάφορον, καί ούναμα'. 
προσωπικός νά βεβαιώσω τήν ακρίβειαν έκάστης λεπτομέρειας, τήν όποιαν 
Οίηγήθην.

(Μ ετάφρασις «ί—.)

ι

Διά
X.. ~

σκύλους.
τήν πεποίθησιν δτι αυτό θά είνε τό μόνον άξιον έκτιμήσεως άποτέ- 

, καίτοι δέν τόν είδα πρό τινων εβδομάδων. Τε- 
εργασίας μου καί τήν 

ώστε δέν εύρηκα καιρόν 
νά υπάγω νά τόν ίδώ. Ά’λλά τό σύνολον τής θεωρίας του μοΰ κάμνει 
—3 —'-------  —----- ----------- '—. Όσον άφοργ. τά γεγονότα τά. συμ-

II. G. WELI.S

Τ' ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ*
Ή ζωή στον Άθο είναι τεσσάρω λογιών. Τοΰ Μοναστηριού, καθώς 

τήν είδαμε. Τής Σκήτης, δηλ. μικρές Κοινότητες τριγύ,ω μιάς Εκκλη
σίας, μά δίχως δική τους διοίκηση. Τού Άναχωρητήριου, μερικοί Κα
λογέρου ποΰ ζοΰνε ξέχωρα. Καί τέλος τά 'Ερημητήρια κ' οί Σπηλιές, 
πού ζοϋν έκεΐ ολομόναχος ό καθένας τους.

Ζήτησα νά δώ μερικά ’Ερημητήρια, καί μάς πήγανε σ' ένα αύτουνοΰ 
τοΰ Μοναστηριού. Σκαρφαλώνοντας τό βουνό ανταμώσαμε ενα σάν αγριάν
θρωπο, μέ τσάπα στδν ώμο, τούπαμε νά μάς οείξη τό δρόμο. Μάς άνέ- 
βασε σέ σπίτι πού κατοικούσαν ώ; πέντ’ έξη Καλογέροι. Μάς είπαν πώ; 
τό διάλεξαν έκεΐνο τό κατοίκημα γιά νά είναι ήσυχοι, καί πώς τρεις 
τέσσερες μήνες περνούν κάποτε; χωρίς νά κατεβοΰνε στο Μοναστήρι. 
Είχανε μιαν Έκκλησούλα στό χτίριο του; μέσα, κ' ένα αργαστήρι γε
μάτο άγιες εικόνες ποΰ κάμποσο τίς περιεργαστήκαμε, μάλιστα σαν 
άκούσαμε πώς ό ζωγράφος τους είταν ό ΙΙάτερ ΓΙαχούμιος, ο χωρικός οα 
έκεΐνος ποΰ μας ανέβασε ! Μιά άπό τί; εικόνες αυτές παράσταινε τό

’ Βλέπε τδ «Περιοδικόν μας» τεϋχος 12ον.
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πολύ τήν

Άπάνω απάνο> 
στίς δυό κάτω

ή σφραγίδα

«Άγιο Μαντίλι τοϋ Βασιλέα Άβγάρη». Όσο·, ξέρουν άπό Καθολικέ; 
’Εκκλησίες Οά είδανε κονίσματα «τοϋ Μαντιλιού τή; Άγια: Βερονίκης», 
δηλαδή τής γυναίκας ποϋ σκούπισε το πρόσωπο τοϋ Σωτήρα σάν πή
γαινε στή Σταύρωση, κ' έμεινε ή ζωγραφιά του άπάνω στο Μαντίλι της. 
Κάτι τέτοιο είναι καί τ' άρμένικο τό ιστορικό. Είτανε μιά φορά άρρω
στος ό Άβγάρης ό Βασιλέας τή; ’Αρμενία; κ' έστειλε άνθρωπο νά φω- 
νάξη τόν ’Ιησού Χριστό νά τονέ γιάνη. Έτυχε όμως νά είναι ζωγράφο; 
αύτό: ό άνθρωπος, καί ζήτησε νά ζωγραφήση τό Σωτήρα μιά καί τόν 
είδε. Μά τόσο έλαμπε ή όψη του, πού θόλωσαν τοϋ ζωγράφου τά μάτια. 
Ένιψε τότε; ό Κύριο: τό πρόσωπό του, πήρε λινό προσόψι καί σφουγγί- 
στησε, κ*  έμεινε ή εικόνα του στό πανί άπάνω. Άπό τότε; οί Άρμέ- 
νηδε; Άγιογράφοι καταγίνουνται σ’ αύτό τάντικείμενο.

Αύτή τήν εικόνα τήν αγόρασα, καί πρέπει νά πώ πώ; πολύ τήν 
καμαρώνω. Τό πρόσωπο είναι εξαίρετο· άπάνω στό χρυσό αλών*.  τρι
γύρω του βλέπει; τά γράμματα Ο Ω Ν καθώς πάντα. Άπάνω άπάνω 
είναι γραμμένε; οί λέξες «Τό Άγιον Μανδύλιον» καί στΐ; δυό κάτω 
κόχες άπό δυό Θήτα στήν καθεμιά. Αύτά τά τέσσερα γράμματα είναι 
γιά νά θυμίζουν τά επτά μυστικά εβραϊκά ψηφία ποϋ είχε 
τοϋ γραμμάτιού ποϋστειλε ό 'Ιησού; Χριστό; τού Άβγάρη, καί σημαί- 
νουνε «θεός Θεού Θαύμα Θειον». Άμα πρόσπεσε καί τά προσκύνησε ό 
Βασιλέα; τά ψηφιά εκείνα, γιατρεύτηκε.

Σάν κατεβήκαμε στό Μοναστήρι, μά; προσκάλεσε ό Ηγούμενος στό 
δεϊπνο. ’Ανταμώσαμε εκεί κι’ άλλου: τέσσερεις καλογέρου:, καί τά εί

παμε.
Στό φαεΐ καί στό ντύσιμο τά μισά περίπου τά Μοναστήρια είναι 

«Κοινοβιακά» δηλαδή δλοι ντύνουνται τό ίδιο κα’ι γεματίζουνε σέ κοινό 
τραπέζι· καί τάλλα μισά «ίδιορρυθμικά», παίρνει δηλαδή ό καθένα; τό 
τακτικό του καί ζή στό κελλί του. Στά Κοινοβιακά Μοναστήρια δέν άγ- 
γίζουνε ποτέ: κρέας· μά καί στά «ιδιόρρυθμα» σπάνια τρώνε κρέας, 
άφοϋ δά έχουν καί τόσες Σαρακοστές καί νηστίσιμες μέρες.

Τό βράδυ βράδυ άκούμε τό σήμαντρο. Είταν «ΙΙαννυχίδα». Πήγαμε 
καί μεΐς, μά δέν ξενυχτερέψαμε, παρά -γυρίσαμε καί συχάσαμε, κ’έπει
τα ξανασηκωθήκαμε καί πήγαμε πάλι μισή ώρα πρ’.ν ξημερώση. Δέν 
παραξενευτήκαμε σά βρήκαμε κάμποσους αποκοιμισμένου: εκεί ποϋ στε
κόντανε στά στασίδια του;....Σά μοιράστηκε τάντίδωρο κ ’ έσβυσαν τά 
καντύλια καί στριφογύρισαν οί Καλογέροί τά μακριά μαλλιά του; καί 
τάχωσαν τυλιγμένα κάτω άπό τί; σκούφιες του:, βγήκαμε καί τραβή
ξαμε κατά τό ρούσσικο Μοναστήρι, κατά τήν άλλη ακρογιαλιά.

3
Πηγαινάμενοι άπό τ’ Αρμένικο κονέψαμε στή Σκήτη τοϋ Σεραϊοϋ. 

Τό Σεράϊ είταν άλλοτε; κλάδος τοϋ Βατοπεδιοϋ, μά κατόπι μεγάλωσε 
κ’έγινε Μοναστήρι τού Άγιου Άντρέα. Στέκεται άνάμεσα σέ περιβό
λια κι’ άμπέλια, κ’ έχει ώ; 360 Καλογέρους, οί πιότεροι Ρούσσοι. Ό 
Ηγούμενος είτανε ροϋσσος Στρατηγός καί πολέμησε στήν Πλέβνα. Ό 

μόνος ποϋ μιλούσε και Γαλλικά στόν Άθο. Άμα είδε μερικά συστατικά 
ποϋ τά φύλαγα άπό Ρούσσικό μου ταξίδι, μά; φέρθηκε πολύ φιλικά. 
Μά; έδειξε τά θεμέλια τή; καινούργια; Ρούσσικη; ‘Εκκλησία;, κι’ άλλα 
περίεργα. Ζήτησα νά δώ καί μερικού; ’Ερημίτες, μά μά; είπε πώς κα
τοικούνε σέ μέρη πολύ δυσκολοανέβατα, καί καλλίτερα νά τραβήξουμε 
κατά τό καθαυτό ρούσσικο Μοναστήρι, κι’ άπό κεΐ νά ζητήσουμε τό 
βαποράκι του: γιά νά σιμώσουμε άπό τή θάλασσα τά έρημίτικα εκείνα

Ξεκινήσαμε λοιπόν άπό δρόμο ακόμα πιο ωραίο κι άπό τούς άλλους, 
καί σταθήκαμε μερικήν ώρα στό Κουτλουμούσσι, πολύ καρπερό μέρος, 
δλο περιβόλια κι άμπελοχώραφα. Δέν άνταμώσαμε δμω; έδώ κανένα 
Καλόγερο, επειδή κοιμούνταν δλοι τους ϋστερ' άπό τήν Παννυχίδα.

Είχανε γιορτές αυτή τήν εποχή. ΤΙ συνηθισμένη δμως ζωή τού Ά- 
γιορίτη είνε περίπου ή ακόλουθη. Σηκώνεται λίγο πρΙν τά μεσάνυχτα 
καί πηγαίνει στόν Όρθρο, πού βαστάει ώς πέντε ώρες. Έρχεται κα
τόπι ή λειτουργία, καί σά γίνη ο/τώ ή ώρα, πηγαίνουν καί τρώνε. 
Ί’στερα, άλλο; δουλεύει, άλλο; κοιμάται ώ; τις τρεις ώρε; άπόγεμα. 
Κατόπι προσευκή μιάμιση ώρα, δείπνο στίς έξη, ϋστερ’ άπο τό δείπνο 
μιά <όρα Σπερνός, κ' ϋστερ’ άπό τό Σπερνό ϋπνο; πάλε.

'Επειδή λοιπόν κοιμούνταν οί Καλογέροί τήν ώρα ποϋ διαβήκαμε, 
δέν τό καλοείδαμε τό μικρό αύτό Μοναστήρι, (ώ; 100 Καλόγεροι), ποϋ 
χτίστηκε τό 13° αιώνα άπό χριστιανότουρκο Κουτλουμουσσή ονομα
ζόμενο.

Περνώντας τά βουνά καί ροβολώντα; τόν κατήφορο άπό τή Δυτική 
πλευρά ήρθαμε στο χάλασμα τού παλιού Μοναστηριού τού Άγιου ΙΙαν- 
τελεήμονα, πού στά 1765 τάφηκαν οί Καλογέροί καί τράβηξαν πιο 
κατά τή θάλασσα, κ' εκεί έχτισαν τό καινούριο, τό ρούσσικο Μοναστήρι. 
Ή πράσινη στέγωση τού νέου Μοναστηριού, οί θόλοι του, τέλος τά 
λαμπρά καί πολύτιμα φελόνια κι άλλα εκκλησιαστικά του χρειασίδια, 
μού Ούμησαν τά μοναστήρια τής Ρουσσία; καί τή; Σιβηρίας. Πρώτος 
κάθε οούσσικου Μοναστηριού είνε ό άρχιμανδρίτης. Ό άρχιμανδρίτης 
λοιπόν τού μοναστηριού τή; Μόσκα; Τρόϊτσα δέν έχει μητ' ένα 
παρακάτο) από δεκαπέντε φελόνια, καί τόσο βαριότιμα, πού μονάχα τό 
ράψιμο ένού τους κόστισε τή; Αύτοκρατόρισσας 'Ελισάβετ 600 λίρες, 
κι δλη του ή άξία ανεβαίνει ώς 1 1 χιλιάδες λίρες ! Ό Άρχιμαντρίτη; 
φορεΐ άπανωκαλίμαφκο καί «Πανάγιο» δηλαδή χρυσό ή πετραδοστόλιστο 
σταυρό κρεμασμένο στό λαιμό του, καί κρατάει πατερίτσα καί κομπο- 
λόγι. Ο 'Ηγούμενο; τήν ώρα πού πήγαμε λειτουργούσε. Μπήκαμε 
λοιπόν κι άκούσαμε λαμπρή μουσική. Σάν άπόλυσε, μά; είπαν πώ; νά 
τδξεραν πώ; έρχούμαστε θάβαζαν ατμό στό βαποράκι. Μάς παράδωσαν 
δμω; στόν Άρχιδ'.άκο, κι αφού μά; φίλεψε αύτό; φαεΐ μά; έβγαλε και 
μά; σεριάνισε.

Έχει τό Μοναστήρι αύτό δυό 'Εκκλησίες· στή μιά λειτουργούν ελλη
νικά, στήν άλλη Σλαβικά. Είναι οί ρούσσοι πιώτεροι έδώ άπό τού; Έλ
ληνες. Παρατηρήσαμε καί πολύ μεγαλήτερε; ετοιμασίες έδώ στά μαγε- 
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ριά παρά σταλλα Μοναστήρια. Μας ξήγησαν δμως πώς κ’ οί Καλογέροι 
έδώ είναι πιώτεροι, ώς 600 μέσα, κι άλλοι 350 στά περίχωρα.

Λέγουνε μερικοί πώς ή ρούσσικη Κυβέρνησης προμηθεύει τά έξοδα, με 
σκοπό καμιά μέρα νά ρουφήξη δλη τή Χερσόνησο. Τά ίδια ακόυσα καί 
στήν Παλαιστίνη, καί μοϋ φαίνεται πώς δπου χτιση ή Ρουσσία Μονα
στήρι βγαίνουν καί μερικοί καί μάς τέ βαφτίζουν κάστρο ! Σάν πηγαί
ναμε στοϋ “Αγιου Άντρέα μάς είπαν κάμποσα οί Κελογέροι γιά τούς 
ρούσσικους σκοπούς. Βλέπουν κ' οί ξένοι πώς ό Άγιος Άντρέας άλλο 
χτήμα δέν έχει παρά ενα περιβόλι, κι αμέσως υποψιάζονται πώς «από 
κάπου έρχονται έδώ τά χρήματα» ! Τέτοια συμπεράσματα Οά είχαν 
τόν τόπο τους άν ΰπάρχανε καί μερικές μαρτυρίες. Μήν έχοντας τέτοιες 
μαρτυρίες, τό λογικό συμπέρασμα είναι πώς τά ρούσσικα Μοναστήρια κ’ 
οί 1600 ροϋσσοι Καλογέροι τού Άθου βοηθοϋνται, καθώς πάμπολλα 
παρόμοια Καταστήματα σ’ άλλες χώρες, άπό τά δώρα τών ρούσσων 
προσκυνητάδων (κ’ είναι αυτοί πολύ πιότεροι άπό τούς Έλληνες ή Άρ- 
μένηδες), κι’ άπό συδρομές μαζωμένε; απαράλλαχτα καθώς μαζεύονται 
συδρομές στήν ’Αγγλία γιά τίς Μισσιόνες.

Όπως κι αν εχη, τό ρούσσικο τό Μοναστήρι δέν κοιμάται καθώς 
τάλλα τριγύρω, κ' ίσως καί κάποια ζούλια τούς κάμνει τούς άλλους 
καί διαδίνουν τέτοιες υποψίες.

Άπ ’ όλες τίς Βιβλιοθήκες ποΰ είδαμε στ ’ Άγιο Όρος ή ρούσσικη 
μάς φάνηκε ή πιο χρήσιμη, χρήσιμη επειδή καί τη μ ε τ α χ ε ι ρ ί- 
ζουνταν οί Καλογέροι. Είναι κ’ ή πιό ταχτικά συγυρισμένη, αν 
καί τά χερόγοαφά της δέν είναι καί νά πή; πολύτιμα. Είδα ώς τοσο 
ενα τού δωδέκατου αιώνα, μέ μεγάλο καμ.πυλωτό γράψιμο, είδα καί 
μερικά Ελληνικά καί Βουλγάρικα έργα τοϋ 13ου καί τού 14ου αιώνα, 
καθώς καί μερικά Γαλλικά συγράματα, π. χ. Β'οσσουέτο, Φενελώνα 
κ. τ. τ.

Έκεϊ ποϋ σεριανίζαμε τό βράδυ μέ τή δροσιά μέσα στήν περιοχή 
και βλέπαμε λιοτρίβια, μαγαζιά, περιβόλια καί παρακκλήσια, ήρθαμε 
καί στό Κοιμητήριο. Τούς Καλογέρους τούς θάφτουνε μέ τά «άμφια» 
τους, δχι δμως πολύ βαθιά, γιατί ύστερ ’ άπό τρία χρόνια τούς ξεθά- 
φτουν πάλι. Σημειώνουν τότες επιγραφή άπάνω στά κάφκαλα τους καί 
τά καταθέτουν στό Ξωκκλήσι, σέ ράφια άπάνω. Τά μεγάλα τά κόκ- 
καλα στοιβάζουνται έκεϊ κοντά σάν καψόξυλα, καί τά μικρά κόκκαλα 
ρίχνουνται σέ μεγάλες σεντοΰκες ορθάνοιχτες. Μάς είπαν πώς σέ 65 χρό
νια ξεχώθηκαν 1260 κάφκαλα.

Μέσα σ' δλα εκείνα τά καλογερικά λείψανα κάθεται ο φύλακας τοϋ 
Κοιμητηρίου ό Πάτερ ’Ιερεμίας, καί ζή ζωή χαρισάμενη. Κοιμάται σέ 
πλαγινό κελλί, καί σ'έκεΐνο τό κελλί μέσα μας έφερε εφτά κάφκαλα 
φίλων του. Μάς έδειξε κ’ ένα σταυρό καμωμένο άπό τώρα γιά τό οικό 
του τόν τάφο, μέ τδνομά του άπάνω, καί μέρος άγραφο γιά τήν ημέρα 
ποϋ θάποθάνη. Τονέ ρώτηξα, γιατί τέτοιες λυπητερές ετοιμασίες άπό 
τώρα, καί μοϋ απάντησε, «Γιά να νοιώθουμε τήν ανθρώπινη ματαιό
τητα ».
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Ένας νέος Ροϋσσος ποϋ τόν αντάμωσα κατόπι στήν Πετρούπολη καί 
ποϋ έκαμε μερικόν καιρό στ' Άγιο Όρος, μά βαρέθηκε ύστερα καί ςα- 
ναγύρισε στόν κόσμο, μοϋ ξήγησε πώς ό λόγος ποϋ ξεχώνουν τούς νε
κρούς είναι επειδή τούς λείπει ή γής. Τόνε γνώριζε αύτός τόν Πάτερ 
’Ιερεμία, καί μοϋ είπε μάλιστα πώς συχνά πήγαινε κ’ έπινε τσάι στό 

κελλί του, άνάμεσα στά κόκκαλα τών άποθαμμένων.
ΙΙερίγραψα μερικά άπό τά Μοναστήρια ποϋ πήγα κ' εΐόα στ’ Άγιο 

Όρος, καί μπορούσα νάναφέρω κι άλλα, π. χ. τοϋ «Σίμωνος Πέτρου», 
στημένο σέ βράχο απάνω—όνομα καί χωριό—χίλια πόδια άψηλότερ ’ 
άπό τή θάλασσα, μέ χτίρια εφτά ώς οχτώ πατώματα, σά νά γυρεύουνε 
νά ξεπεράσουν τά βουνά τριγύρω στό ύψος, καί μέ οώδεκα καμάρες 
γιοφύρι άπάνω άπό βαθιά λόγγο περιβόλια γεμάτο, κι’ ανεβάζουν άπό 
κεϊ τά λαχανικά μέ καλάθια. Άπό τίς άλλες μεριές είναι δλο γκρε
μνός, κι ά θέλη κανένας νάμπη νά προσκύνηση πρέπει νά μιλήση στούς 
Καλογέρους μέ στενό ελαστικό σουληνάρι.

Καθώς δμως είπε κ' ένας σοφός, δέν είναι ανάγκη νά φάμε δλο τάρνί 
γιά νά νοιώσουμε τί λοής νοστιμιά τήν έχει, έτσι καί στόν Άθο δέν 
είνε άνάγκη νά ιστορήσουμε δλα τά Μοναστήρια του.

“Ισως δμως παραξενευτή ό αναγνώστης καί ρωτήξη, πώς γίνεται καί 
πηγαίνουν καί κλειοϋνται στ’ Άγιο Όρος 6000 Καλογέροι κι’ 'Ερημί
τες; Ορίστε μ.ιά απάντηση ποΰ μάς έδωκε ένας Αγιορίτης. « Αν ει- 
μουνα νέος, είπε, θάκοβα τό λαιμό μου παρά νάρθω εδώ ο !

Όποιος Καλόγερος φέρη μαζί του 15 λίρες, δέν αναγκάζεται πια νά 
δουλέψη δσο ζή έδώ πέρα. Έχει χάρισμα κελί, φωτιά, ψωμί, λάδι και 
κρασί. Άν έχη χρήματα νάγοράζη κι άλλα χρειαζούμενα, τόσο τό καλ
λίτερο. Πε.νάει τότες τή ζωή του «ήσυχα ήσυχα».

Υπάρχουν δμως καί πιό φιλανθρωπικά συστήματα. Όποιος πάη σε 
Κοινόβιο παραδίνει δλη του τήν κατάσταση, καί ζή πιό ασκητικά παρά 
στάλλα Μον,στήρια. Ό ήρωας έκεΐνο; τή; ΓΙλέβνας ποϋ αντάμωσα στόν 
Άγιο Άντρέα μοϋ ξομολογήθηκε καθαρά πώς άφήκε τόν κόσμο κ' ήρθε 
έκεϊ γιά νά «σώση τήν ψυχή του». Μοϋ είπε μάλιστα πώς τά βουνά 
όλοτρόγυρα είνε γεμάτα ’Ερημίτες ποϋ άλλοτε; είτανε μεγάλοι και πολ
λοί στόν κόσμο, τώρα δμως άφήκαν κι αύτοί συγγενήοες καί φίλους γιά 
νάβρουν τήν αιώνια τήν καλοτυχιά. Καί μερικοί τους, λέει, τρέχουνε 
μέ τόσο ενθουσιασμό στήν άγια αυτή μοναξιά ποϋ καταν-.αει να τρελ- 
λαίνουνται κιόλας.

Άν ό ταξιδιώτης άγαπάη τά ’Εκκλησιαστικά, τά φελόνια, τά μα
νουάλια καί τούς πολυέλαιους, θάβρη δσα θέλει στόν Άθο. Αν αγαπάη 
τήν αρχαιολογία, τήν εκκλησιαστική 'Ιστορία, τήν αρχιτεκτονική, θά 
τάβρη κι αύτά μέ τό παραπάνω. Μά κι άλλα θά παρατηρήση. Θά δή καί 
Οά χαρή τοποθεσίες κι ομορφιές ποϋ άκόμα πιό μαγευτικέ; γίνουνται 
μέ τό νά μήν είναι αναγκασμένο; κάθε λίγο νάλλάζη φορεσιές, πότε γιά 
περίπατο καί πότε γιά γέμα.

Άν έχη καί καλά συστατικά γράμματα θά βρή φιλοξενία καί περι
ποίηση δση σέ λίγα άλλα μέρη τοϋ κόσμου μπορεΐ νά βρή.

Λ. Β.
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ΓΓ Ν ΑΙΚΕΙ Α ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ.
ΥΠΟ ΓΙ’. ΪΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ε.

Η Δνίς ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ
Αχ χλείσω χαΐ 01 έξωραίσω τήν μιχράν αυτήν καί 'ατελή σειράν τών Γ υ- 

ν α ι κ ε ί <■> ν Π ο ρ τ ρ α ί τ ω ν, μέ μίαν ώραίαν εικόνα τοΰ μέλλοντος, μέ μίαν 
φυσιογνωμίαν άνατέλλουσαν πλήρη ζωής κα: έλπίδος.

Σοφία Λασκαρίδου

Ή Δνίς Σοφία Λασκαρίδου εγεινε γνωστή καί εις ευρύτερου κύκλον. αφ' ότου, 
πρό δύο ετών, ήρχισε να έκθετη τούς πίνακας της. Υπήρξαν πολλοί, οί όποιο: 
έβαύμασαν άπροκαλύπτω; τά έργα ταΰτα, καί μάλιστα ώς πρωτόλεια- άλ
λοι, έκπλαγέντες πρό τοΰ ασυνήθους, τά έκριναν μέ περισσοτέραν έπιφύλαξιν 
μερικοί πλέον δύσκολοι καί μισόκαινοι τά κατηγόρησαν- οΐ τεχνοκρϊται τών 
εφημερίδων έπανέλαβον τάς αντιφατικά; αύτάς γνώμας, προσπαΟήσαντες νά 
τά; δικαιολογήσουν, μέ τά αισθητικά προσχήματα, μέ τά κοσμήματα τοΰ 
ύφους καί μέ όλα τά φιλοφρονήματα. τά όφειλόμενα εί; καλλιτέχνιδα νεαρόν καί 
ώραίαν, ώ; ή Δνίς Λασκαρίδου. Τέλος πάντων περί τής νεοφανούς ζωγράφου έγινε 
λόγος πολύ; καί εις τόν τύπον, καί εί; τά σαλόνια- όλο: όμως ακόμη καί οί αυ
στηρότεροι έπικριταί, ανομολόγηταν ότι ή Δνίς Λασκαρίδου είνε καλλιτέχνις μέ 
ισχυρόν τάλαντον καί μέ μέλλον ευρύ.

Ομολογώ, ότι πολύ ολίγα πράγματα εννοώ άπό ζωγραφικήν, καί οτι εις μά- 
την 0α προσεπάΰουν νά δικαιολογήσω τεχνικώς καί έπαρκώς, όμιλών πρός ειδή
μονας, τήν έντύπωσιν τήν όποιαν μοΰ προξενεί μία είκών. 'Οπωσδήποτε ή έντύ- 
πωσ:ς παραγεται, καί δέν Οά λησμονήσω πόσον ευχάριστο; υπήρξε τήν πρώτην 
φοράν ποΰ είδα έργον τή; Δδος Λασκαρίδου, εί; τήν Καλλιτεχνικήν “ΕκΟεσιν τοΰ 
Ζαππείου, τώ 1898. Τα τέσσαρα εκείνα τοπία μέ εϊλκυσαν ευθύς έξ αρχής καί 
μοΰ έκαμαν όλω; διόλου ξεχωριστήν έντύπωσιν, ανάμεσα εις τά συνήθη, τά κοινά, 
τα συνθηματικά, τα κατά τούς παραδεδεγμένους τύπους συντεθειμένα έργα, έκ τών 
όποιων κατά μέγα μέρος άπετελεΐτο ή ΈκΟεσις. Ήτο σχεδόν ώς μία εκπληξις. 
Ί’αινομενικώς ατημέλητα, ακατάστατα, μέ μεγάλες παχειές πινελιές, πλημμυ
ρισμένα, φορτωμένα άπό χρώμα, ιδιότροπα καί απρόοπτα, τά έργα εκείνα μοΰ 
εφανησαν εν τούτοι; πρωτόλεια γεμάτα από ζωήν καί από αλήθειαν, καί προ
πάντων μοΰ εφανησαν έργα γνήσια, έλληνικά, άποδίδοντα κάπως πιστότερο·/ τήν 
φύσιν μας, τόν ουρανόν μας, τά δένδρα μας, τό έδαφος μας, τήν άτμοσφαϊράν μας, 
την θάλασσαν μας, τά σπίτια μας, μέ τό χρώμα ποΰ έχουν αληθινά, μέ τό 
χρώμα ποΰ δεν εσυνειΟίσαμεν τόσον νά βλέπωμεν εί; πίνακα; άλλων συγχρόνων 
μ.α; ζωγράφων, παρά εις τοΰ Φωκά και εις τοΰ Χατζοπούλου. Μέ συγχ.ωρειτε, άν 
αυτα ποΰ λέγω προσκρούουν εις τά; καλλιτεχνικά; σα; γνώμας, τά; όποια; σέβο
μαι, όπως σέβομαι χπείρως καί τόν Λύτραν σα;, καί τόν Γιαλλινά σας, καί τόν 
Μποκατσιαμπην σας, καί όλου; τού; παλαιούς ζωγράφους, καί όλου; τού; νέους, 
μεχ,ρι τοΰ τελευταίου, μέχρι τοΰ ελάχιστου, τοΰ οποίου πάντοτε δι’ έμέ τό τά
λαντου είνε κάτι άφθαστο·/ καί θαυμαστόν. Άλλά σά; είπα ότι δέν εννοώ άπό ζω
γραφικήν, ότ' είμαι αμαθής- και έν τή άμαύεία μου,—ύποκειμενικώς, βλέπετε εινε 
το ίδιον ώς νά έλεγα αέν τή σοφίγ μου»— δέν είμπορώ νά ξεχωρίσω άπό όλους, 
παρα τόν Ροιλόν ώς προσωπογράφον. τόν Φωκαν καί τόν Χατζόπουλον, ώς το
πογράφους. Καί άν εκτιμώ τόσον τήν Λασκαρίδου, είνε διότι μοΰ φαίνεται ότι 
αχινδύνως είμπορώ νά τήν κατατάξω μέ τήν τριάδα αυτήν, όχι βέβαια ώ; ισότι
μον,—ω, εινε πολύ νέα ακόμη, — άλλ' ώ; εΰέλπιδα τοπογράφον, ύποσχομένην τήν 
αυτήν πρωτοτυπίαν, τήν αυτήν ειλικρίνειαν μεθόδου, τήν αυτήν 'ακρίβειαν παρα- 
τηρήσεως, τήν αυτήν αλήθειαν άποδόσεως.

Εις τήν ΈκΟεσιν τοΰ Ζαππείου, μαζί μέ τά πρώτα της έργα, είχα τήν εύχα- 
ρΐστησιν να γνωρίσω καί τήν Δδα Λασκαρίδου προσωπικώς. Ή άκρα τη; ευγέ
νεια καί καλωσύνη μ’ ένεΟάρρ-υνε νά τήν έπισχεφΟώ καί εις τήν έν Καλλιθέα πα
τρικήν έπαυλιν, εί; τό παράξενου καί ποιητικώτατον εκείνο άτ ε λ ι έ, τ'ο όποιον 
είχε στήση εί; τό σπιτάκι τοΰ κήπου, έν τώ μέσω πρασιών καί άνΟέων. Ήτο πρό 
τοΰ θανάτου τοΰ πατρός της, πρό τών δυστυχημάτων, τά όποια έβύΟισαν εσχάτως 
εις πένθος τήν νεαράν καλλιτέχνιδα. Ζωηρά, εύθυμος, άφελής, μετριόφρων, ομι
λητική καί εΰφυολόγος,—ή Δνίς Λασκαρίδου, άν καί καλλιτέχνις, είνε τέλειος 
άνθρωπο; τοΰ κόσμου,—μ' έκαμε νά περασιό έν αλησμόνητου απόγευμα. Διότι 
εκεί, μέσα εις τόν κήπον μέ τόν θαυμάσιου ορίζοντα, μέσα εί; τό ατελιέ μέ 
τα; ώραίας εικόνας, μοΰ χπεχαλύφθη μία άπό τά; ποιητιχωτέρα; καί τάς πλέον 
ενδιαφερούσα; υπάρξεις τοΰ γυναικείου μας κόσμου. Νομίζω μάλιστα, ότι πρό τής 
γνωριμίας τής Δδο; Λασκαρίδου Οά έδυσκολευόμην νά πιστεύσω ότι υπάρχει καί 
ζή εις τα; Αθήνας κόρη με τόσα χαρίσματα, μέ τόσην εύμορφιάν, μέ τόσην 
άνχπτυξιν, μέ τόσην δροσερότητα πνεύματος καί χάριν, καί προπάντων—άνευ τοΰ
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όποιου τα άλλα θά ήσαν ανάξια λίγου δημοσίου τουλάχιστον,—με τοιαΰτην καλ
λιτεχνικήν ιδιοφυίαν, μέ τοιοϋτον έρωτα πρός τήν φύσιν καί πρός τήν τέχνην.

Ό ερως αύτός πρός τήν φύσιν τήν χαρακτηρίζει και τήν έπεξηγεϊ. Τόν περισ
σότερον καιρόν τής ζωής της ή Σοφία Λασχαρΐδου διήλθεν εις τήν εξοχήν, εις το 
ύπαιθρον. Μικρά ακόμη, μέ τά κοντά φουστανάκια, έπερνε τό τουφεκάκι της καί 
έβγαινεν είς τό κυνήγι. Α· έχδρομαι, αί περιπλανήσεις είς τά δάση, αί αναρριχή
σεις είς τούς βράχους,—κα'ι είνε ευκίνητος ώς Άρτεμις,—υπήρξαν ή μανία την 
και ή τρυφή της. Τέκνον ελεύθερον τής φύσεως, μόνον έν τω μέσω αυτής ζή και 
αναπνέει. Τά τοπία τή όμιλοϋν μέ τήν μυστικήν και ιδιαιτέραν των γλώσσαν, τή 
αποκαλύπτουν τήν ψυχικήν διάθεσιν, τήν όποιαν εγκλείει τό καθέν, αποτυποϋντα1 
πιστώς διά τοϋ φακού τών ωραίων της οφθαλμών, διά νάποτυπωθοϋν κατόπιν έπί 
τής οθόνης, μέ τήν αφθονίαν καί μέ τήν αλήθειαν τοϋ χρωστήρας της. Τοπία ζω
γραφίζει ή Σοφία Λασχαρΐδου, χα'ι αποκλειστικών τοπία. Τό ά τ ε λ ι έ της εινε 
γεμάτο άπό τοιαύτας σπουδάς, καί είς τάς Καλλιτεχνικά? ’Εκθέσεις μόνον τοπία 
έπαρουσίασεν έως τώρα. Ό Έλαιών, ή Άμιγδαλιές, τά Πεϋκα. Τοπίον φθινοπω
ρινόν, ό Άγγιναρόκηπος. δρόμος Ιτεών, Δρόμος τοϋ Βουνού—ιδού μερικοί άπό 
τούς δεκαπέντε πίνακας, τούς όποιους εξέθεσε. Τους είδα όλους, είδα καί άλλου; 
ακόμη, άλλ’ εκείνες τις Άμιγδαλιές δέν θά τις ξεχάσω ! Δέν είνε δένδρα 
άπλά. στολισμένα μέ τήν χιόνα τή; άφθονου των άνθήσειος. Κόσμος όλόκληρος σοΰ 
αποκαλύπτεται εις τήν ένατένισιν τοϋέχπαγλου εκείνου λευκού. Καί τό τοπίον, ώ; 
σύμβολον πλέον, σοΰ μειδιά μέ όλην τήν χάριν καί μέ όλην τήν έλπίδα μιάς τής 
αιώνιας Άνοίξεως.

Καί έν τούτοις ή Δνίς Λασχαρΐδου είνε νέα ακόμη καί πρωτόπειρος. Μόλις τά 
πρώτα βήματα εκαμεν εις τήν τέχνην. Άλλά θά έπιμένη, θά έργασθή, θάφοσιωθή 
θά προχωρήση. ΙΙρός τήν οικογένειαν της δέν είνε ξέναι αί μεγάλαι αύταί αφοσιώ
σεις καί τά ιδανικά. Καί ώς είνε ύλικώς άνεξάρτητος ή νεαρά ζωγράφος, καί ιός 
εχει όλα τά μέσα, όπως εχει όλην τήν θέλησιν, διά νά καλλιεργήση τό σπάνιον 
τάλαντόν της,— ήδη περιέρχεται καί σπουδάζει τάς Πινακοθήκας τής Ευρώπης— 
δέν ύπάργει αμφιβολία ότι οι προειπόντες δ·.’ αυτήν τό ώραιότερον μέλλον, δέν θα 
διαψευσθώσι.

Γρηγόριος Ξενόπουλος


