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, Πεεραεείτς 14 Δεκεμβρίου.

Σπανίως ξένος ήδυνήθη να εΐσέλθη εις τό πνεύμα τοΰ μεγάλου τής 
Γαλλίας συγγραφέως Ταίν, δσον ό ’Ιταλός συγγραφεύς κ. Barsellotti, 

ό όποιος έξέοωκεν εσχάτως βιβλίον 
Ή φ>λο<ί·δία τ·β Ταίν ύπό τόν τίτλον «Ή φ'.λοσοφία τοϋ 

Ταίν». 'Επέτυχε τόσον πολύ καί έκ 
τών προσπαθειών του προήλθεν εις φώς μελέτη τόσον άκριβής ώστε οί 
Γάλλοι λέγουν ότι εις τό έξης εις αυτόν καί μόνον δέον ν’ αποτείνον
ται δπως γνωρίσουν κατά βάθος τόν συμπατριώτην των. Ή κριτική του 
είναι τελεία, πλήρης, έμψυχοΰται άπό εΰρεΐαν συμπάθειαν,άλλ ’ αμερό
ληπτου καί ίκανώς διορατικήν δπως φανέρωση ώς αρμόζει καί επακρι
βώς τάς αδυναμίας καί τάς διαρκείς αξίας τοΰ πολυπλόκου έργου τοϋ 
Ταίν τό όποιον αρχίζει μέ τό «Δοκίμιον περί τών μύθων τοΰ Λαφονταίνου 
καί περατοΰται ημιτελές μέ τήν «Καταγωγήν τής συγχρόνου Γαλλίας». 
Ή φιλοσοφία τοΰ Ταίν, καί έννοοΰμεν τό διαλανθάνον σύστημα τό ό
ποιον συναρμόζει περιληπτικώς δλας του τάς θεωρίας περί τοΰ κόσμου 
καί τής κοινωνίας, περί τής ψυχολογίας, τής ιστορίας καί τής τέχνης,· 
προέρχεται έκ διπλής καταγωγής Γερμανικής καί Γαλλικής· υποφέρει 
έκ τής άντιθέσεοις ίσως άμειώτου μεταξύ τής συνθετικής μεταφυσικής 
τής πέραν τοΰ Ρήνου, καί τοΰ άναλυτικοΰ θετισμοΰ τοΰ προσδιάζοντος 
εις τήν γαλλικήν ιδιοσυγκρασίαν. Ό Σπινόζας, ό Έγελος καί ό Γκαΐτε 
είναι οί πρώτοι, οΐτινες τήν εμπνέουν, καί δέν τάς εγκαταλείπει ποτέ, 
άλλ ’ ό Κονδ'.γιάκ καί οί ίδεολόγοι τής έπικουρείου σχολής τήν παρακο- 
λουθοΰν εξίσου καί παρεμβαίνουν πάντοτε διά νά χαλιναγωγήσουν τούς 
εκνευρισμούς καί τάς τολμηρότητάς της. Μεταξύ ,τών τόσον βιζικώς άν- 
τικειμένων γευμάτων τούτων, τών τόσον έχθρικώς μάλιστα άντιτιθεμέ- 
νων πρός άλληλα, ή σκέψις τοΰ Ταίν ουδέποτε όριστικώς έπέκλινε καί 
οΰτε έπίσης ήδυνήθη νά έγερθή εις περίοπτον σημεΐον συνδιαλ
λαγής. Άλλά ποια τότε είναι ή άληθής πρωτοτυπία τοΰ Ταίν ώς φιλο
σόφου; Ή ιδέα ήτις έπιμόνως επανέρχεται εις τά βιβλία του, καί ήτις 
κυριαρχεί αύτών λέγει ό κ. Barsellotti, είναι ή τής «φυλής», τής οποίας 
έξετάζει τήν έπίδρασιν επί τοΰ πνεύματος τών άνθρώπων καί τών εθνών.
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Τήν αξίαν τής αισθητικής του άπαρτίζει ή ιστορική αλήθεια, ή δεσπό
ζουσα ιδία τής φιλοσοφίας καί τής κριτικής τοϋ Ταίν, συμπεραίνει ό κ. 
Barsellotti, συνίσταται όπως ό ίδιος έγραφεν εις τόν Πρεβός—Παροδόλ 
τό 1852 είς τό «νά κάμη τις επιστήμην εκ τής ιστορίας, δίδων είς 
τήν Ιστορίαν, δπως εις τόν οργανικόν κόσμον, μίαν ανατομίαν καί φυ
σιολογίαν».

Τήν 25ην παρελθόντος μηνό; Νοεμβρίου (ν. έ.) παρεστάθη είς τό δη
μοτικόν θέατρον τής Γερμανικής πόλεως Τσιτάου τό γνωστόν δράμα τοϋ 

κ. Κλέωνος Ραγκαβή «ή Δούκισσα τών 
Τό Έλληνεκόν θέατρον ’Αθηνών» κατά μετάφρασιν εκ τής Έλληνι- 

είς τήν ζένην κής είς τήν γερμανικήν τοϋ κ. Όθωνος
Άδόλφου Έλισσεν. Ώς γνωστόν τό έργον 

τοΰτο τοϋ κ. Ραγκαβή καί άλλοτε παρεστάθη άπό τής σκηνής γερμα
νικού θεάτρου.

ΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ

Η ΑΜβΡΟΠΟΑΟΓΙΑ
At φυλαΐ καί οί λαοί τής γής ύπό 1. Λένο*«ρ.  Περί 

τοϋ σπουδαίου τούτου συγγράμματος τό όποιον άποτελεΐ σπουδαιοτάτην 
συμβολήν είς τήν επιστήμην τή; άνθρωπολογίας, πληροφορούμεθα ότι ή άρχή 
τοϋ ενιαίου τύπου τοϋ άνθρωπίνου είδους τήν όποιαν πολλοί εθνολόγοι 
ήθέλησαν νά υποστηρίξουν ούδεμίαν εχει βάσιν. Ό κ. Δένιγερ γράφει: 
«Είτε παραδεχθώμεν τό ένιαΐον είτε τό πολλαπλοϋν τοϋ άνθρωπίνου εί
δους θά ήμεθα πάντως ήναγκασμίνοι νά γνωρίσωμεν τό θετικόν γεγονός 
έν τή υπάρξει τής άνθρωπότητος πλείστων σωματολογικών μο
νάδων έκαστη τών οποίων έχει τόν ίδιον αυτής χαρακτήρα καί τών 
όποιων οί συνδυασμοί καί αί μίξεις άποτελοϋσι τάς διαφόρους έθνικάς άπο- 
δείξεις.

Ουτω καί αυτοί άκόμη οί μονογενισταί οί μάλλον άδιάλλακτοι μόλις 
άφοϋ έλαβον ώς δεδομένον καθ’ ύπόθεσιν έν μόνον είδος άνθρώπου ή 
προδρόμου τοϋ άνθρώπου, ταχέως άνέλιξαν τό είδος τοΰτο ύπό τήν έπί- 
δρασίν τοϋ περιέχοντος ή είς τρεις ή είς τέσσαρας ή είς πλείονας «άρχι- 
κους τύπους» ή «φυλάς», έν ενί λόγω είς σωματολογικά; μονάδας αί 
όποΐαι κατόπιν συνανεμίχθησαν μεταξύ των καί άπετέλεσαν τούς λαούς. 
Έξετάζοντες προσεκτικώς, έξακουθεΐ ό κ. Δένικερ, τάς διαφόρους 
«έθνικάς ομάδας» τάς κοινώς καλουμένας λαούς, έθνη κτλ. παρατηροϋ- 
μεν δτι διακρίνονται αί μέν τών δέ διά τής γλώσσης, διά τοϋ εί
δους τοϋ βίου των καί τών ηθών των, έξακριβοϋμεν δέ έξ άλλου δτι τά
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αύτά χαρακτηριστικά τοϋ φυσικού τύπου άπαντώσιν είς δύο τρεΐ; ή καί 
πλείονας έθνικάς ομάδας ενίοτε ίκανώς άπομακρυσμένας άλλήλων. Έπει
τα έν αύτφ άκόμη τφ κόλπω τών περισσοτέρων έκ τών ομάδων τούτων 
βλέπομεν σχεδόν πάντοτε ποικιλίας τοϋ φυσικού τύπου τόσον άξιοση- 
μειώτους, ώστε άγόμεθα νά παραδεχθώμεν τήν ύπόθεσιν τοϋ σχηματι
σμού τών ομάδων τούτων διά τής μίξεως πλειόνων σωματολογικών ομά
δων διακεκριμένων άπ ’ άλλήλων.

Αί ομάδες αύται είς τάς οποίας άποδίδομεν το όνομα τών «φυλών» 
λαμβάνοντες τήν λέξιν είς εύουτάτην έννοιαν διάφορον εκείνης ή οποία 
άποδίδεται αύτή έν τή ζωολογία καί τή ζωοτεχνία είναι σύνολον σωμα
τολογικών χαρακτήρων, τό όποιον τέως συνηντάτο είς πραγματικήν ενω- 
σιν άτόμων κα) δπερ σήμερον διαχέεται κατά τμήματα καί ποικίλας δό
σεις είς διαφόρους «έθνικάς ομάδας» άπό τάς οποίας δέν δυνάμεθα νά τό 
διακρίνωμεν άλλως. Αί διαφοραί μεταξύ τών φυλών έκδηλοϋνται είς τούς 
σωματολογικούς χαρακτήρας οί όποιοι είναι ή άπόρροΐα τής συνεχούς πά
λης έν τφ άτόμφ τών δύο τούτων παραγόντων : τοϋ ποικίλου δηλ. τής 
παραγωγής τοϋ άνομοίου, καί τής κληρονομικότητος, δηλ. τής διβιωνί- 
σεως τοϋ όμοιου. Διαφοραί είς τάς εξωτερικά; μορφάς, είς τήν άνατομι- 
κήν κατασκευήν,είς τάς φυσιολογικά; λειτουργία; έκδηλοϋνται παρά τοϊς 
άτόμοι;. Οΰτω ή σπουδή τών χαρακτήρων τούτων έχει ώ; βάσιν τόν άν
θρωπον θεωρούμενον ώ; άτομον σωματολογική; μονάδος.

Τουναντίον αί διαφοραί μεταξύ τών έθνικών ομάδων είναι τό άποτέ- 
λεσμα εξελίξεων ύπαγομένων εί; άλλους νόμου; ή τού; τή; βιολογία;, 
έτι μόλι; διαφαινομένους. Οί νόμοι ούτοι έκδηλοϋνται εί; τούς εθνικούς, 
γλωσσολογικούς ή κοινωνικούς χαρακτήρας. Ή μελέτη των βασίζεται 
επί τοϋ άθροίσματος τών άτόμων έν ταΐς κοινωνία·.;.

Ή σπουδή τών δύο τούτων κατηγοριών τών χαρακτήρων, είτε γενικώς 
έν τφ συνόλω των, είτε είς διαδοχικήν περιγραφήν τών διαφόρων λαών, 
είναι αύτή αΰτη ή σπουδή τή; άνθρωπότητος έπί τφ σκοπφ τοϋ νά προ- 
σπαθήσωμεν νά διακρίνωμεν τάς φυλάς τά; άποτελούσα; τά; «έθνικά; 
ομάδας» καί διαγράψωμεν τάς άμοιβαία; σχέσεις τών ομάδων τούτων 
πρό; άλλήλας.

Τό βιβλίον τοϋ κ. Δένικερ γέμει πλείστων πειρβματικών άποδείξεων 
άναγομένων εί; τήν υλικήν, φυσιολογικήν καί ψυχολογικήν ζωήν τής γή; 
ολοκλήρου. Ό συγγραφεύς έσχε τήν επιτυχή ιδέαν νά έγκατασπείρη εί; 
το έργον του φωτογραφίας έκ τών οποίων καθίστανται γνωστοί οί φυ
σιολογικοί χαρακτήρες έκαστη; φυλής.
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ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Τό βεβλίον τοΰ Λόρδο»· Ρόόβερν step» Ναπολέοντος. Έν σχέσει πρός 
τήν πρόσφατον ταύτην συγγραφήν τοΰ Άγγλου πολιτικού, περί τής όποιας τόσος 
γίνεται εσχάτως λόγος καί ήτις πραγματεύεται τήν τελευταΐαν φάσ·.ν τοΰ βίου 
τοΰ Ναπολέοντος, δ κ Ερρίκος Δάβραιϋ αφιερώνει σύντομον, άλλά περιεκτικώ- 
τατον άρθρον εις τόν «Γαλάτην Έρμήν», διά τοΰ δποίου κατακρίνων γενικώς τούς 
μέχρι τοΰδε ώς έπ'ι τό πλείστον μεροληπτικών έπιληφθέντας—καί είναι απειρο
πληθείς αί έπΐ τοΰ προκειμένου συγγραφαϊ—τοΰ ζητήματος, εξαιρεί τό εργον τοΰ 
Λόρδου Ρόζβερυ άν καί δέν θέλει νά τό παραδεχθή ώς ιδιαζόντως διορατικόν καί 
αποκαλυπτικόν εργον. ο "Εχει, τώ οντι,—γράφει περί τοϋ συγγραφέως—τό ύφος 
και τό πνεύμα καθώς και τήν οξυδέρκειαν καί διορατικότητα ιστορικού· άλλά τό 
βιβλίον τούτο φαίνεται νά είναι μάλλον ή άναπαράστασις άνδρός μεγάλης άξίας ή 
εργον συντεταγμένου κατά τούς κανόνας σοφής καί ειδικής κριτικής. Καί ύπό τήν 
έποψιν ταύτην, παρέχει περισσότερον ένδιαφέοον διά τόν κοινόν άναγνώστην. Δέν 
πρέπει τις νά είναι δσον άφορά τά ιστορικά ϊογα τοΰ Λόρδου Ρόσβερυ άπαιτητι- 
κώτερος ή όσον είναι άπέναντι τών εογων τοΰ Δισραέλη ώς μυθιστοριογράφου, τοΰ 
Γλάδστωνος ώς θεολόγου και τοΰ κ. Βάλφουρ ώ; φιλοσόφου. Έν τούτοις ύπάοχει 
τι τό επαγωγόν ευθύς άπό τών πρώτων σελίδων εις τό εργον τού Ρόσβερυ, καί εί
ναι τούτο δ τρόπος μέ τόν δποίον θίγει τό θέμα του, ή στάσις τήν όποιαν τηρεί 
άπέναντι τού αύτοκράτορος, ου τίνος ζητεί νά κατανόηση τόν χαρακτήρα. Άπό 
όλας τάς μικροπρέπειας, μνησικακίας καί στενοκεφάλους κρίσεις τών μετριοτήτων 
άπεκδύεται, άποφεύγων παν άντίποινον και άποκρούων πάσαν άνάγκην εξιλασμού 
άνωφελοΰς καί δυσκατορθώτου, όπως εκτιμήσει, έννοήσει καί κρίνει τά έργα ένός 
κοσμοκράτορος. Καταλείπω·/ τήν εύλάβειαν καί τό σέβας πρός τόν νόμον εις τούς 
κοινούς άνθρώπους, παραδέχεται ότι ά.δρες τοΰ άναστήματος τοΰ Ναπολέοντος τί
θενται ύπεράνω τών νόμων κατά γενικόν κανόνα : εΔέν είμαι άνθρωπος όπως οϊ 
άλλοι, έλεγε περί αύτού δ Ναπολέων, οί νόμοι τής ηθικής και τής ευπρέ
πειας δέν έχουν τεθή δι* έμέ». Καί ή τόσον άνυποκρίτως έκφρασθείσα πεποίθη- 
σίς του αΰτη, ουδόλως φαίνεται νά ταράσση τόν Λόρδον Ρόσβερυ. Θά έχρειάζετο 
μακροσκελέστατον άρθοον διά νά κρΐνη τις επαρκώς τό βιβλίον τοΰ Λόρδου Ρό
σβερυ. Τά κεφάλαια τ' άφορώντα τήν διαμονήν τοΰ Ναπολέοντος εις τήν Αγίαν 
Ελένην είναι έκ τών θελκτικωτέρων καί θά έπιθυμοΰμεν νά τά παοαθέσωμεν. Ό 
συγγραφεύς αφίνει τολμηρώς να φαίνεται όλη ή αντιπάθεια ποΰ τόν κατέχει δια 
τόν άγενή σίρ Hudson Lowe, τόν άξιοκαταφρόνητον δεσμοφύλακα δστις έτήρησεν 
άπέναντι τοΰ φυλακισμένου στάσιν όποιαν φύλαξ κατέργου Οά έτήρει άπέναντι κα
ταδίκου. Ή 'Αγγλία καί τόσον άλαζών καί, ώς είπεν καί έγραψεν δ Τέννυσον, 
the most beastly conceited nation in the world, δέν εσχε τήν τύχην, άν ίχ_ι 
τήν υπερηφάνειαν, νά εύρη έναν τζέντλεμαν διά φύλακα τοϋ Ναπολέοντος. Δέν 

μας είναι δυνατόν νά έπεκταθώμεν όπως θά έπρεπε έπΐ ένός έκαστου μέρους τοΰ 
ώραίου τούτου εογου. Θά έπεθυμοΰμεν νά μεταφράσωμεν καί νά παραθέσωμεν 
έκάστην σελίδα. Μ’ δλον τούτο, καί διά νά έξαγοράσωμεν τήν άνεπάρκειαν τοΰ 
παρόντος άρθριδίου, παραθέτομεν άποσπάσματά τινα τοΰ μεγαλοπρεπούς καί γλα
φυρού συμπεράσματος, διά τοΰ δποίου δ συγγραφεύς περαίνει τό εργον του.

ε Υπάρχει ερώτημα τό οποίον οί Άγγλοι Οέτουσι προκειμένου περί μεγάλων 
άνδρών καί τό δποίν άδυνατεί τις νά προβάλη προκειμένου περί Ναπολέοντος,χω- 
ρίς νά αίσθανθή κάτι τι τό άλλοκότως άπρεπές Ήτο δ Ναπολέων άνθρωπος κα
λός ; a good man. Τό άκράτητον μειδίαμα διά τοΰ δποίου υποδέχονται τό ερώ
τημα δέν φανερώνει, ύποθέτομεν, τά άποδεδειγμένα άδικήματα, άλλά τήν εξαιρε
τικήν θέσιν τής μοναδικής ταύτης προσωπικότητας. Αί συνήθεις κρίσεις δέν φαί
νεται νά τοΰ άρμόζουν. Είναι ώς νά θέλη τις νά καταμέτρηση τό ύψος όρους μέ 
τό μέτρον. Άπό τοιοΰτον άνθρωπον προσδοκώμεν ύπερμέτρου; άρετάς καί κακίας, 
δπερβαινούσας τήν έκτίμησίν μας». Καί εξακολουθεί δ συγγοαφεύς λέγων ότι άν 
δέν λά0η τις ύπ' όψιν τάς περιστάσεις τής εποχής του και εκλάβει τό ερώτημα 
ύπό τήν συνήθη αυτού έννοιαν, βεβαίως θέλει απαντήσει άδιστάκτως,δτι δέν ύπήρ- 
ξεν άγαθός όπως π. χ. ό Wilberforce ή ό άγιος Φραγκίσκος. Άλλά οί άνθρωποι 
λέγει κατόπιν δ Ρώσβερυ «δέν πρέπει νά κρίνωσι τούς άνθρώπους, άπολύτως άλ
λά σχετικώς, δπως οϊ ίδιοι Οά έπεθύμουν νά κριθώσιν. Αί περιστάσεις, ή έπο^ή, 
τό περιβάλλον, ή άνατροφή, δέον νά λαμβάνονται ύπ’ οψιν άπό τόν Οέλοντα νά εκ- 
φέρη κρίσιν έπΐ τών άρετών τής άνθρωπότητος». Καί κατωτέρω επιλέγει: «Ή 
τύχη του δέν τόν προώριζε ούτε διά τόν άμβωνα, ούτε διά τό μοναστήριον. Άνε- 
τράφη άνάμεσα εις τά στρατόπεδα καί τήν τρομοκρατίαν τής έπαναστάσεως. Έ- 
γενετο κυρίαρχος έθνους τό δποίον έν μέσιρ τών φρικαλεοτήτων μιας μεγάλης δια- 
ταράξεως άπηρνήθη ρητώς τόν -χριστιανισμόν, καί είχεν άποκηρύξει αυτόν έμπρά- 
κτως. Είχε νά παλαίση εναντίον όλου τοΰ κόσμου. Τό εγχείρημα υπήρξε κατα
πληκτικόν, άφίνον όλίνον χρόνον διά τήν σκέψιν».

Ό λόρδος Ρώσβερυ περαίνει τό εργον του άπαντών εις τήν δευτέραν ταύτην έ- 
ρώτησιν :«Ήτο δ Ναπολέων μέγας άνήρ ; Τό ζήτημα τούτο άν και άπλούστερον, έχει 
άνάγκην δμως καθορισμού. Έαν διά τοΰ «μέγας» έννοησωμεν τόν συνδυασμόν τών 
ήθικών καί διανοητικών ιδιοτήτων, δέν ύπήρξε βεβαίως μέγας. Άλλ' άναμφιβό- 
λως ήτο τοιοϋτος ύπό τήν έννοιαν τής παραδοξότητος καί ύπεροχής. Έάν μεγα- 
λεΐον είνε ή φυσική ισχύς, ή έπικράτησις, κάτι τι τέλος άνθρώπινον έκείθεν τής 
άνθρωπότητος, τότε δ Ναπολέων ητο άναμφισβητήτως μέγας. Άν έξαιρέσωμεν 
τόν δυσπροσδιόριστον εκείνον σπινθήρα ποΰ άποκαλοΰμεν μεγαλοφυΐαν, παρουσιά
ζει συνδυασμένα ευφυΐαν καί ενέργειαν, και ό συνδυασμός ούτος ουδέποτε ίσως 
ίσοφαρίσθη καί βεβαίως ουδέποτε ύπερηκοντίσθη. Ούδέν άλλο άνομα εμφαίνει,έπι- 
λέγει δ συγγοαφεύς, τόσον τελείως καί προδήλως την κυριαρχίαν, τήν αίγλην 
καί τήν καταστροφήν. Άνυψώθη διά τής ένεργείας καί'κατεστραφη διά τής κα- 
ταχρήσεως τής ύπερανθρώπου ίκανότητος. Έχάθηάπό τόν παραλογισμόν τής Ιδίας 
του μεγαλοφυΐας. Δεν ήτο δυνατόν μικροτέρα δύναμις έκείνης ήτις έπραγματο- 
ποίησε τήν άνυψωσίν του,νά προκαλέση τήν πτώσιν του». Τοιοΰτον έογον συμπε
ραίνει δ κ. Δαβραΐυ δέν έχει άνάγκην εγκωμίων, άλλά συνιστάται δια τής πραγ
ματικής του άξίας.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Νέα ποιήματα τοϋ ’Ιωάνναν Μωρέα. Ό δμογενής ποιητής ’Ιωάννης 
Μωρέας, δ όποιος διά τοϋ τελευταίου τόμου τών ποιημάτων του ύπό τόν τίτλον 
«Stances», περί ών έγινε ήδη λόγος εις τ'ο «Περιοδικόν μας» είδε καθιερουμένην 
πλέον τήν ποιητικήν του φήμην, ήρ-χισε δημοσιεύων εις τήν «Vogue» τήν «Λευ
κήν Έπιθεώρησιν» καί τόν «Γαλάτην Έρμήν» νέαν σειράν ποιημάτων ύπό τόν 
τίτλον «Nouvelles Stances·, εις τά δποία ή κλασική άπλότης καί ή κρυσταλ- 



264 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ

λίνη διαφάνιία τοΰ ύφους, ή χαρακτηρίζουσα τήν τ«λευταίαν του τεχνοτροπίαν, 
διαπνέεται, άπ'ο μιαν μεθυστικήν χαί βαθυτάτην ρομαντικήν πνοήν. Έκ τών δύο 
τελευταίων ποιημάτων άτινα δημοσιεύει ό «Γαλάτης Έρμης*  προσπαθοϋμεν εις 
Ϊ,ίχν πρόχειρον και πεζήν άπόδοσιν νά δώσωμεν εις τούς άναγνώστας μας άμυ- 
ράν 'ιδέαν τών άβροτάτων αύτών πλασμάτων τοΰ ελληνος ποιητοϋ :

> Μοιάζω μ'ε τούς νεκρούς, μέ τήν στερεμένη πηγή, μέ τόν σκοταδερόν δρί- 
ζοντα, μέ τόν μασημένο τόν άνθό, μέ τό φύλλο ποΰ σέπεται απάνω στό χλωμό 
χορτάρι.

» Μοιάζω μέ τό δέντρο, ποΰ ό ξυλοκόπος τό πελεκάει μέσα στήν ξεραΐλα τοΰ 
λόγγου, γιά νά φκειάση ένα ξυλοκρέββατο, μοιάζω μέ τις χειμωνιάτικες κατα
χνιές, μέ όλη τή φύση ποΰ μαυροφοραει καί κλαίει.

» Μά δέν μοιάζω πειό πολύ τάχα μέ τόν Ωκεανό, ποΰ πάντα νέος, άφίνει 
τόν Καιρό νά περνάν) έπάνωθέ του καί στήν αμμουδιά μέ βογγητά βαθειά σκορ
πίζει τούς άφρούς του ;

— Ποίηιειι πρδς τόν ΚροΟγερ.Ό «Φιγαρώ» έδημοσίευσε επ' εσχάτων μα- 
κροσκελέστατον ποίημα τοΰ Έδμόνδου Ροστάν πρός τόν Κροΰγερ, επ' εύκαιρίφ 
τής έπισκέψεώς του εις Γαλλίαν. Τό ποίημα αύτ'ο δέν θά προσθέσει τίποτε εις τήν 
γνωστήν δόξαν τοΰ ποιητοϋ τοΰ «Άετιδέως» μέ μίαν έμμετρον πολυλογίαν, κα- 
ταλαμβάνουσαν τρεις στήλας ολοκλήρους τοΰ «Φιγαρώ» πολύ δέ όλιγώτερον είς 
τήν δόξαν τοΰ μεγάλου ξένου τής Γαλλίας. Ίσως άς τό άπήγγελλεν δ Κοκλέν ή 
ή Σάρρα Βερνάρ ή λυρική δόξα τοΰ ποιητοϋ, δ όποιος πολύ ευτυχώς ώνομάσθη: 
έμμετρος Σαρδού, θά εΐμποροΰσε νά συναγωνισθή μέ τήν δραματικήν του. Άλλ' 
* Ροστάν έκαμε τό λάθος νά πατήση τό πόδι του έξω άπό το θέατρον και τό «πά
τησε, καθώς φαίνεται, πολύ κακά διά τήν φήμην του.

ΗΧΟ
—Έξεδόθησαν εις κομψότατον τόμον τά μέχρι τοΰδε εις τήν έφημερίδα«.Έστίαν» 

δημοσιευθέντα καθημερινά χρονογραφήματα τοΰ ύπό τό ψευδώνυμον «Νουμας» συ
νεργάτου τοΰ εΐρημένου φύλλου χ. Δ. Ταγκοπούλου, τά όποια τόσον άνεγνώσθησαν 
ύπό τοΰ κοινοΰ, καί έκ τών όποιων πολλά άποτελοΰσιν ωραίας φιλολογικάς σελί
δας, έκφραστικώς καί μέ ιδιαιτέραν χάριν άπηχούσας τό έκάστοτε γεγονός τής κα
θημερινής χρονογραφίας.

— Άνεχώρησαν εις ’Ιταλίαν και έκεϊθεν είς Παρισίους οι έπί τινα χρόνον δια- 
μεϊναντες έν Άθήναις νέοι γάλλοι ποιηταί κ. κ. Σανσό—Όρλάν και Ροζέ Λεμ- 
πρέν, γενικοί γραμματείς τοΰ γαλλικού περιοδικού «Vogue», οί όποιοι τάς εντυ
πώσεις τοΰ εις τήν Ελλάδα ταξιδιού των θά έκδώσουν είς Ιδιαίτερον βιβλίον. Οί 
κ. κ. Σανσό—Όρλάν καί Λεμπρέν τεχνικώς είνε ύπέρμαχοι τής άναγεννήσεως 
τών παγκοσμίων γραμμάτων διά τοΰ λατινοελληνικοΰ πνεύματος.

ΣΤΙΧΟΙ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟΝ ΗΧΟ
ΥΠΟ ΚΟΣΤΗ ΠΑΛΔΜΑ

1
'Εκατό χρόνια πέθαναν, έκατό χρόνια πάνε, 
Ώ Ελλάδων ξημερώματα, ώ Ελλάδων δειλινά I 
Κάμε τους ένα φέρετρο μεγάλο, ώ πελεκάνε, 
Κάρφωσε μέσα τούς νεκρούς καί θάφε τους βουβά.

2
Ποιός είσ’έσύ ποΰ μέ ξυπνάς πρωί; Δέν είσαι Λ διάνα, 
Γλυκοκαλοϋσα τόν τραχειά τού στρατιώτη ζωή. 
Δέν είσαι Λ άργοσάλευτη θρησκευτική καμπάνα, 
Δέν είσαι ανθρώπου μίλημα, μηδέ πουλιού φωνή. 
Κάποια στό δρόμο βήματα βαρειά είστ’ έσεϊς. ΤήΣκέφη, 
Τό Φώς, τόν Ήχο φέρνετε, τριάδα μου ιερή.
Τί άν είστε σκλάβου ξύπνημα πού τρέχει νά δουλέφη ; 
Τί άν είστε άσώτου γύρισμα πού πάει νά κοιμηθίϊ ;

3
Ήτανε τάνθια μετρητά, τά κρίνα ήτανε λίγα, 
Καί νά θερίσω ώρέχτηκα τόν κρινοθησαυρό, 
Κι 8λα τά κρίνα μάτιασα, κι όλα τά κρίνα πήγα 
Στόν πλούσιο κήπο νά βρω τα καί νά τάγκαλιαστώ.

4
Στόν κήπο μού γελούσανε τά ρόδα, οί μενεξέδες 
Κάτου άπό πέπλους μού έστελναν δροσοχαιρετισμούς, 
Καί πέρασα. Οί άμύριστοι στοχαστικοί πανσέδες 
Μέ κοίταζαν, ασάλευτοι. Καί στάθηκα σ'αύτούς.

5
Στό μνηματάκι σου άνοιξε τό ρόδον, ώ γλυκέ μου I 
Τό χέρι κάνει ν' άπλωθμ στό ρόδο, δέ μπορεί. 
Κάνει νά τρέξη άπάνου του τό πέρασμα τού άνέμου, 
Δειλό φιλάκι γίνεται, καί, πριν τό γγίξχε, σβεΐ.

22
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β
Στό φώς οί άνθοί σάν έκκλησιάς φεγγοβολούνε φώτα, 
Κ’ οί πεταλούδες άέρινες μεθούν σάν εύωδιές. 
Στόν κήπο τόν άπόμερο δέν ήρθα, καθώς πρώτα, 
Γιά τά φεγγοβολήματα καί γιά τις εύωδιές.
Ήρθα πρός τά τρεξίματα κ' ήρθα πρός τά παιγνίδια 
Κ’ Λρθα πρός τά χαμόγελα τών όμορφων παιδιών 
Πού κάνουν σάν πλατύ ούρανό τά όλόχλωρα στρωσίδια 
Καί δείχνονται σά θαύματα στά μάτια τών ανθών.

7
Καί τών δικαίων τά μέτωπα περνούν άργά άπ ’ έμπρός μου 
Ήσυχα νέφη άπό βροχή ποτιστικά πλατειά.
Κι άπό τούς άφεγγους βυθούς τού κολασμένου κόσμου 
Ακούω σάν αναθέματα, σάν άναφυλλητά.
Καί ξανασμίγω άθέλητα καί ξαναλέω τά ρίμα 
Ποΰ ξένη άπό τάνθρώπινα καί πέρα άπό καημούς 
Ύφώνεται προφήτισσα πλατωνικά Διοτίμα 

Πρός ύπερούσιους έρωτες, ποός κόσμους νοητούς.
8

Ό,τι κι άν είσαι, ώ λάμφηέσύ 1 σίδερο, πέτρα, άσήμι, 
’Αέρας, νέφαλο, δνειρον, όμοια σέ λαχταρώ !
Ιδέα καί χέρια μέσα μου, κ’ ά Τέχνη κ' Επιστήμη 

Νά χτίσουν αγωνίζονται τόν ίδιο τό ναό.
Τό πορφυρό, τό πράσινο, τάσπρο 1 τά μάρμαρα δλα 
Τά θησαυρίζει μέσα της Λ Ρέα ή μητρική.
Τά γύρεφα, καί δώκατε σ’ έμένα κάτι άπ’ δλα, 
Δράκε Ταΰγετε, ξανθές Κυκλάδες, ώ Αττική!
Καί δάσος είστε ασάλευτο καί αμίλητο, ώ κολώνες, 
Κι άργοπερνδτε άνάμεσα, Ρυθμοί καί Στοχασμοί. 
Μέσα στά μαύρα βάθη τους φωτόγραφτες είκόνες 
Δείχνουν μπροστά έναν Έρωτα καί πίσω μ.ά Ψυχή.

9
Τήν Περσεφόνη ό Σατανάς τήν έπνιξε στόν Άδη, 
’Ολέθρου τέρας έγινες, αστέρι τής αύγής, 
Μόλεφε Σκύθης βάρβαρος τόλόδροσο πηγάδι, 
Τά πολυτρίχια πάτησε καί φεύγει, χαλαστής-
Τή μελιστάλαχτη στερνήν ιέρειαν Ύπατία 
Δέν είσ ’ έσύ πού σκότωσες ; Δέν είσαι ό ξεπεσμός ; 
Δέν είσ’ έσύ πού γέννησες τήν πνίχτραν 'Αμαρτία, 
Τό σκιάχτρο τών ’Απρίληδων, τή Λάμια τού φωτός ;

10
Τού ρασοφόρου σύντριφαν ό πέλεκυς κ’ ή άξίνα 
Τά μεγαλόχαρα είδωλα στά βάθη τών ναών.
Τών συντριμμένων Λ φυχή δέ χάθηκε μ’ έκεϊνα· 
Φωτοπλανήτης έγινε στό χάος τών ούρανών
Όσο πού νέα ζωντάνεφεν άγαλματένια κρίνα
Στού διαλεχτού τό λογισμό, στούς κήπους τών σοφών. 
Τού ρασοφόρου ό πέλεκυς δέ σύντριφεκ’ή άξίνα 
Τά μεγαλόχαρα είδωλα στά βάθη τών ναών.

11
Στό μνηματάκι σου άνοιξε τό ρόδον, ώ γλυκέ μου !
Είνε ή χαρά σου ; ό πόνος σου ; Είνε καρδιά ; Είσ ’ έσύ ; 
Άν είσαι νούς, θυμήσου με, κι άν στόμα, μίλησέ μου. 
— Τού ασάλευτου είμαι σάλεμα, τού τίποτε αστραπή.—

12
'Αφρίζει στό ποτήρι σου τό άφύ κρασί τό μαύρο.
Γιά φέρε τό ποτήρι σου στή βρύση μας έδώ,
Καί μέρωσε καί ρόδισε τό άφύ κρασί τό μαύρο 
Μέ τό νερό τόλόδροσο τής βρύσης μας έδώ.
Έχω μιά σκέφη άπό δροσιά καί μιά καρδιά άπό λαύρα. 
Ή κάδη βράζει, καί ή πηγή τό νάμα κρύο σκορπά.
Κ’ έτρεξα καί ζευγάρωσα τάφά κρασιά τά μαύρα 
Στό σκαλιστό ποτήρι μου μέ τάλαφρά νερά.

13
Έσεΐς πού μεγαλόκραχτα πετάτε πρός τά ύφη,
Κύκνοι λευκοί, καί κύκνοι έσεΐς πού σκίζετε άπαλά 
Τής λίμνης τά βουβά νερά μέ μιά βουβή μιά θλίφη, 
Ό κουρασμένα έσεΐς, κ' έσεΐς άδάμαστα πουλιά !
Ώ κύκνοι πού βνειρεύεστε νά πάρετε τόν ήλιο, 
Καί ώ κύκνοι πού προσμένετε τόν ύπνο τό βαθύ, 
Είνε κ’ έν άλλο άπόμακρο κι άπόκρυφο βασίλειο. 
Κύκνοι λιμνών καί άέρηδων, σας ξαναβρίσκω έκεϊ !

14
Εκατό δράκοι ρήγισσα φυλάνε μαυροφόρα,
Ρήγισσα χήρα ολάρφανη, σέ κάστρο έρημικό,
Καί σκάφτουν καί τής κουβαλούν, γιά χάϊδια καί γιά δώρα, 
Συντρίμμια άπό να άτέλιωτο παλιό της θησαυρό.
«Δέ θέλω τά συντρίμμια έγώ' καταραμένη Λ ώρα I 
’Ανάθεμά σας, δράκοντες, πού μέ κρατάτε έδώ ! 
Τή ζωντανή όνειρεύομαι καί τήν άκέρια χώρα, 
Έκεϊ βασίλισσα ήμουνα, κ' έγινα σκλάβα έδώ I»
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15
Η άποδχωγμένη μου ζωή βρήκε σκεπή κοντά σου, 

Μί καταδέχτηκες δικό σου, ώ Φοίβε, λειτουργό, 
Καί πήρα άπό τή λάμψη σου κι άπ ’ τή θεότητά σου 
Τήν ’Ηλιογέννητη έπλασα, δική σου δόξα, έγώ
Κ ’ ένα χαιρέτισμα ϋώωσα τρανό πρός τό είδωλό σου, 
Καί μ ' άποκρίθηκαν βραχνές καί βάρβαρες καμπάνες. 
Καί τί μέ τοΰτο ; Ασώπαστος ϋμνος έγώ δικός σου. 
Σωπαίνουν οι διθύραμβοι ; ’Αρχίζουν οΐ παιάνες I

ΚωάιίΙς ΠαλαιιΔς

Η ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ
ΥΠΟ Δ. Ν. ΒΟΥΤΥΡΑ

Ο ήλιος χτυπούσε μέ τίς ακτίνες, καθώς βγήκε άπό πίσω άπό ένα 
ψηλό βουνό, τίς στέγες τών άσπρων σπιτιών τοΰ χωριού. Οί πόρτες 
άνοιγαν καί τά παράθυρα καί φαινόντουσαν γυναίκες αχτένιστες νά τινά
ζουν καί νά σαρώνουν.

Σέ λίγο άμα ό ήλιος υψώθηκε καί φώτισε πιό πολύ τό χωριό, έφά- 
νησαν στούς δρόμους τά χωριατόπουλά μέ τά βιβλία στή μασχάλη νά 
πηγαίνουν στό σχολειό.

Ήκούοντο αί όξεϊαΐ, διαπεραστικοί φωναί των, νά οωνάζουν τό ένα 
τάλλο άπό μακρυά, γιά νά πάνε μαζύ.

_'Γτ? Κια ώρα άπό ένα σπιτάκι βγήκε μιά γυναίκα μέ ένα παιδί ώς 
δώδεκα ΧΡ^ών. Στούς ώμους του τό παιδί είχε περάση ένα ταγάρι καί 
κρατούσε ένα δέμα στή μασχάλη.

Έπροχώρησαν μαζύ αρκετά· βγήκαν έξω άπό τό χωριό. Τότε έστά- 
θηκε ή γυναίκα καί μέ δάκρυα στά μάτια έσκυψε, αγκάλιασε τό παιδί 
τό φίλησε καί τοΰ είπε :

Στήν ευχή μου παιδί μου, στήν ευχή μου Δημητράιη μου νά πας 
καί μέ τό καλό νά γυρίσης I Άφοβα νά πέρασης τή ' θάλασσα, γιατί 
τήν ευχή τής μάνας τήν άκούει ό Θεός !

Τό παιδί έσκυψε, τής φίλησε τό χέρι καί μέ δύναμι κρατώντας τά 
δάκρυά του μήν αρχίσουν καί τρέχουν καί λυπηθή ή μάνα του περισσό
τερο, έφυγε.

Οταν έπλησιαζε να στριψη άπό ένα κήπο μέ ψηλά δένδρα, έστρά- 
φηκε. Ή μάνα του έστέκετο άκίνητη στήν ίδια θέσι καί τόν έβλεπε 
φεύγοντα. Άμα τόν είδε πού ίστράφη τόν χαιρέτησε μέ κίνησι τής 
κεφαλής καί μέ χαμόγελο.

'Εστριψε. Τώρα δέν φαίνεται αν γυρίση ούτε ή μάνα του ούτε τό 
σπίτι του. Τους έκρυψαν τά ψηλά δένδρα, καί ό τοίχος τού κήπου. Προ-
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χωρεϊ, άλλά ή άπόφασίς του άρχίζει νά κλονίζεται. Τοΰ έρχεται νά 
τρέξη, νά ριφθή στήν άγκαλιά τής μάνας του καί νά φωνάςη δτι δέν 
πάει πουθενά· δτι προτιμά νά μείνη στό φτωχικό τους, κοντά τους 
άπό δλα τά πλούτη τής ξενητίάς. Περνά άπό μέρη, πού έπαιζε μέχρι 
τής προχθές μέ τούς φίλους του’ τόν Άντώνη τόν μαυριδερό, τόν 
Κώστα τού ζευγά, πού τά μαλλιά του έσκέπαζαν δλο τό μέτωπό του, 
τόν Μιχάλη πού έκαμνε τόσα άστεία καί ήθελε νά κάμη καί τόν σχοι
νοβάτη ! Όταν θέλησε πρό ήμερων αυτός ό Μιχάλη; νά σταθή μέ τό 
ένα πόδι επάνω σέ κούτσουρο καί έπεσε καί έφαγε τά μούτρα του τι 
γέλια πού έκαμε τότε καί δταν τό θυμόταν. Τώρα δμως ούτε νά χα- 
μογελ-'ση μπορεί! Αυτοί θά είνε άκόμα άπ’ έξω εις τό σχολείο καί 
θά παίζουν μέ τά άλλα παιδιά.

Πώς ήθελε νά ήτον μαζύ καί αυτός.
Άμ ή θέσι του στό θρανίο ; Ή καϋμένη ή θεσούλα του ! Τόσο καιρό 

πού καθόταν στή θέσι του εκείνη ονειρευόταν τήν ξενητιά, τώρα που 
πάει στή ξενητιά ονειρεύεται, θέλει -.ά ήταν στήν θεσούλα του;

Έφθασε σέ μιά στοίβα ξύλα μεγάλα. Τά είδε με λύπη. Ησαν τα 
ξύλα πού έκαμνε κούνια μέ τούς φίλους του.

Άρχισε νά άναβαίνη ένα ύψωμα. Μιά καλύβα πού τήν περιεκυκλω- 
ναν κάτι θεόρατοι γεροπλάτανοι φάνηκε στά μάτια του άμα ανέβηκε.

Κοντά στήν καλύβα είδε ζώα έτοιμα νά κινήσουν καί άνθρώπους. 
Τρέχει. Φοβάται μή φύγουν καί παρακαλεϊ νά φύγουν.
— "Ελα μικρέ ! φωνάζει ένα; άγωγιάτης.
— Μπά ! Τό παιδί τού Γιωργαρά ! Τό άπεφάσισε νά τό στειλη στην 

ςενιττα !
Λέγει ένας χωργιάτης πρός άλλον.
Ό Δημητράκης πετάχθηκε σένα ζώο καί έξεκίνησε.
Τώρα άρχίζει νά αισθάνεται τήν εύχαρίστησι ή τό αληθές, μέρος, απο 

κείνη τήν εύχαρίστησι, πού αισθανότανε, δταν κοντά στήν μητέρα του, 
ονειροπολούσε τήν ξενιτιά. , _ Τ

"Εφθασαν στήν παραλία μετά τρεις ώρας. Στό χωρίο που εινε στην 
παραλία πηγαίνουν πολλοί ξένοι τό καλοκαίρι καί κάνουν λουτρά, γι 
αυτό είχε καί δύο ξενοδοχεία. , , ,

Μπήκαν σένα άπό τά ξενοδοχεία καί έκάθησαν στο κάτω πάτωμά για 
νά ξεκουρασθούν καί νά φάγουν. ,

Θά έφευγαν μέ καΐκι τό βράδυ καί έπρεπε νά περιμείνουν να νυχτωση, 
γιά νά πάν μέσα. ,

Όσο. ήτο μέρα καλά, άλλά άμα άρχισε νά βραουαζη, τότε · Δημη
τράκης δέν μπόρεσε νά κρατηθή καί άρχισε νά κλαίη σέ μιά γωνία του 
ξενοδοχείου. "Ενας ταξειδιώτης πού τόν ηύραν έκεΐ, μέ ρούχα κυρίου 
τής πόλεως, μέ ένα ύφος πετεινού τόν είδε καί έπλησίασε.

— Έ παιδί, γιατί κλαίς ; τόν ρώτησε. , .
Ό Δημητράκης σήκωσε τό κεφάλι καί τόν είοε με τα πλημμυρι

σμένα άπό δάκουα μάτια του. Λ
1 — Γιά τό σπήτιτου κλαίει πού έφυγε, απάντησε ένας χωριανός 

τοΰ παιδιού.
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— Τότε ας μήν έφευγε ! Καί τί πάει νά κάμει στήν ξενιτιά ;
— Πάει νά μάθη τέχνη ή νά μπή σέ εμπορικό.
Ό χωρικός ήςευρε άπ’ τή γυναίκα του ίσως τόσο καλά γιατί πάει 

τό παιδί στήν ξενιτιά, ίσο καί αύτό τό ίδιο.
— Πήρε λεπτά μαζύ του ; τού έδωσαν αρκετά ;
— Άμ' θά τού δωναν καμμία δεκαραριά δραχμάς Ι...Έ; έτσι δέν 

είνε ;
Τό παιδί κίνησε, καθώς σφούγγιζε τά δάκρυά του, τό κεφάλι γιά νά 

επιβεβαίωση τά λόγια τού χωρικού.
— Τόσα λίγα ; ρώτησε ό κομψός νέος.
— Γιατί λίγα είνε ; Τοϋ έδωσαν δέκα δραχμές I...
— Καί τήν εύχή τους ! έπρόσθεσε ό Δημητράκης διακόπτων τόν χω

ρικόν.
— Τί ; τήν εύχή τους ; ούμ ’ σέ πρόκοψαν I είπε ό κομψός νέος. 

Καλλίτερα νά σού διναν περισσότερα λεπτά I Ή εύχή δέν τρώγεται 
παιδί μου, όχι !...

Ό χωρικός θέλησε νά άπαντήση στόν κομψό νέο, ά\λά εκείνην τήν 
στιγμήν ήλθαν καί τούς ειδοποίησαν νάπάνε στό καΐκι, γιατί ήταν ή ώρα 
νά φύγουν.

Πήραν τους σάκκους των δλοι καί πήγαν στό καΐκι.
Ό Δημητράκης, άμα άνεβηκε,έκάθησε επάνωσέ κάτι σανίδες μακρυές, 

σταυροπόδι, έβγαλε άπ’ το ταγάρι του ψωμί καί τυρί καί άρχισε νά 
τρώη.

Άνοίχθηκαν στο πέλαγος.
Έκύταξε μέ περιέργειαν τά πανιά, τούς ναύτας, τήν θάλασσα καί τήν 

μαυρίλα ποϋ τούς κύκλωνε. Τό νερό τής θάλασσας κάποτε τόν έβρεχε 
καί αύτός μέ ευχαρίστησε καί ηδονή, άγλυφε τό άλμυρό νερό.

Έπειτα μια συλλογιέται τό μέρος ποϋ πάει καί μιά τό σπίτι του, 
τούς δικούς του’ ώς καί τό σκύλλο του, τόν φοβερό άράπη, τήν γάτα, 
τόν κίτσο τό άρνί μέ τό κουδούνι στο λαιμό, δλα τά ένθυμήθη, δλα 
πέρασαν άπ’ εμπρός του. Τί θά κάνη ή μάνα τώρα ; Φαντάζεται αυ
τήν νά ετοιμάζει τό φαι καί τά δύο άδελφάκια νά τήν σύρουν, νά κρε
μιούνται άπ’ τό φουστάνι της. Ό καημένος ό Περικλής I θά τόν ζητά 
νά παίξουν άλογα καί δέν θά τόν βρίσκει.

Οί έπιβάται πέντε εξ τόν άριθμό σέ λίγο πέσανε στόν ύπνο. Ό Δη 
μητράκης έμεινε ξύπνιος συλλογιζόμενος και θεωρών τούς ναύτας νά γυ
ρίζουν σά φαντάσματα στό σκότος, σκοτεινοί καί αυτοί καί κάποτε νά 
φωτίζωνται λίγο, δταν πήγαιναν κοντά στό μέρος πού ήσαν κρεμασμένα 
τά φανάρια.

Σιγά σιγά τόν πήρε ό ύπνος καί αυτόν. Είδε όνειρο, δτι ήτο στό 
σπίτι του καί αισθανόταν γιαυτό χαρά τόσο, πού δέν αϊσθάνετο δταν 
βρισκόταν στά αληθινά- είχε νά κάνη μέ τά άδελφάκια του, τούς γο
νέους του.

Ξάφνου ξύπνησε.
Μόλις έφεγκε μακρυά. Μιά βουή απαίσια, ένας κρότος τον όποιον 

άλλοτε δέν είχεν άκούση, τού χτυπούσε τά αυτιά. Καί άπ’ τή βουή 
αυτή ξύπνησε. Κυττάζει. Τό καΐκι ήτον άκίνητο μέ τά πανιά ρίχμένα 
νεκρά καί κατασκότεινα. Τά φανάρια είχαν σβύσεί καί δλοι είχαν άπο- 
κοιμηθή. Ή βουή όσο έπήγαινε έγίνετο μεγαλείτερη. ΙΙετιέται. Ένό- 
μισε δτι έβλεπε όνειρο. Ένα θεόρατο, σάν βουνό πράγμα, πού έβγαζε 
φωτιές, ήρχετο γρήγορα έπάνω τους· βαπόρι θα είνε ! λέγει μέ τό νού 
του καί φωνάζει :

— Βαπόρι κατεπάνω μας !
Πεταχθήκαν φοβισμένοι ρίχνοντας μακρυά τά σκεπάσματα, άλλά δέν 

ήτο καιρός ! Κρότος δυνατός άκούσθηκε καί τό καΐκι έσχίσθη, συντρί- 

φθηκε. Ή θάλασσα τό κατάπιε.
'Εξημέρωσε. Πολλά σανίδια καί βαρέλια πλέουν στό τύπο τής κατα

στροφής. Μιά σανίδα δέν είνε μόνη. Ένα παιδάκι είνε κολλημένο έπάνω 
Είνε ό Δημητράκης. Άλλά ένα βαρέλι καί αύτό δέν είνε μονάχο. Μιά 
μορφή κατακίτρινη μέ ορθάνοιχτα άπό τό φόβο μάτια είνε μαζύ.

Τό βαρέλι πλησίασε τήν σανίδα.
— Κύριε ! Κύριε ! έφώναξε τό παιδί.
Είχε γνωρίση τόν κομψό νέο.
Αύτός τό είδε.
— Σύ είσαι μικρέ μου ; Άχ τΐ πάθαμε" χαθήκαμε ! χαθήκαμε ! λέ

γει μέ θρηνώδη φωνήν.
Έσιώπησε λίγο, έπειτα άρχισε.
— ΤΙ ήθελα νά ταξιδεύσω μέ καΐκι- τί μού ήλθε- πάει... νά άρ

χισε καί θάλασσα IΈνα άεράκι έφύσηξε καί κύματα μικρά άρχισαν νά χαρακόνουν τή 

θάλασσα.— Μή κάμετε κύριε έτσι ! βαστάτε ! Έμενα ή μάνα μου μού είπε 
νά μή φοβούμε τή θάλασσα καί δέν φοβούμαι ! λέγει ό Δημητράκης μέ 
δίακεκομένη φωνή ώραΐα προσκολλημένος στή σανίδα του καί χοροπη

δώντας μέ αύτή.
Τό βαρέλι καί ή σανίδα συνεκοούσθησαν. Τό κύμα τούς ύψωσε μαζύ, 

έπειτα τούς κατέβασε, γιά νά τούς ύψώση πάλι.
Τό βαρέλι άρχισε νά χωρίζεται άπό τή σανίδα. Ό νέος έπαυσε νά 

οδύρεται. Είχε παρατηρήσει τήν άπάθειαν τού παιδιού, τήν οποίαν αύτό 
απέκτησε άπ’ τήν εμπιστοσύνη πού είχε στή εύχή τής μάνας του. Καί 
καθώς πιάσθηκε άπ' τό βαρέλι, μέ μικρά ελπίδα νά σωθή, πιάσθηκε, 
έπίστευσε στήν εύχή τής μάνας τού παιδιού. Ίσως ή εύχή τής μάνας 
κάνει τό θαύμα καί κοντά στό παιδί σωθή καί αύτός.

Άλλά μετ’ ολίγον αρχίζει τούς θρήνους καί οδυρμούς.
"Αρχισε νά καταράται τήν ώρα πού τού ήλθε νά ταξιδεύση, ποϋ γεν

νήθηκε. Νά, λέγει, τά χέργια του κοπήκανε καί τά αυτιά του άρχί- 
ζουν νά βουίζουν. Ό Δημητράκης τού έλεγε κανένα λόγο γιά νά τού 

δώση θάρρος άλλά τίποτα.
Έξαφνα τό παιδί φωνάζει :
— Ένα βαπόρι I
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— Ποΰντο ;
Καί ό νέος λαμβάνει δυνάμεις καί ελπίδας. Άπό τό μέρος ποϋ άρχιζε 

νά παίρνη τό χρώμα πυρωμένου σιδήρου καί θά φαινόταν σέ λίγο ό ήλιος 
ένα βαπόρι ήρχετο.

Φωνάζουν μαζύ ό νέος καί τό παιδί προσκαλοΰντες νά τούς πάρουν.
Τούς είδαν απ' τό πλοίο, γιατί αύτό ήρχετο πρός αυτούς. Μέ δυσκο

λίαν οί ναϋται τούς έβγαλαν άπ’τά ξύλα ποΰ ήσαν κολλημένοι καί τούς 
ανέβασαν στή βάρκα.

Ό νέος λιποθύμησε. Τό χωριατόπουλό ήτον άκόμα ζωηρό.
Τό πλήρωμα καί οί ίπιβάται τοΰ άτμοπλοίου τούς έπεριποιήθησαν 

όσο ήμποροΰσαν καλλίτερα. Τό π&ιδί τούς έκαμε νά δακρύσουν, δταν τό 
είδαν νά μή θελήση νά πετάξη τό ζυμάρι πλέον ψωμί του, γιατί τό 
είχε κάμει ή μάνα του.

Ό Δημητράκης τώρα βρίσκεται στό σπίτι τοΰ νέου καί σπουδάζει.
Ό νέος τόν ώδήγησε, άμα βγήκε στή ξηρά, στούς γονείς του καί τόν 

παρουσίασε ώς σωτήρα.
Ό Δημητράκης έγραψε στούς γονείς του τό τί τοΰ συνέβη καί τό 

θαΰμα τής εύχής των, ποΰ εύρίσκεται τώρα καί στό τέλος έλεγε, δτι τοΰ 
είπαν άμα γείνη καλός μαθητής θά τόν άφίσουν νά πάει στό χωριό του, 
στάς παύσεις, καί γιά τοϋτο αύτός δλω διαβάζει.

Δ. Ν. Βοντνρβς

ΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΛΞΞΑΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ

ΥΠΟ ΜΠΟΕΜ

Η ΓΔίΙΙΒΑ ΤΟΥ ΜΒΛΛΟΝΤΟΒ
*0 μακαρίτης ό Βέρθερος παρ’δλον τόν πεσιμισμόν Υου, εις τόν όποιον 

θά όφείλωνται δέν είξεύρω πόσαι μυριάδες αύτοκτονιών, είχε καί φωτει
νός έκλάμψεις, ώς δταν ελεγεν, ότι οί άνθρωποι θά είχον όλιγώτερα βά
σανα έάν δέν έχρησιμοποίουν δλας τάς δυνάμεις τής φαντασίας των πρός 
ακατάπαυστον άνανέωσιν των δεινών των. Ή αλήθεια αΰτη τοΰ Βερθέ- 
ρου εφαρμόζεται περισσότερον εις τήν ζωήν τής φιλολογίας τών εθνών 
άπό τήν ζωήν τών ατόμων. Οϊα βασανιστήρια, οίοι άγώνες, οία δεινά 
μεταξύ τών άνθρώπων τών γραμμάτωνI θά ήρκουν τά εκούσια λογοτε
χνικά μαρτύρια εις ά έπέβαλον τόν εαυτόν των ό Φλωμπέρ καί ό Μα- 
λαρμέ διά νά μάς πείσουν διά τά μαρτύρια τών ταλέντων πρός ίαυτά 
καί διά τά μαρτύρια πρός άλληλα. Ό χθές έκπνεύσας αιών εχει νά 
μάς ύποδείξη τούς τρομερότερους καί λυσσωδεστέρους φιλολογικούς 
αγώνας. Ή φιλολογία εις ενα αιώνα ήλλαζε τόσας μορφάς, έδημιούρ- 
γησε τόσους πολέμους ιδεών, καί εσχε τόσα θύματα τής διανοίας. Μία
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ακάθεκτος άνησυχία είς τό νά άναφαίνωνται νέα φιλολογικά συστήματα 
καί νά καταπίπτουν παλαιά. Ή φαντασία τοΰ φιλοσόφου, τοϋ ποιητοϋ 
καί τοΰ συγγραφέως δέν ένέτεινε τάς ιδίας της δυνάμεις εΐμή πρός κα
ταστροφήν τών ιδεών, τήν άνανέωσιν τών ιδεών. Διά τής καταστροφής 
δέ ταύτης θά παρατηρήση ό ιιάλλον χειραφετημένος κριτικός τού μέλ
λοντος έπήλθεν ή πρόοδος καί ή φιλολογική άναγέννησις. Είς αιών δη
μοκρατικός, ανατρεπτικός, άνήσυχος, άμφίβολος, εύμετάβλητος. Ήρ- 
χισε μέ τήν ιδέαν τής δημοκρατίας έν τή τέχνη καί έζέπνευσε μέ τόν 
άγώνα τής άριστοκρατοποιήσεως τής Τέχνης. Είς τάς πρώτας του ημέ
ρας τά βάθρα τοΰ κλασσικισμοϋ έδονήθησαν καί οί κλασσικίζοντες άνε- 
τράπησαν. Ό ρωμαντισμός, ό όποιος άπό τής έποχής τοΰ Ρονσάρ ώμί- 
λησε τήν πρώτην φωνήν του, άπό τοΰ άβά Δελίλ είσήλασε πλέον μέ ά- 
ναπεπταμένην τήν άφθονον κόμην του καί έσκόρπισε τήν πικράν είρω- 
νίαν του έπΐ τής «Ποιητικής Τέχνης» τοΰ Μποαλώ καί έπΐ τής ποιή- 
σεως τού Μαλέρμπ καί ήμφισβήτησεν άκόμη τούς στίχους τής διαυγούς 
ποιήσεως τοΰ Ρακίνα καί δέν έσεβάσθη παρά τήν ειρωνικήν μεγαλοφυΐαν 
τοΰ Βολταίρου, τοΰ Μολιέρου καί τοΰ Ραμπελαί. Οί φιλολογικοί άγώ
νες έλαβον άκόμη χροιάν πολιτικήν. Εις τήν παράστασιν τ·ΰ « Έρνάνη» 
οί μαλλιαροί τής έποχής εβαλον έντονον τήν κραυγήν «κάτω ή περούκα !» 
—ή δυστυχής περούκα τών «κλασικιζόντων». Ό Γκωτιέ, ό Ούγκώ, ό 
Βινύ, ό Στάνταλ, ή έκλεκτοτέρα χορεία έπάλαισε κατά τοΰ πλήθους, 
τοΰ άφωσιωμένου εις τά καθεστώτα μέ Μαραθωνομάχειον έμμονήν, καί 
τό πνεύμα τοΰ ρωμαντισμοΰ καθυπέταζε τήν τάσιν τής μιμήσεως τής 
εποποιίας. Οίμοι,ή λάμψις τής νίκης του ελαμψε τόσον ολίγον! Αί ίδέαι 
τών νατουραλιστών, τών ρεαλιστών έπήλθον ραγδαΐαι. «Κάτω τά φου
σκωμένα λόγια καί οί κουφοί λόγοι» έβροντοφώνησαν αληθέστεροι τήν 
φοράν ταύτην τεχνΐται. Τόσαι άπλαΐ άλήθειαι, ποία ή άνάγκη νά φου- 
σκώνωνται τόσον ; Καί ό ρωμαντισμός έξέπνευσεν ύπό τό άληθέστερον, | 
ζωντανότερον αίσθημα τής άγάπης πρός τήν φύσιν καί τήν ζωήν,έξέπνευ
σεν άφοΰ κατέστησε γνωστότερον είς τόν κόσμον τόν Σαΐκσπηρ. ΤόνI 
Βαλζάκ καί τόν Μεριμέ δ'.εδέχθησαν ό Φλωμπέρ καί οί Γκονκούρ καί ή 
χορεία των οί όποιοι έκράτησαν μίαν έποχήν ολόκληρον καί διά τούς ό
ποιους έκρατήθη εύρεΐα θέσις είς τήν φιλολογίαν. Ό πραγματικισμός ό 
άπορρέων έκ λυρικωτάτης πηγής πραγματικισμός έρριζοβόλλησε καί έκαρ- 
ποβόλησεν υπέρ τό δέον μάλιστα. Ή έμφάνισις τοΰ Ζολά εδωσε τά 
πρώτα ώραΐα βιβλία του, «Τήν κατάκτησιν τών Πλασσάν», τό «Σφάλ
μα τού άββά Μουρέ», τό «Άσσομοάρ», τήν *Νανά»,  τό «Ζερμίνάλ» 
καί τό «Εργον.» Άλλ’ή κατάχρησις τοϋ νατουραλισμού έπήλθεν. 
Ή τέχνη κατήντησεν άντιγραφή τής καθημερινής ζωής μέ πολύ χαμη
λήν άντίληψιν. Ή μίμησις τοΰ Ζολά εσχε πολλάς άθλιότητας καί ηύ- 
ξησεν ή τάσις πρός τάς πλέον άνουσίας άληθείας, πρός τήν κακογραφίαν, 
πρός τό μυθιστόρημα τών νεανίδων τών οικογενειών καί τών θυρωρών 
τών σπιτιών, καί έξέλειίεν ή άγάπη καί ή εύλάβεια πρός τήν αλήθειαν. 
Πέραν τής εύγενείας τοΰ ΰφους καί τοΰ σεβασμόν πρός τήν τέχνην τοΰ 
Δωδέ, πλήρες σχεδόν σκότος. Ό Φλωμπέρ, οΐ Γκονγκούρ έλησμονήθη- 
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σαν, ό μυστικός λυρισμός τού Βιλλιέρ Ντελίλ Άντάμ, τοϋ συγγρα- 
φέως των «Σκληρών Διηγημάτων» δέν εύρισκεν ήχώ, καρά δέ τόν πλεο
νασμόν τών νατουραλιστικών αποκυημάτων οί «Παρνασιέν» έξηκολού- 
θουν νά έχουν τό μονοπώλιον τής απλής καί συγκεκριμένης ποιήσεως. Ή 
επιφάνεια ένέπνεε καί ή διείσδυσις τοϋ βάθους τών πραγμάτων έξεφρά- 
ζετο έν σιωπή καί μαρτυρία) παρά τοϋ Έγδαρ Άλλαν Πόε. Ό Μαλ- 
λαρμέ ένεπνεύσθη πρώτος κατ’ ευθείαν από τήν σκοτεινήν καί θλιβερώς 
λυρικήν σκέψιν τοϋ Βωδελαίρ καί ή ρήζ’.ς πρός τούς Παρνασσιδεϊς έπήλ- 
θεν. Ό συμβολισμός έρρίφθη εις τό μέσον, άντικαταστήσας τόν τίτλον 
τής σχολής τής β·Ντεκαντέντσας». Τφ 1885 πίπτει εις τό μέσον ή νέα 
ιδέα τής άντιλήψεως τής τέχνης, ώς βόμβα αναρχικού, καί πολλοί 
εύρίσκουν είς τό εΖενί» τοϋ Μαλλαρμέ ζωηράν άπήχησιν τών ιδεών τοϋ 
Έγέλου περί τέχνης. Αί ίδεαλιστικαί καί απόλυτοι άτομικιστικαί άρχα! 

τοϋ Έγελιανοϋ συστήματος τόσον είς τήν μεταφυσικήν όσον καί είς τήν 
τέχνην καί είς τήν ηθικήν έκδηλοϋνται μέ νέαν αίγλην : Αί έκ συστήμα
τος καί μαρτυρικώς έπεξειργασμέναι νεφελώδεις άτομικιστικαί ίδέαι ένός 
ποιητοϋ φεύγοντος τά πλήθη καί λατρεύοντος μέ έρωτα Έστιάδος τήν 
τέχνην έδιδαν αφορμήν είς τήν ζωηοοτέραν τών φιλολογικών επαναστά
σεων. Ό Φλωμπέρ είχε κηρύξη πολύ πρίν όχι καί τόσον άορίστως τόν 
κατά τής καλαισθησίας τοϋ πλήθους πόλεμον. «Τό πλήθος, είπεν είς τόν 
«Μπυβάρ καί Πεκυσσέ» του, ακολουθεί αναλλοίωτος τήν ρουτίναν- του
ναντίον δ'ε οί ολίγοι οδηγούν πρός τήν πρόοδον». Καί οί ολίγοι ριζοσπά- 
σται ύψωσαν τήν σκαπάνην ύπέρ τής άναγεννήσεως τής Τέχνης. Ό σκε
πτικιστής ποιητής Βωδελαίρ, πρός τάς ειρωνείας, τάς ύβρεις καί τάς 
άπειλάς άκόμ,η, άπήντα μέ τό μειλίχιον μειδίαμά του «Ντεκαντέτσα. 
Είνε τόσον πρόχειρος λέςις έν χοήσει παρά τών αμαθών παιδαγωγών, 
είνε λέξις αόριστος, όπισθεν τής οποίας όχυροϋνται ή οκνηρία μας καί ή 
αδιαφορία μας πρός τόν ν ό μ ον». Διότι τήν άναγέννησιν τής Τέχνης 
έστήριξαν είς τόν νόμον τής φύσεως καί τής ιστορίας. Καί ή απάθεια τοϋ 
Βωδελαίρ καί ή ύπέροχο; άγαθότης τοϋ Μαλλαρμέ καί τό θλιβερόν μει
δίαμα τοϋ Ρόντεμπαχ, καί ή άρρητος μελαγχολία τοϋ Β-ρλαίν παρ ’ δ- 
λας τάς ειρωνείας τών αφελών χρονογράφων, παρ'δλας τάς επιθέσεις 
τών κριτικών έπιφυλλιδογράφων τών έφημερίδων εΐλκυσαν τάς ίσχυράς 
διανοίας, τόν λογικισμόν τών νέων. Ό θαυμασμός πρός τόν Ζολά έμε- 
τριάσθη, ή έλξις πρός τόν Μωπασσάν άνεχαιτίσθη. Ή Τέχνη έζήτησε νά I 
χειραφετηθώ άπό τήν βιομηχανίαν. Άλλ' ό τρόπος τοϋ λέγειν τάς αίω·\ι 
νίους ανθρωπίνους αλήθειας είς τήν άρχήν άποτελεΐ διά τούς άνθρώπους. 
καί πρό παντός διά τούς ανεπτυγμένους άνθρώπους, σκάνδαλον. Καί ό 
άνθρωπος δέν επαυσεν, ούτε θά παύση πρό ένός κινδύνου νά δεικνύη τήν 
φυσικήν του στάσιν, τήν στάσιν τοϋ άνθρωπίνου κτήνους. Είνε δικαίωμα, 
τό όποιον δέν πρέπει νά μάς έκπλήσση : Αί έπιθέσεις, αί ύβρεις,αί συκο- 
φαντίαι κατά τής «ντεκαντέτσας»,κατά τών «μαλλιαρών», δπωςλέγομεν 
έν'Ελλάδι, ύπήρςε φυσική συνέπεια. Μή άδικώμεν τήν φύσιν. Πάντοτε 
οποταν οι τεχνΐται ήθέλησαν νά είποϋν τά άπλούστερα τών πραγμάτων 
μέ νέον τρόπον έδέχθησαν σωρείαν βελών ιοβόλων. Άλλ‘ή «ντεκαντέν- 

τσα» άντέσχεν. Είς τάς ειρωνείας άπήντησε μέ δλιγωτέραν είρωνίαν καί 
μέ περισσοτέραν έμμονήν είς τήν έργασίαν καί είς τάς ιδέας των. Οί 
κριτικοί ήνοιζαν άγώνα, είς τόν όποιον ή νίκη έν τή είλικρινεΐ έκτιμήσει 
τών γεγονότων άπέκλινεν όχι ολίγον ύπέρ ούτών. Απέδειξαν, δτι δλαι 
αί φιλολογικά! άναγεννήσεις τοϋ παρελθόντος δέν ποοήλθον παρά άπό 
τήν «κατάπτωσιν». Ή «ντεχαντέντσα» άνεγέννησε τάς φιλολογικάς 
ιδέας. Ό μυστικισμός έγκλείει αλήθειαν, άρκεΐ νά προέρχεται άπό ά- 
ληθές τάλαντον. Δέν υπάρχει ποτέ άπόλυτον φιλολο
γικόν σκότος είς έν έργον γραμμένου είλικρινώς. Τό 
πλήθος δέν δύναται νά έννοήση ποτέ τήν άλήθειαν έν τή τέχνη, ούτε 
τήν μαρτυρικήν άναζήτησιν πάντοτε νέας φόρμας έν αύτή Ή λογοτε
χνία καί δλαι αί τέχναι άντί νά είνε είς τήν διάκρισιν τού παντός θά 
ήτο φρονιμώτερον νά μεταφέροντο αύταί καί τό μυστικόν των είς τά 
Ίμαλάϊα ! Μία ποίησις πλήρης αμφιβολιών, μεταβλητών αποχρώσεων 
καί μεμιγμένων, άπροσδιορίστων άρωμάτων είνε ίσως ή μόνη, ήτις δύ
ναται τοϋ λοιπού νά μάς άρέση. Τό νά είνε τις σκοτεινός, λέγει ό 
ποιητής καί αισθητικός κ. Κάμιλλος Μωκλαίρ δέν είνε έλάττωμα, άλ
λά τρόπος τού έννοεΐν τήν τέχνην ή τήν διανοητικήν έργασίαν, τήν ο
ποίαν καλλιεργεί τις. 'Υπάρχουν δό«κολα πράγματα νά έκτεθώσι, διότι 
ταύτα είνε δύσκολα καθ’ έαυτά. Ή τέχνη, τό σιωπηλόν αύτό κήρυγ
μα, ή ώραία αύτη τιμωρία έκλεγομένη παρά τινων δντων καί ή 
όποια άλλα μέν σώματα κουράζει καί άλλα τά έμποδίζει νά έπικοινω- 
νήσωσι μέ τό άπειρον, είνε τιμής ύποχρέωσις, τήν όποιαν οφείλει τις 
νά έξασκή μέ τήν σοβαρωτέραν καί εύσυνειδητοτίραν χρηστότητα. Ύπάρ
χουν καλοί ή κακοί άρτίσται δπως ύπάρχουν αληθή καί ψευδή τα
λέντα. Καί τό στρας λάμπει άλλά δέν είνε άδάμας. Τά αληθή ταλέντα 
έχουν έχθράν άμείλλικτον τήν ματαιότητα, τόν θόρυβον καί τήν ρεκλά
μαν, τά ψευδή τουναντίον άπασχολούν τάς εφημερίδας, δπως άπασχο- 
λεϊ ταύτας καί ή αυτοκτονία τής ήμέρας ή ή παραίτησις τής κυβερνή- 

σεως.Παρομοίους πολυσχεδεΐς καί ποικίλους φιλολογικούς αγώνας καί πο- 
λυαριθμοτέρας έναλλαγάς ιδεών έν τή Τέχνη δεν εδωκε μέχρι τοϋδε άλ
λος αιών άπό τόν έκπνεύσαντα. Έν τούτοις ποια φιλολογική τάξις θά 
έπιζήση είς τόν μέλλον δέν δύναται νά μάς είνε άπολύτως γνωστόν. Ό 
μυστικισμός τής «ντεκαντέντσας», τό όνειρον τού άτομικισμοΰ τού 
Ίψεν, ή γόησσα ομίχλη τού μυστικισμού τοϋ Βάγνερ, ή φιλοσοφική ιδέα 
τού ύπερανθρώπου τού Νίτσε δέν δύναται ν’ άποτελέσουν άσφαλές 
γνώρισμα τού μέλλοντος. Τό παρελθόν, ή ζωή, ή φύσις μάς όμιλεΐ διά 
μυρίων φωνών. Τά πάντα ρεΐ. Ή άνθρωπίνη σκέψις θά όμοιάζη ίσως 
τήν πεταλούδαν. Είς κανέν άνθος δέν δύναται νά σταθή παρά στιγμάς. 
Ό άτομικισμός σήμερον «χειραφέτησε τά πνεύματα έν Τέχνη, άπολυ- 
τρώσας αύτά τής ρυμουλκήσεως παρά τού πλήθους. «Τί μέ μέλει τί θά 
είπή ό κόσμος» λέγει ή Έδο« Γκάμπλερ, επαναλαμβάνει δέ εύσυνει- 
δητότερον καί φιλοσοφικώτερον ό Ρόσμερ τοϋ Ίψεν, άπαρνούμενος τάς 
πλάνας καί τά είδωλα τής άνθρωπότητος. Τό πνεύμα θ’ άναζητήση
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νά ύπάρξη διά τοΰ άτομισμού. Εΐ; τήν φύσιν τά άτομα έν ατομική 
ένεργεία συνεργάζονται άπό κοινού πρός άποτέλεσιν τοϋ απείρου. Τό 
παράδειγμα τής φύσεως ήδη άκολουθοϋν καί αί χειραφετημένα·. διάνοιαι. 
Άλλά τίς δύναται νά βασισθή εις τήν έργασίαν τοϋ μέλλοντος εις τό 
ερεβος τών αιώνων τό όποιον εκτείνεται πρό τών οφθαλμών μας ; Καί 

ένφ δέν φαίνεται ασφαλώς γνωστόν τό μέλλον τής πνευματικής έξελίξεως 
τοϋ ανθρώπου, μία ιδέα αρκετά σκληρά, όσον δέν είξεύρομεν πιθανή δσον 
ίσως πραγματοποιήσιμος ρίπτεται, είς τάς παραμονάς τής αυγής τοϋ 
εικοστού αΐώνος. Φιλολογία δέν θά ύπάρξη παοά μία δπως θά ύπάρξη 
καί μία γλώσσα εις τήν Ευρώπην. Τό μέλλον κάτι τέτοιο σκληρόν όνει- 
ρον μάς υποδεικνύει. Καί θά ύπάρξη μία φιλολογία καί μία γλώσσα 
διότι καί είς ό κατακτητής τής Ευρώπης. Ή αρχαία 'Ελλάς, ή αρχαία 
Ρώμη μάς παρέχουν τό σκληρόν παράδειγμα. Τό τέλος τών γλωσ
σών καί τών ευρωπαϊκών φιλολογικών θά έπέλθη μοιραίως διά τοϋ νικη- 
τού διά τοϋ κατακτητοϋ τής Ευρώπης. Όσον παραδόξω; ειρω
νική καί αν μάς φαίνεται ή ιδέα αυτή, οί τεράστιοι αγώνες τή; Γερμα
νίας, τής 'Αγγλία:, τή; Γαλλ·’ας υπέρ τής έπικρατήσεως τής γλώσσης 
των, τής φιλολογία: των, τοϋ εμπορίου των, τής βιομηχανίας των έπΐ 
τοϋ κόσμου, εινε ή καλλιτέρα ενδειξις τοϋ προοιωνιζομέν.υ τέλους. Οί ε
πιστήμονες, οί γλωσσολόγοι, οί φιλόσοφοι καί οί πολιτικοί άπό πολλοϋ 
έχουν έστραμμένην τήν προσοχήν των πρός τόν μεγάλον κίνδυνον. Όταν 
ύποταχθώσι τά έθνη ύπό μίαν κραταιάν δύναμιν, άναγκαίως θά αίσθανθώσι 
τήν άνάγκην νά ομιλήσουν τήν γλώσσαν τοϋ κατακτητοϋ, τήν φωνήν τοϋ 
ίσχυροτέρου. Ή ιδέα τή; έπικρατήσεως τοϋ Σλαυϊσμ.ού είναι τόσον πα- 
λαιά, δσον καί έπιφοβωτέρα πάντοτε. Οί ανταγωνισμοί μεταξύ Γερμα
νίας καί ’Αγγλίας, μεταξύ Γαλλίας καί τών δύο τελευταίων αν Οά επι
φέρουν τήν έξασθένησιν, ή νίκη θ’ άποόή υπέρ τοϋ μέλλοντος τοϋ Σλαυϊ
σμοϋ. «Έάν ή Ρωσσία θά είνε ή Ρώαη τής αϋριον, μετά 3 — 4 αιώνας, 
συμπεραίνει εις τάς «Ειρωνείας καί τάς Παραδοξολογία;η του ό θερμός 
ύπερασπιτής τών ιδεών, ό αίσθητικώτερος και πολυμαθέστερος κριτικός 
τής σημερινής Γαλλία: κ. Ρεμύ ντέ Γκουομόν, πιθανόν είνε ή ρωσσική 
γλώσσα νά γίνη ή Λατινική τών προσεχών αιώνων. Καί έν τοιαύτη 
περιπτώσει τί θά απογίνουν αί σημεοιναΐ γλώσαι τών τοπικών φιλολο
γικών διαμαχών, αί γλώσσα·, τής έπιδείξεως καί αί γλώσσα·, τής τέ-

'·
Παρ’ δλην τήν παραδοξολογίαν τοϋ θέματος αί πιθανότητες είνε πολύ 

περίεργοι. Ή Γαλλική γλώσσα θά ύποκύψη εύκολώτερον εις τοϋ κατα
κτητοϋ τόν γρό·.θ:ν Αί πολυάριθμοι διάλεκτοι τής γαλλικής γλώσ
σης αί ζώσαι καί αί νεκρα'ι,—διότι βλέπετε, ότι καί ή Γαλλία εχει πε- 
ρίσσοτέρας διαλέκτου; άπό τήν σημερινήν 'Ελλάδα, χωοίς νά τήν έμ- 
ποδίζη τι άπό τοϋ νά έχη !ν κοινόν φιλολογικόν καί εθνικόν όργανον 
γλώσσης, δι’ού νά συνεννοείται καί νά ύπάρ/η ένιαίως,—δέν δύνανται 
παρά νά νίκηθώσιν εύκόλως παρά μιάς κοινή; γλώσσα,;, ή όποια δέν θά 
είνε άλλη παρά ή τοϋ κατακτητοϋ. Αί λοιπά! σλαυϊκαΐ γλώσσαι τοϋ Αίμου 
είνε αί πρώται αΐτινες θάπορροφηθώσιν εύκολώτερον έκ τής μεγάλης σλαυΐ- 

κής γλώσσης, τοσοϋτον μάλλον καθ’ όσον αύται στερούνται φιλολογίας. 
Ή τύχη τής ελληνικής γλώσσης δέν δύναται παρά νά έχητήν αυτήν τύ
χην. Ό "Ιψεν καί ό Μπγιόρσον δέν Οά δυνηθώσι νά συγκρατήσωσι τάς 
σκανδιναυϊκάς διαλέκτους. Ή ολλανδική καί ή πορτογαλλική γλώσσα τό 
πολύ νά ζήσουν ή μία εις τάς κτήσεις τη; έν 'Αφρική καί ή άλλη είς τάς 
κτήσεις της έν Βραζιλία.Είς τήν Γερμανίαν ό κατακτητής θά εύρη άντίστα- 
σιν σοβαράν,άλλ'όχι βαθεΐαν. Ή μανία τών αναλύσεων καί τών σοσιαλι
στικών αποπειρών άπεκτήνωσε δριστικώς τόν γερμανικόν λαόν, άναπτύ- 
ξασα τήν διπλήν του τάσιν πρός τήν αισθηματικήν ονειροπόλησιν καί τήν 
υλικήν άπολαυήν. Ευκόλως επομένως θά ύποκύψη είς τήν γλώσσαν τού 
κατακτητοϋ. Ή σκοτεινή, ή βαρεία, ή άνευλάμψεως φιλολογία του δέν 
θά άντιτάξη ίσχύράν άντίστασιν. Ή ίσχυρογνώμων αίσθηματικότης της θά 
καταφύγη τό πολύ είς τήν μουσικήν. Έκείνη, ήτις θά κατακτηθή εύ- 
κολώτερον θά είνε ή Αγγλική γλώσσα. Τό δύσκολον είνε νά κυριευθή 
ή νήσος τής ’Αγγλίας, άλλ ’ άπαξ κυριευθή ή γλώσσα τού αγγλικού 
λαού θά κατάρρευση. Μόνον τό όνομα τού Σαΐκσπηρ Οά σεβασθούν οί 
βάρβαροι κατακτηταί. Έν τούτοις ή Ιταλία θ' άντιτάξη εις τούς βαρ
βάρους άπροσδόκητον άντίστασιν. Τά όπλα τού κατακτητοϋ θά παραλύ
σουν πρό τοΰ μειδιάματος τών Μιλανέζων. Έάν όφείλη νά έπιζήση μία 
ευρωπαϊκή γλώσσα, θά είνε ή ιταλική, ή δλιγώτερον βορβορωθεΐσα, ή 
εύκαμπτοτέρα, ή δροσερωτέρα, ή έγωΐστικωτέρα καί ή άγεροχωτέρα 
τών άοελφών της λατινικών γλωσσών. Ή λατινική γλώσσα μάς διέσωσε 
τόν άρχαΐον πολιτισμόν, ή ιταλική θα γνωρίση είς τούς άνθρώπους τού 
μέλλοντος έν άναμνήσει τόν νεώτερον πολιτισμόν. Τοιούτο τέλος προ
βλέπει ό ειρων κριτικός διά τάς εύρωπαϊκάς γλώσσας εί; τούς προσεχείς 
αιώνας. Τοιούτο τέλος τό προέβλεψεν άλλοτε καί ό Βίκτωρ Ουγκώ έκ- 
φράσας τήν ιδέαν, τήν όποιαν βραδύτερον άνέπτυξεν ό Νίτσε : «θά ελίτ, 
μία ημέρα όπου ή Ευρώπη θά γνωρίζη μόνον Ευρωπαίους καί όχι πλέον 
Γάλλους, Γερμανούς, Ρώσσους. Τό άνακάτωμα τών γλωσσών θά παύση, 
μία δέ καί μόνη κοσμοπολιτική γλώσσα θά έπικρατήση.»

Πτωχοί Έλληνες γλωσσοπλάσται καί γλωσσολόγοι. Όλοι οί ωραίοι, 
— όσον καί άν φαίνωνται εμπαθείς,—άγώνές σας θά καταδικασθοϋν εις 
πλήρη σιγήν, θ' άγκαλιασθώσιν άπό τήν Λήθην Ταλαίπωρος αθηναϊκή 
Γερουσία! Τό φάσμα τού Σλαυϊσμυύ, τό όποιον ταράσσει τήν πατριωτι
κήν ψυχήν σου δέν είνε πολύ μακράν δ·.' δλον τόν κόσμον. Άλλ’ ύπάρ- 
χει μία ΰψίστη παρηγορία, ή παρηγοριά τής φιλοσοφίας. Πέραν τών 
έποχών καί τών μεγάλων γεγονότων, πέραν τής νέας Ρώμης καί τής 
νέας 'Ελλάδος τών μελλόντων αιώνων υπάρχει δ·. ’ όλους τούς μικρούς 
εύγενεΐς νικημένους ή παντελής σιωπή τών γλωσσών καί τών λέξεων, 
τών λέξεων αυτών διά τάς όποιας ό μανιώδης έκκοκιστής των Θεόφιλος 
Γωτιέ, είπεν, ότι κατά τό πλεΐστον κατεσκευάσθησαν άπό κάποιον χον
δροειδή—υπάρχει ό μέγας εκδικητής, ή άπόλυτο; δικαιοσύνη τού θανά
του. Έν τφ μεταξύ δσον απαισιόδοξοι καί άν εΐμεθα άς εχωμεν τόν 
μέγαν οίκτον τοϋ Σοπεγχάουερ

Μποέμ
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Ο ΟΙΙΪΑΓΡΟΧ
ΤΠΟ Π. Δ. ΣΕΦΕΡΛΗ

Άπό βραδίς ήρθε σπίτι [ζ.ας ή Άρχόντω τοΰ καπετάν Λάμπρου κι’ 
είπε τοΰ παππού σου, νά πήγαιναν το πρωί 'ς τόν αη-Λευτέρη, γιατί 
έταςε ’ς τή γέννα της νά τήν λευτέρωνε μέ τό καλό καί νά τόν λει
τουργήσω’ σάν σαράντισε ήθελε νά κάνη τό τάμμα της, παοακάλεσε 
καί «.ένα νά πάω μαζύ γιά συντροφιά.

Ό παππούς σβυ γιά κείνο τό πρωί δέν είχε άλλη λειτουργία καί τής 
είπε, νά έτοιμαστή νά ξεκινήσουμε πολύ πρωί γιά νάμαστε 'κεϊ πρίν 
βγή ό ήλιος.

Δυό ώρες πρίν ξημερώσει, πήραμε τόν δρόμο καβάλλα ’ς τά ζά οί 
τρεις μας· ώς πού νά μάς έςηγήση τό Εύαγγέλ'.ον τής Κυριακής ό παπ- 
πάς, ζυγώσαμε χωρίς νά τό καταλάβουμε ’ς τόν αη-Λευτέρη.

Είνε ένα μικρό κάτασπρο, χιονάτο εκκλησάκι πάνω ‘ς τή κορφή τοΰ 
λόφου τής Κότρονας, άπό κεϊ φαίνεται δλο τό χωριό ώς τό γιαλό πέρα... 
γύρω τριγύρω καταπράσινοι πεύκοι—παντοτεινοί φύλακες—γέρνουν 
κατά τό εκκλησάκι, λές τό προσκυνάνε, δταν ανάλαφρο σιγανό αεράκι 
κουνάει τις κορφές τους...

— Καλώς τους καλώς τους ακούστηκε μιά φωνή κι' ήρθε κατά μάς 
ή κυρά—Μόρφω, μάς κράτησε τά ζά καί ξεπεζέψαμε.

— Παππά μου όλα έτοιμα εΐπεν καί τοΰ φίλησε τό χέρι, είδα τό 
βράδυ τό κόκκινο σημάδι....τό μάτι μου δέν μέ γελάει. 'Απόρησε ή 
•καπετάνισσα μ' αύτή τήν κουβέντα καί τής ξηγήσαμε πώς δταν είνε νά 
λειτουργηθώ ό άη—Λεύτερης, κρεμάμε άπό βραδίς στό μεγάλο στύλο 
πούχουμε 'ς τό λιακωτό, ένα κόκκινο φανάρι, σάν τό δη αύτό ή Μόρφω 
έχει τό πρωί έτοιμη τήν έκκλησιά.

Μπήκαμε μέσα κι' άρχισε ή λειτουργία, σάν τελείωσε καθίσαμε όξω 
στή πεζούλα νά πιούμε τόν καφέ, ποΰ μάς έψησε ή κυρά—Μόρφω.

— Δέσποτα σάν έθυμιάττζες, ρώτησε ή καπετάνισσα, είδα ποΰ τά 
κάρβουνα τού θυμιατού, ήταν στογγυλά σάν φλουριά καί λάμπανε σάν 
μάλαμμα γιατί ; . . .

— Κυρά—Μόρφω πές τή καπετάνισσα καί 'ς τή πρεσβυτέρα τήν 
αιτία, ώς πού νά μαζέψω μέσα τά ιερά καί μπήκε σ’ τή έκκλησία ό 
παπούς σου.

’Αναστέναξε εκείνη μέσα άπ ’ τά φυλλοκάρδια κι' άρχισε μ' αυτά τά 
τά λόγια. «Ψηλός θεώρατος άράπης μ’ άγριωπά μάτια, πέβγαζαν άστρα- 
παίςκι’ άστροπελέκια, παρουσιάστηκε στόν ύπνο μου καί μού είπε : 
«Αύριο βράδυ κατά τά μεσάνυχτα, πάρε μαζύ σου τήν 'Αγγέλα, τήν 
μικρή κόρη τής γειτόνισσάς σου Πετρούλας καί σκάψε 'ς τήν γωνιά τοΰ 
υπόγειου σου.... κεϊ θά βρήτε χωμένο ένα πιθάρι γεμάτο φλουριά... 
νά τά μοιραστήτε γιατί είνε τής τύχης σας, έγώ βαρέθηκα πιά νά τά 
φυλάω....

«Πετάχτηκα άπό τό στρώμά μου κατατρομασμένη, μού φαινότανε 

πώς τόν είχα μπροστά μου άκόμα τόν άοάπαρο κέβγαζαν τά ρούθουνα 
του καπνό, κι ’ ή γλώσσα του έμοιαζε φλόγα...

«Είπα τά πατερημά μου, σταυροκοπήθηκα, ξόρκησα, σταύρωσα τό 
μαξιλάρι μου καί ξανάπεσα, δέν πέρασε πολλή ώρα καί νά πάλι ό άρά
πης..., μή φοβάσαι μοΰλεγε κύττα μονάχα νά κάνης δπως σούδειξα.... 
« 'Από κείνη τή στιγμή δέν είχα ησυχία, θυμήθηκα πώς ακόυσα μικρή 
άπό γρηές πούλεγαν, πώς πολλές φορές παρουσιάζονται ς τόν ύπνο καί 
'ς τό ξύπνο άκόμα τών άνθρώπων ξωτικά καί τούς δείχνουν τόπους πού 
σκάβουν καί βρίσκουν αληθινούς θησαυρούς, δέν τά πίστευα καί νά πού 
τύχαινε σέ μένα τό ίδιο- ή αύγή μέ βρήκε νά στριφογυρίζω 'ς τό στρώ
μά μου είχα χάσει τόν ύπνο μου μέ τήν συλλογή τού αράπη....

«"Ολημέρα δέν μού έκανε καρδιά, ούτε γιά φαί ούτε γιά πιοτό, δέν 
έβλεπα τήν ώρα καί τή στιγμή νάρθουν τά μεσάνυκτα νά πλουτίσω....

«Τό κεφάλι μου ένα πράμμα δέν μπορούσε νά χωρέση, γιατί ό άράπης 
ήθελε νά μοίραζε τό θησαυρό, πούχε τό δικό μου υπόγειο, μέ τήν ’Αγ
γέλα τής Πετρούλας, έπειτα δέν ξέχασα,—άς πέρασαν δέκα ολόκλη
ρα χρόνια,—πώς ή Πετρούλα πήρε μέσα άπό τήν άγκαλίά μου τόν άρ- 
ραβονιαστικό μου καί τόν στεφανώθηκε, ένα λεβέντη ποΰ κάθε κόρη 
τού χωριού τόν ήθελε γιά ταίρι της- γιατί νάκανα καλό 'ς τή. κόρη ε
κείνη πούγεινε αιτία νά περάσω τήν πρόσκαιρη αύτή ζωή άταίριαστη....

«Σάν συλλογίστηκα αύτά, βρήκα πώς ήταν καλλίτερο νά σκάψω μόνη 
μου, καί έτσι τά φλουριά ποΰ θά τύχαιναν Οά ήταν δλα δικά μου.

«Τό «λύχτισμα σκύλου καί τό ξεφωνητό κόκκορα ταράξαν κάπου κά
που τήν νέκρα καί τήν βουβουμάρα πούταν ξαπλωμένη 'ς όλο τό χω
ριό- τά μεσάνυκτα μόνη μου ’ς τό ύπόγειο, πού τό φώτιζε, λίγο ένα 
λυχναράκι έσκαβα.... Τό ιδρωτάρι άπό πάνω μου έτρεχε ποτάμι όχι 
τόσο άπό κόπο, δσο άπό φόβο καί συγκίνησι, τά πόδια μου έτρεμαν 
καί μόλις κρατούσαν τό κορμί μου, έφτανε ή στιγμή, ποΰ ή τύχη θά 
μέ τραβούσε άπό τό σφιχταγκάλιασμα τής πτώχιας.

«Σ’ ένα χτύπημα τής άξίνας άκόμα φάνηκε μιά άσπρη πλάκα, σταύ
ρωσα τότε τά χέρια μου καί τήν κύτταζα, είχε κάτι γράμματα πού δέν 
καταλάβαινα, κάτι μέλεγε πώς αύτή σκέπαζε τό πιθάρι. %

« 'Σάν τό άητό πού μέ τά νύχια του αρπάζει άπό τό κοπάδι τό πρό
βατο καί τό ανεβάζει ψηλά, έπιασα μέ τά δυό μου χέρια τήν πλάκα, 
τήν τράβηξα μδλη μου τή δύναμι, τήν άπίθωσα κατά γής, ζύγωσα τό 
λυχναράκι κι' έμεινα βουβή, άλαλη, ήθελα νά φωνάξω μά ή φωνή μου 
έχοθη . . . ένα μονάχα άχ ξεστόμισα καί σωριάστηκα χάμω . . . τό πι
θάρι πού βρήκα είχε φλουριά καρβουνιασμένα . . .

«Ύστερα άπό ώρα σάν ήρθα ’στά σύγκαλά μου τό σκέπασα μέ τήν 
ίδια πλάκα κέρριξα πάνω του τό χώμα πού βγαλα μέ τό σκάψιμο- ή κα
κία μου μέ τήν πλεονεξία μου βοήθησαν τήν φτώχια νά μέ σφιχταγκα
λιάσω πιό καλά, γιά νά μή τής ξεφύγω. «Σάν ξημέρωσε, φώναξα τόν 
παπά—Δαβί κέκανε αγιασμό 'στό μέρος πούταν χωμένο τό πιθάρι,χω
ρίς νά τού πώ τίποτα- τό βράδυ φώναξα τήν 'Αγγέλα καί κατά τά με
σάνυχτα μαζύ άρχίσαμε τό σκάψιμο, μά τοΰ κάκου, τά φλουριά μεί-
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νάνε καρβουνιασμένα όπως τά είδα τήν πρώτη βραδυά μονάχη μου . . .
«Μοΰ ερχότανε νά σπάσω τό κεφάλι μου ς’ τόν τοίχο, νά βγάλω 

τά μάτια μου, νά ξεριζώσω τά μαλλιά μου γιατί δέν ακόυσα τά λόγια 
τοΰάράπη.

«Ήθελα νά γονατίσω μπρός ’ς τήν 'Αγγέλα πού μέ κύτταζε, σα
στισμένη—τόσα δά παιδί δέν καταλάμβαινε καλά—νά τής γυρέψω συ- 
χώρεσι γιά τό κακό ποΰ της έκανα.

«Σέ μιά ποδιά αδέιασα τά μισά κάρβουνα πούβραμε στό πιθάρι καί 
τά έδωσα τής 'Αγγέλας νά τά πάη στό σπίτι της γιά τή φωτιά...

«Τό πρωί σάν πήγε 'ς τή μάνα του τό κορίτσι, αντί γιά κάρβουνα 
βρήκαν 'ς τή ποδιά φλουριά... πιό δίκηα πιό μεγάλη τιμωρία, δέν 
μπορούσε νά γίνη γιά μένα.

'Από τότε ήρθα καί κάθησα έδώ—καί έδειξε μιά μικρή κάμαρα πού- 
χτισε μονάχη της κοντά 'ς τήν έκκλησίά—γιά νά μπορέσω νά κερδίσω 
τήν ψυχή μου .... δποτε γίνεται λειτουργία έδώ, βάζω στό θυμιατό 
ένα φλουρί καρβουνιασμένο, έκεϊνο σάν άνάβη άναδίνει τή χρυσαφένια 
λάμψι πού είδατε, αυτό τό κάνω γιά τιμωρία μου....

Έν Πείραιεϊ Π. Δ. ΧεόερλΛς.
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ΥΠΟ Ν. ΕΠΙΣΚΟΠΟΠΟΥΛΟΥ

έστάλαζον δά- 
βλέμματα καί 
καί πτερωτήν

Ή δύσις ήτο άπείρως ήρεμος. ΙΙορφύραι καί τέφραι 
κρύα γλυκύτητος άπό τόν ουρανόν καί τών θνητών τά 
τών θνητών αί ψυχαί έθωπεύοντο ώς άπό μίαν άόρατον 
χεϊρα μελαγχολίας καί γλυκύτητος. Ή Άκρόπολις μετά τό ημερήσιον 
φίλημα τού διάπυρου ήλιου ίσβύνετο τόρα καί έμενε νεκρόν έρείπιον δό- 
ξης καί θλίψεως.

Ό γέρων έμενε έξηπλωμένος εϊς τό άνάκλιντρον έμπροσθεν τού εξώ
στου. Άπό τά βυσινόχροα παραπετάσματα αί τελευταϊαι λιποψυχίαι 
τού φωτός είσήρχοντο μετά κόπου καί ύπό τό δημιουργημένον αυτό σκι- 
όφως έβλεπα νά λάμπη μυστηριωδώς ή λευκότης μό /ον τής κόμης του 
καί ή έλεφαντινή τού μετώπου του εύρύτης.

— Έκουράσθην μοί είπε μέ τήν φωνήν του τήν ήπίαν, ή οποία 
έστελλε ώς ρυθμούς τούς λόγους. Έκουράσθην. Ό ήλι-ς φεύγων κάθε 
έσπέρας πέρνει ζηλοτύπως μαζύ του καί ένα κομάτι άπό τήν ζωήν μου. 
Σήμερον έκολύμβησα εις τήν άνοιξιν καί μόνη ή ιδέα, δτι ή άνοιξις 
αύτή ήτο ίσως ή τελευταία τήν οποίαν έβλεπον οί οφθαλμοί μου, έκαμε 
τά άνθη νά ύψοϋνται δι’ έμέ ώραιότερα, μού έπαιζε λαμπρότερα τά 
γεννήματα δλα τού φωτός, τά θαύματα τών άρωμάτων, δλον τό τρελλόν 
αύτό στόλισμα μέ τό όποιον εορτάζει τούς έναγκαλισμούς της ή φύσις. 
Καί τώρα ;

— Τώρα μέ τό ψύχος τής έσπέρας ή κούρασις έπέρχεται άπογοητευ- 
τική είς τήν ψυχήν μου καΐή ματαιότης τής ζωής μου άρχίζει νά κλαίει 
μέσα μου σιγηλά δάκρυα. Μού φαίνεται δτι ψαύω τήν ειρωνίαν μιάς ύ- 
πάρξεως σκορπισθείσης εις μάτην.

Μοΰ λέγεις κάποτε νά σου διηγηθώ τήν ζωήν μου καί άν ήθελα νά 
σέ ευχαριστήσω μέ λέξεις ολίγος θά σού έξιστορούσα τήν δίψα τήν 
άσδυστη, τήν προσπάθειά μου τήν αίωνία καί χωρίς σκοπό πρός τό ιδα
νικό.

Είδες καί σύ τούς μικρούς εκείνους άνθρώπους τούς ξανθούς μέ τά 
μάτια τά γαλανά τούς κατακτητικούς έκείνους υιούς τών Κελτών οί ό
ποιοι γεμίζουν μέ αίματα πολλά κάθε χρόνο τάς χαράδρας τών Άλ- 
πεωνςΌπως καί εκείνοι οΰτω καί έγώ τό ίδιο μάταιο πράγμα ζητώ. Ά- 
ναρριχώται,σπαράσσουν τούς όνυχας των, παγώνουν τό σώμα των τείνουν 
τούς μύς των καί παίζουν είς καθημερινό παιγνίδι τήν ζωήν των επάνω 
στούς γλυστερούς τοίχους τών πάγων.

Καί θέλουν καί αυτοί νά άνέβουν. Τίποτε άλλο, θέλουν ν’ ανέβουν 
χωρίς αιτίαν εις τούς πύργους τούς παρθένους τής χιόνος είς τόν καθα
ρόν άέρα τόν χαλκευθέντα δι’ εύρέα στήθη, έκεϊ δπου δέν έγινε τό έδα
φος διά νά τό πατήση πόδι κανενός, έκεϊ δπου ό ήλιος μόνος άπλοΰται 
βασιλεύς τών έφημέρων ιδιοτροπιών καί τών έφημέρων οικοδομημάτων 
τού υδατος. Τίποτε δέν είνε δι’ αυτούς ούτε ή άντανάκλασις τού φωτός
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τό όποιον τυφλώνει, ούτε 
γώνει καί παραλύει, ούτε 
αίωνία τής αβύσσου, ούτε 
χάται είς τούς ώμους καί 
δέλεαρ μιάς κορυφής άφθαστου.

Όλη μου ή ζωή υπήρξε επίσης ένα άνέβασμα ανωφελές είς έ’να βουνό 
υψηλό καί δημιουργημένη άπό όνειρα, μία προσπάθεια τής ψυχής μου 
νά φθάση. Καί μή μέ έρωτας νά φθάση πού; Δέν είξεύρω. Νά φθάση 
τόν ήλιο ίσως, νά συγκρουσθή μέ τά άστρα, νά πάη νά ξεδιψάση στή 
πηγή τήν κρυμένη τής ύπάρξεως, νά πάη νά σφίξη τής αθανασίας τό χέρι.

Καί τώρα είς τάς δύσεις αύτάς τάς τελευταίας ένφ άτενίζω τόν ήλιον 
μέ τά τελευταία μου βλέμματα καί ένφ χαιρετώ τά πλάσματα καί τήν 

■■■ '. ζωή ζωή π£λης κα> ζωή
ύστηρότητος διήλθε ανωφελής, ότι ό πυρσός τού ιδα

νικού εύρίσκεται υψηλά πολύ καί ότι ή κορυφή όπως πάντοτε κρύπτε
ται άφθαστος ύπέρ τά νέφη.

Ό γέρων έσίγησεν. Τά χέρια 
νον άνάκλιντρον καί τό ύφασμα 
ζωντανόν τόν ένεψύχωσε.

Διά τινα λεπτά

ή έξάντλησις, ούτε τό χιόνι τό όποιον πλη- 
ή απιστία τών βαθμιδών, ούτε ή πρόκλησις ή 
ή αίωνία συντροφιά τοΰ θανάτου όταν άναρι- 
έλκύει. Ό οφθαλμός των βλέπει μόνον τό

ζωήν, αναγνωρίζω μέ πικρίαν ότι ή ζωή μου, ζωή πάλης καί ζωή ένα- 
τενίσεως καί ζωη αυστηρότητος διήλθε ανωφελής. ότι ό πυοσό, τού

του έθώπευσαν μέ ή. 
το ι ' '

ηδονήν ·
μαλακόν καί φρίσσον καί σχεδόν 

ά ή σκέψις μας έν σιγή ύπερώχω καί σκοτί<*  ΐπλα- 
νήθη καί έκολύμβησε εις μίαν μελαγχολίαν καί μίαν γαλήνην άφατον.

Καί αίφνης ένφ πέραν έκεϊ ώς αποκάλυψες, απρόοπτος, μεγάλη καί 
κατέρυθρος έφάνη άνωθεν τού Ί’μμητού ό δίσκος τής καλής σελήνης

τό βελούδι- 
όν

ία έπλα-

φιλήματα τρελλά κάτωθεν τού ελληνικού ουρανού, κατά τήν οποίαν οί 
Παρθενώνες ύψούντο θαύματα χειρών καί θαύματα έγκεφάλων είς τήν 
γήν αυτήν καί ώραϊοι θ;οί καί ώραϊοι έφηβοι ένεψύχωναν εί; γέλωτα; 
καί φρικιάσει; ζώντας χαλκούς καί ζώντας λίθους.

Έγνωρίσθ,ησαν καί εί; μίαν έοοτήν τών Παναθηναίων καί οί οφθαλ
μοί των κατώπτρισαν κοινά αισθήματα καί κοινούς "*  ’’-0-
σαν διότι ή μήτηρ Φύσι; ήνοιξε τά; άγκάλα; των καί άνέμιξεν τά φκλή- 

ματά των.
Καί θέλω νά ήγαπήθησαν μοιραίω; μίαν ώραίαν ημέραν τήν ήμέραν 

ίσως κατά τήν οποίαν ό ’Ικτίνος έτελείωνε τά Προπύλαια ή ύψωνε τόν 

Όλύμπιον Δία είς τήν Άλτιν ό Φειδίας.
Έγνώρισαν ούτω τό μυστικόν τής αγάπη; καί δι’ αύτό εύρον γλυ- 

κεϊ; όλου; τούς καρπού; τή; ζωής. Ή υπέροχο; σοφία καί ή υπέροχο; 
καλλονή τού; άπεκαλύφθη εί; έν φίλημα τό όποιον ήνοιξε τάς αισθήσεις 
των.Καί έζησαν είς ένα μειδίαμα χαράς καί ένα μειδίαμα ήλίου, άφρόν- 
τιδες καί ελαφροί μέ τά μέλη γυμνά είς τό φώς είς μίαν διηνεκή άπορ- 
ρόφησιν καλλονής’ άδελφούμενοι μέ τά αγάλματα, φρίσσοντε; μέ τούς 
θεούς. Έζησαν νομίζω ώ; ή θάλασα μίαν ζωήν ίοιότροπον διακόπτοντες 
τήν γαλήνη? τής άπολαύσεως τών ωραίων έργων μέ τάς αιφνίδιας τρι
κυμία; τών επιθυμιών των. Καί τούς φαντάζομαι πτωχούς, άλλ’ οί θεοί 
τούς είχον δώσει τήν επικαρπίαν τής φύσεως ολόκληρον, τού; είχον κά
μει κυρίου; τή; δύσιως καί δεσπότα; τών ανατολών, τού; είχον δημι
ουργήσει τήν ψυχήν αξίαν νά νέμεται τά σεληνόφωτα, νά εύφοαίνεται 
είς τά; παρελάσεις τών γυμνοτήτων καί τάς διονυσίας επικλήσεις τών 

τραγωδιών.
Ναι θέλω νά πιστεύσω, ότι έζησαν άναμεμιγμένοι καί οί δύο εις το 

μέγα ρεύμα τής όλη; φύσεως δίδοντες φιλήματα διά μέσου τών ωραίων 
πραγμάτων τά οποία έβλεπον, τών ώραίων συγκινήσεων τάς όποιας η 
ψυχή των έδοκίμαζε. Τά προβλήματα τής φύσεως τούς άφιναν ασυγκί
νητους. Ήρκούντο νά θαυμάζουν καί νά λατρεύουν τά άνθη φυόμενα, 
τούς αστέρας λάμποντα; καί έγονυπέτουν ενώπιον τών ώραίων πραγμά
των μέ άγνοιαν καί μέ φόβον ώς έμπροσθεν τών θεών.

"Οταν δέν είχον πλέον γέλωτας καί φιλήματί νά ανταλλάξουν, οί 
οφθαλμοί των έδάκρυον καί έκαστος είς τά δάκρυα τού άλλου έπινε ώς 

έ’να μέθυσμα νέας ήδονής καί νέας δυνάμεως.
Καί νομίζω ότι έκαμαν ούτω έν μέσφ τών δημιουργών τού μαρμάρου, 

τών εργατών τών στίχων είς τό αιώνιον αύτό πανηγύρι τού πνεύματος καί 
τής τέχνης, ένα ώραϊον περίπατον καί ότι ή Όλβία καί ό Δά- 
φνις έχόρτασαν άπό ζωήν καί ηδονήν καί άπό γλυκύτητα γευόμενοι τά 
πάντα αδελφικώς, μοιοάζοντες μέ μειδίαμα τάς θλίψεις καί μέ άφέλειαν 

τάς χαράς.Καί φαντάζομαι ότι κατόπιν πλήρεις ημερών αφού ό ήλιος τούς έθώ- 
πευσε καί τούς έλίκνισε τούς έλυπήθη καί τούς έφόνευσε μαζύ καί τούς 

δύο μέ ενα βέλος του.
Ναι ό ’Απόλλων τούς έφόνευσε, δπως έφόνευσε κατά τόν Όμηρον

πόθους, ίσωςήνώθη-

καλης σελήνη;» Γ " »·ό γέρων έπανέλαβεν πάλιν ώς έν μέσω ονείρου.
Καί είπε :
— Δέν ειςεύρω οιατί ενθυμούμαι πάντοτε κατά .< 

μελαγχολία; μίαν έπιτύμβίον επιγραφήν, λακωνικήν ; 
τήν οποίαν άνέγνωσα έπί αρχαίου ερειπωμένου τάφου είς __  .
έκεϊπλησίον τοΰ Κολωνοΰ. Καί έλεγεν ή επιγραφή αυτή έκ στομά— 
νεκρών πρ·ς τούς παρερχομένους ζώντας : «Όλβια καί Δάφνις έζη 
ήγάπησαν καί έθαναν. Χαίρετε 
άλλο ή επιγραφή αύτη καί μέ' 
ριος ώ: μία κραυγή έλέγχου εις τήν ψυχήν μου

Οί δύο έκεϊνοι αινιγματώδεις νεκροί, 
πάσαν άνάμνησίν, τών οποίων ήκόνις έσκορ·

Π

ώρα; αΰτάςτής 
καί μυστηριώδη 
; ένα λοφίσκον 

μάτων τών
. Γισαν I 

ί παρερχόμενοι». Δέν έλεγε τίποτε 
μένει τόρα έπί έτη ώ; μία κραυγή άγγελτή- 
- τις τήν ψυχήν μου.

Οί ούο έκεϊνοι αινιγματώοεις νεκροί, τών οποίων ό θάνατος έςάλειψεν
Λθη άπό χιλιάδων έτών καί 

των όποιων φαγιμένον άπό τήν βροχήν καί τήν σκορίαν τοΰ χρόνου, απο
μένει μόνον τό όνομα νομίζω ότι μοϋ ομιλούν έκεϊθεν τοϋ θανάτου. 
Ή έπιγραφή τού τάφου των μού έφάνη ώς τό σύμβολον τής αληθούς ευ
τυχίας.

Έσκέφθην έπί πολύ έπ' αυτών και τούς έδημιούργησα μέ τήν φαντα
σίαν μου μίαν ζωήν αρμονικήν καί ώραίαν καί τούς ένέδυσα μέ εύτυ- 
χία\

«Όλβια καί Δάφνις έζησαν ήγάπησαν καί άπέθανον».
Καί μοί αρέσει νά φαντάζομαι ότι οί ήρεμοι αυτοί νεκροί έζησαν εις 

τήν ώραίαν εποχήν κατά τήν όποιαν ό ήλιος καί τό μάρμαρον έδιδον
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τούς γέροντας τής Κύμης, τούς έφόνευσε καί τούς δύο μέ έ'ν βέλος χρυ- 
σοΰν καί ήρεμον. Ναί, μάλλον ό Ζεύς έστειλε ένα κεραυνόν ό όποιος 
παρέσυρε καί ενα κύμα πυρός, τούς άνέμιξε εις ένα αιώνιον φλογός φί
λημα. Καί άρέσκομαι νά πιστεύω, δτι ό θάνατος τοΰ Διός καί ό θά
νατος τοϋ 'Απόλλωνος διήλθε άπό τά ενωμένα στόματά των ότι τούς 
ηύρε συνηνωμένους, καί δτι διαιώνισε καί διέκοψε -σύγχρονως ενα μακράν 
των φίλημα.

...Τοιαύτην δημιουργώ ήρεμον, απλήν καί γελόεσσαν τήν ζωήν τών 
δύο νεκρών τών όποιων τά ονόματα εις δύο λέξεις έρωτος καί θανάτου μάς 
δίδει τό επιτύμβιου. Καί ένφ ή ζωή των ύπήρξεν ίσως διάφορος πράγ
ματι καί ενώ ή θλϊψΐς ίσως τούς έπεσκέφθη καί ή άπογοήτευσις, δι’ εμέ 
απομένουν ώς δύο ηλιοφώτιστα σύμβολα ευτυχίας.

Έζησαν ήγάπησαν καί άπέθαναν ή “Ολβια καί ό Δάφνις καί εινε ίσως 
αυτή ή άπάντησις εις τό αιώνιον πρόβλημα τής ζωής. Καί δι' αύτό ή 
άσήμαντοςαυτή επιγραφή μένει αιώνια καί επανέρχεται διαρκώς εις τήν 
μνήμην μου καί δι ’ αύτό τούς βλέπω κάθε δειλήν τούς δύο αυτούς ενωμένους 
νεκρούς νά αναδύονται μέσα είς τά χρώματα τά λειποψυχοΰντα έναγκα- 
λισμένοι είς έν φίλημα καί νά μοϋ δεικνύουν τήν ζωήν τήν όποιαν έχαεα 
έγώ καί τήν αγάπην. Δέν νομίζεις ναι καί σύ τάχα δτι νά μεταβή κα
νείς άπό τήν άγάπη στό θάνατο είνε ή αληθής μεγάλη ζωή ;»

— Καί τό ιδανικόν; άπήντησα έγώ μέ δισταγμόν. Έάν ήμεθα γενη- 
μένοι διά ιερείς καί ήρωες τοϋ ιδανικού ;

Ό γέρων μέ έκύταξε βαθέως είς τούς οφθαλμούς.
Έπειτα μέ φωνήν βραδεΐαν.
—Ναι, ίσως είπε. Άλλ' έάν τό ιδανικόν έκρύπτετο μέσα είς τό σφίξι- 

μον μιας χειρός είς τήν πτυχήν ένός άποκαλυπτηρίου μειδιάματος είς 
τήν κλίσιν μιας κεφαλής είς τήν έγκατάλειψίν δύο χειλέων. Έάν δλα 
τά ιδανικά τά όποια δέν εύρον είς τήν ζωήν, είς τάς σελίδας τών βι
βλίων, είς τάς αρμονίας τών αστέρων, είς τά κύματα τής θαλάσσης, είς 
τάς δύσεις καί τά σεληνόφωτα, εύρίσκοντο δλα κρυμμένα είς τήν κίνη- 
σιν μιας έσθήτος εγειρόμενης;

Καί ώς έπήρχετο λεπτόν τό νυκτερινόν ψύχος ό γέρων έφρικίασε.
Καί τότε τό δωμάτιον νομίζω δτι έγέμισε άπό θάνατον.

Ν. Έπεάκοπόπονλος


