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Πεεραιενς 30 Νοεμβρίου.

Ή εορτή τήν όποιαν ή Φιλοδασική Ένωσις έδωσεν έπί τοϋ 
λόφου τοϋ Φιλοπάππου, άρχομένη τοϋ έργου τής άναδασώσεως τής ^ώ

ρας, συνενώνει τόσα στοιχεία ταυτοχρόνως 
ώραιότητος καί πρακτικού πνεύματος, ώ
στε αξίζει νά σημειωθή ιδιαιτέρως είς τήν 
Ιστορίαν τών νεοελληνικών έμπνεύσεων καί 

Φιλοδασική Ένωσις, τό σωματεΐον

Είς τόν λόφον 
τοΌ Φιλοπάππον

τών νεοελληνικών έργων. Ή
αύτό, τό όποιον υπό τήν ύψηλήν προστασίαν τής Πριγκηπίσσης Σοφίας 
καί τήν διεύθυνσίν τήν θερμήν καί ενθουσιώδη τοϋ έπιθεωρητού τών δα
σών κ. Κ. Σαμίου, έθαλψεν ενα άπό τά δροσερώτερα ιδανικά, τά έμ- 
πνεύσαντα έως τώρα τά ελληνικά σωματεία, ένεφανίσθη τοιουτοτρόπως 
είς μίαν συγκινητικήν παράστασιν ενώπιον τοϋ μεγάλου κοινού, τού ά- 
γνοούντος ίσως καί τήν ΰπαρξίν του καΐ.μαζί μ'ε αύτό έκαμε τήν έμφά- 
νϊσίν της έν μέσω τής παιδικής μυρμηκιας τών σχολείων, τής έκπροσω- 
πούσης τήν γενεάν ή όποία φθάνει δπ'.σθέν μας, εκαμε τήν εμφάνισίν 
της τήν θριαμβευτικήν ή δασική ιδέα, τό ώραΐον σύμβολον τής πράσι
νης δροσερότητος, τής πράσινης ζωής καί τής πράσινης ευημερίας. Πρέ
πει νά σημειωθή, χάριν τών άγνοούντων ίσως τόν σκοπόν τού σωμα
τείου, δτι έργον αύτού κυρίως δέν εινε ή περί τών δασών φροντίς, φρον- 
τΐς άνωτέρα τών δυνάμεων ένός σωματείου καί άνήκουσα είς τάς αρμό
διας άρχάς καί υπουργίας τοϋ κράτους, άλλ ’ ή άναδάσωσις τών πέριξ 
τών πόλεων καί τών χωρίων τόπων, ή συντήρησις καί περίθαλψ'.ς τών 
υφισταμένων φυτειών καί ή διά τής διδασκαλίας καί τοϋ παραδείγματος 
έμπνευσες τής άγάπης πρός τά δένδρα, τοϋ έρωτος πρός τήν πρασινά
δαν, τής στοργής πρός τά πανεύμορφα πλάσματα τοΰ φυτικού κόσμου, 
τής λατρείας τής εύγενοϋς πρός τήν χλωρίδα, ώς πηγήν ώραιότητος, υ
γείας, ήμερώσεως καί ευημερίας. Τό ιδανικόν αύτό όμολογουμένως ή 
Φιλοδασική Ένωσις έπεδίωξε μέχρι τούδε άθορύβως καί με- 
τριοφρόνως, άλλά μετά πρακτικού πνεύματος καί σωφροσύνης καί καρ
τερίας, οχι ελληνικής, ίδρύουσα βαθμηδόν τά φυτώριά της καί παρα- 
σκευάζουσα τό μέλλον τοϋ σωματείου. Έχρειάζετο δμως τό σωματεΐον
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αύτό αφανές καί άθόρυβον, έχρειάζετο νά εί; στενοτίραν σχέσιν 
πρός τό μέγα κοινόν, νά διαδώση τά ιδανικά του, νά καταστήση προ
σφιλή τά σχέδια του καί τάς ένεργείας του καί νά έξασφαλίση τήν συ
νεργασίαν κα1. τήν άντίληψ'.ν όχι μόνον τοΰ στενού κύκλου τών εταίρων 
του, άλλ’ εύρυτέρου, δσον τό δυνατόν εύρυτέοου κοινού. Είς μίαν τε
λευταία·/ συνεδρίασιν τού σωματείου, καθ' ήν προσκληθέντες παρευρέθη- 
σαν καί οί αντιπρόσωποι τού τύπου, πολλά συνεζητήθησαν καί πολλά 
έπροτάθησαν. Ό σοφό; καθηγητής κ. Κυπάρισσος Στέφανος, ένας μα
θηματικός μέ ψυχήν ποιητοϋ κα1. μέ ενέργειαν Άγγλοσάξωνος, ό δημιουρ
γός τής «Βιοτεχνικής Εταιρία;» είχε τήν καλλιτέραν έμπνευσίν καί ή 
έορτή τήν όποιαν έπρότεινε, μία εορτή έτησία, μία πρωτομαγιά βασική 
είς τόν μήνα τής σποράς, τόν Νοέμβριον, φέρουσα τόν λαόν είς τά δάση, 
πλησιάζουσα αύτόν πρός τήν φύσιν, σχετίζουσα αύτόν πρός τάς γοητείας 
τού πρασίνου κόσμου, έμφυσώσα είς τά στήθη του τόν έρωτα τής χλω- 
ρίδος, έγκαινιάσθη τόσον πανηγυρικώς καί τόσον πανδήμως πρό ολίγων 
ήμερων είς τόν φαλακρόν λόφον τού Φ.λοπάππου Ή «θεμέλιος ρίζα» — 
εινε ή ώραία εκρασις τού κ. Στεφάνου—κατετέθη. Αί ήγεμονικαί χεΐρες 
κατέθεσαν είς όργωσαν γήν τάς πρώτας ρίζας καί κατόπιν χίλια·. χεΐρες, 
χίλια·, μικραί χεΐρες μαθητών, έγκαινιάζουσσι τά κινήματα τής ζωής των 
μέ τήν εύγενεστέραν χειρονομίαν, τήν χειρονομίαν τού δημιουργού, ήνω- 
σαν μέ τήν ποτνίαν μητέρα τό πλήθος τών διψασμένων ριζών. Ό θεός 
Ήλιος εύλόγησε τήν στιγμήν εκείνην τό εύγενές κίνημα καί εμπρός άπό 
τούς λάμποντας παρθενίκού; οφθαλμούς τών παιδιών ενα όραμα πρασινά
δας, ζωής κα1. δημιουργίας έπέρασεν ειρηνικόν καί δροσοβόλον. Ή έορτή 
ήτον άπό τάς ωραιότερα; είς ηθικόν κάλλος, τάς όποιας ειδον αί ’Α
θήνα·.. Αί μικραί χεΐρες αί όποΐαι έφώτευσαν άπό ενα δένδρον τήν πρωίαν 
εκείνην εύλογηθ-ΐσαι άπό τήν μητέρα φύσιν, θά πράςουν τό καλόν καί 
θά κινηθούν πρός τά καλά έργα καί αί μικραί καρδίαι, αί όποΐαι έσκίρ- 
τησαν έπάνω άπό τό μυστήριον τής φυσικής δημιουργίας θάγαπήσουν είς 
τήν ζωήν των τό ώραΐον καί τό άγαθόν.

ΑΙ ΕΠI ΣΤΗ ΜΑΙ

Η ΙΑΤΡΙΚΗ

' II έδρα τής Ί·γε<ινής. Ό νέος καθηγητής τής Υγιεινής καί 
Μικροβιολογίας κ. Κωνστ. Σάββας έκαμε τήν παρελθούσαν εβδομάδα 
τήν έμφάνισίν του ενώπιον τής ακαδημαϊκής νεότητες, διά τής είσηγή- 
σεως εί; τήν ιστορίαν καί τήν σημασίαν τού κλάδου τόν όποιον έκλήθη 
νά διδάξη. Τό πράγμα προκειμένου περί οίουδήποτε άλλου κλάδου τής 
ιατρικής δέν θά ειχεν, εκτός τού στενώ; έπιστημονικού του ένδιαφέρον- 
άλ.λην τίνά σημασίαν. Προκειμένου δμως περί 'Υγιεινής, ένός κλάδου 
έντελώς παρημελημένου παρ' ήμϊν καί θεωρητικώς καί ύπό τήν έποψιν

>»

- . - , _ , 
των ευρυτήτων εφαρμογών του, απ'κτγ. σημασίαν πολύ ευρυτεραν η οσον 
δύναται κανείς νά φαντασθή. Ή "Υγιεινή, επιστήμη παναρχαιοτάτη 
συνδεόμενη κατά τά; πρώτας αύτή; έκδηλώσει; στενότατα πρός τήν 
θρησκείαν τών λαών καί τής όποιας τά πρώτα στοιχεία άιευρίσκονται 
εί; τά; θρησκευτικά; νομοθεσία; τών παναρχαίων άνθρώπων, κατά τά 
τελευταία έτη ύπ.βοηθουμένη ύπό τών ανακαλύψεων τού μικροσκοπίου 
καί τής άποκαλιψεως τού άπεράντου κόσμου τών αοράτων οχθρών τής 
οργανικής ζωής, κατέλαβε μίαν τών έπισημοτέρων θέσεων έν τή συγ- 
χρόνω επιστήμη καί τή συγχρόνω κοινωνία.

Η πρόληψις κατά μέγα μέρος τών νοσημάτων, τά όποια λυμαίνον
ται τήν άνθρωπότητα, ή κατάργησις σχεδ'ν τών επιδημιών αί όποΐαι είς 
παλαιοτέρους χρόνου; έδεκάτιζαν τού; λαούς σαρώυουσαι κυριολεκτικώ; 
τήν κατωκημένην έπιφάνειαν τοΰ πλανήτου, ή βελτίωσις τών δρων τή; 
ζωή; καί τή; ένεργείας τού άνθρώπου, ή παράτασις τού βίου μέχ·. τών 
φυσικών αύτού ορίων, έάν δέν έπραγματοπο'.ήθησαν καθ' δλην τήν γραμ
μήν μέχρι σήμερον, τείν υσιν δμως καθ' έκάστην νά ποαγματ ποιηθώ- 
σιν, ώ; άποδεικνύεται έκ τής συγκριτικής στατιστικής, τής όποιας τά 
έξαγομενα είς πεπολιτισμένας κοινωνία; τής Ευρώπης, αποβαίνουν όση- 
μέραι μάλλον ένθαρρυντικά καί μάλλον παρήγορα. Αί κυβερνήσει; άνα- 
γνωρίζουσαι δλην τήν άνθρωπίνην, εθνικήν καί οικονομικήν σημασίαν τών 
υπηρεσιών, τάς όποιας προσφέρει ό κλάδος ούτος τής ιατρική;., περιέ- 
βαλον αύτόν διά τής μεγαλειτέρας μερίμνης, ύπεβοήθησαν τάς επιστη
μονικά; αύτού έργασία; διά τής ίδρύσεως εργαστηρίων καί ινστιτούτων, 
έθυσίασαν κολοσσιαία κεφάλαια χάριν τών εφαρμογών αύτού είς τήν έξυ- 
γίανσιν τών πόλεων καί τών χωρίων, έθεσαν είς τήν ύπηρεσίαν αύτού 
τήν νομοθετικήν καί εκτελεστικήν έξουσίαν, παρέσχον δέ πάντα τά μέσα 
τής διαδόσεως τών ύγιεινών γνώσεων καί παραγγελμάτων είς τάς λαϊ
κά; τάξεις. 'Υπό τοιούτους δρους ή εύεογετική έπίδρασις τής 'Υγιεινής 
δέν έβράδυνε νά κατοπτρισθή είς τήν στατιστικήν τών ευρωπαϊκών εθνών.

'Εν Έλλάδι δυνάμεθχ νά ειπωμεν δτι ή 'Υγιεινή εινε κλάδος σχεδόν 
άγνωστος, άγνωστος έπιστημ-.νικώς, άγνωστος διοικητικώς, άγνωστος 
κοίνωνικώς. Οί ελληνες ιατροί, τυρβάζοντες οί πλεϊστοι μάλλον περί 
τήν στοιχειώδη θεραπευτικήν καί τούς προσοδοφόρους κλάδους τής έπι- 
στήμης, κατατριβόμενοι έν τώ στενώ κύκλω τής φαρμακευτικής εμπει
ρίας, πολύ ολίγα; προσέφερεν ύπηρεσία;, εκτός όλιγίστων έξαιρέσεων 
είς τήν διαφώτισιν τών ύγιεινών δρων ύφ’ ού; διατελεϊ ή "Ελλάς καί 
τήν διάδοσίν τών πρακτικών υποθηκών τού σπουδαιοτάτου τούτου κλά
δου- αί άρχαί είτε δι ’ άπορίαν μέσων, είτε διά περιφρόνησιν πατροπα- 
ράδοτον πρός πάν μή προσπίπτον είς τήν άμεσον άντίληψιν είτε καί διά 
ραθυμίαν καί μοιραιοδοξίαν ελληνικήν, ούδέν γενναίου έπραξαν μέχρι τούδε 
ύπέρ τής έξυγιάνσεως τής χώρας, έπαναπαυόμεναι μόνον είς τήν πανά
κειαν τού Ίατροσυνεδρίου καί τήν άρσιν καί τήν επιβολήν τών καθάρσεων 
ή κοινωνία έξ άλλου αμαθής, άποδηγέτητος. αδιαφώτιστος, προσκεκολ- 
λαμένη άκόμη είς τήν πίστιν τών μαντζουνίων, τών εμπλάστρων κα 
τών έκδορίων άρκεϊται νά άναμένη μέ φαταλισμόν άνατολικόν τήν νό 
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σον, δ’.ζ νάντιτάξη κατ' αύτή; τζ μνη;χ;νευθέντα άλεξιτήρ'.α, έπαφί- 
ν:υσα εί; τόν Θεόν ζ.αί τόν ιατρόν τά; άλλα; φροντίδα;.

Υπό τ:ιούτου; 2ρ:υ; ή ίδρυτις έδρας τής ' Υγιεινή; έν τφ ΙΙανεπιστημίφ 
—διότι ώ; γνωστόν ή Ύγ.εινή δέν έδιδάχΟη μέχρι τούδε ή κατά περιό
δους καί ύπό τήν σχελαστικωτέραν αύτή; μ-.ρφήν—ζπιτελεϊ γεγονός, 
άξιου νά χαιρετιτΟή ώ; οιωνέ; άπό τού; άγαΟωτε'ρου;. Ό νέος καθηγη
τής τής Υγιεινής, εΐδιζώ; μορφωθείς περί τήν κλάδον τούτον, επιστή
μων τού εργαστηρίου, μικροβιολόγος γνωστό; ήδη έξ εργασιών επιστημο
νικών άξιων λόγου, παρέχει δλα; τάς έλπίδας δτι Οάνυψώση τόν επίση
μον αύτόν κλάδον τή; ιατρικής, είς τήν άρμόζουσαν πεοίωπήν, όχι μόνον 
διδάσκων τούς μέλλοντα; ιατρού; άπό τή; έδρας, άλλά καί ασκών αυτού; 
έν τφ έογαστηρίφ τό όποιον μέλλει νά ίδρύση έν τφ ΙΙανεπιστημίφ, 
καί έξοικειώνων πρό; τήν πειραματικήν έρευναν καί έργασίαν. Άναντιρ- 
ρήτω; δέ ή άνύψωσι; τής διδασκαλίας τής 'Υγιεινή; έν τφ ΙΙανεπιστημίφ 
δέν δύναται παρά νά έχη αργά ή γρήγορα τήν έπίδρασιν αυτή; καί έπι 
τών κοινωνικών τάξεων καί έπί τή; Ιίολιτεία; πρό πάντων, είς τήν όποίαν 
ή προϊούσα άνάπτυξι: τών ελληνικών πόλεων, ή πύκνωσι; τού πληθυσμού, 
ή αύξησις τών δυσμενών υγιεινών όρων έπομένως εί; εύρυτέραν κλίμακα, 
έπιβάλλουν ιδιαιτέρα; καί συντόνου; μέριμνας ύπέρ τή; δημοσία; Υγι
εινής τού τόπου.

Δρ Α.

ΓΪΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ NOT
ΥΠΟ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΣΜΗ

Ο ΓΑΜΟΣ
'Ξάστερη μέρα λαμπερή Οά γεϊνν) σήμερα.
Τ’ αστέρια αρχισαν σιγά-σιγά νά χάνουν τό φώς τους άπ'ο τ'ο βαθύ κοκκινάδι 

κα! τάλλα χρώματα ποϋ σκορπίζει 'κεϊ κάτω ή ’Ανατολή. Τ'ο γλυκοχάραμα 
άρχισε κΓ ή πλάσις φωτίζεται μέ τό γλυκό χρώμα τής αυγής. Οΐ χωριανοί κα
θάριοι μέ τά Κυριακάτικα ντυμένοι τρέχουνε 'στή άσπρη Έκκλησοϋλα τοϋ χωρίου 
τους ποϋ ’σήμανε τ'ον άρθρο. Μαζεύονται, μαζεύονται καί σέ ’λίγο γεμίζει ή 
’Εκκλησία άπ'ο πιστούς.

’Από στόμα σέ στόμα τρέχει γοργόφτεοη ή φημη.
— Γάμος θά γενή.— Ή κόρη τοϋ πρωτονοικοκύρη τοϋ χωριοϋ, ή ώμορφη Λενιώ θά πάρη τ'ο 

λεδέντη τ'ον Γιαννάκη, ποΰ τ'ον καμάρωναν όλες ή νειές στους χορούς.
Και πάλι σταυροκόπημα καί πάλι μετάνοιες.
Ή Λειτουργιά προχωρεί καί μαζύ μέ τή λειτουργία προχωρεί κΓ ή ανυπομο

νησία τοΰ χωριοϋ νά 'ρθή ή ώρα ποϋ θά γείνη ό Γάμος.
— Θά γείνη ζό γάμος πλούσιος. Δέκα σινιά παστέλι καί ξεροτήγανα έχουν για 

τούς'καλεστικούς· όλα τά καλλίτερα παιχνήδια τοϋ Νησιού θά παίξουνε γιά τό 
χορό*.

★
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Ή Λειτουργία έτέλειωσε.
'Ανοικτές όρθάνοικτες ή πόρτες σέ δηό σπίτια τοϋ χωριοϋ δέχονται καλεσμένους. 
Τό σπίτι τοϋ Γιαννάκη ποϋ τώρα γρήγορα 'γύρισε άπό τή ξενητειά, καί τής 

Ζ'όιόμορφης τής Λενιώς ποϋ μέ τή ώφορφιά ξελιγώνει καί τής γεροντίστικες καρ-

Ντύνεται ή νύφη.
Άνθη τής λεμονιάς ποϋ μέ τήν εύωδία τους μεθούνε τ'ον κόσμο, στολίζουν τό 

κεφάλι της.
Όλες ή νερές εινε μαζεμένες ’στό αρχοντικό της σπίτι κοί τής φοοοϋνε τ'ο νυ

φικό της φόρεμα. Ί,Ι πιό γρηές έτοιμάζουν πι'ο πέρα τά γλυκά ποϋ θα περάσουνε 
τούς καλεστικούς.

Όλοι γελοΰν και χαίρονται, όλοι μέ μια φωνή, άπ' τής ψυχής τους τά βάθη, 
βγάζουν μιά εύχή.

— Πολύχρονοι, ευτυχισμένοι, κα'ι καλό Διάδοχο.
Κάτω 'στήν άκρη τοϋ χωριοϋ κουρδίζουν τά παιγνήδια τους παιγνηδιάτορες καί 

περιμένουν νά έτοιμασθή ό γαμπρός γιά νά τόν πάνε ’στό σπίτι τής νύφης.
ΚΓ έδώ γελούν καί χαίρονται, κΓ έδώ ευχές άπ’ τήν καρδιά βγαλμένες 

ακούονται.
Εύχονται μέ λόγια, εύχονται μέ τραγούδια πρόχειρα στό γαμπρό νά ζήση ευ

τυχισμένος.
Έτοιμα όλα.

•— Άχ, άπ'ο τό ποταμό ή ξακλουθιά !
Δέν πάνε άπ'ο ποταμό ποτέ ή ξακλουθιές τοΰ Γάμου· γιατί ή Νυφάδες άπ' τή 

ζήλεια τους κρατούνε τό Γαμπρό κΓ αφήνουνε τή νύφη, χήρα ανύπαντρη.
Τοϋ βιολιού ό παναρμόνιος ήχος δίνει ζωή 'στή ξακλουθία· άλλοι πηδούν καί 

χορεύουν άπ' έδώ, άλλοι τραγουδούνε άπ’ έκεϊ. Όλοι γλεντούν μέ τήν καρδιά τους.
’Αντιλαλεί τοΰ βιολιού ή γλυκιιά φωνή πέρα καί πέρα 'σ τά λαγκάδια κα! 

άπ'ο τ’ άντιλάλημα του βγαίνει μιά φωνή :
— Γάμος γίνεται.
'Ψηλά 'στα βουνά άκούγονται τά τραγούδια

Γαμπρού· κΓ αύτά τά βουνά σά νά χαίρονται 
καί λένε :

— Γάμος γίνεται.

*»’ ί*  ?ω'ί* ς τή’ ξακλουθιάς τοΰ 
κι αυτα αντιλαλούνε μιά φωνή

★

— Έρχεται ό γαμπρός· τά συχαρίκια μας, τρέχουν τά μικρά χωριατόπουλά 
καί φωνάζουνε 'σ τής νύφης τό σπίτι :

— Τά σιχαρίκρα μας ποιός θά τά δώση ;
’Στήν Εκκλησία πηγαίνει ό γαμπρός κΓ ή νύφη· έκεϊ f , 

πλα, δίπλα στέκονται τό αντρόγυνο· ή ευτυχία εινε ζωγραφισμένη 
πό τους.

— ’Αγαπιούνται άπ'ο μικρά παιδρά·
Έρωτας.

Γλέντι ατέλειωτο, μεοόνυκτα ολόκληρα,
-I V* ___ -■ ’ '

εύχονται αναμεταξύ τους.Ό^ί· ~ - -
Πειραιευς

θά γείνη ή βλόα. Δί- 
ιφισμένη ’στο πρόσω- 

λένε όσοι βρίσκονται έκεϊ· ένίκησεν ό

_ -, ,—Γ........ .............. ιΓ-, οί Νειοί κΓ ή Νειές χορεύουν αδιά
κοπα, κιξοί Γεροντότεροι, σάν απόμαχοι πολεμισταί, κάθονται σέ μιά άκρη κΓ 

— Καί ’στών παιδιών μας τής χαρές.

"Αγγελος Α. ΚούμΛς



ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ή Γερμανική τέ^νη κατά τόν δέκατον ίννατον αΙώνα. Μέ τόν ώραΐον 
αύτόν τόμον, εχομεν την τελειοτέραν ιστορίαν τή; Γερμανική; ζωγραφικής τέχνης 
κατά τήν δεκάτην έννάτην εκατονταετηρίδα. Ή εκδοσίς του εινε εκτάκτως επί
καιρος είς τήν παρούσαν στιγμήν, δπου ή λαμπρά άνάπτυξις τής Γερμανικής τέ
χνης, είς τό μέγαρρν τών Καλών Τεχνών, άπέσπασε τόσον μεγάλον θαυμασμόν άπό 
τους έπισκέπτας τής Παρισινής Έκθέσεως. Ουδέποτε πρότε,ον συνήχθη έπί τό 
αύτό μία τόσον πλήρης έκθεσις εικόνων Γερμανών ζωγράφων. Ουδέποτε τά με
γάλα και ποικίλα τών Γερμανών διδασκάλων προτερήματα άνεγνωρΐσθησαν τό
σον ύπό τών Γάλλων κριτικών. Ό Κος δε λά Μαζελιέο εινε καταλληλότατος διά 
τό έργον τό όποιον άνέλαβεν. "Εχει εύρείαν γνώσιν τών διαφόρων σχολών τής 
νεωτέρας ζωγραφικής καί διάκειται οίκείως μέ τήν σύγχρονον φιλολογικήν κίνησιν 
τής Γαλλίας, τής 'Αγγλίας καί τή; Γερμανίας. 'Επεισοδιακώς πραγματεύεται τήν 
τέχνην τών Άγγλων προραφαηλιτών καί τών Γάλλων έμπρεσιονίστ, καί ε
ξετάζει τήν επίδρασιν, τήν όποίαν έξήσκησεν έπί τής άναπτύξεως τής τέχνης, ή 
ποίησις τοΰ Ροσσέτη, τοΰ Σούϊμπορν, τοΰ Βίκτοοο; Ούγγώ, τοΰ Μποντελαίρ τά 
διηγήματα τοΰ Ζολά καί Τολστόϊ, ή φιλοσοφία τοΰ Νίτσε καί τοΰ "Ιψίν, ή μου
σική τοΰ Βάγνερ καί τοΰ Μπερλι'οζ. Ό συγγραφεύς έγγίζει αύτά τά θέματα, 
μέ γαλήνιον καί άνευ προλήψεων πνεΰμα, καί συζητεΐ ταύτα μέ καθαράν διά
νοιαν άποκαλύπτων τάς θεμελειώδεις άρχάς αϊτινε; κεϊνται είς τήν ρίζαν τοΰ 
ανθρωπίνου πολιτισμού, καί χαράσσων τήν βαθμιαίαν έξέλιξίν των είς τήν σύγ
χρονον ζωγραφικήν. Ή τέχνη ενός έθνους, λέγει, εχει σχέοιν, μέ τά ήθη καί έ
θιμα, τάς πίστεις, τόν τόνον καί τήν σκέψιν τήν επικρατούσαν είς τόν καιρόν, 
τον όποιον αϋτη ανήκει, καί εινε τό κάλλιστον χρονικόν, τό όποιον κατέχομεν 
περί τής διανοητικής ιστορίας τών διαδεχόμενων άλλήλας γενεών. “Οχι μόνον είς 
τήν εκλογήν καί σύλληψιν τοΰ θέματος, άλλά καί είς τό τεχνικόν αύτής μέρος, 
δ καλλιτέχνης άναπαριστ? τό αληθές πνεΰμα τοΰ καιρού του. Ή τέχνη ένός λαού, 
εξακολουθεί, άντανακλϊ τά; φιλοσοφικά; κρίσεις, τάς κοινωνικά;, τάς πολιτικά;· 
Τής Γερμανικής τέχνης ή άνάπτυξις, έχει σχέσιν μέ τήν άνάπτυξιν αύτής τής 
Γερμανίας.

Βήμα πρός βήμα ό κ. δέ λά Μεζελιέρ παρακολουθεί τήν μεταμόρφωσιν είς τήν 
τέχνην καί την κοινωνίαν, ήτις έπετελέσθη διαρκούσης τής ειρηνικής εποχής, 
μετά τήν παΰσιν τών Ναπολεοντίων πολέμων, και τής άλλης τής ταραχώδους, 
ή όποία έξέσπασεν εις τήν έπανάστασιν τοΰ 1848. Είς τό πρώτον ήμισυ τοΰ βι
βλίου του περιγράφει τήν άνάπτυξιν, τή; υλικής καί εμπορική; εύτυχίας τήν ό
ποιαν διεδέχθη ή θεμελίωσις τής νέας Γερμανική; Αύτοκρατορΐας. Κατά τήν δε
κάτην όγδόην εκατονταετηρίδα, οί Γερμανοί καλλιτέχναι έμενον εύχαριστημένο·. ν’ 
απομιμώνται, την τέχνην τών Γάλλων και τών ’Ιταλών διδασκάλων. Ό Μένγης, 
άντεγραφε, πότε τόν Ραφαήλ καί πότε τούς ζωγράφους τής Βολωνίας, ό Waltau 
ένέπ^εε είς τόν Χοντοβιέκη τάς αάγροτικάς έορτάς» καί ό Τιέπολο άντ’ αύτοΰ
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διεκόσμει τό μέγαρον τοΰ Βύρζγβουργ μέ τάς τοιχογραφίας του. Μόνον κατά 
τήν δεκάτην εννάτην έκατονταετηοίδα ήρ^ισαν οί Γερμανοί καλλιτέχναι νά δη
μιουργούν άφ’ έαυτών. Άπό ταύτης τής εποχής δύναται νά λεχθή ότι ήρχισεν ή 
εθνική τέχνη, καί ή νεωτέρα Γερμανική σχολή προσλαμβάνει ίδιάζουσαν σημα
σίαν. "Εφθασε τήν τελειωτικήν της άνάπτυξιν είς τάς ήμερά; μας, δπου βλέπο- 
μεν καλλιτέχνας, άπορρίπτοντας τάς παραδόσεις τού παρελθόντος, τολμηρώς δια
κηρύσσοντας τήν απόλυτον άνεξαρτησίαν των. Καί πρώτον εχομεν τούς Ίδεαλι- 
στας, Κάρστενς καί Κορνέλιους οϊτινες είς τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος έλαβον 
ώς πρότυπα τά κλασικά μνημεία καί αγάλματα, ή ώς τόν Όβερμπεκ καί τούς 
Ναζαρηνούς, οϊτινες ένεπνεύσθησαν άπό τήν χριστιανικήν τέχνην τών άρχαίων 'Ι
ταλών διδασκάλων. Ή Ρώμη έγεινε τό κέντρον άμφοτέρων τών σχολών τής Γερ
μανικής τέχνης. Πλησίον αύτών εύρϊσκονται καί οί τοπειογράφοι, οϊτινες έλαβαν 
τόν Claude ώ; οδηγόν των, καί είκόνιζον μύθους κλασικούς έχοντας ώς σκηνήν 
τήν Καμπανίαν ή τας νήσους τής 'Ελλάδος. Αύτούς τούς ίδεαλιστάς διεδέγθη ή 
ιστορική καί ρωμαντική σχολή, ό Σχααρόφ Καρολσδέλδ, δστις διεσκόμησε τα άνά- 
κτορα τοΰ Μονάχου, μέ τήν ιστορίαν τοΰ Μεγάλου Καρόλου καί τούς μύθους τών 
Νεμπελοΰγγεν. Ό Κάουλμπαχ, δστις ύπό τήν επίδρασιν τής φιλοσοφίας τοΰ Έγελ 
έζωγράφησε τήν πρόοδον τής άνθρωπότητος είς τούς τοίχους τοΰ Βερολιναίου 
Μουσείου. Ό Λέσσιγκ δ Ρέθελ Στέκλε καί Σχ^ουίνδ οϊτινες εικονογράφησαν τάς 
ballades τοΰ Γαΐτε καί τάς παραδόσεις τοΰ Ρήνου. Ήσαν ή δευτέρα γενεά τών 
ιστορικών ζωγράφων, οϊτινες μέ τήν έγκατάλειψιν τών ρωμαντικών θεμάτων καί 
τών φιλοσοφικών ιδεών διά τής άναπαραστάσεως ήρώων καί εθίμων ώρισμένης επο
χής, προπαρεσκεύασαν τόν θρίαμβον τής νέας σχολής, καί έπραγματοποίησαν τήν 
μετάβασιν τήν άπό τοΰ ιδεαλισμού είς τόν πραγματισμόν. 'Αρχηγός μεταξύ αύ
τών ητο δ Πιλόιυ, ό έκ Μονάχου ζωγράφος (1826 —1886), τοΰ όποιου ό φημισμέ
νος «Θάνατος τοΰ Βαλλενστάίν» εύρίσκεται εις τήν Νέαν Πινακοθήκην ό Χάνς 
Μάκαρτ (1840—1884) ό διδάσκαλος, δστις έγέμισε τάς γαλλερίας τής Βιέννης, 
μέ τάς μεγάλα; του συνθέσεις· καί ό μέγα; Ούγγρος Μουγκάτσι, τοΰ όποιου ό 
«Ecce Homo· επανειλημμένος έξετέθη έν Λονδίνω.

Αΰτη ή μεταμόρφωσις τής ζωγραφικής, γράφει δ κ. δέ λά Μεζελιέρ έσχε τήν άρ- 
χήν της *’ιά μεταμόρφωσιν αύτοΰ τοΰ τόπου.

Ή σχολή τοΰ Πιλότυ, ητο σύγχρονος τών μεγάλων γεγονότων, τά όποια έδη- 
μιούργησαν τήν νεωτέραν Γερμανίαν οί νικηφόροι πόλεμοι τής Πρωσίας, ό χωρι
σμός τής Αύστρίας άπό τήν Γερμανίαν, ή θεμελίωσις τή; Αύτοκρατορΐας, ή ανά- 
πτυξις τοΰ εμπορίου, ή αναγκαστική έκπαίίευσις, ή διάχυσις τής τεχνικής διδα
σκαλίας, τό κίνημα πρός τάς άποικίας... Τόν ιδεαλισμόν, τήν ζωγραφικήν τής 
ιστορίας διαδέχεται ό πραγματισμός, τοΰ όποιου αί δύο τελευταΐαι έκφανσεις εινε 
ό νατουραλισμός κα'ι έμπρεσσιονισμός.

Κατά τό δεύτερον ήμ-.συ τής έκατονταετηρίδος ή τέχνη, δύναται νά λεχθή ότι 
αρχεται μέ τήν θεμελίωσιν τή; Αύτοκρατορΐας είς τά 1870. Κατά τά δεκαπέντε 
έτη τής νέας περιόδου (1870—1885) ό Βίσμαρκ ύπίροχος έβασίλευεν καί ή στρα
τιωτική ζωγραφική ήνθισεν έπϊσημος κάτω άπό τό σκήπτρον του. Αί γαλλερίαι 
καί τά ανάκτορα τοΰ Βερολίνου διεκοσμήθησαν μέ εικόνας μαχών καί δ αύλικός 
ζωγράφος Βέρνερ έζωγράφησε τήν άνακήρυξιν τής Αύτοκρατορΐας είς τάς Βερσαλ
λίας, τό Συνέδ.ιον τοΰ Βερολίνου καί τήν Τριπλήν Συμμαχίαν είς σειράν μεγά
λων συνθέσεων. Ή μάλλον ένδιαφέρουσα άνάπτυξις τής περιόδου ταύτης «ύρίσκε- 
ται είς τάς προσωπογραφίας τοΰ Λέμπαχ. τοΰ Βαυαρού διδασκάλου. Ό συγγρα
φεύς άφιεροϊ ένα κεφάλαιον είς τόν καλλιτέχνην, δστις έζωγράφισεν τά ένδοςότε- 
ρα πρόσωπα τής Υδρογείου, έκτος τοΰ Πάπα Λέοντος Χ11Γ ., τοΰ Γλάδστωνος, τής 
Βασιλίσσης Βικτωρίας. Ό Βίσμαρκ καί δ Μόλτκε, Μόμσεν καϊ Χέλμολτζ, Δύλ- 
λιγχερ καί Βένγα, ΛΙστ καί Βάγνερ, μέ τόν όποιον συνεδέετο διά φιλίας δλως 
έγκαρδΐου δλοι έπέρασαν πρό τοΰ Λέμπαχ. Κα! ώς δ μέγα; Άγγλος ζωγράφος 
Watts, καί αύτός δ διδάσκαλος πάντοτε έπε-χείρησε νά ίωση πιστήν άναπαρά- 
στασιν τοΰ δλου ανθρώπου καί διέπλασσε μάλλον ώς χαρακτήρα παρα ώς ώραιό- 
τητατό αντικείμενο· τής σπουδής του. Εις τά τελευταία δεκαπέντε έτη, ή Γερ- -
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μανική τέχνη Βαθέως επηρεάζεται, άπο την νέα» κίνησιν, ή όποία έπενήργησε τό
σον εις τήν πολιτικήν, δσον καί εις τήν φιλολογίαν. Ή έξαφάνισις_τοΰ Βίσμαρκ 
άπό τόν δημόσιον βίον, έδωκε τό σύνθημα πρός άντιδρασιν κατα τής στρατοκρα
τίας. Αί δημοκρατικά! κα'ι σοσιαλιστικά! ίδέαι, τό αναρχικόν πνεύμα καταπιεζό- 
μενον έως τότε, δλα έβοήθησαν τήν νέαν σχολήν τών νατουραλιστών κα! τών ιμ- 
πρασιονίστ. Αιά τινα καιρόν ή αγροτική ζωή κατέστη τό αγαπητόν θέμα τών 
καλλιτεχνών. Ό Κράους καί ό Βωτιέρ έζωγράφιζον κηδείας χωρικών καί έορτάς 
καί άγροτικούς γάμους. Κατ’ άπομίμησιν τοϋ Κουρμπέ καί τοϋ Βαστιεν-Λεσαζ, b 
Λίμπερμαν έζωγράφιζε τάς άγροτικάς σκηνάς του, καί άλλοι κατώτεροι καλλιτέ- 
γναι ϋπερηκόντιζον τάς έκκεντρικότητας τοϋ Μπεονάρ καί τοΰ Μανε εις την τε- 
ίνικήν. ’Αλλ’ δ κυρίως άντιπρόσωπος τής νέας ζωγραφικής τών ηθών, ήτις τόσον 
ημοτική κατέστη έν Ι’ερμανίιγ,εΐνε ό ΙΙρώσσος διδάσκαλος Άδόλφος φόν Μέντζελ.

Ό μέγας αύτοΰ πιναξ τών «Ειδηρουργών τής ϊιλεσίαςο, παρήγαγε·» άπει
ρον αισθησιν, δτε κατά πρώτον έξετέθη είς τά 1876, καί σημειώνει νέαν χρονο
λογίαν είς τήν Ιστορίαν τής Γερμανικής τέχνης. "Εκτοτε στρατός άκολούθων, ευρε 
τό ύλικόν διά τάς εικόνας του είς τάς όδούς καί τά εργαστήρια τοΰ Βερολίνου, τής 
Δρέσδης, τοΰ ’Αμβούργου, καί άφιέρωσε τήν τέχνην του εις άναπαράστασιν τής 
ζωής,τοΰ κόπου, καί τοΰ άπελπιστικοΰ πρός ΰπαρξιν άγώνος, δπως μας παρουσιά
ζεται είς τ’ άπόκεντρα μέρη τών μεγάλων μας πόλεων. Μεταξύ αυτών τών καλ
λιτεχνών, οίτινες άσχολοΰνται μ'ε τήν πολλάκις έπαναλειφθεϊσαν ιστορίαν τοΰ αν
θρωπίνου μόχθου και τής άθλιότητος, άλλ’ οίτινες δμως κρούουν ένα βαθύτερου 
καί ύψηλότερον τόνον, ει·.·ε ό Φρ'ιτζ φόν Ουντε καί ό Έδουάρδος φόν Γκεπαρτ. 
Άμφότεροι είναι υιοί προτενσταντών ιερέων καί άμφότεροι θέτουσιν έμπροσθεν μας 
τήν ίδιαν εικόνα ένός άνθρωπίνου καί πάσχοντος Χριστού, τριγυρισμένου άπό άγροί- 
κους χωρικούς καί άπό μοχθοΰντας άνδρας και γυναίκας, κρεμωμένους από τα 
χείλη του καί ζητοΰντας ελπίδα καί παραμυθίαν άπό τήν διδασκαλίαν του. ’Ο 
Νίτσε εινε ό άπόστολος τής νέας Γερμανίας, καί ή λατρεία τής δυνάμεως καί ή 
άρνησις τών ιδανικών τήν όποιαν διδάσκει, άντανακλώσιν εις τόν πραγματισμόν 
τής νεωτέρας Γερμανικής τέχνης. Άλλά έξ άντιθέτου, ούτος b υπέρμετρος νατου
ραλισμός καί άπελπις πεσιμισμός παρήγαγε τήν άναπόφευκτον άντιδρασιν, καί 
νέα σχολή συμβολιστών έπαρουσιάσθη έπί κεφαλής εχουσα τόν Άρνολδ Μπέκλιν. 
Ό συγγραφεύς τής μελέτης διακηρύσσει δτι ό διδάσκαλος ούτος εινε τό μέγιστον 
πνεΰμα, τό όποιον ή Γερμανία παρήγαγε, μετά τόν Αλβέρτον Ντύρερ καί τόν 
Χολμπάϊνεινε ’αδύνατον αληθώς ν’ άρνηθή τις είς τήν δύναμιν τών μαγικών συλλή
ψεων τοΰ άνδρός, τήν καλλονήν τών μυστικών του ονείρων. Είς συμπέρασμα b κ. 
δέ λά Μαζελιερ, άποτολμά μίαν προφητείαν. Διεξελθών τήν τέχνην τής δέκατης 
έννάτης εκατονταετηρίδες μας δίδει μετά τόλμης σκιαγραφίαν τής τέχνης κατά τήν 
εικοστήν. Ή ζωγραφική τοϋ εικοστού αίώνος, πιστεύει, δτι θά εινε ειλικρινώς 
πραγματιστική,άλλ’ δτι θ’ άπεφύγη τάς ύπερβολάς χυδαίου νατουραλισμού.Θα εινε 
τέχνη συνθέσεως μάλλον ή άναλύσεως, και θά εύρη νέους τρόπους έκφράσεως, 
καί νέα σχήματα καλλονής δλως ανεξάρτητα τών αρχαίων παραδόσεων καί τών 
γνωστών ήδη ιδεών καί θεμάτων. Θά εινε εύρέως διακοσμητική κατά τόν χαρα- 
κτήοα καί θά ένδιαφέρεται περισσότερον διά τάς πόλεις καί τήν κοινωνικήν ζωήν, 
έως δτου ε.ας νέος Ρουσώ βαρυνθείς τόν πολιτισμόν, θά έγερθή ν’ άποκαλύψη έκ 
νέου τήν φύσιν, ή κάποιος Μιλλέ, δροσερός άπό τούς άγρούς, θά έπανεύρη τα πα- 
λαιά μονοπάτια κα! θά ιρέρη τόν άνθρωπον έμπροσθεν μας, ακόμη [αίαν φοράν, ώς 
μέρος τής μεγάλης καί άναλλοιώτου τάξεως, μέσω τών αιωνίων άληθειών.

ΗΧΟ
Οί ξένο» μας ·. Διατρίβουν άπό τινων ημερών είς Αθήνας οί νέοι γάλλοι 

ποιηταί κ. κ. Edward Sansol—Orland κα! Roger Lebrun, χάριν αρχαιολογι
κών κα! καλλιτεχνικών μελετών. Τούς γάλλους ποιητάς, εφερεν είς τήν Ελλάδα 
θερμός ποιητικός έρως πρός τόν άρχαϊον κόσμον. 01 κ. κ. Sansot-Orland κα! 
Lebrun διηύθυναν έπΐ τινα χρόνον έν’Ιταλίμ τήν γαλλικήν έπιθεώρησιν «Antholo- 
£Ϊβ»,ήδη δέ συνεργάζονται εις τήν παρισινήν «Vogue» καί άλλα γαλλ. περιοδικά.

Η BALLADE ΤΗΣ ΟΜΙΧΛΗΣ

(Adagio) Αφιερώνεται ότιιν δεσποινίδα

Γενχέμαχ άπ’ τόν πόνο! 
κι απλώνω κι άπλώνω 
κχ άπλώνομαχ πέρα 
κχ άπλώνομαχ γύρω 
σ’ όχτιές καί σέ |3u6n 
συντρίμχα νά σπείρω- 
κχ άπλώνομαχ πέρα 
κχ άπλώνομαχ γύρου 
καί μ ’ εχπαν ό πέπλος 
πώς εχμαχ τοϋ όνείρου ! 
Κχ άπλώνομαχ γύρου 
κχ άπλώνω κχ άπλώνω 
καί τδνεχρο λυώνω.

Γενχέμαχ άπ ’ τόν πόνο ! 
κχ άπλώνω κχ ’ άπλώνω 
κχ άπλώνομαχ πέρα 
κχ άπλώνομαχ γύρου . 
σάν πέπλος όνείρου- 
κχ άπλώνω κχ άπλώνω 
καί κλώθω τόν πόνο. 
Σά νύφη μέ χαίρονταχ 
όχτιές καί γχαλοί— 
’Ρωτάτε τά ρόδα 
καί τάρμενα, άλλοί! 
Γενχέμαχ απ’ τόν πόνο 
κχ ’ άπλώνω κχ άπλώνω 
καί στάζω τόν πόνο. 
Κχ άπλώνω κχάπλώνω.
Κχ άπλώνομαχ πέρα 
κχ άπλώνομαχ γύρου—

20
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Ό πέπλος, ποιός μ' είπε ; 
Πώς είμαι τοϋ όνείρου ; 
Σά νύφη μέ χαίρονται 
κι απλώνω κι απλώνω 
στούς κλώνους κρεμιέμαι 
στούς θόλους φιζώνω. 
Σά νύφη μέ χαίρονται— 
φωτάτε τά ρόδα !
Στούς κλώνους κρεμιέμαι 
στούς θόλους ριζώνω — 
Ρωτάτε τά ρόδα 
κι ώϊμέ τήν φυχή 1
Ποιός λέει ένας ήλιος 
πώς τάχα μέ σβεϊ ; — 
'Ρωτάτε τά ρόδα 
κι ώϊμέ τΛν φυχή !

0 ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΙΣΚΙΩΝ
(Valse macabre) ’Αφιερώνεται

στον αγαπημένο μου ποιητή Πορφύρα

Μήν ακούς φηλά 
τΛν αστροφεγγιά 
μήν άκούς τί λέει- 
μά έλα δω κοντά μας 
έλα μήν αργείς 
στΛ'συντροφιά μας.

Μήν άκούς μακριά 
στήν ακρογιαλιά 
τίς τρελλές νεράιδες 
μήν άκούς τί λένε- 
μά έλα δω κοντά μας 
έλα μήν άργεϊς 
στήν αγκαλιά μας.

Είναι άπάνω στ&στρα 
πνεύματα κακά, 
λάμιες τής φυχής. 
Έλα'δω κοντά μας 
έλα μήν αργείς 
στό ξεφάντωμά μας.

Είναι οί άνεράϊδες 
στίς ακρογιαλιές 
μάγισσες κακές.
Έλα άνάμεσό μας 
έλα μήν άργεϊς 
στόν τρελλό χορό μας. 
Σώστησαν στά κλώνια 
δόλωμα κακό 
οί κακές τάηδόνια... 
μά γιά μάς μιά γλαύκα 
άπ' τά φέπια έκεϊ, — 
μήν άνατριχιάζεις ! 
παίζει μουσική 
πιό νοσταλγική- 
σέρνειτό φυθμό μας 
στόν αργό χορό μας.
Μήν άνατριχιάζεις 1 
έλα δώ μ ’ έμάς, 
θά σέ νανουρίσουμε 
ποΰ νά μήν ξυπνάς. 
Έλα θά σέ πάρουμε 
πάντα σύντροφό μας 
στό μακρύ κι άτέλειωτο 
στόν άργό^ιΐβτ χορό μας.

Πέτρος Βασιλικός

ΤΟ ΚΟΚΚΟΡΑΚΙ
ΤΠΟ ΜΠΟΕΜ (

Ήτο ή τελευταία ημέρα, ήν Οά διηρχόμεθα εις τήν εξοχήν, εις τήν 
έρημον εκείνην ακτήν τής θαλάσση; μέ τους γρανιτώδεις βράχους, μέ 
τον άκατάπαυστον ρόγχον τών κυμάτων, μέ τήν μικράν έπαυλιν, με 
τό φειδωτόν αγιόκλημα άνερχέμενον μέχρι τοϋ ξυλίνου εξώστου της καί 
θωπεϋον τά μικρά πράσινα παράθυρά της, μέ τόν γελαστόν κήπον καί 
τήν μικράν δενδροστοιχίαν τών πλατάνων, ήτις έφθανεν έως κάτω εις 
τήν στενήν λευκήν λωρίδα τής όδοϋ, έπί τής όποιας διήρχοντο κάρρα 
και άμαξαι καθ’ δλην τήν ήμέραν. Τό φθινόπωρου είχεν έλθη, ό ούρα
νός έζωγράφιζε τό βράδυ δύσεις μυριοχρώμους, άπό τό ξανθόν χρώμα τοϋ 
χρυσοϋ μέχρι τοϋ έλαφρώ; πορτοκαλλένιου, μέχρι τοϋ όπαλλίου, μέχρι 
τοϋ μολυβδύνου. Τό αγιόκλημα άπεγύμνοϋτο τών φύλλων του, απο 
έσπέρας δέ εις έσπέραν έπιπτε καί έν άπό τά τελευταία του αβρά άνθη,
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ώς απαλόν δάκρυ- ύπό τού; γυμνού; κλάδους τών πλατάνων τά ξηρά 
φύλλα ήπλωναν στρώματα τοπαζίου. Ψυχρά ήτο ή τελευταία μα; έκείνη 
έσπέρα- ή μικρά κόρη τής οικογένειας, ή ξανθομαλλοϋσα Φοιβίτσα, είχε 
φορέση τάς μαλλίνας μαύρα; περικνημίδας της, άμβλυνούσας τήν στρογ
γυλότατα τών κνημών της, είχε αφαίρεση τά κίτρινα σκαρπίνια της, 
περιβληθεϊσα ύψηλά λουστρινένια μποττίνια άνερχόμενα μέχρι τοΰ πα
χουλού μέρους τών κνημών της, είχε καλύψη τούς λεπτούς ώμους καϊ 
τό εύκολπον στήθος μέ βαθυκύανο·; μπερτίτσαν, περιβάλλονταν τόν 
μαρμαρόχρουν λαιμόν της μέ ευρύ φαιόν γουναρικόν. Ούτω ένδεδυμένη, 
μέ τό έκθαμβωτικώς ερυθρού·; βραχύ φόρεμά της, μέ τά χείλη τά εύ
σαρκα, τά ερυθρά ώς φλόγες κα'ι μέ τά μαύρα μάτια, μαύρα ώς κελαινή 
νύξ Δεκεμβρίου, μά; έδιδε τήν έντύπωσν τού έπερχομένου χειμώνος, τήν 
ιδέαν τής χειμερινής ζωής, τών εσπερίδων καϊ τών θεάτρων, τών περι
πάτων είς τους εμπορικούς δρόμους, μά; έδιδε τήν αίσθησι·; τής θερμό
τητες τής θερμάστρας καϊ τοϋ λεπτού αρώματος τού τείου. τήν αίσθη- 
σιν τών περιπτύςεων καϊ τών σπασμών τού έρωτος χάμου εις τήν θαλ
πωρήν τού χαλιού, ένώ ή βροχή πλημμυρίζει έξω, τήν άπόλαυσιν τής 
γαληνιαίας ήδονής τής άναγνώσεως έπϊ τού γραφείου μέ τούς αγκώνας 
στηριζομένους έπϊ τής τραπέζης καϊ τήν κεφαλήν βυθισμένη·/ έντό; τών 
χειρών. Ητο καιρός νά φύγωμεν τήν έπομένην άπό τήν εξοχήν. 
Θά έγευματίζομεν τό ύστατον γεύμα τήν έσπέραν εκείνην είς τήν α
λησμόνητου έπαυλιν. II Φοιβίτσα, κόρη μέ ισχυρά νεύρα καϊ μέ στιβα- 
ράν χειρα, άπό ερατεινόν πλάσμα καθ ’ δλην τήν ήμέραν δτε έκελάδει 
ώ; πτηνόν, μεταβάλλετε είς αιμοχαρή δήμιον, περί τήν έσπέραν άνερ- 
χομένη τήν μικράν ξυλίνην κλίμακα τής οικίας μέ πηδήματα πιθήκου, 
αποκαλύπτουσα λευκόν μεσοφώριον κνήμας τορνευτά; καλυμμένα; άπό 
διαφανείς μαύρας περικνημίδας, άμέμπτως τεντωμένα;, ένίοτε γόνατα 
κρινοχροα, κάποτε είς ζωηρότερα; κινήσεις μηρού: έπϊ τών όποιων θά εί
χον έκπνεύση πέταλα ρόδων, εισερχόμενη ώ; θύελλα είς τήν κουζίναν, 
άρπάζουσα κοπτεράν μάχαιραν καϊ κατερχομένη ώς βέλος είς τόν κή
πον. ΙΙροέτεινε τόν βραχίονα, άνυώούσα τήν μάχαιραν, άνεκίνει τήν 
ξανθήν κεφαλήν, έβαλεν άπό τού: μαύρους οφθαλμούς λ-’μψεις αστρα
πών, διήνοιγεν ήδονικώ; τά χείλη άποκαλύπτουσα μικρούς κοπτερού; 
οδόντας καϊ έπάλλετο δλη άπό μίαν χαράν άγρίαν,—άγαλμάτιον Μή
δειας.

Άπό τόν μικρόν της λάρυγγα είς τόν όποιον ένεφώλευον άωροι καϊ ά- 
νεκδήλωτοι άκόμη θερμαϊ έπιθυμίαι, άνεπήδα μία φωνή ζεστή καϊ βρά- 
ζουσα, ρονθονισμός γαλής λειχούσης τό αίμα περιστεράς :

— Μαμάκα, ποιόν κοκκορή θά σφάξω σήμερα;..Έ I μαμάκα ;
Ύψηλά άπό τήν κουζίνα, άπό τό ανοικτόν παράθυρο·; τής όποια; έ- 

“υκνός καπνός, διεχύνετο όσμ.ή βουτύρου καιομένου, κρομμύων 
ψηνομένων είς τό τηγάνι, άπήντα ή μήτηρ, χωρίς νά οιακόψη τήν έργα
σίαν της :

— Τόν μαύρο, παιδί μου.
— Ποιόν άπ' δλους, μαμάκα ; ήρώτα μέ όξεΐαν φωνήν τό κορασιού.

— Αύτόν, πού κούτσαινε σήμερα τό πρωί άπό τ' άριστερό πόδι.
__ Καλά, άπήντα ξηρώ; μονοσυλλάβως τό κοράσιον καϊ διηυθύνετο 

πρός τόν μεγάλο·; ορνιθώνα, τόν τοποθετημένο·? εί; τήν πλέον άπομεμα- 
κρυσμένην γωνίαν τού κήπου, θέτουσα τήν μάχαιραν ύπομάλης.

"Εβαινε μέ βήμα γαλή; ελαφρό·;, άθόρυβον, ύπούλως. Είς τήν θέαν 
της ό .πτερωτό; κόσμο; έντό; τού όρνιθώνο; άνετινάσσετο άπό κάτω έω; 
έπάνω, θόρυβο; πτερύγων άνοιγομένων άντήχει, κακαρισμοϊ τρομώδεις, 
φωναϊ άναρθροι παλλόμεναι, τόνοι άπογνώσεω; καϊ πανικού. Τά πτηνά 
διεσκορπίζοντο εί; τά τέσσαρα μέρη τού όρνιθώνο;. "Αλλα άνήρχοντο επϊ 
τών σανίδων εί; ά έκούρνιαζον τήν νύκτα, άλλα προσετύπτοντο έπϊ 
τών πλευοών τού όρνιθώνο; ζητούντα νά θραύσωσι διά τοϋ ράμφους των 
τό ξύλινου τείχος, άλλα έγίνοντο μικρά, στρογυλά ώ: σφαϊραι παλαιών 
τηλεβόλων, έμάζευον περί αύτά τά; πτέρυγάς των, προσεπάθουν νά χω- 
θώσιν ύπό τήν γήν, δπως άποφύγωπ τήν μάχαιραν, έκρυπτον τήν κεφα
λήν είς τά; όπάς τοϋ τοίχου, μή θέλοντα νά "δουν τό φώς τής ήμέρας. 
Ή κόρη ύψωνε τό ύπερθεν τοϋ όρνιθώνο; κάλυμμα, έβυθιζε τήν χειρα 
έντό; αύτού καϊ βλέπουσα έντός μέ βλέμμα έταστικόν συνελλάμβανε 
καϊ άνέσυοε μέ κίνημα ταχύ τόν δυστυχή καταδίκου. Έπειτα έπανέ- 
θετε τό κάλυμμα καϊ διευθύνετο πρός τό φρέαρ τού κήπου. Ο συλλη- 
φθεϊ: αλέκτωρ πιεζόμενο; έντό: τών δακτύλων τή; κόρης άφινεν οξείας 
κραυγάς άλγους καϊ φόβου. Οί άλλοι συνάδελφοί του άπήντων άπό τον 
ορνιθώνα είς τήν αύτήν κλίμακα καϊ πρός στιγμήν ό κήπος, ή έπαυλις, 
οί βράχοι, ή θάλασσα, ή μικρά δενδροστοιχία άντήχουν άπό συναυλίαν 
τραγικήν, πένθιμον,ένθυμίζουσαν τό φαντασμαγορικόν κλάψιμο·; τοϋβΝε- 
κ'ρικοϋ χορού» τοϋ Σαίν —Σάν. Όλοι τότε έξηρχόμεθα είς τά παρά
θυρα, είς τόν εξώστην, είς τάς μορφάς μας δέ έξωγραφίζετο ή έκφρα- 
σι; θλίψεως, φρίκης.

Κάποιος άπό ήμάς έλεγε :
— Δέν τόν λυπάσαι, Φοιβίτσα, τόν κακομοίρη ;
Ή κόρη ανύψωνε τήν κεφαλήν, ή οποία έβάπτετο ερυθρά, εκ τής συσ

σωρεύσει»: τοϋ αίματος είς τά; παρειάς της καϊ άπήντα είς ξηρόν, αύ- 
στηρόν τόνον :

— Καϊ πώς θά φάμε, λοιπόν, χωρίς κοκκορή.
Έπειτα ένώ τό ταλαίπωρο·; πτηνόν έζήτει μέ βιαίας κινήσεις, μέ 

τανυσμούς, μέ σπασμούς νά διαφύγη των χειρών της, τρομωσώς κραυ- 
γάζον πάντοτε, έκυλίετο είς μικρόν λάκκον παρά τής κόρης. Ί ού επατα 
μέ το κίτρινον σκαρπίνι της τούς πόσα;, έλάμβανε οιά τή; αριστερά; 
τήν κεφαλήν του, τήν έτέντωνε κα’ι διά τής δεξιάς κατέφερε τό θανά
σιμο·; κτύπημα κάτωθεν τής κεφαλής. Θρόμβοι αίματος θερμού επήδων 
έκ τοϋ άποκεφαλισθέντος λαιμού, τό σώμα τοϋ πτηνού εσπαράσσετο ώ; 
βάτραχος γαλβανιζόμενος. Μία γάτα εί; άπόστασιν δύο βημάτων έκαμ
πτε τούς πόδας, προέτειυε τόν λαιμόν , τό ρϋγχος με τους στρογγυλούς 
ύαλίνους οφθαλμούς λάμποντας, μέ τά ώτα ανυψωμένα δίκην μικρών κω
δώνων. Κάποτε ή κόρη μετά τήν άποκοπήν τής κεφαλής τοϋ πτηνού, έγ- 
κατέλειπεν αίφνιδίως τό άκέφαλον σώμα οπισθοχωρούσα έν βήμα και ε-



ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ MAS ΤΟ ΚΟΚΚΟΡΑΚΙ » 247846

τέρπετο βλέπουσα αύτό σπαράσσον, άναπηδών, διαγράφον γραμμάς τε- 
θλασμένας είς τόν άέρα καί πίπτον μέ δοΰπον είς γήν καί πάλιν ά- 
νατινασσόμενον, καί οέν τό έλάμβανεν έίμή τήν στιγμήν, καθ’ ήν 
κατέπιπτε διά νά μή έπαναγερθή, τήν στιγμήν δπου μετά τούς υστά
τους τιναγμούς άπέμενεν αδρανές καί καθημαγμένον, μία μάζα πτερών 
κατάστικτων άπό άφθονα ρουβίνια, μέ τούς πόδας ανοικτούς, προτετα
μένους, καθνμαγμένους καί αύτούς. Τότε έφερε ταχεία τό πτηνόν εν
τός πήλινου αγγείου διά τής κλίμακος είς τήν κουζίναν καί κατήρχετο 
πάλιν είς τό πηγάδι μέ μικρόν σπόγγον δπως καθαρίση τάς χεΐράς της, 
ενίοτε δέ καί, τά μικρά στίγματα τοϋ αίματος έπί τών σκαρπινιών της 
καί τών περικνημίδων της. Είς τό γεύμα,άπό τήν αιματηρόν αύτήν σκη
νήν δέν μάς άπέμεινεν άνάμνησις.

Ούτω είχε σφαγή έπί πολλάς, συνεχείς εσπέρας ολόκληρος ορνίθων. 
Ώραϊαι, καμαρωταί, παχεϊαι όρνιθες, αί όποΐαι έκακάριζον φαιδρώς είς 
τό φώς τοϋ ήλ'ου, ένφ άνέσκαπτον μέ τούς πόδας τήν γήν, συστρέφου- 
σαι τά οπίσθια διά νά άνακαλύπτωσι ρίζας φυτών καί σκώλη- 
κας, τούς οποίους τό ράμφος άνήρπαζε βιαίως, ύψηλά καί ύπερήφανα κοκ- 
κοράκια, άνατείνοντα άγεοώχως τόν λαιμόν, μόλις καταδεχόμενα νά ρίπ- 
πτωσι βλέμματα είς τό περί αύτά πτερωτόν χαρέμι των, παντός χρώ
ματος καί πάσης άποχρώσεως. Άλλα μελανά ώς έβενος, άλλα λευκά ώς 
χάρτης, άλλα μέ πτερά σαπφειρίζοντα, άλλα φαιόχροα, άλλα μέ χρώμα 
γρανίτου, άλλα μέ χρώμα ώχρας, άλλα μέ χρώμα μετέχον άπό φαιάν 
καί λευκήν, άπό μαύρην καί άπό βοθυκύανον άπόχρωσιν. Μικρά τά μέν, 
μόλις έκβάλλοντα τριγμώδη λαλιάν ολοστρόγγυλα καί εύκίνητα, με
γάλα τά δέ, μέ ζωηρώς στίλβοντα πτερά καί μέ εύγράμμως κυρτήν καί 
ύψηλήν ούράν, μέ μεγάλην αίματόχρουν κύρβασιν, μέ πόδας υψηλούς, ώς 
φουντωτά άνθη στηριζόμενα έπΐ μίσχου μακροΰ καί λεπτού, καπόνια άλ
λα εύμελή καί καλλίπτερα, έπιμόχθως βαδίζοντα άπό τό πάχος, εύ- 
τραφή ώς τρόφιμοι μονής, δίδοντα τήν ιδέαν εύρώστων γυναικών χωρι
κών, έπιβαλλόμενα μέ τήν μεγαλοπρέπειαν τών στάσεων καί τών κινή
σεων. Όλον αύτό τό σύνολον τών ένοικων τοϋ μεγάλου όρνιθώνος, τό 
όποιον άπό τάς πρώτας ημέρας τής έξοχικής διαμονής μας έσκόρπιζε τό
νους φαιδοότητος, μίαν απαλήν άγροτικήν χαράν, θορυβούν δλην τήν η
μέραν είς τόν κήπον, είς τούς παρακειμένους αγρούς, διακόπτον τήν η
ρεμίαν τής νυκτός άπό ώρας είς ώραν μέ παρατεταμένας λαλιάς, χαι- 
ρετίζον τήν άνατολήν τοϋ φωτός μέ παταγώδεις ύμνους, δλον είχε κατα- 
στραφή. Καθ ’ έκάστην εσπέραν ύπό τήν μάχαιραν τής παιδίσκης, ή ό
ποία καθώς έλεγεν ή μήτηρ της είχε «βαρύ χέρι», έπιπτε καί μία μικρά 
κεφαλή, έκλείοντο καί δύο μικροσκοπ'.κοί μαύροι οφθαλμοί ύπό βλέφαρα 
ώχοά ώς όψις αγίου βυζαντινού ζωγράφου.

Τήν τελευταίαν έκείνην ημέραν δέν ειχεν άπομείνη παρά έν μικρόν 
κοκκοράκι, μεγέθους μόλις δύο γρόνθων, εις ισχνός κοκκορής μέ ύψηλά, 
λιγνά ποδαράκια, μέ πτίλωμα άραιόν, μόλις καλύπτον τόν οστεώδη 
κορμόν του, μέ λαιμόν στενόν καί μακούν ισομεγέθη μέ τά σκέλη του, 
με ράμφος προτεταμένον, μικροκαμωμένον, οοδίζον. Καθ’ δλην τήν 

ήμέραν, καθώς ειχεν άπομείνη μόνος έντός τοΰ μεγάλου κλωβού έπη- 
γαινοήρχετο έντός αύτού μέ νευρικά κινήματα, βάλλον κραυγήν παραπό
νου. Θά είχε προμαντεύση τό τέλος του, διότι ώς έβλεπε τό έρυθρούν φό
ρεμα τής παιδίσκης, ώπισθοχώρει καί έζάοωνε πρός τόν τοίχον. Όταν τού 
έρριψαν τήν πρωίαν δράκα κριθαριού, έπλησίασε πρός τούς λεπτούς κί
τρινους τορπιλλοειδεΐς κοκκίσκους δυσθύμως. Έβύθισε πεντάκις τό ράμ
φος του έντός αύτών, κατέπιε έλαχίστους καί έπειτα έπλησίασε τήν με
γάλην λεκάνην μέ τό ύδωρ, έρρόφησεν, ανύψωσε τήν κεφαλήν πρός τον 
Ψεφρόχρουν ουρανόν, έπανέκυψεν είς τό ύδωρ, έπανύψωσε τήν κεφαλήν 
καί άνήλθεν έπί τοΰ ξύλου, δπου διήλθεν δλην τήν ημέραν, συνεσταλ 
μένος, ακίνητος, βυθισμένος είς νάρκην.

Περί τήν εσπέραν ή Φοίβη διηυθύνθη μέ τό σύνηθές της βήμα γαλής, 
έλαφρώς, ύπούλως βαδίζουσα. πρ; ς τόν ορνιθώνα. Ή κόρη ήτο άσυνήθως 
σοβαρά. ’Εκείνην τήν ώραν έπί τής μορφής της άντενακλάτο τό πένθος 
τής φύσεως, τήν οποίαν έκάλυπτεν ή θλϊψις τής φθινοπωρινής εσπέρας. 
ΙΙρίννά άνασύρη τό κάλυμμα τού όρνιθώνος έστάθη καί είδε μελαγχολι- 
κώς τόν πτωχόν κοκκοοήν. Δέν έβύθισεν έντός τού κλωβού, δπως άλ
λοτε τόν βραχίονα μέ κίνημα απότομον, εύθύ, έθεσε τήν χεϊρα βραοεως, 
ώσεί άμελώς, άνορέκτως καί συνέλαβε τό πτηνόν. ’Εκείνο καθώς έκά- 
θητο ζαρωμένου είς τήν αύτήν θέσιν, δέν άνεπήοησε, οεν έταραχθη, δεν 
έκραύγασε. Παρεδόθη ώσεί νά έκοιμάτο. ώσεί νά μή είχε συνεΐδησιν 
τών συμβαινόντων του τέλους του, ωσεί να μη ειχεν ιοη τοσας εσπέρας 
τόρα τάς πολλαπλάς καρατομήσεις τών πολυαρίθμων αδελφών του. Έκο- 
μίσθη είς τόν μικρόν παρά τό φρέαρ λάκκον καί έρρίφθη χαμαί, ύπήκοον, 
μή άνθιστάμενον. Ή κόρη προέτεινε τόν πόδα νά τό πατήση και τότε 
άνήγειρε τήν κεφαλήν, διηύθυνε δεξιά καί αριστερά τό ράμφος. Οι ο
φθαλμοί του συνήντησαν έκεϊ έμπρός ένα σκώληκα. Ασυνειοήτως προε- 
τεινε τό ράμφος νά δείξη τό εύρημα. Άλλ αίφνης εν μεσφ τού έπΐ- 
χεομένου έσπεοίνού ημίφωτος. οί μικροσκοπ'.κοί οφθαλμοί τού πτηναριου 
άπήστραψαν, ώσεί νά είχε συλλαβή ό εγκέφαλός του μίαν ιδέαν έκδική- 
σεως καί δέν έδηξε τόν σκώληκα. Καί ένφ ή μάχαιρα τού έθιγε τον 
πτερωτόν λαιμόν, το ύστατον βλέμμα του προς τήν ζωήν ην αποχαι
ρέτα έφαίνετο λέγον, πρός τήν ύπερθεν αύτοΰ δήμιον :

— Αύτόν τόν σκώληκα τον άφίνω διά τό πτώμά σου μιαν ημέραν, 
ώραία Φοιβίτσα.

Μποέη
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ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΕΛΕΤ

Πέτρω Σταιιατοπονλ.ω

*0 είς τας «Νεφέλας» μεταξύ Δικαίου καί ’Αδίκου λόγου διάλογος, 
δπως ήθέλησε νά τόν χαρακτηρίση ό μέγας τοΰ Σωκράτους αντίπαλος, 
αλλά κατ ουσίαν ό μεταξύ δύο πνευμάτων παρελθόντος κόσμου καί 
νεωτέρου διάλογος, μάς διδάσκει ύπό μίαν γενικωτέραν άποψιν τήν αίω- 
νίαν πάλην ή οποία λαμβάνει χώραν είς δλα τά έθνη καί είς δλας τάς 
έποχάς, δταν κάποια νέα θρησκεία αναφαίνεται καταρρίπτουσα παλαιά 
οόγματα ή κάποιον νέον σύστημα είτε φιλοσοφικόν είτε κοινωνικόν είτε 
καλλιτεχνικόν προβάλλει ή μάλλον πίπτει ώς αερόλιθος καί ταράσ
σει τούς κύκλους καί τάς σκέψεις εκείνων οί όποιοι μακαρίως 
αναπαυόμενοι έπάνω είς τά μαλακά μαξιλάρια τών παλαιών παραδόσεων 
καί δογμάτων θεωρούν σχεδόν καθήκον των νά βλέπουν πάντοτε δπίσω 
καί ουδέποτε εμπρός καί κρίνουν έκ προλήψεως τό νέον άν όχι καθολο- 
κληρίαν γελοΐον καί ταπεινόν, άλλά πάντοτε υποδεέστερον κατά πολύ 
τοΰ παλαιού, μάς διδάσκει, λέγομεν τήν αιωνίαν πάλην μεταξύ τών τε
λευταίων τούτων καί τών προνομιούχων εκείνων τοΰ πεπρωμένου απο
στόλων οί όποιοι πρώτοι άνεγειρόμενοι άπό τοΰ ληθάργου είς τόν όποιον 
ερριψεν αυτούς ή ευστάθεια καί ή άκίνησία έπί πολύν χρόνον είς ενα 
κύκλον ιδεών καί νόμων καί άναθάλλοντες μέ νέα στοιχεία ζωής ώς 
απο τής τέφρας των οί φοίνικες, κηρύσσουν είς τόν κόσμον τά καινά 
ο α ι μ ό ν ι α καί άνάπτουσι δάδας, αί όποΐαι φωτίζουν τά σκότη νέων 
οριζόντων δι ’ έκείνους τούς ολίγους, οί όποιοι πρώτοι μέ πόθον γνώσεως 
ήμιανοίγουσι τά ήμιεσβεσμένα άπό τήν νάρκην βλέμματα.

Ίσως είχε δίκαιον ό 'Αριστοφάνης ν’άποκαλέση άδικον λόγον είς 
την κωμωοίαν του τό πρόσωπον διά τού όποιου ήθέλησε νά συμβολίση 
το νέον πνεΰμα είς τήν εποχήν του είς άντίθεσιν πρός τόν Δίκαιον λό
γον, σύμβολον τοΰ παλαιού πνεύματος. Ίσως κατά τήν περίστασιν αύ
τήν τό νέον δέν ήτο παρά πομφόλυξ τήν οποίαν έφυσούσεν ή φουσκωμένη 
αλαζονεία τών σοφιστών, ίσως ήτο άνατολή παρακμής είς τήν όποίαν 
ερριψεν ό καταστρεπτικός πόλεμος Πελοποννησιακός, είς πάσαν δμως 
περίστασιν (καί άς μή θεωρηθή τούτο ώς ελλειψις σεβασμού πρός τόν 
υψηλόν ύμνητήν τής κωμωδίας) άν μία θέλησις πεπρωμένου διέπει τά 
πάντα καί άν είνε άληθές δτι τό καλλίτερου φιλοσοφικόν, κοινωνικόν, 
καλλιτεχνικόν σύστημα είνε εκείνο τό όποιον ή εποχή άπαιτεΐ καί ορίζει, 
τότε ο Αριστοφάνης δέν επρεπε νά είχε προσδεχθή μέ τόσην άποστρο- 
φήν τό νέον καί δέν επρεπε νά είχε καταδείξη φανερά τόσον πόθον έπι- 
κρατησεως ακόμη τών παλαιών θεωριών καί αρχών του περί ζωής καί 
πολιτείας.

Τό νέον, οίασδήποτε ύποτάσεως καί ΰφ' οίανδήποτε μορφήν καί άν 
παρουσιάζεται, είνε άκλόνητος θέλησις, είνε νόμος τής φύσεως καί έκ-. 
Ο,ηλούται ώς επί τό πλεΐστον μέ τήν βοήν, μέ τήν ορμήν τοΰ κυκλώνος

Τούτο επίσης τό διδάσκει ό ’Αριστοφάνης καί είνε άξιον βαθείας με- 

λέτης. .
Καί άλήθεια, μήπως τό κομπορρημονούν, το μεγαλορρήμον, το υπερο

πτικόν, μήπως ή άδάμαστος έμμονή τού άδίκου λόγου είς τας οοςασιας 
του δέν συμβολίζουν τήν χαλκίνην, τήν καταδρομικήν θέλησιν τού νέου ;

Καί εινε ή τοιαύτη έκδήλωσίς του ίσως ένας λόγος διά τόν όποιον οί 
συντηρητικοί καί οί παλαιόφιλοι παραξενεύονται είς τήν εμφάνισίν του, 
έκπλήσσονται άπό κακήν έκπληξιν, αισθάνονται τον τιναγμόν τού γαλ
βανισμού, τιναγμός ό όποιος ξεσπά ύστερον ορμητικός έπί τής ραχεως 
τών νεοφώτιστων.

Είμπορεϊ δμως διάφορος νά εινε ή έκδήλωσίς του ;
"Οταν τό νέον φανερούται έάν ήθελεν άκολουθήση, μιαν φυσικήν καί 

ήρεμον έξέλιξιν θά ήτο ή φωνή τής άλκυόνος ή όποία περιίπταται επάνω 
είς τά ύδατα τού άπεράντου καί μέ βοήν ρογχαλίζοντος αναπαυαομένου 
ωκεανού, θά ήτο ή φωνή βοώντος, ή χείρ ή άνάπτουσα λυχνίαν είς τήν 
άπέραντον σιγήν, είς τήν άπέραντον νύκτα τής ίρήμου. ΙΙώς ήθελεν 
άκουσθή’καί πώς ήθελεν όραθή ; Δ' αύτό βροντοφώνως έκδηλούται, οι 
αύτό άνάπτει πυρκαϊάν.

Τό νέον βέβαια είνε ή άντιμετώπισις τού ένός πρό τού μεγαθηρίου τής 
πλειονοψηφίας. Όποία χαώδης διαφορά I Πώς ήθελεν άντισταθμίση κά
πως τόν όγκον, τήν ίσχύν τού αντιπάλου του αν όέν εοεκαπλασίαζεν, 
άν δέν εκατονταπλασίαζε τήν δύναμίν του, άν δεν ώμίλει όπως ό Ζευς 
διά βροντών καί κεραυνών, άν δι ’ ένός κνούτου δέν εσάλευε τας πεποι
θήσεις τών άπειρων άρνουρένων αύτό μέ τήν ιδίαν ούναμιν μέ την οποίαν 
έσάλευεν ό ΙΙοσειδών τόν ωκεανόν διά τής τριαίνης του ;

Καθώς ό βάτραχος τό νέον φουσκώνει πρό τού βοός τής πλειονοψηφίας 
διά νά ίσομετρηθή. "Αν σκάση έπεται δτι είνε ή άπόρροια μιας νοσηρός 
φυσικής καταστάσεως καί εκλείπει διότι πρέπει νά έκλείψη. Άλλ’ αν 
δέν σκάση έξ απαντος θά θριαμβεύση επί τού βοος, θα καταρρίψη, θά 
κρημνίση, θά κατακερματίση διότι διά μίαν φυσικήν θέλησιν πρέπει νά 
τό κάμη. _

Καθώς ό Δαβίδ άλύγιστος καί άκίνητος, με βλέμμα έμπειρον καί ψυ
χομετρικόν άντιμετωπίζει τόν Γολιάθ τόν ΰπέρσαρκον καί ουσκίνητον 
καί καθ’ ήν ώραν ούτος δλιγώτερον τό φαντάζεται, περιστρέφει μέ ορ
μήν τήν σφενδόνην του καί μέ άέτιον ,θέλησιν καί επιστήμην τόν πλήτ
τει είς τό κέντρον τού μετώπου.

Άς ίδωμεν τί λέγει ή ιστορία πρός βοήθειάν μας. Οταν ό Βούοδας 
άπογοητευθείς πρό τής παγκοσμίου δυστυχίας καί ματαιότητος, άπο- 
συρθείς είς τήν έρημον έπενόησε καί έτελειοποίησε τό θρησκευτικόν του 
σύστημα τό όποιον τόν έγωϊσμόν καί τήν θέλησιν τού ανθρώπου θέτει 
πέραν πάσης κοινωνικής τριβής καί δράσεως καί άποστερεΐ αυτόν πόσης 
γηίνης ηδονής καί άπολαύσεως, είχε θανάσιμους εχθρούς τους πυρολά- 
τρας καί άντίθετον έπίσης είς τάς δοξασίας του τόν θειον του Δέβαν.

Ό τελευταίος ούτος θέλων νά συντελέση είς την επικράτησήν τής 
άκμαζούσης τότε παλαιός θρησκείας τών Μάγων, συνεκάλεσε παρ αύτφ
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Διδασκάλους κήουκας αύτής κα1. διαρκούσης μιάς μεγάλης εορτής κατά 
τήν_όποίαν παρευρίσκετο προσκληθείς καί ό Βούδδας καί πλήθος άλλου 
λαού, παρώτρυνεν αυτούς νά καταρρίψωσι διά πειστικών λίγων τάς θεω- 
ρείας τοΰ άνεψιού του.

Ωμιλησαν οι οιδάσκαλοί, αλλ ο Βούδδας ήγέρθη εναντίον αύτών μέ 
τόσην πεποιθησιν, μέ τόσον σθένος καί μέ τόσην ορμήν, ώστε έξεπλάγη- 
<αν πάντες καί έφοβήθησαν ώς νά είχε πέση έν τφ μέσφ αύτών κεραυ
νός. Καί ό Βούδοας έκυριάρχησεν.

Ό Μωάμεθ μέ περισσοτέραν αύτοπεποίθησιν τοΰ Βούδδα κατανοήσας 
βαθέως οτι ητο μία ένσαρκος έκδήλωσίς τοΰ αδέσποτου πεπρωμένου, 
έξετόξευσεν εΐμπορεΐ κανείς νά είπη τόν μονοθεϊσμόν του εις τούς είδω- 
λολάτρας κατερχόμενος πρός έπίτευξιν τοΰ σκοπού του μέχρι βαρβάρων 
μέσων καί άπανθρώπως βίαιων.

Διά νά ένισχύση τήν δύναμιν τής πίστεως τών ακολούθων του πρός 
προσηλυτισμόν ή έζόντωσιν τών άντιθέντων του, έλεγε: «Κλείς τοΰ 
παραδείσου είνε ή σπάθη. Μία σταγών αίματος χυθεΐσα διά τόν σκοπόν 
τής θρησκείας έχει περισσοτέραν αξίαν άπό δίμηνον νηστείαν έν προ
σευχή. Αί άμαρτίαι τών θνησκόντων έν πολέμω εινε συγχωρημέναι καί 
αί πληγαί των εύωδιάζουν καθώς τό ήλεκτρον έν μόσ/ω». Καί έλεγεν 
αλλού, «Θανατώσετε τους ειόωλολάτρας δπου καί αν τούς συναντήσετε, 
συλλαβετε τους, πολιορκήσατέ τους, παραμονεύσατέ τους παντού. Προ
σηλυτίζονται ; Έκτελούν τάς προσευχάς ; Πληρώνουν τόν ιερόν φόρον ; 
Άφήσατέ τους έν γαλήνη. Επιεικής εινε ό Κύριος καί φιλεύσπλαγχνος».

Επιθετικός, ως ειπομεν, πάντα καί βίαιος πρό τών άντιθέντων του 
δταν είς τάς πρώτας ημέρας τής διδασκαλίας του διαρκοΰντος ένός συμ
ποσίου έκ τεσσαράκοντα συνδαιτυμόνων, δοθέντος ύπ’ αύτοΰ, διδάσκων 
τήν θρησκείαν του, έχλευάσθη ύφ’ ένός, ήγέρθη ορμητικός ώς θύελλα 
καί—«Κανείς λοιπόν δέν θά μέ άκολουθήση — είπε. Κανείς δέν δέχεται 
νά γίνη ό Βεζύρης μου ;»

Ολοι έσιώπησαν έκπληκτοι καί φοβισμένοι. Ό Άλής τότε τόν όποιον 
εϊχεν ύποβάλλει ή σιδηρά θέλησίς του καί έπηρεάσει ή έπιβολή τού δόγ
ματός του διέρρηζε τήν σιωπήν άνακράζων—«Έγώ, καί άν κανείς 
τολμήση νά έγερθή έναντίον σου, θά τού θραύσω τούς όδόντας, θά τού 
έξορύξ ω τούς οφθαλμούς, θά τού λύσω τά γόνατα !»

Τόσην δέ πεποίθησιν εις τήν αποστολήν του εί/εν ό Μωάμεθ καί τό
σον ήτο αποφασιστικός καί άφοβος, ώστε συμβουλευθείς ποτέ άπό τόν 
θειον του νά έγκαταλείψη τό έργον του διότι σοβαροί κίνδυνοι τόν ήπεί- 
λουν, ειπεν; «Και αν έθετον τόν ήλιον είς τήν δεξιάν μου, τήν σελήνην 
είς τήν άριστεράν μου, ούδέποτε θά ήρνούμην δ,τι άνέλαβον».

'Ορμητική λοιπόν καί σθεναρά είνε ή έμφάνισις καί ή θέλησις τού 
νέου, ουτω δέ οι οποίον έχει τήν υπομονήν νά άνατρέξη τήν ιστορίαν 
τών νεοφώτιστων θρησκευτικών άπό τοΰ Μωάμεθ μέχρι τοΰ Λουθήρου 
οστις οιδάσκων άντιθέτους τοΰ παπισμού άρχάς πρό άπειρου πλήθους 
έκπλήττου καί έκθάμβου ξεσχίζει τόν έγγραφον άφορισμόν τού Πάπα μέ 
παραδειγματικήν άφοβίαν, οΰτω μέχρι τού Σαβαναρόλα ή τού Giordano 
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Bruno άν προστρέξη κανείς, θέλει πεισθή περί τής έντονου αύτής έκδη- 
λώσεώς του.

Είς πάσαν δέ άλλην πνευματικήν ή ψυχικήν νέαν έκδήλωσιν μιας επο
χής, είς τήν φιλοσοφίαν, ποίησιν, μουσικήν, φιλολογίαν κτλ. συμβαίνει 
τό αύτό πράγμα.

Είς τήν άρχαιότητα λάβετε ώς παράδειγμα είς τήν φιλοσοφίαν τούς 
σοφιστάς, τόν Πρωταγόραν μέ στόμφον καί μέ τόλμην προσεγγίζουσαν 
τήν θρασύτητα κηρύσσοντα τά καινά πρό τού Σωκράτους καί άλλων, 
ποιητών καί λογίων οί όποιοι κατά Πλάτωνα μετά τό τέλος τού λόγου 
του μένουν έννεοί καί έκθαμβοι πρό τής έπιβολής, τής καταδρομικής 
πειστικότητος τών λόγων του, καί είς τήν τελευταίαν έποχήν λάβετε 
τόν Νίτσε ό όποιος τήςβοντήςκαίτής ά σ τ ρ α π ή ς σ υ ν α- 
γ ω ν ι σ τ ή ς ώς λέγει ό D’Annunzio, φανερώνει τόν Ύπεράνθρωπόν του.

Είς τήν μουσικήν λάβετε τήν έποχήν άπό τό 450 μέχρι, του 338 
π. X., περίοδος πάλης ένεκα νεωτεριστικών άρχών είς τάς όποίας δια- 
κρίνεται ό Τιμόθεος, τόν όποιον σκώπτει συντηρητικός ποιητής παρου- 
σιάζων τήν Μουσικήν ρακένδυτον καί πλήρη πληγών πρό τής Δικαιοσύ
νης λέγουσαν.

Ό δέ Τιμόθεός μ', ώ φιλτάτη κατορώρυχε 
καί διεκέκναι κ' αίσχιστα.

Πρό τών εχθρών του δμως ό Τιμόθεος οεν δειλιφ καί κηρύσσει υψη- 
λοφώνως τούς νεωτερισμούς του. Υπ'^αύτών δε σκωπτόμενος εξακο

λουθεί καί λέγει ύπερηφάνως.
«Δέν ψάλλω τά άπηρχαιωμένα διότι τά νεώτερα είνε πολύ προτιμό

τερα εκείνων. Τόπον είς τόν Δία, ύγίαινε δέ Κρόνε καί ή Μούσα ή πα- 
λαιά I»

Είς τά τελευταία έτη ό Βάγνερ μέγας νεωτεριστής, προβάλλων με
ταξύ δλων καί καταρρίπτω·; παλαιά είδωλα μέ άγρίαν σχεδόν έπίθεσιν 
καί έπιβλητικότητα,άποκαλεΐ τήν μουσικήν του μουσικήν τού μέλλοντος.

Καί έπειδή άνεφέραμεν τόν Βάγνερ θά τό λάβωμεν τούτο ώς άφορμήν 
διά νά είπωμεν δτι ή νέα ιδέα έκτος τού δτι ^ρμητική καί έπιθετική φα- 
νερούταΐ, άλλ’ είνε άπαιτητική ενίοτε μέχρι^ύπερβολής, μέχρι παραδό
ξου. Τό έργον τού Βάγνερ ήμπορεΐ νά μάς τό διδάξη.

Ό Τολστόϊ μελετών τάς κοινωνικάς πληγάς καί διαβλίπων έν τφ 
γάμφ μίαν έκφυλον έλξιν μεταξύ άρρινος καί θήλεος είς τόν , πρόλογον 
τής Σονάτας Κρόϋζερ φθάνει είς τό παράδοξον νά έπινοήση τήν τελείαν 
κατάργησιν αύτού I

Ό Μάξ Νορδάου θέλων νά άπαλλάξη
που καί ιδίως τού καλλιτέχνφυ άπό μίαν νοσηράν καί υπερβολικήν έπί- 
δρασιν τής συμμετρίας, αποκαλύπτει είς τά Παράδοξά του οτι εις τήν 
φύσιν δέν ύπάρχει συμμετρία.

Ό σοσιαλισμός άπαιτεϊ τήν άνάλογον υλικήν αμοιβήν ως προς την 
αξίαν καί τό έργον τού άτόμου, τό όποιον σήμερον ήμπορεΐ νά θεω

ρηθώ σχεδόν ούτοπία.
Λέγει ένα ρητόν— ’Ενίοτε ό θέλων να εχη δέκα πρέπει να ζητηση 

εκατόν. Τό ρητόν τούτο έν τή άπλότητί του είνε άληθέστατον καί σο- 

ίσως τό π^εΰαα τοΰ ανθρώ
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φώτατον.
Έξ δλων λοιπόν όσα είπομεν ήμπορή κανείς νά έλθω εί; τό αξίωμα 

ότι— Ή νέα ιδέα, επειδή συνταντά ώ; επί τό πλεΐστον τήν πλειονοψη
φίαν αντίθετον πρέπει νά εκδηλωθώ έντονος πολύ κα1. ύπερβολική έν ά- 
νάγ.κη·

Όποία δέ είνε ή θέσις καί ή στάσις τής παλαιάς ιδέας ώς πρός τήν 
νέαν έμφανιζομένην ; Ή μάλλον πώς δέχονται οί πχλαιόφιλοι καί μισο- 
νεϊσταΐ ώ; τούς άποκαλεΐ ό Λομπρόζο τούς νεοφώτιστους;

Λαμβάνομεν ώ; παράδειγμα εϊς τήν νεωτέραν ευρωπαϊκήν φιλολογίαν 
τόν δ’ Άννούντζιο.

Τοϋ δ’ Άννούντζιο ή παραγωγή είνε ή άποκάλυψις μιάς άλλης αγνώ
στου μέχρι τοϋδε φύσεως πλήρους νέων χρωμάτων, ήχων καί μυστηρίου. 
Φέρει δέ μεθ ’ έαυτοϋ ό δ' Άννούντζιο δλας τάς έγωϊστικάς καί επιθε
τικά; τάσεις τών νεωτεριστών.

Εγείρονται εναντίον αύτοΰ φυσικά πρώτον πολλοί τών γερόντων πα
λαιμάχων τής φιλολογίας,οί όποιοι ανίκανοι νά συλλάοουν τό νέο / πνεΰ
μα πεισμώνουν καί αγωνίζονται νά διατηρήσου / νωπόν ένα κόσμον ι
δεών τόν όποιον ήρχισε νά φθείρη ήδη καί νά αποσυνθέτει ό μοιραίος σκώ- 
ληξ της σήψεως, ρίπτοντες θρασυδιίλως τά βέλη των καί προφυλασσό- 
μενοι όπισθεν τοΰ προχώματος τής πλειονοψηφίας, τοΰάκεφάλου 
τέρατος ώς τήν άποκαλεΐ ό ’ίψεν, ή οποία ώς έπί τό πλεΐστον έχει 
τό άδικον καί ή όποία τούς ύποστηρίζει.

Έξ αύτών πιθανόν πολλοί νά έλάμπρυναν μίαν παρελθοΰσαν εποχήν 
διά τής παραγωγής των, ούδείς δέ, καίτοι άσπάζεται τάς νεωτέρας ιδέας 
δέν ήμπορεΐ νά μή τού; εκτίμα καί νά μή τούς σέβεται, άλλ’ ανίκανοι 
όντες νά προσθέσουν έναν μόνον λίθον εις τό οικοδόμημα τό όποιον εγεί
ρουν οί άπόστολοι τής νέας πνευματικής εποχής καί άγονοι πλέον, διά 
τής άντιδράσεώς των καθίστανται στοιχεία βλαβερά είς τήν μοιραίαν καί 
άναπόφευκτον έξέλιξ'.ν τοΰ νέου, τά όποια πρέπει νά έκλείψουν.

"Αν έχουν μίαν άκόμη δημιουργόν αποστολήν αΰτη ίσως είνε νά χρη
σιμεύσουν ώς διδάσκαλοι τής εποχής εις τήν οποίαν ήκμασαν δι ’ εκείνους 
οί όποιοι προστρέχουν εις τό παλαιόν διά νά δανεισθοΰν δ,τι είμπορεΐ νά 
συντελέση πρός καλλιέργειαν τοΰ νεωτέρου σπόρου. Δυστυχώς δμως αύτό 
ώς έπί τό πλεΐστον δέν τό έννοΰν καί εξαντλούν τούς τελευταίου; σπιν- 
•ήρ ος τής ένεργείας των είς μάταιον καί επιβλαβή αγώνα.

*Ω, έάν ήξευραν νά άπέθ/ησκον έν καιρώ !
Λέγει ό Ζαρατούστρος, όμιλών περί έλευθέρου θανάτου — «Υπάρχει 

πλήθος ανθρώπων οί όποιοι αποθνήσκουν παρά πολύ αργά. Τό δόγμα 
ποΰ λέγει : «Μάθε ά άποθ.ήσκης έν κα'.ρφ» φαίνεται άκόμη παράδο
ξον». Αλλού λέγει—«Πάς δστις θέλει νά δοξασθή πρέπει ν' αποχαι
ρετίσω έν καιρφ τήν τιμήν ταύτην καί νά έξασκήση τήν δύσκολον τέχνην 
ν’ άποχωρήση είς τήν εύθετον στιγμήν».

’Εναντίον τοΰ δ' Άννούντζιο δεύτερον εγείρονται καί έκ τών νέων 
έκεϊνοι οί όποιοι πριν τής ώρας έγήρασαν, αγωνίζονται δέ μάτην πρός 
σύλληψιν τής νεωτέρας ιδέας. Εί; τόν άντιδρα«τικόν αγώνα τούς ύπο- 

κινεί ώς έπί τό πλεΐστον ό φθόνος, καί είς αυτούς είμπορεΐ νά έφαρ- 
μοσθή τό είνε ά ω ρ α.

Ό Ζαρατούστρα; λέγει: «Εις τίνας ή καρδία γηράσκει τό πρώτον, είς 
άλλους τό πνεΰμα. Καί τίνες είνε ήδη γέροντες είς τήν νεότητά των, 
άλλ’ δταν κανείς είνε νέος πολύ αργά, παραμένει νέος έπί μακρόν».

α Υπάρχουν άλλοι οί όποιοι ζώσι καί πέραν τοΰ δέοντος είς τό δένδρο·/ 
τής ζωής, μένουν δέ κρεμασμένοι άπό τοΰ κλάδου των. "Ας έπέλθη θύελλα 
νά σείση τό δένδρον καί δ,τι είνε σεσηπώς καί καταφαγωμένο·/ άπό τόν 
σκώληκα.

«"Ας έλθουν κήρηκες τοΰ άστραπιαίου θανάτου, θά ησαν αί 
άληθιναί θύελλαι καί οί άληθιν οί κλονισμοί έπί τοΰ δένδρου τής ζωής I 
Άλλά δέν έννοώ νά κηρύξω ή τόν βραδύν θάνατον καί τήν υπομονήν 
μετά παντός δ,τι είνε γήϊνον.»

Τάδε διδάσκει ό Ζαρατούστρα; καί τάδε ό Δίκαιος καί ό ’Αδικος 
λόγος τών Νεφελών τοΰ Άριστοφάνους.

Γεώργιος Λαμπελάτ

ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΓ ΙΕΡΕΟΣ
ΥΠΟ Δ. Ν. ΒΟΥΤΥΡΑ

Έπλησίαζε νά δύστ| ό ήλιος, δταν ό παπάς τοΰ χωριού άφησε τήν 
έκκλησίτσα, πού ήταν χτισμένη σέ ράχη ένός βουνού, καί δπου είχε 
πάει νά κάμω εσπερινό, επειδή τή/ άλλην ημέρα ήτο ή εορτή της.

Σιγά, σιγά πήρε τό μονοπάτι μέ τά μάτια στή γή, βυθισμένος σέ 
σκέψεις καί παίζοντας τό κομβολόγι του.

Έσήκωσε τό κεφάλι του δταν κατέβηκε στήν πεδιάδα. Έζήτησε ενα 
δρόμο κομμένο μές τά στάχυα, τόν βρήκε καί άρχισε πάλι νά περπατά, 
σάν πρώτα σκεπτικός, χωμένος μέσα στά στάχυα ίσα μέ τό στήθος.

Τήν στιγμή έκείνη ό ήλιο: έδυσε. 'Ωσάν ό ήλιος νά κρατούσε μέ τίς 
ακτίνες του δεμένο τόν αέρα, άμα αύτός έχάθή έχύθηκε ενα δροσερό αε
ράκι ποΰ μύριζε χόρτα καί λουλούδια καί έκαμνε δλο τόν κάμπο νά 
αναστενάζω·

Ξάφνου άπό ένα ανηφορικό δρόμο ποΰ ήρχετο άπό τό χωριό, «φά
νηκε σάν φάντασμα ένας υψηλός άνθρωπος. Έστάθη νά ξεκουρασθτ, ίσως, 
άμα άνε’βη, καί στηρίχθηκε στό ραβδί του. Ό παπάς έβγήκε άπό τά 
στάχια καί προχώρησε πρός τό ύψωμα αύτό.

Ό άνθρωπος μέ τό ραβδί, ό ύψηλός άρχισε καί αύτός νά κατεβαίνει. 
Συναπαντήθηκαν. Ό παπάς έσήκωσε ξέγνοιαστος τό κεφάλι καί τόν 
είδε. Έταράχθη καί έχασε το χρώμα του.

— Δέσποτά μου ! Έψιθύρισεν ό ψηλός άνθρωπος καί στάθηκε.
— *Α  I σύ είσαι; έγεινε; καλά βλέπω I άπαντμ ό Παπάς μέ μιά 

φωνή, σάν νά έβίαζε τόν εαυτό του νά άπαντήση.
— Ναί I δόξα νά έχω ό Κύριος I
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Καί ό άνθρωπος μέ τό ραβδί έβγαλε τό καπέλο του, ενα ψάθινο κι- 
τρινίασμίνο, καί έκαμε τό σταυρό του.

— Μά δέν μοΰ λές, Παπά μου, είμαι συγχωρημένος καί άς μή πέθανα, 
έ ; ρώτησε έπειτα.

— Ναί ! Έσυγχωρήθης άπό τόν Ιερέα ώς αντιπρόσωπον τοϋ θεού ! 
είπε με ύφος επίσημον καί αινιγματώδες ό Παπάς.

Έγεινε «ιωπή.
Αυτός έγύριζε τό κεφάλι καί έβλεπε δεξιά καί αριστερά, έπειτα έστά- 

•ηκε είς ένα σημεϊον καί ό Παπάς έσυλλογίζετο.
Συλλογίζεται τήν έξομολόγησι τοΰ άνθρώπου αύτοΰ. 'Ενθυμείται τήν 

άδελφήν του μέ τήν γλυκεΐαν καί ιλαράν δψιν, ή όποία έχάθη μιά μέρα, 
όταν έπέστρεφε άπ’ έξω στό χωριό αύτό ποΰ εινε τώρα Παπάς, που 
έμενε σέ συγγενείς της, τήν παραμονήν τής άναχωρήσεώς της γιά τό 
σπίτι της. 'Ενθυμείται πώς έτρεχαν δλοι νά τήν εύρουν, ή μάνα του 
κλαίουσα καί όδυρομένη μέ άνακατωμένα μαλλιά, ό πατέρας του άπελ- 
πισμένος. Έστάθηκε άδύνατο. Έβαλαν πολλά κακά μέ τό νοΰ τους. 
Κακό ποΰ θά συνέβη στό κορίτσι καί κακό ποΰ άπό τδ κορίτσι θά έγεινε. 
Τήν λησμόνησαν σιγά, σιγά, καί τά πράγματά της αύτά έζητοΰσαν νά τά 
κρύψουν γιά νά μή τούς τήν θυμίζουν."Εξαφνα ύστερα άπό χρόνια πολλά 
μανθάνει σέ έξομολόγησι ένός έτοιμοθανάτου, δτι σκότωσε μιά κόρη 
ξένη, έξω λίγο άπ’ τό χωριό. Λέγει τό όνομά της, τήν πατρίδα της. 
Τήν σκότωσε γιατί δέν ήθελε νά τόν άκολουθήση, νά τήν κλέψη. Καί 
ό φονιάς είνε μπρός του. Νομίζει δτι βλέπει τήν άδελφήν του δταν 
γεμάτη χαρά έφευγε γιά τούς συγγενείς της, γιά τό χωριό αύτό, δπου 
ηύρε τό θάνατο. Φέρνει μέ τό νοΰ του τήν άδελφή του αιματοκυλισμένη, 
άποθνήσκουσαν· έπειτα μισοζώντανη νά τήν σέρνη γιά νά καλύψη τό έγ
κλημά του ό φονιάς, πρός τό πηγάδι καί αύτή νά προκαλή μάταια 
βοήθεια άπό τόν Θεόν...'Εδώ άπέναντι του είνε ό φονιάς τ,,ς I Ό πα
πάς άνεπήδησε μανιώδης, τά μάτια του έβγαζαν φωτιές.

'Εκείνη τή στιγμή ό φονιάς χωρίς νά βλέπη τόν παπά, λέγει δείχνον
τας μέ τό ραβδί του μακρυά.

— Νά τό παιγνίδι τό άναθ...
Αύτή τήν λέξι δέν έπρόφτασε νά τήν τελειώση, γιατί ό Παπάς «άν 

τρελλός τόν άρπαξε άπό τόν λαιμό. Κάνει κείνος νά έλευθεοωθή κατα
φοβισμένος γιατί νόμισε δτι ό Παπάς τρελάθηκε, μά τοΰ ήταν άδύνατον. 
Ό Παπάς τόν είχε αρπάξει μέ τά δάκτυλά του τόσον καλά, τά σιδερέ
νια, σάν τόν άητό ποΰ άδράχνει τό θήραμά του καί φώναζε :

— Δέν φεύγεις όχι !.. αύτή ήταν άδελφή μου !..θά σέ πνίξω! Σέ 
συγχώρεσε ό Παπάς έν όνόματι τοΰ Θεοΰ, μά ό άδελφός, ό άνθρωπος 
δέν σε συγχωρεΐ 1

Τόν έρριξε κάτω χωρίς νά τόν άφήση άπό τό λαιμό καί τόν έσφιγγε, 
τόν έσφιγγε μέ μανία, μέ τρέλα. Έπαψε νά τόν σφίγγει, δταν κατάλα
βε, δτι έσφιγγε ένα πτώμα πλέον, δτι αύτός είχε τελειώση.

Τότε σηκώθηκε μέ μιά κρυάδα στό σώμα, έκύταξε τριγύρω νά δή 
μήπως τόν είδε κανείς, έσφούγγισε τόν ίδρωτά του, ποΰ έτρεχε ποτάμι 

άπό τό πρόσωπό του. Έκύταξε γύρω πάλι, έρριξε μιά ματιά στό νεκρό 
ποΰ ήταν άνάσκελα στό χώμα, μέ τό ψάθινο καπέλο του καί τό ραβδί του 
κοντά καί έφυγε γρήγορα.

Έχώθη μές τά στάχυα καί έχάθη μέσα στό σκότος ποΰ ειχεν αρχίσει 
νά απλώνεται πυκνό σάν νά ήθελε νά σκεπάση, νά κρύψη τήν πράξιν 
τοΰ ίερέως.

Δ. Ν. Βονννρβς

ΤΟ ΒΑΛΣΑΜΟΝ
ΤΟΥ ΔΟΚΤΟΡΟΣ ΑΛΗ*

ΥΠΟ Σ. Α. ΜΟΥΣΟΥΡΗ

Έφερε γλαυκήν έκ μετάξης έσθήτα, πεποικιλμένην ύπό μικρών χρυ
σών άστερίσκων, τής οποίας τό γλυκύτατον χρώμα, παρόμοιον πρός τό 
τοΰ 'Αττικού στερεώματος έν τή μαγική τής δύσεως ώρα, έφαίνετο φαει
νόν, ώς έάν έφωτίζετο ένδοθεν ύφ’ όλης τής άκτίνοβολίας τοΰ παρθενίκοΰ 
σώματός της.. Οί άγαλματώδεις βραχίονές της, λευκοί ώς ό άφρός του 
ώκεανοΰ, ήσαν γυμνοί άχρις ώμων, καί ό κύκνίος τράχηλός της, πλαι- 
σιούμενος ύπό τών μεταξύνων βοστρύχων τής κόμης της, ήδύνατο νά 
παραβληθή μόνον πρός τά άριστουργήματα, τά έξελθόντα έκ τής σμίλης 
τοϋ Πραξιτέλου; καί τοΰ Φειδίου.

Έπί τής κεφαλής της άπήστραπτε διάδημα έν σχήματι ημισελήνου, 
άποτελούμενον έξ άδαμάντων, σαπφείρων καί ρουβινίων, ών δμως ή λάμ- 
ψις ώχρία καί έδυε πρό τής ακτινοβολίας τών μελανών οφθαλμών της...

'Αλλά πώς θά δυνηθώ νά περιγράψω δλην τήν αίγλην τής θεσπεσίας 
έκείνης καλλονής ·, Άρκοΰμαι μόνον παραθέτων ενταύθα τούς ακολού
θους στίχους Πέρσου τινός ποιητοϋ, καί προσπάθησε σύ, άναγνώστα, εάν 
έχης τήν φαντασίαν γόνιμον, καί τήν έμπνευσιν ζωηράν, νά συμπληρώ- 
σης τά κενά, καί νά σχηματίσης άμυδράν ιδέαν τής ούρανίας έκείνης κόρης.

«Ή λάμψίς τού κάλλους της, υπερβαίνει τήν λαμπρότητα τών αστέ
ρων, καί έξ αύτής άναβλύζει μυστική τις δύναμις, είς ήν ούδέν δύναται 
νά άνθέξη.

«Είς τήν λευκότητα τοΰ στήθους της φαίνεται σκοτεινόν τδ κρίνον, 
τό μειδίαμά της είναι θελκτικώτερον τοΰ κήπου τών ροδονιών, καί τά 
φιλήματά της γλυκύτερα καί τοΰ μέλιτος...

«Ή άναπνοή της διαχέει τήν εύωδίαν τών αραβικών αρωμάτων, ή 
φωνή της είναι μουσική τής ψυχής, καί οί οφθαλμοί της όμιλοΰσι τής 
άγάπης τήν γλώσσαν...»

Ό ιατρός έπλησίασε κρατών τδ νυστέριον.
— «Μή φοβεΐσθε# — μοί είπε γυμνών τό στήθός μου πρός τό μέρος 

τής καρδίας...

(■) Βλέπε τ'ο «Περιοδικόν μας» τεύχος 19ον τής 1 Δεκεμβρίου.
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— « ’Ολίγα', μόνον στιγμαί, καί ή εγχείρισες τελειώνει, καί τελειώ
νουν τά πάντα».

Άνετινάχθην έντρομο;... Έγχείρισιν I.. Νά μοΰ κάμουν έγχείρι- 
σιν !.. Νά επιτρέψω έγώ εΐ; εκείνον τόν πελώριον γίγαντα μέ τά άχα- 
λίνωτα νεύρα, νά βυθίση τόν σίδηρον εΐ; τά; σάρκα; μου, καί νά μοί 
άνασκάψη τά στήθη I...

Καί έάν δλαι αί επαγγελία·, έκεΐναι ήσαν άγυρτεΐαι καί ψεύδη ; Καί 
εαν έστω καί ακουσία τι; σύσπασις τών χαλύβδινων εκείνων μυώνων, 
ώθήση ολίγον βαθΰτερον τό κοπτερόν οργανον ; Άν...δχι, όχι, ποτέ...

Άλλά φωνή τι; αρμονική, ώς νανούρισμα, έψιθύρισεν εί; τό ού; μου 
παραδείσιους λόγους παρηγοριάς καί έρωτος- μία χειρ λευκή καί άπαλή 
έσφιξε τήν χεΐρά μου, καί δυό χείλη—δυό κάλυκες ρόδου ήθελα νά 
εΐπω,—έπέψαυσαν τό φλογερόν μέτωπόν μου...

Άφήκα πάσαν άντίστασιν. Έσφιξα τήν μικράν απαλήν χεΐρα, έ
κλεισα τούς οφθαλμούς, καί παοεδέχθην άγογγύστως καί εγχειρίσεις, καί 
νυστέρια κα1. τά πάντα.

«Έτελείωσε— ανέκραξε μετ’ ολίγον ό ιατρός — Καί τόν είδον άνεγει- 
ρόμενον καί κρατούντα μικρόν άντικείμενον είς τήν χεΐρα, δπερ έκ πρώ
της όψεως δέν ήδυνήθην νά διακρίνω καλώς.

Έπλησίασεν είς τήν τράπεζαν, άπέθηκε τό νυστέριον, προσήγγισε τό 
άντικείμενον είς τό φώς καί ήρχισε έξετάζων αύτό έπισταμένως.

Ήτο μικρά ανθρώπινη καρδία 1 ’Ιδού, ιδού, τήν διέκρινα τώρα κα
λώς. Νά τό σχήμά της, το παράδοξον καί ιδιόρρυθμον, καί νά ή αριστερά 
καί ή δεξιά κοιλία, καί ό άριστερός κα1. δεξιός κόλπος της. Κα1. πώ; 
έπαλλε δυνατά — δυνατά, κα1. γρήγορα, γρήγορα 1 Ένόμιζε κανείς δτι 
θά διαρραγή.

Μόνον—πράγμα περίεργον — έπΐ τών δύο κόλπων της ύπήρχον έσφη- 
νωμένα τέσσαρα μικροσκο,τικά άργυρόχροα βέλη, φέροντα μικράν πυρί- 
νην έπιγραφήν, καί έπΐ τού πρώτου άνέγνωσα, «πόνος»· καί έπΐ τού 
δευτέρου άνέγνωσα «έρως» καί είς τά δυό τελευταία άνέγνωσα «άγάπη 
καί εύσπλασχνία.»

Καί—πράγμα περίεργότερον έτι—έξ έκάστου τών μικροσκοπικών έ- 
κείνων βελών, άνέβλυζον κατά πολυαρίθμου; σταγόνα; άφθονα δάκρυα, 
κα1. έκυλίοντο άθορύβως έπΐ τού δαπέδου, ώ; νιφάδε; μικραί. Κα1. ύπήρ
χον έκεΐ μαύρα δάκρυα τοϋ πόνου, κα'ι φλογερά δάκρυα τοϋ έρωτος, καί 
αδαμάντινα τής ευσπλαχνίας καί τής άγάπης.

Ό ιατρός μετ ’ έπισταμένην έξέτασιν έπέθηκε τόν δάκτυλον έπΐ τού 
βέλου; τού φέροντος τήν έπιγραφήν «πόνος» καί είπε :

« ’Ιδού, άνεύρομεν τήν εστίαν τού άλγους. Έδώ πρέπει νά ενεργήση 
τό βάλσαμον.»

Έδραζε μίαν λαβίδα, άπέσπασεν έπιτηδείως τβ βέλος, έπειτα έλαβε 
μικράν σύριγγα, την έπλήρωσεν άργυροχρόου υγρού, κα1. τήν εκένωσεν 
έντός τής οπής ήν άφήκε τό άνελκυσθέν βέλος. ’Αμέσως — ώ τού θαύμα
τος I ή πληγή έπουλώθη είς τό μέρος έκεΐνο, καί έπίσης τά μαύρα δά
κρυα τοϋ πόνου, έπαυσαν άποστάζοντα... Πλήν — ώ; έάν ή πλήρη; εύ- 

τυχία να είναι ανέφικτος είς τόν κόσμον αύτόν—μόλις έπουλώθη καί έ- 
στείο-υσεν έν τή καρδία μου ή μία πηγή τών δακρύ«>ν, καί εύθύς αί άλ
λα1. άνέβλυσαν άφθονώτερον, καί άπεστάλαζον ζωηρότερον τώρα τά 
άλλα δάκρυα τής άγάπης, τού έρωτος κα1. τής εύσπλαχνίας...

— «Ζαΐρα, Ζαίρα» — είπεν δ ίοτρός άποτεινόμενος πρε; τήν νεάνιδα. 
Πάρε κόρη μου, τήν καρδίαν αύτήν καί βάλε την εΐ; τήν θέσιν της. Τό 
έργον μα; έτελείωσε καί συνετελέσθη τό θαύμα..»Τήν έλαβεν ή κόρη είς 
τάς τρυφεράς χεΐράςτης, τής έμειδίασε, τήν έθώπευσεν απαλά—απαλά, 
καί εύθύς τά φλογερά δάκρυα τού έρωτος έγειναν άφθονα, καί πυκνά ώς 
βροχή, καί διάπυρα κα1. βαρέα ώς άναλελυμένος μόλυβδος, καί τά χείλη 
μου ήρχισαν νά ψιθυρίζουν σιγηλά παράπονα, μυστικούς δοκούς έρωτος.

Έκείνη μέ ήκουσε, μοΐ έρριψε βλέμμα μελαγχολικόν καί περιπαθές 
μεστόν γλυκύτητος, άγάπη; καί οίκτου, έθηκε τήν καρδίαν έπΐ τού στή
θους της, έτρεξε πρός τό άνοικτόν παράθυρον, καί έχάθη είς τό κενόν...

Έρριψα κραυγήν τρόμου, άνετίναξα δι’ ένός νευρικού σπασμού τά 
καλύπτοντά με σκεπάσματα, κα1. ώρμησα καί έγώ είς τό παράθυρον.

Έκεΐ τήν έπανεΐδον πάλιν. Ήωρεΐτο έν τφ διαστήματι, ώσάν μορφή 
έξανεμισμένη είς τόν άέρα. Οί αστερίσκοι τού φορέματος της έλαμπύρι- 
ζον, κα1. ή άκτίνοβολία τοϋ παρθενικού της μετώπου, περιέβαλλε τήν 
κεφαλήν της διά φωτεινού κύκλου, προσομοίου πρός τόν περιβάλλοντα 
τήν κεφαλήν τών άγγέλων.

Κορυδαλοΐ έπτερύγιζον πέριξ της, καί ό ζέφυρος τής έγγιζούσης αυ
γής έκόλπου τήν γλαυκήν τη; έσθήτα, καί τήν ωθεί πρός δύσιν άπαλά- 
άπαλά, δπως τά έρυθόχρυσα σύννεφα, δπως τά ^οδόχρυσα όνειρα τά ό
ποια ή αύγερινή αύρα, διώκει πρός τού όρίζοντο; τά σκιερά βάθη.

— «θά σέ φθάσω—άνέκραξα—θά σέ φθάσω..»καί έρρίφθην κατό
πιν της είς τό κενόν.

Ή φαντασία μου, έγώ ό ίδιος έτρεχον κατόπιν της πτερούμενος ύπό 
τών φλογερών μου πόθων, φωτιζόμενος ύφ’ δλης τής άκτινοβολίας ήν 
έκείνη άνέπεμπε, διεσκέλιζα μετά θαυμαυστής εύκολίας τό άπειρον. Καί 
ή άγωνιώδης αύτη πορεία μου διήρκεσε χρόνον,, πολύν χρόνον—οέν ή
ξεύρω πόσον χρόνον—, ίσως μίαν ολόκληρον ζωήν,άλλ’ είς μάτην !...

Ό εωθινός ζέφυρος κατέστη ισχυρότερος τόρα, ή μεταξύ μας άπόστα- 
σι; ηύξανεν όλονέν, καί έπΐ τέλους ήλθεν άπαισία στιγμή καθ' ήν δέν 

έβλεπα πλε'ον...
Τό αίμα μου έπάγωσε τότε, οί οφθαλμοί μου έθολώθησαν, ήσθάνθην 

σκοτοδίνην καί έπεσα....
Όταν συνήλθα, εύρέθην έπΐ θαυμασίου κ«1 μονήρους τινό; τοπίου. 

Πέριξ μου ώραία μικρά δασύλλια πορτοκαλεών, ροδοδαφνών καί πεύκων, 
άπετέλουν συμπλέγματα χαριέστατα καί πλήθος εύοσμα άνθύλλια τών 
άγρών, ήρωμάτιζον κα1. έβαλσάμουν τήν άτμοσφαϊραν.

Δάκρυα άνέβλυσαν είς τούς οφθαλμούς μου καί πάλιν τό στήθος μου 
διώγκωσε λυγμός, καί εί; τά χείλη μου έφθασαν, ώ; άφρό; τής εσωτε
ρικής τρικυμίας ήτις έπάλαιεν εί; τά στήθη μου, οί άκόλουθοι χαριέν- 
τες θρήνοι, έμπνευσμένη; ιταλική; λύρα; :
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τής καρδίας μου, καί μοί έκήλει έκεΐ τάς εύαισθητοτέρας χορδάς, ώς δ
ταν ή ψυχή μου αισθάνεται έαυιήν πλησίον τής Ζαΐρας της».

«Προσήλωσα τό βλέμμα έπί τών κυανών πεδίων τοΰ απέραντου ού-

φον τό γλυκύ όνομά της, άργυροί; γράμμασίν έπί κυανού πεδίου..»
«Εις τάς αναμνήσεις μου, είς τάς έλπίδας μου, είς τά όνειρά μου 

δέν ανευρίσκω είμή μόνον αύτήν, καί τό παν μοί ανακαλεί τήν λατρευ
τήν της εικόνα..»

έμαυτόν σκεπτόμενον, ουδέ ζώντα..»
Αίφνης μία χεΙρ έπετέθη έπί τού ωμού μου, καί φωνή τις έψιθύρισεν

είς τό ούς μου : «ΤΙ έχετε πάλιν ;»
Έστράφην καί άνεγνώρισα τόν ιατρόν «Μπέν-Μωχαμέτ-Άλήν.
— «Διατί κλαίετε ;» μέ ήρώτησε βλέπων δτι τά δάκρυά μου έξη- 

κολούθουν νά ρέουν. .
— «Μπέν-Μωχαμέτ-Άλή,—ανέκραξα τότε όργίλως. Με έξηπάτη- 

σες...Είσαι αγύρτης. Μο1. ύπεσχέθης νά μού θεραπεύσης τοΰς πόνους μου, 
καί μού ήνοιξες πόνους νέους, χειροτέρους τών πρώτων... Ύπεσχέθης 
νά κάμης νά μειδιάσουν τά χείλη μου, καί κύτταξε πώς ρέουν τά πικρά 
δάκρυά μου 1 !»

«Τό φάρμακόν σου άπέτυχε, δόκτωρ Άλή. Έάν έχεις βάλσαμον 
άλλο, δυνάμενον νά έπουλώση καί αύτάς τάς πληγάς μου, δός μοι, ώ !
δός μο'. αύτό. Καί έάν δέν έχεις, τότε αποκαλώ τάς θεωρίας σου ψεύδη, 
καί τάς επαγγελίας σου άγυρτείας..»

Έσκυθρώπασε, μέ παρετήρησεν έπί τινας στιγμάς μέ βλέμμα μεετόν 
μελαγχολίας καί οίκτου, καί έψιθΰρισε :

κρόν τινά φράκτην, καϊ...δέν ήδυνήθην νά συγκρατήσω κίνημα φρίκης.
"Εμπροσθέν μου εΰρίσκετο κενόν φέρετρον, έφ’ ού έκαιον ούο λαμπά

δες, καί παρ’αύτφ άνέμενεν άνεσκαμμένον μνημεΐον, σκιαζόμενον υπό 
θρηνούσης ιτέας, καί έπ ’ αύτής μικρόν πτηνόν, έτόνιζεν άσμα γλυκύ, ώς 
προσευχή, καί μελαγχολικόν, ώς θρήνος.

Ώπισθοχώρησα φρικιών, άλλά χείρ σιδηρά—ή χείρ τής είρμαρμένης 
πιθανώς—μέ συνέλαβεν έκ τού τραχήλου, καί φωνή τις υπόκωφος καί 
μυστηριώδης ανέκραξε :

— «Αί έπιθυμίαι σου είναι απέραντος ώς ή άβυσσος. Οί πόθοι σου 
είναι αχανείς, ώς τό άπειρον, καί οί πόνοι σου είναι βαθεΐς καί ανίατοι, 
ώς ό τάφος...

θνητέ δυστυχή άναπαύθητι...»
Καί ή συλλαβοϋσά με χείρ μέ ερριψεν έντός τού φερέτρου, καί ώθησε 

τ· φέρετρον είς τόν τάφον.
X. Λ. Μονόούρης


