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Εκδίδεται κατά Κυριακήν

•ήί ΔΕΣΠΟΣΥΝΗ!.^
Έπέρα ή νεότης μου πικρά χωράς' έ?σπ®α
Χωρίς ακτίνας ώς αύγή ώς άνΟοε χωράς ηϋρα
Ώ Μέοοη
V L· οτε σ’ είδα
Κ’ ήσθάνθην
-ήν νεότητα ηφαίστειων
κοατηοα
•
ν»
Τά στήθη μου νά φλέγη
Κ ’ έν έπος, έπος άγιον — Σέ άγαπώ — νά. λέγη.

Καϊ δυως φεύγεις ! πρός Θεού είν ’ αληθές, πνοή μου ;
Π μαύρη Μοίρα μου μακράν μακράν έμοϋ σέ φέρει!..
Κρυφθήτε τ’ αστεία τ’ Ούρανοϋ άπό νέκρας ερήμου
11 Μέρρη μου αναχωρεί, φεύγει μάκράν ή Μέρρη!
-ήεσθήτε, έάν < ύνασθε, ω πόθοι τής ι’/υχής μου,
Μελισταγή αισθήματα φύγετ’ είς μαύρα μέρη,
Αεΐυε χαρά, νεότης μου, μείνε νεκρά ελπίς- μου
11 Μέρρη μου αναχωρεί, φεύγει μακράν ή Μέρρη !

Καϊ της ζωής μου έκτοτε τά έτη άριθμοΰνται
Καϊ είμαι νήπιον έγώ . . . Σέ βλέπω καί μύρια
Έντός μου στροόιλοΰνται
Αισθήματα γλυκύτατα — άγνότης καϊ μανία !
"Ας ήμην λεύκωμά σου
Νά γράφης εις τά φύλλα μου τά συναισθήματα σου.

Ώς πλάνος άπό τ’ δμμα μου διέ ηις οπτασία,
Κ’ εγεινες Μούσα είς έμέ μελέτης αθανάτου,
ω κρίνον έαρος σεμνόν, αγγέλων μελωδία,
Καϊ σβήνει πλέον δι* έμέ ό Κόσμος, κ’ ή χαρά του.

Φεύγω μακράν σου καϊ νεκρά τριγύρω δλα μ’ είναι
Καϊ μάτην τάς μαγείας του ό Βόσπορος προδάλλοί!
Φεΰ ! δι’ έμέ όδϋναι
Εϊν’ ή στολή τοΰ έαρος, τού ούρανοϋ τ<ϊ κάλλη.
Αστέρας, βλέπων, κρίνους
Σέ, Μέρρη μου, αναπολώ καϊ λύομαι είς θρήνους.

Φει-γεις έσθήτα ήκουσα τής νύμφης θά φορέσης
Είς τό Λονδϊνον . . . νά φανης άκτϊς είς- τήν χιόνα . . .
Φεϋ ! όταν νύμφη θά πετας έντός αιθούσης μέσης
Μόνος έγώ θα σύρωμαι είς μελανόν κλαυθμώνα.
"Οταν είς νύκτας παγερός, ήμέρας ομιχλώδεις
Κλίνης ποτέ τήν κε· αλήνε ς- τήν ώραίαν χιΐρα
Καϊ τάς πτωχός ένθυμηθής- ’Αθήνας σΰ ρεμβώδης·
Μή λησμονήσης- πώς κ’ έγώ ει βέλος σου έπήρα . . .

Καϊ άφησα, τόν Βόσπορον καϊ έδραμον καϊ πάλιν
Ένθα τό θειον δμμα σου μέ είλκε, καθώς σπεύδε»
Εϊς μητρικήν αγκάλην
Τύ ρρέφος τήν ζωήν ποθούν καϊ ζή ένώ καθευδει. . .
Έπόύουν άντικού
V σου
Νά έμενον τόν άγγελον έρών τοϋ Παραδείσου.

Κοϊ μένει είς· τά στήθη μου καϊ πάντοτε θ<ϊ μένει
ώζύ, φλογώδες, απηνές, άκοίμητον έντός αου,
Ωσεϊ πικρά τοΰ Γίου μου καϊ μαύρη είιιαομένη
Ως είς την νύκτα είς άστήρ φρούδη ελπίς τοΰ Κόσμου...

Λαμπάς, άνήφθην Μέρρη μου, είς τά άννά σου κάλλη
Καθώς άνάπτεται λαμπάς έμπρός τής Παναγίας,
Καϊ πάςπαλυός τοΰ στήθους μου έσέ, πνοή, μου, ψάλλει
Εις θειον έρωτος βωμόν ναού χρυσής φιλίας . . .

Καϊ όμως τής καρδίας· μου καθείς παλμός- θά είναι
Μία εύχή ύπέο έσοϋ, εύχή αγνής λατρείας.
Ινα χρυσαΐ τά έτη σου κυκλοΰσιν εύφοσσύναι.
Καϊ ini γιιορίσης- πώποτε τούς πόνουςτάςπικοίας- . . .

Σέ εί-ϊα καϊ παλμούς γλυκείς ήσθάνθην καϊ πύρινους
Καϊ τών βλεμμάτων σου αύταϊ μ’ έμάγευσαν αί τάσεις
Είδον χρυσούς έπάνω σου τοΰ Παραδείσου κρίνους
Καϊ ή ψυχή μου είς άγνάς λιπόθυμοι εκστάσεις- . .

Μη φυγής κ ή καρδία μου μαζή αου θά πετάξη
Καϊ υείνω ψύλλον έ.σηιιον και πάντα θρηνωδώ,
Μή φύγης, μή ! ό Ούοανός έκεϊνος θά σ’ άλλάξη
Κ 'ϊ τίς γνωρίζει Μέρρη αου άν πλέον θά οέ ίδώ ! . . . .

Σ ’ ήγάπησα. ώς άγαπά φλέγόμενος τήν δρόσον
Ώς τόν Θεόν σταυρούμενος ό μάρτί'ς τής θρησκείας.
"Οπως τό άνθος τήν αύγήν, και σ’ άγαπώ όπόάον
θηλάζον βοέφος τές μητρός τό γάλα, τάς θωπείας.

I Ι.'.ην δέν μ’ άκούειςί.. ηοεμος·φεύγεις μακράν μου,όπου
<-ώ μάς χωρίσουν θάλασσαι καϊ έθνη καϊ βουνά !
Τάαστρα δέν άκούουσι τόν θριινον τοΰ άνθοώπου
Πλήν λάμπΟυσι χαρμόσυνα, ώ< αία, φωτεινά . . .

Έγώ άπέθανα δέν ζώ είμή είς· τ’ όνομά σου.
Και ή . ωή μου ιίπασα θεοί ώς συνεκεντρώθη
"Οπου μέ σύρουν ή μορφή τά θεία βλέμματά σου
Καϊ ρειι ήισαοι γλυκύτατοι και Φλογεροί μου π ίθοι.

Ύγίαινε, ώ Μέρρη μου. χαριεστάτη Μέοοη ! . .
Πνοή μου πάσα, στεναγμός πρός σέ θε,νά πέτα,
Ώς χελιοών τό δάκρυ μου κ’ έκεϊ Οενά σοϊ φέοη
Ώς- αίγα θέλει σέ ψιλεϊ καϊ θά σέ χαιρετά . . .

Εί·· τι:ν bhoκ <· ήν <η»υ τοϋ Χοιστοϋ
ατένισα εικόνα
ν.
Καϊ ιύ έπεφάνης ώς άστήρ όστις ζωήν μαρμαίρει
Κ’ είδαν τόν Κό ruov Γι’ έμέ χαρμόσυνοι· ανθώνα,
ώ τ.ο εινιί αου ■ ίλη ιιου, < > π<»οσφΐλύ<· ιιου Μέοοη !

Άναγινώσκω τό γλυκύ είς τ’ άνθη όνομά σου
όπουστρα .ή τό όιιμα μου έσέ ποθεί καϊ μόνην,
Καϊ τήν μορφή, σου καθορώ καϊ τό μειδίαμά σου
Είς τ' ούι ανοϋ τήν εύοεόή καϊ ••ουσωυένην κόνιν.
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Σ. Δ. Ο. Γο ανέκδοτον τούτο ποίημα τοϋ αοιδίμου Σ. Βασιλειάδου, έδόθη ήμΐν πρός δ/μοσίευσιν παρά διαπρεπούς λογίου,
βτε-.ότατα συνοεθέντο; μετά τού ποιητοΰ καί έκτιμώντος μεγ ά
λως αϊτόν. Άσπαζόμενοι τήν γνώμην τον ταύτην δημ.οσιεύομεν
αύτο εί; ε’νδειςιν έκτιμήσεω: καί σεβασμού πρό τήν μνήμην του.
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ναντιρρήτως οί ιστορικοί τής Ελλάδος καί τής ’Ρώμης χρό
νοι δέν άναγράφουσιν οικογενειακών αρετών ιδεώδεις γυναι
κείους τύπου:. ΊΙ Ξανθίππη τοϋ Σωκράτους, σεβαστόν
κλασικόν πρότυπον τής Θηρεσίας τοϋ ’Ρουσσώ, ύπήρξε τοιαύτη,
— εί άληθή τά περί τής χαλεπότητος αύτής λεχθέντα. διότι
εσχεν άπολογητάς καί ήμφισβητήθησαν* —, ώςτε άπορον απο
βαίνει πώς ό δαιμόνιος τοϋ Δάντου νοϋς δέν έχρησιμοποίησε τή
γρίηα τής καλής άτθίδος, πρός ποινήν τών έν τή Κολάσει
αύτοϋ κολαζομενων. Οί λόγοι τής δευτέρας τοϋ Φωκίωνος
συμβίου, λεγούσης πρός τήν έπιδεικνύουσαν αύτή χρυσούς καί
λιθοκόλλητους κόσμους « Έμοί δέ κόσμος έστΐ Φωκίων, εικοστόν
έτος ήδη στρατηγών τών ’Αθηναίων12», είσίν όντως ώραίοι, άλλά
δέν άποτελοΰσι γυναικός τύπον. Αί Σπαρ-.ιάτιδες καί αΐ’Ρωμαΐαι
φαίνονται τόσον τραγικαί, ώς εί ύπεδύοντο κοθόρνους, ώς εί είχον
πεντεκαίδεκα πόδας ΰψους. Ή Γοργώ τοϋ Λεωνίδου, ή ύπερηφάνως άποκρινόμένη ότι «μόνον αί Λάκαιναι τί/.τουσιν άνδρας», αί
μητέρες αί λέγουσαι πρός τούς υιούς αύτών r<ir ίι ίπί τάς'·1, αϊ
Λουκρητίαι, αί Ούεργινίαι, αΐ Ούολούμ.νιαι, αί Κορνηλίάΐ, αί
ΙΙορκίαι έχουσί τι τό έκτακτον, ού ένεκα δέν δύνανται νά άποτελέσωσι τύπον. Όθεν έκόντες άκοντες δέον ν’ άνέλθωμεν είς τούς
ηρωικούς τής 'Ελλάδος χρόνους. Λί γυναίκες, ιδία δέ αί ’Ελλήνι
σες, ώφειλον νά γινώσκωσι τά έπη τοϋ Ομήρου, ώς οί ποιητικοί
τής Ένετίας γο/όο.Ιιέροί τήν Ά./ειι^ερω^εκίΐκ '/ερουσα.Ιί^ιι τζϋ
Τάσσου, ής τούς στίχους άπαγγέλλουσι κωπηλατοΰντες, καί νά
φυλάττωσι τά δμηρικά ποιήματα έν νάρθηκι, ώς ό Μέγας ’Αλέ
ξανδρος τήν 'l.hada, διότι ούδείς <!>ς ό Όμηρος έπλασε τόσους
θαυμάσιους οικογενειακών αρετών γυναικείους τύπους- όΌμηρος
είναι ό ποιητής τών γυναικών.
Έκ πασών δμως τών ομηρικών ήρωίδων ή Πηνελόπη κατέστη
πανταχοϋ γής, ένθα οικεία ή κλασική άρχαιότης, τό σύμβολον
τής συζυγικής πίστεως, παροιμιώδες όνομα γυναικείας αρετής. Καί
όντως είναι αΰτη έκ τών τελειότατων τύπων τής δμ.ηρικής πινα
κοθήκης. ΓΙαρίσταται ύπο τοϋ Εύρυμάχου ύπέρ πάσαν άλλην γυ
ναίκα καλή τήν όψιν, μεγαλοπρεπής τό ανάστημα, συνετή τάς
φρένας :
. . . ,έπεί περίεσσι γυναικών,
Ε’δό; τε, ρ.4γεθάς τε, ·δί φρένας ένδον έίσας.4
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Ότε δέ εμφανίζεται πρός τούς μνηστήρας ύπό λεπτού κρηδέμνου
τό πρόςωπον κεκαλυμμένη, τοιαύτην εμποιεί αύτοϊς αϊσθησιν ώςτε
πάντες ύπό έρωτος κυριεύονται καί έκαστος επιθυμεί νά γίνη σύ
ζυγος αύτής :
Τών δ’ αύτοϋ λύτο γούνα-, ?ρω δ’ Spx Ουαύν εΟελχδεν·
ΙΙάντες δ’ ήρήσαντο παραΐ λε/έεσσι κλιΟηνα·..5
Ούδείς τών έπί τής άπειρου γής ανθρώπων δ μή θαυμάζων τάς
άρετάς τής Πηνελόπης, ής το
......... ’.κλέος ούρανόν εύρϊιν :.κάνει.Γ’
Είναι άγχίνους καί πολύτροπος, ώς δ Οδυσσεύς, και διά τοϋ
περίφημου εκείνου ιστού, δν ΰφαινε την ήμέραν καί οιέλυε την νύ
κτα,' εξαγοράζεται τόν καιρόν καί άποκοιμίζει τών μνηστήρων
τάς άπαιτήσεις. Δέν λησμονεί όμως έν άνάγκη ότι είναι καί βα
σίλισσα καί διά γλώσσης έπιβαλλούσης έπιτιμά έπί αχαριστία τον
Άντίνοον, λέγουσα : «σύ, ού τόν πατέρα έ'σωσέ ποτέ ό ’Οδυσσεύς,
κατοψοφαγεϊς καί ατιμάζεις νϋν τόν οίκον αύτού, μνηστεύεις την
γυναίκα καί τόν παίδα προςπαθεΐς ν ’ άποκτείνης, έμε οέ κατα
λυπείς»· καί δή κελεύει τόν άχάριστον νά παύσ-η έπιβουλευων καί
νά πείση είς τούτο καί τούς λοιπούς τών μνηστήρων διά τών έπιτακτικών τούτων λόγων :

1 Όοα περί τούτου εκτενέστερου Michaud: Diographie Universelie,
τδμ. 51, σελ. 329, έν ?ίω Xanthippe.
2 Πλουτάρχ. Φωχύύν XIX.
3 ΙΙλουτάρχ. άυχοόργόκ XIV.
4 Οόνσσ. Σ, 248 κ. έφ.
s Ό.'νσσ. Σ, 212 κ. έφ.
° 'Oih-ασ. Τ, 108 κ. έφ.

Άλλά οε παύσανΟζι κέλομαι, καί άνωγέμεν άλλου; ’

Μεγίστη ή άγάπη αύτής πρός τόν Τηλέμαχον,—πρός δν τοκαί
σοϋτο δείκνυται τρυφερά μήτηρ, οτε μανθάνει δτι είχεν Αναχωρή
σει είς Πύλον, 2 καί δμως ούδέ αύτή ή έ'λευσις τού πεφιλημένου
Τηλεμάχου είναι ικανή νά παρηγόρηση τήν Πηνελόπην, ‘Αναγ
κάζεται νά παρουσιασθή πρός τούς μνηστήρας, οϋς άποστρέφεται,
καί ή Εύρυνόμ.η συμβουλεύει αύτή ν’ άπονίψη πρότερον τό πρόςω
πον καί έπιχρίση τάς παρειάς,διότι ανάρμοστου νά έμφανισθή δεδακρυσμένη καί άείποτε πενθούσα δτε τηλικοϋτον έ'χει υιόν, άλλ ’
αποκρούει τήν συμβουλήν λέγουσα, δτι «οί θεοί ήφάνισαν τό κάλ
λος αύτής, άφ’ δτου έκεϊνος έπιβάς κοίλης νηός άπήλθε3». Πόσον
δέ θαυμασίως δ θείος άοιδός απεικονίζει διά βραχέων τήν θλίψιν
αύτής, οτε λέγει πρός τόν Τηλέμαχον τούς συγκινητικούς τούτους
λόγους ! «Θ’ άναβώ είς τό ύπερώον ίνα κατακλιθώ είς τήν εύνήν,
ήτις είναι μεστή τών στεναγμ.ών μου καί καθ’ έκάστην ύπό τών
δακρύων μου καταβρέχεται, άφ’δτου δ ’Οδυσσεύς άπήλθε μετά
τ-ήν ’Ατρειδών είς "Ιλιον». 4
Ότε δέ έπί τέλει ή τού ιστού επίνοια ανακαλύπτεται καί οί
μνηστήρες, άπαιτητικώτεροι γενόμενοι, πιέζουσι τήν Πηνελόπην νά
έκλέξη μεταξύ αύτών καί ούδέν πλέον σωτήριον έκ τής ίδιας άγχινοίας προςδοκά, άρχεται άπελπίζουσα. Ό Όμηρος, άμΐμητος
ών τής άνθρωπίνης καρδίας ζωγράφος, παρίστησιν αύτήν ύπέρ
ποτέ περίφροντιν, αγρυπνούσαν έπί τής κλίνης, όδυρομένην καί
έπικαλουμένην παρά τής ’Αρτέμιδος ταχύν θάνατον, ϊνα, είς τόν
"Αδην καταβάσα, δυνηθή που νά ϊδη τόν Όδυσσέα καί μ.ή άναγκασθή, είς δεύτερον γάμον έοχομένη, νά τύχη άνδρός ούχί εκείνου
άνταξίου. 3
Καί τοιαύτη έν άτελεί σκιαγραφία ή είκών τής συνεύνου τοϋ
Όδυσσέως, τοϋ άγλαού έκείνου γυναικείου τύπου, ον κατέλιπεν
ήμΐν δ Όμηρος. Άλλ ’ ε’κτοτε τά πάντα ριζηδόν μετεβλήθησαν
καί σήμερον άλλο τό κρατούν ιδεώδες. Μανθάνομεν τήν γαλλικήν
άναγινώσκοντες τήν Narra τού Ζολά καί ούχί ώς άλλοτε τόν
TiiJep-ayor τοϋ Φενελώνος, και δ Βοχχάχιος τοϋ Σουπέ είναι γνω
στότερος έν Άθήναις ή ή τραγωδία τού ΙΙονσάρ, δ Όόυσσενι:,
περί ού οί πλεϊστοι σήμερον ίσως τό πρώτον άκούουσιν. Αΐ δέ έν
’Ιθάκη τού άειμ.νήστου φιλομήρου Σχλιέμανν άνασκαφαί δέν ύπήρ
ξαν δυςτυχώς τοιαύται, ώςτε νά άναζωογονήσωσι τό παρελθόν.
Ουσεν άνεκαλύφθη, ούτε τά σχιόεχεα μέγαρα τοΰ Όδυσσέως, οΰτε
δ περίφημος ίατος (έργαλειό) τής Πηνελόπης, ήτις έδείχθη οκτώ
καί ένενήκοντα άνδρών εΰφυεστέρα, — τόσοι γάρ ήσαν οί μνηστή
ρες67—, ούδέ καν τά όστά τοϋ πιστού κυνός "Αργού, ϊνα δ αθη
ναϊκός τύπος λάβη εντεύθεν άφορμήν νά δμηρίση μικρόν τι καί
έπαναφέρη είς τήν μνήμην τών ζώντων τής ’Οδύσσειας τόν κό
σμον ούδέν, ούδέν. Καί αύτό ετι τό όνομα τής «δίας γυναικών»
θά περιήρχετο είς λήθην, — ώς έλησμονήθησαν ή τοϋ Άομήτου
γυνή Άλκηστις, ήν έδραματοποίησεν δ Ευριπίδης, ή τοϋ Μελεάγρου θυγάτηρ καί τού δμ.ηρικοϋ Πρωτεσιλάου άκοιτις Πολυοώρα.
ή μετά τόν θάνατον αύτοϋ έκ λύπης αύτοκτονήσασα', καϊ άλλαι
τών χρόνων έκείνων συζυγικής άγάπης ήρωίναι8 —, αν τό γόνι
μον τών νεωτέρων Έλλήνων πνεύμα δέν ήρχετο είς επικουρίαν.
Εύτυχώς οί απόγονοί είσιν έν παντί τών προγόνων πρακτικώτεροικαί δή, έξαγαγόντες τήν Πηνελόπην έκ τής δμηρικής πινακοθή
κης, είςήγαγον αύτήν είς παρισινόν ραπτρίας καί πιλοποιοϋ έογαστήριον. Καί ούτως έλεω άνδρικής καλαισθησίας ή κόρη τοϋ Ίκάστου έγένετο πάτρων βαψιμάτων,ποικιλμάτων, μαρζώυ, παχτουφ.Ιΰχ, ύποχαμίσωχ, έσω^ορίωχ, ^ουστανίωχ, τα.//«ϊ<Ιωκ,α.τερεώ>',
1 Όδυσσ. II, 431
2 Όύοασ. Δ, 696 ζ. έφ.
3 Όίνσσ. Σ, 170 ζ. έφ.
■* Όύνσσ. Ρ, 101 — ΙΟΙ.
’ Όι'νσσ. Υ, 80 ζ. έφ.
·■ ΌΛνσσ. II, 245.
7 Παυοαν. ΛΙιπσηνιαχά, Π, 5. Καλείται αύτη Ααοϊάμιια. ταο' άλλων, ζαί
λέγεται βνγάτηρ τοΰ ‘Λζάστου.
8 Παυααν. Αυτόθι.

—

πε.Ιεριτώτ, ένΐ λόγω πολιούχος κονρε.Ιίωκ ή χουρε./ιοϋχοςΛΙζ'/.'λχ.ζ
βεβζίως ύπέστη περικετείας ή τλήμων τής "Ιθάκης βασίλισσα, εάν
πιστεύσωμεν ταΐς μεθ ’ Όρ.ηρσν παραδόσεσι, Κατά τινα τίύτων,
παρά τώ Λατίνε» μ.υθιγράφω Ύγίνω άπαντώσαν, λέγεται ότι πρ:τρσπη της ΆΟηνάς ύπανδρεύθη τόν Τηλέγονον,— υιόν της Κίρκης
η της Καλυψοϋς καί τού Όδυσσέως —, δςτις έλθών εις Ιθάκην
καί ουδέποτε ίσων τον πατέρα, έφόνευσεν αύτον έν άγνο;α,
ώςτε ή μέν Πηνελόπη έγένετο μικρόν τι Ίοκάστη, δ δέ Τηλέγονος μικρόν τι Οίδίπουο. “Αλλοι δέ μυθεύουσι, — καί εύχομαι
τοϊς άθανάτοις, πρός τιμήν τού άνδρικού φύλου, επιγραφή η άνάγ/.υοον ν ’ απόδειξη τούτο αυτόχρημα μύθον —, ότι — δεινόν
εΐπεΐν ! —, άποβληθεΐσα αΰτη ύπό τού δίου Όδυσσέως, μετέβη
εις Σπάρτην και είτα εις Μαντινειαν, όπου καί άπέθανεν ώς δέ
δυνατόν είκάσαι αί παραδόσεις αύται θά ήσαν ζωτραί έπί τών
χρόνων τού Αισχύλου καί τών τού Εύριπίδου, διότι άμφότεροι
έδραματοποΐησαν τήν Πηνελόπην έν τραγωδίαις άπολεσθείσαες.
Άναντίρρητον όμως ότι έκ πασών τών συμφορών αύτή: την
αεγίστην ύπέστη έν Άθήναιο, έν έ'τει σωτηρίω 1872, έκπεσούσα
έκ τής Μελπομένης εις τήν Θάλειαν, έκ βασιλίσσης καί ήρωίδος
τραγωδίας εις μοδίσταν και καππε.Ι.Ιοϋτ,
Sic transit gloria mttndi,
καί έφόρεσε μποττίκες, κορσέ, xpiroJiror καί ρόμπακ μέ ουράν,
— κατά τόν κρατούντα τότε συρμόν — χειρίδας, βεττύ..1.ζΐα καί
tout ce qil’il faut, διότι πού καί που ώμίλει καί γαλλιστί. "Αλλως
λίαν τούτο φυσικόν ζώμεν έν χρόνο·.:, οϊτινες ένθυμίζουσι μάλλον
την εποχήν τού Άριστοφάνους ή τήν τού Αισχύλου.
Σχολαστικά: κζτηγορίαι πάντα ταϋτα, δασκάλων απηρχαιω
μένων καί έσκωριασμένων μεμψιμοιρίαι, διότι τις τών Γραφών
έρευνητής αγνοεί ότι τό ράψιμον έξήλθε τού παραδείσου ; Ή ρα
πτική είναι ή πρώτη τέχνη, ήν μετηλθον οί περίλαμπροι ημών
προπάτορες Άδάμ καί Εύα :
Και eppaiirar φύ.Ι.Ια συκης, καί wtolqaar εαυτούς περιζώ
ματα. 1
Είναι ή άγιωτάτη καί εύγενεστάτη τών τεχνών, διότι αύτός
ούτος ό Κύριος έτίμησεν αυτήν ίδίαις χερσίν έργασθείς :

Καί έποίησε Κύριος ό Θεός τω Άδαμ καί τί/ γυκαιχί αύτον
χιτΰτας δερματικούς, χαί ίκίδυοεκ αυτούς. 2
Άφ’ ού δέ αύτός ούτος δ Θεός ηύδόκησε νά γίνη ράπτης, δύνατζι βεβαίως καί ή Πηνελόπη χωρίς τό παράπαν νά έκπέση νά
γίνη ρζπτρια καί κουρε.Ιιοϋχος, διότι τά κουρέ.Ιια είσίν δ παντο
δύναμος μοχλός, δι ’ ού τά πάντα κινείται, καί σήμερον τά
πάντα κούρε.Ιίοις γίγτεται, ν.σ.-ί τ'Κι σύνταξιν τών Αττικών,
άλλα μήπως δέν γίνονται καί έν ’Αττική ; Άλλ ’ όπερ ύπέρ παν
άλλο θά ήδύνατο νά παρηγόρηση τήν καλήν Πηνελόπην θά ήτο
τούτο, ότι καί αύτός ούτος δ μέγας Ζεύς,
πατήρ άνορών τε θεών τε,

δ κυβέρνησα; ούχί σκληροτράχηλους Εβραίους,— ή λίξις είναι τής
Γραφής—, άλλά τούς δύο πράγματι εκλεκτούς τής άρχαιότητος
λαούς, Έλληνας καί Ρωμαίους, έκών κκων έγένετο πρό τινων
ετών καφετζής, παρά τή πλατεία τής Όμονοίας, παοέχων άντί
δεκάλεπτου κέρματος καφέν βαρύν, γ.Ιυχύκ ή μέτριοκ καί σω
ρείαν εφημερίδων, άντί δέ εικοσάλεπτου καί καργείέκ· άλλά τις
δέν ενθυμείται τό Καφεκεΐοκ ό Ζεύς; Καί έπειτα ισχυρίζονται τινες,—οί τού ’Ελληνισμού εχθροί βεβαίως—, ότι οί νεότεροι Έλ
ληνες στερούνται τής λεγομένη; αισθητικός καί δέν δύνανται νά
υψωθώσιν εις τό ιδεώδες· καί όμως οϊα υψηλότερα έννοια τής μεταμορφώσεως τού Δ·ο: εις χαοετζήτ καί τής Πηνελόπης εις μοδίστακ ;
Ε. Κ· Asanios

1 Γιτίσ.
2 Γετίσ.

Ι”. 17.
Γ". 21.
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άν τού επικού καί άλλου τινός είδους ποιήσεως εύρίσκωνται
άρχαί καί παρ ’άλλοις ε’θνεσιν, ή δραματική όμως ποίησις είναι
καθ’αύτό γέννημα τών "Ελλήνων. Αύτή καί αί πλαστικαί αύτών τέχναι είναι κατά μέγα μέρος τά καθιστάντα έξαιρέτως τούς
Έλληνας ύπερτέρους τών άλλων καί ίσως ανυπερβλήτους· καί έάν
έγκωμιάζωμεν τήν τελειότητα και άκροτεχνίαν τών διασωθέντων
τεμαχίων έν άμφοτέροις τούτοι:, άπορούμεν άν πρέπη νά θαυμάζωμεν μάλλον τήν γονιμότητα καί ένάργειαν τού ’Ελληνικού νού
ή νά λυπώμεθα συλλογιζόμενοι ότι, έν ώ οί Έλληνες έκ πεντακοσιων περίπου μετ’επαίνου παρασταθεισών τραγωδιών διακοσίας
τούλάχιστον (ομολόγησαν περιφήμους καί κλασικά:, ημείς νύν
δέν ε’χομεν ή μ.όνον τριάκοντα περίπου έκ τού αττικού θεάτρου,
έν ώ έκ τής Σικελίας καί άλλων μερών ούδεμίαν ε’χομεν. Θλιβε
ρότερα έν τούτοις ίσως είναι ή τών κωμωδιών στέρησις, διότι,
τής κωμωοίας προ πάντων προκοπτούσης καί άναπτυσσομένης ύπό
τούς οιωνούς τής εύφυΐας καί τής ελευθερίας, επόμενον ήν παρά τώ
εύφυεστάτω καί έλευθερωτάτω έθνει τών Ελλήνων νά λάβη αυτή
τοσαύτην προκοπήν, όσην έκ φύσεως επιδέχεται, νά παρέχη δέ
ούτω τόν προσήκοντα χαρακτηρισμόν εις τό Έθνος έν τούτω τώ
εί'δει τής ποιήσεως, ώς τά άμφιλαφή δένδρα, προκόπτοντα άνευ
τινός εμποδίου, καταδηλούσι τήν γονιμότητα τής γής.
Όφείλομεν όμως οπωσδήποτε χάριτας εις τήν τύχην, ότι αν
δέν ε’χωμεν όλον τόν πλούτον τών παλαιών, ε’χομεν τούλάχιστον
τοσαύτα τεμάχια, όσα είναι ικανά νά καταστήσωσιν ημάς θαυ
μαστός τής μεγαλοφυίας αύτών, ώς έξ δνυχος κρίνει τις τόν λέ
οντα. Έσμέν δέ κατά τούτο τοσούτον εύτυχέστεροι, όσον έν τοϊς
σωζομένοις ε’χομεν ικανά έξ όσων ή κρίσις τών ’Αλεξανδρινών
Γραμματικών είχεν εκλέξει ώς έγκριτα, εις τόν περιώνυμον αύ
τών κανόνα, οστις περιείχε τούς νύν κλασικούς καλθυμένους ύπό
τών Ευρωπαίων. Ό κωμικός ’Αριστοφάνης πασιγνώστως ανάγε
ται εις την κατηγορίαν αύτών.
Εις τοιουτου λοιπόν επισήμου Έθνους επισήμου κωμικού άνάγνωσιν πρέπει βέβαια νά προσμένη δ αναγνώστης πολλά καί με
γάλα, όποια δέν δύνανται νά άπαντηθώσιν εις τάς νύν παριστανομένας κωμωδίας. Είναι άληθές ότι ή σεμνότης δέν είναι ή πρώ
τη άρετή τού Άριστοφάνους, ώς καί τών άλλων κατά τό πλεϊστον τής αρχαιότητες κωμικών. Άλλά τούτο δέν είναι λόγος άποχρών νά στερηθώμεν τών τηλικούτων άλλων αγαθών τούποιητού.
Άλλως ημείς θεία χάριτι ούτε θρησκείαν ούτε ήθιζ.ήν ε’χομεν
χρείαν νά διδαχθώμεν παρά τού μεγάλου τής άρχαιοτητος κω
μικού. Έκ τής μελέτης αύτού άρυόμεθα μόνον πολύτιμα μαθή
ματα γλώσσης, τέχνης, ιστορίας, ούχί δέ ηθών, μιμούμενοι κατά
τούτο καί τό παράδειγμα έναρετωτάτου τής ήμετέρας ’Εκκλη
σίας ΙΙατρός, τού χρυσορρήμονος Ίωάννου, οστις μετ’ έξαιρέτου
ζήλου ένδιέτριβεν εις τήν άνάγνωσιν τού αθανάτου κωμικού.
Ίσως άλλως όλιγώτερον βλάπτουσι τά καθ’ αύτό άσεμνα παρά
τά ύπό το κάλυμμα τής σεμνότητας καί ψευδαρετή κρυπτόμενα
όηλητήρια εις τών νεωτέρων τάς μυθιστορίας καί κωμωδίας, διότι
τά άσεμ.να τού Άριστοφάνους παριστάνοντα το πράγμα έν τη
φυσική αύτών άσχημία, δέν είναι κίνδυνος νά έλκύσωσι τόν ανα
γνώστην, έν ώ τά ύπό τό πρόσχημα τής σεμνότητος, φιλοτι
μίας καί εύγενείας ύποκρυπτόμενα φθείρουσιν ώς έπί τό πολύ καθ’
αύτό τό ηθικόν.
,
Διά *.ην βκθυτίίκ·/ κκτα.νόησι·/ τών Νεφελών, ώς καί παντός
άΌ.ίυ δράακτ:; τ:ύ π:ιητ:ύ, έδει ίσως νά ■π??ηγηθή εκτενής
Ι7· .......... 1
_ _»
_ \ _ . . Λ ποό; την πιιησιν
ζητήμκτα, οΰτω οέο’ εΐπεΐν π:ίκ έίνε φύσις της ποιήσεως ζαί
τι οιαφερει του πεζού /.ογ:υ, τι είναι η οραμκτικη ποιησις, τι
είναι το φύσει τραγικόν καί τό φύσε·, κωμικόν, τί είναι τραγωδία
κλασική καί ρωμαντική κτλ. Άλλά τά περί τούτων ήθελον άγάγει ημάς εις ογκωδεστάτην πραγματείαν· διό άναβάλλοντες
ταύτκ εις άλλοτε, άρκούμεθα έν τή παρούσα, ημών πραγματεία
νά διαλάβωμεν μόνον τοσαύτα, όσα άρκούσι νά άνοίξωσιν ήμΐν
την όοον εις την άνάγνωσιν τού ποιητού. Καί α' μέν θέλομεν

Ε

πραγματευθή έν συντόμ.ω περί βίου Άριστοφάνους καί χαρακτήρος αύτού ώ; πολίτου- β' περ. ποιημάτων Άριστοφάνους καί
χρονολογικής τάξεως καί άναλύσεως αύτών έν βραχυτητι- γ’
περί τή; φύσεως τραγωδίας καί κωμωδίας έν μεγίστη συντομίαδ’ περί αρχής τής κωμφδίας παρ ’ Έλλησι, περί Δωρικής κωμω
δίας, Αττικής κωμωδίας, παλαιάς, μέσης καί νέα: κωμ.ωοίας·
ε’ περί τών Νεφελών έν μέρει· ς' περί Ελληνικού θεάτρου.

ΝΕΡΑΙΛΙΚΟ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Κεϊ πόνον στό ΈψΓίίκοοφο, ψηλά στο κορφοβούνι
πονν’ τά πολλά χαλάσματα τά ’ρείπια χαμοτείχια,
άπάνου κεϊ στεκότανε στά σύγνι φ’ άκονμπονσε
τού Μπέη πνογος ξακουστός τ’ ονειρευτό παλάτι.
Είχε τις βάρδιες περισσές ιά φτάψηλα μπεϊντένια,
τά παραθύρια εκατό τά ξηνταδυό κατώγια
τις έβδομηνταδυό γωνιές τις μαομαρένιες σκάλες
και τά πολεμικά κελιά αμέτρητα και τούτα.
Είχε τό Μπέη αφέντη του μέ τά πολλά σεφέοια
πού κάτεχε χίλι’ άλογα και δυο χιλιάδες βώϊδια.
τις αποθήκες άμετρες και πλούσια γιομισμένες,
και τά είκσιδυό παιδιά τη μιά άκριβΐι κοπέλα.
Έχει πού στον παληό καιρό έβρόνταγαν τουφέκια
καϊ ξεφαντώνανε χαρές κι’ άκούγονταν τραγούδιαέκεΐ πού σταίναν τούς χορούς κι’ ύλονυκτϊςγλεντούσαν
παρθένες μπαμπακόστηθες λεβέντες παληκάρια
και πάσχιζαν άναγκαστά ποιο νά πρωτονικήση
νά διαφεντέψη τά πρωτεία νά πάοη τά βραδεία
στό πήδημα στο τρέξιμο εις τό βαρύ λιθάρι.
Έκεϊ όπου χαρούμενα καμπάνες διαλαλοΰσαν
στό γέμα τό μεσήμεοο κα\ τό βραδύ στό δείπνο
νά συναχτούν ολόγυρα vet φάνε στά τραπέζια
οί χιλιδυό λεβεντονειοϊ κι ’ ή όμορφες παρθένες·
έκεΐ πού ήταν άσωστο πανόσιο πανηγύρι
στού Μπέη τόν πύργο τόν ψηλό στ’ απέραντα παλάτια,
τόρα τόν έχευν άφοβο κ’ έρημο καταφύγι
τής νύχτας μαύρα ξωτικά στρίγγλες, νεραϊδομάνες.
και τού νταλαμεσήμερου ή άσπροφόρες λάμνιες·
τόρα κρατούνε μέσα του φωληές τά νυχτοπούλια,
φείδια φωληάζουν στούς σωρούς στά ρειπιθεμελά του,
καί οί κισοΐ πεντάπυκνοι τού ζώσαν τά μπεϊντένια,
τού κύκλωσαν άγριόβατα δσες πλευρές του στέκουν
άγκιαχτες σ ’ όλες τού καιρού τϊς πιδρσμές και μπάρες,
αγκάθια κι’ άγριοχόρταρα φυτρώσαν στις αύλές του,
και κεϊ πού άλλοτ’ άκουγες όργανα καί τραγούδια
τόρα γροικάς λυπητερό σκούξιμο κουκουβάγιας
και τ’ άοβαλοφτερούγισμα τού έρημου τού γκιώνη
πού κλαίει βραχνά τόν αδελφό κι’ δλο μοιρολογάει.
Και μέσα στά μεσάνυχτα δταν ή νύχτα μαύρη
ξαπλώνει άγρια τά βαοηι’ι φτερούγια της στά ρείπια,
κα\ δταν γέρνει έφτάφωτη ή πούλια στά ούράνια
τότε φαντάσματα γυμνά κι’ άνεμογενημένα,
περίπολέ βουν στά τειχιά τού έρημου τού πύργου
κι’ άλλα σκαλώνουν μέσα του μέ φοβερή αντάρα
καί τρίζουνε τά τρόχαλο στό βαρυπάτημά τους·
και άλλ’ Αναταράζουνε τά κάτασπρα κορμιά τους
και μέ Φριχτό συντζάκισμα τά κόκαλά τους σπάζουν
στό σκιαχτερό παραδαρμό καϊ στ’ άνακατωμά τους·
Φυσομανούν μέ μάνιτα καϊ άπιαστα βουχιούνται,
τριζοβολούν σάν κρούσταλατά κοφτερά τους δόντια
καϊ ροκανίζουν σκέλεθρα στουρνάρια ξεροτρίζουν.
Άλλα ξερνοϋν μέ χαλασμό καρφιά πυροκαύμένα
πού λαμπυρίζουν στη νυχτιά σάν όχεντρένιες γλώσες
κι’ άλλαμέ τάραχο πολύ τά νύχια τους ξεσούρνουν
στις ξέρες στις χαμοτειχιές καϊ φωτολίθρες βγάνουν,
καϊ μέ φριτχά ούρλιάσματα ξεσχίζουν τούς αγέρες.

Α’ .
ΙΙεοΙ βίιυΆοισϊύψάνους και χαρακτποος αύτού ώς πυλίτου.
Όλίγιστα είναι όσα γινώσκομεν περί τού βίου τού ' Άριστοφά
νους, ώς καί περί τών πλείστων έκ τών παλαιών. ΓΙηγά; περί
τούτου ε’χομεν τά: διεσπαρμένα: ειδήσεις παρά διαφόρο'.ς τών αρ
χαίων, καί μάλιστα τών μεταγενεστέρων γραμματικών, ώς Πλατωνίου, Θωμά Μαγίστρου καί εί τι: έτερος· κυρίως όμως έκ τών
ποιηυ.άτων αύτού μανθάνομεν τόν βίον τούποιητού,άλλά ραψωδηδόν.
Ό πατήρ τού Άριστοφάνους έκαλεϊτο Φίλιππος· ην δέ τήν
πατρίδα Αθηναίος, Κυδαθηναιεύς τόν δήμον, φυλής ΓΙανδιονιδος·
αυτή τούλάχιστον είναι ή όρθοτέρα καί άπό πολλού κρατούσα
γνών.η, εί καί τινε: Θ-ωρούσιν αύτόν Αίγινήτην. Ό Σουΐδας πάλιν
ονομάζει αύτόν "Ρόδιον, πολιτογραφηθέντα έν Άθήναις. Ίσως
τούτο ποοήλθε, διότι διέτριψεν έν "Ρόδω ή είχεν έν αύτή κτήματα
ή καί κατήγετο έκεϊθεν δ πατήρ αύτού.
Ούτε τή; γεννήσεως αύτού ούτε τή; τελευτή; αύτού τό ε’τος
είναι ώοισμένω; γνωστόν. Γινώσκομεν μόνον θετικώ; ότι ήκμαζεν
έπί τού Πιλοποννησιακού πολέμου, ούτε κατά τά; τελευταίας
δεκαετίας τή; πέμπτης προ Χρίστου έκατονταετηριοος (432 —
404). Συγχρόνους είχε τόν Σωκράτη, τόν Σοφοκλή, τόν Εύριπίδην, τόν Άγάθωνα, τόν Πλάτωνα, οστις παρεισάγει αύτόν καί
εις τό συμπόσιον. Εικάζεται όμως μετά πιθανότητος ύπό τών
νεωτέρων φιλολόγων ότι έγεννήθη περί την 82 ’Ολυμπιάδα, τώ
452 π. X.
Ό Αριστοφάνης ή·< χρηστό; πολίτης, ενθεραο; καί οίονεί δεισιδαίμων ζηλωτής τών αρχαίων ηθών, έξαιρέτως τών κατά
τούς Μαραθωνείου: χρόνους, καί διώκτη; άμείλικτο: τών καινο
τομιών, αΐτινες ήρξαντο έπικρατούσαι έν οίς ήκμασεν ούτος χρόνοις, άς ούτος ύπελάμβανεν όλεθρίας εί; τήν πόλιν. Ώ; δέ το
πλεΐστον τών πολιτών έν έλευθέρα Πολιτείρι, άνήκε καί δ Αρι
στοφάνης εις μίαν τών πολιτικών φατριών, ήν μάλιστα καί οίο
νεί αρχηγός, περιενδύων τάς γνώμας αύτού πρό; ευχερεστεραν
αύτών έπικράτησιν διά τής ποιητικής έσθήτος· διά τούτου ού
μόνον έχορήγει τήν ψήφον αύτού, άλλ ’ έγίνετο καί τιμήτωρ
(censor) τών πράξεων όλου τού δήμου, έ"χων εις τούτο τά πι
στωτικά γράμματα ή διπλώματα αύτού τού δήμου τών Αθη
ναίων, ώ; οί κήνσωρες παρά Ρωμαίοις. Τπό τήν έννοιαν ταύτην παρωμοίωσαν αύτόν τινε: πρός τούς έν τοϊς νεωτέροις χρό
νοι; (κατά τόν μεσαίωνα καί μετέπειτα) χωρικούς τ, τρε.Ι.Ιοΰς
τών Αυλών. Ώς γνωστόν, εί; πάσαν αυλήν είχον άλλοτε εύφυά
τινα καί φιλάστειον άνδρα (ώ; ήσαν οί νάνοι παρά τοϊς Γραικορωυ.αίοις αύτοκράτοροι καί έπειτα παρά τοϊς Τούρκοι;, οϊτ,νες έ*ληρονόμησαν πολλά, έκείνων), όστις, ύποκρινόμενος τόν φρενόπληκτον, έπετίμα ή είρωνεύετο πάντα; τού: έν τή αύλή, μηόέ τού
Βασιλέω; πολλάκις φειδόμενος.Καί έγέλων οί μέν ύπο τούτων περιγελώμενοι ώ; δήθεν έμμανών, ήκουον όμως πλειστάκι: τά; μέ
γιστα; τών Αληθειών.
Ό Αριστοφάνη: έκρίθη καί κρίνεται ώ; χρηστός πολίτη:.
Άλλά πώς τοιούτο: ών έκωμώδησεν έπί σκηνής τού: έναρετωτά
του; άνδρας τής Πατρίδο; αύτού, καί έξαιρέτως δν τό μαντεϊον
έκήρυξε σοφώτατον καί ή "Ελλάς όλη ώμολόγησε βέλτιστου, τον
Σωκράτη, όστις έγένετο μάρτυ; τή; άληθείας ; Τό νά κωμωδηθή έπί τή: αύτή; σκηνή: ύπό τού αύτού δ Κλέων και ο Σω
κράτης, εν τών δύο δηλοϊ, ή ότι όλη ή άρχαιότη; ψεύδεται καί ό
Σωκράτη; ήν όμοιο; τά ήθη πρό; τόν Κλέωνα, ή ότι δ Αριστο
φάνης ήν κακοτροπώτατο; ή τούλάχιστον ΐδιοτροπώτατο;, ούχί
άρα χρηστός κατά πάντα άνήρ.Τού ζητήματος τούτου, τοσούτον
άληθώς διαφέροντος, 0πεο άπησχόλησε πολλού; όνομαστού: φιλο
λόγου; τής "Εσπερίας, άψόμεθα καί ήμεϊ; κατωτέρω έν τώ περί
σκοπού τών Νεφελών. ΊΙδη μεταβαίνομεν εί: τό δεύτερον άρθρον
τής Εισαγωγής.
(ΆκολονβεΓ).
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Τότε ιιέσ’ από τό χαλασμό κα\ μέσ’ άπ ’ τήν αντάρα
άκούγετατ πεντάγλνκο νεραϊδικό τοαγοΰόι
π’ όποιος τ’ακούσει παίρνεται κι’δποιος τό εί.πή τιι χάνει.
Ή ηπεοποϋλα ή όμορφη μανάκριάη παρθένα
ή μπεοποΰλα π' έκανε τό μπέη νά. ξακληοίση
και τά εΐκοσιδυό παιδιά μέ τόν πανάρετο πύργο
σαν δεν τής έδωκαν τό νειό πού κείνη λαχταρούσε,
ξεβγαίνει μέσ' άπ' τά τειχιά τά χάλαρα τού πύργου
καί με χολόπαθο πολύ και μέ περίσσια πίκοα
σ’ ένα τραγούδι ασύγκριτο τόν πόνον της ξεχύνει.
Γύρω τή φέρνουν ή ξανθιές νεράιδες νυχτοκόοες.
της έξεπ^έχονν τά μαλιά τηνέ χαϊδολογούνε,
και τη χτενίζουν όμορφα μέ διαμαντένια χτένια·
Ή στρίγγλες άπονύχτερες γιά νύφη τή στολίζουν,
κα\ τραγουδούν δλες γλυκά, τής κόρης το τραγούοι.
Τραγούγι πού στή γλύκα του τά πέριορα ξυπνάνε
κα\ ανασαίνουν ή κορφές ροιάζουνται τ' αγρίμια
ή νύχτα άκρουμένεται τ’ αστέρι τρεμουλιάζει,
καταφυγιάζετ’ ή έρμηά, κι ’ άνογαλιάζει ό λόγγος,
ό κάμπος όνειοέβεται, φιλιόνται τά λουλούδια
φεύγ’ ή σιγαλεριά γοργή κα\ γλυκανατριχιάζει,
τά νυχτοπούλια κούρνιασαν μέσ τή φωληα κρυμενα,
γρουλόνει μάτι λαμπερό στο δέντρο η κουκουβάγια
ό γκιώνης δέ μοιρολογα παρά χολοπαθιάζει
στού τραγουδιού τό ψήλωμα κα'ι τού σκοπού τη γλύκασκοοπούν
και τά φαντάσιιατα
καϊσβύνονται στά πλάγια,
ν
V
V

άπηυδισμένοι άπό τόν αγώνα τή; ζωή;, τόν αιώνιον, τότε κι ’
αυτό; άναβε τό χρωματιστό φαναράκι του, καί κατέβαινε κάτω,
καί περιποιώτανε καί ύποδεχώτανε τού; μουστερίδε; του, ποϋ
άνεβοκατέβαιναν, — δ ένα; κατόπι τάλλου, τακτικοί, καθώς οί
πιστοί εί; τόν εσπερινόν—τά μαρμαρένια σκαλοπατάκεα, σκύοτοντα; καί τριαλώντα; στό χαμηλό καί άραχνιασμένο ταβανακι του.
Στό ύπογάκι εκείνο συνεΐθισα κάποτε κάποτε νά πηγαίνω, νά
περνώ τόν καιρό μου, όταν μ ’ «κυρίευαν οί ατελείωτε; στιγμέ; τή;
μελαγχολίας.
Εύρισκα κάτι τι τό γαργαλιστικό, ένα ιδιαίτερο θέλγητρο, εκεί
μέσα στό ύπογάκι, το μικρό, μέ τήν ήσυχη πελατεία του, όλο καί
γεροντάκια σαράβαλα άπ 1 τά χρόνια καί χτηματίε; καί εργατι
κοί καί τεχνίτες, ποϋ κάθουνταν ήσυχα, ήσυχα, καί κουτσό
πιναν τό κρασάκι τους.
Πόσο μοϋ άρεσε νά βλέπω τί; μορφές εκείνων των δυστυχισμέ
νων, ποϋ ροφοϋσαν μέ τόση ευχαρίστηση τήν ρετσίνα, καί ποϋ
προσπαθούσαν νά βρούνε μέσα στό καταστάλαγμα τοϋ ποτηριού,
ποϋ άφριζε ακόμα, το φάρμακο καί τήν λησμονιά τή; λύπη; του;,
καί τήν έξακολούθησι τή; χαρά; του;, ποϋ βαστοϋσε μονάχα—
μιά στιγμή 1
Πόσο ευχαριστιόμουν νά ακούω νά διηγούνται ό ένα; στον άλ
λον, μέ χείλια κατακόκκινα, μέ χείλια φλογισμένα τί; ίδικές του:
πίκρες καί τά δικά -ου; βάσανα, ιστορίες θλιβερέ;, ιστορίες δυστυ
χισμένε; τή; πειό βασανισμένη; ζωής...

Εκείνο τό βράδυ, ένα μελαγχολικό άπόγεμμα, τοϋ περασμέ
νου καλοκαιριού, μέ κατείχε μία ανέκφραστη μελαγχολία καί μέ
σα στό κεφάλι μου ήσαν σφηνωμένε; οί ιδέες άλλόκοτα, ή μία
κοντά στήν άλλη, σφιχτά, σφιχτά.
Τό αγαπημένο μου ύπογάκι, ήταν πάλι τό μέρος, πού έπρεπε
νά
περάσω τήν ώρα μου. Μέσα στήν
του, τήν ασάλευτη,
........................... Και τό τραγούδι σβήνεται . . .
ήλπιζα νά εΰρω τό γιατρικό τού πόνου μου.
Ό αντίλαλος τ’άχολογά στά έρημα παλάτια
Είχα τόσο καιρό νά πάω, ποϋ τό είχα σχεδόν λησμονήσει· τό
καί τάγεράκι μέ χαρά τόν παίρνει στά φτερά του
είχα τόσο επιθυμήσει. "Οταν πήγα τό είδα σχεδόν παραλλαγμένο.
κι' άνάρηα, άνάοηα χάνεται στής θάλασσας τά πλάτεια Κόσμο; πολύ; μέσα. Μιά άσυνείθιστη κίνησις. Λέ; κ’ είχε αλλά
ξει τήν ταχτική του πελατεία, τήν ήσυχη, καί κάτι φυσιογνω
Ό Γκιώνης μοιρολόγι λέει σάν πάβη τό τραγούδι,
μίες άγνωστες, διαφορετικέ;, μέ σώματα τρκκλίζοντα, καμπουρια
κο-.ματ’ ό κάμπος σέ δροσιάς αγκάλη διαμαντένια,
σμένα καί ρεμπούπλικε; ξεθωριασμένε;, μόρτηδες καί άεργοι άνεγύρω σκορπάν ή μυρωδιές πού σκάει τό λουλούδι,
βοκατέβαιναν, έν ώ άπο μέσα ακούονταν τραγούοια καί φωνές βρα
κοά στής αύγής τ’ άνάβλεμα ροδίζουν τά ούράνια.
χνιασμένες, κι’ δ ταβερνιάρη; γελαστός καί χαρούμενο; μπαινόβγαινε, πότε άπό ’δώ, πότε άπό έκεϊ σκορπίζοντας παντού κοπλιΞεβγαίνει κι ’ ό αύγεοινός καί βασιλεύ’ ή πούλια
μέντα καί μειδιάματα.
κι ’ ό πύργος κλείνει στά βαοηά τά πέτοτνά του στήθια
τήν όχλαλοή, σέ ’κείνον τόν θόρυβον, τον
’Ανάμεσα σ’ εκείνη
ί
μαζί μέ τά φαντάσματα, τά δρνηα, τ’ άγοιοπούλια,
άσυνίίθιστον μέ; στο θαμπό φώ; τών φαναπαράξενον, τον
'
ριών καί μέ; τήν θολωμένη', άτμ.όσφαιρα άπο τόν καπνόν τών
τήν κόρη, τό τραγούδι της και την πικρή αλήθεια.
τσιγάρων ;καί τών‘ μαριδών, ποϋ τηγανίζονταν πέρα στό τζάΣπΗΛΙΟε ΠαΣϊΑΓΙΑΝΝΗΪ
κι, διέκρινα. ένα γέρο σωριασμένο έκεϊ στη γωνιά σένα πάγκο,
σκυμμένον σά καμπούρη. Μπροστά του είχε ένα ποτήρι με το
κατοστάρι δίπλα μέ τόν άφρό του, καί μιά δρακιά άπό πράΧΑΜΕΝΗ
ΖΩΗ
σινες έληές. Ή ματιά μου, έκόλλησε πάνω του. Καί τόν παρατηροϋσα άπ ’ το
τό κεφάλι
κεφα/.ι στά
στα πόδια
ποσια καί
και απ
απ ’ τά πόοια ώ; το κεφάλι,
Τά μάτια του, τά είχε σκυφτά κάτω στο πάτωμα, κάτω στο
ό μικρό ύπογάκι, μέ τήν κόκκινη σημαιοϋλά του, ποϋ έπλατάγιζε στά. φυσήματα τοϋ χί:χ καί διαλαλοϋσε στού; διαβα χώμα σάν νά έψαχνε νά εύρη κάτι τι, σάν νά ντρεπώτανε νά τά
σηκώση επάνω, γιά νά μη ίδή γύρω του •ην καταντιά του, τά
τές τό πάμφθηνο κρασί του,προσκαλοϋσε— όσου; πιστού; κάτω έκεϊ
ούτσια του τά χιλιοτρυπημένα.
πέρα, μέσα στη μοσχομύριστη ρετσίνα εί: ίερο προσκύνημα, κρυ ξεσχισμένα ροϋχά. του, τά πα—·’----- —
Μόνο έστριβε άκατάπαυτα σιγάρα καί τά έκάπνιζε μελαγχοφά άπό τά μάτια τοϋ κόσμου.
■ ’............. , τό κρασί του χωρίς νά
Παράμερο, ’στη γωνιά τοϋ δρομάκου, τοϋ μακρόστενου, που λικά τό ένα κατόπι τάλλου, καί ρουφούσε
.; τό κάθε στράγγισμα τοϋ ποτηριού ένα
πέρνη
άνασασμό.
Καί
εί
έβγαινε στη πλατεία τη; γειτονιά;, όλη μέρα έμενε άργό- μόνο
’πάνω στά μαραμένα χείλη του.
οί μ.ποκάλε; άπό τά σπήτια έρχονταν,. καί άν τύχαινε κανένας πικρό χαμόγελο άνθιζε
Όταν
έξαφνα
σήκωσε
τά μάτια του, καί μέ είδε καί τόν είδα
έκτακτο; διαβάτης περαστικό; νά πιή ένα κρασί έτσι στο πόδι,
κατάμουτρα,
ή
μορφή
του
μου έφερε στον νοϋ μου ένα γνωστό
καί όλη τήν άλλη ώρα δ μεσόκοπο; ταβερνιάρη; του σουλατσά
ριζε ’δώθε ’κείθε, πήγαινε ’πάνω κάτω, παίζοντας μέσα στά πρόσωπο,
’Ολίγο κατ ’ ολίγο κάνωντα; ένα πήδημα στά περασμένα ενθυκοκκκλένια του δάχτυλα, πολύ ρυθμικά, μένα μονότονο κρότο, το
μήθηκα
τόν μπαρμπα - Μαντζούκη, ένα άπό τού; παληου; κουρ
κιχλιμ.πάρενο κομπολόγι του.
Καί τό βράδυ, βράδυ, μέ τό βασίλεμμα τοϋ ήλιου, άμα άνα τηδε; τοϋ πατέρα μου , πού όταν τόν έβλεπε στο δρόμο, τον προσβαν τά φανάρια κι’ άρχινοϋσε ή κίνησις στού; δρόμου;, κ’ οί άν καλούνε νά πάνε, νά πιοϋν κανένα γιά νά θυμηθούν τά παληά
ά ντέρτια τους. Τον θυαάααι πάντοτε
θρωποι έγύριζαν άπ ’ τις δουλιέ; του; στά σπίτια του; κατάκοποι, τους, καί νά ξεχάσουν
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γαλάντη, καλοπεριποιημένον, μέ τά καινούργια του ρούχα, καί τά
κολλάρα του τά γιαλιστερά, καί τού; φιογκάτου; λαιμοδέτες του,
καί τά χρυσά του τά ρωλόγια, καί τις καδένες του τί; χρυσές,
ποϋ τί; άφινε νά κρεμιώνται άπάνω στό γελέκο του μέ κάμ.ποση
•υπερηφάνεια καί φιλαρέσκεια. Δεν τοϋ έλειπε τότε τίποτε. Σω
στό; άφεντάθοωπος. Νοικοκύρη; μέ μαγαζί καί σπίτι.
Καί υστέρα άπό τόσα χρόνια τόν έβλεπα τώρα μέσα στό ύπο
γάκι, μέ τί; πειό θλιβερέ; περιστάσεις, εντελώς άγνώριστον,
παραμορφωμένου, κακομοίρην, ελεεινόν κ’ άξιολύπητον.
Ή θέα του μέ «μελαγχόλησε περισσότερο.
Κατ' άρχά; τοϋ φάνηκε σάν παράξενο γιατί τόν κυττοϋσα έτσι
άσκαροαμυκτεί καί έπειτα όταν μέ άνεγνώρισε μού δώσε τό χέρι
καί μέ παρεκάλεσε νά καθίσω κοντά, του. Έπρόσταξε νά φέρουν ένα
ποτήρι άκόμη.
Βαρειά θλϊψις φαίνεται πώς τόν κατείχε καί δεν έβγαζε μιλιά
άπ ’ τό στόμα. Καί όταν κατόπι τόν έρώτησα πώς κατήντησε; έτσι
μπάρπα Μαντζούνη; δεν μοϋ άπηντησε διόλου, μόνο αναστέναξε,
ένα βαρύ αναστεναγμό, ποϋ έβγαινε βαθειά, πολύ βαθειά άπό τά
σωθικά του καί ποϋ ομοίαζε σάν έκεϊνα τά ξεροπόταμα ποϋ προτού
νά έλθη τό νερό άπ ’ άλάργα βουίζουν καί μουγκρίζουν σαν τά στοιγειά τών παραμυθιών
. . .
kt
Καί ύστερα όπω; όλοι οί λυπημένοι καί οί δυστυχεί; άμα τού;
.... τήν
. ιστορία
.
του;,
έγγίςη; τά μέρος ποϋ πονούν, θέλουν νά λένε
σάν νά βγάζουν κάτι τι άπο αέσα τους,σάν
.. νά ςαλαφρώνουν λιγάκι τήν πονεμένη του; καρδιά, έτσι κι’ αύτός άρχιοε νά λέη
την ιστορία του.
Καί άρχισε σάν αληθινός χείμαρος.
— “Ακου, σέ σένα μ.ονάχα άνοίγω την καρδιά μου καί ξωμολογοϋμαι, σέ σένα παιδί ο οϋ φίλου μου, γιατί μοϋ άγγιξε; τόν
πόνο, πού πονώ, τόν πόνον τόν άγιάτρευτο.
Ή ιστορία ή δική μου είναι μιά συνειθισμένη ιστορία ποϋ τήν
βλέπουμε κάθε μέρα στη ζωή μα:.;... Είδε; ποτέ σου κάτι άνθρώπου; στον κόσμο ό’τι καί άν κάνουν,, όσο καί άν εργάζονται, ό'σο
καί άν κουνιούνται δεν μπορούν νά πρροοοεύσουν, νά ίδοϋν προκοπή,
παθαίνουν, τά πα
νά ίδοϋν Θεού πρόσωπο, αυτοί, οτι και άν
ί
θαίνουν άπό τήν τύχη του;.
Είδε; καί κάτι άλλους μέ τά μαγαζιά τ:ου:, με τα σπίτια τους,
μέ τά καλά τους, ποϋ έρχεται ώρα καί :ά χάνουν κκί γυρίζουν στού; δρόμους καταδιωγμένοι, κουρελήδε;, καί άπένταροι,
περιφρονεμένοι άπό ολο τόν κόσμο καί άπό τόν ίδιο τον εαυτό τους,
αυτοί, ότι κκί άν παθαίνουν, τά παθαίνουν άπό τό κεφάλι του;.
'Από τού; δεύτερους είμαι κι’ έγώ. Ότι παθαίνω τώρα, τό πα
θαίνω άπό τό κεφάλι μου. Ναι, άπό τό κεφάλι μου. Γιατί τότε
όταν είχα τό μαγαζί μου, ήταν εποχή ποϋ κάναν όλοι παράδε;
καί έδεναν τά σκυλιά μέ τά λουκάνικα,όπως λέει ό λόγος,δέν ήξευρκ
νά κυττάω τήν δουλειά μου, καί μονάχα τήν δουλειά μου καί
νά φροντίζω γιά τό μέλλον μου, καί τό μέλλον τών παιδιών
μου, καί γιά τά γεράματά μου, καί γιά τήν γυναϊκά μου.
’Αλλά γύριζα μαζί μέ φίλου; στί; εξοχές, στά χλέντια, στά
περιβόλια, στά Φάληρα, στά καφεσαντάν, καί στά θέατρα, παν
τού όπου ήσαν νόστιμα κορίτσια καί γλυκά τραγούδια, χάνοντας
τόν καιρό μου καί τό χρήμα μου στά ψεύτικα γλυκοφιλήματα τής
κάθε περμαντόνα; είτε ξανθιά Γαλλίδα εϊτανε αΰτη, είτε μελα
χρινή Ρωμηά. . . Καί έξόδευα άλύπητα τά
ά ολίγα
όλίγα εισοδήματα
τοϋ μαγαζιού μου, χωρίς νά σκέπτομαι γιά τά κατόπι. Ότι φάω
καί ότι πιω σήμερα έλεγα. Καί όταν υστέρα από ολίγα χρόνια
τέτοια; παραδαρμένη; ζωής τό μαγαζί μου έφαλήρισε μέ τί; άσωτίε; τί; δικές μου, καί τί; κλεψιές τών ύπαλλήλων μου,εύρέθηκα
χρεώστη; δεκαπέντε χιλιάδων δραχχ.ών εί; τόν όξω κόσμο, ποϋ ντα
ραβεριζόμουν. Τί νά γείνη τότε ; Φοβέρα άπό τόν ένα δανειστή,
φοβέρα άπό τόν άλλον, έπείσθηκε ή κακομοίρα, ή γυναϊκά. μου—
π,ϋ μ’ αγαπούσε πολύ—νά πουλήση τό σπίτι πούχαμε κάτω στό
Μεταξουργείο γιά ένα κομμάτι όωμί, έτσι παρά τιμή; εκείνο τό
μικρό μα; παλατάκι,γιά νά μέ σώση άπό τών δανειστών τά χέρια.
Άπό τότε δέν είδαμε μιά καλή μέρα.ΙΙιάσαμε ένα μικρό σπιτάκι
πιό έξω καί δέν πρόφθκνα νά πληρώνω τό νοίκι.
Τίποτε άλλο δέν μα; είχε άπομείνει από τήν πατρογονική μα;
περιουσία, παρά δυό σπίτια, ποϋ είχαμε στέ; Σπέτσες καί στήν
Ά’δρα ποϋ καί άν θέλω νά τά πουλήσω δέν εύρίσκεται κανένα; νά τά
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άγοράσ-η. ’Αλλά καλλίτερα ά; μένουν έτσι έρημα, βουβά,, άακατοικητα,αΰτά τά ύστερνά ά μεινάρια
’
“ μεγάλη;
τή;
κληρονομιά;
τοϋ
πατέρα μου—καί νά έχουν συντροφιά ου; τήν νύχτα μονάχα καί
οί έρημες κάμαρες του; νά άντιλαλοϋνε μέσα άπό τή; κουκουβάγια; καί τοϋ γκιώνη τά πένθιμα μιξοκλάμματα. Μέσα
σ’αυτή τήν δυστυχία,
;
· ·’- καί
την φτώχια καί τήν γδύμνια, ποϋ
έλυωναν τά ρούχα επάνω μας, χωρί; νάχουμε
·
νά τ’ άλλάξουυ.ε
μέ καινούργια, πέθανε άπό τόν καϋμό
,-ό τη; ή γυναίκα μου, ποϋ
δέν ήμποροϋσε νά βλέπη αυτήν τή στέρησι τού σπητιοϋ τη;, γιατί
ήταν πολύ αρχοντομαθημένη ή καϋμένη—Θεό; σ'χωρέστην. — Καί
εβλεπα με βαρειά καρδιά μέρα παρά μέρα, νά μαραίνωνται
τά παιδιά μου, τό ένα μαζί μέ τάλλο, σάν φθινοπωρινά φύλλα.
Καί τήν μητέρα του ακολούθησε στόν τάφο τό μεγαλήτερο,
πικραμένο και αξιοοάκρυτο, χωρί; νά ίδή μιά μέρα γλυκέιά σ’
ολη του τή ζωή. Κκί εκείνο τό συνόδευσε τό άλλο. Καί άπέθαναν κκί τά δύο. Καί έτάφησαν πλάι - πλάι μκζή μέ τήν μητέρα
τους, τήν δυστυχισμένη. Καί άπέθαναν έξ αίτια; μου. Καί
" ' κατεστράφη καί έρήμκξε καί ξεκληρίσθηκε τό σπίτι άπό μένα. Τό
καταλαβαίνω μέσα μου, στή συνείδησί μου βαθηά, πολύ βαθηά
πώς έγώ έφταιξα καί «τιμωρήθηκαν έκεϊνοι, πώ; άπέθαναν αυτοί,
άντί νά πεθάνω έγώ. Αισθάνομαι τό κρίμα, τήν άμαρτία στό
λαιμό μου νά μέ πνίγει... Καί τώρα τί κάνω ποϋ ζώ. Νά...γυρί
ζω σάν παλαβό; στους δρόμου; ολη μέρα, στού; δρόμου; εκείνους,
πού γύριζα άλλοτε καλοντυμένο; καί στολισμένος μέ τί; χρυσές
μου καδένες καί τά χρυσά μου ώρολόγια καί πατούσα καί άντιπατοϋσε ή γή—χαζεύοντας άπό σοκάκι σέ σοκάκι, άπό ταβέρνα
σέ ταβέρνα, χωρίς φίλου;, χωρί; γυναίκα,χωρί; παιδιά, χωρί; κανένα, μονάχο; καί έρημο;, καταδιωγμένο; καί περιφρονημένο; καί
άπο τόν Θεό και άπό του: ανθρώπους, καί τρέμω σάν τήν καλαμιά στο κάμπο,στό κάθε φύσημα τοϋ άνεμου... Κκί έτσι πάει
αδικοχαμένη αύτή ή ζωή. ΓΙαραδάρθηκα ’δώθε, κείθε στά ξενύχτια, στί; διασκεδάσει;
οιασκεοάσει; και
καί στα
στά γ/.εντια
γλέντια και
κκί κατασπατάλησα τού
τι~
κακού τ:ά χρυσά μου χρόνια, τά χρόνια τά άγύριστα, μόνο καί
μόνο γιά νά τυραννιέται τώρα καί νά βασανίζεται τό δόλιο αυτό
κορμί καί νά καταντήση στή γη άληθινό φόρτωμα. ’Ήθελα νά
πεθάνω γιά νά γλυτώσω μίαι ώρα άρχήτερα άπό τού; πόνου;
καί ττά' βάσανα
"’
καί νά μή βλέπω πλειά τήν καταντιά μου καί
--------- .·...„ t
κ(5σ,Λ5υ. κχ·ς
-i/.tv νά ζήσω
την καταφρόνια
γιά νά τιμωρήσω περισσότερό τον εαυτό μου, νά τιμωρήσω τό
κεφάλι μου, τήν αί τία τή; δυστυχίας μου.
κουρασθή πλειά νά λέγη χωρί; νά σταματήση διόλου,
ή γλώσσά τ:ου είχε στεγνώση χωρίς νά πιή τίπ:οτα. Έπρόσταξε
νά γεμίσουν πάλι τό κατοστάρι. Τά μάτια του , μέσα στί; δύο
γούβες, σάνι πεθαμένου μάτια, μέσα στό αδύνατο κεφάλι
-Τ.........'9υ>
λαμποκοπούσαν καί έβγαζαν σπίθες σάν
α σπασμένα κρύστκλλα, : οϋ γυαλίζουν στις άχτϊδε; τοϋ ήλιου καί τό πρόσωπό
του τό έσ· εφάνωνε γύρω μιά λάμψι; θεία, ένω ή χλωμή μορφή
του έδειχνε μιά έκφρασι άληθινή; μετανοία; ...

Άξαφνα άνοιξε ή πόρτα τοϋ ίόιαίτί.ρου καί από μέσα χύθηκε
γύρω μιά μουσική, μέ μία ανέκφραστη γλυκύτητα. Έκεϊνο; άμέσω; εστύλωσε τό αυτί του, γ·.ά ν’ άφογκρασθή. Τό ύπογάκι ήταν
έρημο, ώρα περασμένη βλέπεις. Τά φώτα καί αυτά κουρασμένα
είχαν κατεβή καί τά φιτύλια είχαν σχηματίσει καύτρα μεγάλη.
Μιά παρέα μέσα άπό νέους τραγουδούσε άκόμα μέ μανδολϊνο καί
κιθάρα. Καί ή καντάδα αρμονική γλυκοκυλοϋσε γύρω καί σκόρπαε
μελωδικώτατα, στήν ήσυχία τής νύχτα:, τού; μετάλλινους ήχου;
της, καί το τραγούδι άντηχούσε περιπαθέστατο καί άβίαστο :

Μήν ό γέοος .ποτέ ξανανειόνετ
Στό τραγούδι άπάνω άναψε. Έσηκώθηκε άπάνω όλόρθος. ύψηλό; σά Βεδουίνος, πελώριος, καί μέ τό άνασήκωμα άνοιξε τό
ποκάμισό του κκί έφάνηκε τό δασύ στήθό; του κγριεμμένο.
Έστεοέωσε ολίγο τό τρικλίζον σώμα του στζ καλάμινα πόδια
τού καί άρχισε νά λέη μέ ύφο; παραπόνου :
— Πόσες αναμνήσεις γλυκόπικρες, μοϋ θυμίζει αύτό τό τρα
γούδι Πόσες φορές καί έγώ στά νειατα μου, μαζί μέ τού; φίλους

μου, δέν τό τρζγούδισχ αύτό τό τραγούδι. Αύτό τό "Αντρον τών
Νυμφών μέ τά γλίντια του και τί; ρομάντζες του θά μοϋ μένη
ή μόνη γϊυκειά άνάμνησις εί; τόν βίον μου, καί άκόμα όταν άποθάνω ... Άχ ! νά είμποροϋσα τώρα νά τό τραγουδήσω, νάβλεπε;
τί υψηλά ποϋ τό βγάζω. Άλλά έτσι φεύγουν γληγορα τά νειάτα
καί τραβούνε μαζή του; καί ’μά; ... Είδε; πώ; τό λέει καί τό
τραγούδι· δ γέρο; ποτέ δέν ξανανειόνει ...
Άλλ ’ άμέσω; σάν νάμετανόησε, σάν νά ήθελε νά δείζη, οτι
τό γέρικο σώμα του βαστοϋσε άκόμα, είπε:
— Τί λέω ; Ντύσε με πάλι μέ τή πρώτη μου φορεσιά, καί κρέ
μασε τί; καόένε; μου τί; χρυσέ; καί τά χρυσά μου τά ρολόγια
καί νά ίδή; πώς τό βγάζω πέρα. Άν δέν τό λέει τό σώμα, τό λέει
ή καρδιά . . .
Καί έδοκίμασε καί αύτό; νά τραγουοήση. Έτέντωσε τά;
δυνάμει; του, τά νεϋρά του, τή φωνή του- ε’βαλε καί τήν
ύστερνή του προσπάθεια, άλλά δέν είμπόρεσε νά τραγουδήσω. Η
φωνή του άναρθρος, ασυνάρτητος, έπνίγηκε μέσα σ'όν λάρυγγα
του καί ε”πεσε κάτω βαρύς έπάνω στόν πάγκο, μέ το κεφάλι του
κρεμασμένο πρό; τά πίσω, ψιθυρίζοντα; μέσα στά δόντια του, τρίζοντα άπό λύσσα, άσυνάρτητα λόγια, έν ω άπό τις βρύσες τών
ματιών του έκύλησαν παραπονιάρικα δύο χονδρά δάκρυα . . .
Kosths Oikonomos

ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ *
Ο νέον ε’
άρχιζε·, μέ ένα περίεργον καί άξιον μελέτη; κοινωνικόν φαινόμενον διά τήν 'Ελλάδα, τήν ζωηροτέραν καί
συστηματικωτέραν καί παρ ’ ήμΐν έμφάνισιν τοϋ γυναικείου ζη
τήματος.
Τό ζήτημα είναι βεβαίως παλαιόν, καί χωρίς ν ’ άνατρέξωμεν
εις παλαιοτέρου; χρόνους, χωρίς
χ
νά φθάσωμεν μέχρι τών προθύρων
τοϋ παραδείσου καί νά "'ίδωμεν
π:
.......... πήν πρώτην
άρχήν του είς τάς
κατηφεΐ; όψεις τών δεδιωγμένων παρ·αβατών τής θείας
θεία εντολής,
δυνάμεθα νά εϊπωμεν οτι νϋν μέν
μ'- ύπο
·'—■ ταύτην, νϋν δέ ύπ ’ έκείνην
τήν μορφήν πάντοτε κατά τούς ιστορικούς χρόνους ύπήρξε ζήτημα
γυναικεΐον.
Άο ’ οτου ή γυνή εύρέθη έκ τούτων ή εκείνων τών περιστάσεων άντιμέτωπος πρός τό πρόβλημα τοϋ ύλικοϋ βίου, — καί
πότε έλειψαν αί άποροι χήραι έν τώ κόσμφ τούτω ; — άφ ’ δτου
είς τόν γυναικωνίτην είσέδυσαν άκτϊνές τινες τοϋ φω .’ος έκ τοϋ
πυρός οπερ ά Προμηθεύ; έκλεψεν έκ τοϋ ούρανοϋ, ο γυναικεΐον
ζήτημα ήτο γεγεννημένον καί έπεζήτει τήν λύσιν αύ>τοδ.
Ή Ρούθ μετέβη είς τούς άγρού; τοϋ Βοόδ ϊνα συλλέξη στάχεις, καί γέμιση τον.........
κενόν στόμαχόν της, ή δέ Ρώμη και τό
Βυζάντιον, είς άς τό
το ζήτημα τοϋ κενού στομάχου τής γυναικός
καί τών τέκνων τη;
η; ένεφανίσθη έν όλω
ολω τώ δγκω του, 'ίδρυσαν
τά φιλανθρωπικά καταστήματα των πρό φοστασίαν τών χηρών,
τών ορφανών καί τών έκθετων.
Αλλ ή Ασπασία ε”χουσα πλήρη τόν στόμαχον, είχε καί τό
κρανίον μεστόν άκτίνων φωτός, καί ήννόει νά λάμψη έν μέσω
τή; λαμπρά; τών ’Αθηνών άγοράς.Έθραυσε λοιπόν τό δρύφακτον
τοϋ γυναικωνίτου, καί παρουσίασε καί ύπό τήν εύγενεστέραν όψιν
του τό ζήτημα τό γυναικεΐον. Διά τοΰτο μετά τινα; αιώνας,
παρ ' ολην την έπελθοϋσαν άναστάτωσιν έν τώ σταδίω τ οϋ πολιτισμοϋ, μία απόγονός της, ή σεμνή καί μεγαλόνου; Γπατία,
καταυγάζει άπό τής καθηγετικής της -έδρας
ί--· τάς διανοία;
-----τών
κ ·
. ■ > . ' συνωστι,ομενων παρ αυτήν ανορων.
Καί όμως μέ τοιαΰτα προηγούμενα ή έγγραφή μιάς κόρη; εί;
το μητρώον τοϋ Πανεπιστημίου ήτο μέχρι χθέ; φαινόμενον άξιον
τής ζωηροτέρας μας φιλοπραγμοσύνης. Ότε Πρό τινων έτών
ή κ. Παρρέν είχεν ιδρύσει τήν «’Εφημερίδα τών Κυριών»,
«'-ί θόρυβος είχεν έγερθή ! Είς εποχήν πλέον πρόσφατον όμιλος
όεσποινών
------- > ~:ΰ>ν
Αθηνών είχεν άποφασίσει τήν ΐδρυσιν τοϋ «Πρό
τύπου Παρθεναγωγείου», κα* ή έκτέλεσις τής άποφάσεως έκείνης είχε συνταράξει όχι ολίγον τήν κοινωνίαν μας.
Καί δμως άπό τής Ασπασίας καί τή; Τπατία; μέχρι τών

Τ

άδελφών Παναγιωτάτου αϊτινε; πρό τινων ήμερών άνεκηρύσσοντο
διδακτόρισσαι τοϋ ’Εθνικού Πανεπιστημίου δέν ε’παυσεν ούτε έν
Έλλάοι οΰτε έν Εύρώπη οΰτε άλλαχοϋ που τή; γής νά ύφίσταται
τό γυναικεΐον ζήτημα.
Άλλά τί συμβαίνει ; Άμα ώς έμφανισθη ύπό νέαν ή καί
απλώς άνακαινισμένην μορφήν τό αιώνιον αύτό ζήτησα έ'χει φαί
νεται '.ην ιδιαιτέραν ιδιότητα νά κινή τήν περιέργιαν, τά νεύρα,
τά; διαμαρτυρίας όλης ή μέρους τής κοινωνίας.
Καί τώρα τί γίνεται ; Τό γυναικιΐον ζήτημα εμφανίζεται ύπό
νεωτέραν καί άληθώ; πλέον έπιβλητικήν μορφήν, καί ιδού όλο; ό
κόσμο; δμιλεΐ καί αύθι; περί αύτού μέ τήν άφελή πεποίθήσιν ότι
νϋν τό πρώτον εμφανίζεται ώ; άπειλητικον νέφο; έν τώ όρίζοντι
τό μέγα καί φοβερόν αύτό γυναικεΐον ζήτημα.
Συνέοριον γυναικών έν Άγρινίω! Ένωσες Έλληνίδων έν Αθή
να·.;! Τί είναι τούτο; φωνάζουν οί πολλοί. Ποϋ άκούσθηκε αύτό νά
κάμνουν συνέδρια αί γυναίκες ! Εί; την Αμερικήν εϊμεθα έδώ, καί
τό Άγρίνιον θέλει νά μεταβληθή είς Σικάγον ; "Ενωσις Έλλη
νίδων ! Τί, έτρελλάθηκαν αύται; ; έρωτούν αί συντηρητικώτεραι
τών Έλληνίδων ,Τί θ ’ άφήσουν έρημον τήν οικογενειακήν εστίαν,
φωνάζουν οί άνδρε;, καί μάς ετοιμάζουν συλλόγους, συλλόγους μέ
πεντακόσια, μέ χίλια, μέ δύο χιλιάοας μέλη ;
Καί δμως δ σκοπός καί τό πρόγραμμα τοϋ τε Συνεδρίου τοϋ
Αγρίνιου καί τής έν Άθήναις Ένώοεως τών Έλληνίδων άνευ
τών έπιβλητικών όνου.άτων τού Συνεδρίου καί τής Ένώσεω; εξε
ταζόμενα είναι κοινά καί συνήθη πράγματα έν τή κοινωνία, άλλοϋ οΰτω; καί αλλαχού άλλως έκάστοτε λυόμενα.
Οΰτω, ϊνα λάβωμεν ένα έκ τών σκοπών, οΰ; προτίθεται νά έπιδιώξη ή Ένωσε: τών Έλληνίδων, τό ζήτημα τών επαγγελμα
τικών σχολών διά τά θήλεα, τί; δύναται νά ίσχυρισθή οτι τό
ζήτημα τούτο τίθεται νϋν τό πρώτον ώς ζήτημα άρχής ; Μή δέν
τό έ'χει λύσει πρό πολλού ή κοινωνία τό ζήτημα τούτο ; Διότι τί
άλλο είναι είμή έπαγγελματίαι αί γυναίκες αί διευθύνουσαι τά
καταστήματα τοϋ συρμού, αί έν αύτοΐς έργαζόμεναι κορασίδες, αί
άλλαι αί πληρούσα·, τά βιομ.ηχανικά έργοστάσια τοϋ Πειραιώς,
αί διδασκάλισσαι, αί μαϊαι κλπ ;
Είς τάς έπαρχίας, εις τήν ύπαιθρον χώραν,δέν έργάζεται ή γυνή,
ή κόρη βιοποριστικώς ; Σκάπτει, συγκομίζει καρπούς, βόσκει
ενίοτε πρόβατα καί πάσαν άλλην άσκεΐ εργασίαν. Θά πήτε δτι
έκεϊ εύρίσκεται πάντοτε ύπό τήν σκέπην τοϋ συγγενικού δμματος.
Άλλά. μολονότι τούτο δέν εί/α·. πάντοτε άκριβές, μήπως ήθέλετε
νά τάς ϊδητε είς τήν κώμην, μακράν τού πατρικού ό'μματος,
κρατούσα: τά λογιστικά βιβλία τών εμπορικών καί τραπεζιτικών
γραφείων ; Κάμνουσιν δ,τι απαιτεί δ τόπος, ώ; συμβαίνει καί εί;
τά; κόρα; τών Αθηνών. ’Ή μήπω; νομίζετε δτι θεωρητικώς
πρώτον έλύθη είς τό Λονδΐνον καί είς τούς Παρισιού; τό ζήτημα
τής εισόδου τής γυναικός είς τά γραφεία ώ; λογίστριας, ώς ταμίου,
ώς γραμματέωο, καί έπειτα έλαβε τήν εφαρμογήν του ;
Όχι- πριν έ'λθη ί κοινωνιολόγος νά μελετήση τό ζήτημα τή;
έργασία; τή; γυναικός, ή κοινωνία είχεν απαιτήσει παρά τή;
γυναικός έδώ ταύτην καί έκεϊ έκείνην τήν εργασίαν, ή γυνή παρέσχε τήν εργασίαν καί έπειτα ηλθεν ή θεωρία, έπειτα ήλθεν ή
μελέτη καί τό σύστημα.
Αύτό άπλούστατα γίνεται καί παρ’ήμΐν. Καί άν ήθελον οί
έξανιστάμενοι κατά τοϋ Συνεδρίου καί κατά τής Ένώσεω; νά
έξετάσωσιν άπαθώς τήν ήμετέραν θεωρίαν, θά έπείθοντο ότι άοικαιολόγητον έγείρουσι κατ’ αύτών θόρυβον, καί οτι θά ήτο ορθό
τερου νά ένισχύσωσι τήν γυναίκα έν τώ πόθω τή; συμ,μετοχή; τη;
είς τόν άγώνα τού βίου, άποσπώντε; αύτήν άπο τον κουκλοειοή
κατ’οίκον βίον.
Ούδείς βεβαίω; κηρύττει τήν έρήμωσιν τή; οικογενειακής εστίας.
Άλλά καί κανείς άς μ.ή συνηγορή ύπέρ τής άπολύτου αποχής
τή; γυναικός άπό τού άγώνος τοϋ ύλικοϋ βίου.
Άς άναστηλιοθή ή άγιότης τή; άρχή; τή; συμμετοχής- οσον
δ ’ αφορά τήν εφαρμογήν αύτής συμφώνω; πρός τάς ύπαγορευσει;
τής ήθική; καί τά; παραδόσεις τοϋ οικογενειακού μα; βίου, αύτο
είναι ζήτημα τό όποιον έκάστη οικογένεια θά λύση κατά τά;
ιδιαιτέρας τη; περιστάσεις.
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ΤΑ 11ΡΩΤΑ ΗΜΩΝ ΑΤΜΗΛΑΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
[Σ.Δ.Ο. Σπουδαιοτάτη Είναι τελευταία τι; συμβολή τοΟ z. Κ Γάδου εις τήν
ναυτικήν ιστορίαν, δημοσιευθεϊσα ύπό τόν άνω τίτλον έν τώ Ύαυτ/χώ ε’γζο.έ.τε'ω
(Carnet) τώ 1397, ήτι; έκτο; τοϊ επιστημονικού αύτή; διαφέροντος εχει πολύ καί
τύ εθνικόν διαφέρω·. δεικνϋουσα πώ; ή 'Ελλά; πρώτη μετεχειοίαΟη εν πολέμιο οΰ
μόνον άτμήλκια σκάφη, άλλά καί τό πυροβολικόν σύστημα τοΰ στρατηγού Ιίκιξάν;, οπερ έπέπρωτο νά έπενέγκη ολόκληρον έπανάστασιν έν τή θαλασαία τα
κτική καί τέλο; αυτήν τήν θωράκωσιν τών πλοίων. Χάριν τών φιλιστόρων εί; οΰ;
τυχόν οέν περιέλβη τά "Ναυτικόν έγκόλπιονυ ένεκα τοϋ ειδικοί αύτοϋ προορισμοί,
άναδημρσιεΰομεν τήν περίεργον ταύτην άνακοΐνωσιν ]

ΊΙ Καρτερία», ή «Καλαυρία» καί ή "Έπι/είρησις» είναι τά πρώτα πολεμικά
ατμήλατα τού έ<λην. ναυτικοί. Ταϋτα είναι τά πρώτα έπίση; έν τή Ιστορία-έξ
όσων ήδυνήΟην να έξακριόώσω— άναγραφόμενα ό>; μιτασ/.όντα πραγματικών πο
λεμικών έργων καί θαλασσίων μαχών. Οί Γάλλοι θέλουσιν ώ; τοιοϋτον το πρώτον
πολεμικόν αύτών ατμόπλοιου, οπερ υπό τό όνομα «Σφίγξ» μετε'σ/ε τή; προσβο
λή; τού Αλγεριού. Τό πολεμικόν έν τούτοι; γεγονό; τοΰτο διεξή/Οη μόλις τό
1830, ένώ τέσσαρα πρό αύτοϋ έτη ί, «Καρτερία» καί εν έτο; μετ’ αύτήν καί τα
δύο ετερα ελληνικά ατμήλατα «Καλαυρϊα» καί ./Επι/είρησι;» ένεφανίζοντο
έν ταΐ; ήμειέραι; Οαλάσσαις, ίνα μικρόν τι μετά ταϋτα λάόωσι τό ράπτισμα τοϋ
πυρά;. ΊΙ ύπό τόν στρατηγόν Μμπουρμόν καί τόν αντιναύαρχον Λυπερρέ έπί τήν
’Αλγερίαν στρατεία κατήρχετο εϊ; τήν άκτήν τοϋ Σιδί-Φερρούχ τή Ι ϊ Ιουνίου
1830. ΊΙ «Καρτερία» κατέπλεεν εϊς τήν καθ' ήμα; θάλασσαν τό φθινόπωρου τοΰ
έτους 1820. ΊΙ άτμήλατο; αΰτη ναός ζαί πέντε άζόμη άλλαι ειχον παραγγελΟή
εϊ; Αγγλίαν, ήτι; ποοηγήθη πασών τών ευρωπαϊκών χωρών έν τώ εϊδει τούτορ
τής βιομηχανίας, άν-.ί εκατόν πιντήκοντα χ-λιάδων λιρών στερλινών, καταζζ.ηΟεισών έζ τοΰ δευτέρ υ λεγομένου έθνικοϋ δανείου τή; Έπαναστάσεως. Λέγεται
οτι τό έν Δέπτφορδ ναυπηγείου τό άναλαοόν τήν ναυπήγησιν τών σκαφών τούτων,
ευρισκόμενον εί; σχέσεις μετά τής αιγυπτιακής κυόερνήσεω; έξετέλει μετά προφα
νούς δζνου πάσα; τά; έζ τής 'Ελλάδος διδομ-νας αύτώ παραγ-ρελίας. Άλλοι πά
λιν εϊς άλλα; άποδίδουσιν αΐτ α; τήν τοιαύτην βραδύτητα. "Οπω; καί αν έχη τό
πράγμα εν είναι ρέίαιον οτι ίκ τ··'>ν ίξ παραγνελΟέντων ατμοκινήτων τά τρία μό
νον παρεδόόησαν, τά οέ λοιπά δέν ηϋτΰχησαν νά ιδωσι τά έλίηνικά ύδατα, σαπίντα έν τοϊ; άγγλικοΐ; νεωρίο ς.
Το δτι ή 'Ελλά; μόλις έπανερχομένη εί; τό φώς μετεχειρίσΟη προίτη ίν πο.
λέμω προσφατοτάτην έπινόησιν ούδινα πρεπι· ΰπερμιτρω; να έκπληξη. Έν ώ
χρόνω τό πολεμικόν ναυτικόν -.ή; Χύσεως έστενεν ύπό τό βάρος παλαιωΟεισών
παραδόσεων, τό πνεύμα τή; καινοτομίας φυσικοίτερον ήτο νά συναντήση τι; παρά
τιι; έζ ριζοσπαστικών κεφαλών συγκροτημένοι; φιλεϋλην.ζο'; κομιτάτο·.; καί έν
τοϊ; διαόουλ οι.· ΐλ.ου; ασυνήθους ναυτική; εύτολμ α;, άπαυδήσαντος έκ τή; άπαύστου κατ αυτού επιθέσει»; δύο τών ισχυρότατων τών τότε χρόνιον στυλών. Διότι
τα ιστιοφόρα μί/ ρ·. τοϋ 1850 καί πέραν άκόμη όιατιλονεικοϋσι βήμα πρό; βήμα
τό έδαφος, έ; ού κάτιόρθωσαν τέλο; νά τά έκόάλωσι τά ατμήλατα σκάφη.
Μέχρι τοϋ ΙΝίίΙ έί άχισια βλέ.τει τι; εν τοϊ; στόλοι; ατμόπλοια, χρησιμεύοντκ ζαί
ταϋτα εις ρυμούλζησιν τών πλοίων τή: γραμμή; ναί εϊ; ταχυδρομικά; υπηρεσίας.
ΔΓ ιστιοφόρων ό Γάλλο; ναύαρχο; Ι’ουσστν ,άαζει τόν εϊσπλουν τ-.ϋ Τάγου έν ίτει
1831. δι’ ιστιοφόρων ό ναύαρχο; Μπωδέν ζαταδάλλει το φρούριον τοϋ Αγίου
Ιωάννου τή; Οΰλόας, ζ:' ιστιοφόρων οί Ι’ώσσοι ζαταστρέφουσι τόν τουρκικόν στύ
λον έν Σινώπη τώ 1854. Είναι άλ.ηθέ; ότι τά πρώτα πολεμικά σκάφη ώς ή "Καρ
τερία», ο«τα τροχοφόρα, ι’χ·-ν έλαττώματα άπιρ δι» γινιόσκιι το σύγχρονον ναυ
τικόν. Τ . μέγεθος τη.ν τροχών εκτεθεί μίνων εϊ; τύ πϋρ τών πολεμίων καϊ εϊ; τά;
μια-.χς συρράξεις, ή έπ' αύτοϋ· έπιρροή τώ» κυλ·νδήσεων τοϋ σκάφους καϊ ίπομίνως ή ανακοπή τοϋ δρόμου τοϋ πλοίου, τό άπροστάτευτον τών μηχανών ας αύτή
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ή φύσις τοΰ σκάφους άπήτει κατά μέγα μέρος τεθειμένα; ϋπεράνω τή; ίσά'/ου
γραμμής, πάντα ταϋτα ετασσον τά τροχοφόρα ατμήλατα ε·; τήν τάξιν πλοίων
βοηθητικών ζαϊ επικουρικών, ούδείς δ" έτόλμα νά φαντασθή όλόκληρον ζ.αί πλήρη
παράταξιν μάχη; έξ ατμηλάτων σκαφών. ΊΙ δόξα αϋτη έπεφυλάσσετο εί; τά έλικοζινητα.
Μεθ’ όλα ταϋτα ή άτμήλατο; κορόέτα, ό άτμοδρόμων, αν ήθέλαμεν νά τήν όρίσοηαεν ζατά τό Ν. Όνοματολογιον, «Καρτερία» δέν ύπήρξεν άνίσχυρόν τι πολ.εμιστήριον ζατά θάλασσαν όργανον. Τοΰτο βεδαιοδβι τά αξιόλογα αύτή; κατορ
θώματα έν τώ'Λμόραζιζώ καί τώ Εύόοϊζώ κόλ.πω, έν ΙΙειραιεΐ καί τοϊ; μιζρασιατιζοϊςπζραλίοι;, καί πρό παντό; τά έν τφ Κορινθιαζώ, ένθα παρά τήν Σκάλαν τών
Σάλωνων κατέ6α·ε καί συνέτριψεν όλόκληρον μοίραν τοΰ όθωμανιζοϋ στύλου. Τό
ζλε'ο; τοΰτο οφείλει άφ’ ένό; μέν εί; τόν δεξιόν ζαί άτρομητον κυβερνήτην αύτής
"Αστιγγα ζαί εί; τό γενναίου καί άφοσιωμένον αύτής πλήρωμα, άφ’ «τέρου όχι
όλιγιύτερον είς τό ισχυρόν αύτή; πυροβολικόν. "Οπω; τό ατμήλατον αύτή; σκάφος
άπετέλει ολόκληρον έπανάστασιν έν τή παραδεδεγμένη ά'χρι τής έποχή; έκείνη;
ναυπηγίύ τών πολεμικών στύλων, οΰτω ζαί τό πυροβολικόν αύτής εδιδε τό σύν
θημα τής άνατροπή; τών παλαιών θεωριών, αϊτινε; έζράτουν άζο’μη τότε έν τοϊ;
όπλοστασίοις. ΊΙ «Καρτερία» έβαλλε οιά κοίλων βλημάτων i la I’aixhans. Εκ
τοϋ γεγονότος ότι νέα φάσις πραγμάτων ζατήρξατο διά τή; έφαρμογή; τής νέας
δι’ άτμοΰ κινητήριου δυνάμεω; έπί τών πολεμικών πλοίων ζαί διά τή; έζσφενδονήσεως οβίδων πεπληρωμένων εκρηκτικών υλών ύπό εύθϋ βαλλόντων τηλεβόλων
εύχερώ; συνάγεται ή ιστορική σημασία τοϋ σκάφους έζείνου, οπερ πρώτον πάντων
έπωφελήθη έν πολέμιο τή; νέας-ταύτη; διπλής έπινοήσεως, ήτι; έν τω αίώνι τούτοι
έμελλε νά μεταόάΰ.η έντελώ; τήν όψιν τών στόλ.ων.
ΊΙ άρζούντω; εύμεγέθης, άτελή; ομ.. ; τ' άρμενα «Καρτερία», είχε μηχανήν,
έν Λονδίνιμ τοποθετηθεί σαν, μή δυναμένην νά προσδώση αύτή ταχύτητα μείζονα
τών έξ μιλν ίων. Οΰτω ζαί ή οΚαλαυρία» καί ή «Έπι/είρησις». Φαίνεται δέ ότι
οί ενάντιοι άνεμοι τοσούτον έπηρέαζον τον πλ.οΰν αυτής, οϋστε ή άρχιζή ταχύτη;
της έξέπιπτε ταχέως εί; τό ήμισυ τοΰ συνήθους αύτή; δρόμου. Εί; άντιστάθμισιν
ευτυχώ; τή; άδυναμίας ταύτης είχεν, ιό; εϊπαμεν, πολεμικόν οπλισμόν καινοφανή
ζαί ισχυρότατου. Τύ πυροβολικού αύτή; συυίστατο έξ όζτόι τηλεβόλων βαλλόυτωυ
σφαίρα; έξήκοντα όζτόι λιτρών, όπερ τότε έθεωρεΐτο δικαίως μέγα τι. Ιΐσαν δ’

αύται ή οβίδες Paishans ή συνήθεις σφαίραι, αϊτινε; έπυρακτοΟντο έν καταΰ.λήλ.οι;
κλίβανοι; έπί έσχαρών,άφοϋ δέ τό τηλεβόλου έδέχετο τήυ έζ πυρίτιδας γόμωσιυ αύτοϋ
καί λεπτήν ζαϊ εύμάλαζτον πλίνθον έξ άργιλλοίδου; γής. κατηυθύνετο δέ πρώτον
καί έπί τόν σκοπόν, δύο πυροβοληταί λαμβάνοντε; αύτά; διά πυραγρών είσιόθουν
εϊ; τό πυροβόλου, ένώ τρίτος ταχύ; εθετεν εϊ; αύτό τό πΰρ προτού ή έκ τή; πυρι
φλεγούς σφαίρας Οερμοτη; μεταδώση τό πΰρ εις τήν έν τώ πυθμένι τοΰ κοίλου πυ
ρίτιδα. Λί οβίδες όμως Paixhans προύζάλισαν ιδίως τήν γενικήν τότε ζατάπληξιν. ΊΙ ίν τώ τουρκιζώ στρατοπέδω έντύπωσι; ήτο τοιαύτη ώστε Ρεσιτ-πασα; ό
Κιουταχή; ϊνα ζαταδείξη εις τον σουλτάναν τήν δύναμιν τών άντιμάχων στρατευ
μάτων άπέστειλεν αύτώ βλήμα τή; «Καρτερίας» περισυλ.λεγέν έζ τοΰ πεδίου τής
μάχη; παρά -.όν "Αγιον Σπυρίδωνα τοϋ Πειραιώς. ΊΙ όβί; I’aixhans είναι εκείνη
ήτι; μικρόν κατά μικρόν εμελλε νά παραγάγη τήν άνάγκην τή; σιδηρά; έπενδύσεω; τών πλοίων. Κατά τού; πρώτου; ακόμη τή; έζπνεούση; έζατονταετήρίδο;
χρόνου; τά τηλεβόλα εβαλλον άποκλειστικώ; σφαίρα; πλήρεις, συμπαγείς, όλοσώμους εϊτ' έν ξηρά, εΐτ’ εν θαλάσση. "Οταν δέ τό πυροβολικόν έπρύκειτο νά ράλη
κατά φρουρίων καί ΐσχυρώιν στρατοπέδων βόμβας, κοίλα βλήματα πεπληρωμένα
εκρηκτικών ύλών, μετεχειρίζετο προ; τοΰτο τού; όλμους, βάλλοντας ύπό μεγά
λην γωνίαν. Τά βλήματα ούτως ύπερόάλλοντα τα τείχη έπιπτον ζαί έξερρήγνυντο έντό; τών πόλεων καί τών στρατοπέδων, έπιφέροντα δεινοτίρα; ζαταστροφά;
τών εύθυφόρων βλημάτων. Διατόρως δμω; ειχον τά πράγματα έν θαλάσση. Ί*
περιωρισμένη τοϋ ζαταστρούματος, ζαί κινουμένη άλλως, τού πλοίου επιφάνεια
δέν παρεΐχεν επαρκή σκοπόν εί; τοιούτου είδους ζαταπυροβόλησιν. Δέν ύπελείπετο λοιπόν εϊς τήν διά τοΰ πυροβολικού ζαταπολέμησιν τών πλοίων ή ή εύθυβοώα,
ήτι; δια πληρών, δηλ. μονοζομμάτων. ένεργούμένη σφαιρών βραδείας ζαί σχετικώ; έλασοάς έπέφίρεν εϊ; τόν προσβαλλόμενο·· ζημίας. Διά τούτο άπό τοΰ. τέλους
τοϋ παρελθόντος άζόμη αίώνο; προήλθε·· εϊ; τό μέσον ή ιδέα τής οιά τών συνή
θων τηλεβόλων,—τών ευθυβόλων.— εκσφενδόνισε···; κοίλων βλημάτων. Ή έτίλεια φαίνεται έν τούτοι; περί τή» κατασκευήν τών οβίδων, έζ.ρηγνυμίνων προώρω;
έντός τοΰ πυροβόλου, έπήνεγζε τήν έγζατάλειύιν τή; έπινοήσεω;. 'Ολίγον τι βραδύτεσον ό μέγας Ναποζ.έων έ·· τοίς πολέμοι; αύτοϋ ζατά τής ’Αγγλία; εζήτησε
παρά τοϋ πυ-.·.ό·λ·κού βλήιατα καταστριπ·.·κ·ίτερα τώ· τότε συνήθων. Ό
I’aixhans προέτεινε τότε βόμβας βαλλόμενα: σχ.-εδόν όριζοντίως, άλλα ματαίω;
προονπάθησε νά πείση αύτόν περί τής άποτελεσματικότητο; τής έφευρέσεώς του.
Τώ 1819 έπαν.'λαβε πάλιν είς μάτην τά; προτάσεις του πρό; τή·· γαλλικήν κυβέρνησιν ζαί τέλος άπαυδήσα; έν τώ -.οιούτ·» άγών. έζήτησε τήν άδειαν νά δημο- ·.' --'■ ■·-■ Σ. ετα;: λοιπός καί έδημοσ^υαϊ ϋο ύπό τόν
τίτλον «Nouvdlc force maritime :ρ-.ν του, είς ό προσήρτησε καί σχέδια τριών
τηλεβόλων χυτού σιδήρου τώ· 4S.XU καί Kill—δηλαδή τηλεβ·λ·.·ν δυναμένων νά
βάλλωσι σφαίρας συμπαγείς, έκ τώ·· παλαιών, τοιούτου βάρους—διαμετρήματος ίν
άλλοι; λόγοι; τών 18, 21 ζαί 27 ύφεκατομέτρων. Εννοείται οτι τά τηλεβόλα
ταϋτα δέν έπρόζειτο νά βάλλωσι πλέον τοιαύτα; σφαίρα;, άλλ οβίδας κενά;, αίτινε; ήθελον πζηρ-.θή δι' εκρηκτικών ύλών. Τό βιβλίο·· τοΰτο, έν ωό στρατηγό;
Paixluns προλέγει τήν ανάγκην τή; θωρακοίσεω; τών πλοίων, επιφανεν τώ 1.S22
ένεποίησεν αισθησιν έν Γαλλίφ ΊΙ κυβέρνησες προίόη εϊ.· πειράματα, ίπερ ϊσχον
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πλήρη Επιτυχίαν. Μετ' ολίγον έμάλλε νά χρησιμοποίηση πρώτη λίαν έπιτυχώ;
τήν νέαν έπινόησιν ή έκ τή; τέφρας της άναγεννωμένη 'Ελλά;, παρέχουσα οΰτω
τό μέτρο» τοϋ γενναίου καί προοδευτικού αυτή; πνεύματο;. Έν τή Δύσει το νέον
οπλον έβράδυνε λίαν νά γίνη γενικώς αποδεκτόν. Αυτή ή Γαλλία, πατρϊς τοϋ έπινοητοϋ, άνέμεινε πρώτον τήν παραδοχήν τή; νέα; έπινοήσεω; υπό τή; ’Αγγλία;
ζαί τή; Ρωσσία; ζαί μέχρι του 1848 έτι τά πλοία έφεραν μέγαν αριθμόν τηλε
βόλων μή βαλλόντων ζατά τό σύστημα Paixhans. Ή «Σφίγξ» έν τούτο:;, περί
ή; ανωτέρω ε'πομεν, και ήτις αδίκως φέρεται ώ; τό πρώτον μετασχόν πολεμική;
ένεργεία; ατμήλατον σκάφος, ήτο έζ τών ολίγων το'τε σκαφών άτινα έφεραν οβιδο
βόλα. Είχε 3ύο μόνον τοιαϋτα. ΙΙροσθέσωμεν δ’ ενταύθα εί; συμπλήρωσιν τοϋ
ιστορικού τούτου σημειώματος, δτι αΰτη ου μόνον τέσσαοα μετά τήν «Καρτερίανν έτη ένεφανίσθη έν τοίς πεδίοι; τών μαχών, αλλά καί ουδέ συνεπλάκη πρδ;

πολέμια σκάφη, άπλώ; ΰποστηρίξασα τήν έπί τή; άλγερινή; άκ-.ή; άπόδασιν τοϋ
γαλλικού πεζικού. Ή «Καρτερία» απομένει ή πρώτη ναυμχχήσασα ατμήλατο;

ναϋς.

Κ· Ν. Ραδοε

ΕΒ&ΟΜΑΑΙΑΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΣ
Ό σϊρ Τζών Λοϋμποκ είναι πρόσωπον γνωστόν καί παρ’ ήμίν άλλα τό
δνοαα αύτοΰ συνδέεται μέ ΰπόθεσιν πρώτον δυσάρεστου, έπειτα πολιτικήν, μη
έχουσαν πολλήν σχέσιν με τά; σελίδα; ταϋτας· διότι είναι ό πρόεδρο; τοϋ αγγλι
κού κομιτάτου τών κατόχων έλληνιζών χρεογράφων, μεθ’ ού ή ήμετέρα κυβέρ-

νησι; ήλθεν εΐ; διαπραγματεύσεις διά τόν συμβιβασμόν.
Άλλ’ ό σίρ Τζών Λοϋμποκ είναι γνωστότερο; ώ; μέλος τή; Βασιλική; ’Ακα
δημίας τοϋ Λονδίνου, μέλος τής Βουλής, μέλος τοϋ Συμβουλίου τής βασιλισσης
πρόεδρο; τοϋ Εμπορικού Επιμελητηρίου τοϋ Λονδίνου, πρόεδρο; τοϋ Γενικού
Συμβουλίου τοϋ Λονδίνου, ζαί επιστήμων, καί φιλόσοφο; και συγγραφεύς.
Ώ; τοιοΰτο; δέ πλήν τών επιστημονικών έργων του «δημοσίευσε ζαί συγ
γράμματα μικρά, πρακτικά, βιβλία παροϋσιάζοντα ΰπό τύπον δημώδη χαί εύ'ληπτον τά πορίσματα μακρών καί σοβαρών μελετών Εί; τήν τάξιν δέ τών βιβλίων
τούτων κατατάσσονται καί ή « Ευτυχία τοϋ βίου, υ καί ή « Χρήσις του βίου »

κατά τά; ίδιοτρόπου; ονομασίας ας δίδει οΰτο; εί; αυτα.
Τό πρώτον έξ αυτών έδημοσίευσε πρό πολλου, τό δεύτερον είναι νεώτερον,
μετεφράσθησαν δέ άμφότερα εί; τήν γαλλικήν, ζαί Οά ήτο ευχής έργον νά μετεφράζοντο χαί εις τήν ελληνικήν. ’Ολίγα αποσπάσματα έκ τής « Χρήσεω; τοϋ
βίου » μάς ένθυμίζουσι τό λαμπρόν βιβλιάριου « Υγιεινή τή; ψυχή; » τοϋ Γερ
μανού Φεουχτρσλέόεν, τό έκδοθέν καί παρ’ήμϊν ίλληνιστί ύπό τών χ.κ. Μπάρτ
καί Χίρστ, τό όποιον δύναται νά καυχηθή ότι αριθμεί φανατικού; φίλου; καί
θιασώτα;.
Ό Τζών Λοϋμποκ έιναι αισιόδοξος, καί τά βιβλία του τά κοινωνιολογικά τά
εμπνέει αισιοδοξία τή; όποια; τόσην ανάγκην έ-χει ό τόπο; μας,τόν οποίον έπλημμύρησε κατά τά τελευταία έτη ή απαισιοδοξία τών μεγάλων πνευμάτων, τά

όποια έπεχράτησαν iv τή πολιτική καί τή φιλολογία.
Φρονεί ό Λοϋμποκ ότι πας άνθρωπος δύναται νά διέλΟη τόν βίον χαίρων.
Φρονεί δτι ή βούλησι; τού ανθρώπου είναι πανίσχυρος, και δύναται τις διά τής
δυνάμει»; τής βουλήσεως είτε έπί τών περιστάσεων νά έξασκήση επιρροήν, είτε
τά αναπόφευκτα μετά ήσσονο; νά δεχθή θλίψεως.
Τά αποφθέγματα του είναι θαυμάσια, καί εγκλείουν παρατηρητικότητα άνεκτιμήτου βαρύτητα; καί όξυνοίας. Πώς σα; φαίνεται έξαφνα τό αξίωμα τούτο :
ο Διά νά έπιτύχη τις εί; τήν ζωήν του, ό τρόπος, τό tact, είναι μάλλον απα
ραίτητον παρά τό πνεύμα, τό talent. » Και τό άλλο τούτο τό εξηγούν πολλά
φαινόμενα καί τοϋ ήμετέρου κοινωνικού καί πολιτικού βίου : «Οί πλείστοι τών
ανθρώπων, όπως άποφύγωσι τόν κόπον τού νά συλλογισΟώσι καί χρίνωσι μόνοι
των περί υμών. πράγμα λίαν δυσάρεστου εις αυτού;, σας άπονέμουσιτήν αξίαν,
τήν όποίπν σεΐ; οί ίδιοι απονέμετε εί; τόν έαυτόν σας. »
Άλλ’ άν τό αξίωμα τούτο λύει τό μυστήριον τή; προαγωγή; πολλών ανικανο
τήτων, ακούσατε χαί τό άλλο τούτο, ίνα μάΟητε διατί πολλαί ικανότητες
μένουν εις τή γωνιά. « Μή δοκιμάσητε ποτέ. λέγει ό Λοϋμποκ, νά άποδείξητε
τήν υπεροχήν σας. διότι ολίγα πράγματα ΰπαρχουσι τά δυσαρεστοΰντα ένα άν
θρωπον. οσον τό νά αισθάνεται ίαυτόν υποδεέστερον. »
Φρόνησι; λοιπόν ! Διότι δεν άρχει μόνη ή αξία, απαιτείται και ή ιδιαιτέρα
εκείνη πνευματική ίδιότης δι’ή; αντιλαμβάνεται τι; τή; αληθούς ΰποστάσεως καί
τών απαιτήσεων καί αναγκών τής κοινωνίας, ή ίδιότης ή καθοδηγούσα ώ; μίτο;
’Αριάδνη; εί; τόν όσημέραι λαβυρινΟωδίστιρον άποβαίνοντα βίον τού; βιοπαλαι
στή;, εί; οϋ; ή γέννησι; ή άλλα·, «ύνοΐχαί περιστάσεις δέν έχουν εξασφαλίσει τήν
ευτυχίαν τοϋ βίου, τό επιφανές τή; κοινωνικής θέσεως.

Γάλλο; ζριτικογράφο;, κρίνων τό έργον τοϋ Λοϋμποκ, άποφαίνεται ότι ό συγγραφεϋ; τής « Χρήσεω; τοϋ βίου » προσηλόνει κατά προτίμησιν τά βλέμματά
του εις τά όψηλύτερα καί τά μέσα στρώματά τή; ανθρώπινης κοινωνία;, τώ
διαφεύγουσι δέ τά κατώτερα. Καί όμως, λέγει ουτος, εις τά κατώτερα ταύτα
στρώματα «βρίσκονται οί άναξιοπαόοΰντες, οί δεδιχαιολογημένως έξανιστάμενοι.
Άλλα τί; Έλλην αγνοεί δτι οί πάσχοντε; καί έξανιστάμενοι παρ’ ήμίν δέν
«βρίσκονται πολ·υαρ·0μότεροι εί; τά μέσα αλλά εί; τά κατώτερα στροίματα τή;
έλλ.ηνική; κοινωνία; ;

προεο/ιή τοϋ Βασι.Ιιιάόου eic τόν «Παρνασσόν». — Προχθές Παρασκευήν
σεμνοπρεπή; έτελέσθη έν τώ Σύλλογε» «Παρνασσώ» εορτή, ή τή; άναστηλώσεω; τής προτομή; τού Βασιλειάδου, περί ού τοσούτο; επ’ εσχάτως έγένετο λό
γος, εν τή αιθούση τού σχολείου τών ’Απόρων ΙΙαίδων τού συλλόγου τούτου, διότι
ό Βασιλειάδη; ύπήρξεν εις τών ιδρυτών αύτοΰ.
Ο κ. Πολίτης, πρόεδρό; τού Συλλόγου, άπεκάλυψε τήν προτομήν έν τή πληθούση αιθούση τού «Παρνασσού» άναμνήσα; δι ολίγων τό έργον τοϋ Βασιλειάδου, ’έδωκε δέ τόν λόγον εί; τόν γραμματέα τή; σχολή; κ. Βριζάκην, μετά βραχείαν άγόρευσιν τού όποιου ώμίλησε περί τού Βασιλειάδου ώ; συγγραφέω; καί
ποιητοϋ ό κ. Α. Μάτεσης, έξάρα; τήν δραματικήν ιδιοφυίαν αύτοΰ.

Η

ήν 16)28 ίσταμένου μηνό; θέλει ΰποδεχθή έν τή Γαλλική Ακαδημία, ώ; μέλο; αυτή; ό κ. ’Ιωσήφ Μπερτράν τόν κ. Γάστωνα Πάρη, διάδοχον τοϋ Παστέρ, τήν δέ 13)25 Φεβρουάριου ό κ. Έδουάρδο; Έρβϊ θέλει ΰποδεχθή τ.ν Μαρκήσιον Κόστα δέ Μπηρεγκάρ διάδοχον τού Καμίλλου Δουσέ Διά δέ τήν έκ τοϋ
θανάτου τοϋ Σαλλαμέλ Λακούρ κενωθείσαν θέσιν υπέβαλε τήν υποψηφιότητά του
καί πάλιν ό Ζολα.

Τ

ί τάφοι ’Δ.ϊεήάι-όρσυ τον Μεγά.Ιον καί τής Λ'^εο.-τάτρας. — Ό διαπρεπής
αιγυπτιολόγο; Μάσπερο ανέλυσε διά μακρών έν τή έν Παριιίοις’Ακαδημία τών
Επιγραφών ζαί τών γραμμάτων τό ύπό τόν άνω τίτλον αξιόλογου σύγγραμμα
τού έν ’Αλεξάνδρειά κ. Λ Ζογέπ, έν ώ ό συγγραφεΰς περιέλαβε πάσα; τά; μέχρΙ
τοϋδε έξενεχθείσα; γνώμα; περί τή; τοποθεσία; τών τάφων τοϋ Αλεξάνδρου καί
τή; Κλεοπάτρας.

Ο

Είναι γενιζώ; παραδεδεγμένου δτι τό « Σώμα » όπου πιστεύεται ότι έτάφη ό
μέγα; καταχτητής έκειτο έπί τής θέσεω; οπού σήμερον έγείρεται έν Άλεξανδοεία
τό φρούριον Κόμ-έλ-Δίκ.

Ό ζ. Ζογέπ εκθέτει έν τώ πρώτε» μέρει τού συγγράμματος τόυ τά; λεπτο
μερείς άφηγήσει; διαφόρων προσώπων ίσχυριζομένων οτι ε’ιδον έν τή θέσει ταύτη
ζατά διαφόρου: έποχας υπόγεια πλήρη σαρκοφάγων, έν οί; άνεπαΰοντο ό ’Αλέ
ξανδρο; ζαί πολλοί τών Πτολεμαίων.
Άνασκαφαί γενόμεναι κατά τό 1881 εφερον εί; φώ; πολλά υδραγωγεία ρωμα
ϊκής έποχ_ής, βυζαντινός υπονόμου; καί άμορφα ερείπια σπουδαίων κτιρίων. Παρετηρήθη δέ δτι έκ τών ερευνών τούτων ήρχισαν νά σχηματίζωνται διάφοροι παρα
δόσεις περί τού ζητήματος.
Έν τώ δευτέρω μέρει ό συγγραφεύς αναπτύσσει δτι ή Κλεοπάτρα δέν έν.ταφιάσθη έν τώ τάφω δν είχε προετοιμάσει ή ιδία, άλλα έν τή νεκροπόλει τοϋ Ά>.»ξάνδρου καί τών Πτολεμαίων.

Συζητών τά ζητήματα ταύτα και συγκεντρών τά στοιχεία τά κατάλληλα ποό;
διαφώτισιν αύτών ό κ. Ζογέπ έδωκε λαμπρόν παράδειγμα τό όποιον εποεπε ν’ άκολουθήσωσι καί άλλοι ’Αλεξανδρινοί. ’Εάν, λέγει ό κ. Μάσπερο έν τέλει τή; άναλύσεώ; του, ή παλλαισθησία ήν ό κ. Ζογέπ άποδεικνύει διά τά; αρχαιότητα; τή;
γενεθλίου πόλεώ; του, ευρισκε μιμητός, θά έβλέπομεν ταχέως λυόμενα πολλά προ
βλήματα θεωρούμενα άλυτα μέχρι τοϋδε.

Βυζαντιη'ι ΐποποΰα κατά τό τί.Ιος τον Ι'.αίωνος. — 'Γοιοϋτον φέρει τίτλον

Η

τό νέον έργον τοϋ διαπρεπούς βυζαντ ινολόγου Γουσταύου Σλούμπεργερ, μέλους
τοϋ Γαλλικού Ίντιστούτου. Είναι συνέχεια οΰτω; είπεΐν άλλου έργου του, δημοσιευθέντο; πρό έτών, υπό τόν τίτλον : E'n: Βυζαντινό/; αΰτοχράτωρ χατά τόν Γ.

αΐ&να, Arικηφόρον Φιύχβι;.
Ό Σλούμπεργερ έν ΓΙαρισίοι; μετά τοϋ Κρούμβαχερ έν Μονάχω είναι φωτει
νότατοι αστέρες έν τώ στερεώματι τή; Βυζαντινής ιστορίας, νέον καί λαμπρό»
έπιχύσαντες έπ’ αυτής φώ; καί άναδείξαντες τήν έν τή γενική ιστορία καί έν τή
ιστορία τού πολιτισμού μεγίστην σημασίαν τή; ελληνική; του. Βυζαντίου αυτο
κρατορίας.
«Ό κ Γουσταϋος Σλούμπεργερ, έγραφεν ό Άλφρέδος Ι’αμπώ έν τή «Επι
θεωρήσει τών Δύο'Κόσμων» έπί τή έκδόσει τοϋ πρώτου τών σημειωθέντων συγ
γραμμάτων του ητο έξαεσίω; προητοιμασμένος διά τών μελετών αυτού περί τή;
ανατολικής αρχαιολογίας, νομισματική; καί σιγιλλογραφία; διά τό έργον δπερ έηεχείρησε τό νά έπαναφέρη δηλονότι εϊ; τήν ζωήν μίαν έποχήν τή; βυζαντινή; ιστο
ρία; ήτις ενώ ευνοείτο τοσοϋτον παρά τοί; μεγάλοι; σοφοί; ήμών τοϋ ιζ'. αϊώνο;
παρημελήθη παρ’ ήμών τοσοϋτον χρόνον.»

Έν τώ νέω συγγράμματι τοϋ διαπρεπούς βυζαντινολόγου τό κύριον πρόσωπον
είναι ό αύτοκράτωρ Ιωάννης ό Τσιμισζ.ής, μία τών μεγαλειτέρων μορφών τοϋ
Βυζαντίου, παρέχει δέ τό σύγγραμμα τούτο ζωηράν εικόνα τών αγώνων οΰ; διεξήγαγε τό Ανατολικόν κράτος καί οί βυζαντινοί πατρίζιοι άπό τοϋ θανάτου τοϋ
Νικηφόρου Φωκά μέχρι τών πρώτων χρόνων Βασιλείου τού Β'. Πόλεμος έν τώ
έξωτερικώ κατά τών Ι’ώσσων, τών ’Αράβων, τών Άλλεμανών, τών Βουλγάρων,
συνωμοσίαι καί στάσεις τών δύο Βάρνα έν τώ έσωτεριν.ώ πληροΰσι τήν περίοδον
ταύτην μέ τήν ΰπέροχον,τήν ηρωικήν μορφήν τοϋ Τσιμισκή.
Εικόνες δέ 209 μετά 9 πινάκων, παριστώσαι μωσαϊκά, δίπτυχα, ελεφάντινα
κοσμήματα, μικρογραφίας, σταυρού;, μετάλλια, λείψανα κλπ. διαφωτίζουσι άπ<έτω; τό έξιστορούμενον δράμα τή; βυζαντινή; μα; ιστορίας τής λαμπρά; περιόδου
τοϋ I'. αίώνος.

Έκ τοϋ Βασιλικού τυπογραφείου Ν. Γ. Ίγγλ'ση.
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