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ΕΣΤΙΑΣ

ΕΑΝ ΟΛΩΣ ΠΕΡΙΟΛΟΝ προόδου άποτελεΐ η έκδοσις
τοΰ παρόντος Δεκάτον Τετάρτον τόμον τΰς ο Ποι
κίλης Στοάς». Γενικεύουσα την έν γένει δράσιν της
εις έργασίαν χρησιμωτέρου καί έ&νικωτέρου σκοπού, μέ
νέας βλέψεις, ύπό τήν ίδιαν αύίής πάντοτε μορφήν,
συνεχίζει τήν έκδοσίν της, έντείνουσα τό θάρρος της εις
τήν πραγμάτωσιν σπουδαιοτέρου προγράμματος, ου ή
άλη&ής έπιτυχία ύπισχνεΐται τήν ύπαρξιν ενός ’Ετηόίον όπονδαίον Περιοδικοί? Συγγράμματος, έκ
τής δημιουργίας του οποίου έπιζητηϋήσεται πλέον μία νέα Φιλολογική άνα~
πτέρωσις, μία νέα Φιλολογική άφύπνισις, μία πλήρης έν τώ συνόλω Φιλολο
γική άναγέννησις.
Οιτχί πλέον υπό τόν τίτλον ΊΙμερολόγιον, άλλ’ ώς ΕΘΝΙΚΗ
ΕΙΚΟ ΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ Έκδιδομένη κατά τά τέλη τον
μηνδς Μα’ίον έκάόνον έτους; άποδ ΰεται εις νέον αγώνα, ώς εύοίωνον απαρ
χήν τής νέας Ε&νικωτέρας αποστολής καί χρησιμότητος αυτής παραδίδουσα
εις τήν έκτίμησιν του 'Ελληνικού δημοσίου τόν παρόντα Ι40ν τόμον του 1899.
Ούτω αίρεται ή «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» υπέρ τά τετριμμένα, μή συναντωμένη
δέ πλέον προς τάς συνήθεις παρ' ήμΐν ημερολογιακός έκδόόεις, μέ &ερμοτέρους πό&ους προσατενίζει τά λευκά ιδεώδη τής προόδου, τέμνουόα νέαν
οδόν μετά νέου σθένους καί πεποι&ήσεως, ήν ή «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» ύπερηφάνως αντλεί έκ του δεκατριετους αντης Φιλολογικοί? παρελθόντος.
Ή συμβολή τήν οποίαν ή «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» υπέρ του Ε&νικού καλού
κατέβαλε μέχρι τούδε, έκδιδομένη ώς ’Εθνικόν ΊΙμερολόγιον απομένει αρκούν
τως πλούσια, είναι έξαιρέτως αγνή. Ηγή&η πάντοτε έν τή προόδφ καί κατακτώσα
διαρκώς νέας έκτιμήσεις, ένεκαίνισε νέους σταθμούς πνευματικού βίου καί έργα
σίας, άνά παν 'έτος νέα προσ&έτουσα ζώπυρα ζωής, άνά πάντα ένιαυτόν σημειούσα
νέαν πρόοδον καί προσάγουσα σελίδας εις τήν Φιλολογίαν τής πατρίδος ημών.
Νυν έκδιδομένη τού λοιπού ώς ΕΘΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ώς τό αέτωμα τής καθολικής έτησίας παρ’ ήμΐν παραγωγής,
Επιστημονικής, Λογογραόικης καί Καλλιτεχνικής, χάρις εις τήν
όμό&υμον έμψύχωσιν τών προεστώτων εις τά Ελληνικά Γράμματα ’Ανδρών, μέ
Ό'αρραλεωτέρας τάς πτήσεις τού πνεύματος καί άρρενωποτέρας τάς έμπνεύσεις
τής τέχνης, ή «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» διανοίγει ΝΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ κα&' ολο
κληρίαν ανακαινιστικής σταδιοδρομίας, ονειροπολούσα ενρυτέρους ορίζοντας προό
δου, καί έν άληΰεστέρα άφοσιώσει καί έγκαρτερήσει σπεύδουσα εις τήν πλήρωσιν
ανάγκης πολυτρόπως ΕΘΝΙΚΗΣ, διά τής ύπάρξεωςΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ
αξίας ίδιαζούσης προσοχής καί ύψίστης φιλολογικής βαρύτητος και περιωπής.
Εντεύθεν τό Ήμέτερον ”Εργον έπιζητεΐ εύτόλμως τήν ένθερμον ένίσχυσιν τών απανταχού 'Ελλήνων, άνυψούμενον έκεϊ, έν&α κα&οδηγούσιν αυτό τά
παρήγορα όνειρα τού Πολιτισμού, καί αί εύγενεΐς τού Ελληνικοί? ’'Εθνους,
τού ήττημένου, άλλ' άηττήτου ή&ικώς Ε&νους, τάσεις.

Γχ»
X Ρ1ΓΥΡΏ στ’ άρματα τά τιμημένα

ποϋ ησυχάζουνε, ή Δόζα φτερουγίζει
και μ όνειρα πολέμων περασμένα,
•θριάμβων όνειρα, τά νανουρίζει.
35

Καί μέσ’ άπ’ τάρματα πήδα καί λάμπει,
ωσάν Αυγής χαμόγελο, ή Ειρήνη·
’ςτό διάβα.της φυτρώνουν ρόδα, κρίνοι,
όρη στολίζονται καί ματωμένοι κάμποι.
35

Ω, τί ’Απρίλης, ποϋ πρωτοζανοίγει
έλεύδερη τήν ζακουσμένη χώρα,
καί τά λουλούδια του τά μυροφόρα
μετ’άφθαρτα τής λευθεριάς λουλούδια σμίγει!
35

”Ω θεία Ειρήνη, ποϋ χιλιάδες σ’ εύλογοϋνε,
ποϋ κ ή χιλ'άδες, ποϋ δέν σ’ έχο”ν γνωρισμένη,
κοιμούνται πειό γλυκά κι αναπαυμένοι
’ςτό μνήμα, ποΰ τά βήματά σου ηχολογούνε!
35

Δόζα μαζϋ καί Ειρήνη, ουράνια ταίρια,
προσφέρουν τήν ατίμητη κορώνα,
ποϋ σφυροκόπησαν ηρώων χέρια,
στον υπερήφανο τής Κρήτης ηγεμόνα.
35

Εΐν ή κορώνα, π’ ώνειρεύθηκεν ή Κρήτη
στο πϋρ τού μαρτυρίου της· κάθε πετράδι
ρίχνει τ’ άκτινοβόλημα τ’ ’Αποσπερίτη,
είναι μια δόζα, μιά θυσία, έν Άρκάδι!

35

ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άγκάλιασέ τον, μεγαλόκαρδη ’Αμαζόνα!
όλη ή αγάπη, όλος ό πόνος, κι’ όλοι οί πόθοι,
ποϋχεν ή μάννα σου γιά σένα ’ςτόν αιώνα,
μέσ’ τήν καρδιά του έστάλαζαν, βαθειά τούς νοιώθει.

35

ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗι
(Έκ

τελευταίας

φωτογραφίας)
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Σΰ τώρα τοΰγινες γλυκεία, πατρίδα,
σϋ δόζα του, στοργή του, καύχημά του !
Τών ιερών σου πόθων ή ’Ελπίδα
καίει σάν άγιο φώς μέσ’ τήν καρδιά του.
/'Απρίλιος ΙΜ9)

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ

1

ΑΝΑΡΙΑΣ ό οποίος μετ ί Ολίγον θά
κοσμήσμ τάς ’Αθήνας, ό άνδριάς τοΰ
Ανθρώπου ό όποιος έξηνθρώπισε τόσας δυστυχείς υπάρξεις, θά μναι ή
έκφραόις τής δικαιοτέρας εύγνωμοσύνης. Τό μάρμαρον ύπερηφάνως θά δεχθμ τάς
γλυφός καί ό χρυσός δι’ ου θά χαραχθμ τό όνομά
του, θά ύπομιμνήσκμ τόν χρυσόν, δν ό εΰεργέτης έόπατΑλησεν.
Καί πώς τόν έσπατάληόε! Καθ’ ήν ώραν
αύτός έξέπνεεν, έλάμβανε ζωήν τό μυστικόν
εκείνο έγγραφον, χρνόη βίβλος, άπό έκάστην γραμμήν τής οποίας
και έν θάμβος έδημιουργειτο μεγαλείου, μία άκτίς έξεπέμπετο έλπίδος
διά τόσους Αποκλήρους τής τύχης, μία παρηγορία διά τόσα δάκρυα,
τόσας πληγάς, τόσας Απογοητεύσεις ! Καί έΟταυροϋντο παρά τό είκονίδιον τής ΙΙαναγίας αί εύεργετικαί χεϊρες του, ένφ μυριάδες χειρών,
χειρών αί όποΐαι έτρεμον άπό Ασθένειαν, τώρα δέ άπό συγκίνησιν,
ύψοϋνται πρός τόν "ΥψιΟτον ύπέρ άναπαύσεως τής άγιας ψυχής του!
Καί ήτον ή διαθήκη του, τό κύκνειον αΟμα τών εύγενών χειλέων του, τής άνεκτιμήτου καί φιλευσπλάγχνου καρδίας του. Έάν
ήτο δυνατόν ν’ άνεγράφετο έπί διπλής δέλτου έπάνω εις τόν τάφον
του, ποιον θά μγείρετο μαυόωλεϊον Λθικοϋ μεγαλείου. . .
Ό Σνγγρός δει’ Απίθανε- ζμ εις άπειρα στήθη, είς παμπληθείς
όφθαλμοΰς γερόντιον, νηπίων, όρφανών, χηρών, παραφρόνων, Απομάχων !

’Αλλά παρά τό όνομα τοΰ Άνδρέον Σνγγρον, τοΰ δαπανήσαντος
μετά τοΰ χρήματος καί τάς εύγενεστέρας σκέψεις τοΰ νοϋ καί τάς
γενναιοτέρας όρμάς τής ψυχής ύπέρ τής δυστυχίας, μέ τό αύτο
παρήγορον μειδίαμα έρχεται νά γράψμ ή εύγνωμοσύνη καί άλλο
όνομα, τής άχωρίστου συντρόφου του έν τφ βίω, συντρόφου καί έν
τη εύποιΐα. Τό όνομα τής Ιφιγένειας ΣνγγροΓ-, τής κατ’ έξοχήν
φιλοπόλιδος δεόποίνης, ή οποία άνέλαβε τό τεράστιον έργον νά έκπολιτίσμ τήν πόλιν τών μεγάλων Αναμνήσεων καί νά εύεργετήσμ διά
νέας ήγεμονικής δωρεάς ολόκληρον κόσμον Ανθρώπων . . . Καί ή Ατμό
σφαιρα δονεΐται ήδη άπό τά δύο αυτά ονόματα, καί καταθέτουν όλοι
τόν σεβασμόν των είς ένα τάφον — τοΰ Άνδρέον Σνγγρού, καί είς
μίαν χεϊρα — τής ’Ιφιγένειας —νγγροίί.
’Ονόματα προσφιλή, ονόματα εύλογημένα.

®

ΑΝΔΡΕΑΣ

Δ.

ΣΥΓΓΡΟΣ
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(Γεννηθείς έν Κωνσταντίνο υπόλει τώ 1880 καί άποθανό>ν έν Άθήναις τήν 12ην: 18ην Φεβρουάριου 1889)

Τό πρώτον, έκ τελευταίας αγνώστου άλλά νεωτάτης φωτογραφίας, έν τή “ Ποικίλη 2’rod _ δημο
σιεύεται ή είκι'ον αντη του ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩλ Ε} ΕΡΓΕΤΩΣ J/A2. φέροντος τόν Ελλ.ηνικόν
Μεγαλόσταυρον και τά διάφορα παράσημα δι ών έτιμήιΐησαν τά στήθη τοΰ μεγαλόφρονος Ελληνας,
όστις νπήρξεν ή μεγαλοφυια τοΰ πλούτου καί ον έθρήνησεν όπου ιής γης υπάρχει έλ/.ηνική καρδία.
Πολύς χρόνος ίσως θά παρέλϋη προτού ή 'Ιστορία τής 'Ελλάδος δυνηθή ν’ άναγράφη είς τάς δέλτους
της όνομα επιφανέστερου καί φωτεινότερου τού ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ.

I

’Αλλού ; καί πού νά β’ άγαπώ ; και πού δεν είναι μνήμα;
’Επάνω, κάτω, εις τήν γήν, τάς σφαίρας τάς λοιπάς;
Παντοϋ εύρίβκεται, τό παν είναι θανάτου κτήμα'
Παντού υπάρχει θάνατος' εδώ νά μ άγαπας.

’Εδώ, εδώ πρ'ιν τήν ζωήν δ θάνατος μαράνη
Πριν Γά{]ς φ&ινοπωρινάς ήμέρας βκυ&ρωπάς'
Ταχύτερου ό έρως 6ου δ μέγας
άπο&άντγ
Πολύ πριν παύβη ή ξω>), θά παύβης ν’ άγαπας.

—Όταν ή νύζ τόν ήλιον καλύπτει τής ήμέρας
Κ' υπό νεφέλας θάπτεται τό φώς άγριωπάς'
Μυρίους βλέπει σχάζοντας τά σκότη της άβτέρας ....
"Ερως καί φώς εΐιαι παντού' παντού νά μ άγαπας.
— Κόρον και λή&ην ή ψυχή πρ'ιν ij έκπνεύβη πνέει
Και τής αγάπης ή θτιγμή πολλάς έχει τροπάς'
Τοΰ μακροτέρον έρωτος βραδύτερου εκπνέει
Κ’ ή βραχυτέρα ύπαρξις' έδώ νά μ’ άγαπας !
(Έκ τών μ,ετά τον θάνατον τοΰ Έϋνικοΰ Ποιητον εύρε&έντων χειρογράφων

— Κ’ εδώ, κ έδώ θά σ’ άγαπώ κ υπό τήν γήν κ έπάυω
Και εις θανάτου έρεβος κ’ εις βίου άοτραπάς'
Λεν είναι χώμα ή ψυχή' ποτέ δέν θ’ άποθάια»’
Είναι ζωή κι δ θάνατος δπόταν άγαπας !
(Λατά τό 1881}

f

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

ΕΝ ύέλω νά μέ άγαπας ώς άγαποΰυ οί άλλοι,
Μ' άγάπην δμοιάζουβαν τής αύρας τάς ρυπάς'
Τό αί'β&ημα τον έρωτος βτιγμάς ώς άυ&ος βάλλει
Έδώ υπάρχει θάνατος' άλλον νά μ' αγαπάς. *

Α'

Σ. Δ. ΓΙ. Σ. Τίι δύο Ανώτεροι ωραιότατα εογα τοΰ ΆχιΖλέως Πα·
καθ’ ολοκληρίαν άχοι τοϋδε Αδημοσίευτα, εις στολισμόν
περίβλεπτον τον παρόντος Τόμου της «ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΤΟΑΣ» εύγενώς
έχορήγηάεν ή Ατυχής χήρα τοΰ μεγάλου νμνητοΰ τών Αγοινων της
ήμετέρας Πατρίδος. τοΰ κατ’ έξοχήν ποιητοϋ της Αγάπης καί τοΰ
ήροήάμοϋ. ον ή λνρα έπί μίαν ολόκληρον τριακονταετίαν Απήχησε
τούς ένθονάιαάμούς καί τίι πένθη, τάς λύπας καί τάς χαράς, τάς
νικάς καί τάς συμφοράς τού 'Ελληνικόν Έθνους.........
* "Ηκονσα ποτέ καθ’ οδόν όσμάτιον έχον τόν καλόν τούτον
στίχον «Παντού υπάρχει θάνατος· εδώ νά μ’ Αγαπάς». Δέν ήξεύρω
διατί χάριν αύτον τον στίχον αυτοσχέδιασα ραδίζων τό άνω άάμάτιον.
ράόχον,

ΕΡΥΚΩΝ είν’ ήσυχος καί πλέον δέν συστρέφει
Τά κύματα ό άνεμος καί τάς σκιάς δέν σχίζει·
Ή θύελλα διέλυσε τά πυκνωμένα νέφηΜόνον τόν χείμαρρον μακράν Ακούεις νά βοΐζη!
Τέκνα σιγής καί" τής νυκτός τής μαύρης, τής _ βαθείας,
Ώ κάτοικοι τών σκοτεινών μνημείων, ΐ: γερθητε !
Τόν κόσμον δλον, φάσματα εύκίνητα„ πληροίτε·
:
τίι εδάφη·
©ά κλαύσω τούς νεκρούς, έδώ, εις ·ταύτα
—
Εϊθ’ έν τή γίί αί γοεραί κραυγαί μου νά είσδύάουν.
Είθε διίι τών ισχυρών θέλγητρων των οί τάφοι,
Γαλήνην Φρίκης πανταχοϋ καί τρόμον νά ιϊκοι ιπίσονν.

ΣΤΟΑ

ΠΟΙΚΙΛΗ
Β
Σκι’ άλαζών κ’ αιματηρά. Σαλγάρ ! το κρύον μνήμα
Είς την φωνήν μου άφηόε· τήν κόνιν Απηρνήόου.
Μέ χαρακτήρας έξελθε ιΕκπληκτικούς και Οχημα,
Και μέ τήν πρώτην μορφήν καί πάλιν έμφανίοου.
”Ω, έλα, ύπό τήν Οκιάν αύτής τής κυπαρίόάον
Έλθέ· ώ, πώς ή θέα Οον θά μέ ένθονήιάΟη
Φέρε είς τήν καρδίαν μου τον τρόμον δι' έκείνην
Διά τήν νέαν φίλην Οον νά Οοΰ λαλήΟω θέλω·
Διά τόν έρωτα αυτής καί τήν πικράν όδύνην,
Καί τήν φωνήν νά μιμηθώ τήν άΟταθή της μέλλω.
Γ’
Ή Κόλμα καί τού ποταμού τώρα δμοΟεριοτέρα,
Δειλή καθώς ή έλαφος, είς τής ννκτός τά βάθη,
Κατά τό μεΟονύκτιον τήν έρημον έπέρα,
Κ’ έπί τού βράχου τού Άλμόρ άνήΟυχος έοτάθη.
Μέ πάλλοντα" έΟτρέφετο είς πάντα κρότον Οτήθη,
Καί τήν γλυκεΐαν της φωνήν ί/ΐ·ούΟα ήνεώχθη
Ό πόνος της· οδυνηρός πας φθόγγος διεχνθη.
Καί έκ τού βάθους τού Στειμόρ άντήχηΟεν ή όχθη.
Δ’
«Σαλγάρ! άνέκραξεν, ήρωά μον
»Σαλγάρ Αγάπη μου, έραάτά μον
» ΓΙοΰ είοαι άτρωτε μαχητά;
»Έδώ μ’ ώρκίάθης νά μ' άπαντήΟης
«’Ιδού ό βράχος, ιδού ή βρύΟις
»Ίδού τά δένδρα τ’ Αγαπητά.
» Καί Ον δέν φαίνεΟαι ποΟώς· ποια
» Διά τήν Κόλμαν ΑπελπιΟία. . . .
» Κλονοΰμαι, φρίΟΟιο είς τήν Οιγήν
«Έλθών, δός τέλος ώ μαχητά μον,
» Είς τά θανάΟιμα τραύματά μον
» Είς τής καρδίας μον τήν πληγήν.
» Σαλγάρ, ή Κόλμα, Οέ περιμένει,
«Έλθέ ύνχή μον πεφιλημένη.
» Φεϋ μ' Αποκρίνεται ή ηχιο
» Καί ή φωνή μον μάτην Οέ κράζει,
» Μάτην τό Οτήθος αυτό οτενάζει
» Καί, έκ τού τρόμου μου ι κζ'νχώ. . . .
» Είμαι Σαλγάρ μον ι’δώ' μέ τάχος
• «Έλθέ Οιμά μου. 'Ιδού ό βράχος
»’Όθτις τήν χλόην έχει Οτολιίν.
»”1θως έχθρός τις 0’ Απομακρΰνει,
» Κ’ εδώ νά έλθμς δέν Οέ Αφίνει·
»”1θως Αγώνα έχεις πολύν ....
» Τόν έρωτά μας Σαλγάρ, είπέ τον
» Τόν εχθρόν τούτον ουγκίνηΟέ τον
»"Ω, Ού γνωρίζεις νά Ονγκινης.
» ΙΙώς ! Τοΰ χειμάρρου δέν άκροαάαι
»’Όθτις βοΐζει, Αλ/άι πλαναΟαι
«Χωρίς τήν φίλην Οον νά πονης;
» Τό παν Οέ λέγει νά μέ ζητήΟης,
» Αί θλιδεραί φωναί μον, ή φνΟις,
» Τών άΟτρων άνωθεν ό χορός.
«Άναμφιδόλως, θαύμα, βραδύνει
» Καί τήν ήμέραν μακράν Αφίνει.
»Έλθέ· εΐν' έτι, είναι καιρός . . .
«'Από Αγάπην έξαρτωμένη,
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»Ννξ θά καλύύη εύτνχιΟμένη
» Τήν εύτνχή Οον έπιΟτροφήν
«’Ελπίς ματαία· έχάθην πλέον
» Τήν ανγήν βλέπω, καί τών όρέων
»Τήν πορφνρώδη ήδη βαφήν....
«ΈδνΟε, χάνεται ή Οελήνη,
» Πτηνόν πρωίας μολπήν Αφίνει
«Έκ τού ΑΟύλον τον έξελθόν.
» Πνοή ζέφυρον Αρωματίζει
»"Ολον τό δάΟος καί κυματίζει
» Είς τάς θωπείας τον ό Ανθών.
Ε'
«"Οταν ή φνΟις άναγενναται,
» Καί ζωής ανρα παντού πλαναται,
»Άπονεκροϋται, φενγ’ ή ψυχή μον,
» Κ’ είς δάκρυ κλείουν οί οφθαλμοί μου».

ΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ

ΩΔΕΙΑ
I

ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
—«------

■

ΦΟΤ δ Θεό; έπεδαψίλευσε το
πολυτιμότατοι τών δώρων, ην
z
»X V
'
'
'
τέχνην, έζ ίσου πρός τόν πένητα
καί τόν πλούσιον" άφού ή Μουσική
θέλγει επίσης τόν χειροβίωτον καί τόν εύπατρίδην' εινε βεβαίως πάν άλλο η πεπολιτισμένος δ τόπος εκείνος, έν ώ δποίω
δέν λαμβάνεται πρόνοια περί μουσικής
άγωγης τών διά του ταλάντου της τέχνης
πεπροικισμένων τοΰ Λαοϋ τέκνων.
Τά άρχικά Ωδεία μάλιστα ούδέν άλλο ησαν η ορφανοτροφεία, δπου
τα εισαγοσ,ενα παιοια ετυγ/ανον αουσικης ιζορφωσεως. 1 οιουτον η το το
κατά τόν VXIov αιώνα ίδρυθέν έν Νεαπόλει Conservatorio Santa
Maria di Loretto καί άλλα άκόμ.η τρία ίδρυθέντα βραδύτερου καί
τά δποϊα περί τάς άργάς τού παρόντος αΐώνος τη φροντίοι τού βασιλέως
Murat συνεχωνεύθησαν ε’ις τό βασιλικόν κολλεγιον τής Μουσικής, όπερ
ίδρυμα πλην τών πολλών ύποτρόφων, οΰς συνετηρει, διά τών μικρών
ετησίων διδάκτρων του καθίστα την εις αύτό φοίτησιν προσιτήν καί είς
τά μάλλον πτωχά βαλάντια.
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’Αλλά καί αί άρχαιόταται μουσικά! Σχολαί τής Βενετίας ώνου.άζοντο
Ospeclale καί ησαν τρεις έκτος της τοΰ άγιου Ίωάννου καί Παύλου,
προορισθείσης κατά σοφήν πρόνοιαν ιδιαιτέρως διά κοράσια. Τό δέ κυρίως
’Ωδεϊον της Βενετίας τό Liceo Benedetto Marcello ήτο ίδρυμα
εθνικής όντως περιωπής, διοικούμενον κυβερνητικώς καί συντηρούμενου
άναλώμασι τοΰ Δήμου καί τού Κράτους.
Κατά τά τελευταία έτη έν ’Ιταλία ίδρύθησαν πλεϊστα Ωδεία, τών
οποίων άξιολογώτερα είνε τό της Βονωνίας λαϊκόν τοιούτον, οπού ή
οιδασκαλια παρέχεται δωρεάν- τό της Γενεύης λαϊκόν καί τούτο ύπό
τάς ιδίας συνθήκας- τό της Φλωρεντίας, δπερ διατηρείται ύπό τού Κρά
τους, το έν Τουρίνω λαϊκόν- καί τό Μουσικόν Λύκειον Rossini ίδρυθέν
διά κληροδοτήματος τού ίδιου Rossini έκ 2,300,000 καί είς τό οποίον
ή φοίτησις έπιτρέπεται δωρεάν ωσαύτως.
Είς πάσας δέ τάς Σχολάς ταύτας έδίδασκον οί μεγάλοι της ’Ιταλίας
διδάσκαλοι τά τέκνα της ’Ιταλικής πατρίδος.
Οΰτω βλέπομεν πάσας τάς μουσικάς σχολάς Λαϊκάς έν αυτή τη
κοιτίδι τοΰ καλού, έν τή έστίι^ τών άδελφών τεχνών, έν τή χώρα της
άναγεννήσεως, έν τη ένδόξω γη τών ’Ραφαήλ, τών Μιχαήλ ’Αγγέλων,
τών Palestrina, τών Rossini, τών Cherubini καί της λοιπής
καθ’ ημάς μουσικής εύκλειας της ’Ιταλικής χώρας.
Μετά τά ’Ιταλικά τό άρχαιότερον ’Ωδεϊον είνε τό ίδρυθέν έν Παρισίοις τό 1784. Τπεράνω της έξωθύρας τού παλαιού οίκου της οδού τού
προαστείου Poissonniere κυματίζει ή τρίχρους σημαία, σκιάζουσα
ίδρυμα, δπερ ήτο πράγματι καί θεωρείται άκόμη ή Μουσική Σχολή τού
Γαλλικού "Έθνους. Είνε δέ καί τούτο, ώς τά άδελφά του ’Ιταλικά,
λαϊκόν έκπαιδευτήριον μουσικής, άφού άπό τής ίδρύσεώς του έχορηγήθη
άείποτε δωρεάν ή διδασκαλία. Καί οί εύγενείς καί ή καλουμένη Μέση
τάξις (Bourgeoisie) έχουσιν άρκετά λεπτήν τήν συνείδησιν, ώστε νά μή
θέλουν ν ’ άπορροφήσουν διδασκαλίαν προωρισμένην δι ’ έκείνους οϋς προικιζει η φυσις, ινα οιατηρησωσι την ιοιοφυιχν του [Λουσικου της χωράς
αισθήματος.
Το ’Ωδεϊον τών Παρισίων διαπνέει πατριωτισμός λίαν ζηλότυπος. Περί
τούτου άλλως πείθει τό άκόλουθον γεγονός. Ότε δ Liszt, μειράκιον έτι,
είχε μεταβή εις ΓΙαρισίους, δ διευθύνων τότε τό ίδρυμα έκεϊνο, καίτοι
έθαύμασε το ύπερφυές παιδίον, δέν τώ έπέτρεψε νά φοίτηση, προβάλλων
τόν ισχυρόν λόγον δτι ήτο αλλοδαπός.
Διευθυνταί άπό τής ίδρύσεώς του, δ Sarattet, δ Allber, δ Thomasδιδάσκαλοι δέ δ Massenet, δ Delibes, δ Mathias, δ Le Coupey,
δ Saint-Saens- κριταί δέ δ Gounod, δ Dumas. Τοιούτον ύπήρξε
το ίθύνον καί διδάσκον προσωπικόν ιδρύματος, δπερ εύλόγως διεξεδίκει ύπέρ
εαυτού τήν ύψηλήν άποστολήν τής μουσικής διδασκαλίας τού Γαλλικού
έθνους. Άλλ ’ αί θεσεις τών καθηγητών καί διευθυντών άπό τής ίδρύσεώς
του έπεφυλάσσοντο καί έκεϊ είς ικανότητας άνεγνωρισμένας, είς συνθέτας
δηλ. έργων μεγάλων ή είς δοκίμους έκτελεστάς. Καί μάλιστα διευθυντής
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έκάστοτε διωρίζετο δ ίκανώτατος, διότι είνε ή έσχάτη πλάνη νά πιστεύη
τις, έκτος έάν προσποιήται δτι πιστεύει, δι ’ δ άπαιτεϊται ασυνειδησια
ούχί συνήθης, δτι δύναται νά ήγήται άληθούς Ωδείου προσωπον αμοιρούν
καί τών δύο ικανοτήτων τής τε έκτελεστϊκής οηλονοτι και τής συνθετικής.
Ό διευθυντής καί οί διδάσκαλοι τού έν Παρισίοις Ωδείου λαμβάνουσιν
έτησίως μικρόν χορήγημα, ώς μοί εΐπεν δ ίδιος Le Coupey. Άρκούνται
δ’ είς τούτο έξ άγάπης πρός τήν τέχνην, τήν δποίαν τρέφουσι καί
αυτοί — ένώ άλλοι άλλαχού, εινε μόνον παράσιτοι αυτής — καί έξ άγάπης
πρός τήν χώραν, ήτις γινώσκει νά τιμά τήν φιλοτίμως κτηθεϊσαν
ικανότητα τών τέκνων της. Αλλως οε αυτοί ικανοποιούνται εκ τής
κατ’ οίκον διδασκαλίας των, τήν δποίαν όντες άρτίως κατηρτισμένοι,
δέν φοβούνται νά μετέλθωσι καί ήτις έν Γαλλία άμείβεται γενναίως
άντί 30 καί 35 φράγκων καθ’ώραν. Ήξεύρω τούτο καί έκ πείρας, οιότι
έπί έτη έλάμβανον καί ιδιαίτερα μαθήματα παρά τού Le Coupey άντί
25 φράγκων έκαστον κατά θέρμην συστασιν τού Massenet, προς ον
αέ είχε συστήσει δ Μαρκήσιος Saint - Hilaire.
Οΰτω τά τέκνα τής Γαλλίας διδάσκουσι μουσικήν οί διασημότατοι
μουσικοί αύτής. Καί ιδού πώς μέ τοιαύτην πατριωτικήν μέριμναν περί
διαδόσεως τού μουσικού αισθήματος εν τη γαλλική χωρά, παράγονται
έθνικαί δόξαι, οια ή τού Boieldieu, ή του Ilalevy, ή τού Bizet,
ή τού Berlioz ή τού Gounod κλ. κλ.
Τά λοιπά μεταγενεστέρως ίορυθέντα έν Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία
καί μέχρι τού νέου κόσμου έμιμήθησαν κατά τό μάλλον καί ηττον τά
άρχικά πρότυπα τής ’Ιταλίας και τής Γαλλίας.
"Οπως ύπεράνω τών προλήψεων υψουμενοι οι μεγάλοι ιστορικοί, παρα—
κολουθούσι τά γεγονότα τοΰ έθνους των, ούτως υπάρχουσιν εις πάσαν
άληθώς πεπολιτισμένην γωνίαν τής γής καί είς πάσαν έποχήν άνδοες
ειδικοί, κριτικοί καλούμενοι, άρμόδιοι καί ικανοί νά παρακολουθώσι την
πορείαν τής τέχνης, οί’τινες οια τών σοφών η τουλάχιστον οια τών ειλι
κρινών αυτών κρίσεων καί έπικρίσεων ένθαρρύνουσι τό άγαθον καί καυτηριάζουσι τήν κακίαν καί τήν άνικανότητα.
Οί κριταί ούτοι, οί όντως ποδηγετούντες τήν τέχνην,θέτουσι φραγμόν
είς πάν άντιβαϊνον προς την αλήθειαν, προς την Μεγάλην τέχνην, ως
άπεκάλεσεν αυτήν δ Beethoven καί χαλιναγωγούσι τό κακόν, διότι έάν
ή τέχνη δέν άκολουθή τήν άληθή πορείαν διαφθείρεται καί έπέρχεται
τότε άφεύκτως ή πτώσις.
Κριταί τοιούτοι πλέον ή άπαξ δια πικρών και οριμειών επικρίσεων
έπάταξαν τά ιδρύματα ταύτα, μεμφθεντες αυτών πολλά.
'Οπωσδήποτε μελετών τις τά πράγματα μετά πολλής σκέψεως, θά
πεισθή δτι έάν είς έποχάς άλλας προγενεστέρας τά μουσικά ιδρύματα έζεπλήρουν τήν άποστολήν των καί ειχον το γόητρον ανέπαφον, ειχον όμως
έπί κεφαλής τά μεγάλα πνεύματα καί τάς στιβαράς χεϊρας τού Mendel
sohn, τού Raff, τού Cherubini, τού Schumann, τού Boieldieu.
(1899]

ΕΡΑΣΜΙΑ Ν. ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ

ΙΑ λάμψις, έν πυροτέχνημα, όμοιάζον τ’ άλλα πυροτε
χνήματα κατά τό θάμβος, Αλλ’ δχι καί κατά τήν διάρ
κειαν. Αστραπή, ήτις διαρκεϊ και θά διαρκμ έπί πολύ,
επάνω είς τ’ άδοξα έρείπια ένός πολέμου. Ή Κοντόοΰφλιανη !

Δέν εϊχομεν έθνικούς ποιητάς διά νά ψάλλουν τό κλέος, δέν εΐχομεν καλλιτέχνας διά ν’ Αποθανατίζουν έπί τής όθόνης τήν πυρκαϊάν τής δόξης ! 'Άλλ’ εύρέθη μία ψυχή πατριωτική, μία εύγενής
ύπαρξις, άρθεϊόα ύπέρ τήν κρατούσαν πεζότητα, καί προόέθηκεν είς
τάς φλόγας τής πυρπολήόεως τό φώς τής εύγνωμοσΰνης καί τής
εύποιίας.
Καί ή καρδία αϋτη ή καταφώτιότος άπό τά ίδεώδη τοΰ εθνι
σμού, Ανήκει είς γυναίκα εύγενή καί έκ καταγωγής καί έκ μορφώόεως. Ή προότατις τών ήρωϊκών κατοίκων τής Κουτσούφλιανης,
τών ύπενθυμιζόντων σκηνάς τοΰ 1821, είναι ή κ. Λίνα Κ. Μανρομιχάλη.

Θυγάτηρ έπιφανοΰς εύπατρίδου. Τοΰ Σπυρίδωνος ’Ρώμα. Σύζυγος
εγκρίτου πολιτευτοϋ. Τοΰ κ. Κυριακούλη χΜαυρομιχάλη, περιβλέπτως
διαπρέψαντος καί ώς Υπουργού έπί τών ’Εξωτερικών τώ 1895, διά τήν
δλως χρηότοτάτην καί φιλοπάτριδα αύτοϋ πολιτείαν. Βλαστός έν
ένί λόγω υπέροχων οίκων, εύκλεεστάτων οικογενειών τής Ελλάδος.
Άλλ’ ή Ατομική ύπεροχή, ό Αδαμάντινος χαρακτήρ, Λ έμφυτος ,
ευγένεια, ή πρός Αγαθοεργίαν σπουδή, τήν κατέταξαν είς τήν
πρώτην γραμμήν τών Άτθίδων δεσποινών. Ύφ’ δλας τάς επόψεις
κυρίαρχον : ’Αρετής, χάριτος, μορφώόεως, κάλλους. Καί κατά τήν
έποχήν τοΰ πολέμου είργάσθη είς τά Νοσοκομεία περιποιουμένη
τραυματίας. Καί κατόπιν δέν έπανεπαΰθη είς τήν έπιτέλεόιν τοΰ
καθήκοντος έκείνου, Αλλ’ έξηκολούθησε τόν Αγώνα, διά τής έξόχως
πατριωτικής έκκλήσεοις της ύπέρ τών Αότέγων καί άπατρίδων
Κουτσουφλιανιτών. Πας "Ελλην έχειροκρότηόεν είς τήν σΰσταόιν
έπιτροπής πρός συλλογήν έράνων, διά τών όποιων θά έσχηματίζετο
ή νέα στέγη τών ήρώων τής Κουτσοϋφλιανης. Άλλ’ ό κυριώτερος
στέφανος είς τοιαύτας περιστάσεις Αξίζει είς τήν πρωτοβουλίαν,
καί οί θερμότεροι έπαινοι Ανήκουόιν είς τήν χαριτόβρυτον Έλληνίδα καί διαπρεπή δέσποιναν, ήτις πρώτη έρριψε τήν ιδέαν καί
Ανέλαβε νά πραγματοποιήσμ τήν έκπλήρωσιν τοΰ ’Εθνικού φρονή
ματος. "Εχουσα είς τάς φλέβας αύτής τό εύγενές αίμα τής έκ Ζακύν-

Αιηα Κϊρ. δ. Ματρθμιχααη
(‘Εχαράχθη έν Γερμανία έκ τελευταίας φωτογραφίας)

θου οικογένειας τών εύπατριδών, ής έμβλημα ήτο πάντοτε ή Αγα
θοεργία καί συνδεθεϊόα μετά τής ενδόξου οικογένειας τής Μάνης
ή κ. Λίνα Μαυρομιχάλη, δέν ήτο δυνατόν νά μή αίσθανθμ βαθύ
τατα τήν τιμήν, ήν προόεπόριόεν είς τό Ελληνικόν ’Έθνος ή
υπέρτατη αύταπάρνηόις τών χωρικών τής Κουτσούφλιανης, καί τό
καθήκον, δπερ έπεβάλλετο είς τήν πατρίδα πρός τούς πυρπολήσαντας τήν έστίαν των χάριν αύτής. ΊΙσθάνθη τόν πόνον τών Θεό-
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δαλών ώς ίδιον πόνον, καί. μέ τούς διορατικούς δφθαλμούς της
είδε τόσα δάκρυα, τόσην στυγνήν Ολΐήιν άνθρώπων, οί όποιοι δέν
έχανον μόνον τούς οίκους των, άλλα και τήν ελευθερίαν. Καί
παρέλαβον τά γυναικόπαιδα, καί τήν κόνιν τών πατέρων καί άνα
ψαν φλόγας, ίνα σποδόν μόνον καταλίπωσιν είς τούς έχθρούς τής
Πατρίδος των......... "Ω, τήν σκηνήν ταύτην δέν άφήκεν Λ κ. Λίνα
Μαΐ'ροιιιχάΖη άνευ άντισταθμίσματος, άνταξίου τοιουτου μεγαλείου.
rHvo επόμενον τούτο. Ή γυναικεία τρυφερότης ή έπιδειχθεΐσα
έν δλμ αύτής τμ άγαθοεργφ δράόει κατά τάς συμφοράς τοΰ άτυχους
άγώνος, ή παραάχοΰσα πάσαν περίθαλψην εις τούς τραυματίας καί
πάσαν στοργήν είς τούς φυγάδας τής κατακτήσεως, κατά πολύ δέ
ύπερβαλοΰσα τούς μόνον είς τήν γλώσσαν καί είς τούς πόδας ταχείς
άναδεχχθέντας άνδρας, ήρχετο νά έπιάφραγίΟμ διά χρυσής σφραγϊδος
τό έργον αύτής καί τήν χρυσήν ταύτην σφραγίδα επέθετε δι’ έκλάμπρου πρωτοβουλίας ή άβρά χειρ τής Κυρίας Λίνας Μαυρομιχάλη.
Δέσποιναι χρησιμοποιούμαι τήν περιωπήν των, όχι είς κενός επιδεί
ξεις, άλλ’ είς έργα καί μερίμνας ’Εθνικού ένδιαφέροντος καί σκοπού,
δικαιούνται τής τιμής ολοκλήρου τής κοινωνίας, ή τιμή δ’ αύτη
καί είς άλλας περιστάσεις, άλλα κυρίως έν τμ πραγματοποιήσει
τής νέας έγκαταστάσεως τών ήρωϊκών τέκνων τής άποτεφρωθείσης
Κουτσούφλιανης, έλάμπρυνε τήν κυρίαν Λίναν Μαυρομιχάλη, είς
τήν έμπνευσιν καί μέριμναν τής οποίας οφείλεται ή έπιτυχία μιας
Ιδέας, άξίας Έλληνίδος, δι’ ής δ’ έστεγάόθηάαν ύπό νέους οίκους
ούς ήγειρεν ή 'Ελληνική φυλή, οί άναδειχθέντες τοσοΰτον άξιοι
θεματοφύλακες τών ιερών αύτής παραδόσεων χοιρικοί, γενναίοι μάρ
τυρες πατριωτικού καθήκοντος ....
Καί αί ένέργειαι τής ύπερόχου πολίτιδος έστέφθηάαν ύπό έπιτυχίας. Καί Ουνελέχθησαν χρήματα, καί έδόθη αύτοπροδιόπως ύπό τού
συζύγου αύτής, έκεϊσε άπελθόντος, άρτος καί στέγη καί πυρά καί
αί εύλογίαι τών ούτω περιθαλπομένιον χωρικών ώς θυμίαμα άνήλθον, όπου καί αί φλόγες τής καταστροφής ύπέρ τής εύγενοΰς δεσποίνης, ήτις κατώρθοιΟεν, δ,τι δέν κατώρθωάεν έν Κράτος.
'II πράξις αύτη, άνταξία τών μεγάλων παραδόάεοίλ’ τού πατριω
τικού οίκου της, είναι ικανή καί μόνη νά χαρακτηρίάμ τήν πολύ
τιμον δέσποιναν, ής τήν ώραίαν φυάιογνοχμίαν έκ καθήκοντος έπιβαλλομένου έγκολποΰται ή « Ιίοικίλη Στοά » καί στολίζει τήν
πινακοθήκην της μέ μίαν έξαιρέτως εκφραστικήν, ζωντανήν φυσιογνω
μίαν. Δέν έχουν άνάγκην έξάράεως οί πλήρεις έντάάεως άλλα καί
εϋσπλαγχνίας, οί πλήρεις ποιήσεως καί συμπάθειας οφθαλμοί της,
οί έντεινόμενοι δπου πρέπει νά προόηλοΰνται, όπου ή καρδία
τούς όδιιγεΐ.
Ή κ. Λίνα ΜαυροιιιχάΖη είναι, — δλοι τό διακηρύττουν, — άπό
τάς ποιότας κυρίας τών ’Αθηνών. Έπέραστος είς τάς συναναστροφής,
εύφυής, άλλα καί αξιοπρεπής, άυγκρατεΐ περί έαυτήν θερμόν πάν
τοτε ένδιαφέρον, τ’ όποιον άξίζει, ή μεγάλη της καλωδύνη, ή
έξαιρετική άδρότης, τό λεπτόν πνεύμα, ή ήρεμος καλλονή της.
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Αιώνια χάνεται καί σβύνει
Στο ποθητό του τ’ ακρογιάλι
Καί άιοοογάλαζο, ελαφρό
Ξανάοχεται καί σβύνει πάλι.
&
Λέει| χιλιάδες μυστικά
Στο ποθητό του τ’ ακρογιάλι'
Φεύγει λιγάκι κ’ έλαφρό
Ξανάρχεται καί λέει πάλι :
(1899

ί

— Τέτοια ζωή ονειρεμένη
Αγαπητό μου ακρογιάλι
Κανείς θεός πριν τήν ζηλεύση
"Ας τήν χαροϋμε . . . έλα πάλι.

Και γέρνει, γέρνει απαλό
Για νά φιλήση τ’ ακρογιάλι'
Καί σβύνει ήρεμο, έλαφρό
Στήν ποθητή του τήν αγκάλη.
Κ. Σ. Γ.

*
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Jt I ζωολογικός κήπος έκάστη ανθρώπινη κοινωνία ! Συ
νήθως το τοιούτον λέγεται
μεταφορικώς έν σχέσει πρός τούς
χαρακτήρας καί τά ήθη, προς
τάς κλίσεις καί διαθέσεις τών
άνθρώπων. Καί πράγματι δέν
χρειάζεται νά εχη τις μεγάλην
πείραν τού κόσμου, ϊνα γνωρίζη
όποιας καταπληκτικά; ομοιό
τητας έχουσι πλεΐστοι όμοιοι
καί ομόφυλοί του έξ άμφοτέρων
τών φύλων πρός παντοϊα ζώα,
έξ όλων τών κατηγοριών, έκ
τών εύγενεστάτων μέχρι τών
άγενεστάτων, έκ τών νοημονεστάτων μέχρι τών βλακωδέ
στατων καί έκ τών μάλλον
άγριων μέχρι τών ήμερωτάτων.
“Αλλος ομοιάζει πρός τίγριν,
άλλος πρός λέοντα, άλλος πρός
'ίππον ή όνον, πρός άλέκτορα ή
γάτον. . . Πόσαι γυναίκες δέν
έχουσιν ένστικτα γαλών ή πι
θήκων, τίγρεων ή προβάτων,
έλάφων ή όφεων, ψιττακών ή
χελιδόνων ! . . .
«ΛΓ-ΛΜΛΟΖ-ΧΤ- Λ
I Λ Λ Λ ΙΤ Λ Λ C
«
0 ένΤ (Alt
JS ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ
ί£
, Ο„ Δάρβεν
"
, t XlltOXi
νεον η μάλλον είπε τι πολύ
μονομερές έκ τών άπο Όμηρου γνωστοτάτων.'Η μόνη διαφορά είναι οτι
πάν δ,τι έλεγον όλοι πρότερον ποιητικώς καί έν μεταφοραΐς,πρώτος αυτός
οιετύπωσεν επιστημονικός καί μέ τή> ανατομικήν σμίλην άνά χεϊρας.

Τούτο δέ και μόνον ήρκεσεν, όπως έξεγείρη θύελλαν δλην έναντίον του. Ό
κόσμος είναι πάντοτε τοιούτος. Εΐπετέ του ό,τι θέλητε ύπό τό ένδυαα τού
μύθου καί τής άλληγορίας καί τά μάλλον
φρικώδη ή άκοσμα πράγματα. Όχι μόνον
δέν δυσαρεστεϊται, άλλά καί τέρπεται,
άπολαμβάνει, καθηδύνεται καί δη καί έγκαυχάται έπ’αύτοϊς!.. Άλλοίμονον δ όμως
άφ’ ής στιγμής έκστομίσητε γυμνά καί
μέ έπιστημονικήν μορφήν ταύτα ! Καί μία
μόνη λέξις δύναται νά προκαλέση έπανάστασιν. Αί μ.υθολογίαι όλων τών έθνών
είναι πλήρεις ασχημιών, άκοσμιών,βδελυρωτάτων πράξεων, έγκληματικών έρώτων
καί μ.υρίων άνοσίων σχέσεων. Πλήν τις ποτέ έψεξε ταύτας ; Τις ποτέ
λαός ήονήθη τήν ιδίαν θρησκείαν ; Τις έτόλμ.ησε νά στηλιτεύση τάς
Μόνος είς Πλάτων έν τή Άρχαιότητι έσχε τό
θάρρος νάποκλείση καί αυτόν τον Όμηρον έκ
τής Ιδεώδους Πολιτείας του . . .
Έν τή κοινωνία έπίσης τί οέν λέγεται, τί
δέν σπερμολογείται, όποιος χείμαρρος κακο
γλωσσιάς δέν κατακλύζει αυτήν ύπό τό χειρο
κτίου τό πολύχρωμον καί άβρόν τών ύπαινιγμών, τής άνωνυμίας, τής άλληγορίας ! Πόσα
αίσχιστα δέν λέγονται μέ τάς καθιερωμένας
έκείνας συγκαλυπτικάς φράσεις, άς ιδίως είσήγαγεν είς τό παγκόσμιον λεξικόν ή άμίμητος είς
ταύτα υποκριτική τών Γάλλων γλώσσα! Τί δέν
σκεπάζει τό άπέραντον πάπλωμα, ό άτελεύτητος καί άνεξάντλητος έκεΐνος τάπης, όστις λέγεται Εύφημιβμός !
Καί έν τούτοις πόσον μωοός καί κακός είναι ό κόσμος ! Ένώ όλοι γ
ζομεν πολύ καλά τί κρύπτεται ύπό τάς χειρίδας καί
τούς γλωσσικούς αύτούς σκούφους, ένώ όλοι ήξεύρομεν τί κάτωθεν βόσκει καί όποϊαι φαλάκραι καί
ψώραι συγκαλύπτονται ύπό τά δερμάτινα αύτ ά
περικαλύμματα τής κοινωνικής διπροσωπίας καί
ύποκρισίας, έν τούτοις εύθύς ως καί ή έλαχίστη
λέξις έκστομισθή, εύθύς ώς καί μία μόνη φράσις
συναρθρωθή ύπό τίνος συγγραφέως ---------ή έπιστήμ.
ύπό τίνος ρήτορος ή σκηνικού ποιητού ή καί σατυρικού στιχογράφου, εύθύς πυρκαιά όλη άνάπτει,
σύσσωμοι πάντες έξανιστάμεθα ώς πρό δεινού κα
κουργήματος καί δρμώμεν όπως ώς άγρια θηρία
κατασπαράξωμεν τόν τολμητίαν έκεϊνον, τόν θρασύν ύβριστήν, οστις
έτόλμησε νά έκβάλη έκ τού έρκους τών όδόντων τοιούτον άνόσιον έπος !
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Ή κοινωνία άρέσκεται νά γελά έαυτήν, ναύταπατάται. Είναι ώς
[χερικά άτομα, άτχνα αισθάνονται ηδονήν νάπατώσιν έαυτά. Ένώ γνωρίζουσιν δτι πράγμά τι τά βλάπτει, έπιζητοϋσι τρόπον, ώστε νά πείχι ώφελιμώτατον. Ήμεϊ; ιδίως οί Έλληνες έχομεν
είς τον υψιστον βαθμόν τδ αίσθημα τοϋτο της
αυταπάτης. Είς τό έμπόριον, έν ταΐς συναλλαγαΐς,
έν ταΐς άγοραπωλησίαις, δέν κάμ,νομεν διαρκώς η νά
γελώμεν έαυτούς. Καί τοϋτο, διότι αίσθανόμεθα
ηδονήν, έξαντλοϋντες καί έφ ’ ήριών αυτών την φυ
λετικήν ήμών [/.ανίαν η μάλλον τδ τάλαντόν μας
τοΰ άπαταν δρα καί «Timeo DanaOS . . . ! »
Τό αυτό λοιπόν άκριβώς συμβαίνει καί μέ τόν
Δαρβινισμόν. Ό καϋμένος δ Δαρβϊνος είπε τό όλιγώτερον κακόν, δπερ ήδύνατο νά είπγ) ευσυνείδητος
έπιστήμων. Σχεδόν έ'καμε μίαν φιλοφροσύνην είς
το άνθρώπινον γένος . . . Μάς έκολάκευσεν όνομά—
σας ημάς άπογόνους τών πιθήκων, διότι είς αυτόν
τόν άπέραντον ζωολογικόν κήπον δ πίθηκος έπί
τέλους εινε τό άνώτατον, τό τελειότατου, τδ ευφυέ
στατου τών ζώων... Δέν είναι κ&ν ουδέ τετράπουν !
Ένώ όταν συζή τις μετά τών άνθρώπων καί
μαζή των θά ΐδη δτι δυστυχώς πολλοί ολίγοι έξικνούνται είς τό ΰψος τών πίθηκων, μυριάδες δέ άναπολοϋσι τούς πολλώ
άπωτέρους [καί άγενεστέρους προπάτοράς μας, τά λοιπά τετράποδα,
τά θηλαστικά, τά έρπετά, τά πτηνά, τά άρπακτικά καί αύτά τά

μαλάκια ε”τι. Τά τελευταία μάλιστα άποτελοϋσι τοιαύτην πλειοψηφίαν
έν τώ κοινωνικφ άνθρωποζωολογικώ κήπω, ώστε θά μάς έπιτραπή άπ ’
αύτών νάρξώμεθα της περιέργου ημών ζωολογικής μελέτης καί ψυχοφυσιογνωσίας μας.
Ούχί λοιπόν μόνον μεταφορικώ; δμοιάζουσιν οί άνθρωποι πρός τά ζφα.
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Ημείς δέν θά περιορισθώμεν είς τάς ποιητικάς ταύτας γελοιογραφίας η
σατυρικάς παρομοιώσεις ώς μυριάκις αύται μέχρι τοϋδε έγένοντο. Τοϋτο
ούδέν καινόν θά ήτο, θά έπαρουσιάζομεν ύπδ νέου έ'νδυμα δ,τι τοσάκις
μέχρι τοϋδε έλέχθη. 'Ημείς θά πραγματευθώμεν τό ζήτημα δλως διαφόρως. Θά συμπληρώσωμεν τήν θεωρίαν τοϋ Δαρβίνου, ούχί βεβαίως μέ
τήν σμίλην καί την μάχαιραν τοϋ άνατόμου, άλλά ώς άνθρωπολόγοι
μέ ψυχολογικήν καί φυσιολογικήν έξέτασιν τών διαφόρων άνθρώπων,
πάντων έν γένει έκείνων τών ίδιαζόντων τύπων, οΐτινες δμοιάζουσιν ούχί
μόνον ηθικώς, άλλά καί σωματικώς πρός τινα τών ζώων. Θά παρελάσωσι προ ημών πάντες οί δμόφυλοι ήμών, ών αί φυσιογνωμία/, τά πρό
σωπα καί οί χαρακτήρες άναπολοϋσι τόσον ζωηρώς τάς μορφάς παντοίων
ζώων ένισχύοντες τά μέγιστα τήν πολυθρύλητου τής μετεμψυχώσεως
θεωρίαν.

Τά μαλάκια

i

k

XJkYTA είναι τά πολυπληθέστατα ζωόφυτα έν πάση κοινωνία, έπειδή
δ ’ εύρίσκονται έν τή κατωτάτα) βαθμιδι τής ζωολογικής κλίμακος, διά
τοϋτο καί άρχόμεθα άπδ τούτων. Σχεδόν δέν άνήκουσιν είς τά ζώα. Είναι
τά μεταξύ τούτων καί τών φυτών κυμαινόμενα οντα. Καί μήπως ύπάρχει γραμμ.ή τις ή δριον χωρίζον τάς δύο ταύτας μεγάλας δμοταξίας, τά
δύο τοσοϋτον κατά τό φαινόμενου διϊστάμενα πλάσματα τής Δημιουρ
γίας ; Μόνος δ άνθρωπος ώς άποτόμως διέκοψε δι ’ εαυτόν το νήμα μετά
τής λοιπής κλίμακος τών πλασμάτων τής Φύσεως, θεωρήσας έαυτόν ώς
αύτογενές, αυτοτελές και άνεξαρτήτως άρχήθεν δημιουργηθέν δν, δμοίως
αύθαιρέτω; διήρεσε καί τά λοιπά γένη τής κτίσεως. ΙΊλήν έκτος τών
μικροσκοπικών μας οφθαλμών καί τών περιωρισμένων ήμών αισθήσεων
ούδέν δριον, ούδεμία γραμμή, ούδέν χάσμα χωρίζει τήν άδιάρρηκτον,
λογικωτάτην καί φυσικωτάτην άλυσον τών πλασμάτων τής Φύσεως.
Υπάρχει έν αύταϊς άμείλικτος νόμος κανονικής έξελίξεως καί προϊούσης
έπί τό τελειότερου προόδου καί άναπτύξεως.
Όμ οίως λοιπόν καί έν τή κοινωνία έ'χομεν άνθρώπους διατελοϋντας
άκόμ.η είς τό στάδιον τής μεταβατικής άπδ τών φυτών είς τά κινούμενα
καί αισθανόμενα ζώα άναπτύξεως. Είναι δέ ταϋτα ή πλειοψηφία. Τά
χαρακτηριστικά των είναι πασιφανέστατα. Δύναταί τις νά είπγ δτι
δέν έ'χουσι σχεδόν χαρακτηριστικά. Όταν ίδήτε άνθρώπους στρογγυλοειδεϊς, παχυσάρκους, πλαδαρού; ή λιμφατικούς, μέ δμματα χωρίς
λάμψιν, μέ ρίνας άκανονίστους, μέ γαστέρας καλώς τεθραμμένας, άπαθεις δέ καί άναισθήτους ώς βατράχους μή όκνήσητε νά τού; κατατάξητε είς τήν τών «Μαλακίων» δμοταξίαν.
Είναι δέ συνήθως άνθρωποι οκνηροί, βραδύνοες καί νωθροί. Είς τό γέ
νος τοϋτο άνήκουσιν δλοι οί άργοί καί δή μεταξύ αύτών οί πλούσιοι, οί
άποζώντες έξ άσφαλών εισοδημάτων, οί $αντιέ. Άλλ ’ έ'χουσι καί τά
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κόμματα, τά 'Υπουργεία καί τά πολιτικά παρασκήνια πληθύν τοιούτων οστράκων, προσκολλημένων έπ’αύτών καί άποζώντων έκ τών ξέ
νων καί μάλιστα τών κοινών καί δημοσίων προσόοων. ’Αναρίθμητα
τοιαϋτα επιβλαβέστατα παράσιτα άπορροφώσι τόν χυμόν τόν ζωογόνον
τοσούτων λαών καί έθνών.
Τά χλιαρά ταϋτα όντα είναι έχθρά πάσης προόδου, άποφράσσοντα
καί άποκλείοντα τάς μεγάλας λεωφόρους της κοινωνικής κινήσεως. Έπιπολάζοντα καί τελματιζόμενα διηνεκώς έμποδίζουσι την έλευθέραν κυ
κλοφορίαν προξενούντα σηψιν καί μιάσματα. Άλλοίμονον δταν ταϋτα
ύπερπληθυνθώσι, δέν εύρεθή δέ στιβαρός βραχίων, δπως έκρίψη καί εξα
φάνιση μέρος τι τουλάχιστον αυτών !
Ό κοινοβουλευτισμός ιδίως συνετέλεσε καταπληκτικώς είς τήν αΰξησιν καί τόν πολλαπλασιασμόν τών μιασματογόνων τούτων δντων. Είναι
δέ γονιμώτατα, διότι πάσα αυτών ή ζωτική δύναμις, πάσα ή παραγωγικότης αυτών περιορίζεται εις τήν άναπαραγωγήν τοΰ είδους. Δι ’ αυτά
δέν ύφίσταταε ούτε επιστήμη, ούτε τέχνη, ούτε ποίησις, ούτε μουσική,
ούτε βιομηχανία, ούτε εμπορία, ούτε άλλη τις άνθρωπίνη ενέργεια.
Ζώσι διά νά ζώσι καί διά νά παράγωσιν άλλα δμοια έαυτοϊς όντα. 'Ως
αί μυϊαι, ώς τά μικρόβια, ώς οί κορέοι καί οί κώνωπες, ώς οί βάτραχοι,
ή οί μύκητες αύξάνονται καί πληθύνονται μετά καταπληκτικής ταχύτητος, ή δέ κοινωνία καταπολιορκουμένη ύπ ’ αυτών φθίνει καί μαραίνε
ται, κατατρύχεται καί βαθμηδόν άπόλλυται.
Άλλ ’ εκτός τοΰ Κοινοβουλευτισμού καί τών πολιτικών ψηφοπρατηρίων καί τάριστοκρατικά μέγαρα ώς καί αί Αύλαί διατρέφουσι πλήθος
τοιούτων παρασίτων. Τ’ άριστοκρατικά δ ’ αύτά μαλάκια είναι τοΰ χειρίστου είδους. Γλοιώδη, ζελατινώδη, άηδέστατα. Έπιπλέουσιν έπί τής
κοινωνικής λίμνης πρός βλάβην πλείστων άκμαίων, άνθηρών καί σφαδαζόντων φυτών. Ό Διπλωματικός κλάδος διατρέφει επίσης σμήνος έξ
αύτών. Αύτά πνίγουσι παν ζωτικώτερον έν αύτώ στοιχεϊον. Είναι μύ
κητες τού δηλητηριώδους γένους τρεφόμενοι καί πληθυνόμενοι έπί βλάβη
καί φθορά τού εθνικού στελέχους.
Πρέπει νά είσέλθη τις είς τά βαλόνια λεγάμενα τού μεγάλου κύκλου
διά νά συνάντηση καί σπουδάση δλα αύτά τά παντοειοή σιχαμερά
μαλάκια, τά όποια έκτείνουσιν έν αύτοϊς τούς φουσκωτούς καί πλαοαρούς
πλοκάμους των, ϊν ’ άρπάσωσι καί θηρεύσωσι παχεϊάν τινα προίκα, οι
ής μακαρίως νά έξασφαλίσωσι την κατά τόν ύπόλοιπον βίου άνετον και
μετ’ άδιαπτώτου ευθυμίας ευζωίαν. ΙΊληρώνουσιν αί μωραί πολύφερνοι
κόραι τά έξοδα τού σιτισμού τών βδελυρών αύτών βρύων !

Τό

έννδρεϊον

jEtX ΓΕΝΕΙ δ’δλα ταύτα τά μαλάκια, τά μαλακόστρακα, τά κογ-

χύλια, τά μήδια, τά φύκη καί άμφίβια τής κοινωνίας άποτελούσιν έν

είδος άκουάριουμ, ένυδρεϊον δηλ. αυτοτελές και χωριστόν έν μέσω τών
παντοδαπών ζώων τού ζωολογικού κοινωνικού κήπου. "Αν δέ πνευματικώς δέν άξίζουσι τίποτε, έάν τά έγκεφαλικά των κύτταρα διατελώσιν
έν πλήρει άπραξίιγ καί άτροφί^ι, οποία ο δμως άφ ’ ετέρου φυσική ύπερτροφία καί οία σωματική άνάπτυξις ! Είναι θελκτικώτατον θέαμα ή
άποψις ενός τοιούτου ενυδρείου, όπου ώς έν ταϊς ύελοθήκαις ή λεκάναις
ένός άκουάριουμ, βλέπετε δλα αύτά τά «άνοστα» — δηλ. χωρίς όστά,
&ν καί είς τήν συνήθη του σημασίαν έφαρμόζεται επίσης κάλλιστα τό
έπίθετον... —τά χλιαρά, τά εύκαμπτα καί εύμάλακτα ζωόφυτα ν ’ άναπτύσσωνται καί συμπτύσσωνται, νά συσπειρώνται καί διανοίγωνται
έναλλάξ ώς όκτάποδες, πολύποδες καί μέδουσαι ή ώς τά μύρια αστερο
ειδή έκεϊνα τού πόντου μαλάκια, ών ούκ έστιν άριθμός ούδ ’ όνομα . . .

Οί κννες

J^CaA’ είναι καιρός νά έξέλθωμεν έκ τού καταθλιπτικού τούτου κύκλου
καί νά έπιθεωρήσωμεν καί τά λοιπά γένη τού κήπου. Καί ιδού έν πρώ~ . Είναι δέ τούτο πολυαριθμότατον. Πόσοι πράγ
τοις τό γένος τών κυνών
ματι άνθρωποι δέν όμοιάζουσι καταπλη
κτικώς πρός κύνας 1 Καί οία ποικιλία !
"Ολα τά γένη καί είδη, δλαι αί φυλαί
καί αί ράτβαι, άπό τών μανδροσκύλων
μέχρι τών κυναρίων τού καναπέ, άπό
τών λαγωνικών μέχρι τών λεπτεπιλέπτων
καί ώς πλαγγόνων χρησιμοποιουμένων μικροσκοπικών σκυλλάκων τών γεροντοκο
ρών. ’Ιδού είς γέρων πολιός καθηγητης ή
πρεσβύτης ιατρός ή έσχατόγηρος πολιτικός, πρωθυπουργός ή πρέσβυς, δστις ομοιάζει πρός τούς γηραλέους έκείνους τριχωτούς κύνας τού Άγ. Βερνάρδου ή τούς μαλλιαρούς μολοσσούς.
Οί τελευταίοι μάλιστα είς έκαστον έκ τών Ελλή
νων θ ’ άναπολήσωσιν όλόκληρον τάξιν φιλολογούντων ποιητών καί πεζογράφων βαπτισθέντων οΰτω
ύπό τών άντιπάλων των, αν καί πολλοί αύτών είναι
καί έν χρώ ε”τι κεκαρμένοι . . .
Πόσοι πάλιν δέν έχουσι τάς εύφυεστάτας μεγαλοφθόγγους, σθεναράς καί πλήρεις θελήσεως καί
έγωϊσμού κεφαλάς τών Μπονλντόκ I Είναι ούτοι οί
μάλλον έξέχοντες, οί μάλλον ευφυείς καί πλήρεις
άτομικής δράσεως και άποφασιστικότητος άνθρωποι.
’Εκείνα τά ολοστρόγγυλα μάτια των σχεδόν έκτοξεύουσιν άστραπάς.
Είναι φωτοβόλοι φάροι έκτάκτου έντάσεως ]καί λάμψεως. "Ολα των έν
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γένει τά χαρακτηριστικά εχουσι την αύτήν δύναμιν, τό αυτό σθένος. Ώς
δ’ οί «μπουλντόκ» κύνες είναι'καί αυτοί πάντες επιθετικοί, δηκτικοί, μά
χιμοι καί πολεμικοί, Boxer άληθεϊς, καθώς άλλως τε ονομάζεται καί
ειδός τι τών Μπουλντόκ. Είναι δέ περιεργότατον καί άξιον μελέτης δτι τό
κατ * έξοχήν αγγλικόν αυτό είδος κυνών είναι καί τό μάλλον πλησιάζον

καταπληκτικώς τόν
χαρακτήρα αυτών
τούτων τών βρεττανών.’Ολοι οί άγγλοι κατά τό μάλ
λον η ήττον έ'χουσι
τούςχαρακτήραςτών
bulldogs. Υπάρ
χει δέ πλέον οκυλίτικος χαρακτηρ άπό
τον αγγλικόν ; Καί
αί φυσιογνωμία! των
άκόμη παρέχουσι τάς μάλλον κυνικάς όψεις. Τά. μπουλντόκ ήσαν
γνωστά καί παρά τοϊς 'Ρωμαίοις τό πάλαι- τις δέ λαός ομοιάζει περισ
σότερον πρός εκείνους η οί σημερινοί "Αγγλοι ; Καί όχι μόνον τά έγνώριζον, άλλά'ν^ί μετεχειρίζοντο είς τάς θηριομαχίας, έξ ού καί «θηριομάχους» η gladiatores τά ώνόμαζον.
Άλλ ’ ένώ τά
« μπουλντόκ »χαρακτηρίζουσι τούς
ισχυρούς, έπιθετικούς, ίσχυρογνώμονας καί
πολλάκις μεγα
λοφυείς άνθρώπους, οίον τον
Β ίσμα ρκ, τόν
Ναπολέονταη έκ
τών ή μ ετέρων
τόν Τρικούπην, ό
μώψ, τό μικρότερον καί συγγενές αύτών είδος, ύπενθυμίζει τούς μικρούς έκείνους τύπους
ανθρώπων, οΐτινες κοκορεύονται καί θέλουσι νά φανώσι κάτι τι, ένώ δέν
είναι τίποτε.
Είναι οί άνθρωποι εκείνοι, οΐτινες θέλουσι νά κάμωσι τόν σπουδαϊον ένώ
είναι γελοίοι καί κωμικότατοι. Πολλά λιμοκοντοράκια, γραμματείς η
γραφείς ύπουργείων η ακόλουθοι πρεσβειών ώς καί τινα άξιωματικούδια
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καί άνθυπολοχαγίδια είναι τά πιστότατα έκμαγεΐα τών « fricator», ώς
λέγονται έπιστημονικώτερον οί μώψ, ίσως διότι ώς οί κοινωνικοί καί
ανθρώπινοι αυτοί Σωσίαι των προστρίβονται και κνύζονται έπί τών
ούρών καί τών κρασπέδων τών πολυφέρνων σιλφίδων τών σαλονίων.
Άντίθεσιν πρός αυτούς άποτελεϊ άλλη ομοταξία άνθρώπων, οΐτινες
μέ τά κρεμασμένα μούτρα, τάς μεγάλας κάτω νευούσας ρίνας, τά
σκυθρωπά πρόσωπα καί τάςζπλαδαράς φυσιογνωμίας ένθυμίζουσι τούς μέ
τά μακρά ώτα κύνας, τά μαλλιαρά έκεϊνα κυνάρια καί κύνας, τά όποια
άπαντώσι τόσον συχνά είς τάς οικίας τών γεροντοκορών. Είναι αυτοί
παλαιοί ύπάλληλοι, άπόστρατοι γέροντες, παυσανίαι, άποβράσματα
κοινωνικά, ποιηταί άριθμοϋντες δεκάδας άποτυχιών, δραματικοί καί
ηθοποιοί έκπτωτοι, δημοσιογράφοι μ’ έφθαρμένους όδόντας, η, έάν άνηκωσιν είς τό άσθενές φύλον, γεροντοκόραι η γραΐαι χήραι μέ στρογγύλους
οφθαλμούς, μικραίς μυτούλαις, παχουλαίς καί κονταίς τό ανάστημα ώς
γραΐαι με
τό είδος τών καρλικών (karlshund). Ένώ άλλαι ίδί
άσπρα μαλλιά καί μέ τά γουναρικά των τόν χειμώνα
όμοιάζουσι λίαν πρός τά βολωνέξικα.
Άλλ ’ έάν οί τύποι ούτοι ένθυμίζωσι τά κατώτερα ταύτα
καί άσημα κυνάρια, οί περίφημοι «Terre-neuve» καί οί
τού 'Αγ. Βερνάρδου καί οί Ποϋντελ αντιπροσωπεύονται έν
τώ άνθρωπολογικώ ζωοκηπω ύπό τών εύγενεστάτων καί
άρτιωτάτων μελών της. Οί γενναίοι,οί σθεναροί, οί άνθρωποι
τού καθήκοντος, οί έμβριθεϊς καί εύγλωττοι ρήτορες, οί με
γάλοι εύεργέται καί φιλάνθρωποι έχουσιν όλα τά ίδιάζοντα
χαρακτηριστικά τών εύεργετικωτάτων καί θαυμάσιων
τούτων ζώων. Καί έν τή μορφή καί έν τώ σώματι έν γένει ή όμοιότης είναι
καταπληκτική. Είς τά φωτεινά των βλέμματα άναγινώσκεται ή ευ
στάθεια, ή ειλικρίνεια καί ή άγαθότης. Τίποτε τό πονηρόν, το οόλιον,
τό ΰπουλον καί ύποκριτικόν. Είναι ευθείς καί άνευ λοξοδρομιών, χρηστοί
καί έντιμοι μ.ή άποβλέποντες ποτέ είς τό ίδιον συμφέρον. Τό άτομόν
των δέν ύφίσταται. Είς αύτην την ταξινομίαν άνήκουσι πάντες οί «ψι
λότεροι», οί άλτρουΐβταε, άλλως λεγόμενοι. Αυτοί δ’ άποτελούσι το
άριστον τμήμα τής κοινωνίας, τό ύγιέστερον μέρος, τήν καλλίστην ζύ
μην. Οί Μεγάλοι χημικοί ή φυσιοδϊφαι, οί έξερευνηταί, οί παθολόγοι, οί
έφευρέται καί θαλασσοπόροι είναι άληθεϊς Ποϋντελ (ΡίΚ161),έξιχνιασταί
ώς αυτά τά όσφρηντικώτατα σκυλλιά, τά ευφυέστατα, τά έ'χοντα τε—
λειοτάτην τήν άκοήν καί τά πάντα άντιλαμ.βανόμενα καί έξερευνώντα.
Τά Πούντελ διακρίνονται καί διά την μοναδικήν αύτών μνήμην, έκμαθάνοντα διά τούτο καί πλεΐστα όσα, κατάπληξιν αληθώς προξενούντα.
Είναι κατάμαυρα. η κάτασπρα καί τούτο χαρακτηριστικόν τής ευσταθούς
καί απλής, άνυποκρίτου ψυχής των, κολυμβώσι δ’ έξόχως, μιμούνται δέ
μετά σπάνιάς δεξιότητος πάν δ,τι βλέπουσιν.
Άλλ’ έάν οί άνωτέρω εύγενεϊς κύνες άνταποκρίνονται πρός τούς μεγάλους
έξερευνητάς καί φυσιοδίφας, ύπάρχει κατωτέρα τις κλάσις κυνών, τών
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κατ’ έξοχήν κυνηγετικών, οΐτινες δέν ε"χουσι τά μεγάλα των προτερήματα,
ύποδεέστεροι τδ πνεύμα καί την νοημοσύνην δντες, πλήν δεινοί είς τδ
έξιχνιάζειν καί άνακαλύπτειν, άναδιφίκν καί συλλαμβάνειν. Τούς τελευ
ταίους τούτους έν τώ κοινωνικό ζωοκήπω άντιπροσωπεύουσιν άπαξάπαντες οί αστυνομικοί ύπάλληλοι, οί άνακριταί καί οί πειθήνες (ρε'πορτερ)
τών ’Εφημερίδων, οΐτινες ώς τά κυνηγετικά έκεΐνα εύσταλέστατα, ταχύποδα καί άκάματα ζώα άναδιφώσι τά πάντα, μυρίζονται καί άνακαλύπτουσι καί τά μάλλον σκοτεινά μυστήρια. 'Οσφραίνονται μέ την
όξεϊάν των δσφρηνσιν καί τάς μάλλον λανθανούσας δσμάς, φέρουσι δ’ είς
φώς τρομερά εγκλήματα καί άπαίσια κακουργήματα. Ούδέν λανθάνει
τούς κυνηγετικούς αυτούς άνθρωπόκυνας. Όρμώσι άκατάσχετοι έπί την
λείαν και έντδς δλίγου άπομαδώσι καί άπογυμνοϋσιν αύτην χωρίς πολλάς διατυπώσεις καί μεγάλας μελέτας. Τδ ένστικτον, ή φυσική ιδιο
φυία, ή δύναμις τών αισθητηρίων προεξάρχουσι καί κυριαρχοϋσι παρ ’
αύτοϊς. Είναι τδ « δεξί χέρι» της Δικαιοσύνης καί τδ θαυμασιώτατον
οργανον της κοινωνικής άσφαλείας.
Μεταξύ τούτων ύπάρχουσι πολλαί διαφοραί καί διακρίσεις, άλλ ’ είς
τοιαύτας δέν κατερχόμεθα νυν, διότι θά έπεξετεινόμεθα λίαν. Άρκούμεθα νά σημειώσωμεν δτι πολλοί δμοιάζουσι περισσότερον λ. χ. πρδς τά
γνωστότατα Σέττερ, τά άγγλικά, άλλοι πρός τά βραχύμαλλα Μπράκ
(Braques), άλλοι πρός τά μαλλιαρά ισπανικά τούς «Έσπαγνιδλ»
(Espagnoles) καί τινες πρός τούς φριξότριχας η άκανθότριχας Γρίφφονας.
Τέλος δέ κλείοντες την άνθρωποκυνολογίαν άναφέρομεν άκόμη τούς
άνεμόκυνας, τούς Winclhunden, οΐτινες άντιστοιχούσι πρδς τούς ώκύποδας τών άνθρώπων. Τοιοΰτος άνεμοκύων είναι δ ήμέτερος Λούης, δστις
πράγματι ώς άνεμου ριπή πέτεται καί διασχίζει τάς έκτάσεις καί τάς
μακροτάτας οδούς. Νομίζει τις δτι κατ’ ευθείαν άπδ εκείνο τδ είδος τών
κυνών κατάγονται οί πτερωτοί ούτοι άνθρώπινοι έρμαϊ, οΐτινες έχουσι
καθ ’ δλα όμοιους οργανισμούς, μέλη καί πνεύμονας πρός τούς ταχύποδας
έκείνους κύνας, οΐτινες συλλαμβάνουσιν ευθύς τούς λαγωούς καί τάς άλώπεκας καί άν ήδη εις μακρυνήν άπόστασιν προτρέχωσιν.

Αί ά^ώπεκες
ΛΑΛΑ' ήδη άς σπουδάσωμεν μίαν άλλην πολυπληθεστάτην καί
αύτην ταξιν άνθρώπων, οΐτινες διά τής πονηριάς, δολιότητος καί τοϋ
ύπούλου χαρακτήρός των παρέχουσι τάς μεγίστας ομοιότητας πρδς τάς
άλώπεκας. Τις δέν γνωρίζει τούς λεπτούς τδ πνεύμα καί τόσον πονη
ρούς έκείνους θνητούς, οΐτινες πάντοτε μέ τον κανθόν τοϋ οφθαλμού
παρατηροϋντες τά πάντα, κρυψίνοες καί έπιφυλακτικοί, καθίστανται τόσον
επικίνδυνοι καί επιζήμιοι τοΐς άλλοις ; ’Εάν δέ πάντα τά ε“θνη άριθμοϋσι
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πλείστους τοιούτους, άλλ’ ιδίως καί κατ’ έξοχήν ή Ελλάς είναι ή γη τών
άνθρωπαλωπέκων. "Ολοι οί Έλληνες ποιος ολίγον ποιος πολύ είναι όλί' ^··> λ ____________
_ π-Α γρ ,* —
-.2.. —
...2..... -Τ
1
γον τι πονηροί, το οε πρότυπόν των έκ μέν τών μυθικών χρόνων είναι δ
άγχίνους καί κερδφος Έρμης, δ διαβολικός
αύτδς άγγελος τοϋ Διός, δ ποικιλομήτης, δ
σκώπτης καί κλεψίνους, έκ δέ τών ιστορικών
δ πολύμητις καί τετραπέρατος Όδυσσεύς, ή
λεπτή έκείνη γηραιά τής ’Ιθάκης άλώπηξ, δ
φοβερός καί δόλιος πρεσβύτης, δστις τά πάντα
άνακυκ^ καί άνακατεύει, δσάκις θέλη πρδς ίδιον
συμφέρον νά καρπωθή τι. Έν τώ Όδυσσεΐ
έχομεν τον άληθή έ'λληνα, δστις βαίνει συνή
θως τήν διατεθλασμένην δδον τοϋ δόλου, θεω■ ρών ώς θρίαμβον τήν διά τούτου έκνίκησιν καί
έπικράτησιν.
At ’ δλης τής ιστορίας τής Ελληνικής πανταχόθεν προβάλλει ή τριχωτή ουρά τής πονηράς άλώπεκος. "Ο, τι δέν κατώρθουν διά τής ισχύος καί διά τών δπλων
τό κατέκτων διά τοϋ πνεύματος, διά τής ευφυΐας οιά τής άγχινοίας καί
έν τή άπογνώσει διά τοϋ δόλου. ’Ιδίως έν ταΐς ήμέραις τής καταπτώσεως
τής ’Εθνικής παρακμής, έν τοΐς άμαυροϊς χρόνοις
τής δουλείας, δτε ή λάμψις τής δυνάμεως ήρξατο
θολουμένη καί έξηφανιζομένη, τότε κύριον δπλον
τών ’Ελλήνων άπέμεινεν ούχί τδ πνεύμα τδ φω—
τοβόλον, τδ δημιουργόν, τδ πλαστουργόν, ούχί έν
μι,γ λέξει ή πάλαι μεγαλοφυΐα, άλλ ’ ή εύφυια
τής διαλεκτικής, τής γλωσσικής εύστροφίας, τών
ρητορικών σ/ημάτων καί τής σοφιστείας. Ή κατερ
γαριά καί ή εξυπνάδα, ώς λέγομεν σήμερον,
άπέμειναν τά χαρακτηριστικώτατα δπλα τοϋ Έλληνος, λείψανα ταϋτα τής πάλαι θαμβούσης φυ
σικής εύφυΐας. Είναι ώς αί σκωρίαι τών μετάλλων,
αΐτινες διατηροϋσιν έν έαυταΐς ίχνη χρυσού
άργύρου άφανή έκ τής παντοδαπής ΐλύος και
λοιπών συμφυρθέντων καί συναναμιχθέντων
τοϋ μακροτάτου χρόνου προστύχων καί άσημοτάτων ύλών καί στοιχείων.
Έκάστη φυλή, έκαστος λαός έχει καί γενικήν
τινα τοιαύτην πρός έν τι ζώον δμοιότητα. Οΰτω
οί "Αγγλοι δμοιάζουσιν έν γένει, ώς εϊδομεν, πρός τούς κύνας, οί έ'λληνες
πρδς τάς άλώπεκας, οί τοϋρκοι πρός τάς τίγρεις, οί Ιταλοί πρός τά
πτηνά, οί άροβες πρδς τούς άγριους 'ίππους,
ν, οί γάλλοι προς τούς πίθη
κους, οί γερμανοί πρδς τούς λέοντας καί τούς πάνθηρας, οί ρώσσοι προς
τάς άρκτους καί τούς ταύρους, οί έλβ-τοί πρδς τούς κονίκλους, οί ίσπανοί
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πρός τούς άλέκτορας, οί ’Ολλανδοί πρός τάς φωκάς, οί Νορβηγοί πρός
ροφούς καί συναγρίδας, οί Σουηδοί πρός χήνας καί τέλος οί Βούλγαροι,
διά νά τελειώσωμεν μέ τούς φίλους ρχας, μέ μανδρόσκυλα. . . .
’Αλλά αί γενικαί αύται ομοιότητες χάνονται άπέναντι της άπεράντου
ποικιλίας τών κατ’ ιδίαν ατομικών τύπων. Τό αυτό συμβαίνει καί μέ τό
γυναικεϊον φϋλον, όπερ δλον δμού λαμβανόμενον έχει μεγίστην ομοιότητα
πρός τά αιλουροειδή. Όλαι αί γυναίκες είναι . . . γαλαϊ καί ιδίως αί
γαλλίδες ! . . .
W
9ί» k

Γαλϊί · γυνή

J£k.AI όντως τί κολακευτικώτερον, θωπευτικώτερον, νωχελέστερον,
θερμότερου, άπιστότερον και οΐκιακώτερον της γυναικός ; ’Αλλά καί
ποιον ον συγχρόνως άγριώτερον, έπικινδυνωδέστερον, έπιθετικώτερον ; Ή
γυνή ώς ή γαλή εγκλείει τάς μεγίστας άντιθέσεις. Έχει δέ ώς εκείνη έν
ύψίστω βαθμώ την ύποκρισίαν. Ώς ή γαλή, ήτις άθορύβως καί απαθώς
καραδοκεί καί ενεδρεύει, όπως έπιπέσϊ) κατά τοΰ δειλαίου ποντικού,
προσποιουμένη ότι ουδέ καν τόν βλέπει, ομοίως καί αύτη ποσάκις ένώ
καίεται καί φλέγεται ύπό δεινού πάθους καί ορέγεται διακαώς τι έν τούτοις ουδέ τό παράπαν έκδηλοϊ τούτο, άλλ ’ ύποκρινομένη παρίσταται ώς
είς άκρον άπαθής καί ώσεί ούδέ
τό έλάχιστον νά συμβαίνη, δει—
κνύουσα την μεγίστην αδιαφορίαν
καί αταραξίαν ! Καί έν τούτοις
τότε ακριβώς είναι είς τό όξύ—
τατον σημειον τού πάθους της,
τότε τό ήφαίστειον διατελεϊ έν
στιγμή έκρήξεως. .
"Οταν την βλέπητε λίαν γαληνίαν λάβετε τά μέτρα σας,
διότι θά έ'χητε δείνας έκπλήξεις
μετ’ ολίγον. Φοβεϊσθε ιδία αυτήν
όταν φαίνηται σφόδρα ατάραχος καί άπαθης. Ή γαλήνη έκείνη είναι ώς
ή τού ώκεανού ή προηγουμένη δεινών τρικυμιών καί καταιγίδων. . . .
Τί δέ νά ε’ίπωμεν περί τής άπιστίας της ; Άπαξάπαντες οί ποιηταί
έλάλησαν περί αύτής. Είναι θέμα τελείως έξηντλημένον, ούδείς δέ δικη
γόρος δύναται νά τάς σώση έκ τής δμοψήφου ταύτης καταδίκης... Γαλαϊ
τέλειαι λοιπον καί κατά τούτο. Καί είναι τόσον φυσικώς, αφού τά αισθη
τήρια κυριαρχούσι τοσούτον παρ’ αυτή, αφού αί αισθήσεις είναι παρά ταΐς
γυναιξίν ή κρατούσα δυναστεία. Τό παν έν αύταΐς δι ’ αύτών. Ή κρίσις,
αί γν<’ σεις, ό χαρακτήρ, ή ανατροφή ούδέν ίσχύουσιν απέναντι τών αισθή
σεων. Ή θέλησίς των είναι σημαία φερομένη καί κυματίζουσα πρός τόν
άνεμον τών έκ τών αισθητηρίων πνέοντα. Καί ή μάλλον έξοχος, καί ή
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ύπερτάτη καί ή ’Ασπασία καί ή Σαπφώ καί ή Στάελ, άπασαι ανεξαι
ρέτως αί απόγονοι τής Εύας είναι δούλαι τών οφθαλμών, τών ώτων, τών
αισθητηρίων έν γένει οργάνων. Τό καινόν τάς κερδίζει, τό ώραϊον
καί έπαγωγόν διασείει καί καταλαμβάνει αύτάς, άποσυνθέτει καί δια
λύει ώς χιόνα καί τήν ψυχροτέραν ήρωΐδα. Τοιαύτη ή φύσις των, «φνβιν
ό’ ον ράόον μεταβαλεΐν». «Naturam non expellas furca» έλεγον
δικαίως καί οΐ λατϊνοι, πολλώ δέ μάλ
λον όταν ή φύσις είναι γυναικεία,τοσού
τον δηλαδή διαβολική I . . .
Καί τί δέ δέν έχει τής γαλής ή γυνή !
Τήν αύτήν μαλθακότητα, τό αύτό
άβροδίαιτον καί φιλεύμαρες, τήν αύτήν
αύταρέσκειαν καί φιλαρέσκειαν. Όλαι
αί γυναίκες είναι φύσει κατοικίδια ζώα
ογικά έννοεϊται . . . — άρεσκόμεναι
όν ύπόστεγον βίου, είς τόν καναπέ,
άς παρά την εστίαν μακράς ύθλολο, ταίς «κουτσουμπολιαίς» καί τά
«κουσκουσουρολογήματα», ώς κοινώς λέγονται αί μκταιαι αύται φλύαροι
γλωσσολογίαι καί γλωσσοφαγίαι, διότι δυστυχώς δέν περιορίζονται μό
νον είς τό άκονίζειν τήν γλώσσαν έντός τού στόματος καί έπί τών οδόν—
των ή χειλέων, άλλά καί τρώγουσι τά θύματά των. . . Άλλοίμονον είς
όποιον πέση είς το έ’ρκος τών όδόντων των ! Είναι προτιμότερον νά έμπέ%
σητε είς κλωβόν λεόντων ή τρώγλην άρκτων παρά είς το στόιχα γυναικός 1 "Ας είναι καί «στοματάκι»... Φαίνεται πολλάκις
έξωθεν τοιούτον, άλλ’έχει έλαστικότητα τεραστίαν,
έκεϊνο οέ το μικρότατον σχίσμα, έκεϊνα τά δύο τόσον
εύστροφα κοράλινα χειλάκια άνοίγουσιν αίφνηδίως καί
μεταβάλλουσι τό στοματάκι είς άντρον, όπου καταβροχθίζεσθε ώς έντός ρύγχους φαλαίνης ή καρχαρίου !..
Άλλ ’ έν τούτοις πώς κρύπτεται πάσα αΰτη ή
άνθρωποφαγία της ! Ώς ή γαλή ύπό τό λευκώτατον
ή φαιόχρουν, γλυκύτατον καί θελκτικώτατον έκεϊνο
τρίχωμα, ύπό τήν τόσον θερμήν καί μαλακτικήν μηλω
τήν της κρύπτει τούς φοβερούς όνυχάς της, ομοίως καί
ή άπόγονος τής Εύας ύπό τά κοράλινα χείλη της έγκλείει τοιούτους σπαρακτικούς χαλιβόδοντας καί καρχαρόδοντας

τού Κερβέρου τής κολάσεως ....
Οί όνυχες είναι τό σύνηθες όπλου της. Δέν πάλλει τό δόρυ, ούδέ χειρίζεται ποτέ τό άκόντιον, τήν άξίν ΐν, τό πυροβόλον ή τό περίστροφον.
Ποτέ ή γυνή δέν κτυπ$ κατά μέ :ωπον καί άντωπαία. Ποτέ δέν σας
παρουσιάζει τό στήθος, ούδέ μάχετ: ,ι έκ τού συστάδην. Αιωνίως βάλλει
έξ ένέδρας καί κεκρυμμένη. Σάς
καί όταν καταλάβη άοπλον καί
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άπαράσκευον επιτίθεται, επιπίπτει ώς "Αρπυια καί σας κατασπαράττει !
Καί τοϋτο φυσικότατα διά την άδυναρίαν της. Πώς άλλως θάυ.υνθή ;
Πώς θ ’ άντεπεξέλθη κατά τών ρυρίων κυκλούντων αύτην κινδύνων ; Ή
Φύσις έπλασεν αύτην άσθενεστέραν, εύθραυστον, λεπτήν, άνάγκη πάσα
λοιπον νά έντείνη τάς ουνάρεις καί συγκέντρωση ταύτας εις τά ολίγα
δπλα, άτινα κέκτηται, άλλως είναι χαρένη. Διά τοϋτο ρή νορίση τις
δτι την κακολογοϋρεν καί ταπεινοϋρεν δι ’ δσων άνωτέρω εΐπορεν. Έξ
άνάγκης είναι τοιαύτη, ούδέ δύναται νά κάρη διαφορετικά.
Ένεκα τούτου πάς έξανδρισρός καί πάσα τάσις τοΰ έξελθεϊν έκ τοΰ φύ
λου καί ύπεισελθεϊν εις τά δλως άνδρικά έργα, είναι παρά φύσιν καί δλως
ράταιος άγων. Ή γυνή δέν έπλάσθη ούτε διά το έρπόριον, ούτε διά τον
πόλερον, ούτε διά τά πολιτικά, ούτε διά τάς κυρίως άνδρικάς εργασίας,
ώς δέν έπλάσθη ή γαλή διά τδ κυνηγιον η διά την ιππασίαν, διά την
ρεταφοράν ραρράρων η άλλων ειδών η δπως ζεύγνυται καί σύρη όχήρατα
εύπατριδών καί άριστοκρατίδων δεσποινών.
«"Εκαβτος έφ' δ έκλή&η, εκεί και μενίτω ! »
Φυσιολογικώς τουλάχιστον αύτό έπιβάλλεται. Ή γαλή έπλάσθη διά
τά κεραρίδια, τούς καναπέδες καί τ’ ανάκλιντρα, δι ’ άγραν ρερικών
πτωχών καί «κακοροίριδων» ποντικών καί το πολύ πολύ διά νά τρώγη ·
καί κανέν ραχοκόκκαλον ορεκτικού καί εύγεύστου ιχθύος... Είς πάν άλλο
άσκουρένη η έκβιαζορένη ν’ άσχοληθή θά ήτο γελοία, ή δ’ άποτυχία
της θά ητο οίκτρά.
Όροίως καί ή γυνή. ’Ιδίως ή κυοφορούσα, ή έπίτεξ, ή ρήτηρ, ή
τροφός, ή εχουσα τόσα στόρατα ήνεωγρένα ύπό τούς κόλπους της καί
αίτοϋντα ώς άπό καρποφόρου ρ.ηλέας τό ρητρικόν ράνα, την τροφήν,
τήν ζωήν, τό αιρα ....
Πώς είναι δυνατόν τό οΰτω βεβαρηρένον καί δυσκίνητου πλάσρα νάνθέξη
καί έπαρκέση είς οίανδήποτε άλλην έργασίαν ; Πώς ένώ εντός τής γαστρός
φέρη άνθρωπον ολόκληρον νά δύναται νά συζητή άπό του βήρατος τής Βου
λής περί τής ρειώσεως τοΰ άριθροϋ τών κληρωτών, ή περί τών σιδηροδρ.
συρ.βάσεων ή περί τών νέων πιστώσεων του ύπουργείου τών Ναυτικών ;
Τί κωρικόν ή ράλλον κωρικοτραγικόν θά ήτο έάν ακριβώς έκείνην
τήν στιγρήν ό ρικρός, ο έρβρυώδης διάδοχος άπεφάσιζε τήν έξοδόν του,
φοβεροί δέ πόνοι καί έπιτόκιοι ώδινες έξηνάγκαζον τήν εύγλωττον ρή
τορα, τήν πρόεδρον τής κυβερνήσεως, νά δια κόψη τόν δουν τής δριλίας,
νά έκπέρψη δέ άνά τάς οδούς καί ρύρας τής πόλεως τούς κλητήρας τού
Βουλευτηρίου όπως καλέσωσι το ταχύτερου ραϊάν τινα ή ράλλον
ράρρον, άν καί διόλου παράδοξον ρεταξύ τών βουλευτών ή βουλευτίδων
νά ύπάοχωσιν είς ή πλειότεροι τοιοϋτοι . . . Τό ρόνον δυσάρεστου θά ήτο
έάν ούτοι άνήκον είς τήν άντιπολίτευσιν καί δή είς τά άκρότατα κόρρατα, οπότε ή θά ήρνοϋντο την συνδρορήν των, ή, δπερ πιθανώτατον,
θά έδράττοντο τής εύκαιρίας, ϊνα διά στρεβλής καί προρερελετηρένης
έγχειρήσεως καταστρέψωσι τό έρβρυον καί έπενέγκωσι κανένα έπιτόκιον
θάνατον τής δυσροίρου πρωθυπουργίνας ! . . .
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"Ε^αφοι και δοοκάδες

JjLAA ’ άς έλθωρεν τώρα είς άλλην δροταξίαν κοινωνικών ζώων, οία
είναι λ.χ. αί έλαφοι καί δορκάδες. Καί πράγρατι πόσαι κόραι καί πόσαι
παρθένοι δέν δροιάζουσι πρός τοιαύτας ! Τά αύτά εύσταλή άναστήρατα,
ή αύτή εύκινησία καί χάρις, τό αύτό πεταχτόν καί χαρωπόν, τό άθώον
καί άκακον ύφος. Ιδίως τά βλέρρατα, οί όφθαλροί οί πλήρεις φωτός
καί καλωσύνης, οί ρηδέν ένέχοντες τό ροχθηρόν, ούδέ τό έπίβουλον, έκεϊνοι οί ώραΐοι, ραϋροι, στρογγύλοι, δλοστρόγγυλοι ώς κρίκοι, όφθαλροί,
οΰς οί γάλλοι συνηθέστατα χαοακτηρίζουσιν ώς «jeux de gazelle».
Τοιούτους όφθαλρούς εχουσι συνήθως κοράσια άγνά καί άκακα, ίοίως
δέ ραθήτριαι παρθεναγωγείων καί δλα έκεϊνα τά άθώα έτι πλάσρατα,
άτινα οί γερρανοί χαρακτηρίζουσι ρ’ έν γενικόν δνορα ύπό τήν λίαν

έκφραστικήν όνορασίαν «Backfisch».
Τοιαϋτα ψάρια σιωπηρά, άπειρα καί άδύνατα νά κακουργήσωσιν ή νά
βλάψωσιν είναι αί πρός τάς έλάφους δροιαι τρυφεραί άνήλικοι έτι κόραι,
αΐτινες δέν έγνώρισαν τοΰ βίου έτι τάς όδύνας καί πάθη, ούδέ φέρουσιν
άρυχάς έκ τής αΐρατηράς έν αύτώ άνθρωποφαγίας καί πάλης.

Αί περίπτερα!

JJaP ’ αύτάς ύπάρχουσιν αί έτι άγνότερον τό ύφος έχουσαι περιστεραί. Είς αύτάς δέν είναι τόση ή εύκαρψία καί το εύσταλές, δσον ή
λευκότης καί ή χάρις. Πόσαι όντως ώραϊαι καί θελκτικαί κορασίδες δέν
παρέχονται δψιν περιστεράς! Πλήν ποϋ τό σπινθηροβόλον βλέρρα τών
προηγουρένων, ποϋ τό ολίγον τι πονηρόν καί εύφυές δρρα τών δορκάδων
κορών ! Έν ταϊς περιστεραϊς ή άθωότης κατακλύζει καί κυριαρχεί πάν
τοτε, πάσα δ’ άκτίς πνευρατική σβέννυται καί πνίγεται πρό αύτής.
Δέν αίσθάνεσθε ή τήν άπειρον λευκότητα, την άρετρον άθωότητα καί
άγνότητα, τήν στιλπνότητα τής ρεγάλης καλωσύνης. Είναι ρία άπέραντος χιονοσκεπής έκτασις. Ούδαροϋ κηλίς, ούδέ έν βακτήριον, ούοέ έν
ρικρόβιον ριάσρατος νοσογόνου. Λευκότης άνευ δρίων, λευκότης χεορένη
καί στιβαζορένη ώς νιφάδες, ώς χιονόσφαιρα'. ! . . .
Μή ζητείτε παρ’ αύτών ούδέν άλλο χρώρα. Είναι ρονόχρωροι ώς τά
λευκά νέφη, άλλ’ αΐτινες έν τή άπλότητι σαγηνεύουσι, διότι το χρώρά
των έκεϊνο είναι τόσον λευκόν, τόσον λαρ.πρόν καί φαεινόν, ώστε δ
όφθαλρός κορέννυται καί δέν ζητεί τίποτε περιπλέον ....
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Οί πίθηκοι και αί μαϊιιοΰοες
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ΧιΔΩ πλέον ούκ εστιν άριθρ/.ός, ούδέ δριον. "Ολη ή άνθρωπότης δύναται νά συμ,περιληφθή έν αύτοϊς, διότι είναι οί μάλλον άμεσοι πρόγονοι.
"Ολοι διατηρούμεν κάτι τι έκ τών προϊστορικών, προκατακλυσμιαίων
πατέρων μας. Δέν έ'χετε ή νά ρίψητε εν βλέμμα ούχί είς τόν πλησίον
σας, δστις είναι πολύ μακράν, άλλ’ είς αύτόν τούτον τόν εαυτόν σας διά
νά πεισθήτε πόσον τούτο είναι άληθές. Είμεθα τόσον πίθηκοι οί άνθρωποι,
ώστε πολλάκις ζητεί τις νά ίδη πού κρύπτομεν την ούράν μας, διότι
μόνον αύτη λείπει οιά νά ήμεθα τέλειοι τοιούτοι, άν καί τό φράκο μάς
συμπληροϊ καί αύτην την έλλειψιν ....
Καί δη λάβωμεν έν πρώτοις τόν παιδικόν κόσμον. Τί άληθεΐς μικροί
γορίλλαι όντως καί ούραγγοτάγκοι τά παιδία ! Όλη των ή φυσική
κατασκευή είναι πιθηκοειδής. Εύκαμπτα, ελαστικά, άναρριχητικά,
άγρια, έπιθετικά κατ’ έξοχήν δέ μιμητικά. Τά πάντα μίμησις παρά τώ
παιδί. Ό,τι βλέπη, δ,τι άκούη, έκεϊνο
καί κάμνει. Ε’ναι μία άπομιμητική μ.ηχανή,
διά τού παραδείγματος τό κάυ.νετε δ,τι
θέλητε.
’Ολόκληρος ή παιδαγωγία βασίζεται έπί
τού μιμητικού τούτου τών παίοων ένστικτου.
Ή γλώσσα τί άλλο είναι ή μίμησις τών
διαφόρων φωνών καί ήχων τής Φύσεως,
διότι ή άρχικη τοιαύτη δέν συνέκειτο ή άπό
όλιγίστους φθόγγους καί όλίγας λέξεις, άφ ’
ών βραδύτερον έσχηματίσθησαν χιλιάδες
άλλαι. Αί πρώται δ’ έκεϊναι έ'ναρθροι φωναί δέν ήσαν ή όνοματοποιΐαι.
Τό ιαικρόν λοιπον τέκνον
■ζίν.ΊΖΊ τί άλλο κάμνει ή διαρκώς νά μιμ,ήται τήν
κίνησιν τών χειλέων καί τού στόματος, δπως συναοθοώσγ; καί αύτό τάς
αύτάς λέξεις, τούς αύτούς φθόγγους, ούς άκούει ;
Τό παιδί είναι δλο μάτια καί αύτιά. Κρίσις, σκέψις, φαντασία τά
πάντα άκόμ.η ύπνώττο;;υσι νήοιμον ύπνον. Είναι δυνάμεις, αΐτινες πολλώ
βραδύτερον θά κληθώσιν είς ένεργον ύπηρεσίαν καί δή ή κρίσι καί -ή
nxstbir.
σκέψις, διότι
οιότι ή
η Φαντασία ένωρίτερον θάναλαβη τά καθήκοντά τη'
της καταλαμβάνουσα εύουτάτην
εύρυτάτην δικαιοδοσίαν καί κυριαρχούσα καθ’ δλην τήν
νεότητα είς βαθμόν πολλάκις επικινδύνου δικτατορίας.
Άλλά παρά τώ νηπίω καί αύτή ήδη καθεύδει καί διατελεϊ έν πληρεστάτη άπραξία. Τά αισθητήρια καί μόνα ταύτα δρώσιν. Αύτά είναι
οί δημόσιοι λειτουργοί καί οί έν ένεργεία ύπάλληλοι τού μικρού αύτού
κρατιδίου.
’Εάν δέν εϊχωυ.εν το μιμητικόν ούδέ γέροντες θά έξεμανθάνομ έν τι έκ
τών περί ήυ.ά
Πού ποτέ νά έπαρκέση ή μελέτη καί ή σπουδή όπως
άποκτήσωμεν ο άπειρον εγκυκλοπαιδικόν υλικόν, τό περί ήμάς άπλούμενον ! Ό, ι μανθάνομεν δι’αύτοϋ ώς παϊδες είναι καταπληκτικόν. Είναι
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δέ τοσοϋτον ασυνείδητον, αύτόματον καί άντενεργόν, ώστε δέν αισθά
νεται ό παις ούδεμίαν κόπωσιν, ούδεμίαν έξάντλησιν πνευματικήν καί
σωματικήν.
Άπόδειξις δέ δτι βραδύτερον καί το έλάχιστον έάν ήθέλωμεν νά έκμάυωμεν, εζ ων ως παΐοες μηχανικώς άποκτώμεν, αΐσθανόμεθα μεγίστην
δυσκολίαν καί καταβάλλο]μεν άπεριγράπτους προσπάθειας, ώς συμβαίνει
λ. χ. είς τήν έκμάθησιν ξένων γλωσσών καί ιδίως είς τήν προφοράν
αύτών, ή μουσικών οργάνων ή άλλης τίνος
άσκήσεως. Καί μόνον τό βάδισμα έάν ήθέλωμεν νά μάθωμεν διά τής συνειδητής υ.εθόδου θά παρείχετο ανυπερβλήτους δυσκο
λίας. Είναι ευκολώτερον νά μάθη τις ιππασίαν
ή νά βαδίζη απλώς, έάν έκ παιδός ύποτεθή
δτι δέν έξέμαθε τοϋτο. ’Αλλά τις ποτέ
έσκέφθη πόσον ταϋτα πάντα τά οΰτω άκόπως κτηθέντα είναι δύσκολα καί περίπλοκα !
Τό μιμητικόν τών παίδων έκδηλοϋται καί
είς δλας τάς διαθέσεις καί ορέξεις του. Πάν
δ,τι βλέπη θέλει νά τό κάμη καί το ίδιον.
Νά καπνίζη, νά φορή στρατιωτικά καί νά
δίδη διατάγματα, νά παριστι^ καί νά γίνηται ήθοποιός, νά κάμ.η τόν
μεγάλον, νά ρητορεύη, νά σπουδαιολογώ καί δ,τι έν γένει προσπίπτη
είς τάς αισθήσεις του.
Είς τό αύτο μιμητικόν ένστικτον οφείλεται καί ή συνήθης αύτοΰ έν
ταις καλαϊς τέχναις έπίδοσις. Πολλάκις ώς παϊς έκτελεϊ τις καλλιτε
χνικά έργα, άτινα μάτην βραδύτερον θά προσεπαθει νά κατορθώση.
Ποσάκις έκπληττόμεθα πρό μικρογραφιών θαυμαστών
παιδιών ανηλίκων
καί μειράκιων‘τρυφερωτατων. Δυστυχώς δ ’ δμως τά
τάλαντα ταϋτα έξατμίζονται καί έξαφανίζονται
μετά τής παιδικής ηλικίας, βραδύτερον δ’ δταν έξασθενώται τό μιμητικόν καί κυρίαρχη ή συνειδητή
σκέψις καί ή θέλησις, μάτην προσπαθεί τις νά κατορ
θώση δ,τι τόσον εύχερώς καί παίζων έξετέλει κατά
τήν παιδικήν ηλικίαν. Διά τοϋτο δέν πρέπει πάντοτε
νά ύπερεκτιμώμεν τά παιδικά έργα, ούδ ’ έκ τών
λαμπρών πολλάκις κατορθωμάτων των νά προοιωνιζώμεθα μεγάλον
μέλλον καί νά προφητεύωμεν μεγαλοφυίας, διότι έκείνοι οί παιοικοί
θρίαμβοι είναι σπινθήρες στιγμιαίοι, είναι θαυματουογήματα τοϋ παι
δικού ένστικτου, άτινα ταχέως συναπόλλυνται μετά τής πρώτης ύποφωσκούσης ήβης.
Αλλ ’ έκτος τοϋ μιμητικού τό πιθηκοειδές τών παίδων έκδηλοϋται τά
μέγιστα καί έν τή εύκινησία ή έλαστικότητι καί αναρριχητική αύτών
μανία. Δικαίως δ παΐς καλείται «αεικίνητον», διότι πράγματι ούδέ
στιγμήν ησυχάζει. Διαρκώς κινείται, τρέχει, άλλεται, πηδά, σκιρτά,
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άναβαίνει καί καταβαίνει κλίμακας, κάμνει σάλτους, αίωρεΐταμ σχοι
νοβατεί, άναρριχάται είς δένδρα, είς τοίχους, είς φραγμούς, είς φανούς,
είς στέγας άπαράλλακτα ώς τά ζώα, καί ιδίως οί πιθήκοι.
Είναι ταϋτα πάντα άναμφισβήτητα δείγματα τής πιθηκικής κληρονο
μιάς, τής άργαίας καταγωγής. Άλλ’ έκτος αύτοΰ καί ή χαιρεκακία, ή
μεγάλη μανία τών παιδιών τοϋ καταστρέφειν, τοϋ θραύειν, τοϋ κακοποιεΐν είναι έπίσης μαρτύρων πασιφανέστατον τής αύτής φυσιολογικής
συγγένειας.
Οί παίδες είναι μικροί κακούργοι. Όστις καί ολίγον τούς σπουδάση
θέλει εύθύς πεισθή περί τούτου. Ούδέν αίσθημα συμ
πάθειας, οίκτου καί φιλανθρωπίας παρ’ αύτοίς. Αί
έξαιρέσεις είναι σπανιώταται. ’Ιδίως το φιλόκακον
καί ή χαιρεκακία των πρός τά ζώα είναι μοναδική.
Άλλοίμονον δταν εδρωσι κανέν άσθενές όν μή δυνάμενον νάμυνθή καί ύπερασπισθή έαυτό ! Είναι τι
άπερίγραπτον ή άπάθεια, ή ψυχραιμία, ή μοχθηρία
μεθ ’ ής έξορίζουσι τούς οφθαλμούς γαλών ή κυναρίων ή συλλαμβάνουσι πτωχά έντομα, μυίας ιδίως,
άς ύποβάλλουσιν, οί βάνδαλοι, είς τάς πλέον τρομεράς βασάνους, μετά
πλείστης ύπομονής καί φιλοπαιγμοσύνης άσχολούμενοι είς τήν έξαγωγην
τών έντέρων καί έντοσθίων, είς την παρασκευήν μικρών κοκοφετβίων έξ
αύτών, ώς έάν έπρόκειτο περί άθώας τίνος παιδιάς . . . Τί καταστρε
πτικά έν γένει όντα ! Σχεδόν τίποτε όέν τά εύχαριστεϊ τοσοϋτον, δσον
τό καταστρέφειν, τό καταλύειν, τό άποσυνθέτειν, τό έξαφανίζεεν . . .
Τό πρώτον μέλημά των είναι εύθύς ώς ίδωσι καί λαβωσιν άνά χέϊρας οίονδήποτε άντικείμενον νά τό διαλύσωσι, νά τό κατακερματίσωσι, νά τό
άποσυνθέσωσιν είς τά έξ ών συνετέθη.
Καί μεθ ’ οί’ας ηδονής κάμνουσι
τοϋτο !
Κατά τί διαφέρουσιν έν τούτω
πρός τούς πιθήκους ; Καί αύτοί δ,τι
λαβωσιν εις τάς χεϊρας εύθύς τό
καταστρέφουσιν.
’Ενθυμούμαι δτι ποτέ έν τώ ζωολογικό κήπω τών Παρισίων, έν
τώ θαυμασίω Jardin d’Acclimatation έπί ώραν διεσκέδαζον θεώμενος τούς έκεΐ πιθήκους, μικράς τό δέμας μανμούδαις, άς περί πολλοϋ
ποιείται δ γαλλικός όχλος. Είναι άδύνατον νά φαντασθή τις τί οίκειότης καί δποία άμοιβαιότης αισθημάτων συνενοϊ τούς έκεϊ θαμώνας πρός
τούς τριχωτούς μικροσώμους προγόνους μας I Είναι αί πλαγγόνες τοϋ
παρισινού κοινοϋ. Τούς γνωρίζουσιν δλους ενα προς ένα καί έχουσι βαπτίσει έκαστον ίδίγ μέ ιδιαίτερον όνομα, συχνάκις δ ’ άκούετε καί κλα
σικά ονόματα... — «’Ιδού δ Ιππόλυτος!» έκφωνεΐ αίφνης γραία μάμμη
δεικνύουσά τινα τούτων πρός τά έγγονάκια της. . . —« Ώ ! Ώ ! Ό
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Λεωνίδας την έ'παθεν ! έχασε τον μεζέν του ! . . . » λέγει περαιτέρω
προγάστωρ κύριος μετ’ εύλαβείας και προσοχής παρακολουθών δλην την
έξέλιζιν της παρισταμένης κωμωδίας ή μάλλον αληθούς καί γνήσιας
παντομίμας ύπο τών πολυαρίθμων τετράχειρων τοΰ κήπου.
Φέρουσι δ’ ολοκλήρους ζωοτροφίας μεθ ’ έαυτών οί αγαθοί αστοί καί οί
μικροί παρισινόπαιδες, ψίχας άρτου καί άλλα παντοΐα πόπανα έπί τοϋτο
κατασκευαζόμενα καί πωλούμενα παρά τήν είσοδον τοΰ κήπου. 'Ρίπτοντες
δέ ταϋτα διασκεδάζουσι, βλέποντες τάς συναπτομένας μάχας καί τάς
συμπλοκάς περί την κτήσιν ένος τεμαχίου κολλύρας ή διπύρου . . . .
Δέν ήςεύρω δέ πώς καί έγώ παρασυρθείς έξέβαλλον έκ του θυλακίου
μικροσκοπικον κάτοπτρον, δπερ ειχον καί τδ έ'ρριψα είς ένα αύτών, "να
ιδω τί θά το κάμη. Καί πράγματι ή ΐοέα δέν ήτο κακή. Ευθύς μεγα
λόσωμός τις πίθηκος έφορμήσας το ήρπασε καί — άπίστευτον είπεϊν —
άμα ώς τό ε”λαβεν ήρχισε νά έγκατοπτρίζηται, βλέπων τήν θελκτικήν
του μορφήν έντός αύτοΰ, συγχρόνως δέ ρίπτων επανειλημμένα βλέμματα
έφ’ήμών πέριζ ώσεί νά ήθελε νά μας εΐπη : «καί καλά δέν είμαι ωραίος ;»
Ητο το θέαμα όντως κωμικώτατον, πάντες δ’ έκάγχαζον καί έγέλων
θορυβωδώς. ΙΙλήν ταχέως ή σκηνή μετεβλήθη, διότι άφοϋ ό φιλάρεσκος
τριχωτός Νάρκισσος ικανοποίησε την αΰταρέσκειάν του καί έκορέσθη
άποθαυμάζων τήν Πραζιτέλειον καλλονήν του, έπεδόθη εις τήν έπισταμένην έξέτασιν τοΰ άντικειμένου άποσυνθέτων καί διαλύων αυτό είς τά
έζ ών συνετέθη, ζεσχίζων καί άφαιρών τό περικάλυμμα καί τό δέρμα,
τά χαρτία καί παν έν γένει δπερ άπετέλει τό μικρόν κάτοπτρον. Καί
έως έδώ τό πράγμα είχε καλώς, άλλ’ αίφνης έκεϊνο δπερ τά μέγιστα
μ’ έτάραζε καί ήρχισε νά μέ άνησυχή ήτο δτε ήρχισε νά ξέη τόν όπι
σθεν ύδράργυρον καί συγχρόνως μέ τήν γλώσσαν νά λείχη αυτόν. . .
’Εννοείτε δτι τό γιγνόμενον δέν ητο διόλου ευχάριστου, διό καί περί
φοβος ήρχισα νά ύποχωρώ καί λεληθότως νάπομακρύνωμαι. «Τις οιδε,
έλεγον κατ’ έμαυτόν, έάν δ ηλίθιος οηλητηριασθή !...)>
Φαντάσθητε νά συλληφθώ καί νά καθειρχθώ ώς φονεύς ένός πιθή
κου καί δη έν μέσοις Παρισίοις έπί τών ύψιπύλων δικαστηρίων τών παρά
τόν Σηκουάναν, καί τό χείριστον νά κατηγορηθώ ούχί ώς ζωοκτόνος, διότι
τότε θά περιωρίζετο ή ποινή μου είς μέγα τι ίσως απλώς πρόστιμου,
άλλά είς ισόβια δεσμά ή είς . . . θάνατον ώς φονεύς τοΰ όμοιου μου,
διότι πανταχοϋ τότε ήμην γνωστός ώς ΓοριΆλα?, μόλις πρό ολίγου
έκδούς τόν «Homme Singe clegenere» τόν νΈκπεφυΚιβμένον Πί9ηκον», δηλ. ύπό τό πιθηκοειδές αυτό ψευδώνυμον ! . . .
Οϊκ οίκτρά σύμπτωσις καί οΐα δεινή ειρωνεία ! Καί έ'σπευσα οΰτω
δρομέως νά έζέλθω έκ τοΰ Παραδείσου έκείνου ώς άλλος όχι άκακος
Άδάμ, άλλ’ ώς ό μιαιφόνος υιός τοΰ Καιν. . .
"Αμα ώς έ'ήλθον άνέπνευσα, πλην δέν ησύχασα ή μόνον τήν έπιούσαν, δτε διατρέξας δλα τά «Διάφορα» τών έφηυ.ερίδων έπείσθην δτι
ευτυχώς ούδείς πίθηκος άνεφέρετο μεταςύ τών έπισήμως άναγγελλομένων νεκρών τής ημέρας. . .
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«Φθηνά, είπαν, τήν έγλύτωσες. “Αν σού άρέσκη άλλοτε, Γορίλλα μου,
άστειεύου μέ τούς τριχωτούς προγόνους καί δμοφύλους σου ! . . .»

Οί λέοντες
ΧΔ.ΛΛ’ ας άφήσωμεν τούς πιθήκους καί ας έ'λθωμεν είς άλλον κύκλον
κοινωνικόν, είς τούς ύπερηφάνους, στιβαρούς, άγερώχους, επιβλητικούς
έκείνους άνδρας, οΐτινες μέ τάς λεοντοκεφαλάς των άποτελούσι τό άνδρικώτερον καί ρωμαλεώτερον είδος. Αύτοί είναι οί μεγαλοφυέστεροι, οί
έχοντες τήν ίσχυροτέραν θέλησιν καί
ναιοι, οί βροντώδεις τήν φωνήν κα
’Αληθείς λέοντες έν τή κοινωνία δέν
άναστρέφονται ποτέ μετά τών πολ
λών, δέν κατέρχονται έν μέσω τού
όχλου καί τού πλήθους, είς τά θέα
τρα καί τάς πλατείας, είς τά κέντρα
καί τάς —
π χνηγύρεις. Αιωνίως μονάΥ.ςοντε ς ζώσιν άσκητικώς, έκαστος έν
τή ιδία , ώς δ βασιλεύς τών τετραπόδων, περιοχή, έν ή άντηχεΐ βρον—
τώδης καί φοβερός δ μυκηθμός του
τρέπων εις φυγήν τούς δειλοτέρους
καί άσθενεστέρους. Οΐα άντίθεσις
προς αυτούς ιοί λοιποί μέτριοι πιθηκοειδεϊς, γατοειδεϊς, πτερωτοί ή τρι
χωτοί, αιλουροειδείς ή μαλακιοστρακοειδεϊς θνητοί ! Πόσον τουναντίον
μεγαλοπρεπείς καί ύπέροχοι οί άτρόμητοι, ευθαρσείς, εύρυμέτωποι καί
λαμπρόφθαλμοι άνθρωπολέοντες !
ην έν παραδείγματι δ μέγας Γλάδστων. Ενθυμούμαι μ.άλιΤοιούτος
ερικαλλεστάτω Λουξεμβουργείω Κήπω τών Παρισίων,
στα. δτι έν τω π
περιδιαβάζων
δσάκις περιδιαβάζων έ'φθανον
έ'φθανον πρό
πρό τού θαυμαστού λέοντος τού περιφανούς
άπαράμιλλος δ καλλιτέχνης ούτος είς τήν άναγλύπτου Καιν, — ήν δ
παράστασιν τών ζώων — ίσταμενος πάντοτ ε άτενώς καί προσηλών το
τετραπόδου ήσθανόμην δλην
βλέμμα έ· ί. τινα λεπτά έπί τού φοβερού ·
μοι ήρχετο είς τον νούν ή
;ν
δύναμίν
του,
πάντοτε
δέ
τήν άκατάβλητ
«μεγάλου Γέροντας» τού
ή
σθεναρά
και
μεγαλοπρεπής
τού
μορφή,
Old
Man
τής
κρχταιάς
Άλβίονος.
Great
Mol έφαίνετο δτι είχαν πρό Γχαυτού αυτόν
τευτήν τής ’Αγγλίας. Ή αύτη δύνααις τού
καί το αύτο σθένος έν τή έκφράσει. Εκείνος
Τ
δ Γλαδστων, συχνάκις δέ παίζων έ'λεγτν
ου
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νά σας δείξω τον Γλάδστωνα... » Καί έκεϊνοι έδυσκολεύοντο νά πιστεύ—
σωσι καί ήρνοϋντο ν ’άκολουθήσωσι,πλήν δτε κατόπιν διά πολλών προσπα
θειών,εστιν οτε δέ καί διά της βίας κατώρθουν νά παρασύρω αυτούς μέχρι
τοϋ θαυμαστού ειδώλου μου, τότε μειδιώντες ώμολόγουν δτι έχω δίκαιον.
— «Μόνον τά κολλάρα του, μοϋ έλεγον, δτι δέν φορεΐ. . .»
— Αύτά, τοΐς άπήντων έβράχησαν και τούς έφυγεν ή κόλλα, άλλά
πάλιν καλλίτερον αύτος έδώ ό λεόντειος Γλάδστων χωρίς περιλαίμιον,
παρά εκείνος δ δυστυχής κατάδικος τοϋ Ζαππείου Μεγάρου, τοϋ Πολυ
τεχνείου καί τίς οίδε πόσων άκόμη δεσμωτηρίων — διότι σιγά σιγά θά
περιέλθτι δλα τά δημόσια κτίρια της 'Ελλάδος . . .—μέ δλην την λαμπράν του μαρμαρίνην ραδιγκόταν καί τά κολλάρα, δστις κάθε άλλο είναι
η δ έρίγδουπος τοϋ άγγλικοϋ Κοινοβουλίου ρήτωρ, δ άκατάβλητος ξυλο
κόπος τοϋ ίδιου του κήπου καί τοϋ βουλευτηρίου, διότι καί αυτό έχει τόσα
ξύλα καί κούτσουρα άχρηστα καί κατάλληλα μόνον ποός καϋσιν καί
θέρμανσιν κατά τάς παγεράς νύκτας τόν χειμώνα ! . . .
Τί ωραίας δέ κεφαλάς έ'χουσι πάντες ούτοι οί λέοντες μέ τά εύρέα
μέτωπα καί τάς άδράς των χαίτας. Etvat δ τελειότατος άνδρικός τύποςτό βλέμμα σπινθηροβόλον καί οξυδερκές ύπνωτίζει καί επιτάσσει, τό δέ
στόμα των εκφράζει δλην την σιδηράν δύναμιν τής θελήσεως. Συνεσφιγμένον, σχεδόν έσφραγισμένον ερμητικώς δέν άνοίγει ή δταν πρόκηται νά
βρυχηθή ή κατασπαράξω κανέν θϋμα. Τουναντίον τά τών φλυάρων καί
μωρών στόματα είναι παραλελυμένα, ήμιάνοικτα, άνειμένα καί άνευ δυνάμεως. Έκ τοιούτων στομάτων ουδέποτε εξέρχονται κεραυνοί, άλλ’
είναι ώς όπαί δθεν εκρέει δ λόγος καί ή λαλιά ώς είδος γλωσσικής καταρ
ροής... Όλοι οί φλύαροι έ'χουσι τοιαϋτα στόματα έκπεφυλισμένων. Είναι
πάντες παθολογικώς ελαττωματικοί, τουναντίον παρά τοΐς λεοντοκεφάλοις ούδέν τοιοϋτον σύμπτωμα. Είναι ζώα ύγιά καί άρτια, άκμαΐα καί
σθεναρά. Είναι αί ύγιέστεραι φύσεις, εύτυχή δέ τά έθνη τάριθμοϋντα έν
τε ταΐς έπιστήμαις καί έν ταΐς τέχναις, ιδίως δ ’ έν τή πολιτική τοιούτους άδυσωπήτους, άτρομήτους, τολμηρούς, πλήρεις θελήσεως καί θάρ
ρους άνδρολέοντας !

Οί χοίροι
τά ευτραφή καί καλοθρεμμένα αύτά στρογγυλόσωμα καί παχύ
τατα πλάσματα τής εύμαρείας καί άπαθείας ! Πόσον τά ζηλεύω, δταν
τά βλέπω μέ τά ρύγχη των τά ρυπαρά νά κολυμβώσιν έν τώ βορβόρω
καί νά καταβροχθίζωσιν άπλήστως πάν τό έν αύτώ, άδιάφορα διά τά
περί αύτά, άπαθέστατα καί διά τά σπουδαιότατα φαινόμενα τοϋ κόσμου,
μη ένδιαφερόμενα παρά μόνον διά τήν γαστέρα των I . . .
Είναι ή εΐκών τής εύτυχίας, διότι μόνον αύτη είναι ή άληθής εύτυχία
έν τώ κόσμω, ή ύλική δηλ. καί πραγματική καί ούχί ή πνευματική
ή ιδεώδης, ήτις δυνατόν νά ήναι άπείρως ύπερτέρα, εύγενεστέρα, διαρ—
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κεστέρα καί σπανιωτέρα, πλην συνοδεύεται άπό τόσα βάσανα, άπό
τόσας φυσικάς άλγηδόνας, έξαγοράζεται διά τοσούτων μόχθων καί θυσιών,
ώστε, μά τήν άλήθειαν, δέν γνωρίζω κατά πόσον είναι έπίφθονος καί
ζηλωτή !
Ημείς οί συγγράψαντες άλλοτε τόν «Θρίαμβον τον Στομάχου» καί
έκθειάσαντες,
καί
θεοποιήσαντες
αυτόν
-------- ------., -ύμνήσαντες
Γ ---......................
-τ τόν
- δεομάτιον
------- —
-----σάκκον,
------- ,
τόν περιφρονημένον αυτόν καί πρόστυχου θεωρούμενου μυλωθρόν τής άνθρωε»
?» >
r
χ μεγίστας
« _
/
— , σωματοπόλεως,
« — r-^r-r·. \ Ct.Xf nCTtC
------ r ---- ύπηρεσίας
πίνης
δστις Gό δαως παρέχει τάς
διατηρών ακμαίας τάς τε σω[χατικάς και
καί σώζει τόν
· t οργανισμόν,
>
x GUV
Ο Of.l/.Rte.
z
C*οεν
\ ουνάαεθα φθάσαντες εις
->*«·
vrzr
τάς ψυχικάς ώς καί πνευματικάς
δυνάμεις,
τόν κύκλον τών λιπαρών καί γαστριμάργων χοίρων τής κοινωνίας νά μη
ύποκλιθώμεν καί μη χαιρετίσωμεν αυ
τούς χαρμοσύνως καί άνακηρύξωμεν
αυτούς νικητάς έν τή άνθρωπίνγ) ζωοκοινωνία, άπονέμοντες αύτοϊς τόν στέ
φανον καί τήν δάφνην τής νίκης.
"Ω, ναί ! ' Ας λέγωσιν δτι θέλω—
σιν οί ποιηταί καί οί όνειροπόλοι, ας
ψάλλωσι τούς άστέρας καί τά ΐόχροα
βουνά, τάς ώραίας θύσεις καί τάς άρ
γυρος σελήνας, τάς βαθυκόλπους κό
ρας καί τάς εύζώνους παρθένους, τόν
έρωτα καί τήν Άρτέμιδα ! . . "Ολα
καί
καλά καί άγια, δλα θαύμάσια καί ύψιπέ τη, τνΐην δ κόσιχος
αυτός
ο
’
δ
χοϋς
είναι
η
σάρξ,
τό
αιαα,
αί
τόν χοϋν, έξ ού έπλάσθημεν, ι___ ,
άτινα
διαρ
—
ϊνες, οί ιστοί, τά όστά, τά κύτταρα, τά μέλη, το σώμα,
διατροφήν
καί
απείρους
φροντίκώς άπαιτοϋσι διατήρησιν, έπιμέλειαν,
δας, ών άνευ δ βίος είναι αφόρητος, μαρτυρικός, μία άγωνία, jj-ta
καταστροφή καί είς μαρασμός συνεχής καί άκατάσχετος !
άπένα.ντι τών πνευυ.ατωοών λεόντων καί τών
Διά τοϋτο καί ή φύσις
νοημόνων κυνών έπλασε καί τήν άπειρον άγέλην τών χοίρων, οΐτινες
διατηοοϋσι τό ίσοζύγιον καί διασώζουσι τό είδος διά τής εύτροφίας καί

τής διηνεκούς παραγωγής.
Παρά τοΐς κοινωνικοΐς τούτοις χοίροις, οδς χαρακτηρίζει τό πάχος καί
ή εύσαρκία, ή λιπαρότης καί ή χλιδή, ούδείς σπινθήρ πνευματικός,
ούδεμία άκτίς ευφυΐας, ούδέν 'ίχνος ψυχικού, μεταφυσικού, ηθικού βίου.
«Τρώγε, πίνε καί εύθύμει !» είναι τό motto, τό ρητόν, ή αρχή των,
ή σεβαστή καί άπαρέγκλητος. Δέν σκέπτονται ή αύτό, δέν έργαζονται
παρά δι' αύτό. "Ολαι αί προσπαθειαι, ή ένεργητικότης καί σκέψις, αί
έλπίδες, οί πόθοι αύτών συνοψίζονται εις τό τρώγειν, είς τό χωνεύειν
καί χυλοποιεϊν, ή, έν μιά λέξει κακεμφάτω όλίγον, είς τό... κοπροποιεϊν !
"Εχουσι τοϋτο ώς έπιτήδευμα. Δέν ζώσιν ή διά τοϋτο. Καί αύτή ή
τελική λειτουργία τοϋ οργανισμού των δέν τούς είναι άοιάφορος. Φροντί-
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ζουσι και wept της έσχάτης ταύτη; μεταπλάσεως της τροφής μετ’ Ισου
ενδιαφέροντος καί μερίμνης μεθ ’ ης καί περί αύτής τής παρασκευής τοϋ
φαγητού ....
Ή ύλική άπόλαυσις είναι δι ’ αυτούς τό ΰψιστον αγαθόν. Είναι ή
«gl’ex Epicuri», &ν καί ό Επίκουρος κάθε άλλο ή την εύδαιμ-ονίαν
τών χοίρων έπρέσβευεν. Άλλ’ άφοΰ ό κόσμος άπαξ έξ άγνοιας άπέδωκεν είς αύτον την φιλήδονον ταύτην καί ύλιστικην φιλοσοφίαν, άς χαρακτηρίσωμεν καί ήμεϊς ού'τω τήν κοιλιόδουλον ταύτην αγέλην τών ομογενών
μας διπόδων. Ό στόμαχος καί αί κατώτεραι λειτουργίαι τοϋ σώματος
έπέχουσι παρ ’ αύτοϊς τήν άνωτάτην βαθμίδα καί έχουσιν άνυψωθή είς
περιωπήν επιστημονικής καί καλλιτεχνικής τελειότητος. Δέν τρώγουσι
διά νά ζώσιν, άλλά ζώσι διά νά τρώγουσι, πρός τοϋτο δέ καταναλίσκουσι πάν δ,τι εχουσι, περιουσίας δλας κατατρώγουσι κυριολεκτικώς,
ΐνα κορέσωσι τήν γαστριμαργίαν των.
Τό δ’ έξο>τερικόν των γουρουνοειδές εντελώς. Τούς άναγνωρίζετε εύθύς
μακρόθεν έκ τοϋ στρογγύλου σχήματος δλων τών μερών τοϋ σώματός
των. . . Αυτή είναι ή άποκολοκνυ&ωβις τής σωματικής ύποστάσεως. Αί
γαστέρες, αί γνάθοι, αί κεφαλαί, οί μηροί, αί κνήμαι, αΐ περιφέρεια».,
δλα έν γένει σφαιροειδή, γλόμποι τέλειοι, άνευ ούδεμιάς άνωμαλίας.
Έπ ’ αύτών δέν εύρίσκει θέσιν νά έπικαθίση ούδεμία μέριμνα, ούδεμία
στενοχώρια, ούδεμία συγκίνησις ή ταραχή πνευματική καί ψυχική . . .
Ή άνατομία έπ ’ αύτών ή δυστυχής δέν εύρίσκει ούδέν άσυλον, άλλ’
άπανθρώπως καταδιώκεται καί λάξ, πύξ έκ τής πλούσιας ταύτης καί
πολυτελεστάτης λουκουλείου πανδαισίας έκβάλλεται . . . Ούδέ έν κόκκαλον τή δίδεται, ούδέ μία πέτσα ή τι άλλο διά νά γλύψη, ένώ μυριάδες
άλλων δντων βόσκουσιν έπ ’ αύτών καί τρέφονται καί παχύνονται!
Εύτυχή δλα τά έντομα, δλοι οί ψύλλοι καί οί κώνωπες, αί μυϊαι, καί
αί φθείρες άκόμη έστιν δτε παρά τοις άκαθαρτοτέροις, άτινα εύρίσκουσι
τόσον πλουσίαν διατροφήν καί άπόλαυσιν έπί τοϋ λιπαρού τούτου οικο
τροφείου ! Ή δ ’ άνατομία άπηλπισμένη φεύγει καί πάλιν φεύγει τρο
χάδην έκεϊθεν, ζητούσα καταφύγιον καί στέγην εις τόσα σκελετώδη όντα,
εις τόσας δυστυχείς, νευρασθενικά;, αναιμικάς ύπάρξεις, έπί τών λιποσαρκών ποιητών και πεζογραφων, επι των οστεωοων και καχεκτικων
πετειναριων τής κοινωνίας, ών δλη ή εύδαιμονία καί ή άπόλαυσις δέν
είναι ή ή λυγερά φωνή των, τό εΰχρωμον καί ζωηρόν λειρίον καί λοφίον
των καί το πολύχρωμον πτέρωμά των... Μέ αύτά οί καϋμένοι παρηγορούνταμ διότι ή μαστοροδιπλωμάτισσα Φύσις δέν άφήκεν ούδένα παραπονεμένον. "Ολους τούς έμβαλλώνει, δλους τούς εξοικονομεί δπως-δπως
ώστε κανείς νά μη μένη ουσηρεστημένος, καί διά τοϋτο βλέπετε δλους
κουτσούς καί στραβούς, κουλούς καί τυφλούς, στραβοκάνηδες, ή καμπού
ρηδες, δλα έν γένει τά έρείπια τής ζωής, τά ναυάγια τοϋ βίου ή τά
άποτυχόντα προϊόντα τής γενετησίου παραγωγής, δλα αύτά τά βαράβαλα, λέγομεν, τά βλέπομεν νά περιάγωσιν άνά τον κόσμον δ μέν τον
λιπόσαρκον σκελετόν του, ό δέ τόν ξύλινον πόδα του, άλλοι τόν ύβον,
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τήν καμποϋράν του, άλλοι την πελιδνήν μορφήν των μετ * άλαζονίας καί
ύπερηφανείας, μετά κλασαυχενίας καί κόμπου, ώσεί περιήγον έκτακτόν
τι καί περικαλλές κτήμα, θησαυρόν τινα ή ιερά άμφια ....
Πώς λοιπόν νά μή ύπερηφανεύωνται ύπέρ πάντα; τούς άλλους οί
παχύσαρκοι και οί εύρυγάστορες, ών ή παρουσία έχει άληθώς τι τό
μεγαλοπρεπές καί έπιβάλλον, ιδίως οί φέροντες τάς γαστέρας έκείνας τάς
ύπερμεγέθεις καί όγκωδεστάτας, ώς πλεΐστοι άρχιερεΐς καί σεβαστοί τοϋ
Ύψίστου λειτουργοί, ών αύται άναπολοϋσι τούς τών βυζαντιακών ναών
τούς τρούλους ααί τής Άγ. Σοφίας τόν τεράστιον ήμισφαιρικόν θόλον;...
Ποϋ οί καϋμένοι οί ισχνοί νά «πιάσουν χαρτοσιά» κατά τό δή λεγόμενον
άπέναντι αύτοΰ τοϋ σαρκικού μεγαλείου 1 Εχουσι βεβαίως καί αύτοί τά
προτερήματά των, διότι καί ύ'φασμα όλιγώτερον δαπανώσι διά τά ένδύματά των—μόνη ή περιφέρεια τής γαστρός καί τοϋ άντιθέτου ημισφαι
ρίου ένος παχυσάρκου καί προγάστορος άρκεϊ δι ’ δλην ένδυμασίαν ένος
ισχνού!..—καί φθοράν όλιγωτέραν προξενοϋσι, καθ’δσον ούτε λίπος, ούτε
ίδρώ; πολύς έκρέει, ώστε νά καταρρυπαίνωσι ταϋτα. ’Αλλά τί ταϋτα,
πάντα άπέναντι τού έπιβάλλοντος όγκου ένός σωματώδους καί χοιροσάρκου έπισκόπου, παπά ή καί παντοπώλου ; Αύτοί διά τής παρουσίας των
πληρώνουσιν ήδη τό κενόν καί σχεδόν δέν ζητεί τις τίποτε άλλο
παρ’ αύτών. Νομίζω οτι καί μόνη αύτη άρκεϊ διά τήν μεγαλοπρέπειαν
τοϋ θεάματος... Καί πράγματι ποσάκις έν ταϊς τελεταϊς καί ταϊς παρατάξεσι δέν κάμνουσι την λαμπροτέραν φιγούραν δλα αύτά τά εύτραφή
κρέατα, καταφορτωμένα μάλιστα μέ μεταξωτά; ταινίας, μέ παράσημα,
μέ σπάθας, μέ τρικαντά καί κράνη, μέ χίλια δυό σειρίτια καί τήν λοι
πήν σωρείαν τών έξαρτημάτων καί τά παντοειδή κρεμασίδια, μεθ’ ών ή
ματαιότης στολίζει τοσαύτας κοσμικά; μηδαμινότητας καί δι ’ ών κατα
πλήττει καί θαμβοί τά πλήθη, τούς όχλους, τά μύρια έκεϊνα ώς τά φύκη
τής θαλάσσης τήδε κακεϊσε φερόμενα καί συρόμενα οντάρια, άτινα άποτελοϋσι τά έννέα δέκατα τοϋ άνθρωπίνου γένους ! . . .
Είς λιπόσαρκος τί πρόσωπον νά παίξη έν τοιαύταις έπισήμοις τελεταϊς
καί συναθροίσεσι λαϊκαϊς ; Ποϋ νά κρεμάση τά παράσημα, άφοϋ δέν
ύπάρχει διόλου χώρος έπάνω του ; Μόλις χωροϋσι τά κομβία τοϋ ένδύματός του καί ταϋτα άκόμη στενοχωρημένα καί μετά δυσκολίας συγκρατούμενα . . . Έάν θέση καί καμμίαν ταινίαν μετά μεγαλοσταύοου θά
ύποστή δ δείλαιος τελείαν έ'κλειψιν καί θά νομίζη ό κόσμος δτι είναι
απλούς στήλος ή κοντάριον,έφ ’ ού ταϋτα άνηρτήθησαν πρός κοινήν θέαν!..
Έάν φορέση μέγαν τινα πίλον, ή κεφαλή του θά κρυφθή ύπ ’ αύτόν,
μόλις δέ θά σωθή ή ρίς του έάν ήναι μεγάλη ή τό γένειόν του, έάν καί

αύτο τύχη νά ήναι εύτραφές . . .
Τό πνεύμα δπερ συνήθως ένοικεϊ είς τοιούτους οργανισμούς, το σπινθηροβόλον πνεύμα καί ή ισχυρά διάνοια είναι δώρα άτινα δέν φαντά.ζουσιν
έν τοιαύταις στιγμαϊς. Έκεϊ τί χρησιμεύει δ κεραυνός τής μεγαλοφυίας,
δπου πρόκειται περί έξωτερική; παρουσίας, περί εύπροσώπου παραστατι
κότητας καί δπου θριαμβεύουσι τά εύρέα στέρνα, αί στρογγύλαι ώς
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χοιρομέρια μηροί, τά κολοκυνθοειδή κρανία, αί ώς πεπόνια κεφαλαί καί
αί τρουλλωται γαστέρες ;
Καί μόνον είς τάς τελετάς καί τάς παρατάξεις κάμνουσιν έντύπωσιν
καί κυριζρχοϋσιν οί εύρύνωτοι αυτοί χοίροι ; ’Αλλά καί πού δέν δεσπόζουσι καί πού δέν επιβάλλονται ; Μήπως είναι μ,ικρά ή ύπεροχή των, τί
λέγω ; ό ολοσχερής των θρίαμ.βος έν τοϊς συμποσίοις ; Τί θά ήσαν μάλ
λον ταϋτα άνευ τών παχυσάρκων αύτών Λουκούλων, άνευ τών εύρυγαστέρων αύτών Φαλστάφ ;
Ό Σαίξσπηρ, δ δαιμόνιος
χαρακτήρων
δαιμόνιος τών
τών άνθρωπίνων
άνθρωπίνων τύπων
τύπων καί
καί χαρακτήρων
ζωγράφος ή μάλλον χαλκοχύτης καί χαλκοπλάστου. ή™
■ -·χαλκοχύτης καί χαλκοπλάστης, ήτο δυνατόν νά
έφαντάσθη ποτέ ισχνόν καί κοκκαλιάρην τόν
βακχικόν εκείνον καί κοιλιόδουλον, τόν πότην καί
μέθυσον τοΰ Ερρίκου Ε’ σύντροφον καί παράσιτον ; Θα ήτο οίκτρά ειρωνεία, θά ήτο τό μέγιστον δραματικόν όζύμωρον ;
Καί δ άμίμητος « Γαργαυτονα» τού αριστοφά
νειου καί άπαραμίλλου σατυριστοϋ ΡαβελαΙ ήτο
δυνατόν νά πάσχη έξ άναιμίας καί λιποσαρκίας,
αύτός δ τέλειος τύπος τής πολυφαγίας, δ παροιμιώδης καταστάς οιά τά γαστρονομικά του όργια,
δ άποθανατισθείς ώς τύπος ανυπέρβλητος τής
άκορέστου καί κτηνώδους γαστριμαργίας ; . . .
’Αλλά τί τοσοϋτον μακράν καί είς ξένα φιλο
λογικά εδάφη άνατρέχομεν, ένώ εχομεν έν Έλλάδι τόν γηγενή, τόν Θηβαίον, τόν άνακτα του
οίνου, τόν θειον Διόνυσον, τόν ενδογενή, άλλ’έξελληνισθέντα καί ένταϋθα άναβαπτισθέντα διά του
άθανάτου έλληνικοϋ νέκταρος, Βάκχου ; Τις δέν γνωρίζει τήν μορφήν
του; Τις δέν έθαύμασε ■ήν παχύσαρκον μεγαλοπρέπειάν του; Είναι τόσον
πασίγνωστος δ θεός τ ής άμπέλου, ώστε περιττόν νά περιγράψωμεν αύτόν
ένταϋθα. Ούδείς θεός
., είναι τοσοϋτον δημοτικός καί τολμώμεν νά εϊπωμεν
καί τ ισοϋτον ά&άυατος, διότι αύτός έπέζησεν όλων, βαίνει δέ παραλλήλως πρός τόν
"... χριστιανισμόν,
Ar„ ....
ή δέ λατρεία του ούχί μόνον δέν έξέ·
ή έξασθενώθη, άλλά τούναντίον άπο ημέρας είς ημέραν κατακτ τεσεν
περισσότερον έ'δαφος
ος καί σήμερον διά τοϋ άλκοολιβμοΰ μάλιστα ά ά ετι
πειλεϊ
νά πνίξη καί αύτό> ττό έν Βηθλεέμ πνευματικόν καί φιλάνθρωπον δόγμα,
Καί πώς άλλως,
ς, άφοϋ κατέχει τό ίσχυρότατον δπλον τής κα -ΤΗ·ζ·
σεως, την σάρκα καί δη την σάρκα, τήν πορφυράν, δπλον τής κατακτήτήν έρυθρόχροα, την
χρυσίζουσαν καί ροδοκοκκινίζουσαν
ύπό τό φώς τοϋ Φοίβου καί ύ·
πό τό
πϋρ τοϋ βακχικού νέκταρος, τήν σάρκα, τήν ζωογονουμένην ύπό
η; γλυκυτάτης άαπέλου, ύπό τοϋ μεθυστικού χυμού τής εύεργετικής καί
δροσερωτάτης βότρυος !
Πώς νά μή μακαρίζη τις
τούς μακαρίους αύτούς βάκχους,
νυσιακούς θιασώτας, τούς Ανακρέοντας, οί’τινες δοέπουσι τ’ τους 010άνθη τοΰ
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βίου μηδέποτε θίγοντες τάς πικράς ρίζας, ούδέ γευόμενοι τής τρύγος αύτοϋ
καί τής ίλύος ; Πάντοτε χαρωποί, πάντοτε εύθυμοι καί ζωηροί διέρ
χονται τόν βίον ώς έπί ρόδων, ύπό το πυκνόν καί θαλερώτατον φύλλωμα
τής άμ-πέλου καί τοϋ κισσού, έν μέσω θαλειών καί κώμων, ασμάτων
παροινίων καί μεθυλογιών παρά τό χρυσίζον κύπελλον τοϋ βοτρυείου
νάματος καί ύπό τήν λικνιστικήν αύτοϋ έπιρροήν. Έάν ή λήθη ήναι
μέγα τι άγαθόν, διότι δι* αύτής ώς διά βάμβακος δύναταί τις νά ύπο©έρη τόσα δυσβάστακτα βάρη τοϋ βίου καί ώς δι ’ άπομονωτήρος νά θίξη
τόσα έπικίνδυνα ρεύματα συμφορών, τό άγαθόν τούτο ύπέρ πάντας άλλους
άπολαμβάνουσι καί καρποϋνται οί άνακρεόντειοι τοϋ Βάκχου μϋσται, οί
άμ.πελοστεφεϊς φιλόζωοι δμόφυλοί μας.
Χάριν αύτών τά πάντα. 'Ολόκληρος ή φύσις νομίζει τις ότι έργά—
ζεται, δημιουργεί, πονεϊ, κοπιάζει, τίκτει καί παράγει διά μόνους τούς
παχυσάρκους αύτούς σατύρους, τούς προγάστορας βακχευτάς, τούς σω
ματώδεις καί εύρυνώτους λουκούλους. Αυτοί άπολαύουσι τών πάντων, αύτοί
είναι οί μεγάλοι καταναλωταί τής άνθρωπίνης παγκοσμίου παραγωγής.
’Ενώ διά τούς ισχνούς τίποτε ! Έκ τής έπιγείου πανδαισίας δέν άπολαμβάνουσιν ούδέν. Άρκοϋνται εις ολίγα ψιχία, είς ολίγα όστά καί
πέτσας... Τί δι ’ αύτούς δ όγκος τών παντοίων έδεσμάτων, τών άπειρων
άρτυμάτων, τών ορεκτικών, τών χωνευτικών, τών καρικευμάτων, τών
ποτών, τών ήδυπήκτων, τών θαυμ.αστών οίνων καί ηδυπότων ; Αύτοί οί
καϋμένοι δέν καρποϋνται τίποτε. Είναι ολιγαρκέστατοι. Ή τρυφή τοϊς είναι
άγνωστος. Ζώσι διότι πρέπει νά ζήσωσι καί άγωνίζονται, παλαίουσιν, ώς
έν θαλάσση κλυδωνιζόμενοι, ϊνα συγκρατηθώσι καί έπιπλεύσωσιν έπί τών
κυμάτων καί μή καταβροχθισθώσιν ύπό τοϋ άπύθμενος πόντου τής ζωής !
Οί χοίροι τούναντίον, ώς κολοκύνθαι, ώς πεφυσημένοι άσκοί έπιπλέουσι
καί άνευ ούδεμιάς πάλης, άνευ δυσκολίας καί άκουσίως φέρονται έπί τής
έπιφανείας τοϋ βιωτικοϋ πελάγους χωρίς νά κινώσι καν τάς χείρας, χωρίς
νά καταβάλλωσιν ούδεμίαν απολύτως προσπάθειαν. Καί φουσκώνουσιν,
έκτείνονται, μεγεθύνονται καί παχύνονται ετι μάλλον, βρενθυόμενοι καί
ύπό τύφου κλασαυχενευόμενοι μετά περιφρονήσεως καί άδιαφορίας προσβλέποντες πάντα τά περί αύτούς. Καί σκάφη καί φρούρια καί κόσμοι
δλόκληροι, έάν καταποντίζωνται, αύτοί παραμένουσιν άπαθέστατοι, ούδέ
βλέμμα κ&ν στρέφοντες πρός τούς δυστυχείς πλησίον των ναυαγούς.
Καί είναι συνήθως οί κοινωνικοί αύτοί άνθρώπινοι χοίροι εύποροι, διότι
συνήθως τό χρήμα είναι τό μάλλον παχυντικόν στοιχείον. "Οταν βλέπητε άνθρωπον ύγιά μέν, ’ισχνόν δέ, έστε βέβαιοι ότι κακοτρέφεται.
Δόσατε εις αύτούς τούς πτωχούς λιποσάρκους έν καλόν μπιφτέκι μέ άφθονον οίνον, μέ ήδύπεπτα καί ζαχαρότευκτα έδέσματα καί θά ίδητε μετά
τινας ημέρας έάν θά τούς άναγνωρίσητε. Διά τοϋτο καί οί άρχαϊοι τούς
πλουσίους «παχεϊς» ώνόμαζον. Είναι τόσον συνηνωμένα καί άδιάσπαστα
ή εύσαρκία καί δ πλούτος, τό πάχος καί ή εύμάρεια. Καί πώς νά μη
παχύνηται καί εύτραφήταί τις όταν έξηπλωμένος καί αμέριμνος δέν
κατατρύχεται ύπο μηοεμιάς μερίμνης, όταν καθ ’ δλην την ημέραν άνα-
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πνέη άέρα καθαρόν καί όξυγόνον άφθονον, περίπατων καί διαιτώμενος έν
λαμπροϊς μεγάροις καί έν κήποις θαυμαστοΐς, μη έχων άλλην σκέψιν
ή τό φαγητόν καί τάς λοιπάς ήδονάς, άναμένων δ ’ έναγωνίως τόν κώ
δωνα, δστις θά τον καλέση έπί τά προκλητικά ίψα τοϋ εστιατορίου ;
“Επειτα ή θερμοκρασία ουδέποτε δι ’ αυτόν είναι έπικίνδυνος η άνιαρά
κάν. Διά τοϋ χρήματος μεταβάλλει καί ρυθμίζει άδιακόπως ταύτην ώς
βούλεται καί ορέγεται. 'Ριγεί; Ευθύς διατάσσει καί θερμαίνουσιν. Αι
σθάνεται καύσωνα ; Δέν έχει η νά είσέλθη είς τό όχημά του τό εύιππον
καί πολυτελέστατον καί νά μεταβή είς τάς δροσερωτέρας έξοχάς. Περι
φρονεί πάσας τάς ιδιοτροπίας της φύσεως, καταβάλλει καί καθυποτάσσει
αύτην διά τών ίδιων ιδιοτροπιών καί ορέξεων.
Ό πτωχούλης δ’ δμως πώς ν’ άντιταχθή κατά τοιούτων ζυγών;
Ποϋ νά εΰρη ξύλα καί έξοχάς, ποϋ παπλώματα καί σισύρας, ποϋ έπαύλεις καί οχήματα, Φαέθοντας καί «κουπέ», κήπους καί παραδείσους;
Αυτός δ δυστυχής κοκκαλιάζει καί ξεπαγιάζει ύπό τό δριμύ ψύχος η
καβουρδίζεται καί ξεροψήνεται ώς κάστανον καί αραποσίτι κατά τά κυνικά
καύματα τοϋ θέρους μη δυνάμενος νά το κουνήση, διότι τό κενόν του
θυλάκιον είναι ή ίσχυροτάτη τροχοπέδη έξ όσων ύπάρχουσι ποός άναχαίτισιν καί τοϋ μάλλον ποδώκους Άχιλλέως ....
Ούδεμία κινητήριος δύναμις δύναται νά παραβληθή πρός τήν παραγομένην διά τής έπαφής τοϋ χρυσοϋ . . . Είναι γελοίος δ ηλεκτρισμός
καί δ άτμός παραβαλλόμενος πρός αύτόν.Άνευ αύτοϋ δλα σταματώσιν,
ήμπορεϊ δέ νά καύσωσιν δλους τούς γαιάνθρακας τοϋ Νιονκκβλ χωρίς νά
παραγάγωσιν ούδ ’ ένός ί'ππου δύναμιν ! . . .
ΙΙάν δτι θέλη ζωντανεύει. Τής μαγικής ράβδου τά θαύματα μόνος
αύτός έκτελεϊ. Αύτός ώς δ Μωϋσής ή ώς δ έλλην τοιοϋτος, δ Ποσειδών
δηλ. άρκεϊ νά πλήξη διά τής ράβδου ή τής τριαίνης του τό έδαφος διά
νάναβλύση εύθύς ποταμός δλος ΰδατος. Αί Άθήναι είναι μυθώδους ξη
ρασίας χώρα. Πόσοι μηχανικοί, υδραυλικοί καί ύδατολόγοι δέν τήν
διέτρησαν πανταχόθεν καί έπανειλημμένως διά νά έξαγάνωσι ματαίως
κάν σταγόνας υδατος’ την έκαμαν κόσκινον χωρίς νά μας ύγράνωσιν
άκόμη τά ξηρά χείλη ....
Έν τούτοις ή τοϋ άϊδίου έθνευεργέτου Συγγροϋ εύγενής συμβία ήρκεσε
νάναγγείλη απλώς δτι θά μ.ας οώση οέκα εκατομμύρια καί εύθύς δλα τά
ποτάμια τών ’Αθηνών ήοχισαν νά ρέωσιν, δλοι οί άπεξηραμένοι χείμαρροι
της άνεζωογονήθησαν, δ Ίλισσός μετεβλήθη είς Δούναβιν, δπου νέαι
άτμοπλοϊκαί εταιρείαι πρόκειται νά συστηθώσιν δπως μεταφέρωσι τά
άττικά σϋκα καί τούς δικηγόρους, τούς ελληνικούς οίνους καί τούς διδά
κτορας τοϋ Πανεπιστημίου μας είς δλα τά άκρα τής ύφηλίου ! . . .
Πλέομεν, κολυμβώμεν κυριολεκτικώς έν τοΐς υδασιν αύτάς τάς ήμέρας.
Ιΐανταχοϋ βλέπομεν νερά καί καταρράκτας . . . Καί ταϋτα έπί μόνω
τώ άγγέλματι τής δωρεάς. Υπάρχει δέ φόβος έκ τής νευρασθενικής μας
αύτής έξάψεως νά πάθωμεν έξ ύδοοφοβίας, έκ καταρράκτου τών οφθαλμών
καί νερουλιάσματος τοϋ ολίγου μας έναπολειφθέντος έγκεφάλου. . . Φαν-
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τάσθητε λοιπόν τί θά γείνη δταν πράγματι έξέλθη δ μεταλλικός ήλιος
άπό τό καβούκι του καί σκορπίση τάς χρυσάς του άκτϊνας άνά πάν το

αύχμηρόν τής ’Αττικής πεδίον ....

Οί πετεινοί και τά παγώνια
J»XAAH τάξις αΰτη πάλιν ! Έδώ έχομεν δλους τούς κοκορόμυαλους,
τούς έλαφρούς, τούς έχοντας τά μυαλά ύπέρ τόν πϊλόν των, τούς έξιππασμένους, τούς ύπερηφανευομένους καί φαντασμένους. ’Ιδίως οί τελευ
ταίοι, οί άφόρητοι αύτοί έγωϊσταί, τά κουφιοκάρυδα αύτά τής κοινωνίας,
αί έλαφρόπετραι, αί μηδέν βαρύνουσαι έν τή κοινωνική πλάστιγγι καί
έν τούτοις έπικαθήμεναι έπί τοϋ στομάχου δλου τοϋ λοιπού κόσμου ....
Οί φανταβμρνοι! Οϊα σπεϊοα άπαισία άνθρώπων κενών καί φουσκομένων μέ άέρα ώς πεουσημένων άσκών ! Διά τοϋτο καί έπιπλέουσι
πάντοτε’ τούς εύρίσκετε πάντοτε έπί τής έπιφανείας. Ώς τά σεσηπότα
λιμναία χόρτα καί βρύα, ώς τά σαπόξυλα καί τάποβράσματα τών
ναυαγίων, ώς οί φλοιοί τών οπωρών, τών καρύων, τών λεμονιών, τών
πορτοκαλλιών καί τών καστάνων, έπιπλέουσι καί αύτοί πάντοτε έπάνω
έπί τής έπιφανείας τής κοινωνικής λίμνης, φερόμενοι τήδε κακεϊσε άνευ
σκοπού καί σχεδίου .... Όλος δ βίος των, δλη ή σκέψις καί αί προσ
πάθεια! των συνίστανται είς τό «φαίνεσθαι». ’Ιδίως αί γυναίκες. Αύταί
είναι αί μάλλον μάταιαι, τά μάλλον κοϋφα πτηνά, τ’ άληθή άνθρώπινα
παγώνια. Καί είς τό κάλλος καί εις τήν καλαισθησίαν ώς καί κατά την
φιλοκαλίαν καί τήν μεγαλοπρέπειαν δμοιάζουσι καταπληκτικώς πρός
τούς πτερωτούς αύτούς Ναρκίσσους τοϋ ζωολογικού κόσμου. Άλλ ’ δταν
είναι ώραϊαι, διότι άλλοίμονον δταν είναι άσχημοι ! . . Τότε δέν ύπάρχει
ούδέν ζώον έν τή φύσει, δπερ νά ταΐς δμοιάζει κατά τήν αύτάρεσκον αύτην
άσχημίαν, διότι καί οί πετεινοί καί τά παγώνια είναι μέν φαντασμένα
καί αύτάρεσκα, άλλ’ είναι έπί τέλους καί ώραια καί θελκτικά.

Τέρατα και ϋιιρεια ...
ft
.
,
,
, .
ΧΧΛΛΑ προ του κλεισωμεν την παρούσαν μελετην αναγκη ναναφερωμεν καί τήν πολυάοιθμον έκείνην λενεώνα τών άσχημανθρώπων, άνορών
καί γυναικών, οΐτινες άποτελοϋσι τό τερατώδες μέρος τής άνθρωπότητος.
Πολλάκις λέγουσιν δτι είναι μύθοι τά τών Γοργόνων, Μεδουσών Αρπυιών καί Έρυννίων . . . Αύτοί οί λέγοντες ταϋτα ή θά ήναι οί ιοιοι
τοιαύτα, ή δέν θά ειδον ποτέ τήν άνθρωπίνην κοινωνίαν έκ τοϋ σύνεγγυς.
Καί ηθικώς καί σωματικώς έχει νά. παρουσιάση τοσαϋτα τέρατα δ κόσμος,
ώστε καί μόνη ή άπαρίθμησις θ’ άπετέλει ολόκληρον τόμον . . . Όχι σε
μόνον φύσει, άλλά καί διά τών παραδοξοτάτων αύτών περιβολών, τών
γελοίων άμφιέσεων καί παραλόγων ένδυμάτων, οίον έν τώ Μεσαίωνι καί
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τοϊς ίπποτικοΐς χρόνοις ή κατά τούς παρελθόντας αιώνας έν Γαλλία
καί αλλαχού, παραμορφούνται τόσον άλλοκότως καί προσλαμβάνουσι
τοιαϋτα τερατώδη σχήματα καί τοιαύτας φρικώδεις μορφάς, ώστε μόνον
οί ζωολόγοι καί ιδίως οί γεωλόγοι δύνανται νά ευρωσι πανομοιότυπα καί
άντίστοιχα τέρατα έπί τής γης . . . Πόσοι τοιοϋτοι δέν δμοιάζουσι πρός
Πάνας καί σατύρους, πρός Μεφιστοφελεϊς καί κερασοφόρους δαίμονας, πόσοι
δ ’ άφ ’ ετέρου δέν ένθυμίζουσι τά προκατακλυσμιαία τέρατα, άτινα έκσκάπτουσιν οί γεωλόγοι, τά περίφημα Μαμούθ, τούς κολοσσαίους κροκοοείλους, τούς Λιμητρόδοντας, τούς Στεγοβανρονς, τούς ’Λγα&αύμας καί
έν γένει δλα αυτά τά έζαφανισθέντα πρό αιώνων έπί τής γής ύπάρζαντα
μεγαθήρια, ών τούς σκελετούς άνασκάπτουσα σήμερον ή Γεωλογική
σκαπάνη μάς έκθέτει έν τοϊς Μουσείοις καί πρό τών κολοσσιαίων σκελετών
τών οποίων έζιστάμεθα καί καταπλησσόμεθα . . .
«ίχ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΧΑΛΑ’ είναι καιρός νά κλείσωμεν τάς θύρας τοϋ ζωολογικού μας κήπου,
διότι ύπάοχει φόβος νά πάθωμεν έκ τοϋ συγχρωτισμού μετά τοσούτων
θηρίων. “Αλλως τε ποϋ ν’ άπαριθμήσωμεν τά μύρια ετι είδη καί γένη,
τάπειρα πλήθη τών σπονδυλωτών, τών ερπετών, τών πτερωτών καί
τών μαστοφόρων !
Πόσον μακράν ε’ίμεθα του Αισώπου, δστις έ'δωκε φωνήν άνθρωπίνην είς
τά ζώα καί τά έ'καμε νά δμιλώσιν ένάρθρως καί νά συνεννοώνται έλλη—
νιστί, ούχί βεβαίως μέ τήν γλώσσαν τών μακάβριων ή τών άλλως
μαλλιαρών καλουμένων ! Σήμερον ήμεϊς έπροχωρήσαμεν καί έφθάσαμεν
είς τό άκρον άντίθετον καί έδώκαμεν είς αυτούς τούς άνθρώπους την φω
νήν καί τήν μορφήν, τό σχήμα καί τό ήθος τών ζώων !
Τί δέ άληθέστερον τούτου ; Τά ζώα δέν είναι δυνατόν νά λαλήσωσιν
άνθρωπίνως, διότι προηγήθησαν τού άνθρωπίνου γένους, ένώ δ άνθρωπος
» z
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ενεχει εν εαυτω παντα τα γένη και τα ειοη, πασας τας φύσεις των
ζώων. Είς τά κύτταρα, είς τούς ιστούς, είς τάς σάρκας, είς το αίμα
ήμών έ'χομεν άκόμ-η τά στοιχεία, τό σπέρμα τών προγόνων μας, έ'χομεν
μέσα μας καί τού σκύλου καί τής γαλής καί τού λέοντος καί τών μαλα
κίων καί τών έλεφάντων καί τών πιθήκων τά κύτταρα. “Αλλως δέν θά
έξηγεϊτο ή καταπληκτική δμοιότης, ήν έ'χει έκαστος ημών πρός εν τι
αύτών. Συμβαίνει μάλιστα έν πλείστοις ή άνάμιξις νά ήναι τοιαύτη,
ώστε νά διαβλέπη τις πολλαπλούς χαρακτήρας έν αύτοϊς καί ένώ οιά
μίαν στιγμήν σάς παρουσιάζει τόν χαρακτήρα γαλής ή κονίκλου, αίφνης
έκθοώσκει καί άνακύπτει έκ τοϋ χνουοωτοϋ καί άπαλοϋ οέρματός του
είς λύκος ή μπονλτόκ ή ΰαινά τις αίμςβόοος . . . Καί δέν είναι σπάνιαι
αί διπλαϊ, τριπλαϊ, καί πολλαπλαϊ αύταί ζωομιξίαι έν ένί καί τώ αύτώ
άτόμω. Έκ τούτου καί οί παμπληθείς σύνθετοι χαρακτήρες, ούς ήμεϊς
ούδόλως έξητάσαμεν, λαβόντες μόνον έκ τής ζωοανθρωποκοινωνίας τούς
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μάλλον διακεκριμένους, τούς μάλλον προσπίπτοντας καί παρ ’ οίς δια
γράφεται σαφέστατα καί έν καταπληκτική δμοιότητι ή φύσες καί δ
χαρακτήρ, πολλάκις δέ καί ή μορφή ένος οίουδήποτε ζώου. Ώς δ’ έν

άρχή τής ήμετέρας μελέτης
εϊπομεν τά φαινόμενα ταϋτα
δέν είναι ποσώς τυχαία καί
άπλώς ποιητικαί καί έπιπόλαιοι παρομοιώσεις, είναι γε
γονότα φυσιολογικά, μίαν δ’
ημέραν ή Επιστήμη διά τών
άκτίνων τοϋ 'Ρέτγκεν ή τινων άλλων τελειότερων καί
άποκαλυπτικωτέρων θ’ άναλύση καί θά καθορίση άκριβώς
το έν έκάστω άνθρώπω ζώον,
καί τούς άμεσωτέρους αυτού
προγόνους,καθώς σήμερον λαμβάνουσα. ολίγον πολτόν έκ τού
στομάχου δύναται νά σάς εϊπη
άκριβώς μέ χημικήν άκρίβειαν
τί έφάγατε κατά τό νεύμα ή
το πρόγευμά σας ....
Θά συμβαίνη δέ καί τό
περιεργότατον καί πρωτοφα
νές αύτό, ώστε ούδείς νά δύ
ναται νά σας προσβαλη ή συ
κοφαντίση όνομαζων καί ύβρίζων/ ημάς
ώς
ν δημοσία
ολ
p λύκον,
.
(Ίδε εικόνα έν ΰελίόι 33)
γλάρον,
ονον
η
κουκουβάγιαν...
Έν τοιαύτη περιπτώσει άντί μονομαχιών καί τών τοιούτων άνοήτων
καί μωρών τής προσωπικής τιμής προασπίσεων, άπλούστατα θά δημοσιεύητε εν τινι έφηαερίδι τό δελτίον τής χημικής ζωολογικής άναλύσεως
λ

τού αίματος ή τών οστών τής τρυφεράς σαρκός σας . . .
{’Εν ’Α&ήναις, μηνί Malta 1S99) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Θ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ
Σ. Δ. Π. Σ. Είς λαμποότεοον στολισμόν τοϋ έξόχως ωραίου άρθρου τοϋ
κ. 'Αλεξ. Φιλαδελφίως έκοίναμεν εύλογον νά παραθέσωμεν καί δύο καλλιτεχνικωτάτας εικόνας τοϋ συνεργάτου ήμών, ου ή ευφάνταστος γραφις διασώζει εφέτος
έν τή «Ποικίλη Στοά» εν από τά (αραιότερα έργα του. Είς τήν μετριοφροσύνην
τοϋ ποοσοιλοϋς οίλου θά ποοσκοούση βεβαίως ή ές ίδιας ήμών έφεσεως παρενθεσις αύτη, ή τοσοϋτον έςαιοέτως ποικίλλουσα τό εύφυέστατον δημοσίευμα του,
είς τήν άνάγνωσιν τοϋ οποίου θά έντουφήσωσιν απλήστως οί αναγνώσται τοϋ

ήμετέρου
---- Τάςέογου.
έν τώ άοθοω τοσοϋτον άομοδίως ποοσηομοσθείσας εικόνας, έφιλοτέχνησεν ό σχεδιαστής τής «Άκροπόλεως» κ. J. Γαλανής.

ο
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ζωη θανατος C
_ _________
—>

(^ΟέΟΡΦΗ έπιβλητική- διάνοια έμβριθής. Μία Από τάς ίόχυ-
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ΚιιλΓΠ.Γι/

A'
ΛΙΝΑ έπρόβαλε, χαραί; σκορπάει,
φιλιά, αγκαλιάσματα, -— γιορτής αύγή ! —
Ή Λίνα επέταξε, ή Λίνα πάει,
τό σπήτι έοήμωσε . . . τήν πήρε ή γή.

Ή Λίνα έπρόβαλε, ζωής τραγούοια.
ζωής γλυκόγελα, ζωής λαλιά.—
Ή Λίνα επέταξε, πικρά λουλούδια,
Θανάτου στέφανα, κλαϋμοϋ φιλιά.
II Λίνα έπρόβαλε.— Π Λίνα πάει’
Τό δάκρυ ανώφελα φιλεϊ τή γή.
Νόμος ατέλειωτος τή Γή κυλάει :
Ζωή καί Θάνατος—Νυχτιάς αύγή!

μ ετά

Β'
εν έτος. — Ή έπκίτοούιι της

Μέ ουράνιους τήν είδα παλμούς ενδομύχους’
ή Λίνα_ι καί πάλι μαζύ σας πέτα,
κι ’ ώς όνειρο αγγέλου, μ’ ανέκφραστους ήχους
τά στήθη πού αφήκε γλυκά χαιρέτα.

«Πατέρα χουσέ
μετρούσα μακρυά
κι’ απ' άγνωστους
πετώ ’ςτή θερμή

$
μου, γλυκειά μου μανοϋλα,
σας τά ποώτα φιλιά
κόσμους — δροσόγελη αΰγοΰλα —
σας καί πάλι αγκαλιά».

> μου γέλοιο σας έφυγα, αλήθεια’
πήρε δεν ξέρω από σας.
ς μου πάλι τής μάνας τά στήθεια
ά γύρω μ' ελπίδα; χρυσας».
«Καί γ-ευγο»,, καί τρέχω,
τους πρώτου; παλμού; σας. , καί φέονω ιχαζύ μου
τήν ποώτη μου αυγή,
Με θέλγητρα νέα :πέτα ή
ψυχή μου
γλυκά να σας σβύσν
πρώτη πληγή».
>1899
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΣΑΚΑΣΙΑΝΟΣ

ροτέρας φύσεις, είς Από τούς πατριωτικωτέρους χαρακτήρας- Ανήρ
έξόχως θεοσεβής, φιλόσοφος, έγκλείων δύο έν έαυτώ δυνάμεις Απροόδύναμιν τοΰ χαραμαχήτους· τήν δύναμιν τής λογικής, ■καί.
’ 1 τήν
_· *''
Σκαλτόοννης δότις καί έν αύτώ τφ γήοατι μετά
κτήρος. Διότι ό κ.. ΣκαΖτόούνης
νεανικής ζέόεοις
ζέόεως ήγωνίόθη ύπέρ
υπέρ τοΰ καλού καί τής ηθικής δταμορφώόεως τής παρ’ ήμϊν κοινωνίας, διά τής
έμπεδώόεως των ύγιών
χριστιανικών Αληθειών
έν όχέόεχ πρός τάς έπιότημονικάς θεωρίας, δέν
έπαυσε ποτέ κηρύττων
τό καλόν· είργάόθη μέ
θέλησιν καί πειθώ καί
όύνεόχν υπέρ τής χρι
στιανικής θρησκείας, έν
μ έποχμ διεσύρετο αΰτη
υπό καινοδόξων δογμά
των καί έκ τής Αλλο
δαπής ώς χείμαρροι θο
λοί έπήρχοντο ό ύλισμός καί Λ ξενομανία,
προάγγελοι έκφυλιόμοΰ.
Διά μελετών φιλοσοφι
κών, διά συγγραμμάτων,
έν οίς δλα τά συστή
ματα καί δλαι αί θεωρίαι αί έξενεχθεϊσαι περί
θρησκείας Ανεθεωρήθησαν καί έπεκρίθησαν,
έδαδούχηόε τόν τε κλήρον καί τήν νεολαίαν
είς τήν εΰρεόιν τοϋ Αλη
θινού φωτός, δπερ έκφαίνεται διά των θρη
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ
σκευτικών δογμάτων,
τών θεμελιουμένων έπί
τά χρυσά ρήματα τής χριστιανικής εκκλησίας. Σθεναρός διώκτης
τών ύλχότικών θεωριών, πολλάκις όυνεζήτηόε νικηφόρως περί τών
Αντιθεϊότχκών δοξασιών καί μέ διαύγειαν πνευματικήν έξαιρομένην
είς Αληθές ύψος ευγλωττίας, έρράκωόε πεπαλαιωμένος καί νέας
προλήφεις, καί Απεδυνέθεσε τά δηλητήρια τών δοκηόχόόφων. Οΰτω,
δι’ έργαόίας συνεχούς καί Ακαταπονήτου ό κ. Σκαλ,τόοννης προόέφερε πολυτίμους υπηρεσίας είς τό ’Έθνος, τά δέ συγγράμματα του
καί Ιδία ή «Θρησκεία καί Επιστήμη», τό περί «Γενέόεως τοϋ Αν
θρώπου» καί αί «Ψυχολογικοί μελέται» θά παραμείνουν, ώς υποδείγ
ματα εΰρώότου όκέήτεως καί δεινής συγγραφικής δεξιότητας. Έν τμ
«Άναπλάόει» είργάόθη μετ’ Απείρου ζήλου, ό δέ κλήρος Ανομολογεϊ
σύσσωμος τήν ευγνωμοσύνην του πρός αυτόν, έπί τοϊς όοφοΐς διδάγμαόχν.
’Αλλά δέν έξυπηρέτηόε μόνην τήν θρησκείαν. Ό έκ Κεφαλλη
νίας διαπρεπής διδάκτωρ τοΰ έν ΙΙίζμ Πανεπιστημίου, εΐνε Από
τριετίας ό οργανωτής τών Δχκαότηρίιυν τής Κρήτης. Κληθείς Από τοϋ
χρόνου τούτου εις τήν μάρτυρα νήσον ύπό τής Γενικής Συνελεύόεως,
κατάρτισε τά κατάλληλα νομοθετήματα διά τήν δικαστικήν Αναδιοργάνωόχν. Τό έργον ήτο όντως δυσχερές, ώς τοιοΰτον δέ, έπί
μάλλον όυνετέλεόεν, όπως δειχθμ καί πάλιν ή πολυμερής Αξία τοϋ
γηραιού νομοφιλοόόφου, δότις διά τής μακροχρονίου μελέτης κατώρΙοαννοτ Αρςενη « ΙΙοικιλη Στοά»
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θωΰε ν’ άνταποκριθμ πλήρως είς τε τούς χαλεπούς καιρούς καί είς
τάς προσδοκίας τών Κρητών.
Ή «Ποικίλη Στοά» έκτιμώάα τάς έργαάίας ταύτας τοϋ διαπρε
πούς άνδρός, τοΰ τιμήάαντος ίιμα πάντοτε διά της <ίοφής συνερ
γασίας του αύτήν, έθεώρησεν έπιτακτικάν καθήκον νά κοσμήσι^ τήν
πινακοθήκην της διά πιάτοτάτης άπεικονίάεως της εκφραστικής
φυσιογνωμίας του. Ό κ. Σκαλτόούνης άπό της είς Κρήτην μεταβάσεώς του, άπέόχεν ένεκα τών νέων άσχολιών. τών δημοσιεύσεων
καί της συγγραφής, έκτακτον δ’ άληθώς άπονέμει τιμήν τμ «Ποι
κίλη Στοά», άποστείλας, έξαιρετικώς χάριν αύτής, τό κατωτέρω δημοσιευόμενον περιόπούδαότον αύτοϋ άρθρον.
’Αξιότιμε Κύριε Άρόένη,

ΈνΧαλέπα τη 10Ώ ‘Ιούνιον 1898

Λυπούμαι μή λαβών μικράν άνεσιν άπό τάς περί Κρήτης άσχολίας
μου, διά νά σας ύποόχεθώ τήν άποστολήν τοϋ ζητουμένου μοι άρ
θρου. Ήμέρας καί νυκτός πρέπει νά γράφω ύπομνήματα είς τήν
άλλοδαπήν καί επιστολής είς τάς διαφόρους τής νήσου έπαρχίας.
Θέλων έν τούτοις νά μή καθυστερήσω είς τήν συμμετοχήν μου
έν τη « Ποικίλμ Στοά», ήν άληθώς ή φιλοπονία σας κατέστηόεν ύπό
πάσαν έποφιν λαμπρόν έργον, σάς πέμπω διά τόν τόμον τοϋ 1899
άνέκδοτον διατριβήν μου, ήν ολόκληρον ή μέρος αύτής δύνασθε
νά δημοσιεύσατε.
'Ολως νμέτιρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΧΡΟΝΟΥ

ΙΔΑΣΚΑΛΙΑΙ, πεποιθήσεις καί έπιστημονικαί έπαγγελίαι λαμβάνουσαι την αφε
τηρίαν αύτών άπό μιας αλήθειας, είνε αί
πασών ολεθριώτεραι έάν, κατά την άνέλιξίν των όλισθαίνουσαι έπί πεπλανημέ-

νης όδοϋ μας δδηγώσιν είς συμπεράσματα
άτοπα, άσύστατα καί ψευδή. Διότι, δι
δασκαλία! καί γνώμαι, εγουσαι ώς άπαρ-

χην ή ώς στήριγμα μίαν άλήθειαν, συνι-

στώνται είς τήν συνείδησιν πάντων, ή δέ
παρεισφρύουσα καί συμπορευομένη πλάνη
γίνεται ευκόλως άποδεκτή ύπό τών μή πε
πειραμένων περί τήν άνάλυσιν τών πραγμάτων καί περί τόν χωρισμόν
καί διάκρισιν τών συναποτελούντων σύνολον πλάνης άμα καί εϋθυγνωσιας στοιχείων.
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Οί σοφισταί καί οί πωληταί ψευδών διδαγμάτων καί επαγγελιών προβαίνουσιν ένίοτε είς συμπεράσματα έξ άληθοϋς γεγονότος ή έκ λογικών
άρχών χωρίς νά ύπάρχη άναγκαϊος σύνδεσμος μεταξύ τοϋ πρώτου καί
τών τελευταίων. “Αλλοτε άποδίδουσι τ’ άποτελέσματα τής συγχρόνου
καί συνθετικής έπιδράσεως πολλών αιτίων είς έν έξ αύτών τό όποιον ό
σοφιστής έπιθυμεϊ νά έξάρη καί άπομονώση άπό πάντα τά λοιπά. “Αλ
λοτε πάλιν ό σοφιστεύων άναφέρει γεγονός τι πραγματικόν ή όρθήν τινα
σκέψιν καί έξάγει έξ αύτοϋ ώρισμένον συμπέρασμα, ύποκρύπτων άλλας
σκέψεις ή γεγονότα όδηγοϋντα είς έναντία συμπεράσματα καί άποκαλύπτοντα τήν πλημμέλειαν τοϋ γενομένου συλλογισμού.
Δι’ άκριβοϋς έρεύνης τών πραγμάτων καί διά φιλοσοφικής άναλύσεως
δυνάμεθα νά διαγνώσωμεν τήν σοφιστείαν καί τήν πλάνην τής διδασκομένης προτάσεως, άλλά τοϋτο δέν εινε είς πάντας καί πάντοτε έφικτόν.
Ώς έκ τούτου προκειμένου λόγου περί ζητημάτων έπεγειρομένων παρά
τινι λαφ, έφ ’ ών πρέπει άπαντες νά μορφώσωσιν ιδέαν τινά καί πεποίθησιν ώς συνδεομένων μετά τοϋ θρησκευτικού καί ηθικού βίου, οφείλ.ο—
μεν, τιθέμενοι κατά μέρος τάς φιλοσοφικής καί ύπερβατάς θεωρίας, νά
ύποδεικνύωμεν πρακτικώς τά σημεία τής πλάνης καί τής σοφιστείας,
ύποβοηθοϋντες τήν περί αύτών ευθυκρισίαν.
“Ηλπιζον δτι μετά τάς γενομένας δημοσιεύσεις είς τήν Εσπερίαν
καί μετά τήν γενομένην έπιστημονικήν άνασκευήν τών άρχών τής ύλοδοξίας, τοϋ μονισμού, τής άπαισιοδοξίας καί πάντων τών λοιπών τής
άθεΐας καί άνηθικότητος θεωρημάτων, οί παρ’ ήμΐν ύλοδοξοϋντες, μελετώντες τά συμπεράσματα τών νεωτέρων έκζητήσεων καί τάς σοφάς
ύποθήκας τών κρατίστων φυσιοδιφών άπό τοϋ Φαραδάν μέχρι τοϋ Παστέρ, θά έ'παυον διδάσκοντες καί διαδίδοντες τά έπιστημονικώς καί οριστικώς καταδικασθέντα. Άλλά μετά ψυχικού άλγους έπληροφορήθην
δτι καθηγηταί δημοσίων ιδρυμάτων άκολουθοϋσι διδάσκοντες άπαισίους
διδασκαλίας, μετ’ ένδομύχου δέ λύπης παρετήρησα δημοσιευομένην κατά
μετάφρασιν είς μίαν τών εφημερίδων τής πόλεως ταύτης ύπό τό ό'νομα
« ’Αναγέννησις » μίαν τών πονηροτέρων συγγραφών τοϋ καθ ’ ήμάς άγώνος, «ό άνθρωπος κατά τήν έπιστήμην» ύπό τοϋ Βύχνερ.
Δέν προτίθεμαι έν ένί άρθρω νά έπιχειρήσω τήν άνασκευήν τών
άποτροπαίων τής ύλοδοξίας καί τοϋ σκεπτισμοϋ θεωρημάτων, θά περιορισθώ δέ μόνον νά ύποδείξω τά σημεία τών σοφισμάτων καί. τούς τρό
πους δι ’ ών οί νέοι σοφισταί άποπλανώσι τήν νεότητα, καί τούς μή έπιδιδομένους είς επιστημονικής μελέτας καί τούς λαούς έν γένει.

52

ΠΟΙΚΙΛΗ
II

Μεταξύ τών πνευματικών καί σωματικών φαινομένων καί λειτουργιών
της ανθρώπινης ύπάρξεως ύπάρχει στενός σύνδεσμος, ενίοτε δέ καί εξάρ
τησες τών ψυχικών καί οργανικών φαινομένων. Ή βεβαίωσες αΰτη εινε
αλήθεια άδιαφιλονείκητος. Τραύμα η άλλη νόσος τού εγκεφάλου προκαλεϊ άλλοίωσιν τών νοητικών καί βουλητικών δυνάμεων, ενίοτε δέ καί
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χούσης πνευματικής δυνάμεως, άνεξαρτήτου τών μηχανικών τοΰ σώμα
τος νόμων. Βεβαίως, λέγουσιν, οί ύλοδοξούντες, έάν έν τώ άνθρώπω
ύπάρχει αυτεξούσιος δύναμις, αυτή έκπορεύεται έκ πνευματικής άΰλου

άρχής μή ύπαγομένης εις τούς νόμους τοϋ άπτού καί δρατού κόσμου.
Άλλά τοιαύτη δύναμις δέν ένυπάρχει είς τόν άνθρωπον. Αί πράξεις του
εινε τό άπαύγασμα τών κινήσεων τοΰ έγκεφάλου έξαρτωμένων έκ τής
κυκλοφορίας τοΰ αίματος, έκ τοΰ είδους τών βρωμάτων, έκ τής έπιδρά-

την παραφροσύνην. Έκ τού συνδέσμου τούτου τών ψυχικών καί οργανι
κών φαινομένων οί ύλοδοξούντες προβαίνουσιν εις τό συμπέρασμα, δτι δ
άνθρωπος είνε άπλη σωματική μηχανή ύπείκουσα είς τούς μοιραίους καί
αμεταβλήτους νόμους της φύσεως, στερημένη έλευθέρας βουλήσεως καί

σεως τής άτμοσφαίρας. Φονεύων δ άνθρωπος τόν δμοιόν του ή ευεργετών
αύτόν, δέν εινε ύπεύθυνος τοΰ έγκλήματος ούδ ’ έ'χει άξίαν τινά διά τάς
γενομένας εύεργεσίας. ’Αρετή καί κακία, προδοσία ή έργα εύποιΐας καί
αύταπαρνήσεως, εινε λέξεις κεναί νοήματος, διότι πάντα γίνονται κατ’

πνευματικής τίνος δυνάμεως. Αί πεποιθήσεις της άνθρωπότητος περί
άΰλου έλευθέρας δυνάμεως, αί διδασκαλίαι πάντων τών περικλεών της

άνάγκην ώς τά φαινόμενα τών ορυκτών, τών φυτών και τών κτηνών.
Ταϋτα διδάσκει δ πολύς Βύχνερ, ούτινος τάς συγγραφάς άναφέρουσι
μετά βδελυγμίας έν τή Εσπερία, σήμερον δέ προτείνονται είς ημάς ύπό

επιστήμης άνδρών, είνε φαντασίας αποκυήματα, τό μέν διότι άμα
προσβληθή καιρίως τό σώμα, καί ιδίως δ εγκέφαλος, άλλοιούνται καί αί

πνευματικά! λειτουργίαι, τό δέ διότι δέν δυνάμεθα νά νοησωμεν τίνι
τρόπω δύναμις άϋλος καί πνευματική, δύναται νά συγκοινωνήση μετά
τής ύλης καί τού σώματος. Τώρα ιδού πού έγκειται τό σημεϊον τού
σοφίσματος.

τών μεταφραστών καί τών συντακτών τής « ’Αναγεννήσεως» ώς τά
έξαγόμενα τών τελευταίων τής έπιστήμης προόδων ! Άπό τοΰ Άριστοτέλους είπόντος δτι ή ουσία τής άνθρωπίνης ύπάρξεως εινε «άρχή άϋ

Καταλήγοντες είς τό συμπέρασμα παραγκωνίζουσι σπουδαία γεγονότα
καταδεικνύοντα ότι πολλάκις δ εγκέφαλος εινε είς πλήρη καταστροφήν
οργανικήν, αί δέ νοητικαί δυνάμεις διατηρούνται μέχρι τέλους έν ύγιεϊ

λος, άφθαρτος, άλλοτρία σωματικής φύσεως», μέχρι τοΰ Καρτεσίου βεβαιοϋντος δτι ούδέν μαθηματικόν θεώρημα άποδεικνύεται μετά τοσαύτης
έναργείας, δσον ή βεβαίωσις ύπάρξεως πνευματικών δυνάμεων άνεξαρτήτων τής δλης, πάντες οί τά πρώτα φέροντες είς τάς φιλοσοφικάς καί
φυσιολογικάς έπιστήμας, καί οί μεγάλοι έρμηνευταί τών νόμων τής φύ

καταστάσει, καί δτι οί έγκέφαλοι τών παραφρόνων έξεταζόμενοι μετά
θάνατον δέν παριστώσι πάντοτε άλλοίωσιν τινά, — λησαονούσιν δτι αί
ίδέαι, τά συναισθήματα, αί ένοράσεις, καί δλος δ νοητικός τού άνθρώπου

σεως έν τώ καθ’ ημάς χρόνω άπό τοΰ Κικλέρου μέχρι τοΰ Παστέρ,
χαρακτηρίζουσιν ώς παραφροσύνης θεωρήματα τάς διδασκαλίας τοΰ άσήμου ’ιατρού Βύχνερ, τάς δποίας οί έν Έλλάδι διαδίδοντες άποδέχονται

βίος εινε πνευματικός, ή δέ παραγωγή τού πνεύματος άπό τής ύλης εινε
φυσικώς άδύνατος,
ν, — δέν λαμβάνουσιν ύπ ’ οψει δτι τοϋ οργάνου τού έγκεφάλου άλλοιουμένου, αί χορηγούμενα! ύπ ’ αύτοΰ ύπηρεσίαι είς τό
πνεύμα εινε άναγκαίως έλαττωματικαί, ούχί διότι έξ αύτοΰ έκπορεύονται, άλλά διότι δέν δύναται εύρύθμως νά συνεργασθή μετά τής ψυχικής
δυνάμεως,—μέχρι δέ τοιούτου προβαίνουσι παραλογισμοΰ, ώστε καί αύτό
τό αύτεξούσιον καί τήν έλευθερίαν τής άνθρωπίνης βουλήσεως διαμφισβητοΰσι καί διαρρήδην άρνοϋνται.

Ή έλευθερία τής βουλήσεως, ή ένυπάρχουσα έν τώ άνθρώπω δύναμις
τής διευθύνσεως τών σωματικών αύτοΰ δυνάμεων, ώς τού ύπαγορεύει τό
καθήκον, καί ή λαμβανομένη άπόφασις έναντίον τών σωματικών ροπών
καί ορέξεων, εινε άκαταγώνιστος άπόδειξις τής έν τώ άνθρώπω ύπαρ-

ώς άδιαφιλονεικήτους άληθείας.
Άνέφερον άνωτέρω, δτι δέν προτίθεμαι ν’ άνασκευάσω έν μιά διατριβή

τ άνόσια καί ήθοφθόρα θεωρήματα. Ύποτυπώ άπλώς τά σημεία τών
σοφισμάτων καί άποπλανήσεων, δπως ύποδείξω ύμΐν διά τίνων μέσων καί
άποσεωπήσεων καί παραγκωνισμοΰ γεγονότων έργάζονται οί άναλαβόντες την άποκτήνωσιν τής άνθρωπότητος καί συκοφαντούντες τήν έπι—
στήμην, δπως άπομακρύνωσι την άπειρον νεότητα άπό άλήθειαν έφ ’ ής

πάντες οί ίεροφάνται τής άνθρωπίνης διανοίας δμοφώνως άποφαίνονται
καί είς ήν μας όδηγοΰσι γεγονότα άναμφισβήτητα καί περιφανή. Ό μέγας

μύστης τής άνθρωπίνης ύπάρξεως, τό κέντρον τής συγκεντρώσεως τών
άντιλήψεων, τών κρίσεων, τών συναισθημάτων, τών πνευματικών φαι
νομένων καί ένεργειών, είνε άναγκαίως πνευματικός, διότι πρός συλλει-
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τουργίαν, πρός οιαμόρφωσιν, πρός σύνθεσιν, πρός παραγωγήν πνευμα
τικών όντων, άνάγκη νά ύπάρχη δύναμις πνευματικά), δύναμις ελεύθερα,
δύναμις της αύτής ουσίας τών παραγομένων. Εϊνε κέντρον άμα καί
ακτινοβολία έξ ής εκπορεύονται αί δημιουργίαι της φαντασίας, της

και ή άνθρωπότης άνέρχεται άπό προσώπου τής γής, καί ή αΰτοκτονία

τέχνης, της επιστήμης, της άρετης, έξωτερικευόμεναι διά τοϋ εγκεφά
λου, διά της φωνής κα'ι δι ’ δλων τών μέσων δι ’ ών ή μυστηριώδης δύναμις συγκοινωνεί μέ τόν άπτόν και εξωτερικόν κόσμον.
Έντος μικρού θά γνωρίσετε είς τίνα σημεία μας δδηγοϋσιν οί νέοι ούτοι διδάσκαλοι της νέας έπιστήμης, ήν έπιγράφουσιν « ό άνθρωπος κατά
την επιστήμην ».

III
"Εν έτερον ύπόδειγμα τών μεγάλων σοφισμάτων τοϋ καθ ’ ήμάς χρό

νου εϊνε τό καλούμενον σύστημα της άπαισιοδοξίας έξ οΰ έπήγασε καί
τό περί της άξίας της ζωής ζήτημα. Τό ζην εινε άρά γε τοϋ κόπου
άντάξιον ;
Ή πρός την εΰδαιμονίαν τοϋ άνθρώπου ροπή εινε άκατάσχετος, ή δέ
οδύνη ό σταθερός τοϋ άνθρώπου κλήρος. Μεγαλοφυΐα, άρετη, σπουδαίος

και άκαμπτος χαρακτηρ, δόξα, πλούτος, ούδέν δύναται ν’ άπομακρύνη
την λύπην άπό τόν άνθρωπον, άπ ’ εναντίας ώς διά της προστρίψεως τοϋ
λίθου άναλάμπει τό φώς, ουτω ή καρδία πρέπει νά τρωθή διά τοϋ κό

που καί της θλίψεως, όπως έξ αΰτης άναλάμψη ή άρετη, ή άφοσίωσις,
ό ήρωϊσμος καί πάντες οί έν αΰτή κεκρυμμένοι θησαυροί. Οί είς τό καθή
κον άφοσιούμενοι, οί ηρωες της άνθρωπότητος, οί την ιδίαν πατρίδα
εύεργετοϋντες καί έαυτούς άπαρνούμενοι εϊνε τά προνομιούχα της οδύ
νης τέκνα.
Έπί τών άληθειών τούτων σοφιστευόμενος κατά τάς άρχάς τοϋ αίώ-

νος τούτου δ Σχοπενχάουερ, οπαδός άρχών άθεΐας καί σκεπτισμοϋ, ε”ρριπτε τά πρώτα σπέρματα της απαισιοδοξίας. «Κακοποιός άρχή, έγραφε,
παρήγαγε τόν άνθρωπον καί έθετο έν αΰτώ την δύναμιν τοϋ αίσθάνεσθαι την ηδονήν καί τόν πόνον, όπως διά της στερήσεως της πρώτης
καί διά της έπιβολής της οδύνης καί της θλίψεως κατατυραννή αυτόν.
Έν τή άπελπισία καί τή άπογνώσει μας άς έξεγερθώμεν κατά της τυ

ραννικής καί κακοβούλου άρχής, καί είς τό πείσμα αΰτης άς έξοντώσωμεν τήν παρα/θεϊσαν άνθρωπότητα διά μιας παγκοσμίου αΰτοκτονίας.
Ή γυνή, ιδού τό έπί τής γης οργανον τοϋ κακού καί τής τυραννίας τής
άνθρωπότητος. Άποχώρησις οριστική τοϋ έτέρου άπό τό έτερον φύλον,

έπιτελεϊται άνευ χύσεως αΐματος, καί ή άντεκδίκησις κατά τής πονη-

ράς τής φύσεως δυνάμεως έσεται πλήρης καί περιφανής».
Καί ταϋτα μέν δ διδάσκαλος, δ δέ μαθητής Χάρτμαν καί . συνεργά
της τοϋ Βύχνερ έτελειοποίησεν έν ταΐς ήμέραις μας τήν περί αΰτοκτο
νίας διδασκαλίαν. Πρός τί λέγει νά περιμένωμεν τήν έξαφάνισιν τής
άνθρωπότητος άπό προσώπου τής γής διά τής παύσεως γεννήσεως νέων
άνθρωπίνων πλασμάτων ; “Ας δρισθή μία ήμερα τής μεγάλης έκατόμβης καθ’ ήν άς αΰτοκτονήσωμεν πάντες. «Τις εϊνε δ σκοπός τοϋ βίου ;
Ή ηδονή, ιδού δ σκοπός πάσης αύτοϋ σκέψεως καί ένεργείας. Άλλ’ έάν
αί σοόνοι ύπερτερώσι τάς ήδονάς, ή διατήρησις τής ζωής εϊνε άληθής
μωρία. Οί έκπολιτισθέντες τών άνθρώπων εϊνε δυστυχέστεροι τών βαρ
βάρων οί βάρβαροι άθλιώτεροι τών ζώων τά ζώα δυστυχέστερα τών
φυτών τά δέ φυτά άθλιώτερα τής άνοργάνου ύλης. Άς κατέλθωμεν
άρα είς τήν άνόργανον δλην, άς έξαφανίσωμεν τήν ζωήν άπό τής γής,
έάν θέλωμεν νά καταπαύσωμεν τούς πόνους καί τάς όδύνας. Έπιστήμαι, κοινωνική πρόοδος, έκπαΐδευσις, τελειοποίησις, τά πάντα εϊνε
φρούδα καί μάταια. Έπί τό έργον λοιπόν. Ή τυφλή καί άσυνείδητος
δύναμις ή τό Σύμπαν παραγαγοϋσα, συνεκεντρώθη είς τήν άνθρωπό
τητα. Άς πεισθή ή άνθρωπότης περί τής άνάγκης τής έξαφανίσεώς
της, άς συναποφασίσωσι πάντες οί λαοί μεγάλην αΰτοκτονίας εκατόμ
βην, καί έξ αύτής θά έπελθη ή έξαφάνισις τοϋ παντός διά τής έξαλείψεως τής συνεχούσης αύτό δυνάμεως τής έν τή άνθρωπότητι ένοικούσης».

Δέν εϊνε φόβος νά παρασυρθή ή άνθρωπότης άπό τήν κακοϋργον συμ
βουλήν. ’Ατομικά θύματα προέπεμψαν καί προπέμπουσιν είς τόν τάφον
τά θεωρήματα τής άπαισιοδοξίας καθ ’ δν χρόνον οί ταϋτα διδάσκοντες
πλουτοϋσι διά τής πωλήσεως τών προϊόντων τής λαοφθόρου φαντασίας
των. Ναι. Ή άνθρωπότης οΰδένα διατρέχει κίνδυνον σωματικής έξον—

τώσεως καί καταστροφής έκ τής άφρονος διδασκαλίας, άλλ’ ή άπόγνωσις ένσπείρεται είς τάς καρδίας τών άκοοωμένων καί άναγινωσκόντων,
πάσα άρχή ήθικότητος διασαλεύεται, ή κοινωνία βαδίζει πρός τήν άποκτήνωσιν, παν δέ ύψηλόν καί ιδεώδες φρόνημα έκλείπει καί άποσβέννυται.
Τά λογικά άτοπα, αί παραμορφώσεις τής άληθείας, και πασαι αί
τερατώδεις σοφιστεϊαι δι ’ ών περικαλύπτονται αί άρχαί τής άπελπισίας
καί αί ύπαγορεύσεις τής άπαισιοδοξίας εϊνε πρόδηλα καί περιφανή. Όρίζουσιν ώς τελικόν σκοπόν τής ζωής καί προορισμόν τοϋ άνθρώπου τήν

άπόλαυσιν καί τήν σωμ.ατικήν ηδονήν,—διδάσκουσιν ότι ή άνθρωπίνη
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ύπαρξις έκμηδενίζεται διά τοϋ σωματικού θανάτου, — άπεκδύουσι την
άνθρωπίνην συνείδησιν παντός ηθικού συναισθήματος,—άπονεκρούσι πασαν ιδέαν καί θρησκευτικήν πεποίθησιν, καί καταλήγουσιν είς συμπερά

όστέων, και οί είς Θεόν πιστεύοντες, γίνονται θύματα άδικίας καί κατα—
διώξεως, καί αί νόσοι τούς καταθλίβουν καί πρό τών οφθαλμών άνοίγονται οί τάφοι τών φιλτάτων, άλλ ’ έν τή οδύνη έγκαρτεροϋν καί έν
τή θλίψει ένισχύονται, έν τή συναισθήσει τής έπιτελέσεως τοϋ καθή
κοντος, έν τή δικαιοσύνη τοϋ Δημιουργού καί έν τή πίστει τής άθανα
σίας καί άνταποδόσεως. Καί δτε έπιστή ημέρα μεγάλης δοκιμασίας,
καί δτε τό άλγος κατακτήσαν τήν καρδίαν άπέκλεισε πόίσαν έλπίδα

σματα παριστάμενα εύλογοφανή είς τούς μη γνωρίζοντας ν’ άναλύσωσι
τάς φονικάς δοξασίας καί άκριβώσωσι τάς άποπλανήσεις μεθ ’ ών περιε—
καλύφθη ή περί οδύνης πραγματικότης. Καί όντως. Πρός τί ή συντήρησις τής ζωής, έάν δ άνθρωπος εινε άπλούν μηχάνημα, άσκοπον, ύπαγόμενον είς μοιραίους καί άπαραβάτους νόμους θλίψεως καί οδύνης ; Πρός
τί αί λύπαι καί οί πόνοι και τό ψυχικόν άλγος, έάν δ προορισμός τοϋ άνθρώπου εΐνε ή σωματική άπόλαυσις καί ηδονή ; Έάν ή παϋσις τής σω

ματικής ζωής εΐνε ή έκμηδένισις τής άνθρωπίνης ύπάρξεως πρός τί αί
δοκιμασίαι καί αί άλγηδόνες τοϋ βίου ; Διά τον πρεσβεύοντα δόγματα ύλι-

σμοϋ και άθεΐας, ή θεωρία τών άπαισιοδοξούντων καί ύπαγορευόντων τήν
αυτοκτονίαν εινε εύλογοφανής, εΐνε λογική, εΐνε συνέπεια άναγκαία τών
πεποιθήσεων των. Εννοώ τόν θεωροϋντα τήν ζωήν ώς άποστολήν άνατεθεϊσαν ύπό ύπερτάτου Δημιουργού, ώς παροδικήν καί ώς δοκιμασίαν
δοηγοϋσαν είς άλλην άθανασίας ύπαρξιν, καί άποδίδοντα άξίαν είς τήν
ζωήν έν μέσω τών στερήσεων καί τών βασάνων. Εννοώ τόν Σίλβιον
ΙΊέλικον έπιστέλλοντα είς τόν πατέρα αυτού άπό τάς είρκτάς τήςΈνετίας : «Ilftoat at θλίψεις μου εΐνε άνεπαίσθητοι, άφ ’ ής άπέκτησα τό
ύπέρτατον τών άγαθών, τήν θρησκευτικήν πίστιν». ’Αλλά διά τόν μή

πιστεύοντα είς τήν υπαρξιν ύπεραισθητικοϋ κόσμου, διά τόν έκλαμβάνοντα τόν άνθρωπον ώς σωματικήν μηχανήν προκύψασαν έκ τών αυτο
μάτων τής ύλης άνελίξεων, διά τόν μαθητήν τοϋ Βύχνερ, ή ζωή εΐνε
νύξ άνευ άστέρος καί άνευ έλπίδος φωτός, οΰδ ’ έννοώ έπί τή βάσει
τίνος λογικής άρχής δύναται ν ’ άποδώση είς τήν ζωήν άξίάν τινα δ
φρονών καί δοξάζων, δτι ή άνθρωπίνη ύπαρξις εινε παγετώδες,· άσκοπον
προί'ον τής ύλης, οστά άνευ πνεύματος, άνευ μέλλοντος, άνευ προορι
σμού. ’Εντεύθεν καταδείκνυται περιφανώς τό παράλογον καί τερατώδες
θεωρημάτων δδηγούντων είς τήν άναίρεσιν τών νόμων καί ροπών τής
φύσεως, είς τήν έκμηδένισιν τοϋ φυσικού ένστικτου τής αύτοσυντηρήσεως, είς τήν έκμηδένισιν πάσης ιδέας, δικαιώματος ή καθήκοντος, ών
άνευ ή έν κοινωνία συμβίωσις καί πρόοδος, προς άς καλούν τόν άνθρωπον
αί φυσικαί αυτού τάσεις καί άνάγκαι, αποβαίνει αδύνατος.
Καί οί άποδίδοντες είς τόν άνθρωπον άνώτερον προορισμόν τής σωμα

τικής άπολαύσεως καί ηδονής, καί οί δοξάζοντες, δτι δ άνθρωπος εΐνε
νους, καί βούλησις καί έλευθερία καί πνεύμα περιβαλλόμενον σαρκός καί

ηδονής ή άπολαύσεως, καί δτε ώς έκ τών δεινών ή ύπαρξις μετετράπη
είς άβατον άβυσσον λύπης καί έρημώσεως, τότε ή διατήρησις τής ζωής
έπιβάλλεται ώς καθήκον, ή δέ άκράδαντος πίστις είς τήν σοφίαν καί
μακροθυμίαν τοϋ Δημιουργού στηρίζει τόν έν τή πάλη κλυδωνιζόμενον

καί άποτρέπει άπό τήν ψυχικήν άπόγνωσιν καί απελπισίαν.
Οί δέ τής απαισιοδοξίας σοφισταί, δπως τάς τερατώδεις έπαγγελίας

των καταστήσωσιν εύλογοφανεΐς, λαμβάνουσι τήν άφετηρίαν αυτών
άπό τήν μαστίζουσαν τήν άνθρωπότητα οδύνην, καί ταύτην μεγεθύνοντες, καί άποκλείοντες τόν άνθρωπον άπό παν γενναϊον καί ύψηλον
φρόνημα, δρίζουσι τήν σωματικήν άπόλαυσιν και ηδονήν ώς τόν ύπέρ

τατον τής ζωής σκοπόν, καί άποστεροϋντες τήν ψυχήν τοϋ άνθρώπου
άπό τό έλατήριον καί τήν δύναμιν τοϋ θρησκευτικού συναισθήματος καί

άπό πάσης πεποιθήσεως αιώνιας ύπάρξεως, συμβουλεύουσι τήν αυτοκτο
νίαν ώς τό μόνον μέσον άπαλλαγής άπό τών στερήσεων, άπο τών θλί
ψεων καί άπό τοϋ ψυχικού άλγους.
Άλλ ’ δ Χριστιανισμός άντιτάσσει άπέναντι τής κτηνώδους διδασκα
λίας άλλον είς τόν βίον προορισμόν, ή δέ καταβαλλομένη ύπέρ τής
άνθρωπότητος έργασία, αί πράξεις έλέους καί εύποιΐας, ή έγκαρτέρησις
έν ταϊς θλίψεσι καί ταΐς όδύναις δέν εινε άπλώς πρόσκαιρα άγαθά

έξατμιζόμενα διά τού σωματικού θανάτου. Ό Χριστιανισμός προτείνων
ήμϊν τήν άθανασίαν ώς δόγμα πίστεως πρός κύρωσιν τής φιλοσοφικής
άληθείας, άποδίδει είς τήν ζωήν τήν άληθή αυτής άξίαν.Ή ζωή έν τφ
Χριστιανισμώ δέν εινε ύπολογισμός οδύνης καί ηδονής, άλλ’ εινε εύγενής
πάλη έ'χουσα τελικόν σκοπόν πέραν τού βίου.

IV
Άλλην σειράν σοφισμάτων τού ^καθ’ ήμας χρόνου άποτελούσιν αί
περί γενέσεως τοϋ άνθρώπου θεωρίαι γνωσταί ύπό τό όνομα Δαρβίνειοι.
Ή ύπόθεσις τοϋ Δαρβίνου περί καταγωγής τοϋ άνθρώπου λαμβάνει
τήν άφετηρίαν αυτής άπό έν γεγονός μηδόλως άμφισβητούμενον. Άλλ’
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άπό τοϋ γεγονότος τούτου {ζ.έχρι της διατυπώσεως της θεωρίας γίνονται

άκρίβωσιν, εις τήν περικάλυψιν σπουδαίου φαινομένου καταδεικνύοντος

τόσα άλματα, τόσοι παραλογισμοί, τόσαι προϋποθέσεις έναντίαι τών
νόμων της φύσεως καί ύπό τών πραγμάτων διαψευδόμεναι, ώστε άποβαίνει δυσεξήγητον τίνι τρόπω έστω καί έπί μικρόν αί περί πιθη

τό άσύστατον καί πλημμελές τής ύποθέσεως.
Οι άνατροφεϊς τών ζώων παράγουσι ποικιλίας τού αύτού είδους, άλλ ’

κοειδούς τοΰ άνθρώπου καταγωγής διδασκαλίαι ύπεστηρίχθησαν καί
έπί τινα χρόνον έθεωρήθησαν ώς άζιαι σπουδαίας μελέτης καί έκζητήσεως.

Τό γεγονός έξ ού ώρμήθη ό Δαρβϊνος είνε ή γενομένη μεταβολή τών
ζώων καί τά παραγόμενα διάφορα αύτών είδη.
(Ji ανατρεφοντες τα ,ωα επιφερουσιν εις τα οιαφορα ειοη παντοιας
μεταβολάς, αΐτινες κληρονομικώς μεταβιβαζόμενα! παράγουσι τάς άναριθμήτους ποικιλίας τών ίππων, τών βοών, τών προβάτων, τών περι
στερών, τών κυνών. Ό άνατροφεύς έκλέγει λ. χ. έκ τών προβάτων δύο
άτομα εχοντα πλατείαν την ουράν καί σΰζευγνύων αύτά ώς καί τούς
έπιγόνους αύτών παράγει μίαν ποικιλίαν προβάτων μη προϋπάρχουσαν,
μεταβιβαζόμενου κληρονομικώς καί έπιτεινομένου μάλιστα τού ΐδιάζοντος χαρακτήρος τών προγόνων. Διά τού τρόπου τούτου έμορφώθησαν
150 ποικιλίαι περιστερών, 180 κυνών, πολλαί δέ ποικιλίαι βοών καί
ίππων καί άλλων κατοικίδιων ζώων. Άπό τό γεγονός τούτο έξάγουσιν
οί τών Δαρβινείων ύποθέσεων σοφισταί δύο τινά. Ι0'·1 — "Οτι ύπάρχει είς
την φύσιν τάσις πρός μεταβολήν τών ιδιοτήτων καί χαρακτήρων τών
ζώων. 2ον—"Οτι αί παρεκβάσεις, άπαξ παραχθεϊσαι, μεταβιβάζονται
κληρονομικώς είς τούς έπιγόνους καί μονιμοποιούνται.
Έπί τού γεγονότος τούτου τής τεχνητώς έπιτυγχανομένης ποικιλίας
τών ζωικών ειδών, έστήριξεν δ Δαρβϊνος τήν ύπόθεσίν του περί καταγω

γής τού άνθρώπου εκ τίνος πιθηκοειδούς ζώου. Έάν δ άνθρωπος, είπε,
διά τής έκλογής καί τών άλλων τεχνητών μέσων, έπιτυγχάνη σπουδαία
άποτελέσματα καί σπουδαίας μεταβολάς, τί δέν δύναται νά κατορθώση
ή φύσις δι ’ δλως αύτομάτου διαλογής ; Φρονώ, ώς έκ τούτου, ε”λεγεν &
Δαρβϊνος, δτι πάς ό ζωικός κόσμος παρήχθη άπό εν πρωτόπλασμα άρχέτυπον, ή δέ φύσις κατώρθωσε μικρόν κατά μικρόν νά παραγάγη πάντα
τά ζωικά είδη άπό τού πρώτου ζωικού κυττάρου, δημιουργηθέντος ύπό

τού Πλάστου καί εχοντος έν έαυτώ την απεριόριστον δύναμιν τής παρα

γωγής πάσης ζωικής ύπάρξεως μέχρι τής άνθρωπίνης ύπάρξεως.
Τό γεγονός τής διά τεχνητών μέσων μεταβολής τών ζώων κατά τε
τήν μορφήν καί τόν όγκον, έφ ’ ού ή Δαρβίνειος ύπόθεσις έοείδεται, είνε
άδιαφιλονείκητον, άλλά τό σόφισμα συνίσταται είς την άτελή αύτού

ούδέποτε δύνανται νά παραγάγωσι νέον είδος έφ ’ δσον καί &ν άπομακρύνωνται οί χαρακτήρες τών ατόμων. Ούδέποτε δ άνθρωπος κατώρθωσε
νά μεταμορφώση τούς ΐχθύας είς πτηνά, τούς βόας είς πρόβατα, τούς
λαγωούς είς κύνας. Πάντα τά ζωικά είδη ύποβάλλονται εις σταθερούς
καί άμεταβλήτους φυσικούς νόμους διατηρούντας τήν αρμονίαν τών δια
φόρων ειδών καί τό άσύγχυτον τών διαχωριζόντων αύτά ορίων καί τών
γνωρισμάτων ενός έκάστου. Ή φύσις έπιτρέπει τήν μεταβολήν τού είδους
είς τάς ανθρωπίνους προσπάθειας, τήν μεταβολήν τής μορφής, τών
έξεων καί αύτών τών ένστικτων, αί δέ παραγόμεναι μεταμορφώσεις καί
ποικιλίαι είνε άπειροι, άλλ’ οί νόμοι τής φύσεως είνε άκαμπτοι ώς πρός

τό είδος, ώς πρός τόν διατηρούμενον τουτέστι φυσιολογικόν σύνδεσμον
των άτοκων του αυτου ειοους, οια.τηρου[Λενης [χονΐ[ζ.ου, σταΌερας, αναλλοιώτου τής ούσίας τοϋ είδους. Ή μεταξύ τών μεγάλων κυνών τής
Jena nuovo καί τών σμικροτάτων κυνών ενωσις είνε πάντοτε μόνιμος,
καίτοι μέγισται ύπάρχουσι διαφοραί ένστικτων, μορφής, δέρματος καί
μεγέθους. Πολλάκις δ άνθρωπος είργάσθη νά μεταβάλλη τά είδη, ή δέ
φύσις έπέτρεψε πρός μικρόν τήν άθέτησιν τοϋ νόμου περί άμεταβλήτου

τών ειδών, δπως δώση μεϊζον κύρος είς αύτόν, δπως διδάξη είς τόν άν
θρωπον, δτι είνε μάταιαι αί προσπάθειαί του πρός παραγωγήν νέου είδους.
Έκ τής συζεύξεως τού όνου καί τού ίππου γεννάται ήμίονος, άλλ’ δ
νέος ούτος ζωικός τύπος εξαντλείται είς πρώτην γενεάν, έστερημένος ών
τών στοιχείων πρός μεταβιβασιν τής ζωής. Άλλοτε τό παραχθέν νόθον
έκ τής συζεύξεως συγγενών ειδών δέν μένει στεϊρον, άλλ’ αί νέαι ιδιό

τητες δέν μεταβαίνουσιν είς τούς έπιγόνους έπανερχομένους είς έν τών
ειδών έξ ού παρήχθησαν, οΰτω δέ δ τόκος τού γεννήματος τής νόθου
ένώσεως λύκου καί κυνός είνε κύων ή λύκος, δ δέ καρπός τού παραχθέντος έκ τής ένώσεως λαγωοϋ καί κονίκλου είνε λαγωός ή κόνικλος.
Δέν προτίθεμαι νύν είς τάς σελίδας τής «Ποιχΐληξ Στοάς» νά έκθέσω
πάντα τά έπιχειρήματα καί πάντα τά γεγονότα δσα άνατρέπουσιν έκ
θεμελίων τήν Δαρβίνειον ύπόθεσίν, άλλ’ άπλώς νά ύποδείξω τά σοφίσματα
δι ’ ών παραμορφουμένων τών γεγονότων ή κακώς έρμηνευομένων, διαμορφούνται ψευδή καί τερατώδη θεωρήματα. Συμφώνως πρός τήν Δαρβίνειον ύπόθεσίν δ άνθρωπος παρήχθη ύπό πιθηκοειδούς τίνος είδους, ώς
παράγονται τεχνητώς αί ποικιλίαι τών ζώων, άλλ’ είς τήν ύπόθεσίν
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ταύτην ύποκρύπτεται τό φυσίκώς αδύνατον της παραγωγής νέου είδους,
ύποκρύπτεται ο νόμος τοϋ άμεταβλήτου τών ειδών, άποσιωπαται τό
σπουδαιότατον γεγονός της παντελούς άδυνατότητος της ανθρώπινης
βιομηχανίας της μεταβολής τών ειδών, ύποκρύπτεται ή βεβαίωσις αυτού
τοϋ ίδιου Δαρβίνου, άνομολογήσαντος, δτι ούδέποτε παρετηρήθη, ούδέποτε έβεβαιώθη έν τή φύσει παραγωγή ενός είδους άπό έτερον. Καί έπί
τοιούτων ύποκρύψεων καί παραμορφώσεων προτείνεται ώς άπλουστάτη
θεωρία ή μεταβολή τών ειδών καί ή παραγωγή τοϋ ενός είδους άπό τοϋ
ετέρου, καθ ’ δν τρόπον παράγει δ άνατροφεύς τών ζώων τάς ποικιλίας
τοϋ αύτοϋ είδους.
Εινε περιττόν ν’άναφέρω, δτι δσοι τών έπιστημόνων έθαμβώθησαν
άπ ’ άρχής έκ τοϋ νεωτερισμού τών Δαρβινείων θεωρημάτων, έγκατέλειψαν αύτά μετά τάς γενομένας τελευταίας σπουδαίας μελέτας καί έκζητήσεις. Τιμαό, έλεγεν δ Βίρχωβ, την άνθρωπολογικην της Φραγκφόρ-

της έταιρίαν, δτι ούδέποτε ούδ* έπί στιγμήν παρεσύρθη άπό τάς Δαρβινείους ύποθέσεις, δ δέ Δάρβιν αύτός πρό τοϋ θανάτου του άνωμολόγησεν,
δτι πάντες οί φυσιογνώσται εις οΰς αί φυσικαί έπιστημαι οφείλουν τάς
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αΰτη ύπόθεσις

ή άναιροϋσα καί

δειξις ; Μηδεμία. Τεκμήριον,

αύτόν

ούδέν.

τόν Δαρβινισμόν ;

Άπό-

Απλή ένδειξις τούλάχιστον ;

Ούδέ τούτο.
Πρέπει λέγει δ Χέκελ νά παραδεχθώμεν την ύπόθεσίν της αύτομάτου
γενέσεως της κυψέλης διότι άλλως θ ’ άναγκασθώμεν νά προσφύγωμεν
εις την ύπόθεσίν της δημιουργίας την δποίαν ημείς οί ύλισταί άποκρούομεν. «Βεβαίως, εΐνε λόγοι τοϋ Χέκελ, άποκρούοντες την ιδέαν της
δημιουργίας, θά εύρεθώμεν ένώπιον άλλου μυστηρίου, της αύτομάτου
γενέσεως της ζωής». Μυστήριον καί μυστήριον, &ς άντικαταστήσωμεν
τήν νέαν ταύτην πίστιν.
Νέαν πίστιν. Άλλ ’ ή νέα αΰτη πίστις δέν εΐνε άπλώς μυστήριον,
εΐνε τό παράλογον, τό τερατώδες, τό άναιρούμενον ύπό τών νόμων τής
φύσεως. Ή θρησκευτική ιδέα, ή φιλοσοφική ιδέα τοϋ πνευματισμού,
παραδεχόμενα! τήν ΰπαρξιν ύπερφυοϋς δυνάμεως, δύνανται νά έπικαλεσθώσι τήν ιδέαν τοϋ μυστηρίου καί τής δημιουργίας χωρίς ν ’ άναιρέσωσι τούς ορούς καί τούς κανόνας τής λογικότητος. Άλλ ’ οί δοξάζοντες,

δτι ούδέν ύπάρχει πλήν τοϋ αύτοϋ καί δρατοϋ κόσμου καί τών διεπόν-

προκειμένου τών έξαγομένων τών τελευταίων εκζητήσεων τών μεγά
λων της έπιστημης έρμηνέων της 'Εσπερίας.

των αύτόν μοιραίων μηχανικών νόμων, παραλογίζονται διδάσκοντες
ύποθέσεις καί συστήματα άντίθετα τών φυσικών νόμων καί ύπ’ αυτών
άναιρούμενα. Ή ζωή δέν δύναται νά πηγάση άπό τήν άνόργανον ύλην.
Ή ιδέα τής ζωής άντιστρατεύεται πρός τούς νόμους τής ύλης καί ύπερνικα αύτούς. Όταν ή ισχύς τής ζωικής δυνάμεως έκλειψη άπό τό ζωι

V
Θά έπιστήσω άκόμη την προσοχήν τών άναγνωστών μου έπί άλλου

κόν σώμα, τότε επέρχεται δ θάνατος καί τό κράτος τών νόμων τής
ΰλης. Ό άοίδιμος ΙΊαστέρ διά πολυχρονίων πειραμάτων κατέδειξεν, οτι
ή ζωή δέν δύναται νά έκπηγάση άπό τήν άνόργανον ΰλην ώς καί αύτά

προόδους αύτών, άπέκρουσαν την ύπόθεσίν του περί γενέσεως τοϋ άνθρώ

που. Οί μένοντες άδιάσειστοι εις τάς ιδέας των εΐνε οί καθηγηταί τοϋ
Εθνικού ημών Πανεπιστημίου. Πιστεύω δτι δέν εΐνε ένήμεροι έπί τοϋ

σοφίσματος τοϋ καθ’ ήμόες χρόνου, τοϋ πάντων τερατωδεστέρου.
Ό Δαρβϊνος ύπέθετεν, δτι άπας δ ζωικός κόσμος κατάγεται έξ ένός
πρώτου ζωικού κυττάρου προικισθέντος ύπό τοϋ Δημιουργού διά της

δέ τά έλάχιστα έντομα, έχουν τήν άρχήν των άπό τά είς τήν άτμοσφαϊραν ύπάρχοντα ζωϊκά σπέρματα. Ή ζωή παράγεται άπό τήν ζωήν. Ή

καταπληκτικής δυνάμεως της παραγωγής πάντων τών ειδών, διά μεταμορφώσεως καί μεταβολής τών έπιγόνων. Ύπόθεσις άσύστατος, ύπόθεσις έναντία τών νόμων της φύσεως τοϋ άμεταβλήτου τών ειδών, άλλ’
ύπόθεσις μη άντιστρατευομένη δλως είς την ιδέαν της δημιουργίας της
ζωής. Άλλ ’ οί ύλισταί της Γερμανίας δ Βύχνερ καί δ Χέκελ παραμορ-

ζωή εΐνε ιδέα, εινε δύναμις, εΐνε δημιουργία συνεργαζομένη μετά τής
ΰλης καί μετά τών νόμων αύτής, άλλά μηδέν έχουσα κοινόν μετά τών
χημικών καί φυσικών δυνάμεων. Ή πίστις τήν δποίαν μα£ς προτείνετε
δέν εΐνε οΰτε μυστηριώδης, ούτε άκατάληπτος, άλλ’ εΐνε πίστις άφροσύνης καί μωρίας, κατά δέ τόν Άουζόνιον Φράνην, άλλοτε ύλοδοξοϋντα
ήδη δέ μεταγνώσαντα καί άποκηρύξαντα τάς πεποιθήσεις του, « αί

φώσαντες την ύπόθεσίν τοϋ Δαρβίνου, παραγκωνίσαντες την ιδέαν της
δημιουργίας, έπενόησαν τό καλούμενον σύστημα τοϋ μονισμού καθ’ δ ή
πρώτη ζωική κυψέλη, ή έπί της γης έπιφανεϊσα, παρήχθη αύτόματος άπό
αύτην την άνόργανον ύλην. Καί τις ή άπόδειξις, έφ’ής έρείδεται ή νέα

διδασκαλίάι τής αύτομάτου γενέσεως, εΐνε ψευδείς άμα καί έγκληματικαί, και δ μέν έπιχειρών νά έφαρμώση αύτάς έφ ’ έαυτοϋ εΐνε άξιος τοϋ
φρενοκομείου, δ δ’ έπί τών άλλων εΐνε άξιος τών δεσμωτηρίων». Καί δ
περικλεής φυσιολόγος Βίρχωβ έλεγεν, οτι αί περί αύτομάτου τής ζωής

62

ΠΟΙΚΙΛΗ

γενέσεως ύποθέσεις εϊνε μωραί, δέν διαψεύδονται δέ άπό τούς θεολογοϋντας μόνον άλλ ’ άπο αυτούς τούς σοφούς επιστήμονας.
Μάς προτείνετε νέαν πίστιν, πίστιν παραλογισμοϋ καί παραφροσύνες
ενώπιον της λογικής καί τής διανοίας, άλλ ’ ή πίστις αυτή εινε τουλά
χιστον περιβεβλημένη διά πάντων τών λογικών στοιχείων τών έπιβαλλόντων το γόητρον τοϋ ύψους, τοϋ σεβασμού, τοϋ ιδεώδους φρονήματος έστω
δέ καί φαντασιώδους τής άνθρωπίνης ύπάρξεως βελτιώσεως καί προόδου ;
Όχι, όχι. Τά ίλυκωμένα δόγματα τής άθεΐας καί τοϋ μονισμού τά γνωρίζομεν ήδη. Εινε ή πίστις τοϋ μηδενος καί χείρων τοϋ μηδενός. Εινε ή
πίστις ή χαρακτηρίζουσα τόν άνθρωπον ώς κτήνος καί σωματικήν μη
χανήν άνεύθυνον έπί ταΐς πράζεσι και ένεργείαις του, ώς στερούμενον
έλευθέρας βουλήσεως. Εϊνε ή πίστις, ή διδάσκουσα, ότι τό κακόν ή τό
άγαθόν, ή εθελοθυσία, τό δικαίωμα, τό καθήκον, ή άρετη, ή τιμή εϊνε
λέξεις κεναί νοήματος καί σημασίας. Τήν άφρονα καί κακοϋργον ταύτην πίστιν μάς προτείνετε ν ’ άντικαταστήσωμεν είς τά δόγματα τής
χριστιανικής πίστεως, τά διαθερμάναντα τάς καρδίας τών έν ταΐς τέχναις διαπρεψάντων, τών περικλεών τής έπιστήμης έρμηνέων, τών γι
γάντων τής ποιήσεως, τών ένδοξων ιχνηλατών τής ουσίας τών όντων
καί τής άνθρωπίνης διανοίας.
Μάς προτείνετε νέαν πίστιν, τήν πίστιν τής άπογνώσεως καί τής
έγκληματικότητος, έπ ’ όνόματι δ’ αύτής μάς προσκαλεϊτε νά έγκαταλείψωμεν τά νάματα τής πίστεως, έξ ής άνέβλυσαν πάσαι αί περιφα
νείς άρεταί, πάσαι αΐ πράξεις τής αΰταπαρνήσεως καί έθελοθυσίας
δι ’ άς τό γένος τών άνθρώπων σεμνύνεται...................................................

Ύβρεις

που σ’ έσυρε ή αγάπη σου
Δυστυχισμένη ;
Σ’ έσυρε μέσ’ στα τάρταρα
Που ήλιος δέ βγαίνει.

εινε τέτιο πλάνεμα
Καί νύχτα τόση,
θά σέ ζώση, αγάπη μου,
ΙΙοΰ
Καί 6α σέ λυώση I

’ Εκεί

Ξέρεις ποϋ σ’ έσυρε ή αγάπη

Δυστυχισμένη ;
Σέ μια ψυχή τρεμόσβυστη
Καί κολασμένη !

Δέ θέλω δ πόνος, ή δ καιρός

Νά σέ μαράνη’
Στη φλογισμένη μου αγκαλιά

Τά κάλλη σου τά ολόδροσα
Και τά παρθένα
Θά πέσουν μέ τή νιότη μου

Σαβανωμένα,

Γύρε καί φτάνει.

Κ’ εκείνα ποϋ ονειρεύεσαι,
Τά στέφανά μας,
Θά γίνουν καί τοϋ γάμου μας
Καί νεκρικά μας !

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ

Τί θόλωσαν τά μάτια σου
ΓΙρόσμεν’ ακόμα’
’Έχεις καιρό γιά κλάψιμο
Στδ μαΰρο στρώμα.

Στο νυχτομεροπάλεμα,
Μόλις χαράζει,
Θά ξεψυχά κ’ ή αγάπη μας
Καί θά στενάζη.

Μέσ’ σταύγινά πιλήματα
Ποϋ θά σοϋ δίνω,
Θά πνίγεσαι στά δάκρυα
Κ’ εγώ θά σβύνω.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ : Ο ΕΡΩΣ ' ( ΕΙκό) ν

'Ροϋβενς)
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Κάπου μια πικροθάλασσα
Κλαίει καί γελάει
Κ’ αναστενάζει άπόβαθα
Και τραγουδάει.

&

Κ’ άλλοίμονο και τρισαλλοί
Σ’ οποίον περνάει !
Στα κύματά της λούζεται
ΊΙ Λορελάη.

Μέσα μου πικροθάλασσα
Φυσομανάει
Κ’ είνε ή ψυχή μου ή Μάγισσα
Ποϋ σε ζητάει !
Φέρε στδ
Τήν
Κ’ άνθοΰν
Στά

φως αντικρινά
ομορφιά σου
τά ρόδα τά στερνά
μάγουλά σου.

Απόψε ή άσβεστη φωτιά
Ποΰ θά μας κάψη,
Τά ρόδα σου — φτωχή καρδια —
Θά πρωτανάψη.

Φέρε στο φως αντικρινά
Τήν ομορφιά σου,
Νωπά νά μάσω τά στερνά
Ροδόφυλλά σου.

“Ελα μ'ε τά δαχτύλια σου
Νά με μεθύσης μέ ήχους
Καί σϋ τήν αρμονία τους
Θά πιής σέ θείους στίχους'

Μέ τή λευκή νυφιάτικη
Στολή στολίσου
Καί τδ στεφάνι φόρεσε
Στήν κεφαλή σου.

Κ’ έδω πούνε ολα ολόφωτα
Κι’ άνθοστρωμένα,
Πέσε μέ μάτια σφαλιστά,
Μέ χέοια σταυρωμένα,

if

Γονατισμένος δίπλα σου
Μ’ όση ψυχή μοΰ μένει
Νά κλαίω τήν όμ.ορφάδα σου
Τήν πεθαμένη.
Προσκυνητάδες προσκαλεΐ,
Προσκυνητάδες κράζει,
Καί δώρα έχει στή θύρα της
Καί τά μοιράζει"

Βλέπεις μια σύδεντρη ’Εκκλησία
Πέρα ποΰ άσπρίζει;
Μέ τδ πικρό της σήμαντρο
Μόλις ή αυγή ροδίζει ;

Καί δίνει σ’ άλλους μάρμαρα,
Σ’ άλλους σταυρούς άφίνει,
Καί σ’ άλλους άπολίθαρα
Για Λεημοσύνη !

6

Χ-Ζ

Σέ στίχους ποϋ θα κλείσουνε
Τάμίλητο τραγούδι,
Γλυκύτεροι άπδ εύωδιά
Λεπτότεροι άπδ χνούδι,

Βαθύτεροι άπδ στεναγμό,
Πικρότεροι άπδ κλάμμα
Σέ στίχους ποΰ θά πάρουμε
Στδ μνήυ,α άντάμα !

Στά κοιμητήρια κάποτε
Ποΰ τδ σκοτάδι βράζει,
Κάποιο βαθύ μυστήριο
Τά δέντρα άναταράζει.

if

Καί τδ φεγγάρι βγαίνοντας
Λαχταρισμένο στέκει,
Καί δείχνει έδω φαντάσματα
Καί σκέλεθρα παρέκει !

1*

Λϋσε τά ολόχρυσα μαλλιά
Καί σκόρπισε τα πλήθος
ζ\πάνω στδ αςανάσαστο,
Τριανταφυλλένιο, στήθος.

* -S

Σβϋσε τά φώτα ολόγυρα
Καί μέσ’ στή μέση στάσου,
Σφόγγισε κ’ άπ’ τά μάτια σου
Τά θολοδάκρυά σου.

Νά λησμονήσω άπάντεχα
Τή νύχτα καί τή μέρα,
Μέσα στδ φως τδ άπόκοσμο
Ποΰ θα χυθή έδω πέρα!

Καί τρίζουνε τά μνήματα
Σιγά σιγά κ’ άνάρια
Κ αναστενάζουν οί ανθοί
Καί τρέμουν τά χοοτάρια.

Κέμάς, ώ χιλιοπόθητη ! ,
— 'Ώ τδ πικρό σου κλάμα! —
Τδ φεγγαράκι τδ χλωμδ
Θά μας φωτίση άντάμα.

Φαντάσματα καί σκέλεθρα
Στά χορταράκια χάμου'
Μ’ άπδ τά πλούσια άπόδειπνα
Τοΰ μυστικού μας γάμου,

Sf

Δέ θάχει μείνει τίποτε
— "Ω συφορά μας! —
Ν’ άναταράζη ηδονικά
Τά κόκκαλά μας !

Ιωλννοι Αρςενη «Ποικίλη Στοά»
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Είσαι ωραία’ στην οψη σου
Ροδόκρινα τρεμίζουν ’
Στα δλόχρυσά σου τα μαλλιά,
Χίλιοι ήλιοι αντιφεγγίζουν. . .

12
Μαρμάρου άφρδς τά κάλλη σου
Μαύρα μαργαριτάρια
Τά μάτια σου, πού τά κρατούν

Κατάμαυρα δοξάρια.
•Κ
Καί σ’ άγαπώ και σ’ άγαπώ,
Πού τρέμει ό νοΰς μου ακόμα,
Νά μή σέ πάρουν αύριο
('Zori’ovc’oios 1899)

Κ ’ άπδ τδ χώμα !

Μ. Α. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

* ΚΑΑΛ,ΤΕΧ’,Ι’: “"«° ««' Β.Ρ,Ζ., ΕΝ το. ΚΗΠΩ, „
Αιγύπτια J> α ο ι λ ο π a ( ς
Σκηνή εκ τυύ ΜιΌιητυοήματυς τοϋ "Εβεος. ενός έκ τ<·
όημοτικιυτάτιυν ΰνγ/οόνιον Γεομανιον μνΰιοτοοινγοάιρων, Οανύντο^ κατά τό παοε/Αίόν έτυε.

ΠΛΗΡΩΜΗ
ΙΑ φορά — ακούστε νά σάς ’πώ κ’ έγώ ένα
παραμύθι’ μιά φορά ήταν ένα χωριό, και
τδλεγαν Κλεφτοχώρι. Αύτό τό χωριό δέν ξέρω
άν ύπάρχει άκόμα, ούτε σέ ποιά πολιτεία ή
βασίλειο ήταν μπορώ νά σας ιστορήσω. Έκεΐ
λοιπόν κατοικούσαν λίγοι βοσκοί, φτωχοί άν
θρωποι, άλλά ήμεροι, άγαθοί, άγαπημένοι
— κι’ άς δίνη τοϋ χωριού τό κακόφων ’ όνομα
άσχημη κ’ εναντία ιδέα.
άγάπη ανυπόκριτη καί παντοτεινή ζοϋσαν άντάμα οί καλοί χωοί Κλεφτοχωρΐτες. Όμως ένας άπ ’ αυτούς ( ’ς τούς τόσους ένας!)
περνούσε μοναχός, άμίλητος καί φθονερός, τόν καιρό του, ό Ζώης δ Φο
νιάς’ έτσι άς τόν ’πούμε.
Γύρω ’ς τό χωριό είχαν οί βοσκοί τά μανδριά τους, άριόφρακτα καί
χαμηλά. Έκεΐ ώδηγοϋσαν τό μεσημέρι τά πρόβατα, γιά ναΰρουν λίγη
αναψυχή απο το καμα, και τη νύχτα εκεί τους εοιναν αουνατο καταφύ
γιο άπό τών λύκων τήν επιβουλή.
Καί, ιδές ! “Αν ήταν άνέλπιστο πράμα, λύκος 'ς τά μανδριά τους νά
σιμώση, όμως 'ς τού Ζώη τοϋ Φονιά τή στάνη συχνά ένας έφερνε
τ ’ απόκρυφο του βήμα. “Εφραζε ό Ζώης μέ παλιούρους άγκαθερούς, έμάνδρωνε μέ τοιχιά καί μέ κλωνάρια κι’ άσφάλιζε μέ σκύλους άγριους
κι’ άγριωπούς τό καλόθρεφτό του καί παχύμαλλο κοπάδι .’Έστηνε τό λυκοδόκανο γύρω κι’ άπ ’ όζω ’ς τό μανδρι, μήν είπή δ κατάρατος καί τόν
τσακώση, τό λύκο. Φύλαε δλονυχτίς, μέ τό ντουφέκι ’ς το γόνα άπάνου καί γιομάτο ίσα μέ τά χείλη, μή φέρη ή ώρα ή κακή καί τον έπιτύχη Όμως οί κόποι καί τά καρτέρια του πήγαιναν ’ς τό βρόντο καί
’ς τόν άνεμο σκορπισμένα. Πάντα άνοιγε δ λύκος, δ διαβολοπόνηρος,
άμπατή, πάντα εΰρισκε τρύπα άγνώριμη καί τρόπο μ.υστικον κι’άνέγνοιαστη ώρα νά πηδήση ’ς τό μανδρι, νά γλιστρήση σάν οχιά, νά
σκαρφαλώση σά μαϊμού καί ν ' άρπάξη τό ταχτικό μερίδιό του άπο τοϋ
Ζώη τοϋ Φονιά τό πλούσιο θρέμμα.
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’Σ τη μιά νυχτιά, ’ς της δυό έλειπε κ’ έν ’ άρνί, έλειπε κ’ έ’να
’ψιμάρνι, έλειπε κ’ ένα ζυγούρι άπό τόο [χανδρι
μανδρί τού
τοϋ Ζώη.
Ζώη. ’Σ τη μιά

Καί φεύγει, χωρίς νά στρέψη πίσω, βαρύθυμος καί βαθειά πληγωμέ
νος, καί σέρνει τά σκυλιά κοντά του, άθέλητα κι’αύτά, κατσουφιασμένα.
Καί πάει άλλοϋ νά περάση, γιά ύστερη φορά, τή μαύρη νύχτα, πριν
παραετήση αύτό τόν κατηραμένο τόπο, καί τραβάει άλλοϋ νά κοιμηθή,

νυχτιά, ’ς της δυό λιγόστευε κι’ άπό ένα πό'
~ότε αικρο αρνί, πότε ψιαάρνι,
πότε ζυγούρι τό κοπάδι τοϋ Ζώη. "Εμειναν πειά όλα δέκα πέντε
πρόβατα καί τό κριάρι, μόνα κι’ άκριβά ’ς τό μανδρί τοϋ Ζώη. Καί
μιάν
αύγή, μιάν άξημέρωτην αύγή, σηκώνεται δ Ζώης δ Φονιάς καί τά
βρίσκει πνιγμένα καί τά δεκάξη.
— Λελέ !
Όλα ξαπλωμένα κάτου νεκρά, μέ
μάτια ανοιχτά,
μέ τά
τά σβημένα
σδημένα μάτια
ανοιχτά, το
ένα θωρώντας τόν ουρανό καί τό άλλο κυτάζοντας τό χώμ.α. Ήταν
’ς τό καρύδι τοϋ λαιμού μέ τό ίδιο ;κοφτερό oovrt όλα δαγκωμένα. Νεκρό
καί τό τρανό κριάρι, τ’ άγαπημένο> τοϋ βοσκού, μέ τά σβημένα μάτια
ανοιχτά, τό ένα θωρώντας τόόν ουρανό καί τό άλλο κυτάζοντας τό χώμα!
Ήταν ’ς τΐό λαιμό κ’ έκεϊνο μέ τό ίδιο κοφτερό δόντι δαγκωμένο.
Ό Ζώης δ Φονιάς έμειν ’ έκεϊ άσειστος κι’ άκλαυτος δλη την ήμέρα,
βλέποντας τή μεγάλη συφορά του. Δέν είχε δύναμι νά φύγη άπό τόν
φοβερό τόν τόπο, άν καί τοϋ τρυποϋσε
τά σωθικά τέτοια άφάνταστη
κι ’ άμολόγητη όψη. Δέν άποφάσιζε νά !ίδή
-ή άν έζοϋσε κανένα άπό
τ’ άγαπημέν ’ αρνιά του, άν είχε πνοή τό κριάρι του τό άκρι'
,ριβό άναθρεμμένο, άν κ’ έλπιζε καί παρακαλοϋσε μέσα ’ς τήν καρδιά του,νά τάίοή
κάποτε δλα ν ’ άναστηθοϋν ζωντανεμένα.
"Εφυγε ή ’μέρα ή αιματηρή, κ’ ή νύχτα έ'ρριξε τό πυκνό μαύρο της
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πρώτη φορά, ύπνο βαρύν κι ’ άναπαυμένον.

"Αμα γύρισε μέ τής αύγής τό πρώτο χάραμα ’ς τό μανδρί του πάλι,
γιά νά ίδή τί είχε άπογείνη, τόν ηύρε δ Ζώης δ Φονιάς τόν άγριόλυκο ’ςτό
δόκανο γερά πιασμένον. Τόν ηύρε νά τοϋ σφίγγουν άχώριστα τά σιδε
ρένια σαγόνια τό λαιμό καί νά τόν κρατούν έκεϊ σκληρά κι ’ άσπλαχνα
φυλακωμένον. Τό αίμα είχε πήξη άπάνου ’ς τά πυκνά μαλλιά τής χαί
της του, κ’ έκεϊ πού χύθηκε θερμό, κ’ έβρεξε τή στεγνή γή πού τό

διψούσε, είχε σκάψη τό άγριο θερεο λάκκο μέ τά νύχια του βαθύν κι’δλο—
νυχτίς τό ζύμωσε μέ τό μαύρο χώμα, πάσχοντας νά γλυτώση άπό
τ’ άλυτα δεσμά του. ’Σ τό πλάγε του είχε άφήση μισοφάγωτο το
κουφάρι τοϋ κριαριού, καθώς μέσα ’ς την άχόρταστή του φλόγα θέλησε

νά τό σύρη, πριν πιασθή, όξω άπό τή μάνδρα.
"Εβαλε δ Ζώης δ Φονιάς άγρια φωνή, άπό χαρά γιομάτη κι’ άπό

λύσσα :
— Σ ’ έπιασα, τρισκατάρατε, σέ κρατώ πειά, κι’ άί είν’άργά, ’ςτά
νύχια μου, άφοϋ χίλιες φορές μούχες ξεφύγη. Τώρα ήρθε κ’ ή δική μου

μαντήλι άπάνου ’ς τό μανδρί τοϋ Ζώη. Όμως κάποια άπόκρυφη καί
κάποια ξαφνική σκέψι ήρθε άξαφνα ’ς τό νοϋ του. Γιατί γοργά τινάζε
ται άπό τόν τόπο του, όπου κοίτονταν σάν άποξυλιασμένος όλη ’μέρα,

χαρά, τώρα έφτασε κ’ ή δική μου δόξα !
Ό λύκος κρεμάμενος μισάψυχος άπό τήν αλύγιστη θηλειά, πού του
κρατούσε τήν πνοή σφιγμένη ’ς τό λάρυγγά του, σήκωσε κατ’ αύτόν

καί πάει κατά τό φράχτη τοϋ μανδριοϋ καί πετάει τ’ άγκάθια πέρα
καί γκρεμίζει τόν τοίχο, κι’ άφίνει ελεύθερο άνοιγμα, όσο ειν ’ άρκετό νά

τά θολωμένα μάτια κ’ είπε βραχνά μέ τή βραχνή φωνή του :
— Αϊ, τί θά μέ κάμης τώρα, βοσκέ, πώς θά μέ τιμωρήσης ;
— Ζωντανόν, αύτοϋ όπως είσαι, θά σέ γδάρω άργά, βαθειά μέ το
σκληρό πυρολίθι, πού ’ς τήν ίσκα μου δίνει φωτιά- καί τό τομάρι σου τό

πέραση λύκος. Κ’ έκεΐ, ’ς τό στόμα τής άμπατής, σκάφτει και στήνει
καί κρύβει τό λυκοδόκανο, τόν άψυχον εχθρό, 'τόν έπίβουλον εχθρό τοϋ
λύκου, πού ώς αύτή τήν ώρα είχε φανή άνίκανος κακό νά τοϋ κάμη.
’Αφού τελείωσε αμίλητη καί σκοτεινή τή δουλειά του ό Ζώης ό Φονιάς, στάθηκε δλόρθος τότε κ’ είπε, βλέποντας κατά τό δάσος, πού
έστελνε πνιχτή καί σύσμιχτη τή βοή ώς τ’ αύτιά του.
— Ή φράχτες ή ψηλές καί τά σκυλιά, οί πιστοί μου φυλάκοι, κ’ ή
άγρυπνιές μου δέ φάνηκαν άξιοι νά σέ άντικόψουν. Νά ίδοϋμε τώρα,
καταραμένο ζώ’, άν δ δρόμος δ ελεύθερος πού άνοιξ α πλατύν ’ς την πονηριά σου δέ θά σέ ξεγελάση !

μαλλιασμένο καί γυαλιστερό σάν φλάμπουρο ’ς ένα σουβλί θά τό κρεμάσω.
"Γστερα θά τό περιφέρω τριγύρω ’ς τά χωριά, γιά νά βγάλω μέ τά χα
ρίσματα, πού άφθονα θά τρέξουν ’ς τό σακκί μου, δσα κακά έ'χω άπό

σένα παθημένα.Θ’ άφήσω δλους τούς σκύλους νά σέ οαγκάσουν μέ λαύρα
άχόρταστή, νά γλείψουν μέ άσβηστη οϊψα τόν βρωμερό σου ρύπο καί νά
ρουφήξουν μέ τά ρουθούνια τεντωμένα τή βαρειάν όσμή σου. Τούς βο
σκούς δλους θά συνάξω κάθε άναγέλασμα, περιφρόνεσι, κατάρα νά σοϋ
ψάλουν. Θά μοιράσω άπό τήν ώργισμένη τρίχα σου ’ς δλους φυλαχτά
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γιά κάθε άρρώστεια ’ξωτική καί γιά κάθε άερικδν φόβο. Κα.ΐ τελευταία
τό δέρμα σου τ’ αναθεματισμένο, λουρίδες θά τό σχίσω, τσαρούχια ’ς τά
πόδια μου τά γυμνά θά τό φορέσω ! Έτσι ό θάνατός σου ο δικαιόκριτος
θά είν ’ άξια ποινή ’ς την άδικη ζωή σου. Έτσι θά μοϋ πληρώσης
τήν τιμή τοϋ αγαπημένου κριαριού καί τών άρνιών μου.
Κι ’ ό λύκος είπε :

καρδιές τή μακρινή του θλίψη. ΙΙυκνοί μεγάλοι ίσκιοι διαβαιναν άργά
τά γυμνωμένα πλάγια καί διασκέλιζαν τά βαθουλά φαράγγια καί τής

— Μη μέ κάμης μικρή, σκληρέ βοσκέ, κι’άνίκανη θυσία ’ς τήν
τρανή, άλλά δίκαιαν όργή σου. “Αν, δπως λές, μοΰ πάρης τή ζωή, δμως
ψυχή καί σώμα ’ς τά χαμένα ζωντανά σου δέ θά ξαναδώσης, μήτε τό
κριάρι σου μέλλεις νά ίδής ποτέ πάλι έμπρός άπό τ’ άλλα κάθε αυγή
ν ’ άργοπροβαίνη. “Αχ ! άφησέ μου τό μόνο πράμα που 'ς εμένα κάτι
άξίζει, χάρισέ μου τή ζωή τήν ποθητή, ποϋ αυτή τήν ώρα λαχταρώ μή
χάσω, κ’ έγώ σοϋ τάζω, άδικε βοσκέ, δσα τρυφερά κορμιά άρπαξα
’ς τής νύχτας άπό κάτου τη μαυρίλα, πάλι διπλά καί τρίδιπλα νά σοϋ

ρεματιές, ίσκιοι σάν μελανόσταχτα θεόρατα opvta, ποϋ έρριχναν κάτου
τά σύννεφα τά σιωπηλά, πετώντα μέ πτερά δλάνοιχτα τ ’ ουρανού το
πλάτος. Κρύες πνοές φυσούσαν, μέ τήν πρωτάναφτη χειμερινήν όργή,

’ς τούς κλάδους τών δέντρων, άγριοι ήχοι σάν μουγκρίσματα λιονταριών,
σέ ώρα ποϋ μανισμένα φοβερίζουν, άντιβοοϋσαν 'ς τής σπηλιές καί ’ς τής
κουφάλες. Χειμώνας δπου κι’ άν ήταν έρχονταν, καιρός ποϋ άφίνουν οί
βοσκοί τά ψηλά τ’ άγρια βουνά, καί κατεβαίνουν μέ τά κοπάδια τους
βιαστικά σαλαγώντας ’ς τούς κάμπους, γιά ναυρουν πειδ θερμό κι ’ απά

νεμο καταφύγιο αύτοί καί τ’ αδύνατά τους κτήνη.
’Ακολουθούσε κι ’ δ βοσκός δ Ζώης δ Φονιάς τό δρόμο του, ανάμεσα
’ς τών άλλων βοσκών τδ δρόμο, ποϋ κάθε παραμονή, καί κάθε αρχή

χειμώνα κάνουν. Τραβώντας άπό πίσω του τό λύκο μέ τήν κουδούνα

γυρίσω, κι’ δσα σφαχτά, μέ τής κλεψιές κ’ έσύ, είχες ’ς τό μανδρί σου
συναγμένα, μέ τόν ίδιον τρόπο νά τά ξαναλάβης. Κι ’ άν τό θάνατο τοϋ

’ς τδ λαιμό, αυτόν καί κριάρι του ταπεινό, αυτόν καί φτωχικό του κο
πάδι, άπάντησε 'ς τό ταξεΐδι του μεγάλη συνοδιάν άπδ βοσκούς κι’ άπδ

κριαριού σου, τοϋ μακρόμαλλου πρωτολάτη μέ τά μεγάλα κέρατα τά
στρηφογύριστα, δέ ’μπορείς άκόμα ’ς τήν καρδιά σου νά χωνέψης,
εμένα πάρε κριάρι, σπανόν άλλά περιπόνηρον πρωτολάτη, άν θέλης
δσα έχασες πάλι ναύρης, άν ’πιθυμάς δλα τοϋ κόσμου τ’ άρνιά καί τά
κριάρια καί τά κοπάδια δικά σου νάναι !
Στέκεται δ Ζώης δ Φονιάς συλλογισμένος πολλήν ώρα. Κ’ έπειτα,
σάν αστραπή νά διάβηκε άπό τό νοϋ του, σκύβει καί μεταβιάς άνοίγει
τόν άγκαθερό χαλκά, ποϋ ήταν ’ς τό λαιμό τοϋ λύκου βαθειά χωμέ
νος καί σέρνει τό λύκο άψυχον καί ξεματωμένον ’ς τό καλύβι, τοϋ πλύ
νει τής πληγές μέ πατρική έγνοια καί μέ φροντίδα τρυφερή τοϋ δίνει

πολλές χιλιάδες πρόβατα καί γίδια.
Καθώς τόν είδαν μ.όνον μέ τήν μοναχή του συντροφιά νά διαβαίνη

κάθε τρόπο γιά ν’ άναλάβη. Κρεμάει καί ’ς τό λαιμό του, τόν καλόθρεφτον άπό τό αίμα τών άρνιών του, τήν κουδούνα τήν τρανή τοϋ
κριαριού μέ τό γερό πυξάρινο στεφάνι.

Μιά νύχτα σκοτεινή, άγριεμένη άπό τοϋ βορριά τήν δρμ.ή τήν κρύα,
σηκώθηκε δ βοσκος δ Ζώης δ Φονιάς, μόνος μέ τόν παράξενο σύντροφό
του κι’ορφανός άπδ κοπάδι κι ’ άπδ κάθε άλλη ζωντανή συντροφιά, μακρυά σέ μέρη άγνώριμα νά πάη, ναύρη τήν εύτυχιά ποϋ τούταξε δ λύκος.
Χειμώνας έφτανε. Τών βουνών ή δασειά φλοκάτα άλλαξε τό γαλα-

νοπράσινό της χρώμα μ’ ένα βαθύτερο γεράνιο, ποϋ έστελνε ’ς τής

’ς τδ σκοτάδι, τόν 'ρώτησαν οί δδοιπόροι :
— "Ωρα καλή, βοσκέ, καί ποϋ άφησες τά πρόβατά σου ;

Αύτδς τούς άποκρίθη.
— Έμ.πρός άπό τά βήματά σας πάνε, βοσκοί, καί σείς τ ’ άκολουθάτε.
Βρόντησε χοντρά κ’ή μεγάλη κουδούνα τοϋ λύκου, σά νάθελε τήν
ίδια απόκριση νά δώση.
Φθάνει, καθώς περνούσε μόνος μέ την μοναχή συντροφιά του, καί σμί
γει έναν γέροντα βοσκό, ποϋ έσερνε άπδ πίσω σκόρπιο κι ’ άνυπόταχτο

τό φτωχικό του μικροκοπάδι. Κι’ άμα τόν ρώτησε δ γέροντας :
— Γιά ποϋ, μέ τδ καλό, λεβέντη, καί πουν’ τά ζωντανά σου;
’Εκείνος, δ Ζώης δ Φονιάς, άπολογήθη.
— Πίσω άπδ τά βήματά σου ακολουθούν, κ’ έσύ, γεροβοσκέ, τραβάς
έμπρός τους.
.
ι >?·.
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Κ» η« τρανή\ κουοουνα του λυκου
την ιοια κ εκείνη απόκριση εοωσε

βραχνά ’ς τό γέρο μέ τή φωνή της.

Σέ μιά πανέμορφη λαγκαδιά, βαθειά, περικλεισμένη, πλούσια ’ς τής

πρασινάδες τής παχειές καί τά νερά τά διάφανα τ’ άγνά, κι’ άπόκρυφη
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άπό τοϋ χειμώνα της άγριες παγωνιές, άραζε τοϋ βοσκού τοϋ Ζώη τοϋ
Φονιά καί τοϋ λύκου τό ταιριαστό ζευγάρι. Έδώ, έκεΐ, σπαρμένα μέσα
’ς τό δάσος, σκεπασμέν ’ άπό τούς βάτους καί της φτελιές, σέ λακκιές

κι’ άντάρα. Μόνο τοϋ Ζώη τοϋ Φονιά τό μανδρι καί τό καλύβι δέν άνά—
διναν κρότο, δέν έστελναν βοή νύχτα μέρα. Καί τό κοπάδι τοϋ Ζώη
τοϋ Φονιά, αύτό μόνο δέν φαίνονταν, δέν άκούονταν πουθενά νύχτα
μέρα. Κανείς δέν τόν άπάντησε, τό Ζώη, νά τό βόσκη, νά τό σα-

δλάνοιχτες καί προσήλιες ξαπλωμένα, ήταν κι’άλλα μεγάλα άρχοντικά
μανδριά, κι’ άλλα κοπάδια άμέτρητα έβοσκαν ’ς τό δροσοβολημένον
τάπητα της χλόης. Κάπου, σέ μιάν άκρη, παράμερα, ερημικά, είπε κι’ δ
βοσκός δ Ζώης δ Φονιάς νά στήση τό μανδρι του. Έκοψε άπό πλατάνια

μεγάλες καί παχειές φοϋρκες καί της έμπηζε βαθειά ’ς τό χώμα. Μέ
λυγαριάς χλωρά κλωνάρια έπλεζε φράχτη πυκνόψηλον, ώστε ν’άδυνατη
κι’ άνθρώπου μάτι άκόμα νά τόν διαπεράση. Άπ ’ άλαφρό παπύρι έκαμε
καί τό καλύβι τό δικό του, χαμηλό καί σκοτεινό, γιά νά μη γλιστράν)
μηδέ τό φώς τοϋ ήλιου μέσα. ’Σ τό πλάγι του έβαλε τόν άρμεγώνα.
ΙΙειό πέρα έχτισε τό κλεΐσμα γιά τά στείρα πρόβατα καί τ ’ άλλο
έστησε όμορφο γιά τά νειογέννητα τ ’ άρνάκια. Δέν ζέχασε καί τ ’ άγγειά
τά ζύλινα, τά τυροβόλια, τά λεβέτια, τό πλούσιο νοικοκυρειό της στά

νης. Γιά δλα, χωρίς ν’ άφήση τίποτε, μέ γνώμη βαθειά καί περίσσια
τέχνη είχε φροντίση. Καί μοναχά τά πρόβατα έλειπαν άπό τό καλοχτισμένο καί πλατύχωρο μανδρι τοϋ βοσκού τοϋ Ζώη τοϋ Φονιά.
Περίγυρα καί πέρα ’ς της ψηλές άκρες τών βουνών είχαν στημένο τά
χιόνια καί τά σύννεφα τό πρόσκαιρο καί περαστικό βασίλειό τους. Καί
κάτου ’ς τούς μυστικούς κόρφους της λαγγαοιάς μιά εικόνα ποθητής χαράς
καί ζωής ώνειρεμένης ήταν ζωγραφιστή, εικόνα, άλλοίμονο, ποϋ γλήγορα
ήταν γραφτό, καθώς ’ς τόν κόσμο πάντα, κι’ αύτή νά σβήση. Έπαιζε
δ ήλιος γελαστός μέ τά δροσολουσμένα φύλλα, κι’ άπό τ’ άγκάλιασμά
του τό θερμό άνέβαινε σιγά λευκός άνάλαφρος άχνάς, ποϋ άκόμα πριν

πάρη φτερά ζεψυχοϋσε. Κρέμονταν γύρω άπό κάθε φουντωτό κλαρί
κι’άπ’ άρφανο κλωνάρι σπαρταριστά πετράδια άμέτρητα, ς τό φώς τοϋ
ήλιου βαφτισμένα, μαργαριτάρια διάφανα, ποϋ έλεγες, είχαν τήν μυριόχρωμη σπιθοβολή τους κλεμμένη άπό διαμάντια. ’Σ τούς κλάδους άνά-

μεσα έλαμ.πε, άγανό καί ζεσχισμένο, τό δίχτυ τής άράχνης, ποϋ ώμοιαζε
σάν πέπλος νυφικός άπό χίλια χρυσάργυρα δάκρυα φορτωμένος. ’Ηχοι
περίχαροι, ήχοι τρελοί άνέβαιναν άπό κάθε σύδεντρον κρυψώνα κι’ άπό
κάθε ζέφωτο άλώνι. Δυνατά χουγιαχτά έσχιζαν συχνά μέ βιά τόν άέρα.
Γλυκά λαλήματα καί τρανά τραγούδια καί βουίσματα βαθειά καί βαρύηχα μουρμουρητά ώς πέρα άντηχοϋσαν.
Ή λαγγαδιά ολη ήταν σέ πρόσχαρη τρελή γιορτή παραδομένη. Καί
τά μανδριά καί τά καλύβια τών βοσκών ήταν κι’ αύτά γιομάτα χαρά
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λαγή, νά τ’ δδηγάη ’ς τήν πηγή, νά τό γυρίζη ’ς τή στάνη. Κανείς,
<χν έτυχε νά διαβή άπό τό μανδρι τοϋ Ζώη νύχτα ή μέρα, δέν μπόρεσε
νά ζεχωρίση ποτέ κανένα σημάδι άπό ζωντανά, πρόβατα είτε τραγιά,

έκεΐ μέσα.
Όμως, κάτου άπό τά μεσάνυχτα σκοτάδια, συχνά άγροικοϋσαν οί
βοσκοί νά περνάν) κοντά ’ς τά μανδριά τους μιά έρημη, μιά μοναχική
κουδούνα βαρειά χτυπώντας. Καί ’ς τό άκουσμά της ένοιωθαν, χωρίς
νά ζέρουν τό γιατί, ένα δείλιασμα ν’ άδράζη κρυφά τήν καρδιά τους.
Τ’ άγρια καί τ’ άγρυπνα σκυλιά λούφαζαν άμίλητα κάτου άπό τής
κοιλιές τών προβάτων. Τά μικρόκαρδα κι’ άγνωμα τραγιά, ’ς τής κουδούνας τόν φοβερόν ήχο, ζαφνίζονταν σάν άπό φάντασμα, ποϋ εμπρός
τους μέ τ’ άθώα μάτια τους θωροϋσαν, κ’ έτρεχαν νά συναχωθούν σμιχτά

δλ ’ άντάμα, σωριαστά, ζητώντας τό ένα πίσω άπό τ ’ άλλο νά γλυτώση. ’Ακούονταν εκείνη νά πλανάται άκοίμητη μέσα ’ς τό παχύ
σκοτάδι, νά περιπολή γύρω ’ς τής στάνες τακτικά, νά μ.παίνη καί νά
βγαίνγι άνεμπόδιστα ’ς τά μανδριά, χωρίς νά τολμήση κανείς νά τής
άντισταθή, ν’ άποφασιση νά μάθη τί ήταν, χωρίς κανείς νά γνωοίζη

ποϋθε έρχονταν ή ποϋ πήγαινε τέτοιες ερημικές ώρες.
Κάθε νύχτα έλειπε κ’ έν ’ άρνί άπό τής στάνες, φόρος άπόκρυφος
’ς τόν άδικο βοσκό, τό Ζώη τό Φονιά, καί τόν άγριο σύντροφό του. Κάθε
νύκτα πρόβαιναν, δ Ζώης δ Φονιάς κι’ δ σύντροφός του, άπό τό έρημο
κι’ άδειανό μανδρι τους, κ’ έφερναν γύρα τά μανδριά τά ζένα κ’ ευτυ
χισμένα. *0 λύκος τρύπωνε άνάμεσα ’ς τά πρόβατα, ποϋ εμπρός ’ς τήν
κρύα θωριά του σφαγή καί λαχτάρα τούς χύνονταν ’ς τήν καρδιά, κι’ άρ
παζε τότ ’ ένα άπό τό λαιμό, καί τοϋ ρουφούσε μέ λύσσα τ’δλόθερμο
κι’ άφράτο αίμα ώς τόν τελευταίο σταλαγμό. Τοϋ άνοιγε υστέρα τά
σωθικά καί τάτρωγε άρπαχτά, καταπίνοντας χωρίς μάσημα τ’ άχνί—
ζοντα κομμάτια. Καί τότε πειά έσερνε τό κουφάρι, άψυχο στεγνό, ’ς τόν
άφέντη του, ποϋ έζωθε μέ φόβο άνάμενε τ ’ άχαρο μερίδιό του νά λάβη.

Κι ’ αύτό τό θεομίσητο νυχτερινό ζεφάντωμα μήνες πολλούς άκολουθοϋσε νά γίνεται χωρίς διακοπή. Κ’ έφτανε δ καιρός πού παραιτοϋν πάλι
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ci βοσκοί τά χαμηλά βοσκοτόπια και πιάνουν τά ψηλά, τά βουνίσια
μ-έροη, ναύρουν δροσιές κ’ ίσκιους γιά τά ζωντανά τους- καί πλάκωνε
σύντομα τό καλοκαίρι. Όμως ’ς της στάνες όλες ήταν της λύπης καί
τοϋ θανάτου τό μαύρο σύννεφο άπλωμένο. Καμμ.ιά χαρά δέ φαίνονταν
νά λάμπη ’ς τά πρόσωπα τών βοσκών, τώρα ποϋ θάφευγαν πάλι γιά
τ ’ άγαπημένα μέρη. Θά γυρνοϋσαν οί άμοιροι πίσω *ς την πατρίδα μέ τά
κοπάδια λιγοστεμένα καί φτωχικά, ένώ άλλη είχαν γλυκειά περήφανη
ελπίδα. ’Σ τοϋ Ζώη τοϋ Φονιά δμως τό μανδρί πειό άγρια σκοτεινιά καί

Δέν άργησε νά πιάση τό βουνό, τρέχοντας πάντα μ ’ δλη τή δύναμή
του, αν καί τοϋ βάρυνε τό λαιμό ή κουδούνα καί τοϋ πεδίκλωνε τά πόδια.
Τραβώντας μ ’ δομή τόν άνήφορο, περνώντας βιαστικά δέντρα πυκνά καί
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νέκρα ήταν χυμένη. Δέ χόρταιναν πειά τό βοσκό τ’άρνιά τ’άψυχα, ποϋ
τοϋ έφερνε δ σύντροφός του. Δέν έφταναν την άοβηστη δίψα της καρδίας
του νά δροσίσουν. Κ’ είπε μιά νύχτα μ’ άγρια φοβέρα ’ς τό λύκο :
— Δέ θέλω πειά, καταραμένο ζώ ’, νά κουβαλής ολο νεκρά καί μισο-

φάγωτα κουφάρια ’ς τό μαντρί μου. Ή ψυχή μου άποδιώχνει τά κρέατα
τά ωμά καί μαραμένα σάν άπό ψοφίμι. Τ’ άρνιά μου θέλω ζωντανά,
δπως μοϋ άρπαξες, καί τό κριάρι μου ζητάω τ’άγαπημένο, δπως μοϋ
πήρες, νά φέρης πάλι !
Κι ’ δ λύκος είπε :
— Κι’αύτό, άφοϋ το θέλεις, θά σοϋ γίνη. Καί τούτη τή χάρι θά σοϋ
πληρώσω, ύστερνή δμως, γιά τή ζωή ποϋ μοϋ εχεις δώση !
Τήν αύγή, γλυκόξανθη καί γελαστή αύγή, καθώς σηκώθηκε άπό τό
βάρυπνο όνειρό του συννεφιασμένος δ βοσκός, βλέπει μέ άλάλητη χαρά
τό μανδρί του άρνιά άμέτρητα γιομάτο. Τά είχε φέρη δ λύκος, δοϋλός

του πιστός, τή νύχτα καί τά είχε κλείση έκεϊ, άνήσυχα καί τρομασμένα, άφοϋ τά ξέκοψε άπό τής άλλες στάνες, δείχνοντας τήν άγρια
όψη καί τά μάτια του τ ’ άστραφτερά κι ’ ουρλιάζοντας μέσα ’ς τό σκο
τάδι, καί τάσειρε έπειτα κοντά του, καλώντάς τα γλυκά μέ τόν ήχο
τής κουοούνας.
"Ομως δέν έφθασε δ Ζώης δ Φονιάς νά χαρή, καν μόνο μέ τά μάτια,
τόν καινούριο κι ’ άνέλπιστο θησαυρό του. Σέ λίγη ώρα είχαν περιζώση
τό μανδρί του πολλοί βοσκοί, ποϋ φέγγοντας ή μέρα βγήκαν νά ζητή
σουν τά χαμένα ζωντανά τους. Καί καθώς τά ηΰραν έκεΐ άξαφνα, ’ς τή
μάνδρα μέσα δλα συναγμένα, καί καθώς είδαν δλοϋθε κόκκαλα, δέρματα,
μαλλιά σπαρμένα, θλιβερά άπομεινάοια τών άρνιών τους, τοϋ χύθηκαν
άπάνου, τοϋ βοσκού τοϋ Ζώη τοϋ Φονιόέ, μέ τά ξύλα, μέ τά λιθάρια,
μέ τά χατζάρια μανισμένοι. Κ’ένώ τόν έκαναν λιανά κομμάτια, χτυ-

πώντάς τον καί πεθαμένον, δ λύκος ευρισκε καιρό νά πηδήση τδ φράχτη
καί νά χαθή μέσα ’ς τό λόγγο.

τραχιά βράχια, νυκτώθηκε δ λύκος ’ς τήν ερημιά καί στάθηκε λίγη άνάπαψη νά πάρη. Σκάλωσε άπάνου σέ βράχο, ψηλός περήφανος, κι’ άνάπνευσε μέ όρθά καί φλογισμένα ρουθούνια τόν άέρα τόν κατάψυχρο τοϋ
βουνού, ποϋ τόσον καιρό τόν είχε στερημένον. Καί χτύπησε δυνατά τήν

κουδούνα ’ς τόν πλατύν αιθέρα, σά νά καλοϋσε δλα τ’ άγρια θεριά
νάρθουν ’ς τά πόδια του άποκάτου, καί ν ’ άκροασθοϋν τά δοξαστά
κι ’ αφάνταστα καμώματά του.
Καί λίγο λίγο πρόβαλαν γύρω ’ς τό βράχο άμέτρητοι λύκοι, βουβοί

κι’άγριοι, προσκαλεσμένοι άπό τή φωνή τής κουδούνας, λύκοι άναμαλλιασμένοι, μισόγδαρτοι άπό τά χιόνια καί τδ βοριά καί λιμασμένοι γιά
αίμα ζωντανό κι’ ώμή σάρκα. ’Σ τήν άρχή τον κύταξαν δισταχτικά,
μέ τά κεφάλια σκυμμένα καί τά μάτια πονηρά ψάχνοντας μέσα ’ς τδ
σκοτάδι' κ’ έλεγες πώς δέν τολμούσαν, άπ ’ άγάπη τάχα ή σεβασμό,
ν ’ άγγίξουν τδ δέρμα του τό φουντωτό καί το περήφανο τ ’ άνάστημά
του. Κ’ υστέρα έκαμαν κύκλο πειό στενόν, δ ένας θέλοντας τόν άλλον
ν’ άντιπεράση, καί στύλωναν έμπρός τά πόδια, και τέντωναν τό λαιμό,
καί μούγκριζαν, ζητώντας καιρό νά τοϋ χυθούν άπάνου. Kt'άξαφνα πή

δησαν μ ’ δρμή κοντά του,κι ’ ένας τόν άρπαξε άπδ τό πόδι, κι ’ άλλος τοϋ
χύθηκε ’ς τδ πλευρό, καί τρίτος τοϋ κάρφωσε τά δόντια ’ςτό λαρύγγι.
“Εβαλε αύτδς άγώνα μάταιον κ’ άπελπισμένον νά ξεφύγη, δοκίμασε
ν ’ άποοώση δσα δαγκάματα τοϋ κολλούσαν οί άοόκητοι εχθροί του, τυ
φλωμένοι άπό τήν πείνα καί μεθυσμένοι άπό τόν ήχο τής κουδούνας, ποϋ
βροντερή ξεχώριζε μέσα ’ς τό σάλαγο τής μάχης, ώς ποϋ νικημένος
έγυρε τδ κεφάλι καί λύγισε τά πόδια κι’ απλώθηκε κάτου, άφίνοντας
τ’ άγρίμια νά μαλλώνουν μεταξύ τους γύρω 'ς τά παχειά κοψίδια τοϋ

κορμιού του.
Α&ήναί, Μάϊος 1898
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έκείνης δλας τάς άνθρωπιστικάς καί κοσμοπολιτικάς αύτής άρχάς, έξ

αύτών άρυσθείς τάς πλείστας τών έμπνεύσεών του.
ΕΣΣΑΡΕΣ είσίν, κοιτά τό λέγειν νεωτέρουΒρεττανοϋ επιφανούς τεχνοκρίτου, αί μορφαί αϊτινες
όρθοϋνται μεγαλοπρεπείς και ύπέροχοι έν τώ
πολυανδρίω της ’Αγγλικής ποιήσεως· δ Τσώσερ,
δ Μίλτων, δ Σαίξπηρ καί δ Σέλλεϋ. Περί τών
πρώτων τριών ούδεμία ποτέ ήγέρθη αμφισβήτη
σες· άλλά διατί την θέσιν, ην μέχρι τοϋδε έταξεν
ε’ις τόν Βύρωνα ή φθίνουσα έκατονταετηρίς, κατέλαβ-ν δ Σέλλεϋ ;
Είς την έλλογον ταύτην απορίαν εύχερής ή άπάντησις. Ό Σέλλεϋ
εκπροσωπεί πιστότερων καί πληρέστερον παντός άλλου την ανακαινιστικήν
καί ερευνητικήν τάσιν, ήτις αποτελεί έν τών γνωρισμάτων της σημε
ρινής γραμματολογίας, καίπερ πολλάκις χωρούσα πέραν τών δρίων, τών
ύπό της καλαισθησίας καί της λογικής τασσόμενων, Ώς πρός τούς Άγ
γλους, δ Σέλλεϋ κέκτηται τό ανεκτίμητου πλεονέκτημα, δτι ένσαρκοΐ
έν έαυτώ ακραιφνώς την φύσιν καί τά ένστικτα τού γένους των. Ό
Βύρων, άπόγονος τών Νορμανδών, εινε δ Κελτός δ ευμετάβλητος, δ
ευεπίφορος εις πάντα ένθουσιασμόν καί πάν μίσος, δ ύπείκων είς την
πρώτην δρμήν, δ σκιρτηματικώς άντάρτης· δ Σέλλεϋ εΐνε δ αμιγής
Σάξων, δ άποκρύπτων τάς άπογοητεύσεις του ύπό την παγεράν αύτού
ύπεροψίαν, δ ήπίως μέν, άλλ’ άμετατρέπτως ίσχυρογνώμων, δ λελογι
σμένος έπαναστάτης.
’Επί της μορφώσεως τού έπαναστατικοϋ χαρακτηρος, τού άποτυπουμένου έν δλοις τοις έπεισοδίοις τοϋ περιπετειώδους αύτοϋ βίου καί έν τοϊς
έργοις αύτοϋ, βεβαίως πολύ έπέδρασε καί τό κοινωνικόν καί πολιτικόν
περιέχον, έν ω έγεννήθη καί έζησεν. Ώς ή έν τή ιστορία ειμαρμένη ώρισε
τήν γέννησιν Καρόλου τοϋ Ε' κατά τό πρώτον έτος μιας έκατονταετηρίδος, όπως συμβολικώς κατάδειξη τήν έπιρροήν, ήν έπ ’ αύτής έπέποωτο
ν ’ άσκηση δ άνήρ έκεϊνος, ού’τω τήν είς τόν βίον έμφάνισιν τοϋ Σέλλεϋ
έταξε κατά τό 1792, ήτοι κατά τό πρώτον έτος τής Γαλλικής Δη
μοκρατίας. Ή πατρίς αύτοϋ λυσσωδώς κατεπολέμησε τήν μεταπολί
τευσή έκείνην, ή; τά μεγαλουργήματα έπεσκίασαν τοσαϋται φρικαλεό
τητες· άλλ’ ούτος χωρίς νά καθήση, ώς δ Wordsworth, έν ποιητική
έκστάσει έπί τών καπνιζόντων τής Βαστίλλης έρειπίων, χωρίς νά έλκηται ύπό ίδιαζούσης συμπάθειας πρός τήν Γαλλίαν, ής τήν φιλολογίαν
πάνυ άδίκως πάντοτε περιεφρόνησε, παρέλαβεν έκ τής έπανκαστάσεως
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Άπαντες γινώσκουσι τοϋ πολυπλάγκτου αύτοϋ βίου τάς περιπέτειας,
τήν αποπομπήν έκ τοϋ Πανεπιστημίου ένεκα τής σημοσιεύσεως φυλλα
δίου περί τής ανάγκης τής ά&ιΐας, την ώς έκ τοϋ ανισου γάμου, τοϋ
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μετ’ αφανούς νεάνιδος συναφθέντος, έκδίωξιν έκ τοϋ πατρικού οίκου,
τάς περιπλανήσεις αύτοϋ, τό διαζύγιον, τόν δεύτερον γάμον, τήν αυτο
κτονίαν τής πρώτης αύτοϋ συζύγου, τήν ύπό τής πολιτείας άρσιν άπ ’ αύ
τοϋ τής έπί τών τέκνων του έξουσίας. Πολλοί ολίγοι όμως γινώσκουσι
τάς λεπτομέρειας τής έν ’Ιταλία, μετά τοϋ Βύρωνος διατριβής αύτοϋ,
ών πολλαί έξάγονται έκ τών ποιημάτων του. Έκεΐ περιβαλλόμενος
ύπό τών θαυμάτων τής φύσεως καί τής τέχνης, έφάνη άποτυπώσας
πλέον έν τή καρδία και έν τώ νώ τό ιδεώδες έκεϊνο ώραΐον, δπερ μάτην
καί έπωδύνως άνεζήτησεν έν τή άλητική αύτοϋ σταδιοδρομία- έκεΐ μή
άρκούμενος είς τήν διά τοϋ λόγου έκδήλωσιν τών φίλτρων καί διανοη
μάτων του, έδραζε τόν χρωστήρα, ώς έπιμαρτυρεϊ μικρά είκών, ήν πρό
ολίγων έβδομάδων δ πολύς Μαντεγάτσας έδείκνυεν εις ένα τών έπισκε-

πτών του- έκεΐ βαυκαλώμενος ύπό τών ζεφύρων τής λογιστικής καί
τυρρηνικής παραλίας, έφυγάδευσε τά θηριόμορφα αύτοϋ ινδάλματα,
ΐν ’ άναπλάσση έν τή διανοί^ τάς ισαγγέλους έκείνας μορφάς, ών δ ποϋς
seemed to pity the grass it pressed, έφαίνετο φειδύμενος εύβπλάγχνως τής νπ' αύτοϋ πατονμένης χλόης" έκεΐ, κατά τήν άπαράμιλλον τοϋ Bourget περιγραφήν, τρυφών έν τή θέα τών κανηφόρων
άνθέων, ένόμιζεν δτι έκ τών κροταλιών έκείνων άνεπέμπετο ηδυπαθούς
μουσικής κωδωνισμός, διαπερών τάς αισθήσεις ώς ύπερφυές τι άρωμαέκεΐ τέλος, έν τώ ρευστώ σαπφείρω τών ύδάτων έκείνων, έξέπεμψε τόν
ύστατον αύτοϋ στεναγμόν, νεκρολογηθείς ύπό τοϋ 'Ομήρου.
Δυστυχώς τήν αναδημιουργίαν και άνακαίνισιν τής άνθρωπότητος δ
ποιητής οΰτος έπιζητεΐ, διά τών άνατρεπτικωτέρων μέσων. Έν άπασιν
αύτοϋ τοΐς ποιήμασιν έν οίς έκτυλίσσεται φιλοσοφική τις ιδέα, κατα
φαίνεται ή αμείλικτος αύτοϋ άποστροφή πάσης καθεστηκυίας έξουσίας,
συμ,περιλαμβανομένης καί τής τών λαών, ώς έπίσης παντός παραδεδεγ
μένου δόγματος. Ούτω έν τω'Ηλενδ-ερωμένω Προμη&εΐ (Prometheus
Unbound), ό συμβολίζων τήν έπί τοσούτους αιώνας πιεζομένην ανθρωπό
τητα γιγάντιος δεσμώτης καταπατεί τόν έκθρονισθέντα Δία, ένσάρκωσιν
πάσης προλήψεως καί δεσποτισμοϋ- ούτω έν τή Ανταρβία τον Ίβλάμ, ή
άνθρωπότης έξεικονιζομένη ύπό γυναικός, άντί νά συντρίψη διά τής πτέρνης της τήν κεφαλήν τοϋ διαβληθέντος όφεως, τοϋ έκπροσωποϋντος τήν
άλήθειαν καί την έλευθερίαν, τόν θερμαίνει έν τώ κόλπω αύτής καί έπιδέει
τά τραύματα, άπερ είς αύτόν κατήνεγκεν ή αδικία τών αιώνων. Πλήν
δταν δ άδυσώπητος ούτος άνατροπεύς άποσκορακίζων πρός στιγμήν τά
φιλοσοφικά αύτοϋ ινδάλματα, ύπείκει είς τάς άμιγεΐς δρμάς τής καρδίας
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του, είς ούδένα άλλον ή είς αύτόν αρμόζει, κατά τήν έγκυρον τοϋ Μα-

κώλεν γνώμην, ή ίδιότης έκείνη, ήν συνήθως άποκαλοϋμεν ίμπνευβιν.
Τις δέν θαυμάζει έν τώ ’Αλάβτορι τόν νέον έκεΐνον πλάνητα Άρόλδον,
ούχί μισάνθρωπον, ώς δ τοϋ Βύρωνος, άλλ’ έμ.πλεων πίστεως είς το
υ,έλλον τής άνθρωπότητος ; Τις δέν συγκινεΐται άναγινώσκων έν τώ
Ίονλιανώ καί Μαδδέλω τάς εύπαρρησιάστους έπιτιμ,ήσεις έπί τώ έπαισχύντω βίω, δν δ φίλος του Βύρων διήγεν έν μέσω τών παχυλοτέρων
ήδυπαθειών, πνιγών έν αύταϊς τό ιερόν πϋρ τής μεγαλοφυΐας ; Τίς τέλος
δέν ένθουσιρε δ'.εξερχόμενος τούς πυρίνους τής Ελλάδος στίχους, δι ’ ών
πρώτος έν Εύρώπη συνηγόρησεν ύπέρ τών δικαιωμάτων τής πατρίδος

ήμών, και δι ’ ών ’ίσως παρώτρυνε τόν μέγαν αύτοϋ ομότεχνον ν’ άποθεώση τήν δόξαν του καί νά έξαγνίση τά παραπτώματα αύτοϋ έν μέσω
τών ύπέρ τής Ελληνικής άνεξαρτησίας άγωνιζομένων ;
Οί νέοι τής σημερινής Εύρώπης περιβάλλουσι δι ’ άληθοϋς λατρείας
τόν Σέλλεϋ καί ούχί άδίκως κατά τό πλεΐστον. ΙΊροφυλασσόμενοι άπό
τών παρεκτροπών αύτοϋ, δύνανται πολλά νά διδαχθώσιν έκ τής βαθυνοίας καί εύρυτάτης αύτοϋ άντιλήψεως τών δικαιωμάτων τοϋ άνθρώπου.
Πέρυσιν δ έπιφανής γάλλος τεχνοκρίτης Gaston Paris έλεγεν είς τόν

έπίσης έπιφανή ποιητήν Sully Prudhomme : «Οί νέοι όφείλουσι νά
σέ λατρεύωσι, διότι τούς έδίδαξας ν’άγαπώσι»- κατά τόν αύτόν τρόπον
όφείλουσιν οί νέοι νά γεραίρωσι τήν μνήμην τοϋ Σέλλεϋ διότι τούς έδίδαξε νά σκέπτωνται.
Έγραφαν έν ΖακννΟφ τόν Δεκέμβριον τοΰ 1898
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Ώ πώς γελούνε τά μαύρα μάτια σου !
σάν τδ αστέοι τής αυγής λάμπουνε'
ό Μέγας Έοωτάς τα έχει στολίση
με φώς τδ λαμπερόχρωμο.

ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

ΣΟΥ

Σάν τριαντάφυλλα μοσχομύριστα
τά κοραλλένια ανθίζουν χείλη σου
όλα χαμόγελο, ευωδία καί χάρι
σάν Έδέμ μυοοφίλημα.

a
Λπλόνει τδ ώοαΐο κεφάλι σου
σάν φώς ήλιου μαλλιά τετοάςανθα,
χρυσό, ατίμητο, διαμαντένιο στεφάνι
ς την ροδερή άχραντη οψι σου.

(1899)

Ψάλλω τήν μοσχόανθη εικόνα σου,
ποϋ τδ οώς της τδ θείο κι' ολόλαμπρο
άπαλώτατα τήν ψυχή μου θωπεύει,
τήν μοσχόανθη εικόνα σου.
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Έργον τον δκκίήηον καλλιτέχνου ΣΕΜΙΡΑΤΣΚΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
&

Δ.

I.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Sf

ΣΜΕΝΩΣ ή « ΙΙοχκίλη Στοά » παραθέτει φωτοτυ
πικήν εικόνα ενός έκ τών προσφιλέστερων συνεργατών της,
τού κ. Δημητρίου Καλογεροπούλου, έπί τή ευκαιρία τής
έκδόσεως τών « Δχηγημάτίύν » αυτού.
Ό συμπαθής συνεργάτης ήμών είναι παλαιός γνώριμος
τών άναγνωστών μας. Άπό έτών φιλοτεχνεί σελίδας ε)κυστιχάς έν τή «Ποχκχλμ Στοά», άλλοτε μέ τό άληθές όνομά του,
άλλά κατά τό πλεΐστον ψευδωνύμως. Καί πάντοτε προσείλχυσε τήν
έκτίμησιν, διότι ή γραφίς αυτού, 'έμπειρος καί εύστροφος, διέσπειρεν άκτΐνας ποιητικωτά ςας, έν ή έποχή πεζότης αισθημάτων
έκυριάρχει
Ό κ. Καλογεοόπου?νθς, νεώτατος είσέτι, είναι έκ τών ολίγων
είλικρινώς έργαζομένων ύπέρ τής φιλολογίας καί τέχνης, ακούραστος,
έγκυκλοπαιδικοίτατος, χειριστής τής γλιύσσης γλαφυρός. Πλεΐστοι
θά διέκριναν τό δημοσιογραφικόν τάλαντόν του είς πλεϊστα φύλλα ημερήσια καί περιο
δικά, είς άρθρα γεγραμμένα μέ τήν θέρμην τού ένθουσιασμού, άλλά καί μέ τήν νηφαλιό
τητα τής ήρέμου κοίσεως. Αβρός είς τά ποιητικά πεζογραφήματα, ευθαρσής καί έπιθετικός
είς τούς φιλολογικούς άγώνας, διήγειρε πάντοτε τό ένδιαφέρον τών παρακολουθούντων
τήν πνευματικήν παρ’ ήμΐν κίνησιν, καί τοι ό θόρυβος ουδέποτε τόν έθιξε, τόν δέ άλληλοθαυμασμόν πάντοτε έπυλέμησεν.
Δύο είναι τά χαρακτηριστικά κυρίως τής συγγραφικής καί δημοσιογραφικής δράσεώς
του. Ή άνθηρά καλλιέπεια, ή συνδυαζομένη μέ βαθεΐαν γνώσιν τής Ελληνικής φιλολογίας
καί ή πρωτοτυπία τών ιδεών. Καί τά δύο αύτά, σπάνια παρ’ ήμΐν, πλεονεκτήματα
διαφαίνονται είς τ’ άρτι έκδοθέντα «Δχηγήματά» του, τά ευμενέστατα ύπό τού Αθη
ναϊκού τύπου κριθέντα καί έφ’ ών έχει κατωτέρω τόν λόγον ό πολυμαθής ύφηγητής τού
Πανεπιστημίου κ. Άντ. 'Ροντήρης.
'II Διεύθυνσις τής « Ποικίλης Στοάς» χαιρετίζει τήν έ'κδοσιν τών « Διηγη
μάτων» τού κ. Καλογεροπούλου διά τής δημοσιεύσεως, παρά τήν έγνωσμένην μετριο
φροσύνην του, τής εϊκόνος αύτού, ήν συνοδεύει οιραιότατον καί λεπτοτάτης κοινωνικής
ύποθέσεως διήγημά του, γραφεν έπίτηδες διά τήν «Ιίοχκίλην Στοάν» καί άποτελούν
μέρος νέας άνεκδότου συλλογής τών «Εικονογραφημένων Δχηγημάτων», άτινα
πεπείσμεθα ότι θά ώσιν άντάξια τής φήμης τού τοσούτον πρωτοτύπου καί αρμονικού
λογογράφου, ού ό πλήρης ζωής, ποικιλίας καί ποιήσεως κάλαμος άποτελεϊ μίαν τών δυνά
μεων του ήμετέοου έργου.
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ΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ TOT Ρ ΚΑΛΟΓΕΡΟΤΤΟΥΛΟΥ
(Μία

έ ν τνπ ω dις)
---------

ΠΗΡΞΕ5Τ έποχή, καθ ’ ήν θά έθεωρεϊτο άδύνατα σκεπτό—
μένος δ πιστεύων, δτι ητο δυνατόν νά παραχθή παρ’ ήυ.ΐν
είόος τι οιηγηματικής φιλολογίας. Έπιστεύετο άντιθέτως,
οτι το μυθιστόρηυα, τ’ όποιον αποτελεί την κυριωτέραν
παράστασιν της φιλολογίας ταύτης, προϋποτίθησιν δρους, οί όποιοι είναι
άγνωστοι καί ανύπαρκτοι παρ’ήμΐν καί άνευ τών όποιων δέν δύναται
νά συντελεσθή μυθιστόρημα. Ύπετίθετο, δτι πρός πλοκήν μύθου τινός
άπητοϋντο άναποφεύκτως ύλικά τοιαϋτα, όποια είναι πρόσωπα άφ ’ ενός
μέν κομήτων καί δουκών, άφ’. ετέρου δέ κακούργων στυγερών η συνωμο
τών καταχθονίων. Ή τοιαύτη έ'ποψις τών πραγμάτων ητο προφανώς
μονοαερής. Έβασίζετο έπί της σκέψεως, δτι δέν είναι δυνατόν νά δημιουργηθή παρ’ήμΐν μυθιστόρημα, αν δέν όμοιάζη πρός τά μυθιστορή
ματα τοϋ Δουμα ή τοϋ Σύη ή τοϋ ΙΙονσών δέ Τεράϊλ ή τών όυ.οίων
αύτοΐς συγγραφέων.
Ή τοιαύτη σκέψις ήτο τόσω μάλλον παράδοξος, καθ ’ δσον τό ελλη
νικόν πνεύμα, δπως καθ’ δλα τά είδη τής πνευματικής εργασίας, οΰτω
καί έν τώ μυθιστορήματι εθετο τούς άληθεις δρους καί τ ’ άληθή στοι
χεία τής διηγηματικής φιλολογίας. Καί ώς γνωστόν έν τή ελληνική
κοινωνία δέν ύπήρζαν ποτέ ούτε δούκες ούτε κόμητες.
Άλλ ’ επειδή έν τή άτελεϊ έ'τι κοινωνική και πνευματική έν γένει
ημών καταστασει πολλά ιοια ημών πραγματα οεν εισέρχονται εις τήν
άντίληψιν ήμών εΐμή μόνον, άφ ’ ού άντανακλασθώσιν έκ τής άλλοδαπής
έπί τοϋ ήμετέρου πνεύματος, συνέβη καί ένταϋθα νά μη γνωρίσωμεν
τούς άληθεις δρους τής μυθιστοριογραφίας είμή μόνον άφ ’ ού καί έξ
Ευρώπης έδόθησαν ήμΐν δείγματα διάφορα τών έως τότε έπικρατούντων. Τοιουτοτρόπως τό παρεμπίπτον καί προσωρινόν ύπεχώρησε καί
έθεωρήθη μόνον τό μόνιμον καί σταθερόν. Οί δούκες άπεδείχθησαν δτι
είναι περιττοί καί οί κακούργοι αηδείς.
Λυθεντος όπωσοήποτε τοϋ πνεύματος άπο τών δεσμών, έν οίς διετέλει
δεσμευμένον, ήρξατο καί παρ’ ήμΐν άναφαινομένη έργασία περί τό διη—
γηματικόν είδος ού μόνον ύπό έ'ποψιν ποσότητος άξια λόγου, άλλά καί
ύπό ουσιαστικήν έ'ποψιν άξια μεγάλης προσοχής.
Μεταξύ τών τοιούτων έργων, δι ’ ών σημειούται ή νέα πορεία τοϋ
φιλολογικού παρ ’ ήμΐν πνεύματος καταλέγονται άναμφισβητήτως καί
τά διηγήματα τοϋ κ. Καλογεροπούλου.
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’Εν τώ κύκλω τών γραφόντων παρ ’ ήμΐν άμφιβάλλομεν, άν ήναι τις
γνωστότερος τοϋ κ. Καλογεροπούλου είτε ύπό τό αληθές αύτού όνομα
είτε ύπό τό ψευδώνυμον Δίκ. Πάντες γνωρίζομεν τήν έλαστικότητα τοϋ
καλάμου τούτου, δ όποιος έν ύγρά χάριτι διαγράφει τάς θελκτικωτέρας
σκηνάς τής φύσεως ή τού οικογενειακού βίου, χωρίς έν τούτοις νά στερηται νεύρων ισχυρών, οι ων συγκεντρουριενοζ να επισκηπτη και εν συζητήσεσι σοβαρών κοινωνικών ζητημάτων. Etvat περίεργος ή σύνθεσις
αΰτη τοϋ πνεύματος τοϋ κ. Καλογεροπούλου, οιότι πρόκειται περί συν
δέσμου δύο στοιχείων δυσκόλως συμβαδιζόντων. Έν τούτοις ό σύνδεσμος
ούτος είναι τοσοϋτον βαθύς καί άληθης παρά τώ Δίκ, ώστε δύναται τις
είπεΐν, δτι δέν ύπάρχει προϊόν τής γραφίδος αύτού, τ’ όποιον νά μή
φέρη στοιχεία τού ΐδιάζοντος αύτού χαρακτήρος. Εντεύθεν έξηγεΐται
καί τό γεγονός τό τόσω σπάνιον παρ’ ήμΐν, δτι ό κ. Καλογερόπουλος
είναι προικισμένος δι ’ ίδιου ΰφους. Έν τή νηπιώδει, σχεδόν είπεΐν,
καταστάσει τής τέχνης τού γράφειν παρ ’ ήμΐν είναι σπάνιον νά μορφωθώσιν ίδιοι χαρακτήρες περί το γράφειν. Όπως έν πάση παραγωγή,
οΰτω καί έν τή παραγωγή τοΰ πνεύματος παρ’ ήμΐν δέν ύπάρχει άρκούσα
αυτονομία καί άνεξαρτησία. Είναι δύσκολον νά συναντήση τις πρόσωπα
δυνάμενα νά τάμωσιν ιδίαν όδόν έν οίαδήποτε αύτών δράσει. Μεθ’ δλην
δμως τήν ίσοπεδωτικήν έπίδράσιν τού περιέχοντος ό κ. Καλογερόπουλος
φέρει έν αΰτώ καί διατηρεί έπαναστατικάς τινας τάσεις, αί όποΐαι έξα—
σφαλίζουσιν αΰτώ ιδιοτροπίαν τινά περί την εκφρασιν. Ήμεϊς τούλάχιστον ούδένα έκ τών γραφόντων άναγνωρίζομεν τόσον εύχερώς, δσον τόν
συγγραφέα τών διηγημάτων.
Ή ιδιοτροπία αΰτη—ύπό τήν κυρίαν σημασίαν τής λέξεως—περί τό
ΰφος τού κ. Καλογεροπούλου είναι πολύ μάλλον άξια παρατηρήσεως,
διότι διετηρήθη καί άνεπτύχθη μεθ’ δλην την άφοσίωσιν τοϋ συγγραφέως είς τήν έξ έπαγγέλματος δημοσιογραφίαν, ή όποια, ώς είναι γνω
στόν, ήκιστα βοηθεϊ είς δημιουργίαν πρωτοτύπου ΰφους, δύναται δέ μά
λιστα νά θεωρηθή ώς ό τάφος καλού ΰφους. ’Απαιτείται ιδία δύναμις
ισχυρά διά ν’ άντίσχη τις καί διατηρήση φιλολογικήν άςίαν βιών έν
μακρώ δημοσιογραφικό) άγώνι. Ή δημοσιογραφία είναι Κίρκη, άπέναντι
τής όποιας μόνον οί Όδυσσεϊς διατηρούσι μέχρι τέλους τήν ιδίαν αυτών
ύπόστασιν. Καί την δύναμιν ταύτην τής διατηρήσεως ίδιου καί άγαθού
ΰφους εύρίσκομεν πλήρη έν τοϊς Διηγήμασι τοϋ κ. Καλογεροπούλου. Εύρί—
σκομεν έν αύτοΐς ού μόνον τήν χαριν καί τήν δύναμιν, άλλά καί τόν ίδιάζοντα τρόπον, καθ’δν τό πνεύμα τού κ. Καλογεροπούλου έκφράζει καί τό
χάριεν καί τό ισχυρόν.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΡΟΝΤΗΡΗΣ
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κχτέκτα. Έγνώριζε καλά πού
έγκειται ή βασιλεία τής γυ
ναίκας. Ήτο ικανή εις μίαν
στιγμήν νά έγείρη περ'ι έαυτήν κονιορτον θριάμβου, νά
σύρη είς τούς πόδας της τούς
ισχυρότερους χαρακτήρας μέ
την αύτην ευκολίαν, μεθ ’ ης
αυτή ή ίδια συνέ τρίβε τά εί
δωλα και τούς βωμούς έφ ’ ών
έσώρευον τά ρόδα των οί τετρωμένοι θαυμασταί της.
Ή φύσις έμεγαλούργησεν,
έξηντλήθη έν τή πλαστική τοϋ σώματός της. Ήσέλγουν έπί τών παρειών
της τά χρώματα καί αί γραμμαί της σαρκός έκαμπυλοϋντο είς τών
κινήσεων τούς φρικιασμούς. ΤΗτο άπό τά ολίγα έκεΐνα πλάσματα τά
όποια τό κάλλος ήδύνατο νά έπιδείζη ώς τήν έκφρασιν τής τελειότητος.
Πόσοι δέν παρήλθον λιπόθυμοι ύπο τών όμμάτων της τό δίδυμον πυρ,
πόσων δέν έποδοπάτησε την άνδρικήν άξιοπρέπειαν, πόσοι δέν έκοιμώντο
μέ έν ονείρον τοϋ έρωτός της καί δέν άφυπνί,οντο μέ ένα παγετόν
διαψεύσεως.
Άλλ
Άλλ ’ »ι
αΐ ίδιοτροπίαι ----τής φύσεως σταματώσι μόνον είς τάς ιδιοτροπίας
τοϋ πνεύματος. Τόν χάλυβα τής άκάμπτου θελήσεώς της έλύγισε τό
πϋρ τής σκέψεως, τόν σάλον τής φιλαρεσκείας της κατηύνασεν ή έπιβολή τής Δόζης, ήτις θά έστεφε γλήγορα τήν δραματικήν ιδιοφυίαν τοϋ
φίλου της. Καί όταν ήννοήθησαν, καί έκεϊνος έζέχυνεν όλους τούς θησαυ
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ρούς τής λυρικής ευγλωττίας του, έκείνη μέ μειδιάματα ήμειβε τούς
πόνους του καί μέ όφθαλμοβολάς ώξυνε τούς ενθουσιασμούς του καί έδέχετο τάς έκφράσεις του, όπως έδέχετο τοϋ κυναρίου της τάς θωπείας.
Ήθέλησε μίαν ήυ-έραν νά φανή ειλικρινής.
— Τό έσυλλογίσθης λοιπόν καλά ; τώ είπε μετά περισσής άδιαφορίας έξηπλωμένη έπί άναπαυτικοϋ κλιντήρος. Νομίζεις ότι ή καρδία
μου, αυτή ή τόσον έλαφρά, θά ήμπορέση νά άπομονωθή άπό τό σμήνος
τών αισθημάτων, άπό τόν βόμβαν τών λατρευτών, καί ν’ άρκεσθή είς
έ’να καί τόν αύτόν παλμόν, είς έν μονότονον τροπάρι ; Τό συλλογίζομαι
καί μοϋ έρχεται νά γελάσω.
— Καί έμέ νά δακρύσω. Θαυμάσια I “Εχεις αύτάς τάς ώραίας ιδέας
καί έν τούτοις ζητείς άφοσίωσιν, ζητείς θριάμβους έρωτος ειλικρινούς.
Τοιαύτη φιλαρέσκεια ωσάν τήν ίδικήν σου, τοιαύτη άντίληψις παραπαίουσα τοϋ έρωτος μόνον Μαινάδα ήδύνατο νά δημιουργήση, όχι άβράν
ώσάν έσέ κόρην, όχι ρόδον τόσον αίθέριον. . .
— Αύτά είναι ποίησις καί έγώ είμαι μία πραγματικότης. Έχω τό
φώς, έχω και τάς κηλϊδας. Άλλ’ είμαι εύχαριστημένη διότι το πρώτον
είναι τόσον πολύ, ώστε νά καλύπτη έντελώς τάς δευτέρας.
— Είς τούς τυφλούς άπό έρωτα.
— "Οπως σύ.
— "Οπως έγώ μέχρι τής στιγμής αύτής.
■— "Ωστε μετεβλήθης τώρα ; . . .
— Ποτέ ! Είμαι τίμιος άνθρωπος καί ή τιμή συνθηκολογίας δέν
δέχεται. Σέ άγαπώ, καί άν λέγω πικρόν λόγον, είναι άποτέλεσμα τής
ύπερβολικής άγάπης. Αλλά σέ θέλω άποκλειστικώς ίδικήν μου. . .
— Δηλαδή θέλεις έν ξόανον, σάν τά άρχαϊα, χρήσιμον διά τά είδωλολατρικά σου ένστικτα.
— Έάν δέν σ’ έγνώριζον, θά τό άπήτουν. Άλλ’ ή άποκλειστικότης,
τό γνωρίζω, είναι διά σέ ειρκτή, είναι θάνατος.
— Αύτά τά λέγεις διότι είσαι πολύ ζηλότυπος. Καί δέν έχεις άδι
κον. Είμαι, τό αισθάνομαι, πολύ εύμορφη. Έχω πειρασμούς, όπως σύ
έχεις έμπνεύσεις* είμαι έπικίνδυνος, όσον σύ χαριτωμένος μέ το φιλοσο
φικόν αύτό ύφος σου. . .
Καί έγέλασεν. Έν τή άδιαφορίρι έκείνη μόνον ό γέλως τή έμενεν.
— Έπί τέλους, έξηκολούθησε, δέχομαι τόν έρωτά σου, σοϋ ύπόσχομαι έρωτα καί έγώ, άλλ’ άνευ όρων. Είναι πολύ νά σέ άγαπώ.
Άρκέσου, Στέφανε, ν ’ άγαπώ τό πνεϋμά σου. . .
— Τό άγαπ^ς άπό έγωϊσμόν, διότι σύ τό έμπνέεις. Είναι ή άγάπη
σου αύτή, μία έπέκτασις τής φιλαοεσκείας σου. Αύτό το πνεύμα θά σέ
άναπαραστήση μίαν ημέραν είς τόν κόσμον τών ιδεών. Ήρωίδα συγ
χρόνου δράματος δραματικωτέραν δέν είναι εύκολον νά εΰρω. Θά ύποστώ
δλας τάς πικρίας τής μετά σοϋ άναστροφής, θά παλαίσω μαζή σου,
άλλά θά κερδίσω τούλάχιστον ένα στέφανον δάφνης. . .
— Στέφανον τόσω μεγάλον,ώστε νά καλύψη καί το ίδικόν μου μέτωπον.
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ΠΟΙΚΙΛΗ

Έγέλασε διά τδ λογοπαίγνιον, άνεκλαδίσθη καί — καταφύγιον δταν
•ή καρδία της ήθελε νέαν σκηνογραφίαν έρωτος, νέα πρόσωπα, νέα θυμιά
ματα — έχασμ,ήθη.
— ’Αρκετά είπαμεν, τώ λέγει μέ ενα άργον τόνον φωνής. Πήγαινε
νά ήσυχάσης, άν θέλης.
— Άλλ ’ ένας ερωτευμένος δέν επιθυμεί τδ τέρμα της χαράς τόσω
γλήγορα. Δι ’ έμέ ή αυριανή ημέρα άν μ’ εΰρισκε δίπλα σου, θά μ’ εΰρισκε θνήσκοντα έξ ηδονής.
— Προδίδει ύλισμδν ό πόθος σου. Σου τό είπα καί άλλοτε. Σοϋ τό
επαναλαμβάνω. Δέν μέ γνωρίζεις καλά. Άν μ’ έγνώριζες . . .
— Όχι δέν πρέπει νά τδ λέγης σύ αυτό. Θέλεις νά ψυχράνης τον
πόνον μου. Αλλά μάθε το, Ερατώ. Ό πόνος αύτδς είναι άκοίμητος,
είναι τόσω μέγας, δσω μέγα είναι καί το πεΐσμά μου.
— Πείσμα θανάσιμον. Μη όμιλεΐς περί πείσματος. Μου ενθυμίζει
υ.ίαν καταστροφήν.
— Τής οποίας είσαι, δέν άμφιβάλλω, ό ηθικός αυτουργός.
— Δέν τδ κρύπτω. ’Άν θέλης μάλιστα νά διδαχθής, ακούσε . . .
Καί έρριψεν έπί τοϋ απέναντι μεγάλου καθρέπτου έν βλέμμα παρατεταμένον, ένώ μία σκιά ανησυχίας διεχύνετο έπί τής μορφής της, ώς νά
έθετε τόν δάκτυλον έπι θερμής πληγής. Ρίπτουσα τό βλέμμα έπί τοϋ
καθρέπτου ήθελε νά ϊδη μετά τής έζωτερικής μορφής καί τον εσωτερικόν
άνθρωπον. Άλλ ’ ό καθρέπτης έδείκνυε μόνον την σαρκίνην ύπόστασιν,
άντενάκλα μόνον τοϋ κάλλους τδ φώς" ήδυνάτει ν’ άποδώση καί τάς
τύψεις τής συνειδήσεως, τάς σκιάς άπδ τάς όποιας παρηκολουθεΐτο ή
φιλαρέσκειά της.
— Πώς περνούν, ήρχισε μέ κάποιαν δυσθυμίαν, τά έ'τη γλήγορα.
Δύο χρόνια. . « .
— Δύο αιώνες διά μίαν καλλονήν.
— Δύο θάνατοι οι ένα έρωτα. Σύ έλειπες τότε αακράν τών Αθη
νών. Μεταξύ τών θαυμαστών μου ήτο καί ένας χλωμός νέος, μέ χαρα
κτηριστικά πολύ λεπτά, νευρικός, άλλ ’ άτολμος, άπειρος τών κοινω
νικών σκοπέλων. “Εβλεπα τον εΰθραστον έκεϊνον οργανισμόν όλονέν
παραλύοντα έξ αιτίας μου. Τόν έλυπήθην καί τον άφήκα νά πιστεύση
ότι ήμην ίοική του . . . “Ερως φιλανθρωπίας. Εις κάθε μειδίαμά μου
εκείνος έλάμβανεν αίφνης ζωήν. Είς τδ βλέμμα του τό όποιον συχνά
ύγραίνετο άπδ έν κύμα χαράς, έβλεπα νά λάμπη άκτίς ύπερηφανείας.
Με πόσην χαράν θά κατεπάτει δ,τι ιερόν διά ν ’ άναπαύση έπί όλίγην
έστω ώραν την κεφαλήν, την ώχράν έκείνην κεφαλήν, είς την άγκάλην
μου. . . Άλλ’ άνήκε καί αύτδς είς τήν σχολήν τών αποκλειστικών.
Έγώ φυσικά ώμίλουν μέ τόν ένα, έβλεπα τόν άλλον, έγελοϋσα. Ήσαν
πολλοί οί περιστοιχίζοντες καί ήτο πολύς ό οργασμός τής ήλικίας μου.
Δέκα έπτά έτών. Ήθελες καλογραίας σεμνοτυφίαν έν μέσω ομίλου
διαβόλων ; Αύτό τον έδαιμόνιζε καί δμως τήν ώχράν έκείνην κεφαλήν
ολίγον κατ’ ολίγον ήρχισα νά τήν συμπαθώ. Ποιος ήξεύρει άν μέχρι
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τέλους δέν κατίσχυεν . . . Άλλά τά νεύρα έκυριάρχουν τοϋ λογισμού του.
Οί δισταγμοί ώς δφεις περιέζωνον τήν κεφαλήν έκείνην, ή όποια ένώ
έδίψα αίμα, έβρέχετο άπδ ιδρώτα αγωνίας. Είς λόγος μου πρδς οίονδήποτε άλλον, ήτο καί μία άτονία τού παλμού τής καρδίας του, κάθε
μειδίαμά μου έν νέφος δι ’ αύτον μελαγχολίας, κάθε βλέμμα μου άκακον
ή καί άπλώς περίεργον, είς ηθικός θάνατος. Τόν έβλεπα νά τήκεται,
άλλ ’ έγώ δέν ήμουν τδ κατάλληλον πρόσωπον νά παίξω ρόλον ιατρού
είς τοιαύτην ψυχικήν διατάραξιν. Τοϋ έλειπεν ή ισχύς τής σκέψεως.
Τώ έξηγήθην μίαν, δύο φοράς, τόν έβεβκίωσα δτι δλην μου τήν ειλικρί
νειαν τήν έφύλαττα δι ’ αύτόν καί μόνον — βλέπεις είς ποιον σημεϊον
ταπεινώσεως έ'φθασα — άλλ ’ αύτδς τίποτε δέν ήθελε νά πιστεύση. Τον
έτρωγεν ή ύποψία καί έφθινεν, έφθινεν . . .'Έν πρωί ηλθεν είς τδ σπήτι"
ήυ.ουν μόνη· μέ μίαν άλλόκοτον, όργίλην άστραπήν εις τδ βλέμμα, άνευ
περιστροφών έζήτησε νά μέ φιλήση ... Α, ήτο πολύ. Δέν μού είχε
προτείνη κανείς έ'ως τότε τέτοιο πράγμα καί δέν ήθελα νά κάμω άρχήν.
Σοϋ είπα, ήμουν μόλις δέκα έπτά έτών. Έγνώριζα δτι τό φίλημα είναι
ή α' . πράξις τής κωμωδίας ή τοϋ δράματος, τδ όποιον παίζεται κατά
τάς περιστάσεις είς βάρος τοϋ έρωτος. Μέ τό φίλημα θά έπήρχετο φυσικά
ό έναγκαλισμός, δ,τι άλλο θέλεις, δ,τι φανερά πλέον ύπέσχετο ή άστραπή
έκείνη τοϋ βλέμματός του, ή όποια ένέκλειεν άγριον πόθον, μίαν έκτα
κτον αποφασιστικότητα. Τοϋ τδ ήονήθην, γελώσα . . . Τδ γέλοιο μου
ηΰξησε τό πείσμα του, έδηλητηρίασε τόν έρωτά του καί μέ άπεκάλεσε
Φρύνην. Δέν ήθέλησα νά έπιταχύνω την καταστροφήν του, διότι τόν
έβλεπα όλονέν νά οβύνη καί είς πικρός λόγος μου, μία έξωσις έκ τού
δωματίου ήν άπήτει ή φιλαυτία μου, θά τον έφόνευε. Τοϋ είπα δτι άφού
είμαι Φρύνη καλά θά κάυ.η νά μέ άφήση νά γελώ μέ τούς βλάκας πού
μέ περιστοιχίζουν. Καί έφυγε- έκτοτε δέν τόν ξαναεϊδα πλέον.
— Διότε σέ έμίσησε . . .
—
&ζότι ηύτοκτόνησε κρατών τά τεμάχια μιας έπιστολής μου,τήν
όποιαν μ,έ πολλην έπιμονην κατόρθωσε νά πάρη άπδ μίαν φίλην μου.
Έσκόπευσε μόλις έφυγε άπδ τό σπήτι είς την καρδίαν — άν καί έπταιεν
ό νους — καί την έπιούσαν έκηδεύθη. Έγώ δέν ήςευρα τίποτε, διότι
έκείνην ακριβώς τήν ήμέραν ένας άλλος φίλος μου, έκμανείς άπδ τήν
αδιαφορίαν μου, μέ είχε ύβρίση διά μιάς έπιστολής καί ήτο ή πρώτη
φορά ποϋ έκλαυσα, άφ ’ δτου ήρχισα νά παίζω μέ τούς άνδρας. Είχα
κλεισθή είς τδ δωμάτιόν μου, μελετώσα έκδίκησιν. Όταν έμαθα την
αυτοκτονίαν, είχε οεχθή πλέον δ δυστυχής φίλος μου το χώμα τού νεκροθάπτου. Τά δάκρυα τά όποια
διά τάς ύβρεις τοϋ άλλου, μέ είχον
έξαντλήση καί δέν έμεινε κανέν δάκρυ διά τον τάοον τού αύτοκτόνου.
Ολίγιστοι έμαθον δτι ηύτοκτόνησε χάριν έμοϋ.
Παρήλθον ολίγα δευτερόλεπτα σκέψεως καί έξηκολούθησε.
— Ά,ητο εύγενής ύ’παρξις.Τά διαφανή χαρακτηριστικά του,ή συστολή
του, το αναποφάσιστον, ό μυστικός του έρως, αύτή ή τελευταία έπιστολή του έδείκνυον μίαν υπαρξιν λεπτεπίλεπτον. . . Νά ίδής, μού φαί-
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νεται πώς έδώ κάπου είναι τό γράμμα πού μού άφήκε πριν αύτοκτονήση...
Ήγέρθη, καί ή έσθής έσύρθη περί τούς πόδας της μέ ένα θρούν προκλητικώτατον. Έπλησίασεν είς εν κομψότατον έξ έβένου τραπεζάκι,
καί μέ έν μικροσκοπικόν κλειδί ήνοιξε τόν σύρτην. Κύμα αρώματος,
οσμή έμπνέουσα μελαγχολίαν θανάτου, προσέβαλεν άμφοτέρους.
— Τί μυρωδιά. . . . Είναι το θυμίαμα τών παλαιών μου ερώτων.
Είπε, ένώ άνεσκάλευε φακέλλους χρωματιστούς, κομψούς, αρωμα
τισμένους — τόσα μυστικά μνημεία αισθημάτων σβεσθέντων. Εύρε την
επιστολήν καί την έδωκεν είς τόν Στέφανον.
Αυτός, καταπεπληγμένος άπό την τραγικήν εκείνην ιστορίαν,
την έλαβε μέ πολλην βαρυθυμίαν καί πριν η άναγνώση τό
περιεχόμενον, έσπευσε νά ιδη
την ύπογραφήν. Βαθεΐα συνέ
σπασε το πρόσωπόν του έκπληξις. Άπεπειράθη νά έγερθή,
άλλά δέν ήδυνήθη.
— Ό Νϊκος ! Αυτός, αυτός
είναι. Το παιδί της άδελφής μου.
Τώρα έννοώ... Τώρα έξηγεϊταε
δ θάνατός του, τό μυστήριον
αύτό !
Δέν άπέσπασε τούς οφθαλμούς
άπό τήν ύπογραφην.
— Ώστε σύ ήσο ή Φρύνη,
διά σέ έχάθη !
’Εκείνη δέν έχασε τήν ψυ
χραιμίαν της. Τοιαύται τρικυμίαι ήσαν συνήθεις.
— Στέφανε ! έψιθύρισεν ικε
τευτικών.
— Είς τά αύτά λοιπόν δί
κτυα ζητώ νά έμ-πλακώ, τήν αύτήν τύχην καί δι ’ έμέ παρασκευάζεις,
τόν αύτόν θάνατον ονειροπολείς . . .
— “Οχι, διέκοψεν εκείνη, μέ άφράστου γλυκύτητος μειδίαμα. Μείνε.
“Εκτοτε πέρασαν δύο έτη. . .
— Δηλαδη έτελειοποιήθης.
— Μ ή μέ άδικης, Στέφανε.
Καί έπλησίασε προς αύτον καί κόλασις πειρασμών έπλήρωσε τούς
οφθαλμούς της.
— Σοϋ διηγήθην τό έπεισόδιον αύτό. . .
— Δολοφονίαν.
—Έστω, διά νά σου αποδείξω που ή άποκλειστικότης οδηγεί όταν
άγει κανείς ηλικίαν δέκα έπτά ετών. . .

— ”Α, ώστε έγώ δέν φοβούμαι νά πάθω τέτοιο κακό. . . ειπεν δ
Στέφανος μαλαχθείς άπό τήν ικετευτικήν έκφρασιν τού προσώπου της.
’Εκείνη άνέλαβεν εύθύς τήν κυριαρχίαν της καί ήθέλησε νά τόν
είρωνευθή.
— Τί νά φοβηθής, άφού
άλλως τε τά χαρακτηρι
στικά σου δέν είναι καθόλου
...διαφανή, όπως τού Νίκου.
’Από τής στιγμής εκεί
νης δ Στέφανος έδοκίμαζε
πάλην. Τόν εϊλκυεν ή Σειρήν,ή μαγγανεία τών βλεμ
μάτων, ή άπαλότης τών
χειλέων. Τόν άπεγοήτευεν
άφ’ ετέρου ή άξιοθρήνητος
τύχη τού άνεψιού του. Έκυμαίνετο μεταξύ σφριγηλής
σαρκός, παρθένου άκόμη, έν
τή δποία έμαίνετο ή ζωή,
ώργίαζεν ή φλόξ τής εύφυίας
— καί μιάς σκιάς, ενός ώχρού πτώματος, τό δποϊον έσήπετο μέσω σκωλήκων. Τό μαρτύριον ηδονής γυναικος δολοφόνου τον εϊλκυεν, δ πόνος
καρδίας νεκρωθείσης δι’ έν φίλημα, όχι
καί πολύ σπάνιον κατ ’ εκείνην άκριβώς
τήν στιγμήν, τόν έσπάρασσεν. Ή καρδία, έφέρετο πρός τήν Φρύνην. Ό νούς,
πρός έ'να λησμονημένον τάφον . . .
Καί ταλαντευόμενος, έφυγε.
Άλλ ’ ή σηπεδών τού τάφου ένίκησε
το θέλγητρον τής ζωής. Τήν έπομένην
ή ’Ερατώ, μόλις ήγέρθη τής μαλακής
καί παλλεύκου κλίνης, έν ή άνεπαύετο
τά άριστούργημα έκεϊνο τής πλαστικής,
έλαβε μίαν έπιστολήν. ΤΗτο τού Στε
φάνου.
« Ένίκησα—έγραφε — τον πόθον ένος
φιλήματος, τον πειρασμόν ενός έναγκαλισμού. Αισθάνομαι, έπειτα άπο δύο
έτη, τόν άχνάν τού αίματος,είς τό δποϊον
ένετρύφησεν ή φιλαρέσκειά σου. Έπεσκέφθην, άναχωρών έκ τού δωματίου
σου, τόν τάφον του, τόν δποϊον δέν στολίζει ούτε έν άνθος, ούτε έν
κηρίον. Έκλαυσα διότι έγνώρισα τόν δήμιον τού νεκρού, άλλά τά δάκρυα
δέν ήσαν εύπρόσδεκτα, δέν ήσαν άρκετά. Τό ξηρόν έκεϊνο χώμα μού
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έφάνη δτι έζήτει παρ’ έμοϋ έκδίκησιν. Σάς αφήνω νά γελάτε μέ τούς
βλάκας. Άλλ ’ εξαιρέσετε τής βλακείας αυτής ενα νεκρόν και ενα
ζώντα, δ όποιος σάς θεωρεί δι ’ εαυτόν άπδ τής στιγμής τούτης νεκράν
περισσότερον εκείνου».
Μέ τήν συνήθη ψυχραιμίαν της άνέγνωσε τήν επιστολήν καί τήν
έσχισε» εις άπειρα τεμάχια, τά όποια αΐωρηθέντα εις έν φύσημα άέρος
αιφνίδιο», έκυλίσθησαν επάνω εις τάς σινδόνας τής κλίνης. . .
Άλλ’ ή έκδίκησις τοϋ Στεφάνου δέν είχεν έπέλθη· έ»εκυμο»εΐτο.
Μετά ενα μή»α ή ’Ερατώ έμά»θα»ε» δτι άνεβ.βαζετο διά πρώτην
φοράν έπί σκηνής νέον έργο» «ή Φρύνη». Αμέσως ύπωπτεύθη τον συγ
γραφέα και τήν ήρωΐδα.
Ό Στέφανος θερμώς έχειροκροτεϊτο την εσπέραν εκείνην διότι έγραψε»
εντελούς άληθείας δράμα. Οί φίλοι τώ προσέφερον στέφανον δάφνης,
οί δέ τεχνοκρΐται άνωμολόγησαν ευρύ τό μέλλο» του.
Μετά την νύκτα τής θεατρικής έπιτυχίας, τό πρωί' έδέχετο ή Ερατώ
ένα στέφανον. Ητο ό στέφανος τοϋ θεάτρου, μέ τήν εξής σημείωσι»
τοϋ συγγραφέως :
«Λαβε τον σοϋ άνήκει, διότι άνευ σοϋ «Φρύνη» δέν θά έγράφετο.
—« Ο στέφανος τής δόξης σου, μοϋ έλεγες μία» ημέρα», θά ήναι τόσον
μεγάλος, ώστε νά καλύψη καί τό μέτωπό» μου». —Πράγματι’ έχει
άνάγκην το μέτωπόν σου νά καλυφθή οιότι φέρει πολλούς ελέγχους
συνειδήσεως καί πολλάς κατάρας. Έφόνευσες ένα νεανίαν, άλλ ’ έδημιούργησες ένα δραματικόν συγγραφέα. Ό δεύτερος εκδικείται τόν πρώτον».
Ή λίθινη καρδία έσκίρτησεν. Άλλά την ταραχήν της κατώρθωσε νά
περικαλύψη μέ την γαλήνην τής φράσεως είς τήν πρώτην και τελευ—
ταίαν επιστολήν, τήν όποιαν τφ έγραψε :
«Δέν γνωρίζω ποϋ είναι ό τάφος δστις περικλείει έν θύμα — τό μυριο
στόν — τής άνθρωπίνης άουναμίας. Πάρε άντ’ έμοϋ τόν στέφανον πριν
μαρανθή καί άποφύλλισέ τον επάνω είς τό χώμά του. Θά προτιμήση
τά φύλλα αύτά τής δάφνης άπό κάθε δάκρυ, ένοχον ή άθωον, ίδικόν
μου ή ίδικόν σου. Είμαι ώραία καί είς μίαν ώραίαν δέν επιτρέπονται
βαθεΐαι συγκινήσεις. Οί νεκροί δέν άνασταίνονται, ή δόξα τών δραμα
τικών συγγραφέων πίπτει εύκολα’ άλλά καλλονή, ήτις έρριψε κάτω ένα
νεκρόν καί έδημιούργησε μίαν δόξαν, είναι άθάνατος, δσω καί άν μαρανθή,
δσω καί άν ήναι αμαρτωλή».
Οί δάκτυλοι έσφράγιζον τό γράμμα, ένώ άπό τά ύπεροπτικά χείλη
της διέφευγε λεπτότατον μειδίαμα, οί δέ οφθαλμοί μετά παιγνιώδους
φιλαρεσκείας άνεζήτουν έπί τοϋ τοίχου τόν καθρέπτην.
(’Απρίλιος, 1899}
Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΣ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΣ ΠΑΤΡΙΏΤΗΣ

ΑΝ δέν ήττατο ή Πατρίς, ό Γούόιος δέν θ’ άπέθνηόκεν.
Ή όφαϊρα τόν έτύφλωόεν άπό τον ένα όφθαλμόν ! Σφαίρα
τιμής, δτε ήγωνίζετο, ένθουόιώδης μαχητής, είς τήν Μακρυνίτόαν, τω 1378.
έκλειόε τούς όφθαλΗδη, ούχί όφαϊρα, άλλά πόνος ηθικός, τοϋ
μούς διά παντός.
Εις μέγας άγωνιότής
τής ’Εθνικής Άναγεννήόεως, ού ολόκληρος ό βίος
ήτο διηνεκής άφοόίωόις
πρός τήν Πατρίδα καί πό
νος ύπέο τοΰ μεγαλείου
αύτής. Έάν ύπάρχωόιν
άκόμη μεγάλοι πατριώται
είς τήν 'Ελλάδα, ό Γεώρ
γιος Γούόιος άναμφιβόλως ύπήρξεν έκ τών έπιφανεότέρων. Δέν άπέκαμνεν άγωνιζόμενος διά
τήν μεγάλην ίδέαν τοΰ
Ελληνικού ’Έθνους,είς δ
τής ψυχής του ή ύπίροχος φιλοπατρία έκληροδότηόε περγαμηνήν εθνι
κής ύπερηφανείας αίωνίαν άνάμνηόιν δόξης
εθνικής τό τετιμημένον
όνομά του.
Καταφρονεί τήν περί
βλεπτον έν ’Αλεξανδρεία
θέόιν, ήν κατείχε, καί
όπεύδει είς τά ούνορα,
άπόότολος εύγενών ιδε
ών. Μάχεται πρός τάς
προλήψεις, και άφιεροϊ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ
άπάόας τάς δυνάμεις του
(θανών έν Άθήναις την 34ην 'Απρίλιον 1898)
ύπέρ τού εθνικού άγώνος. Αύτός ήτον ή ψυχή, ή χειρ ή δίδουόα, ό νους ό διοικών
κατά .τόν τελευταϊον πόλεμον.
Καί δταν είδε τήν
■ όημαίαν περιόυμαζευμένην καί τά όπλα άδρανοϋντα καί τήν Θεόόαλίαν, ύπέρ Λς τοόοϋτον είργάόθη, άφανιζομένην, άπεόύρθη είς μίαν εξοχήν διά ν’ άποθάνμ.
”Ω ! δέν αύτοκτονοϋν μόνον διά φονικών όργάνων 1 Υπάρχουν αί
Λθικαί θλίβεις, αΐτινες άόφαλέότερον μιας τυφλής όφαίρας προετοιμάζουν τόν θάνατον.
άπέθανε
του θέληόις, νά τυλίξουν
Καί Οό ιΓονόιος
ονοιος H.JTEOCl
’Vt καί
KCIL ή
IL· τελευταία
icivcu
τό Οώμά του, άντί Οαόάνου, είς τήν Ελληνικήν όημαίαν, έξετελέόθη.
Καί έτάφη μέ τό ίερόν όύμόολον, τής άνακυπτούόης ήδη Πατρίδος,
μή θέλων νά χωοΐιίθμ αύτοΰ ούδ’ έκεϊ, ένθα ήτο άδύνατον δι’ αύτόν
ν’ άντιληφθμ τήν χαράν αύτήν, άδύνατον ν’ άτενίόμ τό αίθεριώτερον όνειρόν του, σύντροφον καί έν τμ τελευταία εκμηδενίζει τής
ζωής του ....

1!

ΣΤΟΑ

GIUSEPPE

GIACOSA

Φίλε κ. ’δρβένη,
ΕΝ γνωρίζω άν άγαπάτε την Ιταλικήν φιλολογίαν. Είμαι
δμως βέβαιος, δτι ή « Ποικίλη Στοά» οφείλει νά την άγαπ^.
Θά ήτο πράγμα πολύ παράδοξον, άν ήοιαφόρει περί τοιούτου
άντικειμένου ή Στοά, ή όποια έδημιούργησεν άπό τοσούτων έτών καί
τηρεί πάντοτε μετ ’ αύξούσης επιτυχίας ίδιαν πορείαν φιλολογικής δράσεως καί την όποιαν έν γένει δια
κρίνει τοσαύτη μέριμ.να περί πάσαν
έκδηλωσιν τοϋ καλοϋ. Καί έκδη—
λύσεις τοϋ καλοϋ, ίδια ύπό έποψιν
ποιήσεως, δέν είναι δυνατόν νά
είναι σπάνιαι έν χώρα, δπου, ώς
έν ’Ιταλία καί έν Έλλάδι, ύπό
κυανοϋν ούρανον ύψοϋνται όρη χαρίεντα, πλησίον θαλάσσης, ή όποια
ύπό αύραν απαλήν,
Deroule ses flots bleus aux pieds des

Grangers.

Είναι άδύνατον νά λείψωσί ποτέ
έκδηλώσεις τοϋ καλοϋ έν χώρα,
ένθα δλαι αί φυσικαί, καί δλαι αί
ήθικαί πηγαί της ποιησεως συνεννούμεναι άρμονικώς διαχέουσιν ευ
ρέως καί άφθόνως την γοήτιδα
αύτών έπίδρασιν. Καί πράγυ.ατι,
ΙΩΣΗΦ ΖΙΑΚΩΖΑ
®
ώς παρετήρει πρό τίνος δ Faguet,
ούδεμία χώρα παρουσιάζει σήμερον
τοσαύτην ποιητικήν παραγωγήν, ότι
υ.νοία ή Ιταλία. Έγραψα τοσαύτην,
άλλά και ύπό έ'ποψιν ποιότητος ή ιταλική έμπνευσις είναι ισχυρά, ώς καταδεικνύουσι τά έργα τών Γαβριήλ δ’ Άνούντσιο, καί τοϋ Φοκαζάρου καί τοϋ
Γκράφ καί τοϋ Ματσώνη καί τής Άδα Νέγρη καί τόσων άλλων, ικανών
άπάντων νά καθέξωσιν έξέχουσαν θέσιν έν οίασδήποτε χώρας φιλολογία.
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Έν τούτοις είναι άληθές, δτι παρ’ ήμϊν παρά τήν γεωγραφικήν γει
τονίαν καί ομοιότητα καί τούς πολλούς ιστορικούς καί ηθικούς δεσμούς,
οί όποιοι συνδέουν ημάς πρός τήν ’Ιταλίαν, ύπάρχει δμως περισσή άγνοια
τών κατά τήν -άδελφήν ήμ.ών χερσόνησον γινομένων. “Ισως μάλιστα
κατά τήν παρελθοϋσαν γενεάν ένδιαφέροντο περισσότερον περί τών ιτα
λικών πραγμάτων ή σήμερον. Τοϋτο τουλάχιστον άποδεικνύει ή συμμε
τοχή τοσούτων έθελοντών έλλήνων έν ταΐς έκστρατείαις καί τοΐς άγώσι
τοϋ Γαριβάλδη καί τών άλλων προμάχων τής ιταλικής άνεξαρτησίας
καί ένότητος ώς καί ή δημοτικότης παρ’ ήμϊν τών ονομάτων τοϋ Μόντη
καί τοϋ Άλφιέρη. Ύπό ε”ποψιν δέ καθαρώς φιλολογικήν οί τής παρελθούσης γενεάς άνθρωποι δέν ειχον ’ίσως περισσότερον δίκαιον έν τή συμ
πάθεια αύτών πρός τά προϊόντα τής ιταλικής φιλολογίας ή δσον θά ήτο
εύλογος πάσα συμ-πάθεια ήμών πρός τήν σύγχρονον πνευματικήν δράσιν
έν Ίταλίικ. ’Αληθώς την δράσιν ταύτην διακρίνει αυτενέργεια τολμηρά
καί πρωτοτυπία άληθής — στοιχεία, τά όποια έκτος ολίγων έζαιρέσεων,
δέν φαίνονται συνήθη έν τοΐς έ'ργοις τών παλαιοτέρων Ιταλών συγγρα
φέων, λίαν αύστηρώς έχομένων τών έξωτερικών τύπων τών κλασικών
έλλήνων καί γάλλων, καί τά όποια δμως άποτελοϋσι τάς άναποφεύκτους
βάσεις παντός ίδιου έθνικοϋ πνευματικού οικοδομήματος.
’Οπωσδήποτε δμως ή έν Άθήναις διατριβή τής Δοϋζε καί τοϋ Γα
βριήλ Δ’ Άνούντσιο κατά τόν ’Ιανουάριον μ,ήνα τοϋ έ'τους τούτου,
έξήγειρε τό ένδιαφέρον παρ’ ήμϊν πρός τήν χώραν, ή όποια, όμοιάζουσα
καί κατά τοϋτο πρός τήν ’Ελλάδα, άπό καταβολής κόσμου, εϊτε έλευθέρα, εϊτε δούλη ουδέποτε έλειψε παράγουσα έξοχους διανοίας.
Έπί τή ευκαιρία ταύτη ένόμισα καλόν νά παρουσιάσω διά τής
«.Ποικίλης Στοάς» είς τό έλληνικόν κοινόν ενα τών συγχρόνων ’Ιταλών
.
συγγραφέων, τόν Ίωοήφ Ζιακώζα, κατέχοντα περίοπτου θέσιν έν τώ
φιλολογικώ κόσαω τής ’Ιταλίας καί τοϋ όποιου ή φήμη πρό πολλοϋ
οιελθοϋσα τάς Άλπεις κτυπά τάς πτέρυγας ύπέρ πάσας τάς χώρας,
έν αίς θεραπεύεται ή λατρεία τοϋ καλοϋ.
Ή ευκαιρία είναι τόσω μάλλον άρμόζουσα, καθ’ δσον ή Έλεονώρα
Δοϋζε ύπήρξεν ή δημιουργός, κατά τήν καθιερωθεϊσαν λέξιν, τοϋ προσώ
που τής Έμμας, τοϋ κυριωτέρου δηλαδή προσώπου τοϋ άριστουργήματος
τοϋ Ζιακώζα, «Ή θλιμμένη αγάπη».
Ή παραγωγή τοϋ Ζιακώζα δέν είναι ογκώδης. Δέν άνήκει είς τήν
τάξιν τών πολυγράφων. Συμπεραίνει τις τοϋτο καί έξ απλής άναγνώσεως
μιάς σκηνής τών δραμάτων του. Διότι θά παρατηρήση άμέσως εγκρά
τειαν λέξεων καί δύναμιν διανοημάτων, θά παρατηρήση ύφος τ ’ όποιον
σπανίως συμβαδίζει μετά πλούσιας, ύπό έποψιν όγκου, παραγωγής, καί
τ’ όποιον, πολύ φυσικώς, ύπενθυμίζει σεμνότητα κλασικού συγγραφέως.
Κατ’ άρχάς ό Ζιακώζα έ'γραψεν έμμέτρως δράματά τινα, άκολούθως
δμως έπροτίμησε τήν πεζογραφίαν, καί είς τήν νέαν ταύτην περίοδον
άνήκουσι τά δύο έξοχώτερα έργα αύτοϋ ή Θλιμμένη αγάπη (Tristi
amori) καί τά δικαιώματα τής Ψυχής (Diritti dell’anima), τών
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ματος άρκεΐ ν ’ απόδειξη, ότι πρόκειται περί έργου έξερχομένου τής
πεπατηαένης πορείας, περί έ'ργου έμπνεομένου έκ βαθείας συναισθήσεως
τών άναγκών τής ήμετέρας έποχής, καθ ’ ήν ή εύρεϊα διάδοσις τής μορφώσεως καί ή αύξανουσα λεπτότης περί τήν παρατήρησιν καί άνάλυσιν
τών ψυχολογικών φαινομένων δημιουργεί προβλήματα καί τρικυμίας έπί
τινων θέσεων, έν αις θά έπιστεύετο άλλοτε, ότι έπικρατεϊ όμαύότης
καί γαλήνη.
Ή λεπτομερής αΰτη έξέτασις τών ιδίων ημών διαθέσεων, ή περιφρόνησις πρός τήν απλότητα έκείνην τών αισθημάτων, διά τής όποιας
έξασφαλίζεται μακαρίως ή ευτυχία τών bourgeois, ή ύπο ψυχολο
γικήν έ'ποψιν άπληστία τής άπολαύσεως, ή μυστική ανάγκη τής έξαπλώσεως τής ήθικής ευτυχίας μέχρις έσχάτου βάθους τής ψυχής ημών
είναι άραγε φυσιολογική κατάστασις ή άποκύημα παθολογικής τίνος
άλλοιώσεως τής ψυχής τής συγχρόνου κοινωνίας ; Είναι, έπί τέλους,
συντελεστική είς τήν άνθρωπίνην ευτυχίαν ή άνησυχία αΰτη τού πνεύ
ματος, ή δημιουργούσα πολλάκις, κατά τινα βαθυτάτην παρατήρησιν
τού Ζιακώζα, άνευ ανάγκης δράματα·
Καθ’ ήμάς δέν δύναται νά ήναι βλαβερά ή αυστηρά έξέτασις τών
αισθημάτων ήμών ή τών προσώπων έκείνων, τών όποιων τά αισθή
ματα έπηοεαζουσι τήν ευτυχίαν ή κακοδαιμονίαν ήμών. Είναι μάλιστα
τούτο προφανώς τεκμήριον ήθικής άναπτύξεως καί προόδου. Άλλά τεκμήριον μόνον. Τνα συντελεσθή άληθινή άνάπτυξις καί πρόοδος, άπαιτεϊται άναποφεύκτως καί άλλος τις δρος. ’Απαιτείται όπως ή έξέτασις
ή άναλυτική συνοδεύηται άναποφεύκτως καί ύπό θετικής τινός έργασίας.
Καί ή θετική αΰτη έργασία είναι ή, μετά την κατόπτευσιν τού έδάφους, διεύθυνσις τής ψυχής ήμών έπί την πρακτικώς όρθην ήτοι την
μόνην δυνατήν έν τώ άτελεί τούτω κόσμω όοόν, έπί την οδόν, διά τής
όποιας άποφεύγεται τό ναυάγιον. Καί τό ναυάγιον έπέρχεται έν τω
πρακτικώ βίω ούχί σπανίως διά τής άπλήστου έπιζητήσεως τού τελείου.
Τοιαύτη δέ τεκμαίρεται καί ή θεωρία τού Ζιακώζα. Έν τοΐς δικαιώμασι της Ψυχής ή “Αννα δέν είναι όλιγώτερον ψυχολόγος τού συζύγου
αύτής ΙΙαύλου. Έχει όμως προσέτι καί την δύναμιν νά διακρίνη, δτι
ό χρόνος δύναται νά πληρώση τό μυστικόν ρήγμα τ ’ όποιον ήνεώχθη
μοιραίως μεταξύ τής καρδίας αύτής καί τοϋ συζύγου της. Καί τούτο
είναι ή θετική έργασία, περί τής όποιας όμιλούμεν άνωτέρω καί τήν
όποιαν ύπαινιττόμεθα καί άλλαχοϋ. Άλλ’ ό Παύλος, άσθενέστερος,
σκοτίζεται καί άπόρροφάται έν τή ψυχολογική τής καταστάσεως άναλύσει, οέν δύναται νά περιμένη καί τό δράμα συντελεϊται, έν ώ ήδύνατο
ν’ άποσοβηθή.
"Οπως καί άν έ'χη δμως τό πράγμα, τά δικαιώματα τής ψυχής
κατοπτρίζουσι πραγματικήν ηθικήν άνάγκην. Ώς είναι δέ γνωστόν ή
προοόος έν τώ ήθικώ κόσμω καί δή έν τή φιλολογίρι έπήλθε πάντοτε
δι ε'ργων φερόντων έν έαυτοϊς, δσον έ'νεστι βαθύτερον, τον τύπον τής
ζώσης κοινωνικής καταστάσεως.
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Είναι αιώνιας άληθείας διατύπωσις ή βαθεϊα τοϋ Γκαϊτε συμβουλή :
Greift nur hinein in's voile Menschenleben !
Ein jeder lebt’s, nicht vielen ist’s bekannt,
Und wo ihr’s packt, da ist’s interessant.

«ζίράξασθε τον δράματος ύντελώς έντός τον πραγματικού βίον τον άν&ρώπον. Πάντες ξώσιν, άλλ’ ολίγοι έννοοϋσι τά δραματικά τον βίον στοιχεία. "Οταν
τά συλλάβητε, τότε ^κάμετε τι ωραϊον ! »

Ό Ίωδήφ Ζ,ιακώζα έγεννήθη έν Κολερέτω ΙΊερέλα παρά τήν
Ίβρέαν, έσπούδασε τά Νομικά, τά όποια έγκατέλιπε χαριν τής φιλο
λογίας καί κατοικεί έν Μιλανω πρωτοστατών έν τή πρωτευούση τής
Λομβαρδίας έν παντί εργω ήθικής καί κοινωνικής έν γένει προόδου.
Τήν πρώτην αύτοΰ έπιτυχίαν έι τω θεάτρω εδρεψεν ό ’Ιωσήφ Ζιακώζα κατά τό 1872 διά τής Παλαιας ίβτορίας. Μεταξύ τών λοιπών
έργων του άναφέρομεν τόν Θρίαμβον τον έρωτος, το Παιγνιδιού ζατρι
κίου, τόν ’Ερυθρόν κόμητα, τόν Σύζυγον έραοτήν, ώς καί τήν Κόμηββαν τοΰ Σαλάν, ή όποια έγράφη είδικώς διά τήν Σάρραν Βερνάρ, καί
ή όποια έπαίχθη ύπό τής Δοϋζε έπίσης.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΡΟΝΤΗΡΗΣ

Η

ΜΟΝΑΧΗ

^^ΝΕΒΑΙΝΕ μέ ό-ψη &λιβερη,
’Ανέβαινε σιγά σιγά τή ράχη,
Στο ράσο τυλιγμένη τό βαρύ,
Με τό Σταυρό γιά συντροφιά μονάχη.

ΙΩΣΗΦ ΖΙΑΚΩΖΑ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΖΧ Έ> Λ. Μ
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ΠΡΟΣΩΠΑ:
ΜΑΡΙΟΣ, άδελφός τον
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΑΤΙΝΑ, γραία υπηρέτρια
ΑΝΝΑ, άύζυγός του
Ή δράσις Λ ^οχική ύπανλει

Δωιιάτιον άπεοίττως έπιπλωμένον
»»*
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ΠΡΩΤΗ

Παύλος, Katina
Στον κόσμο τί την έφερε, ρωτώ,
Καί μοϋ παν σ' ενα μνήμα κατεβαίνει,
Καϊ συντροφεύει βράδυ καί πρωί,
Μι αγάπη άπό χρόνια πεθαμένη.
( Αθήναι 16 ’Απριλίου 1899)
ΜΑΡΙΚΑ ΠΙΠΙΖΑ

('Ο ΙΙχϋλος κάθηται πρό τραπέζης γραφείου, έπί τής όποιας κεΐνται σωροί
έγγραφων. 'Η Κατίνα εισέρχεται)

ΠΑΥΛΟΣ (άνυπομόνωξ). Λοιπόν; Έπέστρεψε;
ΚΑΤΙΝΑ. Όχι άκόμη.
ΠΑΥΛΟΣ. Ποϋ ήσο λοιπόν τόση ώρα ;
ΚΑΤΙΝΑ. Έζήτησα τόν Κύριον αδελφόν σας είς τό καφφενεϊον.
ΠΑΥΛΟΣ. Σοϋ είπα νά ίδής είς τό δωμάτιόν του άν ήναι έκεϊ ή νά
τόν ζητήσης εις τόν κήπον. ΤΗτον άνάγκη νά γυρίζης είς τό χωριό;
ΚΑΤΙΝΑ. Όχι, άλλά έπίστευα. . . . Δέν ήτο ούτε είς το καφφε
νεϊον, άλλά μοϋ είπαν ποϋ είναι. "Οπου νά ήναι θά έλθη. Υπήγε είς
τόν σταθμόν τοϋ σιδηοοδρόμου νά περιμείνη τον μ.ηχανικόν. Πηγαίνει
πάντοτε μαζύ του. Είς τήν έπιστροφήν όμως θά πάρη τό λεωφορεϊον οιά
ναλθη γλιγωρότερα. Τό λεωφορεϊον. . . . Μέ ακούετε Κύριε ;
ΠΑΥΛΟΣ («ποτόμως). Όχι. Πήγαινε.
ΚΑΤΙΝΑ. Πολύ καλοί. Ήθελα μόνον >ά εϊπω — άν ό κ. μ.ηχανικός
έ'λθη, ό αδελφός σας δέν θά φύγη ούτε αύριον. Ό Κύριος καί ή Κυρία
φεύγουν αύριον. Δέν είναι έτσι;
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ΠΑΥΛΟΣ [άφηρημένος). Ναι. . . Πήγαινε! Δηλαδή. . . δέν ήξεύρω
άκόμ.η. "Αφησε με ήσυχον.
ΚΑΤΙΝΑ. Πολύ καλά. Νά ό κ. Μάριος.

ΣΚΗΝΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

Οί avto, Μάριος
ΜΑΡΙΟΣ. Μέ έζήτησες ;
ΠΑΥΛΟΣ. Ναι, πρό μιάς στιγμής.
ΚΑΤΙΝΑ. Ό Κύριος ήθελε νά μάθη. . . .
ΠΑΥΛΟΣ. Δέν ήθελα νά μάθω τίποτε. . . . Πήγαινε έπί τέλους.
(Ή Κατίνα απέρχεται).
Μάριος. Τί συμβαίνει ;
ΠΑΥΛΟΣ. Ή γραία κατήντησεν άνυπόφορος. . . Δέν ήκουσες τίποτε;
Μάριος. Τί νά ακούσω ;
ΠΑΥΛΟΣ. Ξεύρεις διατί ό Λουδοβίκος ηύτοκτόνησε ;
Μάριος. "Οχι.
Παύλος. Ηύτοκ τόνησεν έξ έρωτος. Έξ έρωτος πρός την "Ανναν.
"Εχω τάς αποδείξεις· είναι έδώ. [δεικνύει δέβμην έπιβτολών) Τό
έμαθον σήμερον, πρό μιάς στιγμής. [Μετ’ έμφάβεως). Ηύτοκτόνησεν έξ
έρωτος πρός την γυναίκα μου. Τη έξεδήλωσε τόν έρωτά του. ’Εκείνη
τόν άπέκρουσεν. Προσεπάθησε καί πάλιν νά κερδίση την άγάπην της.
Άλλ’ αύτή καί πάλιν ζωηρώς καί αύστηρώς τόν άπέκρουσε. Καθώς
λοιπόν ήτον έξημμένος, ηύτοκτόνησε. . .
ΜΑΡΙΟΣ Πώς τά γνωρίζεις όλα αύτά ;
ΠΑΥΛΟΣ. Σοϋ είπα, έχω τάς άποδείξεις εις τάς χεϊρας μου. Τάς
άνέγνωσα καί τάς άναγινώσκω καί πάλιν καί πάλιν. Καθώς γνωρίζεις
άμα ήλθε το τηλεγράφημα είς Λονδΐνον περί τής αύτοκτονίας του άνεχώρησα, καί, ώς πλησιέστερος συγγενής, ή. . . φίλος, έλαβον τά έγ
γραφά του.
Μάριος. Ναί καί σοϋ είπα νά τά καύσης.
ΠΑΥΛΟΣ. Αύτο ήθελα κ’ έγώ πράγματι, όμως ήθελα νά περιμείνω,
μέχρις δτου τακτοποιηθώσι τά τής κληρονομιάς του. ΙΙρο μιάς στιγμής
ηλθεν ό Δήμαρχος κατ’ έντολήν τοϋ Νομάρχου διά νά μοϋ παραδώση τό
χαρτοφυλάκων, το όποιον εύρέθη έπί τοϋ νεκρού. Ό Πρόξενός μας έν
Λονδίνω το άπέστειλεν είς τάς ενταύθα άρχάς. "Ηθελα νά τό κλείσω
είς τό γραφεΐον μου, δταν, δέν ήξεύρω πώς, μοϋ ηλθεν ή ιδέα νά εξε
τάσω περί τής αίτιας τής αινιγματώδους ταύτης αύτοκτονίας, τήν
όποιαν ούδείς δύναται νά έξηγήση. ( Κίνηβίς tiff τον Μαρίον). Πώς;
Είχες μαντεύσει τήν αιτίαν ;
Μάριος. Νά μαντεύσω ;
ΠΑΥΛΟΣ. Ήξευρες τίποτε περί αύτοϋ τοϋ έρωτος ;
ΜΑΡΙΟΣ. "Αφες το αύτό. Λέγε παρακάτω. Μή ταράττεσαι ματαίως.
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ΠΑΥΛΟΣ. Όχι, απάντησε. Ήξευρες. . . .
ΜΑΡΙΟΣ. Ειχον παρατηρήσει . . . πώς ό Λουδοβίκος . . . δέν ήτο
πάντοτε, όπως έπρεπε.
ΠΑΥΛΟΣ. Καί δέν μοϋ τό είπες ;
ΜαΡΙΟΣ. Τί ειχον νά σοϋ είπώ ; Όταν τοιαϋτα πράγματα άνακοινοϋνται είς δεύτερα πρόσωπα, φαίνονται χειρότερα η δσον είναι έν τή
πραγματικότητι. Άλλως τε πιθανόν καί νά έπλανώμην. Έγώ σάς βλέπω
καί σε καί τήν "Ανναν έπ ’ όλίγον, έφ ’ δσον μένετε έν τή έξοχή. Όταν
σύ ό όποιος ζής πάντοτε πλησίον της, ούδέν παρετήρησες. . . "Αλλως τε
ή "Αννα είς ούδένα άνθρωπον έδωκεν άφορμ.ην νά πιστεύση .. . .
ΠΑΥΛΟΣ. "Ω ! Ή "Αννα! Ή 'Άννα είναι άγια. Πάντοτε ώς
τοιαύτην τήν έξελάμβανον . . . Σήμερον δμως . . .
ΜΑΡΙΟΣ. Σήμερον ;
ΠΑΥΛΟΣ. Είς τό χαρτοφυλάκων εύρίσκω έπιστολήν, έπί τοϋ φακέλλου τής όποιας άναγνωρίζω τήν γραφήν τής "Αννας.
ΜΑΡΙΟΣ. Άλλά είναι πολύ φυσικόν νά γράψη ή "Αννα είς τόν έξά-

δελφόν μας.
ΠΑΥΛΟΣ. Βεβαίως πολύ φυσικόν . . . Άνέγνωσα μάλιστα τήν έπιστολην — είναι έδώ [Ό Μάριοξ τείνει νά τήν λάβ{]). Όχι ! ’Ακούσε
τί γράφει ! (^Λναγινώβκει). «Μοί γράφεις» [Όμιλεΐ) "Ανευ προσφωνήσεως ! (Αναγινώοκει). «Μοί γράφεις, ότι, άν δέν σοϋ άπαντήσω, θά
έπιστρέψης άμέσως. Άγαπώ τον σύζυγόν μου. Αύτή είναι ή άπάντησίς
μου. Δέν έχω νά σοϋ είπω άλλο τι περισσότερον παρά αύτό. Καί θά το
έπαναλαμβάνω καί πάλιν καί πάντοτε. Σέ έξορκίζω νά μ.ή με ταράττης. "Αννα. »
Μάριος. Χμ!
ΠΑΥΛΟΣ [μεταξύ τών όδόντων). Τόν άθλων ! ”Ω ! Κατείχε πάσαν
ιδιότητα έξ έκείνων, οί όποιοι δύνανται νά παρασύρουν μίαν γυναίκα.
Ητο νεώτερός μου καί ώοαιότερος καί πλήρης νεανικού πυρός καί ανδρι
κής όρμής.
ΜΑΡΙΟΣ. Τίνα χρονολογίαν φέρει ή έπιστολή ;
ΠΑΥΛΟΣ. Ό Λουδοβίκος ήτο άρκετά καλός, ώστε νά μάς καταστήση
γνωστήν καί τήν ήμέραν καί τήν ώραν, καθ’ ήν έλαβε τήν έπιστολήν.
Κάτωθεν αύτής έγραψε διά μολυβδίδος « Έλήφθη τήν 20 Ιουνίου είς
τάς 11 π. μ.». Ποό τής δωδεκάτης ηύτοκτόνησε.
ΜΑΡΙΟΣ. Τόν κακόμοιρο ! Είναι φανερόν ότι τό έκαμεν έν έξάψει

παραφροσύνης.
ΠΑΥΛΟΣ. Εννοείς, ότι δέν περιωρίσθην είς τήν έπιστολήν ταύτην.
Εΰρον άκόμη τέσσαρας έπιστολάς, άναφερομένας είς την αύτην ύπόθεσιν καί γραμμένας κατά τόν αύτόν αρνητικόν τρόπον. Ή πρώτη είναι
γραμμένη πρό τριών έτών . . . Άνάγνωσε μόνος σου.
Μάριος, "όχι, όχι!
ΠΑΥΛΟΣ. "Ακούσε λοιπόν . . .
ΜΑΡΙΟΣ. Όχι ! Γνωρίζω τόν χαρακτήρα τής νύμφης μου και δέν

ΣΤΟΑ
ΠΟΙΚΙΛΗ
έχω άνάγκην ούδεμιας άποδείξεως περί τής έντιμότητος αΰτης. Διατί
νά έπανερχώμεθα εις αΰτάς τάς έπιστολάς ; Eivat ήδη
δτι1 ε λάβες γνώσιν αύτών.
ΠΑΥΛΟΣ. Λυπηρόν ! . . . Άν, συμφώνως πρός τήν γνώμ,ην σου,
έκαιον’τάς έπιστολάς καί ήμέραν τινα έμάνθανόν τι περί τοϋ έρωτος
τούτου, τις θά ήδύνατο νά μέ άπαλλάξη άπό τήν σκέψιν . . . ;
ΜΑΡΙΟΣ. "Αν το ύποπτεύεσο πρό ενός έτους, ίσως δέν θά έγίνετο
δ,τι έγεινε. Έκαμα άσχημα νά μή σου άνοίξω τά μάτια. “Αν άπεμακρύνετο μακράν σας δ Λουδοβίκος, ίσως δέν θά έχανε τήν ζωήν του.
ΓΙαυλος Άλλά αί άποδείζεις θά έλειπον.
ΜΑΡΙΟΣ Ή ησυχία σου δμως ήτο πολύτιμος.
ΠΑΥΛΟΣ Δέν θά θέλησης βεβαίως νά μέ ταράττη ή τύχη τοϋ
Λουδοβίκου . . .
ΜΑΡΙΟΣ. Δέν ομιλώ περί αύτοϋ.
ΠΑΥΛΟΣ Περ'Γτίνος λοιπόν ;
ΜΑΡΙΟΣ. Περί τής συζύγου σου. Συλλογίσου είς ποιαν φοβεράν ψυχικην κατάστασιν πρέπει νά εύρέθη.
ΠΑΥΛΟΣ. Πιστεύεις, δτι ό θάνατος τοϋ Λουδοβίκου ήτο
ΜΑΡΙΟΣ. Άναμφιβόλως.
ΠΑΥΛΟΣ. Παρετήρησα, δτι πράγματι ήτο πολύ μελαγχολική, όχι
δμως τεταραγμένη.
ΜΑΡΙΟΣ. Παρατηρείς μόνον τήν στιγμιαίαν, όχι τήν χρονιάν άνησυχίαν τής ψυχής. Άλλως τε ή Άννα έχει τήνί δύναμιν νά γείνεται
κυρίαΓ,έαυτής.
ΙΊαυλος. Ήτον έδώ άκριβώς, δταν ό Δήμαρχος μοϋ έφερεν αύτάς
τάς έπιστολάς. Άλλ’ έφυγεν άμέσως άπο τό δωμ-άτιον.
ΜΑΡΙΟΣ. Δέν γνωρίζει, δτι σύ άνέγνωσες 5
ΠΑΥΛΟΣ Θά το ύποθέση.
Μάριος. Όχι, δέν τό πιστεύω. Καί έν πάσει περιπτώσει θά σοί
είναι ευγνώμων, άν κάμης ώσάν μ.ή έγνώριζες τίίποτε.
ΠΑΥΛΟΣ. Σέ παρακαλώ, όχι τοιαύτας λεπτολογίας ! Ότι έ'καμ;·.·
εκχμ,εν
ή Άννα, τό έκαμε δι’ έμέ. Έγώ λοιπόν οφείλω νά τής είμαι
εψ.αι ευγνώμων.
Δι ’ έμέ τό έκαμε, δι ’ έμέ μόνον, τό έννοεϊς ;
ΜΑΡΙΟΣ. Τις λέγει τό έναντίον ;
ΠΑΥΛΟΣ. Άν σέ ήκουε κανείς, θά έλεγεν δτι αύτή ή άνακάλυψις
είναι ατύχημα. Τί μεταβολήν φέρει αύτή ή άνακάλυψις; Ό Λουδοβί
κος είναι πρό ενός μηνός άποθαμένος. Ή πρώτη θλϊψις παρήλθε. Καί άν
δλη ή ιστορία αΰτη οιέμενεν άγνωστος, αύτός δέν θά έπέστρεφεν εις τήν
ζωήν. Δέν κατώρθωσε νά μοϋ έπιφέρη τήν συμφοράν, τήν οποίαν έμελέτησε. "Ας άναπαυθή έν ειρήνη. Έν τούτοις μοί μένει τουλάχιστον ή
βεβαιότης περί τής άγάπης τής συζύγου μου, καί αύτή ή βεβαιότης —
οπωσδήποτε καί άν την θεωρής σύ — μ ’ εύχαριστεϊ ώς τό μέγιστον τών
άγαθών, ές δσων ήδυνάμην ν’ άπολαύσω.
ΜΑΡΙΟΣ. Καλά. Άν σύίησαι ευχαριστημένος, είμαι κ’ έγώ.

ΠΑΥΛΟΣ. Καί τώρα έτοίμασε τά πράγματά σου.
ΜΑΡΙΟΣ Ά ! Αλήθεια ! Αύριον δέν δύναμαι νά φύγω.
ΠΑΥΛΟΣ Δέν δύνασαι ;
ΜΑΡΙΟΣ. Ό μηχανικός ηλθεν. Μεθαύριον είναι συνεδρίασις τής έπί
τών ύδραυλικών έργων έπιτροπής.
ΠΑΥΛΟΣ. Άφες την.
ΜΑΡΙΟΣ Δέν δύναμαι. Είμαι ό πρόεδρος.
ΠΑΥΛΟΣ. Είχεν όρισθή νά φύγωμεν σήμερον. Τό άναβάλομεν δι’αΰριον χάριν σου.
ΜΑΡΙΟΣ. Τί νά κάμω; Πρέπει νά θέσω είς τάξιν τά πράγματα.
Πρόκειται μόνον περί τριών ή το πολύ τεσσάρων ημερών.
ΠΑΥΛΟΣ. Χμ!. . . Έν τώ μεταξύ δυνάμεθα έγώ καί ή Άννα νά
πάμε. Τί λές ; Ή έξοχή, τήν όποιαν ένοικιάσαμεν τό παρελθόν καλο
καίρι, είναι είς την διάθεσίν μας άπο δεκατεσσάρων ημερών. Σύ έρχεσαι
βραδύτερον, άμα ήσαι έλεύθερος. . . . Καί άφ ’ ού δέν θά έλθης μαζύ
μας, ημείς δυνάμεθα νά φύγωμεν σήμερον τό έσπέρας. (Με&' όρμής
εγειρόμενος). Πρέπει νά άπομακρυνθώ έντεϋθεν. . . Αύτά αί έπιστολαί...
ΜΑΡΙΟΣ. Καϋσε τας. Δός μού τας.
ΠΑΥΛΟΣ. Ώ ! Όχι, όχι άκόμη.
ΜΑΡΙΟΣ. Φύγε, φύγε σήμερον τό έσπέρας, είναι καλλίτερον. Άλλά
θά έτοιμασθή ή Άννα τόσω γρήγορα ;

ΣΚΗΝ Η

ΤΡΙΤΗ

ΑΝΝΑ καί οί ανωτέρω
ΑΝΝΑ (είβερχομένη). Είς τί νά έτοιμασθώ ;
ΜΑΡΙΟΣ. Έλεγα είς τόν Παύλον, δτι έγώ δέν δύναμαι νά έλθω αΰριον καί σεις δέν δύνασθε νά περιμένετε. Άμα αί έργασίαι μου μοί το
έπιτρέψουν, έρχομαι ύστερον. Τί λέγεις;
ΑΝΝΑ (Λιευ9ύνει τό βλέμμα αύτής έπί τον γραφείου. ’Αλλά μένει
έν άποΰτάβει τιν'ι άπ αύτοϋ'). Όπως θέλετε.
ΠΑΥΛΟΣ. Άφ’ού ό Μάριος οφείλει νά μείνη έδώ, νομίζω καλόν σή

μερον το έσπέρας νά φύγωμεν.
ΑΝΝΑ. Τόσω γρήγορα ;
ΠΑΥΛΟΣ. Τα πράγματα ήσαν ήδη έτοιμα.
ΜΑΡΙΟΣ. Κερδίζετε μίαν ήμέραν. Κατά τήν έποχήν αυτήν είναι
καλλίτερον νά ταξειδεύη κανείς τήν νύκτα. Είναι σελήνη. Τό ταξείδιον
τοϋ Άγιου Γοθάρδου είναι μαγικόν.
Αννα. Καλά.
ΜΑΡΙΟΣ («ί§ τον Παύλον). Τότε πηγαίνω άμέσως καί σας στέλλω
ένα άαάξι διά σήαεοον τό έσπέοας. Πότε Φεύγει ό συρμός δια τήν

Ιΐώζια;
ΠΑΥΛΟΣ. Είς τάς έπτά καί είκοσι.
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ΜΑΡΙΟΣ. Τότε ή άμαξα πρέπει νά ήναι εις τάς έξ έδώ. (Είς την
“Ανναν'). Θέλετε νά στείλω νά σόές βοηθήσουν διά νά ετοιμάσητε τά
πράγματα ;
ΑΝΝΑ. Ναι, σέ παρακαλώ.
Μάριος (απερχόμενος). Τότε θά γευματίσωμεν είς τάς πέντε ;
Παύλος. Ναί.
(Ό Μάριος απέρχεται)

ΣΚΗΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

Αννα, ΙΊαυλος
(Παΰσις. 'II ’Άννα χάανει βήματά τινα προς τό γραφεϊον. 'Ο ΙΙαΰλος τήν πλη
σιάζει μεθ’ ορμής, πίπτει εις τας άγκάλας της καί τήν ασπάζεται)

ΑΝΝΑ (άποβνρομένη μετά βφοδρότητος). ’A I
ΠΑΥΛΟΣ (έκπεπληγμένος). "Αννα!
ΑΝΝΑ. Εύρες (λίαν επιστολήν ίδικήν μου είς έκεϊνο το χαρτοφυλάκων.
Δέν είναι έτσι;
Παύλος. Ναί.
ΑΝΝΑ. Τήν άνέγνωσες ;
Παύλος. Ναί.
ΑΝΝΑ. Παύλε, σέ παρακαλώ νά μοΰ ύποσχεθής, ότι περί αύτού τού
πράγματος ούδέποτε θά μοί δμιλήσης, ούτε άμέσως, ούτε εμμέσως, ούτε
διά λόγου, ούτε διά βλέμματος, ούδέποτε νά μοί δμιλήσης, ούτε νά
ύπαινιχθής τι.
ΠΑΥΛΟΣ. Σοί τδ ύπόσχομαι.
ΑΝΝΑ. Δέν θά κρατήσης την ύπόσχεσίν σου.
Παύλος. Ώ1
ΑΝΝΑ. Δέν θά τήν τηρήσης. Σέ γνωρίζω . . . Τί δυστύχημα νά
μάθης αύτό τό πράγμα ! Ήλπιζα τόσον πολύ, ότι θά σοί έμενεν άγνω
στον ! Άλλ’ άμα είσήλθον παρετήρησκ άμέσως ότι τό έγνώριζες. . . Τό
άνέγνωσα είς την φυσιογνωμίαν σου. Δέν ήδύνασο νά κρύψης την στενο
χώριαν σου . . . Σέ γνωρίζω τόσω καλά ! (Πανβις).
ΠΑΥΛΟΣ. Είναι παράδοξον 1 Αισθάνομαι ενώπιον σου άληθινά . . .
κάποιαν δειλίαν καί έπιφυλακτικότητα. Θέλω νά σοϋ είπω κάτι καί
δμως συλλογίζομαι : Πρέπει νά τής τό είπώ ; Δέν θά ήτο καλλίτερον νά
σιωπήσω ; . . . Είναι ή πρώτη φορά, ποϋ αισθάνομαι αύτήν τήν κατάστασιν . . . “Εχομεν ανάγκην καί οί δύο αναψυχής τίνος.
ΑΝΝΑ. Άλλά σήμερον δέν δύναμαι ν ’ αναχωρήσω.
ΠΑΥΛΟΣ. Δέν δύνασαι ; ’Εν τούτοις είπες ....
ΑΝΝΑ. Έσκέφθην καλλίτερον. Δέν έχω τόν άπαιτούμενον χρόνον
διά νά προετοιμασθώ.
ΠΑΥΛΟΣ. Έχομεν οκτώ ώρας.
ΑΝΝΑ. Είμαι κουρασμένη.
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ΠΑΥΛΟΣ. Καί δ Μάριος ένοικίασεν ήδη άμαξαν.
ΑΝΝΑ. Δύναται νά τήν κράτηση δι' άλλην ημέραν.

ΠΑΥΛΟΣ. Αύριον τούλάχιστον.
ΑΝΝΑ. Σήμερον κατ’ ούδένα τρόπον.
ΠΑΥΛΟΣ. Τί θά είπή δ Μάριος ; Φαίνεται δτι είναι ιδιοτροπία έκ
μέρους σου.
ΑΝΝΑ. “Ω! Ό Μάριος θά έννοήση.
ΠΑΥΛΟΣ. Καλλίτερον άπό μέ ;
ΑΝΝΑ. Δέν ήθελα νά είπώ αύτό.
ΠΑΥΛΟΣ. Άννα, δέν μοϋ συγχωρεϊς, δτι άνέγνωσα αύτάς τάς έπι-

στολάς.
ΑΝΝΑ. Βλέπεις, δτι δμιλεΐς ήδη περί αύτών ; . . . Όχι, δχι, όχι,
πτωχέ μου Παύλε, δέν είναι αύτό. Δέν έχω νά σοϋ συγχωρήσω τίποτε.
ΙΊίστευσέ με, δέν αισθάνομαι ούτε οργήν, ούτε πικρίαν. Ό Θεός γνωρί
ζει τί θά έδιδα διά νά μ.ή μάθης τίποτε. Χάριν σοϋ, διά τό ίδικόν σου
τό καλόν. Διά τήν ησυχίαν σου, όχι χάριν μου. Άλλ’ αισθάνομαι, δτι
μίαν φοράν, άργά ή γρήγορα... Άνευ ανάγκης έγεινε δράμα, θά το ίδής.

ΠΑΥΛΟΣ. Τί θέλεις νά είπής ;
ΑΝΝΑ. Δέν ήξεύρω, μή δίδης προσοχήν — συγγνώμην, (Θέλει νά

έξέλ9η)
ΓΙΑΥΛ0Σ. Φεύγεις ;
Αννα. Ναί.
ΠΑΥΛΟΣ. Λοιπόν, θά φύγωμεν αύριον ή όχι ;
ΑΝΝΑ. “Εχομεν καιρόν νά σκεφθώμεν.
Παύλος. “Ω, βεβαίως.
{'Η "Αννα απέρχεται)

ΣΚΗΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ

Παύλος, είτα Μάριος
ΠΑΥΛΟΣ (μετά τινα πανβιν). ’Άνευ ανάγκης δράμα ! (Στηρίξει τήν

κεφαλήν έπι τών όνο χειρών).
ΜΑΡΙΟΣ. Ή υπηρέτρια θά έλθη άμέσως. Ήτο είς τήν βρύσιν. Ποϋ

είναι ή Άννα ;
Π
αύλος. Είναι έξω.
ΜΑΡΙΟΣ. Λοιπόν άπόβαλε αύτάς τάς ιδέας ! Τό ταξεϊδι θά σοϋ φέρη
καλήν διάθεσιν.
ΠΑΥΛΟΣ. Δέν φεύγομεν.
Μάριος. Διατί;
ΠΑΥΛΟΣ. Ή ’Άννα δέν θέλει.
ΜΑΡΙΟΣ. Διατί ; Δέν πιστεύω νχ τή είπες ; . . .
ΠΑΥΛΟΣ. Τό ένόησε . . . Μέ ήρώτησε . . . δέν ήδυνάμην νά είπω

ψεύματα.
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ΜΑΡΙΟΣ. Σέ ήρώτησεν αύθορμήτως, χωρίς νά τή είπής τίποτε ;
ΠΑΥΛΟΣ. Κάμε μου την χάριν, μη μέ ύποβάλης καί είς άνάκρισιν.
Άν ήξευρες πώς άναγινώσκει είς την ψυχήν μου !
Μάριος. Θέλεις νά ομιλήσω μαζύ της ; Έχω τήν πεποίθησιν, δτε
τά πάντα θά γείνουν χειρότερα, αν μείνετε έδώ.
ΠΑΥΛΟΣ. Προσπάθησε ! Τ ίς ήξεύρει. Τήν εννοείς τόσω καλά. Μάλι
στα τό είπε καί ή ιδία.
ΜΑΡΙΟΣ. Άλλά μοϋ ύπόσχεσαι, δτι έν τω μεταξύ δέν θά στενοχώ
ρησα'. τόσω πολύ ;
ΠΑΥΛΟΣ. Τί νά σοϋ ύποσχεθώ ; Δέν είναι εις τό χέρι μου . . . Καθώς
τδ είπε καί ή Άννα . . . Μέ γνωρίζει. . . Δέν μέ γνωρίζεις ;
ΜΑΡΙΟΣ. Είναι είς τδ δωμάτιόν της ;
ΠΑΥΛΟΣ. Πιστεύω.
ΜΑΡΙΟΣ. Άφησε με νά ενεργήσω έγώ.
ΠΑΥΛΟΣ. Άλλά σέ παρακαλώ, άν . . . “Οχι — δχι ! Πήγαινε, θά
, ϊ* — I
ιοουμ.ε !

ΣΚΗΝΗ
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έπήγεν είς τήν ’Αμερικήν νά εύρη τδν υιόν της, τότε τής έδώκατε σεις
πενήντα δραχμάς, δέν είναι έτσι ; Ό μακαρίτης Λουδοβίκος δμως τής
έδωκε εκατό.
ΠΑΥΛΟΣ. Τί λές αυτού, άνόητη ! Αύτδς δέν ήτο έδώ τότε.
ΚΑΤΙΝΑ. Βέβαια, έδώ ήτανε. Τόν είδα έγώ ή ίδια. ΤΗλθε τήν ημέ

ραν ποϋ έφυγε ή Λιβεράτα.
ΠΑΥΛΟΣ. Ά ! Τήν αυτήν ημέραν κατά τήν δποίαν έγώ άνεχώοησα
μέ τήν γυναίκα μου ;
ΚΑΤΙΝΑ. Σείς έφύγατε τδ πρωί, καί τό άπόγευμα ήλθεν αύτός.

ΠΑΥΛΟΣ. Είς τήν έπαυλίν του ;
ΚΑΤΙΝΑ. “Οχι, όχι, έδώ· άλλά συνήντησε μόνον τον κύριον Μάριον.
Έλυπήθη πολύ, δτι δέν εύρε τδν Κύριον καί τήν Κυρίαν καί τδ έσπέρας
άνεχώρησε.
ΠΑΥΛΟΣ. Μπά ! Αύτό δέν τδ ήξευρα . . . Τότε έχεις δίκαιον . . .
Λοιπόν ήτον έδώ ; . . . Ναι, έχεις δίκαιον . . . "Ω ! ΤΗτο πολύ μεγαλόψυχος. Άφήκε δλην του την περιουσίαν είι : τδ νοσοκομεϊον.
ΚΑΤΙΝΑ. Ναι, Κύριε, άλλά τδ νοσοκομεϊον, ξέρετε . .
ΜΑΡΙΟΣ (έβω&εν καλών). Κατίνα !
Katina. Έφθασα !
Mt

Παύλος, εΐτα Katina
ΠΑΥΛΟΣ, (Μναγινώοκει aiifrtg λίαν βραδέως και μετά προβοχής
τήν έπιβτολήν, τής όποιας τονίζει έκάβτην λέζιν). «Μοί γράφεις οτι,
άν δέν σοϋ άπαντήσω, θά έπιστρέψης άμέσως». (Ομιλεΐ). Μοί γράφεις !
Χμ ! Ποϋ νά ήναι αύτη ή έπιστολή ; (Αναγινώβκει.). « Άγαπώ τδν σύ
ζυγόν μου. Αύτο είναι ή άπάντησίς μου. Δέν έ'χω νά σοϋ ε’ίπω άλλο τι
περισσότερον παρά αύτδ καί θά τδ έπαναλαμβάνω καί πάλιν καί πάν
τοτε. Σ’ έξορκίζω νά μη μέ βασανίζης». (Όμιλεϊ). Σ’ έζορκίζω νά μη
μέ βασανίζης ! (Κινεί τήν κεφαλήν).
ΚΑΤΙΝΑ. Τί ώρίζετε, Κύριε ;
ΠΑΥΛΟΣ. Έπί τοϋ παρόντος δέν σέ χρειαζόμεθα πλέον. "Οταν είναι
άνάγκη, θά σέ φωνάξωμεν.
ΚΑΤΙΝΑ. Μέ τδ συμπάθειο, Κύριε, είναι άλήθεια ο,τι λένε είς τδ χωριό;
ΠΑΥΛΟΣ. Τί πράγμα ;
ΚΑΤΙΝΑ. "Οτι δ Δήμαρχος σάς έστειλε χθές ένα γράμμα τοϋ μακα
ρίτου Λουδοβίκου μέ χρήματα πολλά διά τούς πτωχούς ;
ΠΑΥΛΟΣ. Τί είναι αύτά ποϋ λές ;
ΚΑΤΙΝΑ. Τδ έλεγε μάλιστα ή υπηρέτρια τοϋ Δημάρχου είς τήν βρύσιν.
ΠΑΥΛΟΣ. Δέν είναι τίποτε άπ ’ αύτά άληθές. Τδ ήξεύρει μάλιστα
καί ό Δήμαρχος . . .
ΚΑΤΙΝΑ. “Ω ! Τοϋτο δέν θά ήτανε παράξενο ! Ό κύριος Λουδοβίκος
δέν ήρχετο συχνά είς το χωριό’ άλλ’ δταν ήρχετο, ήτανε γενναιόδωρος.
ΠΑΥΛΟΣ. Τούτο μ’ ευχαριστεί.
ΚΑΤΙΝΑ. ’Ακόμη τόν περασμένο χρόνο, δταν ή χήρα Λιβεράτα

ΣΚΗΝΗ

ΕΒΔΟΜΗ

ΜΑΡΙΟΣ και οί ανωτέρω
ΜΑΡΙΟΣ (είς τήν Κατίναν). Πήγαινε είς τήν Κυρίαν ’Άνναν. (Ή
Κατίνα απέρχεται. Προς τον Παύλον). Έπεισα την "Ανναν διά το

ταξεϊδι.
ΠΑΥΛΟΣ. Ά !

’Αλήθεια ! Τί εύτύχημα νά έχη κανείς τοιοϋτον

συνήγορον !
ΜΑΡΙΟΣ. Καί καθώς βλέπεις δέν μού έπεσε βαρύ.
ΠΑΥΛΟΣ Στοιχηματίζω, δτι μαντεύω πώς τά κατάφερες !
ΜΑΡΙΟΣ. “Ω ! Πολύ εύκολα ! Τή . . .
ΠΑΥΛΟΣ. Όχι ! Άφησε νά σοϋ είπώ. . . Άπεφάσισες νά έλθης
μαζύ μας, δέν είναι έτσι ;
ΜΑΡΙΟΣ. ’Ακόμα καί αύτδ έγεινε. Σέ δυσάρεστε! αύτό ;
ΠΑΥΛΟΣ. Τί λές αύτοϋ ; Όσω περισσότεροι εϊμεθα, τόσω καλλίτερον ! Δέν πηγαίνομεν τάχα νά διασκεδάσωμεν ; . . . Ή μεγαλοπρέπεια
τής φύσεως, τά ταξείδια, τά ξενοδοχεία, δλα αύτά είναι πολύ ώραϊα,
άλλά ή συντροφιά ! Δέν θέλομεν δά νά σωθώμεν διά φυγής διά νά

ήμεθα μόνοι μας.
ΜΑΡΙΟΣ. Τί είναι αύτά ποϋ λές ;
ΠΑΥΛΟΣ [πληβιάζων τον Μάριον και προΰβλέπων αύτόν ατενώς).
Ναι, νά σωθώυ.εν, έννοεϊς ; Νά φύγωμεν, δπως ή Άννα κ’ έγώ είς

προηγούμενα έτη έκάμναμεν.
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ΠΑΥΛΟΣ. Βεβαίως, μισητός ! Δέν ήσο έδώ πρό μιας στιγμής. Δέν

I

ΜΑΡΙΟΣ. Δέν έννοώ τίποτε.
ΠΑΥΛΟΣ. Δέν μοϋ είπες, ότι δ Λουδοβίκος κατά τδ παρελθόν έτος
ήτον έδώ . . . ούτε ποιαν ημέραν ήτο έδώ.
Μάριος. Δέ ν ήξεύρω, δέν ένθυμοϋμαι.
ΠΑΥΛΟΣ. ’Ώ ! Μή κάμνης έτσι. Σέ παρακαλώ. Τδ έγνώριζες, έγνώ
ριζες δτι ή Άννα ήθελε ν’ άναχωρήση εις Ελβετίαν διά νά φύγγι μακράν έκείνου καί έγώ μετέβην μετ’ αυτής. Βλέπεις τώρα; Ό σύζυγος
άναχωρεϊ μετά τής γυναικός του, έπειδή δ άλλος ερχεται !
ΜΑΡΙΟΣ. "Ε ! Καί άν ήτο αύτό ; Τοϋτο δέν σέ φωτίζει ούτε περισ
σότερον, ούτε ολιγώτερον άπο ό,τι σέ έφώτισαν αί έπιστολαί.
ΠΑΥΛΟΣ. “Ω ! Όχι. ’Ολίγον περισσότερον. Κάτι περισσότερον. "Ενα
λιθαράκι έπί του άλλου, καί έν άλλο σχηματίζουν βάρος, τό όποιον κατα
συντρίβει ένα άνθρωπον. Βεβαίως τοϋτο φωτίζει κάτι περισσότερον. Με
ταξύ άπομακρύνσεως καί φυγής ύπάρχει διαφορά. Δέν είναι τδ αύτό
πράγμα. "Ισταται κανείς μακράν άπέναντι τών φορτικών, άλλ ’ όταν
κανείς φεύγχι, σημαίνει, δτι ύπάρχει αίτια φόβου.
ΜΑΡΙΟΣ. Είσαι δ πρώτος άνθρωπος, δ όποιος διατίθεσαι κακώς, διότι
ή σύζυγός του έκαμε τδ καθήκον της.
ΠΑΥΛΟΣ. Χμ ! Καθήκον ! Λέξις μισητή !
ΜΑΡΙΟΣ. “Αν ύπάρχη είς τον κόσμον έντιμος γυνή. . .
ΠΑΥΛΟΣ. Γυνή ή σύζυγος ;
Μάριος. Τό ίδιο είναι.
ΠΑΥΛΟΣ. Όχι, όχι, ή γυνή είναι διά πάντας, ή σύζυγος είναι
δι ’ έμέ μόνον. Πιστεύεις ότι νυμφεύεται τις μίαν γυναίκα, διότι είναι
έ'ντιμος ; Όχι, ουδέποτε. Ένυμφεύθην την “Ανναν, διότι την ήγάπησα
καί διότι έπίστευα, δτι μέ ήγάπα. Υπάρχουν χιλιάδες έντιμων γυναι
κών, άλλά μία μόνον είναι έκείνη, την δποίαν άγαπώ, μία μόνον, ή
όποια μ’ άγαπ^. . . έάν τοιούτον τι ύπάρχη.
Μάριος. ’Αλλά, ΙΙαϋλε!
Παύλος. Καί άν ήγάπα έκεΐνον ; Λέγε, άν αυτή τόν ήγάπα ! ’Άν
έκ κα&ήκοντος τόν άπέκρουσεν ; Ώμίλησε ! Τί γίνομαι έγώ τότε ; Άν
ήδυνάμην νά τόν πολεμήσω !... Άλλ’ είναι νεκρός καί άπέθανεν έξ έρω
τος πρός αυτήν. Άν αύτη τον ήγάπα, δέν ύπάρχει είς την γήν ούδεμία
δύναμις ικανή ν ’ άποσπάση τήν εικόνα του άπδ τήν καρδίαν της.
ΜΑΡΙΟΣ. Τδ πιστεύεις ;
ΠΑΥΛΟΣ. Δέν ήξεύρω. Καί αύτό δέ είναι, δτι οέν ήξεύρω ! Καί θέλω
νά το μάθω. Θέλω νά μοί το ε’ίπη καθαρά ή ίοία . Καί θά μοί το είπη...
Καί άν τον ήγάπα ; . . . "Ω ! βεβαίως. Τοϋτο θά ήτο θαυμασιώτερον !
"Ολος δ κόσμος έπρεπε νά θαυμάση ! Μεγάλη ίκανοποίησις δι ’ έμέ !
“Ω ! Θά τήν έθαύμαζον καί έγώ, άφ ’ ού, έν ώ ήδύνατο νά μ’ άπατήση
έξ δλοκλήρου, μέ ήπάτησε μόνον έν μέρει.
ΜΑΡΙΟΣ. Είσαι παράφρων !
ΠΑΥΛΟΣ. Άλλά δέν βλέπεις λοιπόν, δτι τή είμαι μισητός ;
Μάριος. “Ω! Θεέ μου!

έπικαλεϊται τήν συνδρομήν σου διά νά μέ έπιτηργ,ς ;
Μάριος. ΙΙλανάσαι ... Σε δρκιζομαι οτι . . . _ „
ΠΑΥΛΟΣ. Δέν σέ πιστεύω . . . Πρέπει να μοι το ειπη.
(Θελίΐ ν’ άπέλ&η)

Μάριος. Τί κάμνεις
ΠΑΥΛΟΣ. Θέλω νά τήν έρωτήσω.
Μάριος. Όχι, Παύλε.
,
ΠΑΥΛΟΣ. Άφησε με. (Καλεΐ μεγαλοφώνως).

Αννα .

,
Αννα .

ΜΑΡΙΟΣ. Είσαι αχάριστος.
ΠΑΥΛΟΣ. Άν μ’άγαπ?, δέν θά τήν βαρυνη τίποτε να ελθη ά.ν όμως
έξ Χίας ήγάπα Χον, τότε δέν τή οφείλω ούδεμίαν χαριν.

ΣΚΗΝΗ

ΟΓΔΟΗ

ΑΝΝΑ καί οί ανωτέρω

Μ

ΠλΥΛΟ^ί
ΜάΙσ-α

Μάριον, ό όποιος ηγέρ&η ΰι ά ν’ άπέλ&{] ).
Άννα. “Ηθελον νά σ’ έρωτήσω περί ενός πραγμα-

τοΓ/οίαδήποτε καί’άν ήθελεν είσθαι ή άπάντησίς σου, θα σε πιστευσω.

ΑΝΝΑ. Είμαι πεπεισμένη περί τούτου
ΠΑΥΛΟΣ. Δέν είναι αλήθεια, οτι παρεκαλεσες .
μαζύ μας ; ’Εννοώ όχι σήμερον.*
Αννα. Ούτε σήμερον, ούτε άλλοτε.

ρ

οδτ* τώ ,ρ=ίτ..«.
ίίπω ...bl Μάριος Si, ίρχ.το. οίτο Ιγώ »

ΠΑΥΛΟΣ.
ΜλΡΤΟν Ακόυσες I Αύτο είναι πράγματι γελοία . Σου εΐι
ΑΝΝΑ -Οχ“ Μάρ... Si, *« «U γ.«ς, I

ΠλΑος.' Αί, Λα.
Ρ“ Α™λ”··Ω-

~

η

δ

αρόί.σίς r·” ” “!“> ■«"·'’ ™’

τ-τ= i/..ί

,ά αΛττώα.τ Ιψρά

ήμερων θά άνεχώρουν μάλιστα μονή μα,υ σου.
Μάριος. τΩ Θεέ μου!
Λ
.
ΠΥΥ ΥΟν Έυοβεΐσο, δέν είναι άληθές ; δτι θα ελεγεν οχι !

ΠΑΥΛΟΣ. Σημαίνει άρα γε τοϋτο, ότι ή συντροφιά έμου μόν-υ σοϋ

ήτο δυσάρεστος ;
,
Αννα. Δυσάρεστος όχι 1 Άλλά θά με ανησυχεί.

!θ8
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Παύλος. Καί δύναταί τις νά έρωτήση διατί ;
Αννα. Τώρ α ναι. Διότι έπήλθε δυστύχημα, τοϋ οποίου τά αίτια σοϋ
ήσαν ποότερον άγνωστα, έν ώ ήδη τά γνωρίζεις. Άπό της στιγμής
άφ ’ ής τά έμαθες, είναι εύνόητον, δτι έπρεπενά ήμαι ανήσυχος. Χάριν
της ειρήνης τής ΐδικής σου έπρεπε νά κρύψω την ανησυχίαν μου καί ειχον
δικαίωμα πρός τοϋτο, διότι, ώς πρός σέ, δέν ύπήρχε λόγος νά μεμφθώ
έμαυτήν. Εννοείς δτι είναι πολύ βαρύτερον νά κρυφθή τις, δταν είναι
διαρκώς μετ ’ άλλου, ένώ ή παρουσία ενός τρίτου . . .
Μάριος Βλέπεις, βλ έπεις ;
ΑΝΝΑ. Ό Μάριος είχε τήν καλήν ιδέαν νά μάς άκολουθήση.
ΠΑΥΛΟΣ. *0 Μάριος . . . Τί έγνώριζεν ό Μάριος ;
ΑΝΝΑ. Δέν ήξεύρω.
ΠΑΥΛΟΣ. Δέν σοϋ ώμίλησεν ούδέποτε περί τοϋ Λουδοβίκου ;
ΜΑΡΙΟΣ. Μή τοϋ απαντάς Άννα, μή τοϋ άπαντάς. Μή μένης έδώ . . .
Είναι άσθενής. Δέν έννοεϊ τί λέγει . . . Πτωχέ Παϋλε ! . . . Θά περάση
—καί τότε βέβαια θά καταλάβη.
ΑΝΝΑ. Άχ ! "Όχι ! είναι περιττόν 1
ΠΑΥΛΟΣ. Τραγωδία άνευ ανάγκης ! Δέν έχει οϋτω Άννα ;
ΑΝΝΑ. Επιθυμείς άλλο τι ;
ΠΑΥΛΟΣ. Ναί. Θέλω τάς έπιστολάς, τάς όποιας σοϋ έγραψεν ό
Λουδοβίκος.
ΑΝΝΑ. Είναι δικαίωμά σου. Τάς έχω. (Κινείται πρδς τήν έξοάον).
Παύλος. Όλας.
ΑΝΝΑ. ( Έπιβτρέφει καί δίδει αντω κλείδα). Είναι εις τό γραφεϊον
μου, είς το πρώτον χώρισμα δεξιά. Είναι δεμένον μέ μαύρην ταινίαν.
ΠΑΥΛΟΣ. Καλά. (’Εξέρχεται).
*ί*

ΣΚΗΝΗ

ΕΝΝΑΤΗ

Αννα, Μάριος, εϊτα ΙΙαυαος
ΜΑΡΙΟΣ. Συγχώρησε τον, Άννα’ δέν ήξεύρει τί κάμνει. Σέ άγαπά
τόσον πολύ . . . άλλά είναι άδύνατος χαρακτήρ.
ΑΝΝΑ. Δέν έκτιμά τήν θέσιν τοϋ άλλου.
ΜΑΡΙΟΣ. Όπως δλοι οί αδύνατοι. Άλλά σέ άγαπά, σέ άγαπά !
ΑΝΝΑ Πολύ άσχημα μέ άγαπά.
ΜΑΡΙΟΣ. Όχι. Εις σέ εναπόκειται νά τόν κρατής έν τή λογική όδώ.
ΑΝΝΑ. Έφ’δσον τοϋτο ώυελεϊ κατά τι 1
( Ο Παύλος επιστρέφει φόρων τας έπιστολάς, λαμβάνει έκ τοΰ γραφείου καί τάς
προηγουμένας και ρίπτει άμφοτέρας τάς δέσμας εις τήν εστίαν).

ΜΑΡΙΟΣ. Τί κάμνει αύτός έκεΐ ; Ίοέ, Άννα.
[Ή 'Αννα απαθής, βλέπει τάς έπιστολάς καιομένας. ‘Ο Μάριο; τή φιλεΐ τάς
χεϊρας.— Ό Ιΐαΰλος πλησιάζει τήν 'Άνναν μ'ε συμπεπλεγμένας τάςχεϊρας συγκεκινημένος, έκχύνεται ειτα εις δάκρυα καί γονυπετεΐ είς τούς πόδας της. Ό
Μάριος εξέρχεται δύσθυμος, ανήσυχος).

ΣΚΗΝΗ

ΔΕΚΑΤΗ

Αννα, Παύλος
ΠΑΥΛΟΣ. Δύνασαι νά μέ συγχώρησης ;
ΑΝΝΑ (&έτει τήν χεΐρα έπ'ι της κεφαλής τον Παύλον όκνή, επιει
κής, ά&νμος). Έγέρθητι.
ΠΑΥΛΟΣ. Είπέ μου, δτι μέ συγχωρεϊς.
ΑΝΝΑ. Ναί, ναί. Έγέρθητι. . . Όχι έτσι . . . μέ κάμ-νεις κακό.
ΠΑΥΛΟΣ
Δέν ήξεύρω τί συνέβη έντόςμου... άλλ’έφοβήθην.
ΑΝΝΑ. Τό είδα, ναί, άλλά ησύχασε.
ΠΑΥΛΟΣ. Ό Μάριος δέν έχει τακτ. Αύτό μ’ εφερεν άπ ’ αρχής μα

κράν πάσης άντιλήψεως.
(Ή ’Άννα δεικνύει διάθεσιν νά έξέλθη)

Μή φεύγης. . . Μείνε έδώ . . . μόνον όλίγας στιγμάς. (Ή "Αννα
κά&ηται επί σοφά). Βλέπεις δτι ή έξαψις έκείνη παρήλθεν. Είχες δί
καιον. Άλλά δύνασαι νά φαντασθής είς ποιαν ψυχικήν κατάστασιν εύρίσκομαι. ('Εγείρεται και βαδίζει έν τω δωματίω). Τί σημαίνει ιδίως,
κατ’ ούσίαν, ή μεγάλη αΰτη τρικυμία τής ψυχής μου ; Άποδεικνύει δτι
σέ άγαπώ, καί τοϋτο είναι τό κυριώτερον, ώς νομίζω. Άπό πέντε έτών
εϊμεθα σύζυγοι, καί δύνασαι νά ειπης, άν σοϋ έδωκά ποτέ τήν έλαχίστην άφορμ.ήν παραπόνου. Πιστεύω όχι . . . καί πέντε έτη είναι μακρός
χρόνος. Απέκτησα καλήν θέσιν διά τής έργασίας μου, είσαι σχετισμένη
μέ τήν καλλιτέραν κοινωνίαν, ούδέποτε, ούδέ άπαξ, μετέβην είς διασκέδασιν μόνος. Οί άλλοι μετά έν έτος έπανέρχονται εις τήν λέσχην των,
έγώ παρήτησα καί τήν λέσχην καί τούς φίλους μου. Δέν έννοώ μέ αύτά,
δτι προσέφερα ύπηρεσίαν, άλλά. . . (Λαμβάνει ώργιβμένος έν κά&ισμα). Χίλιες φορές είπα είς τόν Μάριον, δτι πρέπει ν ’ άντικαταστήση
αύτός τά έπιπλα. Ίδέ, άν τό έκαμε. Καί ή οικία άνήκει άποκλειστικώς είς ημάς τούς δύο. Είς τό Μιλάνον είχαμεν καλλίτερα.
ΑΝΝΑ. Κάμε μου τήν χάριν, μή πηγαίνης τόσω άνω κάτω. Ησύχασε!
ΠΑΥΛΟΣ. Συγγνώμην. . . Δύναμαι νά καθήσω πλησίον σου; Πότε
θά σέ ϊοω νά μειδιάς πάλιν, Άννα ; ( Η "Αννα εγείρεται νά έξέλ&η).

Όχι, μή φεύγης ! Δέν μ’ έσυγχώρησες ;
ΑΝΝΑ. Τί θέλεις, Παϋλε ; . . . σέ παρακαλώ, τί θέλεις άπό μέ ;
Είπέ μου.
ΠΑΥΛΟΣ. Μοϋ έζήτησες καί έλαβες τήν ύπόσχεσιν, δτι ούδέποτε θά
σοϋ κάμω λόγον. . . .
ΑΝΝΑ. Άλλά συγχρόνως σοϋ είπα, δτι δέν θά δυνηθής νά τηρήσης
τήν ύπόσχεσιν σου. . . . Σέ παρακαλώ, μή μ’έρωτάς. Όταν δέν θά
ύπάρχη πλέον κανείς κίνδυνος, θά σοϋ τά εΐπω δλα, χωρίς νά μ’ έρωτήσης. Άλλά θέλω έγώ νά ορίσω τήν στιγμήν έκείνην, έννοεις ;
ΠΑΥΛΟΣ. Καλά, μή μοϋ λέγης τίποτε, άλλά άς φύγωμεν μαζύ,

ΠΟΙΚΙΛΗ
μαζύ μόνον. Ώς σημεϊον ειρήνης. . . Έλθέ μαζύ μου καί θά ίδης ποια
άγάπη. . .
ΑΝΝΑ. Μη ζητής αύτό, Παύλε ! ’Άν τό άπαιτής, θά σέ άκολουθήσω, άλλά. . . .
ΠΑΥΛΟΣ. Όχι, δχι δέν τό απαιτώ. Τό βλέπεις καλώς, ότι σέ ικε
τεύω. Δέν θέλω νά σέ βιάσω εις τίποτε, άλλ’ ακούσε μόνον : γνωρίζω
πάν δ,τι έπραξες. Ώ ! θά κατορθώσω καθ’ δλον μου τόν βίον νά σοϋ τό
άνταποδώσω. Τό αναγνωρίζω, δέν ύπάρχει έπί της γης γυνή δυναμένη
νά έξισωθή πρός σέ. Είσαι άγια. Άλλά πρέπει νά είσδύσης είς την ψυ
χήν μου καί νά μέ συμπονέσης. {'Η "Λννα μειδιά πικρώς). Διατί θέλεις
νά παρατείνης την βάσανόν μου διά τής σιωπής σου ; Είπες ; δταν δέν
θά ύπάρχη πλέον κίνδυνος. Τί κίνδυνος είναι αύτός ; Τί δύναται δ χρόνος
νά μεταβάλη μεταξύ μας ; . . . Σταθερώς σέ ήγάπησα, σέ άγαπώ καί —
το βλέπεις — αύτην την στιγμήν σέ άγαπώ τόσον, δσον ούδέποτε σέ ήγά
πησα . . . Δός μου τό χέρι σου . . . τό χέρι μόνον ! Θεέ μου, Άννα !
Πόσον είσαι ώραία ! Καί είσαι ίδική μου, είσαι σύζυγός μου . . . καί ο
δρκος τον όποιον μοί έδωκες, δταν ένυμφεύθημεν, δέν είναι μόνον δρκος
πίστεως, άλλά καί δρκος αγάπης! Έλθέ, Άννα.
Αννα Όχι, δχι, δχι!
ΠΑΥΛΟΣ. Όχι; ! ! Φοβείσαι, πώς; νά μη τοϋ δείξης άπιβτίαν ;
ΑΝΝΑ. Παύλε ! Παύλε !
ΠΑΥΛΟΣ. Καί άν έγώ τό θέλω.
ΑΝΝΑ. ΙΙαϋλε !
ΠΑΥΛΟΣ. Καί άν τό άπαιτήσω ;
ΑΝΝΑ. Τοιουτοτρόπως είς μίαν στιγμήν θά καταστρέψης δλον τό έ'ργον μου. Άλλά, Παύλε, σκέψου δμως, δτι ή βιαιότης σου είναι δι * έμέ
άπαλλαγή.
ΠΑΥΛΟΣ. Ώ ! Ώμίλησον μόνον !
ΑΝΝΑ. Τό θέλεις λοιπόν ; Ήλθομεν λοιπόν είς αύτό τό σημεΐον ; . . .
Εκαμα δ,τι ήδυνάμην νά τό εμποδίσω.
ΠΑΥΛΟΣ. Ναι ! Ώμίλησον !
ΑΝΝΑ. Λοιπον καλά ! Ήγάπων τον Λουδοβίκον και τον άγαπώ
ακόμη !
ΠΑΥΛΟΣ. {Μετά μικράς κραυγής). ΤΑ 1
ANNA. (LQj άπό εφιάλτου άπαλλαββομένη, με πρόβωπον αύγάξον,
ΰπεύδουοα). Ναι, τον ήγάπων, τόν ήγάπων ! Ακούεις ; Τόν ήγάπων
καί αισθάνομαι χαράν άπειρον νά σοϋ τό λέγω. Ναι, δέν έβλεπες λοι
πόν δτι σχεδόν άπέθνησκον έκ τοϋ πόθου νά κηρύξω είς δλον τόν κόσυ.ον
δτι τόν άγαπώ ; Καί δταν ή άγρια ορμή τής περιέργειας σου μ’ έβασάνιζε, έλεγον, ότι μέ έξωθεϊς παρά πολύ. Καί ιδού δτι τό κατώρθωσες...
Ναι, τόν ήγάπων, καί τον άγαπώ άκόμη" καί δέν ήγάπησα ούδένα άλ
λον έκτος αύτοϋ καί αισθάνομαι τώρα μετάνοιαν, διότι υπήρξα ενάρε
τος ! Μέ έννοεϊς τώρα ;
ΠΑΥΛΟΣ Καλά. ( Εγείρεται νά

ΑΝΝΑ. Ώ ! Όχι ! Μείνε έδώ καί άκουσέ με. Ήθέλησες νά ομι
λήσω : Τώρα ομιλώ . . . Θά έννοήσης, οτι μετά μίαν συνομιλίαν, όποια
είναι αύτή, τά πάντα πρέπει νά τελειώσουν μεταξύ μας. Πρέπει νά
είπωυ.εν πρός άλλήλους, δ,τι έ'χομεν άκόμη νά. είπωμεν. Τί έ'πραξες
δι ’ έυ.έ ; Δέν ήδυνήθης ούτε νά ίδης. Τουλάχιστον κατώρθωσες νά ύποπτευθής ; Όχι ! Έχρειάσθη ν’ άποθάνη ό άνθρωπος. Άλλά τί λέγω ;
Ούδέ τότε άκόμη. Άφ’ ού'δέν έ'παθες, δπως τώρα πάσχεις, ήδυνήθης νά
έννοήσης τί έγώ έπασχον ; Δέν παρετήρησες ούδ ’ έλάχιστον μέρος έκ τής
βαθυτάτης μου άνησυχίας. Έκοιμάσο πλησίον μου καί δέν ένόησας, δτι
τάς πρώτας νύκτας έσφιγγον μέ τούς οδόντας το προσκέφαλου οιά νά
μη φωνάξω. ’Ιδού αίφνης μανθάνεις δλην τήν άλήθειαν, δτι έγώ, ή σύ
ζυγός σου, έπί έν έ'τος διά παντός τρόπου ύπερασπίσθην τήν ησυχίαν σου
καί έκαμα έκεϊνο, τό όποιον ό κόσμος λέγει έκπλήρωσιν καθήκοντος.
Τώρα τό πρώτον έξηγέρθη ή περιέργειά σου καί έν τή βαναύσω αύτής
σφοδρότητι ήδυνήθη νά έκβιάση τήν ψυχήν μου καί νά σύρη έξ αύτής
είς τό φώς δ,τι είς τά μύχια αύτής έκρύπτετο ! . . . Ώ ! Όχι, άγαπητέ
μου Παύλε, τά πάντα έτελείωσαν πλέον ! Ήθέλησες διά τής βίας νά
άνοιξης τήν ψυχήν μου. ’Ιδού λοιπόν ! Παρετήρησες, δτι δέν περιέχει
πλέον τίποτε διά σέ.
ΠΑΥΛΟΣ. Τίποτε ; . . “Εχεις δίκαιον ! “Εχεις δίκαιον, ναι, είναι
αλήθεια. . . Ούδέποτε έλαβον τήν άγάπην σου ; Δέν τό είπες ; Τώρα
λοιπόν έχεις δίκαιον ! Καί μολαταύτα ήξεύοεις τί κάμνω έγώ ; Σ ’ έκδιώκω έξω τής οικίας μου.
ΑΝΝΑ (χαι'ροΐΜβ),Ά! Φεύγω! Φεύγω! Φεύγω! Καί δέν θά έπιστρέψω
ποτέ. Άλλ’ ούτε σύ νά έλθης πρός έμέ ! Δέν έχω πλέον δύναμιν νά
αισθανθώ οίκτον ! Άφ’ού σέ άποχαιρετίσω τώρα καί διαβώ τό κατώφλι,
θά ήμαι νεκρά διά σέ. {Σπεύδει πρός τό δωμάτιον αυτής. Ό Παύλος
διατελεΐ έννεός και περιμένει. Μικρά παΰύΐς.— Ή “Λννα επιστρέφει
φέρουβα πίλον και μανδύαν και διευθύνεται προς τήν έξοδον).
ΠΑΥΛΟΣ {ρίπτεται-ε’π’αύτής). Όχι, Άννα, δχι, δχι, δχι! {Τήν
περιβάλλει διά τών βραχιόνων του). Εϊμεθα καί οί δύο παράφρονες. Τί
θά γείνωμεν καί οί δύο είς τό υ.έλλον ; Δέν δύναμαι νά ζήσω άνευ σοϋ !
Μη φεύγης ! Δέν θέλω, Άννα, νά φύγης! ( Η “Λννα προσπαθεί νά
άπαλλαγή). Μείνε! μείνε! Ήυ.ην τρελλός .... καθ’ δλον τόν βίον
μου .... καθ’ δλον τόν βίον υ.ου. . . “Ελεος “Αννα! ’Άν σ’ άφήσω
άπό τούς βραχίονας μου, άν φύγης, Άννα, δέν θά έπιστρέψης πλέον, τό
αισθάνομαι, καί τότε το πάν έτέλειωσε, διά πάντοτε ! ( Η Λννα έκ-

φεύγει) Άννα ! Άννα !
ΑΝΝΑ. Χαϊρε ! { Εξέρχεται βπεύδουϋα).
( Ή αυλαία πίπτει)
(Ιανουάριο! 1899

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΡΟΝΤΗΡΗΣ

ΙΣ έ'τι κρίκος συνόέων ήμάς μετά τής γιγαντομάχου γενεάς
διεσπάσθη, μία ετι ελπίς ηθικού θάρρους κατέπεσεν, έν ετι
δνομα, έκ των επιφανέστατων διεγράφη έκ της ζωής. Ή
ιστορία των εθνών στηρίζεται επί ονομάτων. ’Ολίγα δέ ονό
ματα έν τώ νεοελληνικω Πανθέω εχουσι τό κύρος καί την βαρύτητα τού
ονόματος Καραϊβκάκης.
Καί τού Καραϊσκάκη τού δημοφιλούς ήρωος της Ρούμελης, τού καθαγιάσαντος το χώμα τού Φαλήρου, τού Γεωργίου Καραϊβκάκη, ο μόνος
υιός Σπυρίδων άπέθνησκεν παρά τούς πρόποδας τού Λυκαβητού την
14 ’Ιουλίου 1898 έν γαλήνη, έν μέσω τών οικείων του, συζύγου καί
τέκνων, εύλαβώς καί μετ ’ άγάπης περιστοιχιζόντων τό νεκρούμενον σώμα.
Ποιας δεν άνερρίπισεν αναμνήσεις πολυτίμους δ θάνατος τού έντιμου
Άντιστρατήγου καί ποιας τής ιστορίας σελίδας δέν ύπέμνησεν ή πνοή
τού θανάτου, ήτις ορμητική είσήλθεν εις τον οίκον Καραϊσκάκη !
Ό Σπυρίδων Καραϊακάκης έγεννήθη έν Καλάμω τής ’Ιθάκης τώ
1826, έ'νθα είχον καταφύγη τα γυναικόπεδα τών έπαναστατών. Άπορφανισθείς τού πατρός, φονευθέντος τό επόμενον έ'τος τής γεννησεώς του,
έ'τυχε τής πρώτης αγωγής παρά τή οΐκογενείικ Σκυλοδήμου έν Βαλτω,
έμπνευσθείς ύγιεστάτης ανατροφής.
ΤΗτο μόλις δεκατετραέτης, δτε δ άείμνηστος βασιλεύς Όθων προστατεύων υιόν τοσούτον ένδοξου πατρός, άπέστειλε δαπάναις του τον νεα
ρόν Σπυρίδωνα εις τήν Στρ. προπαρασκευαστικήν σχολήν τού Μονάχου,
μετά τό πέρας δ’ έκεϊ τών σπουδών του έπανελθών, κατετάχθη εις τήν
ήμετέραν Στρ. σχολήν τών Εύελπίδων, δθεν έξήλθε τώ 1850 μέ τόν
βαθμόν τού άνθυπασπιστού τού πεζικού.
Ώς αξιωματικός εΐργάσθη κατά τά πρώτα έ'τη μετά μοναδικής δραστηριότητος ύπέρ τής δημοσίας ασφαλείας, ού έ’νεκεν έτιμήθη, άνθυπολοχαγος ών, διά τού παρασήμου τού Σωτήρος. Άλλ ’ δ ορμητικός χαρακτήρ του δέν ήρκέσθη. Εις τό 1854 . έκ τών πρώτων συμμετέσχε τής
’Ηπειρωτικής έπαναστάσεως, ήτις καί τώ άφήκε τάς ώραιοτέρας έντυπώσεις, παρά τό πλευράν τού Κ. Τζαβέλλα.
Ό Σπ. Καραΐβκάκης διεκρίνετο τότε διά τό αρρενωπόν, άλλά καί
γλυκύ συγχρόνως τής μορφής· έπιβλητικός, αξιοπρεπής, φέρων πλήρη
τήν συναίσθησιν καί τού ονόματος καί τής έν τώ στρατεύματι θέσεως
αυτού, ήτο αγαπητός εις πάντας, ιδιαιτέρας δ ’ έκτιμήσεως άπελάμβανε
παρά τού βασιλέως Όθωνος, δ’στις καί Διαγγελέα αυτού τόν προσέλαβε,
λοχαγόν όντα, όταν δ’ δ άναξ έξωρίσθη, δ Καραϊσκάκης πιστός εις τό
ίδιον καθήκον, τόν παρηκολούθησεν ίν τή έξορία του, συυ.πονών εις
τ’ άτυχήματα τού πατριωτικωτάτου έκείνου ήγεμόνος.
Έπανελθών δ Καραϊσκάκης μετά τήν άποκατάστασιν τής διασαλευθείσης έν Ελλάδι τάξεως, έπολιτεύθη, έκλεγείς τώ 1865 βουλευτής
Βάλτου, τώ οέ 1875 βουλευτής Ευρυτανίας, δτε καί προσελήφθη'ύπό τού

(ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ)
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Καρδίτσας, λαβών μόνον οκτώ ψήφους εις τδ δχι τής κάλπης του ! . . .
Πέμπτην φοράν γίνεται καί πάλιν ύπδ τδν άλησμόνητον Τρικούπην
ύπουργός, άλλά ζήτημά τι προβιβασμού τοϋ Γρίβα, δν δ Καραϊσκάκης
δεν έδέχετο νά πριβιβάση δίχως νά προβιβασθή δ άρχαιότερός του Μεταξάς, έψύχρανε την τέως θέρμην φιλίαν μεταξύ Τρικούπη καί Καραισκάκη, οστις καί παρητήθη τοϋ ύπουργικοϋ άξιώματος. Έκτοτε άπέσχε
τοϋ πολιτικού βίου, ύπηρέτησε δ’ είς τδ στράτευμα ώς φρούραρχος Κερ
κύρας, κατά δέ την έπιστράτευσιν τοϋ 1886 προαχθείς είς ύποστράτηγον,
άνέλαβε την άρχηγίαν τών έν Ήπείρω στρατευμάτων. 'Ως άρχηγδς δ
Καραϊσκάκης άφηκεν άνεξαλείπτους άναμνήσεις άνδρδς κατ ’ εξοχήν έν
τιμου, πεφωτισμένου καί φιλονόμου. Μετά την άποτυχίαν τοϋ κινή
ματος διωρίσθη άρχηγδς τοϋ έν Μεσολογγίω Bou αρχηγείου, διαμείνας
αυτόθι έπί επτά έτη. Άλλ’ δ Καραϊσκάκης ειχεν είσέλθη ήδη είς τδ
γήρας. Μετετέθη τώ 1893 είς ’Αθήνας, καί πάλιν τώ 1896 είς Μεσολόγγιον, δτε καί έζήτησε τήν άποστρατείαν του, κατόπιν έντιμου πεν
τηκονταετούς στρατιωτικού βίου. Ή ύγεία του πλέον έκλονίσθη, ύπεθάλποντο δέ τά σπέρματα τής νόσου, ήτις καί τον έφερεν είς τόν τάφον.

Ό ύπερεβδομηκοντούτης στρατηγός, τετιμημένος ύπδ τοϋ παρασήμου
τών Άνωτέρων Ταξιαρχών, τοϋ Μεγαλοσταύρου τής Γερμανίας καί άλ
λων ξένων κρατών, άφήκεν είς την οίκογένειάν του άντί πλούτου τδ
παράδειγμα τοϋ ίδιου βίου. Καί δι ’ αύτο άπέθανεν έν τή γαλήνη τοϋ δι
καίου, έν ταϊς άγκάλαις τής οικογένειας του καί παρά τδ πλευρδν τοϋ
μόνου υιού του, δν έπρόφθασε νά ϊδη άξιωματικόν. "Ηρεμοι καί γλυκείς
ύπήρξαν οί τελευταίοι λόγοι τοϋ Σπυρίδωνος Καραΐβκάκη, ώς ήτο καί
δλόκληρος ή ζωή του, ζωή συντηρητικού, νομοταγούς καί φιλοπάτριδος
άνδρός, παντοειδώς ύπηρετήσαντος τήν Πατρίδα του καί ώς μόνον ειρω
νείας ΙΙαλλάδιον κληροδοτήσαντος τή οικογένεια αυτού τήν δόξαν τοϋ
μεγάλου ονόματος του. Έάν δέν έλαχε καί είς αύτον το μέγα έργον νά
προσφέρη είς τήν χώραν τάς ήρωϊκάς θυσίας, δι ’ ών έκλεισε τ’ όνομα
τής νεωτέρας Ελλάδος δ πατήρ αύτού, ούχ ήττον περιφανώς μετέσχε
τής άνακαινιστικής δράσεως τών άνδρών έκείνων, είς οΰς έκληροδοτήθη
τδ ούχί μικρότερον έργον τής συντάξεως τής άποτεφρωμένης καί έλευθερωθείσης χώρας καί τής χορηγήσεως αύτή θεσμών, φερόντων την σφρα
γίδα τοϋ χαρακτήρος τοϋ έθνικοϋ πνεύματος καί τής ιστορίας αύτής.
Ό βίος τοϋ Σπυρίδωνος Καραϊβκάκη άποτελεϊ σελίδας τιμής πρός
τήν νεωτέραν ’Εθνικήν έργασίαν καί την φιλοπατρίαν, προς την άληθή
μόρφωσιν τοϋ 'Ελληνικού Στρατού. Πάντοτε έδρασε καί ώς πολιτευό
μενος καί ώς στρατιώτης καί ώς πατριώτης δ γηραιός στρατηγός, οστις
είσέτι έξεπροσώπει παρ’ήμΐν μίαν άπδ τάς άρχαιοτέρας καί μεγάλας
στρατιωτικάς μορφάς, ού δέ ή μέχρι ύστάτης πνοής απεριόριστος έθνικη
αισιοδοξία άπετέλει άντίφασιν πρός τήν πένθιμον ταπείνωσιν τοϋ φρονή
ματος γενεάς, ής όνειρον κατέστη ή ύλική εύμάρεια καί έλπίς ή έπιδεικτική ματαιότης....
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Μ ΑΝΙΩΔΩΣ

ol άνεμοι
απόψε διασχίζουν
τά κύματα κ ’ εις μέλανας
σκοπέλους καταιγίζουν.
'Άς πνέουν’ ας ακούεται
ό άγριός των ήχος,
σύ δύνασ’ εις τήν κρύπτην μου
νά κοιμηθής ήσύχως.
Ω, ναι’ ύπό τήν άπαυστον
βοήν ακτής έρημου
κοιμήσου ύ'πνον ήρεμον,
Γαλάτεια λευκή μου.

II όψις θά καθίστατο
ώχοά τής Αφροδίτης,
άν έβλεπον τό σώμα σου
ποτέ οΐ οφθαλμοί της.
’Ώ! έχεις τόσον ευπλαστον
κ’ έπίχαρι τό σώμα
ώστ ές αγάπης καί ό Ζευς
■ θά έφθινεν ακόυ,α.
’Άς μαίνεται ό άνεμος’
εις τό κατάλυμά μου
κοιμήσου σύ, ωραία μου,
λευκή Γαλάτειά μου.

"Οταν ό Νότος άντηχή
μετά πνοής βιαίας,
κρύπτετ ’ εις κοίλιομα δουός
ή πίτυος αρχαίας
ή εύπαθής περιστερά
ώς έν τή φωλεα της,
τήν κεφαλήν της κρύπτουσα
ύπό τήν πτέρυγά της.
Εις τό βαθύ μου σπήλαιον
έν άσφαλεϊ γαλήνη,
κοιμοΰ, λευκή Γαλάτεια
καί σύ, καθώς έκείνη.

Ό φοβερός σου έραστής
από τής Σικελίας
σέ κράζει . . . βρέχων τήν ακτήν
μέ δάκρυ αγωνίας.
ΓΙλήν άφες . . . άφες τον τυφλόν
τής πυριφλέκτου νήσου
νά έπαυςάνη τής ύγοας
τόν μυκηθμόν αβύσσου.
Σύ ύπό ταύτης τής φρικτής
νυκτός τήν τρικυμίαν
κοιμοΰ, λευκή Γαλάτεια,
μέ ήρεμον καοδίαν.

Δι απαλών σόι έστρωσα
σινδόνων και άνθέων
τήν γήν, έφ ’ ής άνέπαυσας
τό σώμά σου τ’ ώραϊον
καί μέ κλειστά τά
κ' ημίκλειστα τ
κλίνω έμπρός σου καί φιλώ
τά γόνατά σου, φίλη.
Μ ’ άνθη λευκά καί μέταξαν
σ’ έστόλισα τήν κλίνην.
Κοιμοΰ, λευκή Γαλάτεια,
μ’ εύδαίμονα γαλήνην.

"Οπου τοϋ Πόντου οΐ θεοί
συγκατοικούν οί άλλοι
δέν εΐν ’ ή θέσις μου τρανή
κ ή τύχη μου μεγάλη.
ΓΙλήν όλων όσοι άοχονται
ύπό τοΰ Ποσειδοίνος
έγώ σαλπίζω κάλλιον
τόν στρόμβον, έγω μόνος.
Ύπό τόν ρόχθον τής ακτής
κ' ύπό τής μουσικής μου
τόν ήχον, ώ Γαλάτεια
λευκή, κοιμοΰ έγγύς μου.

Των προσφιλών σου αδελφών
ώς τής Κυμοδοκείας,
τής Άμφιθόης, τής Ποωτοΰς
τής πλήρους συμπάθειας,
ή τής Τηθύος τής καλής
τό βλέμμα δέν μ’ ελκύει.
Τό ίδικόν σου φίλημα
καί μόνον μέ μεθύει.
Ύπό τόν ήχον τόν βαρύν
κοιμοΰ τής παραλίας,
κοιμοΰ, λευκή Γαλάτεια,
μακράν ζηλοτυπίας.

Κοιμοΰ’ γνωρίζω κάλλιστα
τήν θαλασσίαν κοίτην
καί θά συλλέξω ήλεκτρον
πολύ καί μαργαρίτην
παρά τι ακρωτήριον
κ’ εις βάθη ασυνήθη
νά στέψω τούς: βραχίονας
β..... '----_κα σου στήθη.
καί τά λευκι
Τώρα ύπό τόν θόρυβον
αφρώδους παραλίας
κοιμοΰ, λευκή Γαλάτεια,
μέ όνειρα εύκλειας.

"Οταν παρέλθ’ ή θύελλα,
αναγεννατ’ ή φύσις.
Λύ'ριον γήν καί θάλασσαν
ήρέμους θ' άτενίσης.
Καί σύ έπί τοΰ δίφρου σου
τοΰ κυανού θά κλίνης
ώς Θέτις, ώς βασίλισσα
έν μέσω τής γαλήνης.
’Άφες τό κύμα νά ροχθή
μακράν έπί τής άμμου
καί μέ θριάμβων όνειρα
κοιμοΰ, Γαλάτειά μου.
(Σμί’ρρτ; 1898)
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ή ώφέλιμος είς τόν τόπον του. Είς τό κόμμα του ύπήρξε βεβαίως έπι
βλαβής. Άλλ’ύπήρχεν έν αυτή γενναϊόν τι καί άνθρωπιστικόν, δπερ τον

ΜΕΓΑΛΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΙ

Ν κατενόησε τελείως τάς άνάγκας τοϋ
αίώνος αύτοϋ' άν είσήγαγε τήν κυβέρνησιν, ής ηγείτο, είς τόν ροϋν τής κοι
νωνικής προόδου' άν είχε τήν άγαθήν τύ
χην νά περισυλλέξη τόν άμητόν τόν παρασκευασθέντα ύπό δύο κοινοβουλευτικών
γενεών, δέν άνταπεκρίθη είς τά γενναία
τών συμπολιτών του πατριωτικά πάθη.
Δι’ αύτοϋ καί μετ ’ αύτοϋ τό άγγλικόν
έθνος ύπεχώρησεν έκ τής πρώτης γραμμής
έπί τής σκηνής τοϋ κόσμου καί άν οί με
γάλοι προκάτοχοι τών έννενήκοντα τελευ
ταίων έτών έπανήρχοντο είς τήν ζωήν,
θά έζίσταντο όδυνηρώς διά τήν μεταβο
λήν τής στάσεως τής ’Αγγλίας είς τά
"Ο τι ειχον ονειροπολήσει διά τήν χώραν των καί
ευρωπαϊκά συμβούλια. "0
Τ
.
δ<> τι ειχον
κατορθώσει
νά τή προσδώσωσι, τό πρόσωπον τοϋ διαιτητοϋ έν
τώ κόσμω, ύπέρ τοϋ άγαθοϋ τής άνθρωπότητος, ή δράσις αΰτη ή οΰτω
προσφιλής είς τήν ύπεροψίαν τών Άγγλων καί οΰτω σύμφωνος πρός τά
άνθρωπιστικά αισθήματα τοϋ λαού τούτου, ένηλλάσσετο πρός έτέραν,
κατ’ έπιφάνειαν σοφωτέραν, πλέον άπρονόητον κατά βάθος και πρόσφορον
οσον ήτται, ϊνα άδυνατίσωσι μέγαν τόπον. Οί ύπερήφανοι τόρεις ήθελον
έκπλαγή τοσούτω μάλλον οσω ή ύλικη δύναμιις της ’Αγγλίας έδιπλαεναντίον τοϋ Ναποσιάσθη σχεδόν άφ ’ ής έποχής τήν προεκήρυττον
'- λέοντος, ώς βασιλίδα τοϋ κόσμου και την ελευθερώτριαν τών εθνών,
Άλλά δέν άρκεϊ νά εινέ τις ισχυρός, πρέπει νά έχη και γόητρον· τούτο δέ
προσφύεται είς τό ήθικον μεγαλεϊον όσον και είς την ύλικην δύναμιν. Οί
μεγάλοι τόρεις τό ειχον κατανοήσει καί παρ ’ αύτοϊς ή πολίτικη της μή
παρεμβάσεως δέν ήτο ή πρόσχημα , ύφ ’ δ έκάλυπτον την υ.εσολάβησιν
την μάλιστα δραστηρίαν. “Αλλοτε ή χειρ της ’Αγγλίας έγίνετο αισθητή
μέχρι τών εσχατιών τοϋ κόσμου και άνευ πολέμου έπί 50 περίπου έτη
κατώρθωσεν άληθεϊς κατακτήσεις. Καί οί Άγγλοι είτε ήγάπων την προσω
πικότητα αυτών τήν δεσποτικήν καί ύπερόπτιδα είτε όχι, άπειρους ώμολόγουν πρός αύτούς χάριτας. Διότι ήσαν ύπερήφανοι. νά βλέπωσι τήν
άγγλικην σημαίαν προέχουσαν έν τώ ώκεανώ τών άνθρωπίνων ύποθέσεων.
Ή ιστορία θά εϊπη άν ή πολιτική του έν συνόλω ύπήρζεν έπιβλαβής
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( Έκ τελευταίας έξοχου φωτογραφίας )

καθίστα άξιον συμπάθειας καί σεβασμού καί είς έκείνους άκόμη, οϊτινε
ήδυνάτουν νά τόν άκολουθήσωσιν είς τάς έζελίζεις τοϋ πνεύματός του
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‘Έσχε καί αύτός στιγμάς μικροψυχίας, ενίοτε παρεσύρθη καί ούτος καί
έξετέθη είς την έπίκρισιν, [Μάλιστα δε ούχί άπαξ. Ούχ ήττον ή ’Αγγλία
δέν δύναται ή νά ύπερηφανεύηται δι’ αυτόν, πρός τόν όποιον άπέτεινεν ήδη
φόρον τιμής ή κοινή τών δύο κόσμων συνείδησις.
’Αθηναίος γεννηθείς έκ παραδρομής πλησίον τών όχθών τοΰ Ταμέσεως,
ύπό τόν ομιχλώδη της Άλβίωνος ούρανόν.
Ούδέποτε κατώρθωσε νά έξέλθη εντελώς έκ τοΰ πεδίου τοΰ ιδεώδους, τό δέ
ιδανικόν του τό έθετεν εις ύψος δυσανάλογον πρός την ταπεινήν πράξιν της
διεθνούς πολίτικης καί τάς παραοόσεις της οιπλωματίας τάς οΰτω γήινους.
"Οτε έλάμβανε τόν λόγον έν τη Βουλή, αί συνεδρίαι της μετεβάλλοντο

ρητικοί, οί θεωρούντες τήν ζωήν ώς εργον τέχνης, ώς πράγμα στενόν καί
πεπερασμένον, καί οί κομματικοί, οΐτινες συγχέουσι τήν άφοσίωσιν ύπέρ
ύποθέσεως πρός τήν σταθερότητα τών άδιαλλάκτων άρχών καί τών
παραλόγων έπιμονών, παρηκολούθησαν τόν ξυλοκόπον τοϋ Hawarden
μετ’ έκπλήξεως ίσης πρός τήν στενότητα τοϋ ίδιου εαυτών πνεύματος·
άλλ’ ό Γλάδστων δέν ήξίου έαυτόν μεγαλήτερον τής άνθρωπότητος, ούδέ
σοφώτερον τοϋ λαού. ’Οσάκις μεταρρύθμισις ή μεταβολή έφαίνετο έπιβαλλομένη καί ένόμιζε τήν ώραν έλθοϋσαν, ϊνα ένθαρρύνη τήν τροχιάν
τών περιστατικών καί τών μερίδων, ε”θετε τήν δημοτικότητα καί τήν

είς συνεδρίας άκαδημίας, ή αί
θουσα τοΰ Westminster έλάμβανεν δψιν ώραίας Πύλης καί ό
ρητωρ, γαλήνιος πάντοτε, ύπομειδιών, κύριος εαυτού,άνέπτυσσε τον προϋπολογισμόν η συνεζήτει περί τών οικονομικών νό
μων τού κράτους έν θεία γλώσση.
Ή διοίκησις τών οικονομι
κών, ο κλάδος ούτος τών άνθρωπίνων ύποθέσεων, έν ω έξέχουσι συνήθως οίάνορες, έφ’ οΰς
έπιδρά τό θρησκευτικόν ιδεώδες
καί ή έσωτεοική νομοθεσία τής
χώρας ή τεθεμελιωμένη έπί τών
άρχών τής δικαιοσύνης καί τής
έλευθερίας, ησαν τά πεδία τά
μάλιστα εύνοήσαντα τήν άναλαμπην τών πνευματικών του
δυνάμεων.
Σπανίως άνδρες ένθουσιασταί
δσον αύτος καί ειλικρινείς δύτηοοΰνται δ ’ έν αύτή σπανιώτερον. Πνεύμα πρακτικώτερον ήθελεν ίσως άποφύγει τά σφάλματα, είς τά
όποια ούτος ύπέπεσεν άλλά τά πρακτικά πνεύματα δυσκόλως φέρουσι
τοσαύτην άπόφασιν εις τά μεγάλα μέτρα, άτινα αυτός θριαμβευτικώς
ήγαγεν είς έφαρμογήν.
Είς τούς συντηρητικούς πασών τών χωρών έφαίνετο διάνοια πλήρης άντιθέσεων, ον τι μεστόν παλιμβουλιών. Καί τούτο διότι ειχεν ύψηλοτέραν
άντίληψιν τής ένότητος ένος βίου, ήτις δέν είνε ούτε ή στάσις τής διά
νοιας εν τινι γνώριη ποικίλη έν τή φύσει αυτής, ούτε ή προσήλωσις ή έπίμονος καί γεροντική είς διαβατικόν συμφέρον, άλλ ’ ή άφοσίωσις τής ύπάρ
ξεως όλοκλήρου είς τήν ύπηρέτησιν τής δικαιοσύνης, τής προόδου, είς βοή
θειαν τών ιστορικών ρευμάτων, ών ή φορά παρασύρει τον κόσμον. Οί θεω-

ευφυΐαν του είς τήν ύπηρεσίαν τοϋ κοινού συμφέροντος.
’Επί πεντήκοντα δλα ετη ύπήρξεν ό άρχηγός καί ίθύντωρ τών ριζο
σπαστικών έξελίξεων, τών όποιων ή ’Αγγλία ήτο τό θέατρον.
Οί άπό φύσεως Φαρισσαϊοι καί οί έξ ιδιοσυγκρασίας γέροντες τόν έμίσουν διά την άδιάκοπον αύτην άνανέωσίν του, ήτις τώ προσεπόρισε κάποτε

καί τήν προσωνυμίαν τοϋ αιωνίου νέου.
ΤΗτο ό νεκροθάπτης τών παλαιών μεθόδων, δ ακάματος άνακαινιστής, ό πρωτοπορών σκαπανεύς τών μεταρρυθμίσεων, ό έργάτης τής έκδημοκρατήσεως τής ’Αγγλικής πολιτείας.
Τό όνομα τού έπαναστάτου έρρίφθη ούχί άπαξ κατά τής κεφαλής αύτοΰ’
άλλ ’ ή ιστορία θά ε’ίπη ποτέ δτι, άν ή ’Αγγλία παρά τάς πλάνας της καί τά
σφάλματά της άπέφυγε μίαν νέαν έπανάστασιν, τούτο οφείλει είς τούτον.
Έπίστευσεν είς τό άγαθόν, ώς πάντες οί μεγαλοφυείς, πάντες οί'άν
δρες τής εύθείας δράσεως' την νεότητα αύτοΰ την άνέσπερον την άπέδιδεν είς τήν εύλάβειαν τής Κυριακής καί τήν τήρησιν τών ηθικών νόμων.
Έπεδίωξε καθ’ άπαντα τόν βίον άμετάτρεπτος, την πρόοδον τοϋ
λαού, τής άνθρωπότητος τήν άνόρθωσιν, διότι μέτρον τών πραγμάτων
έθεώρει αύτός τήν δικαιοσύνην τήν αιώνιον.

ΧΕΙΡ του ύπέγραψε τήν είς θάνατον καταδίκην χιλιά

δων ψυχών.
Ούδείς, είπε ποτέ, μ’άγαποϊ' ούδένα κατέστησα εύτυχή,
ούδ ’ έμαυτόν, ούδέ την οίκογένειάν μου, ούδέ άλλους . . .
Τούναντίον δυστυχείς κατέστησα όχι ολίγους· άνευ έμού
τρεις μεγάλοι πόλεμοι δέν θά έγίνοντο, μυριάδες άνθρώπων
δέν θά ειχον πέσει νεκροί, γονείς άδελφοί καί χώραι δέν
θά ησαν έν πένθει . . . ’Αλλά ταϋτα είνε λογαριασμός, τόν

όποιον θά τακτοποιήσω με τον Θεόν . . .
Ότε ό Θεός έπλασε τον άνθρωπον, έ’θηκεν έν αύτώ
πρώτον την άγαθότητα, σφραγίδα τής άγαθοποιού χειρός, έκ τής όποίας προήλθεν. Αύτός φαίνεται δτι λαθών την προσο
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χήν της Προνοίας, διέφυγε των χειρών του άνευ τοΰ τύπου της προελεύσεως. Ή γλυκύτης εινε μέσον βασιλείας, έν τούτοις ποσάκις δέν κατέ
στησε την νίκην ύποφερτήν ! Ποσάκις δέν συνετέλεσεν, ώστε ή ισχύς νά
λησμονηθώ ! Πόσοι άφοϋ έβάδισαν μετ' αμείλικτου στερρότητος πρός
τον σκοπόν της φιλοδοξίας των, έδείχθησαν έν τελεί επιεικείς ! Έγκαινίσωμεν νέον τοΰ νικάν τρόπον, ζητήσωμεν την ήμετέραν ασφάλειαν
έν τη έπιεικεία καί τη γλυκύτητι, έ'λεγεν έν 'Ρώμη ό υιός της ’Αφροδί
της μετά τά Φάρσαλα. Ό Βίσμαρκ μετά την Σαδόβαν λέγει έν τη Βουλή
«δέν θ’άνεχθώμεν άντίστασιν, θά την συντρίψωμεν». Δοκιμάζει ή Πολι
τεία νά ύψωση την κεφαλήν ; Την κάμπτει διά χειρός αμείλικτου, μέ ΰφος
μυστηριώδους γνώστου θεηλάτου έρμηνέως της Ειμαρμένης. Ή Γερμανία
αυτή θέλει ν ’ απόσειση τόν ζυγόν της ένώσεως, δν ήθέλησε νά τη έπιβάλη έν όνόματι τής Πρωσσίας ; Την απειλεί καί αυτήν ώς ξένην. Δέν
είχε ποτέ τοΰ βίου του την γενναιοφροσύνην έκείνην, ήτις εινε έκ των
συστατικών στοιχείων των μεγάλων ανθρωπίνων δυνάμεων. Ήδύνατό
τις νά είπη δτι ηΰξήθη, καί καθ’ δλως άκμαιον μάλιστα τρόπον άνευ
χυμού καί άνευ άνοίξεως.
Ουδέποτε ήσθάνθη βαθέως τάς ανίας τού δημοσίου βίου, ουδέ κατεπονήθη ύπό τό φορτίον τής έξουσίας. Κατά τής άθυμίας, ήτις προσβάλλει
ένίοτε τούς πολιτικούς, τον προεφύλαττε τό μεγαλεϊον τού έ'ργου του
καί κυρίως των ίοεών αύτού το άκράδαντον. ’Άς άπεσύρετο ένίοτε εις
τήν έξοχήν καί άς έφαίνετο θελγόμενος έκ των σύσκιων δασών της·
έ'στεργεν ήκιστα την εύχαρίστησιν τού νά λησμονήται.
Δέν έφαίνετο λαβών παρά τής φύσεως τά χαρίσματα, δι ’ ών κατακτώνται αί καρδίαι. Κατείχε τουναντίον εις μέγαν βαθμόν τάς ιδιότητας,
αΐτινες δαμάζουσι καί ύποδουλούσι.
Καί αί μύχιοι θλίψεις, αί την θέλησιν παραλύουσαι, καί δ τών θνητών
πόθος τής άναστάσεως, καί ή άπογοήτευσις έκ τού δημοσίου βίου, ή οΰτω
ζωηρώς γραφεϊσα ύπό τού ποιητού τής φιλοσοφικής άταραξίας Λουκρητίου, έφαίνοντο άγνωστοι εις αυτόν. Νά έπιζητή τις τήν ίσχύν, πράγμα
μάταιον, μή έπιτυγχανόμενον δέ τελείως ποτέ καί νά έζαντλήται χάριν
αυτής εις συνεχείς πόνους, εινε ταύτόν ώσεί ώθει άγωνιωδώς μέχρι τής
κορυφής όρους βράχον, όστις παρευθύς κκτακυλίεται εις τήν πεδιάδα.
Ή έπιστήμη τού ‘κυβερνάν δέν διαφέρει πολύ τής έπιστήμης τού βίου.
Συμβαίνει μάλιστα όχι σπανίως, ώστε τά δώρα, άτινα έν τώ κοινώ βίω
δέν εινε ουσιώδη εις τούς ΐδιώτας, ή τέχνη τού άρέσκειν, ή ευχέρεια τού
κατακτάν την τού πλησίον έμπιστοσύνην, νά γίνωνται απαραίτητα εις
τούς δημοσίους άνδρας, όταν δέν φέρωσιν έν έαυτοϊς την δύναμιν τής
θελήσεως καί την ύπερήφανον έκείνην συνείδησιν τών δυνάμεών των, ήτις
ένθαρρύνει τούς κατέχοντας νά άντικρύζωσι τήν έπιτυχίαν θαρρούντως.
Οΐ πολιτικοί οί πεπροικισμένοι διά τής άκλονήτου ταύτης πίστεως έφ ’
εαυτούς εινε ευτυχώς σπάνιοι οιά την ήσυχίαν τών χρόνων των καί τά
συμφέροντα τών χωρών των. Ή δεσποτική αυτή πεποίθησις συνορεύει πάν
τοτε προς το θράσος καί δέν συνοδεύει ή έξαιρετικώς τήν μεγαλοφυΐαν,
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σύγχρονον τής Ευρώπης εικόνα- δστις εσπειρεν άπό Νότου μέχρι Βορρά
στοιχεία διαμάχης καί έδηλητηρίασε διά πολύν χρόνον την ειρήνην τοϋ
κόσμου" δστις κατέστησε τήν χώραν αύτοϋ οΰτω φοβεράν, ώστε παρά τάς
συμμαχίας καί τάς έορτάς καί τάς πρεσβείας καί τάς επισκέψεις τοϋ
αύτοκράτορος, παρά τήν επιβολήν καί τήν έννοιαν, δι ’ ών δ παρά τόν
Σπρέαν Θρόνος προσπαθεί νά τάς πεοιβάλλη, έλαχίστας ήλίευσε συμ
πάθειας ' δστις δέν έ’παυσεν ύποθάλπων τήν μνησικακίαν δύο ήττημένων
μεγάλων εθνών καί δστις ένέπνεεν ενδόμυχα ρίγη οργής καί φρίκης
δι ’ δλης τής Εύρωπαϊκής ηπείρου καί δστις έντος δέκα ετών άπερρόφησεν
ύπέρ τοϋ οίκου τόν δποϊον έδούλευε τρία μεγάλα δουκάτα καί τέσσαρας
έλευθέρας πόλεις, ύπέταξεν είς τήν Πρωσσικήν ηγεμονίαν τήν Γερμανίαν
δλόκληρον καί άφύπνισεν, ϊνα ύποδουλώση αυτήν είς τήν εύαγγελικήν
ΙΊρωσσίαν τήν ρωμαϊκήν αύτοκρατορίαν κοιμωμένην άπ ’ αιώνων κατά
την παράδοσιν μετά Φρειδερίκου τοϋ Έρυθροπώγωνος.
Έπί έ'τη δ κόσμος προσήλου τό δμμα έπ ’ αύτοϋ δυναμένου νά συντηρή
τήν ειρήνην ή νά έξαπολύη τόν πόλεμον.
Ένεποίει έντύπωσιν ημιθέου- πρός τήν μορφήν του οίλαοί έκανόνιζον τήν
στάσιν των καί οί πρέσβεις προσήρμοζον τήν έκφρασιν τοϋ προσώπου των.
Ημέραν τενά δ έκ διαδοχής κύριός του μετά χαιρεκακίας παιδιού πο
νηρού καί άγνώμονος, δπερ εκδικείται τινα άνώτερον εαυτού, τόν άπέπεμψεν, άφ ’ δτου δ’ έπαυσε νά εΐνε τό πάν, κατήντησε πλέον τίποτε.
Οί πολιτικοί ήγέται καί άνατρέπονται καί άποβάλλονται τής άρχής
καί είς τάς συνταγματικώς κυβερνωμένας επικράτειας· άλλ ’ είς ταύτας
ή παλίρροια τής καθολικής ψήφου τούς επαναφέρει καί αύθις είς τήν
’Αρχήν, ενίοτε μάλιστα έν θριάμβω.
Εινε σπάνιοι οί ήζεύροντες νά μένουν μεγάλοι, δταν έκπίπτωσι τής
κατοχής τής ’Αρχής. Ό Διοκλητιανός προέκρινε τοϋ κυβερνάν τόν κό
σμον νά καλλιεργή τόν λαχανόκηπον αύτού εις τά Σάλωνα- ήτο ώς
ελεγεν ή εποχή αύτού ή καλλίστη. Κάρολος δέ δ Ε’ άφού έκινδύνευσε νά
πραγματοποιήση τό δνειρον τής παγκοσμίου μοναρχίας, διεσκέδαζεν εντός
μοναστηριού κανονίζων ώρολόγια.
Ό Βίσμαρκ προέκρινε νά έκχύση την πληγωμένην καρδίαν του είς
τούς κόλπους καινοθηρών, οϊτινες έπί τέλους καί αυτοί ειχον γείνει σπά
νιοι. Καί ή άνθρωπότης έχαιρεκάκησεν ίσως τότε μέ τό θέαμα άνθρώπου,
δστις άφού άπετέλεσε μέ αίμα καί σίδηρον έ'ργον γιγάντειον, έφλυάρει κατά
τού αύθέντου του κατά τήν συνήθειαν τών άποπεμπομένων ύπηρετών.
Οί άνιστόρητοι τών άνθρώπων ε’μαθον έκ τών άποκαλύψεών του δτι τά
άνακτορικά μαγειρεία εινε πολύ άκάθαρτα, διότι καί νοθεϊαι χαλκεύον
ται έν αύτοϊς καί παραποιήσεις καί άπάται βαρύτερα1
, έκείνων, αϊτινες
έπισύρουσιν είς τούς δράστας, δταν εΐνε κοινοί θνητοί, δεσμά καί κάτεργα.
Δέν έκληροδότησεν είς τήν άνθρωπότητα μίαν κ&ν λέζιν έζ έκείνων,
αϊτινες έπιζώσιν, αϊτινες διανοίγουσιν δρίζοντας, αϊτινες διατυπώνουσιν
ύψηλην σκέψιν.
Πρό τοϋ τάφου του πολλοί θ’ άναλογισθώσι τούς λόγους τού Bos-
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suet περί τής μηδαμινότητος τών άνθρωπίνων πραγμάτων, τού άτροφικού τών άλαζονικών σχεδίων μας, τού εύθραύστου τών άντικειμένων, είς
ά έπικολλάται ή ματαιότης τών υιών τών άνθρώπων" « Ό Θεός εΐνε

μόνος
Είς μέγας».
τήν θέαν τών τύμβων, οϊτινες άναμιμνήσκουσι τήν ισότητα καί
τών περιφημοτέρων καί τών ίσχυροτέρων πρό τού αιωνίου νόμου τού θα
νάτου, οί παλαιοί ήρέσκοντο νά έκκαλώσι τήν ιδέαν δυνάμεως άνωτέρας τού δημιουργήματος, δπερ ήτο καί τούτο τρόπος μεγεθύνσεως τού
άνθρώπου.
Οί σκεπτικισταί τής σήμερον οί κρίνοντες άπό άλλης άπόψεως, οί
είρωνες, οί μηδενισταί θά έζαγάγωσιν έκ τού βίου τού Βίσμαρκ άλλην
φιλοσοφίαν, τήν φιλοσοφίαν τής άπογοητεύσεως, τής άδιαφορίας. Καί θά
έπικαλώνται ύπέρ τής θέσεώς των τόν Βίσμαρκ, δστις, άφού έγινεν δ
άνθρωπος τής ειμαρμένης, άφού κατέσχεν δσην σχεδόν θέσιν δ Ναπο
λέων, άφού κατέβαλε τόν πατρώον έχθρόν καί έχρισε τον κύριόν του έν
Βερσαλλίαις αύίοκράτορα τής Γερμανίας άπάσης, έτελεύτησε τόν βίον έν
δυσμενεία, άπαζιούμενος, έγκαταλελειμμένος, χωρίς, ώς ειπεν δ ϊόιος,

νά εύρη τήν ευτυχίαν μίαν μόνην έν τώ βίω του ώραν.
(Ιανουάριος 1899)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ

Τ
ΩΡΑ ποϋ λάμπει μάγο τδ φεγγάρι
Κ’ ή θάλασσα ξαπλώνεται πανώρηα
Μέσ’ στη γοργή μου βάρκα, χώρια
Άπό τδν κόσμο ταιριαστό ζευγάρι
Νά τρέχαμε στο ρέμα τδ άργυρό.

St
Κι’ ένω θά λάμπω ακούραστος στή πρύμη
Τής θαλασσας νεράιδα τδ ωραίο μάτι
"Ολόγυρα θά σύρης και χορτάτη
’Απ' όνειρα καί μέθη σάν αγρήμι
Θά μέ κυττάζης ποϋ θά σέ θωρώ

Ώ τότε τά κουπιά μου παραιτώντας
’’Αγνωστους κόσμους θάρθω νά σοϋ δείξω
Καί μέ τδ αχόρταγο φιλί θά πνίξω
Τούς μυστικούς μας πόθους καί ςυπνώντας
Θά δούμε τάστρα σέ τρελλδ χορό.
(1ΰ99)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΜΑΣ
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τοϋ τύπου. ’Απωλέσαμεν τόν Όδυόόέα Ίάλεηον, τόν σθεναρόν τοϋ υπο
δούλου Ελληνισμού μαχητήν, τόν διά της γραφΐδος ένθουσιωδώς ύπεραμυνθέντα
τής έθνικής τιμής. Εθρηνήσαμεν τόν Αλέξανδρον Βυζάντιον, τόν Ισό
τιμον τοϋ Άναόταόίου σκαπανέα τών δημοσιογραφικών αγώνων, τόν άπαρά-

μιλλον καϊ βαθύνουν τής Τεργεσταίας «Νέας ’Ημέρας» διευθυντήν. Καϊ
πρό αύτών προεπέμψαμεν τέλος νεκρόν, τόν Τίμολέοντα Φίλήμονα, τοϋ
«Αϊώνος» τόν αλησμόνητου καϊ μοναδικόν συντάκτην.
Θά ήναι πενιχραϊ αϊ γραμμαϊ καϊ ώχρά τά χρώματα καϊ άσθενής τών φρά
σεων ή διατύπωσις, προκειμένου νά γραφή έν σμικρώ χώρω σκιαγραφία τοϋ
έκλιπόντος έπιφανοϋς "Ελληνος. "Αλλως ή αδρά φυσιογνωμία του, ή ώς αρχαίου
"Ελληνος, ωραία καϊ έκφραστική, θά έπήρκει, ινα ύποδηλώση τόν θαυμασμόν,
ούτινος έπαξίως δικαιούται ό Τίμολέων Φιλήμων.
δέν υπήρξε σταθμός τοϋ έθνικοϋ βίου, οστις νά μη φιλόξενή πρόδηλα
τά δείγματα τής έργασίας του. Ώς δημοσιογράφος ήψατο τών καιριωτάτων
ζητημάτων καϊ πειστικώς, είλικρινώς, εύγλώττως ύπεστήριξεν ο,τι ητο σύμφω
νον πρός τήν λογικήν καϊ τό δίκαιον. δέν ήτο σύγχρονος δημοσιογράφο*'
τά μικρά δέν τόν άπησχόλουν, ούδέ τά παιγνιώδη. "Οπως δ ’ΐάλεηος καϊ οι
Βυζάντιοι έγραφεν ύπερηφάνως, πόρρω ίδιου συμφέροντος, μετά πόνου πρός
τήν Πατρίδα, άλλά καϊ σθεναρώς, χωρίς νά ύπολαμβάνη ώς σθένος τήν ύβριν.
δέν θά ύπομνήσωμεν ότι ώς δημοτικός αρχών έκοπίασε νά ρνμοτομήση
νέαν οδόν, ότι άνευ τοϋ Φιλήιιονος Βιβλιοθήκη τής Βουλής δέν θά ύπήρχεν,
ούτε ίσως Παναθηναϊκόν Στάδιον* -0ά δμολογήσωμεν όμως, ότι δ Φιλήμων
είναι άναπλήρωτος' ότι ή Ελλάς δέν είχε πολλούς Φιλήμονας, ένθουσιώδεις τοϋ
καλοϋ λάτρασ, πατριώτας γνησίους. Αλλ' άκριβώς τοιοϋτος άνήρ, μή προωρισμένος νά σβεσθή έν τω τάφω, πρέπει νά πρόκειται παράδειγμα τιμίου βίον καϊ
μεγαλοπράγμονος
Είτε άπό τών στηλών τοϋ «ΑΪώνοςυ, είτε άπό τον βουλευτικού βήματος,
είτε άπό τής Λαϊκής Πνυκός άντήχει ή σθεναρά αυτού φωνή, καϊ πρός μίαν
πάντοτε έφέρετο πηγήν ή γενναία έμπνευσίς του, τήν έλευθεριαν, καϊ περϊ τό
μέγα αυτής ίνδαλμα συνεκρότει τάς κρατεράς έκείνας γιγαντομαχίας, ών δ
'Ελληνικός Τύπος άπό πολλού δυστυχώς άπώλεσε καϊ τήν Ισχύν καϊ τήν εξιν. . . .
Έχάθη τόση δρασις θερμουργός ! διάνοια τόσον εύρεϊα ! Έν τω Φιλήμονι
άνέζων τά άρχαϊα ιδεώδη, υπενδυόμενα τάς ίριδόχρους άκτΐνας τού Ελληνικού
μέλλοντος, ον ήτο ή φλογερωτέρα έγγύησις. Καϊ έπρεπεν ή μνήμη του νά ήναι
ήδη διά τούς συγχρόνους δημοσιογράφους πλέον ή ζωηρά. ’Αλλ' δ πυρετός τής
σημερινής κερματοθηρίας έμάρανε τό καθήκον τοϋτο. Καϊ οτε πρό τίνος συνεπληρώθη έτος άπό τοϋ θανάτου τοϋ Τΐιιολέοντος Φίλήμονος, ουδαμού,
έστω καί είς τάς τελευταίας γραμμάς έκ τών ενδεκα 'Αθηναϊκών έφημερίδων,
είδε τϊς νά γίνηται μνεία, νά χύνηται έν άναμνηστήριον δάκρυ, νά στεφανοϋται δ
τάφος του άπό έ'να δάφνινον στέφανον ! Καϊ είναι τόσοι τάφοι, οϊ δποΐοι μάτην
άναμένουν τούς έπιβαλλομένους αύτούς τής εύγνωμοσύνης φόρους, ώστε ή φωνή
των —φωνή νεκρών — θά ήτο πολύ πικρά άφύπνισις διά τούς κωφούς τής σήμε
ρον βιοπαλαιστάς !
Αλλ όχι ! Εκείνος οστις ζών κατεφρόνει τών έπιδεικτικών τιμών, άναζητών
την ικανοποίησιν έν μόνη τή εύσυνειδήτω έπιτελέσει τοϋ καθήκοντος, δέν είναι
δυνατόν νά βαρυγνωμή έν τή γαλήνη έκείνη, ήτις έξόχως δικαιούται ζωής
άνεσπέρον έν τω πνενματικω κόσμω.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ TIM. ΦΙΑΗΜΟΝΟΣ
ΆΟήναι 16 Φεβρουάριου 1894
Φίλ.τατί yoi κ. Άράένιι,

"Ελαβον τούς δυο Τόμους τής «Ποικίλης Στοάς» τον 1894, ευχαριστώ
δ' ύμάς άπό καρδίας διά την καλήν έν&νμησίν Σας, έπίσης καϊ δι’ ήν εί'χετε
καλωσννην νά καταχωρίσητε έν τώ τενχει την περί έμον βιογραφικήν σημείωσιν
τον καλού φίλου κ. Καλλισπέρη. δυστυχώς δεν ήδννή&ην νά πείθω τον έν&ουσιώδη νέον, όπως άναβάλη είς άλλους καιρούς την σημείωσιν ταντην' διότι δεν
κρίνω, οτι έγενόμην αντάξιος τοιαύτης έργασίας. ’4λλ’ ό κ. Καλλισπέρης ομοιάζει
προς έμε έν τοντω, οστις σπανίως ήκονον τάς παρορμήσεις των πρεσβυτέρων μον.
’Ελάττωμα καί προτέρημα—τούτο τής ϋερμής νεότητοςή'Ας μή ξητωμεν, νά διευ&ννωμεν τά πάντα, αφού γινώσκομεν, οτι έλάχιστα τά άφ' ημών έξαρτώμενα.
Τής ύμετέρας άλη&ώς ωραίας και πάντοτε ένδιαφερονσης «Ποικίλης Στοάς»
έχω ολην την σειράν πλήν των έτών 1882 καί 1893, ατινα έάν έχητε, ενγνωμόνως
&έλω δεχ&ή, είς σνμπλήρωσιν τον ολον περισπουδάστου υμών έργου, έν ώ δ δυνάμενος καί γινώσκων νά ώφελη&ή έκ των λαμπρών βιβλίων, πολλά έχει ν’ άνευρη τά
χρήσιμα Αίτονμαι συγγνώμην διά την τόλμην μον' άλλα πρός. άγαπητούς Συνάδελ
φους, καί μάλιστα νεαρούς, είνε συγγνωστή τόλμη τις έκ μέρους των πρεσβυτέρων.
Ευχαριστών καί πάλιν υμάς είλικρινώς, έπί τή έννοια υμών καί έπϊ τή άγα&ή
περί έμοΰ γνώμη, διατελώ δλωί ΰμέτερος
f ΤΙΜΟΛΕΩΝ I. ΦΙΛΗΜΩΝ

Σ. Δ II. Σ. Ευτυχεί Λ «ΙΙοικίλη Στοά» νά ότολίόμ εφέτος τάς σελίδας
της διά της κατωτέρω δημοσιευομένης σπουδαιοτάτης διατριβής τοϋ
Τιηολέοντος Φιλήιιονος. Είναι τό τελευταΐον δλως ανέκδοτον
ά ρ θ ρ ο ν, όπερ όλιγίστας ημέρας πρό του θανάτου αΰτοΰ έχορήγησεν ήμϊν ό υπέροχος εργάτης του καλάμου, έν άληθεϊ ένθουσιασμφ
καί έξ Ιδίας έκτιμήάεως τιμήάας ούχί άπαξ τήν «Ποικϊλην Στοάν»
διά της περιβλέπτου συνεργασίας του. Πεπείσμεθα, οτι αί σελίδες
αϋται θ' άναγνωσθώσι μετ’ ίδιου ενδιαφέροντος, διότι άληθώς τό έργον
της 3’.» Σεπτεμβρίου, το μέγαν χαράξαν σταθμόν έν τή Ιστορία
τοϋ Έλλην. ’Έθνους, έν τη άριότοτεχνικμ γραφίδι τοϋ Τ. Φιλήδο
νος, εύρίόκει τόν εϋγενέότερον κριτήν τής 'Ιστορίας των έκ τοϋ μεγά
λου εκείνου γεγονότος μετέπειτα χρόνων καί περιστάσεων.'Υπέρ πάντα
άλλον ό Φιλήιιων, ό Αδάμαστος έκεϊνος άθλητής τριακονταετών άγώνων έν ύπερανθρώπω ηρεμία ψυχής, καί έκ προσωπικού λόγου έπιτακτικοΰ, δικαιοϋται νά χαρακτηρίόμ έξόχως τήν σημασίαν τής ήμέρας τής 3w Σεπτεμβρίου τοϋ 1893, έν ΰχέόει πρός τό πρό πεντη
κονταετίας συντελεσθέν έργον, διότι καί ό «Αίών», δν ό άοίδιμος
πατήρ αύτοϋ ϊδρυόεν άπό τοϋ 1838, οϋ δέ τήν σύνταξιν διεδέχθη καί
έξηκολούθηΟεν έπί μακράν ό Tty. Φιλήιιων, οϋ μόνον όυνέστη άποκλειότικώς πρός ύπηρεσίαν τοϋ τελεσθέντος έργου τής Συνταγμα
τικής Μεταπολιτεύσεως, άλλά καί έν τοϊς πρωταγωνιότήόαόιν έν τφ
άγώνι έκείνω ήριθμήθη, φέρων ούτω κατά μέτρον άνάλογον τήν εύθύνην έπί τοΐς γινομένοις, έν τφ κύκλω τής δράσεως αύτής . . .
Ή «ΙΙοικίλη Στοά» περικοΟμοϋσα μετά τελευταία άνθη τής τιμής
καί τής Αγάπης αύτής το τετιμημένον όνομα τοϋ έπιφανεότέρου τών
'Ελλήνων δημοσιογράφων, έν άληθεϊ υπερηφάνεια φιλοξενεί καί τό
τελευταΐον άρθρον τοϋ έξοχου εκείνου πολίτου καί παλαιμάχου προ
μάχου τών πολιτειακών θεσμών καί τών Ελληνικών δικαίων . . .

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ WON ΤΟΪ ΤΙΜΟΑΕΟΝΤΟΣ ΦΙΑ1ΙΜ0Ν0Σ

(1843-18931

Ι1ΩΣ κριθή άληθώς καί ακριβώς ιστορικόν τι
γεγονός, πρέπει νά έκτιμηθή καί κατανοηθή, έν
τή πληρότητι αύτής, ή ψυχολογική κατάστασις,
είς ήν έτέλουν οί διανοηθέντες καί οί έκτελέσαντες τοϋτο. Διότι παν επίσημον ιστορικόν γεγο
νός είναι έργον, ούχί της τυφλής τύχης, άλλά
τών ανθρώπων. Ό ακριβής ορισμός της καταστάσεως ταύτης παρέχει τό μέτρον της ιστορικής
ευθύνης. Καί της 3 Σεπτεμβρίου ή σύλληψις καί ή δίκαια έκτίμησις
αδύνατον νά όρισθώσιν ακριβώς, έάν μή έρευνηθή τις ήτο ή τάσις τής
ψυχής'τών έργασθέντων τήν ιστορικήν ημέραν εκείνην.
Ή 'Ιστορία βέβαιοί ώς άναμφισβήτητον, τό γεγονός, ότι τό ελλη
νικόν έθνος, έν έτει 1821, άνέλαβε τόν ύπέρ άνεζαρτησίας αγώνα, ούδεμίαν έχον ορατήν κεντρικήν διευθύνουσαν ’Αρχήν, ούδένα Βασιλέα,
είτε έκ διαδοχής είτε κατ’ έκλογήν, όδηγοϋντα καί μαχόμενον μετ’ αύ
τοϋ. Τό ελληνικόν έθνος άνέλαβε τόν άγώνα στηριζόμενον εις εαυτό
μόνον καί είς κενάς έλπίδας περί ένδεχομ,ένης ύλικής προστασίας έκ
μέρους μεγάλης Δυνάμεως. Ό έπί έννεαετίαν σχεδόν διαρκέσας πόλε
μος, διελθών ποικίλας ’φάσεις καί είς άπέλπιδα πολλάκις άκμήν περιελθών, διεξήχθη ύπό τών κατά μέρος Ελλήνων, ούς συνέδεε βεβαίως
ή κοινή ιδέα καί ό κοινός πόθος, δέν διηύθυνεν όμως πάντοτε, έν τή
Ιωαννοτ Αρςενη «ΙΙοικιλη Στοά»
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δράσε: αύτών, ώρισμένη τις καί ένιαία εξουσία. 'Η εκλογή Βασιλέως
έγένετο καί ή άνάρρησις τοιούτου έπί τον Θρόνον, ον δέν συνεδημιούργησαν αγώνες δυναστικοί καί θυσίαι αίματος βασιλικού, άλλα μόνοι
οί αθλοι, τά μαρτύρια καί αί θυσίαι των κατοίκων τής Ελλάδος, ή
ίδρυσις της Βασιλείας, έπήλθεν, άφοΰ τό εργον ήν ήδη συντετελεσμένον.
Μη λησμονοϋμεν προσέτι, δτι ή ίδρυσις της Βασιλείας έπήλθεν, ώς
ανάγκη μάλλον, ύπό των τότε περιστάσεων έπιβληθείσα, η ώς έκφρασις
απρόσκοπτος της εθνικής τάσεως, καί ότι ό πρώτος Βασιλεύς εφερε μέν
έπί του μετώπου αύτοΰ την δάφνην τού φιλελληνισμού τοΰ πατρός αύ
τοΰ καί την α’ίγλην της άβράς νεότητας, άλλ’ δμως πάντοτε ήτο ξένος’
έφερε δε καί έν ελάττωμα, δπερ σήμερον ίσως, δέν κρίνεται, ώς τοιοΰτον, άλλα τότε έχαρακτηρίζετο, ώς ελάττωμα βαούτατον, δτι άνηκεν
εις άλλο θρήσκευμα, καί μάλιστα εις τό τής ρωμαϊκής εκκλησίας’ δεν
ήτο καν Διαμαρτυρόμενος.
Τά ελαττώματα ταΰτα άείμνηστος Κυβερνήτης τής Ελλάδος έν
ειλικρίνεια ύπέδειξε καί ήθέλησε νά διασκεδάση, αύταί δέ αί Εθνικά!
Συνελεύσεις κατεδίκασαν. Άναμφισβητήτως μειοϋντα τήν βασιλικήν
δύναμιν, τά έλαττώματα ταΰτα ήθελον παροραθή, έάν οί άνδρες τοΰ
Τόπου, οί κυβερνήσαντες τήν Ελλάδα μαχομένην τον ύστατον τών
άγώνων, έκαλοΰντο εις τήν μετοχήν τής Κυβερνήσεως τοΰ Τόπου, ον
διώκησαν έν μέσω δεινοτάτης τρικυμίας. Ό αυτός Κυβερνήτης τής
Ελλάδος ύπέδειξε τήν άπόλυτον άνάγκην. όπως λυθή τό ζήτημα τοΰτο
έκ τών προτέρων,άσφαλισθή δέ ή κυβέρνησις τοΰ Τόπου διά τοΰ Τόπου,
μη περιφρονηθώσι δέ αί διαρκείς καί άλλεπάλληλοι έκφράσεις τών Εθνι
κών Συνελεύσεων. Ή τότε Γερουσία ένέκρινε τάς παρατηρήσεις ταύτας
καί ένίσχυσε τοΰ Κυβερνήτου τάς παραστάσεις, διά τής κυρώσεως τής
’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας. Άτυχώς αί σώφρονες καί αληθώς συντηρη
τικά! ύποδείςεις αύται δέν έλήφθησαν ύπ’ δψει, ή δέ ποθουμένη Βασισιλεία άπέβη εις τήν Ελλάδα καί ΐδρύθη. έν δλω τω δγκω ξενικής άρχής, αύτοβούλως κυβερνώσης. Αί πρώτιστα! θέσεις, αί διευθύνσεις πά
σα1., καί αυτών τών κοινοτάτων έργων, έδόθησαν εις ξένους, έντελώς
άγνοοΰντας τον Τόπον καί τήν γλώσσαν αύτοΰ, ύπουργοΐ καί πρωθυ
πουργοί έγένοντο ξένοι, τά Διατάγματα τοΰ Βασιλέως καί οί νόμοι
συνετάσσοντο έπί έτη πέντε ή ές άπό τοΰ 1833 εις τήν γερμανικήν
γλώσσαν, κακήν κακώς μετεφράζοντο εις τήν ελληνικήν, αί έκθέσεις
πρός τον Βασιλέα και τά Διατάγματα τών ύπουργείων τών Στρατιωτι
κών καί τών Ναυτικών συνετάσσοντο γαλλιστί, μετά τίτλων γαλλικών,
έπί πασι δέ ή έκκλησία ή ανατολική περιεφρονείτο καί οί Αρχιερείς
αυτής έσύροντο, ώς οί τελευταίο: κατάδικοι εις τάς είρκτάς’ τά δημό
σια χρήματα καί τό δάνειον διεχειρίζοντο, καί άνευ άποδόσεως λογα
ριασμού, άλλοδαποί, σύμπασα δ’ έπί τέλει ή νομοθετική έξουσία
συνεκεντρώθη έν τω γραφείω τοΰ Βασιλέως. Καί αύτό τοΰτο δέ διηυθύνετο ύπό ξένων, διότι άσθενής όλως καί απλώς συμβουλευτική ύπήρξεν ή έξουσία καί ή δικαιοδοσία τοΰ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας.
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Εις έπισφράγισιν, ούδεμία έλήφθη πρόνοια εύλαβείας πρός τούς άνδρας,
τούς έπί τού πεδίου τής μάχης διακριθέντας, κατά τον μέγαν άγώνα,
καί αύτή δέ ή έλαχίστη άφορμή δέν παρελείπετο, όπως ύπομ.νησθή αύτοΐς, ό'τι ήσαν ύποτελείς καί μ,ηδέν σημαίνοντες. 'Ήδη, πριν ή ό νεαρός
Βασιλεύς, άποβή εις τό προορισθέν αύτώ Βασίλειον, κατεδικάζετο εις
θάνατον ό Γέοων τής ΙΙελοποννήσου, μετά έπιφανοΰς Στρατηγού, κατη
γορούμενος έπί συνεννοήσει πρός ληστάς πρός άνατροπήν τοΰ Θρόνου,
έβεβηλοΰτο δέ τό άσυλον τής Δικαιοσύνης καί διά τής λόγχης χωρο
φυλάκων, ηγουμένου αύτοΰ τοΰ έπί τής Δικαιοσύνης ύπουργοΰ έν στολή,
έξεβιάζοντο ο! Δικασταί εις ύπογραφήν άσυνειδήτου άποφάσεως. ΙΙάσα
δέ ή τακτική αύτη άνεπτύχθη ύπό μορφάς, τόσω αποτόμους καί τόσω
άνεπιτηδείως άνελίσσετο, ώστε, καίτοι ίσως ήδύνατο, άλλως διευθυνομένη καί χαλιναγωγούμενη, νά έξηγηθή καί νά καταστή άνεκτή, τούναντίον έξήγειρε τήν γενικήν άγανάκτησιν. Ή αίγλη τοΰ νεαρού ήγεμόνος έσκιάσθη,πρό τής περιφρονήσεως δέ προς τούς άνδρας τού άγώνος
καί τής άποδοθείσης κατακτητικής τάσεως εις τήν νέαν Βασιλείαν,
έλησμονήθη τό γόητρον καί αύτοΰ τοΰ Βασιλέως Λουδοβίκου, καί αύτοΰ
τοΰ τέως προσφιλούς βαυαρικού ονόματος, ολίγου δείν δέ κατήντησε τό
βαυαρικόν όνομα τό σύνθημα τής άποστροφής καί τοΰ μίσους. Έπί τοσοΰτον δέ ήν άνεπτυγμένον τό μίσος τούτο έν έτει 1840, ώστε ό Γάλ
λος Buchon, περιηγηθείς τότε τήν Ελλάδα, βέβαιοί, ότι έν τή μονή
τής Προυσσού, κατά τήν άνατολικήν Στερεάν 'Ελλάδα, Βαυαρός τις,
όπως τύχη φιλοξενίας παρά τοίς μοναχοϊς, είπεν, ότι ήν Γάλλος, διότι
ήτο βέβαιος, ότι έάν άπεκάλυπτεν, ό’τι ήν Βαυαρός, ήθελεν άποβληθή
τού Μοναστηριού.
Καί όμως οί Βαυαρο! καί ή βαυαρική Δυναστεία δέν έγένοντο ένο
χοι τοιαύτης καταδίκης’ τούναντίον δέν έστεροΰντο φρονήματος έθνικοΰ καί έπραττον καλή τή πίστει. Άλλ’ έλησμόνουν, ότι έν τω βίω,
καί μάλιστα έν τω πολιτεύεσθαι, κρατεί άπαρέγκλητος ό κανών, ό φέρων: «Ον ftoror τό είπιι ά.Ι.Ιά χαΐ τό δοχοΰν είναι». Ό πολι
τευόμενος δέν πρέπει νά ήναι άγαθός μόνον καί εύθύς, άλλά καί
τοιούτους νά έκλέγη τρόπους πρός τό πολιτεύεσθαι, όπως έμποιή
τήν πίστιν περί τής άγαθότητος αύτοΰ. Έν τούτω, τω πρωτίστω τών πολιτικών παραγγελμάτων τής σοφίας παντός τού κόσμου,
έσφαλον μεγάλως οί περί τόν πρώτον Βασιλέα τής Ελλάδος. 'Υπό
τον σκοπόν τής εισαγωγής τής νομίμου τάςεως, περιεφρόνησαν καί
περιύβρισαν τάς παραδόσεις τοΰ άγώνος, θέλοντες δέ νά παγιώσωσι τήν Δικαιοσύνην ύπερέβησαν τό δίκαιον μέτρον τού ύπολογισμοΰ
τών καιρών. Οί άνθρωποι,οΐτινες έπί τών ήμερών τών κινδύνων καί τών
ύπέρ τών όλων άγώνων έζ.υβέρνησαν και διηύθυναν τους μαχομένους
Έλληνας, πολλάκις μάλιστα, ώς δικτάτορες, δέν έδύναντο νά μ.ή συναισθανθώσι βαρύτατα τήν πρός αύτούς περιφρόνησιν καί τήν άπομόνωσιν,
εις ήν κατεδικάσθησαν’ τα δέ πλήθη, συνηθίσαντα ν άναγνωρίζωσιν
αύτούς άρχηγούς αύτών, δέν άφήκαν αύτούς μόνους, έν τή απομονώσει.
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εις ήν κατεδίκαζεν αυτούς πολιτική συμπεριφορά άσεμνος. Οί πάντες,
εκτός ολίγων έξαιρέσεων προσωπικών, συνεννοήθησαν προς άλληλους,
•όπως άνακτήσωσιν ο,τι ήμφισβήτει καί ήθελε ν’άφαιρέση άπ’αύτών ή ώς
ξενική πλε'ον καί όνόματι άπλώ,άντικαταστήσασα τήν τουρκικήν εξουσίαν
χαρακτηρισθεϊσα καί πιστευθεϊσα πρώτη βασιλική ’Αρχή. Ούδείς, πι
στεύω, έχων συναίσθησιν τής ίδιας φιλοτιμίας καί τό φρόνημα έλευθε'ρου
άνδρός, δύναται νά καταδικάση τούς άνδρας τοΰ άγώνος, εάν
2 1... έξηγε'ρ’ ’’*
θησαν κατά τών ύποφαινομε'νων τάσεων καί εάν βαρέως έφερον "■·*"■
χτ,ί
καταφερομε'νην πληγήν καί έάν παρεσκεύασαν γενναίαν έκδίκησιν, αύτοί, έν τώ προσώπω αυτών, άγωνιζόμενοι ύπέρ τής πραγματικής εθνι
κής ανεξαρτησίας.
Αύτοί δέ οί έν τώ μεγάλω ύπέρ εθνικής ανεξαρτησίας άγώνι δια—
κριθε'ντες, καί τούτου έπιζήσαντες, εϊσίν οί παρασκευάσαντες καί έκτελέσαντες τό κίνημα τής 3 Σεπτεμβρίου 1843. Πίσαν δέ τό
ακμή τής δυνάμεως τοΰ νοός καί τής καρδίας αυτών. Οί πο
έν τούτοις, μόλις ύπερε'βαινον τό πεντηκοστόν τής ηλικίας αύτ
καί ήσαν οί ολίγιστοι.
’Αλλά ό όλος Ελληνικός Λαός είχε καί έτερον, με'γα ·.
παράπονον,
δυσκόλως δέ κατώρθουν νά έννοήσωσιν καί αυτοί οί εύνούστεοον
μενοι αύτώ, πώς ό νεαρός Βασιλεύς δέν ε:σήκουε τούτου. Τό ' προσκείπαράπονον
τούτο βάσιν είχε τήν ιστορίαν αύ ην
’Αληθώς έν ταϊς Συνθήκαις καί έν τοϊς πρωτοκόλλοις τού 1832, δι’
ών συνέστη εύρωπαϊκώς τό ’Ελληνικόν Βασίλειον, ούδείς λ
γος έγένετο
περί τού μέλλοντος πολιτεύματος τής ’Ελλάδος- άλλ’ ύπεννοείτο, πάντότε, ότι εις τήν σύνθεσιν αύτοϋ έμελλεν αναποοεύκτω
ά-----ς νά κληθή συμπράττον τό έθνος. Τούτο ό Καποδίιίστριας καί ϊαί
αντιπροσωπεύουσαι
τότε την ’Ελλάδα Άρχαί ύπε'δειιςαν έντόνως, άνευ
άντικρούσεως τίνος,
αύστηράς δέ καί
έποιήσαν έπιφυλάξε
και θετικάς έποιήσαντο
, υπέρ της άκεραιότητος
τού δικαιώματος τούύ έθνους.
έθνους. Άλλ έάν τό _ _ (
_
γράμμα τών Συνθηκών
δέν
ύπεστήριζε τήν τοιαύτην £<'
■■■
*
έξουσίαν,
ίουδαϊκώς
έρμηνευόμενον, ή Βαυαρική
Αυλή, ώς προς τούτο,ρητήν έδωκεν έξήγησιν καί θετικήν
άνε'λαβεν
θετι;
χρέωσιν, άπεναντι
----- τού έθνους. Δι’ άνακοινώσεως αύτού πρ
ις αυτού πρός τόν έν
1832 έπί τών έξωτερικών Υπουργόν τής Προσωρινής
Κυββερνήσεως
Ελλάδος Σπυρίδωνα Τρικούπην,ό έπί τών Έ
ωτερικών Υπουργός
Βαυαρίας, έδήλου, ρηταϊς λέζεσιν, ότι «·τγ>ωπ'σ·εη
φρονείς τής έπιφορατισθεϊσης τήν έπί τής άνη.Ιιχιότητος τοΰ Βασι./έως άιοίχησιν τον Κρΐιτοΰ Κρά«τους ΆντιβαΟι.Ιεΐας θί.Ιιι είναι νά ανγχα.Ιίαρ τήν Γτνιχήν τον "Εθνους
«.Συνέ.ΙευΛν, όιά να υποόερθή τον Μονάρνην, να τω νποβά./ς τήν εχ«.γραβιν τής άφοιίιώαεως τής Ε.Ι.Ιάδος χαι νά έπιαφραγίοΊΐ τον αΰνόε«σμον αυτής μετά τοΰ Ήγεμό-ιος, είς ον άνετεθη ή θιεύθυνοτς τής τι'νι/ς
ιιτης. H Συνέ.Ιευαις α'ύτη θέ.Ιει έπιγαρτισθή νά είυνεργασθή 1,(τ^ Τ^Γ·
«.Άντιβααι.Ιείας είς τήν προπαραόχευήν τοΰ όριστιχον τοΰ Κράτους πος.Ιιτεύματος,τ'ο όποιον, καταρτιζόμενοι- τοιουτοτρόπως, όιά τής ε.Ιεΰθερας
«,ι/υνόροαής τοΰ "Εθνους χαι τοΰ Βααι.Ιέως τον.... θέ Ιει άναμγιβό.ίως
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«.(/υνάόει πρός τας άνάγχας τής 'Ε.Ι,ΙάΛος, πρός τάς εύρας χαι τά συμ
φέροντα της».

Ή ύποχρέωσις, ήν άνελάμβανεν ή βαυαρική Αύλή, έν όνόματι τού
νεαρού Βασιλέως, ήν θετική καί σαφής. Άλλ’ όμως ή βαυαρική Δυνα
στεία τήν ύπόσχεσιν ταύτην έλησμόνησεν, ίδρύσασα δέ τό Συμβούλιον
τής ’Επικράτειας καί άπονείμασα αύτώ συμβουλευτικήν νομοθετικήν
δύναμιν, έδήλου καταφανώς,'.,ό'τι είς ,άλλας έπλεε θαλάσσας, καί ό'τι
έλησμονήθη διά παντός ή σύγκλησις ’Εθνικής Συνελεύσεως.
Άν όμως ή πρώτη Βασιλεία έλησμόνησεν ήν έδωκεν ύπόσχεσιν, ό
Ελληνικός Λαός, όστις παράδοσιν? εσχεν αυτός νά όρίζη τό πολίτευμα
αύτού, δέν έλησμόνησε τά γραφέντα, χρόνον δέ μακράν πρό τής 3
Σεπτεμβρίου θετικώς ύπέμνησεν^ αύτή τήν άναληφθεΐσαν ύποχρέωσιν. Ή τιμή δέ τής πρώτης . πρός τήν , Βασιλείαν ύπομνήσεως τού
καθήκοντος, όπως τηρήση τήν ύπόσχεσιν έαυτής, ανήκει πρωτίστως τή
πόλει τών ’Αθηνών, αύτή, ήτις μετ’ ολίγον, έσχε καί τήν δόξαν, πρό
πεντηκονταετίας, νά έπαναφέρη τήν αληθή δημοσίαν τάξιν, έπί τάς
εδραίας βάσεις αυτής.
Έν έτει 1837,τό Δημοτικόν Συμβούλιον τών ’Αθηναίων,συνέτασσε
καί έψήφιζε πραξιν άξιομνημόνευτον,ήτις προύκάλεσε μέν έκ μέρους τής
εξουσίας τήν άμεσον διάλυσιν αύτού, ήτις όμως απομένει μνημεϊον διαρ
κές σωφροσύνης πολιτικής καί ακρίβειας περί τήν κρίσιν. Εν τή πράςει
ταύτη εύρηνται τ’ ακόλουθα :

« Ο Δήμος τών ’Αθηναίων, Βασιλεύ, ελπίζει, δτι είς τδ έξης Σύμβουλοι
«"Ελληνες θέλουν περικυκλώνει τόν Θρόνον Σου. — καί ότι οί ξένοι θέλουν άπο«μακρυνθή διά παντός. Μεταξύ τών συμφορών και τών αγούνων τής ανεξαρτη»σίας μας, τών οποίων συμμετέσχε καί δ Δήμος τών ’Αθηναίων, ένεψυχού»μεθα από νόμους θεμελιώδεις, τούς όποιους ψηοίζουσαι αί τότε Έθνικαι Συ«νελεύσεις, μας συνήνωσαν εις "Εθνος καί μάς έκράτυναν κατα τού εχθρού. Τού»τους τούς θεμελιώδεις Νόμους έλπίζομεν έπί τών ημερών Σου νά ίδωμεν, διά
»τής κραταιας συνδρομής καί προστασίας Σου, πάλιν συστημένους, τελειοποιου«μένους, καί άξιους καί ημών τών απογόνων τού Σόλωνος και Σού, τού κληρο«νόμου τής σοφίας του».
« Ό Μεγαλειότατος Πατήρ Σου. ώς κηδεμών, αισθανθείς τήν ανάγκην τοι«ούτων θεμελίων τών Νόμων, ύπεσχέθη τήν συγκρότησιν ’Εθνικής Συνελεύ«σεως, σκοπόν έχούσης τήν δημιουργίαν τού Συντάγματος, καί αί τρεις Δυ«νάμεις, άναγγέλλουσαι εις τόν 'Ελληνικόν Λαόν τήν είς τόν θρόνον τής 'Ελ»λάδος ανύψωσίν Σου, έκήρυξαν τό Σύνταγμα, ώς μέσον συνεννοήσεως, με»ταξύ τού Θρόνου καί τού Ελληνικού Ααού. Άλλα βάσκανος δαίμων μετέτρεψε
»καΐ ημών τάς προσδοκίας καί έματαίωσε τάς υποσχέσεις τών τριών Δυνάμεων

»καί τού μεγαλοθύμου πατρός Σου.
« II πρός τόν Θοόνον Σου, Βασιλεύ, άφοσίωσις τού 'Ελληνικού Εθνους, ανε«φάνη απεριόριστος, άφ’ ής στιγμής έπά-ησας τό 'Ελληνικόν έδαφος- αλλ ή
«σύστασις τού Συντάγματος θέλει φέρει τήν στερεωτέραν παγίωσιν τοΰ
«Θρόνου Σου, καί οί 'Υπήκοοί Σου, δεσμευμένοι πρός τόν Θρόνον μέ συνταγμα«τικους δεσμούς, θέλει εύλογήσει αιωνίως τό όνομα τού Οθωνος».

Τήν πράςιν ταύτην ύπέγραψαν πάντες οί συγκοοτούντες τό Δημοτι
κόν Συμβούλιον, συνυπε’γραψε δε καί ό Δήμαρχος τότε ’Ανάργυρος 11ε-
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τράκης. Έκ των γενναίων άνδρών εκείνων, οΐτινες ώμίλησαν την γλώσ
σαν της άληθείας καί άπετόλμησαν άπροκαλύπτως να έκφράσωσι την
εθνικήν ευχήν, εις απομένει ζών ετι, ό Δημήτριος Κα.Ι.Ιιφροτας.
Τό ύπουργεϊον, δπερ άπετελεϊτο καί έκ ξένων, ύπέβαλεν αύθωρεί
Διάταγμα εις ύπογραφήν τω Βασιλεϊ, δι’ ού έκηρύσσετο ή άμεσος διά—
λυσις του Δημοτικού Συμβουλίου καί ή παύσις του Δημάρχου. Τό Διά
ταγμα συνωδεύετο καί ύπό έκθέσεως προς τον Βασιλέα του οικείου
ύπουργοΰ, γαλλιστί γεγραμμένης, έν ή έχαρακτηρίζετο ή διαγωγή τού
Συμβουλίου ώς στασιαστική. Τό Διάταγμα τής διαλύσεως αύθωρεί ύπεγράφη, καί έδημοσιεύθη τή 15 Ιανουάριου 1837.
’Αλλά, μετά μήνας τινάς, δημαιρ εσίας γενομένης, ό Δημήτριος
Καλλιφρονάς διωρίζετο, παμψηφε! εκλεχθείς. Δήμαρχος τών ’Αθηναίων,
μετά εξαετίαν δέ διηύθυνε τήν Δημαρχίαν ’Αθηνών ό ’Ανάργυρος Πετράκης, καθ’ ήν στιγμήν ό Βασιλεύς τής ’Ελλάδος ύπέγραφε τά Δια
τάγματα τής 3 Σεπτεμβρίου καί συνεκάλει τήν ’Εθνικήν Συνέλευσιν.
ΊΙ μοίρα τών εξουσιών άμεταβλήτως φαίνεται δρζ έπ’ αύτών. Έάν
έν ετει 1837 ή Βασιλεία είσήκουε τής ταπεινής καί εύλαβοΰς εύχής
τού Δημοτικού Συμβουλίου ’Αθηναίων καί παρεχώρει τό Σύνταγμα, δεν
ήθελεν ύποστή ό αγαθός Βασιλεύς Όθων τό δωδεκάωρον μαρτύριον,
όπως ϊδη εαυτόν άποκλειόμενον, εντός τών ανακτόρων του, καί ταλαντευόμενον έν μέσω τού διλήμματος,ή νά προκαλέση τήν χύσιν’Ελληνικού
αίματος, ή νά ένδώση εις αιτήματα, άτινα τότε, καί πρώην άπέκρουσεν. Εύτυχώς ή φρόνησις ύπερίσχυσε, καί πεισθείς ό ένάρετο; έκεϊνος
Ήγεμών, δτι δεν εκπίπτει ή δύναμις τής Βασιλείας, αλλά τούναντίον
έπικρατύνεται, όταν, εις άμεσον πρός τό 'Έθνος έρχομένη συνεννόησιν,
αναγνωρίζει τήν ύπερτάτην δύναμιν αύτού, είσήκουσε τών εύχών τού
Τόπου. Ώς έκ τής άναγνώσεως τής πράξεως τού Δημοτικού Συμβουλίου
τών ’Αθηναίων έπείσθητε, περιέχει αϋτη, έν δυνάμει φράσεως απλής,
όντως ήρωϊκής, ολόκληρον τό πρόγραμμα τής μεταβολής τής 3ης Σε
πτεμβρίου. Περιττόν έντεύθεν κρίνω νά έπιμείνω πλειότερον, έπί τήν άνάλυσιν τών λόγων, οΐτινες προύκάλεσαν καί έδικαίωσαν τό κίνημα τής
ήμέρας εκείνης. ΙΙαρασκευασθεΐσα ή 3 Σεπτεμβρίου 1843 καί έκτελεσθείσα ύπό τών ενδόξων λειψάνων τού Άγώνος, όσα, νεώτερα τήν ήλε—
κίαν, έπέζησαν τών μαρτυρίων καί τών μόχθων εννεαετούς πολέμου,
πληρωθέντος δι’ ήρωϊκών κατορθωμάτων, ήτον ή έν ειρήνη συμπλήρωσις τού κηρύγματος τού 1821 καί ή εθνική κατάλυσις τού καθεστώτος
τού 1832. Τό συντελεσθέν έν έτει 1832 γεγονός τής ίδρύσεως τής Ελ
ληνικής Βασιλείας δέν είχε νόμιμον καί ασφαλή βάσιν ήν γεγονός
απαραίτητον, έπιβεβλημένον τή συνειδήσει τού έθνους, καί ώς τοιοΰτον
μόνον σεβαστόν. Ή 3 Σεπτεμβρίου, προκαλέσασα καί έπιβαλοΰσα τήν
θετικήν καί κυριαρχικήν έκφρασιν τού έθνους, έδωκεν εις αύτό τήν νο
μιμότητα, ής έστερεϊτο. Οϋτω δέ κρινομένη ή 3 Σεπτεμβρίου 1843,
καί άλλως δεν δύναται νά κριθή καί νά χαρακτηρισθή, ύπήρξεν έργον
τέλειον συντηρήσεως καί ούχϊ ανατροπής.
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Τούτο δέ συναπέδειξεν ού μόνον ή σύμπνοια τών πολιτών καί τών
στρατιωτών, ού μόνον ή εις τό έργον συμμετοχή πάσης τής δόξης τού
Άγώνος, αλλά καί ή πρός τον Ηγεμόνα τηρηθεΐσα άκρα εύλάβεια, ό
θρησκευτικός σεβασμός πρός αύτόν. Τό μοναδικόν έν τή ιστορία φαινόμενον τούτο, λαού, πολιορκούντος τόν Βασιλέα του έν
1 τοΐς
. \ άνακτόροις
’
----του, καί δμως γονυπετοΰντος σχεδόν προ αύτοΰ καί ΐκετεύοντος έν ήσυχίζ νά παράσχη αύτω, δ,τι ύποσχεθέν παρ’ αύτού, εδικαιούτο νά κατέχη πρό χρόνων, έπεμαρτύρησεν έπιφανής άνήρ, άνήκων εις τό έθνος,
δπερ αύστηρόν πρός εαυτό, έν ταϊς κρίσεσιν αύτού αποδίδει δικαιοσύνην
τοϊς άλλοις, όταν τά πράγματα έπικυρώσιν αύτήν. Ό λόρδος Nugent,
έν τή εις τήν Ελλάδα περιηγήσει αύτού, γράφει περί τής 3 Σεπτεμ
βρίου τά ακόλουθα αξιομνημόνευτα ρήματα :
«Ό Λαό; διεσχεδάσθη ήσύχως καΐ^έν χαρά, καταλιπών τήν πρό τών Άνα«κτόρων πλατείαν, έν ή εΐκοσακισχίλιοι άνθρωποι παρέμειναν έπί δώδεκα ίορας,
«χωρίς ούδ’ε ίχνος οχλαγωγίας νά φανή, ούδέ^τις καν έκ τών σμικρών καί αβλαβών
«επιδείξεων καί παρεκτροπών, τών διακρινουσών τάς εξεγέρσεις τού όχλου, καί
«έν αύταίς ταίς εΰτυχεστάταις κ’ εύφροσυνοτάταις έκφράσεσιν αύτοΰ. Ούδέ ΰελος
«έκ τών τού παλατιού ή τών πέρις οικοδομημάτων έθραύσθη, ούδέ λέξις μία
«ανευλαβής έξηνέχθη κατά τού προσδιπου τού Βασιλέως. οί έν τή πόλει κατοι«κοΰντες Βαυαροί αξιωματικοί, ού'τε δεινόν τι έπαθον ή καν προσεβλήθησαν, καί
«έκ του καλαμώδους περιφράγματος εκείνου, διότι ούδέν πλέον ή τοιοΰτον έχιό—
»ριζε τούς βασιλικούς κήπου; άπό τοΰ ανακτόρου, ου ενώπιον, εΐχοσακισχίλιοι
«άνθρωποι, έπί τόσα; μακρά; ώρας,1 άνέμενον κρίσιν, απέναντι τή; οποία; ούδεμία
«ύποχώρησις έπετρέπετο άλλη,ή ή πλήρης παραδοχή τών αιτημάτων αύτών ή ή
«έκθρόνισι; τοΰ Βασιλέως, έκ τοΰ καλαμώδους περιφράγματος εκείνου ουδέ κα-

«λαμος εις μετετοπίσθη».

Τού ’Άγγλου λόρδου τήν έκτίμησιν διετράνωσεν έπισημως αυτός ό
έπί τών ’Εξωτερικών ύπουργός τής Αγγλίας λόρδος Αβερδην, έν τή
άπό 13)25 ’Οκτωβρίου 1843 διακοινώσει αύτού πρός τόν Λάϋους, γράφων τ’ ακόλουθα :

«Ούδείς δύναται ν’ άρνηθή, δτι μεγάλη τιμή οφείλεται τώ Έλληνικώ
ν’Έθνει, έπί τώ τρόπω καθ’ δν προσηνέχθη έν γένει κατά τήν σημαντικήν πε«ρίστασιν αύτήν, κατά πολύ διάφορον τών παραδειγμάτων, άτινα παρέσχον χώ»ραι, μάλλον εις τόν πολιτισμόν προκεχωρημέναι.»

Καί δέν ήτο δυνατόν άλλως νά έξελιχθώσι τά πράγματα. Τού κι
νήματος πρυίσταντο οδηγοί καί ήγέται, οί διά τών μακρών καί ύπερανθρώπων αγώνων αύτών άποσείσαντες τόν ζυγόν τής κατακτήσεως καί
άναστήσαντες τήν Ελλάδα. Τοιούτοι άνδρες δέν ήτο δυνατόν νά προσενεχθώσιν άλλως. ’Εδικαιούτο δέ, έν τή νεανική άφελείζ αύτής καί
έν τή λεπτότητι τής γυναικείας διακρίσεως, γράφουσα έκ Μεσολογγίου ή
πρεσβυτέρα θυγάτηρ τού Μάρκου Μπότσαρη Βασιλική Σισίνη πρός τήν
παρά τή Βασίλισσα, Αμαλία περικαλλή νεωτέραν αδελφήν αύτής’Ρόζαν,

τά «ώραΐα
λόγια ταύτα :
’Βσυλλογισθήκατε, τάχα,

σύ καί ή μητέρα, εκείνην τήν ώραν, ότι από τούς

«καλούς δέν είμποροΰσαν νά γείνουν παρά καλά πράγματα ;»
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Ή αυτή έπιστολή τής πνευματώδους όρφανήςζτοΰ ήρωος περιγρά
φει άκριβέστερον πάσης άλλης έκθέσεως, την χαράν, ήτις διεχύθη έφ ’
άπασαν την Ελλάδα, άμα τω άκούσματι της ευτυχούς λύσεως, καί
βέβαιοί τό ομόφωνον τοΰ ύπέρ της μεταπολιτεύσεως πόθου συμπάσης
της^ Ελλάδος.
«Πώς νά σε περιγράψω, «γράφει ή Βασιλική πρός τήν Έόζαν», τοΰ πτω«χοΰ Μεσολογγίου τον ενθουσιασμόν ; Ήτον 3 μ. μ. τήν Κυριακήν, όταν ό Κα«ρατζας εζήτησε τόν θειον μου.Μετ ολίγον έγύρισε, κρατών τό αποθεωμένο» φύλ»λον τοΰ ^ίδη-ς,και από την ταραχήν τοΰ στήθους του εννόησα,ότι κάτι σημαντι»κόνεμαθεν Έπλησίασα λοιπόν.καί τί νά σου το κρύψω; Είμαι πάντοτε έπαρχιώ»τισσα, αδελφή μου' δεν ειμπόρεσα νά βαστάξω τά δάκρυά μου. Εις μίαν στιγ«μήν επειτα διεδόθη παντού, και ή πολυθρύλλητος μουσική μας ήλθε, κατά τό
«σύνηθες, νά παίξη έμπρός τοΰ σπητίοΰ μας. Τότε νά έβλεπες τούς ανθρώπους
«πώς ήλεκτρίσθησαν. Τό Ζητώ το ίυτταγμα έπήγαινεν εις τούς ουρανούς, καί
«ένας τον άλλον ένηγκαλίζοντο, ωσάν νά είχαν χρόνους νά ίδωθώσιν' όλοι έ«φαίνοντο σπιθαμήν ύψηλότεροΓ οί ψυχροί έθερμάνθησαν" οί ελαφροί έλαβαν
«τόνον' οί νέοι ή λ ικιώθησαν' οί γέροντες άνενέωσαν. 'Ωραιότερου θέαμα, σ'ε βε«βαιώ, εις τον κόσμον δέν έφανη. Τό βράδυ ήτο πλουσιώτατον γενικόν συμπό«σιον όλων τών πολιτών, εις τό όποιον τούς εύρήκεν ή αυγή. Εις τάς 9 έψάλη
«ή δοξολογία, μέ όσην ψυχήν εΐμπορεϊς νά ύποθέσης εις άνθοώπους. Τήν ηχούσα.
«’Έπειτα άπό τον στρατώνα ήκούσαμεν πλήθρς γυναικών καί τον νέον όρκον.
«Αύτήν τήν ημέραν έπανηγύρισαν οί στρατιωτικοί. ’Έπειτα ήκολούθησαν αί
«επισκέψεις εις τούς ανωτέρους, όπου ακόμη έγιναν προπόσεις ύπέρ τοΰ Συντάγ«ματος. Τέλος πάντων αύται αί ήμέραι εξακολουθούν ακόμη νά ήναι έορταί. Τί
«λές καί σύ ; Τό άξιζεν αυτό τό αντικείμενου ; Ναί, αγαπητή μου. θά ή/ι.τοροΰ«αετ ttJoc πιίχτων καί ημεΤς να παρονττιαζώμεθα εστοΛισμεται εις rac εηρτάε
ιτων άτδρΰν μαε ; Δεν θά μαε ταπειτό'Όνν ξεναι άπαιτησειε ; θά ηναι ό
κΒασι.Ιενε ιδικόε μαε, και θα μαθρ να μαε εκτίμα ; *Αν τό τέλος τίμηση τήν
• αρχήν, αΰτη είναι δευτέρα αναγέννησις τής Ελλάδος. Ποιος δέν θά οιλοτι«μηθή νά έμβη εις τήν άμιλλαν τού καλού ; Ναί, σέ βεβαιώ, άν είμπορούσεν
«ό Βασιλεύς, μέ μίαν ματιάν νά παρατηρήση τώρα τούς ύπηκόους του. ήθελεν εΐ«ναι υπερήφανος, ότι τούς διοικεί. ’Αλλά τούτο θά τό έννοήση αργότερα, όταν
«γνωοίση τούς νομιζομένους εχθρούς του».

Ή επιστολή αύτη, αριστούργημα έμπνεύσεως καί φράσεως, είκονίζει τήν έφ’ άπασαν τήν Ελλάδα διαχυθεϊσαν ευφροσύνην, έπί τή έπιτυχία τής 3 Σεπτεμβρίου. Καί αύτη δ’ επιμαρτυρεί, ότι μέχρι τών μυχιαιτάτων αυτών τοΰ Έλληνος είχον είσδύσει καί εξεγείρει τό αίσθημα
τής φιλοτιμίας καί τοΰ έθνικοΰ έγωϊσμοΰ τά σφάλματα τής Βαυαρικής
Δυναστείας. Άφοΰ τρυφερά νεανις τοιαύτας εύρισκε σιδηράς εκφράσεις,
όπως διατύπωση τό δέσποζαν αύτήν αίσθημα ύπέρ τής πατρίδας αυτής,
εύνόητον τίνα έμελλαν νά ώσι τά ταράσσοντα τά στήθη τών ήδικημένων
άνδρών αισθήματα, άνδρών έπί έννεαετίαν δλην άντικρυσάντων καί έν
ειρωνεία προκαλεσάντων τον θάνατον. Έν τω έρωτήματι τής άφελοΰς
νέας γυναίκας, ό’τι ό ΒασιΛιυς θά ηναι π.Ιίον Ιθικός μα<: και θά μάθιη
τά [ΐαε εκτίμα ; συνοψίζεται ολόκληρον τό παράπονον τής γενεάς τοΰ
άγώνος κατά τής πρώτης βασιλικής Κυβερνήσεως τής Ελλάδος, καί ή
ένδόμυχος εύχή ύπέρ τής μεταβολής.
θά μας ra.Tftrorovr ζε'ναι
ci.raiT'jffFir : Τό έτερον ερώτημα, συνοψίζει επίσης τήν έθνικήν άγανή-
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κτησιν κατά τοΰ κρατήσαντος πολιτικού συστήματος, ούχΐ κατά τοΰ
προσώπου τοΰ Βασιλέως, ον οί "Ελληνες ήθελον ίδικόν των, καθώς αυ
τοί έπόθουν νά ήναι ίδικοί του. Ή έπιστολή τοΰ Μεσολογγίου άνατρέπει έκ βάθρων προσέτι και τήν έπιρριφθεΐσαν κατά τήν ήμέραν τής 3
Σεπτεμβρίου 1843 μομφήν, ότι ήν τό προϊόν συνωμοσίας ολίγων φιλο
δοξών καί κατόρθωμα Στρατώνος. Λίαν έλαφρώς κρίνουσίν οί ούτω
φρονοΰντες καί συγχέοντες τήν έκτέλεσιν πρός τήν ούσίαν τών γεγονότων.
Ή 3 Σεπτεμβρίου 1843, συλληφθεΐσα έν τή άληθεία τής ιστορικής
έξελίξεως, στηοιχθεΐσα εις τ ’ αυθεντικά κείμενα βασιλικών ύποσχέσεων,
λησμονηθεισών, ώς μή ώφειλε, έκτελεσθεισα δέ ύπό τών άνδρών, οϊτινες
διήλθον τροπαιοΰχοι τόν ύπέρ τής Παλιγγενεσίας άγώνα, φέρει πάντα
τά στοιχεία τής εθνικής άγνότητος καί πρέπει νά προκαλή τόν άπεριόριστον σεβασμόν καί τήν εύλάβειαν παντός Έλληνος’ διότι έπανέθετο τήν
έλληνικήν Πολιτείαν έπί τής εύρείας κρηπϊδος τής έθνικής άπ’ αίώνος
παραδόσεως, καί έβεβαίωσε τό κράτος τής κυριότητας τοΰ Τόπου. Μη
δέν δυνάμενοι νά εύρωσιν έπιχείρημα πραγματικόν καί ιστορικόν, πρός
καταδίκην τής 3 Σεπτεμβρίου 1843 καί τών εργατών αυτής, πολλάκις
είπον, οί άπό τρίποδος περί τών δημοσίων άποφαινόμενοι, αλλά μηδέν
θετικόν μέχρι τοΰδε κατορθώσαντες, ότι προώρως άπεδόθη τοϊς Έλλησι
όοθή αυτοϊς
τό συνταγματικόν πολίτευμα’ έπρεπε,, πριν
πριν ηή δοθή
αύτοϊς τό έγχειρίδιον
παρασκευασθώσιν,
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•ι πρέπει νά διδαχθή τις το
εϊπω. 'Ομοιάζει δέ πολύ πρός τό ά ξίωμα, ότ τήν θάλασσαν καί πριν ή
κολυμβαν ή το ίππεύειν, πριν ή Γιφθή εις
’ Ρ~ όν ίππον. Λησμονοΰσιν οί τοιαΰτα ύ ποστηρίζοντες, ότι τά ποαναυη
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νά έξακολουθήση τήν διδασκαλίαν πρός τήν ελευθερίαν έν τή ειρήνη. Καί
εκρινεν ορθώς καί ελληνικότατα, σπεύδουσα νά εΐσαγάγη, όσω ενεστι
ένωρι'τερον, τόν Ελληνικόν Λαόν εις τό σχολεΐον τής ελευθερίας,οϋτω δέ
συντομεύση έπί τά κρείττω τόν χρόνον τής διδασκαλίας καί τής άσκήσεως, έν τή δοκιμασία.
Βεβαίως ό εις τάς λεπτομέρειας καί εις τά καθ’ έκαστον έγκύπτων,
μάλιστα δέ ό παραβάλλων τά ύπό τάς όψεις του προσπίπτοντα πρός τά
παρελθόντα καί λησμονηθε'ντα ήδη, έντεϋθεν δέ αγνοούμενα, ανευρίσκει
πολλά τά μεμπτε'α. Σφάλλει όμως άπαδίδων αυτά εις τό πολίτευμα, ή
ύποστηρίζων, οτι, έάν έτερον έκράτει πολίτευμα, καί μάλιστα, καθα
ρός Μοναρχικόν, ή ελληνική κοινωνία ήθελεν είσθαι άλλοι α. Οί οϋτω
περί τών κοινών κρίνοντες δείκνυνται, άγνοοΰντες τίνα ύπέστ ησαν άνέλιξιν καί δι’ ών διήλθον κρίσεων, κατά πολύ οδυνηρότερων τών παρ’ ήμΐν, πριν ή καταλήςωσιν εις τήν σημερινήν ευημερίαν αύτών, αί χώραι,
αί σήμερον θαυμαζόμεναι έπί τή έρρύθμω συντάςει αύτών καί έπί τή
κανοηκωτίξ-.α λειτουργία τών έλευθέρων θεσμών. Λε'γω δέ κατοηκωτίρα. διότι καί έν αύταϊς, κατά βάθος έςεταζομέναις, ή λειτουργία τοΰ
πολιτεύματος δέν είναι άπολύτως κανονική, ούδέ σώζει άπό κρίσεων,
πολλάκις προαγγελλόμενων φοβερών.'Η έλευθερία διδάσκεται, μόνον δι’
έαυτής άσκουμένη, οί δέ καρποί αύτής ίσως αποκτώνται διά σειράς,
πολλάκις μακράς, απογοητεύσεων καί άποθαρ ρύνσεων, άλλ’ όμως ούχ
ήττον είσί γλυκύτατοι καί γενναιότερου φέρουσι τόν χυμόν τής ζωής
ύπέρ τής άναπτύςεως τοΰ μέλλοντος. Ούδείς Λαός μετεννόησεν, έφ’ ό
σον έμεινε πιστός εις τάς πολιτικής έλευθερίας, πικρά δάκρυα όμως έχυ
σαν μετάνοιας καί έξουδενώσεως, οί τάς τύχας αύτών παραδόντες εις
τήν προσωπικήν δικτατορίαν Λαοί, έστω καί μεγαλοφυεστάτων άνδρών
ή στρατηλατών, έν στιγμή άποθαρρύνσεως ή άπογοητεύσεως.
Εις τήν λατρείαν λοιπόν καί εις τόν έρωτα τής έλευθερίας ταύτης ας
έμμείνωμεν πιστοί, καί δέν θά μετανοήσωμεν καί ημείς. Τόσω δέ ήττον
δικαιούμεθα ν’ άποστρέψωμεν τό πρόσωπον άπ’ αύτής, όσω αί άλλοιώσεις, άς ύπέστη ή άγλαίζουσα μορφή της, ούδέν φέρουσι τό ειδεχθές
καί τό σατανικόν, όπερ έφερον έν άλλαις χώραις: Άφοΰ δέ είς Χοεντζόλερν, ό νΰν αύτοκράτωρ τής Γερμανίας, είπεν, ότι μυριάκις προτιμωτέρα ή έν ταϊς στοαϊς τών βουλευτηρίων πάλη τών κομμάτων, άντί
τών σκευωριών τών άνακτορικών προθαλάμων, έπιτρέπεται είς πολί
την, άναπτυχθέντα ύπό τήν σκιάν τής Άκροπόλεως καί παρά τήν
’Αγοράν τών ’Αθηνών νά έπαναλάβη τό αύτό, προκειμένου περί τής
κρίσεως τών πραγμάτων τής πατρίδος του.
Είς τά κεφαλαιώδη περιορισθείς, νομίζω, οτι κατέδειζα ού μόνον τό
νόμιμον, άλλα καί τό πολιτικώς έμφρον τοΰ κατορθώματος τής 3 Σεπ
τεμβρίου 1843. Διά τούτου έτέθη ή άσφαλής κρηπίς τοΰ πολιτειακού
καί κοινωνικού μέλλοντος τής Πατρίδος ήμών. Ύπέμνησα δ’ έπίσης,
ότι τό έργον τής ήμέρας έκείνης, άποκλειστικόν έργον τών άνδρών τοΰ
Άγώνος, φέρει τήν κύρωσιν ίεράς αύθεντίας, έντεϋθεν δέ κεϊται άνω-

τερον πάσης κρίσεώς ή έξελέγξεως παρ’ ήμών, οΐτινες έν μόνον καθή
κον έχομεν, νά κύπτωμεν εύλαβώς τήν κεφαλήν ένώπιον τών έργων
αύτών καί νά εύλογώμεν τήν μνήμην αύτών. Είναι ού μόνον παραφρο
σύνης ίδιον, άλλά καί έσχάτης άκοσμίας έργον, ή μομφή πρός τά έργα
έκείνων, οΐτινες συνετελέσαντο έν τών θαυμασιωτάτων τών νεωτε'ρων
χρόνων κατόρθωμα καί άνέστησαν είς Κράτος έλεύθερον τήν Ελλάδα,
μόνον διότι έπίστευσαν έπί τήν ζωήν τού Ελληνικού Εθνους καί άφωσιώθησαν είς το μέλλον αύτοΰ. Ούδείς δ’ εύγλωττότερον καί ποιητικώτερον διετύπωσε τήν πίστιν καί τήν άφοσίωσιν ταύτην τής μεγάλης γε
νεάς τοΰ Άγώνος, όσω εις τώ/ πρωτουργών τοΰ δράματος εκείνου, ό

άείμνηστος Κυβερνήτης τής Ελλάδος.

«Ή Θεία Πρόνοια», έγραφε τώ 1830 εις φιλέλληνα τής Γενεύης, είς υ.ά~
«την δέν συνετελέσατο τόσα θαύματα ύπέρ τής σωτηρίας τής Ελλάδος. Έν ταϊς
«άαεταβλήτοις κρίσεσιν αύτής απεφάσισεν, ότι τό έθνος τούτο θά έξέλθη έκ τοΰ
»τάφου και οτι θέλει έπαναλάβει τήν άρμόζουσαν θέσιν αύτώ έν τή τάξει τών
«ελευθέρων καί ανεξαρτήτων εθνών. *11 απόφασιςαΰτη τής Θείας ΓΙρονοίας πρέ«πει έντεϋθεν να πληρωθή, καί πληοωθήσεται, διά τής συνδρομής τό ν πεοι«στάσεων αύτών μάλιστα, τών μάλλον εϊς τούτο ώς αντιθέτων φαινομένων. Τοι«αύτη ή πίστις μου άπό τού έτους 1821. ΊΙ πίστις αΰτη δέν ηλλοιώθη, καί ή
«αυθεντία τών γεγονότων έν τή συνειδήσει μου ριζονει αύτήν βαθύτερον, ε’ί ποτέ
«τούτο δυνατόν. Κραταιός έν τή πίστει ταύτη, δέν αποθαρρύνομαι έκ τών προσ«πιπτόντιυν μοι προσκομμάτων έν έκάστω βηματισμό) καί έν πάση οίαδήποτε
«ύποθέσει, ποωτευούση ή δευτεοευούση, έσωτεοική ή έςωτερική. Τουναντίον
«μάλιστα, πάντα τα εμπόδια ταύτα έτι μάλλον αναζωπυρούσι τάς έλπίδας μου

«καϊ Καί
τάς ποοσπαθείας
μου».
σήμερον, μή
κλονισθώμεν

έν τή πίστει ταύτη, μή παραπείσωσιν ήμάς ιερεμιάδες περί άπελπισίας έν τω παρόντι καί ταφής έν τώ
μέλλοντι, ιερεμιάδες, άς συνηθέστερον ύπαγορεύουσι σφαλεϊσαι μικρά!
προσωπικά! άντεκδικήσεις. Ώς ό Βασιγκτών έφώνησεν, έν ήμέρα κρί
σεως, ότι ύβρίζει τήν Θείαν Πρόνοιαν ό πλείονα άπ ’ αύτής αίτούμενος,
άφοΰ ικανά έπεδαψίλευσεν αύτώ αγαθά, οϋτω καί ήμεϊς, έκλυόμενοι
είς κραυγάς οδύνης άπέλπιδος, καί ύβρίζοντες τό παρελθόν, δέν εύλαβούμεθα τήν Θείαν Πρόνοιαν, έάν έπιλήσμονες τών μέχρι τοΰδε πρός
ήμάς έπιδαψιλευθέντων άγαθών, έκριζώνωμεν άπό τής ψυχής ήμών τήν
είς τό
ΊΙ μέλλον
Ελλάςπίστιν.
προώδευσε, καί ύλικώς καί ηθικώς, έκραταιώθη, άνεπτύχθη, διεμορφοίθη έκπολιτιστικώς. Τό έλεύθερον πολίτευμα, άντί
ν’ άναστείλη, επέτεινε τήν δημιουργικήν δύναμιν αύτής. ΊΙ Ελλάς έζακολουθεΐ όσημέραι άναδιοργανουμένη καί διαμοροουμένη, ούδέν δ’ είς
τήν αϊγλην τής ζωής αύτής σημαίνουσιν αί κηλϊδες. άς άνακαλύπτει τό
τηλεσκόπιου έν τω έλευθέρω πολιτεύματι. Ούδέν πολίτευμα είναι άθικτον πρό τής τοιαύτης έρεύνης, μή τις πλανηθήδέ τούναντία φρονών. Τό
έλεύθερον πολίτευμα έσται ό μόνος ζωογονών ήλιος τό ελληνικόν σώμα
καί ό μόνος άσφαλίζων αύτώ τήν άνάκτησιν τής άπολεσθείσης δόζης.
Αί δυσχέρεια; διέκριναν αύταί τάς ήμέρας τής ύψίστης δόζης καί τής
ξύδαιμονίας τών Λαών- αναπόφευκτοι είσίν έν έργω άνοικοδομήσεως,
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είσέτι μη τελειωθέντι. 'Ως έλεγε καί ό επιφανής πρώτος Κυβερνήτης
τής Ελλάδος, πάντα τ’ άπαντώντα έμπόδια, αντί νά έκνευρίζωσι καί
ν’ άποθαρρύνωσιν ήμάς, τούναντίον πρέπει ν’ άναζωπυρώσι τάς ελπίδας
ήμών καί νά έντείνωσι τάς προσπάθειας καί τούς αγώνας τών Ελλή
νων. Τούτο δέ το άσφαλέστατον δείγμα τής ζωής έν τω έθνει.
Λ

Ευτυχώς αί έργατικαί τάξεις τής Ελλάδος κατενόησαν τό ύψος καί
την έννοιαν τών έλευθέρων θεσμών, καί έκφέρουσι διαμαρτυρίαν, ήσυχον πάντοτε καί ειρηνικήν, κατά τών άποτολμησάντων εκφράσεις προς
πελεκισμόν του εθνικού πολιτεύματος, ού ύπό την σκιάν διεξήγαγεν ή
Ελλάς τον ύπέρ τών όλων αγώνα καί έγένετο ο,τι είναι σήμεοον. Ή
έκτίμησις αύτη του εργατικού πλήθους, τοΰ συντηροϋντος τό Κράτος
καί φε'ροντος τάς δαπάνας αυτού,ένέχει καί έτέραν βαθυτέραν σημασίαν.
Βέβαιοί πάντας, οτι ή ύλική τάξις εδράζεται έν τή Έλλάδι, επί κρη
πιδώματος αδιάσειστου καί εύρυτάτου, επί τής εργασίας. Ή εργασία
δεν άρέσκεται εις τάς συνταράζεις καί εις τάς άνατροπάς, αϊτινες εϊσίν
όλέθριαι αύτή, επίσης καί τοϊς έλευθε'ροις θεσμοϊς, εντεύθεν δέ παρέχει
εγγυήσεις ασφαλείς ύπέρ τοΰ συντηρητικού πνεύματος, τοΰ δεσπόζοντος
παρά τω Έλληνικώ Λαω, ποθοΰντι την διατήρησιν τοΰ απ’ αίώνος έν
Έλλάδι και παρ’Έλλησι καθεστώτος. Ψευδείς συντηρητικοί,άληθεϊς δ’
αναρχικοί καί ανατρεπτικοί, είσί παρ’Έλλησιν οι διώκοντες ή ποθοΰντες
μεταβολήν τοΰ πολιτεύματος,ή περικοπήν τών δημοσίων ελευθεριών.Άντιθε'τως όμως διερμηνευόμενον τό φρόνημα πάντων τών έν Έλλάδι έργατικών ομίλων, καταθέτει τά θεμέλια τής αληθούς συντηρητικής πο
λιτικής, ήτις, έάν έν απολύτως κυβερνωμέναις Μοναρχίαις, συνοψίζεται
εις την τυφλήν προς τον Μονάρχην ύποταγήν, έν ταίς έκ παραδόσεως
πολιτευομέναις έν έλευθερία άπολύτω χώραις, έκδηλοΰται διά τής άφοσιώσεως καί τής έμμονής εις τούς από Προγόνων παραδοθέντας θεσμούς.
Αί έν Έλλάδι έργατικαί τάζεις, κατανοήσασαι τό βάθος τής πολιτικής
σοφίας τών αρχαίων Προγόνων, συμβουλευούσης «το μή κινεϊν καί τά
κακά, άλλ’ εύ κείμενα», έκδηλούσιν όσημέραι,ότι έκριναν σημάνασαν έπΐ
τέλει τήν στιγμήν, καθ’ ήν οφειλουσι νά φανερώσωσιν, ότι έννοώσι νά
θέσωσιν ύπό τήν αιγίδα τής ζώσης σημαίας τής έθνικής έργασίας τό
πατροπαράδοτον πολίτευμα τής Ελλάδος.
Τό συντηρητικόν δέ τούτο έργον, εϊμΐ πεπεισμένος, διότι γινώσκω
τήν ύπέροχον διάνοιαν τού επί τοΰ Θρόνου καθημένου καί τό ευθύ τού
χαρακτήρος αυτού, δπερ άρχεται ήδη θετικώτερον ένσαρκούμενον, έκτιμηθήσεται ώς δει παρά τού Θρόνου, άναγνωρίζοντος έν τούτω, ότι ήννοήθη καλώς τό ρήμα τοΰ βασιλικού θυρεού « Ισχύς μου ή αγάπη τοΰ
Λαού» καί άπεδόθη εις αυτό ή όφειλομένη πίστις. Πολίτευμα, άπαλάσσον τής ευθύνης τόν άνώτατον Άρχοντα, συμβουλεύον αύτώ τήν σωτη
ρίαν τής προσωπικότητας αυτού, άπό τών μερικών πολιτικών διαπληκτισμών. είναι, τό έν 'Ελλάδι τουλάχιστον, ύπέρ πάντα συντηρητικόν.

ΣΤΟΑ
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’Εντεύθεν,ταΰτα γράφων, πέπεισμαι άκλονήτως, ότι έν τούτω δέν ύφίσταται διαφορά γνώμης τοΰ ’Έθνους προς τόν 'Ηγεμόνα. Ταπεινούται
καί άσθενούται ούχί ό 'Ηγεμών ό προς τό ’Έθνος συσκεπτόμενος καί έπΐ
τέλει παραδεχόμενος καί κυρών τάς γνώμας αύτοΰ, άλλ’ ό πειρώμενος
νά θέση ύπέρ τήν διττήν, τήν μοναδικήν αύθεντίαν αυτού. Ή τοιαύτη
απόπειρα προύκάλεσε τήν 3ην Σεπτεμβρίου 1843.Βέβαιον όμως,ότι έφε—
ξής έκλεισαν αί πρός αύτήν όμοιάζουσαι ήμέραι, διότι ταύτας αντικατέ
στησαν αί Κυριακαί τών γενικών έκλογών Ούχί,εις τό μέλλον,πολιορκών
τόν Βασιλέα αύτού έντός τών ανακτόρων του, άλλ’ έν ειρήνη καί έν τά
ξει καταθετών τήν ψήφον του έν τή κάλπη, θά γνωρίζη ό Λαός τω
Θρόνω, τίνα φρονεί περί τής. διοικήσεως τών κοινών. Τούτο δέ δέν είναι
έκ τών έλαχίστων ευεργετημάτων, άτινα έκληροδότησεν ήμϊν ή ένδοξος
ήμερα τής 3ης Σεπτεμβρίου 1843 καί ή διαδεξαμένη αύτήν καί συμπληρώσασα έκείνην, ήμέρα τής 11ης ’Οκτωβρίου 1862. Σήμερον αί έργατικαί τάξεις τής Ελλάδος άνυψοΰσι τήν σημαίαν τής άφοσιώσεως
αυτών εις τό ελεύθερον πολίτευμα, άναγνωρίζουσαι, ότι τούτο καί μόνον
είναι ικανόν καί πρόσφορον, όπως καταστήση ζώντας καί ένεργούς τούς
ύπέρ Πατρίδος ποθους τού Θρόνου καί τάς προσδοκίας τού ’Έθνους.
Βεβαίως δέ, έάν καί μόνον, ώς αποτέλεσμα, έσχε τό αρχικόν έργον
τής 3ης Σεπτεμβρίου 1843 νά κλείση τήν περίοδον τών βίαιων κρίσεων
καί ν’ άσφαλίση τήν ύλικήν τάξιν άσάλευτον, έν μέσω τής Ελληνικής
κοινωνίας, έπΐ τούτω καί μόνω είναι άντάξιον όλης τής λατρείας τών
έπερχομένων Γενεών τής 'Ελλάδος. Σήμερον δέ, ή άλλοτε ποτέ, όφείλο—
μεν έντονώτερον νά χαιρετίσωμεν τήν μνήμην τών ’Ανδρών,τού μεγάλου
Άγώνος, οϊτινες, κατορθώσαντες τήν είσοδον τής Ελλάδος έν τή χορεία
τών ανεξαρτήτων Κρατών,συνεπλήρωσαν τό έργον,προ πεντηκονταετίας,
άσφαλισαντες, έν ειρηνική εκδηλώσει, τούς έθνικούς άντιπροσωπικούς
θεσμούς καί όρίσαντες άμετάθετον τήν θέσιν τής Ελλάδος, έν τω συνεδρίω τών έλευθέρως συντεταγμένων Πολιτειών.
(Έγραφαν κατά μήνα Σεπτέμβριον τοΰ 1893).
ψ- ΤΙΜΟΛΕΩΝ I. ΦΙΛΙΙΜΩΝ
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ΣΤΟΑ
Μονάχος μου τό θάνατο έζητοΰσα,
Άφοΰ τόσον καιρόν ει/α πιστέψει
Σ’ ατελείωτη αγάπη, κι’ άς γροικούσα
"Οτι ’μπορεί κι’ ή αγάπη νά σ*εοέψη.

Τ
Εΐν’ ένας νόμος μαύρος έδώ κάτου :
—"Οποιος πολύ πιστεύει νά γελιέται
Κι’ όταν ή ωρα ’έρθη τοΰ θανάτου,
’Αλήθεια κι’ άν ΐδή νά τήν άρνιέται.

ο π ο: ΝΕΜΕΝΟΣ
ΟΛΟΙ τόν βλέπουν νά’διαβαίνη
Μέ δψι κίτρινη πολύ,
Κλειστό τό στόμα του νά μένη
Καί ή ματιά του νά μιλή.

Τ

Τοΰ σχίζει, όταν λέξε βγάνη,
Τά στήθεια του βήχας ξερός’
“Αχ ! ή αγάπη πώς τόν κάνει
Kt’ άν ζωντανός νάναι νεκρός.

Μά έκεϊ που ό πόνος τόν σπαράζει
Κι’ όλο θλιμμένος περπατεϊ,
'Ο κόσμος μ’ ειρωνεία κράζει :
«—Για ΐδέτε ένα ποιητή !»

Η

Α Λ Η’Θ Ε I A

Mil τό χλωμό μου ποόσωπο κυττάζης
Μέ τέτοιο μάτι, κόρη, πονεμένο’
Καί μή στό κάθε βήμά μου τρομάζης,
Μήπως μέ Ιδης εμπρός σου πεθαμένος:

Τ
Δέν θέλω λύπ’ ή δψι μου νά φέρνη
Καί ξένο μάτι δάκρυα νά χύνη’
Η μοϊρά'μου στον τάφο σάν μέ σέρνη,
Ζωή τό ξένο δάκρυ δέ μου δίνει.

τ'
Σ. Δ. II. Σ. Ή Ή «Ποικίλη Στοά» τό πρώτον Στολίζεται μέ τήν εκ

λεκτήν Συνεργασίαν τοΰ κ. Η. Βουτιερίδο ν. έκ τών παρ’ήμϊν ΣυμπαθεΣτέρων νέων ποιητών καί λογογράφων. Έζόχως εϋελπις καί εύφάνταΣτος χειριΣτής τοΰ καλάμου, γλυκύς καί αίΣθηματικώτατος ποιητής,
διάτων μέχρι τοϋδε δημοΣιεύΣεων αϋτοϋ, κατέλιπεν έξαίρετον έντΰπωΣιν καί έκρίθη ώς κατέχουν τό τάλαντον μελωδικού καλλιτέχνου τοΰ
Στίχου καί έμπνευΣμένου τής ΜούΣης λάτρου. Έν τίί «Ιίοικίλη Στοά»
ή Συμμετοχή τοΰ κ. Βουτιερίδου αποτελεί ώραϊον κόσμον, άναμφιβολως δέ καί οί άναγνώΣται ήμών εις τ’ άβρά τραγούδια τού νεαρού ποιητοϋ θ’ άνεύρωΣι τόν άγνόν τόνον τής άρμονίας, δΣτις Αρμόζει είς τήν
νεωτέραν ποίηΣιν, τήν άνταποκρινομένην είς τ’ αλάθητα αισθήματα,
τ’ αύθόρμητα αισθήματα τοΰ Αναγνώστου, τήν πλαιΣιουμένην ποίησιν
οΰχί ύπό τού παρενενοημένου συμβολισμού, άλλ’ ύπό τών συμβόλων
τής αληθούς τέχνης, τών θέλγητρων καί τών προαιώνιων Συμβόλων τοΰ
ιδεώδους. . . .

μια

ΝΥΧΤΑ

ΠΕΡΝΑ’ ή νύχτα ολόκληρη και τό πρωί ’στό στρώμα
Μέ βρίσκει πάλιν άγρυπνο, μέ τή μα*ιά ριγμένη
Σέ μιά μεοιά, ποΰ κάποτε μέ τοΰ νεκοοΰ τό χρώμα
’Απ’ τή ματιά σου έγύρευα λίγη ζωή χαμμένη.

Τ
“Αχ, πόσαις νύχταις πέρασαν ! Κι’ όμιυς θυμούμαι ακόμα
Τή νύχτα, ποΰ περήφανη κοντά μου καθισμένη
Μ' έκύτταζες μ’ ένα σκληρό χαμόγελο ’στό στόμα
Και τήν καρδιά σου έκράταγες στόν πόνο μου κλεισμένη.

Λ.
Καί, σάν αμίλητη έφυγες, πώς μόνος μου έθρηνοΰσα,
Γιατί καϊ μέσ’ ’στά στήθεια σου δέν μπόρεσα ν’ ανάψω
"Οση φωτιά ’στά στήθεια μου κρυμμένην έκρατοΰσα.

Τ
“Αχ, πόσαις νύχταις πέρασαν 1 Καί όμως σάν τήν πρώτη
Μέσ’ ’στό σκοτάδι κάθουμαι μονάχος μου να κλάψω
Τή γελασμένη αγάπη μου, την πεθαμμένη νειότη.

ΑΚΟΜΑ
Και σε θιοοώ μπροστά μου με μανία,
ΣΕ ΒΛΕΠΩ μέσ στής νύχτας τήγαλήνη Πλάσαα ουράνιο μά καί κολασμένο,
Τήν κεφαλή στά στήθεια σου να γέρνης Γιατί νά κλγ,ς ’στά στήθεια τόσ’ύγεία,
Κ’ ενώ σιγά-σιγά ό λύχνος σβύνη,
’Ενώ χίλιαις φοραίς έγω πεθαίνω...
Άλλη έμορΦίά ούράνια νά παίρνης.
Καίομως,αν’στης φλόγαις,πού μέκαίνε,
Και στέκομαι βουβός για νά θαυμάζιο
Βλαστήμησα το κέρινο σου σώμα,
*Ώραις πολλαίς τήν τόσην έμοοφιά σου' Τά μάτια σου,όπου ποτέ δέν κλαίνε,
Μά μέσ’ απτήν καοδιά αου αναστενάζω, ΆλλοίίΛονο ! σέ αγαπώ ακόμα !
Γιατί βουβή νά μένη ’ ή καοδιά σου.

ΟΝΕΙΡΟ
’ΣΤ’ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ σ’ε’δα πάλι
Κίτοινη καί μαοαμμένη
Κι ’ ακουμπούσες τό κε&αλι
’Στήν παλάμη σου θλιμμένη.

Κ' έκλαιγ' ένας αντίκρυ σου
Γιά τή λύπη σου μέ τρέλλα’
Ποΰ νά νοιώση στή μορί’ή σου
Πόσο ή καρδιά σου έγέλα !
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ΠΟΙΚΙΛΗ
ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ!

ΜΕ ΒΡΙΣΚΕΙ τδ ξημέρωμα γυρμένο
Μέ γλύκα 'στο ποτήρι καί κυττάζω
Νέο κορμί, αγγελικά πλασμένο,
Χωρίς τής πιθυμιαίς του νά ’εξετάζω.

Χείλη, ποϋ κι’ άλλους φίλησαν,ανοίγουν
Τρελλδ κανένα λόγο νά μου ειποΰνε
Κι’ όλο χαρά μέ τά δικά μου σμίγουν.

’Στο πρόσωπο τ’ώχρδ καί μαραμμένο Κι’άν είναι ψεύτικ’ ή χαρά εκείνη,
Τήν τόση αδιαφορία ενω θαυμάζω,
Που οί λόγοι της και τά φιλιά της κλει'Στά χάδια της κάθε μου πόνο σβένω
Έγώ θαρρώ πώς είν’έλεημοσύνη I [οϋνε
Και τότε, άκοΰς; για σένα δέ στενάζω !

ΤΑ

ΣΤΟΑ
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ΣΎΝΕΙΘΙΣΜΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΓΛΥΚΑ τδν αποκοίμιζε
Νύχταις πολλαίς ’στήν τρυφερή αγκαλιά
Καί τή χαρά τοϋ θύμιζε
[της
’Στδν ύπνο του μέ τά θερμά φιλιά της.

Μά κάποτ’ εξημέρωσε
Χωρίς τή θέρμη τών φιλιών να νοιιόση
Κ’ ή όψη του έκέοωσε,
Σάν είδε πώς μονάχος θά νυχτώση.

“Ολη τή μέρα έθρήνησε
Μέ πόνο τήν αγάπη τή χαμμένη·
Μά μέ τή νύχτ αρχίνισε
Τή νειότη του νά κλαίη τήν πεθαμένη.

ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ

ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΕ τδ στόμα μου νά λέη
Κάδε στιγμή τί πόνος μέ δαγκώνει.
Κουράστηκε και ή καρδιά νά κλαίη
Κι’ αργά μέσα ’στδ δάκρυ της·νά λυώνη.
Κουράστηκα, κάδε στιγμή φωνάζω
Τήν άψυχη έμορφιά της νά λατρεύω,
Παρηγοριάς αχτίδα, όταν στενάζω,
Άπ’ τδ στεγνό της μάτι νά γυρεύω.
Κουράστηκα νά προσπαθώ ν’ ανάψω
Τή φλόγα ποϋ μέ καίει και σ’ έκείνη.
Μά τή στιγμή, ποϋ θά σκεφθώ νά πάψω
Καινούογια δάκρυα ή καοδιά μου χύνει !

ΤΡΕ Λ Λ Ο Σ!
ΜΙΛ ΜΑΥΡΗ νύχτα, ποϋ βαρειά δ νοϋς μου είχε
Γιατί καί πάλ' ή δψη της σάν όνειρο μοΰ έφάνη, σαστίσει
Τρελλδς από τδν πόνο[μου σ’ήδονικο μεδϋσι
’Ερρίχτηκα νά βρώ σ’ αύτδ τοϋ πόνου μου τήν πλάνη.

"Ιδρωτας κρύος μ’ έβρεχε’ τδ στόμα μου είχε κλείσει
Κ’ έθάμ.πωσαν τα’ μάτια μου, σάν νάχα έκεϊ πεθάνει.
Μά ένώ ή καοδ'.ά μου ένόμιζα πώς πλειά δέν θα χτυπήση,
“Ακόυσα ήχο μιας φωνής από μακρυά να φθάνη :
«—Τρελλέ ειν’ ή αγάπη μου ακόμα ριζωμένη
• Βαθειά ’στά φυλλοκάρδια σου’ τα φλογερά μου λόγια
»Δύναμι ανθοώπινη απ’ τδ νοϋ κααυ,ιά δέ σοϋ τά σβένει.

» ’Εγώ ζωή κ’ ένθύμησες μίσ ’ 'στδ
κρασί σου χύνω,
»Κ’ ενόσω ζώ, δέ θ’ άκου στοϋν για σένα μοιοολόγια !»
—“Ε I τότε πλειά καλλίτε ρα τρελλό
ς, τρελλδς ας γίνω ! —

ΣΕΒΑΣΜΟ'·
ΤΑ ΠΕΘΑΜΕΝΑ νειατά μου μονάχα σύ μήν κλάψης’
Γιά χάρε σ’ τδ ζητώ.
Καί μήν έρθής ’στδ μνήμά μου κερί γιά νά μ’ άνάψης’
Θάναι βλαστήμι’ αυτό.
’’Αν τής ζωής μου έφερες μέ κροκοδείλου δάκου
Τον ύστερο σπασμό,
Δείξε μου έκεϊ, ποϋ έρημος θά λυόνω σέ μιάν άκρη,
Λιγάκι σεβασμό !

ΖΩΗ
ΜΗ μέ θωρεϊτε κίτοινο τόσο πολύ καί λέτε
"Οτι δέν έχω δύναμι κ’ ’εγώ νά ξενυχτήσω.
“Ω ! εΐμ’ ακόμα ζωντανός, κι’ αν σάν νεκρδ μέ κλαΐτε
Τέτοιαις νυχτιαΐς οΰράνιαις έγω πολλαίς θά ζήσω.

Φέρτε κρασί ! τούς πόνους
Ελα καινούργι’ αγάπη μου
Νά ξημεοώσω’ μέ φιλιά κ'
Μά μή μοϋ είπής ιός αύριο

μου ’στή γλύκα του νά σβύσω"
’στά στήθεια σου έπάνω
έσένα νά μεθύσω’
καί σύ πώς θά πεθάνω.

Άν αίμα φτύνω κάποτε, αυτδ μη σέ φοβίζη’
“Εχω ιοωτιά ’στά στήθεια μου, ποϋ πάντα μ’ ανασταίνει,
Ποϋ κάθε ήμέρ’ άλλη ζωή, καινούργια μοΰ χαρίζει.
Κουτή ! Φοβούνται θάνατο ποτέ οί πεθαμένοι ;

Ιωαννοτ Αρςενη «ΙΙοικιλη Στοά
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ΠΟΙΚΙΛΗ
Η ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΙΙ ΘΩΡΩ χαμμιά φορά νά ρί/_νη
Τό μάτι της ’στή γή και νά σωπαίνη
Καί τώμορφό της πρόσωπο νά δείχνη,
Πώς τήν καρδιά της κάτι τή βαραίνει.
Καί τότε νοιιόθω απ’ δλο μου τό σώμα
Χαράς ανατριχίλα νά περνάη,
Γιατί κΓ αύτή κουφά ρωτάει τό χώμα,
"Αν θά άπορή κ εκεί νά μ αγαπάη.
Μ’ άν τή δωτήσω τ’ είναι, που βαραίνει
Τήν ώρ’ αύτή τ’ ώραΐό της κεφάλι :
ΙΙώς συλλογιέται — θά μου πή θλιμμένη —
Ποώ φόρεμά της αύ'ριο νά βάλη !..

ΟΙ ΘΡΗΝΟΙ ΜΟΥ
ΣΤΑ ΜΕΡΗ, πού σ’ αγάπησα, άν θ’ε νά πας με χρόνια
Κι’ άκούσης σαν παράπονο τή σιγαλιά νά δέρνη,
Μήν πής πώς είναι στέναγμα π’ αφίνουνε τ’ αηδόνια
Γιά τήν αγάπη τους κι’ άογά τ’ αγέρι σοΰ τό φέρνει.

’Εκεί μέσα ’στά λούλουδα, μέσ’ ’στ’ ανθισμένα μέρη,
Πού σ’ είδα ποώτη μου φορά, έχ’ ή καρδιά μου μείνειΚαί ’στής αυγής τ’ ολόδροσο καί μυρωμένο αγέρι
Τής πονεμένης μου ψυχής είναι χλεισμέν’ οί θρήνοι.

ΣΤΟ ΜΝΗΜΑ
ΤΟ σώμ’ αύτό, πού τώρα τόσο τό στολίζεις,
ΙΙές μου, φαντάζεσαι μια μέρα τί θά γίνη;
Φαντάζεσαι άπ’ τά τόσα κάλλη τί θά μείνη
Μέσα ’στό κρύο μνήμα σου ;
Καί τήν καρδιά, πού κάθε ημέρα συμβουλεύεις
Περήφανη εμπρός σ’ άλλη καρδιά να μένη
Καί σ’ δ,τι γύρω γίνεται νά εινε ξένη,
Τί θά τήν βοή φαντάζεσαι ;
Φαντάζεσαι κ’ έμέ, πού τώρ’ άπό τόν πόνο
Τού έρωτος εϊααι νεκοός, κι άς ζώ ακόμα,
Πώς θά γελώ μ’ αυτό τ’ άφρόπλαστό σου σώμα,
"Οταν ’στό μνήμα σμίξουμε :
( 1899)
ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗΣ

ΛΕΥΚΗ

Ν ΥΞ

ΕΦΏΤΙΣΕ μ’ ένα οαιδρόν χαμόγελο τό ροδόλευκον
ποόσωπόν της και μ’ ίνχ χαριτωμένο τίναγμα τών ώ
μων, ’σάν νά ήθελε νά πετάςη, εύρε'θη είς τά γόνατά
μου τά όποια έχάθησαν ύπό τάς λεύκάς πτυχάς τοΰ φό
ρε'μ ατό ς”τη *5 *
Ξανθόν κύμα μεταξωτής κόμης έπλημμύρισε τό
στήθος μου.
Τό τρελοκόριτσο μέ πόσην γλυκυτητα ήςευρε να
κέρνα τήν ζωήν !
"Αφισα ένα απαλόν φίλημα είς τ’ άβρά χεράκια
,... τον λευκόν
__
. . ύετην μου
τά
οποία
έδίπλωσαν
είς κομψόν οιόγκον
λαιμοδ
της
καί έσηκώθην- τήν φοράν όμως χύτην η Άνδριάνα μου έκρέμχτο από
τόν λαιμόν μου.
—Έ! τής λέγω, μή ως έ/ης όρεξι να κκμγς τόν νεσπερινό περίπατο
σήμερα μπερδεμένη έ σι σαν περιπλοκάδα επάνω μου;
’Εκείνη δεν άπήντησεν" Ισήκωσε. μόνον τά
τά. μάτια της—
—δύο μάτια λα
_
φίνας γλυκύτατα—μ’ έκύτταξε μ’ ένα βλέμμα ύγρόν γι
γεμάτο
ήδυπάθειαν
καί έσκίασε πάλιν τό λαξευτόν πρόσωπό
πρόσωπό της μ
υ. ’ ένα ντροπ
ντροπαλό χαμήλωμα
------.... νά ζεκολλήση
.;_όά· επάνω μου.
τών αμυγδαλωτών βλεφάρων της
χωρίς
Καί είδα μέσα στά μάτια εκείνα τά ύγρά ν’ άστρ άψη κάποια οευγαλέα λάμψις κρυφής επιθυμίας .
_ „σ .-V γαλακτόχρουν λαιμόν της διά νά
Ήρκεσεν ένα„ τρυφερόν φίλημα
λυθούν άπό 1—άνω
. ......μου
. τ’ απαλά δεσμά τοΰ χαριτωμένου φορτίου μου
καί μετά δύο λεπτά εύρισκόμεθα είς ό καλαμόφρακτο στρατόν ου κηπου, ό οποίος
οίος έζωνε τό ερημικό σπιτάκι μας, κρατούμενοι άπό τό χέρι.
Ό τρελλός
Γελλός μπάτης
απάτης μυρωμένος ελαφρά
έλαοοά μέ τό λε όν άρωμα τών μυριανθισμένων λεμονιών τοΰ κήπου, άφινεν είς τα μαλλίάτης τά λυμένα,
δροσερά φιλήματα.
Ό "Ηλιος έθώπευε φιλικώς ώ αλαιός γνώριμος μέ τάς τελευταίας
7'
ακτίνας του τήν φαλακράν κεφαλήν τού απέναντι
c ναντι βουνού, δρροσιζομενος
πέραν είς τά γαλανά νερά τού νησοσ-παρμένου Ίονίου. Ή μεγαλοπρεπης άποχώρησις τού ξανθού άστέρος; μας είχε καρφώσ ■ι καί τούς δύο
στό στρατόν1, μαγευμένους. Καί τό π ανόραμα εκείνο τής Δύσεως μέ τήν
πλημμύραν τών χρωμάτων του τήν θαμ.βώ
_ βώνουσαν μέ τάς: αψίδας του τάς
απάτητους
φλογέράς, μέ τά σύννεφά του τά ελώρια τά. όμοιάζοντα με άι
•£
βράχους άπό άπεφθον χρυσόν, μέ άς ταινίας του τάς αίματοβαμυένας.
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μέ τάς αβύσσους του τάς φωτεινάς, μοΰ έξυπνοΰσε δέν ήξεύρω ποιον
πόθον πρωτογενή μέσα εις την ψυχήν καί τήν έκε'ντα νά πετάξη μαζί
μέ τ’ αβρά συννεφάκια τά όποια έταξείδευαν εις τό γαλάζιο άτλάζ τοΰ
ούρανοΰ χρωματισμε'να μέ τάς γλυκείας αποχρώσεις τοΰ ώχροΰ καί τοΰ
ροδινοΰ, νά πετάςη μ’ ένα πτερύγισμα τρελλό εις τό άπειρον, φέοουσα
επί τών πτερύγων της, εις τόν κόσμον εκείνον έκεϊ πε'ρα τόν ονειρώδη,
τήν Άνδριάναν μου. . .
Διά μίαν στιγμήν ισχνή δέσμη λιποθυμισμε'νων άκτίνων έφώτισε
τό ροδαλόν πρόσωπον τής Άνδριάνας μου’ αλλά Θεε' μου τί άβυσσον
ήνοιζε διά μιας με'σα στά βελουδένια μάτια της τό αβρόν εκείνο θώπευμα τών λιποθυμισμε'νων άκτ νων τοΰ φεύγοντος ήλιου ! Μοΰ έφάνη
ότι πρώτην φοράν άντίκρυζα τό βλέμμα της.Καί άπό τόν εγκέφαλόν μου
έπέρασε μέ ταχύτητα αστραπής—δέν ήξεύοω καί εγώ πώς— ή αλλό
κοτος ύποψία, ότι ό 'Ήλιος εκείνος ό όποιος έλούετο έκεϊ κάτω φεύγων
ήμποροΰσε νά μοΰ αφαίρεση καί τήν ’Ανδριάναν μου ώσάν νά ήτο
καμμιά ξανθή άκτίς του καί έκείνη μεταμορφωμένη.
— Πάμε, πάμε απ' έδώ, τής είπα, Άνδριάνα μου, καί τήν έσυοα
κάτω άπό τής άνθισμέναις λεμονιαίς τοΰ κήπου.
Ή χλόη ήτο στρωμένη μέ τά λευκά άνθη τών λεμονιών, τά όποια
ό τρελλός μπάτης μέ τάς παιχνιώδεις ριπάς του έτίναξε. Καί έκαθήσαμε έπάνω εις τά λευκά άνθη.
Τό γλυκύ φώς τής εσπέρας είχε αρχίσει νά λούη τήν θάλλουσαν
ούσιν μέ τήν μελιχράν του έκείνην ανταύγειαν, ή όποια παοασύοει
άνεπαισθήτως τήν ψυχήν εις αορίστους ρεμβασμούς. Καί έμείναμεν έκεϊ
ό ένας πλησίον τοΰ άλλου ακίνητοι χωρίς νά όμιλώμεν. Έξαφνα ή
Άνδριάνα μου :
— Αχ ! νά γινώμουν άνθος, είπε μ ένα βαθύ στεναγμόν καί έρερε
εις τά κερασόχροα χείλη της τόν αβρόν κάλυκα πτωχοΰ άνθους, τό
όποιον κατ’ έκείνην τήν στιγμήν έμάδα.
Αλλά περίεργον εις τον έγκέφαλον τον ίδικόν μου έγεννήθη αμέσως
ό τρελλός φόβος μήπως γίνη άνθος.
— Καί έγώ ; τής είπα δειλά.
— Μά έγώ πάλι γιά σένα θά μοσχοβολώ ποντικάκι μου, είπε καί
έκλινε τό ξανθό κεφαλάκι της στόν ώμον μου καί ήρχισε νά γέλα.
Αλλά το κρυσταλλόηχο έκεϊνο γέλοιο της έσύοιξεν εις τά λεπτά
χείλη της μέ κάποιον σαρκασμόν, ό όποιος μοΰ έξέσχιζε τήν ψυχήν.
— Μή, μή γελάς έτσι, μή γελάς πληά τής είπα, Ανδριάνα μου, καί
τήν έσυρα εις τά γόνατά μου καί τής έφραζα τό στόμα μέ τά χείλη
μου.’Έθλιψα τό αβρό, τό πουπουλένιο σώμά της τότε εις τό έξωγκωμένον στήθος μου καί έσκέπασα τόν άφρόπλαστον λαιμόν της μέ αμέ
τρητα φιλήματα. II ψαΰσις τής απαλής σαρκός της μ’ έκανε ν’ άνατριχιάσω. Τά μάτια έκείνης ύγρά άπό τήν ήδονήν έκολυμβοΰσαν εις τό
πάθος, έν ω τά χείλη μου ακούραστα έςηκολούθουν νά τήν φιλούν, νά
τήν φιλούν αχόρταγα, σπασμωδικά, χωρίς νά ήμπορώ νά τά κρατήσω.
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Καί ρίγος γλυκύ, χαυνωτικόν ανάδευε τάς σάρκας μου . . . Αλλά διά
μιας έτινάχθην έπάνω τρομασμένος- τό πουπουλένιο έκεϊνο σώμα, τ’
όποιον έσφιγγα εις τήν αγκάλην μου ύπεχώρει, διελύετο υπό τούς βρα
χίονας μου πριν ακόμη έννοήσω πώς ήτο δυνατόν νά γίνεται τοΰτο.
Καί έςηκολούθουν μέν έγώ νά σφίγγω εις τάς άγκάλας μου κάτι τι
άλλ’ αύτό δέν ήτο τό σώμα τής Άνδριάνας μου’ ήτο κάτι τι τό ξη
ρόν’ ήτο βιβλίον...........
ΙΙεριέφερα τριγύρω τό βλέμμα μου καί άνατρίχιασμα,άνατρίχιασμα
φρίκης πλέον,έλουσε τήν έπιδεομίδα μου.Εύρισκόμην έντός τεσσάρων τοί
χων σαββανωμένων μέ βιβλία. Έπΐ τής τραπέζης τό κηρίον μου άνέδιδε
τάς τελευταίας άναλαμπάς. ‘Έξω ή φύσις έφόρει λευκήν νυκτικήν έσθήτα. Ή πτωχή μου λεμονιά ή άρωματίζουσα παρά το παραθυρόν μου κατά
πάσαν άνοιξιντόν αέρα τοΰ γραφείου μου έφαίνετο καί αύτή διά μέσου τών
ύελοπινάκων τοΰ παραθύρου, λευκή, κυρτωμένη ύπό τό βάρος τής χιόνος.
‘Έστρεψα τό πρόσωπον μου προς τό τραπέζι. Καί έφριξα. Εις τήν
τελευταίαν αναλαμπήν τοΰ ψυχορραγοΰντος κηρίου είδα νά φεύγη όπισθεν
τοΰ παχέος κρυστάλλου τοΰ μικροΰ μου καθρέπτου μία φαλακρά κεφαλή
μ’ έ’να λευκόν βόστρυχον ώρθωμένον ώς λεπίδα έγχειριδίου έπανωθέντης.
Έδιπλώθησαν χωρίς νά θέλω τά γόνατά μου καί εύρέθην πάλιν χω
μένος εις τό κάθισμά μου.
Ή ανταύγεια τής χιόνος ή εΐσερχομένη διά τοΰ παραθύρου έθόλωνε τό σκότος τό όποιον έχύθη γύρω μου μ’ έ’να χρώμα τεφρόν.
Έσκέπασα μέ τά παγωμένα χέρια μου τό χαρακωμένο πρόσωπό μου
καί έκλαυσα.
Έκλαυσα πολύ.
Τήν φοράν αύτήν δυστυχώς δέν έκοιμώμην !
Άνέτρεξα είςτό παρελθόν,άλλα εις τό ξεφύλλισμα αύτό τών σελίδων
τής ζωής μου δέν συνήντησα ούτε μίαν γλυκεϊαν άνάμνησιν να μέ παρηγορήση. ΤΙ ζωή μου έκείνη έρρευσε μέσα εις τούς τέσσαρας τοίχους τής
βιβλιοθήκης μου χωρίς νά τήν γλυκάνη κανένα αίσθημα άγάπης, χωρίς
λύπας, χωρίς στεναγμούς, χωρίς δάκρυα, χωρίς χαράς, δίχως συγκινή
σεις,όπως ρέει ή ζωή έκείνη τήν όποιαν κρύπτει εις τά μετάλλινα στήθη
τοΰ ώρολογίου
Καί τώρα όή τεχνίτης.
κουρασμένη καρδία μου πριν διακόψη τούς βραχνούς
παλμούς της ήθέλησε νά δοκιμάσν, τήν γλυκύτητα τής έρωτευμένης ζωής

έν τω όνείρω μιας χιονισμένης νυκτός.
Τά βλέφαρά μου είνε πλέον ξηρά, άλλ’ ή ψυχή μου πνίγεται εις τά
δάκρυα. Καί αισθάνομαι τώρα τήν νωθράν, τήν άποσταμένην ζωήν μου
νά κυλιέται μέ περισσοτέραν άγωνίαν μέσα εις τάς φλέβας μου τάς άπο-

τιτανωμένας.
.
Άχ ! μέ .πόσην
χαράν θά έδιδα δλας τάς γνώσεις τάς όποιας έχω
θάψει μέσα ’στο φαλακρό αύτό κεφάλι μέ τόν λευκόν βόστρυχον δι’ ένα
μικρό κομματάκι άπό τήν ζωήν έκείνην τήν κοιμισμένην !
ΤΑΣΗΣ Ν. ΦΡΑΓΚΑΝΤΩΝΗΣ

ΣΤΟΑ

ο ΟΙΚΤΟΣ
Τ ΟΤ

ΚΑΘ’ ΗΜΕΡΑΝ

ΒI0 Υ

ΟΙΚΤΟΣ είναι έκ τών συναισθημάτων τών προσιδιαζόντων τή γυναικεία μάλλον καρδία.
Ή στοργή καί ή ανάγκη της άφοσιώσεως, έμ
φυτα παρά ταϊς πλείσταις τών γυναικών, άποτελοΰσι δύο κυρίως μεγάλους κύκλους, περί τούς ο
ποίους αυται διαρκώς περιστρέφονται- αλλά σπανιώτεοαι πάντως είναι έζεϊναι, αϊτινες, έν τη καρδία δέν αισθάνονται οίκτον, καί διέρχονται τόν βίον
αναίσθητοι, σκληραί, καί άκαμπτοι. ’Επειδή όμως
ό Θεός έποίκιλε τόν κόσμον πολυτρόπως, καί τά
ωραιότερα δημιουργήματά του θά ήσαν άνοστα καί συνήθη, έάν πάντα
ΟΙΛ» παντα
ώμοίαζον, έκαμε καί τά αισθήματα πσιν">~ ?>· __ -°
έπλασε δέ καί τοιαύτας άνευ ούδενοςποικίλα έν τή ανθρώπινη καρδία,
αισθήματος, στέρησις, ήτις βεβαίως κινεί τήν έκπληξιν και
την
λύπην τών ανθρώπων, άλλ' ή οποία
έζαίρει πλειότερον
ιλειότερον τήν ύπό τών θείων αρετών, τής συμπάθειας, τοΰ οΐζτου, τής ευι/ενο'^
—
'
εύμενείας, τής
εύποιίας,
έστολισμένην καρδίαν.
Έν ή ζωή συναντώμεν άνά παν ήμών βήμα πλείστας δυστυχίας,
ήθικάς ή φυσικάς. ’Ηλίθιοι, ανάπηροι, βεβαρημένοι ύπό εργασίας πρός
ποοισυ.ον
τών τοΰ βίου
βίου, πάσχοντες τήν ψυχήν ή τό σώμα, ένοχοι, πάντες έχουσιν ανάγκην τής έκδηλώσεως, ύπό τών μάλλον ευνοούμενων τής
Μοίρας, συμπάθειας, οίκτου, αρωγής.
Άλλ’ ήμεϊς συνήθως, τό ευεργετικόν καί
συναίσθημα τοΰτο,
I
έκδηλοΰμεν καί έπιδαψιλεύομεν πρός μόνους γλυκυ
εκείνους οί όποιοι πάσχουν
φυσικώς. Δηλαδή, όταν βλέπωμεν
'
δυστυχή τινα παλαίοντα πρός έπικίνδυνον ασθένειαν, όταν άκούωμεν τούς στεναγμούς πληγωμένου,
παράπονα δυστυχοΰντι ή τάς μεμψιμοιρίας πτωχοΰ
■ τ*
πεινώντος ή διψώντος, σπανίως μένομεν άπαθ:
ιϊς.Καί τοΰτο, διότι, έν
κινήσει ήμών, ύπάρχει τι -. ό φυσικώς ’υποκειμενικόν- ;ή το'.αύτη συγό νευρικόν σύστημα τοΰ ανθρώπου άρνείται νά βλέπη ■ άσχοντας,
■αράσσεται,
φρικιά,
καί ό άνθρωπος ούτω λυπούμενος τούς άλλους, λυ·.....^. . ^υ.-υν
τινα
πείται
τρόπον
τινά
εαυτόν. Πολλάκις ή συγκίνησίς μας ενέχει τι τό επιπόλαιου, καί άντιπόλαιον,
καίθέλομεν
άντιμετωπίζοντες τον δυστυχοΰντα, ούδέν αίσθανόμεθα, ούδ
’
αρωγοί
• *> · ' . .
νά έλθωμεν είς αυτόν, άλλ ές ένστικτου ζητοΰμεν ν’ άπομακρυνθώμεν
όσον τάχιστα έκ τοΰ θλίβοντος ήμ.άς θεάματος.
ΤΙδη τινά παθήσεων εύρίσκουσι πλείονα ήχώ έν τή καρδία μας. καί
ευκόλως έξεγείρουσιν έν αυτή τον οίκτον, ώς αί τών άδυνάτων παιδιών
ι

-

ι-----

' ' ~
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καί τών γερόντων. Τό αίσθημα δέ τοΰτο ύπέρ τών άκρων τής άνθρωπότητος, πιστοποιείται καί ύπό τών πολυαρίθμων ιδρυμάτων τών ύπό
γυναικών διοργανωθέντων άνά τάΈθνη, πρός άνακούφισιν τοΰ γήρατος,
καί ύποστήριξιν τών κλονιζομένων βημάτων τής παιδικής ηλικίας. Ή
μητρική χορδή δονεϊται έν τή καρδία όλων τών γυναικών, διά τοΰτο
συγκινοΰνται ευκόλως προκειμένου περί παιδιών. Ποια μήτηρ θά μείνη
άπαθής άναλογιζομένη τάς παθήσεις τών δυστυχούντων μικρών ; Ποια
δέν θά προσπαθήση έξ ενστίκτου νά τ’ άνακουφίση ; Αύτά έξεγείρουσιν
έν ήμΐν τά μάλλον άντίθετα αισθήματα, άλλά καί τά ζωηρότερα. Επί
τή θέα παιδιού ύγιοΰς, εύτραφοΰς καί ώραίου, πάντες σταματώμεν, καί
βλέποντες αύτό προσεκτικώς, μειδιώμεν έπί τή τοιαύτη τοΰ μικρού ευε
ξία, καί εύτυχοΰμεν τούς γονείς του. Έπί τή θέα πάσχοντος παιδιού
έκ πείνης, έκ τοΰ ψύχους, έξ έλλείψεως περιποιήσεων μητρικών, ήτις
άμέσως γίνεται καταφανής έκ τοΰ συνόλου του, έξ άσθενείας, ή τό χείριστον πάντων, έξ έγκαταλείψεως ηθικής προστασίας, άμέσως άγωνία
καταλαμβάνει ημάς καί συσφίγγει τήν ψυχήν μας, οί οφθαλμοί μας δακρύουσι καί αί χεϊρες μας αύτομάτως εκτείνονται πρός τό μικρόν.
Καί οί γέροντες έξισοΰνται πρός τά παιδία, διά τοΰτο αί παθήσεις
καί τούτων δέν μάς άφίνουσιν άδιαφόρους, μολονότι πολλαί άναισθητοΰσι

προ Παρετηρήθη
τοΰ γήρατος. ύπό κοινωνιολόγων, ότι, κατά τάς ημέρας μας, (καί
τοΰτο μετά φρίκης άναγράφομεν) έξέλιπε τό πρός τούς γονείς σέβας. Άπο* δίδουσι δέ τό εκτροπον τοΰτο είς τήν έλλειψιν συμπάθειας καί οίκτου πρός
τούς γέροντας. Τοιαύτη ή άνθρωπίνη φύσις σήμερον. Αίσθανόμεθα
πλειότερον τά αισθήματα, άτινα έξεγείρουσιν έν ήμϊν άτομικήν, ούτως
είπεϊν, άπήχησιν- θλιβόμεθα διά τάς φυσικάς παθήσεις, διότι φοβούμεθα αύτάς καί δι’ εαυτούς, έπιμελόμεθα τών παιδιών, διότι γινόμεθα
ή εί'μεθα μητέρες καί σκεπτόμεθα τά ίδικά μας, καί οίκτείρομεν τούς
δυστυχείς γέροντας, όταν μεγάλως σεβώμεθα τούς ηλικιωμένους γο

νείς Οίκτον
μας. προστούτοις λαμβάνομεν καί διά τούς εργαζομένους- άλλ’
αίσθανώμεθα άληθώς αυτόν ; Ήμεϊς αί άσυνείθιστοι είς βαναύσους έργασίας, αί οπισθοχωρούσα: προ ’έργου χειρωνακτικού, σκεπτόμεθα άρά
γε όλοψύχως τούς δι’ ήμάς εργαζομένους ; «Έσυνείθισαν» λέγομεν,
αλλά συνειθίζει τις είς ο,τι προξενεί κόπον ; Καί έάν ό έργάτης ή ό
ύπηρέτης εχη δύο ή καί περισσοτέρων ώρών άνάπαυλαν καθ’ ημέραν,
δέν συνειθίζει
;
Εύνόητον καί
είναιείςοτιαύτήν
ό κύπτων
ύπό τό βάρος ημερήσιας εργασίας άπό
μικράς ηλικίας, αισθάνεται αύτήν ήττον κοπιώδη, ή ό μή έργασθείς
κατα πρώτον, καί άναγκασθείς νά τό πράξη κατόπιν- άλλ’ είναι ύπερβολή νά ζητή τις και όλίγην φιλανθρωπίαν διά τον οπωσδήποτε κοπιώντα ύπέρ τών άλλων ; Ούδείς απαιτεί παρά τών όμοιων του κακώς
εννοουμένην εύαισθησίαν- άοκεί ν’ άναλογισθώμεν, ό’τι πάντες έπλάσθημεν ύπό τής αύτής γής, ότι όμοιον αίμα ρέει είς τάς φλέβας πάντων;
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και ότι πάν δ,τι άποτελεϊ πάθησιν διά. τον με'ν, δεν είναι ποτέ εύχαρίστησις διά τον άλλον, καί ή σκε'ψις αύτη θ’ άποδώση δικαιοσύνην εις
πάντας, καί δι’ όλα. Άλλ’ αί γυναίκες σύν τή δικαιοσύνη όφείλουσ!
ν’άναμιγνύωσι καί δόσιν άγαθότητος, ούχί δμως καί αδυναμίας, διότι ή
άγαθότης πολλά τά καλά έπιφε'ρει, καί πολλά διορθοί.
Οίκτον όφείλομεν πάντες νά αίσθανώμεθα καί διά τούς σφάλλοντας’
οί πίπτοντες είναι μάλλον αξιολύπητοι η αξιοκατάκριτοι’ γνωρίζει τις
ποτέ διατί εσφαλον;
Έν τη αναζητήσει τών ένοχων πράξεων, δέν άνακαλύπτονται με'γισται εύθύναι βαρύνουσαι άλλους πολλάκις ή τούς ένδεικνυομε'νους ώς ένο
χους; Προς αύτούς σπανίως έπιδαψιλεύουσιν οίκτον αί γυναίκες, αλλά
παραδόξως με'νουσι σκληραί καί αμείλικτοι. ’Εάν δέ φαίνωνται ένίοτε
φιλανθρωπότεραι, πράττουσι τούτο πλειότερον διά λόγων η δι’έργων,
καί δυσκόλως τείνουσι χεϊρα, όπως άνεγείρωσι πίπτοντα.
Μεταξύ μάλιστα γυναικών δεικνυόμεθαήκιστα ευσπλαγχνοι.Διά τού
το άπό τού στόματος τίμιων γυναικών έξε'ρχονται πολλάκις λόγοι περιφρονητικώτατοι, καί αύστηοόταται κρίσεις διά τάς παρεκτρεπομε'νας της
ευθείας οδού καί σφαλλούσας.
’Αλλά δέν ήνάγκασαν άρά γε την πλανηθεϊσαν αύτήν ΰπαρξιν νά
παρεκτραπη οί όροι τού βίου ύφ ’ ούς έζησεν ; ’Εάν ΰπό τούς ορούς αύ
τούς εύρίσκετο καί ή κατακρίνουσα, τί ηθελεν άρά γε πράξει;
Αυτή με'ν, παιδίον, περιεβάλλετο ύπό διαρκούς ένδείξεως στοργής,
νεάνις, περιεφρουρήθη ύπό τών γονε'ων της, οϊτινες παν κακόν άπ’ αύ- ·
τής άπεμάκρυνον καί πάντα κίνδυνον κατά το ένόν. Άνετράφη έν τή
οικογενειακή εστία, έν ή ούδέν έλειπεν ύπό ηθικήν καί φυσικήν έποψιν,ένώ
έκείνη, διήλθε τήν παιδικήν ηλικίαν, έν τή όδω, έγκαταλελειμμε'νη, δέν
έστεγάσθη ύπό πατρικήν άφοσιωμε'νην στε'γην, δέν έγνώρισεν ή κτυπή
ματα, δέν ήκουσεν είμή σκληρούς καί κακόηχους λόγους. Εις τήν νεό
τητά της έγε'νετο άντικείμενον όλων τών πειρασμών, έξετε'θη εις όλας τάς
κακίας τού κόσμου, ήκροάσθη κακών συμβουλών, έστερεϊτο παντός;’ καί
ήθικώς καί φυσ κώς, καί... έπεσεν ! ”Α ! αίσθανθήτε δι’ αύτήν οίκτον !
Μή άποστρε'φετε άπ αύτής περιφρονητικώς τούς οφθαλμούς! Τί θά ίχ,άμνετε εις τήν θε'σιν της ;
Πάσα γυνή εύρισκομε'νη ένώπιον άλλης ένοχου, οφείλει νά εύλογή
τον Θεόν, ότι διεφύλαξεν αύτήν άπό τού κινδύνου τής απώλειας, ότι
έθεσεν αύτήν έν κύκλω στοργής καί σεβασμού, διότι άλλως θά τή ήτο
αδύνατον νά έκπληρή τά καθήκοντά της πιστώς.
Χάοιτι θεία, ούδείς ύπάρχει έν τή γή έντεταλμε'νος άποκλειστικώς
νά καταδικάζη καί τιμωρή, πολύ περισσότερον αί γυναίκες. Τούναντίον
πάσαι πρέπει νά ήμεθα αί φυσικά! αντιπρόσωποι τής εύσπλαγχνίαςγκαί
τής συγγνώμης, τής έπιεικείας καί άγαθότητος’τοΰ Πλάστου. ’Άς τηρώμεν όσον δυνάμεθα τούς αγίους αύτούς όρους τών θειων αρετών.
(Έν ΆΟήναις κατά μήνα Νοέμβοιον του 1898)

ΑΝΝΑ Ν. ΣΕΡΟΥΪΟΥ

Φεύγει της μάννας τό’παιδί
Τό τριΣαγαπημένο
Ποϋ τόΣα χρόνια Γιτανε
Καί ποίν ξενητεμένο.

¥

’Εμπρός Στό χάρτη Στέκεται
Κι’ ό νοϋς ταξεΐδι Αρχίζει
Καί βλέπει τήν ΑπόΣταΣι
Τούς δυό ποϋ θά χωοίζμ.

Τ

Σέ άλλην ήπειρο μακουίι
Εις τήν ΆΣία πάει·
Φεύγει τό δίκαιο παιδί
ΙΙοϋ όλους Αγαπάει.

ΓΙοϋ ήλθε γιά έπίΣκεφι
Νά τήν γλυκοφιλήΣμ
Κι’ Ανάμικτα αίΣθήματα
Σέ όλους νά χαρίΣιι.
Τ
ΙΙοϋ ζη Σέ Σφαίρα ουράνια,
Τ
Χαϊρετ’ ή μάννα γιά τό γνιό,
Ποϋ τόν Θεόν λατρεύει,
Ποϋ τούς πτωχούς καί δυΣτυχεΐς
Τον βλέπει, δέν χορταίνει,
Κι’ έρχονται κάποτε Στιγμαΐς
ΆκούραΣτα γυρεύει.
Τ ’
ΓΙοΰ είν’ εϋτυχιΣμένη.
Φεύγει τής μάννας τό παιδί
Τ
Καί τίι παιδί τ' Αγγελικό
Τό τοιΣαγαπημένο
ΙΙοϋ ΑνάΣτηΣ’ αυτή μόνη
Κι' αύτίι κρυφά προΣεύχεται
Γιατί ώοφάνεϋε μικρό
Μέ μάτι βουρκωμένο.
Κρυφά τό καμαρώνει.
ΓονατιΣτή τήν πρόφθαΣα
Ψ
’Ενώ κοιμάται τήν αύγή.
’Εμπρός Στήν Ιΐαναγία
Εκείνη Στό πλευρό του·
Καί ιιέΣ’ Στή λύπη ίίκουΣα
Θαρρείς τίι μάτια της ζητούν
Τή μάννα τήν Αγία
Νά ίδοϋνετ’ όνειρό του.
Τ
Νά ζιθυρίζη : «Μέ χαρά
Τ
δ Διάκος μου πηγαίνει»
Τίι νύθτα δέν αΐΣΟάνεται,
ΠροΣμένει κάθε βράδυ
Κι' ΑμέΣως {Σηκώθηκε
Τό «καλή νύκτα» νά τού πίί
Ή μάννα ή καϋμένη,
Τό μητρικό της χάδι.
Τό δάκρυ της έΣτέγνωΣε,
Ψ
Μάη μέραις φεύγουν άΣτραπή
ΆνέπνευΣαν ιά Στήθη
Καί Συλλογιέται ή μάννα'
Καί Στή μορφή χαμόγελο
Στά Σπλάχνα της κτυπϊϊ βαρεία
Παρίιγορο έχι.'θη.
Τού χωριΣμοΰ ή καμπάνα.
·»·
γ
Στέκετ’ ή μάννα καί Οωοεϊ
Τό κϋματ’ ΑφριΣμένο....
Έφυγε, πάει τό παιδί
Τό τοιΣαγαπημένο.

¥'
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(Σεπτέμβριος 18^8)

φοϊντουκαη ιπινελη

Φίλτατε κ. Άρσένη,
Διά τδ αληθώς ώραϊον εργον σας, συμφώνως προς τήν επιστολήν, ήν είχατε
την χαλωσύνην νά [Λοΰ απευθύνετε, σας αποστέλλω σήμερον ολίγους στίχους
καί δύο κομμάτια απο ανέκδοτον σειράν πεζογραφημάτων,τιτλοφορούμενων «Λογοι
χαι Απο^ηγοι·, τά όποια ήμπορεΐ νά ήνε καί διηγήματα.
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ΤΟ ΛΟΤΛΟΥΔΙ ΤΩΝ ΑΛΠΕΩΝ
ΕΡΝΑΕΙ ό ποιητής.
ΙΙασκαλιές και λειχονάνθια, καί. οί ιιικοοκαμωτες μοσκιες, τής Βεγγάλης τά
ρόδα, τά χρυσά ΰπάοτα τών άγοών, τών
κήπόΐν τά πολυφροντισμένα χρυσάνθεμα
τοϋ απλώνουν παρακαλεστικά τά χερά
κια τους.
Τά γαλανά τάνΟάκια τών πεοιπλοκάόων, σκαρφαλωτά στους τοίχους καί
στά παοάθυοα.
τά όλόοθα κοίνα σάν
b
b
b
U
όλάσποα πνεύματα στά μαϋοα ανάκατα
παοάπλευοα,
υ
υ 1 τοϋ απλώνουν παοακαλεC
στικά τά χεοάκια
τους.
ιι ,
Καί τών θεοιιοκιιπίων τά ποοφυοογέννιιτα, καί οι ανανθοι φύκοι, τά χαμομή
λια, χλωμά χαμόγελα τής πρασινάδας,
κι αΰτέυ . οΐ παπαοοϋνες ιιισοκουιιένες
τή φλόγα, τών βράχε. πίσω Απο τά κλήματα μέ τής ντροπής
ον οί Ανετιώνες. τών λιανών τά νούφαοα,
τοϋ απλώνουν παοακαλεστικά
b
τιί χεοάκια -----touc.
Άπό τις Βοαγιέο κι άπό τά
πεοιόόλια,
άκουιιπισιιένα
στών ιιαοιιαοένιων λιακωτών τά
στυλιόματα,
ρτολίδια τών Αρχοντόσπιτων, τών καλυδιών μυριοχάοεντα
. καλυνίών bρουμπίνια
καί
V

λυχνιτάρια, παιδιά τοϋ ήλιου, τών ίσκιων άναθρέμματα,
Ακριβογέννητα τής πλάσης καί τής τέχνης άκριβοκάμωτα,
τών ερώτων σκοοπίσματα καί τών θανάτων σωριάσματα, κάθε
λογής, κάθε ώμορφιας, κάθε μοίρας άνθια κι άνθάκια, τοϋ
απλώνουν παρακαλεστικά τά χεράκια τους.
Στά δέντρα καί στά κλαδάκια τους έπάνω σφιχτοδεμένα
όλάνοιχτα, σά μάτια ποϋ ποτέ δέ θά κλειστούν, σά δαχτυλίδια ποϋ Αρραόώνιασαν τήν Καλλονήν μέ τήν ’Αθανασίαν,
ή, θερισιιένα, καί Βασιλεύοντας μέ τή δόξα τών ήλιων στών
ποτηοιών τά κουονέοια, στά φαοφουοένια βάθη τών άνθογυαλιών, στά ρυθμικά οεσίματα τών μπουκέτων, τοϋ απλώ
νουν παρακαλεστικά τά χεράκια τους.
Κι ό ποιητής περνάει, περνάει σά νά μήν Αγναντεύιι
τάπλωμένα τά χεράκια, σά νά μήν αισθάνεται τά παρακάλια,

σά νά μή βλέπη τίποτε Απ’ αυτά.
’Αδιάφορος, αμίλητος, Ακατάδεχτος περνάει ό ποιητής.
Πέρα κι όλόμακοα στάγνοίριστα τά ξένα, πέρα κι όλόϋ'ΐιλα στάλπεια τά τετοάύηλα βουνά, στέκεται σάν άστοονειτόνισσα ή απάτητη κορφή. Καί κάπου έκεϊ σ' ένα φαράγγι
τρίσβαθο φυτρώνει τό άφταστο, τό άθέοιστο, τό ξένο, τό πα
ράξενο
λουλούδι.
Ό ποιητής
τό ξέοει τό λουλούδι αύτό, τό ξέοει τό λουΑ
b
Λοϋόι. Δέν τό θυιιαται τονοιιά του, κι άν τό -θυιιηθή,
οέν
τοϋ έρχεται στά χείλη νά τό πιάση, αυτός ποϋ πιάνει καί

σφιχτοκρατεϊ τήν 'Αρμονίαν.
Στο δρόιιο πού ονειρεύεται πώς τόν φέονει ποός έκεϊνο
το λουλούδι, σέονει τά κουοασιιενα ποοια ο ποιητιις. Γα χεοια. τώρα αυτός, ταπλώνει παρακαλεστικά σ’ έκεϊνο το λου
λούδι. Τό ξένο θέλει τό λουλούδι τού όλόμακοου κι όλόφηλου ’Αλλά
βουνού.
τό ξένο τό λουλούδι τοϋ όλόιιακοου κι όλόι'ηλου
βουνού χεράκια δέν έχει έκεϊνο γιά νά τάπλώση παρακαλε
στικά, καθώς τάπλώνουν τάλλα. Κι Αμίλιιτον, Αδιάφορο,
άκατάδεχτον, Ανθίζει τό λουλούδι τό Ανεοώτευτον.
ίν
’
’
U
24 ’Ιουλίου 1898

ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΚΟ
”Ω τής Αγάπης ή Αναλαμπή στις καρδιές τών είκοσι
χοανών !
ikb
«’Αγάπη
στιι μεγάλη
χωρά
lbiiou. πιιγαίνεο
ί
bi
IV b - νά παοαγbi
γείλω θέλω έκεϊ τό δαχτυλίδι, Από τό πλέον Αγνό καί τό

βαρύτερο χρυσάφι.»
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Τό δαχτυλίδι, πήγε, τό παράγγειλε- μά δέν ξαναγύρισεν
άπό τή χώρα τή μεγάλη. Γιατί τό δρόμο τον έκοιέεν έν ά?λο
χέρι Ώ ! τό χέρι ποΰ ηξεοε νά προστάζη τούς έρωτες και
νά σκλαίιώνη τις· ζωές. Και τον τό πέοασεν αυτού τό
Γ,
ΛΖ»
'
U
οαχτυλιοι.
Κ’ ή άπαρνηιιένη άπόειεινε- δέν άλλαξε ή θωριά την,
μόνο ή ώιιόοφιά της πήρε τάνοιχτόφερο σταιιάτισιια τής·
b
b tz w
*■
b
ίν b b
b
b
°
πεταλούδας, τής καρφωμένης πεταλούδας.
Καί ή ύνχιί της έγινε βασιλοπούλα ποΰ μαρμάρωσεν άπό
τά μάγια ενός Άράπη.
"Ομως ή φυχιί της,παίρνοντας τοΰ μύθον τό μαομάρωμα,
πήρε καί τοΰ μύθου τήν πνοήν τήν μαγικήν, έγινε κάτι,
έξω, πολν έξω άπό τόν κόσμο τών ματιών μας καί τών στο
χασμών σφιχτοδέθη σιγαλά καί φοβερά μέ τό ’Αόρατον—
ποιος ξέρει ;—καί μέ τό Άφάνταστον.
Κι ό άλλος έμεινε στή χώρα τή μεγάλη- νύχτα μέοα δουλευτής, πολειιιστής. Μέ τά κλεφτοφάναοα τών πόθων έί-αχνεν έόώ κ’ εκεί, εστεκε στά καρφιά τών φοοντίοων, έτρεχε
ιιέ τήν ζωής τό ρέιιιια. Άναύε ιιιά καί δυό φοοές τις λαιιπάδες τών υμεναίων. "Αντρας καί πατέρας, είδε γύρω στό
τραπέζι τον τό πολυθόουόο ιιελίσσι τών παιδιών- είδε τόν
χρόνον όργοτόμον στό πρόσοιπό του, καί στό κεφάλι του νά
λιανοΰυχαλίζουν τά λευκά γεράματα. Στά βάθη τής καρδιάς
του κανέν είδωλον τών είκοσι του χρόνων- μόνο στής φαν
τασίας του τάπόκρυφα κάτι σά λαχοΰοι σκοροφαγωμένοι’
αρχαίου καιοοΰ, παράξενο, τριμμένο κι άνωφέλευτο, ποΰ δέ
σπορεία ιιήτε νά τό φοοέσιις, ιιήτε νά τό πουλήσης.
Άλλ’ όμως καί τά πλέον συνειθισιιένα τής ζωής εΐνε
σάν ίσκιοι πού τό κορμί τους έχουν στά σκοτάδια τού ’Ανε
ξήγητου.
Κι άπό τά πλέον ταπεινά.καί τά άλαλα, φτάνει ν’άκουμπήση σπάνιο τους ό νοΰς τοΰ ποιητή, (<ο τό άκούμπισμα τής
λύρας τοΰ ’Απόλλωνος, τό άκούμπισμα στον τοίχο τοΰ πύρ
γον,—πές το πάλι έσύ, ρωμαίε τραγονδιστιί ! — κι ύ πύργος
κοάτησετήν άοιιονία- κ’ ένα παιδάκι ιι’ ένα λιθαοάκι άνίσως
άγγιζε τόν τοίχο του, ό τοίχος τήν αντιλαλούσε τήν αρμο
νία), κι άπό τά πλέον ταπεινά καί τά άλαλα μπορεί νά βγη
μιά θεία μουσική. Καί φυτρώνει κι άπό κάθε χώμα, φτάνει
νά τό ποτίσουν κάποια ξε/ωοισμένα χέρια, τό νυχτολούλουδο
Μυστήριον.
Καί τον ένινεν ή άπαονιιιιένιι όνειοο κακό, καί τοΰ ένινεν ονειοο κακό. ΙΙοΛΛες φορές όταν ο ύπνος τον ταξιοευε
μέσα στή βάρκα του, τόν πήγαινεν ό λαμνοκόπος πάντα
στίιν ίδια τή ιιεοιά καί τοΰ ξετίλυνε τήν ίδια τήν εικόνα,
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Ό δοόιιος τού δικού της τού σπιτιού. Περνούσε κάτου
άπό τό σπίτι μ’ όλη τήν παλιά λαχτάρα, μ’ όλη τήν άγάπιι
τών είκοσι χρονών. Καί πολεμούσε νά τήν άντικρύση, νά τή
σιυώση, νά τής μιλιίση. Καί τήν άντίκρυζεν άπό μακρυά
κατάβαθα καθισμένη κάπου στό πρασινανθισμένον ηλιακό
•της, μισοφανέρωτη. όμως άπιαστη κι άνέγγιχτη, μέ μιά
σφοαγίδα ξένη σφραγισμένη, σά νάφτανεν ή εΐδιί της εδώ
κάτου άπό τά ηλιακά τών ουρανών καί τών άστρων. Καί
ήταν ίι ίδια πάντα- άσάλευτη, άμίλιιτη, όλογάλιινη, άγέραστιι. Άλλα τό στάσιμό της είχε κάτι τι γοργότεροι’ άπό τό
σίδερο ποΰ ΰφώνεται καί πέφτει νά χτυπήση τόν κατάδικο
λαιμό- καί ή σιωπιί της, ώ ! τί κρυοπαγωμένος κόσμος άπό
βουβά άναθέματα ! Καί ήταν ή νιότη καί ή γαλήνη της ή
γαληνιά καί τά νιάτα τής Μοίρας τής άνεξιλέωτιις.
ΤΩ συμφορά κάθε λογής μηνύτρα, μία, άνάλλαγιι !
Καί τού έγινεν ή άπαρνημένη όνειρο κακό, καί τού έγινεν όνειρο κακό. Τό είδε- μιά παλιά αμαρτία τον θά ξαναγύριζεν έξαφνα μπροστά του μέ μιά νέα κόλαση. Τό είδε- μιά
θλίΰιι θά τόν έμαοάζωνε, Τό είδε- μιά κακία θά τόν έμόλυνε.
Τό είδε- κάτι άπρεπο κι άνάξιο θά τόν έσκουληκότρωγε. Τό
είδεν ένας έχθοός θά τόν έχτνποΰσε άλύπητα. Τό είδε- τοΰ
Χάσου τό ιιαχαϊρι θά τόν έιιαχαίοωνε’. Τό είδε- ιιιάν άχαοιστία θά τον έφαομάκωνε. Τό είδε- κάποιο περιγέλοιο θα τόν
έταπείνωνε. Τό είδε- κάποια άλήθεια Οά τοΰ έδειχνε πώς τι
ποτένιος ήτανε. Τό είδε- κάποια δύναμη θά τού θύμιζε πώς
ήτανε θεόφτωχος κι ανήμπορος γιά κάθε τι. Τό είδε- κόποι’
<άοετή θά τού φανέρωνε άνοιγμένο μέσα του βαθύ πηγάδι
πονηρίασ. Καί κάθε φοοά πού τόβλεπε στον ύπνο τον τό
κακόν ονειοον. εολεπε και στον ξνπνο του της ιόιας τον όικής τον ζωής τδνειρον, ένα πανάσχημοι- άγοίμι καί πανά
θλιον.
Κι όταν στήν ίοοα τή στεονή καί τήν πανύΰιστη, στίιν
ωρα τον χαοοπαΑαιματος, πρόσπερασεν εμπρός τον σ ενα
παίξιιιο στεονό πανύύιστον ίλαοοτοαγωδίας ίι ζωή τον. άπό
τά πυώτα τού .παιοιού χοοοπηόήυατα ώς τά ιιπουσουλίV τον γέοον, κάθε Zbστοχασιών
V
b καί κάθε
s
b
σιιατα
κάιιωιια,
όλα
b
it
ex. t
Λ
b t
ποοσπέοασαν έιιποός τον, ιιανοα κι άναγεΛαστικά καί ιιάταια. έκεϊ πού άογόπεφτεν ή αυλαία, κι ό ΰιθυοιστής πετιόν, , την τουπα
λ 1
. ,
, ξεσουναν,
,
,
ταν ιιπ
τον να, φυγή,
και’ τα, φώτα
— τήν
είδε καί τότε μ’ όλη τήν παλιά λαχτάρα, μ’ όλη τήν άγάπιι
των είκοσι χρονών. καθισμένη κάπου στό πρασινανθισμένον
ηλιακό της, ιιισοφανέοωτιι, δικός άπιαστη κι άνέγγιχτη, ιιέ
μια σφοαγιοα ξένη σφραγισμένη, σα ναφτανεν η ειοιι τιις
εδώ κάτου άπό τά ηλιακά τών ούοανών
καί τών άστοιον,
b
b
}
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__ Οί άρχαϊοι Κινέζοι συγγραφείς έχουσι περί Κοινωνίας καί Πολιτείας αριστοκρατικωτάτας άρχάς. Διαιρούσε τήν άνθρωπότητα εις δύο τάξεις : Εις τούς
πεπαιδευμένους καί εις τούς άπαιδεύτους, καί δογματίζουσιν, ότι οί πρώτοι πάν
τοτε πρέπει νά κυβερνώσι καί οί δεύτεροι νά ΰπακούωσιν. Οί Κινέζοι αποθεοΰσι

όνειρό κακόν, δνειρον κακόν, άπό της Μοίρας της άνεξιλέωτης τό ζύγωμα, ποΰ χαμήλωνε γιά νά τον περιλάβη.
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

τους έξοχους άνδρας' αύτή είναι ή κοινωνική των φιλοσοφία.
— Κατά τήν γνώμην Άγγλίδος δημοσιογράφου, μία γενική αρχή διεπει
ολους τούς κανόνας τής γυναικείας τέχνης τοΰ σαγηνεύειν τούς άνδρας, ήν οφείλουν
ν’ άκολουθήσωσιν άπασαι αί δεσποινίδες, έάν δέν έπιθυμώσι νά γίνουν γεροντοκό-

ραι. Δύο γυναίκες, λέγει, όμοιάζουσαι προς αλλήλας, είναι πράγμα ανύπαρ
κτον, έν ω όλοι οί άνδρες είναι χυμένοι εις τό ίδιον καλοΰπι. Καί ό άνθρωπος
τοΰ κόσμου, καί ό έπιστήμων, καί ό φιλόσοφος, καί ό αγροίκος, καί ό κτηνοτροφος καί ό πολιτικός καί ό οικονομολόγος, άπέναντι τής γυναικός, είναι εςισου
άσθενεΐς καί εύάλωτοι. Εντεύθεν ή παράδοξος Άγγλίς παρέχει καί τινα οειγματα τών κοινωνιολογικών ιδεών της, εις άς ανευρίσκει τις καί ίκανάς αλήθειας.
«Κατ’ άρχάς, όπόταν συνομιλήτε πρώτην φοράν μέ άνδρα, μή όμιλήτε ποτέ
περί τοΰ εαυτού σας. ΙΙροσέξα-ε μή δώσητε τήν έλαχίστην νύξιν περί τών αρεσκειών σας καί τοΰ χαρακτήρός σας. 'Ρίψατέ του έν βλέμμα κάπως ενδιαφέρον
καί μετέπειτα περιμείνατε νά μάθητε'άκοιβδς μέ τί είδους άνδρα έχετε να καμητε. "Οταν δέ βεβαιωθήτε περί τούτου καλώς, προσπαθήσατε νά διαγνώσητε
οποίου είδους γυνή τοΰ άρέσκει καί τότε συμμορφωθήτε μέ τάς αρεσκείας του.
’Έχετε ύπ’ οψει, ότι κάθε άνήρ ένθουσιάζεται, όπόταν βλέπη μίαν γυναίκα νά
εχη τάς αύτάς κλίσεις καί φρονήματα μ’ έκεΐνον. — Διασκεδάζετε έναν άνδρα καί
τδν έχετε ϊδικόν σας, άλλα μή λησμονήτε, ότι διά νά παίξητε έπιτυχώς τδν ρό
λον σας, οφείλετε νά έξασκήτε διαρκώς έφ’ εαυτών αύστηρόν έλεγχον. Έάν

— Δια ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ κάμνομεν κατοχήν τοΰ μέλλοντος.
— 'II ηβική δύναμις τοΰ ανθροόπου έγκειται έν τω χαοακτήοι.
— *Ας διαφυλάξωσι πιστώς εις τήν μνήμην των αί Γυναίκες τδ εξής: ’Άςιοί>
τοΰ έρωτός των είναι μόνος έκεϊνος, όστις τάς έκρινεν άξίας τοΰ σεβασμού του.
— Τί είναι φιλάρεσκος ;* Γυνή ή οποία κάμνει ενα ή περισσοτέρους ανθρώ
πους νά ύποφέρωσιν, έμπαίζουσα αύτούς. Τί είδους άνθρωπος είναι εκείνος τδν
όποιον δύναται μία γυνή νά βασανίζη, χιορΐς νά λαμβάνη τίποτε άπό αύτήν ·
Είναι εις ηλίθιος. Ε, λοιπόν ! Διατί κατηγορώμεχ τάς Φίλαοέσκους και τί κακόν
βλέπετε, όταν μία γυνή χωρίς καρδίαν διασκεδάζει μέ άνθρωπον δίχως κεφάλι ;
— ’Αληθώς ή οικογενειακή εύδαιμονία, άποτελεϊ τήν άληΌεστέραν έπί τής
γης ηδονήν, δι’ ήν καί μόνην άξίζει νά ζή τις.

αφινεσθε εις την φυσικήν άφέλειαν, έάν, έξαφνα, εις τό Θέατρον, αντί νά προσποιηθήτε ότι κλαίετε, αρχίσετε καί χύνετε αληθινά δάκρυα, άτινα καταστρέφωσι
την στιλβηύόνα τών οφθαλμών σας καί κοκκινίζουν τό άκρον τής μύτης σας, έάν
παρουσιαζησθε βεβαρυμέναι άπό τδν πονοκέφαλον καί μέ σώμα άσχημισμένον
απο εν φόρεμα τ’ όποιον δέν ποοσαρμόζεται εύμορφα εις τό σώμά σας, δέν κάμνετε τίποτε καθ’ ολοκληρίαν . . . Σήμερον οί περισσότεροι άνδρες έκλέγουσι τήν
σύζυγον αυτών από έν φόρεμα ώραϊον καί όχι άπό τήν χάριν καί τήν καλλονήν
της». — Οί άνδρες λέγουν, ότι προτιμώσι τήν απλότητα, τήν νοικοκυρωσύνην, τά
φυσικά θέλγητρα, αλλ ’ έν τούτοις ονδεν άπολύτως άπ’ αύτά μή πιστεύετε. Μή
πως η Κλεοπάτρα ήτο τύπος νοικοκυράς ; Μήπως ή Μαρία Στούαρτ περιφρονεϊ
τον καλλωπισμόν ; ’Ή μή τάχα ή 'Ελένη τοΰ Μενελάου έμερίμνα καθόλου διά
τδν οίκον της ; Οί άνδρες καθ’ άπαντας τούς αιώνας ήσαν οί αύτοί. Πάντοτε
την νοικοκυρωσύνην έκθειάζουσιν,έν ώ είναι άποδεδειγμένον, ότι άκριβώς αί στε
ρούμενα·. ταύτης έπισύρουσι τδν έρωτά των. — Έπί τέλους, δώσατε, γράφει ή
ίδια Αγγλίς, νά έννοήση έγκαίρως ό άνήρ τδν όποιον θέλετε νά κατακτήσητε,
οτι εισθε διατεθειμένη νά γίνητε άδελφή του, φίλη του έμπιστος, άλλ’ ούδέν
πλέον. Οι άνδρες έκεΐνο μόνον έπιζητοΰσι μανιωδώς, τ όποιον είναι βέβαιοι, ότι

Άπ’ τήν ούράνια σου πνοή
κι’ άπδ τά μαγικά σου μάτια
πέρνω ατελείωτη ζωη
και ζώ ’ς τδν ούρανό.

Πετώ μ’ όνείρατα γλυκά
’ςέ οωτεινόπλαστα παλάτια,
καί ζώ ’σε μέρη μυστικά,
’ςέ κόσμο μακρυνό.
— Εύτυχής καρδία είναι καλλιτέρα άπό βαρύ βαλάντιον.
— 'II ζηλοτυπία είναι οοβερωτέρα τοΰ έρωτος. Τών βασάνων της ποοτιμώτερα είναι τά μαρτύρια τής 'Αγίας Αικατερίνης. 'II τίγρις δέν ξεσχίζει θηριωδεστερον τό θΰμά της, ούτε ό γύ·ό σπαιάσσει σκληοότεοον τό άθώον πουλάκι
τοΰ ούρανοΰ.
ί

— Έν τή ζωή τών καλλιτεχνών ύπάρχουσι στιγμαί έκτάκτως εύτυχεΐς—ή
χαρά τοΰ νά ζώσιν έν τή τέχνη τών άλλων.
— Κατά τής άνάγκης δέν μάχονται οί Θεοί, κατά δέ τής κακής τύχης αδύ
νατον είναι νά παλαίσωσιν οί άνθοωποι.

δέν θά δυνηθοΰν ν’ άποκτήσωσι.............
— Ο μέγα; Τζιώττος, καί περ τάξας τά θεμέλια τής νεωτέρας γραφικής
μετ αρχαιοπρεπούς δυνάμεως καί αρμονίας καί ανυ’ΐώσας τήν τέχνην ταύτην
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όια τής εισαγωγής τοΰ κλασικού ^υθμοϋ καί γοήτοου, ύπηρξεν έν τούτοις λίαν
θερμός λάτρης τοϋ μυστηρίου καί άμεσος μιμητής τής φύσεως, ώστε νά θεωρηθή
ώς πρόδρομος τής Αναγεννήσεως. Άλλ’ άνευ τής ΐσχυράς ώθήσεως, ήν έδωκεν
εις την καλλιτεχνίαν διά τοϋ εύρωστου βραχίονας του, δεν θ’ άνεοαίνοντο οί ύπό
τοϋ παραδείγματος αύτοϋ διδαχθέντες δεξιοί χειρισταί τοϋ χρωστήρος, οϊτινες
ένθαρρυνθέντες ύπό τοϋ θαυμάσιου οίκου τών Μεδίκων, προσήλωσαν μετά σεβα
σμού καί ενθουσιασμού τό βλέμμα επί τών άνεγειρομένων λειψάνων τής άρ/αιότητος, καί λαβόντες ταύτα ώς πρότυπα, κατήρτισαν τούς επιβλητικούς πίνακας,
οΐτινες ύπήρξαν αί αφετηρίαι τών αριστουργημάτων τοϋ χρυσού αΐώνος.
— Ο ανηρ καυχαται, ότι είναι πνεύμα, αλλά μόνον καυχαταΓ ή γυνή είναι
τό πνεύμα. “Εκαστον γλυκύ μειδίαμά της, δι’ ού οπλίζει τά χείλη της οσάκις
θέλει, έκαστον 'ερωτύλον βλέμμα της, έκάστη τρυφερά θωπεία της είναι παγίς
εις ήν δέν θά ένέπιπτεν ό ανηρ, έάν ήτο πνεύμα, έάν ήδύνατο νά διείσδυση εις
τά μύχια της.
— Η γυνή αείποτε παίζει, παίζει ή γυνή μέ τόν έρωτα, διότι αυτή τόν
έδημιούργησεν, ίνα δι’ αύτοϋ κατακτήση τόν άνδρα, όστις έζήτησε νά τήν εχη
ύπό τάς διαταγάς του. ’Εάν δέ προς στιγμήν παραδεχθή τις, ότι ό άνήο είναι
ισχυρός κατά τό πνεύμα, οφείλει ένταυτω ν’ αποδεχθή, ότι είναι ασθενής κατά
τήν καρδίαν, καί έάν ή καρδία τοϋ ανδρός είναι χαλύβδινη απέναντι τοϋ έχθοοϋ,
απέναντι τής γυναικός είναι τρωτή καί ανυπεράσπιστος.
— Ή γυνή παίζει μέ τόν άνδρα. Τούτο έλέχθη πολλάκις καί πάντες ανεγνώρισαν. ότι είναι μ/poc αδύνατον κατά τήν κοινήν φράσιν' ό ανήρ τό παρεδέχθη καί ή γυνή γελώσα μέ τήν ανοησίαν του, τόν παρέλαβεν ώς εργάτην της,
ώς δούλόν της. Έργάζου, τω είπε, θέλω νά φάγω, νά ένδυθώ. Γνωρίζεις κάλλιστα, ότι ή γυνή είναι αδύνατον ιιτ'ροζ καί έχει ανάγκην προστασίας. Τό πολύ
πολύ δύναμαι νά σοϋ παρασκευάζω τό δεΐπνον, τοΰ οποίου τ αναγκαία θά μοι
κομίζης, καί νά σοϋ στριόνω τήν κλίνην, έφ’ ής θ' αναπαύωμαι, καθ’ ήν ώραν
Σύ θά μεοιυ,νας διά τής εργασίας Σου νά έξοικονομής 'τό φαγητόν τής αύ’ριον.
Πολύ καλά, είπεν εκείνος, καί έκαστος άνέλαβε τά καθήκοντά του, καί αύτός
μέν εξοικονομεί τήν τροφήν διά τής κοπιώδους εργασίας του, αύτή δέ...... τοϋ
μαγειοεύει τις είδε τί . . .
— II προς τόν πλησίον αγάπη είναι ανεκριζώτως έμπεφυτευμένη εις πάντα
άνθρωπον, αλλ’ ή έκφρασις αύτής δύναται νά κατασταλή ύπό τέχνητώς έξεγειρομένου μίσους καί φθόνου.
— "Ο,τι παράγει διά τής έργασίας του ό άνθρωπος ανήκει εις αύτόν, ού'τε
ολιγωτευον, ούτε πεοισσότεοον. Κατ’ αυτόν τον νόμον δύναται αόνον καί αόνον
νά οιατηρηθή ή ισορροπία εις τήν απολαβήν όλων. 'II αίτια τής κοινωνικής
αθλιότητος είναι ή έλλειψις τής ΐσορόοπίας ταύτης.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Καινούργιος γάμος γίνεται μ’ ατίμητο ζευγάρι,
Ιίερνει την πρώτη εύμορφιά τό πρώτο παλληκάοι,
"Ολα τ’ αγόρια καί ή νηές, όλοι, δικοί καί ξένοι
στο γάμο τόν αθάνατον είν’ όλοι καλεσαένοι.
Να τό ζευγάρι 1 Έπρόβαλε καί στά δικά μας μέρη !...
Μάη τον λένε τό γαμπρό καί Γή τ’ αγνό της ταΐοι.

*

ΕΚ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ

ΑΓΡΩΝ

Iqannoy ΑρΣΕΝΗ « ΙΙοικιλη ΣΤΟΑ»

11

ΑΑΊ’ΣΑΤΕ. Σαδιινωμένην μέ τήν Σκιάν
Σκιάν
τής γλυκυτέρας νεότατος τήν άΐίοόπλαΣτον παρθένον, ής τά χείληl άίΐρόένέένέκοωδεν ιΐπόνως ό θάνατος, φι/,οδοξήΣας
τί> φίλημά των .... ΗρηνήΣατε τόν ιιπο
τής ζωής χωρισμόν Σπάνιάς κόρης, ήτις
νιι. ζήΣη,
ζήση. διότι
επρεπε νά
μόνον τοιαΰται υπάρξεις, δικαιολογοϋΣι τόν Ακατανόητοι’ Σκοπόν καί έξηγοΰΣι τό μυ
στήριον του κόσμου τούτον, τοιαΰται έπέραΣτοι υπάρξεις,
δι’ άς ό χρόνος έχει απόλυτον ενότητα καί ή άνάμνησις
μέ. τήν ποοο'δοκίαν άδελφοϋντιιι. . . . 1" άνθη, άτινιι τήν
κατεΣτόλιζον ερατεινήν, πανευδαίμονα κόρην, Απέμειναν
Αρκετά δροΣεοά Ακόμη διά νά καλύύωΣι τό λευκόν ώς μάομαοον μέτωπόν της. ο δέν κοΣμεΐ έκ λεμονανθών γαμήλιοι;
Στέφανος. τόν όποιον δέν έπρόλαόε νά περιδληΟη έν τη
ζωίί. καί τά ρόδα τής ιϊνοίξεως ήτοίμαΣαν Απαλήν καί
μυροβόλον τήν ύΣτάτην κλίνην, έφ' ής θίι ίιΣυχάΣη το
περικαλλές σώμα τής Μαρίας, έπανευρϊΣκον έν τη γαλήνη
τοϋ παντοτεινον ύπνοι·, τήν ήο’υχίαν. ής έΣτεοήθη έπί
τρίμηνον ήδη έπί τής γης....
Ό ’Απρίλιος τήν έο’τεφάνωΣε δι’ εικοστήν καί τελευ
ταίοι’ φοράν μέ τ’ άνθη του καί νύμφη τοΰ Χάροι·, φεύγει
είς τήν αιωνιότητα ή πανεύμορφος κόρη. Μέσα είς τίιν
μέθην των Αρωμάτων καί τ' ι'ιργυροψώτιΣτα ονειροπολήματα τής ευδαι
μονίας. είς τίιν μουσικήν τών ιίηδόνων. είς τίιν εποχήν. καθ' ήν τό
παν γέλα καί έξανθεϊ ύπό τάς θαλερός Ακτίνας ήλιοι· εαρινού, τελοΰντος τόν νέοι· αύτοΰ υμέναιον μετά τής Αναγεννωμένης φύΣεως, ήλθε
Στιγμή Φθινοπώρου διά μίαν άιϊοάν. ώς τά όόδα. ϋπαοξιν. καί ή Αγνή
ύυχι'ι της. ώσίιν εύωδία άνήλθεν άπό τής χθές είς τά κυάνιά ϋι'αι τοϋ
Ούρανοϋ, εκεί, είς τόν Ούράνιον ΙΙαράδειΣον. όπου 8αΣιλει'·ουΣιν αίθοίώΤό άεωεέ,ω ^ρορ {„·φη
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τεοοι διά τούς ώραίους νεκρούς κόσμοι. καί καταΣιγώσιν οί έν τή
έπιγείω σκηνή κλάδωνες. είς τά θέλγητρα ίδανικωτέοας διαδιώδεως. . . .
ΊΙ Ασθένεια τής Μαρίας, ή τοΣοΰτον άπολεμι'ιτως έπιτελέΣαΣα τό
άδικον ιιύτής τέλος, δέν ήτο Συνήθης νόθος Ανθρώπινη. Τ1Ιτο περίοδος,
καθ' ήν τό λεπτοφυές θωμά της έτήκετο, διά νά παραΣκευάΣι,ι πτέ
ρυγας αγγελικής, καί <’> Σπαρακτικός θάνατός της. δέν ήτο θάνατος,
ήτοι· επάνοδος Αγγέλου είς τίιν πατρίδα τών ’Αγγέλων ....

. . . Εύγενής άπό κληρονομιάς, ήτο πλασμένη μέ όλα τά χαρίσματα

τής ’(ΦύΣεως.
ΐνειρον μάλλον ίι ϋπαρξις.... Ώς κόρη πρωτότοκος έν τή χρι
στιανική καί λαμπρά, οικογένεια της ή Μαρία Ζ. 'ΡώΣη, πρότυπον
μαθήΣεως καί καλωΣύνης. άνευ Σεμνοτυφίας, μέ τό ένδυμα τής παρθενικής ιιγνότητος. ΣυνδιιίζουΣα έν αρμονία τίιν Αλιιθη Αφέλειαν καί
τίιν πολυθέλγητροι’ μειλιχιότητά της μετά τής γοητευτικωτέρας κομύότιιτος: Φυσιογνωμία έξόχως Συμπαθής, μέ Λνεπίδεικτον χι’ιριν καί
Σεμνότητα ήθους, μέ τρυφερότητα καί απλότητα αισθημάτων. γλυκαίνουΣαν τίιν ίδανικώς ώοαίαν καί ϋπωχοον μορφήν της. Άόοά. ώς
ή ένθάρκωΣις τής αίδοϋς. αιθέρια ιός Αρχαία νύμφη, Απέριττος, Απροσ
ποίητος, άσπιλος, άδαιιαντίνη καρδία έμφωλεύουΣα είς ώοαϊον Σώμα,
πλασμένοι· μέ Σάρκα πετάλων άνθους πορτοκαλιάς, έπιοαζιλεύουΣα
Αφειδώς τό έπαγωγότατον τών μειδιαμάτων. αοχουΣα διά τής εύΣταθείας τού χαρακτήοος καί τής άμιλλας αύτής πρός τά εϋγενέΣτατα
τών αισθημάτων, άπαλύνουΣα οιά τής Αγαθότατος καί τών Συμπαθε-
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στέρων λόγων καί τήν άπαθεότέραν δψιν, καί τά
πλέον άμειδη χείλη σκληρών καί άπονων ψυχών
καταυγάζουσα μέ τό χαμόγελον τής συμπάθειας. . ..
”Αστρον τού ’Αττικού Ούρανοΰ, χαρίεσσα, μειδιώσα
αιωνίως, έζοϋσεν, άγαπώόα τό ώραϊον, πονοϋσα διά
τάς συμφοράς τών άλλων καί έπιχαρίτως άποκρύπτουάα πάσαν ιδίαν θλϊψιν. πληρούσα θαυμασμού τόν
μετ’ αύτής άυζητοΰντα, διότι είς τούς λόγους της
ένυπήρχεν ή αύτή ώραιότης τού προσώπου αύτής,
μία συνεχής μελωδία λέξεων, ιδεών, συναισθημάτων....
ΓΙρός τό παράδειγμα καί τήν άρετήν τής άνυμεναίου κόρης, ήν άντί νυμφικής έάθητος νεκρική τυλίσσει σινδόνη καί άκαιρον σάβανον, άληθώς έλαχίάτας ύπάρξεις έχει τις νά ύποδείξμ. Κόρη τελείως
καλλιτέχνις. παρθένος πλασθεϊσα διά λεπτόν ορίζοντα
ίδανικωτέρου βίου ή Μαρία Ζ. '1‘ώάη, διέπρεπεν
έν ταύτω είς τήν Μουσικήν καί τήν Ζωγραφικήν,
όσοι δ’ ηύτύχηάαν νά ίδωσιν έργα τής χειρός της.
άνεγνώρισαν τόν τύπον ταλάντου δοκίμου καί σθε
ναρού, ούχί δέ τά πρωτόλεια έραόιτεχνικών δοκι
μίων. Κόρη άποκλειστικώς τής οικογένειας καί τών
μελετών της, διέσωζεν άπειρον τήν άγάπιιν πρός
τήν φιλοτεχνίαν, ή δέ Μουσική αύτής έπίδοσις καί
ή θερμή άφοσίωάίς της πρός τήν Καλλιτεχνίαν, προσέδιδον άπαράμιλλον θέλγητρον είς τό ήθος καί τήν
συνομιλίαν της. . . . Οί λόγοι της γλυκείς καί σοβα
ροί, ώμοίαζον μέ μόρα άθώας συνειδήσεως. ΐι έπιπταν
γύρω αύτής, ώς' παρηγορίαι καν,ενός άγγέλου· αί
σκέψεις της μετηρσιοΰντο συγχωρούόαι τά πάντα....
Λεπτόν καί αίθέριον τής δρόσου φιλοτέχνημα έάτόλιζε τόν κόσμον, εύμορφαίνουάα τήν ζωήν αύτοϋ
μέ τό μελιχρόν, τό κόάιιιον καί σεμνόν φώς, δπερ
άπέδιδεν ή μετ’ αύτοϋ άναστροφή της.... Έζη μέ
τήν άρμονίαν τών ήχων, οϊτινες άπαλώς, ώς ή άναπνοή της, άνεδίδοντο έκ τοΰ βάθους τοΰ διά παντός
ήδη σιγήάαντος κλειδοκυμβάλου της....

Ό έν τή γμ βίος Σου Μαρία, δέν ήδύνατο νά
παραταθμ έπί πολύ- έπέπρωτο" νά λιίξιι καί έληξεν,
είς έποχήν γεμάτην άπό πρωτόγονα μΰρα έαρος
καί κελαδήματα χελιδόνων, τώρα, ποϋ ή άνοιξις φαι
δρά καί γελόεσσα άνακύπτει άπό τάς άγκάλας της
Φύόεως, ό δέ γλυκύς ψαλμφδός άρχίζει νά τονίζη τάς
πρώτας αύτου περιπαθείς μολπής.... Καθώς αί κορυφαί τό πρώτον φωτίζονται ύπό τοΰ άνατέλλοντος
ήλιου, οΰτω καί τά διαβατικά έπί τοΰ άχαρίστου
αύτοϋ κόσμου πλάσματα, άτινα ζώσιν εις τό περιθώριον της ζωής τών άλλων, περιβάλλοντα αύτούς
μέ της άγάπης των τήν παραμυθητικήν γοητείαν,
γλυκαίνοντα τάς πικρίας των καί άρωματίζοντα τόν
βίον αύτών, πρώτον έπίσης, περιαυγαζόμενα ύπό τού
φωτός τής πνευματικής ημέρας, καθίστανται ορατό
τερα είς τόν καραδοκοΰντα τό θήραμα θάνατον καί
έκ τών πρώτων πίπτουάιν ύπό τόν πέλεκυν τοΰ
άόπλάγχνου εκείνου τής γης Οεριστοΰ. Eidiv αί έκλεκταί τού θανάτου, άς θερίζει τό δρέπανόν του. τό
αιωνίως θερίζον καί τό μή κουραζόμενον ποτέ ! !
Καί ή αποστολή τών πλασμάτων αύτών έπί τής
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Γής είναι πάντοτε πρόσκαιρος, καί φεύγουάι κληροδοτούντο είς
τούς άπομένοντας τό ιδανικόν, τόν ανθρώπινον θαυμασμόν, τόν
αίώνιον πόνον.... Ή ζωή των φέγγει ώς τό σιγαλόν καί ήμερον φώς
τής λαμπάδος, καί νομίζουν, δτι έξεπλήρωάαν τόν προορισμόν των,
όπόταν τήν ζωήν, ήτις έμύρωνεν ολόκληρον τόν βίον, τήν καρ
διάν, τό πνεύμα καί τήν χάριτα άναλώσουν, διά να φωτίσουν έξ
αύτών τήν ζωήν δόων ήγάπησαν ή έσυμπάθηάαν. Συναντώντα μοιραίως τήν πραγματικότητα, μόλις έγγίσωάι τά χείλη των είς τό πικρόν
ποτήριον τής άπογοητεύσεως. πριν άποφυλλιάθώσιν αί άνθισμέναι
έλπίδες των, άπέρχονται είς άλλην παγκόσμιον ζωήν, ένθα πνέει δρο
σερός ό άνεμος τού ιδανισμού, έστεμμένα πάντοτε μέ τά ρόδα τής
πρώτης Νεότητος. . . . ’Εδώ.... είς τήν δολερήν άτμόσφαιραν τών
έγκοσμίων, παρέρχονται άμέσως, άφού λάμψουν καί άκτινοβολήσωάιν,
άφού χαράξουν άργυρόφωτον πορείαν έπί τής ζωής, ώς διάττοντες
άστέρες, διατρέχοντες τό άπειρον.... Έγκαταλείπουόι τήν έδώ άνεξερεύνητον καί μυστικήν γοητείαν, τό έπί τής Γής άπατηλόν πανό
ραμα, διά νά ήσυχάσωσιν έκεΐ, όπου ό διαρκής προορισμός των, είς τό
ώραιότερον Κοιμητήριον τοΰ άληθοΰς Κό
σμου,τ’όποϊον έγκλείει,
αίώνιον καί μέγαν νε
κρόν, τό ’Ιδανικόν. ...

. . . Τοιοΰτον καί Σύ,
γλαφυρής μορφής πλά
σμα, ποίημα ύπέροχον
τής Φύσεως, Μαρία,
άφού έχάριάες είς τόν
γαλανόν ούρανόν μας
τά πρώτα παρηγόρα
μειδιάματά Σου καί εί
δες μό/.ις νά λάμψωόιν
είς τούς Θαυμαστούς
οφθαλμούς Σου οί πρώ
τοι άδάμαντες τών δα
κρύων τής χαράς, έ
κλινες ήσυχα τήν κε
φαλήν διά νά κοιμηθμς
τόν ύπνον τής άθφότητος είς τάς άγκάλας
τής δυόμοίρου Μητρός
Σου, έν τύι άγαθωτάτμ
ψυχή τής όποιας ανοί
γεται βάραθρον, καί έν
τμ καρδία της βυθί
ζεται οξεία ή μάχαιρα
τοΰ θανάτου Σου. Είς
ποιαν Επιστήμην, είς
ποιον φάρμακον, είς
ποίαν θυσίαν, δέν έζήτησεν
διά νά
νά
χαρίσμάρωγήν,
ζωήν, διά
®
ΜΑΡΙΑ Ζ. ΡΩΣΗ
®
δώάη πνοήν, διά νά
< Εκ τελευταίας ωτογοαφίας)
Οερμάνμ
ψυχρούςτης ; Ολα είς μάτην τό σκότος τού θανάτου έάβυνε
παλμούς τούς
τής Μαρίας
τόν ήλιον τής ζωής Σου καί σε άπέόπα άπό τίι όνειρα τοΰ ύπνου Σου,
διά νά άε κοιμήάη είς τήν άλλην Γην. ήτις έγκλείει είς τίι βάθη αύτής
τόσους στεναγμούς ώραίιον νεκρών. . . "Εν ϋνειρον πλέον έφαίνετο, ώς
q

Αναπαϋον έλαφρά τήν μικράν κεφαλήν αυτής έπΐ τών προδκεφαλαίων τής
παρθενικής της κλίνης, καί οί πλόκαμοι τής γοητευούδης κόμης της
ήμιλελυμένης. έπλαιδίουν δι’ ύοτάτην φοράν τό ώραΐον παιδικόν τής
Μαρίας πρόσωπον : Wit έλεγε κανείς, ότι ήγγιζε διά τής κεφαλής τό φως
άλλου κόσμου, άτι ό θάνατος τήν έπλησίαζεν ύπό
μορφήν ιίγίου φωτός. Καί ή γλυκεία ειρήνη του θα
νάτου κατήρχετο διά νά έπενέγκη τό άδικον τέλος
της, διά νά δαβανώσμ τήν θνήσκουάαν παρθένον
μέ τήν καλλονήν τής ψυχής αυτής καί ψέρμ πρός
τόν Ούρανόν τό πρόδωπόν της. όταν Απόθάνη. . . .

. . . Δέν είσηκούσθηδαν αί εύχαί τών πολυτί
μων γονέων Σου καί ή στοργή των ήμείφθη διά
τοϋ θανάτου Σου, καί ή σκληρά είμαρμένη άφήκε
νίι πετάξης άπό τήν Αγκάλην τής καλής Σου μητρός, δίχως νά τμ ύπολείπωνται ή ψευδούς καί
πίκρας παρηγοριάς δτιγμαί, καθ’ άς ύ ύπνος, άποφασίζων νά κλείσιι τά πεπονημένα βλέφαρά της,
θά τίί έπαναφέρμ Απατηλούς τήν Μαρίαν της εις
τούς κόλπους αύτής. καί θά νομίζει όνειρον τόν θά
νατόν της, καί πραγματικότητα τό όνειρον ! ! . .
”Ω ! Πόσον τελείως καί είς ποιον εύαίδθητον ψυ
χολογικόν βαθμόν τονίζει ή γλώσσα πολλάκις τό
ειλικρινές τής ψυχής άλγος ! !
Τά φώτα πένθιμα άπεδόέννυντο καί μέ τήν
πρώτην τοϋ Αλέκτορος κραυγήν, όλος έκεΐνος τής
χαρας ό γέλως έπάγωνεν είς τά χείλη καί άπεκρυσταλλοϋτο είς μειδίαμα οίκτρας οδύνης.... Ή Μα
ρία εΐχεν Αφήσει τόν τελευταίοι’ στεναγμόν της.....

. . . "Εχει κάτι τι τό δολοφόνον ό θάνατος, όταν
πλήττει οϋτω, μέ τόσην Αγριότητα, μέθα εις τήν
μέθην της ζωής, της ευτυχίας τό άκτινοβόλημα,
τής σωματικής λάμψεως τό μεσουράνημα... . Καί
οιιως πάσας φοράς ή χαρά καί ή λύπη δέν ζώδιν
ΑΟελφοιμέναι έντός τής ψυχής τοϋ Ανθρώπου,
καί πάσας φοράς τάς εύτυχισμένας στιγμής τοϋ
βίου δέν διαδέχονται — δίχως νά τό έννοήσμ κά
νεις·— τής θλίψεως καί τής Απελπισίας οί Ατελεύ
τητοι αιώνες 1 ’ Τοιαϋται πάντοτε αί έπΐ τής ζωής
Απότομοι μεταπτώσεις, άπό τής έλπίδος εις τήν
Απόγνωδιν. άπό του μειδιάματος εις τό δάκρυ. . . .
Καί ή έντύπωδίς είναι άπείρως σπαρακτική, ύπόταν έκλέγη υπάρξεις, ιός τήν τής Μαρίας 'Ρώιίιι,
ύπάρξεις νομίζει τις. πλασμένης άπό διαφάνειαν
αίθέρος καί λευκότητα ίάδμων καί χάριν ίων. . ..
'Υπάρξεις, ών ή ζωή έγκλείουδα τήν ήδυτέραν
αρμονίαν, τήν χαρμονήν καί τούς όνείρους. λικνί
ζει τούς πάντας έν τη Ατμόσφαιρα της ειδυλλιακής
Αγαλλιάσεως καί Λρεμίας καί ένσταλλάζει tv τη
ψυχή τήν θωπείαν τής Αγιότατος, διασκεδάζει
τόν ζόΦον τοϋ άπελπιόμού καί κάμνει τόν άνθρωπον νά πιάτεύη.
ότι <’> βίος διέρχεται έπΐ ρόδων, ότι ή σκιά της μεοίμνης μηδόλως
έπιοκοτίζει τό πνεϋμα, καί ή άκώκιι τοϋ άλγους οι’δαηώς τιτρώσκει
τήν καρδίαν, καί τής κακίας ό ιός ούδεμίαν διαφθείρει ψυχήν ! . . . .

’Εντεύθεν, τοιοΰτοι Αποχωρισμοί κλονίζουδιν
ένίοτε καί τήν Θερμοτέραν άφοδίωδιν καί έπαναφέρουάι τήν κατηφή σκέψιν, ήτις πολλάκις τυραννεϊ τήν διάνοιαν, περί τοΰ κλήρου τών Αν
θρωπίνων !!....
νκ·"

.... 'Υπό τήν δύναμιν τής πρώτης οδύνης
καί τήν κατάπληξιν τοΰ Απροσδοκήτου θανάτου
Σου, δέν δύναμαι νά σε θρηνήσω έπΐ πλέον,
Μ αρία. ΈσβέσΟηδαν ήσυχα, ώς νά τό ήθέληδες,
ώς ν’ άπηύδησες νά βλέπεις τόν Κόσμον, τά εμ
πνευσμένα βλέμματα, άπό τέι όποια έγνωρίζετο
Λ καλλιτεχνική ψυχή Σου, καί οί πάγκαλοι οφθαλ
μοί Σου, οί άποπνέοντες τήν περιπαθή έκείνην
ρέμβην, ήτις ελκύει καί δεσμεύει τήν Ανθρωπίνην ψυχήν, οί μέχρι τής χθές δκορπίζοντες τήν
ευτυχίαν και την χαοαν εκ; τον νυν ουότυχη οίκον
Σου, ού τό φως. Σύ, τόσον άκάρδως, μετέβαλλες είς άπέραντον σκό
τος, έκλείσθιιόαν διά παντός πλέον είς τόν ήλιον τής ζωής, . . . καί
έδώ, έπΐ τοΰ ώραίου νεκρού Σου, έπΐ τοϋ όποιου ζωγραφίζεται Ακόμη
έν τελευταΐον μειδίαμα θλίψεως, διά τήν τόσον πρόωρον έγκατάλειψιν
τοΰ κόσμου, ύπό τάς χρυσοκίτρινους πεθαμένας λάμψεις τοΰ Ήλιου,
ύπό τόν στυγνόν πόνον καί τήν πλημμυροϋσαν οδύνην, ύπό τούς
λυγμούς τούς Οπαράδόοντας Ατυχεστάτου πατρός, πολυαγαπημένων
Αδελφών, άν.εκτιμήτων θείων, διακρΐνων τήν άπειρον γαλήνην τοΰ
κοιμισμένου λευκού προσώπου Σου, νομίζω, άτι ή ψυχή τής λατρευμένης Μαρίας των, ΐπταται ύψηλά, πανευδαίμων είς τάς πτέρυγας
τοΰ θανάτου, .... καί φαντάζομαι τόν ίδιον θάνατον κλαίοντα καί
αύτόν
τοΰκαίφερέτρου
Σου ....
Διά έπΐ
τούτο
νεκράν, δλη
τής νεότίιτος Λ χάρις καί ή δρόσος καί
ή άβρότης έστεψαν τήν κεφαλήν τής λευκής κόρης, ήτις άπέθανε,
όόδον γεννηθέν μέ τόν Ασπασμόν τής δρόσου τής αύγης, ρόδον Αποφυλλιδθέν'μέ τά φιλήματα τής δρόσου της εσπέρας...........

. . . . Άποφυλλίσατε όόδιι είς τήν διάβαάιν τοΰ νεκρού τής Μαρίας
καί μέ Ιάδμους καί ία στέψατε τής όνειροπόλσυ παρθένου τό λευκόν
φέρετρον. "Ας είναι όλα γύρω της λευκά καί αγνά, καθώς είδαν τά
όνειρα καί οί έπΐ τής Γής πόθοι της. Έάν Απεπτη Αφ’ήμών, τόσον
δυντόμως, ίσως μας δίδει τήν έξήγηδιν ό λόγος, ότι ζώάα διά τούς
άλλους ή εϋδπλαγχνος καί ιδεώδης κόρη, «ΐπώλεδε τήν δύναμιν νίι
ζήση
έαυτη
...........
Ό έν
πόνος,
ό της
Ανθρώπινης [κάρας Αόρατος συνοδός, ό έμπαίζων
τής εύτυχίας τίι ονειοα καί τοϋ πλούτου τίις λαμπηδόνας. ό συντριβών
ώς κρύσταλλον της ευδαιμονίας το εϊδωλον. αυτός ,ί κυρίαρχων πόνος,
ό Αφάνων διίι τοϋ Ηανάτον, έκ τών θυμάτων του. είς τούς Απομένοντας. τούς θεματοφύλιικας αυτούς της μνήμης τοϋ Ανθρώπου,
μίαν μόνον άνάμνηιίιν. ιΐχισ τρέμολά απούσαν. εν μειδίαμά των, μίαν
κλήιίιν τής*κεφαλής των. . . . θά ο'υγκλονζί τα στήθη μας καί θά περιβάλλη μέ θλιβερόν τι γόητρον, ιξαϊρον. Μαρία, τίιν γλυκυτάτιιν ένθύ-
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μηήιν τοϋ ονόματος Σου. Τό χώμα, δπεο έλαφρά - ελαφρά, θά <5έ
<;κεπά<ίη, δέν θά μένη βωβόν, ώς ό άφωνος .πόνος της καρδίας μας.
Θ’ άποδίδμ φωνήν γλνκυτάτην, θ’ άναπέμπη παρήγορον καί άρρητον
φωνήν, ήτις θά γλνκαίνι,ι τίιν έκ τοϋ θανάτου Σου δοκιμασίαν, πανυότάτην μελαγχολικήν μολπήν, άποπνέουόαν τήν έγκαρτέρηοιν καί
ελπίδα, πραννουόαν τίιν άνίαν τών θρηνοϋντων τήν άτέρηάίν Σου... .
"Οάιον ή φ'υχή συνεμερίσθη έν τη ζωή καί άλλων τήν χαράν καί
τήν λΰπιιν. όσων ή ύυχή άυνεπάθησε πρός άλλας καί συμμετέσχε
τών περιπετειών εκείνων, έν ταύτότητι συναισθημάτιον, αυτοί δέν
άποθνήσκουσιν άπαξ : ΆποθνήσκουΡι πολλάκις, διότι άπό τάς ψυχής
αύτών άποόπά ό θάνατος κόσμον ολόκληρον ύπάοξεων πεφιλημένων,
τόν αιώνιον ύπνον τών οποίων, παρακολουθεί, ώς ύστατον όλόψυχον
προσκύνημα, τό θερμόν δάκρυ άπειρων άνθρώπων.........
Τοϋ τάφου Σου Μαρία τό μάομαρον, τό έμβλημα τούτο της
άθέρμου, της νέκρας ζωής, θά φωτίζμ διαρκώς τό φώς τής σελήνης
τήν νύκτα έν μέσω τής γενικής σκοτίας, τήν δέ παγερότατα αύτοΰ
θίι θερμαίνμ τό άστείρευτον δάκου μας, ένώ μυρίαι καρδίαι θά στενάζωσιν. άβραί χεϊρες θά ύποβοηρώόι τήν άνάπτυξιν τών έπ’ αύτοΰ
άνθέων. άτινα συναισθανόμενα έκ ποιων στηθών άναθρώσκουσι, θά
ώσι πάντοτε ωραιότερα. διαρκώς άνθηρά, έσαεί ηδύοσμα, καί τά
φνλλώματά των, κλίνοντα ύπό τάς έλαφράς τοΰ Ζεφύρου θωπείας καί
τοΰ Ήλιου τούς περιπαθείς εναγκαλισμούς, θά σοΰ ύιθυρίζωσι τό να
νούρισμα τής αιώνιας γαλήνης.........
Τάφος περιβαλλόμενος ύπό τής αίγλης τής Φύσεως καί άγλαϊζόμενος ύπ’ άνθέων δακρυβρέκτων. δέν ονομάζεται τάφος, άλλα λίκνον
νέας ζωής............

της ύπάοξεως ένός εύγενοΰς ιδεώδους, μιας άληθοΰς έμπνεύσεως. Θανόντα
δέ, άποτελοΰν έ’να θρίαμβον ποιήσεως, την όποιαν ό ουρανός δανείζεται
άπό την γην.
Καί ή άθάνατος γαλήνη κυριαρχεί περί τήν υπαρξιν τής Afapi'ag
'Ρώβη. Μόνον τ’ όνομά της άρκεΐ ν’ άναπαραστήση, ζωηρότερον τών
λέξεων, τήν ιδανικήν ποίησιν την οποίαν συνεκέντρωνεν ή ευλύγιστος
εκείνη κόρη, την άνέφελον χάριν, τό ήρεμον μειδίαμα. Καί όταν
θάπτωνται τοιαΰται παρθενικαί καλλοναί, σβύνουσαι άπό μαρασμόν, όχι
σταυρός, άλλά λύρα μάλλον αρμόζει νά ύψοΰται ύπέρ τό χώμα. Καί
ιδίως διά τήν 'Ρώβη τό σύμβολον τής μουσικής, έρειδόμενον έπί μιάς
χρωματοπινακίδος, είναι τό προσφορώτερον, διότι ύπήρξεν ή μουσική ή
προσφιλεστέρα φίλη της.
Καί άπέθνησκε τόσον καιρόν χωρίς ν’ άποθνήσκη. Τό σώμα τό εύαίσθητον έκλονίσθη. Τό πολύ αίμα,—τής χυδαίας πεζότητος ή έκδήλωσις —
άντικαθίστα παρ’ αυτή τό πολύ αίσθημα. Καί μαζύ μέ τό αίσθημα
αυτό, έσταύρωσε τάς χειρας καί έν τοιαύτγι προσευχή πρός τά νέα
ιδεώδη, ώδηγήθη εις τόν τάφον.
Καί ήτο συννεφώδης ή ημέρα έκείνη, άν καί τό έ'αρ ειχεν ήδη έπιφανή.
Καί έκηδεύετο άκριβώς τήν ημέραν, καθ ’ ήν άλλη παρθένος άναιμος καί
έκείνη, γλυκεία ώς ή 'Ρώβη καί φιλότεχνος, ώς αυτή, εις τήν αύτήν
άκριβώς συνοικίαν, άφινε τήν τελευταίαν πνοήν . . .
“Ω, τοΰ μαρτυρίου τών ημερών έκείνων, κατά τάς όποιας τόσον
άσπλάγχνως, τόσον βαρέως έδοκιμάσθησαν αί ποιητικαί ψυχαί, αί ύπέροχοι φύσεις. Καί ή νεολαία, ό ανήσυχος αύτός καί θορυβώδης άφρός τών
κοινωνικών κυμάτων, έν σιγή παρηκολούθησε τήν νυμφικήν εκείνην τοΰ
θανάτου παρέλασιν, ήτις διηυθύνετο πρός τούς Στύλους καί ήν παρηκολούθουν τόσα γνωστών καί αγνώστων, μεγάλων καί μικρών, δάκρυα. . .

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

ΠΕΡΙ

Ε Ν

ΜΝΗΜΑ
ΜΙΑ

Κ.ΑΣΤΟΣ θάνατος ενέχει τό άλγος του
1
του, την φιλοσοφίαν του. "Εν φέρετρον το μυστήριόν
βζιζει οσον
μεγαλοφυεστέρα διάνοια, ή μεγαλητέρα καρδία.
Διότιή
,
άμφότερα ταΰτα περικλείει. Τά σύρει μαζύ του.. ειςΑ την
γην, ή οποία είς ανταμοιβήν μόλις ολίγα άνθη έκβλαστάνει.
’Αλλά τ’ άνθη ταΰτα οιον έχουν μΰρον καί τό φέρετρον ποιαν προσλαμβάνει τραγικήν ποίησιν, όταν τό
νεκρόν σώμα είναι παρθένου σώμα, άνθησαν ολίγας μόνον
άνοίξεις είς την γην αύτήν, ήν έπλημμύρισεν ή πεζότης,
ή ανάγκη, ό σπαραγμός, τό συμφέρον. Τά σώματα ταΰτα
ιτα, τ’άγγελικά, ζώντα μέν, χρησιμεύουν ώς μία ενδειξις

ΝΕΚΡΑ

Και απίθανε. Καϊ η κόρη με το ίλαφρόν βάβιαμα, με την μορφήν την
αί&ερίαν, αέ τό ύπέρκομψον άνάΰτημα, η κόρη ή ωχρά καί ίδανικώς ώρα1 a
δέν υπάρχει πλέον !
Τό πρωΐ έν μεβω ρόδων και ίων καί ευωδιών, λευκή ώς κρίνος, μέθα εις
την λευκήν βτολήν της, τό λευκόν φέρετρον, τά λευκά ρόδα, τάς λεύκάς λαμ
πάδας, έν μέοω όλων αύτών τών άγνώς λευκών ώς κόρη η πάλλευκος ώδηγή&η
είς τόν τάφον.
Καί τώρα J
Χαράξατε είς τόν λευκόν της τάφον τό έξης δίατιχον άγνώβτου ποιητοΰ :
'< Ξύπνα μέ την αυγή νά ίδης τά άν&η μουΰκεμμένα
Από τό κλάμμα ποΰ χνοαν δλονυχτής γιά ΰένα ».
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ΜΑΡΙΑΝ Ζ.

ΡΩΣΗ

Μ’ ΕΝΑ γλυκό χαμόγελο, μ’ ουράνιο τραγούδι

Επήρε στα φτερούγια του κατάλευκο αγγελούδι.
Έναν ώραϊον άγγελο, μιά κόρη αιθέρια,
Γλυκεία παρθένα, τήν άγνή κρινόλευκη Μαρία.

ΕΚ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ Ζ. ΡΩΣΗ *

τα πουλάκια κρύβονται, τρυπώνουν στή φωλιά τους
λυπημένα γέρνουνε καί παύουν τή λαλιά τους.

Τά ρόδα καί τά γιασεμιά καί ή λευκή μυρσίνη
Χύνουνε δάκουα δροσιά, μαραίνονται κ’
οί κρίνοι.
Στολίδι τώρα σού ’πρεπε λουλούδι τής
μυρτιάς
Μά τή μυρτιά έζήλεψε σκληρό
κλωνάρι ίτηάς.
Τριαντάφυλλο 'Απριλιάτικο, άνθος τού Παραδείσου
Έκεϊ ανθίζεις, “Αγγελε, αγγελικά κοιμήσου.

’Αμαρούσιου 26 Αύγουστον Τρίτη

ΠΟ πρωίας συννεφάκια διέσχιζον τδν κυανοΰν θόλον τοΰ ’Ατ
τικού ούρανοΰ- ήτο πολύ ευχάριστος καιρός. Περί μεσημβρίαν δμως νέφη φαιά καί πυκνά έφάνησαν ερχόμενα- αεράκι
έ'πνεε δροσερόν, τά δένδρα καί τά κλήματα έταλαντεύοντο
χαριέντως- βρονται ήκούοντο διαρκώς μακρόΟεν, άλλά δέν εϊχον εκείνον
τδν απότομον, τδν φοβερόν κρότον ή άπόστασις ή μακρά τόν έκαμνε
καί ε”φθανε μέχρι τής άκοής ήμών majestueux et SOlTOre, ένόμιζε δέ
τις οτι άκούει τό θαυμάσιον Grave τής μοναδικής Sonate pathetique
τοΰ μεγαλοφυεστάτου Beethoven- ήτο άληΟής άπόλαυσις. Έκαθήμην
έν άληθεΐ έκστάσει, έν τελεία εύτυχίιγ. Αίφνιδίως άνατινάσσομαι σύσσω
μος, βροντή ύπέρ τήν κεφαλήν μου τόσον έκκωφαντική, δλως διάφορος
άπό τάς προτέρας μακρόθεν, καί τόσον αιφνίδια, μ’ έτρόμαζε φοβερά,
(ομολογώ είλικρινώς την άδυναμίαν μου). Ή θύελλα είχε φΟάσει, οί
καταρράκται τοΰ ούρανοΰ άνοίγουν, ή χάλαζα τύπτει ύπέρ τήν κεφαλήν
μου τά φύλλα τής κληματαριάς, έπί δέ τών σταφυλών έπικάθηται ώς
άδάμας. Αί βρονταί καί άστραπαί διπλασιάζουν τήν λύσσαν των- δέν
τάς φοβούμαι πλέον - παρήλθεν ή πρώτη συγκίνησις, τρέχω κάτω άπό τά
δένδρα, τά κινώ καί ραντίζονται τά μαλλιά μου μέ τούς χιονάτους καί
λαμπρούς κόκκους τής χαλάζης καί, οΰτω στολισμένη, εισέρχομαι είς
τήν οικίαν, διότι έφοβήθην μήπως έπί τέλους μέ βλάψει ή πολλή ύγρασία.

15 *Απριλίου 1898
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ ΣΠΙΝΕΛΗ

zL ΤΗΝ Επιφάνεια η
γη κάτι δεν ϊχει
Σαν πρώτα μαγικά νά λαμπυρίζη
Τριγύρω της, σεμνότατα νά τρέχη
ΚΤ απ’ αρμονία ποτάμια νά\ σκορπίζη.

Κάτι προχ&ες μας εκρυψε, τό βρέχει
Με δροσιά, κ’ ενα ρόδο η κρίνο άν&ιζει,
Κι’ άχνη λάμψι άπό μέσα της ξετρέχει
Όταν τ άγέρι γύρω μας μαυρίζει.
&
Γι ’ αυτό τό ώραΐο πού ή φύσι άνάρηα πλάττει
Καί ή γή μάς κρύβει, ένόνουνται ’ς την πλάσι
Τρεις άδελφκίς, καί ς τό ψυχρό κρεβάτι
ςΐι
Ή μία σοΰ χύτει χρώματα, τό οώμα
'Η Μντερη διαμιάς &ά ξαναπλάαη
Καί ή τρίτη οοϋ φυβά πνοή ς τό στόμα.
1899
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

* Σ. Δ. II. Σ.ΛΈκοίναμεν εύλογον, όπως κλείσωμεν τάς σελίδας, ας αφιεοοϊ
ή «Ποικίλη Στοά» είς τ’ ό’νομα τής Μαρίας 'Ρώση, μέ τήν δημοσίευσιν γραμ
μών τινων έκ τού Ήιιερολογίοι-, δ'περ ή πολύκλαυστος κόρη έτήρει, αναγράιοουσα έν αύτώ τακτικώς τάς έν τή ζωή εντυπώσεις αυτής. Αί γραμμαί αυται,
άποσπασθεϊσαι τή ήμετέρα έφέσει έκ τού Ήμερολογίον της, δέν έχουσιν άλλην
ιδίαν άςίωσιν, καθό άπλαϊ σημειώσεις, άς φιλοτίμως έν ωραις σχολής έχάραττεν
ή Μαρία 'Ρώση, εις γλυκεϊαν άνάμνησιν τών ώραιοτέρων επεισοδίων τού έπιχάριτος αύτής βίου, δν τοσούτον άπόνως άνέκοψεν ό θάνατος. . .
* * Κατά τό θέρος τού έτους 1897 ή οικογένεια τού κ. Ζήκου 'Ρώση διέμενεν

έν ’Αμαοουσίω.
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Κατά τάς 5 είχε παύσει ή βροχή, ό ουρανός έκαθάρισεν, έπΐ δέ τοϋ
Πεντελικοϋ και άνωθεν άκριβώς τοϋ μοναστηριού ήρχιζε σχηματιζόμενον τδ ουράνιον τόξον, τόσον εύμορφα, τόσον λαμπρά ! Έξήλθομεν είς τδν
κήπον ΐνα τό θαυμάσωμεν, -ή λάμψις του όμως δέν διήρκεσεν έπΐ πολύ,
καθώς συνήθως συμβαίνει' έντός ολίγου διελύθη, ή φαντασία μου δέ τδ
παρέβαλεν ευθύς μέ τήν άνθρωπίνην ευτυχίαν, καί όπως τδ ουράνιον
τόξον, σπάνιον φαινόμενον, περιβάλλει τδν ορίζοντα διά τών λαμπροτάτων του χρωμάτων, ή δέ φύσις προς στιγμήν ένδύεται οίονεί τήν έορτά—
σιμόν στολήν της, ή οποία όμως, πριν ή καλά καλά τήν θαυμάσης,
διαλύεται, χάνεται καί τρέχα γύρευε νά πιάσης... τούς άτμούς, οδτω καί
ή έπΐ τοϋ κόσμου ευδαιμονία δλοσχερώς παρέρχεται ! "Ολοι έλπίζομεν,
ποθοϋμεν, ύπομένομεν τά πάντα, διότι ή έλπίς ουδέποτε έντελώς μάς
έγκαταλείπει· τέλος έρχεται μία ποθουμένη ευτυχία- οποία χαρά !
νομίζομεν ότι τά πάντα έκερδίσαμεν, ότι αιωνίως θά ζώμεν έν ευτυχία . . .
έως δτου, ώς τδ ουράνιον τόζον διαλυθή καί αυτή ! διότι αν τδ ούράνιον
τόξον ήναι πράγμα άσταθές, πολύ μάλλον ή ευτυχία ενός άνθρώπουπροσπαθοϋμεν νά τήν κρατήσωμεν άπ’έδώ, μάς φεύγει άπ’έκεϊ- άποροϋμεν διά τοϋτο, λυπούμεθα καί δέν ήμποροϋμεν νά έννοήσωμεν, δτι
διαρκής ευτυχία δέν ύπάρχει είς αυτόν τδν κόσμον ! Υπάρχει άλλοϋ.
Έάν ήμεθα καλοί, είς τον ούρανον θ’ άνταμειφθώμεν, ώστε πάλιν ή
έλη'ις μόνη μας μένει παρήγορος. "Ολαι λοιπόν αί εύτυχίαι μας είς
τούτον τον κόσμον διαλύονται ώς καπνός καί ώς άτμδς τά όνειρά μας !
Κατά τήν δύσιν τοϋ ήλιου έζήλθομεν είς περίπατον- τά δένδρα δροσόλουστα, καταπράσινα έστ ιλβον άπό τάς τελευταίας άκτϊνας τοϋ μεγαλοπρεπώς δύοντος ήλιου έν μέσφ πυρπολουμένων έρυθροχρύσων νεφών,
ρίπτοντος άκτϊνας φωτός ποικίλων άποχρώσεων. Έρριψα έν βλέμμα
πρδς τήν Πεντέλην τδ θέαμα ήτο σπάνιον διά τήν λαμπρότητα τών
χρωμάτων αί σκιαί δλαι τοϋ βοδινού χρώματος έπεκάθηντο έπ ’ αΰτήςό πλουσιώτερος χρωστήρ, ό ευφυέστερος καλλιτέχνης άδυνατεϊ νά τάς
απεικόνιση τα οενορα εσταζον* αι σταγόνες των ιζας ερραινον κατα
τήν έκεϊθεν διάβασίν μας- τά κυκλάμινα είχον άνθίσει καί μέ έπερίμενονάφοϋ έμάζευσα δσα μοί ήρεσαν, έπεστρέψαμεν είς τήν οικίαν μέ τά
τελευταία κελαοήματα τών πτηνών................................................................

ΑΠΟΚΡΥΦΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

ο

ΞΕΝΟΣ

ΕΙΜΑΙ
ΥΓ0Ρ Γιάννη Καμπί·β>1

έρημος, κι ό
ΞΕΝΟΣ είμαι ο

Ο
Ποϋ άκολου&ώ τον ίσκιο μου

νυχτοπαρωρίτης

στήν κάτασπρη τή ρούγα,
Ποϋ ακολουθώ τόν ίσκιο μου στοϋ φεγγαριού τη δόξα
Ποϋ άκολου&ώ τόν Ισκιο μου άπόμακρ’ απ’ τή χώρα
Στά στοιχειωμένα τρίστρατα, στϊς δακρυσμένες στράτες.

,
7 , ό έρηιιος
ο ξένος ειμ«ι 0
Ποϋ ένας ίσκιος σέρνει με
Ποϋ ένας ίσκιος σέρνει με
Ποϋ ένας ίσκιος σέρνει με
Γύρω άπ τά πράσινα νερά,

ό «,χτοπαρωρίτη?
στην κάτασπρη τή ρούγα
στο δάσος τών έλάτων
περίγυρ' απ' τή λίμνη
ποϋ ξεψυχούν οι κύκνοι.

Ο ξένος είμαι ό έρημος κι ό ννχτοπαρωρίτης

Κ’ έγώ περνώ τήν κάδε ούγή άπόμακρ' άπ τή χώρα
Καϊ δέν μέ φτάνει τής ζωής ή χλαλοή κ’ ή άντάρα
Καϊ δέν μέ φτάνουν οί χάρες κ' οί φρίκες τών θριάμβων
Κι άκούω τά μυστικά ποϋ λέν στά νούφαρα οί κύκνοι
Ό ξένος είμαι~ ό έρημος κι ό νυχτοπαρωρίτης
Κ έγώ περνώ μεσονυχτϊς άπόμακρ’ άπ' τή χώρα
Κι άκολον&ώ τόν ίσκιο μου στην κάτασπρη τή ρούγα
Κι άπό τή χώραν έρχεται στ αυτιά μου ενα τραγούδι
Κι άκούω τά μυστικά ποϋ λέν τά χείλια στό σκοτάδι

■ο tl..s Λ»- ·

dE

ό

pbofundis
2r0r ποιητήν ΙΙέτοον Βασιλικόν

Ενας καημός στά στήϋη μου
Ένας καημός άργοπεΌ αινεί . . .
Ποιά μάγια καί ποιά μάγισσα
Τούς νεκρούς πόνους άνασταίνει ;
Ένα ξαι-Όό άχνοπρόσωπο
Μέσα μου χάνεται καϊ σβύνει .
Στά πεθαμένα όνείρατα
Ζωή ποιος μάγος ξαναδίνει ;
Καϊ τά μαλλιά τά δλόξαν&α
Τό σκορπισμένο τό στεφάνι
Ποιο χέρι, ποιο χρυσόχτενο
Ποιος μάγος ϋά τό ξανανφάνη ;

dvo μάτια μές στά στή&η μου
dv'o μάτια έχουνε σφαλίσει . . .
Τά μακρνά ματόκλαδα
Ποιο χέρι &ά τά ξαναλύση;
Ποιο φίλτρο στά ροδόχειλα
Νέους ιμέρους ·9α φυσήξη
Ποιο φίλτρο τά κρινόχερα
Σέ νέο άγκάλιασμα &ά σφίξη;
Ένας καημός στά στή&η μου,
Ένας καημός άργοπε&αίνει
Καϊ στά νεκρά χρυσόμαλλα
Περνάει τής μάγισσας τό χτένι.
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'"2 Καϊ πλέκει, πλεκει η μάγισσα
Πλέκει τό έντάφιο στεφάνι . .
Ώϊμε! Ποιος τά χρυσόμαλλα
Σέ νέα ζωη &ά ζανανφάνη;
(1899)
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Ώϊμέ ! μιά βρύση έστέρεψε
Στέρεψε μέσα μου μιά βρύση .
Ποιος μάγος τά πικρόνερα
Θά τηνε κάμη νάναβρύσγ];

μάλιστα πρός τήν όλίγην προσοχήν, ήτις δίδεται παρ ’ ήμιν είς τάς Φυσι
κάς Έπιστήμας, 660 δ ’ έξεπαιδεύθησαν, άσκηθέντες έμπράκτως. Πολλαί τών έκτοτε έργασιών τοϋ Χημείου τιμώσιν έξόχως τήν Ελληνικήν
έπιστήμ.ην. ’Αναλύσεις ελληνικών ορυκτών, ιαματικών πηγών,· ποσίμων

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

ΕΜΝΗ εορτή έτελεϊτο την 14 ’Απριλίου τού έτους 1896
έν τη μεγάλη αιθούση τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστημίου. Ό δια
πρεπής καθηγητής της Χημείας κ. ’Λΐ’αβτάβιος Χρηβτομάνος έστεφανούτο ύπό της έκτιμήσεως τοΰ ’Ακαδημαϊκού
κόσμου έπί τώ αίσίω γεγονότι συμπληρώσεως τριακονταετηοίδος άπό τού
διορισμού του ώς καθηγητοϋ τού Πανελληνίου καθιδρύματος.
Ό κ. Χρηβτομάνος αποτελεί σπάνιάν προσωπικότητα, ήν, έκτος τών
ατομικών χαρισμάτων, έξαίρει έπί μάλλον ή εύρεϊα καί πολυειδής μάθησις καί ίδια ή ανεκτίμητος αύτού είδικότης είς κλάδον έπιστήυ.ης
σπουδαιότατον, ού έγένετο δ είσηγητης καί κρατερός σημαιοφόρος έν
Έλλάδι. Σήμερον ή Χημεία, μετά τάς τελευταίας προόδους, άποτελεΐ
έν τή ’Ιατρική, ταϊς Φυσικαΐς Έπιστήμαις καί καθόλου έν τή ύλική καί
βιομηχανική ευημερία τού λαού μέγαν παράγοντα προαγωγής, ταύτην
δ ’ ήμεϊς οί "Ελληνες όφείλομεν είς τήν άκαταπόνητον δραστηριότητα
τού κ. Χρηστομάνου, έργασθέντος μετ’ άπαραμίλλου ζήλου πρός τούτο.
’Εκ Μακεδονίας έλκων τό γένος, έγεννήθη έν Βιέννη τή 8 Μαρτίου
1841. ΙΙαϊς έτι ών ήτο τακτικός άκροατής έξ ιδίας κλίσεως τών παρα
δόσεων τής Φυσικής καί Χημείας έν τοϊς Κυριακοϊς μαθήυ.ασι τού Πολυτε
χνείου τής Βιέννης, είς δ τώ 1 858 κατετάχθη,άποφοιτήσας τοϋ Γυμνασίου.
Τάς Πανεπιστημιακής σπουδάς διήνυσεν είς πολλά Γερμανικά Πανε
πιστήμια, γινόμενος τώ 1862 διδάκτωρ. Έπανελθών είς ’Αθήνας διωρίσθη καθηγητης είς τό Διδασκαλεϊον, νεώτατος. Τώ 1863 έγένετο ύφηγητής, συνέστησε δέ ίδίαις δαπάναις μικρόν χημεϊον, τό πρώτον έν Έλλάδι,
παρ’ ω έζεπαιδεύθησαν πλεΐστοι "Ελληνες, διακρινόμενοι σήμερον ώς
ιατροί, φαρμακοποιοί καί καθηγηταί. Ώς ύφηγητής ήδη έδρασε τά
μέγιστα δ κ. Χρηστομάνος, έπιτελέσας πλείστας πολυτίμους έργασίας.
Κατήρτισε συλλογάς, περιώδευσε τήν Ελλάδα, τώ άνετέθη ή σύνταξις
τού καταλόγου τής Εθνικής Βιβλιοθήκης, άνέλυσε και έξετίυ,ησε τόν
πλούτον τοϋ Λαυρίου, ένώ διετέλει συγχρόνως καί καθηγητής είς τό
Ιίολυτεχνεϊον. Άλλ’ ή έπιτυχεστέρα έργασία του τής έποχής έκείνης
ην ή ύπ ’ αύτοΰ έπιστημονική βεβαίωσες πρωτοφανών φαινομένων τής’έν
τώ κόλπω τής Σαντορίνης ηφαιστείου έκρήξεως. Είς Θήραν μετέβη καί
μετέπειτα, έκεΐ δέ τώ άπεστάλη τώ 1866 δ διορισμός του ώς έκτάκτου
καθηγητοϋ τής Γενικής Χημείας έν τώ Πανεπιστημίω. Πλήν τοϋ ιδιαι
τέρου του καί έ’τερα δύο νέα χημεία ϊδρυσεν δ άκούραστος καθηγητής,
μέχρις ού τή έπιμόνω άπαιτήσει του ίδρύθη τό μέγα νέον Χηυ.εΐον,
άποπερατωθέν τώ 1889, έν ώ πλέον τών έξ χιλιάδων φοιτητών ήκροάσαντο μέχρι σήμερον τάς παραδόσεις, άριθμός άρκετά σεβαστός έν σχέσει

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ

#

ύδάτων, χημικών οργάνων συσκευαί, έπιστημονικαί έρευναι, μελέται έφ ’
ώρισμένων περιπτώσεων διοικητικής ή ιδιωτικής ένεργείας, πάσα έργασία
έξετελέσθη πάντοτε άψόγως, αί δ’ έκθέσεις καί αί έπιστημονικαί άνακοινώσεις είς διεθνή συνέδρια, είς περιοδικά καί συλλόγους τοϋ κ. Χρηστο
μάνου είσίν αύτόχρημα μελέται βαθείας επιστημονικής κρίσεως. Κατά
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τά έτη ταύτα συνέγραψε πλείστας πραγματείας γενικής ώφελείας,
’Αναλυτικήν Χημείαν, Στοιχεία Χημείας καί δίτομον Έγχειρίδιον Χη
μείας, δπερ θά παραμείνη έπί σειράν ετών ώς τό μόνον τέλειον Ελλη
νικόν σύγγραμμα. Όλίγιστα δ’ ευρωπαϊκά συγγράμματα χημείας ύπάρχουσιν, έν οις νά μη γίνηται μνεία τών πολυειδών έρευνών ταυ περί
ζητημάτων της τε άνοργάνου καί της οργανικής χημείας.

Ώς πολίτης, δ κ. Χρηΰτομάνοί είναι ύπογραμμ.ός τοΰ καθήκοντος. Δί
καιος καί αυστηρός, άνυπόκριτος, γενναίος είς εΰγενή αισθήματα, ευπρο
σήγορος, πατριωτικώτατος, ύπήρξεν δ προσφιλής διδάσκαλος καί σύν
τροφος χιλιάδων νέων, σεβόμενος καί άγαπώμενος άμα ύπ ’ αύτών. Ή
έργασία του προβαίνει μέχρι προσωπικής αύταπαρνήσεως, έν δέ τή
διδασκαλία του είναι έκτάκτως σαφής, άναλυτικός καί άκριβολόγος.
Τοιοϋτος έν βραχεία βιογραφική σημειώσει δ διαπρεπής καθηγητής
καί μοναδικός έν Έλλάδι τής Χημείας καθηγεμών κ. Χρηστομάνος.
Ίοίω μόχθω μετέδωκε τά έπιστημονικά φώτα είς τούς φοιτητάς, ους ού
μόνον έμόρφωσεν, άλλά καί έζεπολίτισεν δσον ούδείς άλλος έπιστήμων,
άείποτε επιβληθείς διά τής ιδίας προσωπικότητος. Τούτο κυρίως άποτε—
λεΐ σπάνιάν έζαίρεσιν έν Έλλάδι, ένθα καί τό Πανεπιστήμιον δέν έμεινεν
άτρωτον άπό τήν έπίδρασιν τής πολιτικής. Πολλάκις ήκούσαμεν νά λέγηται ότι δ Χρηστομάνος δέν έδίδαξε μόνον χημείαν είς τήν έλληνικήν νεο
λαίαν, άλλά καί άνθρωπισμόν ! Ή Έλλην. Κυβέρνησις πλειστάκις κατέφυγεν είς τήν εύρυμάθειάν του,άποστείλασα αύτόν είςΛαύριον (1865),Παρνασσίδα (1870), Μεσσηνίαν (1886), Χίον (1881), Καζαμιτσιόλαν τής
’Ιταλίας καί είς Βερολΐνον (1887), ένθα έπεστάτησεν είς τήν κατασκευήν
τών μετρητών τού οινοπνεύματος, είς έφαρμογήν τού παρ ’ αύτού συνταχθέντοςΝόμου περί τής φορολογίας τού οινοπνεύματος καί τού ζύθου(1885).
Τώ 1894 άντεπροσώπευσε τό ’Εθνικόν Πανεπιστήμιον είς τό 80ν
διεθνές Συνέδριον τής ύγιεινής καί στατιστικής, τό συνελθόν έν Βουδα
πέστη, τώ δέ 1898 είς τό 3ον διεθνές Συνέδριον τής έφηρμοσμένης
Χημείας έν Βιέννη. Έχρημάτισε δίς κοσμήτωρ τής φιλοσοφικής σχολής,
τελευταΐον δέ, ώσεί στεφανούμενος έν τώ έπιστημονικώ άγώνι, έξελέγη
τώ 1897 Πρύτανις τού ’Εθνικού Πανεπιστημίου.
Είς τοιούτον πολύτιμον άνδρα σύν τή ευγνωμοσύνη αύτών οί μέν "Ελλη
νες έπιστήμονες δικαίως άποτίουν καί την σεμνήν εύχην συνεχίσεως τού
έξόχως κοινωνικού σταδίου του, καθ’ δ εύθαρσώς δ έγκριτος λόγιος ύπέρ
την τριακονταετίαν ήγωνίσθη, έκπροσωπών άληθώς σήμερον δλόκληρον
περίοδον έπιστημονικής γενέσεως έν Έλλάδι καί παραμένων παρ’ήμϊν
ύπέροχος έπιστημονική αύθεντία, έζαιρέτως δέ ή"«/7οικϊΖι; Στοά» διερ
μηνεύει τά αισθήματα ταύτα, κοσμούσα τάς σελίδας τού παρόντος τόμου
αύτής οι’ ώραίας προσωπογραφίας τού κ. 'Λναβταβίου Χρηβτομάνου,
το πρώτον ήδη τιμώντος διά τής διακεκριμένης συνεργασίας του καί τό
ήμέτερον έργον, δπερ ευτυχεί έν τή νέα δράσει καί σταδιοδρομία αύτού νά
περιλάβη κατωτέρω έξοχον άρθρον τού έπιφανούς Έλληνος έπιστήυ,ονος.

ΑΡΗΛΘΟΝ 32 έτη καί τά έν ταϊς άκολούθοις σειραϊς έκτιθε'μενα γεγονότα θά ένεταφιάζοντο έν λήθη, έάν δεν έφερεν είς φως αύτά ή
Άρσε'νη, έπιθυμοΰντος νά δηέπιμονή τοΰ κ. ώραία του καί περισποι^άστω
μοσιεύση
έν τή
(ΐΠοτκί.Ιμ Στοά» άρθρον τι ή έπεισόδιον έκ τοΰ
βίου μου, διά τής χειρός μου γεγραμμε'νον.
’Αποδίδω αύτάς έν μεταφράσει, ώς έδημοσιεύθησαν έν τοϊς πρακτικοΐς τής ’Ακαδημίας τών
Επιστημών τής Βιέννης τού έτουςΐ 866.

Σχεδόν έν τώ κε'ντρω τοΰ ύπό τών νήσων
τής Σαντορίνης, Θήρας, Θηοασίας καί Άσπρονήσου σχηματιζομε'νου κύκλου, ύψοΰνται τρία
έρημα καί έκ πελωρίων μελανών βράχων συνιστάαενα ηφαιστειογενή νησίδρια, ή Μικρά
ή Νέα Καϋαένη και ή ΙΙαλαιά Καϋμε'νη, ών μόνον τό δεύΚαϋμε'νη,
ύπό εύαρίθμων ιδιοκτητών τών μικρών έπί τής πα'Ζ -αι ένεκα τής θειούχου καί σιδηρούχου
τερον κατοικεΐται .
ραλίας καλυβών καί σύχναζε· ή κατοίκων τής Θήρας, τής "Ιου καί
θερμής πηγής κατά τό θε'ρος ϋ·
12
Ιωαννοτ Αρςενη «Ποικίλη ν
Στοά»
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τών πέριξ νήσων. ΊΙ Νέα Καϋμένη δέν υπήρχε προ τοΰ έτους 1707,
τότε όμως, έπελθούσης σοοδράς ύποθαλασσίου έκρήξεως τοΰ ήοαιστείου,
ής ό βιαιότερος παροξυσμός συνέβη κατά.τάς χρονολογικής παραδόσεις
τή 27’Μαίου 1708, έξήρθη έν είδε; λόφου κωνικού έν μέσω οοβερών
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φαινομένων σεισμικών καί ήοαιστειακών, έπι^πενταετίαν δλην μέχρι τού
1712 συνταραςάντων τον ειρηνικόν κόλπον τής Σαντορίνης. ΊΙ νήσος
αύτη έπί πολλά έτη διετε'λει απρόσιτος ώς έκ τής μετά τήν έκρηςιν άκολουθησάσης θερμότητος τοΰ τε πυριφλεγούς έδάφους καί τής θαλάσσης.

Έκτοτε δέ ή Νέα Καϋμένη μέχρι τέλους ’Ιανουάριου 1866 διετε'λει έν
ηρεμία, σποραδ'.κώς δέ ήρξατο πενιχρά τις βλάστησις άναφυομένη, ποικίλλουσα διά χλόης απροσδόκητου τούς μέλανας καί ώς ύπό Γιγάντων
εις άκανόνιστον χάος έρριμένους βράχους.
Ό κώνος τής έξάρσεως, ον καταμετρήσας εύρον ύψους 103 μέτρων,
είναι ορατός άπό τοΰ ύψους τής πόλεως Θήρας (Φηρών). Είς τούς πρόποδας αύτοΰ καί έπί τής απέναντι παραλίας’διακρίνονται (*Α') αί μικραΐ
θολωταί καλύβαι, τά μπάνια τών ©ηραίων.Έν τινι δ ’ορμω τής παρα
λίας ταύτης, δστις με'χρι σήμερον καλεϊται^τού Βουλκάνου, είχε σχηματισθή, ώς τελευταΐον λείψανον τής ήφαιστειακής δράσεως, θερμή τις
πηγή, αρκετά άφθονος, έκχυνομένη είς τήν θάλασσαν, ήν ιδίως έσύχναζον
οί τών λουτρών θαμώνες. Τό ύδωρ τής πηγής ταύτης, δπερ ειχον ανα
λύσει κατά το 1864, έδείκνυε θερμοκρασίαν 25°, εί καί ιστορείτο δτι
πρό ολίγων έτι έτών ήτο πολλω θερμοτέρα, περιείχε δ’ έκτος μεγάλης
αναλογίας σιδήρου καί ύδροθείου, ασυνήθη ποσότητα έλευθέρου θειικοΰ
οξέος, ένίοτε δέ, άλλ’ ούχϊ πάντοτε, καί θειώδες όξύ.Ό έν λόγω δομος,
ον ή τού 1866 έκρηξις έξηφάνισε, καταχώσασα αύτόν διά βράχων λά
βας, δέν είχεν εύρείας διαστάσεις, άρκούσας δμως δπως φιλοζενήση άνέτως δύο τούλάχιστον όπωσοΰν μεγάλα σκάφη, άτινα, ούχί ϊνα άγκυροβολήσωσι, τοΰ βυθού τής θαλάσσης οντος άκαταλλήλου προς τοΰτο,
έπεσκέπτοντο αυτόν, άλλ’ δπως μετ’ όλινόωρον διαμονήν καθαρίσωσι καί
καταστήσωσι μεταλλικώς στιλπνά τά χάλκινα αύτών ύφαλα. Καί πολλά
πολεμικά πλοία προσήοχοντο είς τόν ορμίσκον τούτον, ένθα ή τών ύδάτων οςύτης έκαθάοιζεν άνεξόδως καί τελείως τά μετάλλινα ύφαλα αυτών.
Ακριβώς έν τω δρμω τούτω τού Βουλκάνου μετά παύλαν 158
δλων έτών ήρξαντο πάλιν άναφαινόμενα τά έπί τοσοΰτον σιγήσαντα ήφαιστειακά φαινόμενα. Τή 'θ|30 Ιανουάριου 1866 οί κάτοικοι τής
Νέας Καϋμένης έκπληκτοι παοετήρησαν, δτι έν πολλοϊς σημείοις τοΰ
όρμου ή θερμοκρασία τού θαλασσίου ύδατος σπουδαίως ηύζήθη και δτι
τό ύδωρ εν αύτω πολλαχώς περιεδινεϊτο, ώσεί ύπό άναβλυζουσών πηγών
σαλευόμενον. Περί τήν εσπέραν τής αυτής ήμέρας άνέθορεν έκ τοΰ υδατος έλαφρόν νέφος άτμοΰ, τήν δέ έπακολουθήσασαν νύκτα αί δϊναι ανεκόμιζον καί παμπληθείς πομφόλυγας αερίων κατ’ άρχάς μέν ελαφρώς

*Λ') Ίδε Εικόνα Λ’ (σελ. 4 78), ένθα έπί τοΰ Μπάγκου άγκυροβολοΰσι τά
πλοία, ή πρώτη κωνική νήσος είναι ή Μικοά Καϋμένη, ή μεσαία μέ τον
υψηλόν κώνον τοΰ 1707 ή Νέα Καϋμένη και πρός Μ αυτής ό «Βουλκάνος ή
Γεώργιος A » καί ή άναδυομένη νήσος Άφρόεσσα, ή δέ τελευταία ή Παλαια
Καϋμένη. ’Ένθεν δέ και ένθεν μαίνονται αριστερά μέν ή Άσπρόνησος, δεςια δέ
ή Θηρασία.
—Έν είκόνι Β ’ παοίστανται μόνον ή Μικρά Καϋμένη καί ή Νέα Καϋμένη
μετά τών νεοπλασμάτων.
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δυσόσμων, ολίγον δέ κατ’ ολίγον άφόρητον δυσωδίαν ώς άπό ούριων
ώών (ύδροθείου) διαχεόντων, ήτις την έπομένην ήμε'ραν κατέστη τοσοΰτον δριμεϊα καί αφόρητος, ώστε ή διαμονή έν τω ό'ρμω ήτο αδύνατος.
Την δ’ έπομένην ημέραν έπληθύνθη ό άναθρώσκων ατμός, οστις καί
μακρόθεν ήκούετο σίζων εξακοντιζόμενος- περί δε την μεσημβρίαν συνεδυάσθη μετά τού αεί όξυτέρου συοιγμού καί ύπόκωφος βοή ώς άπό
ύπογείου βροντής. Συγχρόνως δέ ήρςατο κατ’ άρχάς ελαφρώς, κατόπ,ιν
δέ συνεχώς καί άεί σφοδρότερου σειόμενον καί βαθμηδόν ταπεινούμενον
τό έδαφος της παραλίας, τούθ’ οπερ οί αύτόπται κάτοικο’, άπε'διδον εις
έξόγκωσιν καί επιδρομήν της θαλάσσης. Ταχέως όμως διερράγησαν τά
κρηπιδώματα της παραλίας καί αυτοί οί τοίχοι τών οίκημά'ων, έπιτεινομένων δέ πάντων τών φαινομένων τούτων εις τό έπακρον, οί κάτοι
κοι, μόλις προφθάσαντες νά έξασφαλίσωσιν έπί λέμβων την κινητήν αυ
τών ιδιοκτησίαν, κατέφυγον εις την άπό της Νέας Καϋμένης 3100 μέ
τρα άπέχουσαν πρωτεύουσαν Θήραν.
Την 1 Φεβρουάριου (ν) ή έντασις τών φαινομένων τούτων έδείκνυεν
αύξησιν άπειλητικήν, περί δέ την μεσημβρίαν της αύτής ημέρας ώφθη
τό πρώτον έν τω μέσω τών ύδάτων του δρμ.ου καί ύπό σίζοντος λευκού
ατμού πανταχόθεν περ (στοιχιζόμενος μέλας βράχος, γωνιώδης καί ακα
νόνιστος τό σχήμα, άναδυόμενος έκ τών κυμάτων. Ό βράχος ούτος όφθαλμοφανώς έμεγεθύνετο- την δ’ επιούσαν, όταν ό άνεμος έξετόπιζε
προς ώραν τον πυκνόν περιβάλλοντα ατμόν, διεκρίνετο εις την θέσιν
τού βράχου νησίδριον στρογγύλον, έξ ου έν ώρα νυκτός άνεδίδετο λάμψις βαθέως ερυθρά, μαγευτικός φωτίζουσα την στήλην τού λευκού
ατμού. Ή νέα νήσος τοσοΰτον ταχέως έμεγεθύνετο, ώστε την 6 Φε
βρουάριου είχεν ύψος 26 μέτρων, περιφέρειαν δέ 60 μέτρων.
Ότε ή Ελληνική Κυβέρνησις έλαβε γνώσιν τών γεγονότων τού
των άπέστειλεν έπιστημονικήν επιτροπήν έκ τού Ιουλίου Σμιτ, διευ—
θυντού τού Αστεροσκοπείου ’Αθηνών, ΤΙρακλέους Μητσοπούλου, καθηγητού τής Γεωλογίας και τής φυσικής Ιστορίας έν τό Πανεπιστή
μιο), Παναγιώτου Βουγιούκα, όρυκτολόγου τού ύπουργείου τών οικο
νομικών καί έμ,ού, ύφηγητού τότε οντος, διά τής άτμοημιολίας «Άφροέσσης» μετά σκηνών καί προχείρων βοηθημάτων. Τής «Άφροέσσης»
έπλοιάρχει ό πλωτάρχης Χατζηκυριάκος, συνώδευε δ’ αυτό ό διακε
κριμένος πλοίαρχος τού βασιλικού ναυτικού Λεωνίδας Παλάσκας.
Καταπλέοντες τήν 1 1 Φεβρουάριου, ήμέραν Κυριακήν, έβλέπομεν
άπό τής Ιου ήδη καί έ ξ άποστάσεως 40 ναυτικών μιλιών λευκήν στή
λην ατμού, έκ τού κέντρου τού κόλπου άναθρώσκουσαν καί άνωθεν τών
νήσων τής Σαντορίνης μετεωρουμένην, είσελθόντες δέ μεταξύ τής νήσου
Θηρασίας καί τής έπί τής κυρίας νήσου Θήρας κώμης Έπανωμεριάς
εις τον κόλπον τής Σαντορίνης, παρετηρήσαμεν ότι ή θερμοκρασία τής
θαλάσσης κατά μικρόν μέν ηύξανε, πάντοτε όμως έπαισθητώς καί κατά
λόγον τής προς τήν Νέαν Καϋμένην προσεγγίσεως ημών. Εξωθεν τής
Έπανωμεριάς ή θάλασσα είχε τήν θερμοκρασίαν 16'5", ήν άπό τής
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Νάξου ήδη έπηληθεύσαμ.εν άναλλοίωτον, άλλ’ έντός τού κόλπου καί
εις άπόστασιν 5000 μέτρων άπό τής Νέας Καϋμένης, αύτη ήτο ήδη
17’9°, εις άπόστασιν δέ 3300 μέτρων 18° καί εις άπόστασιν 2000 υ.έτρων 18'6'’. Όσω μάλλον προσηγγίζομεν πρός τήν νήσον τοσούτω έθολούτο τό ύδωρ τής θαλάσσης καί αίφνης έν άποστάσει 1 500 μέτρων
άπό τής νήσου εϊσήλθομεν εις ζώνην χλωροπρασίνου θολερού ύδατος,
άποτόμως διακρινομένου άπό τού λοιπού διά τής χροιάς αυτού. ’Ολίγον
δέ περαιτέρω διήλθομεν δι’ άληθούς ρεύματος ύδατος, έφ’ ού έπέπλεον
λευκοί άφροί καί τεμάχια κισσήρεως έρυθρά, ένεκα προσφυομένου οξειδίου
τού σιδήρου, τό όποιον ρεύμα διεκρίνετο διά σχεδόν γαλακτοχρόου καί
ύποπρασίνου άμα χρώματος καί έκ τής έπιφανείας τού οποίου άνεδίδετο
λευκός άτμός. Τό ρεύμα τούτο, δπερ διήκει μέχρι τού μεσημβρινού
άκρου τής "Νέας Καϋμένης, έδείκνυε θερμοκρασίαν 46° καί τούτο έπί
έκτάσεως πλάτους 40 — 50 μέτρων. Τό ύδωρ ήτο θολερόν καί χλωοοπράσινον, έφερε λεπτά μόρια λευκού ιζήματος καί είχε γεύσιν στύφουσαν ώς άπό σιδήρου" έν φιάλη άναταοασσόμενον άνέδιδε τό ύδωρ πολλάς φυσαλίδας καί έντονον οσμήν ύδροθείου. Καθ’ δλον τό πλάτος τού
ρεύματος δΓ ού βραδέως διήρχετο ή «Άφρόεσσα», ό βυθός τής θαλάσ
σης εύρίσκετο εις βάθος 45 — 52 μέτρων, θερμομετρήσαντες δέ καί
πάλιν τό ύδωρ καθ’ ήν στιγμήν έξήλθομεν έκ τού θερμού ρεύματος, εύρομεν άποτόμως πάλιν θερμοκρασίαν 19’2®.
Εϊχομεν δ’ ήδη πλησιάσει εις τήν Νέαν Καϋμένην μέχρις άποστά
σεως 250 μέτρων καί εϊδομεν ότι τό μέχρι τής 6 Φεβρουάριου άνυψωθέν
έκ τού βυθού νησίδριον έκτοτε ήνώθη μετά τής Νέας Καϋμένης, καταλαβόν άκοιβώς τόν χώρον ένθα πρότερον εύρίσκετο ό όρμος τού Βουλκάνου, άνυψοΰτο δέ νύν εις πολλό μεϊζον ύψος. Ιΐέριζ τής νήσου ή θά
λασσα τοσοΰτον είχε θερμανθή, ώστε ό άναπτυσσόμενος άτμός έκάλυπτε
τήν θέαν αύτής καί μόνον όταν πνοή άνέμου ήραίου τον ατμόν έφαίνετο
έκ διαλειμμάτων ή κορυφή τής νήσου, ήτις είχεν ήδη άναλάβει διαστά
σεις μικρού ορούς. ΙΙεριπλεύσαντες τήν νήσον Νέαν Καϋμένην, όπως
άντιληφθώμεν τών λεπτομερειών αύτής, άφίχθημεν εις σημεϊον μεταςΰ
τής Παλαιάς καί τής Νέας Καϋμένης, ένθα νοτιοδυτικός τού όρμου
τού 'Αγίου Γεωργίου τό βάθος τής θαλάσσης έδει νά έχη κατά τον
άγγλικόν ύδρογραφικόν χάρτην βάθος 69 μέτρων- άλλ’ όμως εύρόντες
μόνον βάθος 7 1 μέτρων, όπισθεχωρήσαμεν έν σπουδή καί ήρξάμεθα
περιπλέοντες τήν νήσον έν μεγαλειτέρω κύκλω, ότε έβεβαιώθημ.εν ότι ή
έξαρσις τού βυθού τής θαλάσσης δέν περιωρίζετο μόνον εις τό σημεϊον
τούτο, άλλ’ είχε συντελεσθή καθ’ άπασαν τήν νοτιοδυτικήν καί δυτικήν
άκτήν τής νήσου. ΙΙροσηγγίσαμεν τότε έπιβάντες λέμβου εις τό έν λόγω
σημεϊον, όπερ άπεϊχε τής εισόδου τού όρμου 'Αγίου Γεωργίου καθ 100
περίπου μέτρα καί παρετηρήσαμεν ότι διά παφλασμού καί πολλού
άφρού άνεστροβιλοΰτο έκεΐ ή θάλασσα, ώςπερ ύδωρ βράζον έν χύτρα,
εΐ καί ή θερμοκρασία δέν ύπερέβαινε τήν τών 24®. Ό παφλασμός ού
70? ώφείλετο εις άχρουν καί άοσμον, μετά μεγάλης ορμής έκλυόμενςν
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αέριον, οπερ άναλύσας έβεβαίωσα δτι ήτο σχεδόν καθαρόν ανθρακικόν
οξύ. Ενίοτε τό ύδωρ άνετινάσσετο ώς έν πίδακι, ούδαμοΰ δ’ έπανελαμβάνετο τό μεγαλοπρεπές τοΰτο φαινόμενον έν έτε'ρω σημείω της
θαλάσσης. ’Ακριβώς δ έν τώ σημείω τούτω έπε'πρωτο ν’ άναφανή μετά
παρέλευσιν ήμερων τινων ένώπιον ήμών τό νέον νησίδριον τήςΆφροέσσης.
Καί ένώ έπί τής πλευράς ταύτης τής νήσου^ή θερμοκρασία τής θαλάσσης ήτο γενικώς άνυψωμένη, άνερχομένη με'χρις 21*8°, τό βόρειον
καί τό ανατολικόν με'ρος τής νήσου ούδ’[ ίχνος ήφαιστειακής ένεργείας
έδείκνυεν,άλλά πανταχοΰ άντικρύζομεν'ύψηλούς μέλανας ή μελανοφαίους
βράχους διερρωγότας και παραδόξων σχημάτων, λείψανα τής τοΰ
1707 παλαιάς έκρήξεως.
Τέλος δ’άφίχθημεν είς τον στενόν μεταξύ Νέας καί Μικράς Καϋμε'νης
πορθμόν, τοΰ πλοίου ήμϊν προσδεθέντος διά σχοινιών έπί βράχων άμφοτέρων τών νήσων καί χωρίς νά ρίψχίξ άγκυραν, διότι ό βυθός ένταΰθα
καθώς καί είς πάσαν τήν περιφέρειαν τών Καϋμε'νων νήσων δέν παρέχει
έδαφος πρός άγκυροβόλησιν. Διά λέμβου μετέβημεν είς τήν 10—15
μέτρα άπέχουσαν ςηράν τής Νέας Καϋμε'νης, ένθα έπί εύρείας προκυ
μαίας λιθόκτιστου έκ λελαξευμένων συντριμμάτων τών μελάνων βρά
χων, συγκρατουμένων καί ΐσοπεδοθέντων διά κονιάματος έκ Θηραϊκής
γής, έκτείνετάι ό νΰν έρημος καί έξ 26 οίκίσκων καί δύο ναΐσκων
συνιστάμενος συνοικισμός τών λουτρών τοΰ Βουλκάνου. Ρήγματα βαθέα
πολλαχώς διασταυρούμενα καθ’ δλην τήν έκτασιν τής προκυμαίας καί
έπί τών οίκίσκων έμαρτύρουν δτι τό έδαοος είχε διασεισθή καί ταπεινωθή. Ή δέ καθίζησις ήρέμα βεβαίως θά έπήλθε, διότι μόνον είς οίκίσκος έπί τής νοτιοανατολικής γωνίας τής νήσου, είχε καταπέσει καί
κατασυντριβή, αύτός δέ καί έτεροι δύο οϊκίσκοι τοΰ μέρους τούτου τής
προκυμαίας, τοΰ μάλλον πρός τόν δρμον τοΰ Άγιου Γεωργίου προσεγγίζοντος, είχον κατακλυσθή ύπό τής θαλάσσης, τό δέ δάπεδον αύτών
διεκρίνετο είς βάθος 2 μέτρων ύπό τό ύδωρ. ’Εκ τοΰ σημείου τούτου,
άγει ώραία λιθόστρωτος οδός δυτικώς πρός τόν δρμον τοΰ Βουλκάνου,
διεοχομένη δέ μεταξύ τοΰ ορθοδόξου καί τοΰ καθολικού ναΐσκου, άπέληγεν είς τό άνωθεν τής θερμής πηγής τών άλλοτε λουτρών κατά
στημα αύτών. Νΰν όμως αντί τοΰ δομου καί τοΰ καταστήματος,
ύψοΰτο ένώπιον ήμών είς 80 μέτρων άπό τών 2 ναΐσκων άπόστασιν
τό μέλαν καί καπνίζον έκ τής θαλάσσης άνυψωθέν όρος. Έπί τής όδοΰ
ταύτης καί πλησίον τών ναΐσκων, ύπάρχουσιν ένθεν καί ένθεν μεγάλοι
μέλανες βράχοι, έκ μέλανος όμοειδώς τετηγμένου τραχείτου, οΐτινες
νΰν πολλαχώς οιερράγησαν καί παρέχουσι διά τών ρωγμών αύτών
δίοδον είς τον απανταχού βιαίως έξερχόμενον καί τήν οσμήν ύδροθείου
διαδίδοντα ύδρατμόν θερμοκρασίας 48—54°.
Επί τών προπόδων τού νέου όρους, δπεο κατά τήν πηγήν ήν κατέχωσεν έκαλέσαμεν Βουλκάνον, έσχηματίσθησαν, περιστοιχιζόμεναι ύπό
ήνωρθωμένων βράχων τής έκρήξεως τοΰ 1707, δύο λίμναι πλήρεις
διαυγούς, άλλ’ αλμυρού καί σιδηρούχου ύδατος, ών ή μέν άπωτέοα δει
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κνύει 66° θερμοκρασίαν, ή δ’ έγγυτέρα τώ δρει 84°. Έπί τοΰ ύδατος
έπιπλέουσι τεμάχια κισσήρεως καί έπί τή άνασκαλεύσει τοΰ βυθού διά
ράβδου άναδίδονται άτελεύτητοι φυσαλίδες άερίων. Έπλήρωσα φιάλας
τινάς διά τε τοΰ ύδατος καί διά τοΰ άερίου καί έβεβαίωσα, δτι τό
μέν ύδωρ είναι μέν αλμυρόν, άσθενέστερον δμως τοΰ θαλασσίου, περιέχον καί μεγάλην άναλογίαν ύδροθείου καί σιδήρου, τό δέ άέριον συνί
σταται σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν έξ ανθρακικού οξέος, έξ ολίγου ύδροθείου
καί ελάχιστου τίνος’ίχνους άερίου άνθρακούχου, μή διαλυομένου έν καυ
στικοί κάλει,άναφλεξίμου καί διά φωτεινής φλογός καιομένου. Μετ’άπορίας έκτοτε έσχημάτισα τήν πεποίθησιν δτι πρόκειται περί τίνος άνθρα
κούχου ύδρογόνου, πιθανώς ελώδους άερίου."Ετερον φαινόμενου περίεργον
ήτο πυκνός τις ύμήν ποικιλόχρους, ή μάλλον κυανίζων καί έστιν δτε
ίοιδίζων, καλύπτων τό ύδωρ τής θερμοτέρας λίμνης.Καί τόν υμένα τούτον
άνέλυσα έν τώ κατά τήν στιγμήν τής άποβάσεως εντός οίκίσκου θολω
τού προχείρως διασκευασθέντι χημείω, εύρον δ’ δτι συνίστατο έξ άνθρακικοΰ ύποξειδίου τοΰ σιδήοου καί έξ έπιτεταρτοξειδίου τοΰ σιδήρου.
Άπό τής λίμνης ταύτης μέχρι τοΰ όρους τοΰ Βουλκάνου, μικρά ήτο ή
άπόστασις. Έκεϊ άκριβώς άνέβλυζε σχεδόν ζέουσα έκ τοΰ νεοτεύκτου
πετρώματος, έν διαρκεϊ ροή μικρά τις πηγή θερμοκρασίας 84° βαθμών,
ής τό ύδωο σχεδόν δέν είχεν άλμυράν γεΰσιν καί δπερ φαίνεται νά
άπετελεϊτο έκ φλεβός τινός τής ποτέ πηγής τοΰ Βουλκάνου- τοΰ
ύδατος τούτου έπληροΰτο προφανώς ή έτέρα τών λιμνών. Εύρισκόμεθα
νΰν έπ’ αύτών τών προπόδων τοΰ όρους, τό δέ πρώτον, δπερ προσβάλ
λει ένταΰθα τάς αισθήσεις ήμών, είναι ρήγματα έν τοϊς βράχοις, έξ
ών μεθ’ ορμής καί σίζων εξακοντίζεται λευκός άτμός θερμοκρασίας
100’4°, άοα ύπέοθερμος καί ύπό τάσιν ηύξημένην, δστις συμφυρόμενος
μετά τοΰ λοιπού έξ άπάσης τής περιφέρειας τοΰ όρους άναδιδομένου
άτμοΰ, άποτελεϊ γιγαντιαίαν στήλην, παρασυρομένην ύπό τοΰ άνέμου.
μέχρι τής νήσου καί τής πόλεως Θήρας καί πέραν αύτής.Ούδεμία παρα
γωγή άτμοΰ οίουδήποτε έργου άνθρωπίνου δύναται νά παραβληθή πρός
τήν μεγαλοπρεπή ταύτην στήλην, ήτις έν άεννάω κινήσει καί ζυμώσει
διατελοΰσα καί μετά καταπληκτικής ταχύτητος άνυψουμένη,φέρει ίλιγ
γον είς τόν θεώυ.ενον.
Τό δέ άναδύσαν όρος τέλος έρείδεται βορειοδυτικώς έπί τοΰ κώνου
τής έκρήξεως τοΰ έτους 1707 καί συνίσταται έκ φύρδην μύγδην έν κατα
πληκτική καί χαοτική αταξία. έπιστιβαζομένων μελάνων τραχειτικών
βράχων τών παραδοξοτέρων σχημάτων. Είς βράχος ύψοΰτο ορθός κατ’
εύθεϊαν καί άπέληγε δίκην κυπαρίσσου είς οξυτάτην αιχμήν, άλλος παρίστα ήμισέληνον, έτερος δ’ έφερεν έπί τής κορυφής αύτοϋ έν καλώς άποτυπωμένον γιγαντιαϊον Ε, έτεροι δ’ άπετέλουν σπήλαια καί οπάς έν
εϊδει ημικυκλίου συνεστοαμμένας. Ό δέ τραχείτης, έξ ου συνίσταται ή
νεοπλασία, είναι όμοειδώς συντετηγμένος καί ένέχει πλεϊστα λευκά κρυσταλλίδια έξ ύαλώδους άστοίου (Σανιδίνου), ώστε παρίσταται ή μελανοφαία βάσις αύτού ώσεί ύπό λευκών νιφάδων κατάστικτος- καί ούκ
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όλίγους πρασίνους ελαιήτας (Olivin) εΐδον έν τώ πετρώματι ενεσπαρμένους. Τό ειδικόν βάρος τού τραχείτου είναι 2,16, τό δέ μήκος τών
κρυστάλλων τού Σανιδίνου δεν ύπερβαίνει τά 3—6 χιλιοστόμετρα"
κεϊνται δ’ ούτοι έν τώ αύτώ. σχεδόν τού κυρίου άξονος αύτών έπιπε'δω,
η έν έπιπε'δω παραλλήλω. II δέ συνηθεστέρα κρυσταλλική μορφή ήν
παρετήρησα ήτο στήλη μετά ποοεξεχούσης βάσεως και κλινοδόματος,
αλλά καί συναθροίσεις τοιούτων κρυστάλλων κατά φωλεάς παρετήρησα.
Έν μέσω τού, ώς εϊρηται, τετηγμε'νου τραχείτου καί πολλάκις μετ’
αυτού έπαλλασσόμενα εύρίσκονται πομφολυγώδη ή αφρώδη κενά δια
στήματα, ών τά τοιχώματα συνίστανται έκ τραχείτου άνοικτοτέρου
χρώματος,έγε'νοντο δε προφανώς τή έπιδράσει φυσαλίδων άε'ρος έμπεριε.χομε'νων έν τή τετηγμε'νη μάζη, αϊτινες πιθανώς διά τού οξυγόνου
αύτών νά έπε'φερον έν τοϊς σημείοις τούτοις μείζονα θερμοκρασίαν.
ΙΙερίεργος είναι ό άε'νναος οργασμός έν ώ οίονεί διατελεΐ τό όρος. Ενώ
τήν 12 Φεβρουάριου είχε τούτο ύψος 53 με'τρων καί περιφέρειαν 600,
τήν 23 Φεβρουάριου ύψοΰτο εις 62 μέτρα καί έκέκτητο περιφέρειαν
μείζονα τών 1300 μέτρων. Διατελεΐ έν διηνεκεί αυξήσει- άλλ’ ό λόγος
δι’ ον τό μέν ύψος βραδύτερον φαίνεται αύξανόμενον, ή δε τής περι
φέρειας εκτασις μετά καταπληκτικής ταχύτητος, ούτως είπεϊν οφθαλ
μοφανές έξαπλούται, φαίνεται μοι πιθανώς νά ηναι ό ακόλουθος :
’Από τής έξάρσεώς του τό νέον όρος ουδέποτε έπεδείκνυε κορυφήν
όξεΐαν, αλλά μόνον άνώμαλον κατά τό μάλλον καί ήττον οριζόντιον
επιφάνειαν, είδος οροπεδίου, τό όποιον κατείχε τό ύψηλότερον σημεϊον
αυτού. Εκ τούτου συνάγω ότι ή άνυψουμε'νη λάβα δεν είναι ή έν
ματι τού όρους παρουσιαζομένη, άλλ’ ότι αύτη άνυψοϊ ολόκληρον τόν
βυθόν τής θαλάσσης, ώς ούτος ύπήρχε πρό τής έκρήξεως- διά τούτο δέ
ακριβώς οΐ άποτελούντες τήν έξωτερικήν έπιφάνειαν τού ορούς βράχοι
είναι πανόμοιοι προς τούς τής έκρήξεως τού 1707 καί δέν διακρίνονται
αύτών. I Ιιθανόν δέ οί εις τήν έ ξωτερικήν έπιφάνειαν επόμενοι βράχοι νά
δεικνύωσι διαφοράν τινα. Ύπολαβών ώς κριτήριον τής διαφοράς μεταξύ
τών βράχων τής παλαιάς έκρήξεως καί τής νέας έςάρσεως τήν χημικήν
σύνθεσιν αύτών, προέβην εις τήν πρόχειρον τού ένεχομε'νου πυριτικού
όςέος άνάλυσιν καί εύρον όντως έλαχίστας μόνον διαφοράς, τών πρώ
των περιεχόντων 66-5 πυριτικού οξέος, τών δέ δευτέρων 661. Τά
δέ κατόπιν άναλυθέντα δείγματα, τά άναμφιλέκτως ε’ς τήν νέαν έξαρσιν όφειλόμενα, έδείκνυον άπαντα μείζονα αναλογίαν πυριτικού οξέος,
ήτοι 67—68 °0. Κατά, τήν άνύψωσιν τού <όρους
”
ύπό τής ύποχθονίου
δυνάμεως,
αυτού ζ-νυψουται
άνυψοΰται περισσότερόν
περισσότερον του
τού άλλου, ώς έκ τού-{--- ,, [Λερός ......
του δέ ολόκληρον
'·■'·'...... τό
-1 όρος
- *διατελεΐ
- - έν
· ' άδιαλείπτω
·
κινήσει. Κατά πάσας
τάς διευθύνσεις άκούονται βίαιαι ή καί άόρατοι μετακινήσεις, κριγμοί
καί τρισμοί
.r..r„. παντοειδείς .....
,.αντοιας ενστασεως,
καί παντοίας
ένστάσεως, ενίοτε
ένίοτε ό=
δέ καί
και κλαγγα: εύδιάκριτοι ώς από θραύσεως λίθων ή ύαλου- αί μετακινήσεις αύται
καθίστανται όραταΐ έπί της επιφάνειας ιδίως, ένθα ογκώδεις βράχοι
άπολέσαντες την ισορροπίαν αυτών κάταπίπτουσι μέχοι τών προπό-
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δων τού λόφου, προκαλοϋντες καταπληκτικόν πάταγον,ώς έάν κατέρρεεν
οικοδόμημά τι ύπό σεισμού διασεισθέν. "Οταν ποτέ εύνοϊκώς πνέων ό
άνεμος, άπεμάκρυνε προς, ώραν τόν πνιγηρόν άτμόν, κατώρθωσα ν’
άνέλθω, άπό βράχου εις βράχον άναρριχώμενος, μέχρι τής κορυφής τού
όοους, κατακαύσας κατά τήν άνάβασιν ταύτην τά πέλματα τών ύποδημάτων καί τά χειρόκτια. Άλλ’ ή στιγμή, έφ’ ήν μοί ήτο δυνατόν
νά διατηρηθώ έκεΐ έν μέσω θερμοτάτων βράχων, πανταχόθεν άναθρώσκοντος καί δαιμονίως συρίζοντος άτμού, ού οί στροβιλισμοί πολλάκις
έντελώς μ’ έκάλυπτον εις τρόπον ώστε, έάν δέν έπνεε τότε σφοδρός ό
άνεμος, βεβαίως έξ άσφυξίας θά έπνιγόμην, ήρκεσεν όπως άναπαραγάγω έν τή φαντασία, μου τήν κοχλάζουσαν κόλασιν τού Dante. Ύπό
τούς πόδας μου έστροβιλοΰτο τό έξ ανωμάλων διάπυρων βράχων έδα
φος, έπαισθητώς έκ τών κάτω προς τά άνω έξαρσιούμενον- άμα δέ
κυλισθέντων τών βράχων μέχρις ύψους τινός, ωθούν κατά πάσας διευ
θύνσεις τούς ύπερκειμένους καί κατεκρημνίζοντο μέχρι τής βάσεως τού
λόφου, συμ.παρασύροντες έν τή πτώσει παν τό προστυχόν. Τούτου ένεκα
τοσούτω ταχέως εκτείνεται ή βάσις τού νεοπλάσματος, ώστε ήδυνήθη
ό καταμετρών άστρονόμος Schmidt νά βεβαιώση τήν διαμετρικήν
αύξησιν έν διαστήματι δύο ώρών άνερχομένην εις έν μέτρον, εϊς άλλα δέ
σημεία κατ’ είκοσι τε'σσαοας ώρας εις 9 — 19 μέτρα. Ούχί ό τά πάντα
πληρών δαιμ-όνιος κρότος καί ή έν μέσω τών έπαναστατημένων στοι
χείων άπομόνωσίς μου, μέ ήνάγκασαν νά κατέλθω ταχέως έκ τού ση
μείου εις ό άπετόλμησα ν’ άναβώ, άλλ’ ή αφόρητος θερμότης καί τό
άλγος τών ποδών, οΐτινες μετά τήν άπανθοάκωσιν τών ύποδημάτων,
ήπτοντο γυμνοί σχεδόν τών διαπύρων βράχων. ’Ενώ δ’ ή άνάβασις
μέχρις ύψους 50 μέτρων σχεδόν, συνετελέσθη έν διαστήματι ολίγων
λεπτών, ή κατάβασις, καθ’ ήν εις έπίμετρον είχον άπολέσει τήν διεύ—
θυνσιν, διήρκεσεν εϊκοσιν όλα λεπτά τής ώρας, εύρέθην δέ πρός έκπληξιν
τών άναμενόντων με συντρόφων εϊς σημείόν τι μεμακρυσμένον τού νέου
ό'ρους παρά τήν θάλασσαν, οθεν έδει λέμβος νά μέ παραλαβή. "Οταν
δ ή λέμβος έφθασε πάλιν εϊς τήν προκυμαίαν, είχεν έντελώς άμαυρωθή
τό λευκόν αύτής χρώμα έκ τού ύδροθείου καί τηχθή ή μεταζύ τών
αρμών τών σανίδων πίσσα, διό καί έπληρώθη ύδατος καί έκινδύνευε
νά βυθισθή.
Τήν ήμέραν εκείνην (13 Φεβρουάριου) οί έκ τής κορυφής καταπίπτοντες βράχοι έδείκνυον άντί τού συνήθους μέλανος χρώματος μάλλον
βαθέως καστανόχρουν χροιάν, οί τού Σανιδίνου κρύσταλλοι έπαρουσιάζοντο μάλλον άποσεσαθρωμένοι καί οί κόκκοι τού έλαιήτου ίοχοόως
κυανοί. ΊΙ θερμοκρασία αύτών έπετείνετο όσημέραι. Ούτω ογκώδης τις
βράχος καταπεσών έκ τού ύψους άπ’ εύθείας εϊς τήν θάλασσαν, έπήνεγκε τόν έπί μίαν ώραν ζωηρόν άνακοχλασμόν αύτής, έτερος δέ βρά
χος, τούλάχιστον δύο κυβικών μέτρων ό'γκον εχων καί μακράν τού
όρους μέχρι τής οδού προς τήν ποτέ πηγήν Βουλκάνου κυλισθείς μετά
παρέλευσιν 30 ώρών, είχεν είσέτι θερμοκρασίαν 75°. Έν θερμ-ή κατά-
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στάσει ο! μέν όμοειδώς τετηγμένοι τραχεϊται έπιφέρουσιν άπόκλισιν
της μαγνητικής βελόνης κατά. 2—3 μοίρας, οί δέ ψυχροί πολύ άσθενεστέραν, ένω οί έκ της ένεργείας του πυρός καί τών ατμών πορώδεις
καταστάντες ουδόλως έπιδρώσιν έπί της βελόνης.
Μεγαλοπρεπές άμα καί φοβερόν θέαμα παρέχουσιν, έν ώρα νυκτός
ιδίως, οί άποσπώμενοι βράχοι έκ τοϋ σύνεγγυς. Ακριβώς έκεϊ, ένθα άπεσπάσθη βράχος τις καί άνετράπη, αποκαλύπτεται αίφνης τό ένδον του
ό'ρους έρυθρόπυρον καί έν τω βάθει λευκόπυρον άλλα σαφώς παρατηρεϊται δτι ένταύθα οί βράχοι δέν είναι συντετηγμε'νοι ούτε ρευστοί,
διότι έν μέσω της λάμψεως διακρίνονται έσχηματισμένοι ηδη σύν ταϊς
γραμμαϊς καί γωνίαις αυτών οί έξαρσιούμενοι βράχοι. Τότε δέ, έν τή
άμέσω γειτνιάσει τών τοιούτων θέσεων, ακούεται ύπόκωφός τις ήχος ώς
έάν μεγάλαι πομφόλυγες άέρος διήρχοντο αίφνης διά πυκνού σιροπιού
η τετηγμένης ρητίνης. ’Αμέσως μετά ταΰτα διαδέχεται τον ήχον τού
τον λεπτός τοόμ.ος του εδάφους, συγχρόνως δ’ επιτείνεται διά συριγμοΰ έκκωφωτικοϋ πολλάκις ό έκ πάντων τών ρηγμάτων καί κενών
διαστημάτων εξακοντιζόμενος άτμός, ένω συνάμα δέν διακόπτεται καί
ό έκ του κοχλασμοϋ τής θαλάσσης συριγμός. Εκ μέν τής θαλάσσης καί
έκ τής περιφέρειας τοΰ ορούς, δπερ όρατώς νυν άνυψοΰται καί άναρριχάται έπί τάς ύπωρείας του κώνου τοΰ 1707 καί ήνώθη ήδη μετ’ αύτοΰ, ό άτμός είναι λευκότατος, έκ τοΰ μέσου δέ τήζ έξάρσεως ό βιαίως
σίζων άτμός είναι μάλλον άόρατος καί διαφανής, καθ’ δ θερμότατος,
μόνον δ’ εις μέγα ύψος άνωθεν τοΰ όρους ψυχόμννος κατά τι καθί
σταται λευκός καί ένοΰται μετά τοΰ λοιποΰ λευκού άτμοΰ τής πε
ριφέρειας προς ογκώδες νέφος, δπερ έν άδιαλείπτω σειρά ό άνεμος πα
ρασύρει καί διαχέει έν εί'δει σύννεφων ύπεράνω τών νήσων τής Σαντο
ρίνης. Έάν δ’ έκ συμπτώσεως τό νέφος τούτο παρεντεθή μεταςύ ημών
καί τοΰ ήλιου, οστις ενίοτε διαφαίνεται ώχρώς ύποπράσινος, άγριον
σκότος καλύπτει τό πεδίον τοΰτο τών μαχομένων στοιχείων. Ενίοτε
τόσον άφθονος είναι ή τοΰ άτμ.οΰ παραγωγή, ώστε άμα τή συμπήζει
αύτοΰ εις νέφος καί τή ταχεία καταψύξει έν τή ψυχρά άτμοσφαίρα,
χείμαρροι βροχής καταπίπτουσι, διακοπτόμενοι σύν τή παρελεύσει τοΰ
νέφους.
Χαρακτηριστική δ’ είναι ή πνιγηρά οσμή, ήν άναδίδουσιν οί άτμοί
ούτοι. Οί μέν άτμοί, οί έκ τής θερμάνσεως τής θαλάσσης κατά τήν
βάσιν τοΰ όρους παραγόμενοι, εϊσίν άπλοι άτμοί ύδατος καί ούτε γεΰσιν άλλοίαν δεικνύουσιν ούτε οσμήν. Άλλ’ αί μικραί άτμώδεις στήλαι,
αΐτινες ολίγον τί ύψηλότερον άναβιβάζονται έκ τών ρωγμών καί ρηγ
μάτων καί τών μεταςύ τών βράχων κενών χασμάτων, κατέχουσι τήν
οσμήν τοΰ ύδροθείου εις ύπατον βαθμόν καί καλύπτουσιν άμέσως διά
τεφροΰ επιχρίσματος άργυρά νομίσματα καί χρυσά αντικείμενα. Αναν
τίρρητος είναι καί ή ύπαρξις άερώδους ύδροχλωρίου έν τω άτμώ τούτω,
πάραυτα δ’ έρυθραίνεται έν αύτώ ό^δ ήλιοτοοπίου κ.υανοΰς δοκιμαστικός
χάρτης.Έν τισι δέ σημείοις άναδίδεται καϊ έτερον άε'ριον,πνιγμόν, βήχα
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καί δακρύρροιαν προκαλουν,όπερ καί δι’άντιδραστηρίων έπηλήθευσα δτι
είναι διοξείδιον θείου.Άνασκάπτων διά τής σφύρας ρωγμήν τινα έπί τής
όδοϋ Βουλκάνου, έξ ής έπιμόνως άνέθορε λευκός άτμός, εύρον μεταςύ
λευκών προϊόντων έςαχνώσεως, άτινα έχουσι γεΰσιν ά>μυραν και στυφουσαν καί είναι κρυσταλλικά, καί πολλά κρυσταΰλίδια κίτρινου θείου,
ών ή ύπαρξις καί θεωρητικώς δικαιολογείται έκ τής συγχρόνου έπ αλλήλων έπιδράσεως τοΰ ύδροθείου καί τοΰ διοξειδίου τοΰ θείου τών άτμών.
Έξετάσας τούς κρυστάλλους τούτους διά μεγεθυντικού φακού εύρον
έκτος τελείων κύβων χλωριούχου νατρίου (θαλασσίου άλατος) καί λευ
κήν ουσίαν άμορφον καί μετά τοΰ άποκεκριμένου- θείου προς δενδριτικά
σχήματα συμφυρομένην. ΊΙ ούσία αύτη συνίσταται έκ θειικοΰ νατρίου,
θειικοΰ ύποξειδίου τοΰ σιδήρου, χλωριούχου νατρίου καί θειικοΰ άσβεστίου ήτοι γύψου. Συνέλεξα πολύ τοιοΰτο θειον, άλλ’ ό χαλαρός τών
κρυστάλλων αύτοΰ σύνδεσμος δέν έπέτοεψε τήν διαφύλαξιν. Περί δέ τήν
εσπέραν τής αύτής ήμέρας έβεβαιώθην δτι έκεϊ, ένθα τό νεοπλασθέν
όρος έρείδεται έπί τοΰ άρχαίου κώνου τοΰ 1707. έσχηματίσθησαν αλη
θείς θειονιαί, καθ’ άς έξ έδάφους ύπέρ τούς 100° θερμού έξακοντίζονται
ύδρατμοί έναλλάξ κεκορεσμένοι δι’ ύδοοχλωρικοΰ οξέος, δι’ ύδροθείου καί
διά θειώδους οξέος. Κατά τήν εσπέραν έκείνην ό έκ τοΰ οροπεδίου άνερχόμενος άτμός δέν ήτο πλέον καθαρώς λευκός, άλλά μετείχε' πως καί τοΰ
κίτρινου, δπερ ήμεϊς τότε άπεδίδομεν εις τήν ύπερβολήν τής θερμοκρα
σίας, άλλ’ δπερ, καθώς μετά βεβαιότητος άπέδειξεν ή μετά πολλάς
ήμέρας παρατήρησις, ώφείλετο εις τήν μετά τών ύπερθέρμων άτμών
τοΰ ύδατος έξάχνωσιν άτμώδους ύπερχλωριούχου σιδήρου.
ΤΙμέραν τινά θυελλώδη, τήν 1 4 Φεβρουάριου, σφοδρός νότιος άνεμος
ώθών τον ατμόν προς τήν έξαρσιν έποίει τήν περιφέρειαν αύτής εντελώς
άπρόσιτον ούτε καν ή άναπνοή ήτο δυνατή έν άποστάσει μείζονι τών
100 μέτρων άπό τοΰ λόφου. ’Επειδή λοιπόν ή άτμόσφαιρα μοί παρίστατο σχεδόν κεκορεσμένη άερίων καί άτμών, έπεχείρησα ν’ άναλύσω
τον άέρα. Διά μυζητήρος διωχέτευσα 30 λίτρα άέρος δι’ άραιοΰ καί
χημικώς καθαρού διαλύματος καυστικού κάλεος, δπερ προεξετασθέν εύρέθη παντελώς έστερημένον άνθρακικοΰ οξέος’ μετά παρέλευσιν
ώρας, σχηματισθέντων κρυστάλλων έν τω καυστικώ κάλει, διέκοψα τήν
διοχέτευσιν τοΰ άέρος. Τό καυστικόν κάλι άπεδείχθη έντελώς κεκορε
σμένου. Φυλάξας μέρος τοΰ διαλύματος όπως έν Άθήναις επιχειρήσω
τον προσδιορισμόν τών σχετικών ποσοτήτων τών διαλυθέντων άερίων,
προέβην ένταΰθα μόνον εις τήν κατά ποιόν άνάλυσιν καί έβεβαίωσα
δτι τό καυστικόν κάλι είχε μετα.βληθή έντελώς εις άνθρακικόν, θειικόν,
θειώδες, χλωριοΰχον καί θειοΰχον κάλιον δθεν επεται δτι ό έξετασθεΐς
άτμός έκτος πολλοΰ ύδρατμοΰ ένεϊχεν άνθρακικόν οξύ. θειικόν οξύ, θειώ—
δες οξύ, ύδροχλώοιον καί ύδρόθειον και ότι έν τω μίγματι τούτω προεςεϊχον τό άνθρακικόν καί τό ύδροχλωρικόν όξύ, είποντο έν έλάσσονι
άναλογία τό θειώδες καί τό θειικόν όξύ καί ένυπήρχε κατ’ ίχνη αισθητά

"ό θειώδες όξύ,
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'Η έκρηξις του 1866 καί δια. πολλας άλλας πρωτοφανείς παρατη
ρηθείς θέλει μείνει αξιομνημόνευτος, βέβαιον όμως είναι ότι κατ ’ αύτήν
τό πρώτον μετ’ αποδεικτικής βεβαιότητος παρετηρήθησαν πραγματικοί
γ.Ιόγις καιοιιένων άτρίων. Άνελθόντες την νύκτα της ήμε'ρας ταύτης
επί τον παλαιόν κρατήρα,ώς τοιοΰτον δ’έννοώ πάντοτε τον της έκρήξεως
τοΰ 1707,εϊδομεν την κορυφήν της έξάρσεως τού Βουλκάνου έν άποστάσει οΰ μείζονι τών 40 με'τρων καί μόλις κατά 15 ή 16 με'τρα χαμηλοτε'οαν ημών, έξ ης ύψηλαί φλόγες, ύψους 1 η καί 1 ’|2 με'τρων του
λάχιστον, έν είδει όρμητικώς έξακοντιζομε'νων ύποκυάνων ή ύποκιτρίνων
γλωσσών περιλείχουσι γιγαντιαίους βράχους ερυθρούς καί ώσεί διαφα
νείς έκ της πυρακτώσεως καί συναρπάζουσαν άντίθεσιν άποτελούντας
προς τό πανταχόθεν περιβάλλον αυτούς σκότος.Οί βράχοι ούτοι, οϊτινες
έκ της έπηρείας τοΰ πυρός καί των όξύνων ατμών έν τω φωτί της
ήμε'ρας παρίστανται λευκοί καί έκ τής διαβρώσεως έντελώς πορώδεις,
έν ώρα νυκτός έκχέουσιν άπαντες έρυθρόν φώς, δπερ άνακλώμενον
έπί τών άεννάως, δίκην ούρανομήκους στήλης άνερχομε'νων, λευκών
ατμών, παρέχει εις αυτούς μαγευτικήν έρυθράν ανταύγειαν, ορατήν καί
άπό τής νήσου Θήρας. Περί τής τοιαύτης ανταύγειας γράφουσιν οί φυσιοδίφαι,ότι παρατηρεϊται συνήθως άνωθεν τών έν έκρήξει διατελούντων
κρατήρων- περί πραγματικών φλογών όμως ούδαμοΰ γίνεται μνεία.Είναι
δ’ όντως τό θε'αμα έν ώρα νυκτός μαγευτικώς ώραϊον καί φοβερόν,
όταν έκ μέν τών πλευρών του παλαιού κρατήρος αΐ θειονιαί, ένθα ή
εξαρσίς έρείδεται έπί του παλαιού κρατήρος, έκχε'ουσι τό ήπίως κυανούν φώς τού καιομε'νου θείου, ολίγον περαιτέρω έπί τής κορυφής έκρήγνυνται αί καταπληκτικά! καί διαφανείς συνάμα φλόγες τών καιομένων αερίων καί τά πε'ριξ οίονεϊ συναρπάζονται ύπό τών πανταχόθεν
μετ’ έκκωφωτικού συριγμού έξερχομε'νων ατμών, ών ό άεί κινούμενος
χιονόλευκος πε'πλος έκ διαλειμμάτων φωτίζεται δίκην βεγγαλικού φω
τός ύπό τών ποικιλότερων χρωμάτων. Καί ό άπαθε'στερος τών ανθρώ
πων καταλαμβάνεται τουλάχιστον ύπό αμηχανίας έν μέσω τής τοιαύτης
τύρβης τών έπαναστατημένων στοιχείων.
Θεώμενοι έπί πολλάς ώρας έκ τής ύψηλής ήμϊν σκοπιάς τών ένώπιον
ήμών καί ύφ’ ήμάς τελουμε'νων φαινομένων τούτων, έσυνειθίσαμεν αυτά
έπί τε'λους καί ένεθαρρύνθημεν εις τρόπον ώστε κατήλθομεν διά με'σου
τών πνιγηρών ατμών τών θειονιών μέχρι τοΰ σημείου ένθα αί άναφυσώμεναι φλόγες καί τό διάπυρον τών βράχων ήμπόδιζον την προε'λασιν.
Εκεί δέ είσαγαγών μεταςύ ρωγμών έπί τών βράχων,δθεν αΐ φλόγες άνεδίδοντο.μακρόν σωλήνα έκ δυστήκτου ύάλου,ήνωμε'νον κατά τό αντίθετον
άκρον δι’ έλαστικού κόμμεος μετά σωλήνων 15 έκατοστομ,ε'τρων μήκους
καί έκατε'ρωθεν εις λεπτάς ακίδας άποληγόντων, καί ροφών δι’αύτών τον
άε'ρα,κατ’άρχάς διά τού στόματος,κατόπιν δέ (είχε τότε παρε'λθει τό με
σονύκτιον) διά τού έν τάχει κομισθε'ντος μυζητήρος, κατώρθωσα νά συντήξω διά τού καμινευτήοος αυλού τάς ακίδας τών παρεντεθειμένων μι
κρών σωλήνων καί νά συλλέξω ούτωτό άέριον, τ’ όποιον έξερχόμενον έζ.
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τών ρωγμών, έκαίετο καί έσχημάτιζε τάς μνημονευθείσας άνωτε'ρω φλό
γας. Τό άε'ριον τούτο άπεδείχθη, κατόπιν άναλύσεως έν’Αθήναις έπιχειρηθείσης, συνιστάμενον έξ ύδρογόνου,μεθανίου ήτοι έλώδους άνθρακούχου
ύδρογόνου, ύδροχλωρικού όξε'ος,ανθρακικού οξέος καί οξειδίου τοΰ άνθρα
κας. Ήτο δέ αύτη ή πρώτη πειραματική άπόύιιζιτ. τής έκλύσεως άναφλεξίμων αερίων κατά τάς ήφαιστείους έκρήξεις.—Κατήλθομεν, δέ τήν
νύκτα ταύτην μέχρι σημείου τής έξάρσεως, βρεχομένου ύπό τής θαλάσσης,
ένθα παρέλαβον ήμάς δύο μικραί λέμβοι, ών ού μόνον ή λευκή έλαιοβαφή έγε'νετο αμέσως μέλαινα, αλλά καί ή πίσσα τών σανίδων εύρε'θη.
τετηγμένη.
Ούτως είχον τά πράγματα μέχρι τής πρωίας τής 13 Φεβρουάριου.
’Ήδη τήν 2αν Φεβρουάριου, τούτέστιν μίαν ήμέραν μετά τήν άφιξιν
ήμών, ήκούσαμεν περί ώραν 8. 35’ τής νυκτός ισχυρόν δούπον, ώσεί
κρότον τηλεβόλου, σύν τώ όποίω άνυψώθη εις άθεόρατον ύψος πυκνόν
καί σκοτεινώς τεφρόχρουν νέφος, τ’ όποιον διεδέχθη μετά 3—4 δευτερό
λεπτα ή συνήθης λευκή τοΰ ατμού στήλη. Περί ώραν 10.22’ τής αύτής
έσπέραςνέος κρότος ακαριαίος ήκούσθη, εις ον εϊπετο παρατεταμένη ύποχθόνιος βροντή διάρκειας τουλάχιστον 2 λεπτών, ήν πάλιν διεδέχθη ή
πυκνή τού καπνού στήλη, ήτις όμως τήν φοράν ταύτην άνύψου μετ’
αύτής καθέτως εις τόν αέρα στήλην έρυθρού πυρός τουλάχιστον 60—80
μέτρων ύψους, συνισταμένην έξ άπειρων μικρών σπινθήρων καί διαρκέσασαν ορατήν έπί 21 δευτερόλεπτα. Μετά ταύτα πάλιν ήκούσθησαν 3
άσθενέστεραι έκρήξεις, άπό δέ τής ώρας 10. 30' δι’ όλης τής νυκτός
έπεκράτει πλήρης ήρεμία.
Τήν 10 Φεβρουάριου λίαν πρωί άνήλθομεν δι’ έλικοειδούς άτοαπού,
ήν οί ναΰται τής «Άφροε'σσης» είχον χαράξει έπί τού βορείου μέρους
τού άμμώδους κώνου τής έκρήξεως τού 1707, καί είσήλθομεν εις τόν
πραγματικόν κρατήρα τής έκρήξεως έκείνης, ό'στις παριστά έδαφος
χοανοειδές, έλαφρώς πρός τό κέντρον κεκλιμένου, έχει διάμετρον 60 με'
τρων καί συυίσταται, ώς ό κρατήρ τού Βεζούβιού, έκ λεπτής άμμου,
δυσχεραινούσης τήν διάβασιν. Ολόκληρος ό κρατήρ διηυλακούτο ύπό
μακρών ρωγμών καί σχισμών, αΐτινες δέν ύπήρχον τήν προτεραίαν, ή δέ
θερμοκρασία τού εδάφους αύτού είναι πρός τήν μεσημβρινήν περιφέρειαν
κατά τινας βαθμούς άνωτε'ρα τής τού βορείου χείλους, τού μάλλον άπό
τής έκρήξεως τού Βουλκάνου άπε'χοντος. Οί ένταύθα τυγχάνοντες τραχειτικοί βράχοι ένδον μέν είσί μέλανες καί όμοειδώς τετηγμένοι, ή δ’ έξωτερική αυτών έπιφάνεια καλύπτεται ύπό κίτρινου έπιχρίσματος, προερχομένου άναμφιβόλως έκ τής έπιδράσεως όξύνων άτμών κατά τήν τού
1707 έκρηξιν καί ή ήφαιστεία σποδός (άμμος) ένταύθα είναι κίτρινη,
ένώ εις τάς πλευράς τού κώνου είναι φαιομέλαινα. ’Εκ τής σποδού
ταύτης διά τού χρόνου έσχηματίσθη χούς, έν τώ όποίω φύονται ολίγαι
άγριοσυκαΐ, ολίγα χόρτα καί ύψηλόμισχοι γαρυφαλέαι, ών οί σπόροι
ύπό τού ανέμου βεβαίως προσαχθέντες, έριζοβόλησαν ένταύθα. Ετι δ
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εύρέθησαν άνθοΰντα τά Senecio vernalis, Rumex bucephalophorus καί Erodium cicutarium.
Άφιχθέντες περί ώραν 10 π. μ. έπι του ύψηλοτέρου σημείου τοΰ
νοτίου χείλους τού κρατήρος, διεκρίναμεν σπουδαιαν άλλοίωσιν επί της
κορυφής τοΰ Βουλκάνου, διότι ού μόνον οί τε'ως μελάνες βράχοι, ένεκα
των χθεσινών φλογών κατεθρυμματίσθησαν καί έγένοντο λευκότατοι,
άλλα καί έπιμηκες ρήγμα καθ’δλην την κορυφήν, τουλάχιστον 15 μέτρα διήκον εκ μεσημβρίας πρός βορράν καί βάθους πλέον τών 2 μέτρων
εύρίσκετο ενώπιον ημών. Έκ τοΰ ρήγματος τούτου, ό'περ επί τοΰ πα
ρόντος βεβαίως έπέχει τόπον κρατήρος, έξήρχετο προς παμμεγίστους
όγκους στροβιλούμενος λευκός ατμός. Ή βιαία έξοδος τοΰ άτμ.ο·., όστις
αμέσως ύπεράνω τοΰ ρήγματος ήτο σχεδόν ά'χρους ή έλάχιστόν τι ύποκίτρινος καί εντελώς διαφανής, άνελάμβανε εις ύψος μικρότερου τοΰ μέ
τρου τήν λευκότητα τοΰ ατμού,εντεύθεν δέ όφθαλμοφανώς καί τεραστίως
έξογκούμενος μετεβάλλετο εις τά ώσεΐ ζυμούμενα νέφη, συνωδεύετο σήμε
ρον ύπό συνεχούς κρότου, οίον μόνον πολλαί άτμομηχαναί συγχρόνως δι’
άνεώξεως τών δικλείδων τού ατμού αυτών έκκενούμεναι ήδύναντο νά παραγάγωσιν. Άλλ’ ό κρότος ούτος έγένετο έξαισίως καταπληκτικές περί
ώραν ΙΟην 10', εις βαθμόν ώστε ούδεμία διά φωνής συνεννόησις ήμών
ήτο δυνατή. Συνάμα δέ ούτε άναφύσημά τι καπνού κεχρωσμένου ή λί
θων ήδυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν. Τότε όμως έτερον φαινόμενο
*
έξή—
γειοε τήν έκπληξιν ήμών τόσον άνέλπιστον, όσον καί διδακτικόν διά
τήν έξήγησιν τών φαινομένων τής παρούσης έκρήξεως. ’Από τής θέσεως ήμών επί τοΰ παλαιού κρατήρος τό βλέμμα περιελάμβανεν έκτος
τοΰ άτμίζοντος λόφου τοΰ Βουλκάνου, πρός τά δεξιά ήτοι νοτιοδυτικώς
ολόκληρον τήν θάλασσαν μέχρι τής Άσπρονήσου καί εντεύθεν τον με
ταξύ τής ΙΙαλαιάς καί τής Νέας Καϋμένης όρμον τοΰ Αγίου Γεωρ
γίου, έν ώ, ώς ανωτέρω άνέφερον, παρετηρήσαμεν πρό τινων ημερών
τόν έν τή θαλάσση στρόβιλον, ώς έκ τών άθρόων έκεϊ άναδιδομένων αε
ρίων. Ό στρόβιλος ούτος έφάνη ήμϊν σήμερον εις άκρον ταραχώδης καί
ύπό τών ατμών τής θερμής θαλάσσης περιδινούμενος. Αίφνης, ήτο ή ώρα
10.12', εϊδομεν, καί δεν έπιστεύομεν τούς οφθαλμούς ήμών, άναδύοντα
έν μέσω τών άφρών μέγαν καί γωνιώδη μέλανα βράχον, καθέτως, ώςπερ τι κήτος, άνυψούμενον, μετ’ ολίγον κατακλινόμενον καί πάλιν άνορθούμ.ενον, όπως περί ώραν 10. 16' έντελώς πάλιν έξαφανισθή. Καίτοι
δέν ήτον ευχάριστος ή διαμονή ήμών έπι τής σκοπιάς ήμών ταύτης,ή πε
ριέργεια ό'μως καί τό ένδιαφέρον πρός τό έκτυλισσόμενον φαινόμενον δέν
έπέτρεψεν ήμϊν ν’ άπομακρυνθώμεν ούτε δτε ναύτης τις έκ τής προσδεδεμένης, ώς εΐρηται, έν τώ μεταξύ Μικράς καί Νέας Καϋμένης στενώ
Αφροέσσης αποστολείς, ύπενθύμιζεν ήμϊν τήν ώραν τοΰ γεύματος. ΙΙερι
ώραν 1 μ. μ. έπανελήφθη ή άνάδυσις καί μετ’ ολίγον έξαφάνισις βρά
χων, ούχί έπι τής αύτής ακριβώς θέσεως- περί τήν 6 όμως μ. μ. ένεφανίσθησαν τοιοΰτοι βράχοι έκ πολλών ταυτοχρόνως σημείων, ίνα μη-

δέποτε πλέον έξαφανισθώσΓ. Τήν δέ νύκτα έκ νέου άνελθόντες εις τον
παλαιόν κρατήρα, άπηλαύσαμεν θέαμα έξαίσιον, μεγαλοπρεπέστερο·
*
τού όποιου ολίγοι βεβαίως θνητοί ήξιώθησαν νά ϊδωσιν. ’Ακριβώς κά
τωθεν ήμώ
*
καί έν σμικρα άποστάσει έξηκόντιζε δίκην πεπυρακτωμένης
ύψικαμίνου τούς λευκούς καί περί τήν ρίζαν αύτών βαθέως έρυθρώς κεχρωσμένους άτμούς ό μυκώμενος Βουλκάνος, ένώ πανταχόθεν έπλήρου
τον αέρα ό σπαράσσων ήμάς διάτορος συριγμός τοΰ άτμοΰ, ύπεράνω δ’
έξηπλούτο πλατύ νέφος καλύπτον τόν ούοανόν. ΙΙέραν δε τοΰ Βουλ
κάνου άνέδυεν έκ τών άφρών ή νέα βραχώδης νήσος, εις ήν τότε έδώ—
σαμεν πάνυ δικαίως τό όνομα τής ’Αφροέσσης. Οί βράχοι αύτής έν
τώ σκότες ■ τής νυκτος έφαίνοντο καί έν μέσω τού ύδατος διάπυροι,
άλλ’ ήδη δέν ήσαν μεμονωμένοι, άλλά συμπαγείς καί άποτελοΰντες
πεπυρακτωμένην νήσον 2 — 3 μέτρων ύψους καί τουλάχιστον 30 μέ
τρων περιφέρειας. Έκεϊ δέ ένθα ά'λλοτε εϊχομεν παρατηρήσει τόν τών
αερίων στρόβιλον έν τή θαλάσση, φαίνεται ότι ούτος ε’σέτι ύφίστατο, διότι μεταξύ τών έξαρθέντων βράχων καί τής Νέας Καϋμένης,
περιεφέροντο έπι τής θαλάσσης καί έκινοΰντο τήδε κάκεϊσε φερόμεναι
ύπό τής πνοής τοΰ άνέμου γιγαντιαϊαι φλόγες, έδώ σβεννύμεναι, έκεϊ
άναλάμπουσαι, ούχί πλέον άχροοι καί διαφανείς, ώς αί χθες έπι τοΰ
κρατήρος τοΰ Βουλκάνου παρατηρηθεϊσαι, άλλά λευκοί, λευκόταται ώς
αί τοΰ φωταερίου, ών ή λάμψις ύπερακοντίζουσα τό έρυθρόν πΰρ τών
βράχων άπετέλει θέαμα, εις ήμάς δ’ έντύπωσιν, οίαν ούδείς κάλαμος
δύναται νά περιγράψη. ‘Ομολογώ ότι σπανίως είχον συγκινηθή εις
παρόμοιον βαθμ.όν καί άσυνειδήτως ένεπλήσθησαν δακρύων όλων ήμών
οί οφθαλμοί έπι τώ θεάματι τοΰ έν μέσω τής άγρίως έπαναστατημένης
φύσεως ήρέμα παρατασσομένου ποικιλοχρόοσ πυροτεχνήματος. Συνδυάζοντες δέ ταΰτκ έν τώ βλέμμ.χτι ήμών μετά τής ύπέρ πάσαν περι
γραφήν γραφικής οψεως τών πε'ριξ τοπίων, άτινα ένθεν μέν έφωτίζοντο
ύπό τοΰ σκοτεινού πυρός τών βράχων καί άτμών, ένθεν δέ καί εις μεγάλην περιφέρειαν ύπό τών έκθχμβωτ'.κώς λευκών φλογών, ένώ ύπερ
άνω πάντων τούτων τό ήρεμον άργυοόχρουν φώς τής Σελήνης έχεεν ώσεϊ
πέπλον άμυδρώς φωτοϋφή ύποπράσινον, βεβαίως καί σήμερον είσέτι ένθουσιώμεν, άναπολοΰντες εις τήν μνήμην ήμών τήν στιγμήν εκείνην τής
ύπερτάτης ήμών συγκινήσεως έπι τή ήρέμω, άλλ’ οΰχ ήττον άκατασχέτω δράσει τών τής φύσεως δυνάμεων, αΐτινες σήμερον ήθέλησαν ν’
άναπτύξωσι τήν μεγαλοπρεπεστάτην αυτών α’ίγλην, ΐν αύριον διά τής
καταστροφής καί τής βίας έτι φοβ-ρωτέραν διατυπώσωσι τήν άντίθεσιν.
Τήν νύκτα τούτην τής 13 πρός τήν 14 Φεβρουάριου, περί ώραν
1.45' ή νυκτοφυλακή τής ’Αφροέσσης άντελήφθη πρωτοφανούς κρότου
ώσεί έκ τής έκρήξεως πολλών όμοΰ πυροβόλων, εις τόν όποιον εϊπετο ό
* Ίδε εικόνα Λ’, ένθα ύπό παριστώσαν τάς ηφαιστείου; Καυμένας νήσους
εικόνα έσχεδιάσθησαν πέντε φάσεις τής πρώτης αναδύσεως τών διαπύρων βρά
χων τής’Αφροέσσης από τής 9.20 μέχρι τής 10 π. μ. ώρας.
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βίαιος έξακοντισμός εϊς τά ύψη πυκνού νέφους μελανός καπνού' άλλα
συγχρόνως νικούσαν ολίγον μετά ταΰτα την σωρηδόν πτώσιν λίθων και
άμμου έπί τών πλευρών τού παλαιού κώνου, ενώ συνάμα τό έδαφος της
Νέας Καϋμένης έσείετο καί έπί 1' λεπτόν παρετείνετο ύπόκωφος βροντή,
οίονεί έκ τών έγκάτων της νήσου έξερχομένη.
"Οτε δέ την πρωίαν έξήλθομεν εις την προκυμαίαν, εϊδομε/ πλείστας ρωγμάς καί βαθέα ρήγματα έπ’ αύτής καί έπί τών οίκίσκων της
Νέας Καϋμένης, μία δέ τις οικία έπί τού Ν Λ-άκρου της νήσου, χθες
ορθή έτι, σήμερον είχεν άνατραπη. Τήν ένέργειαν ταύτην άπεδίδομεν
εϊς τόν πιθανόν τής νυκτός σεισμόν, άπεδείχθη όμως κατόπιν ότι ώφείλετο εις τήν προϊοϋσαν καθίζησιν τού μέρους τούτου τής Νέας Καϋμέ
νης, προκληθεϊσαν έκ τής έζάρσεως τού Βουλκάνου.
Έκ τών νέων τούτων ρωγμών άνεδίδετο θερμός άτμός, ένίοτε καί
σίζων,πανταχοΰ δέ μεστός ύδροθείου, έκ δέ τών θειονιών μεταζύ Βουλκά
νου καί παλαιού Κρατήρος μετεδίδετο σφοδρά όσμή θειώδους οξέος, όοειλομένου εϊς τήν ζωηράν καύσιν τού θείου. Καθόλου εϊπεϊν προδίδεται
κατά τήν έκρηξιν ταύτην πανταχοΰ ή παρουσία τού θείου, έν τω άέρι,
έν τω άτμω, έν τή ύγραινούση τόν Βουλκάνον θαλάσση καί έν τω έδάοει καί είναι άξιον παρατηρήσεως ότι άκοιβώς ένταύθα, ένθα άλλοτε
ύπήρχεν ή θερμή θειοπειγή, ή καλυφθεϊσα νύν ύπό τού Βουλκάνου, φαί
νεται νά ΰπάρχη ή κυριωτέρα πηγή τού θείου τούτου' έν δέ τή έπικρατούση νύν ύψηλή τού έδάφους θερμοκρασία άναφλέγεται τό θειον,
τοϋθ ’ δπερ έν ώρα νυκτός καθίσταται ορατόν διά τών πολλών κυανών
φλογών. "Οταν ποτέ παύσωσι τά σημερινά τής ένεργείας φαινόμενα
και ψυχθή τό έδαφος πάλιν, είναι πιθανόν νά εύρεθή πολύ τό αυτο
φυές θειον ένθα νύν μυκών,ται αί θειονιαί.
Έκτος τού θείου παρουσιάζεται άφθονώτατος ό σίδηρος έν άπάση
τή επηρεαζόμενη ύπό τής έκρήξεως έκτάσει. Ού μόνον συμβαίνει έν
ταύθα έν γιγαντιαίω μέτρω άνωθεν τής κορυφής τού Βουλκάνου καί έν
άμέσω γειτνιάσει τών φλογών, άδιάλειπτος έξάχνωσις ύπερχλωριούχου
σιδήρου, ώς άναντιρρήτως μαρτυρεί ή έουθροκιτρίνη χροιά τών εις ολί
γων μέτρων ύψος άπό τού Βουλκάνου συμπυκνουμένων νεφών του ατ
μού, άλλα καί έκ τής Άφροέσσης, όπόταν αύτη είχεν άνυψωθή άρκούντως, άνέθορε τΟ'.οΰτος έρυθροκίτρινος,τό τής ορυκτής ώχρας χρώμα δεικνύων άτμός' έπειτα δέ άνεΰρον έν τώ έκ τών ρωγμών τών διαπύρων
έτι βράχων έξορμώντι άτμω πάντοτε καί τι ποσοστόν θειικού σιδήρου,
δπεο φαίνεται νά συμπαρεσύρθη μηχανικώς. Μάλιστα όμως ή θάλασσα
καί προ πάντων ή τάς άκτάς τού Βουλκάνου καί τής Νέας Καϋμένης
βρέχουσα. είναι μεστή σιδήρου, δστις ύπό διαφόρους μορφάς ύπάρχει
έν τοϊς θερμοτάτοις σημείοις τής θαλάσσης κατά. 5—0 . Τοσούτω
δέ μοί φαίνεται περίεργος ό σχηματισμός τού έκ σιδήρου ιζήματος έν
τώ θαλασσίω ύδατι, ώστε δέν είναι άπό σκοπού ιδιαιτέρα τις μελέτη
περί τής γενέσεως αύτού. ΊΙ μελέτη αυτή θέλει κυρίως διαλευκάνει
τήν απορίαν ήμών, τό πρώτον προς τήν Νέαν Καϋμένην προσεγγιζο-
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μένων, διά τάς ποικίλας καί άποτόμως παραλλασσούσας χροιάς,
ας έδείκνυεν ή ώς ύπό ποικιλοχρόων ρευμάτων διηυλακωμένη θάλασ
σα. Ού μ,όνον άποτόμους διαφοράς θερμοκρασίας έδείκνυον τά ρεύματα
ταύτα, άλλα καί ό χρωματισμός αύτών έποικίλλετο, άπό βαθέος πρα
σίνου αίφνης μεταπίπτων εις λευκόν γαλακτόχρουν καί άπό σχεδόν αίματοχρόου εϊς ώχροκίτρινον (δρα σελ.181). Σπουδαία άναμφιλέκτως πρέπει
νά ήναι ή συμμετοχή τού σιδήρου εις τά φαινόμενα ταύτα, διότι οπού
δήποτε έξετάση τις τούς ύπό τής θαλάσσης βρεχομένους βράχους, τάς
βαθμίδας τού κρηπιδώματος τής προκυμαίας καί αύτό τό καθιζηθέν έδα
φος τής Νέας Καϋμένης, πανταχοΰ εύρίσκει έν έρυθρόφαιον, σκωριόχρουν
καί γλοιώδες ίζημα, έχον πάχος 2-3 έκατο στο μέτρων. Τό ίζημα τούτο
έξετάσας, εύρον ότι εύκόλως διαλύεται έν ύδροχλωρικώ όξεϊ, έγκαταλεϊπον άδιάλυτον λεπτήν κόνιν λευκήν. Αύτη μέν συνίσταται έκ πυριτικού
τίνος άλατος, μή διαλυτού έν ύδροχλωρικώ όξεϊ, συνισταμένου έκ πυρι
τικού οξέος, άργίλλου καί άσβέστου, καί έκ σημαντικής ποσότητος έλευθέρου πυριτικού οξέος' τό δ’ έν τώ ύδροχλωρικώ όξεϊ διαλυτόν μέρος
τού έρυθοοφαίου ιζήματος, δπερ είναι καί τό πλεϊστον αύτού, είναι κα
θαρόν ύδροξείδιον τού σιδήρου. Τοσαύτη δ’ είναι ή ποσότης αύτού, ώστε
όπόταν ή έπιφάνεια τής θαλάσσης ταραχθή ύπό πνέοντος άνέμου, τά κύ
ματα συμπαρασύρουσι τό άναταρασσόμενον λεπτοφυές ίζημα καί έν άκαρεϊ
βάφεται σκοτεινώς αίματόχρους ολόκληρος ή έκτασις τής θαλάσσης περί
τήν νήσον. ’Αλλά νύν έπέρχεται έκρηξίς τις έπί τού κρατήρος τής κο
ρυφής τού Βουλκάνου : ή πνοή τών πρός τά έξω τεινόντων άτμών
είναι τοσαύτη, ώστε έκτος τών έκ τής έπιφανείας τού όρους άναδιδομένων, διέρχονται καί διά τών ρωγμών τών βράχων καί με'χρι τής θαλάσ
σης, τό δέ πολύ έντός τών άτμών τούτων ένυπάρχον ύδροχλώριον διαλύε
ται έν τω ύδατι, μεταβάλλει τήν άντίδρασιν αύτού εις όξινον καί διαλύει
έν άκαρεϊ τό διαλυτόν έρυθρόφαιον ίζημα, έγκαταλεϊπον αίωρούμενον τό
είδικώς έλαφρότεοον έκ πυριτικών αλάτων συνιστάμενον καί κατάλευκον
μέρος τού ιζήματος. Τούτου ένεκα ώς διά μαγείας ή προ στιγμών τινων
αίματόχρους είσέτι θάλασσα καθίσταται γαλακτόχρους. Νύν όμως πάλιν
έξορμα άτμός μεστός άτμών σιδήρου: έφ’δσον τότε τό ύδωρ τής θαλάσ
σης δέν προσλάβη άλκαλικήν πως άντίδρασιν, ό προσελθών σίδηρος έν
μέρει διαλύεται εις τό ύπάρχον ύδροχλωρικόν όξύ, βάφων ούτω καί τήν
θάλασσαν καί τό λεπτόν αίωρούμενον ίζημα διά ζωηρώς κίτρινου χρώ
ματος. Τέλος δ' έπέρχεται παύλά τις, τό ύδωρ ψύχεται καί τά ιζή
ματα κατέρχονται πρός τόν βυθόν τής θαλάσσης' τότε δέ άναφαίνεται τό
σκοτεινώς πράσινον χρώμα, ήτοι ό φυσικός χρωματισμός τών ύδάτων
τού κόλπου τής Σαντορίνης.
Τήν σειράν ταύτην τών τού χρώματος μεταλλαγών κατώρθωσα έν
σμικρω πειραματίζων ν’ άναπαραγάγω. Λαβών ύδωρ διαυγές καί άχρουν, θερμοκρασίας δ’ άνωτέρας τών 90’ έκ τής παρά τόν άναδυόμενον
Βουλκάνον θαλάσσης, έβρασα αύτό έπί τινα χρόνον καί έςήτμισα' άφθόνως τότε έκλύεται άπό τού ύδατος άνθρακικόν όξύ έκ τοϋ άναμφισβητήΙωαννου Αρςενη «Ποικίλη Στοά»
13
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τως έν αύτώ διαλελυμένου δισανθοακικοΰ ύποξειδίου τοΰ σίδηρου, τή δέ
προσελεύσει τοΰ άτμοσφαιρικοΰ όςυγόνου θολοΰται τό ύδωρ καί γεννιέ
ται ίζημα άεί πληθυνόμενον έκ τοΰ σκοτεινώς αίματοχρόου ύδροξει—
δίου τοΰ σίδηρου. Είσίν αντιδράσεις αύται, αί ένταΰθα τελούμενα'.,
οΐας πας χημικός έκ τών έργασιών του έν τώ χημείω γιγνώσκεί' τό καταπλήσσον όμως είναι αί κολοσσιαία’, ποσότητες, αίτινες εις τάς αντιδρά
σεις ταύτας λαμβάνουσι μέρος, χωρίς ουδέ κατά κεραίαν νά παραλλάσσωνται οί νόμοι της φύσεως.
Την 14 Φεβρουάριου τό νέον όρος διετέλει έν διηνεκεί αύξήσεί' άνευ
κρότου τίνος η συριγμοϋ έξήρχοντο έ'κ τε της κορυφής καί έκ τών ακτών
οί ατμοί. Ή έπικρατουσα σιγή είχε τότε τί τό μελαγχολικόν καί μό
νος τυγχάνων έπι τοΰ παλαιού κρατήρος, θεώμενος τά ύπ’ έμέ συμβαίνοντα, κατελαμβανόμην ώσεί ύπό αισθήματος έγκαταλείψεως έν τη ά
γρια έρημω. Βράχος τότε διαρρηγνυόμενος καί έκ τοΰ ύψους κυλινδούμενος, παρηγαγε περίεργον σειράν ήχων έκ της πρός άλλους βράχους
προσκρούσεως, οΐτινες αίφνης έν τη φαντασία μου συνεδυάζοντο πρός
την ηρεμον άμα καί μελαγχολικήν μελωδίαν τοΰ δημώδους Γερμανικού
άσματος της Loreley τοΰ ’Αίνε.... Τί άρά γε είναι ό ήχος; ’Εάν
δέν ήμην έγώ, όπως άντιληφθώ αύτοΰ, ήδύνατο τάχα νά κληθή ήχος ;
Ήτο άρά γε στεναγμός τοΰ πίπτοντος βράχου ή λυπηρά αύτη μελω
δία ; Καί ύπήοχε τις ειρμός μεταξύ τής γενέσεως αύτής έν τή έρήμω
ταύτη καί τής έν άλλω τόπω καί ύπό άλλας περιστάσεις έμπνεύσεως
τοΰ ποιητοΰ καί άοιδοΰ ;
Περί ώραν 2. 25' είχον άνέλθει καί τά λοιπά με'λη τής έπιτροπής
εις τόν παλαιόν Κρατήρα, συγχρόνως δέ διεκόπη ή επικρατούσα ηρεμία
καί οξύς συριγμός έν άκαρεί σφοδρυνόμενος με'χρι χαοτικού, άπεοιγράπτως
ισχυρού πανταχόθεν πατάγου, διαρκε'σαντος έπι 2 λεπτά τής ώρας, διε—
δε'χετο αύτήν. Κατά τό διάστημα τούτο τρεις σφοδραί εκρήξεις άτμοΰ,
ώσεί τρεις εύκρινώς διακρινόμενοι κανονιοβολισμοί, έγε'νοντο έπι διαφόρων
σημείων τοΰ Βουλκάνου,δύο έπι τοΰ οροπεδίου καί έτε'ρα Β.Α. παρά τούς
πρόποδας τοΰ Βουλκάνου. Άλλ’αϊφνης ύπό σύγχρονον έκκωφωτικήν καί
παρατεταμένην βροντήν ήνοιχθη τό όροπε'διον καί έξώρμα τεφρόχρους
έν τώ κιτρίνω,πυκνός ατμός έν είδει άναρίθμων πυκνώς συνωθουμε'νων καί
έλικοειδείς στοοβίλους άποτελούντων νεοών. διωθουμένων μεταξύ τοΰ ώς
καί πρότερον έν σιγή άνερχομένου λευκού άτμοΰ. Τά νε'φη ταΰτα, καθε'τως έξακοντιζόμενα, έσχημάτιζον ύψίστην στήλην καπνοΰ τούλάχιστον
50 με'τρων διαμέτρου, ήτις βραδέως μόνον μετετοπίζετο κατά τήν διεύθυνσιν τοΰ πνέοντος άνεμου, φθάσασα δ’εις ύψος 200—300 μέτρων,
έξετείνετο έν τώ ύψει, πυκνή πάντοτε καί συμπαγής, εις άπειραρίθμοβς
κλάδους, οΐτινες ώσεί στάχεις άπεμακρύνοντο άκτινοειδώς. Τοιαύτας έκκρήξεις άτμοΰ εϊχομεν παρατηρήσει πλειοτέρας ήδη, άλλ’ ούδεμία ύπερέβη τό ύψος 200 μέτρων, ούδεμία δ' έπίσης 'έφερε μεθ’ έαυτής άμμον
ή λίθους, ήσαν δηλαδή έν άλλαις λέξεσι άπλαϊ εκρήξεις άτμοΰ, όστις έν
τοϊς διαπύροις έγκάτοις τού ορούς συνωθούμενος καί περικλειόμενος, άπο-

ΣΤΟΑ

195

κτήσας δέ τούτου ένεκα μεγιστην έλαστικήν τάσιν, άπετίναξεν, όπόταν
αύτη έγίνετο ύπερβολική, παν τό έπιπροσθοΰν έμπόδιον καί κατέκτησε
βιαίως τήν πρός τά έξω δίοδον. Πιθανώς εις τήν τοιαύτην ορμήν αύτοΰ
νά όφείληται ή τεφρά χροιά, ήν τότε βεβαίως ό συμπαρασυρόμενος κονιορτός τών συντριβομένων βράχων μεταδίδει εις αύτόν.
Έκ τής έπι τοΰ νοτίου χείλους τού παλαιού Κρατήρος σκοπιάς ήμών
έφαίνετο καί σήμερον, 14 Φεβρουάριου, ή έν τώ σχηματίζεσθαι εύρισκομένη νήσος μεταξύ Νέας καί ΙΙαλαιάς Καϋμένης έν τή είσόδω τοΰ όρμου
τοΰ άγιου Γεωργίου' χωρίς πλέον νά έξαφανισθή ό άναδυόμενος βρά
χος, διεκρίνετο έν μέσω πυκνού άτμοΰ ότέ μέν σμικρυνόμενος, ότέ δέ υ.εγεθυνόμενος. Ή έν σελ. 178 ύπό τήν άποψιν τών Καϋμένων Νήσων παρατιθεμένη εϊκών (Α') παριστα τάς προσπάθειας τών άναδυομε'νων βρά
χων νά συμπηχθώσι πρός νήσον, ας έπι 48 λεπτά, από τής ώρ. 10.12
έως τής 11ης, ίχνογραφών παρηκολούθησα.
Άλλά τήν 15 Φεβρουάριου ή νήσος αύτη είχε, καθώς άνωτέρω
άνέφερον ήδη παγιωθή, ή δ’ έξαρσις ήτο γενική, διότι, ένώ πρό τινων
είσέτι ημερών έξωθεν τοΰ όρμου Αγίου Γεωργίου ό βυθός τής θαλάσ
σης έκειτο εις βάθος μεϊζον όλων τών σχοινιών ά έκέκτητο ή Άφρόεσσα πρός καταμέτρησιν τού βάθους, σήμερον μεταξύ τής νέας νήσου
καί τδύ Βουλκάνου τής Νέας Καϋμένης ή θάλασσα έδείκνυε βάθος έλαττον τών 23 μέτρων καί εις πολλά σημεία ή λέμβος, δι’ ής διηυθύνθην
πρός τήν νήσον,προσέκοπτεν έπι τών αιχμηρών βράχων.Όντως μετάτινας
ήμέρας, άνυψωθέντος έντελώς καί τοΰ βυθού τούτου, ήνώθη ή νήσος
μετά τής Νέας Καϋμένης. Δέν ήτο δ’ εύκολος ή εις τήν νήσον ταύτην
προσέγγισις, διότι ό πνέων δυτικός άνεμος έκύλιεν άπειλητικώς τά ζέοντα
κύματα κατ’ έμοΰ, έδει δέ μέγα τόξον περί τήν νήσον νά περιγράψω,
όπως δυνηθώ ν’ άράξω έπι τοΰ δυτικού μέρους αύτής. Τή βοήθεια δύο
ναυτών έθραυσα τεμάχιον τού βράχου, όστις καί ένταΰθα είναι τραχείτης μέλας τεφροχοοίζων ή καί πρός τό σκοτεινώς έρυθρόφαιον άποκλίνων. Τά ένδότερα σημεία τοΰ βράχου παρίστανται καλώς τετηγμένα,
άλλ' ή περιφέρεια αύτοΰ είναι πορώδης καί εύθρυπτος ώς έκ τής ύπό
τών όξινων άτμών διαβρώσεως. Παραλείπω ένταΰθα τήν άνάλυσιν τοΰ
ληφθέντος δείγματος, τούτο μόνον όμως δέον νά σημειώσω είσέτι ότι ή
νέα έξαρσις διαφέρει τής τού 1707 κατά περιουσίαν 1—2 °(0 τιτανικού
οξέος καί κατά τό μεϊζον τοΰ πυριτικοΰ οξέος ποσοστόν, ό'περ έν τισι
δείγμασιν άνέρχεται μέχρις 68 °|0, ένώ εις τήν Έκλαν, τήν Αίτναν καί
τόν Βεζούβιον, ώς καί εις τούς τραχείτας τής γερμανικής Eifel, είναι
πολύ ύποδεέστερον. Θερμανθέν τό τεμάχιον διά τοΰ καμινευτήρος αύλοΰ,
άνέδιδεν οσμήν θειώδους οξέος.
Ό βράχος έξ ού άπέσπασα τό δείγμα, έβρέχετο ύπό τής θαλάσσης
καί ήτο μέν θερμός, ούχί δέ διάπυρος" άλλά περί τό κέντρον τής νήσου,
εις άπόστασιν 4 ή 5 μέτρων άπ’ έμού, έφαίνοντο οί βράχοι ώσεί πεπυρακτωμένοι, ένώ δέ τό ύδωρ έβραζε πέριξ αύτών, έν τώ κέντρω ή
ύψηλή θερμοκρασία δέν έπέτρεπε τήν ύπαρξιν τού ύδατος και ό έντεϋ-
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θεν ατμός άνεφυσάτο, όξύν ήχον δίκην σάλπιγγος έκπέμπων, συνάμα δέ
καί θειώδες οξύ καί ύδρόθειον, εις μέγα ύψος, συμπαρασύρων πίδακα
ζέοντος ύδα τος μέχρις ύψους 5 ή 6 με'τρων. Δεν έβρεχόμην, διότι ήμην
προ τοΰ ανέμου, άλλ’ ό πίδαξ έθρυμματίζετο εις μυριάδας σταγόνων
πιπτουσών εις τήν πε'ραν τής νήσου θάλασσαν μέ τον κρότον ραγδαίας
βροχής. ’Επειδή λοιπόν πε'ριξ τής νήσου ό τών αερίων αναβρασμός παρήγαγε πυκνόν άφρόν, έδικαιώθη τό όνομα τής Άφροέσσης, δπερ πρώ
τος εγώ είχον δώσει εις τήν νήσον καί δπερ έπε'πρωτο, ώς πολλά φεύ
έργα μου, νά ή έφήμερον μόνον, άφοΰ μετ’ όλίγας ήμε'ρας καί ή νήσος
Άφρόεσσα εντελώς ήνώθη μετά τής Νε'ας Καϋμε'νης, άποτελε'σασα έν
καί μόνον ύψηλόν νεόπλασμα μετά τοΰ λόφου Βουλκάνου.
Τήν αύτήν ήμε'ραν έγένοντο περί ώραν 10.10', 11.15' π. μ.,
3 καί 6.50' μ. μ. δ'μοιαι τών χθες παρατηρηθεισών έκρήξεις άτμοΰ,
ών μόνον ή τελευταία συνωδεύετο ύπό πεπυρακτωμε'νων λίθων, πεσόντων
έπ’ αύτοϋ τοΰ Βουλκάνου Οί εξακοντιζόμενοι λίθοι ούτοι, ών έλαβον
δείγματα, είσί συντρίμματα τών βράχων, επίτηδες δ’ αποφεύγω νά
καλε'σω αυτούς άπό τοΰδε μύδρους, διότι οί κατά τήν μεγάλην έκρηξιν
τής 20 Φεβρουάριου πραγματικοί έκσοενδονισθέντες μύδροι έδείκνυον
άλλοϊον χαρακτήρα.
Τήν 16 Φεβρουάριου, άφυπνισθε'ντες τήν 5. 30' ώραν ύπό βρυχηθ
μού έκρήξεως διαρκεσάσης μέχρι τής 6η? ώρας, έξήλθομεν εις τήν ξηράν καί εϊδομεν ότι καί τό βόρειον μέρος τοΰ παλαιού κώνου έφερε νυν
βαθέα ρήγματα, έζ ών έξηκοντίζοντο θειούχοι ατμοί θερμοκρασίας 41*.
ΤΙ θερμοκρασία τών πλησίον τού Βουλκάνου ύδάτων διαρκώς αύξάνεται, είναι δέ σήμερον μεταξύ 79 — 87. 2°. ΙΙερί ώραν 9.30 έγένετο
μικρά τις έκρηξις, ήν, έπί τού Βουλκάνου εύρισκόμενοι, παρηκολουθοΰμεν έξ άποστάσεως μόλις 50 με'τρων. Κατά πρώτον προειδοποίησεν
ήμάς μυκηθμός συγκεχυμένος έπί πεντάλεπτον διαρκέσας, κατόπιν δέ
ήκούσθη βραχεία άλλ’ έντονος ύποχθόνιος βροντή καί αμέσως μετά
ταύτα άνυψώθη έκ τών βράχων τού οροπεδίου εις ύψος 200 με'τρων
καί πλέον στήλη σκοτεινώς τεχροχοόου καί κίτρινου άμα άτμοΰ, έν
άδιαλείπτω όργασμφ καί στροβιλισμώ εύρισκομένη, καί τέλος έπήλθεν
έκσφενδόνησις λίθων έν είδει δέσμης καθε'τως πρός τά άνω προβαινούσης. Δέν ήσαν πολλοί οί λίθοι ούτε μεγάλοι, τό πολύ είχον τό μέγεθος
κεφαλής παιδός’ άλλ’ όμως έστρέφοντο διηνεκώς έν τώ άέρι καί έπιπτον σχεδόν εις τό σημεϊον έξ ού έξηκοντίσθησαν, τό δέ νε'φος τού άτμού ύψούτο τούλάχιστόν εις διπλάσιαν ύψος. "Ενα τοιοΰτον λίθον παρηκολούθησα κατά τήν άνύψωσιν καί τήν πτώσιν αύτού, διαρκέσασαν 6
δευτερόλεπτα, δπερ άναλογεϊ εις ύψος 90 μέτρων περίπου.
Άπό τής 16 Φεβρουάριου μέχρι τής Κυριακής 18 Φεβρουάριου τά
αύτά περίπου φαινόμενα έπανελαμβάνοντο" αί τοΰ άτμοΰ έκρήξεις δέν
ήσαν πλειότεραι τών τριών καθ’ έκάστην, πάσαι δ’ άσθενέστεραι τών
προπεριγραφεισών.
Κατά τήν 19 Φεβοουαρίου, ήμέραν Δευτέραν, τό ΤΙφαίστειον ούδε-
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μίαν έποίησεν έκρηξιν, ώς έάν ήθελε ν’ άναπαυθή, παρέσχε δέ λαμπρόν
θέαμα, ού έκ τής πρωτευούσης Θήρας άπηλαύσαμεν, μεταβάντες τήν
ήμέραν ταύτην πρός έπίσκεψιν αύτής. Ή έν σελ. 178 είκών Α' άσθενώς
μόνον άναπαράγει τήν μεγαλοπρέπειαν αύτού. Ώς δύο έκθαμβωτικώς
λευκαί στήλαι άνήρχοντο έκ τών κρατήρων τού Βουλκάνου καί τής
Άφροέσσης οί άκαταπαύστως στροβιλούμενοι άτμοί καί ήνοΰντο έν άθεοράτω ύψει πρός έν κοινόν νε'φος, μεγαλοπρεπώς έπί τοΰ όρίζοντος
έξαπλούμενον, ένώ ό βαθυκύανος ούρανός πε'ριξ ούτε ύπό τού ελάχιστου
νέφους έθολούτο. ΙΙερί τήν εσπέραν άνήλθον εις τόν παλαιόν κρατήρα
καί πολλά! κυρίαι άφιχθείσαι έπί Ρωσσικού δικρότου. Άπό δέ τής 16
Φεβρουάριου ειχον έπισκεφθή τάς Καϋμένας Νήσους τρία μεγάλα άγγλικά καί έν γαλλικόν πολεμικόν πλοΐον,δ'πως παρατηρήσωσι τά φαινό
μενα καί φέρωσι βοηθήματα εις τούς τυχόν άπειλουμένους κατοίκους.
Μείναντες έν άτμώ έπί τινας ώρας καί πεισθέντες δτι έπ! τού παρόν
τος ούδείς κίνδυνος ήπείλει τήν νήσον, άπε'πλευσαν πάλιν.
Τήν 20 Φεβρουάριου ήμε'ραν Τρίτην ό καιρός ήτο, ώς χθές, έξαισίως ώραΐος. ΙΙρό 40 ώρών ούδεμία έκρηξις είχε λάβει χώραν καί νυν
έτι ώραν 8ην π. μ. άκρα έπεκράτει ηρεμία. Έξήλθομεν εις τήν ξηράν.
Έξ όλων τών ρωγμών καί ρηγμάτων έξακολουθούσι θερμοί άτμοί άναδιδόμενοι. Τό έρυθρόν έκ σιδήρου ίζημα έξηφανίσθη νύν καί καθ’ άπασαν τήν άνατολικήν παραλίαν, άντ’ αύτού δέ προσεφύετο έπί τών λί
θων ή μνημονευθεϊσα λευκή κόνις.
Έπί τής άκτής ταύτης καί ού μακράν τού πλοίου ήμών άφίκετο
σήμερον μικρόν ίστιοφόρον έκ Θήρας καί προσεδέθη παρά τήν οικίαν, εις
ήν έπί τραπέζης είχον στήσει τάς χημικάς συσκευάς μου, σκοπούν νά
φορτώση σωρόν τινα Θηραϊκής γής (έσφαλμένως πορτσελάνας ένταύθα
καλουμε'νης) καί νά μεταφε'ρη αύτόν εις τήν πόλιν Θήραν,οθεν ποό ολίγων
ήμερων είχε μετακομισθή χάριν οικοδομικών σκοπών. Τό πλήρωμα τής
μικράς ταύτης σκούνας,συγκείμενον έκ τεσσάρων ναυτών καί τού πλοιάρ
χου, άπό τής νυκτός είργάζετο εις τήν φόρτωσιν. Δέν προησθάνοντο οί
δυστυχείς τί έπε'πρωτο νά φέρη αύτοίς ή προσεχής ώρα !
Θά προσπαθήσω νά έκθέσω τά έπακολουθήσαντα γεγονότα, ώς τότε
ύπό τό κράτος νωπής έτι έντυπώσεως κατέγραφον αύτά εις τό έμόν σημειωματάριον.
Έξελθόντες εις τήν ξηράν μετέβημεν μέχρι τού ΝΑ. Ακρωτηρίου
τής Νέας Καϋμε'νης, ένθα εύοίσκονται οί μέχρι τής στέγης μετά τού
έδάφους τής νήσου ύπό τό ύδωρ τής θαλάσσης νύν διατελούντες οίκίσκοι,
δθεν έπεσκοποΰμεν ολόκληρον τό μεσημβρινόν ήμισυ τοΰ κόλπου τής
Σαντορίνης. Ό όρίζων ήτο κεκαλυμμένος ύπό τού έκ τής θαλάσσης
άνερχομένου άτμοΰ, ό'στις έφέρετο ύπό τήν λεπτήν τού άνε'μου πνοήν
μέχρι τής Άσπρονήσου, δίνας σχηματίζων έν τώ άτμώδει δγκω καί ώς
έκ τούτου μεταποιών αύτόν εις είδος άτμοσιφώνων, οΐτινες δίκην τών
ύδροσιφώνων συνίσταντο έκ δύο ύψιτενών, έν τώ μέσω διά τών κορυφών
αύτών άπτομένων κώνων και περιεστρέφοντο διηνεκώς, βραδέως έπί τής
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έπιφανείας της θαλάσσης κινούμενοι και έν ταύτώ άνυψούμ,ενοι, έως ού,
εϊς τι ύψος άνελθόντες, διελύοντο καί καθίσταντο αόρατοι. Τοιούτους
σίφωνας, κατά στίχους πολλαπλούς τεταγμένους, παρετηρήσαμεν κατά
χιλιάδας.
Τό έςαρθέν ό'ρος του Βουλκάνου, τ’ οποίον τινες άποκαλούσι καί
Γεώργιον Α’., παρίσταται σήμερον ένώπιον ημών έν έντελώς παρηλλαγμένη μορφή. Άπό τών τελευταίων 48 ώρών τεραστίως ’’έχει έξογκωθη, τουλάχιστον κατ’ 25 με'τρα προχώρησαν πρός τήν Νε'αν Καϋμε'νην, άπειλητικώς δέ ίστανται πελώριοι βράχοι εις ύψος ,30 καί
πλέον μέτρων άνωθεν τών δύο ναΐσκων, ους τήν 1 Οην Φεβρουάριου εύρομεν 150 μέτρα είσέτι απέχοντας άπό τού όρους. Άπό στιγμής ε£ς
στιγμήν έπικειται ή κατάπτωσϊς τών βράχων τούτων καί ή ύπό τόν
όγκον αύτών κατάπτωσις καί έξαφάνισις τών ναΐσκων. Ένώπ ιον ήμών
βράχος έκ τής κορυφής άποσπασθείς ·προσκρούει
. (
έπί τών λοιπών καί
συντρίβεται, έκαστον δέ τεμάχιον αύτού αναπηδώ
ών έπί τών ύποκειμένων βράχων παράγει μελωδικήν κλίμακα οξέων ήχων,
*
συν τώ συνοδεύοντι τήν πτώσιν του ύποκώφω δούπω. Τά συντρίμματα
>
:α ταΰτα,
κυλινδούμενα μέχρις ήμών, είσί θερμότατα, σφαίρα δέ μολύβδδου άποτεθεϊσα
έπί τοιούτου συντρίμματος έτήχθη πάραυτα. Αλλά καί
καί τού
του ατμού
άταοϋ ήή
άνάπτυξις ύπερακοντίζει παν τό μέχρι τούδε όρώμενον καί ού μόνον έκ
τού οροπεδίου τού Βουλκάνου, άλλά καί έκ τής έπαφής τούτου μετά
τού παλαιού κώνου βιαίως έξέρχεται πυκνός άτμός μετά παταγώδους
συριγμοΰ ώς άπό πληθύος άτμομηχανών συγχρόνως κατά πάσας τάς δι
ευθύνσεις έξακοντιζόμενος. Καί τό έδαφος έν άποστάσει 30 μέτρων άπό
τής έξάρσεως είναι σήμερον 66°, ήτοι κατ’ 9° θερμότερον ή χθες, τέλ
ματα δέτινα παρά τούς ναΐσκους δεικνύουσι θερμοκρασίας μέχρις 98*. Επί
τού ύδατος αύτών έπιπλέουσι μεταξύ τής ύπό κυανίζοντος άμα καί
μεταλλικώς στιλπνού ύμένος έξ έπιτεταρτοξειδίου τού σιδήρου κεκαλυμμένης
........ έπιφανείας τεμάχια κισσήρεως, τό δέ ύδωρ έχει τήν στύφουσαν
γεύσιν τού σιδήρου, άλλ’ ούδόλως άλμυράν, καί οσμήν ύδροθείου, ένώ
πέριξ έξ έκάστου σημείου τού έδάφους άναδίδεται τό πνιγηρόν καί δυσώδες θειώδες όξύ. Τό έν λόγω τέλμα κεϊται 10 15 έκατοστόμετρα
υψηλο',ε^ν»
-os ίέπιφανείας τής θαλάσσης καί τό ύδωρ αύτού ρέει άκαεερον τής
ταπαύστως έν εϊδει
--- 1 ρύακος 82.7* πρός τήν μόλις δύο μέτρα άπέχουσαν θάλασσαν. Επειδή
Έπειδή δέ τό τέλμα τούτο είναι μικρών διαστάσεων
δέν χωρεϊ ή ύπόθεσις ότι έκκενούται έκθλιβόμενον ύπό τού άδιαλείπτως πρϊοχωρούντος Βουλκάνου' ό’θεν άνάγκη νά παραδεχθώμεν οτε ένταύθα, έν μέσω τού πεπυρακτωμένου
πε
έδάφους τής άνυψουμένης νήσου,
έσχηματίσθη πηγή
;ηγή ύδατος. Είχον παρατηρήσει καί χθές τήν πηγήν
ταύτην ' καί χθές τήν αύτήν ποσότητα έκρέοντος ύδατος παρετήρησα,
ώς σήμερον. ”Ισω ς είναι αύτη ή ιαματική πηγη τού ποτέ όρμου τού
Βουλκάνου. Όπωςδήποτε
ποτέ καί
καί άν
άν εχη
εχη, μετ’ όλίγας ήμέρας δέν θά ύφί—
σταται πλέον, Θά έχωσι δε καλύψ; αύτήν οί βράχοι.
Απαντα, τά φαινόμενα ύπεδείκνυον ότι τό ήοαίστειον ι/.ετα την
C/
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χθεσινήν του άνάπαυσιν διατελεΐ έν καταστάσει πυρετώδους παροξυσμού,
ήμεϊς δέ κατελαμβανόμεθα ύπό εύνοήτου ένδοιασμού, άν έπρεπε καί
σήμερον ν’ άναβώμεν εις τόν παλαιόν κρατήρα ή μή, διότι ή άδιαλεί—
πτως αύξανομένη καί αύτή καθ’έαυτήν τρόμον έμποιοΰσα δριμύτης τού
ύπέρ παν τό φυσικόν έντονου κρότου τού άτμού, δέν ήτο καί πολύ
ένθαρρυντική.
Έπί τέλους άπεφασίσαμεν ν’ άνέλθωμεν.
Εις τό ήμισυ τής άτραποΰ άφιχθέντες, ήκούσαμεν αίφνης βροντήν
ώς έκ τής έκπυρσοκροτήσεως εκατοντάδων όμοΰ πυροβόλων, ήτις έν
διαστήματι 15 πρώτων λεπτών, καθ’ ά διήρκεσεν ή άνάβασις, έπανελήφθη τρις είσέτι, καίτοι άσθενέστερόν πως.
ΙΙερί τήν 9ην ώραν π. μ. εύρέθημεν έπί τού μεσημβρινού χείλους
τού παλαιού κρατήρος τής έκρήξεως τού 1707, έν ώ παρετηρήσαμεν σή
μερον πληθύν νέων καί βαθέων ρηγμάτων' εις έκαστον βήμα ήμών έβυ—
θιζόμεθα μέχρι τού γόνατος εϊς άμμον χαλαρώς καλύπτουσαν τ’ άνεωχθέντα ρήγματα.Αί θειονιαί τού Βουλκάνου άνερριχήθησαν νύν μέχρι τού
ήμίσεος τού κώνου ήμών' καί έκ τού άπέναντι ήμών οροπεδίου, έν τώ
μέσω τού όποιου χαίνει βαθεΐα ρωγμή, έξέρχεται άτμός ύδατος μέ τήν
άναπόφευκτον οσμήν τού καιομένου θείου.
Καθήμενοι ένώπιον τού Βουλκάνου, ’ίσως εις άπόστασιν 40 μέτρων
ύπεράνω τής ρωγμής, έρειδόμεθα έπί βράχου τού παλαιού κρατήρος καί
συνεζητοΰμεν περί τής φύσεως τών έν ώρα νυκτός τήν νήσον Άφρόεσσαν
κυκλουσών ζωηρώς λευκοκιτρίνων φλογών. Αί αύται φλόγες σήμερον
διεκρίνοντο καί ύπό τό φώς τής ήμέρας, εί καί ούχϊ τόσον φωτειναί.
Έφαίνοντο σήμερον μάλλον ύπέρυθροΓ άκαριαίως κατακαιόμεναι, δέν
έγκατέλειπον καπνόν καί, ώς είκός, έδέσμευον καί σήμερον τά βλέμ
ματα ήμών. Αί φλόγες αύται ήσαν ένίοτε ζωηρώς έρυθραί, ύψους δέ
πλέον τού μέτρου, έξήρχοντο έξ αύτού τού ύδατος τής θαλάσσης καί
έχόρευον έπ’ αύτού διωκόμεναι ύπό τού άέρος κατ’ εύθεΐαν γραμμήν
ποτέ πρός τά δεξιά, ποτέ πρός τ’ άριστερά, καί διωλίσθαινον έπ! τής
έπιφανείας τής θαλάσσης άεί σμικρυνόμεναι, άλλά πάντοτε τής θαλάσ
σης άπτόμεναι, όπως έπί τέλους έξαφανισθώσι καί παραχωρήσωσι τήν
θέσιν αύτών εις νέας φλόγας. Αδύνατον νά φαντασθή τις θέαμα έλκυστικώτερον. Δι’ έμέ όμως αί φλόγες αύται ήσαν άληθές αίνιγμα, τοσούτω μάλλον, δσω δέν είχον κατορθώσει νά συλλέξω δείγμα έκ τών
άερίων τού περί τήν Άφρόεσσαν στροβίλου. Είναι άληθές ότι, ώς άνωτέρω άνέφερον, είχον έπαληθεύσει τήν παρουσίαν τού ύδρογόνου.Άλλ’ έξ
ύδοογόνου δέν ήτο δυνατόν νά προήλθον αί φωταυγεΐς φλόγες αύται, τούλάχιστον ούχί έκ καθαρού' περί τούτου ούδεμίαν έπέτρεπεν άμφιβολίαν ή
έκθαμβωτική λάμψις τών φλογών κατά τήν καύσιν τού αερίου. Τό μόνον
τό οποίον ύποθέτω είναι ύδρογονάνθραξ καί δή όξυλένιον ή αϊθυλένιον, τούτο δέ δέν είναι δυνατόν νά παρήχθη άλλως, είμή διά τής άλληλεπιδράσεως τού ύδρογόνου καί τού άνθρακικού οξέος έν τή έπικρατούση ύψίστη θεφμο’ρασία. Ότε τήν ήμέραν τής άφίξεως ήμών διήλ-
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θομεν έπι τοΰ άτμοπλοίου διά τών άναβραζόντων στροβίλων, έφ’ ών
νυν ισταται ή νήσος Άφρόεσσα, ενθυμούμαι καλώς δτι ήσθάνθημεν ώς
ρεΰμα τήν πνοήν τοΰ άναθρώσζοντος αερίου,χωρίς δμως νά όσφρανθώμεν
ο'ίας δήποτε οσμής ή νά ένοχληθώμέν πως είσπνέοντες τό άε'ριον τούτο.
Έφιλονεικοϋμεν λοιπόν είσε'τι περί της φύσεως τοΰ αερίου, ό'τε αί
φνης, ακριβώς την ώραν 9.45, ό συριγμός τοΰ άτμοΰ έγίνετο άεί δια—
περαστικώτερος καί μετεβάλλετο έπι τε'λους εις όξύτατον, άλλ’ άπεριγράπτως κραταιόν σύριγμα. Δέν παρήλθον η ολίγα δευτερόλεπτα καί τό
σύριγμα τοΰτο διεκόπη,άντικατασταθέν έν τώ άμα ύπό βροντής ύποχθονίου μετά μεγίστης ταχύτητος έντεινομε'νης εις βαθμόν, ον ούδε'ποτε δύναται νά φθάσγι βροντή θυε'λλης. Ή τοιαύτη βροντή ήτο, ώς έκ τής
πείρας ήμών έγνωρίζομεν, άλάθητον προειδοποιητήριον επικείμενης
βιαίας έκρήξεως άτμοΰ’ τοιαύτην δ’ ούδε'ποτε μέχρι τοΰδε παρετηρήσαμεν έκ τοσούτω μικράς άποστάσεως. Καί όντως ένώ εις έμέ ή διαδοχή
τής άεί έξογκουμε'νης βροντής έποίει τήν έντύπωσιν μακροχρονίου παρατάσεως, ή πραγματική διάρκεια αύτής δέν ήτο μακροτε'ρα τοΰ ενός
δευτερολε'πτου, διότι δέν είχον προφθάσει νά έγερθώ έντελώς έκ τής θέσεώς μου,οτε καί κατε'παυσεν ή βροντή.Έτερον θε'αμα τότε μέ καθήλου
έφ’ ής θε'σεως εύρισκόμην. Αίφνης ολόκληρον τό όροπε'διον τοΰ ύφ’ ήμάς
Βουλκάνου διηνεώχθη άπό ά'κρου εις άκρον. "Ενθεν καί ’ένθεν περιεστρέφοντο πελώριοι βράχοι έπ’ αύτοΰ καί ύπεχώρουν εις ά'λλους τόσους άναδυομε'νους, ταλαντευομε'νους, κυλιομε'νους καί πίπτοντας, δέν ειχον
δ’είσε'τι άντιληφθή καλώς βαθυτάτου με'λανος χάους, άνοιχθέντος τοιου
τοτρόπως έκεϊ ένθα ύπεχώρουν οί κλονιζόμενοι βράχοι, δτε έν άκαρεί
καί ά'νευ τίνος προειδοποιοΰντος φαινομε'νου, έκ τοΰ χάους, έξ έκάστης
ρωγμής τών πέριξ βράχων, έξ ολοκλήρου τοΰ οροπεδίου τοΰ Βουλκάνου
έξηκοντίσθη μετ’ άπεριγράπτου σφοδρότητος καί άκατασχε'τως πρός τά
άνω καί κατά διεύθυνσιν κατακόρυφον τείνων πυκνός μέλας καπνός, δστις πάραυτα καλύψας ήμάς, μάς έβύθισεν εις πυκνότατον σκότος. Ό κα
πνός ούτος,ήτο δέ τοιοΰτος μεστός κονιορτοΰ καί ούχί άπλοΰς ύδρατμός,
εις τοιοΰτον βαθμόν έπλήρου τά πάντα καί ένεσφηνοΰτο μεταξύ ήμών,
ώστε καίτοι έν άποστάσει ενός ή δύο βημάτων άπ’άλλήλων ίστάμενοι,δέν
έβλε'πομεν ό εις τόν άλλον, άλλ’ ούτε ήμάς αύτούς. Τό αίφνιδίως έπελθόν σκότος, τό αίσθημα τοΰ βεβαίου άποπνιγμοΰ κατά τήν εισπνοήν
τοΰ διαπύρου καπνοΰ. ό τρόμον άπερίγραπτον έμποιών καί πάσης
περιγραφής φοβερώτερος μυκηθμός, δστις πανταχοΰ καί πανταχόθεν
έπλήρου τήν άτμόσφαιραν, αί όξεϊαι φωναί τε'λος τών συναδέλφων μου
παροτρυνόντων εις φυγήν, —ταΰτα πάντα διεδραματίσθησαν έν άκαρεί
καί συνεκλόνισαν, ώς ό κτύπος αιφνίδιου τρόμου, τό σώμά μου. Πάσαν
κίνησιν ήμών έπε'σχε τό ύπό τοΰ καπνοΰ προκληθέν σκότος καί ή τοΰ
πρώτου τρόμου έντύπωσις- ό'τε δμως, μετά 30-40 δευτερολέπτων άγωνίαν, ό ζωηρώς έκ νότου πνέων άνεμος διεσκόρπισε τόν καπνόν, ήρπάσαμεν ώς άπό κοινού συνθήματος τά σημειωματάρια ήμών καί τά θερ
μόμετρα καί στραφέντες έτράπημεν εις φυγήν.
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Τήν στιγμήν ταύτην, ένώ όμοϋ έκινήσαμεν φεύγοντες, άπώλεσα τά
ίχνη τών συναδέλφων μου, τοΰ άστρονόμου Schmidt καί τοΰ καθηγητοΰ Μητσοπούλου, καί δέν δύναμαι νά διηγηθώ, είμή δ,τι εις έμέ πε
ραιτέρω συνέβη.
Ό καπνός είχε διασκορπισθή έκ τε τοΰ οροπεδίου τοΰ Βουλκάνου
καί έκ τοΰ παλαιοΰ κρατήρος καί άνέπνεον ήδη έλευθέρως’ άλλ’εις σμικρόν ύπεράνω μου ύψος, ώσεί απτόν διά τής χειοός, έκυμαίνετο είσέτι
πυκνόν καί άπειλητικόν τό μέλαν νέφος αύτοΰ, σκότος μέγα παράγον,
εί καί ούχί πλέον ώς πρότερον έντελώς άδιαφανές. Ό γενικός θόρυβος
ύφίστατο είσέτι, άλλά πολλώ άσθενέστερος, καί έγώ, μή προφθάσας νά
φύγω άπό τής παρά τόν βράχον θέσεώς μου καί άναθαρρήσας, έκυψα ίνα
άπό τοΰ χείλους τοΰ παλαιού κρατήρος ρίψω έν έτι βλέμμα έπι τής
εστίας τής προ μικρού άναστατώσεως. Τότε άκριβώς ήκούσθη έν νέου
ό πάλιν έντεινόμενος μυκηθμός, είδον δέ δτι νέος καπνός έξήρχετο έκ
τοΰ οροπεδίου, τοΰ όποιου ή πρώτη ρωγμή τώρα είχε μεταβληθή εις πε
λώριον κωνικόν κρατήρα.Κατά τήν στιγμήν ταύτην καί χωρίς νά δυνηθώ
ν’ άντιληφθώ καλώς τό όρώμενον, είδον μέλανα σώματα άναπηδώντα
καί άνατινασσόμενα έκ τοΰ προ έμοΰ κρατήρος μέ κεκτημένην ήδη μεγι'στην ταχύτητα, έν άπεριγράπτω πληθυί κατ’ εύθυγράμμους γραμμάς
καθέτως πρός τά άνω έξακοντιζόμενα, ών τό σύνολον άπετέλει πυκνήν
ώσεί συμπαγή στήλην έξ άνυψουμένων μελάνων σημείων συνισταμένην,ής
ή διάμετρος θά ήτο βεβαίως 30 μέτρων.Αΐ μυριάδες αύτα: τών έκτοξευομένων μελάνων σημείων,άτινα έν τή άκατανοήτω πληθύϊ καί τή πυκνότητι τής παρατάξεως άπετέλουν ώσεί έν συμπαγές σώμα,ήσαν μύδροι,τό
δέ ύψος εις δ έβάλλοντο ήτο ίλιγγιώδες. Κατ’άρχάς οί λίθοι ήσαν παμμέγιστοι καί εύχερές ήτο νά παρακολουθήση τις τήν διά τού άέρος πο
ρείαν αύτών μέχρις ού έξηφανίζοντο έν τώ πάντοτε είσέτι έπιπλέοντι
μέλανι νέφει, κατόπιν δμως εϊποντο μικρότερα τεμάχια καί έπι τέλους
ένόμιζέ τις ότι κατά συνεχομε'νας κλωστάς έξέρχονται τά έγκατα τοΰ
Βουλκάνου. Τοσαύτη ήτο ή ταχύτης τοΰ έξακοντισμού, ώστε έτύπτοντο
έν τώ άέρι οί προηγούμενοι ύπό τών επομένων λίθων και ηύξανον τόν
έπικρατοΰντα άπαίσιον θόρυβον."Αλλως, καίτοι άνακτήσας τήν ψυχραι
μίαν μου, δέν ήδυνήθην έπι μακρότερον νά παράσχω εις τά φαινόμενα
ταΰτα τήν προσοχήν μου, διότι νέος άπαίσιος κρότος ήκούετο ύψηλόθεν
έκ τού άέρος. Οί άναρριφθέντες λίθοι, άφοΰ διέτρεξαν τούλάχιστον ύψος
500 μέτρων, ήρξαντο καταπιπτοντες, έπιστρέφοντες δέ συνεκρούοντο
ήχηρώς μετά τών άνερχομένων ήτο είδος πλαταγισμοΰ, θά έλεγε' τις
χειροκροτήματα έναερίων γιγάντων, ό όποιος αίφνης έπλήρου τήν άτμόσφαιραν, τοΰ λοιπού μυκηθμού κατ’ούδέν έλαττουμένου. “Οταν δέ πρός
στιγμήν άνέβλεψα,είδον τούς λίθους κατά πυκνάς σωρείας καταπίπτοντας
καί έν ταύτώ ήκουσα καί ήσθάνθην τόν δούπον αύτών πιπτόντων έπι τό
έδαφος, πλησίον μου,δπισθε’ν μου καί ενώπιον μου, τοσούτω πυκνώς, το
σούτω άπαισίως ταχέως καί όρμητικώς,ώστε άνεπάλλετο τό έδαφος,έφ’ού
ίστάμην. ’Τίτο χάλαζα βράχων, μεθ’όρμής βλημάτων πυροβόλων όπλων
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πίπτουσα.Τότε έστράφην όπως φύγω,άλλά δέν είχον προχωρήσει ούτε δύο
βήματα,δτε εις πλεϊστα σημεία τοΰ σώματός μου έβλήθην άλγεινώς ύπό
ευτυχώς μικρών συντοιμμάτων τών λίθων εκείνων. Συσπειρωθείς εν τινι
εϊσοχή βράχου επικλινούς τοΰ παλαιοΰ κρατήρος, ήδυνήθην νά ϊδω λί
θους απάντων τών μεγεθών σπεύδοντας μετ’ ϊλιγγιώδους ταχύτητος εις
ύψος 200-—500 με'τρων, έν ταύτώ άδιαλείπτως στρεφομε'νους καί
καθόσον άπεμακρύνοντο σμικρυνομένους, ειτα δέ μετ’ άποτροπαίου τα
χύτητος καί άεί μεγεθυνομε'νους κατ’ έμοΰ πίπτοντας.Πανταχοΰ έπιπτον
οί λίθοι ούτοι καί όπου συνεκρούοντο μετά τών βράχων η τοΰ εδάφους
παρήγαγον κρότον δίκην πυροβόλων όπλων. Είδον τούς λίθους είτε εις
κόνιν συντριβομένους μετά τήν πτώσιν, είτε δίκην οβίδων, τούς έφ’ ών
έπιπτον βράχους συντρίβοντας, μόνον δ’ ό έμός βράχος, άκαταπαύστως
τραυματιζόμενος, άντέσχεν εννοείται ότι μικρά συντρίμματα και άμ
μος τεφρά, ή ηφαίστεια σποδός, είχον καλύψει καί έμέ, χωρίς όμως
μέχρι τής στιγμής ταύτης νά μέ πληγώσωσιν.
Άλλ’ όμως ή πληθύς τών λίθων έξηκολούθει αύξανομένη, ό κρότος
καί ό ρόγχος τών συγκρούσεων έπετείνετο εις βαθμόν άπερίγραπτον, ή
ορμή τοΰ φαινομένου είχε φθάσει εις τό ύπατον σημεΐον τής άκμής καί
ό δοΰπος τών περί έμέ πιπτόντων λίθων, οΐτινες ήρξαντο σχηματίζοντες
στρώμα οφθαλμοφανές, έπολλαπλασιάζετο άκαταπαύστως. “Οπως μή
βληθώ ύπό τών βεβαίως θανατηφόρων βλημάτων, έστρεφόμην τήδε κακεΐσε, πάντοτε πρός τά έπάνω βλε'πων καί έκτοπιζόμενος χωρίς νά έγκαταλείψω τόν βράχον, έν ταυτώ δέ προσπαθών ν’ άποφύγω τούς άεί
όγκωδεστέρους άποβαίνοντας λίθους- ήσθάνθην ήδη τήν δύναμιν τής
άντιστάσεώς μου ύποχωροΰσαν άπέναντι τοΰ άναποφεύκτου πεπρωμένου,
δτε βληθείς ύπό λίθου ό'πισθεν εις τόν αυχένα, τόν όποιον είχον καλύψει
διά τοΰ άνωρθωμένου περιλαίμιου τοΰ έπανωφορίου μου, έρρίφθην κατά
γής μακράν τής κρύπτης μου. Άλλ’ άμέσως μετά ταΰτα ήσθάνθην καΰσος άφόρητον έπί τοΰ βληθέντος μέρους" ήγέρθην έν ριπή οφθαλμού καί
άπέσπασα,δτε τό αίσθημα τοΰ καύσους έγένετο άφόρητον, τό εις πολλά
σημεία καπνίζον έπανωφόριόν μου καί έξήγαγον έκ τοΰ περιλαίμιου μικοόν λίθον διάπυρον, πιθανώς έκ τοΰ βαλόντος με μύδρου άποσπασθέντα,
καί εις τό ύφασμα ένσφηνωθέντα καί διά μέσου αυτού προξενήσαντά μοι τό
έγκαυμα. ΙΙαρετήρησα τότε ότι δέν έπαύετο μέν ό μ.υκηθμός καί οί λί
θοι, εί δυνατόν, έπιπτον έτι πυκνότεροι, άλλ’ ότι περί έμέ δέν έπιπτον
τοΰ λοιπού τοιοϋτοι.Ή οργή τής χαλάζης έμαίνετο νΰν άπώτερον,μάλλον
προς τό κέντρου τοΰ παλαιού κρατήρος.Κατά τήν ύπερτάτην ταύτην στιγ
μήν άπεφάσισα νά έγκαταλείψω τό μεσημβρινόν χείλος τοΰ παλαιού κρα
τήρος, νά διασχίσω τρέχων αύτόν μέχρι τοΰ 100 βήματα άπε'χοντος βο
ρείου χείλους καί νά πλησιάσω ούτω,έάν δέν έβαλόμην έν τώ μεταςύ ύπό
άλλου λίθου, πρός τό πλοϊόν μας, τό όποιον, ώς γνωστόν, ήτο προσδεδεμένον^ έπ! τών πρός βορράν προπόδων τοΰ λόφου τής Νέας Καϋμε'νης.
Άλλ’ δτε, καλυφθείς ύπό τοΰ άχνίζοντος έπανωφορίου, έστράφην όπως
διατρέζω τον παλαιόν κρατήρα, έσταμάτησε νέου σπαρακτικόν θέαμα τά
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βήματά μου καί πρός στιγμήν ίστάμην ό'ρθιος έν μέσω τών πιπτόντων
πεπυρακτωμένων λίθων.—Περί έμέ έμαίνετο άληθής πυρκαϊά,άλλου εί
δους δ'μως ή εκείνης, ήν έζήτουν ν’ άποφύγω. Έξ όλων τών σημείων
τοΰ κρατήρος έξήρχοντο έρυθροκίτριναι φλόγες καί άνεδίδετο άραιός καί
αίθαλίζων καπνός,ένώ συνάμα ήκούετο ό ένταΰθα όλως άπροσδόκητος οξύς
τριγμός καιομ.ε'νων χόρτων καί κλαδίσκων. “Ησαν οί θάμνοι καί τά λοιπά
χόρτα τοΰ παλαιού κρατήρος, άτινα άνεφλέχθησαν ύπό τών διαπύρων
μύδρων! ’Εκτός δέ τούτου άνέθορεν έκ πλείστων νέων ρωγμών τοΰ κρα
τήρος τούτου καί πυκνός ήφαίστειος άτμός.Νομίζω δτι έγέλων τότε,άναλογισθείς τήν πλάνην μου, ότι δήθεν καί ό παλαιός κρατήρ ήτοιμάζετο
πρός έκρηςιν,ένώ τό τοσούτον τρόμον έμποιήσάν μοι νέον θέαμα ήτο απλούς
έμπρησμός. Τρέχων διέσχισα τάς φλόγας ταύτας, καίτοι βληθείς πολλάκις εισέτι ύπό μικρών λίθων καί έπί τέλους καλυφθείς ύπό πυκνής βροχής
διαπύρου σποδοΰ.Όταν έφθασα εις τούς βράχους τοΰ βορείου χείλους τά
ένδύματά μου έκαιον εις πολλά σημεία, έγώ δέ άποκεκμηκώς έρρίφθην
κάτωθεν προέχοντος βράχου καί έκυλίσθην έν τή άμμω πρός άπόσβεσιν
αύτών. Σχεδόν συγχρόνως έ'παυσεν άποτόμως καί ή πτώσις τών λίθων
καί ήκούσθη έκ νέου ό οξύς έκεΐνος χαρακτηριστικός συριγμός τοΰ άτμοΰ,
ό πριν τήν έκρηξιν είσηγησάμενος.
Έκ τής νέας θε'σεώς μου έναργώς άντελαμβανόμην τής άπαισίου
είκόνος τής γενικής καταστροφής, ήν ή έξαφθεϊσα φύσις είχε προξενήσει
ένδιαστήματι ούχί μακροτέρου τριών λεπτών τής ώρας.Απαίσιος ήτο καί
ή δψις τής Μικράς Καϋμε'νης. ΤΙ μικρά αύτη έξ έκρήξεως τοΰ έτους 1573
άναδύσασα νήσος ήτο πλήρης αύτοφυοΰς βλαστήσεως χόρτων καί θά
μνων, άτινα ύπό τής τών διαπύρων λίθων βροχής άπαζάπαντα άναφλεγε'ντα, συνήνωσαν τάς φλόγας αύτών πρός μίαν ουρανομήκη στήλην
πυρός, τήν δλην νήσον καλύπτοντος. ΤΙ μεταξύ τών δύο νήσων Μικράς
καίΝε'ας Καϋμε'νης θάλασσα ήτο καθ’ολοκληρίαν κεκαλυμμένη ύπό άφροΰ,
ένώ καθ’δλον τό μήκος αύτής ή παραλία άνέδιδε λευκούς ύδρατμούς- ώς
δέ τις θλιβερός έπίλογος έφέρετο άπό τής μιάς νήσου εις τήν έτέοαν ή
ήχώ τοΰ συρίζοντος μ.υκηθμοΰ τοΰ Βουλκάνου.— Έκεϊ ένθα πριν γαληνιαία έκειτο ή άτμοημιολία «Άφρόεσσα», έξετυλίσσετο νΰν αγωνιώδης
κίνησες. Ή έκρηξις διήρκεσεν άπό τής ώρας 9 48' μέχρι τής ώρας
9. 51 ' π. μ, κατά δέ τό διάστημα τούτο οί πίπτοντες λίθοι καί ή ηφαί
στεια άμμος άπετε'λεσαν έπί τοΰκαταστρώματος τής «Άφροέσσης» στρώ
μα ύψους τριών έκατοστομέτρων. Άμέσως μετά τήν πρώτην πτώσιν τών
λίθων τό έπ! τοΰ καταστρώματος έργαζόμενον πλήρωμα κατέφυγεν εις
τό κύτος τοΰ πλοίου, ούχ’ ήττον έπληγώθησαν 6 ναΰται έλαφρώς καί
είς θανατηφόοως κατά τήν κεφαλήν. Περί δέ τό τέλος τής καταστροφής
έπιπτον χαλαζηδόν λίθοι μεγέθους πορτοκαλλίου καί μείζονες έπί τοΰ
καταστρώματος καί είς τήν θάλασσαν, προζενοΰντες έν αύτή συριγμόν ώς
έάν ένεβαπτίζετο πεπυρακτωμένος σίδηρος είς τό ύδωρ. Έπί τοΰ κατα
στρώματος δέν ύπήοχε σανίς ή όποια νά μήν είχεν έν μέρει καή.τμήμα δέ
βράχου, βάρους 67 οκάδων, μήκους 72 έκατοστομέτρων καί πλάτους
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35, πεσόν έπί του καταστρώματος, διείσδυσε St’ αύτοΰ, τρυπήσαν καί
κατακαΰσαν κατά την διάβασιν τάς 7 έκατοστομ. πάχους σανίδας, καί
έπεσεν εις τό άμε'σως παρά την πυριτιδαποθήκην γειτνιάζον διαμε'ρισμα
μέχρι της κλίνης του Α'. μηχανικού, ης τά στρώματα άμε'σως άναφλεχθε'ντα, έρρίφθησαν ύπό τού πληρώματος καπνίζοντα εις την θάλασσαν.
’Εννοείται ότι δεν έβράδυνα πολύ κατελθών έκ τού κρατήρος,
μάλλον ώλίσθησα μέχρι της θαλάσσης. Άφιχθείς δ’ένταΰθα εύρον συνηγμένους τούς συναδε'λφους μου επί της προκυμαίας. Ή άμηχανία ήμών ήτο
μεγίστη, διότι άφ’ ενός ή θάλασσα καθ’ ό'λον τό μήκος τής παραλίας
έβραζε κυριολεκτικώς,θερμανθεϊσα ύπό τής πληθύος τών εις αύτήν πεσόντων λίθων και μύδρων, ά®’ έτε'ρου δέ ή άτμοημιολία είχεν έξαφανισθή
έγκαταλείψασα έν ή θέσει ήτο πρότερον δεδεμε'νη τά κεκαυμε'να στρώ
ματα τού μηχανικού, τά όποια είσε'τι άχνίζοντα έπε'πλεον τής θαλάσ
σης, ένω τό πλοΐον, άναπεπταμε'να έχον άπαντα τά ιστία, παρέκαμ
πτε τήν βόρειον γωνίαν τής Μικράς Καϋμένης. Ειχον κόψει τά σχοινιά
καί τάς άλύσσεις διά πελέκεων καί άνοιχθή εις τό πέλαγος μετ’ άξιο—
θαυμάστου όντως ταχύτητας, όπως προλάβωσι τάς συνέπειας νέας τυ
χόν έπικειμένης καταστροφής. Τόσον δέ ταχέως έπραγμάτοποιήθη ή
τού απόπλου προπαρασκευή, ώστε, δτε πάλιν συνηντήθημεν, ούκ όλίγας
έκαστος φέρων άμυχάς, μώλωπας καί έγκαύματα, ούδέ καν έσκέφθημεν νά συγχαρώμεν άλλήλους διά τήν σωτηρίαν ήμών, διότι τό πλοΐον
έπί τού όποιου καί μόνου ήδυνάμεθα νά θεωρώμεν ήμάς έν ασφαλεία,
πλησίστιον άπεμακρύνετο άφ’ήμών, ή δε πρώτη έντύπωσις ήμών ήτο
ότι έγκατελείφθημ.εν, δίκην νέων Ροβινσώνων, έπί τής μυκωμένης νή
σου. Άλλά καί έκ τού πλοίου είχον παρατηρήσει ήμάς καί μετ’ ολί
γον ή μικρά, κέλυφος καλουμένη, λέμβος τού πλοίου άνεφάνη όπισθεν
τής Μικράς Καϋμένης καί παρέλαβεν ήμάς.Έπί δε τού πλοίου εύρομεν
καθ’ δλον τό κατάστρωμα αίματα, καιόμενα ξύλα καί άχυρα, έσχι—
σμένα σχοινιά καί τούς πληγωμένους περί τόν έκτάδην κείμενον βαρέως τετραυματισμένον κελευστήν. ’Ήτο ώς έάν τό πλοΐον είχεν έπιστρέψει έκ ναυμαχίας.
'Έτι θλιβερωτε'ραν τύχην όμως ύπέστη τό μικρόν ΐστιοφόρον, δπερ
εϊχομεν αφήσει ήραγμένον πλησίον τής άτμοημιολίας χάριν τής φορτώσεως τής Θηραϊκής γής. Είχε καταποντισθή μετά τόν ύπό τών πιπτόντων μύδρων έμπρησμόν αύτού καί μόνον αί κορυφαί τών ιστών έξεϊχον
έκ τής θαλάσσης. Ημείς δέ ήγκυροβολήσαμεν έπί τού λεγομένου Μπάγ
κου.σημείου μεταξύ Μικράς Καϋμένης καί Θήρας, 1000 περίπου μέτρα
άπέχοντος άπό τού Βουλκάνου, δπερ έν τή Α'. είκόνι διακρίνεται έκ
τών έκεΐ ήγκυροβολημένων πλοίων.
Περί ώραν 1 1 π. μ. τό ήφαίστειον έπανήλθεν εις τήν προτέραν
αύτού ηρεμίαν, παρατάσσον τάς άτμώδεις στήλας αύτού, αϊτινες νύν
άνευ τού έλαχίστου κρότου άνυψοΰντο.
Ό άστρονόμος Schmidt είχεν έγκαταλείψει έν τή βία τής φυγής
έπί τής κορυφής τού παλαιού κρατήρος τό βαρόμετρον καί τό σημειω-
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ματάριον αύτοΰ. Έπρόκειτο τότε νά έπιστρέψη ή μικρά λέμβος εις τό
πεδίον τής καταστροφής,όπως παραλάβη τά κεκομμένα σχοινιά καί τάς
άλύσεις. Άλλά τούτο είχε δυσκολίας, διότι ή λέμβος ήτο πολύ μικρών
διαστάσεων, ή δέ μεγίστη τών λέμβων τής «Άφροέσσης» είχε πολλαχώς
διατρυπηθή ύπό μύδρων και αί δύο λοιπαί πολύκωποι λέμβοι άπουσίαζον
εις Θήραν. Ούχ ήττον ό γενναίος,δόκιμος τότε ών καί κατά Μάρτιον τού
έτους 1894 ώς άντιπλοίαρχος άποθανώνΉλίας Κανελλόπουλος προσεφέρθη νά μεταβή έπί τόπου μετά δύο ναυτών,ύποσχόμενος ν’άναβή πάλιν έπί
τού κρατήρος καί παραλάβη τά λησμονηθέντα έργαλεΐα’ όσον δ’ άφορα
τήν έργασίαν τής άρσεως τών άλύσεων, θά κατέφθανον έν τώ μεταξύ
καί αί έκ Θήρας λέμβοι. Ούτω καί έγένετο. Μετ’ ολίγον εΐδομεν διά
τών τηλεσκοπείων άναρριχώμενον τόν Κανελλόπουλον έπί τού παλαιού
κρατήρος, ούκ ολίγον δ’ έπαλλεν ή καρδία ήμών δτε δίς κατά τό
διάστημα τής έπί τού κρατήρος διαμονής του ήκούσθησαν μυκηθμοί
τού άτμού, χωρίς όμως ν’ άπολήξωσι καί πάλιν εις έκρηξιν. Μετά
παρέλευσιν 2 ώρών έπέστρεψε τό κέλυφος μετά τών σχοινιών καί μέ
ρους τών εργαλείων τού κρατήρος καί τού χημείου, συγχρόνως όμως
έκόμιζεν ήμϊν καί έν πτώμα. Προ τής θύρας τού έπί τής προκυμαίας
χημείου, ένώπιον τού όποιου ήτο προσδεδεμένον τό μέλλον ν’ άποκομίση τήν θηραϊκήν γήν, άλλά νύν καταποντισθέν πλοιάριον, έκειτο τό
οίκτρώς κεκαυμένον και παραμεμορφωμένον πτώμα τού πλοιάρχου τού
πλοιαρίου τούτου. Τό μέτωπον αύτού είχε χωρισθή εις δύο ύπό πληγής
13 εκατοστών μήκους και 6 έκ. βάθους, δι’ ής βεβαίως θά έπήλθεν
άκαριαίως ό θάνατος. Έκτος δε τούτου είχον άναφλέξει μικροί μύδροι
τά ένδύματα τού δυστυχούς, διότι άπό τού στήθους μέχρι τών ποδών
τό τυμπανιαίως έξοιδημένον πτώμα είχε κυριολεκτικώς έψηθή.
Ταύτα εΐσίν έν συντομία τ’ άποτελέσματα τής μόλις 3 λεπτά
ώρας διαρκεσάσης έκρήξεως τής 20 Φεβρουάριου. Καθά δέ οί έκ Θή
ρας έπιστρέφοντες άξιωματικοΐ τής «Άφροέσσης» έδιηγοΰντο, έφαίνετο
άπό τού έπινείου τής Θήρας ή μέν κατωτάτη ρίζα τής άνατιναχθείσης
στήλης καπνού ζωηρώς πυριφλεγής καί έρυθρά, αύτή δέ ή στήλη κατ’
άρχάς έντελώς μέλαινα, κατόπιν δέ καί έφ’ δσον άνυψοΰτο τεφρά καί
τέλος λευκοτάτη γιγνομένη. Καί ή μέν στήλη άνεβιβάσθη εις ύψος πλέον
τών 1000 μέτρων (ό Schmidt ύπολογίζει τό ύψος αύτής εις 3000 μέτοα), οί δέ μετ’ αύτής έξακοντισθέντες λίθοι ούτε εις τό ήμισυ τού
ύύους τούτου έξηκοντίζοντο, άλλ’ έπιπτον, μέγα τόξον διαγράφοντας,
μέχρι άποστάσεως 600 μέτρων πέραν τού Βουλκάνου εϊς τήν προς βορράν τής Νέας Καϋμένης θάλασσαν, ένθα άνεκύκων τήν θάλασσαν πίπτοντες, οί δ’έντεύθεν πίδακες ήσαν ορατοί καί άπ’αύτής τής Θήρας.(ΐδε Β'.
εικόνα έν σ.206). Οί μεγαλείτεροι τών έξακοντισθέντων μύδρων διέγραφον
κατά τήν πτώσιν αύτών τροχιάν έκ τής τέφρας άμμου,ήν κατέλιπον, μεγί
στη δ’ ήτο ή ποσότης τής άμμου ταύτης, ήτις μετά τού μέλανος νέφους
άνυψωθεϊσα κατέπιπτεν έπ! μακράν έξ αύτού. Καί μακρόθεν ήτο ορατή ή
τοιαύτη τής άμμου πτώσις,όμοιάζουσα πρός πίπτουσαν βροχήν,ό δέπνέων
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τότε ελαφρός νότιος άνεμος ’έφερε τό νε'φος μετά της άμμου μέχρι της
έπί της βορείου άκρας της Θήρας πόλεως Έπανωμεριάς, ης αί στέγαι
έκαλύφθησαν ύπ’ αύτής μίαν ώραν περίπου μετά τήν έκρηξιν καί μέ-

χομε'νους λίθους. 'Ημείς δ’ άκριβώς έν τώ κοίλω τοΰ ύπ’ αύτών διαγραφομένου τόξου εύρεθε'ντες,ούτως έσώθημεν, ένώ έάν ή θε'σις ήμών έπί
του κρατήρος ήτο ολίγον βορειοτε'ρα,θά κατεσυντριβόμεθα άναντιρρήτως.
Άπό τής έσπε'ρας τής άξιομνημονεύτου ήμε'ρας εκείνης, καθ’ήν συνέβη
καί άλλη τις μικρά έκρηξις, μέχρι τής 25 Φεβρουάριου, ήμε'ρας τής έκ
Θήραςάναχωρήσεώς μου,συνε'βαινον σχεδόν κανονικώς κατά πάσαν 2-4ην
ώραν τοιαΰται έκρήξεις, ών ή τής 22ας Φεβρουάριου, ώραν 3. 45' μ.μ.
(Τδε εικόνα Β' έν σελ. 206) ήτο ή σφοδρότατη, σφοδρότερα καί αύτής
τής περιγραφείσης.
Ή έκρηξις αύτη, ήν έκ τοΰ μεσημβρινός τής πόλεως Θήρας κειμε'νου όρμου’Αθηναίου ιχνογράφησα,διήρκεσε περίτό τέταρτον τής ώρας.

ΕΙ Κ Ω Ν

(έν η Α πεικονίζεται τύ ολον πανόοαιεα της έκρήξεω ς τίις 2'2<ις Φ εβρουάριου 181)6)
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’Ενταύθα αποχαιρετώ ύμάς, φίλτατε κ. Άρσένη. Έμεινεν είσέτι τό
έκ συμπερασμάτων καί επιστημονικών παρατηρήσεων συνιστάμενον μέ
ρος τής περιγραφής τών τριών μου είς Σαντορίνην μεταβάσεων, κατά
τήν τελευταίαν τών όποιων (15 — 26 Αύγουστου 1866) άνεκάλυψα έπί
τής νήσου Θηρασίας καί ύπό δύο πελώρια στρώματα Θηραϊκής γής ίχνη
οικιών καί κατοικίδιων σκευών προϊστορικών κατοίκων τής νήσου έκείνης.
Τήν άνακάλυψιν ταύτην, ήτις αποτελεί σπουδαίαν συμβολήν είς τάς άνθρωπολογικάς έρεύνας, περιέγραψα τότε έν διατριβή πρός τήν Γαλλικήν
’Ακαδημίαν τών’Επιστημών,έξ ής παρέλαβεν αύτήν ό καθηγητής Char
les Fouque τοΰ College de France, καί άνεκοίνωσα τώ 1890 είς
τό άνθοωπολογικόν Συνε'δριον τής Βιέννης. Θά εύρεθή άρά γε φιλόξενός
τις συγγραφεύς νά καταχώριση καί τήν συνε'χειαν ταύτην ; ΤΙ μάλλον,
έάν τοιοΰτο θαΰμα γίνη, θά εύρεθή τις έμπλεως ύπομονής αναγνώστης ;
Έν ΆΟήναις τή 30 ή ’Οκτωβρίου 1898

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ ΧΡΗΣΤΟΛΙΑΝΟΣ
ΔΙΟΡΘΩΤΕΑ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ Κ
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χρις αυτής έτι τής νήσου Ιου μετηνε'χθη, ένθα περί ώραν 3 μ.μ. έπι
πτε βροχή ηφαιστείου σποδού.
Είς αύτόν τον έλαφρόν νότιον άνεμον ώφείλομ.εν άναμφιλέκτως τήν
ήμετέραν σωτηρίαν,διότι όσον ασθενής καί άν ήτον.ή πνοή αύτοϋ ωθεί οϋχ
ήττον πρός βορραν τό τε νε'φος καί τούς άνερχομένους καί είτα κατερ-
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ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΤ

τοΰ ύπό τών τριωτ νήσων
νησύδοια
ή δεύτερα
έοριμμένους
τής έξάρσεως τοΰ 1708
έξετείνετο άντι διήκει
νησύδριον
νησύδοιον
έν είδει συνεστοαμμένουήυ,ικυκλίοι
έλαιιτου
τεταγμένας
ύδρδΟειον αντί Οειώδες
ήμών
10.12 μέχρι τής 11 π. μ. ώρας
πλείστας νίαΐ ρωγμάς
όφειλομένη.

ΜΙ ΚΡΟΚΟΣ Μ ΟΣ
£ΐΣ ΘΈΡΜΗΣ φαντασίας κούφους ύπαγορεύσεις,πρέπει νάηναί τιε επιεικής.

Μουσική άνευ χάριτος, ποίησις άνευ πάθους, είναι τό ίδιον ώς νά έλεγε
τις : «Γυνή άνευ θέλγητρων, ή άνθος άνευ ευωδίας».
5 Αί άγριώτεραι έκτροχιάσεις τής ανθρώπινης καρδι'ας καί τής διανοίας
— ή περιφανέστερα δ’ είναι τό έγκλημα—, έχουσι καί τάς συμπαθείς πάντοτε
λάμψεις των, είτε έν τω θανάτω τών θυμάτων, είτ έν τω προσώπω τών οικείων
τοΰ άποστατήσαντος άπό τών κοινωνικών συνθηκών ατόμου.
Μεταξύ τής γλώσσης Λαοϋ τίνος καί τής ψυχής αύτοΰ ύφίσταται τελεία
ταύτότης' δέν δυνάμεθα νά φαντασθώμεν τήν μίαν άνευ τής άλλης.
5 'II ελπίς είναι τό ύστατον τής καρδίας νόμισμα, δι’ουή ταλαίπωρος
άνθοωπίνη φύσις αγοράζει τήν τελευταίαν αύτής συγκίνησιν.
'Ο 'Ελληνισμός έδωκεν εις τόν κόσμον τήν Ποίησιν μετά τοΰ Ομήρου,
τήν Τέχνην μετά τοΰ Φειδίου, τήν ’Επιστήμην μετά τοΰ Άριστοτέλους, καί τήν
’Ελευθερίαν μετά τών Άλκμαιωνιδών.
5 Διά τούς πλουσίους ό κόσμος βαδίζει πάντοτε καλώς.
5 “Ολος ό κόσμος μετά τής αύτής εύκολίας άγαπα, μεθ ’ ης μισεί.
5 'Οπόταν ή γυνή άγαπα τόν άθεον, ενδειξις, ότι αναγινώσκει εις τους ο
φθαλμούς του, οτι δέν είναι τοιοΰτος.
Τά ένεχειροδανειστήρια ζυγίζουσιν έν τω αύτώ ζυγω τούς ερωτικούς οακτυλίους καί τά μαγειρικά σκεύη.
5 Διά τής έκπαιδεύσεως τής γυναικός άρχεται ή ανατροφή τών ανδρών.
5 “Απασαι αί θλίψεις εύρίσκουσι παρηγοριάν εκτός εκείνης, ήτις μας κατα
λαμβάνει διά τήν άπώλειαν τής νεότητος.
“Ανθρωπος, όστις άρχίζει νά καταστρέφηται, είναι ό μόνος, Οστις ευρίσκει
νά δανείζηται.
'Ο γοάφων 'Ιστορίαν εξίσου πρέπει νά έρωτα τους Βασιλείς καί τους
ύπηρέτας.
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Αγάλι βγαίνει μέσ’ άπό τά κύματα
Κι’ άφ’ τά ξανθά μαλλιά της στάζει ή θάλασσα'
ή Νηρηι'δες ’ς τόν άφρό τυλίζονται
Τοΰ Ίόνιου πέλαγου.

Καί’ς τό σεμνό τό θαυμασμό,’ς τά βλέμματα
Ποϋ τής ψυχής τούς πόθους φανερόνουνε,
Δειλά τής παρθενίας τόν πέπλο άνοίγουνε
ή Χάρες ολοκόκκινες.

ΣΟΥ

a

&

ΜΟΥ λέγανε ό ούρανός, δτι δέν έχει Ακρη
και <5&ν παιδάκι ποϋμανε μου χάλαγε τό νοϋ
και τή γλαυκή <5άν ’κύτταζα εικόνα τούρανοϋ
— άχ ποϋ ν’ άρχίζμ ; μέ πικρό ’ρωτοϋήα πόνου δάκρυ.

Τοέξετε κύκνοι, περιστέρια τρίξετε
Μέσ’ απ’ αυτό μιά μέρα έβγήκε άφρόπλαστη
Σ τήν ’Αφροδίτη ποϋ άφ’ τό κΰμα έπρόβαλε,
Τό γέλοιο, τή χαρά ’ς τή γή σκορπίζοντας,
Τ' ολόχρυσο της άρμα έδώ νά φέρετε
Κ’ ευθύς ’ς τόν ουρανό τό μάτι έξάνοιξε
ψηλά πετάξετε
Νά βγή έν αστέρι όλόγλυκο.

Μά ότών ’ματιών Σου τήν γλαυκή εικόνα ποϋ θαμπώνει
Οτό γαλανό τό χρώμά τους ποϋ έρωτα άκορπίζει
βρήκα πώς άπ’τά ’μάτια Σου ό ούρανός Αρχίζει. ..
και ότή ζ'υχή Σου ξάότερος, μικρή μου, τελειώνει....

a

Φ

Κι’ όπου τό γέλοιο άπό τό μάτι έσόύστηκι
"Ενα σεντόνι διάφανο, κατάλευκο
’Σ τό χέρι της κρατεί' τριγύρω, αόρατες ΚΓ δπου τά στήθη άναζητοΰν τον "Ολυμπο.
Έκεϊ οδηγήστε τή Θεά, τά δώρά της
Σέ κάθε μάτι βέθηλο. προβαίνουνε
Πλατειά νά ρίξη ολόγυρα
ή αγνές ή Χάριτες.

(’Οκτώβριος 1S9S)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

Ιωαννογ Αρςενη « Ποικίλη Στοά »
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έλπίδων καί καθωδήγει τήν ΑτυχήΣαΣαν Πατρίδα ήμών, άν όχι είς
τήν οδόν τών θριάμβων, Αλλά τούλάχιΣτον είς τήν οδόν τής τιμής

Σιωπηλή γλώΣΣα τών δακρύων, Α ένοϋΣα κατά

τήν Στιγμήν αύτήν τα χείλη μας είς εν τελευταϊον φίλημα έπί τοΰ ψυχρού μετώπου Σου,
μόλις μοι χορηγεί τήν δύναμιν νά Σ' ΑποχαιρετήΣοι, έν ω ή ποίηΣις τών λέξεων ώχρια είς
τήν άπειρον ποίηΣιν τοϋ φερέτρου Σου, Ξάνθη
Σιιιωνίδου. όπόταν δ’ ή ψυχή Αλνη, τότε ό
νοϋς θορυβείται, τό πνεύμα Σκοτίζεται καί
ή χειρ Αδυνατεί νά χαράξμ, έΣτω και Απλής
γραμμάς, νά κομίΣη ρόδων Συμπλέγματα, τοϋ
ένταφιαΣμοϋ Σου πανύΣτατα δώρα. ’Αναγνω
ρίζω τόν θρίαμβον τοϋ θανάτου, καί τώρα δτε Σέ βλέπω νεκράν, αίΣθάνομαι άΣθενή τά χείλη μου διά νά φιλοτεχνήΣω έλεγεϊον, διά
ν’ ΑποχαιρετήΣω νεκράν Σέ, τήν κατ’ έξοχήν άντιπρόΣωπον τών
άβροτέρων της γυναικείας καρδίας φίλτρων. "Οπου Ανεξερεύνητοι
τοϋ Θείου τελούνται αί άποφάΣεις, δέν έχει τήν ίΣχύν Λ παρεμβολή
τοϋ Ανθρωπίνου λόγου, δπως γλυκάνμ έν τμ ψυχμ τών Λπόνως
δοκιμαζομένων τόν έκ της Συμφοράς βωβόν λυγμόν.
Καί όμως, καθώς είς ύπέρτατον αϊΣθημα θαυμαΣμοϋ, Λ άφωνος
έκφραΣις, είναι ή Συνήθης έκδήλωΣις τής βαθείας καί μεγάλης έντυπώΣεως, καί είς τ’ ΑπροΣδόκητα καί είς τά μεγάλα Ατυχήματα,
όπόταν ή καρδία βαθύτατα πληγώνεται, μόνον τά δάκρυα, ποϋ
Αναβλύζουν έκ τών οφθαλμών, τ’ άφωνα αυτά δάκρυα, ΑποδίδουΣι
τήν όδύνην ύπό τήν οποίαν παθαίνεται ή ψυχή !
Τοιοΰτον έγκάρδιον δάκρυ φίλου, δν περιέβαλλε διά τής εύγενοΰς αύτής έκτιμήΣεως, είναι καί τό πρόχειρον χαιρέτιμα, δ έν
ύπερτάτμ θλίψει Απευθύνω κατά τήν Στιγμήν ταύτην πρός τήν
θυγατέρα του έπί τής ΒαΣιλείας τοϋ "Οθωνος Προέδρου τής Βου
λής καί 'Γπουργοϋ, τοϋ φιλοπάτριδος ΓερουΣιαΣτοϋ τήν πανεύμορφον κόρην, ής τό έκπαγλον Σώμα, μέ τάς ονειρώδεις γραμμάς τής
Αρμονίας, τής χάριτος καί τής κομψότατος, έθέρμαινε πρό όλιγίΣτων έτι ήμερων ή ζωή, Ακίνητον δέ καί άκαμπτον Σήμερον Ανα
παύεται άπνουν καί ψυχρόν είς Στρώμα Ανθέων καί ροδοφύλλων.
’Έχει καί ή γή τάς προτιμήΣεις καί τάς Συμπάθειας της, διακρίνει
καί ό θάνατος, ό περικαλλής ούτος καί θείος Αγγελιοφόρος, όΣτις
μας έλευθερώνει άπό τά δεΣμά τοϋ χρόνου καί μας Αποδίδει τήν ΑνάπαυΣιν, ήν ή ζωή μας έτάραξεν, έχων καί αύτός τούς εκλεκτούς του.....

ΓινώΣκω πλέον, δτι αί ΑναμνήΣεις τής μεγάλης εποχής, είς
ήν όφείλομεν τήν Αληθή έλευθερίαν ήμών, είναι Σήμερον αί μάλ
λον ληΣμονημέναι: Νειότεραι Σελίδες εθνικής Αδοξίας, άνευ φωτει
νών γραμμών, ΛπέΣβεΣαν τάς ΑναμνήΣεις τών μεγάλων παραδόΣεων
καί ταπεινόν παρόν, ώς Σκοτεινή όμίχλη, άπέκρυψε τών Αθανάτων
εκείνων έργων τόν ήλιον, δΣτις εΰηγγελίζετο νέας ήμέρας χρυΣών
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ΤΟ ΓΕΝΟΣ Δ. ΧΑΤΖΙΣΚΟΤ

Σ. d. Π. Σ. Αντί παντός άλλον αρθρον είς την ωραίαν πολίτιδα τοϋ ’Αθη
ναϊκόν πτολιε'θρον Ξάνθην Σιιιωνίδου, παραθέτομεν ολόκληρον τόν άποχαιρετισμόν, ον άπην&ννεν είς τόν νεκρόν της έν τώ Ναώ τής Μητροπόλεως ό
Λιευθνντής τής «Ποικίλης Στοάς» κ. Ιωάννης ΆρΣένης. Ό αποχαιρε
τισμός οντος τό πρώτον δημοσιεύεται έν τώ παρόντι τόμω.

(Άπέθανεν αίφνης τήν 2αν Ανγονστου 1898 έν τή αμαξοστοιχία άπό 'Ρουμανίας
εις Βιέννην και έτάφη έν Άθήναις τήν 18ην τοΰ ίδιον μηνός)

καί τού καθήκοντος. "Επρεπε νά ληΣμονηθώΣιν οί έθνικώτεροι, οί
Αγνότεροι καί ίδανικώτεροι ΣυνδυαΣμοί τοϋ παρελθόντος καί νά παρα-
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δοθώσιν είς τήν λήθην οί άγώνες, άφ’ ών έρρευσεν άφθονος Λ δόξα
τοΰ Έθνους, οί άγώνες δι’ ών κατηρτίσθη ή Ελληνική ελευθερία
καί τά ονόματα, άτινα πρός τούς άγώνας τούτους συνεδέθησαν.
Πλήν δσον καί Αν προγράφωνται σήμερον τά όνειρα, οί πόθοι καί
τά ’Εθνικά Ιδεώδη, αί Αναμνήσεις τών εποχών έκείνων θέι διεγείρωΟι
πάντοτε νέα συναισθήματα καί Λ στίλβουσα μνήμη τών μεγάλων ’Αν
δρών τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας θά φωτίζηται αίωνίοις έκ τής
περιβαλλούσης τάς κορυφής αύτής λΑμψεως. Τών ύπερηφάνων έκείνων χρόνων περιφανής Αντιπρόσωπος ύπήρξεν ό πατήρ τής Ξάνθης
Σιιιωνίδου Δηιιήτριος Χατζϊόκος, έπιζήλως είς τήν παρασκευήν τής
’Εθνικής έξεγέρσεως τοΰ Ελληνικού ’’Εθνους έν τοΐς πρώτοις έργαόθείς, καί μετά τήν Αποκατάσταάιν τής ειρήνης, έπι μάκρους χρό
νους έπιφανεϊς προάενεγκών τμ Έλλάδι υπηρεσίας.
Δέν είναι άρμοδία ή στιγμή αύτη, καθ’ ήν ούδείς οφθαλμός μένει
άδάκρυτος, έπι τμ νέα δεινμ συμφορά, ήτις έπληξε τήν παρ’ ήμϊν
διαπρεπή τού Χατζίσκου οικογένειαν, όπως ύπομνήσω τάς έκδουλεύόεις αύτής, όπως διατρέξιο τά περίβλεπτα στάδια τής όλης προσω
πικής δράσεως τού μεγάλου άρχηγοΰ της . . .
Τοσούτον μεγάλου όνόματος καί άρετών κληρονόμος ή Ξάνθη Σιηωνίδοι·, ήλθεν είς τήν ζωήν τφ 1851, κεκοόμημένη δι’ όλων τών
χαρίτων, δι’ ών ό Δημιουργός στολίζει εύνοούμενα πλάσματα αύτού. Γεννηθεΐσα κόρη έν οΐκω έπιφανεΐ τής Πατρίδος καί άγαπιομένω,
ύπό τά διδάγματα καί τήν διαπαιδαγώγησήν Ανεκτιμήτου Μητρός,
έπιζησάσης διά νά ϊδμ νεκράν τήν άγαπημένην της θυγατέρα, είς ήν
μετέδωκε τά υποδείγματα τής αληθούς μητρικής Αποστολής, διά νά
θάψμ φίλτατα τέκνα καί νά ύποάτμ τόσα πένθη, περιάτοιχιζομένη
ύπό Αδελφών έφαμίλλων άρετών καί χαρισμάτων, εύλόγως Αδύνατο
νά προσμειδιά είς τό μέλλον, πλήρης έλπίδος, δτι τήν εύδαιμονίαν
έμελλε νά δρέψμ έν τω λειμώνι τής ζωής. Άνετράφη, ύπό τάς γνησίως 'Ελληνικής εμπνεύσεις τού τετιμημένου οίκου της καί μοίρα
εύεργετική καί γόησσα έσκόρπισε περί τό λίκνον της τά σπανιώτερα
καί χαριέστερα αύτής δώρα καί δι’ αύτών αφειδώς έκόάμηάε τήν έρασμίαν παιδίσκην. Οϋτω διαπλασθεϊόα εις Λθικήν μόρφωσιν, εις μόρφωσιν γραμμάτων καί ξένων γλωσσών, άνεφάνη Έλληνίς τελεία καί
άφοόιωμένη εις τήν Πατρικήν παράδοΟιν. ΊΙκτινοβόλει πέριξ αύτής
τό καλόν, φυσικώς, ένότίκτως, έν τμ συναισθήόει τοΰ προορισμού
της. Μέ άπειρον καλωσύνην, παραδειγματικήν εύσέβειαν, φιλοστορ
γίαν καί άφοσίωσιν, μέ τό μεγαλεϊον τής ψυχής καί τού χαρακτήρος,
έν τμ άγαθμ καί χριότιανικωτάτμ καρδία της διαΟώζουόα Αμετα
βλήτους τάς ύποθήκας τής ελληνικής πίότεως καί Αρετής, ών ήτο ή
άληθεστέρα ένσάρκωόις, άνεδείχθη πρότυπον Έλληνίδος συζύγου καί
μητρός, μετά θαυμαστής Αντοχής καί καρτερίας καί έν παλμοϊς Αλλεπαλ
λήλων συγκινήσεων παρακολουθήσαόα άπάσας τάς μεταβολής τοΰ Αν
θρωπίνου μοιραίου καί τοΰ πεπρωμένου τάς σκληρής δοκιμασίας. . . .
Τήν έγνώριάά καθ’ άς ήμέρας άκμάζουάα ή διάνοια καί ή καρδία ήμιλλώντο ν’ Αποδείξωάι τοΐς περί αύτήν, ότι ή καλλονή τοΰ
σώματος περιέκλειεν ϊάην καλλονήν πνεύματος, κρίσεως καί αισθή
ματος. Είς παν έθνος, άπό τών άρχαιοτάτοιν χρόνων ή καλλονή
ύπήρξεν ό μέγας τής γυναικός πλούτος, τό άκήπτρον, τό διάδημα,
ό θρόνος, τό κράτος αύτής. Ώς τέλειος τοΰ κάλλους τύπος έπροάωποποιήθη πάντοτε ή γυνή, παάαι δ’ αί τής καλλονής Θεότητες
ύπήρξαν άνά τούς Αρχαίους λαούς γυναίκες.
Τίς οΐδεν Αν ή Αρχαία Ελλάς θ’ άπεθανατίζετο, άν ή καλλιτε
χνία αύτής θά προήγετο εις τοιοΰτον τελειότατος Οημεΐον, έάν αί
γυναικείοι καλλοναί, έξ ών οί ισόθεοι καλλιτέχναι μας άντλησαν τάς
περί τοΰ ωραίου ιδέας των, δέν ΐιάαν τοιαύτης έντελείας.
Τοιοΰτον τέλειον, άγαλματώδη καί ζώντα τύπον κάλλους άπετέλει ή ύπό τοσούτον θλιβερής περιστάσεις άποάπαάθεϊσα άπό τών
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κόλπων τής ζωής Ξάνθη Στιιωνίδου, έν ήλικία είσέτι Ακμαία, καίτοι άπό πολλών έτών τό περιβάλλον τήν έλληνικωτάτην μορφήν
της διάδημα ήτο λευκόν, διετηρεϊτο δέ μέχρις έάχάτων άψογος ή
• πρώτη καλλονή ύπό τήν θαυμαάίαν κατάλευκον κόμην. Ή μορφή
της άνεμίμνηόκε τούς ώραιοτέρους τύπους τής Ελληνικής Τέχνης.
Υψηλή, μέ κορμόν καρυάτιδος καί παναρμόνιον εύγραμμίαν προ
τομή Ελληνικής κατατομής καί ρωμαϊκής Αρρενωπότατος· έπιβλητική, κινουμένη, ώς άγαλμα έξοχου γλύπτου, αίφνης έμψυχωθέν....
Ελληνική καλλονή, Ελληνική χάρις, μία τών ώραιοτέροιν θυγατέρων
τής Πατρίδος ήμών, μεγαλοπρεπής φυσιογνωμία τής Ελληνικής Αρι
στοκρατίας, ωραία άμαζών τών τιμίων ήμερων τής Ελλάδος.
Γυναίκες τόιούτου ψυχικού καί φυσικού κάλλους δέν γηράάκουάι
ποτέ. Έκ τής οδύνης Ανακύπτουάιν ισχυρότεροι, έκ τοΰ βυθού τής
Απελπισίας άρύονται τό θάρρος ώς έκ τού πυθμένος τής θαλάσσης
έξάγεται ό μαργαρίτης .... Καί είς τήν Ξάνθην, οΰτε τά τόσα
συνεχή άλγη, ούδ’ αί φυάικαί λύπαι, ΐάχυάαν είς τό νά κατασβέάωάι τήν έν τω μάγω βλέμματι τής παγκάλου γυναικός ένοικούάαν νεότητα καί ζωήν, τό έκ τοΰ μειδιάματος της άποπνεόμενον
μύρον τής εύτυχίας καί ύπερόχου γοητείας ....

Μετά τόν θάνατον τού μεγάλου πατριώτου Ίωάννου Κωλέττη,
ό Βασιλεύς "Οθοιν καί ή Βασίλισσα ’Αμαλία, ών τό Μεγαλεϊον τοΰ
Ελληνισμού καί τό ’Εθνικόν ϊδειοδες ύπήρξεν ό πολικός αύτών
άάτήρ, ό μόνος σκοπός τού βίου των, είς ένδειξιν φιλίας καί εύγνωμοσύνης πρός τήν μνήμην τοΰ περινουάτάτου εκείνου Ανδρος, έκΑλεσαν έν τμ Αύλμ τήν έξ Αδελφής Ανεψιάν αύτοΰ μητέρα τής Ξάνθης
Σιμωνίδου, έπι διετίαν έκτοτε παραμείνασαν καί άυζευχθεΐσαν τω 1849
τόν Διιιιήτριον Χατζϊόκον, τόν πιστόν φίλον καί παρήγορον ύπουργόν καί έν τμ εύτυχία καί τμ δυστυχία τοΰ έκπτωτου Βαόιλέως.
Ή Βασιλική Ακολουθία τής πρώτης τών Ελλήνων Άνάσσης, είχε
χαρακτήρα Ακραιφνώς ’Ελληνικόν καί ήρίθμει έν τω κύκλω, δστις
έ'άμπρυνε περισσότερον τήν Βασιλικήν Αύλήν τής 'Ελλάδος, σχε
δόν θυγατέρας ήρώων καί συζύγους Αγωνιστών, ών τά ονόματα έχει
Αναγράψει ή Πατρίς ήμών μέ Αδαμάντινα γράμματα είς τάς δέλτους
τής ιστορίας της. Τό άνθος τής τότε Ελληνικής εύγενείας Απετέλει
τόν κύκλον τών συμβούλων καί τών Κυριών τής τιμής τής Βαάιλίσάης τής πρώτης Δυναστείας τοΰ Ελληνικού Βασιλείου, έκκολαφθείάιις ύπό τό πΰρ τών πόθων καί τών ελπίδων ολοκλήρου τοΰ 'Ελλη
νισμού. Τελευταία παρά τμ Βαάιλίάάμ ’Αμαλία έν Βαμβέργμ έκλήθιι
έπιμόνως τώ 1873 ή Ξάνθη Σιιιωνίδου. Ή ιστορία τής ζωής αύτής
κατά τάς ήμέρας έκείνας συμπληροϊ τόλ’ λαμπρότερον σταθμόν τού
ώραίου βίου της. Στιγι ή συγκινητική, γράφει ή λογία Βιογράφος τών
άτυχων έκείνων Ηγεμόνων, ύπήρξε διά τήν έξόριάτον χήραν Βασί
λισσαν ή έμφάνισις τής δεάποινίδος Ξάνθης έν πενθίμω περιβολμ,
όδηγουμένης ύπό τοΰ πατρός της : «Χατζΐσκε, ήδυνήθη ν’ άρθρώσμ
ή περίλυπος ’Αμαλία καί οί λυγμοί καί τά δάκρυα άπέκοψαν τήν
φωνήν της. Καί έκλαιε καί κρουνοί δακρύιον έρρεον έκ τών γλαυ
κών της οφθαλμών, λαμβάνουσα έκ τών χειρών τής δεάποινίδος Ξάν
θης Χατζΐόκου τόν στέφανον δν έκόμιζεν αύτμ διά νά καταθέσμ
έπι τοΰ τάφου τοΰ Όθωνος».
Ή Ξάνθη διπλοΰν έν τμ έποχή έκείνμ έξεπλήρου παρά τμ Βαόιλίσσμ ’Αμαλία καθήκον. Χά παραμυθήόμ αύτήν κατά τάς πένθι
μους τής χηρείας ήμέρας καί νά παραότμ κατά τήν ιόραν τής
τελευτής της. Ή ώρα ία Έλληνίς ύπενθύμιζεν έν τμ ύπερορία είς
τήν άτυχή Βασίλισσαν τήν γλυκύτατα τοΰ ’Αττικού ούρανοΰ καί
διά τής έπανθούσιις χάριτος τοΰ ολου παραστήματος αύτής ύπήρ
ξεν δ τελευταίος "Αγγελος παρηγοριάς είς τήν έξόριστον. ’Επ’ αύτής
έπανεπαύθη τό τελευταΐον βλέμμα τής Βασίλισσας ’Αμαλίας καί διά
τής Ξάνθης Χατζΐόκου έστάλη ό ύστατος χαιρετισμός της είς τήν
προσφιλή της 'Ελλάδα.
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Έπανελθοϋάα μετέπειτα είς την άγαπητήν της πατρίδα ή περικαλ
λής άμφίπολος της Βαάιλίσσης ’Αμαλίας, συνεζεύχθη τω 1877 τόν
άληδμόνητον έκ Θηβών πολιτευτήν Διομήδην Διπμάντην, ού ό
θάνατος έν τμ ώραιοτέρα δτιγμμ τής δράσεως, άπεάτέρηάε τήν πα
τρίδα χρησιμοιτάτου καί εύέλπχδος άνδρός. "Οσοι ηύτύχησαν νά ΐδωσιν ή νά ξενισθώσιν έν τφ έν Θήβαις οϊκω τοϋ πολυκλαύστου Διαμάντη, ούδέποτε θά λησμονήσωσι τήν έμμουσον άρμονίαν καί τήν
λαμπρότητα τών δύο είσέτι άσυμβιβάστων άντιθέσεων καί άπροδεγγίστων τοϋ Εύριοπαίσμοΰ καί τοΰ 'Ελληνισμού, οϊτινες έλαμπον συγκερασμένοι έν τω φιλοξένω οϊκω τοΰ εύπατρίδου Θηβαίον καί τής
εύγενοΰς έγγονής τοΰ Κωλέττη.
Τελευταΐον ή προσφιλεδτάτη Ξάνθη Διαμαντή συνεζεύχθη τόν
δχακεκρχμένον καί πατρχωτχκώτατον ομογενή Κ. ϊιμωνίδην, έγκρχτον άνδρα, άείποτε γενναιοφρόνιος προσελθόντα έπίκονρον είς τάς
άνάγκας τής φιλανθρωπίας καί τά μεμαρτυρημένης χρησιμότητος
έργα. 'Αλλά τήν εύτυχή ταύτην σύνδεάιν, είς ήν έμεχδίαδεν ή εύδαχμονία νέου πανευτυχούς βίου καί ήτις έχάριζε τήν χαράν είς
τήν ζωήν τοϋ εύγενοΰς Συμπολίτου, ή άδικος ειμαρμένη άκάρδως
άνέκοψε, διά νά συμπληρώσμ τό άχάριστον έργον τών πικρών μετα
πτώσεων τής ανθρώπινης τύχης . ..

μάτων, άτινα έξηφανίσθησαν ύπό τόν παγερόν έναγκαλισμόν τής
μητοός γης, . . . τό κουραδμένον σώμά της.. .
"Γπνωάον άτυχεστάτίι Ξάνθη τόν ήρεμον ύπνον τής έναρέτου καί
πίστευε, δτι έάν τής φύσεως οϊ νόμοι, άναλλοίωτοι λειτουργοϋντες,
άποκομίζουσιν έν τμ φορά τοϋ χρόνου έκ τής γής ταύτης, δ,τι φθαρ
τόν καί έφήμερον πρόκειται έν τω βίω, τόν μετριόφρονα στέφανον
τών ιδιωτικών άρετών, έν αΐς ένσαρκοϋται ή ψυχή, άδυνατοΰσι νά
μαράνωδι καί παρασύρωσιν έν τφ χωνευτηρίω τοΰ τάφου, ή άλλοιώδωσι καί έξαφανίσωδιν έν τμ παρελεύσει τών χρόνων. Ό χρόνος καί
δταν θάπτμ τάς άναμνήδεις ώραίας ζωής, δέν θνήσκει· άναδκάπτεται καί άκτινοβολεϊ στχλπνότερον πολλάκις.
Άς πέάμ έλαφρά Λ γή, ήτις Θά καλύψμ τό ώραϊόν σώμα τής
’Αθηναίας δεσποίνης, άς φύωνται δ’ έπ’ αύτοΰ διαρκώς άνθη, έπίσης
ώραΐα, ώς ώραία υπάρχει ή ψυχή Της. Τήν νύκτα, δταν φυσά ερη
μικός άνεμος, καί ύπό τόν κλυδωνιόμόν αύτοΰ στένωσιν οί κλάδοι
τών πεύκων καί τών κυπαρισσίαν, άς κλαίουσι ταΰτα τόν άσβεότον
πόνον τής καρδίας, δότις γλυκυθύμως συνέχει, διά τοϋ ποθεινοτέρου
συνδέσμου, τάς πάντοτε άγαπητάς έπί τοΰ κόσμου ύπάρξεις ......
Ή ψυχή Σου, έλευθέρα πλέον παντός γήινου δεόμοϋ, περιίπταται νϋν είς τό άνέσπερον φώς τής Θείας άγάπης, δπερ τοσάκις Σύ
έν τμ ζωμ ώνειροπόλησες ....
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Δοίσμοιρα τέκνα! Έκπεπληγμένα πρό τοϋ κεραυνώσαντος τήν
άγαθήν σας ψυχήν φοβερού δυστυχήματος, περιπτυχθήτε δι’ ΰστάτην φοράν περιλύπως τήν εύφίλητον μητέρα Σας, μάτην άγωνιζόμενα, ϊνα τήν θερμάνητε, ϊνα μεταδώσατε έκ τών ίδιων σας παλ
μών, ζωήν, είς τήν ψυχράν πλέον καρδίαν της . . . Είς μάτην θ’άναζητήσητε τά τελευταία μητρικά της φιλήματα. Περιβάλλετέ την έπί
τινας είδέτι στιγμάς διά τοϋ βλέμματός σας, άτενίσατέ την τό ύστα
τον καί συγκροτήσατε, άπό δάκρυα πλαχδιουμένην τήν είκόνα τής
γλυκυτάτης Μητρός Σας, παραμυθίαν, έν ταχς μετέπειτα στιγμαϊς
τοΰ βιωτικοΰ άλγους.
Ή 'Ελληνική γή, είς ήν ή στοργή πολυτίμου πλήν άτυχεστάτου
συζύγου, τήν άποδίδει μετ’ ολίγον, θά δεχθμ τόν νεκρόν της, οίονεί
φιλοδοξήδαδα τήν διαρκή άνάπαυδιν αύτής είς τά χώματα τής Πατρίδος, ήν κατεδτόλιζε διά τής ζωής της. 'Γήν άπεχαιρέτιδε πλήρης
χαράς, μέ τάς προσδοκίας καί τά όνειρα νέας ευφροσύνου χαρμονής
καί βιωτικής εύδίας, διά νά έπανέλθμ νεκρά είς τούς κόλπους της.
’Άδυτοι αί Βουλαί τής Θείας ΙΙρονοίας. Άκατάλυπτα τής τύχης τά
παίγνια.
Καί τώρα άκόμη δέν μας πείθει ή θέα τοϋ άνθοότεφοΰς φερέτρου
Σου, πεφιλημένη νεκρά, δτι διά παντός ένέκλειόες είς αύτό τά
πάντα, ότι έόταμάτηδε διά παντός ή πλήμμυρα έκείνη τής ζωής,
ήτις άπέδιδε τήν δυμπαθεστέραν μαγείαν καί αντί τών τόσων έλπίδων, ας έν τμ λατρεία τών πολυφιλήτων τέκνων δου, έπίδτευες
νά ΐδμς αληθείς, ήδη ύπό τό άρωμα τών τελευταίων άνθέων, άτινα
δοι προδφέροχμεν καί τό φέγγος νεκρικών λαμπάδων, άγεσαι ύπό τά
σκότη τοΰ "Αδου, πρό τοΰ όποιου άσπλαγχνος, άνευ πόνου, άνοίγεται τής λήθης Λ άδαμαντίνη πύλη . . .
®
Σκορπίσατε τά τελευταία δακρυπότιστα άνθη της αγάπης καί τής
λατρείας σας είς τό φέρετρον τής ώραίας νέκρας. Τόν πανύότατον στε
ναγμόν της άπέδωκεί’ εϊς ξένον ούρανόν, άλλά μή λησμρνήσαδα τήν
γαλανήν πατρίδα της, τής όποιας ή άκτινολαμπή τοΰ ούρανοΰ της
έζωγραφίζετο εντός τών πανέμορφων οφθαλμών της, ήλθε νά παραδώσμ είς τήν γήν τής αίωνιότητος, είς τά βάθη τοΰ τάφου, έφ’ ών
οί θερμότεροι ναυαγούν πόθοι καί συντρίβονται αί γλυκύτεραι ονει
ροπολήσεις, οπού δέν συναντά τις πλέον τά τρυφερά έκεϊνα μαρτύ
ρια τοΰ πόνου τών έπιζώντων πρός τήν μνήμην προσφιλών πλασ

215

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

ΒΡΟΧΗ - ΔΑΚΡΥΑ

Σαν βλέπω μαύρα σύννεφα

εϊς τήν ουράνια φύσι,
και να ςεσπάνουν υστέρα

νά βρέχουνε σαν βρύσι,
μου σφίγγει ό πόνος τήν καρδιά,

χωρίς να κάμω κρίσι ....

Αλλα σαν βλέπω σύννεφα
ς τή Φωτεινή θωριά Σου,

κι’ ανέλπιστα νά στάζουνε
τά μάτια τά δικά σου,
μ'ε πέρνει τδ παράπονο

καί κλαίω κ’ έγώ σιμά σου.
{1808}
Σ....

® ΟΣΑΙΞΠΗΡ ΕΝ ΤΩι ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΩι ΤΟΥ®
(Έχαοά/βίι έκ πολυτίμου φωτογραφίας
διαπρεπούς φιλέλληνος)

ΣΤΟΑ

ΦΡΑΝΣΟΑ ΚΟΠΠΕ, ό κατ' έξοχήν τρυφεροί Γάλλλος ποιητής, μέλος
τής Γαλλικής Ακαδημίας, έγεννήθη έν Παρισίοις τήν 12Ίν 'Ιανουάριον 1842.
Έσπούδασεν είς τδ Λύκειον Σαϊν - Λουΐ. Πένης έν τή αρχή τον σταδίου τον,
κατά τήν νεότητά τον έγένετο υπαλληλίσκος έν τώ 'Τπουργείω τών Στρατιωτικών.
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Λεν ήργησε νά γίνη γνωστός, πασίγνωστος έκ τών πρώτων ακηνικών έργων τον,
δι ύιν παρά τήν ρωμαντικήν έπίδρασίν των άνέδειξεν ατομικήν πρωτοτυπίαν.
Λιεκρίθη τό πρώτον μεταξύ τών συνεργατών τον « Συγχρόνου Παρνασσού » τώ
1866, κατά τό αυτό δ' έτος έξέδωκε τήν πρώτην συλλογήν τον « Reliquaire »,
καί μετά δνο έτη έτερον τόμον ποιήσεων τάς «Intimites'»· Μεγάλην έπιτνχίαν
έσχον κατόπιν ?ι> νέον έργον τον από τήν συλλογήν «Poemes modemes» ή
«Benediction», ώς καϊ έτερόν τι ανέκδοτον, ή «Greve des forgerons».
Μετέπειτα κατέγινεν είς τό Θέατρον. Ο « Λιαβάτης » τον ποιητική φανταιζί
έδόθη τώ 1869 είς τό 'Ωδεϊον καί έσχε τήν μεγαλητέραν τών έπιτνχιών. Τά
κατόπιν «ΌβΙΙΧ DoilleUTS» μονόπρακτον δραμα καϊ ή «Abiindonnee» δί
πρακτου δραμα άπέτυχον. Αλλ ό συγγραφεΰς μετά ταντα κατεχειροκροτήθη είς
ίίπασαν τήν Γαλλίαν διά τάς ωραίας πατριωτικός έννοιας ώς καί διά τους
ωραίους στίχους τοΰ έν τή έποχή έκείνη δοθέντος μονοπράκτου έργον τον:
«■Puis Ce que dois». Ένταντώ έγραψε πάμπολλα ακόμη σκηνικά έργα μεγαλητέρας αξίας ώί τόν «Σεβήρον Τορέλληνν, τό «Στέμμα» τελευταίως, κ.τ.λ.
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Ή έπιτυχία τον όμως είς τήν ποίησιν καϊ το πεζόν τόν άνέδειξαν κατόπιν
ποιητήν γνήσιον. Εξέδωκεν ολοκλήρους τόμους ποιημάτων, διηγημάτων καϊ μυ
θιστορημάτων. Ή ποίησίς του εινε, ώς έπϊ τό πολύ έργον υφής, έργον έκτελέσεως. Αί λεπταί του καϊ αί άπλαϊ έννοιαι, ή αιώνια γλυκύτης καϊ τρυφερότης
του, τό έρωτικόν πάντα παράπονάν τον, έγκλείονται είς λαξευτούς οσον καϊ τρυ
φερούς, καϊ τεχνικούς καϊ κατακηλοΰντας στίχους. Είς τά διηγήματα αντοΰ καϊ τά
μυθιστορήματα του άναζώσι συνήθως διαδοχικώς ταπειναί, άλλα πάσχουσαι φνσιογνωμίαι τοΰ παρισινού κόσμου, τοΰ λαού ιδίως, άπλ& συγκινητικά δράματα
τής καθημερινής ζωής τής μεγαλοπόλεως έκείνης. Υπάρχουν έργα του, τά όποια
πλέον ή άσφαλώς δνναταί τις νά τά όνομάση άριστουργηματάκια. "Ο,τι δέ κατα
γοητεύει παρά τώ Κοππε δέν εΐνε συνήθως ή ιδέα, άλλ' ό τρόπος τής έκδηλώσεως ταύτης, ή έκτέλεσις.

ΡΟ τού νά γίνη γνωστός εις μίαν ήμέραν — τήν ήμέραν,
καθ ’ ήν προ τριών ετών, δλο το Παρίσι έρωτεύθη μέ την
γλυκυτάτην του Μονβιπ'ον τοΰ δρόμου, — ό ζωγράφος Μιγαήλ Γκεοά, ί είχε γνωρίση την σκληράν δυστυχίαν.
Ή μήτηρ του, ή θαυμαστή του μήτηρ, ήτις δέν άμφέβαλεν ούτε
μίαν στιγμήν περί τής κτίσεως τοΰ υίοϋ της και ήτις άπέθανεν ύπερήφανος ήδη, που τόν είδε καταλαβόντα θέσιν μεταξύ τών νέων καλλι
τεχνών τής νεωτέρας σχολής, έ'ζησε παρά τό πλευράν του τά τρομερά
έτη τής δοκιμασίας, παρηγορούσα αύτόν διά τής άγάπης της, ένισχύουσα
αύτόν διά τοΰ θάρρους της.
Ούτω ό Μιχαήλ, δστις έλιποθύμησεν έκ θλίψεως τήν ήμέραν τοΰ
ένταΦίασίλοϋ της, παρά τά χείλη τοΰ χαίνοντος τάφου, είς τό κοιμητήριον τής Μονμάρτρης, όταν προφέρη τώρα τάς λέξεις ταύτας : «ή
μήτηρ μου», ή φωνή του τρέμει έκ συγκινήσεως, καί ή άνάμνησις τής
καλής γυναικός διαμένει πάντοτε σεβαστή καί ιερά έν τή μνήμη του
ώς κανδήλα τοΰ ιερού τών ναών.
Ό Μιχαήλ ήτο μόλις εικοσαετής καί εΐργάζετο άπό δέκα όκτώ μη
νών μόνον εις τό έργαστήριον τού Ζερώμ, εις την Σχολήν τών Καλών
Τεχνών, όταν άπέθανεν αίφνιοίως ό πατήρ του, δ έντιμος ταμίας τής
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ΣΤΟΑ

Σαλαμάνδρας, ασφαλιστικής Εταιρίας κατά τών πυρκαΐών, μέτριας
άξίας. Ή θέσις ήτο μέτρια καί ό αγαθός άνθρωπος άφησεν εις την
χήρά του άσημάντους οικονομίας. Ή Σαλαμάνδρα πρός άνάμνησιν τοϋ
χρηστού καί άρχαίου ύπαλλήλου της, προσέφερε πρός την Καν Γκεράρ
διά τόν υιόν της άνάλογον θέσιν εις τά γραφεία της Εταιρίας. Ό νέος
την άπεδέχθη έξ άφοσιώσεω: πρός την μητέρα του,
αΰτη ήονήθη
την θυσίαν.
— Όχι ! ανέκραξε σφίγγουσα ζωηρώς τόν νέον έπί της καρδίας της
καί φιλούσα αύτόν έπί της ώραίας μαύρης κόμης του, πάντοτε τόσον
άγρίως μπερδεμμένη; — όχι ! παιδί μου, έξασκήσου είς την ζωγραφικήν,
άφοϋ έχεις τήν ιδέαν σου . . . Θά ζήσουμε όπως μπορέσουμε.
Καί έ'ζησαν δπω; ήμπόρεσαν, ήτοι γλισχρότατα, έκεϊ έπάνω στη Μονμάρτρη, ούχί μακράν τοϋ κατεστραμένου μύλου,—μεταβληθέντος έ'κτοτε
εις έξοχικον καπηλειον, — είς τό πέμπτον πάτωμα καινουργούς οικίας,
οίκοδομημένης μέ σαθρά ύλικά, άλλ ’ άπό τής όποιας έβλεπον τό άπειρον
Παρίσι ώς είς πανόραμα, μέ τούς πύργους του, τάς κορυφάς τών κωδω
νοστασίων του καί τούς δόμους του καί έκεΐ κάτω, έκεΐ κάτω μέ τόν έκ
τών φαιών λόφων έν τή ομίχλη περίβολόν του.
Ό Μιχαήλ είχεν έν εύρύ έργαστήριον έκεΐ, ή δέ Κα Γκεράρ είδος τι
κελίου χωρίς φωτιά. Πρωί, πρωί, — ώ ! ή φτωχή μαμά μέ τόν ύπηρετρίας σκούφον της ! — έτακτοποίει τά πάντα είς τό έργαστήριον,
ήναπτε τήν σόμπαν, έκαθάριζε τούς χρωστήρας, έκρυπτε τήν κρεμαστήν
κλίνην τού υιού της όπισθεν ένός παραβάν, μεθ ’ δ έξηφανίζετο, άφίνουσα αύτόν νά έργασθή ήσύχως καθ’ δλην τήν ημέραν. Μόλις τήν
ήκουεν άπό καιρού είς καιρόν, αόρατον καί παρούσαν, ώς εΰνουν έοέστιον θεότητα, άνακινούσαν την τέφραν τού πυραύνου της είς τό μικρόν
δωμάτιόν της, ή φυσώσαν τό πύρ διά νά παρασκευάση τό φαγητόν είς
λ στενοχωράν
r
γι
Τ7υ
' κουζίναν
Υ>
ι \ οt υιός
, \ και
' X η» |χητηρ
/
την
κουζίναν.
Εις την
αυτήν
έ'τρωγον σάν κούκλες έπί μικράς τραπέζης άπό λευκόν ξύλον καί ήσαν
τόσον καλά έκεΐ τόν Δεκέμβριον παρά τήν θερμότητα τής φουβού.
Ό Μιχαήλ έμόχθει σκυλίσσια διά νά κερδίση τόν άρτον τής ήμέ
ρας, τής έβδομάδος, τού μηνός. Έποίει έκ τού προχείρου — άπό τά
έξημερώματα τό καλοκαίρι, την νύχτα μέ την λάμπα τόν χειμώνα, —
ξυλογραφήματα διά τάς εικονογραφημένα; έκδόσεις, καί ή μαμά Γκεράρ
εκαμνε θαύματα οικονομιών διά νά εχη δ υιός της, δπως πληρώνη τά
μοδέλα καί νά ζωγραφίζη έκ τού φυσικού δλον τό απομεσήμεραν.
Έπέοασαν άσχημες ημέρες, παρά πολύ δυστυχείς ήμέρας. Έπί πολύ
έπώλουν τά ολίγα πράγματα, πού είχαν τά έξ τραπεζομάνδηλα, τήν
λαβίδα διά τήν ζάχαριν καί τό κουτί μέ τ’ ασημένια μαχαίρια, δπως
κατορθώσουν νά έξοφλήσουν τον λογαριασμόν τού χρωματοπώλου.
Κάποτε διά ν ’ αγοράσουν τό δεϊπνον έπρεπε νά ένεχειριάζουν τά λοιπά
λείψανα τής αστικής πολυτελείας των τή; άλλοτε, π. χ. τό χρυσούν
ώρολόγιον έν σχήματι σκανδαλέττου,ή αύτην τήν καρφίτσαν τήν στο—
λισμένην μέ μικρά ρουμπίνια, έπί τής δποίας έμάρμαιρεν είς τόν λαιμόν

τής χήρας ή είκών τού μακαρίτου Γκεράρ. Ή καλή μαμά έγνώριζεν
οϊμοι! τήν δδόν τού ένεχυροοανειστηρίου.
Οί Γκεράρ, λοιπόν, ήσαν πάμπτωχοΓ άλλ’ δπως πολλοί πτωχοί εΰρισκον τό μέσον νά κάμνουν έλεημοσύνην.
είς τι φρικώδες
φρικωόες πλινθόκτιστον
πλινυοκτιστον
Είς τό αύτό πάτωμα, πού κατώκουν, εϊς
ύπερώον κατώκει πτωχή τις έργάτρια μέ την μικράν κόρην της.
Ή γυνή αΰτη, τήν οποίαν δλοι οί άνθρωποι τού σπιτιού τήν έλεγαν:
«ή κακομοίρα ή Σιντονία», δέν είχεν ύπανδρευθή ποτέ. Έγέννησε τήν
κόρην της είς ήλικίαν δεκαοκτώ έτών, δπότε ητο σχεδόν νόστιμη,— ώ !
μίαν έποχήν μόνον ήτο νόστιμη, άκριβώς τον καιρόν πού ήπατήθη καί
έγκατελείφθη παρά τίνος φαύλου, καί ποϋ έχασε τήν δροσερότητά της
καί τήν ύγείαν της κατά τον έπίπονον τοκετόν-—καί έ'κτοτε περιεφέρετο
διά νά κερδίση τά πρός τό ζην καί διά ν’ άναθρέψη τό τέκνον της. Είς
ήλικίαν τριάκοντα έτών «ή κακομοίρα ή Σιντονία» είχε κυρτωθή, οί
κρόταφοί της έγιναν φαιοί καί τής
έλειπαν τρία έμπροσθινά δόντια,
τ
Καί ήτο λίαν θαρραλέα, λίαν έργατική καί περνούσε τάς ήμέρας της

*

άδιάφορόν πως.
Ή μικρά της κόρη, Φερνάνδη όνομαζομένη, είχεν ύφος μποεμίδοςείχεν ένα χρώμα ώριμου λεμονιού, μακρούς πλοκάμους μαύρων σγουρών
μαλλιών, καί μάτια πού τής έφερναν τό κεφάλι άνω κάτω, δπως λέ—
γουν είς τά προάστεια.
Ό Μιχαήλ τήν είδε παίζουσαν είς τήν κλίμακα, τήν εΰρε νόστιμην,
τήν έβαλε δέ νά ποζάρη καί τής έκαμεν ένα βκίΐβο. Ή μαμά Γκεράρ
τήν έπήρε μέ καλό μάτι καί συνήψεν έ'κτοτε φιλίαν μαζί της.
Καί ή έξαίρετος γυνή έστενοχωρεΐτο βλέπουσα τήν χαριτωμένην αύτήν κόρην ν ’ άτακτη είς τήν αύλήν, — διότι ή μήτηρ της έπέστρεφεν
άργά έκ τής έργασίας της, τό προκαταρκτικόν δέ σχολεΐον είς τάς τέσσαρας έσκόλαζεν, — ή νά παίζη κάποτε έπί τού πεζοδρομίου μέ τά δυο
γκαρσόνια τού μπαλλωματή έκεϊ κάτω, δστις έτερέτιζε σφυροκοπών
διαρκώς τά δέρματά του !
Στή γκιλλοτίνα θ’ άνεβή
ό κάθε γουρουνονοικοκύρης,
στή γκιλλοτίνα θ ’ ανεβή
καί δ κοσμάκης θα χαρή.

Ή Κα Γκεράρ κατέκτησε, λοιπόν, τήν άγάπην τής μικρά; Φερνάνδη;
μέ τινας φέτας άλειμμένας μέ γλυκό. Το παιδίον έπήγαινεν είς τών
Γκεράρ, δταν έγύριζεν άπό τό σχολεΐον ή χήρα τού έμάνθανε καί τό
έβαζε νά λέγη τό τής επομένης μάθημά του, υστέρα τό άφινε νά παίζη
είς τό έργαστήριον τοϋ Μιχαήλ, τόν όποιον διεσκέδαζε καί δστις τήν έζω-

γράφισεν είς είκοσι στάσεις.
Ή Φερνάνδη έκεΐ μέσα περνούσε καλά. Τήν κρατούσαν συνήθως είς
τό δεϊπνον, καί ηύχαριστεϊτο είς τήν στενόχωρον έκείνην κουζίναν, άφού
τοιαύτην άλλως τε δέν είχεν ή (ικακομοϊρα ή Σιντονία». Ή γηραιά
μαμά άνεκάλυψε μίαν ήμέοαν είς την πενιχράν ντουλάπαν της ένα φό-
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ρέμα ευπαρουσίαστο·; άκόμ.η καί μ. * αυτό ε”φκιασε διά τήν μικράν έ'να
κοστούμι, τό όποιον αλήθεια εμ,οιαζε μέ καινούργιο. Μιά φορά μάλιστα,
ποϋ ή Φερνάνδη ήλθε μέ τό βραβεϊον, τό όποιον έπήρε πρωτεύσασα εις
τήν γεωγραφίαν,— πώς διάβολο μ,πόρεσε καί έ'συρε επί τοΰ μαυροπίνακος τάς γραμμάς τών ύδάτων ; — ή μαμά Γκεράρ κατευχαριστηθεϊσα
έδώρησε πρός τό παιδίον έ'να ζευγάρι πρόστυχα σκουλαρίκια, τά όποια
ή καλή γυνή έφύλαττε πρός άνάμ,νησιν της πρώτης μεταλήψεως.
Έν συντόμω οί Γκεράρ θά υιοθετούν σιγά, σιγά την μικράν κόρην,
δτε ή « κακομοίρα ή Σιντονία », καθυστερούσα δύο ενοίκια, έδιώχθη
άρκετά κτηνωδώς άπο την οικίαν καί έπήγε νά κατοίκηση πολύ μακράν,
στις Μυγδαλιές. Φυσικά έπήρε μαζί της καί την Φερνάνδην, ήτις άπεχαιρέτησε τούς καλούς της γείτονας μέ φουσκωμένην καρδίαν καί μέ
κόκκινα μάτια, άλλά ποτέ δέν έπηγε νά τούς δη, παρά τάς ύποσχέσεις
της, είς τρόπον ώστε κατέληξε νά την λησμονήσουν.
Χρόνια έπέρασαν. Ό Μιχαήλ Γκεράρ εσχε τάς πρώτας του επιτυχίας
είς τό Σάλον καί ήρχισε νά κερδίζη μερικά χρήματα. *Ω ! όχι πολλά.
Οί πίνακες έφ ’ ών ό ζωγράφος αυτός άγαπ£ ν ’ άπεικονίζη τούς λαϊκούς
τύπους έχουν την τέχνην ποιήσεως αύστηράς καί μελαγχολικής, ήτις θά
πειράζη πάντοτε τούς αστούς, καίτοι ένώ άπαντες οί άληθεϊς καλλιτέχναι τιμώσι τόν Γκεράρ ώς διδάσκαλον, οί πλούσιοι έρασιτέχναι δέν θά
ένδιαφερθώσί ποτέ ζωηρώς διά τάς αύστηράς αύτάς εικόνας, είς άς ή ζωή
τών πτωχών είνε άποτυπωμένη παρ * ένος πτωχού.
Έν τούτοις ό Μιχαήλ έξέθεσε τήν « Μουβικον τον δρόμου » του,
είς ήν οί άγωνοδϊκαι όλίγον συμπαθείς μέχρι τούδε, δέν ήδυνήθησαν παρά
νά τού άπονείμωσι τό πρώτον βραβεϊον. Ή χαλκογραφία έντός έλαχι
στού χρόνου θά έκλαϊκεύση τήν μελαγχολικήν καί ισχνήν μορφήν τής νεαράς κόρης, άνοιγούσης διά νά τραγουδήση έν τόσον άγνόν στόμα καί
παιζούσης τό βιολί μέ κίνησιν τόσον χαρίεσσαν καί τόσον φυσικήν. Ή
μαμά Γκεράρ άρρωστη τόρα, λαμβάνει τήν χαράν νά διαβάση μέ τά
γυαλιά έπι τής ρινός, είς τό κρεββάτι, άπό τό όποιον ποτέ πιά δέν έ'μελλε
νά σηκωθή, τ’ άρθρα τών έφημερίδων, τά όποια προσαγορεύουν μ’ ένθουσιώδεις λέξεις τήν άνατέλλουσαν δόξαν τού υιού της.Τέλος ό Μιχαήλ
Γκεράρ έ'σχεν έν τή συγχρόνω τέχνη τήν πρέπουσαν θέσιν του, άλλά
χωρίς έν τούτοις νά γίνη έκ τούτου πολύ πλούσιος.
Δύο έ'τη, λοιπόν, μετά τον θάνατον τής μ.ητρός του, — καί εϊπομεν
πόσον ευσεβή καί διάθερμον άνάμ,νησιν έφύλαττε ταύτης, — ό Μιχαήλ
προσεκλήθη εις τι γεύμα, τό όποιον είς τών φίλων του προσέφερεν είς
τινας συναδέλφους του, άναχωρών είς 'Ρώμην κατόπιν τού βραβείου, τό
όποιον έπήρεν.
Ό Μιχαήλ — ήτο τριάκοντα έτών, καί τό πρόσφατον πένθος του
είχεν αύξήση έ'τι τήν φυσικήν σοβαρότητά του — έπεσε μέσα είς κύκλον
εύθύμων θορυβοποιών, νεωτέρων αυτού, φερομένων σάν τρελλά παιδιά
έργαστηρίων, οΐτινες μετά τά στρείδια καί τό λευκό βουργουνδικο κρασί,
ειχον μεθυσθή ήδη παρά τών καυχησιολογιών των καί τών έκκρηκτικών
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γελώτων των. Κατά τά έπιδόρπια οί καλλιτέχναι ούτοι, οΐτινες ειχον
άπαντες είς τήν κεφαλήν έξηγερμένον έν ιδανικόν ή τούλάχιστον ειχον
λεπτήν καλαισθησίαν, άνθημιλλώντο είς κυνικούς λόγους. Ένας μεγα
λόσωμος γλύπτης έκραύγασεν, ότι άπό τινων ημερών εις τι μέρος τού
καρτιέ Λατέν ύπήρχον νόστιμες α πρωτόβγαλτες», δύο βήματα μακράν
άπ ’ έκεϊ. Αύτο ήρκεσεν, όπως τό φιλήδονον κτήνος, τό κοιαώμενον είς
το βάθος δλων μας, άφυπνισθή διά μιάς είς τούς νέους τούτους καί
ήοχισαν νά ούρλιάζουν : «ΙΙάμε στής Ντολορέ I . . . Πάμε νά δούμε αύτές τις κυρίες !»
Ό Μιχαήλ προσεπάθησε νά τό σκάση κρυφά. Τόσην κτηνωδίαν δέν
ήσθάνετο, άφού άλλως τε είχε πίη μετρίως. Έν τούτοις έξ αδυναμίας,
διά νά συμμορφωθή πρός τούς άλλους, φοβούμενος τά σκώμματα ίσως,
ήκολούθησε τούς συναδέλφους του.
— Πφφ ! — είπε καθ ’ έαυτόν — θά κιττάρω πληρώνων μερικές
μπουτίλιες μπίρα.
Μετά έν τέταρτον άπας ό όμιλος άναρριχηθείς στενήν καί ρυπαράν
τινα κλίμακα, είσήρχετο στο «σαλόνι» τής Κα» Ντολορέ, ένθα έπτά
όκτώ δυστυχείς άσέμ.νως καί γελοίως στολισμ.έναι, μέ τεράστιας κομμώ
σεις, ήσαν κατακεκλιμέναι έπι τίνος κυκλικού ντιβανιοϋ. Έχαιρέτησαν
τούς νεήλιδας δι ’ ένός « μπουΰουαρ μεσαίε» άκουσθέν διά μιάς ώς άπό
χορόν φωνών νωθρών καί άδιαφόρων. Ό Μιχαήλ είσήλθεν όπισθεν τών
άλλων. Κατελήφθη ευθύς έξ άρχής έξ άηδίας έκ τής θερμ-ής άναθυμιάσεως, έν ή συνεμίγνυτο ή όσμή τού καπνού, τού γκάζ, τής προστύχου
μ.υρουδιάς καί τής σαρκός τής πεπτωκυΐας γυναικός.
’Αμέσως ήνοιξαν μπουκάλλες, είς δέ τών νέων έκάθησε πρό τού πιά
νου. Οΰτω, ή γνωστή όργίασις ήρχισε μέ τάς συνήθεις τρέλλας της.
Ό Μιχαήλ έντελώς άηδιάσας έκάθησεν εις τινα γωνίαν τής αιθούσης
στενοχωρούμενος άπό τόν τόσον κόσμον. Καί ηΰχαριστεϊτο μένων έκεϊ
λησμονημένος καπνίζων άλλεπάλληλα σιγαρέττα.
Αίφνης ησθάνθη μίαν χεϊρα έγγίζουσαν τόν ώμόν του.
— Έ, λοιπόν, κύριε Μιχαήλ, δέν μ’ άνεγνωρίζετε ; τόν ήρώτησε
χαμηλοφώνως βραχνή τις φωνή, γηραιάς γυναικός φωνή.
Ό Μιχαήλ έστράφη καί έκύτταξε τήν νέαν, ήτις έκάθησε παρά τό
πλευρόν του έπι τού καναπέ. Έφαίνετο, ότι ήτο τό πιο πολύ ηλικίας
είκοσιν έτών. Σκούρα μελαχρινή μέ τό λιγυρόν σώμά της σφιγμένον
έντός φορέματος άπό κίτρινον σατέν, μέ τέσσαρας χονδράς καρφίτσας
χαλκίνας καρφωμένας είς τά άνευ λάμψεως, τά σχεδόν έριώδη μαλλιά
της, σάν τά μαλλιά βαφομένης γυναικός, ή νέα αύτη είχε μεγάλους
καρβουνοειδεϊς οφθαλμούς, θά ήτο δέ όμορφη χωρίς τό πρόστυχον φκιασίδωμά της καί τήν έκφρασιν τής άηδίας καί τού μόχθου, όστις διέγραφεν έπι τού στόματός της τόν μορφασμόν άνθρώπου έτοιμου νά έμέση.
— Κάπου είδα αυτή τή μορφή, ύπήρξεν ή πρώτη έντύπωσις τού
Μιχαήλ παρατηρούντος τήν δυστυχή ταύτην. Άλλά πού; ... πού
την ειχεν ίοή ;
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— Πώς, — έπανέλαβεν εκείνη μέ την συντετριμμένην φωνήν της,
— δέν μ. ’ ένθυμεΐσθε ; . . . Προ δέκα ετών . . . έκεϊ επάνω . . . στη
Μονμάρτρη ... τη μικρή Φερνάνδη ; . . .
Ό Μιχαήλ ολίγον ελειψε νά φωνάξη.
Την άνεγνώριζεν ήδη. Ναί ! Την νόστιμ.ην μικράν κόρην, την οποίαν ή
πτωχή άγια γριά μαμά την έχόρεψεν έπί τών γονάτων της, καί τδ
άπολωλός αυτό πλάσμα, τδ όποιον άπέπνεε την ακολασίαν καί την
πομμάνταν ήτο αυτή ή ιδία. Τδν έβλεπε μ ’ ΰφος συγκινημένον καί δειλόν
ένα οάκρυ συγκρατούμενον καθίστα λαμπερούς τούς μελανιασμένους γύρω
μέ μαύρο κάρβουνο οφθαλμούς της, καί τδ στόμα της, τό αλγεινόν της
στόμα συστρεφόμενον έξ άηδίας, προσεπάθει οίκτρώς νά μειδιάση.
— Σείς ! . . . σείς έδώ 1 . . . ήρθρωσεν δ καλλιτέχνης πνιγόμενος έκ
τοΰ τρομερού απροσδόκητου.
— Έδώ καί δυδ μήνες,— άπεκρίθη ή γυνή, ήτις ήρυθρίασεν ύπό τό
ψιμμύθιόν της έκ τής λυπηράς φωνής τού Μιχαήλ.— Δέ μπορώ νά σάς
κρύψω τίποτε σάς, κύριε Μιχαήλ. . . Τόρα ζώ έτσι πέντε χρόνια. . . Είνε
πολύ έλεεινόν, έ ; Καί όμως, έάν ήξεύρατε, θά μέ συγχωρούσατε ίσως
λιγάκι. Έκεϊ κάτω στις Μυγδαλιές. πού πήγαμε νά καθήσουμε ή μ.ήτηρ
μου καί έγώ, δταν άφήσαμε τήν Μονμ.άρτρη, κανείς δέν ένδιαφέρονταν
γιά μάς. Ή μαμά ήταν πάντα έξω στά ήμεροδούλια της· έγώ, όπως
καί πριν, έτρεχα στο δρόμο μέ τά χαμίνια, δταν βγαίναμε άπο τό
σχολείο, καί τόρα νά πού έγινα «τού δρόμου». Εις ηλικίαν δεκαέξ έτών,
— ή μαμά είχε πεθάνη καί έγινα μαθητευομένη στιλβωτρία,— ένας
ουτιδανός μ’ άπεπλάνησε γιά καλά . . . ’Αλλά πάντα έτσι συμβαίνει.
Γιατί νά σάς οιηγηθώ την ιστορίαν μου; Τελείωσε, ας μη μιλήσωμεν
γι’ αύτην περισσότερο. . . Θέλω δμως νά σάς πώ ένα πράγμα, άφού
σάς ξαναβρίσκω, αί μόναι καλαί στιγμαί τής ζωής μου, — έννοεϊτε καλά,
κύριε Μιχαήλ ! — δλης τής ζωής μου, εινε έκεϊνες πού πέρασα στό ατε
λιέ σας, δταν μού έτάζατε μιά δεκάρα γιά νά μέ κάμετε νά ποζάρω
καλά, ή δταν ή μήτηρ σας. . .
’Αλλά διεκόπη άποτόμως καί έκρυψε τό πρόσωπόν της μέσα στά
χέρια της.
— ”Ω ! αισχύνομαι. . . δέν τολμώ νά δσ.ιλήσω περί αύτής έδώ μέσα. !
Ή καρδία τού Μιχαήλ έκυριεδθη έξ οίκτου. Καί τής έπήρε τάς χεΐρας άπό τό πρόσωπόν καί τήν παρετήρησε Ολιβερώς.
— Τόσο τό χειρότερο, — έπανέλαβε διστάζουσα ... — τόσο τό χει
ρότερο 1 Τί γίνεται ;
— Άπέθανεν, — ειπεν ό ζωγράφος. — Πρό δύο έτών τήν ώδήγησα
εις τό κοιμητήριον τής Μονμάρτρης.
— Πέθανε ! . . . Βέβαια, τόρα πέρασαν δέκα χρόνια άπό τότε, καί
άπό τότε ήτο άλλως τε άρρωστη, έξησθενησμένη πολύ ... Τί λύπη
πού θά περάσατε ! . . . Πέθανε ! . . . Ξέρω πολύ καλά, πώς δέ θά
μπορούσα ποτέ νά τήν ξαναδώ . . . Μιά γυναίκα σάν κ’ έμένα ! . . .
’Αλλά τήν πρώτη φορά πού θά βγώ έξω θά τής πάω ένα στεφάνι . . .

Τό θέλετε, έ ; . . . Οί νεκροί ξέρουν τό πάν, πρέπει νά έννοούν τά πράγ
ματα καί νά ήνε έπιεικεϊς. Πιστεύσατέ με, άν θέλετε, κύριε Μιχαήλ.
Είμαι ή τελευταία άπο τάς τελευταίας- άλλά ποτέ δέν έλησμόνησα τί
καλά πού ήταν έκεϊ άπάνω στή Μονμάρτρη . . . Θυμάστε τά σκουλα!
~
el
ν
/
ρικια, που μου εοωσεν όταν ήμουνα κοριτσάκι ; . . .
— Έ, λοιπόν ; — άνέκραξεν ό νέος καταληφθείς έκ φρίκης είς τήν
σκέψιν, δτι αυτή ή άνάμ.νησις τής μητρός του ήδύνατο νά ύπάρχη είς
τό αισχρόν αυτό μέρος, μέσα στά χέρια μιάς κοινής γυναικός.
—Έ, λοιπόν, άπό την στιγμήν πού δέν ήμουνα πιά φρόνιμη, μ’ένοχλούσαν νά τά φυλάξω . . . Καί μιά μέρα πού περνούσα μπροστά άπο
μιά έκκλησία, έμπήκα μέσα καί τά έρριψα είς τό κιβώτιον τών φτω
χών . . . ’Αλήθεια, δέν έκαμα καλά ;
Καί ένώ προέφερε τάς λέξεις ταύτας, ή τρομερά φωνή τής Φερνάνδης
έγινε σχεδόν γλυκεία. Ό Μιχαήλ ένιωσε δύο δάκρυα νά τού φλογίζουν
τά βλέφαρα.
— Έλα,— είπε τρέμων δλος, — έλα, πτωχή μου κόρη, δταν τις είνε
ικανός νά δοκιμάζη ένα τόσο λεπτόν αίσθημα, τό πάν δέν έχάθη άκόμ.η...
Γιατί δέν δοκιμάζεις νά φύγης άπ ’ έδώ μέσα, νά ζήσης άλλέως ; . . .
Άλλ ’ ή μορφή τής Φερνάνδης έσχε μίαν φοράν άκόμη το πένθιμον μειδίαμά της.
— Το ύποκάμισον πού φορώ δέν εινε δικό μου — άπεκρίθη,—καί χρεωστώ τριακόσια φράγκα είς την διευθύντριαν ... Έ ! κύριε Μιχαήλ,
δταν άπαξ ή άκολασία σάς καταλάβη, σάς κρατεί γιά πάντα . . . Ευ
χαριστώ πάντα διά τήν καλήν συμ.βουλήν, άλλ’ είνε αδύνατον. Καί
ε”πειτα νά ζήσω ήσυχος, νά έργασθώ ; Θά μπορούσα ;
Τήν στιγμήν ταύτην χονδρά φωνή γυναικός έφώναξεν όπισθεν θύρας
ήμικλεισμένης :
— Ρεζέντα ! σέ γυρεύουν στό σαλονάκι.
Ή Φερνάνδη ήγέρθη διά μιάς μηχανικώς.
— Νά ί ιδού, πού μέ ζητούν, — είπε πρός τόν ζωγράφον άναλαμβάνουσα έν τή φωνή της τόν βραχνόν τόνον, καί μ’ ένα σκληρόν βλέμμα,
σχεδόν κακόν.— Έδώ μέ λένε Ρεζέντα. . . Χαίρετε, κύριε Μιχαήλ, έπόνεσα πολύ πού σάς είδα καί θά πονώ πολύ έτσι άκόμη ! Χαίρετε, μή
μέ σκέπτεσθε πιά, εύχηθήτέ μου μιά περιπνευμονία, πού νά μέ πάρη
σέ δυό μέρες.
Ήφανίσθη καί δ Μιχαήλ έπωφελούμενος τής ταραχής,—έκείνην τήν
στιγμήν οί σύντροφοί του έχόρευαν μέ τάς γυναίκας, — όιωλίσθησε τα
χέως διά τής κλίμακος, έξήλθεν είς τόν δρόμον καί άνέπνευσε μ’ ισχυρόν
στεναγμόν τόν ψυχρόν καί διαυγή άέρα τής νυκτός.
Άλλ ’ ή συνάντησις αΰτη τού άφήκε κατά τάς έπομένας ήμέρας άνάμνησιν άδιάπτωτον, όχληράν. Δέν ήδύνατο νά διώξη άπό τόν νού του
την οίκτράν έμφάνισιν τής Φερνάνδης.
Ένοχλητικωτέρα δέ άκόμη παρέστη προ αυτού, δταν έπήγε νά έπισκεφθή τόν τάφον τής μητρός του" διότι εύρε τοποθετημένο-/ έπί τού
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επιταφίου λίθου ενα στεφάνι άπό ολόδροσα άμάραντα, άνευ επιγραφής.
Ή άθλια Φερνάνδη έκράτησε τόν λόγον της καί άπένειμε τόν σεβασμόν
τούτον πρός την μόνην γυναίκα, ήτις υπήρξε καλή και γλυκεία κατά
την άχαλίνωτον παιδικήν της ήλικίαν, πρός εκείνην, ήτις θά τήν έσωζεν ίσως, έάν δέν έτύχαιναν έτσι τά πράγματα καί θά τήν έκαμνε τιμίαν
κόρην, όπως εινε και αί άλλαι.
— Τί θά έκαμνεν ή καλή γηραιά γυνή, έάν έζη άκόμη ; — έλεγε
καθ’ έαυτόν ό Μιχαήλ, έξερχόμενος τοϋ κοιμητηρίου.— Αύτή ή δυστυ
χής τοϋ κάκου είπεν, δ,τι είπεν, ή ζωή της είνε κόλασις καί τής προξενεί
φρίκην. “Ας δοϋμε ! Διά νά πληρώση ένα δωμάτιον, καί νά ζητήση έργασίαν, ν’ άνακύψη τέλος, χίλιαι δραχμαί θά έπήρκουν. ’Ακριβώς δ
άμερικανός Κολντσμίθ μοϋ δίδει τρεις χιλιάδας φράγκα τήν προσεχή δευτέραν διά τούς δύο μικρούς πίνακάς μου, ποϋ ήγόρασε. Λοιπόν, τά χίλια
φράγκα θά δοθοϋν δπως συρθή άπό τόν οχετόν ή Φερνάνδη . . . Είμαι
βέβαιος, δτι ή μαμά έπιδοκιμάζει.
Τήν έπομένην δευτέραν, μόλις δ ζωγράφος έπήρε τά χρήματα, έπήοησεν είς μίαν άμαξαν καί διηυθύνθη είς τόν δυσώνυμον οίκον, ένθα
είσήλθε μέ τήν κεφαλήν ύψηλά ημέρα μεσημέρι πρό τών διαβατών. “Λ !
Οί διαβάται, οί ξένοι I . . . Έφαίνοντο βλέποντες μέ σκωπτικόν πως
ΰφος. Άλλ’ δ καλός νέος είχεν ίκανοποιημένην την συνείδησίν του.
— ΙΙοιά ζητείτε ; — Τοϋ είπε τρομερά τις γραία, ήτις διηυθύνθη πρός
συνάντησίν του είς τήν κλίμακα.
— Τήν Φερνάνδη . . .
— Ποιά Φερνάνδη ; . . Ά ! ναι, τή Ρεζέντα . . . Δέν είνε έδώ
πιά . . . ΙΙηγαίνω δμως νά φωνάξω τάς κυρίας.
— Όχι. . . Ξέρετε ποϋ εϊνε τώρα ; Αύτην θέλω.
— “Αν εινε έ'τσι, δμορφε μελαχρινέ, πρέπει νάπενθήσητε. Δέν θά τήν
ξαναβρήτε οΰτε έδώ, οΰτε ποΰπετα άλλοϋ. Έπεσε μέσα στό νερό τήν
περασμένη Τετάρτη.
— Σκοτώθηκε ! είπεν δ Μιχαήλ, τοϋ δποίου ή καροία έπάγωσε.
Καί άνεμνήσθη αίφνης, δτι άκριβώς τήν παρελθοϋσαν τετάρτην εύρεν
έπί τοϋ τάφου τής μητρός του δλόδροσον στέφανον άμαράντων.
— Μάλιστα, τήν Τετάρτην, — έπανέλαβεν ή γραία. — Ήταν ή
ήμέρα τής έξόδου της. Δέν έγύρισεν οΰτε τό πρωί τής-άλλης ήμέρας καί
κατ’ άρχάς ύπεθέσαμεν, δτι είχε πάρη τούς δρόμους. Άλλ ’ ή ΙΊικάρδη,
ποϋ βγαίνει τήν Παρασκευή καί ποϋ τής άρέσει νά πηγαίνη είς τήν έ'κθεσιν τών νεκρών, άνεγνώρισεν έξαφνα έκεΐ τήν Ρεζέντα.
Ό Μιχαήλ, έφυγεν πτοημένος διηυθύνθη δέ είς το σπίτι του. Τό έργαστήριόν του, έν ω έπιπτε διά τοϋ εύρέος παραθύρου το φαιον φώς δείλης
τοϋ Δεκεμβρίου, ούδέποτε άλλοτε τοϋ έφάνη τόσον θλιβερόν. Έκάθησε
πρό μιάς είκόνος, τήν δποίαν μόλις είχεν άρχίση, έπήρε μηχανικώς τήν
παλΐτταν του, τό άκουμβηστήρί του, τό δέμα τών χρωστήρων του,
μεθ ’ δ έμεινεν έκεΐ άκίνητος. Δέν έσκέπτετο τίποτε, έπανελάμβανε δέ

χαμηλοφώνως κάθε τόσο : « Σκοτώθηκε, μάλιστα ! » Ό στόμαχός του
ήτο άνω κάτω, δ έγκέφαλός του κενός.
Τέλος βλέπων, δτι δέν ήδύνατο νά έργασθή, έπήρε τυχαίως — δπως
συνήθιζε — τέσσαρα πέντε άπό τά παλαιά του λευκώματα, έρρίφθη είς
τόν καναπέ καί ήρχισε νά τά ξεφυλλίζη άφηρημένος. Παρετήρησεν δμως,
δτι άκρ ιβώς' ήσαν άπό τά λευκώματα τής έποχής, ποϋ κατώκει είς τήν
Μονμάρτρην, καί ιδού τώρα άνεγνώριζε τά παλαιά του σχεδιογραφήματα
τής μικράς Φερνάνδης . . . Ύπήρχον είς τάς σελίδας των άκατάρτιστα
σχεδιογραφήματα, σχεδόν γελοιογραφίαι, είς άς ώμοίαζεν έκείνη ήδη —
τί σκληρόν πράγμα! —πρός γυναίκα, πρός την γυναίκα, ήν άνεϋρεν.
Άλλ ’ είς τά περισσότερα τών προχείρων αύτών σχεδίων πόσον ήτο νό
στιμη έκείνη ή κόρη τοϋ λαοϋ, μέ τά χονδρά παπούτσια της, μέ το
παρά πολύ κοντό φουστάνι της καί μέ τά σγουρά μαλλιά της, τά διαφεύγοντα έκ τής μικράς σκούφιας της ! ’Ιδίως έν σχεδιογράφημα το
πλέον έπεξειργασμένον, καί βέβαια τό καλλίτερον, εΐλκυσεν έπί πολύ τήν
προσοχήν τοϋ καλλιτέχνου. Παρίστα τήν Καν Γκεράρ καθημένην έπί
τίνος έδρας καί καταγινομένην νά ξετυλίγη ένα σκουλί μαλλιών τεταμένον έπί τών χειρών τής μικράς Φερνάνδης, όρθιας πλησίον της. ΤΗτο
θελκτικόν. Ή γηραιά μαμά προσέχουσα στή δουλειά της, τό κοράσιον
εύθυτενές, σοβαρώτατον, ύψώνον τάς χεϊράς του καί προσέχον νά τάς
κρατή καλώς, τήν μίαν άπέναντι τής άλλης. Σκηνή άπλή καί οικο
γενειακή άφελοϋς χάριτος, σάν τάς εικόνας τοϋ Σαρντέν.
Πρό τής σελίδος ταύτης τοϋ λευκώματος δ Μιχαήλ έβυθίσθη είς
ρέμβην. Καί νά σκέπτεται τις, δτι πώς τόσο δά έλειψε νά υίοθετήση ή
μήτηρ του τήν πτωχήν μικράν ! ’Ολίγους μήνας άκόμη καί ή μαμά
Γκεράρ δέν θά ήδύνατο νά τήν άποχωρισθή. «Ή κακομοίρα ή Σιντονία»
θά έδιδεν εύχαρίστως τήν κόρην της πρός τήν γηραιάν κυρίαν, αύτή,
ήτις μέ τά ήμεροδούλια της καί μέ τάς βοήθειας τών άγαθοεργών έταιριών μόλις κατώρθωνε νά τά καταφέρη. Τό κοράσιον θά έμεγάλωνε μέσα
είς τό έντιμον αύτό σπίτι καί θά έγινετο ώοαία κόρη. 'Ωραία ! Ήτο
άκόμη έν τή άτιμίρι της ! Μίαν ημέραν δ Μιχαήλ — δέν τήν περνούσε
παρά δέκα χρόνια τό κάτω, κάτω — θ’ άνεκάλυπτεν, δτι τήν ήγάπα,
καί ή μαμά Γκεράρ θά είχεν ίσως έγγονάκια παρά τό προσκέφαλόν της
κατά τήν ώραν τοϋ θανάτου της . . . Αντί τούτου ή μικρά Φερνάνδη
έζησε μέσα είς τόν βόρβορον, άπέθανεν αύτοκτόνος καί τήν ώραν ταύτην
ητο ίσως άκόμη έκεϊ κάτω είς τήν άπαισίαν εκείνην αίθουσαν τών
πτωμάτων !
Καί άναλογιζόμενος δλα ταύτα δ Μιχαήλ ήσθάνθη τόσην μελαγχο
λίαν, τόσην μόνωσιν, εΰρε τον κόσυ.ον τόσον κακά φτιασμένον, καί τόσον
άδυσώπητον τήν ζωήν, ώστε μή κρατούμενος πλέον έρριψε τό λεύκωμα
καταμεσής τοϋ έργοστασίου, έρρίφθη έπάνω είς τον καναπέ καί κρύπτων
το πρόσωπον διά τών χειρών του, ήρχισε νά όλολύζη άπεγνωσμένως.
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Μόνο τάλάφιασμα τον σκλάβου πού δουλεύει !
Σέρνε στην ’Αγορά τή γύμνια τον κορμιού σον,
Ξένος καϊ για τούς ξένους καί για τους δικούς σον !
85
7UZoi αγαπούν τα ντροπαλά καϊ τά μικρούλια,

Μέσ στο κλουβί γλυκοταΐζουν τά πουλάκια,
Μέ τοΰ περιβολιού στολίζονται τά γιούλια,
Καϊ πίνουν τό νερό που κελαϊδεΐ στα ρυάκια.
85

;X^LnO την άμμοφλογισμένην έρημία

Είνε σκληρότερ’ η πολύκοσμη ’Αγορά
Γλυστροϋν έκεϊ έρπετά, βογγοϋν &ηρία,
Μίσος καϊ δόλος, έγνοια, φτώχια, συμφορά.

Έκεϊ τό ψέμμα αναγαλλιάζει, κ η άσχημία
Έκεϊ την όψη ομοια σφραγίζει θλιβερά'
Μέσ στοϋ χυδαίου καί σταχαρου την τρικυμία
Πνίγετ’ ό νους δετός με ανώφελα φτερά.

&
Σέρνε κ’ έσΰ της Αγοράς την άλυσσίδα
Καϊ δούλευε βουβά καί σκύβε στην άγγάρια,
Καϊ μέσα σου μονάχα σάν πυγολαμπίδα

Ενφραίνοιτ οί &)λοι στής ζεστής γωνιάς τά δράκια
Με παραμύθια' άλλοι γροικούν τά νυχτοπούλια
Καϊ λαχταρούν' κι άλλοι τρανών καυμών ταιρακια
Λιβάνι καίνε αγνό στής ώμορφι&ς τήν πούλια.
85

"Αλλοι διψούν τούς βα&ηούς ίσκιους μέσ' στα δάση,
Τού δειλινού τό αϊμα, τής αυγής τά μόρα,
Καϊ τών γυμνών έρημων τή φωτοπλημμύρα.
85

’Εσένα άγάπη δέ σέ δένει μέ τήν πλάση'
Έκεϊ ποϋ σμίγει ή &άλασσα με τόν αί&έρα
Λρόμο ζητάς για νά διαβής' νά φυγής πέρα 1
(1899)
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

&

Βλέπε τής θεϊκής φωτιάς τάπομεινάρια,
Κ έχε παρηγοριά μονάκριβη έκεϊ πέρα
Μιά ματιά κάπου κάπου στον πλατύν αί&έρα !

z/ripa ή ψνχή μου, όπως δίψα τό πρωτοβρόχι

Στεγνή καλοκαιριά, τό ευλογημένο σπίτι,
Καϊ μιά ζωή βα&ειά σάν προσευχή έρημίτη,
Όλη άπ αγάπη κι άπό λή&η σέ μιά κώχη.

Η νά σέ πάρη πες τοΰ καραβιού, ποϋ τόχει
Πάντα στο χάος τής αγκαλιάς της ή ’Αμφιτρίτη,
Καϊ γέμισε τό πνεϋμά σου μέ τόν πλανήτη . . .
— Καϊ τό καράβι καϊ τό σπίτι σου είπαν : Όχι !

&
Μήτε ή παράμερη ευτυχία ποϋ δέ σαλεύει,
Μήτε ή ζωή π όλο καϊ νέα ψνχή τής βάνει
Κά&ε καινούρια γή καϊ κά&ε νέο λιμάνι. ..
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[7ω 83 π. X.J

I της πολυτίμου «Ποικίλης Στοάς» άναγνώσται ούδεμίαν βεβαίως έχουσιν ανάγκην
ν’ άναζητήσωσιν έν αύτή την βιογραφίαν
τοΰ ρωμαίου στρατηγού, ήν προχείρως εύρίσκουσιν εις τούς τόσον γλαφυρώς ύπό τοΰ
Χαιρωνε'ως βιογράφου έκπονηθέντας παραλ
λήλους βίους, έάν μ,ή έκ του μαθητικού
αύτών βίου δυσάρεστους έτηρησαν ανα
μνήσεις ένεκα τής δυσπέπτου γραμματικής
καί τοΰ διδασκαλικού μαστιγίου ώς ξύλου
τής γνώβεως.

Αλλ αμφιβάλλω, εάν ύπάργωσι πολές αυτών, αί έχουσαι την γνωριμ.ίαν τοΰ
μακαρίτου μεγαλοσαύρου. Νομίζω, ότι δεν πλανώμαι ύπολογίζων, δτι
καλαισθητική εκδοσις οϊα ή τής « Ποικίλης Στοάς» στρατολογεί έκ των
φιλαναγνωστών μέγα μέρος καί έκ τοΰ ωραίου φύλου" δέν πιστεύω δέ,
εάν μή δλαι. τούλάχ ιστόν αί πλεϊσται τών άναγνωστριών σας—φίλαι
τοΰ ωραίου, καί έάν έτι ήναι άσχημοι—νά αίσθάνωνται ανυπομονησίαν
προς μελετάς παλαιοντολογικός περ'ι τέρατος αμφιβίου, δυβειδοϋς,
αγρίου κα'ι αίμοβόρου, δ'περ έκυριάρχησεν άλλοτε ποτέ έν τε τώ ώκεανφ
καί έντός τών προκατακλυσμιαίων δασών, αλλά προ χιλιετηρίδων έπαυσε
πλέον νά συγκαταριθμήται μεταςύ τών άλογων κατοίκων τής ύδρογείου σφαίρας, ένεκα .... τής μεταβολής τοΰ κλίματος αύτής, ήν δ’λον
έν ψυχραίνει τδ έν τώ κέντρω τοΰ ήμετέρου πλανήτου άκοιμήτως εργα
ζόμενον έργοστάσιον τής φύσεως κατά τον .... Figuier, δστις διά
τών διόπτρων τής επιστήμης έπεσκέφθη αυτό καί περιέγραψεν εις τήν
θαυμαστήν μελέτην του «La t.erre availt le delllge».
Καί όμως, χωρίς νά προσβάλλω τήν φιλοτιμίαν πολλών έκ τών άνα
γνωστριών σας, — αϊτινες ένεκα τών εμβριθών μελετών των εις τά μυθι
στορήματα δέν άμαρτάνουσιν άναγινώσκουσαι ιστορίαν καί δή ρωμαϊ

κήν—ούδέ τών πλείστων έκ τών αναγνωστών — ών ό χρόνος καταναλί
σκεται άπό τάς βιοπαλαιστικάς μερίμ.νας μετά τήν άποπεράτωσιν τοΰ
μάους ή μετά τήν μακράν άπόλαυσιν τής έν καφενείοις λιακάδας—είναι
ίσως ανάγκη παρουσιάζων εις τό καλειδοσκόπιον τής « Ποικίλης Στοάς»
τούς ήρωάς μου ν’ άφαιρέσω ολίγους στίχους έζ αύτοΰ, δπως ύπενθυμήσω, ότι ό Σύλλας είναι ό ρωμαίος "εκείνος, δστις, σύγχρονος ών καί
αντίπαλος τοΰ Μάριου, κατά τήν νεανικήν του ηλικίαν συνανεστρέφετο
μετά μίμων καί γελωτοποιών, μετ’ αύτών συνακολασταίνων, ώς τον
καταγγέλλει ό άτεγκτος Πλούταρχος.
« Ταύτης δέ της άνέδεως έοικε γεγονέναι νόόημα καί Λ πρός τούς
» έρωτας ευχέρεια και ρύΟις αύτοΰ της φιληδονίας, ής ούδέ γηράδας
» έπαύύατο. Μητροβίου δέ τών άπό άκηνης τινός έρών διετέλεάεν έτι
«νέος ών. Καί Ουνήντηάεν αύτω τό τοιοϋτον άρξάμενος γίιρ έράν
» κοινής μέν, εύπόρου δέ γυναικός, όνομα Νικοπόλεως, καί διά Ουν»ήθειαν καί χάριν, ίίν άφ’ ώρας εΐχεν, είς ερωμένου Οχημα περιελ» θών, άπελείφθη κληρονόμος ΰπό της Ανθρώπου τελευτώόης ».

Φαίνεται δέ δτι τον άσεμνον βίον δέν μετέβαλεν ούδέ ή ύπογυναίκωσις αύτοΰ μετά μακράς σειράς νομίμων συζύγων" νεανίσκος ών, έλαβεν

ώς πρώτην σύζυγον τήν ’Ιουλίαν, έπειτα δέ τήν Αίλίαν, τρίτην δέ τήν
Κλοιλίαν, ήν εύσχήμως διεζεύχθη ώς στείραν καί φύσει ανίκανον νά διαι
ώνιση τό ειδός του, πράγματι δέ δπως νυμφευθή τήν Μετέλλην, ήτις
δμως έν τέλει κατέκτησε τήν καρδίαν του έπί τοσοΰτον, ώστε ό ρωμαϊκός
λαός είς αυτήν κατέφευγεν, οσάκις είχε νά ζητήση τι παρά τοΰ αύστηροΰ καί άκάμ.πτου συζύγου της.
Γνωστός έν τή ιστορία έγένετο ό Σύλλας ούχί βεβαίως διά τά τοιαΰτα
οικογενειακά επεισόδια, άλλά διά τήν στρατηγικήν αύτοΰ ικανότητα είς
τόν κατά Μιθριδάτου πόλεμον, δτε δμως κυριεύσας καί τάς ’Αθήνας άπέδειξεν έκτακτον καί στυγεράν αγριότητα, διότι αί ρωμαϊκαί όρδαί το'άς
μέν τών αθηναϊκών συνοικιών κατέσκαψαν, άλλας ένέπρησαν, άφοΰ προ
ηγουμένως πάσας έλαφυραγώγησαν, ό δέ αριθμός τών σφαγέντων δέν
ήτο δυνατόν νά έςακριβωθή : «... όίστε αριθμόν μηδένα γενέσθαι τών
» άποσφαγέντων, άλλά τοΰ τόπου τοΰ ρυέντος αίματος έτι νΰν μετρεϊσθαι
» τό πλήθος ».
Δέν είναι ενταύθα ό προσήκων χώρος είς άφήγησιν τών έργων του.
Αλλ’ είς βεβαίωσιν δτι μεταςύ τών πολλών του κακιών είχε καί άρετάς ή κατά τάς ένεστώσας περί στρατηγικής ίκανότητος δοξασίας, δτι
μεταςύ τών πλεονεκτημάτων του είχε καί έλατώματα, έςαιρετικώς άναφέρω, δτι καίπερ ικανός στρατηγός, δέν είχε τήν περί τό τρέχειν δεξιό
τητα τών συγχρόνων στρατηγών μας" διότι, δτ’ έν Βοιωτία ο ’Αρχέ
λαος στρατηγός τοΰ Μιθριδάτου ένέσπειρε τον πανικόν είς τόν έν Ορχομενω νικηφόρον ρωμαϊκόν στρατόν, ό Σύλλας δέν ήκολούθησε τό έπιτελεϊόν του τρέχων άπνευστεί προς τά όπίσω, άλλά, πηδήσας από τοΰ ίππου
καί σημαίαν άρπάσας. ώρμα διά τών φευγόντων πρός τούς εχθρούς βοών,
ώς ιστορεί πάντοτε ό Πλούταρχος.
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« Έμοί μέν ένταϋθά που καλόν, ώ Ρωμαίοι, τελευτάν, ύμεϊς δέ
» τοϊς πυνθανομένοις, ποΰ προδεδώκατε τόν αύτοκράτορα, μεμνημένοι
» φράζειν, ώς έν Όρχομενω ».

ότι καί πρό τοΰ Πλουτάρχου ούκ ολίγα περί τών έν Αίδηψώ ύδάτων τοΰ
'Ηρακλέους καί τής ευάρεστου έκεϊ διαμονής έγραψαν ό ’Αριστοτέλης έν
τοϊς Μετεωρολογικοϊς, ό Στράβων καί ό Άθήναιος, άτινα όμως, καί έάν
μη έξέρχωνται τοΰ ήμετέρου θέμ.ατος, ανάγκη νά παραλίπω συντο
μίας ένεκεν.
Δέν πρέπει έν τούτοις νά παρέλθη άπαρατήρητον, τουλάχιστον χάριν
τών ίχθυοφάγων, ότι οί έν Αίδηψώ διαιτώμενοι έτρωγον έκτοτε παγκά
λους ίχθεϊς, οΐτινες φαίνεται, ότι είναι οί ένδοξοι πρόγονοι τών « μπαρμπουνίων με μουοτάκια» — κατά τήν άφελή καί προσκλητικήν τών
συγχρόνων Εύβοέων ιχθυοπωλών έκφρασιν—καί δτι τά τουρκικά πεοκέβια δέν άπήρεσκον ουδέ πρό εΐκοσιν αιώνων καί είς ύπάτους τής περι
ωπής τοΰ αντιπάλου τοΰ Μάριου, άφοΰ ή ορεκτική θέα τών μεβιτών
τών 'Αλαίων έμάλαξε τόν σκληροτράχηλον μέν, εΰαίσθητον δέ καί συμπαθώς διακείμενον κατά τήν έμφάνισιν ώραίων έρυθρίνων δσον καί πρό
τών καλλιπαρείων γυναικών, ίσως διότι ή ήδεϊα τροφή έκείνων άναμιμνήσκει ταύτας.
'Ως τελευταϊον ΰχόλιον έπί τοΰ πλουταρχείου χωρίου πρέπει νά προσ
θέσω, οτι τώ καιρω έκείνω οί Αίδήψιοι ήσαν όλβιότεροι τών σημερινών
’Αθηναίων, διότι ή κωμόπολίς των ήτο κέντρον παντοίων διασκεδάσεων,
διακρινομένη διά τε τά πολλά καί καλά θέατρα, ό δέ σύζυγος τής είς
'Ρώμην άπούσης Μετέλλης — διότι αυτή έκεϊ διετήρει έν άκμή πολιτικόν
σαλοια χάριν συνωμοσιών κατά τοΰ Μάριου — εύρισκε μ.εγαλην τερψιν
είς τήν συναναστροφήν τών ηθοποιών — μ.αλιστα δε τού θηλεος φυλου —
χάριν ποικιλίας του πολυκυξάντου βίου του, το [Λεν όπως αναπαυηται
έκ τών κακουχιών του έν Χαιρωνεια καί Ορχομενω στρατοπέδου, διότι
τότε οί στρατηγοί έβάδιζον κατά του εχθρού έφιπποι καί ουχι ώς οι σημερινοί, μαλθακώς έξηπλωμ.ένοι έντός οχήματος (conpe), τό δέ δπως
διασκεδάζη . . . τήν ποδάγραν του ....
Δέν ποοτίθευ.αι νά έκθέσω ένταύθα λεπτομερώς τά έν Αίδηψώ, ούτε
τά πολλά καί μεγάλα σκάνδαλα τών clistingues ’Αθηναίων καί 'Ρω
μαίων, ούτε τάς τεοπνάς συναναστροφής τών λογιών κατά τόν α και
β' μ. X. αιώνα, δτε αί διάσημοι τής Εύβοιας Θέρμ.αι είχον φθάσει είς
τόν κολοφώνα τής άκμης καί τής δόξης των. Πολλά περί πάντων τού
των πληροφορεί ήμάς ό άπό Χαιρωνείας φιλοσοφος εις το περί φιλαδέλ
φειας σύγγραμμά του’ σκανδαλίζομαι δμ.ως, μ.εταφέρων ένταύθα εκ τών
συμποσιακών προβλημ-άτων του, τούλάχιστον τό ακόλουθον χωρίον, εν
τώ όποίιρ ζωηρώς απεικονίζεται ή έποχη τής β’ μετά Χριστόν εκατονταετηρίδος :

Οί γενναίο', ούτοι λόγοι ώσεί διά μαγείας έθεράπευσαν έκ τοΰ πανικού

τούς διασκορπιζόμενους στρατιώτας, μετ’ ολίγον δέ αΐ πολυάριθμοι τοΰ
’Αρχελάου στρατιαί έτρέποντο είς φυγήν άτακτον, καθ’ ον χρόνον ό νι
κηφόρος τών ρωμαίων στρατός έγευμάτιζεν άγαλλόμενος έπί τή νίκη
του ! Πιστεύω, ότι ό Σύλλας θά είχε διδαχθη έν τη στρατιωτική σχολή
της 'Ρώμης, πώς νά προφυλάσσηται έν άνάγκη έκ τών κινδύνων τών
απαίσιων κυκλώσεων άλλα κατά τά φαινόμενα προετίμησε νά διακηρύξη πρός τον στρατόν του άπόφασιν παραπλησίαν πρός την τοΰ Λεω
νίδα έν Θερμοπύλαις, τό δέ θάρρος του ήλεκτρικώς μετε'δωκεν εις τάς
ψυχάς τών ύπό τοΰ πανικού δεινώς πασχόντων. 'Η τε'χνη όμως τοΰ
Λεωνίδα και τοΰ Σύλλα άπεδείχθη τελευταϊον έν τοϊς θεσσαλικοΐς καί
ήπειρωτικοϊς πεδίοις άπαρχαιωθεϊσα, διότι τά έπιτελεϊά μας ένόμισαν
πρέπον νά έξασκήσωσι τούς απογόνους τούς Άχιλλε'ως καί τούς συγχρό
νους τοΰ Λούη είς τόν δρόμον, άλλ’ έν όπισθοχωρησεσιν άτελευτήτοις. . .
Αί αναμνήσεις τοΰ πανικού ’έστρεψαν έπικινδύνως την προσοχήν υ,ου
είς τάς θεσσαλικάς καί αλλεπαλλήλους οπισθοχωρήσεις τών οπισθοχωρή
σεων, ας οί μέν Τούρκοι στρατιώται έχαρακτήριζον έν αρχή ώς στρατη
γήματα πρώτης ποιότητας, άλλοι ώς άποτελέσματα διπλωματικής
εύφυίας καί ούκ ολίγοι ώς προϊόντα πανικού, καίτοι σοβαρώς έχαρακτηρίζοντο ύπ’ άλλων ώς έφαρμογή συστήματος τελειοτάτου πρός αποφυ
γήν τών κυκλώβεων καί όταν άκόμη άντί έχθρών ήρχοντο έσπευσμε'νως
πρός τά ελληνικά μεθόρια. . . . άγε'λαι άκάκων βοών. ’Αλλά ταύτα είναι,
νομίζω, καλόν νά έγκαταλίπω κλείων τούς δφθαλμους, ίνα παρακο
λουθήσω τόν Σύλλαν, λουόμενον είς Αιδηψόν. Εύτυχώς ό Πλούταρχος
έπαρκώς έχρησιμοποίησε τ’ απομνημονεύματα τοΰ στρατηγού έκείνου.

,

•

« Σύλλα δέ διατρίδοντι — ίότορεϊ μετά χάριτος ό Χαιρωνεύς βιογρά» φος — περί, τάς Αθήνας άλγημα ναρκώδες μετά βάρους είς τούς πό» δας ένέπεόεν, δ φηΟιν ό Στράβων ποδάγρας ψελλιάμόν είναι. Δια» πλεύΟας ούν είς Αιδηψόν έχρήτο τοϊς θερμοϊς ύδαδι, ράθυμων άμα καί
»όυνδιημερεύων τοϊς περί τόν Διόνυάον τεχνίταις. ΙΙεριπατοϋντος
» δέ πρός τήν θάλατταν άλιεΐς τινες ίχθϋς αύτω παγκάλους προΟή«νεγκαν. ΉόθεΛς δέ τοϊς δώροις και πυΟόμενος, ώς έξ Άλαιών εΐεν,
» «"Ετι γαρ ζμ τις Άλαίων ;» "Εφη· έτυγχανε γάρ, δτε τήν πρός
» Όρχομενω μάχην νενικηκώς έδίωκε τούς πολεμίους, άμα τρεις πό» λεις τής Βοιωτίας, Άνθηδόνα, Λάρυμναν, Άλαίας άνμρηκώς. Τών
» δ’ άνθρώπων ύπό δέους άφώνων γενομένων, διαμειδιάσας έκέλευ» Λεν άπιέναι χαίροντας, ώς ού μετά φαύλων ουδέ άξιων όλιγωρίας
»ηκοντας παοαιτητών. Άλαϊοι μέν έκ τούτου λέγουόι θαρρήόαντες
» αύθις είς τήν πόλιν όυνελθεΐν ».

Έκ τής άνωτε'ρω μαρτυρίας μανθάνομεν πολλά. Πρό παντός δτι άπό
τοΰ έτους 83 π. X. μεγάλην είχε φήμην ή ίαματικότης τών ύδάτων τής
Αϊδηψοΰ, ώστε και αυτός ό δαφνηφόρος τών 'Ρωμαίων "Υπατος έκεϊνα
προετίμησεν άπό τά έν Βαίαις τής Καμπανίας, άτινα κατά τόν Στρά
βωνα ήσαν επιτήδεια πρός τρυφήν καϊ θεραπείαν. Εινε δυ.ως αληθές,

*
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«Τής Εύβοιας ό Αίδηψός, λέγει, ού τά θερμά χωρίον έότϊν αύτοφυές,
» πολλά πρός Λδονάς έχον ελευθερίους, και κατεόκευαόμένον οίκήόεοι
» καϊ διαίταις, κοινόν οίκητήριον άποδέδεικται τής Έλλά» δ ο ς. ΙΙολλών δέ καί πτηνών καί χεράαίων άλιόκομένων, ούχ ήττον
» Α θάλαττα παρέχει τήν αγοράν εύτράπεζον, έν τόποις καθαροΐς καί
» άγχιβαθέόι γενναϊον ίχθϋν καϊ πολύν έκτρέφουόα. Μάλιότα δέ άνθεϊ τό
» χωρίον άκμάζοντος έαρος· πολλοί γάρ άφικνοήνται τήν ώραν αύτόθι,
» καϊ όυνουαίας ποιούνται μετ’ άλλήλων έν άφθόνοις παόι, καϊ πλείότας
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» περί λόγους ύπό Σχολής δτατρτδάς εχουόι. Καλλτότράτον, δέ τοϋ <5ο» φιότοϋ, παρόντος, έργον ην άλλαχόθι δειπνεΐν άμαχος γάρ ή φιλοφρο» ιΗ'ινη καί τό πάντας είς τό αύτό όυνάγετν έπτεικώς τούς χαρίεντας,
» ηδιΟτον π<ιρ>ϊχε· πολλάκις μέν γάρ έμιμεϊτο τών παλαιών τόν Κί» μωνα, πολλούς καί παντοδαπούς έότιών ήδέως άεί δέ, ώς έπος εί» πεΐν, τόν Κελεόν, δν πρώτον ίάτοροϋόιν εύδοκίμων καί άγαθών άν» δρών καταύκειαίιίαντα όύνοδον καθιιμερινήν, όνομάόαι πρυτανείου».

χιλίους πολίτας νά θανατώσωσιν έπί τώ σκοπώ -τής διανομής τής περι
ουσίας τών προγραφέντων είς τούς φίλους καί είς τούς κόλακάς του. Τό
ιστορικόν τοΰτο γεγονός είναι, πιστεύω, ικανόν νά διαψεύση τό χάριν
περιβοήσεως (ρεκλάμας) μέχρι κόρου έπαναλαμβανόμενον ύπό τών διευθυνόντων τοιαΰτα ύδροθεραπευτικά καταστήματα περί τής εύεργετικότητος είς τήν ανθρωπότητα τών ιαματικών πηγών, διότι έάν μή τά
αίδήψια ύδατα είχον τήν θαυματουργόν δύναμιν πρός θεραπείαν τής
ποδάγρας τοΰ αιμοχαρούς ρωμαίου, ό Τίβερις δέν θά έκοκκίνιζεν έκ τοΰ
αίματος τόσων χιλιάδων θυμάτων, ούδέ ό δύστηνος πραίτωρ Γράνιος θά
έφονεύετο ύπό τοΰ δημίου τήν προτεραίαν τοΰ θανάτου καί διαταγή τοΰ
αίμοβόρου Σύλλα πρό τής έπιθανατίου κλίνης του (78 π. X.) !
Έξ ιστορικής ειλικρίνειας ανάγκη νά προστεθή, ότι οί Αίδήψιοι όφεί—
λουσι νά εύγνωμονώσι τόν έμπρηστήν τών ’Αθηνών, διότι κφ’ δτου έπί—
μησε τά λουτρά των διά τής υψηλής παρουσίας του, ή φήμη αύτών
ηύξησεν έπαισθητώς, έκτοτε δέ οί πάσχοντες έκ παντοίων νοσημάτων—■
καί αύτοί οί στερούμενοι κληρονόμων ■— συνέρρεον έξ όλων τών μερών
τοΰ έλληνισμοΰ καί τής ρωμαϊκής αύτοκρατορίας, τούς ασθενείς παρηκολούθουν καί πολλοί ύγιεϊς, ολίγον κατ’ ολίγον τό έν καιρώ άνοίξεως καί
θέρους μέχρις Αιδηψού ταξείδιον έγένετο τοΰ βυρμοϋ κα! έν τέλει
κοινόν έντευκτήριον—ώς ήδη τά είς ΑΪΧ τής Σαβοΐας λουτρά—μεγά
λων καί μικρών, τών έκφυλισμένων (biases), τών χαυνοκόμψων (dandys), τών ήθοποιών, τών αύλητρίδων, τών χορευτριών, τών γελωτο
ποιών, τών μίμων, τοΰ έλαφροΰ κόσμου έν γένει καί αύτών τών σοφολογιωτάτων, οΐτινες έκεϊ συναντώμενοι ήσχολοΰντο μετά τά συμπόσια
είς τήν λύσιν προβλημάτων καί ζητημάτων.

’Εξακολουθεί δέ ό Πλούταρχος αφηγούμενος τά έπί της τραπέζης
προτεινόμενα είς τούς σοφούς προβλήματα έν συμποσίοις, είς τά όποια
συνδαιτημόνες ήσαν ό Καλλίστρατος, Σύμμαχος ό Νικοπολίτης, ό ια
τρός Ζήνων καί άλλοι. . .
Τοιαΰτά τινα έχων ύπόψιν ό Βε'κκερ εκθειάζει είς τόν χαριτωμένου
Χαρικλην του τά κάλλη τής Αιδηψού καί τών Νυμφών αύτής ....
άτινα όμως συνετέλεσαν νά λησμονήσωμεν καί ημείς τόν Σύλλαν, δστις,
οτε εκεί μετέβη ( 83 π. X. ), τά λουτρά δέν εύρι'σκοντο έτι είς τήν μεγαλειτέραν αύτών ακμήν καί πιθανώς δέν ύπήρχεν ούτε οίκημα, ούτε
λουτήρ αντάξιος διά τόν εμπρηστήν τών ’Αθηνών — άς είπωμεν τόν
Έτέμ ΙΙασάν τής εποχής του μετά τήν πυρπόλησιν τών Φερών, τών
Φαρσάλων καί τού Δομοκού. Τούτου ένεκα κατεσκευάσθη έπί τούτω θο
λωτόν οίκημα διηρημένον είς δύο τμήματα, προσαρτηθέν είς τήν μεσημ
βρινήν πλευράν λοφίσκου τινός, προφυλαττόμενον έκ τοΰ βορρά, έξ ού
ερρεε θερμόν ύδωρ έντός μικράς τετραγώνου δεξαμενής, άποτελούσης τό
ένδον τμήμα τού οίκήμ.ατος. Είς δέ τό έξω τμήμα τής εισόδου ύπάρχουσιν έν τώ πάχει τών τοίχων τρεις έ’δραι, αί μέν δύο κατά σειράν, ή
δέ τρίτη καί μεγαλειτε'ρα έ'ναντι τών δύο. Πιθανώς τό μέν μέρος τής δε
ξαμενής ήτο προωρισμε'νον διά τήν κατάδυσιν πρός χρήσιν λουτρού, τό
δ’ έτερον διαχώρισμα διά τήν μετέπειτα έφίδρωσιν ένεκα τής έπιδράσεως τού ατμού καί τής θερμότητος τοΰ έδάφους, έπί τού όποιου είχε
κτισθή τό λουτρόν.
Τήν ύπαρξιν τών «Λουτρών τοΰ Σύλλα» πχντες πλέον γινώσκουσι,
μηδέ τών συμπατριωτών τού Άγαθοπούλου έξαιρουμένων καί αύτών
τών Γιαλτρανών έτι τών ήκιστα ασχολούμενων περί τήν αρχαιολογίαν
διότι είς πάντα έκεΐ άφικνούμενον καί μακρόθεν φαίνεται ή παρά τούς
'Αγίους ’Αναργύρους είσοδος τού λουτήρος δίκην μικρού σπηλαίου. Τό
δέ νεότευκτου παρά τήν μαγευτικωτάτην παραλίαν τοΰ Αίδηψίου κόλπου
καί παρά τόν λουτήρα τοΰ Σύλλα ξενοδοχείου «Αί δερμαι τοΰ ΣύΖλβ»
συνετε'λεσεν είς έναρξιν μέν νέας περιόδου ακμής τών ηρακλείων ύδάτων,
άλλά κα! είς τήν λυπηρήν άνάμνησιν τής είς Αιδηψόν έπισκέψεως τοΰ
ρωμαίου κατακτητού τής Αττικής καί τής Βοιωτίας, ό'στις άτυχώς θεραπευθείς καί ένδυναμωθεΐς ού μόνον απέκτησε μετά τής Μετέλλης τά
δίδυμα τέκνα του — τόν Φαύστον (Faustus) καί τήν Φαύσταν
(Fausta)— άλλά καί τόν τίτλον τοΰ ευτυχούς (Felix) έλαβε μετά
τήν θριαμβευτικήν είς τήν 'Ρώμην είσοδόν του, δτε, δικτάτωρ γενόμενος
(82 π. X.), είχε τόσην ωμότητα, ώστε διέταξεν έλαφρα συνειδήσει νά
φονεύσωσι 13 μέν στρατηγούς τοΰ Μάριου, έπτακισχιλίους δ’αιχμα
λώτους στρατιώτας ν' άποκεφαλίσωσιν είς τό ιπποδρομίου καί πεντακισ-

Άλλ’ ο,τι πολλοί, ίσως οί πλείστοι, έάν μή καί όλοι οί έν Αίδηψώ
μένοντες ή αυτήν έπισκεπτόμενοι άγνοοΰσιν, ώς ύποθέτω είναι, δτι τά

λουτρά τοΰ Σύλλα εχουάΐ κτιοθή ί'.πο_τίιν κοι?νί(ΐν άπολιΟϊόιιπ·

τος μενα/.οσαύρου ! Γήν ίκανώς πρωτότυπον καί είς άκοον ένδιαοέL 1ταύτην πληροφορίαν
S
. πρώτος εοημοσιευσε
Α
.
* προ. τεσσαρακονταερουσαν
* Έν Άθήναις έκ τον τυπογραφείου τής «Λακωνίας» εις μικρόν 8°’’ σ. 72.
έτος 1858.
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τίας ό Ανδ. Ζυγομαλάς μετά τών επιστημονικών συμπερασμάτων,
είς ά πεποιθότως κατέληξαν αί κατ’ Αύγουστον τοΰ έτους 1852 επι
τόπιοι μελέται αύτοΰ μετ’ ανακοινώσεις, γενομε'νας είς τόν τότε την
'Ελλάδα έντολή της γαλλικής ’Ακαδημίας τών επιστημών προς γεω
λογικές μελετάς έπισκεφθέντα γεωλόγον Alb. Gaudry*. Τό λησμονηθέν τούτο βιβλιάριον έκοσμήθη καί δι’ είκόνος «τοΰ μεγαλοσαύρου
τής Αιδηψού'“ο δστις κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ Α. Ζυγομαλά ειχεν
ολικόν μήκος 40 ποδών, άλλ’ή δεκάπους ούρά καί ή κεφαλή μετά
τοΰ λαιμού έκ ποδών πε'ντε ειχον αποκοπή καί χρησιμοποιηθώ ώς οικο
δομήσιμος ύλη, δθεν τό έναπομεϊναν απολίθωμα, έφ’ ού ό λουτήρ, είναι
ποδών 25 !
Ή παράδοξος αύτη γνώμη φυσικώς γέννα σφηκιάν ερωτήσεων καί
αποριών. Προ παντός :—τί ήθελεν έκεϊ τό τεράστιον εκείνο θηρίον; ΤΗτο
άρά γε ό ύπό τοΰ Ήρακλέους διορισθείς άνάλογος κατά το άνάβτημα
φύλαξ τών ενδυναμωτικών ύδάτων ; Μετέβη χάριν διασκεδάσεως ή κατά
ιατρικήν συμβουλήν προς θεραπείαν τοΰ στομάχου του ;
« Πχότεύομεν—γράφει ό Ζυγομαλας—οτι τό θηρίον έξελθόν της θαλάόόης διά ν’ άναπαυθμ καθό Αμφίβιον, προόεδλήθη ύπό άόφνξίας,
προελθούόης έκ τών θειούχων άτμών καί της θερμότητος τών ύδά
των ϊι ότι εύρίόκετο τυχαίως είς τό μέρος εκείνο, δτε οΐ λόφοι τών
λουτρών άνορθώθηόαν διά τοΰ κεντρικού πυράς, είς δ χρεωότεϊται
άναμφιόόλως Λ ύψηλή θερμοκρασία τών ύδάτων της Αιδηψού.»

Αλλά καί μετά τήν άνάγνωσιν τών στίχων τούτων ό αναγνώστης
δικαιούται νά έρωτήση : Διά τίνος όδοΰ διηύθυνεν εκεί τά βήματά του
τέρας αμφίβιον, ίσομέγεθες προς φάλαιναν ; ’Εάν διά θαλάσσης, κατά
τίνα τρόπον παρεβίασε τά στενά τοΰ Εύρίπου ή τών Λιχάδων νήσων ;
Εάν διά ξηρας, διά τίνων λεωφόρων καί ύπό τήν σκιάν τίνων ύψικορύφων δένδρων διέλαθε τήν προσοχήν τών Εύβοε'ων τής εποχής του, δπως
προχωρήση έως έκεϊ, ΐνα χωνεύση, τις οίδεν, όποιον πλούσιον πρόγευμα
ύπό τήν πυκνήν σκιάν προκατακλυσμιαίων δε'νδρων ; Πότε έπαίχθη τοσοΰτον μεγαλοπρεπές δράμα τής φύσεως δι’ ήθοποιών τοΰ μήκους τών
μεγαλοσαύρων καί τών ίχθυοσαύρων καί τόσων άλλων θηρίων πρό χιλιε
τηρίδων μεταναστευσάντων έκ τοΰ πλανήτου ήμών πιθανώς .... είς
άλλους ; Πότε οί ίγουανόδοντες έπάλαιον μετά τών μεγαλοσαύρων άπαραλλάκτως ώς είς τάς ήμε'ρας μας οι ξιφίαι κατά τών φαλαινών : Πότε
ολόκληρος σχεδόν ή γή έκαλύπτετο ύπό ύδάτων : Πότε έκ τών ζεόντων
ωκεανών άνεδύοντο νέαι χώραι καί ύψοΰντο ύψικάρηνα δε'νδρα καί κατεδύοντο άλλαι μετά δασών άπεράντων καί άπελιθοΰντο εκατομμύρια
ςωων και απεχωρι,οντο ζηραι ως η νήσος Ευυοια
και ηνοιγοντο εν
Είς τήν Revue des deux Mondes τής 1 Αύγουστου 1852 έδημοσίευσε
(τομ. I' σ. 502) ΰπο τόν τίτλον «Γεωλογική αποστολή εις Ελλάδα».
** Νέον υπόδειγμα τής είκόνος ταύτης δημοσιεύει ή « Ποικίλη Στοά» ένσελ.233.
*** νΟρα ήμετέραν μελέτην « Ό επί Δευκαλίωνος κατακλυσμός και ό χωοισμδς τής Εύβοιας » : 1) Είς τήν « Εύβοιαν » Χαλκίδος τής 22 Ιουλίου 1876.
2) Είς τον < Παρνασσόν » Αθηνών τοΰ έτους 1876, σ. 911, καί 3) Είς τήν
«Παλιγγενεσίαν» τής 21 ’Απριλίου 1894.
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τώ υ.έσω κόλποι καί οί μωζόσαυροι εύρίσκοντο νεκροί είς τό Maastricht
τής 'Ολλανδίας καί οί μεγαλόσαυροι έξέπνεον έξ ασφυξίας παρά τούς
λέβητας τών θειούχων ύδάτων ; . . . Πότε ; . . . Πώς ; . . . . Ωκεανός
αποριών.........
Έχουσι τήν θέσιν των πάντα ταΰτα καί πολλά άλλα παραλειφθέντα
έρωτήματα, ώς έγώ έχω δίκαιον νά μή απαντήσω είς αυτά έστω καί
έπί τή βάσει τών εϊκοτολογικών τών φυσιοδιφών καί τών τελευταίων
τής έπιστήμης συμπερασμάτων, διότι μόνον ώρισμένος αριθμός σελίδων
εύμενώς προϋπελογίσθη προς τοποθέτησή τοΰ Αίδηψίου τέρατος έντός
τερπνοτέρων βεβαίως αναγνωσμάτων τής «Ποικίλης Στοάς», ή δέ απλη
στία μέ ήνάγκασεν είς τολμηράν ύπέρβασιν σελίδων, ήτις θά σκυθρωπάση
φοβούμαι τούς οφθαλμούς τοΰ καλαισθήτου διευθυντοΰ αύτής, πέποιθα
δμως, δτι θά κλείση καί τούς οφθαλμούς—ώραίους ή άσχημους άδιάφορον
— έκείνων, αίτινες λουσθεϊσαι ή λουσθησόμεναι εις τά Αίδήψια ύδατα θά
ειχον ’ίσως τήν περιέργειαν έν ώρα άναπαύσεως ν’ άναζητήσωσι τόν ύπνον
είς τάς σελίδας ταύτας—ελλείψει μυθιστορήματος—δι’ ών δεν προύτιθέμην ούδέ νά συνοψίσω τάς σοφάς μελετάς τών φυσιοδιφών οίοι ό Cu
vier, ό Buckland, ό Figuier καί άλλοι. Βλέπετε δτι τό ένδιαφέρον
μου κλίνει ύπέρ τών άναγνωστριών, διότι οί βοβαροι άναγνώσται, πιθα
νώς άναυ.ένοντες παρ’ έμοΰ ή τήν ερμηνείαν δυσνοήτου τίνος χωρίου τών
Πανδεκτών ή τουλάχιστον μελέτην τινά ώς συμβολήν είς τό μεταρρυΰμιβτικον μέγα και περιλάλητου νέου πρόγραμμα, έν Πελοποννήσω έκτυλιχθέν, δπερ λέγεται, δτι μετά τά έκ τοΰ πολέμου ραπίσματα θά μεταβάλλη τήν Ελλάδα είς κήπον Έδέμ, εύρίσκοντες δέ αναμνήσεις περί τοΰ
ασέμνου βίου τών έρώτων' καί τών έγκλημάτων τοΰ δικτάτορος τής Ρώ
μης, θά έρριψαν μακράν εαυτών τό βιβλίον άπό τών πρώτων γραμμών,
ΐνα μάθωσιν, έάν έπίκειται ύπουργική μεταβολή ή διάήυσις τής βουλής.
Όπωσδήποτ’ άν ή τά δημοσιευθέντα ειχον καί τινα άπόκρυφον σκο
πόν, ον ήδη καθιστώ γνωστόν : νά φΑοτιμήσωσι τό δημοτικόν συμβού
λων Αίδηψίων είς συγγραφήν τής ιστορίας τής Αιδηψού ύπό γεωλογικήν
καί παλαιοντολογικήν έποψιν, ύπό μυθολογικήν καί ιστορικήν, ύπό ύγιεινήν καί θεραπευτικήν τών θαυμάσιων ύδάτων της, άλλά ταΰτα διά δια
γωνισμού καί ύπό ειδικών άνδρών. Εί μέν ή τοιαύτη ύπόόειξίς μου
είσακουσθή, δηλώ έπισήμως, ότι δέν θά συναγωνισθώ- τουναντίον δέ θά
τραπώ είς άτακτον φυγήν, έπαρκώς αισθανόμενος, δτι είς πάντα ταΰτα
είμαι έπίσης ειδικός, δσον έκείνοι, οΐτινες έν Θεσσαλία άνέλαβον νά όδηγήσωσι τόν ελληνικόν στρατόν μέχρι Θεσσαλονίκης καί Ίωαννίνων τούλάχιστον . . . Έάν δμως οί άρχοντες τοΰ πλουτοΰντος έκ τών πηγών δήμου
κωοεύσωσι, τότε είναι κίνδυνος, μή, έν ή περιπτώσει έλέω λαού μοι
άοαιοεθώσι τά καθήκοντα τοΰ αντιπροσώπου έν τώ έθνικώ συνεόρίω,
ύποκλέψω στιγμάς τινάς έκ τοΰ αχάριστου καί χρονοφάγου δικηγορικού
έπαγγέλματος, δπως δημοσιεύσω τάς περί τοιούτων θεμάτων σημειώσεις
μου, διότι έν αύταϊς έλλείψει καλλιτέοων έργων 'ίσως μάθωσιν οί αγα
θοί Αίδήψιοι, πώς δέν ένόησαν ακόμη όπόσον ζημιοΰσι καί ζημιοΰνται,

μή προνοοΰντες δεόντως είς άναβίωσιν της εύκλειας τών ιαματικών πη
γών, ας περιφρονοΰσι.
Έν Καλλιϋέκ 1'Α»ηνων) 20 Αίγοΰατου 1898

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
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ΜΟΝΟΚΛ
El’s τον Βλάοιον Γαβριηλίδην.

ΑΡΑΜΟΝΑΙ άνοίξεως.
Μία. λεπτή, λεπτούτσικη συννεφιά απλώνεται σάν άράχνη
άπάνω εις τον ουράνιον θόλον.
Κάτω δλα σάν κοιμισμένα, ολα σάν νά έχουν πάθει άπο
αίαν λιποθυυ.ίαν, άπο ένα μούδιασμα.
Γαλήνη.
Καί υ.έσα είς τήν ψυχήν μία γλυκεία μελαγχολία καί μία πάλη αι
σθημάτων καί ένα παράπονον . . .
Είς τούς κήπους δ εναγκαλισμός του πρασίνου καί τοΰ ώχρού, ή περίπτυξις τής μαραμένης ζωής καί τοΰ έρωτος.
Ένα άρωμα έλαφρόν είς τήν ατμόσφαιραν τήν θολήν, ένας θόρυβος
παράξενος γύρω σου, κάτι που ομοιάζει μέ αρμονίαν θνήσκουσαν πέριξ.
Παραμοναί άνοίξεως.
Φύλλα μισομαραμένα καί άνθη άρρωστα άκόμα, καί πάρα κάτω ένας
δρίζων μισοφώτιστος καί πάρα πέρα ένα κελάίοημα πουλιών που μοιάζει
μέ κλάμα καί μιά γλύκα, γλύκα άτελείωτη.
Τό χώμα. νοτισμένο σάν νά τό έοράντισε τώρα οά κανένα έλαφρον
ψυχάλισμα. Χλωμές πορτοκαλλιές καί άρρωστοι μενεξέδες καί χαμόμυλα πλαγιασμένα.
Ζωη καί θάνατος έν τή φύσει.
Si

·£·

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ : ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

( ΕΙκών Ίακωβίδου )

■:·?

γλυκύ μου έαρ».
"Ολα χαμογελούν τώρα.
Ή συνεδρίασις τών πτηνών άρχεται την
π. μ.
Ψάλλονται καί έπικυρούνται τά πρακτικά τής προηγουμένης συνεοριάσεως . . .
Μέσα είς τά πυκνά φυλλώματα τών δένδρων χαλασμός κόσμου.
Οί πτερωτοί κανταδόροι τής άνοίξεως, οί θεότρελλοι, άρχίζουν τά
αιώνια τραγουδάκια τους, οί κήποι μεταβάλλονται είς Conservatoire.
Ένα σονέττο ή ζωή.
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Τά μπουμπούκια σκάζουν είς τούς κήπους.
Ή άνοιξις έρχεται.
Χθες έδημοσίευσε τό πρόγραμμά της επάνω είς τά φύλλα.
Και ή ζωή έκυκλοφόρησε θερμή.
Καί άντήχησε το πρώτον άσμα.
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Όνειρα άπό χλωράλην.
Μεθύσι άπό χασίς.
Δέν ζής είς την γην.
Φανταστικά δλα. Άλλοιώτικος κόσμος γύρω σου.
Ό θόρυβος τού πλήθους καί οί πεζότεροι ήχοι καί οί άνοστότεροι τόνοι
κυλούν αρμονικοί καί σέ μεθούν.
Καί άπό τόν κυλιόμενον τροχόν τής άμάξης άκούεες μουσικήν.
Καί έχεις μίαν έπανάστασιν αισθημάτων μέσα σου καί θέλεις ν ’άγαπήσης· ν’ άναλυθής ολόκληρος είς έν δάκρυ ή νά καής είς έν φίλημα.
Καί άγαπόρς μέ δλην σου την δύναμιν τό άπειρον καί σού έρχεται
τρέλλα, διότι τό φως, ή αρμονία, τό άρωμα, ό ήχος, δέν έχουν σώμα νά
τά έναγκαλισθής, στόμα νά τά φιλήσης.
Πιστεύεις είς ένα καί μόνον Θεόν, πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν
ουρανού καί γης, ορατών τε πάντων καί άοράτων.
Είς τόν ΕΡΩΤΑ.
Έχεις καί ενα κόσμον ίδικόν σου είς τό κέντρον τού οποίου ύψούται ό
έξ άργύρου καί χρυσού θρόνος τού Θεού αύτού έντος τής παλάμης τού
δποίου στρέφεται ή γή.
Καί άγαπάς δ,τι βλέπεις· καί άγαπ^ς δύο οφθαλμούς, δύο ξανθούς
βοστρύχους κ’ ενα στοματάκι δλοπόρφυρον, τ * όποιον τό θέλεις νά ήναι
φωλεά φιλημάτων.
Λατρεύεις τήν αίωνίαν «Εκείνην». Καί σού φαίνεται ωραία, άπείρως
ωραία, γλυκεία, μοναδικώς γλυκεία.
Μεταβάλλεσαι είς γλύπτην ή ζωγράφον καί τής χαρακώνεις τό σώμα
μέ γραμμάς θαυμασίας καί τής χρωματίζεις τούς οφθαλμούς μέ κυανούν
τού Σαρωνικού καί τής φωτίζεις τό βλέμμα μέ δέκα ήλιους καί τήν
παρομοιάζεις μέ δνειρον καί μέ ουρανόν καί μέ βρέφος πού δταν γελ^, τό
γέλοιο του μοιάζει μέ σονέττο πού κυλά καί σβύνει, πού δταν κλαίη, τά
δάκρυα κατρακυλούν ώς θρύμματα άδαμαντίνης ψυχής θραυσθείσης.
Καί ΑΓΑΠΑΣ.
Καί είσαι ΗΛΙΘΙΟΣ.
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Ο ΕΡΩΣ ΚΑΤΑΚΤΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

St

"Αλλος κόβμος.
Εκείνο δμως που σου προξενεί την μεγαλειτέραν έντύπωσιν είναι ό
περί σέ κόσμος.
Όλα τριγύρω σου χάνουν την πραγματικότητα, δλα μεταβάλλονται
ίς άντικείμενα άϋλα, φεύγοντα, άσύντακτα.

,
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Παραμοναί άνοίξεως.
Καί άπό τόν ουρανόν καί άπό τήν γήν δέν έχεις νά περιμένης τίποτε.
Ή άνοιξις είναι μία πράσινη κατάφυτος άηδία . . .
Καί τ’ άστρα εκείνα τά όποια χθές έλαμπον ώς μυριάδες οφθαλμών
ερωτευμένων, τώρα λάμπουν ώς μυριάδες είκοσαφράγκων τάς όποιας έσκόρπισαν έκεΐ χεΐρες άγνώστου εκατομμυριούχου.
Ό ουρανός σου ό κατάχρωμος καί βαθυκύανος καί διάχρυσος ομοιάζει
τώρα μέ βυτρίνα άργυραμοιβειου.
Ποϋ είναι οί ποιηταί νά σού ε’ίπουν δτι τ ’ άστρα έκεΐνα τά όλόφωτα

ΠΟΙΚΙΛΗ
οέν είναι ό κατοπτρισμος τών έπί γης έκατομμυρίων ή έστω καί ή πολε
μική άποζημίωσις την οποίαν πληρώνει ή ήττηθεΐσα νύξ . . . είς την
αλήθειαν . . .
Πρώτης τάξεως φάρσα ή ζωή.

αριστούργημα- ή γυναίκα, ή αιώνια γυναίκαι, ή οποία καί δταν γελά
καί δταν κλαίη καί δταν βαδίζη καί δταν λέγη είναι ώραία, άπείρως
ώραία.
Καλέ ποιος σάς τό είπε;
Καί πώς σάς ήλθε νά τήν όνομάσητε δνειρον καί νά
είς τό κυανοϋν ;
Τήν γνωρίζετε καλά αυτήν απέναντι, μέ τό πλαστικόν σώμα, μέ τούς
όφθαλυ.ούς τούς φωτεινούς, τον ποοκλητικώτατον καί γαργαλιστικώτα—
τον αύτον δγκον τών σαρκών ;
Είναι ή θλιβερά ιστορία μιας έγχειρίσεως γενομένης έπί τών πλαγίων
τοϋ άνδρός καί άκριβώς δπου εύρίσκεται . . . . τό χρηματοφυλάκιον . . .
Είναι ή γυναίκα ή αιώνια.
Είναι ώραία, πάρα πολύ ώραία.
Οί οφθαλμοί της καίουν, ζαλίζουν, μεθούν.
λεπτή ποϋ δμοιάζει πολύ
Έχει καί μίαν καρδίαν. Αύτή είναι τόσον
τ
ρ.ε ά μεταξωτά μαντήλια τών έν Ευρώπη ύφαντουργείων, οι’ αύτό
πολλοί ήν έχουν είς τήν τσέπη τους.
Είναι ή γυ>αΐκα την όποιαν βλέπεις μέ το μονοκλ . . .
Έπλάσθη άπό τόν Θεόν.
Τό σχέοιον δμως τό έξεπόνησεν δ διάβολος.
Ό Θεός τήν άντέγραψε.
Την έξεσήκωσεν επάνω είς τό γαλανό γιαλί τοϋ ουρανού, όπως κάμνουν
οί πρωτόπειροι ίχνογράφοι.
Έάν κρίνωμεν άποο αύτην
αύτη τό ποιητικόν έ'ργον τοϋ Ύψίστου, τότε θά
παραδεχθώμεν τον
Γ" αιώνιον
”’··’......... ποιητήν μάλλον ώς κτίστην.
Κτίστης καί ποιητής.
Πολύ φυσικόν ήτο τούς στίχους του νά τούς κάνη άπο λάσπη.
Άλλ ’ έγώ παραδέχομαι δτι δ Θεός ήρχισε νά τήν κατασκευάζη ώς
ποιητής, ένθυμηθείς δ’ έν τώ μεταξύ καί τό άλλο του έπάγγελμα την
άπετελέίωσεν ώς κτίστης.
’Ασβέστης καί . . . έμπνευσις. Ώραΐον έ'ργον.
Καί δμως αύτη είναι ή γυναίκα ποϋ βλέπεις μέ τό μονοκλ τής άλήθειας.
(1899)
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ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΑΙΤΙΝΗΣ

St

Καί πρώτης τάξεως φάρσα τό έκ παλλεύκων πτερύγων καί άέρος ον
διά τό όποιον άνελύεσο χθες.
Με τό μονόκλ . . .
Τί στρογγυλή ποϋ φαίνεται ή αλήθεια καί τί ολοστρόγγυλος ό κόσμος.
Νά λοιπόν ποιος είναι δ πανίσχυρος Θεός καί ποιον τό λατρευμένον σου

Ιωαννού Αρςενη «Ποικίλη Στοά»

1G

243

ΣΤΟΑ
άΑΙΓΔΚΓΙΑ

ΑΓΑΠΗ

Οσο ή σάρκα θά λυώνη ς τδ χώμα,

Tο βλέπω . . .

Τόσο ή άσποη ψυχή μου θ’ ανοίγη
ΓΙειδ πλατειά τά παρθένα φτερά της
Καί μαζύ σου μέ πόνο θά σμίγη . . .

ΒΛΕΠΩ. . .

ΤΟ

κατεβαίνω

Καί συ τραπέζι γάμου
Τδ μνήμά μου θά κάνης,
Καί μέ κρασί μοσχάτο
Τδ χώμά μου θά δάνης.

’Σ τδ μνήμ αγάλι-αγάλι,
Σβυμμένος απ’ τή μαύρη
Τοΰ έοωτά σου πάλη.

"Οσο ή σάοκα θά λυιόνη ’ς τδ χώμα,
Τόσο άγνότεοος θάναι δ καυμός μου,
Τόσο, ώ κόοη, πειδ αγνή, πειδ καθάρια
'Σ τ’ ονειοό μου θά βγαίνης εμπρός μου.

Κ’ εγώ που θέ ν' ακούω
Τά ίγέλοια σου μέ πόνο,
’Σ τδ σάπιο μου κιβούρι
Πειδ γλήγοοα θά λυώνω.

"Οσο ή σάρκα θά λυώνη ς τδ χώμα,
Τόσο ή αγάπη ή αγνή θά ωμορφαίνη
Τή ψυχή μου, πού, ό> κόρη, σάν λάμψι
’Σ τ’ ονειοό σου απαλά θά διαβαίνη . . .

ΣΤΕΡΝΑ

(Ϊ899)

Κάνεις τά μάτια τά θολά

Τά δυό μου χείλη τά στεγνά
Δέν θέλω νά κλεισθοΰνε,
Εχουν κατάρες ’ς τά στερνά
Κ’ ευχές μαζύ νά πούνε . . .

Δέν θέλω νά μοΰ κλείση,
Θέλω νά βλέπω πο.δς γέλα
Καί ποιδς θέ νά δακρύση.

Ο

ΑΝ'ΓΑΑΑΣ (έκ τοΰ ’Ιτα
λικού can ίο) καλοϋσιν έν
Έπτανήσω είδος τι λαϊκών
χορωδιών Ψαλλόμενων έν
τριφωνία η καί τετραφωνία.
Αί τοιαϋται χορωδίαι,
μεγάλην αναλογίαν έχουσαι
προς τά έν Τοσκάνη και
Μεσημβρινή Γαλλία Ψαλ
λόμενα τριφώνως δημώδη
ασματα, ποικίλουσι κατά
τόπους, ώς πρός τό ύφος,
τήν μελωδικήν καί αρμο
νικήν διασκευήν των και έν γένει τήν καθόλου εκφρασιν. Καί έν μέν
τή Κερκύρα έχει την εκφρασιν άπλήν, χαρίεσσαν, άρμονικώς δέ στοι
χειώδη, προσομοιάζουσα πολύ ταις βενετικαϊς βαρκαρόλαις, έν Κεφαλ
ληνία παρουσιάζει ποικιλίαν περί τήν κίνησιν τών φωνών, τεχνικωτέρα
έν γένει δέ ή άγωγή τής μελωδίας διεξάγεται μετά πλείονος πρωτοτυ
πίας. Εν Ζακύνθω προσλαμβάνει χαρακτήρα σοβαρόν, μελαγχολικόν,
οίονεί έκδήλωσιν θρησκευτικού τίνος αισθήματος, λεπτός δέ τις μυστικισμός την διαπνέει. Οΰτω τό άσμα «οτη φτέρη τ' άηδουάκί» ήκουσα
φδόμενον έν ταΐς τρισί νήσοις κατά τρεις διαφόρους τρόπους.

ΤΑΦΟΣ

Κι' απ' τής γης τήν μαύρην έννοια
Τδ κεφάλι μου είχα γύρει
Σέ μιά πλάκα μαρμαρένια.

Και ς τήν πλάκα ήταν γραμμένο
Έδώ πέοα έχει πλαγιάσει
'Ένας νειδς πού ς τή ζωή του
Τήν αγάπη του είχε χάσει.

Κ ’ έμακάοισα τδν νέο
Πού άναπαύθηκ' έκεΐ χάμου,
Ένώ έγώ γυονώ ς τδν κόσμο
Μέ τδν 'τάφο ς τήν καοδιά μου .
Έ

ΤΟΝ

Και νεκρωμένος δέν σ αφίνω

’Σ τδν κόσμο άλλο ν’ αγαπήσης,
Έγώ άπέθανα γιά σένα
Καί σύ γιά μέ μόνον θά ζήσης.

Θ. ΣΑΓΙΑΞΗΣ

Η ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΚΑΝΤΑΑΑ

Ούτε βαοειά νά σταυοωθοΰν
Τά χέρια μου ν’ αφίσουν,
Κάποιον ζητούν νά εκδικηθούν
Καϊ κάποιον νά εύ/,ογήσουν ! . . .

Κουρασμένος άπ’ τον δοόμο

Γ.

ΤΛζΝΗ . . .
"Οπου κι’ άν πας θά σ ακλουθάω
Ώ ! καί ς τδ μνήμα είμαι ζηλιάρης.
"Αλλος κανείς δέν θά σ’ έγγίση,
"Αλλον κανένα δέν θά πάρης . . .

Φιλιού λαχτάρα δέν θά νοιώσης,
Στεφάνι γάμου δέν θά βάνης,
Κάτω ς τδν "Αδη θά ενωθούμε
Όταν μιά μέοα θά πεθάνης . . .

*
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ΠΟΙΚΙΛΗ

Έν Κεφαλληνίγ καί Ζακύνθω γίνεται χρήσις καί τέταρτης φωνής
συριπληρίύσης την αρμονίαν διά της πέμπτης τού τόνου. Ή τοιαύτη πέμ
πτη, πολλάκις προετοιυ.αζορ/.ένη, καταλήγει δι ’ επιβραδύνσεων ούχΐ σπανίως, έντεχνων. Άλλοτε δμως άνευ προετοιμασίας καί έπιβραδύνσεως
καταλήγουσα, αποτελεί διαδοχήν πέμπτων καθαρών, ακούσματος ευάρε
στου καί πρωτοτύπου.
Μελωδίαι ιταλικών μελοδραμάτων έν αρμονική ΐδιορρυθμίικ διεσκευασμέναι, γρησιμεύουσιν ώς βάσις, συνήθως, τών λαϊκών αύτών χορωδιών
άλλ ’ δμως καί πρωτότυποι τοΰ λαού έμπνεύσεις συχνά άκούονται ψαλλόαεναι μετά τέχνης περισσής καί χρωματισμού ού τού τυχόντος.
Τόν τόνον έκλέγουσιν οί άποτελούντες τόν χορόν μόνοι των, άνευ της
βοήθειας τού διαπαβών, ώς έξ έμφύτου δέ ψάλλουσι πάντοτε, καί κατά
προτίμησιν, καθόσον τουλάχιστον άντεληφθην, είς τόν τρόπον τού sol
μεΐξον η si μείζον έν ύφέσει. Ό έλάσσων τρόπος είναι καθ ’ ολοκληρίαν
άποκεκλεισμένος έκ της λαϊκής μελοποϊίας, ίσως διότι ολιγώτερον προσφέοεται είς αυτοσχεδίους έναρμονίσεις καί άντιστίξεις.
Τόν χορόν της καντάδας άπαρτίζουσιν ώς έπί τό πλεΐστον, εις οξύ
φωνος ψάλλων την κυρίως μελωδίαν, έτερος τοιούτος συνοδεύων αυτήν
ύπό τρίτην, καί τέσσαρες η πέντε βαθύφωνοι, κρατούντες τούς βάσιμους
φθόγγους έν ομοφωνία. Σπανίως η μάλλον ποτέ, ένδυναμούται ή α' καί β'
φωνή διά της προσθήκης άλλων τοιούτων.Έάν ύπάρχωσιν άλλοι οξύφωνοι
διαδέχονται τούς προηγουμένους έν τή αυτή μελωδία ή έν έτέρα κατόπιν·
πάντοτε δμως αί δύο κύριαι φωναί ψάλλουσι μόναι (a solo) δσοι δήποτε
καί άν ώσιν οί συνοοεύοντες βαθύφωνοι.
Ή ρυθμική άγωγή τής καντάδας είναι βραδεία, γέμουσα άπό κορωνί
δας a piacere, rallentando κλπ. Ή τελική συγχορδία κρατείται δσον
τό δυνατόν μακρά καί τελευτά βαθμηδόν σβεννυμένη, ένώ ή τόν ρόλον
τής πέμπτης κρατούσα φωνή έκτελει ιδιορρύθμους τινάς ποικιλωδίας, βάσιν έχούσας πάντοτε αύτην τήν πέμπτην.
Αί λαϊκαί αύταί συνθέσεις άδονται συνήθως έπί στίχων λυρικών, πα
θητικών, οΰς πολλάκις αύτοί οί κανταδόροι αύτοσχεδιάζουσι. Σπανιώτερον
έ'χουσι θέμα έθνικόν καί ούδέποτε πολιτικόν. Αίσθημά τι μελαγχολίας,
οίονεί έκδήλωσις ύπολανθάνοντος έρωτικού πάθους ή άπελπισίας, οιήκον
δι ’ αύτών διαθέτει τόν άκροώμενον πρός ρέμβην όνειροπόλον.
Ή σημερινή πρόοδος καί μουσική άνάπτυξις έ'σχον σπουδαίαν έπιρ—
ροήν έπί τής καντάδας καί ή προσπάθεια τής έπί τό μουσικώτερον καί
τεχνικώτερον έκτελέσεως ένόθευσε τήν έ'μπνευσιν καί παρεμόρφωσε τόν
άρχικόν αύτής τύπον. Ουτω ή πρωτογενής, ή άγνή λαϊκή μελοποιία
βαίνει όσημέραι έξαφανιζομένη.
Δείγμα τών τοιούτου είδους χορωδιών παρέσχον άλλοτε διά τής έκτε
λέσεως τής Αγράμπελης, δημώδους Κεφαλληνιακής χορωδίας, ύπό τού
χορού τής Φιλαρμονικής Εταιρίας.
Ά&ήναι, Ιανουάριος 1899

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ
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Λορδ Βύρωνα

ΜΒ^ΕΡΟΜΕΝ είς φώς κατω
τέρω λίαν ένδιαφέρον τούς θαυμα
στός τοΰ Βύρωνος εύρημα. Είναι
τούτο ελεγεία είς αυτόν ώδή, έκδοθεϊσα τόν ’Ιούνιον τοΰ 1824, τεσ
σαράκοντα περίπου ήμέρας μετά
τόν έν Μεσολογγΐω θάνατον αύτοΰ,
έν Λιβόρνφ πιθανότατα. Τό μόνον
περιόωθέν άντίτυπον αύτίϊς, συνοδευόμενον καί ύπό καταλλήλου
μουόικοϋ συνθέματος, εύρίσκεται έν
τή ’Ιστορική καί ’Εθνολογική 'Εται
ρία. Ό έφορος τοΰ Μουσείου τής
Εταιρίας ταύτης κ Κ. Ν. 'Ρόδος,
πολύτιμος φίλος καί συνεργάτης
τής «Ποικίλης Στοάς», δστις εί
ναι καί ό δωρητής τοΰ άντιτύπου
είς τήν βιβλιοθήκην τής 'Εταιρίας,
έσχε τήν καλιοόύνην πριν τό καταθέσμ είς αύτην νά έπιτρέψμ εις
ήμας τήν δημοσίευσίν του. Τήν
'Ωδήν παραθέτομεν πλήρη μετά
®· ΒΥΡΩΝ
τόΰ
Μουσικού
IU U iliuuu
irvvu συνθέματος.
W ’ ''-c---- - ---------- _
'Ως έκ τοΰ προλόγου τοΰ προτασσομένου τοΰ ποιήματος καταφαί
Ελλ'ηνος ποιητοΰ,
νεται, τό ποίημα τοΰτο έγράφη' ύπό άξιου λόγου "Ελληνος
«ύποκειμένου, τ’ όποιον έως τώρα έγνωρίσθη είς μόνον ξένον Παρ
νασσόν»,— δπερ έν τούτοις δέν φαίνεται νά ηναι ό Ούγος Φόσκολος,—έξεδόθη δ’ ίσως ύπό τοΰ Σ. Ζαμπελίου, είς δν έν τοιαύτη
περιπτώόει άνήκουόι τά ύπό τόν πρόλογον τοΰ ποιήματος άρχικά στοι
χεία. Είς τίνα δμως άνήκει ή μουσική σύνθεσις δέν φαίνεται. 'Εν
τώ προοιμίω γίνεται προσέτι λόγος περί τοΰ «εύφυεότέρου τών έλλήνων ποιητών» ώς μετενεγκόντος είς έλληνικώτερον ύφος, αν καί
τοΰτο δέν έπέτυχε τελείως, ' τάς ιδέας τοΰ ποιητοΰ. Άλλά τις ό
πρύτανις ούτος τών τότε Ελλήνων ποιητών. Ή έλλειψις μεγάλης
εύχερείας περί τήν στιχουργίαν καί τό ΰφος δέν ύποδηλοΐ τόν
Άλ. Σοϋτόον, ούτε τό Ιδίωμα τόν Σολωμόν.
Τό δλον τής μικρής πατριωτικής έκδόσεο^ς άποτελεϊ όκταόέλιδον
τεύχος
είς σχήμα
μεγάλου
Βεβαίως
ή έλεγεία
αϋτη όγδοου.
τυπουμένη τεσσαράκοντα ήμέρας μετά
τόν θάνατον τού λόρδου καί διανεμομένη είς τούς 'Έλληνας δέν
ενισχύει τόν κατ’ αύτών υπαινιγμόν ενός βρεττανού ναυάρχου, δστις
είς τά έσχάτως δημοσιευθέντα άπομνημονεύματά του, έλαφρώς αν
μή κακοήθως, τούς παρέστησε καταλιπόντας άθρήνιιτον τόν μέγαν
αύτών φίλον.
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rff
* JX Ο πρό πολλόυ λαμπρόν όνομα του , περίφημου τούτου 'Αγγλου ποιητοΰ
έδοξάσθη περισσότερον άπό τά τελευταία πρακτικά της ζωής του, καϊ θέλει γεν
νήσει άφεύκτως ποιήματα είς διαφόρους γλώσσας, άλλ' άποθανόντος είς τήν
'Ελλάδα, καϊ υπέρ τών έλλήνων, δέν είναι παράξενον, έάν πρώτοι όι έλλήνες
έμβήκαν είς τό στάδιον τών επαίνων του. 'Η έλληνική έυγνωμοσύνη είναι τόσον
μεγάλη, ώστε έκίνησεν είς νμνοντον και υποκείμενον, τό οποίον έ'ως τώρα
έγνωρι σθη είς μόνον ξένον παρνασσόν, Αλλ’ έπειδή αυτό συναισθάνεται τήν
άδυναμ' αντου είς τήν άπλο ελληνικήν γλώσσαν μας, ό έφυέστερος τών ποιητών
έλλήνων έστερξε νά παραφράση τάς ποιητικάς ιδέας του άνωνίμου ποιητοϋ είς
έλληνικώτερον ύφος, ή δέ μετριοφροσύνη τούτου δέν ήθέλησε νά όικειοποιηθή
το έλληνικώτερον τούτο ύφασμα, "Οθεν ένεκρίθη νά τυπωθοΰν παραλλήλως καϊ
αϊ δύο συντάξεις.
ΟΙ διακριτικοί ομογενείς αντί νά μεμφθούν τόν έκδότην, έλπίζει τούτος, ότι
θέλουν τόν επαινέσει εϊς τό νά κάμη κοινόν ότι έγράφη οίκειότερον, καϊ διά
τήν προθυμίαντου είς τό νά άποδώση εκαστω τό ίδιον, έλπίζει προσέτι, ότι ή
διπλή έκθεσις τούτη θέλει άποδειξει περισσότερόν τό σέβας μας πρός τόν αεί
μνηστον Βύρωνα.
Την’ α Ίουνίοον 18’24
Ό έκδοτης. Σ. Ζ.

ΩΔΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΡΔ ΒΥΡΩΝΑ
Α.
Ε -Δ. Ε ΓΕ I

1.
Τους λαμπρούς ύμνους της νίκης άφίνων.

' Κλαυθμών ήχεΐ ήρώων ό ότρατός
Πικρώς λυποΰντ’ αΐ ψυχαϊ τών έλλήνων
Τ' άκόυει μακρόθεν καί χαίρ’ ό εχθρός
2

Ό φίλος ήλθε, πλήν μόλις τόν εΐδον,
Σκάπτουν κλαίοντες τόν τάφον αϋτοϋ.
Ιδού τό τέλος ενδόξων ελπίδων
Καί τό τρόπαιον Θανάτου άκληρου.
3.

ΤΗλθε νά έμπνευό' ώς άλλος Τυρταίος,
Είς κάθε άτήθος πολέμων ορμήν
Ιίλήν φευ! ό Βάρδος έλπίάας ματαίως
Ιδού μένει είς αιώνιον όιωπήν
4.

Ώς δένδρον κεϊτ’ όπ’ έκόόμει μεγάλως
Τήν κορυφήν μουόικοϋ Παρναόοϋ
Νΰν ποοποδών φθείρουόάτου τό κάλλος
ΙΙνοή τό έρόιφι’ άνέμου όφοδοοΰ.
* Δημοσιεύεται ακριβέστατα, ώς εχει είς τό έντυπον, τό κείμενον τού Προ
λόγου καί τής Έλεγείας Ωδής.

'Ελλάς ! έάν τό όώματ’ ή 'Αγγλία
Νά φέρ’ είς μνήμα ζητά πατρικόν
Είπέ, Μουόών, ώ μητέρα γλυκεία,
Είναι τέκνονμου ό υιός τών Μουόών.

e
Καταφρονών τών έρώτων τούς θρήνους
’Ηδονής μήν άκούων τήν φωνήν,,
Έζήτ’ έδώ ήρώων τούς κινδύνους
Τάφον άς έχ’ ήρώων είς τήν γήν.

ΩΔΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΟΡΔ ΒΥΡΩΝΑ
Ε -Λ. Ε ΓΈ X Α.,

1.

Τ

ης νίκης παιάνας τούς λαμπρούς άφήνων
’Αντηχεί μέ θρήνους ό γραικών άτρατός
Τους βαθεϊς δέ άτόνους ήδη τών έλλήνων
Μακρόθεν άκούων, χαίρετ’ ό εχθρός

2.

Ό φιλέλλην ήλθεν, μόλις πλήν τόν ϊδον
Καί ή μοίρα κόπτει νήμα ιερόν
Αϊ 1 ιδού τό τέλος τών καλών ελπίδων I
"Απνους ό μουόόπνους κεϊται φεϋ ! Βυρών !
3.

’Ήλθε νά έμπνεύόη έρωτα τροπαίων
Κατά τών βαρβάρων εϊς έλλήνων γήν
Βάσκανος πλήν τύχη βρεττανόν Τυρταίον
Ρΐπτ’ εϊς αίωνϊαν κ’ άλυτον όιγήν.
4.

Ώιίαν’ δεν’δρον κεϊόαι, όπου <5ύ μεγάλως
Ιίαρναόόοϋ κοόμούόες κορυφήν ποοτοϋ
Νΰν ολόκληρον’ όου φθείρουόα τό κάλλος,
Συότροφή άνέμου ό’ έρρινε φρικτοϋ
5.

ΤΩ έλλάς, άνίόως ή κλεινή ’Αγγλία
Νά τόν φέρ’ είς μνήμα θέλμ πατρικόν,
Συ εΐπέ, ώ μήτηρ τών Μουόών γλυκεία,,
Τοΰ Βυρώνος μνήμα, είν' ό έλικών.
6

Συγκλείων τά ώτα είς έρώτων θρήνους,
Τήν ήδονήν φεύγων μ’ ένδοξον φυγήν,
'Εδώ τών ήρώων ήθελε κυνδΰνους
Άο’ άς έχμ τάφον εις ήρώων γήν.
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Ή άντίθεσις τοΰ ' χρώματος τοΰ κλειδοκυμόάλου πρός τό τής
περιδολής είναι μία θωπεία τών οφθαλμών, άλλά *καΐ δύναμις χρω-

a ’Ιούνιον 1879
ΝΥΞ ύπεχώρει εϊς τήν ημέραν, καί ή ήμέρα άνατέλλουόα έχαιρέτα έν χαριτωμένον βρέφος.
Μαζή μέ τ’ άνθη ήνοιγεν είς τό λυκαυγές τούς κά
λυκας — τάς πτέρυγας — καί εις έπίγειος άγγελος.
Τί άπλή, άλλά καί τί ποιητική ή γέννησις τής κόρης.
Εις θροϋς.
Εϊς τερετιόμός.
Καί ήτο ήμέρα Πέμπτη.

Άκόμη ενθυμούνται αί συνομίληκοι τούς φαιδρούς
γέλωτός της είς τούς κήπους τοϋ παρθεναγωγείου,
Καί τήν ενθυμούνται άκόμη αί έκουσίοις έξόριότοι
μαθήτριαι, αί κόραι δσαι έμαθήτευσαν είς τήν έν Νάξω σχολήν
τών άδελφών Ούρόουλινών κατά τό 1893, τήν σχολήν εκείνην έν μ
τελείως έξεπαιδεύθησαν τόσαι διακρινόμεναι σήμερον έπί μορφώσει
δεσποινίδες τών ’Αθηνών.
Φαντάζομαι τήν σχολήν αυτήν περί ής τόόα μοϋ λέγουν χαρι
τωμένοι παρθένοι, μετά παλμών καί Θλίζ'εως άναμιμνηόκόμεναι τοϋ
παρθενικοϋ έκείνου ένδιαιτήματος. Χθές έτι έλικοόλέφαρος, σφριγώσα κόρη, μέ ποιον ενθουσιασμόν, μέ ποια δάκρυα, άνεμιμνήσκετο
τών χρόνων τών εύτυχών οϋς διήλθεν έκεϊ άσκητικώς, έν μέσω
τών «μητέρων» καί «άδελφών» καλογραιών.
Καί δι’ αύτό φαντάζομαι καί τήν λύπην τής άλλης κόρης, δι' ήν
γράφω τάς γραμμάς ταΰτας, ήτις άσθενοΰόα άναγκάζεται ν’ άπέλθμ
έκεΐθεν, έπαναστρέφουόα ένωρίς έδώ, είς τήν γενέτειραν.
Καί έζηόεν έν μέσω άρμονίας καί χαράς. Άπό τό κλειδοκύμδαλον έόκόρπιζε τήν περίσσειαν τών ύυχικών χαρισμάτων, καί ήτο

ίί

ΜΠΕΤΤΙΝΑ

ΦΡΑΒΑΣΙΛΗ: Κ. ΠΑΠΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ®

(neqtaton

εργον τθυ λύτρα)*

στήρος, ή όποια έκφαίνεται καί έπί τών πλήκτρων τοΰ κλειδοκυμδάλου καί έπί τών πτυχών τής έσθήτος, άπό τήν όποιαν ύζτοΰται
Τήν άρτι περατω&εϊοαν Ελαιογραφίαν τοϋ χ. Λύτρα Εφωτογράφηοεν ο ονμπα&ής καλλιτέχνης χ. Κ. ΚόνάοΧας, Επί τή βάσει Αέ τής λαμπρας φωτογρα
φίας αύτοΰ Εχαράχ&η Εν Γερμανία ή άνωτέρω Αημοοιενομένη είνών τής Μπεττίνας Φραθασίλη.
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έξόχου πλαστικότητος κεφαλή, μέ μίαν Ανάδεσιν τής κόμης χαρΐεάσαν, και έκφρασις τοιαύτη, οΐαν μόνη έκείνη άληθώς εΐχεν, έκφρα<5ις έλνκύουόα, γοήτις.
Καί, όταν μετά μακράν προσήλωσιν εις τήν μελέτην τοϋ έργου,
είδα παραπλεύρως μου τόν επιφανή καλλιτέχνην μέ τήν χρωματοπινακίδα ταλαντευομένην είς τήν αριστερήν χειρα, έτοιμον νά σύρμ
τάς τελευταίας διαχρώσεις, έδοκίμαΟα τήν άνέκφραότον έκείνην τής
ψυχής μελαγχολίαν, ήν αισθάνεται τις, δταν εύρίσκει ένα παλμόν
τής τέχνης, καί ατενίζει ζωντανά τά μυστηριώδη χαρίσματα της,
πλαιόιούμενα Λπό έν ήρεμον πένθος σβεόθείσης ζωής.
Και μοϋ ώμίλει ό καλλιτέχνης Αφελέστατα, μέ τήν προσιδιάζουσαν αύτω Αγαθότητα περί καλοϋ, καί κατενόησα 'πόσον δίκαιον
εΐχεν, άφοϋ τό καλόν κατορθοϊ ν’ Απαθανατίζμ τόσω έναργώς τό
έφήμερον κάλλος ..............
Καί ήδη εις τάς τόάας άλλος Απεικονίσεις τής Ατυχέστατης ΛΙπεττίνας, ή Τέχνη προσθέτει έν έτι έπίλεκτον έργον, προϊόν τής εργα
σίας πεφημιάμένου ζωγράφου, δπερ θά ένθυμίζμ έάαεί τήν ονειρώδη
καί ύπερόχου ποιήσεως καλλιτέχνιδα. ής ή ΰπαρξις, Οκορπίζουόα
χείμαρρον φωτός καί καλωόΰνης, ένέκλειε καί τήν Αληθή δϋναμιν
τής τέχνης καί ής ό θάνατος ύπήρξε διά τήν τέχνην καί τήν φιλο
λογίαν ζώπυρον ζωής ....

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ,,

ΕΝΑ

Τ Ρ ΑΓΟΥΔΑΚΙ

ίΧΥΚΣΑ, φωτιά, μέσα μου καίει,
Λύσσα, φωτιά, στό ξαναλέάΐ
Τά/εΐλι ιχου φαρμακωμένο
Άπ’ το φιλί σου το πιζρό.
Τά δάκρυα πώπνιξα γιά σένα
Μώγουν τά στήθεια φλογισμένα
Και θά μέ ρίξουνε μιά μέρα
Στά ποδιά σου μπροστά νεζρό.

[1899]

Άθήνησι τη 19 ’Ιανουάριου 1899
Φι^τατεμοι κ. Άρσε'νη,

’Αναμφίβολον δτι άνευ Αληθινής πάγκοινου παιδεύσεως Αδύνατον
νά ύπάοξιι πολιτεία εύκοσμος, πολιτεία εύδαίμων καί κραταιά. Έν μ
πολιτεία επικρατεί κατά τό πλεΐστον Απαιδευάία ήτοι έν μ πολιτεία
κατά Πλάτωνα τά εύτελή μέταλλα Ανατιμώνται ή κιβδηλεύουάι καί
τόν χρυσόν καί τόν άργυρον συγχωνευόμενα μετ’ αύτών. ού μόνον τά
δημόσια γίνονται βορά των Ατομικών παθών, Αλλά καί ή δημοσία γνώμη
Ανίσχυρον Αντιτάσσει φραγμόν εις τούς Ασελγώς πολιτευόμενους. Άλλ’
δργανον τελεσφοριοτατον τής διαδόσεως τής έκπαιδεύάεως είναι εΐπερ
τι καί άλλο τά περιοδικά συγγράμματα, δι’ ών οΰ μόνον διαδίδονται
Αμέσως είς πάσας τής κοινωνίας τάς τάξεις τά τελευταία πορίσματα
τών έπιότημονικών καί τεχνικών μελετών, Αλλά καί έν πολλοϊς φωτί
ζονται καί αύτοί οί μή εύκαιροϋντες νά έγκύπτωσιν είς τάς είδικάς
συγγραφής καί τάς μυριοτόμους βιβλιοθήκας. Ασμένως άρα έμαθον ότι
πρόκειται κατά μήνα ’Απρίλιον τοϋ παρόντος έτους νά έκδοθμ ό έφετεινός τόμος τής ύμετέρας «Ποικίλης Χτοίΐς», ήτις Ανέκαθεν διεκρίθη,
καί νϋν δέ πρόκειται ν’Αποβμ τό έν τμ ήμετέρα πατρίδι σπουδαιότερον έτήσιον φιλολογικόν έργον.
Ποθών καί έγώ νά συντελέσω τό κατά δϋναμιν εις τόν εύγενή σκο
πόν τοϋ ΰμετέρου πολυτίμου Συγγράμματος, Αποστέλλω ύμϊν συνημμένως διά τό νεώτερον έτος τοϋ 1899 τό πρώτον μέρος τής διατριβής
μου περί Φιλοσοφίας της Γλώόόιις, οίονεί συνέχειαν τής έν τω τόμω
τοϋ 1895 δημοσιευθείόης διατριβής μου περί Ιστορίας τής Γραμματι
κής. Ούχί όλιγώτερον εκείνης καί ή προκειμένη διατριβή είναι ξηρά
καί Ατερπής- Αλλά, καίπερ τοιαύτη, δύναται, νομίζω, καί αϋτη νά θεωρηθμ χρήσιμός πως, ώς άπτομένη ζητημάτων ήκιστα Απηόχολησάντων άχρι τοϋ νϋν τούς είς φιλολογικής συγγραφής παρ’ ήμϊν έξ έπαγγέλματος καταγινομένους,
Άσπαζόμενος ύμας όλοψύχως
Διατελω πρόθυμος φίλος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.

ΦΛΟΓΑΊΤΗΣ

Τότε άφωνος στην αγκαλιά σου.
Κρύος στά φλογερά φιλιά σου
Θά νοιιόσω μιά /αρα μεγάλη
ΙΙού θάπομείνης μοναχή,

&
Και μακριά σου — δ.τι κι’άν γίνη
Καί μέσ’ στά τάρταοα κλεισμένη,
Παράδεισο θέ ναϋρη ή μαύρη
Βασανισμένη μου ύυγή

Μ. ΜΑΛΑΚΑ2ΗΣ

Ιωαννοτ Αρςενη «ΙΙοικιαη Ϊτοα
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
Α'
ΠΕΡΙ ΓΛΩΣΣΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΓ ΤΙ ΕΠΡΕΣΒΕΥΟΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ

ΥΔΕΜΙΑ αμφιβολία ότι τά μάλιστα άνεπτύχθη ή γλωσ
σική επιστήμη κατά τόν παρόντα ιδίως αιώνα.Συνομολογοΰμεν οτι ήΓραμματική της Σανσκριτικής γλώσσης τοΰ "Αγ
γλου Wilkins, τό περί της γλώσσης τών ’Ινδών σύγγραμμα
τοΰ Schlegel, ή Γερμανική γραμματική τοΰ I. Grimm, αί πραγ
ματεία; τοΰ Humbold,ή συγκριτική γραμματική τοΰ περιωνύμου Βορρ
προήγαγον πολύ τάς γλωσσικάς έρεύνας. Άλλ’ όμως ούχί πρώτοι οί νεό
τεροι έπελάβοντο τής έρεύνης τού ζητήματος περί αρχής τής ανθρώπι
νης γλώσσης έν γε'νει καί τής τών έκαστων εθνών ίδιαιτε'ρως. ΙΙλανώνται
οί δοξάζοντες ό’τι τοιαΰται περί γλώσσης φιλοσοφικά! θεωρίαι, διόλου
άγνωστοι ούσαι τοϊς άρχαίοις, μόνον παρά τοϊς νεωτε'ροις, μετά τήν
παλιγγενεσίαν τών γραμμάτων ήρξαντο αναπτυσσόμενα', έν Ευρώπη.
'Ως καί έν άλλο'.ς, καί ένταΰθα φαίνεται μοι δυνατόν έφαρμόσαι τό
τοΰ 'Ηροδότου, ότι τά καλά πρό πολλοΰ είσίν έξευρημε'να. Καί περί
ταΰτα ένησχολήθη θαυμασίως ή ευφυΐα τών πάλαι πατε'ρων ήμών τά
δέ τών νεωτε'οων περί γλώσσης φιλοσοφήματα εϊσιν έν πολλοϊς απόρροια
τών άρχαίων. ΙΙερί τήν έξε'τασιν τούτου στρέφεται κυρίως ή παροΰσα
ήμών πραγματεία.
Ή περί γλώσσης θεωρία, καί μάλιστα τό περί αναλογίας καί ανω
μαλίας περιώνυμ.ον ζήτημα, άπησχόλησε τούς φιλοσόφους καί γραμμα
τικούς τής Ελλάδος έκ τών άοχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής τελευταίας
σχεδόν πνοής τοΰ καθαροΰ ελληνισμού. Ήσαν δηλαδή λόγιοι δοςάζοντες, ότι τά πάντα έν τή γλώσση είσίν αναλογία, όμοιότης δηλ. καί
ϊσότης καί, εϊ συγχωρητε'ον εϊπεϊν, κανονικότης’ καί ήσαν άλλοι έκ
τούναντίου φρονοΰντες, οτι τά πάντα έν τή γλώσση είσίν ανωμαλία,
άνομοιότης, άνισότης καί μ.ή κανονικότης. Τούτων οί πρώτοι ονομά
ζονται ύπό Διογένους Λαερτίου άτα.1ογητιχοί φι.Ιόόοφοι (έν προοιμίω
* Τήν διατριβήν ήμών ταύτην αποτελοΰσι τρία κεφάλαια, έξ ων τό μέν
ποώτον περί γλώσσης έν γένει χατα τας δοζασίας των αρχαίων, τό δέ δεύτεοον
περί γλώσσης εν γένει χατα τάο δοζασίας των συγχρόνων, τό δέ τοίτον είδικώτερον περί της Έλληνιχης γλώσσης. Έν τώ παρόντι τόμω περιλαμβάνεται
πλήρες τό πρώτον κεφάλαιον.
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κεφ. ιβ'), ύπό Σε'ξτου τοΰ ’Εμπειρικού ara.loytirtixoi τωχ γραμματικών
(Μαθημ. Ρ. Γ' 59), περί δέ τών δευτε'ρων δέν εύρηται όνομα ιδιαίτε
ρον δυνατόν δ'μ.ως όνομάσαι αύτούς άνωμα-Ιητιχονς, κατά τό ιινα.Ιογητιχός (διότι ύπάρχει καί ρήμα άνωμαΛέω, έκ τοΰ έπιθε'του ανώμαλος
σχηματισθε'ν, ώς ύπάρχει ρήμα άχαΛοχεώ έκ τοΰ έπιθε'του ανάλογος).
’Ολίγοι φιλόσοφοι καί ολίγοι γραμματικοί τής άρχαιότητος άναφε'ρονται, παρ’ οίς δέν γίνεται μνεία τοΰ ζητήματος τούτου. Οί μέν ύπέρ
τής μιας γνώμης, οί δέ ύπέρ τής έτέρας στρατεύοντες, διηρε'θησαν είς
δύο άντίπαλα στρατόπεδα. Οί μέν ώς φιλόσοφοι, οί δέ ώς γραμματικοί,
άσπαζόμενοι καί ύπερασπίζοντες ταύτην ή εκείνην τήν γνώμην, παρε'διδον άνεπτυγμε'νως τοϊς μαθηταϊς αύτών. Οί μέν τοιαύτη έπιγραφή,
οί δέ τοιαύτη, έςε'διδον διάφορα είς τήν ύπόθεσιν άναφερόμενα συγγράμ
ματα. Τούτων δέ σποραδικά μ,όνον λείψανα καί αποσπάσματα άπλά,
σωζόμενα μέχρις ήμών, μαρτυροΰσι καί τόν με'γαν παρά τοϊς προπάτορσιν ήμών περί τά τοιαΰτα πλοΰτον καί τήν μεγάλην ήμών ύπό τής
ολοσχερούς σχεδόν αύτών καταστροφής έπιγενομε'νην ζημίαν, άγαγοΰσαν ήμάς είς τήν έσχάτην ένδειαν.
Έκ τών Έλλήνων μετηνε'χθη ή περί γλώσσης πάλη είς τούς 'Ρω
μαίους. Είναι άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως, ότι οί 'Ρωμαίοι ύπήρζαν
με'γα έθνος, έπί στρατιωτική έμπειρία καί πολιτική συνέσει καί νομική
μαθήσει, περί τό ιδιωτικόν ιδίως δίκαιον, αείποτε διακριθέν καίπερ δέ
τής έλληνικής λεπτονοίας καί τής περί τήν φιλοσοφίαν καί τά γράμ
ματα δεξιάς τών πάλαι πατε'ρων ήμών φύσεως άμοιροΰντες, έπειράσαντο
ούχ ήττον και περί ταΰτα, μετά μείζονος ή έλάσσονος έπιτυχίας, νά
μιμηθώσι τούς κλεινούς ήμών προγόνους. Όθεν καί περί τό προκείμενον ζήτημα οί γραμματικοί καί φιλόσοφοι τών 'Ρωμαίων ήσχολήθησαν
μετά ζήλου. Τό πασίγνωστου σύγγραμμα τοΰ Ούάρρωνος de lingua
latina, ώς άνακεφαλαίωσις πάντων τών προηγουμε'νων, είναι αρκούν
τως έμφαντικόν τών περί γλώσσης ασχολιών αύτών. Είναι δέ θαυμα
στόν αληθώς, ότι και αύτός ό ’Ιούλιος Καϊσαρ έν τώ με'σω τών δαφνών
τών μεγάλων αύτοΰ νικών καί τών θαυμάσιων πολιτικών καί στρατιω
τικών συγγραφών εύρε τόν καιρόν νά συγγράψη καί γλωσσικήν πραγμα
τείαν de analogia
.
*
Άλλ’ είτε διότι τά πλεϊστα περί τούτου συγγράμματα ήφανίσθησαν
ύπό τοΰ χρόνου, είτε διότι αί δύο κυριώταται ίδε'αι, περί άς τό ζήτημα
στρε'φεται, ή ανα-Ιογΐα καϊ ή άνωμα.Ιία, παρεστάθησαν ύπό τοσοΰτον
διαφόρους έπόψεις, ώστε άπέβησαν δυσδιάγνωστοι, είτε διότι κατεφρο* Ό “Ελλην γραμματικός Δίδυμος έβίωσεν έπί πολύ έν τή οικία τοΰ Καίσαρος. ’Επειδή δ’ ουτος έγίνωσκεν άριστα καί την ρωμαϊκήν γλώσσαν, συμπεραίνουσιν οί κριτικοί, οτι είχε τόν δάκτυλον αυτού εις τό καισαρικόν τούτο σύγ
γραμμα. Άλλα τούτο ούδαμώς ακρωτηριάζει τήν δόξαν τού Καίσαοος ώς συγγραφέως.
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νήθη είτα τό ζήτημοι ώς μικροΰ λόγου άςιον, τό πράγμα έβυθίσθη σχε
δόν είς την λήθην. Καθ’ όλους τούς μέσους λεγομένους αιώνας μόλις
εύρίσκονται ίχνη άμ,υδρά τής παρά τοίς άρχαίοις ύπάρξεως αύτοΰ.
Μόλις δέ μετά τήν παλιγγενεσίαν τών γραμμάτων, περί τά τέλη
τής δέκατης έκτης μετά Χριστόν έκατονταετηρίδος, έν έτει 1891, Ερ
ρίκος Στέφανος, ό περιώνυμος τυπογράφος τών ΙΙαρισι'ων καί συντά
κτης τοΰ «Θησαυροΰ τής έλληνικής γλώσσης», μεταξύ τοσούτων άλλων
μικρών καί μεγάλων συγγραμμάτων, έξέδωκε πονημάτων άναφερόμενον
είς τήν περί τούτου γνώμην τοΰ Ούάρρωνος (Ad Μ. Ter. Uarronis
assertiones analogiae sermonis Latini). Έν αύτω μετά τοσούτους αιώνας γίνεται τό πρώτον μνεία τής μεγάλης τών αρχαίων περί
γλώσσης άμφισβητήσεως. Ό Στέφανος, μηδαμώς πραγματευθείς περί
τών κατά τήν φιλοσοφικήν έριδα ύπό ιστορικήν έποψιν, έκηούχθη απλώς
ύπέρ τών άναλογητικών, ύπερασπίσας τήν αναλογίαν τής ρωμαϊκής
γλώσσης. Τόν ακόλουθον μετά τον Στέφανον αιώνα ό 'Ολλανδός φιλό
λογος Ούβέρις έζέδωκε σύγγραμμα de polymathia, έν ώ ήύατο ακρο
θιγώς καί ούτος τοΰ πράγματος. Μετά τοΰτον δέ ό Ούόσσιος έθιγεν
ώσαύτως τοΰ ζητήματος έν τώ βρίθοντι πολυμαθείας συγγράμματι αύ
τοΰ de arte grammatica. 'Ωσαύτως έπί τών νεωτέρων χρόνων μνη
μονεύει έν παρόδω αύτοΰ καί ό όνομαστός Ούόλφιος έν τοΐς έμβριθεστάτοις αύτοΰ προλεγομένοις είς "Ομηρον (σελ. 189, 219 καί 230).
Μετά τοΰτον μνείαν ποιείται τοΰ ζητήματος έν τώ συνταγματίω αύτοΰ
de grammatica graecae primordiis, έκδοθέντι τώ έτει 1829,
καί ό Κλάσσην ή Κλασσήνιος, άλλά καταδικάζων αύτό ώς μικρόν τι
καί εύτελές, ούχί σπουδής άξιον. Μόλις δέ τώ 1838 ό Λαυρέντιος Λέρσχιος έπεχείρησεν άκριβεστέραν ιστορίαν τούτου έν Βόννη.
Έπί τής φιλολογικής ταύτης άμφισβητήσεως έγεννήθησαν όροι πρός
έςήγησιν τών δύο τούτων αιρέσεων, οΐτινες πολλάκις μόλις ένθυμίζουσιν ήμϊν τήν πρωτότυπον ρίζαν, Οί όροι ούτοι είσίν οί έξης :

φωτί τά πάντα κτλ. Έν ούδενί τούτων ισχύει άνθρωπίνη έ’ςις ή νόμος
άνθοώπινος. Τούναντίον οί άνθρωποι δημοκρατοΰνται ή βασιλεύονται
νόμω' κτώνται ή άποβάλλουσι τοΰτο ή έκείνο τό πολιτικόν δικαίωμα
νόμω' κηρύσσονται ώριμοι ή μή ώριμοι είς τήν έπιχείρησιν δικαστικών
πράξεων νόμω κτλ. Έξ άλλου ένδύονται ούτως ή άλλως έθει' χαιρετί
ζονται διά τής έπιθέσεως τής χειρός είς τό στήθος ή διά τής κινήσεως
τής χειρός ή διά τής άποκαλύψεως τής κεφαλής έθει. Τά έθη δέ, πολυχρονίως έπικρατήσαντα, γίνονται νόμοι άγραφοι' ένια δέ τούτων άναγκαία άπαραιτήτως καθιστάμενα, ή άγαν χρήσιμα εύρεθέντα, τρέπονται
καί είς νόμους γραπτούς. Καί τά μέν φύσει γινόμενα είναι άμετάβλητα,
τά δέ νόμω καί έθει μεταβλητά.*
Πολλοί έθεώρησαν τήν γλώσσαν ώς άπορρέουσαν άπό απλής συνθή
κης, δηλονότι άπό νόμου ή έθους. Περί τούτου εύρηνται άπειροι μαρ
τυρία! παρά τοίς πάλαι. Ούτω παρά Πλάτωνι (Κρατύλω 384) ό Έρμογένης είπών, ότι δέν γινώσκει άλλην ορθότητα ονόματος ή τήν συν
θήκην καί ομολογίαν,προστίθησι «Ού γάρ φύσει έκάστω πεφυκέναι ό'νομα
ούδέν ούδενί, άλλά κόμω καί εθει χ&ί έθισάντων τε καί καλούντων.
Παρά Διογένει Λαερτίω (Ζήν. κεφ. 66) «φύσει τε τό δίκαιον είναι καί
μή θέσει, ώς καί τόν νόμον καί τόν ορθόν λόγον»' παρά Σέξτω τώ Εμ
πειρικό (Μαθηματ. Α', 10) «Τό γε μήν ελληνικόν ήτοι φύσει έστίν ή
θέσει' καί φύσει μέν ούκ έστιν' θέσει δέ εϊπερ έστί καί νόμω τών άνθρώπων».
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1. Φύιίις.—©έθις, Λ'όιιος, "Εθος

Απ’ άρχής άχρι τέλους τής άμφισβητήσεως ταύτης άπαντώσιν ώς άλλήλοις άντικείμενοι οί όροι ούτοι (fvirtc ές ένός, άεσις, rojtoc., ΐ'θο<; εζ
άλλου. Καί φύσις μέν καλείται τό κατά φύσιν, κατά φυσικούς δηλονότι
νόμους, έλευθέρως καί άκωλύτως άναπτυσσόμ,ενον, ό έστι τό κοινωνικόν
θέσις δέ (νόμος ή έθος) τό κατ’άνθρωπίνους θεσμούς τιθέμενου, κατά τήν
είκαίαν συνήθειαν.
Τά ορυκτά, τά φυτά καί τά ζώα, πάντα δηλονότι τά τής φύσεως
προϊόντα, άναπτύσσονται φύσει. Οΰτω τά κρύσταλλα λαμβάνουσι φύσει
τοΰτο ή εκείνο τό σχήμα' φύσει τά φυτά γεννώνται διά ριζών, στελέ
χους, κλάδων, κλώνων καί φύλλων- φύσει γεννώνται τά ζώα δ^ ωοτο
κίας ή ζωοτοκίας. Εντός τής τοΰ ζώου γαστρός, έν τώ σκότει. σχημα
τίζεται ό οφθαλμός τοΰ εμβρύου, δστις μέλλει έπειτα νά βλέπη έν τώ

2. Όρθότης (τύπος)—Τί» Αντόιιατον (**)

Ή όρθότηΐ είναι πάντοτε συμφωνία πρός τι ώς γνώμονα καί κρι* Ένιοι τών φιλοσόφων τής άρχαιότητος, ώς ό Δημόκριτος, έξέτειναν τά
νόμω γινόμενα καί είς τά φυσικότατα, λέγοντες π. χ. ότι είναι νομω γ.Ινχυ και
νομω πιχρο'ν ! Και είναι μεν προδήλως άτοπος ή τοιαύτη έπέκτασις, αλλ’ αβλα- ι
βής. Άλλ’οί σοφισταϊ τής άρχαιότητος μετήνεγκαν τά νόμω τελούμενα καί είς
τά ηθικά καί δικαιολογικά, άποφηνάμενοι οτι νομω xador, νόμω χαχόν. Έκ
τών κρατίστων έργων τοΰ ήμετέρου Κοραή είναι ή προς αναίρεσιν αύτοΰ αυτο
σχέδιος διατριβή, συνταχθείσα τω 1818 καί τυπωθεϊσα τω 1819 ύπό τω ψευδεί
όνόματι Στεφάνου /7ανταδ?ϊ, μετατυπωδεϊσα δ’ έν Άθήναις τελευταίον κατά τό
1842, άπληστως καί μετά θαυμασμού άναγνωσθείσα καί έν τή σοφή Γερμανία.
Εϊς τήν άνάγνωσιν αύτής παραπέμποντες τόν φιλομαθή αναγνώστην, ύποσυνάπτομεν μόνον οτι κατά τήν παρατήρησή πολυμαθών ιστορικών καί φιλολόγων,
έν οις καί ό κλεινός διδάσκαλος τοΰ γένους Κωνστ. ’Ασώπιος, άφ ’ ής ήρςαντο
κυκλοφορούμενα', τοιαΰται ΐδέαι έν τή παλαια Έλλάδι, ήρςατο ή διασάλευσις τοΰ
λαμπρού ελληνικού οικοδομήματος.
(**) Ή λέςις αυτόματόν προέρχεται έκ τού εύχρηστου ρήματος μάω, τού
σημαίνοντος όρμώ" οΟεν σημαίνει τό αυθόρμητον καί επομένως άλογον. Έκ τοϋ
μάω τούτου ίσως καί ή λέςις μάτη, ήτις σώζεται έν μόνη τή αιτιατική αύτής

πτώσει, έπιρρηματικώς μεταχειριζομένη.
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τήριον λαμβανόμενον. ’Επειδή δέ τά φύσει είναι κανονικά και άκολουθοΰσι σταθερούς θεσμούς,τά δέ νόμω καί έθει μεταβλητά, διά τοΰτο άπεδόθη όρθάτης είς τά πρώτα καί αυτόματον είς τά δεύτερα. Έπ είδη δέ
τό σταθερόν γίνεται τύπος, γνώμων δηλονότι στερεός καί άμεταβλήτως
ακολουθούμενος, άπεδόθη καί τύπος είς τά φύσει. "Οθεν ώς τό θέσει ίντίκειται είς τό φύσει, ούτω τό αυτόματον είς την ορθότητα καί είς τόν τύ
πον. Η λέξις όρθότι/ς άπαντα μυριάκις παρά Πλάτωνι έν Κρατύλω,
ώς επίσης τό τύπος καί τό αυτόματον. Καί αί τρεις δέ αύται λέξεις εϋρηνται έν τω έπομένω ΙΙλατωνικω χωρίω «ΙΊόθεν ούν βούλει άρξώμεθα
διασκοποϋντες, έπειδή περ είς τύπον τινα έμβεβήκαμεν, ϊνα είδώμεν εί
άρα έπιμαρτυρήσει ημών αύτά τά ονόματα μη πάνυ άπό τοϋ αυτομάτου
ούτως έκαστα κεϊσθαι, άλλ’ έ'χειν τήν ορθότητα» (Κρατύλ. 397).

μοΐου παράθεσις ή όμοιων ποΛΛών ονομάτων παράθεσις. ’Επειδή δέ κατά

3. Λόγος—Τριβή. Λογικόε—Τριβικός

Οί όροι ούτοι έχουσι προς άλλήλους, ώς οί όροι άνα.Ιογία καί άκωua.Ua, κατ’ αυτήν τήν χρησιν τιθέμενοι ύπό τών δύο αιρέσεων. ’Αρ
γή της λέξεως άνα.Ιογία είναι ή λέξις Λόγος (άνά λόγον)- οθεν περί ών
ή αναλογία καταφάσκεται καί ό λόγος. Έκ τούτου δέ καί Λογιχός ό
άζα./ογ’εχός. Τουναντίον δέ ή λέξις τριβι'ι έμφαίνουσα γνώσιν άλογονέκ δέ τής λέξεως τριβή τό τριβιχός.

τ’ ανωτέρω ή αναλογία είναι όμοιότης καί ίσότης, ή ανωμαλία είναι άνομοιότης καί άνισότης. "Οθεν όπου καταφάσκεται ή άνομοιότης καί άνισότης, καταφαίνεται καί ή άναλογία, όπου καταφάσκεται ή άνωμαλία, καταφαίνεται ή άνομοιότης καί άνισότης. Σημειωτέον δτι άναλο
γία κυριολεκτικός είναι ή σχέσις των λόγων έπί τε όμοιότητος καί έπί
άνομοιότητος. Άλλ’ ένταΰθα έκλαμβάνεται έν τή μερικωτέρκ σημασία,
τής όμοιότητος δηλαδή.*
6. ’Αναλογία.—Σννήβεια

Ό Ερρίκος Στέφανος έν τό προμνημονευθέντι πονηματίω αύτοϋ
παρετήρησεν, δτι παρά Σέξτω τό ’Εμπειρικό άντιτίθενται άλλήλοις αί
λέξεις άναΛογΐα καί συνήθεια. «Ός μέν γάρ έστι κεχωρισμένος τής
κοινής ήμων συνήθειας καί κατά γραμματικήν άναλογίαν δοκεΐ προκόπτειν- δς δέ κατά τήν έκάστου τών Ελλήνων συνήθειαν έκ παραπλασμοΰ καί τής έν ταϊς όμιλίαις παρατηρήσεως άναγόμενος», ένθα, ώς
καί άλλαχοΰ, ή λέςις συνήθεια έκλαμβάνεται ώς έμφαντική άνωμαλίας.
Άπαραλλάκτως καί παρά 'Ρωμαίοις άντίκεινται άλλήλοις analogia ή
ratio καί consuetudo ή usus.
7. ’Ελληνισμός—-Διάλεκτος

4» Τέννη—’Εμπειρία

Ό ό'ρος τέχνη προδήλως άνταποκρίνεται είς τόν όρον Λόγος καί κατ’
ακολουθίαν είς τούς όρους άναΛογΐα καί όρθότης' άντιθέτως δέ ό όρος
εμπειρία είς τούς όρους έθος καί τριβή. Ή αναλογία, στηριζομένη
είς τήν φύσιν, γίνεται τέχνη- ή δ’ έμπειρία είναι άλογος τριβή. «’Εμ
πειρία δ’ έστω άλογος τριβή, έκ παρατηρήσεως γινομένη- ίδιον δέ αυ
τής έστί τό άλόγως πράττειν πάντα καί μηδέποτε έπιτυγχάνειν, είμή
έκ παραδόξου» (Προλεγόμενα έκ τής ρητορικής Έομογένους). Εί δέ ή
γλώσσα άνεπτύγθη καί έμορφώθη «ρΰοϊί, κατά έσωτερικήν φυσικήν ανάγ
κην, τελείται έν αύτή έντεχνος σκοπιμότης, ώς έν πάσι τοϊς φυσικοϊς
προϊόσι. Τάνάπαλιν δ’ ήθελεν έπικρατεΐ έν αυτή απλώς έμπειρία, δ έστιν ανωμαλία, εί ή γλώσσα έγένετο θέσει. «Διόπερ, ώς οί γραμματικοί
ύπισχνοΰνται ziyvry ■v.'t'y. τήν καλουμένην αναλογίαν παραδώσειν ....
.... ύποδεικτέον ότι ασύστατός έστιν αύτη» (Σέξτ. Έμπειρ. Μαθημ.
Α, 10).
ο.

Όιιοιότης, Ίόότιις—’Ανωμαλία, Άνιόότης

«’Αναλογία ίσότης έστί λόγων» λέγει ό ’Αριστοτέλης ( Ηθικά Νικομάχεια Ε', 6). Παρά δέ Σουίδα τό άζα.έόμως ερμηνεύεται διά τοϋ
ίσως καί τό άνα.Ιογω διά τοΰ όμοιώ. Ωσαύτως παρ’ Ήσυχίω καί
παρά τω ’Ετυμολογώ «ανάλογος ό κατά λόγον όμοιος». Έκ τούτου
καί παρά Σέςτω τό ’Εμπειρικό (Μαθημ. A') ή αναλογία ορίζεται ό-

Φαίνεται παράδοξον πώς παρ’ Έλλησιν έπί τών άρχαιοτάτων χρόνων
άνεπτύχθη ή ιδέα τής καθαράς έλληνικής γλώσσης είς καιρούς, καθ’ ούς
ούδεμία έτι εΐχεν άναφανή παραφθορά. Τοΰτο εξηγείται έκ τής αύτών
περί τής γλώσσης φιλοσοφίας. ’Επειδή ή όρθότης τών ονομάτων, ό ορ
θός λόγος, γίνεται τό κέντρον, περί δ στρέφεται ή γραμματική φιλοσο
φική σπουδή, άναπτύσσεται έκ τούτου ή ιδέα καθαράς έλληνικής γλώσ
σης. Τοΰτο τρανώς καταδείκνυται έν τή ιστορική τοϋ πράγματος έκθέσει. Έν τούτοις άρκείτω πρό οδοΰ, ότι ό ό'ρος έ.ΙΛηνισμός είναι συγ
γενής, μάλιστα κατά τινα έννοιαν ισοδύναμος, τω δρω άναλογία, όρ
θότης λόγου, ορθός λόγος κτλ. Παρά Διογένει Λαερτίω (Ζήν. 40) λέ
γεται «Ελληνισμός μ.έν ούν έστι φράσις εύδιάπτωτος έν τή τεχνική καί
μή είκαία συνήθεια». Παρά τό Σχολιαστή Διονυσίου τοΰ Θρακός (Βεκκήρου Anecdota Graeca Β' σελ. 725) «Λυσιτελεϊ (ή Γραμματική)
καί τό Ελληνισμό, ορθότητα διδάσκουσα λέξεων καθ’ έκάστην διά
λεκτον». Παρά τό άνεκδότω σχολιαστή Σέξτου τοΰ Εμπειρικού (παρά
Φαβρικίω Αζ, 10 § 176) «ή κατωρθωμένη λέξις ελληνισμός καλείται,
καί παν τό έκ τής συνειθισμένης λέξεως μετηνεγμε'νον βάρβαρον λέγεται».
Παρά τό Ετυμολογώ «ελληνισμός έστι τό καθ’ "Ελληνας διαλέγεσθαι,
τουτέστι τό άσολοικίστως καί άβαρβαρίστως διαλέγεσθαι».
* Τοΰτ’ αύτό συμβαίνει καί έν τή λέςει τύχη. Τύχη έν γένει καλείται
ή οορά τών πραγμάτων, καλή ή κακή, καί τύχη ειδικώτερον ή αγαθή τύχη.
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Είς την καθαράν ταύτην γλώσσαν αντιτάσσεται κατά φυσικόν λόγον
ή διάλεκτος, άτε παρεκτρεπομένη παρεπομένως της ορθής γλώσσης.
Καί όντως εύρίσκομεν τό θιά.Ιεκτος καί συνήθεια όια.ίεκτου άντιτιθέυ,ενον είς τό ύρθότης .Ιύγου, άνα.Ιογικός όρος, ί.Ι.Ιηνισμός.
ΙΙαρ’Ήρωδιανώ (Bekker Anecdota Β’σελ. 676) φέρεται «’Ήτοι
κατά συνήθειαν διαλέκτου όμολογουμένης, ήτοι κατά τόν αναλογικόν
όρον». Παρά δέ τώ ’Ετυμολογώ «Διάλεκτος ήτοι καθ’ ήν έκαστοι άν
θρωποι διαλέγονται πρός άλλήλους κατά την αύτήν συνήθειαν.
"Ο,τι δ’ είναι παρ’ "Ελλησιν ό ελληνισμός, είναι παρά 'Ρωμαίοις
ή Latinitas, μετά παρηλλαγμένης όμως σημασίας' διότι ή Latinitas
πεοιέχει τό άθροισμα πασών τών αρχών τής λατινικής γλώσσης, όθεν
ιινα.Ιογίαν καί άνωμαΛίαν άμα.
Προβαίνομεν νΰν είς τήν έξέτασιν τών περί γλώσσης γνωμών τών
φιλοσόφων τής άρχαιότητος, έξετάσοντες ακολούθως καί τάς τών νεωτέρων φιλοσόφων.
Ή αρχή τής παρά τοϊς Έλλησι φιλοσόφοις άμφισβητήσεως, αν έν
τή γλώσση επικρατή σταθερόν τι καί κανονικόν ή πολλώ μάλλον άστατον
καί άκανόνιστον, ανέρχεται είς χρόνους άρχαιοτάτους, περί ών άμοιροΰμεν άκρ'.βών ειδήσεων. Πιθανόν δτι τά πρώτα σπέρματα τής άμ.φισβητήσεως ταύτης έκειντο έν τοϊς άντιθέτοις συστήμασι τών φιλοσόφων
τής Ιωνικής σχολής καί τών Έλεατών τής ’Ιταλίας, ών τό πρώτον
έδέχετο τά πάντα ρέοντα καί γινόμενα, τό δέ δεύτερον τά πάντα στα
θερά καί όντα. Τά παρά ΙΊλάτωνι έν Κρατύλω συχνάκις άπαντώντα
περί ρεόντων καί τά τοιαΰτα, ίσως καί αύτό τό όνομα τοΰ Ηρακλεί
τειου Κρατύλου, έκ τοΰ κρατώ δήθεν, ταΰτα ύπαινίσσονται.
Άλλ’ δπως ποτ’ αν έχωσι τά περί τούτου, άναμφισβήτητον οτι ή
άντίθεσις τής γύσεως καί τοΰ νόμου έπεκράτει ανέκαθεν παρά τοϊς φιλοσόφοις τής άρχαιότητος. Οϋτω φέρ’ είπεϊν Φιλόλαος ό Πυθαγόρειος
έδέχετο δτι ή ήθική είναι φύσει καί ούχί θέσει. Ό δέ Σταγειρίτης (Σοφιστ. Έλεγχ. κεφ. 12) λέγει ρητώς «Οί άρχαϊοι δέ πάντες ωοντο....
έναντία γάρ είναι φύσιν καί νόμον».
Πρώτος ό Ηράκλειτος, καθ’δσον δύναταί τις νά είκάση έκ τών σωζομ-ένων συγγραμμάτων, φαίνεται δεχόμενος ότι τά ονόματα δέν είναι
εύρημένα, δ έστι θέσει ά^λά φύσει, καί δτι τά ώρισμένα ονόματα τών
πραγμάτων έρχονται ήμϊν συγχρόνως τή ιδέα αύτών. Καί είναι μέν
άληθές, δτι τά παρά Κρατύλου περί τούτου λεγάμενα άναφέρονται είς
Ηρακλείτειους, άλλ’άπαντώσι καί ρήσεις είς αύτόν τόνΉράκλειτον δυνάμεναι ν’ άναχθώσιν. Ούτως ό Άμμώνιος είς ’Αριστοτέλη περί Ερμη
νείας (σελ. 24) λέγει «Τών γάρ φύσει αύτά (τά ονόματα) είναι άξιούντων οί μέν ούτω τό φύσει λέγουσιν, ώς φύσεως αύτά οίόμενοι είναι
δημιουργήματα, καθάπερ ήξίου Κρατύλος καί Ηράκλειτος, έκάστω τών
πραγμάτων ύπό τής φύσεως άφωρίσθαι τι λε'γοντες οίκεϊον όνομα, ώσπερ
καί αϊσθησιν άλλην έπί άλλοις τών αισθητών όρώυ,εν τεταγμένην έοικέναι γάο τά ονόματα ταϊς φυσικαϊς, άλλ’ ού ταϊς τεχνηταϊς είκοσι τών
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ορατών, οιον ταϊς σκιαϊς καί τοϊς έν ύδασιν, ή τοϊς κατόπτροις έμφαίνεσθαι είωθόσι’ καϊ όνομάζειν μέν όντως τούς τό τοιοΰτον οΌμα λέγον
τας- τούς δέ μή τούτο μηδέ όνομάζειν, άλλα ψοφεϊν μόνον- καί νοΰ έπιστήμονος τούτο έργον είναι, τό θηρή.ν τό ύπό τής φύσεως κατεσκευασμένον οίκεϊον έκάστω όνομα, ώσπερ τοΰ όξύ βλέποντος τό άκριβώς
διαγινώσκειν τάς οικείας τών έκάστων έμφάσεις.
Μεταξύ δέ τών τοΰ φιλοσόφου Δημοκρίτου συγγραμμάτων άναφέ
ρονται ύπό Διογένους τοΰ Λαερτίου καί γραμματικά περί Ομήρου ή ορ
θοέπειας καί γ.Ιωσσέων' οί δέ νεώτεροι κριτικοί κρίνουσιν ή δτι άφαιρε—
τέος παντελώς ό διαζευκτικός σύνδεσμος άνευ τινός προσθήκης ή δτι άντΐ
τοΰ ή προσθετέα ή πρόθεσις περί, καί τότε γίνονται δύο διάφορα συγ
γράμματα. ’Εκτός δέ τούτων καί περί ρυθμών και αρμονίας, περί ποιήσεως, περί κα.Ι.Ιοσύνης έπέων, περί ετ^ωνων καϊ ύυσιρώνων γραμ—
μάτων, περί ακοής, περί ρημάτων, ονομαστικόν. Ταΰτα δ’ έμφαίνουσι
καταδήλως πόσον άρχαία είναι ή περί γλώσσης σπουδή παρά τοϊς Έλλησι. Έξ αύτού δέ τοΰ ονόματος ορθοέπεια προκύπτει, δτι ή περί όρθότητος ονομάτων άμφισβήτησις ήν ήδη κοινή καί συνήθης. ’Αλλά καί
χωρίς τούτου έκ τών άλλων τοΰ άνδρός φιλοσοφημάτων συνάγεται ή
περί τής γλώσσης αύτού γνώμη. Γινώσκοντες δτι αύτός έλεγε κατά τόν
Κικέρωνα (Academ. I. 12) omnia opinionibus et institutis teneri ή νόμω γΛυκ'υ νόμω πικρόν, συμπεραίνομεν ότι καί τήν γλώσσαν
έξ άνθρωπίνων θεσμών όλοσχερώς παρήγεν. Ό δέ ΙΙρόκλος έν τοϊς είς
τόν Κρατύλον τοΰ Πλάτωνος σχολίοις λέγει καί ρητώς ότι ή τοΰ Δημο
κρίτου γνώμη συνεφώνει πρός τήν τοΰ Έρμογένους δεχομένου ότι ή γλώσ
σα ύπήρχε θέσει καί ούχί φύσει. Παρ’ αύτώ δέ τούτω (τώ Πρόκλω)
έχομεν καί σημαντικά άποσπάσματα έκ τής περί γλώσσης θεωρίας τού
Δημοκρίτου. «Ό δέ Δημόκριτος, θέσει λέγων τά ονόματα, διά τεσ
σάρων έπιχειρημάτων τούτο κατεσκεύαζεν έκ τής ομωνυμίας- τά γάρ
διάφορα πράγματα τώ αύτώ καλείται ονόματι- ούκ άρα φύσει τό ό'νομακαί έκ τής πολυωνυμίας- εί γάρ τά διάφορα ονόματα έπί τό αύτό καί
έν πράγμα έφαρμόσουσι καί έπ’ άλληλα, δπερ άδύνατον- τρίτον έκ τής
ονομάτων μεταθέσεως, διατί γάρ τόν Άριστοκλέα μέν Πλάτωνα, τον δέ
Τύρταμον Θεόφραστον, εί φύσει τά ονόματα ; έκ δέ τής όμοιων έλλείψεως- διατί άπό μέν τής φρονήσεως λέγομεν φρονεϊν, άπό δέ τής δι
καιοσύνης ούκ έτι παρονομάζομεν ; τύχη άρα καί ού φύσει τά ονόματα.
Πριν ή πραγματευθώμεν περί τής γνώμης Προδίκου τού Κείου,
πρέπον νομίζομεν νά προτάξωμεν δτι ό ΓΙρόδικος καί οί λοιποί σύγχρονοι
τώ Σωκράτει καί ΙΙλάτωνι σοφισταί ήσαν πάντη διάφοροι τών μετέπειτα σοφιστών καί κατά τό έργον καί κατά τήν άξίαν. Οίΐμέν πρώτοι
ήσχολοΰντο ού μόνον περί τήν ρητορικήν, θεωρητικώς τε καί πρακτικώς,
άλλα καί περί τήν πολιτικήν, άποστελλόμενοι^πολλάκις καί πρέσβεις ύπό
τών ιδίων πόλεων, καί περί πάσαν άλλην τότε γνωστήν μάθησιν. Οί δέ
δεύτεροι ήσαν μόνον ρητοροδιδάσκαλοι, καί τούτο μόνον έν θεωρία, συντάσσοντες λόγους έπί πλαστών υποθέσεων, ώς ό Λιβάνιος, ό Πολέμων
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καί άλλοι, καί διώκοντες τά ρητορικά σχήματα καί τήν σκιάν τής ρη
τορικής, διότι πολιτικόν βήμα έλειπεν, έκλειπούσης τής εκκλησίας καί
τοϋ βουλευτηρίου, ένθα έβροντοβόλει άλλοτε ό λόγος τής ελευθερίας.
Είς δε τών τής πρώτης κατηγορίας περιωνύμων σοφιστών ήν ό Πρό—
δικός, ού αί περί τήν γλώσσαν μελε'ται, κοινωνοϋσαι μέν άλλήλαις, άλλά
καί διάφοροι, ήσαν διτταί, πρακτικαί καί θεωρητικαί. Καί έν μέν ταΐς
πρακτικαίς αύτοΰ μελε'ταις κατετάσσετο ή διάκρισις τών συνωνύμων λέςεων, καλουμένη τότε ΰιαίρεσις ονομάτων. Τανϋν δέν υπάρχει πεπολιτισμένον έθνος, μή έχον τό Συνωνυμικόν αύτοΰ λεζικόν. Σημειωτε'ον δέ
δτι είναι συνώνυμα μέν τά έχοντα τήν αύτήν μέν έννοιαν ώς πρός τό
γενικόν, διάφορον δέ ώς πρός τό μερικόν- οία λ. χ. τά ρήματα αγαπώ,
φιλώ, ποθώ, επιθυμώ, τέρπομαι, ήοομαι κτλ. ομώνυμα δέ τά διάφορα
μέν παντελώς δντα τήν έννοιαν, έχοντα δέ τό αύτό όνομα, όποια λ. χ.
κύων (τό ζωον) καί κύων (ό αστερισμός κτλ.). Άλλ’ έπί τών αρχαίων
χρόνων πρώτος απασχοληθείς είς τά συνώνυμα ΰπήρζε, φαίνεται, ό Πρόδικός, μή εύρών δυστυχώς πολλούς μιμητάς έν τοίς μετε'πειτα.—"Ενεκα
δέ τής τών ονομάτων ταύτης δ'.αιρε'σεως, ήτις, ώς φαίνεται, ήν ύπεράγαν προσφιλής αύτω, συχνάκις παρεισάγεται ύπό Πλάτωνος είς τούς
διαλόγους, άλλ’ έπί τό είρωνικώτερον, τοιαύτας διακρίσεις ποιών. Μετά
δέ τής διακρίσεως τών συνωνύμων φαίνεται, δτι συνεδε'ετο παρά ΙΙροδίκω ή ερμηνεία τής ποιήσεως, δι’ ής καί έθηκε τάς πρώτας άρχάς ένός
τών κυριωτάτων μερών τής ελληνικής γραμματικής. Κατά τήν ρητήν
μαρτυρίαν τοΰ Πλάτωνος (έν Πρωταγόρα σελ. 339) καί τοΰ μετ’ αύ
τόν άκμάσαντος Θεμιστίου ό ΙΊρόδικος, διδάσκων τήν όρθοε'πειαν τούς
νε'ους, έςηγεϊτο τά Σιμωνίδου καί άλλων ποιήματα. Έν δέ ταΐς θεωρητικαΐς αύτοΰ γλωσσικαϊς μελε'ταις ή περί ονομάτων θεωρία τοΰ Προδίκου, όνομαζομένη άλλαχοΰ ύπό Πλάτωνος περί ονομάτων ορθότητας,
περί ής πραγματεύεται ό Πλάτων έν Κρατύλω. Είκαστέον λοιπόν, δτι ό
άνήρ έδε'χετο δτι ή γλώσσα φύσει έπλασε κατάλληλον όνομα είς παν
πράγμα, εϊς πάσαν παραλλαγήν πράγματος
Θηραμε'νης, ό μαθητής τοΰ ΙΊροδίκου, συνεχίζει τάς περί γλώσσης
έρεύνας. Τό περί όμοιώσεως Λόγον σύγγραμμα αύτοΰ φαίνεται ές αύτής
τής έπιγραφής δτι έπραγματεύετο περί ών καί ή άκρόασις τοΰ Προδικού.
Έκ τών περί τής γλώσσης άσχοληθε'ντων ήν καί Πρωταγόρας ό
Αβδηρίτης, έκ τών διασήμων σοφιστών τής άρχαιότητος- άν διετέλεσε
μαθητής τοΰ Δημοκρίτου καί Ηρακλείτου ή ού δέν είναι ίστορικώς έςηκριβωμένον. Άλλ’ είναι βε'βαιον, οτι διετριψε μαθητής τοΰ Δημοκρίτου
πολύ έν Άθήναις, οίλος ών τού ΓΙερικλέους, καί δτι άπεδήμησεν είς Σι
κελίαν, δθεν έπέστρεψε πάλιν είς Αθήνας. Γράψαντος, ώς εϊδομεν άνωτε'ρω, τοΰ Δημοκρίτου περί όρθοεπείας, ούδέν θαυμαστόν δτι ό Πρωτα
γόρας έδίδασκε τούς νε'ους τήν ορθοέπειαν καί όρθορρηροαΰνην, ώς ού
μόνον ό Θεμίστιος (Λόγ. δ, 113) μαρτυρεί, άλλά καί ό Σωκράτης
(Φαίδ. 267). Άλλά καί σύγγραμμα έγραψε περί όρθοεπείας, είτε ίδιαί-
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τερον, είτε καί άποτελοΰν με'ρος μείζονος άλλου συγγράμματος, ό’περ
έπεγράφετο ΆΛήθεια. Άλλ’ ή ορθοέπεια τοΰ Πρωταγόρου είναι αύτή ή
όρθότης τών ονομάτων ή έχει άλλην έννοιαν ; Έκ τών νεωτε'ρων οί μέν
άπεδε'ζαντο, δτι ή όρθοε'πεια άνάγεται είς τήν ρητορικήν, δηλοΰσα τήν
όρθολεςίαν, τήν ορθήν δηλονότι χρήσιν τής λέςεως- οί δέ τούναντίον δτι
ορθοέπεια έμφαίνει τό αύτό πρός τό όρθότης ονομάτων δηλ. άναλογία.
Άλλ έπειδή πασιδήλως πρώτον μέν καί ό Πρωταγόρας ήν Ηρακλεί
τειος, δεύτερου δ’ ό Έρμογένης, ύπερασπιστής τής έναντίας γνώμης,
λαλεΐ περιφρονητικώς περί τής Πρωταγορείου άληθείας, έτι δέ παρά τώ
Κυντιλιανώ ερμηνεύεται ή λέξις analogia διά τοΰ ορθοέπεια, πιθανωνωτέραν θεωροΰμεν τήν γνώμην τών δευτέρων.
Περί Ίππίου λέγει ό Πλάτων δτι έπίσταται διαιρεΐν περί τε
γραμμάτων όννάμεως και σνΛΛαβων και ρνθμών και αρμονιών. Όθεν
φαίνεται, δτι ήσχολήθη περί τήν μελέτην τών τής γλώσσης στοιχείων,
έςηγούμενος τήν φυσικήν αύτής σχέσιν πρός τάς δι’ αύτής έκδηλουμένας
έννοιας, διότι όύναμις γραμμάτων παρά Πλάτωνι είναι ταύτόσημον τφ
όρθότης, ώς ές άλλων πλατωνικών χωρίων συνάγεται.
Έλθωμεν ήδη καί είς τόν Σωκράτη. Περί αύτοΰ άναγινώσκομεν
παρά Ξενοφώντι (Άπομν. Γ', 14) αλόγου όντος περί ονομάτων, έφ’ οϊω
έργω έκαστον είη». Παρά δέ ΙΙλάτωνε (Κρατύλω) βλέπομεν αύτόν σπου
δαιότατα περί ονομάτων διαλεγόμενον και παρ’ Άριστοφάνει ώσαύτως
έν τώ αύτω διαλόγω. Ταΰτα άρκόΰσι νά έπιρρώσωσιν ήν γνώμην καί
άλλαχόθεν έχομεν δτι κατά τόν χρόνον εκείνον αί περί άμοιβαίας σχέσεως τοΰ πραγματικού καί τοΰ λεκτ<κοΰ, τής έννοιας καί τής αύτήν έρμηνευούσης λέζεως συνδιαλέξεις είς τά σχολεία τών σοφιστών καί είς τά
συμπόσια ήσαν κοινότατα!. Άλλά προσέτι καθιστώσι κατάδηλον, δτι αί
Νεφέλαι τοΰ μεγάλου κωμικού τών Αθηνών είναι άδύνατον νά στερώνται ιστορικής βάσεως, είτε άληθεύει ή κοινοτέρα γνώμη, δτι χαρακτηρί
ζει έπί τό φορτικώτερον έκείνους τούς σοφιστάς, ών τά ονόματα έλαβον
ύποπτον έννοιαν παρ’ήμϊν, είτε δτι παριστώσιν αύτόν τόν Σωκράτη.
Δέν είσερχόμεθα τό γε νΰν είς τήν έξέτασιν τοΰ ζητήματος τούτου- παρατηρούμεν δέ μόνον ποιαν σοφίαν φαίνεται προσφέρων είς τόν Στρεψιάδην (στίχ. 638).
Πότερα περί μέτρων ή περί έπών ή ρυθμών

Έν τώ στίχω τούτω τό περί έπών δέν άναφέρεται είς τήν ποίησιν,
ώς κακώς τινες ύπέλαβον, άλλ’ είς τήν μάθησιν έκείνην, ήν ό Πρωτα
γόρας ορθοέπειαν έκάλεσε καί ήν ό Σωκράτης άναπτύσσει μετέπειτα έν
στίχω 658. Ή προσφερομένη αύτη μάθησις περί έπών είναι πρός τήν
κατωτέρω έν στίχω 671 άναφερομένην περί ονομάτων άναφερομένη είς
τήν γραμματικήν, παρακολουθοΰντες δέ καί κατωτέρω τήν περαιτέρω
άνάπτυξιν, άνακαλύπτομεν τόν χαρακτήρα τής γραμματικής ταύτης
παιδιάς. Ό Σωκράτης δηλ. άναβαίνει είς τήν φύσιν τών διά τής γλώσ
σης όνομαζομένων πραγμάτων καί θέλει ώστε κατ αυτήν τό άρρεν ζωον
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νά έχη άρσενικήν κκτάληζιν, τό θήλυ θηλυκήν, ή τουλάχιστον νά διαστέλληται διά τοϋ διαφόρου ά'ρθρου, (ϊδε στίχους 666, 851, 1251).
Παρατηρητέον δέ θεωροΰμεν ότι, όταν έπιστήσωμεν τήν προσοχήν ήμών
είςταΰτα, όταν άναλογισθώμεν πόσον νέα ήν ή διάκοισις τών αρσενικών
καί θηλυκών λέςεων έν τή περί γλώσσης θεωρία, καί πώς ό Πρωταγό
ρας ήθελε νά έφαρμώση τήν αρχήν ταύτην καί είς τό μήνις καί πά.Ιαζ,
δεχόμενος άρσενικά άμφότερα, (οθεν μηνιν ού.Ιόμενον φαίνεται σόλοικον,
αλλά δεν είναι, τό δέ μηνιν ού.Ιομένην δέν φαίνεται άλλ
*
είναι), εύρί—
σκομεν καταφανώς ότι ή ’Αριστοφάνειος κωμωδία καί έν τούτοις έχώρησεν ίστορικώς, καί ότι άνεφέρετο είς τά γραμματολογικά τών χρόνων
έκείνων. Σημειωτέον ότι οί πλεΐστοι τών ερμηνευτών δοξάζουσιν ότι ό
’Αριστοφάνης παρέστησε τον Σωκράτη ούχί ώς πρόσωπον καθ’ έαυτό
άλλ’ ώς αντιπρόσωπον πάντων τών σοφιστών, καθό γνωστότερον καί
ονομαστότερον, καί ότι τό θέμα τοΰτο έπραγματεύετο ούχί ό Σωκράτης
αλλ’ οί σοφισταί, καί τούτων τήν μωρίαν ήθελε νά καταχλευάση ό κω
*
μικός.
Άναμφηρίστως ό Σωκράτης έπεδόθη έν άρχή είς τά ύπό τών
σοφιστών τότε διδασκόμενα’ μετέπειτα δ’ έτράπη εις τά ήθικά, άλλα
καί τότε διετέλει έν άδιαλείπτω έπιμιξία προς τούς σοφιστάς. Έν άγοραϊς, έν περιπάτοις, έν συμποσίοις, έν συναναστροφαϊς, έν έργαστηρίοις
καί πανταχοϋ συνήπτε προς κύτους φιλονεικίας. Παρά Πλάτωνι καί
Ξενοφώντι εύρίσκεται ό Σωκράτης περί όρθοεπείας διαλεγόμενος. Έκ
τοιούτων λόγων όρμώμενοι δικαίως οί κριτικοί, οί πλεΐστοι τούλάχιστον
καί έπισημότατοι, παραδέχονται ότι είς τά σκώμματα τών Νεφελών
ύπόκειται βάσις ιστορική, άλλ’ ούδάμώς διά τοΰτο παραβλάπτεται ό
ηθικός χαρακτήρ τοΰ Σωκράτους. Έκ τών είρημένων προκύπτει, δτι
καί ό Σωκράτης έπραγματεύθη περί έπών καί ούτως ώστ’ έπισκοπών
* Και τδ πάλαι καί έπί τών νεωτέρυν χρόνων έπέπεσον πολλοί κατά τοΰ
Άριστοφάνους ώς φαύλου, διότι έκωμώδησε τον ένάρετον Σωκράτη, τδν μάοτυοα τής αλήθειας, άναιτίως καί ψευδώς. "Αλλοι ταναπαλιν κατεδίκασαν τδν
Σωκοάτη ώς ταραξίπολιν, σκοποΰντα ν’ άνατρέΐη τά καθεστώτα τής πολιτείας.
Είναι, νομίζομεν, καταφανές δτι καί οντοι καί εκείνοι έξέπεσον είς τά δύο άκοα.
Ούδείς φρόνιμος ανήρ διστάζει τανΰν περί τοΰ ηθικοΰ χαρακτήρος τοΰ Σωκρά
τους, ον ό βίος είναι παραδειγματικός έπ’ αρετή. ’Αλλά και ούδείς δύναται, νο
μίζομεν, νά παραδεχθή ότι δ Σωκράτης δι’ όλου τοΰ βίου αύτοΰ ϋπήρξεν ή άντίθεσις πασών τών τάσεων τών σοφιστών, διότι, έάν ούτως είχε, δέν θά έτόλαα ό
’Αριστοφάνης νά έπιφορτίση αυτόν γνώμας καί θεωρίας, ών ούδαμώς μετείχε.
Μόνον άιρυεϊς κωμικοί έπιχειροΰσι νά κωμωδήσωσιν ο,τι τύχη, ίεοδν ή άνίεοον,
έπιλήψιμον ή ανεπίληπτον" καί τούτων ή επιτυχία ή ούδεμία ή όλως πρόσκαι
ρος καί μόνον παρά τω απαιδεύτω οχλω. Τουναντίον οί εύφυεΐς κωμικοί είναι ώς
οί δεξιοί τοξόται’ αμφότεροι έπιζητοΰσι τδ τρωτόν μέρος τοΰ τρωθησομένου
καί είς τοΰτο κατευθύνονται, έπ’ άληθεϊ δέ τή βάσει πολλά τά ψεύδη έπρικοδρμοΰντες.
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τήν φύσιν· τών πραγμάτων έβούλετο νά διορθώση τήν γλώσσαν άναλογητικώς.
Έν Βατράχοις τοΰ Άριστοφάνους εύρίσκεται καί άλλο χωρίον, ό
δέν άναφέοεται μέν είς τόν Σωκράτη, άλλά φαίνεται ύπαιγιττόμενον έν
γε'νει είς τήν περί όρθότητος ονομάτων αμφισβήτησή. Έν τω χωρίω
τούτω (Βατρ. στίχ. 1180) ό Διόνυσος λέγει προς τόν Εύριπίδην.
"Ιδε δή λέγ ’ ού γάρ ’μου ’στιν άλλ’άκουστέα
τών προλόγων τής όρθότητος τών έπών.

Είς κατάληψιν αύτοΰ σημειωτέον ότι ό Εύριπίδης πρό ολίγου είχεν
είπεϊ ότι ήν έτοιμος νά δώση δείγματα τών προλόγων αύτοΰ, δεχόμενος
νά καταχλευασθή, εί δίς έλεγε τό αύτό ή μετεχειρίζετο παραπληρώματα
διά τό κενόν τοΰ ρυθμού. Είς τοΰτο δ’ άποκοινόμενος ό Διόνυσος λέγει
μετά πίκρας ειρωνείας : Άς άκούσωμεν, διότι έκ τών προλόγων τούτων
μανθάνω γραμματικήν ορθότητα.
Προσόμοιον χωρίον είναι καί τό έν στίχω τών Βατράχων 1198.
Έν τούτω ϊσχυριζομε'νου τοΰ Εύριπίδου ότι ποιεί ώραίους προλόγους,
ό Αισχύλος άποκρίνεται.
καί μήν, μά τδν Δι’, οΰ κατ’ έπος γέ σου κνίσω
τδ ρήμ’ έκαστον.

’Ενδεχόμενον έν τω χωρίω τούτω κεϊται σκώμμα έλαφρόν είς τάς
γραμματικής κλίσεις τοΰ Εύριπίδου, ώς έν τω Θησεί, όπου κατά τι άπόσπασμα παρ’ Άθηναίω (X, 454, β’) περιγράφονται τά σχήματα πολ
λών γραμμάτων τοΰ άλφαβήτου."
Τό περιεργότατον τών Σωκρατικών χρόνων πόνημα είναι ή γραμ
ματική τραγωδία τού Καλλίου. Τήν ορθοέπειαν δηλ. τοΰ Δημοκρίτου
ανέπτυξε περαιτέρω ό Πρωταγόρας καί οί άλλοι σοφισταί. Τά περί μέ
τρων ή περί επών ή ρυθμών είναι κοινότατου σπούδασμα. Ταύτην δέ
τήν ορθοέπειαν έφήρμωσεν ό Καλλίας είς τόν ποίησιν τήν τραγικήν, διδάξας περί φύσεως καί δυνάμεως γραμμάτων, συλλαβών, μέτρων καί
τρόπων.’
* Σημειωτέον ότι ό Καλλίας παρίστησι τά γράμματα διαλεγόμενα άλλήλοις
ποοσώπων δίκην. Ταύτην δέ ό ’Αθηναίος έν άλλω μέρει τοΰ συγγράμματος αύ
τοΰ, άποβλέπων είς τδν σκοπόν μόνον, αποκαλεϊ γραμματικήν θεωρίαν. Σημειω
τέου όμως, ότι τδ περί τούτου τεμάχιον είναι τοσοΰτον ατελές, ώστε τδ πράγμα

μένει σκοτεινόν καί οίονεί αινιγματώδες.
’Εν τώ προλόγω παρίσταντο τά γράμματα κατά τάξιν έπειτα δ χορός απήγ
γειλε μετά μέλους τά 17 σύμφωνα μετά τών 7 φωνηέντων (δηλαδή βήτα άλιςα
-βά, βήτα έψιλον-βέ, βήτα ήτα-βή κτλ.). "Επειτα ήρχοντο τά διάφορα σύμ
φωνα, κατά τήν προφοράν αύτών, άφωνα, ήμίφωνα κτλ.
Γνωστόν ότι έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις έπενόησαν οί περί τά παιδαγωγικά
ασχολούμενοι πολλά πράγματα είς εύκολωτέραν μάθησιν τοΰ αλφαβήτου, γρά-
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Καί αυτός ό μυστηριώδης της άρχαιότητος άνήρ, καθ’ ον ή ούσία
τοΰ κόσμου έκειτο είς τόν άριθμόν καί είς την αρμονίαν, άνήκει κατά
τινας μαρτυρίας είς τούς γραμματικευομένους φιλοσόφους. Ό Πρόκλος έν
Κρατύλω λέγει δτι ό Πυθαγόρας, καί μετέπειτα ό Κρατύλος καί ό ’Επί
κουρός, έδόξαζον δτι ή γλώσσα είναι έργον της φύσεως. «Έρωτηθείς
γοΰν Πυθαγόρας τί σοφώτατον τών δντων, αριθμός, έφη. Τί δέ δεύ
τερον είς σοφίαν, ό τά ονόματα τοϊς πράγμασι θέμενος. ΊΙνίττετο δέ
διά μέν του αριθμού τόν νοητόν διάκοσμον τόν περιέχοντα τό πλήθος τών
νοερών ειδών έκεϊ γάρ ό πρώτος καί κυρίως αριθμός μετά τό εν ύπε'στη
τό περιούσιον, ός καί τό μέτρον της ούσίας πάσι τοϊς ούσι χορηγεί, έν ω
καί ή όντως σοφία.... διά δέ τού θεμ.ένου τά ονόματα την ψυχήν ήνίττετο, ήτις άπό νοϋ μέν ύπε'στη- καί αύτά μέν τά πράγματα ούκ έστιν,
ώσπερ ό νους, πρώτης, έχει δ’ αύτών εικόνας καί λόγους ούσιώδεις διεξοδικούς, οίον άγάλματα τών δντων, ώσπερ τά ονόματα άπομιμούμενα
τά νοερά είδη τούς άριθμούς. Τό μέν ούν είναι πασιν άπό νοΰ τού
εαυτόν γινώσκοντος καί σοφού, τό δ’ όνομάζεσθαι, άπό ψυχής της νούν
μιμούμενης. Ούκ άρα, φησί Πυθαγόρας, τοΰ τυχόντος έστί τό όνοματουργεϊν, άλλά τόν νούν όρώντος καί την φύσιν τών ό'ντων- φύσει άρα
τά όντα.» Άλλά τοΰ Πρόκλου ή βεβαίωσις θεωρείται ύποπτος, διότι
προδήλως έλέγχεται Νεοπλατωνικός, ούχ ηττον έν τή άναμίξει τών
Πλατωνικών ιδεών πρός την Πυθαγόρειον φιλοσοφίαν η καί έν τή τάξει,
ήν είς τήν ψυχήν άπονε'μει. Κατά δέ Κικε'ρωνα (Tupul. I. 25) ό Πυ
θαγόρας έδόξαζεν, δτι ύπήρξεν είς πρώτος ονοματοθέτης όλων τών πραγ
μάτων. Άλλά τοΰτο δοξάζων, δέν ϋύνατο® νά ύποτεθή δτι ένόει τήν
γλώσσαν φύσει παραχθεϊσαν, διότι, εί είς ύπήρξεν ό τά ονόματα θε'
μενος, επεται δ'τι οί άλλοι παρέλαβον παρ’ αύτοΰ, και κατ’ άκολούθίαν
τά τής γλώσσης ήσαν συνθήκη καϊ ομολογία.
Άς έλθωμεν ήδη είς τόν σεβαστού διδασκάλου άξιώτατον μαθητήν,
είς ον έφιλοτιμήθη ή φύσις νά προσενέγκη μεγαλοδώοως τά έαυτής χα
ρίσματα, συγκεντροΰσα νοΰ έν ταύτώ καί φαντασίας ίσχυροτάτην δύναμιν, φαιδρότητος άμα καί σπουδαιότητος άρμονικωτάτην σύζευξιν. Εύοοντες τα γράμματα δι’ οπωρών, φυτών, ζώων έτι δέ τήν δια ρυθμών και μέ
τρων διδασκαλίαν τών κανόνων καϊ τών εξαιρέσεων. Εν Ίταλϊκοϊς δε σχολείοις,
καϊ μάλιστα μοναχικοί; και ιερατικοί;, έδιδάσκετο προσφάτω; ή λατινική σύν
ταξις δι’ όρχήσεως.
Έκ πάντων τούτων ού μόνον κατά χρονολογίαν, αλλά καί κατ’ αξίαν τά πρω
τεία φέρει ή τού Καλλίου γραμματική τραγωδία,ποιηθεϊσα και αύτη,ίνα έκμανΟάνωσιν οί παϊδες δι’ αύτής τό αλφάβητου εύκολώτερον. Τά παιδία είναι μιμη
τικά. Άκούσαντα παρά τών πατέρων τά περί τραγωδιών έν θεάτροις ή καϊ συνθεώμενα τά έν αΰτοΐς, μετέτρεπον τόν πατρικόν οίκον ή τό διδασκαλεϊον είς μι
κρόν θέατρου. Ηρτητο δ- έκ τής τέχυης τον ποιητον υά μέτρηση τήυ όοθότητα τώυ γραμματικώυ κανόνων, παρενείρων διάφορα καϊ ποικίλα πράγματα.
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τυχώς έχομεν ολόκληρον τοΰ Πλάτωνος διάλογον, πραγματευόμενον περί
όρθότητος ονομάτων. Άλλά μεταξύ τών σπουδαιοτάτων πραγμάτων
παραρρίπτεται τοιαύτη ειρωνεία καί παρεισάγονται τοσαΰταιγελοία: έτυμολογίαι,ώστε δυσκόλως διακρίνεται ή περί τούτου γνώμη τοΰ’Αττικοΰ
φιλοσόφου. Έν άρχαιοτε'ροις χρόνοις οί φιλόλογοι, έκλαμβάνοντες ώς
άπορρεούσας άπό τοΰ Πλάτωνος ή έπιδοκιμαζομε'νας ύπό τοΰ Πλάτωνος
τάς έτυμολογίας ταύτας, κατεγίνοντο μετά ζήλου είς τήν μελέτην καί
έπίκρισιν αύτών. Τούναντίον πολλοί τών νεωτε'ρων έξε'πεσον είς τήν έκ
διαμε'τοου άντικειμε'νην γνώμην, δ'τι μόνον ό γέλως είναι σκοπός τού
Πλάτωνος, άποφεύγοντος νά έξηγηθή. Άλλοι δέ τελευταϊον νομίζουσιν,
δ'τι έν μέσω τής ειρωνείας εύρίσκουσιν έξηγημένην τήν τοΰ Πλάτωνος
γνώμην, παραβάλλοντες τά έν Κρατύλω καί άλλα προσόμοια έν άλλοις
διαλόγοις τού Πλάτωνος άπαντώντα.Όπως ποτ’ αν έχωσι τά περί τού
του, τρία πρόσωπα παρεισάγονται είς τόν διάλογον τούτον, ό 'Ηρα
κλείτειος Κρατύλος καί ό Παρμενίδειος Έρμογένης, άμφότεροι διδά
σκαλοι τού Πλάτωνος,τών έναντιωτάτων δοξασιών. Ό πρώτος έδόξαζεν,
δτι πάν όνομα άνταποκρίνεται είς τό δι’ αύτού έξηγούμενον πράγμα
καί δτι έκ φύσεως έτε'θη είς πάν πράγμα τό ορθόν όνομα. Τούναντίον ό
δεύτερος ίσχυρίζετο δ'τι τό όνομα έδόθη έκάστω πράγματι ούχί ύπό τής
φύσεως, άλλ’δτι τό πάν είναι ομολογία καί συνθήκη. Έρχεται δέ τρίτος
ό Σωκράτης, ό'στις διά πολλών παραδειγμάτων πειράται νά πείση τόν
Έρμογένη, δτι ορθόν όνομα δέν είναι τό παντί πράγματι απλώς τιθέμενον, άλλά μόνον τό διδόμενον κατά τήν ιδίαν αύτοΰ φύσιν. "Ο,τι εί
ναι τά όργανα είς τάς χεϊρας τού τεχνίτου, τούτο είναι τό όνομα είς τάς
χεϊρας τοΰ διαλεκτικού. Ώς πάν όργανον πρέπει νά ήναι κατεσκευασμένον κατά τόν προορισμόν αύτού, ούτω καί τό όνομα κατά τό πράγμα
ού είς ένδειξιν τίθεται. Ή λέξις δέν πρέπει νά κατασκευάζηται δ'λως
διόλου κατά τό δοκοΰν, άλλά πρέπει νάνταποκρίνηται είς τήν φύσιν τού
πράγματος. Εξηγούμενου δέ τού Έρμογένους τήν επιθυμίαν νά λάβη
ορθήν έννοιαν περί τής τών ονομάτων όρθότητος, βαίνει έν τοϊς έπομένοις ό διάλογος διά παιδιάς καί σπουδής είς τό κύριον θέμα τής
έρεύνης. Καί πρώτον επιλαμβάνεται ό Πλάτων έτυμολογικών παιδιών.
Ούτως έξηγεϊται, δτι ή λέξις Θεός παρήχθη άπό τού θέα-θεώμαι, ή δέ
λε'ξις δαίμων έφηρμόσθη είς τούς δαίμονας ώς ειδήμονας (δαήμονας).
τό δέ όνομα ήρως φαίνεται μέν κατ’ άρχάς έτυμολογών έκ τού έρως,
έρμηνεύων τούς ήρωας οίον θεοφιλείς, άλλ’ εύθύς τρεπόμενος παράγει
έκ τού έρωταν (έρειν, εϊρειν), παοιστάς τούς ήρωας όμοιους τοϊς ρήτορσι καί σοφισταϊς τοϊς συγχρόνοις. Ό ά'νθρωπος πάλιν άναθρεΐ καί
άναλογίζεται ό ο.πω.τε. Ψυχή δ’ έστιν ή φύσιν όχει, τό δέ σώμα δηλοί
αήμα, τάφον τής ψυχής- καί ούτω καθεξής. Ερχόμενος ειτα νά έξηγήσηται ίδιαν γνώμην, φιλοσοφεί ώς έξή:. Η γλώσσα είναι κατ’ αύτόν
είκών τού κόσμου, ή δέ λέξις είναι είκών ενός τίνος πράγματος. Ώς
λοιπόν ό ζωγράφος οφείλει νά γράψη τήν εικόνα διά τών οικείων γραμ
μών καί χρωμάτων, ούτω καί ό γλωσσοποιός. Εί μέν άκριβώς προσ-

272

ΠΟΙΚΙΛΗ

κολλάται είς τό πρωτότυπον, μή έπιφέρων αύθαιρέτους μεταβολάς, εί
ναι αληθώς αξιόλογος, έκ τοϋ εναντίου δέ ούδενός άξιος. Ούτω καί ό
πρώτος γλωσσοποιός έδύνατο νά χωρήστ, είς τό έργον αύθαιρέτως ή έμφρόνως. Εί μέν όρθώς γνωρίσας τά πράγματα, ώνόμαζεν αύτά κατά τάς
αύτοΰ ιδιότητας, ήν βέβαια δυνατόν έκ τών προσηγοριών νά γνωρισθή
ή φύσις τών πραγμάτων.
Άλλ’είναι φοονιμώτερον νά δοθή τις είς τά αληθινά καί πρωτότυπα,
καί έκ τούτων νά λάβη γνώσιν τών πραγμάτων, ή είς τήν εικόνα, τήν
λέξιν, περί ής τής αλήθειας δέν δυνάμεθα είναι πάντοτε βέβαιοι, "ϊνα
εύρεθή ή όρθότης τών ονομάτων, πρέπει νάναλυθώσι τά σύνθετα είς τά
απλά, ταύτα δέ πάλιν είς τά πρώτα στοιχεία. Καί τω όντι άπονέμει
είς τά στοιχεία δύναμίν τινα, άλλ’ ήκιστα έξηγοϋνται τά πλεΐστα τών
ονομάτων διά τής ίδιότητος τών γραμμάτων. Είς τούτο άπαντώσι τρεις
δυσκολία;, ή θεία μεσολάβησις, ή προσθήκη ξένων στοιχείων, ή παλαισ
τής, άς γελών καί παίζων ό Πλάτων άποβάλλει. Ώς πόρισμα δέ τών
προηγουμένων περί τής άμφισβητήσεως ταύτης προκύπτει τό ακόλουθον
« Ώς άμαρτάνουσιν οί έν τοίς πράγμασιν άπασι μόνον αιώνιον γίγνε
σθαι δεχόμενοι, καί οί δεχόμενοι μόνον αιώνιον είναι, ούτως άμαρτάνουσι καί οί έν τή γλώσση μόνον ορθότητα καί οί μόνον συνθήκην δεχό
μενοι. Άμφοτέρων μετέχει.» Άλλ’ έπάναγκες νά σημειωθή, ότι έν τώ
διαλόγω τοϋ Πλάτωνος παρίσταται πλήν τών άλλων καί τό Πυθαγορικόν στοιχεϊον, άναφαινόμενον καταδήλως έν τή συχνή άναδείξει του ονο
ματοθέτου. ΙΙάμπολλα τώ όντι χωρία άναφέρουσι τόν ονοματοθέτην τοΰ
ΙΙυθαγόρου διά ποικίλων φράσεων, οίαι τό όνομα τοΰτο ό τιθέμενος, ό
τά ονόματα ποιων, τό όνομα ό θέμενος, ό τά ονόματα τιθείς.

Ό τρόπος, καθ’ ον ό Πλάτων έπειράσατο νά λύση, τό περί γλώσσης
ζήτημα, δεχόμενος τήν ορθότητα και συνθήκην, φύσιν δηλαδή καί θέσιν,
ένόμιζέ τις οτι ώφειλε νά περάνη όριστικώς πάσαν περί τούτου συζήτησιν άλλ’ δμως καί σύγχρονοι καί μεταγενέστεροι έπανήλθον είς τήν
έξέτασιν τοϋ ζητήματος, έκδηλοΰντες έκαστος τήν ιδίαν γνώμην. Ό
μέγας, καθολικός καί άκένωτος νοΰς τοϋ φιλοσόφου τών Σταγείρων
έπελάβετο καί τών γραμματικών πραγμάτων. Τά πολλάκις μνημονευθέντα σχόλια τοϋ Πρόκλου είς Κρατύλον παριστώσι τόν ’Αριστοτέλη ώς
οπαδόν τοΰ Έρμογένους, καί κατά τοΰτο έν γένει έχουσι δίκαιον,
διότι έν τώ περί Ερμηνείας (κεφ. 2) τολμηρότατα λέγει «φύσει τών
ονομάτων ούδέν έστιν». Ώρμήθη δέ ό ’Αριστοτέλης είς τήν άπόφανσιν
αύτοΰ έκ τών έν τή ψυχή παθημάτων. Τά τής ψυχής παθήματα κατ’
’Αριστοτέλη παράγουσι τάς φωνάς. «Έστι μέν ούν τά έν τή φωνή τών
έν τή ψυχή παθημάτων σύμβολα», άλλ’ ή γλώσσα δέν άποτελείται έκ
φυσικών ήχων. "Οπως άποτελεσθή γλώσσα, πρέπει νά προσυπάρχη, καί
τό έννοιας παραστατικόν, τό δ’ έννοιας παραστατικόν προστίθεται θέ
σει καί ούχί φύσει. Εί τοΰτο προσετίθετο είς τόν φυσικόν ήχον κατά
φυσικήν οδόν, επόμενον ήν πάντα τά έθνη νά έχωσι τήν αύτήν γλώσ
σαν, ώς έχοντα τά αύτά παθήματα έν τή ψυχή. Έκ τούτου έπεται,
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οτι αί λέξεις είναι άπλώς σύμβολον, μηδαμώς έκ φύσεως σύμφωνον καί
συμπίπτον πρός τήν έννοιαν’ δθεν ή γλώσσα είναι κατά συνθήκην,
καθ’ ομολογίαν τών κατά μέρος έθνών- «καί ώσπερ ούδέ γράμματα
πάσι τά αύτά, ούδέ φωναί αί αύταί. ’Έστι δέ λόγος φωνή σωματική
κατά συνθήκην».
Έκ τής ’Αριστοτελικής σχολής ούδέν περαιτέρω γνωστόν, είμή δτι
οί οπαδοί έξηκολούθησαν πιθανώς, κατά τήν έννοιαν τοΰ διδασκάλου,
τάς τοιαύτας έρεύνας. Ούτως ό Θεόφραστος έγραψε κατά Διογένη τόν
Λαέρτιον βιβΰίον περί .Ιέζεως, ούχ ήττον δέ περί σο.Ιοιχιΰμών. Ό Ήρακλείδης ώσαύτως, δστις, παρά τόν Σπεύσιππον, έδέξατο Πυθαγορικά
και Πλατωνικά καί τελευταΐον ’Αριστοτελικά δόγματα, έγραψε πραγ
ματείαν περί ονομάτων.
Τά σχόλια τοΰ Πρόκλου είς τόν τοΰ Πλάτωνος Κρατύλον βεβαιοΰσιν,
δτι ό Επίκουρος έδόξαζε τήν γλώσσαν προϊόν τής φύσεως. 'Ότι δμως
ούτος ένόει τό πράγμα διαφόρως παρά τον Κρατύλον, έξάγεται έκ τών
περί αύτοΰ γραφέντων ύπό Διογένους τοϋ Λαερτίου (Επίκουρος 75).
Κατά ταΰτα ό Επίκουρος ύπελάμβανεν, δ'τι τά πρώτα ονόματα δέν
ήσαν άπ’ αρχής απλής συνθήκης αποτέλεσμα, άλλ’ ή άεί ίδιάζουσα φύ
σις τών διαφόρων έθνών, έκάστη κατά τόν ιδιαίτερον αύτής τρόπον, δια
τίθεται καί παθαίνεται ύπό τών φαινομένων καί προσβολών τοΰ έξω
κόσμου, ό ήχος έξέρχεται κατά τόν ιδιαίτερον έκάστοτε τρόπον, ώστε
κατά τόπους καί έθνη γίνεται διαφορά ονομασίας. Δηλονότι ό Επί
κουρος δέχεται διπλήν αρχήν τής γλώσσης φυσικήν καί κατά συνθήκην.
«Ό γάρ ’Επίκουρος έλεγεν δτι ούχί έπιστημόνως ούτοι έθεντο τά ονό
ματα, άλλά φυσικώς κινούμενοι, ώς οί βήσσοντες καί πταίροντες καί μυκώμενοι κα! ύλακτοΰντες καί στενάζοντες» έπειτα είς τά άλλα έρχεται
ή συνθήκη. Τοιαΰται περί γλώσσης ίδέαι άπαντώσι καί παρά Λουκρητίω, τώ όπαδώ τοΰ Επικούρου.
’Ανάγκη ήδη νά έκθέσωμεν τό φρόνημα τών Μεγαρικών. Έκ τών
σχολών, αϊτινες προύκυψαν έκ τής Σωκρατικής διδασκαλίας, οί Μεγαρικοί δέν έπεκρότησαν είς τόν Πλατωνικόν τρόπον τής τοΰ ζητήματος
λύσεως. Εϊδομεν άνωτέρω, δτι ό Δημόκριτος ώς έπιχείρημα περί τής
κατά συνθήκην άρχής τής γλώσσης έφερε τήν μετάθεσιν τών ονομάτων
«ούδέν ήττον τό ύστερον όρθώς έχειν.... ώσπερ τοίς οίκέταις ήμών μετα
τιθέμενα». Είς έπιβεβαίωσιν δέ τής γνώμης ταύτης ό διαλεκτικός Διό
δωρος ώνόμασεν ένα τών δούλων αύτοΰ διά τοΰ συνδέσμου ά.Ι.Ιαμην καί
άλλον δι’ άλλου συνδέσμου. Έκ τούτου δέ δήλον πόσον ήτο κοινή καί
είς τόν βίον είσκεχωρηκυϊα ή περί γλώσσης αύτη άμφισβήτησις.
Κατά δέ τών Μεγαρικών ήγέρθησαν άλλοι πρός ύπεράσπισιν τής
φυσικής άρχής τής γλώσσης. Είναι δέ παράδοξον δτι έχρήσαντο είς τοΰτο
καί τή τών χρόνων εκείνων δεισιδαιμονία. Επειδή ή εύχή καί ή κατάρα ώφελοΰσι κα! βλάπτουσιν, έπεται δτι ύπάρχει φυσικός σύνδεσμος
μεταξύ τής ύλης κα! τής λέξεως, ένών τήν γήν καί τόν ούρανόν, κα!
ούτω διά τής μεσολαβήσεως τών θεών ώνόμασαν οί άνθρωποι τά πράγΙωαννου Αρςενη «Ποικίλη Στοά»
18
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ματα. Παρ’ Άμμωνίω άναγινώσκεται «Έκί δέ ετεροι τό θέσει τών
ονομάτων έξορίζειν έπιχειρόΰσιν ώσπερ ό ΙΊατραϊος δοί>ς Άοειος (*),
τάς εύχάς ημών καί τάς άράς παραφέροντες, έν αίς τά ονόματα ήμών
λεγάμενα ή ώφελούσιν έναργώς τούς όνομαζομένους ή βλάπτουσι, καίτοι τής συνθήκης άνθρώπων μέν εικότως πρός ανθρώπους γενομενης, αν
θρώπων δέ πρός θεούς ουδέ μέχρις επίνοιας ύφίστασθαι δυναμε'νους, ρητέον καί πρός τούτοις δτι λογικούς ήμάς καί αύτοκυήτους ύποστήσαντες
οί θεοί, πολλών πράξεων κυρίους εικότως κατέστησαν.»
Έρχονται τελευταίοι οί Στωϊκοί φιλόσοφοι, οίτινες μεγάλως έπενήργησαν είς τον διανοητικόν βίον τοΰ αρχαίου κόσμου. Διά τών Στωϊ
κών μετέβη ή περί γλώσσης άμφισβήτησις έκ τών φιλοσόφων είς τούς
γραμματικούς. Ώς ό Σωκράτης είσήγαγεν είς τήν φιλοσοφίαν τήν ήθικήν, ό Σοφοκλής τό δεύτερον πρόσωπον είς τον δραματικόν διάλογον,
ούτω δυνατόν είπεϊν, δτι ό ’Αριστοτέλης καί οί Στωϊκοί είσήγαγον ώς
τρίτον κύριον μέρος τήν λογικήν, καί ούτως ή αρχαία φιλοσοφία έλαβε
τήν τριμελή διαίρεσιν είς διαλεκτικήν, ήθικήν καί λογικήν. Έτειδή δέ
οί Στωϊκοί άπε'νειμαν τοιαύτην ίσχύν εις τήν λογικήν, ώστε λέγειν
.Tizrra τά πράγματα όιά της er .Ιόγοις θτωρίας όράοθαι, ούδέν θαυμα
στόν ό'τι δέν έμειναν είς τό άπλοϋν έργον τής νοήσεως, άλλά τοϊς ϊχνεσι
τών άρχαιοτέρων φιλοσόφων ακολουθοϋντες έπειράσαντο νά παραστήσωσι τόν λόγον καθ’ δλην αύτοΰ τήν σημασίαν καί νά διαιρέσωσιν αύτόν. Έθεώρησαν λοιπόν τόν άνθρωπον ού μόνον ώς ζώον νοητικόν καί
λογικόν, άλλά καί ώς λεκτικόν. Έκ τών πέντε μερών τής Λογικής, ά
ό Χρύσιππος διέκρινεν, έν έπραγματεύετο περί φωτίίς καί κατ’ ακολου
θίαν καί περί γλώσσης. Ούτω δέ αναφαίνεται αύθις παρά Στωϊκοϊς τό
άρχαϊον ζήτημα περί ονομάτων ορθότητος. — Περί τής γνώμης τών
Στωϊκών εύρίσκεται μαρτυρία άςιόπιστος παρά Διογένει τω Λαερτίω,
έτι δέ σαφέστερα παρά τω Ώριγένει κατά Κέλσου. «Λόγος βαθύς καί
άπόρρητος ό περί φύσεως ονομάτων, πότερον, ώς ο’ίεται ’Αριστοτέλης,
θέσει έστί τά ονόματα ή, ώς νομίζουσιν άπό Στοάς, φύσει, μιμουμένων
φωνών τά πράγματα, καθ’ ών τά ονόματα, καθ’ ο καί στοιχειά τινα
ετυμολογίας είσάγουσι». "Οθεν ή γλώσσα γεννάται έκ τής τάσεως τοΰ
ποιήσαι τάς φωνάς όμοιας τοϊς πράγμασι, μετέχει επομένως ή διάνοια
τοΰ σχηματισμού τής γλώσσης. Ό .Ιόγος παρ’ αύτοΐς είναι φράσις έν
νοιας παραστατική, .Ιτ'ζις τούναντίον αύθαίρετος σύνθεσις φωνών άνευ
σημαντικής βάσεως. Έθεώρει όμως ό Χρύσιππος μετά τών Στωϊκών
φυσικόν τόν opOor .Ιόγοτ, τουτέστι την ορθήν γλώσσαν.
Έκ τών φιλοσόφων μετεδόθη ή άμφισβήτησις καί είς τούς γραμ
ματικούς’ άλλ’ έκάτεροι έξήτασαν τό πράγμα κατά τόν ιδιαίτερον αύ
τοΐς τρόπον, οί μέν φιλοσοφικώς, οί δέ γραμματικώς. Οί μέν φιλόσοφοι

ι ! Ιό όουε Αρειος είναι προοήλως έφΟαρμένον.
λογοι οιι ήτο Δυσάρεστος.
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έζήτουν αν τά ονόματα ήναι φύσει ή θέσει, οί δέ γραμματικοί αν πάντα
τά γραμματικά φάινόμενα καταδηλώσιν ομοιότητά πρός άλληί.α καί
ύπάγωνται ’υπό γενικόν θεώρημα καθολικής ένότητος, ό'περ έστίν άναλο
γία καί ελληνισμός, ή ύπάγωνται είς τήν άνομριότή^α, ήπερ έστίν ή
άνωμαλία καί ή διάλεκτος, καί μόνον διά τού έξωτερικού δεσμού τής
γλωσσικής χρήσεως συρράπτωνται. Είς ταΰτα προστίθεται καί τρίτον
ζήτημα, αν ή γραμματική ήναι κυρίως έπιστήμη ή απλώς συμφόοησις
γλωσσικών παρατηρήσεων. Τά δέ τρία ταΰ,τα ζητήματα· συνέχονται
πρός άλληλα. Τό πρώτον μεταπίπτει είς τό τελευταϊον, τό τελευταϊον
έμ-ορφώθη είς τό πρώτον καί ετελειώθη είς τό δεύτερον.’
Έκ τών σωζομένων μεγάλων ή μικρών τεμαχίων έξάγεται ότι οΐ
άρχαϊοι γραμματικοί, άσχολούμενοι είς τήν κυρίως γραμματικήν, ήναγκάζοντο νά προσδράμωσι καί είς τήν περί γλώσσης φιλοσοφίαν, άκολουθοΰντες τοϊς ϊχνεσι τών φιλοσόφων. Καί οί μέν είναι άκράτως άναλογητικοί, οί δέ άκράτως άνωμαλητικοί, οί δ’, έν τω μέσω κείμενοι,
έσάλευον πρός τήν μίαν ή άλλην γνώμην, δεχόμενοι άναλογίαν καί
ανωμαλίαν, ώς ό Πλάτων καί άλλοι έκ τών φιλοσόφων έδέχοντο φύσιν
καί θέσιν.
Ό Ζηνόδοτος ονομάζεται παρά Σουίδα πρώτος διορθωτής τού 'Ο
μήρου. Εκδόσεις ήσαν βεβαίως καί πρό αύτοΰ άλλαι, άλλά διόρθωσις,
σημαντική τούλάχιστον, πρώτη είναι ή τοΰ Ζηνοδότου. ’Ενθυμούμενοι
τήν παρά φιλοσόφοις περί όρθότητος ονομάτων άμφισβήτησιν, καί τούς
τεχνικούς όρους ορθός .Ιόγος, ε.Ι.ίηπΰμός καί ΰυτήθτια, άνάγκη ν’ άναζητήσωμεν τήν έννοιαν τής 'Ομηρικής διορθώσεως.—Διόρθωσις ποοδήλως έστίν ή τοΰ ήμαρτημένου είς τό ορθόν άποκατάστασις’ ορθόν δέ
λέγεται τό πρός τινα γνώμ.ονα όρθότητος σύμοωνον. Επειδή δ’ έν τω
περί γλώσσης κεφαλαίω δύο είναι οί γνώμονες καί τό κριτήριον, τό θύσει
ή θέσει, ή άναλογία ή άνωμαλία, παρεπόμενον δτι ό Ζηνόδοτος διορθών
τόν 'Όμηρον ώφειλε ν’ άκολουθήση τό έν ή τό άλλο. Έκ δέ τών σω
ζομένων τεμαχίων καί τεκμηρίων συνάγεται δτι ό Ζηνόδοτος ήθελε νά
είσαγάγη είς τόν Όμηρον τόν όρθάτ .ίόγον, τήν καθαράν φράσιν, τον
γνήσιον ελληνισμόν. "Οθεν έκλινεν είς τό θύσει. Ιίολλάκις έδείχθη βέ
βαια αύθαίρετος, προστιθείς. έξοβελίζων, μ,εταλλάττων κτλ. ’Αλλ’ έν
τούτοις αύτός πρώτος, έφαομόζων τό γενικόν τού ζητήματος είς τό με
ρικόν, έπειράσατο νά εύρη τούς γραμματικούς κανόνας, τον ορθόν λόγον
τής γλώσσης είς τούς σχηματισμούς.
’Αριστοφάνης ό Βυζάντιος, Άρίσταρχος καί Κράτης ό Μαλλώτης
είναι οί κορυφαίοι τών άρχαίων γραμματικών, οίτινες συνέστησαν κυ
ρίως γραμματικήν σχολήν, ώς οί σοφισταί, οί φιλόσοφοι καί ρήτορες.
’Αριστοφάνης είναι ό είσαγαγών τούς τόνους είς τόν γραπτόν λόγον, δ’περ
καταδείκνυσιν, ότι ήν ικανός ν’ άκολουθή λογικόν τινα κανόνα είς τάς
έρεύνας καί παρατηρήσεις αύτοΰ.Έκ δέ τών παρά τω'Ι’ωμαίω Ούάρρωνι
μαρτυριών έζάγεται, ότι έν τω θεωρητικό μέρει περί γλώσσης ήσπάζετο τήν άναλογίαν, μή άποδιδούς το παν είς τήν απλήν συνήθειαν.
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“Οριζε δέ τήν άναλογίαν ό ’Αριστοφάνης ονμπ.Ιοχην Λόγων άχο-Ιοΰθωτ er
2e£ei. Έκ δέ τών διορθώσεων αύτοΰ δέν ήκολούθησε τή κοινή συνήθεια
άλλά τή άναλογία ώς οδηγώ, κατ’ αύτην διορθών τά μη όρθώς έχοντα.
Τόν Άρίσταρχον, δεχόμενοι οί πλεϊστοι τών αρχαίων ώς κορυφαΐον
τών κριτικών, ήκολούθησαν ούτως είπεΐν τυφλοϊς δμμασιν. Οί δε νεώτεροι έγραψαν μέν πολλά περί τών γραμματικών καί κριτικών αύτοΰ
έργων καί έκτενεστε'ρως περί τών ομιλιών αύτοΰ σπουδασμάτων, άλλ’
άφήκαν άνεξέταστον τό ζήτημα περί της γλωσσικής θεωρίας τοΰ άνδρός,
άν δηλαδή έδε'χετο άναλογίαν η άνωμαλίαν ώς κριτήριον της γλώσσης’
άλλ’ ώς δύναταί τις νά συναγάγη έκ τών ύπό τοΰ'Ρωμαίου Αύλου Γελλι'ου γραφε'ντων, ό μέν Άρίσταρχος άνηκεν είς τούς άναλογητικούς, ό δέ
Κράτης της συνήθειας οπαδός ών είς τούς άνωμαλητικούς’ έν τούτοις
κατά Ούάρρωνα ό Άρίσταρχος άπεδε'χετο έν πολλοϊς καί την συνήθειαν.
Κράτης ό Μαλλώτης ήν έν τή αύλή τών Περγαμηνών βασιλε'ων ο
άντίπαλος τοΰ έν Αλεξάνδρειά Άριστάρχου. Καί παρά μέν τοίς άοχαίοις έπεσκίασεν αύτόν ή λαμπρά περί Άριστάρχου κοινώς έπικρατοϋσα
ύπόληψις’ άλλά παρά τοίς τοΰ ένεστώτος αίώνος έλληνισταΐς ήρξατο
μορφουμένη εύνοϊκωτάτη γνώμη ώς γραμματικού. Έκ τών περί γραμ
ματικής καί κριτικής σωζομε'νων τεμαχίων τοΰ Κράτητος εξάγεται οτι
ήν οπαδός τής στωίκής σχολής, άκολουθήσας έν ταΐς γραμματικαϊς
αύτοΰ έρεύναις τά περί άνωμαλίας συγγράμματα τοΰ Χρύσιππού’ άλλ’
έκ τών περί αύτοΰ ύπό τοΰ Ούάρρωνος γραφομένων συνάγεται άσφαλέ- ·
στερον, δτι εϊς τό τυπικόν τής γραμματικής μέρος άπεδε'χετο τήν
συνήθειαν χωρίς μεταβολής. Άρνούμενος οτι ύπήρχεν άπανταχοΰ άνα
λογία έσκέπτετο ώς άκολούθως : Εί μέν τά πάντα έν τή γλώσση ήσαν
όμοια καί κανονικά, έδει πάντα τά ονόματα νά εχωσιν ί'σας πτώσεις,
άλλά τοΰτο δέν συμβαίνει, διότι ύπάρχουσιν ονόματα μίαν μόνην πτώσιν
έχοντα. Σημειώσεως άξιον είναι, δτι ό Κράτης δέν έξετράπη εϊς τοσαύτας αύθαιρέτους μεταβολάς ποιητικών καί διαλεκτικών ιδιοτήτων,
ώς ο Ζηνόδοτος καί αύτός ό Άρίσταρχος.
Τήν τών κορυφαίων γραμματικών άμφισβήτησιν ήκολούθησαν άλλοι
έν τε ταΐς σχολαϊς αύτών καί έκτος αύτών. Καί εί πρέπει νά κρίνωμεν
έκ τινων παρά Ούάρρωνι καί Γελλίω ύποδηλώσεων, έγράφησαν πάμπολλα συγγράμματα ύπέρ καί κατά. Ό χρόνος κακή τύχη μόνον ονό
ματα καί έλλιπή τεμάχια τούτων διεφύλαξεν ήμΐν, άλλά καί ταΰτα
είναι ικανά νά δείξωσι πόσον ήσαν διαδεδομένα', καί ζωηραί αί περί τά
τοιαΰτα έρευναι.
ΓΙοώτος παρίσταται Πτολεμαίος ό άναλογητικός, άναφερόμενος ύπό
Απολλώνιου τοΰ Άλεξανδρέως. Τό έπώνυμ,ον άναλογητικός άποδείκνυσιν ού μόνον δτι τό καινόν τής τοιαύτης άμφισβητήσεως ήν κοινόν
παρά πάσι τοίς γραμματικοΐς, άλλά καί ότι ό Πτολεμαίος άπεδε'χετο
τάς περί γλωσσικής όρθότητος γνώμας. Δεύτερος είναι ό Άριστοκλής,
άναφερόμενος ύπό Ούάρρωνος’ έτι δέ Άρουσϊνος καί Αριστόδημος, περί
ών γινώσκομεν τοσοΰτον ολίγα όσον καί περί τοΰ Άριστοκλέους. Τού
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των άναφέρονται συγγράμματα περί διαλέκτων. Επίσης ό Δίδυμος
Κλαύδιος, γράψας περί τών ήμαρτημένων παρά τήν άναλογίαν Θουκυ
δίδη, περί τής παρά'Ρωμαίοιςάναλογίας, έπιτομήν τοΰ 'Ηρακλέωνος καί
άλλα.'Ωσαύτως Πινδαρίων, είς τών ολίγων έκείνων, οΐτινες, ώς ό Ούάρρων, εϊς ούδέν τών δύο άκρων έξέπεσον, άλλ’ έδόξαζεν, ότι άναλογία
καί γλώσσης συνήθεια είναι τό αύτό. «Άναλογία, φησίν, όμολογουμένως
έκ τής συνήθειας όρμαται. ’Έστι γάρ όμοιου τε καί άνομοίου θεωρία.
Τό δέ δμοιον καί άνόμοιον έκ τής δεδοκιμασμένης λαμβάνεται συνή
θειας». Κατόπιν αύτών έρχεται ό περιώνυμος παρά τοϊς άρχαίοις’Απολ
λώνιος ό έπικαλούμενος Δύσκολος. Ό,τι οί άρχαϊοι φιλόσοφοι ή μάλ
λον γραμματικοί παρέδοσαν έξήτασε καί έπέκρινεν. Έκ τών σωζομε'νων
τούτου έξάγεται ότι άναλογία τής ελληνικής γλώσσης καί έλληνισμός
παρ’ αύτω είναι τό αύτό. 'Η δέ άναλογία αύτη άπητεϊτο ού μόνον έν
τώ γραπτώ λόγφ, άλλά καί ώςκανών είς τήν κοινήν ομιλίαν.
Μέχρι τοΰδε τό ζήτημα ήν πάντοτε σχεδόν περί γλώσσης, άν ήναι
φύσει ή θέσει, άν έχη τόν χαρακτήρα τής άνωμαλίας ή τής άναλογίας’
άλλά κατά μικρόν τρέπεται είςτήν καθ’ αύτό γραμματικήν. Τό έοώτημα
γίνεται νυν εί ή γραμματική ύποβάλλει τά πάντα είς λογικήν έξέτασιν,
περιλαμβάνουσα αύτά ύπό κανόνας, ή μόνον σωρεύει σωρόν μερικών
παρατηρήσεων.
'Η έκ τοΰ ένός είς τό άλλο ζήτημα μετάβασις ήν φυσική. Είς ταΰτα
προστίθεται δτι οί μαθηταί τοΰ Άριστάρχου, άποσκιρτήσαντες έκ τών
δογμάτων τοΰ διδασκάλου, ήσπάσαντο τήν τοΰ Κράτητος, άποδεχόμενοι τήν γλωσσικήν συνήθειαν.
Διονύσιος ό Θράξ, έκ τών περιφημοτάτων μαθητών τοΰ Άριστάρχου, όρίζων τήν γραμματικήν, λέγει «Γραμματική έστιν έμπειρία τών
παρά ποιηταΐς τε καί συγγραφεΰσιν ώς έπί τό πολύ λεγομένων». Έκ
δέ τών 'έξ αύτής μερών εν, τό πέμπτον, τίθεται άναλογίας έκλογισμός.
“Οθεν ή άναλογία, ήτις πρότερον ύπελαμβάνετο ώς βάσις τοΰ δλου,
τανΰν γίνεται μέρος. Ό δέ ορισμός ούτος έγέννησε δύο αιρέσεις μεταξύ
τών γραμματικών, τούς τεχνικούς καί τούς έμπειρικούς. Οί τεχνικοί
ήσαν οί έναντίον τής γνώμης τοΰ Διονυσίου άνταποκρινόμενοι είς τούς
άναλογητικούς, έμπειρικοί δέ οί άντίπαλοι αύτών, άνταποκρινόμενοι είς
τούς άνωμαλητικούς.
Έκ τών τεχνικών ήν Πτολεμαίος ό Περιπατητικός, δστις έμέμφετο
τόν Διονύσιον. «Έγκαλεΐ δέ αύτω Πτολεμαίος ό Περιπατητικός, δτι
ούκ έχρήν έμπειρικήν είρηκέναι τήν γραμματικήν. Αύτή μέν γάρ ή
έμπειρία τριβή τις έστι καί έργάτις, άτεχνος τε καί άλογος, έν ψιλή
παρατηρήσει καί συγγυμνασία’ ή δέ γραμματική τίγΊτ, καθέστηκεν».
Άλλος τεχνικός ήν Άσκληπιάδης ό Βιθυνός, καταδικάζων καί
αύτός τόν Διονύσιον δι’ ον λόγον καί ό Πτολεμαίος «Άσκληπιάδης
τοίνυν μέμφεται τόν Θρακα Διονύσιον, έμπειρίαν λέγοντα τήν γραμμα
τικήν, δΓ ήν αιτίαν καί ό Πτολεμαίος έ'φη». Άλλά καί άλλως άπεδοκίμαζε, θέλων δτι ή γραμματική έδει τά πάντα νά περιλαμβάνη τεχνι-

278

279

ΠΟΙΚΙΛΗ

ΣΤΟΑ

κώς, διό καί ώρίζετο «Γραμματική έστι τέχνη τών παρά ποιηταϊς και
συγγραφεΰσι λεγομένων».
Τρίτος, ούχί καθ’ αύτά τεχνικός, άλλ’ έν τοϊς τεχνικοϊς όπωσδήπτε
καταλεγόμενος, είναι Θεοδόσιος ό Άλεξανδρεύς. «Τις ή αιτία, ότι καί
έκάλεσεν ό· διδάσκαλος τήν γραμματικήν εμπειρίαν; Τινές μέν λέγόυσιν
δτι καταχρηστικός1 έκάλεσεν εμπειρίαν άντί τοΰ γνόσιν. Άλλο/ δέ
φασιν, δτι, έπειδή ό σκοπός αύτοΰ πρός είσαγομένους ήν, δει δέ τάς
είσαγωγάς άπέχεσθαι τών δυσχερών, είδώς δτι καί ή έμπειρία πολλαχώς λέγεται παρά τοϊς άρ^αίοις' έστι γάρ ή άλογος τριβή, έστι καί ή
λογιάή γνώσις».
Κατ’ έξοχήν δέ τεχνικός έκαλεϊτο ό Αίλιος ΤΙρωδιανός, υιός τοΰ
ποομνημονευθέντος ’Απολλώνιου, άκμάσας έπί Μάρκου Αύρηλίου. Έκ
τοΰ ονόματος γίνεται δήλον όποϊαι είναι αΐ περί γλώσσης αύτοΰ δοξασίαι. 'Έγραψε πλεϊστα βιβλία, ορθογραφίαν, ονοματικόν περί βαρβαρισμοΰ κτλ. Τό έπισημότατον δέ αύτοΰ σύγγραμμα ήν ή Καθόλου, δηλ.
τέχνη, συχνάκις άναφερόμενον ύπό τών σωζομένων γραμματικών.
Είναι γνωστόν ότι οί Άραβες ήντλησαν άπό τών ελληνικών συγ
γραμμάτων έν γένει έλληνικήν παιδείαν· άλλ’ ένησχολήθησαν καί είς
τήν έλληνικήν γραμματικήν. Ύπάρχουσι δύο πονήματα έπιγραφόμενα
Καθολικόν κατά τό τοΰ ΤΙρωδιανοΰ’ τό έν ενός Μωαμέτ Βέη Σαίδ, τό
έτερον ενός Άβούλ Χασάν. Έκ τούτων προκύπτει, ότι οί "Αραβες παρέλαβον καί τήν λογικήν άναλογίαν είς τόν κύκλον τών μαθήσεων αύτών.
Εϊς τούς τεχνικούς τούτους έρχόμεθα ν’ άντιτάςωμεν τόν σκεπτι
κόν φιλόσοφον Σέξτον, έπονομαζόμενον έμπειρ'.κόν. Ούτος ήν διάφορος
τοΰ Χαιρωνέως Σέξτου, έξ άδελφής άνεψιοΰ τοΰ φιλοσόφου Πλουτάρ
χου, έπαγγελλόμενος εύδοκίμως τόν ιατρόν, δστις δμως, καίπερ μή άνήκων είς τήν εύρεσιν τών έμπειρικών, άλλά τών επιστημόνων ιατρών έπωνομάσθη έμπειρικός. Ό συγγραφεύς ούτος είναι διά πολλά αίτια πολλοΰ λόγου άξιος. Ώς παρ'.στάς τήν σκεπτικήν φιλοσοφίαν τών άρχαίων
είναι ό πληρέστατος, ό σαφέστατος καί ό εύφυέστατος. Τά σωζόμενα
συγγράμματα αύτοΰ είναι εγκυκλοπαίδεια τρόπον τινά τοΰ άρχαίου
Πυρρωνισμοΰ. Εϊς αυτήν την πηγήν ήντλησαν οί νεότεροι ΓΙυρρωνισταί,
ό Ύέτιος,ό Βάϋλος, κλπ. Άλλ’ ούδείς ύπερέβη αύτόν είς τήν σαφήνειαν,
είς τήν άκριβορρημοσύνην καί είς τήν εύφυΐαν, άλλ’ ούδέ είς τό θράσος.
Ούδείς ίσως εύρέθη ώπλισμένος τοιαύτη μαθήσει έναντίον τής μαθήσεως
καί τοσούτω λογικό κατά τοΰ λογικού. ΓΙειράται νά καταστρέψη πά
σαν βεβαιότητα είς τάς άνθρωπίνας γνώσεις, άμφιβάλλων καί περί
αύτής τής άμφιβολίας αύτοΰ. Τά κατά Μαθηματικών βιβλία αύτοΰ
άποτείνονται κατά πάντων τών έπιστημόνων, κατά γραμματικών καί
ρητόρων, κατά γεωμετρών, κατ’ άριθμητικόν, κατά μουσικών, πάντων
τάς άρχάς άνατρέπει καί ούδενός φειδόμενος. Άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως, δτι έξέπεσεν είς παρεκτροπάς’ τό βιβλίον αύτοΰ δμως είναι θη
σαυρός άκένωτος διά τάς πεοιεχομένας ιδέας διαφόρων ζητημάτων. Έν
αύτώ εύοίσκου,εν πληρεστέοαν έκθεσιν τών έν τοϊς προηγουμ,ένοις διαλη-

φθέντων. Είναι πολύτιμον τό σύγγραμμα τοΰτο καί διά τό πλούσιον
λεκτικόν τών τεχνικών όρων, άναφερόμενον είς τόΰτον πολυειδεϊς γνώ
σεις. Καίπερ δέ έμπειρικός καλούμενος ώς ιατρός, ήν δμως καί ώς γραμ
ματικός τοιοΰτος, δηλονότι άνωμαλητικός καί εμπειρικός. Έκ προοι
μίων κηρύττει δτι τά ονόματα θέσει σημαίνει καί ούχί φύσει.
Ό συγγραφεύς αύτοΰ βαίνει ώς άκολούθως : «ΊΙ γλώσσα είναι
ήτοι έργον τής φύσεως ήτοι τής συνθήκης. Εί μέν ήν προϊόν τής ούσεως,έπρεπε νά ή ή αύτή απανταχού οπουδήποτε ύπάρχΟυσιν άνθρωποι,
άπαντα τά έθνη έπρεπε νά νοώσιν άλληλα, οί,"Ελληνες τούς βαρβά
ρους καί άντιστρόφως. ’Επειδή δέ τούτο δέν ύπάρχει, άναγκαίως πρέ
πει νά ήναι έργον τής θέσεως (Μαθημ. Β' κεφ. 7. 145). Αύτόθι δέ
πειράται ν’ άναπτύξη τόν λόγον του’τοιούτου έκ τών διαφόρων γενών
είς τήν γλώσσαν. Οί δοξάζοντες δτι έπί τών' ονομάτων έπικρατεϊ ή
φύσις, δέχονται διά τούτου ότι καί ή διαίρεσις τών γενών γίνεται φυσικώς. Άλλ’ εί ούτως είχε, έδει τ’ άρσενικά νά ήναι απανταχού άρσενικά, καιτ’άλλοϊα άλλοίως.’Αλλ’έν ώ οί ’Αθηναίοι λέγρυσι ri/r tfrdfirar
(θηλυκώς), οί ΓΙελοποννήσιοι.λέγουσι τόν στάμνον (αρσενικός)·, οί αύτοί
δέ πολλάκις λέγουσι τδ>-.άμοΓ καί τήζ .άμ<υ·. ΙΙολλάκις δέ άρρενα ζώα
έχουσιν είς τήν γλώσσαν θηλυκήν ονομασίαν καί θήλεα τούναντίον. Έκ
τούτων λοιπόν συνάγει δτι ένταΰθα έπικρατεϊ «ούχί τεχνικός τις καί
γραμματικός λόγος, άλλ’ ή άτεχνος καί άφελής τής συνήθειας παρατήρησις». Άλλά καί άλλα άλλεπαλλήλως έπιχειρήματα σωρεύει είς καταπολέμησιν τής γνώμης τών άναλογητικών.
Τά παρ’ άλλοις μεταγενεστέροις γραμματικοϊς καί θεολόγοις, έτι δέ
καί ίατροϊς, άπαντωντα είναι ή άνανέωσις προδηλωθεισών γνωμών ή
παρατρδπή τής άμφισβητήσεως είς θεολογικά. Ούτω λ. χ. παρά Διονυσίω τώ Άλικαρνασσεϊ «Μεγάλη τούτων άρχή καί διδάσκαλος ή φύ
σις, ή ποιούσα μιμητικούς ήμάς καί θετικούς τών ονομάτων, οις δηλούται τά πράγματα, κατά τινας εύλογους καί κενωτικάς διανοίας ομοιό
τητας, ύφ’ ών έδιδάχθημεν ταύρων τε μυκήματα λέγειν καί χρεμετισμούς ίππων κτλ. Μυστική — θεολογική παρατροπή νής άμφισβητήσεως εύρηται παρ’ Ώριγένει κατά Κέλσου Γ '. 21 καί Ίαμβλίχω Μυστηρ. η', 5.
Σημειώσιμον τέλος είναι ότι ό Γαληνός, καίτοι θεράπων τοΰ ’Ασκλη
πιού, ού μόνον έν τώ περί αιρέσεων σωζομένφ συγγράμματι αύτοΰ πολυειδώς ήψατο τής φιλοσοφίας, άλλά καί ίδιον πόνημα συνέγραψε περί
ονομάτων όρθότητος, δπερ άπώλετο.
Ή περί γλώσσης φιλοσοφική άμφισβήτησις παρ’ Έλλησιν ήν ούτως
είπεϊν έσωτερική άπόρροια τής πνευματικής ζωής τών Έλλήνων, τρόπον
τινά θεωρητικής φύσεως. Παρά'Ρωμαίοιςτάνάπαλιν έπήγασεν έν πρώτοις
έκ τής σπουδής τών ποιητών νά ρυθμίσωσι τήν εαυτών γλώσσαν πρός
ίδιαν χρήσιν, δεύτερον δε μετεδόθη έξωθεν διά τών Έλλήνων γραμμα
τικών. Παρ’ Έλλησι μέν γεννάται ή άμφισβήτησις μετά τήν άνάπτυΟ'.ν ελληνικής γραμματολογίας έκ τής ζητήσεως καί σκέψεως περί γλώσ-
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σης, άφ’ ού ή γλώσσα είχε μορφωθή. Παρά 'Ρωμαίοις δ’ έν αύτη τή
άρχή της μορφώσεως της γραπτής γλώσσης και έπενήργησεν είς τόν
σχηματισμόν αύτής ούκ ολίγον, άλλά δέν διαδίδοται είς τά σχολεία,
ώς παρ’ Έλλησιν, άλλά μεταβαίνει άπό συγγραφέως είς συγγραφέα.
Παρ’ Έλλησι μέν ήρξατο πρώτον έξ έτυμολογικών ερμηνειών,μεταβάσα
’έπειτα είς τό τεχνικόν μέρος, ού ένεκα ίσως ενιοι τών μεταγενεστέρων
συνέχεαν ένίοτε έτυμολογίαν καί άναλογίαν. Παρά δέ'Ρωμαίοις ή έτυμολογία άποτελεϊ μέρος άνεζάρτητον της άναλογίας, ώστε ή πνευμα
τική αύτη ένέργεια περιορίζεται είς τό τυπικόν μέρος- αύτά δέ τά ονό
ματα, οίς πρός τοΰτο έχρησαντο οί 'Ρωμαίοι, η είναι αύτά τά ελληνικά
έξελληνισθέντα η κατά μίμησιν πεπλασμένα- ούτως analogia καί anomalia, natura καί usus, ratio καί usus, consuetudo κτλ.
Έκ τών ιδιαιτέρως περί τούτου γραψάντων είναι ό Ούάρρων, ό
λογιώτατος τών ρητόρων. Τό περί λατινικής γλώσσης σύγγραμμα αύτοΰ
άπετελεϊτο έξ είκοσιτεσσάρων βιβλίων, ών όμως ολίγα σώζονται, και
ταΰτα άγαν έφθαρμένα. Τά πρώτα έξ, άπαρτίζοντα τό πρώτον τμήμα,
ήσαν άφιερωμένα είς έτυμολογικάς ζητήσεις- τέσσαρα δλα βιβλία έξη—
φανίσθησαν- τά έκ τοΰ εβδόμου μέχρι τοΰ δωδεκάτου, άποτελοΰντα τό
δεύτερον τμήμα, έπιγράφονται περί τών μεταβολών τών λέξεων, κλίσεως, ένθα περιλαμβάνεται καί ό σχηματισμός τών ρημάτων.
Έν τω έβδόμω δέ κυρίως βιβλίω έπειράσατο νά συλλέξη παν ό,τι
έδύνατο νά λεχθή κατά τής άναλογίας. Κατά τά έν αύτω συλλεχθέντα
έπιχειρήματα α') ή γλώσσα ύπάρχει χάριν τής κοινής ώφελείας. 'Όθεν
πρέπει νά ή σαφής καί σύντομος, άλλά δύναται νά εύμοιρή σαφήνειας
καί συντομίας άνευ άναλογίας- ή άναλογία ά'ρα περιττή, β') Έν τω
βίω, έν τή κατοικία καί έν τω ΐματισμω έπικρατεϊ ή άνωμαλία καί ή
άνισότης- όθεν φυσικόν νά έπικρατή καί έν τή γλώσση. Σημειωτέου δ’
ότι μετά τής απλής έκ τής γλώσσης ώφελείας άνάγκη νά προσληφθή
καί ή άνταποκρινομένη είς τό αίσθημα τοΰ καλοΰ κομψότης καί καλ
λονή, έπιτυγχανομένη μάλλον διά τής άνισότητος καί άνωμαλίας ή διά
τής ϊσότητος καί άναλογίας. γ') Εί ήν παραδεκτή άναλογία καθολική έν
τή γλώσση, έπρεπε νά ύπάρχη απανταχού- άλλ’ ούτε ύπάρχει, ούτε
είναι δυνατόν νά εϊσαχθή. Άναλογία μερική είναι μικρόν τι. δ’) Οί
άναλογητικοί άντιφάσκουσι πρός άλλήλους- άρα δέν ύπάρχει άναλογία έν
τή γλώσση. Άλλ’ έν τω έπομένω βιβλίω όμιλεϊ ύπέρ τής άναλογίας έν
γένει. Ώς έν τώ κοινώ βίω τό έλλείπον καί ήμαρτημένον διορθοΰται
κατάτινα ώρισμένον κανόνα, τό άπηρχαιωμένον άντικαθίσταται διά τίνος
νέου, ούτως έν τή γλώσση διορθωτέον τό ήμαρτημένον καί άπηρχαιωμένον διά τής άναλογίας, ήτις είναι ή αύτή τή ορθή συνήθεια. Τά
πάντα έν τή φύσει είναι διατεταγμένα κατά νόμους έσωτερικούς, κατά
συμμετρίαν καί αρμονίαν. Είς δλην τήν κατασκευήν τοΰ άνθρώπου έπι
κρατεϊ άναντίρρητος άναλογία. Αί άνθρώπιναι ψυχαί διαιρούνται είς
οκτώ μέρη, δηλονότι τάς πέντε αισθήσεις καί τήν νοητικήν, γεννητικήν
κα! φωνητικήν δύναμιν, καί τά μέρη ταΰτα έχουσιν αρμονίαν προς άλ-
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ληλα. (Ή διαίρεσες αύτη είναι τοΰ Ζήνωνος). "Οθεν άναγκαϊον νά συμβαίνη τοιοΰτόν τι καί έν τή γλώσση. Άποδείξας ό Ούάρρων οτι ούτε
οί άναλογητικοί ούτε οί άνωμαλητικοί διά τής άποκλειστικής αύτών μο
νομέρειας έκριναν όρθώς περί γλώσσης, ήθέλησεν είς έξακρίβωσιν τοΰ
πράγματος νά θέση διά τής θεωρίας βάσιν τοΰ συστήματος αύτοΰ.
ΙΙροβάλλων δέ τέσσαρα ζητήματα, ήτοι α') τί έστιν δμοιον καί άνόμοιον, β') τί έστι λόγος, γ') τί έστιν άναλογία, δ') τί έστι γλώσσης
συνήθεια, πειράται νά έξηγήσηται ταΰτα έτυμολογικώς καί φιλοσοφικώς.
Μετά τόν Ούάρρωνα ήσχολήθησαν καί άλλοι περί τό αύτό. Άλλά
πάντων τών συγγραμμάτων τό έπισημότατον είναι τό περί άναλογίας
σύγγραμμα τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος. Φαινόμενου περιεργίας άξιον, ού
μόνον διότι άνήκει είς τάς σπάνιάς έξαιρέσεις ότι δαφνοστεφής στρα
τηγός καί μέγας πολιτικός άνήρ, ύπό πολλών περισπώμενος άσχολιών,
ήσχολήθη δμως περί τοιαύτας μελέτας, άλλά καί διότι κηρύσσεται μετά
ζήλου ύπέρ -.οΰ ένός μέρους, τοΰ τών άναλογητικών. Καί έκ τής έπιγραφής, καί έκ τών σωζομε'νων τεμαχίων καί έκ τών ύπό άλλων περί
τούτων ά^αφερομένων, έξάγεται δτι σκοπός τοΰ πονήματος ήν διά κανόνος σταθερού καί άμεταβλήτου νά έπενέγκη είς τήν γλώσσαν ενότητα
καί ορθότητα καί ν’ άγάγη είς τεχνικήν αρμονίαν τήν άστατον χρήσιν.
Καί άπέφυγε μέν τόν σχηματισμόν νέων καί άσυνειθίστων ονομάτων,
έπειράτο δμως νά ρυθμίση τούς τύπους τής κλίσεως καί τοΰ σχηματισμοΰ κατά κανόνας δεδοκιμασμένους. Τό πρώτον βιβλίου φαίνεται δτι
έπραγματεύετο γενικώς περί τής άνάγκης καθαρού λατινισμού έν τή ρη
τορεία καί έν τή φιλοσοφία,περί τής άρχαίας λατινικής φωνής καί περί
δυνάμεως τών γραμμάτων- τό δέ δεύτερον ’ίσως μέν καί περί ορθογρα
φίας, άλλά βεβαίως περί κλίσεως καί σχηματισμού.
Ό Κικέρων γινώσκεται κοινώς ώς ρήτωρ, άλλ’ ούχί καί ώς γραμ
ματικός. Καί δμως δύο τών έπισημοτάτων συγχρόνων γραμματικών,
ό Ούάρρων καί ό Καϊσαρ, άφιέρωσαν τά συγγράμματα αύτών είς
αύτόν. Έσχεδίαζε δέ, ώς προκύπτει έκ τής ρητορικής αύτοΰ, καί
νά καταρτίση γραμματικήν καταφαίνουσαν πώς φευκτέοι οί βαρβαρισμοί καί οί σολοικισμοί, άλλ’ ώς φαίνεται,ή περί τούτου ύπόσχεσις αυ
τού δέν έπληρώθη. Έν τούτοις περί τής περί γλώσσης άμφισβητήσεως
τών κειμένων εξηγείται τήν γνώμην αύτοΰ, καθ’ ήν ούτε πασαι αί λέ
ξεις είναι φυσικαί καί πρωτότυποι, ούτε πάσαι εύρημέναι. Ούτε την
άναλογίαν, ούτε τήν άνωμαλίαν έλάμβανεν ώς γνώμονα, άλλά παρεδέχετο τήν εύφωνίαν ώς βάσιν εις τόν σχηματισμόν έν δυσκόλοις περιστάσεσι. Φαίνεται έκ πρώτης δψεως παράδοξον δτι καί Έλλην γραμ
ματικός, ό Δίδυμος, ήσχολήθη περί τά τής ρωμαϊκής γλώσσης, γράψας
περί τής παρά 'Ρωμαίοις άναλογίας- άλλ’ εύεςήγητον άλλως, δτι λό
γιοι 'Έλληνες καταφυγόντες είς τήν τότε κοσμοκράτορα 'Ρώμην ήναγκάζοντο νά έφαρμόζωσι τήν παιδείαν αύτών είς τήν τότε αύθεντικήν
νλώσσαν τοΰ κόσμου.
Καί παρά Κυντιλιανώ εύρίσκονται άξιόλογα πράγματα δηλοΰντα
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την κα-ιάστασιν έν η διετεΆεί ή Λατινική γραμματική περί τά τέλη τοΰ
πρώτου άπό Χρίστου αίώνος. Σημειωτέον δτι ό Κυντιλιανός ύπελάμβανε τήν αναλογίαν ώς φιλοσοφικώς ορθήν οδόν είς έξήγησιν τοΰ αλη
θούς και καθαρού τύπου της γλώσσης, άλλ’ ούχ ήττον έθεώρει ώς συντομωτέραν και εύχερεστέραν οδόν τήν συνήθειαν, άλλα τήν τών λογιών,
ούχί δέ τών κατωτάτων τάζεων τοΰ λαοΰ, αΐτινες λαλοΰσιν ήμαρτημένως. Ό Κυντιλιανός τάς προ αύτοΰ δύο άρχάς ratio et COnsuetudoέτετραπλασίασεν ώς έξης- ratio,vetustas,auctoritas et conSUetudo, άλλά πρόδηλον ότι τά τρία τελευταία ονόματα παρέχουσι
συγγενή ιδέαν, γεννηθείσαν έκ τής τάσεωςτοΰ όρίσαι άκριβώς τήν άστατον χρήσιν τής γλώσσης. Vetustas παρ’ αύτώ είναι ή χρήσις τών άρχαίων χρόνων, auctoritas έπισήμων ρητόρων καί ιστορικών, COnsuetudo ή κοινή ομολογία. Περί δ’ εύρέσεως τής γλώσσης άκολουθεί μέν
τω Κικέρωνι, φαίνεται όμως κλινών είς τήν γνώμην δτι αί λέξεις εύρέθησαν. Έστίν δτε δέ όμιλεϊ καί περί πρώτων όνοματουργών.
'Εκ τών είρημένων καταφαίνεται έν όλίγοις καί ή έν 'Ρώμη μεγίστη
διάδοσις τών τοιούτων ζητήσεων- άλλ’ είς έκπληξιν άληθώς άγει τό
μέγα πλήθος τών περί τούτου βιβλίων, ών μόλις σώζονται τά ονόματα
καί ταΰτα κεκολοβωμένα. Άλλά καί σωζόμενα ύπάρχουσιν ούκ ολίγα.
Ό γραμματικός Πρόβος έχει μικρόν, άλλά σαφέστατον βιβλίου. Κατά
ΓΙρόβον ή γλώσσα σύγκειται έξ άναλογίας καί άνωμαλίας- καί άναλο
γία μέν έστιν ορθός λόγος έπικρατών κατά πάσαν τήν κλίσιν, άνωμα
λία δέ λόγος άναμιγνύς, μεταβάλλων ή έλλείπων καθ’ δλην τήν κλίσινούτω lepus, leporis (ένθα μίγνυται ό λόγος), jupiter, jovis (ένθα
Η·£ ταβάλλεται); mane, dapis, frugis (ένθα ελλείπει). Ούτω καί κατά
τα λοιπά τοΰ λόγου θεωρητέα ή άναλογία καί ή άνωμαλία. Παν μέρος
λόγου, οπερ ούτε άναμίγνυσιν, ούτε μεταβάλλει, ούτ’ έλλείπει κατά τήν
κλίσιν άνήκει είς τήν άναλογίαν- τό δέ μιγνύν, μεταβάλλον ή έλλείπον
κατά τήν κλίσιν κλητέον άνώμαλον.
Τοιαΰταί τινες ζητήσεις άκολουθοϋσι καί κατά τόν τέταρτον καί
πέμπτον αιώνα μέχρι τής καταστροφής τοΰ δυτικοΰ βασιλείου. Καί
μετέπειτα δέ, περί τάς άρχάς τής έβδομης μετά Χριστόν εκατονταε
τηρίδας, ήσχολήθη περί ταΰτα Ισίδωρος ό 'Ισκαλός.
Άνακέφαλαιοΰντες τά λεχθέντα, εύρίσκομεν δτι κατά τήν περί γλώσ
σης άμφισβήτησιν είς τρεις γνώμας έξέπεσον οί φιλόσοφοι τής άρχαιότητος, τάς μέν δύο έκ διαμέτρου άντικειμένας καί ούδένα μέσον δρον
δεχομένας, τήν δ’ έν τω μέσω κειμένην οίονεί συμβιβαστικήν. Οί αέν
δηλονότι έδέχοντο δτι τά ονόματα είναι yeffet, άναγκαϊα δηλαδή παρε
πόμενα τών πραγμάτων, ώς αί άκτίνες τοΰ ήλιου, αί σκιαί τών σω
μάτων, τ’ άπεικονίσματα τών κατόπτρων καί τά τοιαϋτα- οί δέ τού
ναντίον δλως αύθαίρετα, κατά τό δοκοΰν τών άνθρώπων τιθέμενα. 'Ο
Πυθαγόρας, δεχόμενος πρώτον ονοματοθέτην καί όνοματουργόν, άδηλον
πώς ένόει τό πράγμα, άν δηλαδή ό όνοματουργός ούτος, άνωτέρας φύσεως ών, έθηκε τά ονόματα yeffet, έκ τής ουσίας αύτών προκύπτοντα,
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ή, κατά τούς εύρετάς τών άλλων τεχνών, έπενόησεν αύτά ίδιογνωμόνως, καί τότε εΐναΓ
’Έρχεται τελευταϊον ή τρίτη γνώμη, ήτις,
πειρωμένη νά συμβιβάση τάς δύο έναντίας γνώμας, άποφαίνεται ότι
ούτε δλως φύσει ούτε δλως θέσει είναι τά ονόματα, άλλά καί φύσει καί
θέσει. Τοιαύτην γνώμην έπειράσατο νά δώση ό Πλάτων εις τό ζήτημα
έν τω διαλόγω Κρατύλω. Αναιρέσας πρώτον τήν γνώμην τοΰ θετικοΰ
Έρμογένους, άνήρεσεν έπειτα καί τήν τοΰ φυσικοΰ Κρατύλου. Ο Σω
κράτης (ό Πλάτων δηλαδή διά τόν Σωκράτη) λέγει δτι, ίνα εύρεθή τό
πράγμα, πρέπει νά έλθωμεν έκ τών συνθέτων είς τά άπλά, έκ τούτων
δέ πάλιν είς τά άπλούστατα, οία είναι τά στοιχεία. Είς τά στοιχεία
λοιπόν απονέμει τήν δύναμιν, άλλ’ ή πολυχρονιότης, αι προσθηκαι και
άφαιρέσεις κτλ., έπήνεγκον τοιαύτας μεταβολάς, ώστε είναι άδύνατον
νΰν νά εύρωμεν τήν άρχήν. Καί άλλοι δέ μετά τόν Πλάτωνα φιλόσοφοι
ταύτην τήν λύσιν κατά τό μάλλον καί ήττον παρεδέξαντο μετ’ ολίγων
παραλλαγών. Ό ’Επίκουρος λ. χ. έδέχετο δτι μόνον τά πρώτα ονό
ματα ήσαν φύσει «άπορρηξάντων τών πρώτων άνθρώπων τινάς φωνάς
μετά τών πραγμάτων.... 'Ύστερον δέ κοινώς καθ’ εκαστα,^θνη τά ίδια
τεθήναι, πρός τό τάς δηλώσεις ήττον άμφιβόλους γενέσθαι άλλήλαις,
καί συντομωτέρας δηλουμένας». Ο ό’ Αριστοτέλης είπε «φύσει τών
ονομάτων ούδέν έστι» καί «λόγος δέ έστι φωνή σημαντική κατά συν
θήκην.» Έπειράσαντο δέ οί σχολιασταί τοΰ τών Σταγίρων φιλο
σόφου νά συμβιβάσωσιν αύτόν πρός τόν Πλάτωνα καί τόν ’Επίκουρον.
Κατά τ’ άνωτέρω όρθώς φιλοσοφηθέντα ύπό τών άρχαίων καί ιδίως
τοΰ ’Επικούρου, ή άνθρωπίνη γλώσσα δύναται νά παρομοιωθή τή γρα
φή. Ή γραφή, πριν ή καταστή άλφαβητική, έγένετο πρώτον ιερογλυ
φική. Τανΰν ή γραφή, άλφαβητική ούσα, κατάδηλοί ούχί τήν φύσιν
τών δντων, άλλά τήν φύσιν τών φωνών, δι’ ών καλοΰμεν αυτά- άλλά
τότ’ έξεδήλου αύτήν τήν φύσιν τών πραγμάτων (διά ζωγραφήσεως αυ
τών). Ούτω και ή γλώσσα έπειράτο κατ’ άρχάς νά έξηγήσηται όσον
ένεστι τά πράγματα διά τής άπομιμήσεως τών ήχων (οθεν αί λέξεις
φλοίσβος, συρίζω, γράφω, κόπτω κτλ.), έπειτα δ’ έκ τών άρχικών
έκείνων λέξεων έσχημάτισε πλησμονήν άλλων λέξεων διά παραγωγής,
συνθέσεως καί άναλογίας. "Οθεν έκ τής πεποιημένης λέξεως γράφω
παρήχθησαν αϊ λέξεις γραφεύς, γραφικός, γράμμα,-γραμματεύς, γραμματεύω κτλ. καί ειτα διά συνθέσεως μετ’ άλλων λέξεων, πλείσται δ'σαι
άλλαι, οίον τυπογράφος, τυπογραφία, τοπογραφώ, _ τυπογραφείου κτλ.,
λιθογράφος, λιθογραφία, λιθογρα’φώ, λιθογραφείον κτλ. Φυσικώς ό άν
θρωπος ήναγκάσθη νά όνομάση πρώτον τά πράγματα τ’ άναγόμενα είς
τάς ποώτας αύτοΰ χρείας- έκ τούτων δέ τών ονομάτων μετέπειτα ευ
κόλως προέκυπτον, ώς τοσοΰτοι κλάδοι έκ δένδρου, τά μετέπειτα.
(1899)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ

ΣΤΟΑ

Manchester 17η Μαϊου 1898

’Αξιότιμε χ. Ί. Ά ρ σ έ ν η,

Σας προσφέρω τάς εγκαρδίους εύχάς καί τά θερμά συγχαρητήρια του συζύ
γου μου διά τήν «Ποικί.Ιην Στοάν» τοΰ 1898, ης ή αληθώς θαυμασία επιτυχία,
όφειλομένη εις τήν διαποεπή υμών Διεύθυνσιν, τιμά τήν φιλολογίαν τοΰ 'Ελ
ληνικού ’’Εθνους.
ΕΙσθε πολύ πολύ καλός διά νά δημοσιεύσητε έν τω τόμω τοΰ 1898 τοΰ λαμ
πρού έογου Σας τήν εικόνα τοΰ συζύγου μου και έμοΰ. Δεν έποαξά τι έκτακτον
διά νά γίνηται περί έμοΰ λόγος, αλλ’ απλώς το καθήκον μου προς τήν Πατρίδα
καί τον πλησίον, πάντοτε δ’ αισθάνομαι, ότι οΰδέν οφείλεται εις εμέ, καθ’ οσον
ποθώ τδ άπειρον, το άπέραντον, τδ τέλειον ύπέρ τής EJJatioc μου τής γλυκείας
μου Πατριδος.
’Αείποτε ΰπήρξαμεν φίλοι τοΰ ώραίου καί πλουσίου Έθνιχοΰ σας πονήματος
καί πάντοτε άγοράζομεν τούς ετησίους αυτοΰ τόμους,οπουδήποτε καί αν εύρισκώμεθα. Οΰτω παρακολουθοΰμεν τήν πρόοδόν του, ήτις σας τιμά μεγάλως καί σας
καθιστά άςιον τών είλικρινεστέρων συγχαρητηρίων.
Πέμπω ύμϊν έσωκλείστως έν έργον μου, δπερ ευελπιστώ, οτι θά δημοσιεύ
σητε εύγενώς έν τινι γωνία τοΰ τόμου τοΰ 1899 τής φιλτάτης μοι «.Ποικί,Ιης
Στοάς», ήν έκ νεότητος ήγάπησα και εις τας σελίδας τής όποιας δέν λησμονώ,
οτι έφιλοξενήθησαν τά πρώτά μου δοκίμια.
Παρακαλώ ύμάς αξιότιμε κ. Άρσένη, ϊνα μέ θεωρήτε πάντοτε φίλα φρονού
σαν τή αγαπητή «Ποικί.Ιη Στοά», εύχομαι δ’ εϊς αύτήν από ψυχής μέγα μέλ
λον καί θερμοτάτην ύποστήριξιν.
Μετά πολλής ύπολήψεως καί έκτιμήσεως
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΠ ΓΡ. ΖΛΑΤΑΝΟΥ
( ’Αθηναία)

ΓΕΝΝΗΘΗΣΑΝ έν τή αύτή γειτονία, έξ απαλών
δέ ονύχων συνανεστρέφοντο πρός άλληλα τά παιδία
ταΰτα, φοιτώντα έν τω αύτω σχολείω, καί έκκλησιαζόμενα έν τω αύτω ένοριακώ ναώ, τής μικράς
πολίχνης έν ή τό πρώτον είδον τήν ημέραν.
Σύν τή ηλικία συνηύξανε καί ή νοερά άνάτυξις τών τρυφερών τούτων ύπάρξεων, τών όποιων
ήν αρμονίαν τοΰ βίου ουδέ νεφύδριόν τι τότε έτάρασσεν ! — Όποΐαι ήμέραι άθωότητος, ήμ.έραι χα
ράς καί άρρητου θυμηδίας,είναι αί ήμέραι εκείνα*. τοΰ
σχολικού βίου,καθ’άςτις άφοσιοΰται έν τοίς μαθήμασι,
καί μετ’ αύτώ> τοϊς συμμαθηταίς. Τάς ήμέρας ταύδυσκόλως τις λησμονεί, οπουδήποτε καί αν ρίψη αύχης, διότι αισθάνεται οτι είναι
αι συνδεδεμένος μέ δλας
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έκείνας τάς ποτέ μικράς ύπάρξεις, άς ό άγριος βορράς διασκορπίζει
απανταχού, καί κατά τό δοκοΰν αύτω !
Οΰτω καί ό νεαρός Φώτιος Φωτεινός συνεδέθη δι ’ ειλικρινούς φιλίας
μετά τής παιδικής του συντρόφου,τής Ειρήνης Θεογένους.—Συνηύξανον
όμού ώς πτηνά ήδελφωμένα. Πολλάκις οί πρωινοί περιπατηταί τής Λεω
φόρου Β. συνήντων τάς δύο ταύτας νεαράς ύπάρξεις διευθυνομένας έν τω
σχολείω, άλληλοκρατουμένας, και γελώσας χαρμοσύνως δι’ ότι δή
ποτε έβλεπον, καί μέ όποίονδήποτε συνήντων προ αύτών... ’Αληθώς ώς
ή χρυσαλλίς έλαφρά έφαίνετο βαδίζουσα ή Ειρήνη, τό δέ ροδόχρουν της
πρόσωπον, έρόδιζε πλειότερον έτι, οτε ό Φώτιος τή ύπεψιθύριζεν
άστεΐον τι, τ’ όποιον τή έδημιούργει τήν ίλαρότητα.—ΤΠτο γλυκυτάτη
ύπαρξις ή Ειρήνη, ή δέ μελάγχρους καί ζωηρά φυσιογνωμία της, έμαρτύρει οτι έγεννήθη ούχί έν τω Βορρά, άλλ’ ύπό τόν ζωογόνον ούρανόν τής 'Ελλάδος. — Δύο λακκίσκοι σχηματιζόμενοι έπί τών δροσερών
παρειών της οσάκις έγέλα, ώμοίαζον φωλεάς έρώτων. — 'Ωραία πολύ,
καί φαιδρά κορασίς, πλήν ώς νεάνις άτυχεστάτη, διότι ή σκληρά
μοίρα έμειδίασεν αύτή πικρόν μειδίαμα, παρά τό λίκνον της, βρέφους ούσης. — Ό Φώτιος έσπούδαζε καί ή Ειρήνη ομοίως, όμού δέ παρήτησαν
τό σχολείον, άλλ ’ ή φιλία διέμενε πάντοτε σταθερά. — Κατ’ ολίγον τά
παιδία είσήλθον έν τή νεανική ζωή, τάς δέ φαιδράς παιδιάς τού σχο
λείου διεδέχθησαν τερπνότατα όνειρα μέλλοντος. . — Ποσάκις οϊ εσπε
ρινοί περιπατηταί τών άγρών δέν συνήντησαν αύτούς έν τή έξοχή, ή
καθημένους παρά τό χείλος τού κελαρύζοντος ποταμίσκου. — ’Εκείνη
ότέ μέν έπακουμβώσα έπί τοΰ ώμου του, καί έκφυλλίζουσα λευκήν μαρ
γαρίταν τών άγρών, καί μέ τό «Μ’αγαπάς, δέν μ’ αγαπάς», έςέβαλον
όμού έπιφωνήματα χαράς, ή έφαίνοντο ώσεί διερωτώντες ό είς τόν άλ
λον περί τών κατακλυζόντων τήν καρδίαν των αισθημάτων. — Ότέ δ’
έκείνος συλλέγων άγρια ρόδα καί περιπλοκάδας καταπρασίνους έκόσμει
δι’ αύτών τήν ώραίαν παρθένον, ήτις τήν ώραν έκείνην έφαίνετο ώς
Δρυίς, καθημένη έπί τού Χλοερού Θρόνου της ! — Καί τό γλυκύ στόμα
τής κόρης 'έψαλλε άσμάτιόν τι τερπνόν ή τούναντίον μελαγχολικόν τι
μάλλον ύπενθυμίζον τόν ζοφερόν βίον άγνώστου τίνος κόρης,άποθανούσης
προώρως καί πρό τών βαθμιδών τού ύμεναίου. — Ήτον εύτυχής τότε
ή Ειρήνη, άτενίζουσα τήν μειδιώσαν έσαεί μορφήν τού καλού της,
δστις δέν έζη, ή δι’ αύτήν, άπαύστως δέ προελάμβανε καί τάς μικροτέρας τών επιθυμιών της, — Ό χρόνος διήρχετο ήσύχως τήν τροχιάν
του, οτε ήμέραν τινά ό Φώτιος Φωτεινός έξυπνήσας, εύρεν έπί τής τραπέζης του έπιστολήν τού έκ πατρός θείου του Γεωργίου Φωτεινού,μεγαλεμπόρου έν Μελβούρνη,δι’ής ούτος τόν διέτασσεν,ϊν’άμέσως κατευθυνθή,
παρ’ αύτω, καί άναλάβει τήν διεύθυνσιν τού μεγάλου έμπορικού οίκου,
όστις ειχεν ανάγκην διευθυντού, έκείνου άσθενούντος έπικινδύνως.— 'Ως
κεραυνόπληκτος έμεινεν άναλογισθεις οτι θ’ άπεχωρίζετο τής νεαράς
του φίλης ! ! — ’Εσκέφθη τό πράγμα σπουδαίως, καί δέν ήδυνήθη νά
συγκρατήση άράν κατά τής είοημένης έπιστολής, ήτις τοσούτον ξηρά
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λήθην.Έλησμόνησεν ό σκληρός καί Ειρήνην, καί όνειρα γλυκύτατα, καί
δρκους, καί τόσα άλλα... Έσκέπτετο δτι δέν ήτο μόνος αύτός ό νυμφευθεις τό χρήμα, διότι πρό αύτοΰ καί μετ’ αύτόν τοσούτους είχε μιμητάς
καί οπαδούς ! Καί ούτω έπαρηγορεϊτο.—Διά τήν άτυχή δμως Ειρή
νην τό παν άπό τής άποφράδος έκείνης ήμέρας ήλλαξε’ έσκοτίσθη
ό νοΰς καί ή καρδία της, καί ώς πληγωθείσα καιρίως δορκάς έρρίφθη
τήν ιδίαν εσπέραν έξω τοΰ οίκου ψιθυρίζουσα λόγους άσυναρτήτους καί
λυπηρούς ! — Ή τάλαινα κόρη σύν τή καρδία άπώλεσεν άνεπιστρεπτεί
καί τόν νοΰν ! . . .
ΙΙαρήλθον έκτοτε έτη πολλά καί ή Ειρήνη πάντοτε ώραία,
πλήν ήδη μέ δμμα άπλανές καί βήμα άπλανέστερον, βαδ'ίζει μέν
είς τά πέριξ, ώς καί άλλοτε, στολίζει δέ τήν κεφαλήν της μέ χλοεοάς περιπλοκάδας, ή ρόδα τών άγρών, ή καθημένη παρά τό χείλος ρύακος άκροαται τής ψαλλούσης άηδόνος καί μέ τό γλυκύ άσμα βαυκαλιζομένη κλίνει περιλύπως τήν ώραίαν της κεφαλήν, ψιθυρίζουσα άκαταλήπτους λέξεις, άς μόνη ή νύξ άκούει, μάρτυς άκοίμητος τών βασάνων
τής κόρης, καί ή πέραν νήθουσα ποιμενίς, ήτις άμέριμνος φυλάττει τά
έπί τής πρασίνου χλόης έσπαρμένα τήδε κάκείσε καί βελάζοντα πρό
βατά της, θαυμάζουσα τήν πιστήν Ειρήνην, τήν μή συγκοατοΰσαν
κατάραν κατά τοΰ σκληρού καί άχαρίστου Φωτεινού, δστις καί αύτός
ήδη άτυχέστατος έν τώ συζυγικώ βίω ματαίως προσπαθεί νά καταπνίξη τήν τύψιν τού συνειδότος . . . 'Ως φάσμα ήμέρας τε καί νυκτός,
τόν παρακολουθεί ή είκών τής άτυχούς κόρης, ής συνέτριψε διά τών
ιδίων χειρών του, τήν ύπαρξιν, τήν ζωήν, τήν χαράν . . .
Καί ή Ειρήνη πρωίαν τινά εύρέθη νεκρά έπί τοΰ αύτοΰ εδράνου
όπου ποτέ όμοΰ έκάθητο μετά τοΰ νεαρού της φίλου. ’Έφερε λευκήν
περιβολήν, ώς ή άθωα καί άσπιλος παρθενική ψυχή της, έκράτει δέ διά
τών άπεσκληρημένων δακτύλων της ρόδον ξηρόν καί φυλλορροούν, συμβολίζον εύκρινώς τήν προδοθεϊσαν ύπαρξιν της... Ούτω δέ πλέον μετά
τής άποπτάσης άθώας ψυχής τής προδοθείσης κόρης άπέπτησαν καί
τοσαύται γλυκεϊαι άναμνήσεις συντριβείσης εύδαιμονίας.

ξηρά, τώ έπέτασε νά ύπάγη τοσούτον μακράν. Καλλίτερον νά μήν είχε
ποτέ τοιοϋτον θειον, δστις τυραννικότατα τώ συνέτριβέ τό νήμα τοσούτων ώραίων ροδοχρόων περί μέλλοντος ονείρων. — «Θά φύγω δ’.’ ολίγον
καιρόν μά την αλήθειαν, άλλά ούδέ Θεός ούδέ άνθρωποι θά μέ συγκοατήσουν έν τή άπωτάτη Μελβούρνη. Δι’ έμέ πλούτος καί δόξα είναι
έν καί μόνον ό'ν, δι’ έμέ τό παν είναι ή γλυκεία μου Ειρήνη . . . Θά
ύπάγω είς Μελβούρνην με'ν, άλλ’ εις διάστημα δύο έτών έσομαι όπίσω,
ϊνα μήν φύγω ποτέ». Ή άπόφασις τέλος έγένετο καί αί άποσκευαί
ήτοιμάσθησαν ταχέως καί έτέθησαν έπί τοΰ άτμοπλοίου. — Πραγματι
κός συγκινητικωτάτη ύπήρξεν ή στιγμή έκείνη καθ’ ήν ή νεαρά κόρη
έκφρων έκ λύπης έκλινε μελαγχολική τήν ώραίαν της κεφαλήν . . . Τά
δάκρυά της δμοια μαργαριτών, έκυλίοντο τό έν μετά τό άλλο έπί τών
ώραίων παρειών της, τάς όποιας ούδείς χρωστήρ ζωγράφου ήδύνατο ν'
άναπαραστήση τοσούτον ζωηρώς, καί μετά τοσαύτης ουσικής χάριτος.—
Προαίσθημά τι τή έλεγε «νά μήν τόν άποχωρισθή ποσώς», άλλ’
ανάγκη γάρ καί Θεοί πείθονται, ή δέ Ειρήνη έπρεπε ν’ άποχωρισθή τοΰ
Φωτίου, καί εκείνος μέν νά ύπάγη είς τήν Μελβούρνην, αύτη δέ ορφανή
πλέον, καί παντέρημος κόρη, νά διαμείνη έν Έλλάδι. — Άφ’ ής έποχής άπώλεσε τούς προσφιλείς της γονείς, ήδη τό πρώτον ήσθάνθη έν τή
καρδία της τήν μόνωσιν, ήδη ήσθάνθη τό κενόν.—«Χαϊρε Ειρήνη ήσαν
οί τελευταίοι λόγοι του Φωτίου’ δι’ έμέ Σύ είσαι ό πλούτος, δι’ έμέ Σύ
είσαι τό παν !... Μήν άγαπήσης άλλον,έσομαι νοερός μετά Σου.» — Φί
λημα ύστατον διεδέχθη τούς λόγους τούτους τούς πλήρεις έλπίδος,φίλημα
δπερ φαίνεται έφθόνησεν ή σκληρά καί άπηνής μέγαιρα ειμαρμένη ! —
Άπεχωρίσθησαν μετ’ έλπίδων γλυκύτατων περί μέλλοντος κλπ. ή δέ
ήχώ έπανέλαβε τούς δρκους των, τό δ’ εϊρον μιμητικόν πτηνόν μετέδωκε τούς λόγους των είς τό άχανές τής φύσεως, ϊνα μήν έπαναληφθώσι ποτέ πλέον.
Αί ήμέραι παρήρχοντο καί οί μήνες έπίσης, αί δ ’ έπιστολαί τόν
δύο τούτων άγαπωμένων ύπάρξεων διεδέχοντο ή μία τήν άλλην . . .
ΙΙαρήλθον τρεις, τέσσαρες, εξ, έννέα μ-ήνες, έτος ολόκληρον, καί
αί έπιστολαί έξηκολούθουν τακτικός άφικνούμεναι, μετ' ού πολύ δμως
ήρχισαν άραιούμεναι μέχρις εντελούς έκλείψεως αύτών. — Ό Φώτιος
έπαυσε νά γράφη πρός τήν άτυχή Ειρήνην, ήτις πιστοτέρα αύτοΰ
καί μέ τήν καρδίαν συντετοιμμένην έτι έκ λύπης, έπανελάμβανεν άδιακόπως τούς ύστάτους λόγους έκείνου, δστις άναχωρών τή είπε «Χαϊρε
Ειρήνη, δι έμέ Σύ είσαι ό πλούτος, δι’ έμέ Σύ τό παν’ μήν άγαπήσης
άλλον έσομαι, νοερός μετά Σού». ’Εκ τών δύο μόνον έκείνη ύπήρξε πι
στή, διότι πρωίαν τινά ό τηλέγραφος άνήγγειλεν δτι ό Φώτιος Φωτει
νός κληρονομήσας τόν άποθανόντα θειον του, έπέστρεφε νυμφευμένος
μετά τίνος χήρας πλούσιας μέν, άλλ’ άσχημοτάτης. — Ό νεαρός της
σύζυγος ούδέν φαίνεται ένυμοεύθη έξ αύτής ή τό βαρύτατον θυλάκιόν
της, δπερ δι’ αύτόν κατέστη τό μυθολογούμενου ύδωρ τό έπιφέοον τήν

»

Άνωθεν τού εδράνου έφ’ ού ή Ειρήνη εύρέθη ύπνώττουσα τόν
ύστατον ύπνον, ανθισμένη άμυγδαλή ραίνει άφθόνως τήν νεκράν παρ
θένον διά τών άνθέων της, ά-ινα ό ψυχρός πρωινός άήο τινάσσει δίκην
φιλόστοργου χειρός έπί τού πτώματος τής τοσούτον λυπηράν ιστο
ρίαν έχούσης άτυχούς νέκρας, άπό καιρού δ’ είς καιρόν διακόπτει τήν
σιγήν τής έρημίας ό μακρόθεν άκουόμενος γδούπος τού έκ τών υψηλών
βράχων κυλιομένου ύδατος, ή τό άσμα τών ύαλλόντων πτηνών, τών
μόνων καί μετά θάνατον πιστών συντρόφων έκείνης !..........................
Καί σήμερον έτι έπί χλοεράς γωνίας γής, ό καταπεπονημένος οδοι
πόρος άνακόπτει τό βήμα κάτωθεν παχυσκίου δρυός, δπου λευκός σταυ
ρός μνήματος, έστεμμένος ύπό καταπρασίνου κισσού, δεικνύει τόν τό
πον ένθα έκείνη άπέθανε καί έτάφη. Φίλη άγνωστος χειρ έχει χαράξει
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έπι τοϋ σταυρού τ’ άρχ'.κά γράμματα Εί — Θ. κάτωθεν δέ «ή σκληρώς προδοθεϊσα ορφανή» . . . Έκτοτε δ’ ετησίως στέφανος λευκάνθεμων
στολίζει τόν μεμονωμένον τούτον τάφον.
Μαντζεστέρη 20 Μαιου 1898
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡ. ΖΛΑΤΑΝΟΥ

ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗΣ ΒΡΑΔΎΑΣ

I
ΕΓΕΙΡΕ τδ φεγγάρι στο βουνό
κ’ έσούστηκε στή μακρυνή του άκρη
και στάζει τιόρα από τδν ούρανδ
σταλαγματιές τδ διαμαντένιο δάκρυ

Ώ μυστικό παράπονο
πού στήν καρδιά μας σιγοβρέχεις !
Άπδ ποια μάτια αθάνατα
βροχή τών άστρων έτσι αιώνια τρέχεις ;

II
Τά όνειρα τ’ ατέλειωτα
στά στήθη μου σπαράζουν
κι’ οί πεθαμένοι πόθοι μου
καινούργιους πόθους βγάζουν

Τδ στόμα μου έσφάλισε
δ χάρος με σφραγίδα
για νά μή βγή άπ’ τά στήθη μου
καμμία πιά ελπίδα.
’Αδίκως πιά τδ βλέμμα μου
κάτι στά ψηλά ζητάει . . .
ή σάρκα πιά άπόκαμε
καί ή ψυχή πετάει . . .
(Φεβρουάριος 1899)
γ. β. τςοκοπουλοι

#
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Ιωαννου Αρςενη « Ποικίλη Στοά »

®

19

ΑΙΓΑΣ μόνον γραμμάς.
’Ολίγα, άνθη.
τρεις στιγμάς άπο τόν βίον της. Δύο τρία φύλλα
χάρτου άνελίσσω λευκού, άπο τον όποιον άποτελεΐται το
ποίημα της ύπάρξεώς της.
Ποίηυ.α άπό δέκα εννέα — όχι έτη — σονέττα.
Εις την ίμερόεσσαν άκτην τού Φαλήρου μίαν εσπέραν τήν
εΐοχ ν’ άντιπαρέρχηται μέ τό άγαλματώδες ανάστημα, μέ
μίαν έρυθροτάτην φλόγχ ζωννύουσαν— ώς φόρεμα
ό στήθος. Ήσαν τόσχι έκεϊ κάτω καλλοναί—νύκτες άλησυ.όνητοι τοΰ ’Ιουλίου
τόσοι οφθαλμοί. Αύτήν προετίμων όλοι, αύτή εΐλκυε
— τόσχ [χειοιά[Αχτχ, %υ«.
την προσοχήν κχί, ιδία τήν έκτίμησιν. Δέν ήτο μόνον τό ώραΐον, τό
ευλύγιστου , τό ύψίκορμον ανάστημα, άλλ ’ ήτο τό κουρασμένον καί άφε’ όποιον έμαγνήτιζεν ήτο ή γαλήνη τών οφθαλμών ή
λες βάδισμα,
όποια έμελαγχόλει. Και την είδα νά διέοχηται, όχι εις την πλατείαν
πλέον, άλλ’ ώς άνάμνησις εις τά βάθη τού νού . . .

ί

Εις αίθουσαν, τήν είδα πάλιν, φωτολαμπή. Ό βόμβος τών Άπόκρεω
έκορυφούτο εις έκφρονα ώρυγήν. Καί έν τή παραφροσύνη εκείνη τών
προσποιητών καγχασμών, τών διαβολικών πειραγμάτων, έν τω έγκοσμίω
έκείνω κονιορτώ, αύτή άνέφελος, λευκοφόρος,άπρόσβλητος άπό τήν άνθρωπίνην ματαιότητα—ώς μία άρχαία Έλληνικη προτομή έπί λευκού
στυλοβάτου — ΐστατο ύπέρ τούς μαινομένους ομίλους. Μέ την γλυκεϊαν,
τήν έλαφρώς ψύχραιμον φυσιογνωμίαν έ'πειθεν ότι ήτο παρεπίδημος, διελάλει οτι ήτο μία είκών φευγαλέα χαράς διαρκεστέρας, χαράς ήν δέν
γνωρίζει ή σάοξ, δέν θίγει ό πειρασμός, άλλ’ εις τήν οποίαν εντρυφώ
άπλήστως τό πνεύμα καί μόνον τό πνεύμα, ή ψυχή, τό ιδεώδες !
Και μίαν άλλην εσπέραν οϊα άπόλαυσις, όταν έςηυγένισε τόν γέλωτα,
καί τόν έσκόρπισεν έν τή λεπτοτέρα έκδηλώσει του, άπαγγέλλουσα ένα
μονόλογον, τόν όποιον μέ θλϊψιν εξομολογείται οτι έγραψε χάριν αυτής
ό καί τάς έπιμνημοσύνους ταύτας γραμμάς χαράττων. Μέ ποιαν χάριν
έδιδεν αύτοδίδακτος, τόν χρωματισμόν εις τάς λέξεις, όπως έδιδε τοιούτον

-;1ί
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Άποθανοϋβα έν Άθήναις τήν Ιόην 'Απριλίου 1898
(Έχαράχθη ή άνωτέρω είκών έν Γερμανία έπί τη βάοει τελευταίας φωτογραφίας,
φιλοτεχνηθείβης νπό της Ιδίας πολνκλανοτον κόρης)

καί έπί τής οθόνης, μέ ποιαν φυσικότητα διηγήθη τά παθήματα ενός
μελομανούς. Καμμία δέν θ’ άπαγγείλη πλέον —δέν πρέπει, ούτε θέλω—
τόν μονόλογον έκεϊνον, τόν όποιον έναπέθηκα, καθ’ ήν ημέραν εθάπτετο
ή κόρη, εις τό κοιμητήριον ώρισμένων φιλολογικών έργων μου, συνοεθέντων άρρήκτως πρός μίαν παροδικήν ζωήν.
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. . . Ητο νύξ. ’Από έν άνοιγμα τυχαίου τοϋ παραπετάσματος την είδα
έπί της κλίνης τοϋ θανάτου, "περικυκλουμένην άπό τούς οικείους της.
Είδα την κεφαλήν βεβυθισμένην εις τό λευκόν προσκεφάλαιον, θωπευομένην μελαγχολικώτατα άπο μίαν άσθενή άκτϊνα κηρίου. Καί ειχεν
όντως την δψιν κηρίου καταναλισκομένου ή λεία καί άπαστράπτουσα έκ
της αγωνίας μορφή της. Καί τό λευκόν έκεΐνο πρόσωπον τό άπαύστως
ψυχραινόμενου άπό τούς τιναγμούς τοϋ επιθανάτιου ρίγους, είδα επίσης
αναλλοίωτου, άλλ’ άκαμπτου έπί τοϋ φερέτρου, μετά δύο ημέρας, υά τό
περιζώνη πλημμύρα μύρωυ καί χρωμάτωυ. ’Γψηλά, έπί βάθρου, άυεπαύετο γαλήυιου το σκήυωμα, έπειτα άπο μαρτυρικού άγώυα, δυ έδοκίμασευ ή τόσου άβρά, ή τόσου ευαίσθητος, ή τόσου εύκολόσβυστος ώς
άφρός, σάρξ. ΤΗτο πολύς ό άγώυ μεταξύ θανάτου, θέλοντος νά κόσμηση
διά μιας ετι άκτΐνος τούς κελαινούς κευθμώνας του, καί τής γης, διαμφι—
σβητούσης πεισμόνως έν άπό τά γλυκύτερα, τά παρθενικώτερα στολί
σματα της.
Καί ύπερίσχυσεν ό αιώνιος νόμος.
Ή βία, δ θάνατος.
®
Ή λευκή κηδεία έπλησίαζεν είς τήν μοιραίαν γην. Αί φίλαι της αί
συνομήλικοι, έχουσαι δάκρυα πικρά είς τούς οφθαλμούς καί άνθη άφθονα
είς τάς χεϊρας, περιεκύκλουν
καθ’ δλην την έκφοράν τό
φέρετρου. Καί ήτο μία παρθενικωτάτη καί πρωτότυπος
προπομπή τής νεότητος, ήτο
μία μυρωμένη έμπνευσις, καθιστώσα πολύ κοινόν πάντα
θρήνον, μάταιου παν ελεγείου.
Καί ηλθεν έ’πειτα. ή άπηνεστέρα ε’.κών τοϋ πένθους,
ή σπαρακτική στιγμή καθ ’
ήν άφέθη το λευκόν φέρετρου
έπί τοϋ χείλους τοϋ τάφου καί
άπηλλάσσοντο ύπό τοϋ νεκροθάπτου αί έσταυρωμέναι χεϊρες καί οί συνηνωμένοι πόδες
άπο τών λευκών ταινιών — οί
τελευταίοι γήινοι ■ δεσμοί —
καί ώς « βροχή » επιπτον καί
έστοιβάζοντο έπάνω είς τό
άψυχον σώυ.α τ’ άνθη έκτι—
νασσομενα γύρω του τάφου
® ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΚΟΝΤΟΥ *··
άπό τόσους άβρούς δακτύλους
φωτογραφίας έν οικογενειακή ανμπλέγματι)
παρθένων καί έσχίζοντο οί
λευκοί άνθόπλεκτοι πέπλοι καί δι ’ ενός χοινίου τό φέρετρον ταλαντευό-

μενον, —ώς σχεδία φερομένη έδώ κ’ έκεΐ είς άγριον πέλαγος — κατεβιβάζετο, καί ή μορφή εκείνη ή τόσω άπαλή, κατά τήν στιγμήν τής
μεγαλητέρας έντάσεως τών άκτίνων τής μεσημβρίας, έδυε χωρίς έλπίδα
ν’ άνατείλη πλέον, είμή είς τόν κόσμον τής αιώνιας άνατολής, τοϋ αιω
νίου φιλήματος, τής αιώνιας γαλήνης.
’Εκεί ήτο ή θέσις της ! Καί &ν τήν εϊλκυε τήν δήμητραν Κοντού,
ολίγον πριν άποθάνη, ή ονειρεμένη γή τής Χίου, είς το αιώνιον έπρεπε
φώς ν ’ άπέλθη ή άψογος καλλονή, καί νά ήσυχάση τό πνεύμα έκεΐ, δπου
τώρα ζή άβασίλευτος καί μακαρία !
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ΔΑΦΝΙΣ

Κ' ENQi διηυ&υνόμην καί Εγώ δεν ήξεύρω που, Ιδού οτι συναντώ νυμφοστόλιστον των ’Α&ηνών κόρην, φερομένην μέ την χαρακτηριστικωτάτην Εκείνην
πάσης νεκρικής πομπής βραδύτητα προς τήν τελευταία* αυτής κατοικίαν. Ήτο
ώς μοί ειπον κόρη νεαρά καί αγα9ή καϊ ωραία. Αλλά τήν δψιν της δεν ήτενιΟα.
Έγώ τόν οποίον ή ξωή Εξοικείωσε με τόσοι πολλά πράγματα, δεν ήδννή&ην Ετι
νά Εξοικειωϋώ μέ τήν ιδέαν οτι μεταβάλλεται αίφνης ή ακμαία οώις κόρης είς
πελιδνήν δψιν νεκροΰ. Ήτένισα όμως Επϊ μακρόν είκοσι καί πλέον φιλάς αυτής,
αιτινες έπί τή ύστατη ταντη προπομπή Εφερον πασαι άνά χεϊρας άδρας άν&εων
δέσμας. Τ’ αν&η ταΰτα τά ώς προσφορά υπέρτατης αγάπης καί λύπης ούτω
μέχρι τοΰ έρημον τάφου κομιζόμενα παρ Εκείνων, αίτινες ήγάπων την ομήλικον
νεκράν, περίπου μέ σννδιήλλαξαν πρός τ’ άλλα άνϋη τ άποστελλόμενα είς
κηδείας, πρός τούς Εκ τεχνητών ιδία άνύέων στέφανους ονς παμμεγι στους κομιζουσιν οι μισ&ωτοί καί δή&εν φρακοφόροι νπηρέται τών κηδειών. Η έμπλεως
φίλτρου Εκδήλωσις αντη, — ήν άλλος &ά Εχαρακτήριζεν ίσως ώς μετεχουσαν και
ποιας τίνος Επιδεικτικής τάσεως Εκ μέρους τών νεαρών προπομπών, — ομολογώ
οτι μέ σννεκίνησεν Ετι μάλλον, και Εν άχανεϊ μελαγχολία ήρχισα διά χιλιοστήν
ίσως φοράν νά συλλογίζωμαι ποιος ό ποιητικώτατος οσω καί φθονερός άν&οπλόκος ό ούτω Εν μέσω τω Εαρι τής ζωής τα καλλιστα αείποτε δρεπων τών
άν&έων μας !............
ι ’ ίζ tiofjoov ι

DARAMOT
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ΣΤΟΑ

ΠΟΙΚΙΛΗ

ΝΕΚΡΗ
----- ♦----ΔΗΜΗΤΡΑ,

ΚΟΝΤΟΥ

Μενει βουβό κι’ ολόκλειστο τό στόμα
Και μόνη μας μιλεΐ ή άχνη άθωότη’Σ τά τόσα Ιδανικά, 'ς τ’ άγνό τό χρώμα
Τή πλειά ψυχρή θωρώ πραγματικό™.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

ΕΚ ΤΟΥ 11 λευκώματος ,,

Σ’ αύτό τό χαμογέλοιο σου, μάννας καρδιά όαγίζει,
Δάκουα απαντούνε καί λυγμοί,
ΚΓ αύτή τή μαύρη τή στιγμ-ή,
Ποιο τάχα όνειρο γλυκό, παρθένα σέ κοιμίζει ! . . .

Si
Ξύπνησε,
Ποϋ
Τής
Δήμητρα,

κόρη, ξύπνησε πριν σβύσης ’σαν τό κύμα
τό ^ουφα ή ακρογιαλιά . . .
Μάννας τή γλυκεία αγκαλιά,
πώς τήν παραιτάς, γιά νά κλεισθής σέ μνήμα ;

Ποϋ φεύγεις άνθοστόλιστη, παρθενικό στολίδι ; . . .
Πάρε τήν πρώτη σου πνοή
Γύρισε πίσω στη ζωη
Κι’ άφησε γ Τ άλλους τό βαρύ, τό μακουνδ ταζειδ

Μ ’ ένα χαμ όγελο άπαντα σέ λόγια πικραμένα,
■Άχ 1
Δέ ’ μπορεί νά σηκωθή,
Γιατ’ είναι τονειρο βαθύ . . .
Τόν ΰπνο τόν άξύπνητο κοιμάται ή παρθένα.

ΚΟΝΤΟΥ

Χωρίς νά μέ καλέοιίζ μοναχός ιιου,
Μέσ' "ς τό ναό σου μπαίνω αγάλι. 'γάλι,
Είς τή Θεά πού λαμπυρίζει έμπρός μου
Σά λειτουργός νά γύρω τό κεφάλι.
Είμαι νεκρός καί σέρνομαι έδά> 'πέρα
Γιά ναΰρω τή ζωή καί τήν ήμέρα.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Οΰτε οί θρήνοι τήν ξυπνούν, οΰτε πικρό τραγούδι
Τοΰ Χάρου διάβηκε ή πνοή
Κ’ εσβυσε νειότη και ζωή
Κ’ έλύγισε παντοτεινά τδ τρυφερδ λουλούδι ! !
ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

Γ.

ΔΕΝ
ΠΡΟ

ΤΟΥ

ΑΝΘΟΣΤΟΛΙΣΤΟΥ

γλυκό σέ στεφανόνει
τό νεκρό,
πικρό
σύ Δήμητρα, σύ μόνη.

&

Σάν άγαλμα μοΰ φαίνεται τό σώμα
Ποϋ έθέρμαινε σεμνά μία τέτοια νιότη·
Λές καί ζητεί ό Χριστός νά θάϋη άκόμα
Κάθε τής γης μαρμάρινη θεότη.
Sf
Σ’ έσέ θωρώ τήν πρώτη μας θρησκεία,
Κ’ εμπρός σ' έσέ μέ μάτι δακρυσμένο
Τήν καταδίκη βλέπω τοΰ Φειδία.
Si
Κι’ άν ό σταυρός ’ς τό μνήμα έπάνω μένμ,
Εΐν’ τό σημείο τοϋ νικητή στημένο
Σέ μία χρυσή Θεότη νικημένη.

ΔΗΜΗΤΡΑΣ

Δήμητρα ’που χαμόγελο
Καί ζή στο στόμα
Δάκρυ μ.άς ’πότισες
Καί μόνο σύ χαμογελάς,

ΝΕΚΡΟΥ

ΗΤΑΝ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΤΗΣ

ΤΗΣ

Δημητρα δυό μου λούλουδα σκοοπώ με θρήνου λόγια :
Δίχως λαλιά, δίχως πνοή
Νεκρή στοΰ κόσμου τή ζωή
Γιατί έζήλεψες, γιατί, ν’ άκούσης μοιρολόγια ;

Σαν όνειρό γλυκό έχάθη,
’Σάν πρώτη ακτίνα μιας αύγής .
Δέν ήταν κάτοικος τής γης’
Τώρα πέτα ’ς τά ούράνια βάθη.

Γ. . .

ΓΗΣ
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Μέσ’ ’ς τον όλάφωτον αιθέρα
Και 'ς τή γαλάζια ξαστεριά
Άπό τής γής κρυφή μεριά
Φτερούγισε μια μαύρη ’μέρα.

Κ ’ ή μάννα ’ς δνειρο καί μόνο
Άπό τόν άμορφο σωρό
Χτίζει παλάτι λαμ.περό.
Καινούργιο ’ς τό παιδί της θρόνο.

Παλάτι της φωτολουσμένο
Είχε τής μάννας τήν καρδιά .
Τώρα αξημέρωτη βραδυά,
Τώρα παλάτι ερειπωμένο !

Καί τό θωρεϊ φωτολουσμένο . . .
Μά ή πρώτη ακτίνα τήν αύγή
"Αχ ! δείχνει αγιάτρευτη πληγή,
Δείχνει παλάτι ερειπωμένο !

%

Ν.

Γ. . .

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ *
ΔΗΜΗΤΡΑΣ Γ. ΚΟΝΤΟΥ

ΗΤΟΥΝ νά μάθουν διατί ονομάζω προσφιλές τό ημερολό
γιου μου! ’Ιδού διατί. Διότι είς πολλάς, είς δλας σχεδόν
τάς σελίδας του αναγνωρίζω τήν ψυχήν μου, τήν τόσον
μελαγχολικήν καί στενοχωρημένη·/. Αναγνωρίζω τήν δυστυ
χίαν, ήτις παρακολουθεί βήμα πρός βήμα μερικούς άνθρώπους. Πολλάκις
ή ευτυχία μάς ευνοεί, άλλ’ ήμεϊς δέν τήν έκτιμώμεν, παρά μόνον δταν
μάς εγκατάλειψη.
Διατί συνήθως έγώ άπο τής ευθυμίας μεταπίπτω είς μεγάλην μελαγ
χολίαν, μεμιγμένην μετά χαράς καί έλπίδος ; Διατί ή άνευ λόγου άθυ* Αί έξόχως περιπαθείς σελίδες αυται^ άπεσπάσθησαν έκ τού Ημερολογίου,
δπερ έτήρει ή προσφιλής κόρη Δήιιητοα Κοντοί’, μέχρι τής ύστάτης πνοής
αύτής, μετ’ αληθούς ενθουσιασμού καί εύγενούς πόθου άναγράψουσα έν αύτω
πάσαν ώραίαν έκ τής ζωής της έντύπωσιν. . . .

μία αΰτη ; Συνήθως δέν ήξεύρω, διατί θέλω νά κλαύσω χωρίς καμμίαν
αιτίαν ! Διατί λοιπόν ; Διατί όπόταν ή χαρά στέφει όλων τά χείλη,
χαίρω καί έγώ, άλλ’ έξαφνα μία σκέψις στιγμιαία, σκέψις σκοτεινή,
ταράσσει τήν ψυχήν μου, καί τότε οί οφθαλμοί μου δακρύζουν ! Διατί ;
Διότι ή χαρά ελάχιστα έδρόσισε τά χείλη μου. Μόλις έ’γεινα δεκατεσ
σάρων έτών, έ’γεινα μελαγχολικοϋ χαρακτήρος, ένώ δταν ήμην μικρά,
ή χαρά ήυ.ην έγώ αύτή. Γλυκεία ζωή, ή ζωή τών παιδικών μας χρό
νων’ είς τήν ευτυχή έκείνην έποχήν τοϋ σχολείου μόνη ή χαρά καί ή ευτυ
χία πληροϋσι τήν καρδίαν μας. ’Ενθυμούμαι δμως δτι καί τότε άκόμη,
δέν ήξεύρω διατί, ένίοτε εΰρισκον εύχαρίστησιν νά μένω μόνη, ώς νά
έζήτουν κάτι τι άγνωστον καί αόριστον. Ή ψυχή μου έφέρετο μακράν
τής εύθύμου συναναστροφής τών φίλων μου. Θεέ μου! διατί οί άλλοι
είναι εύθυμοι ; Φαίνεται δτι έκεϊνοι είναι ευτυχείς. Άλλά μ-ήπως έγώ
είμαι δυστυχής ! μ-ήπως δλοι δέν μέ περιβάλλουν μέ τόσην αγάπην καί
τόσην φροντίδα ! Νομίζει τις δτι κακόβουλος Μοίρα φθονεί τά δέκα οκτώ
έτη μου, τά όποια θέλει νά καταφάγη.

Κατ’ αύτάς είμαι πολύ εύχαριστημένη χάρις είς τήν ώραίαν μου
ένασχόλησιν, είς τήν ζωγραφικήν. Σήμερον είμαι μόνη έν τή οικία’ ή
μόνωσις μ’ ευχαριστεί περισσότερον η ή καλλιτέρα συντροφιά. Καί
κατά τήν έν Πόρω διαμονήν μας, δτε δλοι έξήρχοντο είς τούς ώραίους
έξοχικούς περιπάτους, έγώ προσεπάθουν νά μένω έν τή οικία καί νά
θαυυ,άζω έκεΐθεν τήν λαμ-πράν δύσιν καί τάς ώραίας τοποθεσίας. Καί,
δταν ολόχρυσος ό δύων ήλιος κατήρχετο τόν ορίζοντα καί έπορφυροϋτο
τριγύρω ή φύσις, τότε έθαύμαζον τό ώραϊον έκεϊνο θέαμα. Πόσον
μ’έμάγευον αί ήμέραι έκειναι καθώς καί αί θαυμάσιαι νύκτες. "Οταν
εύρισκόμην πρό πάντων είς το ώραϊον έκεϊνο μέρος τό λεγόμενον Στενόν,
καί ήκουον τόν κρότον τών θραυομένων κυμ-άτων έπί τών βράχων τής
παραλίας, ένώ ό γαλανός ουρανός, μέ τό άμίμ.ητον έκεϊνο χρώμά του,
τ ’ όποιον μόνος ό ουρανός μας ήξεύρει νά πέρνη τήν νύκτα, ήτο βου
τηγμένος μέσα είς τήν χρυσήν τής άστροφεγγιάς λάμψιν .... Γαλανός
λοιπόν ό ουρανός παντού ! καί όπίσω τών κορυφών τών βουνών μία
ζωηρά φωτεινάδα, λείψανον τοϋ ήλιου ποϋ έ’φυγε πρό πολλοϋ, και την
οποίαν άδυνατώ νά περιγράψω................ Πρό τοιαύτης μαγείας ή ψυχή
μου έ’μενεν έκστατική. Καί έβλεπον ολίγον μακράν τοϋ Πόρου τά
καταπράσινα βουνά, τά καταλήγοντα είς κατάφυτον παραλίαν, την
οποίαν παραπλέει ή μικρά βαρκούλα τοϋ ψαρά. Καί δταν μετ’ ολίγον
ή άνατέλλουσα σελήνη ύψουμένη σχηματίζει διά τοϋ αργυρού φωτός της
άργυροϋν έπί τής θαλάσσης ρύακα, ένοϋντα τήν βαρκούλαν μέ τήν
άκτήν, τότε άπό τοϋ θαυμασμού μεταπίπτω είς γλυκύν ρεμβασμόν.
Ποσάκις δ’ ένώ είναι λαμ.πρά έσπέρα, νέφος μαϋρον άποκρύπτει τό
οόραΐον έκεϊνο φώς τής σελήνης καί τότε σκότος περιβάλλει τά πάντα !
Τότε άκούεται μόνον δ άγριος κρότος τών κυμάτων, τών θραυομένων έπί

