OΙ ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ ΚΑΙ OΙ ΡOΜΑΝΤΙΚOΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

O ροµαντισµς ε ναι να ευρ και σνθετο πλ γµα καλλιτεχνικν αναζητσεων
που παρουσιζεται στα τ λη του 18ου αι.
και κυριαρχε στην πνευµατικ ζω του
19ου αι. σε ολκληρη την Eυρπη. Σε επ πεδο ποιητικς, οι ροµαντικο εκδηλνουν αδιαφορ α για τους καννες και τις
συµβσεις της σνθεσης, διεκδικντας
ελευθερ α στην επιλογ θεµτων και µορφν. H φαντασ α, η ευαισθησ α, η πρωτοτυπ α, η υπ ρβαση των ορ ων, η αν χνευση του µεταφυσικο και η εκµυστρευση
ντονων πθων και παθν πα ρνουν τη
θ ση της µετριοπθειας, της επιµεληµ νης
Ικωος Ρ ζος, Στην ταρτσα
αθηναϊκ
ραδι
κφρασης και της λογικς, εν η φση, η
µυθολογ α, η εθνικ και τοπικ ιστορ α
αποτελον τα προσφιλ στερ τους θ µατα. Oι ροµαντικο προβλλουν το εγ ως υπ ρτατο εκφραστ αυτο του κσµου. Κριο χαρακτηριστικ τους η διχασµ νη τους συνε δηση
ανµεσα στην οξε α κοινωνικ κριτικ και τη µελαγχολικ αποξ νωση, ανµεσα στη
σµπραξη µε τα επαναστατικ κινµατα της εποχς και στην αν α, που οδηγε στην εξιδαν κευση του πρωρου θαντου.
Στοιχε α και θ µατα απ το κλ µα του ευρωπαϊκο ροµαντισµο απαντον συχν στο
ργο των ποιητν της πρτης αθηναϊκς ( φαναριτικης) σχολς, τα χρονικ ρια της
οπο ας ορ ζονται απ την δρυση του ελληνικο κρτους ως τα 1880. Ωστσο, και παρ τις
σποραδικ ς εµφαν σεις βυρωνικν εξρσεων, ο αθηναϊκς ροµαντισµς χαρακτηρ ζεται
εξαρχς απ την επιδ ωξη µορφικς επιµ λειας και θεµατικς ευπρ πειας τσο, στε απ
πολλ ς απψεις να µοιζει συγγεν στερος προς την ποιητικ του νεοκλασικισµο , πως
χει υποστηριχτε , να αποτελε µια ιδιζουσα «τοπικ» εκδοχ ροµαντικο νεοκλασικισµο.
Στο χρο της πεζογραφ ας παργονται ργα, τα οπο α, παρ την περιορισµ νη απχηση
που πολλ απ αυτ ε χαν στην εποχ τους, σµερα προσελκουν µεγαλτερο ενδιαφ ρον
απ την αντ στοιχη ποιητικ παραγωγ.

∞ §∂•∞¡¢ƒ√™ ™ √À∆™√™

O ÂÈÛÙ¿ÙË˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ
Â› π. ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·
Tο σατιρικ πο ηµα του Aλ ξανδρου Σοτσου τοποθετε ται χρονικ, πως σηµεινεται στον
τ τλο της πρτης κδοσης, το Mιο του 1831 και φανερνει τον τρπο µε τον οπο ο η ροµαντικ πο ηση παρεµβα νει στην πολιτικ και κοινωνικ επικαιρτητα της εποχς της.

ºονικες* και ταλαρκια το πουγκ µου κουδουνζει,

και το στ!µα µου σαµπνιες και ρυζ!γαλο µυρζει"
χαιρεττε µε µε σ$βας, µε βαθ'ν προσκυνισµ!ν"
επισττης, κ'ριο µου, $γινα οικοδοµ)ν.
Τερερ$µ, λαλ, λαλ"
η δουλει πγει* καλ.

*κτακτε ∆ιοικητ- µου, π!σα γρ!σια* θησαυρζεις;
/σα παρνω σ’ $να µ-να σ’ $να χρ!νο τα κερδζεις;
*κτακτα τον µ-να παρνεις εσ' χλια… κι ας να µη!
Εγ) παρνω τρεις χιλιδες εις την κθε πιθαµ-.
Τερερ$µ, λαλ, λαλ"
η δουλει πγει καλ.
Η αυτο' Πανεξοχ!της* µ’ αγκαλιζει κθε µ$ρα.
Μα ρηµζω* το Ταµεον; Αλλο' βλ$πει, βρ$χει π$ρα,
φθνει µ!νον, πουρν!* βρδυ, να τον λ$γω εις τ’ αυτ
τι φρονε ο $νας κι λλος και τι δρ!µο περπατε.
Τερερ$µ, λαλ, λαλ"
η δουλει πγει καλ.

* φονικες: νοµσµατα του Kαποδστρια * π γει: πηγανει, πει * γρ σια: τουρκικ νοµσµατα * H αυτο
Πανεξοχ της: ο Kαποδστριας * ρηµ ζω: ληστε'ω * πουρν : πρω
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Αλξανδρος Σοτσος

Σ-µερον το Να'πλι!ν µας η πρωτε'ουσ µας εναι"
α'ριο θα εναι, λ$γουν, αι περφηµαι Αθ-ναι.
Τ!τε, γρ!σια µιλιο'νια* τ!τε δα θα ξοδευθο'ν,
και πατ!κορφ’ απ’ εµ$να αι Αθ-ναι θα κτισθο'ν.
Τερερ$µ, λαλ, λαλ"
η δουλει πγει καλ.
Κριµατζει* !ποιος λ$γει πως εγ) µισ) τα φ)τα"*
τα σχολεα, στην τιµ- µου, τ’ αγαπ) απ’ !λα πρ)τα"
και πολλ$ς φορ$ς λαχανει στ’ !νειρ! µου να ιδ)
πως οικοδοµ) Μουσεα, κι απ’ το στρ)µα τραγουδ):
Τερερ$µ, λαλ, λαλ"
η δουλει πγει καλ.
Με κολνο'νε* οι γυνακες και γλυκ$ς µατι$ς µε ρχνουν"
µ’ !λες µου τες σπρες τρχες πως µ’ ορ$γουνται* µε δεχνουν"
γαµβρ!ς εµαι !που πγω, κι εις το κθε σπιτικ!
ταπειν!τατες προτσεις υπανδρεας αγρικ).*
Τερερ$µ, λαλ, λαλ"
η δουλει πγει καλ.

Λ. Πολτη, Ποιητικ Ανθολογ α, τ!µ. 4, ∆ωδ)νη

Ηλ ας Κουµετκης,
Η Ακαδηµα της Αθ νας

* µιλιονια: εκατοµµ'ρια * κριµατζει: αµαρτνει * τα φτα: γν)σεις, παιδεα * µε κολνονε: µου κολλο'ν, µε φλερτρουν * µ’ οργουνται: µε θ$λουν * αγρικ: ακο'ω
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OI ΦANAPIΩTEΣ KAI OΙ POMANTIKOΙ TΩN AΘHNΩN

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶Ò˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë Û¯¤ÛË ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·-ÂÈÛÙ¿ÙË;

2

¶ÔÈ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùﬁ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË
Ô ÂÈÛÙ¿ÙË˜; ¶ÔÈÂ˜ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ Î¿ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘;

3

™Â ÔÈ· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÈÚˆÓÂ›·; ¶ÔÈÔ˜ Î·È Ò˜ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›;

4

O ÂÈÛÙ¿ÙË˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙÔ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘. ¶Ò˜ ÂÚÌËÓÂ‡ÂÙÂ ÙÔ
ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓﬁ ÙÔ˘ Î·È ÙÈ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÌÂ ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ·˘Ù‹ Ô ÔÈËÙ‹˜;

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

™ÙÔ Ô›ËÌ· Â›Ó·È ¤Î‰ËÏË Ë ·ÓÙÈÔÏÈÙÂ˘ÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∞Ï. ™Ô‡ÙÛÔ˘. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ
ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜, ‚ÚÂ›ÙÂ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ËÁ¤˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙÂ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·, ÌÂ ÛÎÔﬁ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙÂ ÌÈ· ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÈÎﬁÓ·
ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Î·È ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÎﬁÓ· ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· ÙÚ›ÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜.

∆ιονσιος Τσκος,
Η δολοφονα του Καποδστρια
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™ ¶Àƒπ¢ø¡ µ ∞™π§∂π∞¢∏™

∏ ¯·Ú¿
Aπ τα νεανικ ποιµατα του Bασιλειδη «H χαρ» (εκδθηκε το 1866, ταν ο ποιητς ταν 22
ετν) αναφ ρεται µε ανλαφρη διθεση στις ωρα ες στιγµ ς της νετητας αλλ και στη µικρ
διρκεια της χαρς.

∂ναι* )ραι, στιγµ- Παραδεσου,
!τε φσµατα* πα'ουν θολ
και τα πντα θεται* καλ
η ψυχ- σου.

Φε'γει τ!τε ο νους και η κρσις"
η καρδα γλυκ'θυµος* ζει
και µ’ αυτ-ν εορτζει µαζ
!λ’ η Φ'σις.
Πληµµυρς αισθηµτων ωραων
αναπλλει* το στ-θος γλυκ'
και καλεσαι και εσαι εκε,
Ανακρ$ων.*
Η νε!της λαµπρ σε ποτζει
θεον ν$κταρ αφτου* χαρς
και των π!θων ευ)δης* βορρς
παιανζει.*

* εναι: υπρχουν * φ σµατα: ορµατα, φαντσµατα * θε ται: βλ$πει * γλυκθυµος: µε χαρο'µενα αισθ-µατα * αναπ λλει: δονεται * Aνακρων: λυρικ!ς ποιητ-ς (µ$σα του 6ου αι. π.X.) * φατος: ανεπωτος
* ευδης: ευωδιαστ!ς, µοσχοµυριστ!ς * παιανζει: ψ$λνει θριαµβικο'ς 'µνους (παινες)
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OI ΦANAPIΩTEΣ KAI OΙ POMANTIKOΙ TΩN AΘHNΩN

Η ψυχ- αναλ'ετ’ εις µ'ρον,*
και θαντους, θεο'ς λησµονες
και µεθ'σκεις εντ!ς ηδον-ς
ως ονερων.
Σταµατ η ζω- παραφ!ρως
ευθυµο'σα φαιδρ, ως ευρ)ν
σταµατ προσχαρ-ς θησαυρ!ν
οδοιπ!ρος.
Πλην, πριν $τι* καλ)ς εννο-σω
!τι $χαιρον, φε'γ’ η χαρ!
Φευ! καθ)ς αστραπ- τις περ…*
Π)ς θα ζ-σω;
Η χαρ µας εδ) η βραχεα
αντανκλασις εναι αυτ-ς,
ην συ νω, Θε$ µου, κρατες;
Φαντασα…
Την χαρν – θεωρ) ειρωνεαν"
µετ µ$λιτος γε'σιν πολλ-ν
τα λοιπ ανευρσκεις χολ-ν*
και αναν.
Λ. Πολτη, Ποιητικ Ανθολογ α, τ!µ. 4, ∆ωδ)νη

* µρον: ευωδι * τι: ακ!µη * περ : περν, δι$ρχεται * χολ!: πκρα
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H X APA

Σπυρδων Bασιλει δης

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶Ò˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ò˜ ÂÎ‰ËÏÒÓÂÙ·È ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÙË˜ ¯·Ú¿˜ ÛÙÔ Ô›ËÌ·;

2

°È·Ù› Ô ÔÈËÙ‹˜ ıÂˆÚÂ› ÙË ¯·Ú¿ ÂÈÚˆÓÂ›· Î·È Ò˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙË˜ ¯·Ú¿˜
ÛÙÔ Ô›ËÌ·;

3

°È·Ù› ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ﬁÙÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ Ô˘ Â›Ó·È
Û¿ÓÈÂ˜ Î·È ‰È·ÚÎÔ‡Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, Î·È ﬁ¯È ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ –ﬁˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ– Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘;

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

¢Â›ÙÂ ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ﬁ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÕÁÁÏÔ˘ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ J.M.W. Turner
(1775-1851) ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÛÙÈ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙË˜ Tate Gallery (http://www.tate.org.uk), ÙË˜
∂ıÓÈÎ‹˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ (http://www.nationalgallery.org.uk) Î·È ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ (http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/turner). ∂ÓÙÔ›ÛÙÂ ÙÔ˘˜ ›Ó·ÎÂ˜ Ô˘, Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, ·Ô‰›‰Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚ· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘
ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ µ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë Î·È ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÙÂ ÙË ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ Û‡Ó‰ÂÛË.

Γκολφ νος, Μικρς κηπουρς – καλοκαρι στο Βλο
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™ ∞ªπ√À∂§ ∆. ∫ √§∂ƒπ∆∑

¢Ô˘ÏÂÈ¿ ¯ˆÚ›˜ ÂÏ›‰·
Γραµµ νο στις 21 Φεβρουαρ ου του 1825, πως δηλνει ο υπτιτλος του πρωτοτπου, το πο ηµα του Kλεριτζ εκφρζει µε χαρακτηριστικ τρπο ορισµ νες απ τις κυριτερες ψεις της
ροµαντικς διθεσης, πως ε ναι η µυθοπο ηση του εγ, η αποξ νωση, η αν α κ..

Ÿ λα δουλε'ουν στην πλση. Για δες: τα µελσσια βουζουν,

απ’ τις φωλι$ς τους οι σλιαγκοι* βγ-καν" στρουθι* φτερουγζουν.
Kαι να που κι ο γ$ρος χειµ)νας κι αυτ!ς στο γαλζιο του απερου
$χει στα µτια του, κτι σαν φως ανοιξιτικου ονερου.
M!νος εγ) µ$σα σ’ !λα µε δχως δουλει τριγυρνω,
κι ο'τ’ αγαπ), κι ο'τε µ$λι τρυγ), κι ο'τε πια τραγουδω.
Kι !µως γνωρζω κτι γνωστους !χτους* που αµραντ’* ανθζουν,
ξ$ρω κρυµµ$νες πηγ$ς που το ν$κταρ σε ρυκια σκορπζουν.
Για λλους αµραντ’, αλµονο γι’ λλους αν θ$λετ’ ανθστε"
!χι! για µε µην ανθστε. Mακρι µου ρυκια κυλ-στε"
µ’ $ν’ αστεφνωτο µ$τωπο φε'γω, µε χελη φρυγµ$να,*
κι αν µε ρωτς ποιος µε πνγει καηµ!ς, κου το'το απ! µ$να:
δχως ελπδα η δουλει ν$κταρ µ$σα σε κ!σκινο χ'νει,
και δχως κποιο σκοπ! η ελπδα δε ζει µ-τ’ εκενη.
µτφρ. Λµπρος Πορφ'ρας
Ανθολογ α της ευρωπαϊκς
και αµερικανικς ποισεως,
επιµ$λεια Κλ. Β. Παρσχος, Συµεωνδης

* σ λιαγκοι: σαλιγκρια * στρουθι : σπουργτια * χτοι: !χθες * αµ ραντα: φυτ που δε µαρανονται
* φρυγµνα: κατξερα
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∆OΥΛ Ε Ι Α Χ Ω Ρ Ι Σ ΕΛ Π Ι ∆Α

Σ µιουελ Τ. Κ λεριτζ

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶Ò˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ÌÂ ÙË Ê‡ÛË/Ï¿ÛË Ô˘ ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ; ¶Ò˜ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙·ÙÂ ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ‰È¿ıÂÛË Î·È ÛÂ ÔÈ· Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ Ê‡ÛË˜ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ
·˘Ù‹ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È;

2

TÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· «‰Ô˘ÏÂÈ¿» ÛÙÔ Ô›ËÌ·; ¶ÔÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Ë «‰Ô˘ÏÂÈ¿» ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹;

3

TÈ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó ÔÈ «¿ÁÓˆÛÙÔÈ ﬁ¯ÙÔÈ» Î·È ÔÈ «ÎÚ˘ÌÌ¤ÓÂ˜ ËÁ¤˜»; °È·Ù› Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ Ù· ·Ô‰ÈÒ¯ÓÂÈ, ·Ó Î·È Ù· «ÁÓˆÚ›˙ÂÈ»;

4

TÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÊÚ¿ÛÂÈ˜ «·ÛÙÂÊ¿ÓˆÙÔ Ì¤ÙˆÔ» Î·È «¯Â›ÏË ÊÚ˘ÁÌ¤Ó·»; TÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÁÈ·
ÙÔÓ ·ÊËÁËÙ‹;

5

∂ÍËÁ‹ÛÙÂ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÛÙÈ¯Ô ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÙÂ ÁÈ·Ù› ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· «‰Ô˘Ï¤„ÂÈ» Ô ·ÊËÁËÙ‹˜.

6

¢Â›ÙÂ ÙËÓ ÂÈ‰ÈÎ‹ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘
∫ﬁÏÂÚÈÙ˙ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ·ﬁ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ M·˚¿ÌÈ, ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË http://www.orgs.muohio.edu/anthologies/bijou/sonnheim/welcome.htm.

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

∂ÍÂÙ¿ÛÙÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË Ê‡ÛË (º˘ÛÈÎ‹, µÈÔÏÔÁ›·) Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ˙ˆ‹
(∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ∞ÁˆÁ‹, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎﬁ˜ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌﬁ˜), ÌÂ ÛÎÔﬁ Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙÂ ÙËÓ ·Ó·ÁÎ·ÈﬁÙËÙ· ‹ ÌË ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙË˜ ˙ˆ‹˜.

Σ µιουελ Τ. Κ λεριτζ (1772-1834)
Cγγλος ροµαντικ!ς ποιητ-ς και κριτικ!ς της λογοτεχνας. Ως φοιτητ-ς στο Πανεπιστ-µιο του
K$ιµπριτζ εµπνε'στηκε, µαζ µε το P!µπερτ Σουθεϋ, το ουτοπικ! ιδε)δες της Παντισοκρατας, το οποο σχεδαζαν να εφαρµ!σουν µε την δρυση µιας κοινοβιακ-ς κοιν!τητας στην Aµερικ-. H δηµοσευση των Ποιηµτων του (1797) και κυρως, σε συνεργασα µε το Γουλιαµ Γου$ρντσγουερθ, της συλλογ-ς Λυρικ ς Mπαλντες (1798) κατοχ'ρωσε απ! νωρς τη φ-µη του ως
κορυφαου εκπροσ)που του ευρωπαϊκο' ροµαντισµο', εν) το κριτικ! του κ'ρος θεµελι)θηκε
µε την $κδοση της Λογοτεχνικς Bιογραφ ας το 1817.
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O ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜
O ζωγρφος, το δετερο µυθιστρηµα του γεωπνου Γρ. Παλαιολγου (1794-1844), εκδθηκε
στην Kωνσταντινοπολη το 1842. Tο ργο, να απ τα καλτερα δε γµατα της πεζογραφ ας των
µ σων του 19ου αι., παρουσιζει µε σατιρικ και κριτικ διθεση τις παρατηρσεις και εµπειρ ες
του νεαρο Φιλρετου, ο οπο ος ρχεται απ την επαρχ α για να σταδιοδροµσει στην Aθνα
του 1837, τρ α µλις χρνια στερα απ την ανακρυξη της πλης των 20.000 περ που κατο κων
σε πρωτεουσα του ελληνικο βασιλε ου. Tο απσπασµα που επιλ ξαµε παρουσιζει το µονλογο της σαραντχρονης εξαδ λφης του Φιλρετου, Σεβαστς, η οπο α ε χε πρσφατα χηρεσει, να µνα µετ το γµο της µε τον ηλικιωµ νο Kαραµπουγιουκλ-Mελανοµυστακ δη.

∏ Σεβαστ-, παρηκολουθηµ$νη απ! τα κυνρι* της, )ρµησεν επνω µου και

εφ-ρµοσεν εις τας παρεις* µου µισ-ν δωδεκδα παχ$ων φιληµτων, πριν ακ!µη
συν$λθω απ! τον τρ!µον, τον οποον µοι επροξ$νησεν ο πλησιασµ!ς αυτο' του γελοιογραφικ)ς ενδεδυµ$νου και καταφχιασιδωµ$νου γραϊδου. Παρατηρ-σασα δε την
$κπληξν µου, δεν µ’ εγν)ρισες, λ$γει, ως φανεται, εξδελφε" $χεις δκαιον" εναι τ!σοι
χρ!νοι αφο' δεν µας εδες" αι γυνακες γηρσκουν… µεγαλ'νουν θα ειπ) ογλ-γορα,
µλιστα !ταν υποφ$ρουν τ!σα βσανα, καθ)ς εγ). Το ηξε'ρεις !τι εντ!ς εν!ς µην!ς
υπανδρε'θην και εχ-ρευσα; Α! ο µακαρτης δεν -τον νθρωπος δι να ζ-ση πολ'ν
καιρ!ν µε γυνακα" αλλ τι να κµης την υπερηφνειαν της µητρ!ς µου και την
φιλαργυραν του αν-ρ της. Να µη φθση µα ν$α να χση τον πατ$ρα της" εν $ζη ο
παπκας µου, -θελα προ πολλο' υπανδρευθ- και -θελα εµαι απ! τας µετρηµ$νας*
αρχ!ντισσας. Πταω !µως και εγ) ολγον" δι!τι !ταν -µην ν$α, δηλαδ- νεωτ$ρα, δεν
µε -ρεσκον ε'κολα οι νδρες" !θεν επ τ$λους απεφσισα να συζευχθ) τον Κ'ριον
Μελανοµυστακδην, ο οποος τρεις φορ$ς $πεσε να πνιγ- εξαιτας µου.
– Π)ς τον ωνοµσετε;
– Μελανοµυστακδην" θα ειπ- υι!ς του Μαυροµουστακ, και µετεφρσθη απ! το
τουρκικ!ν καραµπουγιουκλ-ς" ο'τως ωνοµζετο ο µακαρτης εις την πατρδα του,
τας Κυδωνας. Εχε προκοπ-ν πολλ-ν και ευαισθησαν" αλλ’ -τον πρα πολ' )ριµος,
και δεν εσυµβιβζοντο αι θερµοκρασαι µας, δηλαδ- αι ιδιοσυγκρασαι µας. Εγ)

* κυν ρια: σκυλκια * παρει : µγουλο * απ τας µετρηµνας: απ! τις λγες
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!µως κατ χρ$ος τον ηγπων, και τον ελυπ-θην πολ', !ταν απ$θανεν" υγεαν $χεις
ελαφριν! (αντ του γααν $χεις ελαφρν).
Ειπ$ µε, π!τε -λθες; Τι γνεται ο πατ-ρ σου; ∆εν θα $λθη και αυτ!ς να λβη καν$ν
υπο'ργηµα;* ∆εν ταιριζει δι!λου εις εξδελφον Συµβο'λου της Επικρατεας να καταγνεται
µε ροτρας και βο!ς. /ταν γνετα τις πτυρον,
τον τρ)γουν οι χοροι, καθ)ς λ$γει η µαµ µου.
Ελπζω !τι η ευγενεα σου θα $µβης πλ$ον εις τα
πολιτικ και θα σ’ $χωµεν εις την Πρωτε'ουσαν.
Ηµες εδ) διασκεδζοµεν à merveille (θαυµσια): χορο εις την αυλ-ν, κονσ$ρτα, δηλαδαρµοναι εις τας πρεσβεας, κωµωδαι εις το παλτι, συναναστροφα εκλεκτα, µετ’ ολγον θ$ατρον, ζω- θαυµασα!
Αµ-, δεν θα µε φιλ-σης και συ, εξδελφε;
Τ)ρα δεν εµεθα εις τον πρωτιν!ν καιρ!ν. Oι
εξδελφοι και αι εξαδ$λφαι µ$χρι τρτου βαθµο', κατ’ ευθεαν και πλαγαν γραµµ-ν, ηµπορο'ν να φιληθο'ν σ-µερον εξαρετα, χωρς να
παρεξηγηθ-. Αυτ! εναι µλιστα de bon ton.* Η
επανστασις, εν δεν µας $καµεν λλο καλ!ν,
µας εξεσκο'ριασεν ολγον. Σ-µερον οι ν$οι
ηµπορο'ν sans façon* ν’ αυλζουν* τας ν$ας,
Περικλς Πανταζς, Κυρα
!ταν δηλαδ- $χουν σκοπ!ν ν!µιµον, δι να
στον καθρφτη µε εντλια
σπουδση και να γνωρση ο εις τον χαρακτ-ρα
του λλου. /χι καθ)ς εις τον καιρ!ν µου, !τε δεν φηναν οι γονες τον γαµβρ!ν να
οµιλ-ση κατ’ ιδαν την ν'µφην, παρ µετ τον γµον. Σ-µερον ο αρραβωνιαστικ!ς
εβγλλει brazzo* την αρραβωνιαστικ-ν του εις τον περπατον, την διασκεδζει κατ’
ιδαν µε την µαξαν, την υπγει εις το θ$ατρον. Αι γυνακες, εν γ$νει, δεν βλ$πουν
τους νδρας καθ)ς πρ)τα απ! τα καφσια,* ως αι Oθωµανδες και αι Αρµ$νισσαι.
Συνοµιλο'ν, συναναστρ$φονται, συµπαζουν, συνδιασκεδζουν τα δ'ο γ$νη, πλασθ$ντα το εν δι το λλο, καθ)ς λ$γει ο αδελφ!ς µου.

* υποργηµα: δηµ!σιο αξωµα, αν)τερη θ$ση * de bon ton: καλ!γουστο * sans façon: χωρς να τηρο'ν τους
τ'πους * αυλζω: φλερτρω, κνω κ!ρτε (ξενισµ!ς) * brazzo: αγκαζ$ * καφ σια: καφασωτ, ξ'λινες
δικτυωτ$ς καλ'πτρες παραθ'ρων
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Ωραον πργµα εναι η ελευθερα. O Θε!ς αναπα'σαι την ψυχ-ν του, !στις την
εφε'ρε! Τ)ρα µλιστα λ$γουν !τι θα χειροτονηθο'ν Κ!µητες, Μαρκ$ζοι* και Πργκιπες Ελληνικο. Τι ευχαρστησις να εναι τινς Πριγκιπ$σα της Κορνθου, χριν λ!γου,
- Κοντ$σα του Cργους" ας εναι δα και Βαρων$σα της Τριπολιτσς, - και Μαρκ$ζα
της Καρταινας. Ζ-τω η ελευθερα! Εγ) δεν µεταϋπανδρε'οµαι, πριν γνουν αι ν$αι
α'ται χειροτοναι" δι!τι καθες $χει την φιλοτιµαν του" ελπζω δε !τι θα προτιµηθο'ν
οι καταγ!µενοι απ! ευγενες και δεν θα δ)σουν τους ττλους το'τους, απλ)ς και ως
$τυχεν, εις πλοιρχους, στρατιωτικο'ς και εµπ!ρους.
Ηξε'ρεις !τι ο πατ-ρ µου εναι µ$γας και πολ'ς; O Βασιλε'ς τον $χει εις φρικτ-ν
υπ!ληψιν" τον προσκαλε συχν εις το γε'µα, και µε αυτ!ν περισσ!τερον συνοµιλε εις
τους χορο'ς. Η Βασλισσα πλιν τον ερωτ πντοτε περ της υγεας µας" δι!τι ηξε'ρει !τι η µ-τηρ της µ-τηρ µου εχε πατ-ρ Πργκιπον. Αυτς τας ηµ$ρας θα λβωµεν
επιµσθιον και σταυρ!ν. Το Sψος του* το υπεσχ$θη µε το µεγαλει!τατον στ!µα του,
!ταν ο πατ-ρ µου τον επασεν απ! τον βραχων, δι να τον ανεβση εις την µαξαν
εξερχ!µενον απ! το Συµβο'λιον. Uδρωσεν ο θεος σου, $ως να καταπεση τους λλους
Συµβο'λους να παραδεχθο'ν τον ν!µον. *χοµεν µερικο'ς απ! αυτο'ς, !που δεν
γνωρζουν απ! το εν ως τα δ'ο, και θ$λουν και αυτο per dio* να τους πληρ)ση το
Κρτος του* το ενοκιον, καθ)ς ηµς. «Uσια κερτσα παπαδι, σια κερτσα ρφταινα». ∆εν ηξε'ρεις π!σον καλ!ς εναι ο Βασιλε'ς µας" χορε'ει και χαιρετ ως γγελος"
δεν θ$λει καµαν Κυραν να παραπον$ση" !λας τας οµιλε και µε !λας σχεδ!ν χορε'ει"
σχεδ!ν λ$γω, δι!τι εγ) δεν $λαβα αυτ-ν την τιµ-ν ακ!µη, αν και πολλκις µ’ εζ-τησεν" αλλ’ ο Ευταξας* µε φθονε και τον παρουσιζει τας ευνοουµ$νας του. Ας εναι"
εγ) τον Βασιλ$α µας, καθ)ς !λοι οι *λληνες, τον σ$βοµαι και τον αγαπ) πολ', και
µακαρζω την τ'χην της Βασλισσας.
∆εν εναι ε'µορφα τα σκυλκια µου, εξδελφε; Ηξε'ρουν πολλς τ$χνας" ονοµζονται Αµο'ρ και Βενιο'ς" εγ) τα $δωκα αυτ τα ον!µατα" εναι γαλλικ: το $να θα
ειπ- *ρωτας και το λλο Αφροδτη. Εγ) $µαθα προπ$ρυσι τα Γαλλικ και τα Ιταλικ. Τι ωρααι γλ)σσαι και -µεροι! καθ)ς και τα $θνη των. Ως και τα ρ-µατ των αρχζουν απ! το aimer* και amare,* εν) το εδικ!ν µας τ'πτω, τ'πτεις, τ'πτει αγριε'ει τον
νθρωπον. Κι εν) εκενοι µε την αγπην µανθνουν τα γρµµατα, ηµες µε τους δαρµο'ς, καθ)ς ο πρ)τος διδσκαλ!ς µου, !στις, ζητ)ν να βλη εις πρξιν το ρ-µα επ
της πλτης µου, µ’ αηδασεν απ! τα Ελληνικ και, εξ αιτας του, $µεινα µ$χρι προ ολγου τυφλ-.

* Mαρκζος, Mαρκζα: Mαρκ-σιος, Mαρκησα * Tο %ψος του, το Kρ τος του: H Aυτο' Yψηλ!της (ξενισµο) * per dio: στο !νοµα του θεο' * ο Eυταξας: ο επιµελητ-ς της τξης στο χορ! * aimer, amare: αγαπ)
(γαλλικ, λατινικ)

[82]

O Z Ω Γ PAΦ O Σ

Γρ η γ ρ ι ο ς Π α λ α ι ο λ γ ο ς

Τ)ρα !µως νοιξα καλ τα µτια µου. Γνωρζω προς το'τοις την ιστοραν, την
γεωγραφαν και την µυθολογαν, η οποα $χει παρξενα και αστεα πργµατα. Εκενος ο ∆ας δεν υποφ$ρεται" π!σα φαρµκια επ!τισε την αθλαν Vραν! Να -µην εις
τον τ!πον της, -θελα χωρσει - φονε'σει τοιο'τον πιστον σ'ζυγον. Θα ειπ-ς !τι
-τον Θε!ς" αλλ’ επειδ- εφ!ρει !ταν -θελε σρκα, την σαρξ ηµπορε να τιµωρ-ση
τινς !ταν ατακτ-. Αµ-, την ωραιοτ$ραν Θεν διατ να υπανδρε'ση ο Ζ$ας µε τον
σχηµον και κονιορτισµ$νον σιδηρουργ!ν; Ως φανεται και εις τους ουρανο'ς, καθ)ς
εις την γην, θυσιζουν οι γονες τας κ!ρας των εις κακοµορους νδρας! *πειτα
παραπονο'νται και οργζονται, !ταν ζητο'µεν ν’ αποζηµιωθ)µεν οπωσο'ν* και
ηµες αι θνητα, καθ)ς η αθνατος Αφροδτη. O χωλ!ς Vφαιστος -τον ζηλ!τυπος,
καθ)ς !λοι οι ηµισερο* νδρες" αλλ’ η πονηρ γυν- του τον $παιξε πολλς φ$στας.*
∆εν ζηλε'εις, εξδελφε, την τ'χην του Πρις, ο οποος $κρινε τας τρεις ωραιοτ$ρας Θες; Εκενος -ξευρε να ωφεληθ- καλ'τερα απ! τον συν)νυµ!ν του Αλ$ξανδρον τον Μακεδ!νιον, !στις εσεβσθη τας γυνακας του ∆αρεου, !ταν $πεσαν αιχµλωτοι εις τας χερας του. Τον γνωρζεις τον Αλ$ξανδρον, υι!ν του ∆α, ο οποος δεν
εδ'νατο να γεννηθ- και $σχισαν την κοιλαν της µητρ!ς του; *καµεν !µως τ$ρατα και
σηµεα" υπ$ταξε τους Γλλους εις την Αµερικ-ν, δι$βη την Ερυθρν θλασσαν δι να
υπγη εις την Σκυθαν και να εκθρονση τον... Ξ$στρωτον (αντ Σ$σωστριν), εβο-θησε τον ∆αυ[διον να νικ-ση τους Π$ρσας εις την Ισπαναν, $γινεν αυτοκρτωρ της
Ρ)µης και εξουσασεν !λον τον κ!σµον. Εν εν!ς λ!γου, ο Αλ$ξανδρος εστθη µεγαλ'τερος στρατηγ!ς απ! τον Ηρακλ-ν και τον Πλτωνα, δειν!τερος φιλ!σοφος απ!
τον Σωκρτην, τον Μιλτιδην και τον…
Η Σεβαστ-, συγχ$ουσα τοιουτοτρ!πως την γ$ννησιν του Αλεξνδρου, διογενο'ς*
αυτονοµασθ$ντος, µε την του Κασαρος, εξαχθ$ντος απ! την µητρικ-ν κοιλαν δι της
καισαρικ-ς $κτοτε ονοµασθεσης τοµ-ς, συγχ$ουσα τας πρξεις των δ'ο το'των
ηρ)ων, και !λην την Ιστοραν και Γεωγραφαν, εχε σκοπ!ν να εξακολουθ-ση την
τραγελαφικ-ν* επδειξιν των γν)σε)ν της, εν η τετρπους Αφροδτη, πηδ-σασα εις
τα γ!νατ της, δεν την δι$κοπτεν.
Γ. Παλαιολ!γος, Ο ζωγρφος,
Uδρυµα Κ)στα και Ελ$νης Ουρνη

* οπωσον: κατ κποιον τρ!πο, κπως * ηµισερο: ανπηροι * φστα: πθηµα, εξευτελισµ!ς * διογεν!ς:
ο γεννηµ$νος - καταγ!µενος απ! το ∆α * τραγελαφικ!: αλλ!κοτη, τερατ)δης
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∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ ÙËÓ ÂÈÎﬁÓ· ÙˆÓ ËıÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ AıËÓ·›Ô˘˜ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ¶·Ï·ÈÔÏﬁÁÔ.

2

¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚﬁÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÙÈÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÍÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ÂÔ¯‹˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ ™Â‚·ÛÙ‹˜;

3

¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ™Â‚·ÛÙ‹ ÙÔÓ Í¿‰ÂÚÊﬁ ÙË˜ ÛÙÔ ·ﬁÛ·ÛÌ·;

4

¢ÔÎÈÌ¿ÛÙÂ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙÂ Î·È Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÙÂ Ù· ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ¿ Ï¿ıË Î·È ÙÔ˘˜ ÛÔÏÔÈÎÈÛÌÔ‡˜
Ô˘ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË.

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

¶·Ú¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙË˜ ‰ÈÎ‹˜ Ì·˜ ÂÔ¯‹˜ ·ﬁ Ù· ‹ıË ÙÔ˘ 1840,
·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Ó¿ÏÔÁÂ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ﬁˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÙË˜ ™Â‚·ÛÙ‹˜. ∑ˆÁÚ·Ê›ÛÙÂ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ù‡Ô ÌÂ ·˘Ù¿ Ù· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙË˜ ÎÔÛÌÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ÂÈÎﬁÓ·˜.

Ικωος Ρ ζος, Κυρα ξαπλωµνη στον καναπ
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∆· ˘·ÏÔˆÏÂ›·
Το χρονογρφηµα του Ρο<δη Τα υαλοπωλεα γρφτηκε το 1898 και αναφ ρεται, µε ειρωνικ και
χιουµοριστικ πνεµα, σε δο καθηµεριν προβλµατα που αντιµετπιζαν σοι κινονταν στο
κ ντρο της παλις Αθνας: την καταπτηση των πεζοδροµ ων απ τους καταστηµατρχες και τα
αδ σποτα σκυλι. Η γλσσα του κειµ νου ε ναι η καθαρεουσα.1

Oι σκ'λοι, εννοο'µεν τους αρσενικο'ς, µε την συν-θειαν αυτ)ν να σηκ)νωσι

το σκ$λος και να ποτζωσι τα επ του πεζοδροµου εκτεθειµ$να εµπορε'µατα,
υπ-ρξαν πντοτε οι εφιλται των Αθηναων µεταπρατ)ν* και ιδως των λαχανοπωλεων.
Αι τερστιαι κολοκ'νθαι, αι λεγ!µεναι ταµπουρδες, και τα ροδ!χροα καρπο'ζια,
τα κοσµο'ντα τας γωνας των µανβικων, φανονται προ πντων ελκ'οντα αυτο'ς δι
της µεγαλοπρεπεας των, δεν απαξιο'σιν !µως να δροσζωσι και τας δεσµδας σελνων,
πρσων και δαυκων.* Πολλκις εδοµεν αυτο'ς ραντζοντας βαρ$λια ελαι)ν εις τας
προθ-κας των βακλικων και λλοτε προσθ$τοντας ζωµ!ν εις τας κεφαλς µοσχαρων
και προβτων, τας εκτεθειµ$νας εντ!ς κδων 'δατος προ των κρεοπωλεων.
Ενοτε, αλλ σπανως, συµβανει να δεχθ- ο ανασχυντος σκ'λος σκουπ!ξυλον εις
την ρχιν - σπασµ$νον σταµνον επ της κεφαλ-ς. Το πθηµα !µως εναι εξαιρετικ!ν,
δι!τι πντες οι πλαν!διοι κ'νες $χουσιν εκ γενετ-ς ευκινησαν σχοινοβτου, προς
αποφυγ-ν τ)ν κατ’ αυτ)ν εξακοντιζοµ$νων βληµτων. Πολ' συνεχ$στερον, εκ το'του, συµβανει να παρασταθ- τις εις θ$αµα µανβη - µπακλη µε την ποδιν τρ$χοντος καθδρου και πνευστι)ντος κατ!πιν σκ'λου, του οποου µ!λις διακρνεται εις
τον ορζοντα, ως λοφον στρατιωτικο' πλου,* η ουρ.
Μταιοι, λοιπ!ν, φανονται οι αγ)νες των εκθετ)ν προς προφ'λαξιν των επ των
πεζοδροµων φαγωσµων απ! την ποτιστικ-ν µαναν των σκ'λων. Αλλ και τι ζητο'σιν εκε τα εκθ$µατα εκενα; Η µεταβολ- των πεζοδροµων εις εδωδιµοπωλεα* φανεται επανστασις κατ των βουλ)ν της πανσ!φου Θεας Προνοας, -τις προ)ρισεν
1

/πως και στα λλα κεµενα του βιβλου χρησιµοποιεται το µονοτονικ! σ'στηµα, αλλ διατηρεται η
ορθογραφα της $κδοσης απ! την οποα αντλ-θηκαν.

* µεταπρ τες: $µποροι * δαυκον: εδος φυτο' * πλος: καπ$λο * εδωδιµοπωλεα: παντοπωλεα
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Γιννης Μραλης, Τοπο της Αθ νας

αυτ δι τους π!δας των ανθρ)πων, !πως και ετοποθ$τησε την µ'την υποκτω των
οφθαλµ)ν προς στ-ριξιν των οµµατοϋαλων.*
Ποσκις $τυχεν αφηρηµ$νος ποιητ-ς, θαυµζων τα χρ)µατα ανεφ$λου δ'σεως ζητ)ν εις τα σ'ννεφα οµοιοκαταληξας, µ!λις να προφθση ν’ αποσ'ρη τον π!δα,
καθ’ ην ακριβ)ς στιγµ-ν -το $τοιµος να βυθση αυτ!ν εις παν$ριον πλ-ρες ω)ν,* και
ποσκις βιαστικ!ς διαβτης να διασεση την ισορροπαν πυραµδος πορτοκαλων,
προκαλ)ν βοµβαρδισµ!ν ου µ!νον χρυσ)ν σφαιρ)ν, αλλ και την οργ-ν δυστρ!που
οπωροπ)λου, επιδαψιλε'οντος* εις αυτ!ν εν)πιον πλ-θους κ!σµου τα επθετα:
«στραβ$, µπο'φο, βλκα, ζευζ$κη* και µαγκο'φη!*».
Αλλ το υπ$ρ παν λλο ερεθζον τα νε'ρα εναι !ταν, υπερβς τις την διαστα'ρωσιν των οδ)ν Ερµο' και Αι!λου, πεζοπορ- δροµαος π$ραν της µακαρτιδος «Ωραας
Ελλδος», βιαζ!µενος να φθση τον σιδηρ!δροµον Πειραι)ς και προσκρο'ων αν
παν β-µα εις εκθ$σεις υαλοπωλεων. Αδ'νατ!ν µοι εναι να κατανο-σω εκ τνος υπερ-

* οµµατοϋ λια: γυαλι ορσεως * ω : αυγ * επιδαψιλεοντας: κοσµ)ντας (ειρωνικ) * ζευζκης:
αν!ητος * µαγκοφης: νθρωπος χωρς οικογ$νεια, µ!νος
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βολικ-ς τ!λµης και τνος παραλ!γου απαιτ-σεως προσ!ντων ισορροπιστο', παρ των
διαβατ)ν, επιµ$νουσιν οι Αθηναοι υαλοπ)λαι να υψ)σιν επ του µλλον συχναζοµ$νου των πεζοδροµων πυραµδας αντικειµ$νων, τα οποα αρκε φ'σηµα αν$µου να κρηµνση και η ελαχστη )θησις να µεταβλη εις σωρ!ν συντριµµτων, φιλας, πινκια,*
ποτ-ρια, σφαρας λαµπτ-ρων, παντ!ς εδους αγγεα, ολ!κληρα οικοδοµ-µατα εξ αργλου και κρυστλλου.
Μυρικις, αφο' εκινδ'νευσα να πατ-σω επ στιβδος πινακων, κατελ-φθην υπ!
σφοδρο' π!θου να επιπ$σω ως βο'βαλος επ των πυραµδων εκενων, να λακτσω*
ως ηµονος προς δεξιν και αριστερν, και να µεταβλω εις θρ'µµατα* την οχληρν
και αυθδη εκενην κατληψιν του πεζοδροµου, υπ! τον γλυκ'ν -χον του συντριβοµ$νου υαλου.
Τον φλογερ!ν εκενον π!θον ανεχατισε πντοτε η Αθην, λαβο'σα µε εκ της
κ!µης, ως τον Αχιλλ$α, και υποδεξασα ως πιθαν-ν συν$πειαν του τολµ-µατος την
υποχρ$ωσιν αποζηµι)σεως, την περ εµ$ συνθροισιν αγυιοπαδων* και την υπ!
συνοδεαν µετβασιν εις το Τµ-µα, του οποου ο αστυν!µος πιθαν!ν -το να µη συµµερζεται την γν)µην µου, !τι τα πεζοδρ!µια εναι προωρισµ$να προς ελευθ$ραν
κυκλοφοραν των πεζοδρ!µων.*
Τον ακοµητον το'τον π!θον µου αν$λαβεν λλος τις, αντ εµο', να πληρ)ση και
χρις εις αυτ!ν ηδυν-θην να παρασταθ) ως απλο'ς θεατ-ς εις την πραγµατοποησιν
του χρυσο' µου ονερου.
O'τος εχε τ$σσαρας π!δας, δι’ ων ηδυν-θη ν’ αποφ'γη του πραξικοπ-µατος* τας
συνεπεας.
Πλην των λαχνων, των ελαι)ν, και των κεφαλ)ν µ!σχων και αρνων, $χουσιν οι
σκ'λοι ιδιζουσαν κλσιν και προς τα υαλικ. Αξι!πιστοι φυσιοδφαι* διηγο'νται !τι
$τυχε να δωσι τοιο'τους να µεταχειρζωνται ως εξηυγενισµ$νοι νθρωποι τα προ των
υαλοπωλεων κατλληλα προς το'το αγγεα. Αλλ’ οι σκ'λοι των Αθην)ν, ο -ρως τουλχιστον της παρο'σης ιστορας, δεν εχε φθσει ακ!µη εις τοιο'τον 'ψος πολιτισµο'. Την περι$ργειαν αυτο' εχεν ελκ'σει γιγντιον εν υπαιθρω εκθ$σει κρυστλλινον δοχεον, εξ εκενων τα οποα πληρο'µενα 'δατος χρησιµε'ουσι προς συντ-ρησιν
κοκκινοχρ'σων οψαρων. Το αντικεµενον !µως εις το οποον απ$βλεπεν -το κπως
δυσπρ!σιτον, ευρισκ!µενον εις το κ$ντρον διπλ-ς ζ)νης παντοων ευθρα'στων σκευ)ν και $τι πλεονα φ$ρον επ της κορυφ-ς αυτο'. Το'το !µως δεν -ρκεσε ν’ αποθαρρ'νη τον επµονα σκ'λον. Συστ$λλων τα µ$λη, δι να κατ$χη !σον το δυνατ!ν ολιγ)-

* πιν κια: πιτα * να λακτσω: να κλοτσ-σω * θρµµατα: κοµµτια, θρ'ψαλα * αγυι παιδα: παιδι του
δρ!µου * πεζοδρ µοι: οι πεζο * πραξικ πηµα: αδκηµα * φυσιοδφαι: επιστ-µονες φυσικ-ς ιστορας
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τερον τ!πον, οσφραιν!µενος περ αυτ!ν προς δεξιν και αριστερν και υποκριν!µενος τον αδιφορον διαβτην, κατ)ρθωσεν επ τ$λους, µετ’ επιτηδει!τητος Ισπαν-ς
σχοινοβτιδος χορευο'σης µεταξ' ω)ν, να εισδ'ση δι των ευθρα'στων εκενων
πραγµτων, χωρς ουδ$ν αυτ)ν να συντρψη - καν να διασεση, µ$χρι του ψαροδοχεου, του οποου αι ακτνες εχον θαµβ)σει τους οφθαλµο'ς του. Το εµυρσθη τ!τε
και, ευρ)ν αυτ! της αρεσκεας του, 'ψωσε το σκ$λος.
Αλλ κατ’ εκενην την στιγµ-ν αντ-χησεν αγρα κραυγ- και ενεφανσθη προ της
εισ!δου του καταστ-µατος χονδρ- γυν-, επισεουσα φοβερν σκο'παν.
Το δυστυχ$ς ζ)ον, το οποον εχε επιδεξει προ µικρο' τ!σον θαυµαστ-ν επιδεξι!τητα και φροντδα ν’ αποφ'γη πσαν ζηµαν, τα $χασε και, περ ουδεν!ς λλου
φροντζον - π)ς τχιστα να σωθ-, εξ)ρµησεν εκ του υαλνου λαβυρνθου, απωθ)ν
δι των οπισθων ποδ)ν το µεγλον ιχθυοδοχεον, το οποον κατ$πεσε και εθρα'σθη
µετ πατγου. Η καταστροφ- τ!τε επ-λθε γενικ-, δι!τι εις τας εκθ$σεις εκενας,
προς οικονοµαν τ!που, τα πντα συν$χονται και συµπλ$κονται ως κλδοι παρθ$νου
δσους. Φιλαι, πινκια, φλυζνια, ποτ-ρια του 'δατος, του ονου και της µαστχης,
επργυροι σφαραι δι τους κ-πους, ανθοδ!χαι, πυξδες, αθ'ρµατα και κοµψοτεχν-µατα παντοα κατεκυλσθησαν ως καταρρκτης επ του λιθοστρ)του και, εκ της
πρ)ην στιλπν-ς* εκθ$σεως, ουδ$ν λλο απ$µεινεν - µορφον και ανδεον χος
συντριµµτων.
Φωνα ηκο'σθησαν τ!τε εις το βθος του εργαστηρου. Η υαλοπ)λις $δειρε το
δεκαετ$ς τ$κνον της, δι!τι δεν ηγρ'πνησεν επ των εκθεµτων, αλλ µετ’ ολγον $φθασεν ο πατ-ρ, !στις, βλ$πων την καταστροφ-ν, -ρχισε να δ$ρη την γυνακα. Κρµα τω
!ντι !τι αι γυνακες δεν εναι ε'θραυστοι !σον αι φιλαι. Το κατ’ εµ$, ανεχ)ρησα ικανοποιηµ$νος, τρβων τας χερας µου και ευχ!µενος εις !λας τας επ των πεζοδροµων
εκθ$σεις υαλικ)ν, οµοαν τ'χην και !µοιον σκ'λον.
Ε. Ρο[δης, ?παντα, τ!µ. 5, Ερµ-ς

* στιλπν!: λαµπερ-
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∂ƒ°∞™π∂™

1

O ·ÊËÁËÙ‹˜ ‰˘ÛÊÔÚÂ› ·Ú¯ÈÎ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ı¤·Ì· ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ÛÎ‡ÏˆÓ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ﬁÌˆ˜
‰È·ÛÎÂ‰¿˙ÂÈ ÌÂ ÙÔ Î·ÙﬁÚıˆÌ· ÙÔ˘ ÛÎ‡ÏÔ˘. ¶Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ‰È¿ıÂÛË˜ ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹;

2

∆È ÂÓÔ¯ÏÂ› ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÙÔÓ ·ÊËÁËÙ‹ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚﬁÌÔ˘˜ ÙË˜ ﬁÏË˜ Î·È ÁÈ·Ù›;

3

∆È ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ¿ıÂÏ¿ ÙÔ˘ Ô ÛÎ‡ÏÔ˜; ¶Ò˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎﬁ;
™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ÌÂ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

4

™Â ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ Ô ÂÈÚˆÓÈÎﬁ˜ ÙﬁÓÔ˜ ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ƒÔ˝‰Ë. ¡·
‚ÚÂ›ÙÂ ÙÚ›· ·ﬁ ·˘Ù¿ Ù· ÛËÌÂ›·. °È· ÔÈÔ ÏﬁÁÔ Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ÂÈÏ¤ÁÂÈ ·˘Ùﬁ ÙÔÓ ÂÈÚˆÓÈÎﬁ ÙﬁÓÔ Î·È ÔÈ· Ì¤Û· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ;

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

µÁÂ›ÙÂ ‚ﬁÏÙ· ÌÈ· ËÏÈﬁÏÔ˘ÛÙË Ì¤Ú· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ˙Â›ÙÂ. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙÂ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ Ù˘¯ﬁÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (·Ú·Ï‹ÛÈ· ÌÂ ﬁÛ· Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ƒÔ˝‰Ë˜) Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙÂ
ÛÙÔ ‰ÚﬁÌÔ Û·˜.

◆

¶ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÂ› ÛÙÔ˘˜ ‰ÚﬁÌÔ˘˜ Î·È Ù· Â˙Ô‰ÚﬁÌÈ· ÙË˜ ﬁÏË˜
Û·˜. ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÌÂ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· Ù·
‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÓÙÔ›Û·ÙÂ ‹ ÁÚ¿„ÙÂ ÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÛÙËÓ ÔÔ›·:
·) ı· ÂÎı¤ÙÂÙÂ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ‚) ı· ÚÔÙÂ›ÓÂÙÂ ‚ÂÏÙÈˆÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚ·.

Ο #Aσµοδα$ος, σατιρικ εφηµερ δα που εξ%διδε ο Εµµ. Ρο'δης απ το 1875 %ως το 1876
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