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ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩ ΓΗ
Η ΑΝΤΙΚΕ ΙΜΕΝΙΚΗ Α ΙΣ Θ Η Τ ΙΚ Η

(Κατά τόν Καθηγητήν Άλ "Ρϊγλ)

Καί αυτός ό αρνούμενος εις τούς συγχρόνους 
τήν ικανότητα τού νά έκφέρωσιν άμερόληπτον 
κρίσιν περί τη: άξίας ή τουναντίον τής νεωτέρας 
τέχνης οφείλει νά αναγνώριση =ός αυτήν προκα
ταβολικούς άμετρον ιστορικήν σημασίαν. Διότι έν 
αυτή [ϊλεπομεν μετά παρίλευσιν μακρού χρόνου 
αΰθις άνατέλλουσαν νέαν εκ καλλιτεχνικής από- 
ψεως διιύθυνσιν, ής ή έμφάνισις καί ή ΰπαρξις οέν 
έξηγεΐται άτλώς έκ του περιστατικού μόνον, οτι 
μερίς τις εύπορων θέλουσι διά παραπληρωμάτων 
νά έξωραίσωσι τά κενά των έν τοΐς μεγάροις αυ
τών τοίχων, άλλ’ απορρέει έκ τής άξιώσεως νά 
πληοώση γενικήν τού κοινού αισθητικήν ανάγκην. 
Ό  σκοπός, ον έξ αρχής ή νεωτερα τέχνη ¿αυτή 
προεθετο, ούδείς άλλος ονομαστικώς ήτο, ή έκεϊ· 
νος, δν πάσα από τής άναγεννήσεως τεχνική 
διεύθυνσις ώς ίδιον έαυτής διεκήρυξεν, ή έκ νέου 
δηλαδή προσάρτησις εις τήν φύσιν. Ιναίτοι δέ άπό 
τήν πρώτη» αύτής άρχήν μόλις εν τέταρτον αιώ
νες διέρρευσεν, εγείρονται ήδη φωναί απαιτούσα·, 
καί πάλιν έπάνοδον εις τήν φύσιν. Καί έκεϊνον 
μέν, οστις φύσιν λεγων εννοεί τήν σύμφωνον τή 
κοινή πείρα αντικειμενικήν τών πραγμάτων άπο- 
τύπωσιν, τοιαϋται επικλήσεις απέναντι καλλιτε
χνικών προϊόντων νεωτάτων, «ον είς μόνον αντι
πρόσωπος ό Τώροπ άρκεΐ νά μνημονευθή, ουδόλως 
Οά έκπλήςωσιν. Ά λ λ ’ ίσως μετ’ απορίας θέλει 
οιερωτήση τις, πώς μετά παρέλευσιν τόσον βρα
χέος χρονικού διαστήματος ή μόλις κτηθεϊσα φύ- 
σις ήτο δυνατόν πάλιν νά μεταπέση εΐ; τό ολως 
εναντίον, τό παρά φύσιν. Ά λ λ ’ όμως τό φαινό- 
μενον τούτο είναι εύεξήγητον,καθόσον πηγάζει έκ 
τής διχογνωμοσύνης ημών περί τήν άντίληψιν τής 
φύσεως, τούτ’ έστι τών αντικειμένων, ή απεικό
νισες τών οποίων είναι Ιργον τών πλαστικών τε
χνών Έν μέρει έπιζή έν ήμΐν είσέτι ή έκ πα- 
ραδόσεω; διασωθεϊσα ιδέα, οτι τά πράγματα ΰφί- 
στανται καθ' έαυτά καί δλως ανεξαρτήτως άφ' 
ήμών καί συνεπώς εις ήμάς ύς υποκείμενα θεω
ρούντο τά πράγματα άντιπαρίστανται αύτά ώ; 
αντικείμενα. Ά λ λ ’ έν τή πρωτοτυπώ αυτής άφε- 
λεία ή θεωρία αύτη άπαντά ιδίως εις τά άρχαΐα 
μόνον ανατολικά έθνη' ήδη οί αρχαίοι "Ελληνες 
αφ' έαυτων ανήλθον εις τήν έννοιαν, οτι εις ττν 
παροδικήν τών πραγμάτων ΰπόστασιν υπολανθά
νει υποκειμενικόν τι, όπερ δεν ανήκει τώ αντι
κείμενο·, αλλά παρεισάγεται εις αυτό υπό τού ΰπο-

κειμένου. Ένφ λοιπόν οί "Ελληνες τάς τυχαίας 
ταύτας καί έπί έκαστου παρατηρητού παραλλασ- 
σούσας υποκειμενικά: προσθήκας περιώρισαν έν 
τφ καλλιτεχνήματι εις τέν αναπόφευκτου ελά
χιστου δρον, κατώρθωσαν ιδία άναφορικώς τού τύ
που τού ανθρώπου έν τώ άγάλματι νά προσδώ- 
σωσιν Ικφρασιν λόγω καθολικού κύρους καί αντι
κειμενικής πιθανότητος άνωτέραν εκείνης, οιαν 
αυτή ή φυσική τού ζώντος ά. Οριό που ύπαρςις έπα- 
ρουσίαζεν. Εκτοτε,άπό τής εποχής δηλονότι τών 
Ελλήνων, ή σχέσις τού αντικειμενικού πρός τό 
υποκειμενικόν έν τή εμφανίσει των πραγμάτων 
έδε'σποζε μετά τών συνήθων μικρών μετακινήσεων 
πρός τό εν ή τό έτερον μέρος τή: δλη; άναπτύ - 
ςεως τών πλαστικών τεχνών μέχρι τών ημερών 
ήμών. Ά λ λ ’ αυτή έν γένει ή άνάπτυξις Ιτεινεν 
εις διηνεκή έπίτασιν τού υποκειμενικού, έπεζη- 
τεϊτο δηλαδή ή φύσις κατά μικρόν όλιγώτερον εις 
τό ανεξάρτητον αντικειμενικόν καί περισσότερον 
πάντοτε εις τι έκ τού παρατηρητού έξηρτνμένον 
υποκειμενικόν. Τό ανώτατον όριον τής οιευθύν- 
σεω; ταύτης, τόν ολω; αδέσμευτον υποκειμενι
σμόν άπαντώμεν κατά φυσικόν λόγον εις τήν 
έσχάτην φάσιν τής άναπτύξεως, εί; τήν νεωτά- 
τάτην τέχνην. Έξ αρχής ό σκοπός αύτής ήτο νά 
περιβάλλη, καθ’ δν καί οί ’Ιάπωνες τρόπον, τά 
φυσικά αντικείμενα μέ θέλγητρου χρωμάτων διε
γερτικών καί έν τώ σκοπώ τούτω προδίοεται ση
μαντική τού υποκειμενισμού πρόοδος- αλλά κατ’ 
άρχάς οί καλλιτέχναι, ίνα παράσχωσιν είδός τι 
αντισταθμίσματος, προσεϊχον έν τή έκλογή τών 
χρωμάτων νά μεθαρμόζω-ται πρός τήν γενικήν 
παρά πάσι πείραν καί κατ ’ αυτόν τόν τρόπον έτή- 
ρουν όιαγεγραμμένα τινά άντικειμενικότητο; ορι». 
Έν τούτοι; άπεόείχθη εύθύς οτι ό σχετικός αύ · 
τός άντικειμενισμός ήτο έμπόδιον εις τήν έπί- 
τευξίν τής έπιδιωκομένη; (διά τού άρχήθεν υπο
κειμενικού στοιχείου έν τώ καλλιτεχνήματι) 
ισχυρά; δίεργέσεω; καί συνεπεία τούτου κατά μι
κρόν παρηγκωνίσθη υπό τού ακράτου υποκειμε
νισμού τοσούτον, ώστε πράγματι σέμερον ή πα- 
ράστασις τών φυσινών αντικειμένων έν τώκαλ- 
λιτεχνήματί συνήθως ούδέν πλέον τό κοινόν έχει 
πρός τήν σύμφωνον τή κοινή πείρα ΰπόστασιν 
αύτών έν τή πραγματικότητι, ε·. μή το πάντων 
στοιχειωδέστατον, ώ; τόν αριθμόν καί τήν Οέσιν 
τών μελών. Ό  καλλιτέχνης, οστις ακολουθεί 
άπλώ; τήν έσωτερικήν αυτού ορμήν, ούδέν άλλο 
φυσικά πράττει ή έκεϊνο, ίπερ είναι δικαίωμα 
αύτού καί καθήκον. Ά ν  όμως ή σύγχρονος επο
χή ήμών ωρίμασε πρός τόσον υψηλόν ΰποκειμενι-
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σμόν, ούδε!; μετά βεβαιότητο; νά άποφαιθή σή
μερον ούναται. Πάντως όμως ύπάρχουσιν άκόμη 
πολλοί, οίτινε; ώρισμένον τι υπόλοιπον άντικει- 
μενικότητο; καθολικού κύρους έν τή άποτυπώσει 
των φυσικών αντικειμένων ώς άπολύτως αναγ
καίου άπαιτουσι καί τούτου ένεκα, εί μή πιθα
νώς καί ένεκα βαθύτερων αιτίων, εύνόητον είναι 
πλέον τό νά άκούωιται όιομαρτυρίάΐ, ότι υπάρ
χει πάντοτε αντικειμενική φύσις καί αντίστοιχος 
αυτή αντικειμενική έν ταϊ: πλαστικαί; τέχναις 
αίσθητι κή.

Μεγίστης υπό τήν εποψιν ταύτην προσοχή: 
άξιον είναι ού πρό πολλού εί; φώ; έξελθον βι
βλίου του διά τάς ανατομικά; καί φυσιολογικά; 
κατ’ αναφοράν πρό: τήν καλλιτεχνίαν μελέ
τα; αυτού γνωστού καταστάντος ιατρού Παύλου 
Ρισέρ Το βιβλίου τοϋτο είναι μεν σχεδόν 

ώ; εισαγωγή μόνον παρασκευαζόμενη; σειρά; επι
στημονικών και καλλιτεχνικών ειδικών ερευνών 
περί τή; μορφή; τού ανθρώπου, αλλά περιέχει 
έν ταύτώ πλήρες πρόγραμμα νέα; αισθητική; 
μετά ζωηρά; προσηλυτιστική; υπέρ τή; πρακτι
κή: χρησιμοποιήσεω; αυτή; τάσεως. Πρό παντός 
παράδοξον είναι ότι τό έξωτερικόν τοϋ ανθρωπί
νου σχήματος κρίνεται καί πάλιν καθ’ εαυτό άξιον 
έρεύνης, ένψ ό υποκειμενισμός τό έξωτερικόν όλων 
άδ·ακρίτω; τών έν τή φύσει αντικειμένων θέτει έν 
ίση μοίρα καί εί; τινα; μάλιστα περιπτώσεις σκο
πίμως καί αποφεύγει τόν ανθρώπινον τύπον,διότι 
ούτο; τείνει πάντοτε άντικειμενικώ; νά καταλάβη 
υπεροχήν τινα έπί τών περιβαλλόντων αύτο αντι
κειμένων .Διό έν τήν εωτέρα ζωγραφική σπουδαιό
τατου πρόσωπον έπί μακρόν χρόνον διεδραμάτισεν 
ή τοπιογραφία έν τή εύρυτάτη τής λέξεω; σημα
σία, έάν δέ έσχάτωςή νεωτέρα τέχνη φαίνεται ότι 
προοοοποιεί έαυτή νεαν οιεύθυνσιν,ήούνατο νά έκ· 
λάβη τι; τό φαινόμενον τούτο ώ; προάγγελον 
προσεχούς καλλιτεχνική; έπαναστάσεω;. Ό  Ρισέρ 
μάλιστα διατείνεται ότι καί κατ’ άρχήν καί καθ’ 
ΰπαγόρευσιν σκόπιμων λόγων όέον αύθις νά μετα- 
τεθή έν τή καλλιτεχνική δημιουργία τό κέντρον 
τή; βαρύτητο; εί; τήν μορφήν τοϋ ανθρώπου, καθ’ 
δν άκρ.βώ; τρόπον τούτο συνέβαινΙν εν τή κλα
σική. άρχαιότητι, έπί τή; άναγεννήσεω; καί έν 
τή λεγομενη barC 'C C O  2 τών ’Ρωμανικών λαών. 
Πρό; τούτοι; ό ‘Ρισέρ ορθότατα διέγνω ότι τήν 
νεωτε’ραν τέχνην περιήγαγεν εί; τήν κατ’ αύτόν 
οίκτράν σημερινήν θέσιν ή μονομερή; ύποκειμε- 
νικώς πάντοτε καλλιέργεια τού ψυχικού (εσωτε
ρική; ζωής) ά.τ’ αυτού δέ ό ‘Ρισέρ συνηγορεί, 
οπω; στραφή έκ νέου ή προσοχή εις τό σωματι-
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κόν, όπερ καί μόνον τή α’σθήσει υποπίπτει καί 
διά τούτο καί αντικειμενικόν διά τόν άνθρωπον 
είναι καί ώ; τελικό; σκοπό; νά όρισθή ή συνδιαλ
λαγή άμφοτέρων τών άδιασπάστων έν τψ άνθρώ- 
πψ παραγόντων κατά τό γνωστόν λόγιον «νους 
υγιής έ< σώματι ύγιεί», όπερ οί αρχαίοι ήδη καί 
εκ τών νεωτερων ό κατά τό ήμισυ έκρωμανισθεί; 
Φλαμανδό; 'Peύβεν; ώ; βάσιν είχον. Καί αν ού 
πρό πολλού Γερμανό; καθηγητής τή; ιστορία; τή; 
τέχνης έν διτόμψ πραγματεία κατεπολέμησε τήν 
Ο.ωρίαν, ότι ή ούσία δήθεν τής τέχνης έγκειται 
εί; αυταπάτην έν συνειδήσει, άναγινώσκομεν καί 
παρά τψ 'Ρισέρ ωσαύτως ότι αί πλαστικαί τέ- 
χναι ούδαμώς θηρεύουσιν αυταπάτην, άλλ ’ μάλ
λον αγωνίζονται νά παρασιήσωσι τήν πραγμα
τικήν ζο»ήν, ότι όέ τότε μόνον άρκούνται εί; τό 
φαινομενικόν, οσάκις ή ανάγκη αύτη, ώ; έν τή 
άποτυπώσει ελευθέρων τή; ζωής κινήσεω , άφεύ- 
κτω; έπιβάλλεται αύταίς. Υπάρχει άρα τώ όντι 
κατά τόν 'Ρισέρ αντικε·μενική αισθητική, δριά 
τινα δηλονότι καθολικού κύρου; καί κοινώς 
υποχρεωτικά, ατινα ή καλλιτεχνική δημιουρ
γία οφείλει απολύτως νά σεβηται. Αλλά τί; θέ
λει διαφώτιση τόν καλλιτέχνην έν τή απορία 
αυτού, πού είναι τά όρια ταύτα ; Ή  έπιστήμη, 
άπαντά ό Ρισέρ, άκο.βέστερον δ’ είπεϊν, αί 
φυσικαί έπιστήμαι, αίτινε; περιλάμβάνουσι καί 
τήν έπιστήμην περί τού έξωτερικού τή; μορφή; 
τού ανθρώπου.

Έν τψ στενώ δεσμώ μετά τής έπιστήμη; 
διαβλέπει ό 'Ρισέρ έν γένει τήν μέλλουσαν διά 
τά; πλαστικά; τέχνα; σωτηρίαν. Τό αγεφύρω
του χάσμα, δπερ διαχωρίζει άμφοτε’ρας, εξηγεί 
ό 'Ρισέρ ώ; προϊόν προλήψεων καί ϋποδαυλι- 
σθείσης πλάνη;. Ούχί άνευ πειστικότητο; υπο
δεικνύει ότι καί αί μεγάλα’, γόνιμοι έπιστημο- 
νικαί ίόέαι, ένό; Γαλιλαίου π.χ. ή ένό; Νεύτω- 
νο;, έκτήθησαν διά παραπλήσια; όδού τής παρα- 
τηρήσεως, ήτι; άγει καί εί; τήν γένεσιν τού 
καλλιτεχνήματος. Καθ'δν τρόπον εί; έποχάς, έν 
αί; έπρυτάνευε τό άκμαιότατον τή; πίστεω; 
αίσθημα,ή θρησκεία,ώ; έρμηνεύ; τών τού κόσμου 
ζητημάτων, ετυχεν αντιστοίχου καί άναλόγου έν 
τή τέχνη έκφράσεως, ούτω καί έν τή νεωτέρα 
τέχνη παρομοία θέσι; δέον νά παραχωρηθή εί; 
τήν πρώτην εκπολιτιστικήν τής σήμερον δύνα- 
μιν, τήν έπιστήμην. Έν τοιαύτη περιπτώσει 
αναφύεται μόνον τό ζήτημα,πώ; τότε αί πλαστι- 
καί τεχναι τήν εφευρετικήν ελευθερίαν αυτών, 
ό δέ καλλιτέχνη; τήν ατομικήν του δημιουργι
κότητα Οέλουσι διαδώση, ευθύς ώ: ή δημιουργία 
αυτών δεσμευθή έντός τών άδιαρρήκτων τή; έπι- 

, στήμη; νόμων. Ή  απάντησιο, ή< δίδει ό 'Ρι
σέρ εί; τό ζήτημα τούτο, αποτελεί Ί;ήν σπου· 
δαιοτάτην καί έπικαιροτάτην θεσιν τή; όλη; 
θεωρίας αυτού. Λέγει δέ τό έξη;' ή εξωτερική
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ύπόστασι; τού ανθρωπίνου σώματος παρουσιάζει 
εις τόν προσέχοντα παρατηρητήν τόσον αναρί
θμητου; μεταβολάς έν διαδοχή μεταλλαγών τό
σον άκαταπαύστω, ώστε αδύνατον αποβαίνει εις 
τόν καλλιτέχνην νά άποδώση άπάσας συγχρόνως 
έν τψ καλλιτεχνήματι καί τούτου ένεκα εινε 
άπαραιτήτως ήναγκασμένος νά έπιζητήση έκλο- 
γήν καί έν τή έλευθέρα ταύτη έκλογή όλίγων 
έκ τού άναριθμήτου πλήθους άντικειμενικώ; ΰπαρ- 
χευσών στιγμών τής ζωής έγκειται ακριβώς ή 
υποκειμενική τού καλλιτέχνου ελευθερία. Ώτ- 
αύτω; ό αριθμό; τών δυνατών συνδυασμών είνε 
άπειρος. "Οσψ δέ εύστοχώτερο; καί ασφαλέστε
ρο; έν τή έκλογή αυτού ό καλιτέχνη; είνε, τόσφ 
πειστικωτέρα και ζωηρότερα Οά είνε ή έπενέρ- 
γεια τού καλλιτεχνήματος αύτού.

Κατά ταύτα ώ; προϋπόθεσιν πάση; υγιούς καί 
εύσυνειδήτου καλλιτεχνική; δημιουργίας θεωρεί 
ό Γάλλο; ιατρό; τήν ακριβή επιστημονικήν τών 
καθ’ έκαστα μέχρι τών ελάχιστων παρατήρησιν' 
καί έπειδή τά αποτελέσματα τοιαύτη; λεπτομε
ρούς έξετάσεω:, ώ; καί πάση; άλλη; αντικειμε
νική; έρεύνη;, είνε διδακτά, συμβουλεύει χάριν 
τών εις τό καλλιτεχνικόν στάδιον έπιοιοομένων 
συστηματικήν εί: διαφόρου; έπ'.στημονικού; κλά
δου; παίοευσιν. Ήδύνατό τι; έκ τούτου νά ύπο- 
λάδη ότι ενταύθα υπό τό πρόσχημα μεταρρυ- 
Ομιστικώ/ διά τό μέλλον σχεδίωνκατά βάθος ού- 
δέν άλλο έπιβάλλεται, ή αντιδραστική έπι- 
στροφήν εί; τεχνικήν περίοδον, ήτι; ένομίζετο 
δτι ΰπερενικήθη πλέον. Καί όμως τοιαύτη ύπο’- 
θεσι; θά ήτο πλάνη· αρκεί νά άναγνώση τις, πό
σον, καλλιτεχνικήν ανατομίαν λέγων ό 'Ρισέρ 
διάφορον έ.νοεί τή; συνήθως έν ταί; καλλιτεχνι- 
καίς ακαδημία·.; μέχρι τούδε διδασκόμενης, όπ:ία; 
θεμελιώδεις βάσει; καλλιτεχνική; φυσιολογίας | 
προδιαγράφει καί πώ; αυτός έν γένει φαντάζε- 
ται μορφολογίαν τού ανθρωπίνου σώματος, άλλα ! 
συμμέτρω; ϋπό τής τέχνη; καί έπιστήμη; οια- 
τεταγμένην, ώσεί όλω; πρωτοσύστατον καί νέον 
καί εξ ύπαρχής δημ'.ουργητέον, καί τότε 0ά βε- 
βαίωθή πά; τι; ότι τό έργον τοϋ 'Ρισέρ είνε 
άξιον νά όνομασθή έν τή πληρέστατη τή; λέ
ξεω; σημασία ρηξικέλευθου.

"Αν όμως ή έν αύτψ προαγγελλομένη αισθη
τική τοϋ μέλλοντος Οά τύχη γενική; καί άπολύ- 
του παρά τή; νεωτέρα; καλλιτεχνική; τών λαών 
άποδοχή-,είνε βεβαίως άλλο ζήτημα εί; τό όποιον 
μάλλον άρ ητικήν άπάντησιν ήδύνατό τι; νά 
οώση. Έκ τής άπόψεως ταύτη; ή αισθητική αύτη 
τού μέλλοντος είνε πολύ μονομερή; καί άρκούν- 
τω; προδίόει τόν ειδοποιόν τοϋ σκέπτεσθαι καί 
θεωρεΐν τά πράγματα τρόπον ιατρού καί Γάλ
λου. Βεβαίως έν έποχή, καθ’ ήν εις τά στόμ,ατα 
όλων τορνεύονται σκεπτικισμού φράσεις περί τή; 
«χρεωκοπία; τής έπιστήμη;» ό διάπυρος ένθου- 1

σιασμό; υπέρ τών πορισμάτων αύτής διεγείρει 
μεγίστην συμπάθειαν, διότι αν καί τό «νοείν» 
άκόμη δέν έξηγήθη μηχανικώς, ώ; οί ΰλισταί 
άπό πεντηκονταετία; ήδη τό διεκήρυςαν, δέν 
σπανίζουσιν όμως άλλαι μόνιμοι κατακτήσει; 
ούκ ολίγα’, τού αίώνος ατών φυσικών έπιστη- 
μιών». Ή  μονομέρεια, ήτι; έλέγχει τόν ιατρόν, 
έγκειται μάλλον εί; τήν ύπερτίμησιν τή; σημα
σία; τή; επιστημονικής τών λεπτομερειών παρα- 
τηρήσεω: έν τώ ανθρώπινο» σώματι απέναντι τών 
έν αύτψ φαινομένων, άτινα είνε έκδήλωσις τών 
κινήσεων τού ψυχικού βίου. "Εν παράδειγμα άρ- 
κεΐ, ϋπω; κατάδειξη σαφέστατα τό μειονέκτημα 
τή; κατά τόν 'Ρισέρ άντικειμενικής αισθητική:.

"Οπως καταδειχθή έπί προσφορωτάτου .παρα
δείγματος ή ωφέλεια, ήν αί πλαστικαί τέχναι 
έκ τή; νεωτε’ρα; έπιστήμη; καί τών βοηθητικών 
αύτής μέσων δύνανται νά προσπορισθώσιν, ανα
φέρει ό 'Ρισέρ, πώ; έσχάτω; μόνον τή βοήθεια 
τή; ακαριαία; φωτογραφίας κατενοήθη ότι ή απο 
τή; περιόδου τή; άναγεννήσεω: έν χρήσει πα- 
ράστασι; τοϋ δρόμου (τή; έν τψ τρέχεΐν ταχύ- 
τητος) καί τοϋ καλπασμού έφ’ ίππου είνε φυσιο
λογικής αδύνατος καί ουδόλως άντιστοιχεί εις 
τήν πραγματικότητα. ’Αλλά δέν δύναται καί 
νά άρνηθή τι; ότι ή οϋτω κατορθουμένη έπενέρ- 
γεια είνε πολύ ζωηρότερα ή αν ο δρόμος απε- 
δίδετο διά τρόπου μάλλον αντιστοιχούντο; εί; 
τήν πραγματικότητα. Νομίζει λοιπόν ό 'Ρισέρ 
ότι οί προγενέστεροι καλλιτέχναι «ποιητική 
άόεία» χρώμενοι σκιπίμως άντί τού έμμετρου 
δρόμου παρέστησαν τήν έπιτεταμένην κίνησιν 
τής πτήσεω;’ άλλ’ ό σύγχρονο; καλλιτέχνη; δέν 
έχει έν τψ σημείψ τούτι.» ή νά προσαρτηθή εις 
τήν φυσιολογικήν πραγματικήν αλήθειαν τόσψ 
μάλλον, καθόσον καί τό άπαράμιλλον, έν τή 
τέχνη Ελληνικόν έθ.ος τόν δρόμον ώ; τοιούτον 
καί ούχί ώ: πτήσιν απετύπωσε.Το σφαλερόν τής 
όλη; ταύτη; συζητήσεω; τοϋ 'Ρισέρ, ήτι; άλ
λως έν τοΐ: μερικότησι στηρίζεται έπί όρθοτά- 
των παρατηρήσεων καί αληθειών, εγκειται έν 
τή εξηγήσει τή: άστοχου παραστάσεω: τοϋ δρό
μου, ήτι; ουδόλως πρέπει νά θ.ωρήται, ώ; φρο
νεί ό 'Ρισέρ, ποιητική άντικατάστασι; τού 
δρόμου διά τή; πτήσεως, άλλ’ ΰπηγορεύετο ύπό 
τή; προθέσ-εω: τού καλλιτέχνου όπω; συγχρόνως 
μέ τήν εξωτερικήν φυσικήν κίνησιν αίσθητο- 
ποιηθή καί ή έσωτερική ψυχική ορμή. "Αν δέ 
άπ’ εναντία; οί Έλληνες τώ» κλασικών χρόνων 
τόν δρόμον όρθώ; ώ; τοιούτον άπεικόνιζον, αιτία 
τούτου ήτο ότι τήν υπό τών καθ’ ήμά; καλλι
τεχνών έπιδιωκομένην έςωτερίκευσιν τής εσωτε
ρικής ψυχική; όρμής, ώ; άγαν υποκειμενικήν, 
εντελώς άπέκρουσιν καί τούτου έ’.εκα ούδεμίαν 
είχον αφορμήν τήν καθαράν φυσικήν κίνησιν νά 
παραμορφώσι δ: ’ υποκειμενικών προσθηκών.
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Καθ’ ον λοιπόν τρόπον άναφορεκώς τού ζη
τήματος τούτου ή σημασία τού ψυχικού έν τι, 
αναπτύξει τη; τέχνης εις προγενεστέρας περιό- 
οου; διέλαθε τόν ιατρόν Ρισέρ, ουτω όέν εΐνε 
απίθανο·/ και έν τη εις τό μέλλον διαμορφώσει 
τής Τέχνη; ή επιβλητική αύτοϋ (του ψυχικού) 
δύναμις νά μή έσταθμίσθη άποχρώντω;. Όπως 
δήποτε καί αν εχη τό πράγμα, δύναται έπί τέ
λους. ή νέα αυτή αντικειμενική αισθητική νά 
εύρη άπήχησιν παρά τ:Τ; κληρονόμοι; των κλα
σικών καλλιτεχνικών λαών, παρά τοί; 'Ρωμανοΐ; 
καί ιδίως παρά τούς Γάλλοις, εις ού; έλαχε νά 
παραστήσωσι πρόσωπον συντηρητικόν, νά συναρ- 
μολογήσωσι δηλαδή έν τώ προσήκοντι μέτριο τήν 
φυσικήν καί ψυχικήν έν τψ καλλιτεχνήματι εκ- 
φρασιν, εις ταύτην δέ τήν αποστολήν οφείλεται 
αφ’ ενός μέν ή σπάνιε παντός έξοχου μεγαλείου, 
αφ’ ετέρου όμως τό πλεονέκτημα όμαλώς πάν
τοτε χωρούσης καί έμβριθούς εξασκήσεως τής 
τ®/βνΊ5 Άλλά καί εκεί όπου αί θεωρίαι τού , 
Ρισέρ ήούναντο νά πέσωσιν εΐ; έδαφος ήττον 

πρόσφορον, δεν θά μεΐνωσιν, βεβαίως, έντός δια- 
γεγραμμέ .ων τινών ορίων, άνευ ευεργετικής έντυ- 
πώσεως· καί μόνον τό φαινόμενου, οτι αί θεω
ρία·. αύται τού Γάλλου ιατρού παρίστανται εις 
έλλογον άντίθεσίν πρό; τήν έπικρατήσασαν ήδη 
όιεύθυνσιν τών νέων ιδεών, εΐνε αρκετόν εχέγ
γυον περί τής περαιτέρω καρποφόρου αναπτύ
ξεων .

Έπί τή; άντιθέσεω; μεταξύ τών ανατολικών 
κλασικών καί Ρωμανικών θεωριών ά.φ’ ενός, καί 
τών έν μέρει Ίνοογερμανικών τάσεων άφ’ ετέρου 
στηρίζεται ή μέχρι τούδε ζωηρά άνάπτυξις έν 
ταϊς πλαστικαϊ: τέχναις καί άν τά σημεία δεν 
μας άπατώσιν, εΐνε ήδη, αφού ημείς οί Γερμα
νοί, οί "Αγγλοι καί οί Σκανδιναυοί αρκετά άπη- 
σχολήσαμεν τόν κόσμον, καθ’ υπαμοιβήν πάλιν 
ή σειρά τών 'Ρωμανών νά λάβωσι τόν λόγον.
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Β .  Μ ι χ λ ι ι λ

Τ Α  ΟΡΦ ΑΝΑ  Τ Π Ν  Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Ν

Όπως εϊ; τά άλλα κράτη, ούτω. καί παρ' 
ήμΐν ό όημοδιόασκαλικός κλάδος εΐνε ό πολυπλη
θέστερος πάντων τών λοιπών τών άποτελούντων 
τήν σημασίαν υπηρεσίαν, ανερχομένων τών με
λών αυτού κατά τήν επίσημον στατιστικήν εις 
4000 καί πλέον.

Ό  κλάδο; ούτο: περιλαμβάνων σήμερον στοι
χεία υγιέστατα εΐνε άφωσιωμένος εί; τήν έκπλή- 
ρωσιν των καθηκόντων του μετά ειλικρίνεια; καί 
αυταπαρνήσεως καί σωφροσύνης καί αυτόν τιμώ-

σης καί τήν χιύραν όλην. Τρανότατου μαρτύριον 
τών βάσεων τών ήθ.κών, έπί τών όποιων εδρά
ζεται, εΐνε δτι, εί καί τά μέλη αύτοϋ, ώς 
έλέχθη, άριθμούνται κατά χιλιάδας, όμως έν 
σπανιωτάτη εξαιρέσει καί κατ’ αραιότατα δια
λείμματα ακούεται άκοσμος πράξις ταράττουσα 
τήν οιηνεκώς κρατούσαν έν αύτώ ηθικήν αρμο
νίαν. Οί έντιμοι έργάται κύπτουν εις τήν έργα- 
σίαν των μετ’ άνεκφράστου υπομονής καί έντός 
τών κυψελών, ένψ βομοεϊ τό σμήνος τό παιδι
κόν, άνεγείρουσι τό οίκοδομημά των, τήν γλυ- 
κείαν τού έθνους ελπίδα. Ό  διδάσκαλος καί δή 
ό Έλλην διδάσκαλος έργάζεται ύπό συνθήκα; 
λίαν ανθυγιεινά; καί διά τούτο τό έργον του κα
θίσταται ού μόνον δυσχερέστερου, άλλά καί επι
κινδυνότερου ή τό τών συναδέλφων του τών πλεί- 
στων χωρών. Ό'Έλλην δημοδιδάσκαλος,πλήν τού 
ότι έκ τής φύσεως τού έργου καταναλίσκει εις 
τήν διδασκαλίαν καί έν γένει εις τήν αγωγήν τών 
παίδων τάς τε πνευματικάς καί τάς σωματικά' 
του δυνάμεις πρό; τοίτοις διατριβών έντός διδα
κτηρίων ώ; έπί τό πολύ ακαταλλήλων καί συν- 
διαιτώμενος κατά τό πλεΐστον τής ημέρας μετά 
πληθύος μαθητών προερχόμενων κατά μέγα μέρος 
εξ οικογενειών μή λογιζομένων τήν καθαριότητα 
ώ; τό πρώτιστον τής υγιεινής στοιχείου είσωνέει 
λεληθότως τό δηλητήριου έκδηλούμενον βραδύ
τερου εις διαφόρους νόσους φθοροποιούς. Έάν έκ 
τής τελευταίας στατιστικής έξηκριβώθη ότι έν 
Γαλλία οί δημοδιδάσκαλοι αποθνήσκουν συνή
θως μεταξύ τού τριακοστού καί τεσσαρακοστού 
έτους τής ηλικίας των, εάν ό θάνατος πλήττη 
τοσούτον προώρως τόν κλάδου τούτον έν χώρα 
διατελούση ύπό όλως άλλοίας συνθήκα; τή; ήμε- 
τερας, φαντάζεται τις πόσον θλιβερά θά ήσαν τά 
πορίσματα τής στατιστικής παρ' ήμΐν, έάν 
ύπήρχε τοιαύτη, άφ ’ ού ή έν γένει θνησιμότης 
υπερτερεί τήν τών άλλων κρατών.

Άλλ 'επειδή, καί άν μεταβληθώσιν έπί το βέλ· 
τιον αί ύγιειναί συνθήκα·., καί έάν έλατωθώσιν οί 
πρόωροι θάνατοι οί νύν βραδέως παρασκευαζόμενοι 
έξ ύγρών καί ανήλιων καί στενόχωρων διδακτη
ρίων καί έξ ατμόσφαιρας άποπνικτικής καί ουσ- 
όσμου, πάλιν τό δήμο διδασκαλικόν έργον θά κα- 
τατάσσηται μεταξύ τών τελούντων τόν βαρύ 
τατον εις τόν Χάρωνα φόρον, καιρός, φρονούμεν, 
εΐνε νά προνοήση αύτός ούτος ό κλάδος καί πάν- 
τες οί ύπέρ αυτού ένοιαφερόμενοι περί τή: τύ
χης τών έγκαταλειπομένων ορφανών.

Έν 1 Ιαρισίοις λειτουργεί από δεκαπενταετίας 
εταιρεία σκοπόν έχουσα τήν ύποστήριξιν τών ορ
φανών τών λειτουργών τής δημοτικής έκπαιδεύ- 
σεως, τής όποια; μέλη εΐνε δημοδιδάσκαλοι καί 
άλλοι κηδόμενοι τού σποδαιοτάτου τούτου κλά
δου και άναγνωρίζοντες τήν αύταπάρνησιν καί 
τήν αυτοθυσίαν αυτού. Ή  εταιρεία αϋτη άρι-
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Ομούσα περί τάς 25,000 μελώυ,ών έκαστον κα- | 
ταβάλλει ετήσιον συνδρομήν έκ. φρ. τριών, έπέρ- 
χεταί επίκουρο; εις πλεϊστα ορφανά διά τών εισ
οδημάτων αυτής ανερχομένων ίκ τε τών συν
δρομών καί έξ άλλων συνεισφορών φιλάνθρωπων 
εις 10,0000 φρ. καί έπέκεινα. Κατά τό 1898 ή 
φιλάνθρωπος αΟτη εταιρεία περιέθαλψε 1317 
ορφανά δαπανήσασα ύπέρ αύτών 99846 φράγκα.

Ή  ΐδρυσις τοιαύτης καί παρ’ ήμΐν εταιρείας 
ούκ ολίγον θά άνεκούφιζε τάς πενομένας τών 
διδασκάλων τάξεις, αί όποίαι μένουν απροστά
τευτοι μετά τήν απώλειαν τού αρχηγού των.
Οί δημοδιδάσκαλοι νέοι μεν άποθνήσκοντες κα
ταλείπουν τάς οικογένειας των έρμαιου τής πε
νίας, διότι ούτε δικαίωμα συντάξεως έχουν, έάν 
δεν συνεπλήρωσαν τήν είκοσετή υπηρεσίαν, ούτε 
έκ τής γλίσχρου μισθοδοσίας των άπεταμιεύθη- 
σαν ποσά έπαρκή καί εις τάς στοιχειωδεστάτας 
τών ορφανών ά.άγκας.

Άλλά καί όταν καταλείπηται εις τά ορφανά 
τό έκ τής συντάξεως έπικούρημα, εΐνε τούτο το
σούτον γλίσχρον, ώστε μόλις τόν ξηρόν τής ορ- 
φανείας άρτον θά όύνανται όι' αυτού νά έξοικο- 
νομώσι. Τό μετοχικόν ταμείου τών πολιτικών 
υπαλλήλων δέν εύρίσκεται δυστυχώς έν τοιαύτη 
θέσει, ώστε νά ούναται νά παρέχη έπαρκή συν
δρομήν εις τά μέλη αύτ:ϋ έξαγοραζομένην καί 
ταύτην αντί ούχί μικράς καταβολής, τήν όποιαν 
οί πλεϊστοι τών δημοδιδασκάλων δέν δύνανται 
νά είσφέρωσιν έκ τής πενιχρά; των μισθοδοσίας.

’Ανάγκη λοιπόν ό σύλλογος τών δημοδιδασκά- 
ίων νά άναλάβη τήν πρωτοβουλίαν τής ίδρύσεως 
τοιαύτης εταιρείας. Νομίζομεν μάλιστα ότι, έάν 
οί έπιθεωρηταί συνεννοούμενοι πρός άλλήλους ε- 
θετον τάς βάσεις «εταιρείας πρός ύποστήριξιν 
τών ορφανών τών 'Ελλήνων δημοδιδασκάλων», 
οί δημοδιδάσκαλοι περιχαρείς θά άνταπεκρινοντο 
εις τήν πρόσκλησιν αυτών, έάν μάλιστα καί ή 
έτήσιος καταβολή ώρίζετο ευτελής κατά μίμησιν 
τής προμνημονευθείοης έν Γαλλία εταιρείας. Τήν 
επιτυχίαν τοΰ σωματείου τούτου θεωρουμεν διά 
πολλούς λόγου; δυνατήν καί παρ' ήμΐν. Πρώτον 
ό αριθμός τών δημοδιδασκάλων καί τών γραμμα- 
τιστών ύπερβαίνων τά; 4000 θά ήόύνατο νά 
παράσχη τουλάχιστον 2000 μέλη καταβάλλοντα 
έτησίω; δρχ. 5, έάν οί έπιθεωρηταί ένεργήσωσι 
μετά δραστηριότητος καί πείσωσι τους οιοασκά- 
λους περί τού ευεργετικού τού σωματείου των 
σκοπού. Καί εΐνε δυνατόν νά μή σπεύσωσιν ού- 
τοι μετά προθυμίας νά καταβάλωσι τόν οβολόν 
των, άφ’ ού θά γνωοίζωσιν δτι διά τού γλίσχρου 
τούτου ποσού θά εδρωσι περίθαλψιν ή τά εαυ
τών ή τά τών συναδέλφων των τέκνα ; Εΐνε δυ
νατόν νά κωφεύσωσι βλέποντε; πολλάκις τήν 
δυσχερή θέσιν,είς ήν περιάγονται τά ορφανά τών 
συναδέλφων των στερούμενα προώρως τής πα- |

τρικής σκέπη;; Έάν λοιπόν ύποτεθή ότι ό υπο
λογισμός ούτος δέν στερΑται έλπίδος πραγμα- 
τοποιήσεω:, άποτελείται έκ μόνον τών συνδρο
μών τών δισχιλίων δημοοιδασκάλων κεφάλαιο·/ 
δεκακισχιλίων δραχμών, όπερ Οά χρησιμεύση ώ; 
πυρήν τών έσόδων τής εταιρείας. Εις τά; σύνδρο
μά; όμως τών μελών, τής εταιρείας έλπίς υπάρ
χει ότι ή φιλανθρωπία, πρός ήν δέον νά γίνη έκ- 
κλησις, θά πρόσθεση ούχί ευκαταφρόνητα ποσά. 
Οί δημοδιδάσκαλοι ώς έκ του έργου των έπικοι- 
νωνούν προς πάσας τάς κοινωνικά; τάςεις καί διά 
τής επικοινωνίας ταύτη; άναμφισβήτητον εΐνε ότι 
ό αριθμός τών συνδρομητών τής εταιρείας θά αύ- 
ξηθή ούσιωοώς. Άλλά καί αύτοί οί δήμοι καί 
άλλα τού κράτους φιλανθρωπικά σωματεία δέν 
εΐνε δυνατόν νά άονηθώσι τήν συνδρομήν εις ορ
φανά θυμάτων τού καθήκοντος.

Ίνα δέ καταφανή πόσης υποστηρίξει»; τυγ
χάνουν αλλαχού τοιαύτα ιδρύματα καί ΐνα επο
μένως οί ήμέτεροι έπιθεωρηταί έγκολπωθώσι 
Οαρρούντω; τήν πρότασιν ταύτην, παραθέτομε·/ 
περίληψιν τών πρακτικών τής γενικής συνελεύ- 
σεω: τής προρρηθείσης έν Γαλλιςι εταιρείας, ήτις 
συνεκροτήθη κατά τό παρελθόν έτος. Ή  αίθουσα 
τού μεγάρου, εις ήν έκλήθη ή συνέλευσ ς, καίπερ 
εύρυτάτη ήτο αδύνατον νά περιλάβη τόν αριθμόν 
τών διδασκάλων καί τών διοασκαλισσών τών προσ- 
ελθόντων εις τήν οικογενειακήν εκείνην εορτήν. 
Μετά τόν εθνικόν ύμνον, όν έπαιάνισεν ή μουσι
κή ένός συντάγματος τού πεζικού, ό πρόεδρος 
τής εταιρείας κατέλαβε τήν θέσιν τού προεδρείου, 
παρακαθησάντων παρ’ αύτώ τών αντιπροσώπων 
τών υπουργών καί πολλών επιθεωρητών τής οη- 
μοτικής έκπαιδεύσεως τής πύλεως τών ΙΙαρισί- 
ων. Εύθύς μετά ταύτα είσήλθεν ό ' Υπουργός 
τής Δημοσίας έκπαιδεύσεως γβνόμενος δεκτός ύπό 
τή; συνελεύσεως μετ’ επευφημιών. Πρώτος ώ 
μίλησεν ό πρόεδρο; τή; εταιρείας μετά πολλής 
θερμότητος καί πολλής συγκινήοεως. Έξεθηκεν 
ότι ή εταιρεία έκ μικρών άρξαμένη επετέλεσε 
προόδους γιγαντιαίας έν σμικρφ οιαστήματι’ οτι 
διά τής γλίσχρου τριδράχμου συνδρομής κατώρ- 
θωσε νά περιθάλψη έπί δωδεκαετίαν ήδη 2,000 
ορφανά δαπανήσασα 700,000 φράγκων καί έχου
σα άποθεματικόν κεφάλαιον 240,000. Προσίθη- 
κεν ότι, ΐνα άνταποκριθή ή Εταιρεία ε·ς τάς α- 
νάγκας της έπήλθε καί τό κράτος αρωγόν καί ό 
δήμος τών Παρισ·'ων καί διάφορα αλλα σωματεία 
καί φιλάνθρωποι πολλοί χορηγήσαντες ούχί ευ
καταφρόνητα ποσά.

Μετά ταύτα ό Υπουργός λαβών τόν λόγον, 
άφού έπλεξε τό έγκώμιον τού προέδρου έργα- 
σθέντος μετ ’ αύτατ αρνήσεω; ύπέρ τής προόδου τού 
σωματείου, έπή/εσεν εΐ-.α τούς διδασκάλους τής 
Γαλλίας ότι βοηθούν τες άλλήλους δέν άναμέ ουν 
τό παν έκ τού κράτους, όπερ δέν δύναται νά λαμ-
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βάνη έν παντί τήν πρωτοβουλίαν καί 07τερ καί άν 
ήδύνατο, δέν ώφειλε νά τό πράξη, διότι ουτω θά 
έμείου την δραστηριότητα του ατόμου, Οά κατέ- 
πνιγε πάσαν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν καί θά άπε- 
ξήραινε καί αύτάς τάς πηγάς τής Ολικής καί ηθι
κής προόδου του κράτους. Τέλος συγχαρείς καί 
εύχαριστήσας πάντας οσοι*αθ’ οίονδήποτε τρό
πον είργάσθησαν ύπέρ τής εταιρείας κατεληξεν 
έπιδαψιλεύσας πλείστας πρός τά μέλη αυτής φι
λοφρονήσεις καί επαίνου; διά τήν πρακτικωτάτην 
όργάνωσιν καί τήν μέθοδον,μεθ ’ ής έκπληρούν,τόν 
σκοπόν του σωματείου.

ΆναγνωσΟείσης τέλος τής λογοδοσίας, ή τε
λετή έληξε δι ’ ωραίας συναυλίας.

ΙΙαρετέθη ή ανωτέρω περίληψις, ΐνα δειχθή δτι, 
έάν οί έπιθεωρηταί ένστερ-.ισθώσι τήν γνώμην 
ταύτην, ήν ̂ ίπτομεν διά του παρόντος άρθρου, ή 
ήμετέρα χώρα, ή όποια δεν ύστερε! κατά τήν φι
λανθρωπίαν ούδεμιίς άλλης, ώ; περιτράνως δια- 
δηλούν τά πολυποίκιλα φιλανθρωπικά τη; ιδρύ
ματα καί σωματεία, όέν θά καταλίπη άπροστά- 
τευτον εργον έξόχως ευεργετικόν.

Γ. Α. Μ π Ο ν Κ Ο Υ Β Λ  Λ Α Μ
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( Κατά τον Λώμποκ. —  Μετάφρασις Θ. Φλι.>ο5 ] 

Η ΕΚΛΟΓΗ Τ Ω Ν  Β ΙΒΛ ΙΩΝ

'() ’Αριστοτέλης καί ό ΙΙλάτων πρέπει νά εύ- 
ρίσκωνται επί κεφαλή: άλλης σειράς συγγραφέ 
ων. Τά Πολιτικά τού Άριστοτέλους καί οί διά
λογοι τού Πλάτωνος, τουλάχιστον ό Φαίδων, ή 
’Απολογία τού Σωκράτους καί ή Πολιτεία πρέ
πει ν ’ άναγνωσθοΰν ύφ’ δλων όσοι επιθυμούν νά 
γνωρίσουν τήν ιστορίαν τού ανθρωπίνου πνεύμα
τος, μολονότι εγώ είμαι αρκετά αιρετικός ώστε ν ’ 
αμφιβάλλω, άν ή Πολιτεία τού ΙΙλάτωο: ήξιζέ 
ποτέ όλα; εκείνα; τάς λεπτομερείς καί κοπιώδεις 
μελετάς, δσαι έχουν γίνει χάριν της έως τούρα.

Ά φ ' ου ό ’Αριστοτέλης είνε ό πατήρ, αν όχι 
ό δημιουργός τής νεωτέρας επιστημονικής μεθό
δου, κατ’ ανάγκην «φειλον καί αί άρχαί του ν' 
αποτελόσουν μέρος αναπόσπαστου τής διανοητι
κής μα; ύπάρξεως, εις τρόπον ώστε νά μά: φαί- 
νωνται αυτοοίδακτοι, εν ώ αί Θετικαί του παοα- 
τηρήσεις, άν καί αξιοθαύμαστοι, ώ; π. χ. όταν 
μάς λέγη ότι αί μέλισσα·, μαζόνουν τό μέλι κάθε 
ημέραν μόνον από έν είδος άνθέων, εις πολλά;
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άλλας περιστάσεις άντεκατεστάθησαν από ίλλας 
αι οπ ΐ̂αι έγιναν ύπό καλλιτέρους όρους. Δεν 
πρέπει νά ήμεθα αχάριστοι πρός τόν μέγαν ήμώ·. 
διδάσκαλον, ακριβώς επειδή τά μ,αθήματά του 
μάς ¿χρησιμέυσαν καί μά; ¿δίδαξαν πώ; νά τόν 
ύπερτερήσωμεν. Διά τόν Πλάτω ·αδμως, τό έπα- 
ναλμβάνω με όλον τό άπαιτούμενον σέβας, μού 
φαίνεται ενίοτε ότι παίζει με τάς λέξεις. —  Τά 
επιχειρήματα του είνε επιτήδεια, φιλοσοφικώτατα, 
ευφυέστατα, όέν σέ πείθουν όμω; πάντοτε. Έάν 
κατ’ άλλον τρόπον κατασκευάση; τάς φράσεις, 
ήμπορεϊς ενίοτε νά έκφράσης ακριβώς τήν αντί
θετον έννοιαν. Ά ν  καί ή μέθοδος αυτή δεν ¿καρ
ποφόρησε πολύ, άν καί ίσα ίσα διά τούτο όέν έ- 
προοδεύσαμεν καθόλου εις τήν μεταφυσικήν, οί 
διάλογοι τού Σωκράτους οΰδέν ήττον Οά μένουν 
αιωνίως διδακτικοί καί τά προβλήματα, τά όποια 
πραγματεύοντα·, θά κινούν άκατάπαυστα τό έν- 
οιαφέρον μας, εν ώ ουδέποτε θά παύσωμεννά θαυ- 
μάζωμεν τό γαλήνιον καί υπεράνθρωπου πνεύμα , 
τό όποιον τούς διαπνέει.

Δεν θά παραλ,είψω επίσης τόν περί Στεφάνου 
λόγον τού Δημμοσθένους, τόν όποιον ό λόρδος 
Broug'ham άπεκάλει τήν ώραιοτέραν άγόρευ 
σιν τού μεγίστου τώτ ρητόρων τής οικουμένης, 
τόν Λουκοήτιον, τούς Βίου; τού Πλουτάρχου,τόν 
Όράτιον καί τό περί Φιλίας καί Γήρχτος βιβλίον 
τού Κικέρωνος.

Αί μεγάλαι έποποιίαι άπετέλεσαν έπίση; ένα 
των δημοτικωτερων κλάδων τή; φιλολογίας καί 
όμως σχετικώ; όλίγιστοι άνθρωποι άνέγνωσαν τήν 
Ίλιάόα καί τήν 'Οδύσσειαν, τόν ΊΙσίοόον καί 
τόν Βιργίλιον, μετά τήν αναχούρησίν τωνάπότά 
θρανία τού σχολείου.

’Από τούς τραγικούς συνιστώ ιδιαιτέρως τόν 
Αισχύλον, άν όχι τά Άπαντά του χωρίς άλλο 
όμω; τόν Προμηθέα του, τό ΰψιστον τούτο τών 
'Ελληνικών ποιημάτων, τήν Τριλογίαν του, (ό 

j Symonds καί ό Marc Pattiàon θεωρούν μά
λιστα τόν Άγαμέμνονα ώς τό μεγαλοφυέστερον 
εργον τό όποιον θά ήόύνατό ποτέ ανθρώπινη διά
νοια νά όημιουργήση, παρόμοιον τού όποίου δέν 
ήμπορεϊ καμμία άλλη φιλολογία νά ¿πιδείζη) καί 
τούς Πέρσας του. Συνιστώ επίσης τόν Οίόίποόα 
Τύραννον τού Σοφοκλέους, τήν Μήδειαν του Εύ- 
ριπίδου, τούς 'Ιππείς καί τάς Νεφέλας τού Άρι- 
στοφάνους, άν καί, καθώς παρατηρεί καί ό Σλέ- 
γελ, αμφιβάλλω πολύ αν μεταξύ τών βαθύτερων 
φιλολόγων Οά εύρεθουν ποτε ικανοί νά έννοήσουν 
έστω καί τά -/¡μίση μόνον ευφυολογήματα τού 
Άριστοφάνους. Πιστεύω λοιπόν ότι οί πλεϊστοι 
τών αναγνωστών μου θά προτιμήσουν τούς νεω- 
τέρους κωμικούς. Με εύχαρίστησιν ¿πιθυμώ νά 
παραχωρήσω μίαν μικράν θέσιν καί εις τήν ανα
τολικήν ποίησιν, ώς π. χ. εις άποσπάσματά τινα 
τής Μαχαβαράτας καί τή; 'Ραμαγιάνας καί εις
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τό Σκχναμέ, τό ποίημα τού μεγάλου ΙΙέρσου 
ποιητού Φιρδουζή.

Όσον δ’ αφορά εις τήν ιστορίαν, τής οποίας 
ή μελέτη προσέλαβεν έντελώ; νέαν φάσιν, θ ’ 
άρχίσωμεν νά έννοώμεν ότι αί κακίαι καί αί πε
ριπέτεια·. τών βασιλέων καί τών βασιλισσών, αί 
χρονολογία·, τών πολέμων καί τών μαχών έχουν 
πολύ όλιγωτέραν σημασίαν άπό τήν πρόοδον τού 
ανθρωπίνου πνεύματος, άπό τήν άνάπτυξιν τών 
τεχνών καί τών έπιστημών καί από τήν έςέλιξιν 
τού δικαίου. ’Αλλά διά τό φιλολογικόν μάλλον, 
παρά διά τό ιστορικόν ενδιαφέρον αναφέρω έόώ 
τόν Ηρόδοτον, τόν Ξενοφώντα (Άνάβασιν), τόν 
Θουκυόίδην καί τόν Τάκιτον (Γερμανίαν), τήν 
μεγαλοπρεπή αυτήν γέφυραν τήν άγουσαν από τού 
παλαιού εις τόν νέον κόσμον, τήν ιστορίαν τής 
Άγγίας τού Hume, τήν Γαλλικήν Έπανάστα- 
σιν τού Καρλάϋλ, τήν Ιστορίαν τής Ελλάδος 
τού Γροτίου καί τήν σύντομον ‘Ιστορίαν τού αγ
γλικού λαού τού Γκρήν.

Ή  επιστήμη προοδεύει με τόσον ταχέα βήμα
τα, ώστε άν καί πολλοί τήν θεωρούν ώ; τό πλεο·. 
χρήσιμον καί ενδιαφέρον θέμα, έγώ μολαταύτα 
οέν συμμερίζομαι τήν γενικήν αυτήν γνώμην,τήν 
όποιαν άσπάζομαι εις άλλα ζητήματα, ¿ν ώ εις 
τούτο προτιμώ τήν ατομικήν μου ιδέαν. Δέν ανα
φέρω λοιπόν εις τόν κατάλογόν μου, παρά μόνον 
τό Όργανον τού Βάκωιος, τήν Λογικήν τοΟΣτού- 
αοτ Μίλλ καί τήν Αρχήν τών Ειδών τού Δχρ- 
οίνου- εις τήν πολιτικήν οικονομίαν, τήν όποιαν 
πολλοί κυβερνήται τών ήμερών μας δέν έκτιμούν 
έπχξίως, ¿σημείωσα τόν Στούαρτ Μίλλ καί μερι
κά αποσπάσματα τού Πλούτου τών Εθνών τού 
Σμίθ, επειδή όσοι δέν σκοπεύουν νά σπουδάσουν 
ειόικώς τήν επιστήμην ταύτην, κατά πάσαν πι
θανότητα, ποτέ δέν θ’άναγνώσουν ολόκληρον τό 
βιβλίον.

Άπό τάς περιηγήσεις αναφέρω τά ταξείδια τού 
Κούκ, τού Οϋμβόλδου καί τό Ήμερολόγιον 
Φυσιοδίφου τού Δχρβίνου, δεν θά ήτο δέ άσχη- 
μον νά προσθέσω καί άλλα ακόμη.

Ο Βράιτ έδιδε πρό τίνος τήν συμβουλήν νά 
διδάξωμεν κατά προτίμησιν τούς άμερικανού; ποι- 
ητάς, όλιγώτερον γνωστούς, αλλά θά έννόει βε
βαίως ότι, πριν ή εμβαρκαρισθώμεν διά τοιούτον 
όιψοκίνδυνον ταξείδιον, δλοι θά έχωμ-εν ήδη άνα- 
γνώση τόν Σαίξπηρ, τόν Μίλτωνα, τον Δάντην, 
τόν Σκώτ, τόν Ούορσουώρθ, τόν ΓΙώπ, τόν Βύ
ρωνα. Μεταξύ άλλων βιβλίων σημειόνω ¿πίσης 
τόν ’Εφημέριον τής Ο'ηκφίλόης του Γκόλσμιθ, 
τά ταξείδια τού Γιούλλιβερ τόν Ροβινσώνα, τά 
παραμύθια τής Χαλιμάς, τόν Δόν Κιχώτη", τήν 
Φυσικήν Ιστορίαν τού Ούάίτ, τά Έργα τού 
Βούρκε, τά Δοκίμια τού Βάκωνος, τού AdisSOn, 
τού Hume, τού Μονταινίου τού Μχκωλέύ καί 
Έμερσων, τάς κωμωδίας τού Μολιέρου καί τού

Σέριδαν τό Παρόν καί τό Παρελθόν τού Καρ 
λάϋλ, τό Βοήθει Σαΰτόν τού Σμάίλς, τόν Φάουστ 
καί τά Απομνημονεύματα τού Γκαίτε.

Δέν πιστεύω ότι θά γελασθώ έάν προσθέσω 
εις ταύτα καί τήν Επιστήμην τού B erke ley , 
τόν περί Μεθόδου λόγον τού Καρτεσίου, τό Δοχί- 
μισν τού Λοκίσυ, τήν Ιστορίαν τής Φ.λοσοφίας 
τού LeweS, ¿ V  ώ διά νά μή όπερβώ τόν άριθ- 
μ·ύν εκατόν, θά περιορισθώ ν’ αναφέρω ώς δρα
ματουργούς μόνον τόν Μολιέρον καί τόν Σεριδάν. 
Ό  Μακώλευ έθεώρει τόν Β ον τής Μχριάννα; 
τού Μαριβώ ώ; τό καλλίτερον μυθ.στόρτμα όλων 
τών φιλολογιών, άλλ’ ό κατάλογός μου τόσον έ· 
γέμισεν, ώστε χρεωστώ νά περιορισθώ μόνον εις 
τούς Άγγλους καί νά συ-τήσω τόν Θεκεράυ 
τόν Δίκεντς, τήν "Ελλιοτ,τόν Κίγκσλευ,τόν Λάύ- 
ον (Τελευταίας ήμερα; τής Πομπηίας) καί τέλος 
¿κείνον ό όποιος δέν είνε ό μικρότερος μεταξύ δ
λων αυτών, τόν Βάλτερ Σκώτ, τού όποίου τά 
έργα ήμπορούν νά σχηματίσουν ολόκληρον βιβλι
οθήκην καί τάόποΐα όμως έγώ παρακαλώ εις αντα
μοιβήν τών κόπων μου νά λογαριασθούν ως εν 
καί μόνον έργον.

Εί; πάντα φίλον τών βιβλίων καί ή άπλή μό
νον ύπειθύμισις τών ονομάτων τούτων άναστχί- 
νει πλήθος γλυκυτάτων αναμνήσεων καί στιγμών 
τάς όποιας έχομεν διέλθη με ησυχίαν εις τας 
οικίας μα; μετά τούς κόπους καί τάς έργασίας 
τής ήμέρας. Πόσον έπρεπε νά ήμεθα εύγνώμονες 
διά τ' άνεκτήμητα αυτά δώρα, διά τόν άμέτρη- 
τον αυτόν στρατόν τών φίλων, οί όποιοι δέν μάς 

χλούν, δέν μάς προδίδουν, δέν μ«ς παραιτούν!

ΤΑ ΑΓΑΘΑ Τ Η Σ  Φ ΙΛ ΙΑΣ
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ΚΙΚΕΙΏΝ

"Οσοι έχουν γράψει εγκώμια διά τά βιβλία, 
έσκέφθησαν ότι ό μεγαλείτερος έπαινος δΓ αύτά 
Οά ήτον έάν τά παοωμοίαζον μέ φίλους. Ό  Σω
κράτης έλεγον ότι αί φιλοδοξία·, είνε κατά τού; 
ανθρώπους, επειδή άλλοι μέν αγαπούν τά άλογα, 
άλλοι τούς σκύλους, άλλοι τά χρήματα καί άλλοι 
τάς τιμάς, ένώ αύτός, αντί όλων αυτών τών πραγ
μάτων όμού, θά ¿προτιμά νά εχη έ’να αληθινόν 
φίλον. Άλλην φοράν παλιν ελεγεν, ότι ιί 
άνθρωποι γνωρίζουν μ,έν καταλεπτώς τό ποσόν 
όλων τών άλλων κτημάτων των, όσονδήποτε 
μεγάλα ή πολλά καί άν εί·ε, δέν ήξεύρουν όμως 
τόν αριθμόν τών φίλων των, οσονδήποτε και μι
κρόν, καί όχι μονον αυτό, αλλά καί αν τύχη νά
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τούς έρωτήσωμεν καί νά τούς προσκαλεσωιΛεν νά 
τούς λογαριάσουν, άφαιρούν άπό τόν κατάλογον 
μερικά ονόματα, τά ¿ποια ιίχον λογβριάσν εις 
τήν άρχήν, τόσον μικράν θεσιν κατέχουν εις τόν 
νούν των οί φίλοι των.

Καί όμως τί είνε καλλίτερον από έ’να καλόν 
φ'.λον ; Όσον αφορά εις τήν αξίαν των διαφόρων 
πραγμάτω/, λέγει ο Κικέρων, οί περισσότεροι άν
θρωποι δέν συμ7ωνούν εις τήν έκτίμησίν των, 
αλλ’ ώ; πρός τήν φιλίαν όλοι είνε σύμφωνοι. Καί
μ  r  y r .  ι  -  * r -C£J ει·ε, τω οντι, παράλογον εκείνοι οι οποίοι 
μέ τά πλούτη των απέκτησαν όύνβμιν, επιρροήν 
καί όλα τά καλά τά όποια δίδει ό πλούτος, κα
θώς ίππους, δούλους, πολυτελούς ενδυμασίας καί 
βαρύτιμα έπιπλα, νά μήν ήμπορούν μέ τό χοή 
μάτων ν ’ αποκτήσουν φίλους, τό πολυτιμώτερον 
αύτό καί ώραιότερον κόσμημα τής ζωής ; Καί 
όμως, προσθέτει ό Ιίικέρων, κάθε άνθρωπος ήμπο- 
ρεΐ νά μάς είπή πόσα αίγιδοπροβατα έχει, αλλά 
δέν ήμπορεϊ νά μάς είπή πόσους φίλους έχει

Καί δέν είνε μόνον τούτο, αλλά φροντίζομεν 
μέν νά έξετάσωμεν τόν σκύλον καί τό άλογον, 
τό όποιον σκοπεύομεν ν" άγοράσωμεν, ζητούμεν 
νά μάθωμεν πρώτα τήν γενεαλογίαν του,τήν ανα
τροφήν του καί τόν χαρακτήρα του, τήν εκλο
γήν όμως τών φίλων μας τήν άφίνομεν πάντοτε 
σχεδόν εις τήν τύχην, εκλογήν σπουδαιοτάτην, 
άφ" ού όλη ή /.ωή μας ήμπορεϊ νά έπηρεασθή από 
αύτήν επί καλού ή επί κακού.

Δεν άρνοϋμαι τήν αλήθειαν τού γνωστού εκεί
νου λογίου, τό όποιον λέγει ότι οί άνθρωποι όλοι 
είνε οχληροί, εκτός μόνον όταν εχωμεν τήν ανάγ
κην των, συμφωνώ δέ καί μέ τόν Θωμάν 
ίΐράουν ό όποιος εύφυώς λέγει ότι «όσοι εγκέ
φαλοι οέν σκέπτονται καί δέν έμαθαν νά υπο
φέρουν τήν μοναςίαν, είνε φυλακαί διά τούς εαυ
τούς των, όταν δέν έχουν καμμίαν συντροφιάν, 
ένω όσοι έχουν σκέψεις καί ιδέας πολλά:, αισθά
νονται ευτυχίαν εις τήν μοναςίαν».

'Οπωσδήποτε όμως καί αν έχη τό πράγμα, 
οέν ήμπορώ νά χωνεύσω καλά τήν γνώμην τού 
Έμερσον λέγοντος ότι ci «άνθρωποι εκπίπτουν 
από τήν άξίαν των όταν συνέρχονται όμού». Καί 
εις αλλο μέρος επαναλαμβάνει επίσης λεγων ότι 
«όλος ό κόσμος εκπίπτει όταν συναθροίζεται». 
Θά μοι έπιτρέψη νά μή συμμερισθώ τήν γνώμην 
ταύτην, έάν λάβω μάλιστα ύπ ’ όψιν τό εξής 
χωρίον άπό άλλο σύγγραμμά του: «Κάθε συν
εταιρισμός, λέγει, είνε κατ’ ανάγκην συμφωνία, 
τό χείριστον δέ είνε ότι τό άνθος καί τό άρωμα 
παντός καλού χαρακτήρος ¿'αφανίζεται, όταν 
πλησιάζη ό εις πρός τόν άλλον». Τί λυπηρόν 
πράγμα! Είνε ά.ρά γεορθόν; Πρέπει νά είνε ορθόν; 
Καί εάν ήτον ορθόν ποιαν ωφέλειαν θά είχομεν 
τότε άπό τούς φίλους μας ; Κατ’ εμέ κριτήν, ή 
αμοιβαία επιρροή τών φίλων είνε δλως αντίθε

τος, έγοι φρονώ ότι τό άνθος θά ήνοιγε τά φύλλα 
του καλλίτερα καί ότι τά χρώματά του θά έγί- 
νοντο λαμπρότερα καί ζωηρότερα, όταν ζεσταί
νονται άπό τόν ήλιον τής φιλίας.

ΙΙολλεΙ άνθρωποι φαίνονται ωσάν νά εύχαρι- 
στώνται εάν αποκτούν εχθρούς παρά φίλους. 
Καί ναι μέν ο Πλούταρχος μετ’ επαίνων ανα
φέρει τήν γνώμην τού Πυθαγόρα, ό όποιος συμ
βουλεύει νά μή σφίγγωμεν τήν χεϊρα πάρα πολ- 
λ.ών ανθρώπων, αλλ’ όταν εχωμεν κάμη καλήν 
εκλογήν τών φί)ων μας, όρθοτέρα είνε ή ακό
λουθος γνόιμη·

«Και χίλιους να/γο φίλους,
Κανένα νά μή χάσης.
Κ' ένα εχθρόν άν Ιχης 
Μαντού θά τόν εύρίσκης»-

Καί κατά δυστυχίαν έν ώ οί μεγάλοι φίλοι 
είνε ολίγοι, μ'κροί εχθροί δέν υπάρχουν.

“ΙΙκιυσα νά λέγουν ότι είνε φρονιμώτερον νά 
μεταχειριζώμεθα τούς φίλους μας μέ τοιούτόν 
τινα τρόπον, ώ: νά ήμποροϋσαν μίαν ήμέραν νά 
γίνουν εχθροί μας, καί τούς εχθρούς μας, ώς νά 
ήμποροϋσαν εις τό μέλλον νά γίνουν φίλοι μας· 
δ,τι δήποτε καί αν είπωμεν διά τό πρώτον μέρος 
τής ποοτάσεως ταύτης, πάλιν είνε άδύνατον ν ’ 
άρνηθώμεν ότι τό δεύτερον μέρος της έχει πολ- 
λήν σοφίαν.

Έν πάση περιπτώσει εγώ λαμβάνω τά μέ
τρα μου καί προσθέτω μάλιστα: β'Εφ' όσον οί 
φίλοι θά εκλεχθούν μέ προσοχήν». Εις τήν ζωήν 
έρχόμεθα εις συνάφειαν μέ πολλούς ανθρώπους, 
οί όποιοι, άν καί δέν κάμνουν τά κακόν εξεπίτη
δες, αν καί δέν μάς άπατούν έκ προμελέτη:, 
εντούτοις δέν εργάζονται κατ’ ιδίαν, παραμελούν 
τάς ίδικάς των ψυχάς καί φέρουν τήν συνδιάλε- 
ξιν πάντοτε εις παιδαριώδη πράγματα ή εις κα
θαρά φλυαοήματα. Φαίνεται ότι δέν κατορθώ- 
νουν νά εννοήσουν, ότι μία συνδιάλεξες, μέ ολί
γον κόπον, ήμπορεϊ νά γίνη διδακτική καί ευχά
ριστος, χωρίς νά είνε σχολαστική καί χωρίς νά 
ύπάγη νά κυλισθή εις τήν τελματώδη λίμνην 
βρωμερών ιδεών καί λόγων παρασίτων. Δέν υ
πάρχει ά.θρωπος άπό τόν όποιον νά μή εχωμεν 
νά μάθωμεν πολλά πράγματα, φθάνει μόνον νά 
τό θέλη. Καί άν ακόμη δέν έχη τι νά μάς δι- 
δάξη, πάλ:ν ήμπορεϊ νά μάς ώφελήση μέ τό Οέλ- 
γητρον τών ευφυών του ερωτήσεων ή τής θερ
μής του συμπάθειας. *Λλλ ’ όταν οί άντικρυνοί 
μας δέν μάς ωφελούν ούτε μάς διδάσκουν, τότε 
ή συνα'αστροφή των, άν ήμπορούμεν νά τήν όνο- 
μάσωμεν συναναστροφήν, είνε καθαρά σπατάλη 
χρόνου καί περί αυτών ήμπορούμεν, μά τήν α
λήθειαν, νά είπωμεν ; «καλλίτερα θά ήτον νά 
μή σ’ ¿γνώριζα».

Δέν υπάρχει καμμία αμφιβολία, ότι ή εύτυ- 
1 χία καί ή άγνότης τής ζωής μας έξαρτάται πολύ
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καί άπό τήν ορθήν έκλογήν τών συντρόφΛν καί 
τών φίλων μας. Έάν τού; έξελέξαμεν κακώς, 
Οά μάς κάμουν νά έκπέσωμεν, ¿άν δέ είνε καλοί, 
θά μάς ανυψώσουν. Καί όμως πόσοι καί πόσοι 
εμπιστεύονται τήν έκλογήν άπλώ; εις τήν τύ
χην. Καλόν είνε βέβαια νά είμεθα προσηνείς καί 
άνοικτόκαρδοι μέ όσους σχετιζόμεθα, άλλο πρά
γμα όμως είνε νά τού; έχωμεν φίλους. Μερικοί 
φαίνονται ¿χοντες τήν μανίαν νά κάμνουν φίλους 
των ή τόν γείτονα, ή έκεϊ/ον ό όποϊος μετέρχε
ται τό ίδιον έπάγγελμα, ή ταξειδεύει μέ τό 
ίδιον τραϊνον, ή τέλος οι' ένα άλλον παρόμοιον 
καί άσήμαντον λόγον.

Δέν υπάρχειμεγαλείτερον σφάλμα άπό τούτο. 
«Οίτοιούτοι άνθρωποι, λέγει ό Πλούταρχος,είνε 
τά είδωλα μόνον καί τά φάσματα τής φιλίας».

Ή  πρός τόν πλησίον φιλοφροσύνη είνε πράγμα 
όλως διο’λου διάφορον" ποτέ δέν πρέπει νά λη- 
σμονώμεν ότι μικρός εχθρός δέν υπάρχει καί οτι 
εκείνος ό όποιος έχει άγαπήση, έστω καί άπαξ 
μόνον, θά έχη πάντοτε καποιαν στοργήν καί 
πρός όλους. Πάντοτε υπάρχει ολίγη καλωσύνη 
εις τά μύχια τών περισσοτέρων ανθρώπων.

«Έκουσα, λέγει ό ΝΛ8ΙΏγΠΐ εις τά απο
μνημονεύματά του, πολλούς νά λέγουν ότι ό κό 
σμος αύτός είνε αχάριστος καί έγωϊστής. "Ισως 
εγώ υπήρξα τυχηρός, άλλ ' ουδέποτε ¿δοκίμασα 
ούτε τήν μίαν ούτε τήν άλλην τών σκληρών 
τούτων συμφορών». Καί εις έμέ άτομικώ; τό 
ίδιον συνέβη. «Οί άνθρωποι,λέγει ό Ούορσουώρθ, 
φωνάζουν διά τήν αχαριστίαν καί τήν ψυχρότητα 
μέ τάς όποιας ανταμείβονται αί γενναϊαι πρά
ξεις. Φευ ! έμέ έκαμε νά κλαύσω συχνότερα ή 
ευγνωμοσύνη τών ανθρώπων » .

Δέν ήμπορώ, κατά συνέπειαν, νά επιδοκιμάσω 
τόν Έμερσων λέγοντα ότι απεριπατοΰμεν εί; 
τήν ζωήν μόνοι». Οί φίλοι, οΐους τούς Οέλομεν, 
είνε όνειρα καί αύθοι. Μία ύψίστη ελπίς όμως 
γλυκαίνει πάντοτε τήν καρδίαν τού πιστού, ή 
ελπίς ότι «ίσως αλλού πουθενά, εις άλλα; χώ
ρα; τού Παντοδυνάμου, νά υπάρχουν κατ’ αύ
τήν τήν ώραν καί άλλαι ψυχαί, αί όποϊαι καί 
αύταί νά υποφέρουν, νά έργάζωνται καί νά έλ- 
πιζουν— καί αί όποϊαι ήμπορεϊ νά μά; αγαπούν 
καί ήμεΐς νά τάς άγαπώμεν».

Άλλ ’ οπωσδήποτε, όσον καί ?.ν συντελούν εις 
τήν ευτυχίαν μα; οί καλοί καί άξιοι φίλοι, πά
λιν τό περισσότερον αύτής μέρος έξαρτάται άπό 
ήμά; τούς ίδιου; καί ο καθείς μας εινε ή ό καλ
λίτερος φίλος ή ό χειρότερος έχθρός τού έαυ- 
τοΰ του.

’Ενθαρρυντική δέν είνε βέβαια ή γνο’ιμη τού Πά
κων ος λέγοντος ότι μεταξύ όμοιων όλίγη ύπάρ- 
χει φιλία εις τόν κόσμον τούτον καί ότι όση φι
λία υπάρχει, απαντάται μόνον μεταξύ άνωτέρων 
καί κατωτέρων τών όποιων αί τύχαι συνταυτί

ζονται. Δέν παραδέχομαι καθόλου ότι έχει έν- 
φράση τήν γνιόμην του ταύτην μετά ώριμον 
σκέψιν κατά τοσούτο μάλλον, καθόσον εις άλλο 
μέρος λέγει : «ήμπορούμεν νά προβώμεν καί πε
ραιτέρω ακόμη καί μέ όλην τήν πεποίθησιν νά 
διαβεβαιώσωμεν ότι ό κόσμο:, χωρίς φίλους, είνε 
έρημο; καί ότι ή ζωή, χωρίς αυτούς, εί ε άθλια 
μοναξία».

«Ή φιλία, προσθέτει, όχι μόνον φωτίζει τόν 
νούν βοηθούσα αυτόν νά έξελθη άπό τό σκότος 
καί άπό τήν σύγχυσιν τών ιδεών, αλλά προσθέτει 
καί μίαν εύμορφιάν εις όλα μας τά αισθήματα, 
κατευνάζει τήν θύελλαν καί τήν τρικυμίαν. Κάθε 
ά/θρω-ος συμβουλευόμενος τόν φίλον του, πολύ 
εύκολώτερ* Οά περιμαζεύση τάς ιδέας του, θά 
τάς ταξινομήση καλλίτερα καί όταν τάς βάλη 
εις τό καλούπι τών λέξεων καί τάς μεταμορφόιση 
εις λόγους, μέ περισσοτέραν άνεσιν Οά παρατηρή- 
ση καί θά έξετάση τήν οψιν των. Εις πάντα δέ 
πολλάκις ωριαία μόνον συνδιάλεξις μέ φίλον θ' 
άρκέση διά νά γίνη πολύ σοφό>τερος, παρά έάν 
έσκέπτετο μόνος του επί ολόκληρον ήμέραν».

Οί άνθρωποι όμως δέν ήξεύρουν καλά καλά τί 
θά είπή μοναξία καί μέχρι τίνος σημείου φθάνει, 
διότι «ό όχλος δέν είνε συναναστροφή, τά πρό
σωπα δέν είνε παρά Ικθεσις προσωπογραφιών καί 
ή γλώσσα έκεϊ όπου λείπει ή αγάπη καί ή στοργή 
δέν είνε άλλο, παρά κύμβαλον άλαλάζον».

Τήν γνώμην αύτήν δέν τήν παραδέχομαι ¿πε
ριοριστώ;, επειδή καί αύτοί οί ξένοι ήμποροϋν νά 
είνε άξιοι τού ένδιαφέροντος ήμών καί έπειδή 
υπάρχουν πολλοί οί όποιοι θά Ιλεγον τά ίδια 
λόγια τού διδάκτορος Τζώνσον, ό όποιος διά νά 
περιγράψη μίαν εύχάριστον εσπερίδα, ήρκεϊτο λε
γων «Κύριε, πολύ καλά συνωμιλήσαμιν απόψε».

Άποτρέπων άπό τάς χυδαίας καί προστύχους 
συνδιαλέξεις, ό Επίκτητος λέγει έν έξαίρετον 
πράγμα. Συνιστά νά μή γίνεται λόγος οιά κανέν 
πρόστυχον αντικείμενο·/, ούτε διά τού; ξιφομά
χους ούτε διά τά; ιπποδρομίας ούτε διά τούς ά- 
θλητάς ούτε διά τά γεύματα καί τά ποτά καί 
πρό πάντων ούτε διά τού; ανθρώπους, έάν πρό
κειται νά τούς κατηγορήσουν. Όταν όμως προσ
θετή, «ή καί άν πρόκειται νά τούς επαινέσουν,» 
αυτή ή προτροπή μοί φαίνεται αμφιβόλου ωφέ
λειας. Φρονιμωτέρα βεβαίως είνε ή συμβουλή τού 
Μάρκου Αύρηλίου λέγοντος : «όταν Οέλη; νά 
εύχαριστηθής συλλογίσου τά: άρετάς εκείνων μέ 
τούς όποιους συζής. Ιίλέπε λοιπόν τήν δραστη
ριότητα τού ένός, τήν μετριοφροσύνην τού άλλου, 
τήν έλευθεριότητα τού τρίτου καί άλλην τίνά α
ρετήν τού τετάρτου. Διότι τίποτε δέν ήμπορεϊ 
νά μάς μαγεύση περισσότερον, παρά τά παρα
δείγματα τών αρετών αί όποϊαι φανερώνονται εϊ; 
τά ήθη έκείνων μέ τούς οποίους συζώμεν καί αί 
όποϊαι είνε πολυάριθμοι». Καί όμως ποσάκις συμ.·
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βαίνει νά ¡/.ή γ.ωρίζωμεν, παρά μόνον άπό την 
όψιν των, -¡5 άπό τόν ήχον της φωνής των έκεί- 
νους τούς οποίους άποκαλίύμεν φίλου; μας, ένώ 
όέν γιωρίζομεν καθόλου, ούτε τό πνεύμά των 
ούτε τήν καρδίαν των.

’Αλλά με όσην φροντίδα εκλέγομεν τού; φίλου; 
{/.ας, μέ τήν αυτήν πρέπει νά προσπαθώμεν καί 
νά τού; φυλάξωμεν. Ό  ΙΙασκάλ ¡/ά; όιαβεβαιοί 
0«, έάν κάθε άνθρωπος έγνώριζεν ο,τι ό άλλος 
λέγει διά λογαριασμόν του, οέν θά ύπήρχον ούτε 
δύο ζεύγη φίλων έπί τή; οικουμένης. Έγώ φρονώ 
ότι εις τούτο είνε πολύ υπερβολικός, αλλά καί 
έν ή περιπτώσει θά είχε δίκαιον, πάλιν σείς προ
σπαθήσατε ν’ανήκετε εις έν άπό τά όύο ζεύγη. 
4*0ταν εχη: ενα φίλον, λέγει μία ανατολική 
παροιμία, νά τον έπισκέπτεσαι συχνά, έπειοη τ 
άγκάθ.α γρήγορα σκεπάζουν τόν όρόμον. όπου 
πατεί ποδάρι ανθρώπου». Αί φιλία: οέν πρέπει 
νά είνε άπλώ; «σκη/αί στημένα', διά νά περά- 
σωμεν .μίαν μόνον νύκτα».

Ή  φιλία επίσης Οά μάς έμποδίση νά γίνωμεν 
ενοχλητικοί. Μερικοί φαίνονται νά εκτιμούν τούς 
φίλου; των μόνον τήν στιγμήν, κατά τήν όποιαν 
τούς χάνουν. Ό  ’Αναξαγόρας δε περιέγραφε τό 
Μαυσωλεϊον ώς φάντασμα τού πλούτου μεταβλη- 
Οέν εί; πέτραν.

'Αλλά εκείνος ό όποιο: παρευρέθη ποτέ πρό 
χαίνοντο; τάφου, όπου μετέβη διά νά ρίψη τό τε
λευταίου βλέμμα εις φιλίαν έκπνεύσασα» διά παν
τός, ένφ μέσα του αισθάνεται τότε πόσον καί 
αυτός ό ισχυρότερο; έρω; καί αυτή ή βαθύτερα 
οδύνη εινε ανίκανοι νά δώσουν έστω καί μίαν μό
νον στιγμαίαν εύχαρίστησιν εί; καρδίαν ή όποια 
έπαυσε πλέον νά πάλλη, ή νά εξαλείψουν τό ελά
χιστου σημεΐον σκληρότητες, τήν όποιαν είχον 
δείξη πρός ψυχήν άποπτάσαν πλέον άνεπιστρε- 
πτεί, αυτός, λέγω, ουδέποτε πλέον εις τό μέλ
λον θά τολμήση ν’ άναλάβη απέναντι οίασδήποτε 
καρδίας τοιούτον χρέος, τό όποιον δέν ήμπορού- 
μεν ν’ άτοπληρώσωμεν παρά εις πτώμα.

Ό  Θάνατος, τψ δντι, δέν ήμπορεϊ νά δια κόψη 
τήν φιλίαν. «Οί φίλοι, λέγει ό Κικέρων, καί-.οι 
απόντες, είνε παρόντες πάντοτε. Καίτοι πτωχοί, 
είνε πλούσιοι, καίτοι άσθενοΐ;, άπολαύουσιν όμως 
υγείαν καί όπερ είνε δυσκολώτερον ν* αποδείξω - 
υ.εν, μένουσιν εις τήν ζωήν, καί αφού κατήλθον 
μεταςυ των νεκρών», αχ φχνη ίσως παραοοςος 
ή φράσις αϋτη καί όμως όέν υπάρχει αραγε αρ
κετή αλήθεια εις τήν ακόλουθον αυτής έπεξήγη 
σιν; «Κατ’ εμέ, λέγει ό Κικέρων, ό Σκηπίων 
ζή άκόμη καί Οά ζή αιωνίως, διότι άγαπώ τήν 
άρετήυ τού άνδρό; τούτου καί αί αρεταί του οεν 
συνετάφησαν μετ' αυτού. Καί αληθώς άπό όλα 
τά αγαθά τά όποια μοί έδώρησεν ή τύχη καί ό 
χρόνος, κάνέν δέν θεωρώ άξιον νά συγκριθή ρ.έ 
τήν φιλίαν τού Σκηπίωνος».

Έαν λοιπόν εκλέγωμεν τούς φίλους διά τήν 
αξίαν των καί όχι διά τά υπάρχοντά των, έάν 
εύτυχήσωμέν ποτε ν’ άποκτήσωμεν τοιούτους, Οά 
τού; διατηρήσωμεν πάντοτε, άπόντας είτε Οαιόν
τας, εις τά βάθη τής άναμνήσεως.

( Έ π ε τ α ι  συνε'·/εια ).

 ------

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ  Φ ΙΛΟΛΟΓ ΙΑ

ΚΑΙ Ο  Ε Ρ Ρ ΙΚ Ο Σ  ΑΙΝΕ

Ύπό τόν ούχί πολ,ύ εύστοχου τίτλον «ο 1 ερ- 
μανικός αιών» (das Deutsche Jahrhundert) 
έξεδόθη έν Βερολίνω τή συνεργασία δωοεκάδις 
περίπου συγγραφέων εις δύο ογκώδεις τόμους σχή 
ματος μεγάλου ογδόου εργον έπισκοπούν τήν όλην 
έν Γερμανία πνευματικήν άνάππυξιν, περιλαμβά- 
νον όλους σχεδόν τούς κλάδους τής γνώσεως έξαι- 
ρέσει τής ιατρικής καί χειρουργικής. Φ.λολογια 
καί τέχνη (πλαστική),φιλοσοφία, πολιτική οικο
νομία καί έπιστήμη τού δικαίου, πολιτική ιστορία 
καί μουσική έξετάζονται έν τψ πρώτω τόμω’ 
ναυτική, στρατιωτική, υγιεινή, φυσική, χπμιί* 
καί βιολογικά· έπιστήμαι έν τω δευτέρω. Εχ_ο- 
μεν δηλαδή έν είδος εγκυκλοπαιδικού συγγράμμα
τος έκπονηθέντος ύπό ειδικών διά μή ειδικούς, 
έξ ού πά; φίλο; τής γενικής έγκυκλοπαιοικής 
μοοφώσεω; δύναται πολλά νά δ'.δαχθή αναφιρικώ; 
τών ζητημάτων 'άτινα ένδιαφίρουσιν αύτόν.

Ί Ι  ιστορία τής Γερμανικής ποιήσεω: κατά 
τόν δέκατου ένατον αιώνα συνεγράφη ύπό τού 
Καρόλου Μτούσε (Dr. Karl BUSSO). Τό τμήμα 
τούτο εί-. ε άριστα συντεταγμένου. Η περι την 
εκθεσιν ευχέρεια συνδυάζεται μετά πρωτοτύπων 
καί ευφυέστατων παρατηρήσεων, ή δέ έπανθούσι 
σή; ξηρας ύλη; δεξιότης τού καλάμου θέλγουσα 
τόν αναγνώστην κρατεί αδιάπτωτου τήν προσο - 
χήν αυτού. Ό  Μπούσε έχει ύφος καί ιδέας ισια- 
ζοντα αύτψ. Ουδέποτε μετά τοσαύτη; όςυδερ- 
κείας καί όρθότητος, καθ’ όν τρόπον ύπ’ αυτού, 
έχαρακτηρίσθησαν ποιηταί.

'  Ευρύτερου ιδία πραγματεύεται περί τού Ερρί
κου Αίνε. Ό  Μποϋσε θέτει αύτόν πολύ υψηλά, 
συγχρόνως όμως καταδεικνύει καί τήν ίσχυράν 
διάστασίν, ήτις κατά βάθος ύπόκειται εις τήν 
φόσιν τού Αίνε. « ’13; ποιητής» λέγει« έχω, τάς 
όίζτς αυτού εις τόν*Ρωμαντΐσμόν είνε έξ αισθη
τικής άπόψεω; αριστοκρατικός, άλλ’ ώς Ιουδαίος 
είναι κατ’ ανάγκην δημοκρατικός. ΊΙ διάνοιά του 
θανασίμως πλήττει δ,τι είναι αντικείμενου λα
τρείας διά τήν καρδίαν του. Ώ ; άλλος Κρόνος, 
είναι ήναγκασμένος νά κατατρώγη τά ίδια αΰτου 
τέκνα ίνα μή έκθρονισθή ποτε ύπ ’ αυτών, οφείλει
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νά καταπολεμά, τόν Ί ’ωμαντισμόν, μεθ ’ ού αρ- 
ρήκτως ώ: έκ τής ποιητικής αυτού φύσεως είναι 
συνδεδεμένος,διότι ό Ί ’ωμαντισμός είναι καί Οά 
sivat πάντοτε έξ έθνικής (πολιτικής) άπόψεω; 
άντισημιτι/.ό:, ώς βάσιν έχει τήν συντηρητικό 
τητα καί διά τούτο είναι αντιδραστικός. Άλλ ’ ό 
ποιητής "Αίνε άγαπα αύτόν τόν ’Ρωμαντισμόν 
καί εις αύτόν έχει τάς ρίζας αυτού, τά κάλλ'.στα 
τώ/ ποιημάτων του παράγει έξ αυτού τού Ί ’ω 
μαντισμού, έν,φ ό Ιουδαίος "Αίνε φρονεί καί αι
σθάνεται όλως έναντία». Καί αλλαχού. « Η  
Οεσις τού Αίνε έν τη Γερμανική ποιήσει είναι 
όλως μοναδική' ού μόνον διότι είναι ό πρώτος καί 
ό μόνος ’Ιουδαίος, δστις, άφ ’ ότου υπάρχει τούτο 
τής πο'.ήσεω; τό είδος, αληθώς αθάνατον παρή- 
γαγε καί δή— πρέπει νά το σημειώσωσιν οι αντί- 
σημϊται —  ποιήματα ακραιφνώς Γερμανικά,όπω; 
ούδεί: μέχρι τούδέ ποτε γνησιώτατος Γερμανός. 
Καί κατά τά άλλα ισταται εντελώς μεμονωμέ
νος. Ούόεμίαν ομοιότητα καί πνευματικήν συγ
γένειαν έχει πρός εύόένα άλλον καθ’ όλην τήν 
περιοχήν τής ήμετέρας φιλολογίας. Διαφέρει πάν
των -τών λοιπών».

Μετά πολλής δριμύτητος κρίνει ό Μπούσε τήν 
σύντροφο / τού "Δίνε καί τήν βλαβερά ν έπίδρασιν, 
ήν έπί τού ποιητού ήσκησεν. Άμειλίκτω; περι
γραφών αυτήν λέγει·«’Ηλίθιον καί φιλήδονου όν, 
τό όποιον όέν έτρωγεν, αλλά κατέτρωγεν, ¿άστε 
έν ηλικία μόλις τριάκοντα πέντε έτών είχε βάρος 
δύο όλων εκατοντάδων χιλιογράμμων, γυνή, ήτις 
ύπό τού τυχόντος αγύρτου παρεπλανάτο, ήτις 
έ.ώπιοντών φίλων τού συζύγου της, ώς ανάγω- 
γον παιοίον, έν τή εξάψει τού θυμού, πίπτουσα 
κατά γής έκυλίετο καί έποδοκρότει, ήτις δίκην 
ψιττακού έψέλλιζε μόνον τάς δύο Γερμανικά; λέ
ξεις «m eine Frau» εννοούσα έαυτήν, ήτις οΰδέν 
βιβλίου ποτέ άνά χεΐρα; έλάμβανεν,ούδεμίαν γραμ
μήν τών έργων τού συζύγου της έγνώριζεν, άλλά 
χρήματα, χρήματα καί χρήματα πάντοτε έζήτει. 
Αδιάφορου, αν ήτο αγαθή; καρδίας άλλά τόν 
Αίνε κατέστρεψεν έξ ήθικής τε καί καλλιτε
χνική; άπόψεω:, διότι ήνάγκαζεν αύτόν εις αύτα- 
πάρνησιν, εί; συγγραφήν έπί μισθψ, ήμβλυνεν έτι 
μάλλον τά; ηθικά; αύσού ιδέας, ώθει αύτον εις 
τόν κυνισμόν. Τό άγανάκτησιν έμποιούν εις όλην 
τήν Γερμανίαν γεγονός, ότι έλάμβανε παρά τή; 
Γαλλικής Κυβερνήσει»; έτήσιον χορήγημα, ήκιστα 
δύναται νά αίτιολογήση τήν σπατάλην τή: ευ
τραφούς ΜατΟίλδης». Μόνον έν τή ατυχία, κατά 
τήν γνώμην τού Μπούσε, διαρκούσης τής πολυω 
όύνου άσθενείας αυτού αύθις άνέλαβεν ό ποιητή: 
τήν εαυτού φύσιν. «Τότε εύρε σπινθήρα μεγαλείου, 
όστις μάς αποζημιώνει δι’ οίκτράς τινας ελλεί
ψεις τού προτέρου βίου. Ά ν  ή ηθική ισχύς τού 
ποιητού έν τα,ΐ; ήμέραίς τή; ευτυχία; του σχε
δόν είχε θραυσθή, ήδη ήνωρΟώθη τουλάχιστον εν

μερει καί έοιδαςεν αύτόν νά ύπομένη καί νά άπο- 
Οάνη μέγας». Ουδέποτε μετά τηλικαύτης άμε - 
ροληψίας, μετά τόσον ευσυνείδητου κατανομής 
φωτός καί σκιάς έγράφηβιογραφία περί τού Αίνε.

Β. Μ .
 =>«<=--------

Δ Ν Α Λ Ε Κ Τ Α

ΑΙ Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ ΕΣ  Ε ΙΣ  ΤΑ ΣΧΟ ΛΕ ΙΑ

Ί Ι  έφημερίς φαί εται βαθμηδόν ότι δε-· θ'άντι 
καταστήση τού λαού μόνον άλλά καί τού μαθητου 
τό βιβλίου. Ί Ι  πρόοδος ή μεγάλη καί ή διάδοσι; 
ή καταπληκτική τών ημερησίων φύλλων τής Ευ 
ρώπης καί τής Αμερικής τείνει νά ΰποκαταστή · 
ση βαθμηδόν τά βιβλία. Σήμερον με τήν τερα- 
στίαν άνάπτυξιν τών μέσων της, με τήν έξέλι- 
ξίν της τήν θαυμασίαν,τήν όποιαν έπετελεσεν,ή 
δημοσιογραφία κατέστη όχι μόνον ή πυξί; τής 
παγκοσμίου πολιτικής, άλλά καί έγκυκλοπαιόικόν 
λεξικόν πο/υτίμων γνώσεων, τά; ό-ο-’ας αντί 
έλαχίστης τιμής άποκτά ό αναγνώστης έκ τών 
ημερησίων σελίδων, τάς οποίας διαβάζει.

Αί άγγλικαί εφημερίδες πρό πεντηκονταετίας 
ήρχισαν νά καινοττμοΰν, νά εισάγουν τήν λεγο- 
μένην φ λελεύθερον ή μάλλον έλευθέριον δημο
σιογραφίαν καί νά μετατρέπουν τάς σελίδας των 
ε[ς κήπον άνθοστόλιστον έκ τών εύωδεστέρων 
πνευματικών άνθεων πάση: τάξεως καί χώρας.

Έκτοτε είχε κατανοηθή ή ανάγκη ότι ό επιού
σιο; άρτος τών αναγνωστών μιας έφημερίοο; όέν 
έπρεπε νά είνε τά πολιτικά ζητήματα καί τόκου
ραστικόν θυμίαμα τών πολιτικών τή; ημέρας, 
ιλλ ’ ή παγκόσμιος πνευματική καί κοινωνική κί· 
νησις. Τό ημερήσιον φύλλου ¿ιφειλε νά κατοπτρί - 
ζη εις τάς σελίδα; του τάς νωπάς όχι μόνον τά 
νωπότερα νέα άλλά καί τάς νωποτέρας γνώσεις, 
ανακαλύψεις, σκέψεις καί προόδους τού ανθρωπί
νου πνεύματος. Έπρεπεν εις τά; σχετικώς ολί
γα: στήλας τη: ή έφημερίς νά περιέχη ύλην όχι 
μόνον διά τόν πολιτικόν καί τόν θεσιθήραν άλλα 
καί διά τόν καλλιτέχνην, τόν επιστήμονα, τόν 
πατέρα, τήν μητέρα, διά τήν οικογένειαν καί τόν 
ιερέα καί τόν έμπορον καί τόν βιομήχανον, διά 
τούς αντιπροσώπους ό)ων τών τεχνών καί τών 
έπαγγελμάτων, έκ τών όποιων απαρτίζεται ή 
κοινωνία. Καί οϋτω κατέστη βαθμηδόν, μαζι με 
τήν έξέλιςίν τής προόδου, ή έφημερίς εγκυκλο
παιδικόν λεξικόν, άναπαριστώσα εις τάς σελίδας 
της όλην τήν κίνησιν τού κόσμου ύφ ’ όλας τά; 
έπόψεις τη; καί ύφ’ όλας τάς μορφάς της, τήν 
συντελεσθΤσαν έντός ενός . . . εικοσιτετραώρου.
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Σήμερον αί αμερικάνικα! έφημερίδες κχί αέ αγ
γλικά! καί μετ’ αύτά: αί γερμανικά! κατέστησαν 
οί ημερήσιοι σύντροφοι τών μεγάλων τάξεων τού 
λαού, τών ζητουσών ν* αντλήσουν έξ αυτών τάς 
έπινοήσεις κα! τάς έκφάνσεις τις προοδευτικά; 
τού ανθρωπίνου πνεύματος.

Κατόπιν τής τοιαύτης τροπής τού ημερησίου 
τύπου ο! εφημερίδες κατέστησαν αναπόσπαστο ν 
συμπλήρωμα τών καθημερινών αναγνωσμάτων τώ / 
μαθητών τής Ευρώπης. Εις τήν 'Αγγλίαν σί μα- 
θηταί. ενώ άναγινώσκουν τά; εφημερίδας διά νά 
ε'ασκηθούν εις τήν άνάγνωσιν,μανθάνουν συγχρό
νως τί γίνεται εις τον κόσμον και ούτω προπαρα- 
σκευάζονται βαθμηδόν καί άκόπω: εις τήν κοινω
νικήν ζωήν καί καθίστανται έγκυκλοπαιοικώτα- 
τοι. Εις τά δημόσια σχολεία τών 'Ηνωμένων 
I Ιολιτειών πρό πολλού εχει είσαχθή ώ; ανάγνω
σμα τό παράρτημα τής κυριακκής έκδόσεως του 
«Κήρυκος τής Νέα: Ύόρκης», διότι οι’ αυτού 
δεν διδάσκονται μόνον οί Άμερικανόπαιοες, αλλα 
μορφούται συγχρόνως ή καλλιτεχνική και αισθη
τική αυτών άντίληψις. Α να γ να ετη ε

Γ Ν Ω Μ Α Ι

Π Α Λ Α Ι Ω Ν  Κ Α Ι  Ν Ε Ω Ν

Μόνη ή ελευθερία είναι γεννήτρια τής αρετής, 
έπειοή μόνη αύτή γέννα τήν μητέρα τής βιλότητος 
ισότητα. ‘Αδαμάντιος Κοραης.

Ό  μή άγαπώμενος είναι πανταχου κα! έν μέσω τών 
άλλων μόνος. Σιίη).

Σ/εοον όλαι α! γυναίκες, ενίοτε οί κα! ο! άνϊρες. 
γίνονται δούλοι τής κοινωνικής τάςεως, εις τήν όποιαν 
ανήκουσι. Τινες ΰποχύπτουσι τυφλώς εις τήν πίεσιν 
του συρμού, άλλοι οουλοΰνται εις τάς εξεις κα! τάς 
συνήθειας τής τάςεώς τω» κα! όλίγοι ε/ουτι τό θάρ- 
ρος νά κινηΟώσι και νά σκεφθώσιν ανεξαρτήτως.

Σ α ά ιΛ ς .

Ό  έπ! 'ιδία στερήσει μετχδίδιυν ε’ις τούς άλλους 
αισθάνεται διπλήν άπόλαυσιν.
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α
Τί> φ υ τ θ ν  " Μ ελ ισ σ α νδ ρ ο ϋ* .

Εις εφημερίδα τού Άργους δημοσιεύεται ή 
έξης δημώδης δοξασία περί εγχωρίου φυτού: 

'Υπάρχει φυτόν ευρισκόμενον καθ’ άπασαν τήν 
Άργολικήν πεδιάδα, τό όποιον είνε γνωστόν 
ύπό τό όνομα Μελισσανδροϋ κα! εις τό όποιον ό 
λαός αποδίδει τήν εξής ιδιότητα:"Οταν πλησιάση 
αυτό άνήρ ή γυνή κα! άπαγγείληκλαυθμηρώς στί
χου; τινάς, τά φύλλα τού φυτού πάραυτα μαραί

νονται κα! καταπίπτουσιν. Συνήθως αί γυναίκες 
λέγουσι πρός αύτό έν εΐόει μοιρολογιού τά έξης : 

Μελισσανδροϋ με τον άνθό
ποΰ είχες τόν άνδρα τόν καλό'

'Όπου τόν έσκοτώσανε,
σ' τής Μπαρμπαριας τά μέρη.

Κ' Ικανές όρκο 'ς τό Θεό. 
μή κάνης άλλο ταίρι.

Υπάρχει περί τού φυτού τούτου ή έξης πα- 
ράδοσις. Εις παλαιοτέραν εποχήν κόρη Έλληνίς 
Μελισσανδροϋ καλουμένη είχεν ώραϊον σύζυγον,ον 
συλλαβόντες πειρατα! εις τι ταξείδιόν του γενόμε- 
νον χάριν εμπορίας έφόνευσαν εις τήν Παρβα- 
ρίαν, ένθα τον μετέφεραν. Ή  Μελισσανδροϋ μα- 
Οούσα τόν φόνον τού συζύγου της άπέθανεν έκ 
τής λύπης, έπ! δέ τού τάφου της άνεφύη τό φυ· 
τόν αύτό, τό όποιον τόσον συγκινεΐται όταν πλη
σίον του κλαύση τις κα! εΐπη μοιρολόγιόν τι, 
ώστε τά φύλλα του πάραυτα μαραίνονται κα! 
πίπτουν.

Χ ία  χρυσω ρυχεία .

Νέα χρυσοφόρος γή άνεκαλύφθη εις τήν αμερικα
νικήν Πολιτείαν τού Ίοάγο. ()ϊ έντός των σπλάγ
χνων της θησαυροί λέγονται πλουσιώτεροι τών 
τής Κλονδύκης, χιλιάδες όέ χρυσοθηοών εφθασχν 
ήδη κα! έπεδόθησαν εις μεταλλευτικά; έρεύνας. 
Ή  μετάβασις εις τήν χώραν ταύτην είνε πλήρης 
κινδύνΐι>ν. Ή  όδός διασχίζει όρη χιονοσκεπή πά
χους δέκα μέτρων. Ή  πορεία διά τοϋτο έν καιρό) 
ννκτός είνε άδύνατος. Κα! τήν ημέραν ακόμη τό 
έοαφ:ς ενίοτε υποχωρεί, τινές δέ τών εκδρομέων 
έτάφησαν έντός τής χιόνος.

Δ ί έκ τής χρυσοφόρου όμως ταύτης γής ειδή
σεις είναι καταπληκτικαί. Ή  περιφέρεια της άπο- 
τελεϊται έκ 1,500 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 
ΙΙολλο! χρυσοθήραι ήδη έξησφάλισαν διά πρά- 
ξεω; νομίμου τήν έκμετάλλευσιν στρωμάτων, 
από τά όποια έκαστος έλπίζει νά κερδήση 2-5 
εκατομμύρια φράγκων. Πιστεύεται ότι έντός 
¿λίγων μηνών πεντήκοντα χιλ'.άόες ξένων θά έγ- 
κατασταθώσιν εις τήν χώραν ταύτην. Παντού 
νέα’, πόλεις άνεγείρονται. Ή  τιμή τών τροφίμων 
κατήντησε μυθώδης. Τού λαρδιού ή λίτρα Ιφθασε 
μέχρις 25 φράγκων, του δέ αλεύρου τιμάται 
συνήθως 5 φράγκων. Μία φιάλη οίνου δέν πωλεί
ται ολιγώτερον τών 15 φράγκων κα! ή λίτρα τού 
βοείου κρέατος φράγκων όκτώ μέχρι δώδεκα.

Δ Ι Ο Ρ Θ Ω  Σ  I Σ

Ειςτό έν σελ. 171 — 173 (ούλλ. 1 ΐ>) δημοσιευθέν 
αρθρον Ί Ι  σφαγή τών κηφήνων» παρελείφθη ή ση- 
μειωσίς η οηλοϋσα ότι τοϋτο έλήφθη έκ τού συγγράμ
ματος του διάσημου Ιίέλγου δραματουργού Μαίτερλιγ/ 
τού έπιγραφομένου " Ί Ι  Ζωή τών Μελισσών» κα! κ- 
δοθιντος κατά το 1001


