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’Από ένας τετάρτου περίπου αΐώνος διαφιλονικεϊ το επιστημο
νικόν πεδίον τής ψυχολογικής ερεύνης καί νέον είδος, εις τό όποιον 
δίδεται ό χαρακτήρ ποϋ μεν νέου βοηθητικού μέσου, ποΰ δε νέας πει
ραματικής ψυχολογικής μεθόδου έν γένει. Τό είδος τοϋτο τής ψυχο
λογικής ερεύνης είναι γνωστόν έν Ευρώπη και ’Αμερική υπό τον δρον 
P sychanalvse καί καθ’ήμας δύναται νά δνομασθή ψ νχοανά Ιυαις.

Ή  ψυχοανάλυσις οφείλει την έμφάνισίν της ε’ς κλινικές ιατρι
κές παρατηρήσεις επί ώρισμένο^ν ψυχοπαθολογικών καταστάσεων και 
τής ίάσεως αυτών (Janet, B reuer, F re u d ) ' παρετηρήθη δήλα δή, 
μονομερώς κατ’ άρχάς, δτι υστερικοί ιατρεύονται καθ’ ολοκληρίαν ή 
βελτιοΰται σημαντικώς ή κατάστασίς των, ε ).ν δ ιατρός ήθελε κά
μει σκόπιμον χρήσιν εκδηλώσεων tjuv πριφορικών, γραπτών, ενυ
πνίων κτλ. δι ι καταλλήλου συνομιλίας καί υποβολής. ’Εάν δηλαδή 
διά τοϋ μέσου τούτου κατώρΟωνεν δ Ιατρός, τό αίτιον τής ψυχική: 
tojv νόσου, τό ευρισκόμενον εις τό βάθος τοϋ παρελθόντος των, 
νά τό έπαναφέρί] υπό την αυτήν καί πρ ίτερον σαφήνειαν εις την 
συνείδησιν καί πείση οΰτω τον ασθενή δτι αυτό καί μόνον άποτε 
λή την αιτίαν τής ψυχοπαθολογικής του καταστάσεως, τ ίτε εξαφα
νίζεται ή ες αυτών έπίδρασις' ή επιβολή τούτου καταστρέφεται καί 
δ ασθενής φυσικώ τώ λόγφ ιατρεύεται.

’Ε πί τοιούτων παρατηρήσεων έστήρι|εν δ F reu d , δ θεμε
λιωτής τής ψυχοαναλύσεοος, την μέθοδον καί την θεωρίαν 
ταύτης. , Ή  ψυχοανάλυσις προσείλκυσεν οποος ήτο επόμενον 
την προσοχήν τοϋ επιστημονικού κόσμου. Οί ψυχίατροι μετ’ ενδια
φέροντος καί διά πρακτικούς λόγους παρηκολοΰθησαν τά κατ’ αυ
τήν, ολίγον δε κατόπιν τό ενδιαφέρον τούτο μετεδόθη εις μεγαλυ- 
τέρους κύκλους, έσχηματίσθησαν διάφορα κέντρα, τά όποια κατέ 
διαφόρους κατευθύνσεις εκαλλιέργησαν την νέαν διδασκαλίαν. Πε
ριοδικά ειδικά εςεδόθησαν, σχετική φιλολογία παρουσιάσθη αρκετέ 
μεγάλη, καί τώρα είς δλα τά μέρη τού πεπολιτισμένου κόσμου εδ- 
ρίσκονται οπαδοί τής ψυχοαναλυτικής κατευθύνσεο>ς εν τή ψυχολο
γία. Και εάν μέν επρόκειτο απλώς περί ωρισμένης επιστημονικής 
ΰποθέσεως ή ειδικής ψυχιατρικής μεθόδου, βεβαίως δεν υπήρχε λό
γος νά άσχοληθή τις εις τά κατ’ αυτήν. Ή  ψυχοανάλυσις όμως 
παρουσιάζεται ώς γενική πρακτική ψυχολογική μέθοδος θεωρούμενη



πολύτιμος καί άπαρχίτητ^ς δια τον παιδαγωγόν, δπως κχί δια τον 
ψυχίατρον καί έν γίνει πάντχ άσχολοΰμενον 3ϊς τήν ψυχολογίαν, 
«στις μέχρι τοΰδε ενόμιζεν ότι μόνον εις τά στοιχειώδη ψυχικά φαι
νόμενα καί εις αντικειμενικές παρχτηρήσεις έκ τής λαοψυχολογίας 
έχει ασφαλές έδαφος. Ή  ψοχοαν ίλυσις παρουσιάζεται ώς πρώτη 
δήθεν ψυχολογική ερευνά, ή οποία βασίζει τα ψυχικά καί πνευμα
τικά φαινόμενα εις τχς πρχγματικάς καί άρχικ ί ;  των αίτιας και 
|>οηθ·εΙ πραγματικώς τον άνθροπον εις τάς άνάγκας ή τήν άνάπτυ- 
ξιν κχί αυτογνωσ ί χν του. ΙΊρίδηλον λοιπόν δτι, έ ' /  δσον ή κατά 
παράδοσιν ψυχολογία δεν αναλαμβάνει τοιοΰτον προορισμόν, ή δέ 
ψυχοανάλυσις θετικώς δΰναται ν'/ πληροί μίαν ελλειψιν ένταΰθα, 
αξίζει νά άσχοληθή τις ε’ις τα κατ’ αυτήν.

Ε ις τ ι συνίσταται ή ψυχοανάλυσις; Αΰτη είναι άφ’ ενός μεν 
μέθοδος, άφ’ ετέρου δε θεωρία. Άμφότερα κατ’ αυτήν ευρίσκονται 
έν στενι) σχεσει. 'Ως μέθοδος συνίσταται εις σκίπιμον και προδια- 
γεγραμμενην ευρεσιν (.ορισμένων εντυπώσεων καί κεντρικών ιδεών. 
Προς τοΰτο απαιτείται πάντοτε το αναλΰον προσωπον καί τό υφ ι
στάμενον τήν άνάλυσιν τοϋ φυσικού καί πνευματικού του βίου. ·

Καί έφ’ δσον μεν πρίκειται περί ύγιοΰς ψυχικώς, ή άνάλυσις άπο- 
βαιν^ι εύκολος σχετικώς, δτανομως η άνάλυσις εχει άντικ-ίμενον ψυχο- 
παθολογικήνκατάστασιν ανθρώπων, οί οποίοι καί άπό τον εαυτόν των 
άποκρυπτουσιν επιμελώς το αίτιον της παθήσεοος των, τότε όψοχοα- 
ναλυτης ευρίσκεται προ εμποδίων και αντιστάσεων, τάς όποια; οφεί
λει ν'ι υπερνικήση. Διά ν'/ ύτερνικηθώσι· κχί τχ  εμπόδια ταΰτα έ- 
μορ ρώθη συν τώ χρ >νω ή επόμενη απλή καί πρ ίχειρος μέθοδος. 'Ο  
ψυχοαναλυτής λαμβάνει ύπ’ δψιν οιανδή ιοτε έκδήλωσιν τοϋ ΰτό πει- 
ρ ιματισμόν προσώπου, αυτοβούλους δηλώσεις, διηγήσεις, όνειρα η 
καί ιχνογραφήματα, γραμμχς ή μιμικχς κινήσεις καί μορρασμούς. 
Τοΰτο διότι πάσα ψυχική έξ.οτΞρίκευσις είναι έκμεταλλεύσιμος όπως 
καί αυτή αΰτη ή άνευ έννοιας λαλιά ή γραφή (κρυπτολαλιά ή κρυ
πτογραφία). Έ κ  τούτων λαμβάνει τις ώς βάσιν συλλαβήν, λέξιν, 
πρότασιν, σημεΐον, καί, μεταχειρίζεται τοΰτο ώς έπιδραστικόν έρεθι- 
σμόν, προς τον όποιον τό υπό πειραματισμόν πρ ίσιοπον αμέσως καί 
διά παραμερίσεως παντός είδους σκέψεως αντιδρά δ ι’ άλλης προχεί
ρου είς αυτό έκδηλώσεως. Έ κ  ταύτης λαμβάνει δ πειραματιζόμενος 
άλλους ερεθισμούς, προς τούς όποιους προκαλεΐται άντίδρασις τοϋ 
πρΟσωποτ·. Εφ. οσογ,δε πλησιάζει προς τον σκοπόν κάμνει χρήσιν 
της αυτής ερεθιστικής λεξεως καί συνάγει διαφόρους αίφνηδίας ιδέ
ας. Πάσαι αι αντιδράσεις σημειοΰντχι ακριβώς. Ουτω ή άνάλυσις 
προχωρεί καί επιμηκύνεται εις περισσότερα πειράματα μέχρις οΰ έ- 
πιτευχθή ο σκοπος. ΓΙότε επιτυγχάνεται οΰτος; Περί τούτου μά; Α.η- 
ροφορεΐ ή έτέρα πλευρά τής ψυχοαναλύσεως, ή θεωρία.

Έ κ  διάφορον παρατηρήσεων δηλαδή, δ.τως καί έ; ώρισμενων 
ν ό μ ω ν  γλωσσικών, Αξιωμάτων τής ιστορίας, τής τέχνης καί τής μυθο- 
λ ρ γ ικ ή ς  έρεύνης, έξήχθη τό συμπέρασμα δτι παν, δπερ έρχεται εις τήν 
συνείδησιν τοΰ άνθρώπου, πρέπει ν x έρμηνεύηται διά νά γνωρίζητχι 
ή αληθής αΰτοΰ φύσις. Αυτή ευρίσκεται είς τό υποσυνείδητον, τοΰ 
όποιου τά περιεχόμενα τής συνειδήσεως*άποτελοΰσιν έκάστοτε εκδη
λώσεις, σύμβολα. Ή  πρχγματική βάσις τοΰ υποσυνειδήτου είς τήν 
όποιαν πρέπει πάσαι αι ψοχικαί κχί πνευμχτικχί εκδηλώσεις νά άνχ- 
χθώσι είναι τό λεγόμενον libido (άρέσκον). 'Ως τοιοΰτον όμως λαμ. 
βάνουσιν οί διάφοροι ψυχοαναλυταί δχι πάντοτε τό αυτό. Διά τον 
F reu d , δστις πρωτοστατεί, libido τοΰ ανθρώπου είναι προ παντός 
ή γενετήσεως ορμή κ χτ ί τε τήν στενήν καί τήν εΰρεϊαν σημασίαν 
τής λέξεως, διά τον Ju n g  ή αύτοσυντηρησία, διά τον A dler ή ορμή 
τής έπιβολής υπό τήν έννοιαν τής δημιουργίας προσωπικής αξίας 
κτλ. Αΰτη ή εις τό υποσυνείδητον εΰρισκομένη καί τον άνθρωπον 
πολλάκις ένοχλοΰσα ορμή, ιδίως ή γενετήσιος καί κατ’ εξοχήν αυταί 
αΰται αί ενοχλήσεις έξωτερικεύονται πολλάκις διά περιέργων συμβό
λου έν τή συνειδήσει. Μία ένήλιξ π. χ. (κχτ ί τον Pfister) από έτών 
δεν ήδύνατο νά ΐδη ή γευθή δςος χωρίς νά εΐπτ) αιτίαν τινά περί 
τούτου. Ή  ψυχοανάλυσις άπέδειξεν δτι ώρισμένη έντύπωσις εκειτο 
είς τό βάθος τής συνειδήσεως, μίαέσωτερική παθολογική κχτχστάσις 
1 /  δσον τό περί οΰ έπρόκειτο προσωπον άμα τ ]  δψει δ-ξους υπό 
τόπον αστειότητας ώμίλει προς τό περιβάλλον αύτοΰ περί δξους κατ’ 
άναλογίαν προς τούς άνδρας. Ε ίς  καλλιτέχνης δεν κατώρθόίνε νά 
συγκρατήται καί νά μή κό.ττη ώρισμένα άνθη. Δεν έγνώριζε δέ διατί 
έπραττε τοΰτο. Ή  άνάλυσις εΰρεν είς τό παρελθόν του άτυχήσαντα 
έρωτα καί ώς'άμεσον πρός τοΰτ ) συνέπειαν τήν παραλληλίαν μεταξύ 
νεάνιδος καί άνθους. Τά δύο ταΰτα παραδείγματα έκ τής πλούσιας 
καί λεπτομερεστάτης συλλογής τής ψοχο αναλυτικής φιλολογίας φέ- 
ρουσιν ε’ς τήν παραδοχήν τής εΐ; κατάστασιν ύποσυνειδησίας ή άσυ- 
νειδησίας μεταφορά; σπουδαίων εντυπώσεων, αι όποΐαι δμως έκδη- 
λοΰνται δι’ επουσιωδών σημείων ή συμβόλων καί αναλογών συναι
σθημάτων. Έ ντα σ ις  καί ανώμαλος επιβολή τοιούτων φαινομένων 
φέρουσιν εις τ ι ς  γνο)στχς ψυχοπαθολογικας καταστασοί, και τα^ ψυ- 
χικάς νόσους. Ή  θεωρία ομως τής ψυχοαναλυσεως δ εν περιορίζεται 
είς τοΰτο μόνον. Έπιλησμοσύνη, σφάλματα κατχ τήν ομιλίαν, πνευ- 
ματικαί παρεκκλίσεις, παρακρούσει;, ψευδ χισθησίαι, όνειρα, φαντασία, 
καλλιτεχνική φαντασία, θρησκευτικά! έκστ /.σεις, εύαισθησίαι, επινο
ήσεις, διάθεσις, προδιάθεσις, πάθη, έπιθυμίαι, ορέξεις, κλίσεις, τά
σεις, όρμαί καί έν γένει τά πάντα άποτελοΰσι κάτ’ αυτήν εκδηλώσεις 
ενός υποσυνειδήτου. Ή  μέθοδος προ; ευρεσιν τών πραγματικών αυ
τών έλατηρίων είναι κατ’ ουσίαν απλή. Η άνάλυσις επαναλαμβάνε



ται μέχρι; οΰ η αυτό το ύπό πειραματισμόν-πρόσωπον αναγνωρίσει 
τό υποκινούν α υτί βαι'Κίτερον έλατήριον η ό αναλυτής συγκροτήσω 
αρκετόν υλικόν -ώστε νά δύναται νά ερμηνεύση τούτο Ιπ ι τ[] βάσει 
τοϋ παρ’ αυτού παραδεδεγμένου θεωρητικού άρ;σκοντος ή τής κεν
τρικής τασεως libido’ όστις δϊν είναι ψυχοαναλυτής θ έ  έκπλαγή βε- 
βαίιος και θά έξαναστή όταν ϊδη ότι αί παρ’ αυτού τόσον έκτιμώ- 
μεναι άρεταΐ τής φιλοστοργίας, τής αδελφικής- αγάπης, τής φιλίας 
κα'ι τέ  άλλα υψηλότερα Ιδεώδη, τ έ συναισθήματα, και αί ένέργειαι 
τού πνεύματός του άσπλάγχνως καταρρίπτονται διά νά παραχθώσιν 
εκ τής γενετηοίου ορμής ή έκ τού άλλως πως άρέσκοντος, «libido». 
Απο τής άπόψεως ταΰτης βεβαίως δεν φαίνεται εποικοδομητική ή 

ψυχοανάλυσις. Ε ίναι όμως παρήγοροςκατi τούτο, ότι δύναται νά 
Ιατρεύση άσθενούντας όταν ήθελε πείση αυτούς περί τής αληθούς 
αυτών φΰσεως και τής προδια\“}έσεως. Δύναται προς τούτοις κατ’ 
αυτόν τον τρόπον νά κάμτ) τούς εφήβους ώστε τάς διαφόρους επι
δράσεις α ίόπ ο ΐα ι τούς βασανίζουσι νά τάς χρησιμοποιήσωσι δι’ ανώ
τερους σκοπούς και νά άπαλλαγώσι τών τυραννικών ιδεών κα'ι ψυ- 
χώσεοον ή παθών. Διά τούτο άρα ή ψυχοανάλυσις θά ήτο χρησιμω- 
τάτη τοσον εις τον Παιδαγωγόν όσον είς τον ψυχίατρον καί εις τον 
εξομολογητήν. Κατ’ αυτόν τον τρόπον προσπαθεί ή ψυχοανάλυσις νά 
διείσδυση είς τούς παιδαγωγικούς κύκλους. Δυνάμει ποίου δικαίου 
όμως; Τί φερει άςιον άναμφισβητήτου παραδοχής; ποια σφάλματα 
παρουσιάζει καί οποίας αμφιβολίας δύναται νά Λαρέχη; Ε ίς τάς ε
ρωτήσεις ταύτας θά ήδύνατο νά άπαντήση τις εύκολώτερον από τής 
περιωπής τής επιστημονικής ψυχολογίας, παρά από άλλης τινός επι
στημονικής άπόψεως, ή οποία κρίνει εκ τού καρπού περί δένδρου, 
οΰτινος διατελεϊ έν άγνοια.

Καί κατά πρώτον άς λάβωμεν τήν μέθοδον τής ψυχοαναλύ- 
σεως. Αΰτη εις τήν πραγματικήν ψυχολογίαν είναι γνωστή πολύ 
προτερον παρά εις τήν ψυχοανάλυσιν υπό τό όνομα μέθοδος τών 
ψυχικών συνδεσεων ’ή μέθοδος έπιδράσεως καί άντιδράσεοος. Ταυτην 
εμόρφωσε προ πολλού πειραματική ψυχολογία καί ήρεΰνησε τάς 
ψυχικάς συνδέσεις καθ’ όλας τάς κατευθύνσεις. ’Από τής άπόψεως 
δε αυτής ή ψυχοανάλυσις δεν εχει νά επίδειξη νέαν τινά μέθοδον 
καθ’ ότι είτε δι’ (ορισμένων λέξεων έξασκεΐ τ ις  έπίδρασιν, είτε εΐκεϊ 
καί ως ετυχε λαμβάνει οίονδήποτε είδος έκδηλώσεως τού ύπό πει
ραματισμόν προσώπου, είτε άνευ έννοιας συλλαβές ή ιχνογραφήμα
τα λαμβάνει, δεν προκύπτει ουσιώδης διαφορά. ’Αλλά καί ό συν
δυασμός διαφόρων ερεθισμών δεν παρέχει μεθοδικώς νέον τ . Δια
φορά τις μόνον παρατηρεΐται είς τό ότι ή μϊν επιστημονική ψυχο
λογία καθο περιγραφική τού ψυχικού καί πνευματικού βίου θέτει 
.ως σκοπόν πάντοτε τό είδος καί τον τρόπον τής άντιδρ ίσεως είς

ερεθισμούς, έξετ ίζουσα τον σχηματισμόν τών παραστάσεων καί τ «ς 
άλλας έκ τοιούτων ερεθισμών προκυπτούσας ψυχικές αλλοιώσεις, 
χωρίς νά ένδιαφέρηται διά τάς έκάστοτε συμπτωμιτικάς ιδιότητας 
έκαστου προσώπου καί διά τό είδος τών ατομικών εντυπώσεων καί 
αντιλήψεων. Τό ενδιαφέρον τής έπιστημονικής ψυχολογίας άλλως τε 
κατευθύνεται κυρίως είς τάς σχέσεις τού ανθρώπου γενικώς, έν φ 
ή ψυχοανάλυσις μεταφέρει κυρίως τό κέντρον τού ενδιαφέροντος της 
είς τό σημεΐον τών ατομικών σχέσεων καί τών διαφορών. Έ νδια - 
φέρεται διά τό είδος και τήν συνοχήν τών αντιλήψεων καί εντυπώ
σεων εκάστου ύπό πειραματισμόν προσώπου όπόθεν καί άρύεται συμ
περάσματα. Ή  διαφορά αύτη είς τήν κατεύθυνσιν τής παρατηρήσεως 
είναι βεβαίως ή σπουδαιοτέρα καί δύναται νά χαρακτηρισθή διά τών 
όρων «τύπος», «άτομικότης», «Ιδιοτυπία».

Ή  ιδιοτυπία, ή άτομικότης, κτλ. παρέχονται λοιποΥ ώς νέον 
τι παρά τής ψυχοαναλύσεως' τούτο δε διότι ή επιστημονική ψυχολο
γία μέχρι τούδε εχει έμπιστευθή τήν ερευνάν τής άτομικότητος άφ’ 
ενός μεν εις τήν παιδαγωγικήν, καθ’ ήν ό Παιδαγωγός εχων ως ε- 
φόδιον ψυχολογικές καί άν&ρωπογνωστικάς κοινωνικάς έν γενει γνώ
σεις θά ήδύνατο νά πραγματευθή καί χρησιμοποίηση μονομερή ατο
μικά ζητήματα, άφ’ ετέρου δε είς τήν ψυχιατρικήν, ή όιροία πάν
τοτε άσχολεϊται εις τοιαύτας ατομικές παρατηρήσεις καί έρευνας. 
Είναι αληθές ότι συγχρόνως περίπου προς τήν έμφάνισίν τής ψυ- 
χοανα?νύσεως παρουσιάσθη καί ανάλογος κατευθυνσις εν τή επιστη
μονική ψυχολογία, ή οποία ώς διαφορική ψυχολογία πλήν τού γε
νικού προΰτίθετο νά άσχοληθή είς τό άτομον καί τήν ψυχολογικήν 
αυτού ερευνάν (W . S te rn '. Συν τώ χρόνφ όμως καί ή διαφορική 
αΰτη ψυχολογία παρεχώρησε τήν θέσιν της είς ετερον είδος τό τής 
ψυχολογικής έρεύνης τής διανοητικότητος (Jn te lligenz '. Δεν κατώρ- 
θωσε δέ νά φέρη τι σπουδαϊον εις φώς εκτός μονομερών πειραμά
των ψυχογραφικών ή ψυχολογικών περιγραφών σπουδαίων άνδρών. 
Σκοπός τούΛψυχοαναλυτού λοιπόν είναι νά σχηματίση ορθήν γνώ
μην περί τού ατομικού ψυχικού καί πνευματικού βίου ταύ ύπό πει
ραματισμόν προσώπου’ αλλά τούτο είναι δυνατόν βεβαίους όχι μονον 
τή βοηθεία συνήθων καί τυχαίων εκδηλώσεων, αλλά και διά πειρα
μάτων συστηματικών έκ τής πειραματικής ψυχολογίας, όταν ταύτα 
μάλιστα γίνωνται έπιτηδείως καί αρκούντως.

(ακολουθεί)
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ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΕΙΠΙΩΝ

Δεν εςήντλησα ετι τί|ν ορμήν των πα&ΰν, ή δ} σφριγώσα,- ή 
εις το πεπαλαιωμενον σαρκίον εμφωλεύουσα ψυχή μου, δϊν άπέμαθε 
τάς εύγενεϊς ύποθήκας, ας περικαλύπτει ή -θέα παρελθούσης δόξης, 
ήτις διά τοϋ παραδόξου αυτής δόγματος και δ ι i τής κατήφειας τοΰ 
ανεςερευνήτου μυστικισμοϋ περίκαλύπτίΐ το παρελθόν καί ζητ.ΰ την 
ε,-ήγησιν ενός μυστηρίου, την άποκάλυψιν μια; ίεράς σελίδος, ενός 
απορρήτου...

Και άκαΰω την φωνήν τής ματαιότητας κχλοϋσαν τούς αιώνας 
να σταματήσωσιν. Ά λλ’» δμως υπό τάς περγαμηνάς ταΰ σημερινού 
θετικισμού- ανακαλύπτω μίαν ετι χρυσήν σελίδα, εν αληθές, αλλά 
φεΰ! παρελθόν δνειρον.

Καί τότε, ώ τότε ό ρομαντισμός μου μεταβάλλεται ε’ς γόησ
σαν φιλοσοφίαν, εις τήν σκαιάν εκείνην φιλοσοφίαν των τάφων, 
ητις γοητεύει, άφαρπάζει, μαγεύει... 'Ο  δε νοϋς μου τότε μετεωρί
ζεται είς αγνώστους κόσμους, είς ξένους ορίζοντας, και μεταρσιού- 
μενος λησμονεί τήν ταπεινήν τής σημερινής κοινωνίας πεζότητα καί 
λικνίζεται παρά τούς πόδας γλυκυτάτου Νυμφίου, εις τάς άγκάλας 
άριδήλου παρθένου, τής οποίας οι παλμοί τής καρδίας και ή εκστα- 
σις τής ψυχής έδημιούργησαν τήν αθανασίαν.

Ω! να'ι! δέν ζητώ διά τής φαντασίας τά νάματα τής Κασταλίας 
όπως δροσίσωσι τ ι  φλέγοντα στήθη μου,αλλά ζητώ το κίντρον των 
λάμψεων καί τών αρμονιών παρωχημένων χρόνων καί ή άλγοΰσα 
καρδία μου προσφερει μίαν ετι δέησιν, ενα ετι θαυμασμόν εις τοϋ 
παρελθόντος τ’ απομνημονεύματα. Διότι τό παρόν σιγά, διότι τό 
παρόν απερροφημενον εις τά ερέβη τής ύλης, δούλον τής σκληράς 
πραγματικότητας, δ-ΐν σέ άκαύει μονολογοΰντα, δέν σε άποθαυμάζει' 
δακρύοντα.

Ώ  ! δέν άπέμαθον ετι τά άσματα, ούτε διά τής έναρμονίου τής 
ΨυΧή? μου πλέον φωνής νά ψάλλω τον άνεξερεύνήτον μυστικισμόν 
αυτής, νά νανουρίσω ολόκληρον γενεάν, νά εξαντλήσω τήν ορμήν 
τών παθών. Δέν άπέμαθον ετι τάς αποπλανήσεις ταύτας, διότι μα- 
γεύουσι τήν ψυχήν μου, άν καί ήσιγή ένέκρωσε τά μαντεία, οί δέ βω
μοί ήρημώθησαν στεφάνων.

Το πάσχειν είναι ό πνεύμων τοϋ ηθικού οργανισμού μου καί ή 
σιγή, ετι επί τών χειλέων μου, είναι όμοια τής σιγής τών τάφων 
τών πλειότερα τής γλυκυλάλου άηδόνος λαλούντων, διότι έκαστη 
άποκαλυπτομένη σελίς αυτής ήδύνει τό παρόν, ώς άλλοτε ή λύρα 
τού ’Απόλλωνος.

’Ε πί τών ’ Ερειπίων «ΑΥΓΗ*

*Ω! πόσον επιθυμώ τό ήσυχαστήριον τής ταλαίνης οΐμωγής, 
τοϋ πόνου τό προσφιλές έρημητήριον, έκεΐ νά βυθίσω είς τάς ύστά- 
τας τής δύσεως εκλάμψεις, καί έξ αυτών ν’ αντλήσω τό παρελθόν, 
τό γλυκύ εκείνο παρελθόν, δπερ συντηρεί τον εμπειρον γέροντα 
καί τρέπει τον ερημίτην εις τάς σεμνάς τής ήδυπαθείας αυτού, 
οάσεις. Καί έρειδόμενος είς τάς ασθενείς μου δυνάμεις νά εξυμνήσω 
αυτό καί τάς κλεινάς αύτοϋ σελίδας ν’ αντιγράψω.

Ά λλ’ ώ τής επαράτου στιγμής καθ’ ήν διά τής φαντασίας φε- 
q 1μένος καί άφυπνισθείς εύρέθην ε’ις τήν σκληρ άν πραγματικότητα ! 
’Επί τής γέφυρας τοΰ άτμοπλοίου ιστάμενος, από τής εΙσόδου ετι 
ημών είς τόν λιμένα, διά μέσου ταϋ χάους δπερ έχώριζεν ημάς από 
τήν πόλιν, ήθελον νά διακρίνω, ήθελον ν’ άντιληφθώ το μεγεθος 
τής απώλειας, τό τραγικόν τής καταστροφής.

’Αγνοώ τίνος ενεκα τήν στιγμήν εκείνην καί ή θέα τοϋ πλοιάρ
χου ετι ήτο οχληρά δι’ εμέ" μετέβην καί έκάθησα παρ ά τήν πρά>ραν τοϋ 
πλοίου, καί τά έταστικά βλέμματά μου είς τήν πυκνήν ομίχλην τής 
χειμερινής εκείνης πρωίας διευθύνων, δια μέσου ταϋ παχυτάτου εκεί
νου στρώματος ήθελον νά διακρίνο) τά ερείπια τής προσφιλούς μου 
πόλεως, «τής μεγάλης καί πρώτης τών Μακεδόνων, τ ’ άλλα μ;ν περι
φανούς, οίς σεμνύνεται πόλις καί μηδεμια τών έγγιστα παραχωρού- 
σης μη δτι κατ’ αυτήν δφθήναι.» 1

Μάτην δμως. Ό  παχύς εκείνος πέπλος έν τή επιμονή του άπε- 
στέρει με τοΰ δράματος, ώς δ’ εικός, ή φαντασία μου επέτα μακράν 
ζητούσα νά συνθέση τούς λυρικούς τού αρχαίου κλέους παιάνας, 
τούς παιάνας εκείνους οϊτινες θά προσίδιδον γοητείαν άνεκφράστου 
ρεμβασμού εις τήν εύκλεά ταύτην Ραβένην τού Ελληνισμού.

Καί ενώ ταϋτα επί ματαίφ υπ’ εμού διεσποι*δάζετο, μοί εφάνη 
δτι διά μέσου τής ομίχλης εβλεπον εν ιστίον κατ’ άρχάς, είτα δέ 
πλείονα καί διά τής φαντασίας «τάς βαρβαρικάς νήας ήδη που
παρά τόν αυχένα τοΰ  Έκβόλου πλησιάσαι πεπταμένα εγουσαι
τά ιστία» 2 .Έβλεπον «τάς βαρβαρικάς νήας, έν αις ήν  παμμιγής 
τις δχλος απονενοημένων και μανιωδών τών τε τήν Συρίαν οικούν- 
τ αν καί Ισμαηλιτών καί τών όμορούντων Α’ιγυπτίοις Α’ιθιόπων, 
πάντων αίμοβόρ.υν καί θηριογνωμόνων ανθρώπων» λέοντα δ -τον  
Τριπολίτην «επί τοΰ πλοίου του, τό τείχος άνασκοποϋντα και πόθεν 
«φορμήσας προσβάλλοι εμμελετοΰντα» 4.

Τό βλέμμα καί ή διάνοιά μου βυθισμένη εις το άπειρον μεγα-- 
λεϊον τού προ εμού παροράματος, δέν έδέσμευον τόν νοΰν μου εις

1] Ί .  Κίλμενιάτου έκδ. Βόνν. σελ. 490.
2) » » * » » -519
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4) > > » » » 520



την πραγματικότητα και ή ψυχή μου ήθελε ν’ άνευρη το μέγεθος τής 
καταστροφής, ήν α ί πεντήκοντα τέσσαρες μόνον Σαρακιναί νήες έ- 
πέφερον προ 1018 ετών, είς τήν πόλιν εκείνην, ήτις κατωκείτο από 
250 χιλιάδας λαοϋ και είς ήν«διά τήν αφθονον τών χρειών χορηγίαν 
οί τών πλησίον χωρών και πόλεων ανθρωποι_εν ταύτη τήν οΐκησιν 
μετηλλάττοντο, καί μάλισθ’ δσοι τα ϊς ήδη προαλωθείσαις νήσοις έκ 
τής τών δυσωνύμων Ά γαρινώ ν επιδρομής ύπελήφθησαν». : /  Κ αι 
σπεΰδουσα, πάντοτε σπεΰδουσα ή φαντασία έπεζήτει τό τέρμα τής 
καταστροφής, τήν σκηνήν δήλον ό'τι έκείνην καθ’ ήν «ήγετο ούν τό 
νεάζον πρόσωπον άπαν, τοΰτο μόνον κατηγορίαν εχον, τό ανθηρόν
τής ηλικίας ή τών προσώπων τήν ωραιότητα» s, συρόμενον ύπό τών 
αγρίων νικητών είς τα πλοϊα βιαίως.

’Έ πειτα είδον τά πλοία αϊροντα άγκύρας καί φέροντα τό πλή
θος έκεΐνο «ού κατάάτοιχα, ούδ’ ώς άν τις εΐποι έν αύτάρκει τόπω 
τοΰ σωματικού όγκου» 3/  καί φερόμενα προς ημάς.

Νεναρκωμένος έν μέθη καί δνείροις, περίτρομος εσπευσα νά προσ
ευχηθώ γονυκλινής, ενώ επί τοΰ ώχροϋ μετώπου μου ή θαλασσία 
νοτίς άπεψύχραινε τον ιδρώτα, ή δέ καρδία μου ήδυνάτει νά κατα- 
στείλη τούς βιαίους εκείνους παλμούς τής φρίκης, αΐτινες είναι τέ
κνα τοΰ ψυχικοΰ δέους.

Μάκρος συριγμός του πλοίου έν ω έφερόμην μ’ έπανήγαγεν είς
τήν πραγματικότητα. Διηρχόμεθα τότε τά συρματοπλέγματα, όπισθεν
τών οποίων ήσαν, έν ασφαλεία πλέον, τά πλοία τών Συμμάχων.
’Ίσω ς νά ήσαν καί ταΰτα τήν στιγμήν έκείνην πεντήκοντα τέσσαρα.
Τις οιδε! ’Εγώ  δμως τότε άπηξίωσα τήν άπαρίθμησίν των.

*
Ό  νοΰς μου έφέρετο ακατάσχετος επί τών ιστορικών αναμνή

σεων, καί ή φαντασία μου έπλανάτο έλευθέρα επί τής αύρας τοΰ 
Θερμαϊκού δν εγώ μέν περιέθαλπον διά τοϋ βλέμματός μου, ή δέ 
καρδία μου διά τής λατρείας της.

Ό πόσον τότε έπεθύμουν τήν μόνωσιν, τήν αποφυγήν πάσης 
διαφθοράς καινοδόξου τινός φιλοσοφίας, τήν αποφυγήν τέλος παν
τός αίσθητοΰ αντικειμένου. Ά λλ’ ή μόνωσις μέ άπέφευγεν, ή δέ 
δεσποτική τοΰ πλοίου.' Ισχύς μέ εφερεν, ήρεμα μεν, άλλ’ ασφαλώς 
είς τούς κόλπους τής πολυφιλήτου μας νύμφης τοΰ Θερμαϊκού, δπως 
τά κύματα τοϋ πόντου τήν ορφανήν τοΰ Ό ρφέω ς λύραν.

Καί ή ενθους ψυχή μου καταλείπει τάς όδυνηράς στιγμάς τοϋ 
παρόντος καί φερτμένη μακράν περιΐπταται είς άλλους ορίζοντας,

1) I .  Καμενιάτου εκδ. Βονν. σελ. 504.
2) » » » » » 571
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οπ»ς φωτισθή έν τή αίγλη τοΰ παρελθόντος. Καί ήθελα νά δια- 
πλεύσω διά τοΰ μικροΰ μου τούτου σκάφους τον ωκεανόν τοΰ πα
ρελθόντος, είς τό τέρμα τοΰ οποίου ή ψυχή μου θέλει καί θέλει νά 
κορεσθή τής άπολαύσεως καί τών θησαυρών.

Φεΰ! Ό πόσον άνοσιώτερος ήτο ό ερως μου τότε, τοσοϋτον δ 
οχληρός στεναγμός τής πρωινής αύρας, παίζων είς τάς διαφόρους 
τοΰ πλοίου εξαρτήσεις, μοί έφαίνετο δτι ώμοίαζεν ώς εξαντλούμε- 
νον ασμα πάσχοντος στήθους.

Αίφνης τρόμος μέ κατέλαβε καί ένόμισα δτι ή δίκη τοΰ Παι- 
ωνίου ώρμησε νά μέ συλλάβη, βέβηλον ίσως Ικέτην τής στιγμής 
εκείνης καθ’ ήν ένεφανίζετο πλέον τό σύνολον τής τρομερός κατα
στροφής! 01 οφθαλμοί μου διανοίγονται, οί παλμοί τής καρδίας 
μου έντεινόμενοι σπαράσσουσι τά στήθη μου, τά δέ χείλη μου ψ ι
θυρίζουν τό τοΰ Ευσταθίου: «ή γάρ ού τοιουτόν τι τό τήν έν ταϊς 
δπ’ ούρανόν πόλεσι πάνυ λαμπρόν φαίνουσαν Θεσ)νίκην ούτω παθεΐν 
ώς νΰν εχει;... άπήγαγε μέν ούν τέλεον ώς μηδε λείψανον εναπο- 
μεϊναι παλαιάς καλλονής... καί ίερά τά πάντα κατωκισμένα έφ’ δσον 
ούδέ τόποι τολμητοί.-.. καί περιουσίαι πολιτών αί μεν ήντλημέναι, 
αί δέ έκκεχυμέναι καί άλλως δε διεσπαρμένοι».

Καί ένεφανίζετο πλέον ένώπιόν μου ή μεγάλη έκείνη πεδιάς, 
ήν αχρι τοϋ νΰν έκάλυπτεν δ πέπλος, δστις περιετύλιςε τά μυστή
ρια τής μεγάλης ταύτης καταστοφής ής οί άγριοι φθόγγοι άπήχουν 
τό τοΰ Ευσταθίου «πρόδοτον είναι τήν άπανταχοΰ γής περιφόρητον 
τώ κλέει Θεσ)νίκην». ,/1

Διηυθυνθην καί πάλιν προς τό παρελθόν τής «πρεσβυτάτης» / 3 
μου Θεσ)νίκης καί έν ΰπερεκχειλισθέντι ενθουσιασμοί καί ποιητική 
μέθη, παραλυούση πάσαν θέλησιν, άφέθην ν’ άποπλεύσω δια τής 
φαντασίας έκεΐ δπου οί μεγαλοπρεπείς φθόγγοι τοΰ θείου Εύστα- 
θίου άτρέπτως μέ μετέφερον. Ή  δέ παρά τον αίγιαλόν (Πόρτα τοΰ 
Γιαλοΰ) ανθρώπων μυρμηκυιά μοί έφάνη δτι ώμοίαζε τό επελθόν ε
κείνο πολεμικόν τών Νορμανδών τοΰ 1185 πλήθος, «το τε ςηραθεν 
κα ίτό  έκ θαλάσσης»,καί δτι «έξηρτύετο κ*τ’ επιστήμην είς μάχην». 
Αί δέ μηχαναί τών άποβιβαζόντων πολεμοφοδια πλοίων, μοί εφαί- 
νΟντο ώς τά μηχανήματα έκεϊνα δι’ ών οί Νορμανδοί πολιορκηταί 
έρριπτον λίθους, καί δή «δύο μείζονας, ών θατέρα σεισμού θυγά- 
τηρ, τολμήσαντα φάναι», άς οί Λατίνοι «έντεινάμενόι καί τούς τήν 
εΰεπιβούλευτον τάφρους συρφετοΰ πλήσσοντας καί τό περίτειχον δέ

1) Εύστ. σελ. 449
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κχτασεΐσαι, δεινχς καί τώ τείχει προσβαλεΐν καί διορύξαι».
Και διά μέσου τών οπών, ά'ς τχ δυο μεγαθήρια διήνοιξαν, ειδον 

Χαμαιδρ χκοντχ τον ηρώα παλαίοντα εις τον ομώνυμόν του πύργον 
Λέοντα bs τον Κουτάλάν τον «και φρενών καί ρώμης καί ανδρείας 
πλήρη άνερα, καί περί πλήθουσαν αγοράν... άν&ιστάμενον... κα{ 
προς ούδενός εχοντα επικουρίαν,., δστις τότε, ευτυχώς γυμνωθείς 
έκέρδανεν εαυτόν εύκλεώς». '/

Καί είδον τον λαόν δστις νυχθημερόν μαχόμενος έπεδείξατο με- 
γίστην ανδρείαν' «άλλα κχί γυναϊκχς προς Ά ρ η ν  μαινομένας... έμά- 
χοντο μεν γάρ πανημέριοι, παννυχιαι δε ήσαν έν έγρηγόρσει φυλα- 
κχς εχουσαι». 2j

Συγκομίζων έκ τοΰ άφεγγους τάφου τής σιγής, ήν τό μοιραίον 
περιετύλιξε πένθος, τήν αΐγλην τής ανατολής τοΰ ήλίου, καί οίστρη- 
λατούμενος ύπό τοΰ αιωνίου τής ιστορίας θρήνου, ειδον Βολέαν τόν 
τής εκκλησιαστικής συνοικίας «δς εγγύς είς τριάκοντα, τούς μεν 
άξίντ) διχάσας, τούς δέ καί άλλως είς τό ζήν άχρειώσας», 3/-Ευστά
θιον δε τόν Θεσ)νίκης καταπείθοντα ’Αλέξιον τον Κομνηνόν «καί είς 
χεΐρα φιλήσοντα» 4 άγόμενον.

"Επειτα δ ετό ν  ίδιον το ΰτον Ιερέα  άγοονιζόμενον προς περισυλ
λογήν παντός κατ αστραφέντος, ιδία δέ τοΰ ίεροΰ τοΰ Μεγολομάρτυ- 
ρος, δπερ κατχ τήν προκειμένην εποχήν ύπέστη τότε, οία ούδ’ ύπό 
τών αγρίων Σαρακηνών.

Καί ένεφανίσθη ενώπιον μου, έν πλήρη μεσημβρία ή σκηνή .ε
κείνη καθ’ ήν οί Νορμανδοί «δσους μεν άνδρας τεθωρακισμένους 
οιον τα ϊς άγιωτέραις τών στολών κατέκοπτον τούς μέν επ’ αύτοΰ 
τοϋ βήματος... 5/  καί τα μεν τών σεβασμίων τυπωμάτων κατασχί- 
ζοντες... τα δε ψιλοΰντες τοΰ κατ’ αυτά κόσμου μετχ πληγών... βάρ
βαρον δε άνδρα κατά τής ίεράς καί φρικτής τραπέζης (τής αγίας) 
άναπηδήσαντα καί έκκαλυψαντα τήν αιδώ ένουροΰντα...»

«ΤΩ! σταυροί τίμιοι» άνεφώνησα τότε μετά τοΰ Ευσταθίου «τό 
ήαετερον κράτος, δσοις καί υμών οί μιαροί ένέπαιξαν’ καί ή θεία 
δυναμις άτρεμοΟσα ούκ εσθ’ δπως ούκ έξεγερθήσεται »!

Οί άλλοι κεχηνοτες άπεθαυμαζον ξένον τάγμα στρατού επι- 
βιβαζόμενον πρός άναχώρησιν, άλλ’ οί δφί>αλμοί μου, πλήρεις δα
κρύων, ούδέν ήθελον τήν' στιγμήν έκείνην ξένον νά ΐδωσι, διότι ή
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θεοφρούρητος, ή θεοφύλακτος, ι ή μαρτυροφΰλακτος, 2 ή άγιοφύ- 
λακτος τών Θεσσαλονικέων Μητρόπολις, έκειτο εμπροσθέν μου νε
κρά, αυτή ή χθες ετι σφριγώσα νεκρό πόλις τών αιώνιον, οΐτινεςέδο- 
ξάστ^ησαν δ ι’ αυτής τής πολυφιλήτου μοι πατρίδος.

Οί άλλοι κεχηνότες άπεθαυμαζον τάς ξένας νήας, τόν αριθμόν, 
τό μέγεθος αυτών, ένφ εγώ δανεισθείς τό ομμα τής ιστορίας καί 
θέλων δι’ αύτοΰ νά ΐδω πλειότ-:ρα έσταμάτουν εις τό πένθος, είς 
τον ζόφον, έφ’ ού δ ήλιος ύπεχώρει,τά δε στήθη μου πιεζόμενα ύπό 
άνεξηγήτου ηθικού βάρους, άφηνον νά έκφΰγη αυτών ή φράσις: 
Τλήμων Έ ΙΙά ς.

Οί άλλοι κεχηνότες άπεθαυμαζον τόν ξένον ό'γκον, καί τήν ξένην 
δΰναμιν είς ήν διέβλεπον τόν σημερινόν πολιτισμόν καί τό πνεύμα 
τής ειρήνης, ένώ δι’ έμε ή είκών ήτις ένεφανίζετο εμπροσθέν μου 
ώς πιστή τής βαρβαρότητος άπεικόνισις, προύκάλει τό άνάθεμα, 
διότι προ έμοΰ ήνοίγετο δ τάφος!
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Είς τό έρώτημα : τΐ είναι θρησκεία; δύναταί τις νά άπαντήση 
κατά διαφόρους τρόπους, θ ά  ήδύνατο—καί ό τρίπ^ς ούτος φαίνεται 
ό προσεχέστατος—νά πειραθή δπως έξεύρη τό έν τή θρησκεία ουσιώ
δες συγκρίνων τάς διαφόρους θρησκείας πρός άλλήλας καί συνοψίζων 
τά έν πάσαις κοινά. Ά λ λ ’ δμως ουτω προβαίνων δέν θά ήτο είς θέσιν 
νά διακρίνη μετά βεβαιότητος τά μεταξύ θρησκείας να! προβα^μίδων 
τής θρησκείας δρια, ώς κα! τά μεταξύ αυτής κά! τών ιστορικών πα
ραμορφώσεων αύτής ή τών μή θρησκευτικών μορφών τοΰ ιδανισμού. 
Ώ ς πρός πολλά λοιπόν θρησκευτικά φαινόμενα θά παρέμενεν άμφί- 
βολον έάν πρέπη νά περιληφθώσιν εις τήν σύγκρισιν κα! τήν άφαίρε- 
σιν. Ά λλά  πλήν τούτου κα! ή οΰτω συναγομένη έννοια τής θρησκείας 
θά ήτο ο5τω άχρους κα! άόριστος, ώστε διά τήν έπιστήμην να! διά 
τόν έναντι τής συγχρόνου θρησκευτικής συγχύσεως κα! τών συγ-/ρό- 
νων θρησκευτικών νεοπλασμάτων προσανατολισμόν θά ήτο ελάχιστα 
χρήσιμος.

Ά λλην κα! πολλώ βαθύτερον άγουσαν όδόν θά έοάδιζέ τις, έάν 
έπ! τή βάσει τής ψυχολογίας τών λαών έξήταζε τήν έξέλιξιντών συν
αισθημάτων έν τφ ίστορικώ !ϊίω τής άνθρωπότητος. Κατά τοΰτον τόν 
τρόπον θά άνίχνευε τό ίδιορύθμως Νέον έκεΐνο, δπερ περικλείει έν 
έαυτφ τόν πυρήνα τών ποικίλων μορφών τών θρησκευτικών φαινομέ
νων, κα! θά άνεύρισκε τάς άφορμάς κα! τά ελατήρια, άτινα όδηγοϋσιν 
είς ΐή ν  γένεσιν ταύτης τής παντάπασι ιδιορρύθμου κα! νέας κινήσεως 
τοΰ πνεύματος.

Τήν όδόν ταύτην, τήν έπ! τής ψυχολογίας τών λαών στηριζομέ- 
νην, άδυνατώ νά άκολοΰθήσω, έπειδή δέν έπιτρέπει ό σκοπό; δι’ δν 
άνέλαβον νά πραγματευθώ τό περί τής ουσίας τής θρησκείας θέμα. 
Διότι δέν προτίθεμαι νά έξετάσω τόν τρόπον τής έκδηλώσεως τής 
θρησκευτικής διεγέρσεως κατά τούς προϊστορικούς χρόνους· άλλά πολύ 
μάλλον έπιθυμώ νά στρέψω τήν προσοχήν πρός τόν νεώτερον άνθρω
πον, τόν ίστάμενον έπ! τοΰ υψους τοΰ συγχρόνου πολιτισμού κα! τής 
συγχρόνου διανοητικής κι νήσεως. θέλω νά μεταθέσω μεθ’ όμών έμαυ- 
τόν είς τόν ψυχικόν βίον τοΰ ανθρώπου, δστις εύρίσκεται είς στενήν
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έ,ταφήν π ρ ό ς τά προβλήματα κα! τάς αμφιβολίας τοΰ παρόντος, ίνα 
πϊΐραίώμεν νά βεβαιωθώμεν τίνα διασκευήν δέον νά έχη ό έσωτερι- 
κός αύ:3ΰ βίος κα! έν όπ?ία κινήσει νά εύρίσκεται, έάν πρέπη νά 
όμιλώμεν περ! θρησκεία;. Τίνβς δροι δέον νά πληρώνται έν τή συνει- 
δήσει ημών, Γνα έχωμεν τ ϊ δικαίωμα νά εΐπιομεν: ένταΰθα έχομεν 
πρό ήμών θρησκευτικήν κατ/στασιν;—Κατά ταΰτα ή μέθοδος, ήν θά 
έφαρμόσω έν ιαΰθα, σ νίσταται είς τήν ερευνάν τών δημιουργημάτων 
τοΟ άνωτέρου ψυχικοΟ βίου ημών, ιδία δέ τής άξιολογικής ήμών 
πείρας κα! τών αξιολογικών συναισθημάτων, μέθοδος λοιπόν τής αυ
τοπαρατηρησίας κα! τής αύτοαναλύσεως. Ανακαλύπτει ό τοΰ παρόν
τος πολιτισμοί)μετέχων άνθρωπος άξιολογικήν ένέργειανέν έαυτφ, ήτις 
νά δύναται νά Ιχη  άξίωσιν έπ! τοΰ χαρακτηριστικού όνόματος τής 
θρήσκε ας;

"Οσα άρα πρόκειται νά έκθέσω ένταΰθα δέν έπέχουσι τόπον ο
μολογίας πίστεως. Ά>Χ’ έξ άλλου δέν προτίθεμαι νά έςετάσω έν τίνι 
ανάγκη νά έγκειται τό άκριβές κα! δή σαφώς ακριβές περιεχόμενον 
τής θρησκείας, ΐνα δύναται νά ίσχύηώς ιδεώδης θρησκεία διά τό πα
ρόν. Δέν σκοπεύω νά καθορίσω μίαν κα! μοναδικήν μορφήν τής θρη
σκείας. Διότι, ώς πιστεύω, ούδείς δύναται νά γίνη λόγος περ! μιας μό
νης, τώ δντως νεωτέρω άνθρώτω προσηκούσης θρησκείας. Είναι δυ
νατόν νά εύρίσκεται τις είς στενωτάτην σχέσιν πρός τόν σύγχρονον 
πνευματικόν βίον κα! νά καταντά πχρά ταΰτα είς θρησκευτικάς ά· 
νάγκας κα! ιδέας ούσιωδώς διαφόρους ή αί τών άλλων. Πρός τούτοις 
θά προσπαθήσω βεβαίως νά διαγράψω τάς γενικωτάτας γραμμάς 
κοσμολογικής θεωρίας, ήν μάλιστα θεωρώ λίαν σπουδαίαν διά τό 
θέμα μου. Ά λλά  αί γραμμα! αύται θά είναι τοιαΰται, ώστε νά δύ- 
ναται νά άναπ υ χθ ή  έντός τοΰ γενικού κα! εύρέος τούτου πλαισίου 
μεγάλη ποικιλία μορφών τής κοσμολογικής θεωρίας, συμβιβαζόμε
νων <τρός τό θρησκευτικόν συναίσθημα.

Έ ν  πρώτοις θά συνεννοηθώμεν ώς πρός ζήτημά τι όνόματος. 
"Ινα ή λέξις θρησκεία Ιχ η  δικαίωμα νά χρησιμοποιήται, ανάγκη νά 
πληρώνται δύο δροι.

Κα! δή πρώτον δ,τι καλοΰμεν θρησκείαν δέν πρέπει νά είναι 
άρδην διάφορον έκείνου δπερ πρόκειται ήμΐν έν τοΐς μεγάλοις ίστο- 
ρικοΐς πλάσμασιν, τά όποια φέρουσι τό δν^μα τής θρησκείας. Εάν 
τις ήθελε προσδώση τό όνομα θρησκεία είς φαινόμενον, δπερ ούοε- 
μίαν ούσιώδη συγγένειαν έμφανίζει πρός τάς ίστορικάς μορφάς τής 
θρησκείας, ούδέ πρό; αύτας τάς μάλιστα άνεπτυγμένας κα! πνευμα- 
τικωτάτας, τσΰτο θά ήτο δι’ έμέ κατάχρησις τοΰ όνόματος τής θρη
σκείας,. θ ά  Ιβλεπ3ν έν τή πράξει ταύτη τήν αύτήν κατάχρησιν ήν



διαπράττει καί ό έφαρμόζων τήν λέξιν τέχνη ή επιστήμη είς φαι
νόμενα, άπερ είναι τι δλως διάφορον τών διά τών ονομάτων τού 
των μεχρ: τοϋδε κοινώς χαρακτηριζόμενων πλασμάτων. ”0 ^ΐΐς έπί 
παραδείγματι θέλει νά χαρακτηρίζω ώς θρησκείαν τόν μέγαν έπί τβ 
υλιστική κοσμοθεωρία ενθουσιασμόν, ours; οφείλει νά δεχθή τήν 
ενστασιν δτι, άφ’ ού άπέρριψε το πράγμα, θά ή :ο τιμιώτερον νά α
πόρριψη καί τό δνομα.

Δεύτερον δφείλει τις δταν μεταχειρίζεται τήν λέςιν Θρησκ-ία 
νά προσέχη δπως ή αξιολογική κατάστασις, είς ήν προσδίδει τό δ
νομα τοϋ το, μή άνήκ η είς άλλο τι έκ τών μεγάλων άξιολογι κών πε
δίων, δι’ ά ύφίστανται κοινώς άποδεδεγμένοι γλωσσικοί δροι. Τοΰτ’ 
εστι δροι οίοι ηθική, τέχνη, έκιστήμη, φιλο ιοφία. Μεταχειριζόμενοι 
τήν λέςιν θρησκεία διά φαινόμενον ανήκαν εις τι τών μεγάλων τού
των αξιολογικών πεδίων, θά ώδ/)γοΰμεν είς πλάνας καί θά έπεφέρο- 
μεν σύγχυσιν. Έξαίρω τοΰτα, διότι είναι αντίκρυ; χαρακτηριστικόν 
γνώρισμα τών χρόνων ημών ή κχτάχρη σις αυτη. Λέον λοιπόν, δταν 
όμιλώμεν σοδαρώς καί κύριο < εκτικώς περί θρησκείας, νά νοώμ-.ν ύπό 
τό δνομα τοΰτο σαφώς ιδιόρρυθμον αξιολογικήν κατάστασιν, φαινόμε- 
νον τής έσωτερικής πείρας ίδιαζούσης ποιότητας.

Έ ν τοΐς χρόνοις ήμών συνειθίζουσι νά γενικεύωσι κατα-/ρηστι- 
κώς καί τήν έννοιαν τής θρησκεία: καί νά στερώσιν αυτήν τοΰ ιδιορ
ρύθμου αυτής χαρακτήρας κατά τέσσαρας, ώς μοι φαίνεται τρόπους.

Ή  πρώτη περίπ;ω τις είναι ή έξής: Έ τχημάτισέ τις εικόνα τοΰ 
κόομου έπί τή βάσει καθαρώς επιστημονικής ερεύνης· κατήντησεν είς 
ώρισμένας ιδέας περί τ^ς έν τώ κόσμφ θέσεω; τοΰ ανθρώπου διά κρι
τικής εργασίας, ίσως δε καί δι’ αυστηρών, πειστικών δι’ αυτόν απο
δείξεων. Τήν διά τήςνοήσεως αύτοΰ γεννηθεΐσαν κο ιμαλογικήν ταύ- 
την θεωρίαν άνέλαβε καί είς τό θυμικόν αύτοΰ- ή θεωρία απέκτησε 
δι’ αύτόν προσωπικόν χρώμα, τήν θερμότατα τοΰ συναισθήματος, τήν 
δύναμιν τοΰ φρονήματος. Νΰν ερωτώ: επιτρέπεται νά χαρακτηρίσω- 
μεν τό πράγμα τοΰτο ώς θρησκείαν; Λιότι είς τήν επιστημονικήν 
ταύτην σχέσιν προσετέ^η μόνον συναισθηματική πρόσληψις τοΰ πε
ριεχομένου της. Πρόκειται ένταΰθα περί υποκειμενικής άπλώς άπο- 
φυάδος τής έπιστημονικής σχέσεως, περί λίαν πολυτίμου φαινομένου 
προερχομένου έκ τ/}ς επιστημονικής σχέσεως. Θά ήτο παντελώς αύ- 
θαίοετον νά καλέσωμεν θρησκείαν τόν έπί τή επιστημονική γνώσει 
ένθουπασμόν, τήν έκ τ^ς επιστημονικής διανοήσεως δπερεκχείλισιν 
τή; καρδιάς. Είς -όν όαολογοΰντα λ. χ . έαυτόν δπαδόν τοΰ Μονι- 
σμοΰ έπί οχτει τής επιστήμης κ Ί  τόν έαυτοΰ βίον προσαρμό- 
ζοντα σ>μφώνω: τβ έπι^τημονικώς. ώς πιστεύει, ήμπεδωμένη ύπο-

θέσε: ταύτη επιτρέπεται νά άναγνωρίσωμεν επιστημονικόν ιδανισμόν' 
ούδαμώς ο’ όμως μετέχει θρησκευτικότητας. Κατά τον αύτόν τρόπον 
είναι δυνατόν νά εύρίσκη τις τήν ευτυχίαν αύτοΰ έν τώ δαρβινισμώ 
ώς άπολυτρούση αλήθεια, τοΰτο δε νά διακηρύττη ώς προσωπικόν αν
τιστάθμισμα τής θρησκείας. Ά λ λ ’ δμως ή συναισθηματικώς κεχρω- 
ματισμένη αποδοχή αυτη επιστημονικών πορισμάτων ούδ’ ίχνος θρη
σκείας περιέχει έν έαυτή.

Έλθωμ3.ν είς τήν δευτέραν περίπτωσιν: Άνθρωπός τις ζή έν 
τώ άγαθώ καί τώ εύγενεϊΛ ή καρδία αύτοΰ είναι πλήρης πιστεοίς είς 
τό αγαθόν τήν ευτυχίαν αύτοΰ ευρίσκει έν τή προ: τήν ανθρωπό
τητα αγάπη' πρό δέ τών δφθαλμών αύτοΰ αίωρεΐται τό ιδανικόν ηθι
κή; καθαρότητας καί ήθικοΰ μεγαλείου, φωτίζον καί θερμαΐνον αύ
τόν. Λυνάμεθα νά καλέσωμεν τόν ηθικόν τοΰτον ένθουσιασμον θρη- 
κείαν; Καί πάλιν απαντώ: όχι. Λιότι τότε ή θρησκεία θά άπέβαινε 
λέξις περιττή καί άνευ ίδιάζοντος περιεχομένου. Συνήθως φαντάζον
ται οτι έν τή περιπτώσει ταύτη προστίθεται είς τήν συνήθη ηθικήν 
διαγωγήν εξαρσίς τις καί πτήσις, πλήρης πίστεως καί εύδαιμονίζουσα 
άτένισις πρός ηθικόν ιδανικόν, συναίσθημα ισχύος καταλαμβάνον τά 
βάθη τής συνόλου προσωπικότητας' τοΰτο, λέγουσι, είναι τό μετα- 
βάλλον τήν ηθικήν είς θρησκείαν. Ά λλα  δυνάμεθα είς ταΰτα νάάπαντή- 
σωμεν δτι ό ηθικός ούτος ένθουσιασμός καί ή ηθική αΰτη ευδαιμονία 
ούδέν άλλο είναι κατ’ ουσίαν εί μή ήθική σχέσις, λίαν ένισχυμένη 
καί ένδόμυχος. Ούσιώδές τι νέον δεν προσετέθη. Κατ’ άναλογίαν 
λοιπόν δύναται τις νά όμιλή περί ήθικοΰ ίδανισμοΰ, ηθικής δημιουρ
γικής δυνάμεως, ήθικοποιήσεως τής όλης προσωπικότητος. 'Ο περι- 
βληθείς τήν ηθικήν τοΰ Κάντιου καί έν αύτή βιών δεν είναι διά τοΰ
το καί θρησκευτικός άνθρωπος. 'Ωσαύτως ό ακολουθών τήν περί τοΰ 
υπεράνθρωπου ηθικήν τοΰ N ietzsche ουδέ πόρρωθεν μετατίθεται είς 
τόν κύκλον τής θρησκευτικής συνειδήσεως, καί έάν έτι είναι πεπει
σμένος δτι διά τής ηθικής ταύτης προσδίδει είς τόν [itov αύτοΰ ευ
γένειαν καί καθαγίασιν.

Φαντασθώμεν τρίτον τήν εξής περίπτωσιν. Άνθρωπός τις ζή ά- 
πολαμβάνων τόζ μεγάλα έργα τής τέχνης. Έ κ  τής αισθητικής άπο. 
λαύσεως αντλεί αναψυχήν καί άνύψωσιν. Έ κ  τής υψηλής τραγωδίας 
έμπνέεται ιερόν ένθουσιασμον καί έκ τών έργων τοΰ πλήρους ψυχής 
κάλλους αρμονικήν ευδαιμονίαν. Ή  τέχνη άπέδη δι’ αύτόν καθαρ- 
κτικόν λουτρόν. Ό τα ν  αισθάνεται τήν ανάγκην άπολυτρώσεως 
από τής στενότητας τοΰ καθ’- ημέραν βίου καταφεύγει είς τά 
ιδεώδη δημιουργήματα τής τέχνης. Ερωτώ καί πάλιν: έχομεν
βάσιν τινά ένταΰθα έπιτρέπουσαν νά όμιλώμεν περί θρησκείας;



Καί πάλιν απαντώ: ό χ ι' διότι καί ένταΰθα δέν πρόκειται περί ιδιορ
ρύθμου τινός σχέσεως, άλλά περί έσωτερικής καταστάσεως, ήτις υπά
γεται εντελώς υπό τήν καλλιτεχνικήν άπόλαυσιν, υπό τήν αισθητι
κήν έξαρσιν. "Οστις καθιστα τήν καθαγίασιν τής τέχνης καθαγίασιν 
τοΰ έπί γής βίου αΰτοϋ, ουτος δεικνύει οΰτω καλλιτεχνικόν τρόπον 
τοΰ 'ρίου, αισθητικήν περί ζωή; θεωρίαν. Αέν άπαντώμεν ένταϋΰά 
τι ίδιορρύΑμως θρησκευτικόν. Έ ν τώ G oethe έζο>ν άναμφιβόλως ί- 
σχυραί θρησκευτικά1, άνάγκαι, ιδία κατά τήν νεανικήν καί γερον
τικήν ηλικίαν. Ά λλά  ή θρησκευτική αΰτη κατάστασις δεν έμπεριέ- 
χ=ται έν τή καλλιτεχνική περί ζωής άντιλήψει, άλλ’ έγκειται έν 
τοΐ; συναισθήμασι τοΰ σεβασμού καί τής αίωνιότητρς άτινα προσε- 
τέθησαν ώς τι νέον καί ιδιόρρυθμον εις τήν καλλιτεχνικήν ταύτην 
άντίληψιν τής ζω ή ς.1

Αντιτίθεμαι λοιπόν είς τήν έξάλειψιν καί τήν σύγχυσίν τοΰ 
θρησκευτικού βίου. Ή  ένίσχυσις τής έπιστημονικής, ηθικής, αισθητι
κής σχέσεως μέχρι τής έντάσεως προσωπικοΰ βίου δέν είναι ακόμη 
θρησκεία. ΙΙολύ είλικρινέστερον τουλάχιστον προβαίνει ή ριζοσπα
στική έκείνη θεωρία, ήτις έκλαμβάνει τήν θρησκείαν ώς κατάλειμμα. 
δπερ θά έκλίπη βαθμηδόν, άντικαθιστάμ3νον υπό τής έπιστήμης, τής 
ηθικής ή τής τέχνης. Ταύτην τήν γνώμην έξήνεγκεν ό F eu e rb ach ' 
ή μόρφωσις αντικαθιστά τήν θρησκείαν καί καθιστα αυτήν περιττήν. 
Τήν άποψιν ταύτην θεωρώ παράλογον, άλλ5 όμο'ογώ ότι είναι ά- 
πηλλαγμένη τών ομιχλωδών έκείνων συγχύσεων καί δίδει είς τά 
πράγματα τό ίδιον αυτών όνομα.

’Ιδιαζόντως όμως σκοτεινή σύγχυσις γεννάται Ικεΐ (καί αΰτη 
είναι ή τετάρτη ασάφεια, καθ’ ής στρέφομαι) ένθα ή θρησκεία ορί
ζεται ώς είοός τι συνΟέσεως τών τριών έκείνων μορφών ιδεώδους έ- 
νεργείας. Γνώμη λίαν συνήθως άκουομένη εν ταΐς ήμέραις ήμών κη
ρύσσει δτι παν έκ τοΰ βάθους τής ψυχής έκπηγάζον στ/αίσθημα, ότι 
πάσα δημιουργική όσον καί πρωτόγονος ψυχική κίνησις είναι θρη
σκεία. 'Όπου ό άνθρωπος συναισθάνεται καί ένεργεΐ έκ τής ενδομύ
χου αύτοΰ ένότητος καί όλότητος, εκεί υπάρχει θρησκευ ική ζωή. 
Ό  ένδόμυχος ένθουσιασμός καί ή κεντρική αύτενεργία, άπερ συνι- 
στάσι κατ’ ουσίαν τάς τρεις έκείνας ένεργείας, έξαίρεται καί συμ- 
πυκνοϋται είς σκοτεινήν τινα ενότητα. Ή  δυναμική δέ αΰτη έσωτε- 
ρικότης είναι ακριβώς ή θρησκεία. 'Όσα έν τοις εξής θά άναπτύ- 
ξωμεν μελλουσι νά οείξωσιν ότι καί ένταΰθα εΰρισκόμεθα πρό παρα
γνωρίσεων τοΰ ίδιάζον τος καί τοϋ ιδιορρύθμου τής θρησκείας.

Ε’ς ποϊ^ν λοιπόν είδος έσωτερικής καταστάσκως δέον νά μετα- 
τεΟώμεν, όπως νοήσωαεν τό ιδιόρρυθμον τη: θρησιευτικής διεγερ-

σε ως τής ψυχής: Α νάγκη , νομίζω, νά εχωμεν πρό οφθαλμών τήν 
ν.ατάστασιν τής διαισθήσεως· τοΰτ’ έστι τήν κατάστασιν έκε'νην,καθ’ήν 
ιτιστεύομεν δτι λαμβάνομεν άμεσον πείραν υπεραισθητού τίνος πε
ριεχομένου. Ή  διά διαισθήσεως βεβαιότης έγκειται έν τώδε, δτι 
είναι τ ι; βέβαιος περί περιεχομένου δπεράνω τής πείρας ύπάρχον- 
τος καί δή άμέσως τ. έ. άνευ τής βοήθειας τ^ς κρίσεως καί τοΰ 
συλλογισμού. Έ  θρησκευτική ένέργεια νΰν είναι ώρισμένον τι είδος 
-οιαύτης έπί διαισθήσεω; στηριζομένης βεβαιότητος. Ούδείς δύναται 
νά ίσχυρισθή οτι τό περιεχόμενον τής θρησκευτικής βεβαιότητος δύ- 
ναται νά άπ:δειχθή έν τή έμπειρία καί δι’ αυτής. Διότι τότε θά 
έπρεπε νά έχω περί τοΰ θρησκευτικού περιεχομένου τήν αυτήν βε
βαιότητα, ήν καί περί τού αισθήματος τοΰ έρυθροΰ χρώματος ή τής 
θερμότητος, ή τήν βεβαιότητα ήν κέκτημαι περί πνευματικής τίνος 
έποπτείας ή συναισθήματος τίνος, λ. χ . 'τού πόθου ή τής θλίψεως. 
'Ωσαύτως ή θρησκευτική κατάστασις τής ψυχής δέν έγκειται έν τή 
διά συλλογισμών εύρέσει καί υποδείξει περιεχομένου εκτός τής έμ- 
πειρίας κειμένου. Ά λλά  πολύ μάλλον τό ιδιόρρυθμον τής θρησκευτι
κής καταστάσεως συνίσταται έν τώδε, δτι λαμβάνομεν πείραν περιε- 
■/ομένου εις το ύπέρ τήν έμπειρίαν έξικνουμένου διά τρόπου αμέσου 
τ. έ. ούχί διά τής νοήσεως, τοΰ συλλογυμοΰ καί τής άποδείξεως. θ ά  
ήτο άλλως τε δυνατόν νά έρμηνευθή τό άπειρον ρεΰμα τών αμφι
βολιών καί τών άγώνων έν τοϊς άφορώσι τήν θρησκείαν, εάν τό θρη
σκευτικόν περιεχόμενον άνήκεν είς τήν σφαίραν τής έμπειρία; ή ήτο 
δυνατόν νά προσκτηθή διά τής αύσιηρας άποδείξεως:

Σκεφθώμεν νΰν δτι ολόκληρος ό βίος είναι πλήρης βεβαιότη-· 
τος έπί τής διαισθήσεως στηριζομένης. "Οταν, άνοίγοντες τούς οφθαλ
μούς καί βυθιζόμενοι είς τό όραμα, δπερ παρέχουσιν ήμϊν αί αισθή
σεις, πιστεύωμεν ότι μετά φαυστείου πνεύματος άντίλαμβανόμεθα αύ 
τήν τήν φύσιν έν τή ζωτικότητι αυτής καί τή πρωτοτυπία τής δη
μιουργίας της, έν ταΐς πηγαΐς αυτής, ταΐς ρίζαις καί τοϊς σπέρμασι 
ούδέν άλλο είναι τούτο ή βεβαιότής διά διαισθήσεως. Τοιαύτη βεβαι
ότης πρόκειται καί όταν εΐμεθα πε.τεισμένοι δτι συλλαμβάνομεν τον 
ψυχικόν βίον τοΰ έναντι ήμών. ανθρώπου άμέσως, άνευ μεσοτοίχου 
καί άνευ κελύφους, εί καί ουδέποτε λαμβάνομεν άμεσον πείραν αύ- 
τοΰ- τοΰτο συμβαίνει είς ΰψιστον βαθμόν έκεΐ ένθα υπάρχει βεβαιό
της περί αμοιβαίας άγάπης. Ή  ένδομύχως άμεσος πείρα ένός Σύ 
στηρίζεται ακριβώς έπί βεβαιότητάς έκ τής διαισθήσεως άπορρεούσης 
ώς ή άμε 30: άν;ίληψις καί τή; δημιουργίας τής φύσεως. 
Κατά τον αυτόν τρόπον πρόκειται περί τοιαύτη;" βεβαιότητος δταν 
βυθιζόμενοι είς τό ίδιον ήμών εγώ λαμβάνωαεν πείραν αύτοΰ ώς ού-
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σιώδους καί δημιουργικής ύποστάσεως. Ό π ω ς γνωρίσωμεν το έπι- 
πόλαιον κα'ι στιγμιαΐον ήμών έγώ 5έν υπάρχει ανάγκη διαισθήσ3ως. 
πρός γνώσιν τούτου αρκεί ή συνήθης αυτοπαρατηρησία καί αύτοα- 
νάλυσίς. Τουναντίον ομιος ή βεβαιότης περί τοΰ ενιαίου λόγου τοΰ 
βίου καί τής φύσεως ήμών είναι έργον τής διαισθήσεως. Ά λλα  προ 
«άντων δέον ,νά ένθυμούμεθα τήν διά διαισθήσεως βεβαιότητα, ής 
λαμβάνομεν πείραν έν τή ηθική καί τή καλλιτεχνική κινήσει τής 
ψυχής ήμών. Τήν διττήν βεβαιότητα ταυ την bx διασαφηνίσωμεν συν- 
τόμως· οΰτω θά όδηγηθώμεν τέλος είς τήν έκφρασιν και τήν διατύ- 
πωσιν τοΰ ιδιορρύθμου (ϊόιάζοντος) τής θρησκιυτικής διαισθήσεως.

Ό  ηθικώς διεγηγερμένος άνθρωπος δεν κατέχεται άπλώς ύπό ή- 
θικών συναισθημάτων, άλλ’ είναι συγχρόνως βέβαιος περί πράγμα
τος ύπερβαίνοντος τα συναισθήματα ταΰτα. Λιαπνέεται ΰπβ τής πί- 
στειος δτι έν τώ άγαθώ κέκτηται αξίαν απόλυτον και ΰπέρ το ά- 
τομον ϋφισταμένην ΰπβ τής πίστεως δτι τβ αγαθόν ανήκει είς τόν 
ιδανικόν προορισμόν τοΰ ανθρώπου. Τοΰτο είναι βεβαιότης ύπερβαί- 

. νουσα πολύ τό διά τής εμπειρίας αντιληπτόν,, βεβαιότης άναφερο- 
μένη είς ο,τι ό Ινάντιος καλεΐ τό νοητόν έν τώ άνθρώπω. Ή  από
λυτος καί ύπό χοΰ χρόνου μή περιοριζομένη αξία τοΰ άγαθοΰ και ή 
συναίσθησις δτι ή άξ?α αυτη μεθ’ ής αΐσθανόμεθα έαυτούς άρρήκτως 
συνδεδεμένους, αποτελεί τόν προορισμόν ήμών, τοΰτο είναι τό περι- 
εχόμενον τής ηθικής διά διαισθήσεως βεβαιότητος. Δέν θέλω βεβαίως 
νά εΐπω δτι πας ηθικός άνθρωπος κέκτηται τήν ηθικήν ταύτην δι- 
αίσθησιν διότι καθαρωτάτη καί υποδειγματική ήθικότης είναι δυ
νατή καί παντελώς άνευ τής έπί διαισθήσεως στηριζομένης βεβαιό
τητας ταύτης. Τοΰτο μόνον Ιννοώ δτι ή ηθική διαίσθησις αΰτη υπάρ
χει παρά πολλοΐς άνίρώποις ύπό ήθικοΰ ένθουσιασμοΰ κατειλημμέ- 
νοις. Παραδείγματα ίσχυρας ηθικής βεβαιότητας πηγαζούσης έκ 
τοιαύτης διαισθήσεως πρόκεινται ήμιν ό Πλάτων, ό F i h te , ό R ou
sseau. ό Pestolozzi.

Άνάλογόν τι συμβαίνει καί έν τή σφαίρα τής αισθητικής. Βε
βαίως ή αισθητική διαίσθησις δέν είναι τόσον διαδεδομένη δσον ή 
ηθική. Ά λ λ ’ όμως συνηθέστατα συνδέεται μετά τοΰ ηχυροΰ καί κα- 
θαροΰ βίου έν τώ κάλλει καί τή τέχνη. Ή  ευδαιμονία, ής πείράν 
λαμβάνομεν εν τή αισθητική άπολαύσει πληροί ήμάς τής βεβαιότη- 
τος δτι τό κάλλος ειναί τι πλέον τοΰ άπλώς σχετικοΰ καί έπιπολαίου 
πορίσματος, καθ’ ο παριστδ άξίαν αυτοτελή, πρις πραγματοποίησιν 
χ̂ ς, οποίας φέρει ό άνθρωπος προορισμόν έν έαυτώ. Ό σω  συντονώτε- 
ρον βυθιζόμεθα έντός τής πλήρους αρμονίας άπολαύσεως, ήν παρέ- 
χουσιν ήμϊν μεγάλα εργα τέχνης τοσούτω μάλλον κυριεύει ήμών ή

πεποίθησις δτι τό κάλλος καί ή τέχνη είναι άπόρροια ενδομύχου τ ί
νος βάθους τοΰ ήμετέρου έγώ. δτι τά καλλιτεχνικά θέλγητρα έκπη- 
γάζουσιν έκ τής δημιουργικής πρωτογόνου πηγής του έγώ ήμών.

Άναφέρομεν ένταΰθα ώς αντιπροσώπους είς ΰψιστον βαθμόν 
ανεπτυγμένης αισθητικής βεβαιότητας στηριζομένης έπί διαισθήσεως 
τούς S ch ille r, F ried rich  Theod >r V ischer, R ichard  W agner, 
Johtl R uskill. ϊπαται τό Te/.ος

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  ΑΞΙΩΤΙΔΟΥ λ ι κ η γ ο ρ ο υ

ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΡΑΚΩΝ
 ---

11ε pi xf,c ιστορίας καί τής καταγω γής τών αρχαίων Βρακών 
ελάχιστα μέχρι σήμερον έγράφησαν καί ταΰτα sic μελετάς τήδε 
κακείσε δημοσιεοθείσας. άνευ επιστημονικού τίνος συστήματος, 
ούτως ώστε ή ιστορία τής τόσον ενδιαφερούσης ταύτης χώρας νά 
μένη άγνωστος καί άνερεύνητος. ενώ έπρεπε πλειοτέρας αΰτη νά 
τύχη μερίμνης άπδ πάσης άπόψεως. καθ’ όσον αϋτη αποτελεί 
άναπόσπαστον τμήμα τής ελληνικής εδαφικής συνεχείας καί βλό- 
τητος. II παρούσα μελέτη σκοπόν εχει περιληπτικήν μόνον νά 
δώση ιδέαν περί τού τόσον ενδιαφέροντος τούτου ζητήματος.

Ή καταγωγή τών θρ α κ ώ ν

Κατά τάς ύπαρχούσας μέχρι σήμερον ίστορικάς πληροφορίας 
οί Θράκες άνήκον εις τάς Ά ριας φυλάς, ελαβον δε τήν έκ τής 
Ασίας πρός τήν Κύρώπην άγουσαν όδδν όμού μετά τών άλλων 

εις τήν αυτήν γενεαλογικήν οικογένειαν, τήν Ινδοευρωπα'ίκήν 
λεγομένην, άνηκουσών φυλών, τών Ελλήνων., Ίλλυρών καί Λ α
τίνων. Ο χρόνος δαως τής εις τήν Ευρώπην μεταναστεύσεως τών 
λαών τούτων δέν δύναται επακριβώς νά προσδιορισθή. διότι οΰδεν 
περί τούτο εςηκρι^ιομένον ιστορικόν δεδομένον υπάρχει, οί οέ 
ιστορικοί δι’ ύποθέσειον κατά τό μάλλον καί ήττον παρακεκινδυ- 
νευμένων, τήν εποχήν ταύτην τής ύπό τών Άρίων λαών οΐκή- 
73ος τής Ευρώπη* άναβιβάζουσι τδ β'ραδύτερον εις τά ~(Κ )Ι)-.Χ .



Επίσης ούδεν εΐνε έξηκριοωμένον ίστορικώς περί τοΰ άν οί θρά
κες κατά τούς προϊστορικού: χρόνους ή σαν "Ελληνες ή διάφορος 
αυτών λαός.

Περί τούτου δύο έκδοχα ΐ υπάρχου σι: Ή  δηλονότι Ελληνες 
καί Θ ράκες ήσαν εις καί ό αύτος λαός. τών Βρακών μετέπειτα  
λαβοντ ν το ιόιαίτερον |αύτών όνομα, ή ήσαν ούο διάφοροι λαοί, 
οι οε θ ρ ά κ ες  διά τη ς μέχρ ι τη ς Α τ τ ικ ή ς  καθόδου αυτών ελαζ'ον 
τήν ελληνικήν γλώσσαν, τήν οποίαν μετέοωκαν κ α θ ’ ολην τήν 
εκτασιν τή ς χώ ρας ήν κατώκουν καί μετ αυτής μετέφερον κα ί. 
τά  διάφορα ήθη καί έθιμα τών Ε λ λή νω ν .

Κ ατά  τούς ιστορικούς χρόνους οί Προίκες, καίτοι τραχύτεροι. 
τών λοιπώ ν Ελλήνων κατά  τά ήθη. φέρονται κατά  τό μάλλον 
καί ήττον εςηλληνισμένοι. 11 λατρεία τοΰ Β άκχου κα ί τοΰ Λιο- 
νύσου, τοΰ Αρεως καί τοΰ Ορφέως καί τών άλλο)ν ελληνικών 
θεοτήτο)ν, ώς καί τά ήθη καί έθιμα αυτών άποδέικνύου-τιν ότι οί 
Θ ράκες οεν οιέφερον τών λοιπών έλλήνων. υστερούντες ίσο>ς αυ
τών κατά  τάς άλλας έκδηλούσεις τοΰ πολιτισμού, όστις ήρςατο 
αναπτυσσόμενος κατά  τήν εποχήν ταύτην εις τήν κάτω  Ε λ λ ά δα . 
Κ ατά τους χρονους τούτους ή Θράκη εθεωρείτο έ αλτ νίκη ώς καί 
τά  άλλα  τμ ή μ α τα  τής Ελλάδος, ώς τοΰτο έςάγετά ι εκ τών σχέ
σεων τών Ηρακών πο ό : το ύ ; λοιπού;

5χι ό 1131C ‘

, . ·■ , ■ I Ί ' r ------
ο· Α ιολεϊς την _ηστόν, ό Β ύζας τό Iίυζάντιον κατά  τήν εκστρα
τείαν τών ’Αργοναυτών, οϊκισθέν βραούτεοον ύπό τών ‘Με^αοέων 
τό « 3 8  π . X.

I ο ζή τη μ α  όμως τό οποίον μένει καί θά μεν η ισως άλυτον
είνε τό ζή τη μ α  τής γλώ σσης τήν όποιαν ώμίλουν οί Ηρακες. ( )ύ-
οέν γραπτόν γλωσσικόν μνημεΐον διεσώθη μέχρ ι σήμερον, ώστε
ασφαλές ες αΰτοΰ ν ά ΐς α χ θ ή  συμπέρασμα, εκ δέ τών ύπαρχου-
σών πΛηροφοριών τών αρχαίω ν Κλλγ'νων συγγραφέων Μαίνεται
οτι ή ύπο τΐόν Βρακών όμιλουμένη γλώσσα ήτο διάφορος τής
Ε λληνικής, τουλάχιστον πρό τών .Μακεδονικών χρόνων, ίσως ή

πρω τογενής αμόρφωτος ετι ελληνική γλώ σσα, άναμεμ ιγμένη με.
γλωσσικούς τύπους άλλων Λρίων λαών. Κατά τήν έπονν,ν όαω ;

\ - ' ~ Λ! Λ - ί- -  ̂ - ,  ( Α 1 1 , ’.0)/ Λιαοοχων του .ΜεγαΛου Α/,εςανορου οεν σρονοΰμεν ότι ου-
ναται σοβαρώς νά άμφισόητηθή ότι οί κάτοικοι τή ς Ηράκης ώ μί
λουν πλέον τήν ελληνικήν γλώσσαν, άφοΰ και θοα κ ικ ά  νομίσμα-

να μέ ελληνικούς χα ρακτή ρας έκόπτοντο κατά τήν εποχήν ταύ
την. ώς επί τής βασιλείας τοΰ Λ υσιμάχου.

Οί Ηρακες δέν υπήρξαν ωσαύτως μια ομοιόμορφος καθ' όλα 
ςυ λ ή . Ί2ς έν τή κάτω  Ε λλάδι οί Ελληνες οιεκρίνοντο εις Α θη
ναίους, είς Ηηόαίους, εις —παρτιάτας κ λ π . καί άπετέλουν αυτο
ν ό μ ο υ ς  πολιτείας, εχούσας διασόρους τούς νόμους κα ί τά  ήθη . 
ού'τω περίπου καί ο ί Ηρακες άπετέλουν διαφόρους φυλετικάς δια
κρίσεις, οιαιρούμενο! είς 1 >δρύσας Η ρακας, εις Α γριάνας, εις 
Βησσούς. Ηυνούς κλπ .

Τά όρια τής Θράκης

Κ ατά τήν άρχαίαν εποχήν , καθ’ ήν αί γεω γραφ ικαί. ιστο- 
οικαί καί έθνολογικαί γνώσεις τών ανθρώπων ήσαν άτελεις. οεν 
όυνάμεΟα νά εχω μεν. οιότι ούοέν ίστορικον οεοομενον υ π ά ρχει, 
τά άκριβή ορια τή ς Ηράκης τή ς  χώ ρας όηλονότι, ήν κατώκουν 
αί διάοοροι Η ρακικαί φυλαί. Α λλά κατά  τάς ΰπαρχουσας. άσα- 
οεις έν π ο λλο ίς , πληροφορίας τών αρχαίω ν έλλήνων συγγραφέων 
τό πρός βορράν οριον τή ς Ηράκης ήτο ό Ίσ τρ ο ς  ποταμός (Λούνα- 
8 1ς ), πρός>Ά να το λ α ς ό Εύξεινος Πόντος καί πρός νότον τό Α ί- 
γα ϊον Π έλαγος καί ή 11ροποντίς. 11ρος ουσμάς; Ιά  προς το μέ
ρος τοΰτο όρια τής Ηράκης ήσαν ακαθόριστα καί κ ινητά . Κ ατά  
τάς ά ρχά ς τών ιστορικών χρόνων φαίνεται ότι τα ΰτα  εφθασαν 
μέχρι τοΰ Ά δρ ιατικοΰ  Π έλαγους, περιλαμβάνοντα καί τήν σημε
ρινήν Σερβίαν (Ί ριβαλλοί Ηρακες) καί όλη ή χώ ρα αϋτη ώνομά- 
ζετο διά τοΰ γενικού όνόματος Ηράκη. Πραδύτερον ταΰτα  περιω - 
οίσθησαν μέχρ ι τοΰ — τρυμώνος ποταμού, ετι οε όραούτερον μέ
χρι τοΰ Νέστου ποταμού. Γεννάται ήοη τό ερώ τημα, είς το 
όποιον μάτην ήσχολήθησαν καί άσχολοΰνται οί ιστορικοί καί οί 
λοιποί τά  τών αρχαίων λαών ερευνώντες, χω ρ ίς να ουνανται σαφή
καί όε3αιωμένγ,ν νά δώσωσι άπάντησιν : 11 toe και οιατι κατά  

' ‘ , 1 , , -,ί „  . -η· ·τούς αρχαιότατους τουτους χρονους ο/,η σχεοον η ιν ,ληνικη, χερ-
σόννησος ώνομάζετο Ηράκη. Πι τν,ς κυρίιος Ηράκης λαοί επεςε-
τειναν έπί τοσοΰτον τήν κυριαρχίαν αυτών, ώστε εφ ολης τής
Χέρσοννήσου νά δώσωσι το όνομα αυτών; Μήπως επώκισαν τάς
χώρας ταύτας άλλ αι φυλαί, συγγενείς προς τούς Ηράκας ούς οι
ά ο /α ίο ι μή δυνάμενοι ά λ λ ο : νά οιακρίνωσι περιεβαλον αυτούς 

λ 1 ’ ί· - - * 'τό αύτο όνομα τών Ηρακών; I ο τελευταίων τούτο εινε και το ,.ι-
Οανώτεοονδ'-ότι δέν έςη γε ίτα ’- ά/.λω ς τό ύπο τοΰ ΙΙοοοοτου άνα-
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φερόμενον ότι •Ήρηίκιον δέ έθνος μεγιστόν εστι μετά γε Ινδού; 
πάντων άνΟρώπωνν ,το όποιον όμως π ολλά /ώ ς οί ιστορικοί ήμ- 
φεσβήτησαν ώς μή κατά πάντα ορθόν. 1 οϋτο όμως ίσως νά ό'ρεί- 
λεται καί. εις τάς ατελείς ίστορικάς καί γεωγραφικάς γνώσεις 
τοϋ Ηροδβτου συγ/εοντος τήν άκριοή ιστορίαν προ; τήν μυθο
λογίαν, διότι κατά τήν τελευταίαν ταύτην ό Ωκεανός έγεννησε 
τεσσαρας θυγατέρας τήν Ασίαν. τήν. Λιβύην τήν Εύρ<όπην καί 
τήν Θράκην.

’Επί τών ζητημάτων τούτων, ώς άνιοτέρω είπομεν. ό ιστο
ρικός προοολευς δεν ήδυνήθη μ έ /ρ ι σήμεοον νά / ύση το ερευ
νητικόν του φως, ίσιος δε καί δέν Οα δυνηθή νά πράξη τούτο, καθ’ 
όσον ή επ ο /ή  αϋτη συγχέεται μέ τά σκότη τής προϊστορικής επο- 
χ ή ς , δΓ ήν ή επιστήμη ούοεν θετικόν καί άναμοισβήτητον έ/ε'., 
νά παρουσίαση.

Έ πί τή; επ ο /ή ς  όμως τοΰ Φ ιλίππου καί τοΰ Μεγάλου 
Αλεξάνδρου καί ώς έ/. τών διά τήν ε π ο /ή ν  ταύτην ύπαρ/ουσών 

ιστορικών πληροφοριών έμφαίνεται. ή Ηράκη είνε μάλλον καθω- | 
ρισμένη /ώ ρα  πρός δυσμάς, ε/ουσα  ώς όριον τον Χέστον ποτα
μόν καί τήν Ροδόπην καί ώς μάλλον ίσ/υρά ουλή φέρονται οί Η -/ 
ορΰσαι. καΟ ών μεγάλας καί πεισματώδεις συνήψαν μ ά /α ς  οί 
Μακεδόνες 1 >ασιλεϊς καί περί ών πλείστα αναφέρει ό’· ιστορικός ■ 
Θουκυδίδης.

( >ί Ηδρΰσαι υπήρξαν λαός πολεμικός κυριαρ/ών σ/εδον όλο- ,ϊ 
κλήρου τή; Θράκης μέ πρωτεύουσαν τήν καί μ έ/ρ ι σήμερον σω- 
,ομενην Βιζύην, τής -ολεμικοτητός των όέ ταύτης έδειξαν ζρα- ■ 
ουτερον δείγματα διά τοϋ ύπερό/ου ιππικού το>ν, οι- ού έλαίον  
μέρος εις τήν κατά τής Ά σ ία ς εκστρατείαν τοΰ .Μεγάλου Ά λεςά ν- 
ορου. ϋπό τον Ιτρατηγον Λγάθωνα. Ηγεμόνα αυτών. Βραδυτε- 
ρον ομως, σχεδόν μετά τούς Μακεδονικούς Χρόνους, ή Θράκη 
έλαβε πλέον τά φυσικά της όρια. έχουσα πρός βορράν τόν Αίμον, ■] 
πρός δυσμάς τον Χεστον καί τήν Ροδόπην καί πρός άνατολας - 
καί νότον τάς δύο θαλάσσας. Τά κυρίω; γεωγραφικά seta τή; « 
Ηράκη; ήσαν καί είνε ταΰτα. II Ηράκη δέ αϋτη οιά μέσου τών 1 
αιώνων ύπήρξε μια, ενιαία καί άδιαίρετο;, ή όέ οιά πολιτικού; " 
καί οιπλωματικού; λόγου; σημερινή διαιρεσι; αϋτη; είνε νόθο;.·!

Φρακικαι φυλαι, Όδρΰσαι

--ς άν(οτέρω άναφέρεται,οί Ηρακε;, τις οίδε τίνιον ένεκα ίστο- ■ 
ρικών ή κλιματολογικών λόγων, διαφόρου; έλαοον όνου.ασίας, j

12-» j

«ΛΎΤΗ» Περί άρχα(ων ©ρακών

πάντω; ομω; οεν πρέπει νά συγχέωντα·. ούτοι πρό; του; ΙκύΟα; 
καί τού; Γέτα;, τού; οίκοΰντα; τά; πέραν τοϋ Ιστρου χώρας. 
Σημαντικώτερο! τών Θρακών έγένοντο οί εί; τά; υπώρεια; τή; 
Ροδόπη; οίκοϋντε; Βησσοι, ή οί αύτόνομοι λεγόμενοι Ηρακες, οί 
όποιοι ύπήρ;αν πόλεμικώτατοι, συνε/εΐ; καί κραταιού; συνάψαν- 
τε; άγων α; προ; τούς Μακεοόνα; Βασιλεΐ; καί τού; οποίους οέν 
ήδυνήθη ούό' ό Μέγα; Αλέξανδρο; καθολοκληρίαν νά ύποτάξη. 
Ά λ λ ’ οί γνωστότεροι έν τή ιστορία, οί συμπήξαντε;κράτος οπωσ
δήποτε ένιαΐον, οί έ /ο ντε; ίδιον πολιτισμόν Βασιλεΐ; καί ώργα- 
νομένον στρατόν, οί σχόντε; έπί συνε/εΐ; αιώνα; άμεσον μετά τών 
λοιπών Ελλήνων συνάφειαν ύπήρξαν οί Οορϋσαι Ηρακες, περί 
ών ούκ όλί',α αναφέρει ό Ηουκυδίοη;, όρίζων μάλιστα καί τήν 
έκτασιν τοϋ Οορυσικοϋ κράτους.

Ούτοι κατώκουν έν άρχή τήν Ανατολικήν Θράκην, ε ί/ον  όέ 
πριυτεύουσαν, ώ; καί ανωτέρω άνεφέρομεν, τήν καί μέχρι σήμε
ρον σωζομένην Βιζύην. Κατά τά; μ έ/ρις ήμών περισιοΟείσας πλη
ροφορίας, οί Όορϋσαι έπεξέτεινον σϋν τώ χρόνο» το κράτος αυτών 
υπό τόν βασιλέα των I ή ρ η ν π ε ρ ί τά μέσα τή; Εης έκατονταε- 
τνοίδος π. Χ .,π ο ό ; τήν παοαλιαν τή; Ποοποντίόοε καί προ; οορ-

11 . ι ί ·, ' . . '  · '  ι -ράν μέχρι τού Λιμού. I ο κράτος τούτο ο υιός και οιαοο/ος αυτου 
Σιτάλκης έπεξέτεινε, περί το 4 ^ 0  π. X .,  μ έ/ρ ι τοϋ Λουνάζειος 
καί Χέστου ποταμού. Από τή; έπ ο /ή ; ομως τοϋ ϋασιλέως —εύ- 
Οου τό κράτος τών' Πορυσών ήρχισε, λόγω τών δυναστικών οια- 
μ α /ώ ν, νά παρακμάζη, πράγμα όπερ οιηυκολυνε τον Φίλιππον 
Ι!ον Βασιλέα τής Μακεδονία;, ν άποβή κυρίαρ/ος τήςχώ ρα ; τών 
< Ιδρυσών τό ‘540 π. X . καί όστι; έκτισεν έν τή /ώ ρα  αυτών καί 

επί τοϋ Εβρου ποταμοϋ τήν καί μέχρι σήμερον σωζομένην Φιλ'.π- 
πούπολιν. Ι'.κτοτε οί · Ιδρϋσαι, άπολέσαντε; τήν πολιτικήν αύτών 
ελευθερίαν, διέμενον ύποτελεΐ; τών Μακεδόνων Πασιλέων μ έ/ρ ι 
τών αέσων τή; Ιία; έκατονταετηοίοο; ~. X .,  όποτε εν άρχή μεν

1 , . - - ι >1 Ο Ν ’ ~ 'εγενοντο "οορου υποτε/,ει; τ<υν I ωμαιων. ίραουτερον οε, λ γςαν .ο; 
τοϋ ηγεμονικού αύτών Πίκου. γ(νωΟη ή χώρα αύτών, επι τοϋ Ρω
μαίου Λύτοκράτορος ίνλαυδίου (48  ιχ. X .) ,  μετά του Ι’ωμαϊκοϋ 
κράτους, άποτελέσασα τήν έπαρχίαν τής Ηράκη;.

Ιστορικοί τινες πειρώμενοι νά άποοεί;ωσι ότι οι Ηράκε; Οέν 
ήσαν ούδέ έγένοντο Ελληνες άνα/ρέρουν το γεγονός ότι συμμε- 
τέσ /ον  ούτοι τ ή ; τοϋ ζ.έρ;ου στρατιά ;. Αλλά λίαν παρα/.εκινου- 
μένα καί ίστορίκώς αναπόδεικτα είσιν τά έκ μόνου τοϋ γεγονότος 
τούτου συμπεράσματα, διαψεύδονται δε τα ϋ τα  καί έκ τών άναμ- 
φισβητήτοιν ιστορικών -οεοομένιον ότι μετά τήν καταστροφήν τοϋ
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-έ ρ & υ  ό είς θοά κ /jV καταφυγών Πέρσης Στρατηγός Άπόβαζος 
εοονεύθη ύπο τών θρακών και οτι κατά τήν ί ί; Σηστον έκστοα- 
ΤΞ'.αν και άλωτιν αυτής ύπο τοΰ Αθηναίου .ιανθίππου τυαυιετέ-

> ' '  ίΛ " I* Χ' τ '  · . ~ . 1 ,τχον κα'. οι πρακες. πραουτερον εινε γνωστόν εκ της ιστορίας οτι 
οι θράκες συνεξεττράτευταν κατά τών ΙΙερτών μετά του Μεγά
λου Αλείάνορου καί είνε άναμσιτβήτητον ίστορικώς, οτι εν τή 
στρατιά τοΰ Μεγάλου Στρατηλάτου ΰπήρ'/ον ·>( Η) περιττού ιππείς 
Οορύται ύπο τον 1 Ιγεμόνα αύτών Αγάθωνα υίον τού Τυρίμμα 

(3Λ4 π .Χ .) καί 4,0011 πεζοί ύπ αρχηγόν τον Σιτάλκην.
Μετά τον θάνατον τοΰ Μεγάλου Λλεςάνορου ό Ε πιμελητής  

τοΰ κράτους αύτοΰ ΙΙεροικας οιε/ώρητε ώς ίοίαν τατραπείαν πα- 
σαν τήν θρακικήν /ώ ραν, τήν οιοίκητιν οε αυτής άνέλαβεν ό 
Λυσίμαχος, είς τών εύφυεστερων και τόλμηροτεροιν άςιωματ'ι- 
κών τού Μεγάλου Ιίχσιλέως. Ά π ό  τής εποχής ταΰτης μ έ/ρ ι τής 
ύπο τών Ριομαίων καθυποτάςεως τής Ηράκης, ήτοι επί τρεις πε
ρίπου αιώνας, ή Θράκη ύπήρςεν ού μόνον χώρα τελείως καί 
κατά -ά ντα  ελληνική εις γλώσσαν, εις ήθη και έθιμα θρησκευ
τικά, άλλά καί έν πολλοΐς είχεν ιοιον πολιτισμόν καί ΐοίαν ι
στορίαν. ουστυ/ώ ς όμως οπο)ς ούοεν συστηματικόν καί επιστημο- 
νικώς άρτιον έγράφη μέχρι σήμερον περί Θράκης καί Θρακών 
έν γενει. οΰ~ω καί περί τής εποχής ταύτης ούοεμίά σοβαρά 
επιστημονική εργασία έγενετο. ένφ αΰτη καί είς'τούς ιστορικούς 
χρόνους κείται και πολλοΰ ιστορικού καί άρ/αιολογικοΰ ένοια- 
©έρρντος είναι.

Ηθη και έθιμα θρ α κ ώ ν

Οι Ηοά.κες ύπήοϋαν έθνος άγ'/ινούστατον καί πολεαικώτα-
τ · «V, - - ‘ τ - , ' 1 Λ, ,, , ,. , 1 ,τον. I α ηΰη αυτο>ν η ο αν Λίαν περίεργα, αν και εΛ αχισται με/ρις

ήμών πληρορορίαι περί αύτών οιεσούθϊ,σαν. < >ΰτω μεταςύ τού- 
τών άναοέρεται καί ή συνήθεια τοΰ νά θεωρώσιν οί Θράκες τήν 
γεννησιν τοΰ άνΟρα>που ώς συμσοράν, τον οε θάνατον ώς άπολύ- 
τρωσιν καί εύτυ/ίαν. Λιά τούτο οε κατά τήν γεννησιν βρέσους τί
νος συνήρνοντο περί: αυτού γυναίκες, αί όποΐαι κατ έττά'-'ελαα

, . Ν , Ν - ‘ - I I I
έκΛαιον καί ώουροντο. οιότι είς έτι άνθρωπος είσήλθεν είς τήν 
»ωήν, τήν πλήρη βασάνων καί πικριών. Ηταν οε τις άπεθννσκε 
πάντες οί συγγενείς καί οί γνωστοί καί σίλοι οιεσκεοαζον περί τον 
τάσον τοΰ νεκρού, πίνοντες καί όρχούμενοι κα ί έκοηλουντες οια- 
σρροτρόπως τήν χαράν αυτώ ν, οιότι ό άποΟανών άπηλλάγη  τής

«ΑΥΓΗ» Περί αρχαίων ©οακων

“'ωής. ήν έθεώρουν μεγα ουστύχημα. Επίσης : 
κικαί ούλα! οιάγουσαι βίον νομαοικον καί τών ό 
έθεώρουν βεβήλωσιν τήν μετά τών γυναικών σν 
ζοντο οε ούτοι κτϊσται ή άγιοι καί οί όποιοι δέν 
τοο'̂ Ύ,ν εΐιπ, αόνον τυρόν καί γάλα , οΰ ένεκα ίκα?.» i ι i I » I I 7
σεβεϊς, όόε Ομηρος ονομάζει αυτούς Λβίους.

Ή δρηοκεία τών ©ρακών

Περί τήςθρησκείας τών Θρακών έχομεν ωσαύτως ατελείς και 
συγκεχυμενας πληρο-ρορίας, μετά βεβαιότητος όμως ούναται νά 
λεχΟή ότι αΰτη οιά τής πρός τούς Ελληνας καί τήν κάτω Κλλά- 
οα επικοινωνίας τών Θρακών ούκ ολίγον επέόρασεν επί τών έλ- 
ληνικών οοςασιών, αίτινες παρελαβον παρ αυτών ούο κυρίως 
θεότητας, τον Λρ'ην, όν iota έλάτρευον οί Οορΰσαι. καί τον 
Διόνυσον. Μεταςύ τών άλλων πάραοόσεων, αίτινες ουνανται νά 
άποδρΟώσιν είς τούς Θράκας, ή σπουδαιότερα εΐνε ή άοορώσα 
Σχολήν ολην ποιητών καί μυθικών άοιΟών, ών κύριος άντιπρο- 
αιυπος είναι ό Όρφεύς, οστις θεωρείται καί ό πατήρ τής έλλη-

ής καί τήν όποιον ό ιστορικός Ελλά- 
ιν,οου. Π αϋΟος τού Ορφέως

Μ k Λ

υπΓ]ρςε τοσούτον ωραίος καί ύπίροχος. άλλά τοιαύτη άπεοόθη 
είς αύτον συμβολικότης καί έσ /εν  ούτος τοσαύτην επί τών άν
θρωπον τών άρ /αίων yoόνων έπίορασιν. ώστε οιά τού ονόματος 
τού * >ρφέως οιεκρίνοντο οιάοοροι θρησκευτικαί καί φιλοσοφικά;

νικος απεκαΛεσε προγονον του

ίποίων τά  μέλη έκαλοΰντο συνήθως Ορφικοί.1 /ο λ α ϊ, 'τών
Κατά τον μύθον τούτον ό Οροεύς ήτο υιός τού Οιάγρου 

Βασιλέως τής Θράκης καί τής Καλλιόπης. Τό όνομά τού πατρος 
του οεικνύει τήν θρακικήν τέχνην, ής ήτο ί  ευνοούμενος. Θεω- 
οείται ούτος ώς ό πρώτος ποι/,τήε καί ό πρώτος θεόπνευστος ά-1 ' I I · 1

αρναιων εςυμνησαν τν,ν ρυναμιν ΤΛ- /,υραςΡιοος. Πολλοί τών 
αυτού, ή γοητέία τής όποιας άπο τών άνθρώποιν μετεοίοετο εις 
όλϊ(ν τήν φύσιν καί τής όποιας τοιαύτη ήτο ή ούναμις ώστε και 
τά άγοια θ/ρ-ία έςτονοντο τών κουσφηγίτων των καί εςηπλοϋν-I ι < t ■*-· i l / ̂ t * Μ *
το τττό τών ποοών αύτοΰ. τά όέ όένορα καί οι βράχοι μετεκι- 
νοΰντο όπως ελθωσι πλησίον αύτοΰ καί άκροασθώσι τών ύπερό- 
ycov μελωοιών του. Οταν όέ ο Οροεύς κατά τήν παοάοοσιν κα- 
τέρ/εται είς τόν Λοην οί ή /ο ι τής λύρας του μαλάσσουσι τάς 
.άκάμπτους καρόίας τών συλάκων αυτού. Όταν συνοοεύη τούς



Περί αρχαίων ©ρακών «ΑΥΓΗ

κι-
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Α? ψ * > ζ * ^  Α ?ϊ& *  * ’·>λίεταί έ- t  ήρέμο·.» θαλάσσης, Λϊ.  
ν? ^ # {  β ρ ά χ^ τώ ν Ιυμπληγάοω ν, οί άπειλοϋντες νά θραύσωσϊ 
το-λν.ονκαΟ ηΛ οϋνται. ό φυλάς τοϋ χροσοϋ δέρατος καί ό ~ο- 
δερος Δράκων της Γνολ/ίδος καταλαμβάνεται ύ—ο ακατανίκητου 
yitfgj». Ο Οροεύς έτίμα καί έσέβετο, καθ' ά ή Μυθολογία άνα- 
Γ~έρε·:,--τον Ηλιον, ον Απόλλωνα άπεκάλει, εκάστην δε πρωίαν 
άνηρχετο εις το δρος— τήν Ροδόπην— όπως χαιρετήση τήν ά- 
να .ολϊ,ν  του. Η σύζυγος αύτοΰ ώνομάζετο Εύριδίκη, ήτις ο μ ω ί  
νεαρά ακόμη δηχθεΤσα ύπδ δφεως άπέθανεν. Ό  Ό ροεύ; μή'δυ- 
νάμενος νά χωρισθή αύτής, κατέρχεται είς τον Αδην καί μέ 
τήν Λύραν του^ καταθέλγε·. τήν 11ερσε-ρόνην, τήν όποίαν καί πεί- 
Od να .ώ άποοώση τήν Κϋριοικην, επί τφ ορω ομως οπω;, μέ- 
/.Ρ; άφιςεώς των έν ΐω  κόσμφ μή στρέψη καί ίδη αύτην, 
άλλ’ ούτος άδημονών παραβαίνει τον όρον καί ή Κΰριδίκη έςα- 
ρανιζεται. Τόν Ορφέα έφόνευσεν ό Διόνυσος έκ ρθόνου προ; 
αυτόν δια τήν γοητείαν ήν ήσκει επί τοΰ έμψυχου καί άψύ/ου  
κόσμου, μεταχειρισΟεις πρός τοΰτο τάς Μαινάδας, αΐτινες μετά  
τον οονον αυτού ερριψαν τή ν  κεφαλήν καί τήν λύραν του εί: τόν 
ποταμόν Εβρον, δστις -καί έφερε ταύτας μέχρι της θαλάσσης 
ή οποία πάλιν τάς ήγαγε μέχρι Λέσβου.

Πόσον τη άληθεία γοητευτικός,υπέροχός καί ποιητικός ε ί
ναι ο μύθος ούτος τοΰ Όρφέως ! Καί εάν τίποτε δέν ειχε προσ- 
φερει ή Θράκη εις τόν ελληνικόν πολιτισμόν καί εις τά ελληνι
κά γράμματα αρκεί καί μόνον ό θαυμαστός μΰΟος τοϋ Όρφέως 
ν άντικαταστήση πάσαν τοιαύτην συμβολήν της.

Βεβαίως ό μύθος ούτος τού Όρφέως δέν έλαβε ποτέ χώραν 
εν τή πραγματικοτητι. Δι’ αύτού έθεοποιήθη ή γόησσα θρακική 
φυσις, τής .όποιας τά αρμονικά κάλλη περιεβλήΟησαν 
•Ο/1 . .,*πλον τοΰ ύπερο/ου αύτού μύθου. μύθου ό

μως ο οποίος ενέχει τοσαύτην δύναμιν φαντασίας καί έςάρσεως 
ωστε να αποτεΛεση την αρχήν τής πο-.ήσεώς. <2ς εϊπομεν ό 

ρφ-υς ^ιναι ή θεοποίησις της θρακικγ~(ς ούσεως. Καί σήμερον 
ακόμη ο ευρισκόμενος κατά τήν άνοιάν καί τό θέρος έπί τών 
οροπεοαυν τής Ροδόπης καί άκοΰων τήν ουσικήν εναρμόνισιν 
*ου φιΟύρου των ψύλλων τών πανύψηλων δένδρων προς τόν Π 
φλοισοον τού ρυακος καί πρός τό κελλάδημα τών πτηνών, έν 
μέσω τής απείρου εκείνης βλαστήσεως, τής γοητευτικής εκείνης

za - " V  γλυκείας πνοής τοΰ Ζεσύρου. αισθάνεται ότι πράγ
ματι ο ( >ρσευς οέν άπέθανε. άλλ αιώνιος ψάλλει άπό τά ύψη 
τής Ροδόπης διά τής άθανάτου λύρας του τά κάλλη τοΰ Ά -

,ΛΥΓΗ). ’Αποτελέσματα καί ώφέλειαι τής φυσικής αγωγής

-όλλω νος, τήν δύναμιν καί τάς άρετάς τής ελληνικής ψυχής, 
όμοιας πάντοτε καί άμεταβλήτους άπό τής εποχή ς, καθ’ ήν 
έπλάσθη ο μύθος τοϋ Όρφέως μέχρι σήμερον. Καί θά ψάλλη 6 
Όοφεϋς τό άτελείωτο τραγούδι τής ελληνικής ψυχής καί τοϋ 
ελληνικού πολιτισμού έφ’ όσον ό ήλιος θά φωτίζη τάς υψηλάς τής 
Ροδόπης κορυφάς !

ΣΑΜ. ΓΑΒΡI ΗΑΙΔΟΥ

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  ΚΑΙ ΟΦΕΛΕΙΑΙ
Τ  Η  S  « * *  Υ  S  I  Κ  Η  S  Α  Γ  Λ  Γ ·  H  S i

Ό τ α ν  ο ιατρός ή ό υγιεινολόγος προτείνουσιν ·είς τούς πολί- 
τας τής συγχρόνου κοινωνίας νά ζήσο>σι συμφώνιος πρός τούς νό
μους τής φυσεως ήμών εϊτε διά νά φθάσωσιν εις σωματικήν- άνά- 
πτυξιν κανονικήν, τήν οποίαν έκαστος βεβαίως επιθυμεί, εϊτε .διά 
νά θεραπευσωσι νοσηράς δ*αταραχάς επίκτητους ή ,κληρονομικάς, 
αμέσως τίθεται ή πλέον έκπληπτική αιτιολογία αντίθετος ολως 
τής συστάσεως αντοΰ δτι κάνεις δέν διαθέτει τον άπαιτοΰμενον χρό
νον προς έκτέλεσιν π. ·/. έπί ήμίσειαν ώραν σωματικών ασκήσεων 
απαραιτήτων εις πάντα.

Ή  αιτιολογία ακριβώς αυτη μας υπενθυμίζει τό αξίωμα τό λε- 
χθέν υπό τοΰ Pascal: «*Ο οίν&ρωπος αναγνωρίζει δτι ή υγεία  
είναι τό πολυτιμότερον όλων τών άγα&ών άλλά δέν κάμνει τί
ποτε διά νά την άποκτήοτ]>. ’Άλλοι κατόπιν έξασκήσεως ίπ'ι χρο
νικόν διάστημα άναλόγως βραχύ ή μακρόν άφοΰ έπετιίχουν τά έπιδι- 
ωκόμενα αποτελέσματα, είτε π. χ. τήν θεραπείαν νοσηρών καταστά
σεων, εϊτε τήν εςαφάνισιν σωματικών παραμορψώσειον, νομίζουσιν 
δτι έτελείωσαν τήν άπαιτουμένην προσπάθειαν καί άναλαμβάνουσι 
τήν φυσικήν αυτών ακινησίαν καί εν γένει τόν πρότερον καθεστη- 
κότα αυτών βίον.

ΙΤρέπει έκαστος νά έννοήση δτι ή κίνησις τών μυών, οί οποί >ι

1 ’Απόσπασμα έ :  ανεκδότου βιβλίου «ιτερί φυσικής αγωγής κοινωνικώ; 
καί βιολογικώς».



άποτελούσι το ημισυ τοΰ βάρους τοΰ σώμάτος ήμών, φυσιολογικές 
είναι ζωϊκή επιτακτική ανάγκη τής αυτής κατηγορίας μέ τήνθρέψιν, 
τον ύπνον, τήν Αναπνοήν, τήν κυκλοφορίαν, τάς έκκρίσεις κλπ. 11<>- 
«οι άνθρωποι 8sv χρησιμοποιοΰσι σήμερον τούτους παρά μόνον όταν 
φέρωσι χί|ν γραφίδα η το μολυβδοκόνδυλλον και σχεδόν ουδέποτε διά 
νά μεταφέρωσι το βάρος τοΰ σώματος αυτών;

‘Η  ανάγκη τής ένεργείας τώ ν μυώ ν. Είς τάς πόλεις ιδίως 
ύπάρχουσιν άτοΛα, τά όποια Ουδέποτε ύπεβλήθησαν είς τήν φυσικήν 
άγωγήν εϊτε έκ χαρακτήρας, είτε καί εξ αγωγής. Ούτοι δέν αισθά
νονται τήν ανάγκην τής κινήσεως ή μάλλον τής άσκήσεως επειδή 
άπώλεσαν τήν τοιαύτην εςίν, όπως οί δυσπεπτικοί άποβάλλουσι τό 
αίσθημα τής πείνης και τοσοΰτο μάλλον δσον περιορίζεται ή θρέψις 
αυτών. 'Έκαστος έχει ’διαφυλάξη τήν άνάμνησιν τής μυϊκής ένερ- 
νεΐας έκ της νεαράς του ηλικίας. Τά παιδία π. χ. Ιξερχόμενα τών 
παραδόσεων άμέσιος επιδίδονται είς τ ι ς  παιδιάς καί σκιρτώσιν όπως 
τά νεαρά ζώα" ή μυϊκή δέ αυτη ανάγκη υπάρχει καί είς τούς εφή
βους, ή οποία ακριβώς τούς διατηρεί έν υγεία διά τής κανονικής 
εφαρμογής τών σωματικών, ασκήσεων καί τών αθλητικών αγωνισμά
των καί παιδιών. .

Ό λοι όσοι εφαρμόζουν τάς σωματικχς ασκήσεις καί έχουν μά
λιστα τήν φροντίδα ή μάλλον τήν έςίν νά τάς έκτελοΰν τήν ώρισμέ- 
νην ώραν, ει'ρίσκσνται είς τήν αυτήν πνευματικήν κατάστασιν, είς 
τήν οποίαν καί ό άνθρωπος ό κατεχόμενος μέ μίαν κανονικήν δρεςιν 
κατά τήν στιγμήν τών γευμάτων του. Αισθάνονται ακριβώς τήν α
νάγκην νά άσκήσωσι τούς μυώνας των καί όταν διά λόγους ανεξαρ
τήτους τής θελήσεώς των άδυνατοΰσι νά τό έκτελέσωσι, έχουσι τήν 
αυτήν αδιαθεσίαν, τήν όποιαν αισθάνονται καί έκεϊνοι οί όποιοι τυ
χαίους δέν έγευμάτισαν τήν ώρισμένην ώραν ή διήλθον μίαν νύκτα 
άγρυπνοι.Ή  παΰσις τής άσκήσεως ενός συστήματος τόσον σπουδαίου 
όπως τό νεύρο-μυικον  φθείρει πάντοτε καί άναποφεύκτως τήν υγείαν.

Ή  μή εφαρμογή τ,ής φυσικής αγωγής καί. έν γένει τών σωμα
τικών ασκήσεων, αποτελεί τήν πρώτην αρχήν τών ειδικών ασθενειών 
αί όποΐαι είναι τόσον διαδεδομένοι τήν σήμερον καί καλούνται 
«άσϋ'ένειαι τής  φζέψ εω ςτ·. "Εν άρκετχ μέγα μέρος τής συγχρόνου, 
παθολογίας εχει δημιουργηθή έ; ολοκλήρου άπό τόν κα&εσζηκότα  
βίον, τήν ε Ι Ιε ιψ ιν  ή  ανεπάρκειαν τής άσκήοεως καί τήν υ π ερ 
τροφίαν. Απόδείςίς ότι πολλαί τούτων θεραπεύονται μόνον μέ τήν 
έξάσκησιν καί τήν κατάλληλον δίαιταν. Ή  εκλογή κχί ή εφαρμογή 
τών ασκήσεων ως πρός τήν θεραπείαν τών ασθενειών τούτων άπο-

τελεί ακριβώς τήν μυοθεραπείαν ή θεραπείαν διά τής ένεργείας των
μυών. · > ,

Π αθολογία  τής άδρανείας τώ ν μυώ ν.— Αι παθήσεις καί άσθε-
νειαι αι παραγόμεναι έπί τοΰ ατόμου λόγω τής άδρανείας τοΰ νευ- 
ρο-μυϊκόΰ συστήματος είναι λίαν σπουδαϊαι.

Έ ν  πρώτοις είναι οί μετασχηματισμοί ή αί παραμορφώσεις 
όλων τών ειδών αί φερόμεναι είς όλα τά μέρη τοϋ σώματος ή τοπι- 
κευόμεναι εις τι να μόνον τούτων. Ή  έπίσχεσις τής γενικής άναπτύ- 
ςεο>ς τοΰ οργανισμού όταν ή ελλειψις τών ασκήσεων ή ή ανεπάρκεια 
αύτών συμβαίνΐ) κατά τήν παιδικήν ηλικίαν. Τό στενόν καί πεπιε- 
σμένον στήθος, ή κυρτή ράχις, αί (διαστροφαί τών σπονδύλων, τά 
ραι6ά σκέλη, ό μετασχηματισμός τοΰ κρανίου καί τοΰ προσώπου, τόν 
όποιον παρακολουθεί καί αναπνευστική ανεπάρκεια, ώς καί αί διατα- 
ραχαί, αί όποΐαι παρακολου^οΰσι τήν κατάστασιν ταύτην είς τήν 
έφηβότητα εις τ ι  κακώς ανεπτυγμένα παιδία καί ή είς τήν εφηβικήν, 
ηλικίαν έμφάνισις τών πρώτων νευρικών καί πεπτικών ταραχών. Ε 
πίσης ή έκδήλωσίς τών πρώτων νευρώσεων, οί στόμαχοι καί τά έν
τερα τά έκλελυμένα, ή δυσκοιλιότης, ή έντεροκωλΐτις καί ή προδιά- 
ίίεσις εις τήν σκωληκοειδίτιδα (appendicite), ή ανεπάρκεια τών 
μυϊκών λειτουργειών τής κοιλίας κχί αί προπτώσεις αυτής καί είς 
τ ήν αρχήν τής στιγμής ταύτης ό ήπατισμός ό αποκτηθείς μέ όλας
του τάς υποσχέσεις τής μακρά; παραμονής πρός θεραπείαν του εις
V ichy καί εις C arlsbad.

Πολλάκις κατά τό εικοστόν er »ς τής ηλικίας ή κατάστασις αυτη 
τής γενικής φυσιολογικής άθλιότητος, αναιμίας καί δυστροφίας, 
τυγχάνει ό προ άγγελος τής φθίσεως, ή οποία δέν είναι ή εν τέλος 
καί όχι ώς νομίζεται πολύ ευκόλως τό αποτέλεσμα ενός απαίσιου μο
λύσματος. Ε ίναι ακριβώς ή κ ;.τ ίπτωσις τοΰ οργανισμού κατόπιν 
πολλών ετών φυσιολογικής λειτουργικής έλλείψε ως. Τοΰτο δεν είναι 
ό παρασιτισμός ούτε ή μετ ίδοσις η ή μολυνσις ως εις τήν πνευ
μονίαν, τήν σκαρλατίναν, τήν διφθερίτιδα κτλ. αι οποΐαι δεν έχουσι 
προπαρασκευήν τόσον μακριν, άλλ είνίχι η αδυναμία τοΰ οργανι
σμού νά άμυνλ’ή καί νά καταστρέψη διά τής φαγοκιτώσεως έν κοι
νόν σπέρμα πέριξ αύτοΰ καί τό όποιον δέν προσβάλλει ή έκείνους, 
τών οποίων οί οργανικοί ιστοί εφθασαν εις τοιαύτην κατάπτωσιν.

Ά π ό  τοΰ 20—40 έτους αναφαίνονται κχί διατίθενται δλαι αί 
θρεπτικά! εκδηλώσεις, ή άρ9·ριτις, αι κρίσ.-ις του επανειλημμένου 
άσθματος, ή έντεροκωλΐτις, ή χρονιά μι τήν διάρροιάν της ή μέ 
τήν δυσθεράπευτον δυσκοιλιότητά της. Ε ίναι ή νευρασθένεια  μέ 
όλας αυτής τάς μορψάς* τά σύνδρομα ή τό σύνολο ν τών νοσημά
των τοΰ B asedow ,αί παοάοοςοι ή καταφανείς νευρώσεις μέ τάς άγω-



νίας των, τάς βασάνους των, τούς φόβους των, τάς μανίας των, αί. 
όποίαι καθιβτώσι τον βίον τόσον οδυνηρόν και αλγεινόν ό'χι μόνον 
εις εκείνους οί όποιοι προσεβλήθησαν, άλλ’ ακόμη κα'ι εις τούς οι
κείους των, οί όποιοι ΰφίστανται τάς συνέπειας.

Αργότερον αναφαίνεται ό διαβήτης, ή παχυσαρκία και τά εν
δεχόμενα αύτών τά τόσον φοβερά τοϋ αίφνηδίου θανάτου. Μετά 
ταΰτα έρχεται ή περίοδος ή επιζήμιος καί επικίνδυνος: αί παθήσεις 
αι οποΐαι αλλοιοΰσι τά κύτταρα αυτών των νεφρών, ή άρτηριοσκλή- 
ρωσις, η ουραιμία. Είνε αι αλλοιώσεις τής καρδίας δηλητηριασθεί- 
σης υπό τών κυκλοφορικών ελαττώσεων καί αί επικίνδυνοι παρα
μορφώσεις τοϋ χρονίου ρευματισμού. Είνε έν συνόλφ όλαι αί. κα
ταπτώσεις καί εξασθενήσεις τών κυττάρων, αί όποιοι πληρώνονται 
κατά τόν καιρόν τής εμμηνοπαύσεως διά τής τραγικής αίφνηδίας 
έμφανίσεως τοϋ καρκίνου. ΛΓ άλλους τέλος είναι τό πρόωρον γή
ρας καί η εγκεφαλική αιμορραγία, ή οποία είναι δλιγώτερον επι
κίνδυνος δταν φονεΰιι ή δταν παραλύ)]. Τοιοϋτος είναι ταχέως 
διαγραφείς ο νοσηρός απολογισμός, ό όποιος οφείλεται είς τήν ανε
πάρκειαν ή τήν έλλειψιν της σωματικής αγωγής, ή οποία δταν γε
νικεύεται είς μίαν χώραν, τήν οδηγεί αληθώς είς μίαν κοινωνιικήν 
ασθένειαν: τήν καϋ'εστηκότητα.

Καΰεστηκότης καί κοινωνιολογία .—"Ας έξετάσωμεν τώρα τήν 
οικονομικήν έλάττωσιν εκείνων, οί όποιοι άπώλεσαν τήν υγείαν έκ 
τοϋ μηχανισμού, τον όποιον ανωτέρω έσπουδάσαμεν. Ούτοι ζώσι 
τήν θλιβεριοτεραν ζωήν καί τήν άθλιωτέραν, κατεχόμενοι καί κατα- 
τρυχόμενοι ύπο συνέχουν αδιαθεσιών, αί όποΐαι άλλοιοϋσι τόν χαρα
κτήρα αυτών καί τήν χρήσιμόν των ενέργειαν. Έστερημένοι τοϋ θάρ
ρους, δέν παράγουσιν έν τή άθλιότητι ταύτη ή μόλις τό ήμισυ εκεί
νου το οποίον θα ηδυναντο νά άποδώσωσιν έν τή χαρα καί τή φαι- 
δρότητι.

Ε κείνο ι οί όποιοι δέν στέργουσι νά έξασφαλίσοασιν έν καιρφ 
τήν υγείαν καί τά ενδεχόμενα τής ένεργείας αυτής διά μιας νομιζο- 
μένης απώλειας χρόνου,εκουσίως ελαττώνουσι τήν οικονομικήν αυτώ^ 
αξίαν εις τόν αυτόν βαθμόν είς τόν όποιον καί έκεΐνοι, οί οποίοι 
έγεννήθησαν μέ έν άπαίσιον κληρονομικόν ελάττωμα,τό όποιον με’ιοί 

τήν προσωπικότητά των καί γίνονται οί ανάξιοι τής κοινωνίας.
Πρέπει νά έξετάσωμεν πράγματι ότι, έχν είς χ\ς  άν,οτερας κοι

νωνικός. τάζεις, αί άσθένειαι αύται δεν μένουσιν είς βάρος τής κοι
νότητας ή τής όλότητος δέν συμβαίνει τό αυτό είς τόν λαόν καί 
είς τάς κατωτέρας κοινωνικάς τάξεις όπου δ ασθενής είναι έν βάρος 
οικονομικόν θνησιγενές, τό οποίον πρέπει άπό κοινωνικής άπόψεως 
νά βαρύνη τούς υγιείς.

’Αποτελέσματα καί ώφβλειαι τής φυσική: άγωγης 
 ·     — ---------  — >*_

Ε ίς τήν οικονομικήν ζωήν μιας χώρας οί καχεκτικοί, αδύνατοι 
καί ασθενείς—καί πρέπει καλώς ν« έκτιμήσωμεν σήμερον δτι τό ή- 
μισυ καί πλέον έξ αύτών προέρχεται άπό έλλειψιν σωματικής αγωγής 
— είναι έν θνητόν βάρος, τό οποίον υπάρχει είς βάρος τών υγιών. 
"Ολοι όσων δέν προσεβλήθη ή κατάστασις τής λειτουργικής αΰτων 
ισορροπίας, άπό οικονομικής καί παραγωγικής άπόψεως, οΰτ >ι πρέ
πει νά θεωρούνται ώς οί αληθείς σκαπανείς τής προόδου μιας χώ
ρας 'Ά ρ ί είς έν κράτος προηγμένον καί καλώς διοικοΰμενον τό θνη
τόν τούτο βάρος πρέπει νά εξαφανίζηται. ’Αλλά ή μή παραγωγικό- 
της διά τής φυσικής καταπτώσεως ή τής οργανικής έςαντλήσεως δεν 
είναι ή μόνη σοβαρ'ϊ συνέπεια. Ά π ό  στρατιωτικής άπόψεως η 
άμυνα μιας χώρας απαιτεί κατοίκους μ; πλήρη φυσικήν κατάστασιν 
τής υγείας αυτών.Μεταξύ δύο χωρών με ισαρίθμους κατοίκους, οι- 
αδήποτε καί αν είναι ή σημασία ή οποία σήμερον έδόθη εις τόν μη
χανισμόν, τήν όργάνωσιν καί τήν διοίκησιν τοϋ πολέμου, ή νίκη θά 
κλίνη με τούς φυσικώς ίσχυροτέρους, μέ τούς πλέον δηλαδή έςοικει- 
ωμένους είς τάς φυσικάς καί ήθικάς άπαιτήσεις αυτού.

Υπάρχει λοιπόν ώς παραδέχονται οί Η . S pencer καί E m erson  
εν αληθές φυσικόν κα&ήκον, τό οποίον συνίσταται εις τό νά μή 
άφήνωμεν ν χ περιπίπτη είς παρακμήν τό σώμα ήμών το οποίον μάς 
ανήκει καί τό όποιον είναι μία μονάς κοινωνική εις τόν αυτόν βα
θμόν με τόν εγκέφαλόν μας, τόν όποιον δέν θά ήθέλαμεν βεβαίως 
νά άφήσωμεν άκαλλιέργητον.Ή μέθη γενικώς άναγνωρίζεται ώς κα
κία, ή παραμέλησις ομως τής φυσικής αγωγής άπό φυσιολογικής α
πό ψ.· ως κατά τόν Η. S pencer πρέπει νά θεωρήται ώς φυσικόν ά- 
μάιζημα. ’Επίσης κατ’ αυτόν εκείνοι οί οποίοι έχουν τόσην φρον
τίδα τής διανοητικότητας των, έξ ίσου πρέπει νά έχωσι τοιαΰτήν 
καί διά τήν θερίπείαν τοϋ υλικού αύτών περικαλύμματος.

Ή  έπιστημονική ψυχολογία απέδειξε διά κλινικών καί φυσιολο
γικών πειραμάτων δτι ή σκέψις έχει ώς βάσιν τάς φυσικάς καί χη
μικές ένεργείας τοϋ εγκεφάλου. ’Αλλ’ ουχ ήττον ή σκεψις δεν είναι 
ανεξάρτητος τοΰ έγκεφάλου, ώς καί εκείνος δεν είναι άνεςάρτητος 
τοϋ λοιπού σώματος. Αιά τοΰ νευρικού συστήματος τό αίμα καί αί 
έν αύτώ κυκλοφορούσαι ζϋμαι τίθενται είς επικοινωνίαν με όλα τά 
σημεία τοΰ οργανισμού. 'I I  διάνοια αρα έξαρταται οχι μόνον από 
τόν εγκέφαλον άλλ’ έξ ολοκλήρου τοϋ σώματος. "Αν~υ Εγκεφαλι
κής ένεργείας δεν υπάρχει διάνοιχ, &νευ μυϊκής ένεργείας δεν υ- 
ηάοχει έγκεφαλικη ενέργεια. Ε ίς μίαν ασθενικήν μεταβολήν της 
διανοίας άνταποκρίνεται μία μεταβολή τοΰ έγκεφάλου είτε αρχική με 
ζημίας ή ταραχάς αμέσους, είτε δευτερεύουσα με διαφθ >ρ '.ς τού αϊ-
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ματος, με μολύνσεις ή όργανικάς δηλητηριάσεις η λειτουργικάς άνε- 
παρκείας.

Αί ψυχο)σεις αναφαίνονται ώς άσθένειαι ψυχικαί γεννηθεϊσαι είς 
τόν οργανισμόν, ό όποιος αποστέλλει είς τόν εγκέφαλον ερεθισμούς 
άκανονίστους. Οί διανοούμενοι οί όποιοι δυσφημοΰσι τχς σωματικχς 
ασκήσεις είναι εκείνοι οί όποιοι όφεΐλουσι νά περιμένωσιν έξ αυτών 
τά καλλίτερα αποτελέσματα,

Μίαν φοράν έπί πλέον άποδεικνύεται το τών ’Αρχαίων αξίωμα 
«Νοΰς υγιής έν σώματι ύγιεξ».

'Ατομική καί κοινωνική άναγέννηαις.— ’Ή δη ας έξετάσωμεν 
ποΐαι είναι αί ώφελειαι αί όποΐαι προέρχονται κοιτά τρόπον άναμ- 
φισβήτητον έκ τής κανονικής εφαρμογής τών σωματικών ασκήσεων. 
Έ ν  πρώτοις είναι ή εις τό άνώτατον οριον έξασφάλισις τής άποδό- 
σεως είς σχήμα, είς δύναμιν καί είς υγείαν, την οποίαν έκαστος επι
θυμεί.

Α ί αλλοιώσεις τοΰ σχήματός μιας καί τών λειτουργιών μας είναι 
πάντοτε υπό τήν έπίδρασιν τριών σπουδαίων στοιχείων : ά) τοΰ περι
βάλλοντος ή της λειτουργίας τών κοσμικών μέσοον τά όποια μας πε
ριβάλλουν’ β') τής θρέψεως καί γ ') τής άσκήσεως τοϋ νευρο-μυϊκοΰ 
συστήματος. Ταΰτα είναι συγχρόνως τά μέσα, ή χρήσις καί ή έπίδρα- 
σις τών οποίων μάς μεταβάλλει κατά βοΰλησιν.

Εν ολίγοις υπάρχει μία χζηνοτροφία άν&ρωπίνη ή άν&ρωηο- 
τέχνία, ή οποία ύπόκειται είς τους αυτούς κανόνας καί νόμους, είς 
τους οποίους καί ή κτηνοτροφία. Ό  άνθρωπο; είναι μεταβλητό; 
κατά τροπον υπερβαλλόντα και είς χρόνον βραχύτατον προ παντός 
κατα τήν νεότητά του. Ε ίναι άτομον, τό όποιον δέν πρέπει νά αναγ
κάζεται νά μεν η με δυσμορφον σκελετόν καί μέ οργανικά συστήματα 
ανεπαρκή.

Ή  φυσις άρχικως διέπλασε τ5ν άνθρωπον ίσόρροπρν καί αρμο
νικόν έκτος κληρονομικών α ιτίω ν—καί μέ υγείαν προδιατεταγμένην, 
η οποία κακώς υπηρετούμενη ύ.τό τη ; άγνοια; καί τής άμαθείας τών 
τροφών καί τών μητερκιν ΰπόκειται είς εν φυσικόν πεπρωμένον άνα- 
ποφευκτον. Κατάλληλος όμω; φυσική αγωγή δύναται νά καταστήση 
έκαστον παιδίον, τοσοΰτον έλλιπέ; καταοτάν υπό τής μάλλον επικίν
δυνου κληρονομικοτ η to ς, όν δυνατόν καί πλήρες ένεργείας καί ίΙάρ- 
ρους. Αί φυσικαί αύται μεταβολαί γίνονται υπό τήν έπίδρασιν τής 
ζωής είς τόν ελεύθερον αέρα, τής ένεργείας τοΰ ήλιακοΰ φωτός, τά 
όποια έν ουνόλφ αποτελούν τήν φυσιοθεραπείαν, τής Ιφαρμογής τών 
σωματικών ασκήσεων καί μιας καταλλήλου θρέψεως. "Ηδη είναι ευ
νόητα τά σπουδαία αποτελέσματα τά οΰτω αποκτώμενα. Ά λλ’ ή κα
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ταφυγή εις αυτά ταΰτα τά μέσα τής ένεργείας τοΰ νευρομυϊκοΰ συ
στήματος μάς έπιτρέπει v t καταστήσωμεν ολα τά παιδία καί τούς 
εφήβους ανθρώπους ισχυρούς, ρωμαλέους καί υγιείς, μέχρι προβεβη- 
κυίας ηλικίας καταλλήλους νά έκπληρώσουν τόν κοινωνικόν αυτών 
προορισμόν καί νά κατέχουν τήν ατομικήν ευτυχίαν. Προκειμένοτ 
μάλιστ ι περί τής φυσικής αγωγής τής γυναικός τχ παιδία έκάστης 
μητρός θά είναι τοσοΰτον εύρωστότ ·ρα όσον αυτή ή ιδία τά προσδί
δει έκ κληρονομιάς μίαν ύγεί χν φ υσικήν κχί ηθικήν άναπτυχθεΐσαν 
είς πλήρη Ισόρροπον οργανικήν κατ ίστ ισιν διά τίνος παιδαγωγικής 
ά νακαινισθείσης.

Άλλά πριν ή αί ριζικαί μεταρρυθμίσεις, αί όποΐαι θά δυνη9οΰν νά φέ- 
ρωσι τούς κατοίκους τής ήμετέρας χώρας είς τοιαύτην άπό φυσικής 
άπόχμεως κχτάστχσιν, έφαρμοσθοΰν, έδημιουργήθησαν πλεΐστοι δσοι 
μορφολογικοί καί παθολογικοί τύποι τους όποιους έν συντόμω περιε- 
γράψαμεν, καί οί όποιοι δέν διεφωτίσθησαν έν καιρφ ΐνα αποκτήσουν τά 
αρχικά θεμέλια μιας υγείας ή όποία διεκυβευθη άπό τήν άγνοιάν των.

Θά ήδυνατό τις νά κρίνη τήν δξιοσημείωτον θεραπευτικήν ένέρ- 
γειαν, τήν όποιαν κέκτηται ή φυσική αγωγή εις στιγμήν κατά τήν 
οποίαν ή υγεία ήτο κατεστραμμένη.

Ε ις  τινας μήνας, ένίοτε εϊς τινας εβδομάδας ενώ μεταμορφοΰται 
ό σκελετός τών οστών καί τών μυών, ή ή&ική κχτάστασις τοΰ ατό
μου βελτιοΰτ ιι. Έ ν  άλλαις λέξεσιν έκδηλοΰται αυτή ή έπανάληψις 
τής ένεργείας όλων τών έγκεφαλικών λειτουργιών. “Οσον τό στήθος 
διευρύνεται τόσον ή αναπνοή διεγείρεται, ό χρωματισμός τοΰ προ
σώπου άποκαθίστατχι καί οί οφθαλμοί γίνονται έκφραστικώτεροι καί 
ζωηρότεροι.

"Οσον τά σημεία τής παχυσαρκίας άπαλείφονται, τόσον ό οργανι
σμός άνανεοΰται καί οί μύες έξωραιζουσι τά μέλη τοΰ σώματος τά 
άλλοτε ατροφικά καί μαλθακά. Οΰτω ακριβώς αναφαίνεται ή άποτε- 
λεσματικότης τής οργανικής ισορροπίας καί ή ιδιαιτέρα έσωτερική 
συναίσθησις τήν οποίαν άπά>λεσαν οί σύγχρονοι νένραα&ενικοΐ καί 
ή όποία είναι ή εύχαρίστησις τής ζωής.
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ΑΘΑΝ. ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ

0 ΚΩΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

Ντάανκ...·. Ν τίνχ  Ντάανκ ....  μ’ έξύπνησαν πολύ προν.' μέ
τού; πένθιμους ήχους των, οί κώδωνες της έκκλησούλας τοΰ χωριοΰ-

— Έκτύπησα κ’ ήλθεν ή ύπηρέτρια.
— Γιατί κτυπά λυπητερά τό σήμαντρο ; τήν ήρώτησα...
— Άπέθανεν ό Κωστής τοΰ ’δασκάλου, μοί είπε, χθες τήν νύ

κτα. Τήν στιγμήν έκείνην βήματα κανονικά ήκούοντο έξωθεν καί ά
σματα :

« Ο Μάϊός μας εφθασεν, εφθασεν
έμπρός βήμα ταχύ  ,

Ητο ή πρώτη Μαϊου ! Ή  εορτή τών άνθέων, καί παιδιά τοΰ 
σχολείου έπήγαιναν εις τήν εξοχήν νά διασκεδάσουν, νά προσκυνή- 
σωσι τον Μάϊον......

Τά σήμαντρα πρός στιγμήν είχον παύσει καί ή διαρκοΰσα είς 
τά ώτά μου ήχώ των, αναμιγνυόμενη με τάς εύθυμους φωνάς τών παι
διών, ενείχε κάτι τό τραγικόν.

Έ κλεισα πάλιν πρός στιγμήν τά μάτια μου και ό νοΰς μου άκου- 
σίως ετρεξεν είς τό παρελθόν κα! οιήλθε τής μνήμης μου είς διάστη
μα ολίγων λεπτών, ώς ταινία κινηματογράφου, ζωηρά μιά ζωή ολό
κληρος, μιά ζωή περασμένη........

 Έ τσ ι πρωτομαγιά ήτο καί τότε: Ε ίχα  σηκωθή πολύ πρωί,
πρίν ακόμη άνατείλη ό ήλιος. Ένεδύθην γρήγορα, έλαβον ενα ά
σπρο μανδυλάκι, είς τό όποιον είχεν άπό τό ,3ράδυ ή μητέρα δέση 
ολίγον ψωμί, δύο βραστά αύγά καί ολίγο τυρί κα! με χαρά έτρεξα εις 
τό σχολείο ν. Έ κ εΐ είς τό προαύλιον, ήσαν μαζευμένα κα! δλα τάλλα 
παιδιά κα! μέ λευκόν ή χρωματιστόν μανδυλάκι έπ’σηςτό καθέν είς 
τό χέρι. -

... Γέλοια, φωνα!, τρεξίματα, μικρομαλώματα, τραγούδια... τέλος 
ήλθεν ό διδάσκαλος Μάς εβαλεν ολους είς τήν γραμμήν κατά δυά
δας, (αριστερά, έπ! δεξιά κα! έμπρός...)

Κα! ψάλλοντες τό τραγοΰδι τοΰ Μαίου εύθυμοι, γελαστό!, έπορεύ- 
θημεν εις τήν παλαιόβρυσιν, τρία τέταρτα περίπου μακράν.

Έ κ εΐ ήτο ήδη κα! ό διευθυντής τοΰ σχολείου μας. Τρεΐς-τέσσαρες 
ακόμη μεγαλύτερο: μαθητα! κα! ό Κωστής τοΰ δασκάλου. Κάποιος 
άπό τούς μαθητάς έκράτει τήν σούβλαν κα! ό Κωστής τοΰ ’δασκάλου 
προσεπάθει νά σουβλήση τό άρνί.

Ο Κωστής του Δασκάλου «ΑΥΓΗ»

Γΐά τέτο:α πράγματα ήτο τεχνίτης.
. . . .Έ π ε ιτα  ένθυμοϋμαι τό άρν!, πού περ:εστρεφετο επάνω στήν 

Ισκεπασμένην άνθρακιάν διά νά συτεύση. έν ώ ό Κωστής τό έ-έβλε- 
ορθιο ς τσουγκρίζων άπό κάποτε τό ποτήρι, γεμάτο κρασιού 

μέ τό τού διδασκάλου.... Τό κρυστάλλινο νερό τής βρύσεως κα! τά 
παιγνίδια μας, έως δτου έγίναμεν μούσκευμα—  Τάς αναρριχήσεις 
έπάνω είς τούς.βράχους κα! τά πηδήματα ’σαν ερίφ ια ..... τό φαγητό 
τό μεσημέρι, πού έκαθσήαμεν σταυροπόδι κα! εί: κύκλους, άφ’ ού 
ει/ομεν στρώσει κλάδους.... Τό χορό ποΰ έγινε μετά ύπο τά μεγάλα 
πλατάνια κ α ! . , . τά τσίυγκρίσματα τοΰ Κωστή τοϋ ’δασκάλου, οταν
έσυρε πρώτο: τόν χορόν  τάς κυλίσεις μας έπάνω είς τά ωραία
κύματα τών μυρτιών  κα! τό βράδυ πού έγυριζαμεν όλοι κουρα
σμένοι, χωρίς καμμίαν τάξιν πάλιν είς τό χωριό.

Ό  Κωστής τοΰ ’δασκάλου- ε!χε - ιε ΐ ολίγον περισσότερον και ή- 
ναγκάζετο νά τόν στηρίζη, ύπο τούς γέλωτάς μας, ο ε!ς τών διδα
σκάλων διά νά μή πεση κάπου.

Εινα αλήθεια οτ: έπ:νε πάντα ύπέρ τό δέον. Ίσω ς άύτό ήτο κα!
τό μόνον ελάττωμά του.

Ώμορφος, λεβέντης, δυνατός αφού ήδύνατο νά σηκώση άνάγων
πρός τά πλάγια τούς βραχίονας του, δύο άνδρας εκατέρωθεν, ή νά λυ- 
γίση ράβδον σιδήρου, κτυπών αυτήν εί: τόν μΰν τοΰ άριστεροΰ βρα- 
χίονός του, ήτο παρ’ 3λων αγαπητός, γιατ! ήτο κα! μέ δλους καλός.

’Αρκετά έξυπνος, εν λεπτόν εύστροφον πνεύμα, δέν άφινε κανένα 
ήσυχον μέ τά ώμορφα, άθώα πειράγματα του.

Ό  Κωστής τοΰ ’δασκάλου ήτο ό μόνος Ισως Έ λλην ποΰ δεν ή- 
κουσα να τόν απασχόληση τιοτε ή πολιτική κα! τά παγκόσμια προ
βλήματα- οι’ δ,τιδήποτε άλλο είχε πάντα τήν γνώμην του κα! μά
λιστα πολύ όρθήν.

Ό  πατήρ του ήτο μιά φορά δταν έζη διδάσκαλος- έξ ού καί τό 
όνομά του «ό Κωστής τοϋ ’δασκάλου- .Το πραγματικόν του έπώνυμον 
έλάχιστοι τό έγνώριζον τό είχεν έξαλείψει ή συνήθεια, ήτις συχνά 
πολλά πράγματα, χωρ!ς νά έννοήσωμεν καθόλου, μεταβάλλει ή έξα-
φανίζει δλως διόλου.

Γράμματα πολλά δέν ήξευρεν ό Κωστής- μόνον τό Ελληνικόν σχο- 
λεΐον ειχε τελείωση. Έ λεγεν  οτ: τόν είχον στείλει οί γονείς του 
κα! είς τό Γυμνάσιο ν, άλλά δέν έτελείωσεν ούτε τήν πρώτη ν τάξιν, 
διότι δέν ειχεν ούδεμίαν δρεξιν. Έ π ε ιτα  τόν έστειλαν είς ’Αθήνας, 
είς κάποιον συγγενή των, δστις είχε γραφεΐον έμπορικόν, άλλά κα! 
έοώ δέν έμεινε κα! πολύ ό Κωστής γιατ’ ήθελε τήν έλευθερίαν του 
κα! έπέστρεψε πάλιν είς τό χωριό. Έ κτοτε, έκτός σχετικώς μικρών 
διαλειμμάτων, έμεινε πάντα έδώ έπιτηρών τά κτήματά των κα! έρ-
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γαζόμενος καί αύτός ένίοτε, δταν ήρέσκετο, είς αύτά, διότι άλή- .1 
()εια ήτο ολίγον οκνηρό; άνθρωπος.

Ή  μητέρα του, μιά καλή κεκυρτωμένη γρηοΰλα, έζη ακόμη. \ 
Λεν τήν έ'ίλεπεν όμως κανείς, παρ’ όταν καμμιά φορά έπήγαινε, σι- j 
γά «ιγά άκουμβώσα είς τήν ράβδον της, είς τήν έκκλησίαν, ή δταν ί 
συνέβαινε νά διήρχετο κανείς άπό τήν ώμορφην οικίαν των, ποϋ ήτο , 
είς τήν άκρην τοΰ χωριοΰ κ’ ενα ώραιον κήπον δπισθεν..

Ε π ίσ η ς  είχεν ό Κωστής καί κάποιον αδελφόν, διδάσκαλον εις ■ 
τι γειτονικόν σχολεΐον, δστις έφονεύθη βραδύτερον είς τούς πολέ
μους τοϋ 12 καί 13.

Ή  μητέρα του είχε παράπονον νά ίοή τόν Κωστήν της ύπαν- ■ 
δρευμένον καί νά κρατή·>η είς τά γόνατά της ενα έγγονάκι γιατί 
καί ό αδελφός του δέν είχε παιδιά κι’ ούτε ύπήρχεν ελπίς νά άπο- |  
κτήση, ώς έλεγαν οί ιατροί.

Ό  Κωστής ομως, παρ’ ολην τήν αγάπην ποΰ είχε διά τήν μη
τέρα του, δέν ή ^ λ ε  να άκούη νά γίνεται λόγος διά τέτοια ζητήμα
τα. Αυτός προετίμα μιά οκά καλή ξανθή ρετσίνα, άπό τήν (ομορφό
τερη γυναίκα τοϋ κόσμου,, έλεγεν.

Κ ι’ έτσι έμεινεν άγαμος πίνων με τόν καιρόν περισσότερον,
έως δτου κατήντησε δι’ αύτόν τό πίνειν πάθος.

Όσονδήποτε πρωί, χωρίς υπερβολήν ίσως, αν έπήγαινε κανείς 
είς τήν αγοράν, θά εΰρισκε τόν Κωστήν πάντα ολίγον ζαλισμένον. 
Ε ίχε  τραβήςη τό πρωϊνό του φάρμακον, ώς έλεγεν.

Κ ι’ ήτο άλήθεια ένίοτε άπίλαυσις δταν ήτο κάπως ζαλισμέ- j 
νος. Γ ι’ αυτό κ ι’ έ'νας κύκλος έσχηματίζετο συνήθως γύρω του, είς . 
τοιαύτας περιστάσεις, νά τόν άκούη να διηγήται διαφόρους τσουχτε· ' 
ρές ιστορίας, ποϋ τοϋ συνέβαινον, δταν έπήγαινεν ένίοτε είς ’Αθήνας |
καί δταν κάποτε, ώς έλεγεν, είχε μεταβή είς Σμύρνην, μέ τά χαρέ- ■
μια της, τάς χανουμίσας καί τούς ευνούχους των.

Μά χρόνο μέ τό χρόνο τό κρασί τόν κατέκτα καί τόν κατέ- -j 
βάλλε περισσότερον. Καί σιγά σιγά είχε γίνη αλκοολικός πλέον.

Κρίμα άλήθεια διά- τέτοιον άνδρα !
Τό κόκκινον, ύγιές χρώμα τοϋ’προσώπου του, τό είχεν άντικα- j 

ταστήση τό ώχρό- τό μέτωπόντου είχε γεμίση πτυχάς. Ε ίχε πολύ έν 
γένει άδυνατίσει καί είχε χάσει τήν παλαιάν του ευθυμίαν, είχε γί- ^ 
νει δύσθυμος καί βαρετός. Δέν ώμίλει παρά πολύ δλ ίγον  καί τοΰτο i 
ήτο πάλιν σπάνιον.

Ό  ιατρός τοϋ είχεν έπανειλημμένως Απαγορεύσει νά πίνη, άλλά
πώς ήδύνατο ό Κωστής νά άποκόψη μίαν συνήθειαν ήν προ 'τόσων έ-
τών είχεν απόκτηση ;

Προ ολίγου καιρόϋ, δταν ειχον έπιστρέψη είς τό χωριό, τόν έν-

Ό  Κωστής τοΰ δασκάλου ΑΥΓΗ

θυμούμαι ζωηρά, νά κάθηται μιά ’μέρα μόνος, έςω τοϋ οινοπωλείου, 
κάτωθεν μιας μεγάλης μωρέας. Κάτω εις το 'άάθος, μακριά, έφαινετο 
ή θάλασσα γαλανή, ήσυχος· ένας ήλιος θαυμάσιος.

’Εκείνος κίτρινος, μέ γεμάτο πτυχών καί κηλίδων τό πρόσωπον, 
ή-/.ο3μβ£ΐ τό σιαγόνι τ 3 υ έπάνω είς τάς σκελετώδεις χεΐράς του, έ 
ywv τήν μίαν έπί τής άλλης καί στηριζόμενος έπί τής όζώδονς f i -  
6οου του.

Τό βλέμμα του έβλεπε θολό κάτω, τό χώμα. Κάποτε κχποτε, ό
ταν βήματα ήκούοντο, τό έσήκωνε απλανές, ύελώδες καί παρετηρε-ι 
Χόν διερχόμενον ή έντός τοΰ οινοπωλείου.... ενώ  είχεν άφήση τήν 
υγείαν του, τήν δύναμιν του, τά νειάτα του...,.

Έ ρε'π ιον τώ ρα!... ποιός ξεύρει τί έσκέ,ττετο... Ποΰ είναι τά 
χρόνια έκεϊνα. πού γ ια  άστεΐα μίαν ημέραν είχε σηκώσει μέ τά δόν
τια ένα μικρό τραπέζι καί κοντά εκεί ποϋ έδίγκανε καθήμενον τόν 
αγροφύλακα!...

Ή  ρώτησα τ ΐν  ιατρόν μεθ’ οΰ ετυχε να ήμαι τήν στιγμήν =.κε<.' 
νην μαζύ.

 ] δέν π ;νει τώ.οα ούτε σταγόνα πλέον μοϋ ε ίπεν  άλλά τί
τό θέλεις.... "Εχε: πχθει φυματίωσιν τών έντέρων καί πιστεύα* νά 
μή διατηρηθή καί πολύ ακόμη.

Έ π ε ιτα  άπΐ δλίγας ημέρας ο Κωστής τοΰ δασκχλου επαυσε νά
φαίνεται πλέον είς τήν αγοράν.

Εί·/ε πέσει πλέον είς τό κρεδβάτι....
  ...................

Ν τάαανκ.... Ν τίνκ.... Ντάααν/.....> Ντίνκ... μ έπχνεφερεν &ίς 
τήν πραγματικότητα ή επανάληψις τής κωοωνοκρουσιας

Ά πό  τό άνοικτό παράθυρον έφθανεν άκόμη ασθενές τό εύθυμο 
τραγοΰδι, άπό κάτω ’κεϊ μακρυά, άπο τήν στροφήν τοϋ ορομου ποΰ 
στρέφει διά τήν παλαιόβρυσιν....

Φέρνει τραγούδια καί χαρέ; 
δροσάτες φορεσιές—

Κι’ άθελα έπέρασε μιά σκεψις άπό τόν νοΰν μου : πόσον ιδιότρο
πη πρέπει νάναι ή ζωή.
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Σ ε ρ β ί α

Εν Αγραμ της Σερβοκροατίας συνέστη φιλολογικός σύνδεσμος 
δστις εκδίδει καί περιοδικόν ύπό το όνομα Ζενίθ·1, διευΟυνόμενον 
υπό τοΰ Λιουμπομερ Μίσιτς. Τύ περιοδικόν τοΰτο αύτοτιτλοφορείται 
μ ; αρκετήν μετριοφροσύνην < το πρώτον βαλκανικόν περιοδικόν διά 
τήν Ευρώπην καί τό πρώτον ευρωπαϊκόν περιοδικόν έν τοϊς Βαλκα- 
νίοι;>. Οί σκοποί τΐ|ς κι νήσεως τ χύτης είναι έντίλώς ριζοσπαστικοί 
δσον αφορά: είς τήν τέχνην, έν τι] όποία #έλει νά δήμιουργήση κα- 
τεύθυνσιν δλως νέαν και πρωτότυπον. Χαρακτηριστικοί είναι οί λό
γοι τοΰ Ιβάν I κολλ, δστις συνέταςε τό πρόγραμμα τοΰ συνδέσμου.' 
-> II  ρέπει νά γίνω μεν πάλιν βάρβαροι έν τή ποιήσει. Ή  κίνησις η
μών είναι εντατική, ριζοσπαστική, ήλεκτρομαγνητική, δινθνής και ι:-
διάφορε: περί τών χωριζόντων τ ις  θρησκείας και εκκλησίας δογμά
των >.

Ϋ ι
Εν No,-isod (Xeusatz) τοΰ αύτοΰ κράτους ίδρύθη πρό τίνος γερ- 

μανοσερβική εταιρία, τής οποίας σκοπός είναι ή έρευνα τών σχέσεων 
τοΰ G oethe πρός τόν νοτιοσλαυϊκόν πολιτισμόν καί ή έκδοσις τών 
απάντων τοΰ μεγάλου ποιητοΰ εν σέρβική μεταφράσει. Τήν εταιρίαν ' 
ταύτην εχαιρετισε το κοινόν μετά χαράς καί είλικρινόΰς συμπάθειας. 
Η  «Nova \  o jvcdina», τό δργανον τής φοιτητικής νεολαίας τής 

γείτονας χώρας, γράφει έτί τή εύκαιρί^ ταυτη τά έ;ής : «Ευχόμενα 
δπως τό πνε3μα τ >ΰ GoetheVruv^dav) ΐνα δοθή κατεύθυνσις εις τήν 
φιλολογίαν μας. Μέχρι τής στιγμής μ«τχ εκατόν έτη, κωλυόμενοι υπό 
διαφόρ ον ισμών δ3ν εχομεν προχωρήσει καί πολύ πέραν τών συγχρό
νων τοΰ Γκαΐτε. Λιά τ χΰτα πρ έπει νά γίνη ο οδηγός ήμών καί δι
δάσκαλος». Ή  δημοτικότης αΰτη, ής απολαύει ο ποιητής έν Σερβία, 
οφείλεται καί είς το γεγονος, οτι πρώτος αυτός έγνώρισεν είς τόν 
φιλολογικόν κίσμον τη ; Ευρώπης τήν δημοτικήν ποίησιν τών 
Σέρβων.

Γά κράτιστα όργανα τής συγχρόνου σερβροκραατικής φιλολογίας 
είναι η «Σεβρεμενικ> καί η «Κριτικά». Τό πρώτον τών δύο τούτων 
περιοδικών αριθμεί ήδη βίον 22 ετών, κατώρθ·ωσε δέ νά παραμένη 
πάντοτε σοβαρον και ν~..οτερίζον καί νά ήγήται τής φιλολογικής κινή- 
σεως. ΙΤολλοΰ λόγια άξιαι είναι αί περί Δάντε καί λοστογέ.ρσκη 
πραγματεΐαι, άς εδημοσίευσχν εν αύτω οί επισημότεροι τών φιλολοΐ 
γούντων Σέρβων κ ΰ  Κρ .ατών. Τό άλλο, ή «Κριτικά >, ήρχισενέκδι-

1?6

δόμενον άπό ολίγου χρόνου, συνήθροίσε δε περι εαυτό τήν γράφου- 
0«ν νεολαίαν, καί δή τήν ίκανωτάτην καί ταλάντου εύμοιροΰσαν.

* *

Ιταλία.
Ό  θάνατος τοΰ Τζοβάνη R erga είναι διά τήν Ιτα λ ία ν  μεγάλη 

απώλεια, οι δέ ’Ιταλοί δικαίως ήσθάνθησαν αυτόν ώς τοιαύτην. 
'II περί τών έργων αύτοΰ κρίσις είναι δύσκολος, διότι είναι ανάγκη 
νά διασαφηνισθώσι πρότερον πολλά σημεία, έν οις πρωτεύουσαν ·θέ- 
σιν κατέχει ή σχέσις τοΰ R erga πρός τήν γαλλικήν φυσιοκρατίαν 
(N aturalism us). Περιοριζόμεθα λοιπόν εις τ> ν ι  σημειωσωμεν συν
τόμους τήν σταδιοδρομίαν αύτοΰ. Γεννηθείς τω 1840 έν Βενετία έκ 
γένους έπιφανοΰς, ελαβεν αγωγήν ρομαντικήν, συμφώνιος πρός 
τάς φιλολογικάς παραδόσεις τής οίκογενείας του. Ιο  πρώτον του 
ιστορικόν μυθιστόρημα άνεφάνη το 1867 ύπο τον τίτλον <1 C arbo
nari della M ontagna. > Πέντε έτη β'ραδύτερον άρχιζε;, νά επιδρά 
έπ’ αύτοΰ ή φυσιοκρατία, ή αισθηματικότης υποχωρεί πρό τής ψυ
χολογίας καί ό ρωμαντισμός περιορίζεται υπο της πραγματικότητάς. 
’Από τοΰ 187(5 ζή δ ποιητής έν Μιλάνω, ένθα γνωρίζει τά έργα τοΰ 
Ζολά καί τοΰ F iau b e it. Έ νταΰθα συγγράφει I v in ti (1. Mala- 
ν'c g lia . 2. M astro Don Cesualdo. 3 L a  duchessa de L eje ra) καί 
δράματά τινα, έξ ών παγκοσμιως γνωστόν κατέστη η C a \a lle ria  
R usticana διά τής μελοποιήσεώς της. Τά τελευταία έτη τοΰ βίου 
του διήλθεν ώς άπλοΰς παρατηρητής έν τή πολει Κατανια.

Ώ ς  σπουδαιότατο ν τών έργων του θεωρείται τό <·Ι M alav o g lia s  
ένθα έξελίσσεται ή ίστορίιχ οίκογενείας αλιεων της Σικελίας, όνομα- 
στή διά τήν δύνχμιν τής περιγραφής καί τήν πρωτότυπον τέχνην 
τής συνθέσεως. Λιά τοΰ έργου τούτου ε&ιξεν δ συγγραφεύς δτι εί
ναι βαθύς γνώστης τοϋ λαοΰ του.

*

Μεγάλην αΐσιθησιν προύκάλεσαν τελευταίως δυο υπέρ >χα έργα, ό 
« Βίος τοΰ ’Αντωνίου Fogazzaro», τοϋ καί παρ' ήμΐν γνωστού συγ- 
γραφέως τοΰ «II Santo», υπό τοϋ φίλου του C a lla ra ti-S c .tti .>’ τό 
βιβλίον τοΰτο κέκτηται σημασίαν κατ εξοχήν ηθικήν και θρησκευτι
κήν, δπως ακριβώς καί ο αοίδιμος ανήρ, τοΰ οποίου τον βίον καί 
τό έργον αναλύει. Τό δεύτερον έργον είναι ό «Βίος τοΰ Χριστού» 
υπό τοϋ C iovanni Papini, ενός έκ τών έπιφανεστερων και δημοφι
λέστερων συγγραφέων τής συγχρόνου Ιταλίας. Ιο  γεγονός δτι μετε- 
φράσθη άμέσως είς τήν Γαλλικήν και δτι ήδη κατά »χς πρώτας e-
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βδομάδάς απο της εμφανισεως τοΰ βιβλίου τούτου έπωλή&ησαν 50 
()()(_) αντίτυπα, δεικνύει τί]ν αξίαν τοϋ έργου, ώς και τήν άναγέννη- 
σιν τοΰ θρησκευτικού συναισθήματος παρα τώ λαφ. Θαυμασταί εί
ναι αι περί την κριτικήν θεολογίαν γνιόσεις τοϋ συγγραφέως, δστις 
σκοπόν τοΰ νέου έργου του έ'θεσε τόν τοΰ αποστόλου Παύλου, τ ή ν  

είς Χριστόν παιδαγώγησιν τών ψ>/ών καί την έν Αύτώ άνακαίνι- 
σιν τών πάντων.

Γερμανία.

Ή  επιστημονική καί ή φιλολογική καθ' δλου κίνησις εξακολουθεί 
ένταΰθα μετά τής αυτής ως καί πρό τοϋ πολέμου έντάσεως παρά 
τάς τρομεράς δυσχερεί«ς τάς οποίας έπήνεγκεν ή μεγάλη καταστρο
φή, καί δή τ ις  οικονομικής. Χαρακτηριστικόν είναι καί διά τ η ν /ώ 
ραν ταύτην το γεγονός ότ πολλοί συγγραφείς, οχι μ ίν.ιν οι ετιστή- 
μονές, -έστρεψαν τήν προσοχήν των πρός τό πρόσωπο ν τοϋ Χριστού 
καί εισήγαγον ούτω αυτό εις τήν μνθιστιρικήν φιλολογίαν, Ώ ς  είναι 
φυσικόν, αί περί αυτοϋ αντιλήψεις αύτών ε/ουσι πολύ τό υποκειμε
νικόν. Παρόμοιόν τι ειχεν επιχειρήσει πρό τοϋ πολέμου ό H aupt
m a n n ,  περί τοϋ οποίου θά γρ ίψωμεν έκτενέστερον έν τώ επομένω 
τευχει.

'Ο  Ισραηλίτης συγγράφεύς Κάρολος E in ste in  κατεδικάσθη ύπό 
τών γερμανικών δικαστηρίων έπί βλασφημία τοΰ θεού είς εξ μηνών 
φυλάκισιν όμοϋ μετά τοΰ έκδοτου τοΰ βιβλίου αύτού Ί Ι  κακή αγγε
λία». Τό βιβλίον τοΰτο δεον νά καταστραφή κατά τήν άπόφασιν τών 
δικαστηρίων. Ίο  αίτιολογικόν τής άποφάσεως λέγει μεταξύ τών άλ
λων : « Ό  Ίησοΰς παρίσταται δ ι’ δλου τοΰ βιβλίου ύβρίζων καί 
καταρώμενος, έν άντιθεσει πρός τήν άντίληψιν τής εκκλησίας, πρός 
δέ τοΰτοις ώς νόθος περιφρονούμενος υπό .τής κοινωνίας. Ή  χρι
στιανική εκκλησία έμφανίζεται εν αύτώ ώς σκόπιμος απάτη τοϋ Παύ
λου, τό δ^ εύαγγέλιον αυτής χαρακτηρίζεται ήδη διά τού τίτλου τοϋ 
βιβλίου ώς «κακή άγγελία».

"Ανέκδοτα μουσικών «ΑΥΓΗ*

Α Ν Ε Κ Λ Ο Τ Α  Μ Ο Υ Σ ΙΚ Ω Ν

Ο Κ ΟΜ Ψ Ο Σ BEETHOVEN

Ό  διευθυντής τής ανακτορικής ορχήστρας Schlosser έν D arm 
stadt άναζητει κάποτε τόν B eethoven έν Βιέννη. Οταν έπί τέλους 
τόν συνήντησεν εις τήν οδόν K a rn tn e r εμεινεν έκθαμβος πρό τής 
κομψότητας, μετά τής οποίας ήτ > ένδεδυμένος την ήμέραν έκείνην 
6 μέγας μουσουργός. Έ φ ό ρ :ι κυανοϋν ένδυμα μετά κίτρινων κομ- 
βίον, λευκήν περισκελίδα, λευκήν επενδυτήν και καινουργή καστόρι- 
νον πίλον έπί τής κεφαλής. Περίεργος ό Σχλαισερ, όστις ητο συνη
θισμένος νά βλέπη τόν μουσουργόν έν άγρία ούτως ειπεΐν και άτημε- 
λήτω περιβολή, ζητεί νά μ '.θ η π α ρ α  τοϋ διδασκάλου του M avseder, 
πώς συνέβη τό θαΰμα τούτο. "Οταν, άπήντησεν ουτος γελών, ό Be
ethoven  δημιουργή δεν αντιλαμβάνεται καθ ολου τί συμβαίνει γυρω 
του. Διά το ϋ τ) συχνά έκδύουσιν αύτόν τό εσπέρας οί φίλοι- άντί δ- 
μως τών παλαιών θέτουσι παρά τήν κλίνην του καινουργή ενδύματα. 
’Εγειρόμενος τό πρ οί ο B eethoven περιβάλλεται αύτα, περισκελίδα, 
ένδυμα, επενδυτήν, χωρίς ουδεν εκ τής μεταβολής ταύτης νά παρατη- 

ρήση.

Γ  I V  ιΩ . HVI A  X

Ό  εις μεγάλα οοάλματα ων εχει εν εαυτω και μεγαλας ζηγας
-η; y.aOάροεως.

’ Μόνον όοτις καίει εαυτόν γίνεται οιά τ;ύς άλλους αιωνίως περιφερόμενη
■ ι y

Ζ, t\ZZ.·
‘Η κλείς τ;ΰ κι 7 μου καλείται ταπεινοφροσύνη. Ανευ « j ς κρούει ν. α- 

κοοασβαι, ζητεϊν είναι μάταιος κόπος. > , J ' .
'Ολόκληροι κοομικαί περίοοοι πλήρεις αγάπης είναι αναγκαϊαι ίνα πλη

ρώνω μεν εις τά ζώα τάς προς ήμας εΰεργεοιας των.

m



J* ΑΥΓΗ% Ά.τό δ/ ον τόν -κόσμον

Α Π Ο  Ο Α Ο Ν  Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο Ν

Ο ·-jtTpc-r T hoden  von \  elzcn ~i'.py.-.y. εί; τό νεωστί εκδοθ'εν έρ-
γον του «P sychoencephale S tudien» νά άποδείοη =-t τή βάσει πολ
λών παρατηρήσεων και γεγονοτων ο τι ή ψυχή είναι υλική ο ύ σία, συνιστα- 
μένη έκτου Ργω κα'. εκτή: μνήμη;, ή όποίαπεο’.οά/,/,ε'. αύτο (ό; κοίλη σφαίρα.
II παράοο;ος αϋτη ψυχή είναι /ατά τον ιατρόν τούτον αιώνια καί αναλ

λοίωτο; . εν αντιθεσει προ; τα; δια τών αισθήσεων γεννωμένα; ~y.zy.-jzy.~v.:. 
μεταόύ τών οποίων συγκαταλέγεται κα'ι ό θάνατο;.

Τό εν Λονδίνω διεθ,νε; συνέδριο·; τής ειρήνη; έτίλεσε μεγαλοπρεπή λει
τουργίαν εν τ<ο μεγάλω ναω του Αγιου ΙΙαύλου. Ινατ αυτήν ώμίλησεν ό
In g e  ττερί ένοχων τού παγκοσμίου ττολίμου. άπορρίψα; τήν εύρύτατα δια- 
διδομένην γνώμην ότι μόνο;' ένοχο; τή; εκρήςεω; τοΰ πολέμου είναι ή 
Γερμανία. «ΙΙάντε; ήμάρτομεν καί πζντε; όφείλομεν νά μετανοήσωμεν. ΙΙρέ- 
πει νά βοηθήσωμίν του; 1 ερμανού; ν άναπτύΞωσι τά προτερήμ <τά των δει- 
κνύοντε; καί ήμεΐ; τα ίδικα 'μα;.». Ό  λόγο; τοΰ Βρεττανοΰ σοφοϋ έ .—.ί-, 
ησε βαθυτάτην αίσθησιν, εκδηλωθεΐσάν καί διά τοΰ αγγλικοί τύπου.

II ρουμανική κυβέρνησι; άπηγόρευσε τήν χρήσιν τή; μαγυαρική; 
γλώσσης, τήν οποίαν ζ-.ζί,γαγον ώ; γλώσσαν τή; διδασ/.αλία; οί ίσραηλϊται 
εί; τά σχολειά των. καί άπήτησεν ύπ’ αύτών τήν χρήσιν τή; Εβραϊκή; 
ωί μητρική; γλώσση;, συμφώνως πρό; τήν συνθήκην τοΰ Τριανών.

Τα ϊοοι ;τ απήλασαν πάντα; εκείνο.υ; τού; ίερεί;. si .όποιοι δέν άνεγνώ- 
ρισαν τήν υπο τήν προστασίαν αυτών «Γώσαν εκκλησίαν», καλούμενη·/ και 
«λευκήν εκκλησίαν», επειδή αποκλείονται αύτή; si άγαμοι κληρικοί καί οί 
μοναχοί. ΙΙρό; τούτοι; εΟεσπισαν όπω; ή θρησκευτική διδασκαλία επιτρέπεται 
μονόν οι-α .συ; ΰπ*ροαινσντα; το ΐ8ον ετο; τη; ηλικία; των. και δή έν έ/.κλη- 
σίαι; καί ίδιωτικαί; οίκίαις. ούχί δε εν τώ σχολείω, άπό τοΰ όποιου έςωβελί- 
σθησαν τά θρησκευτικά. Ώσαύτω; τό βάπτισμα επιτρέπεται μόνον εί; του; 
συμπληρώσαντα; τό 18ον έτος.

Οί αντιπρόσωποι τής « ίωση; εκκλησία;» ταυτη; άπεφάσισαν όπω; α: 
μσναί μεταβληθώσιν εί; εκπαιδευτικά ιδρύματα, s-ω ; ό πατριάρχη; Τύχων 
καθαιρεθή καί όπω; οί μοναχοί εκπαιδευθώσιν εί; νοσοκόμου;. Πρό; τούτοι; 
απήτησαν παρά τοΰ παρρωσικοΰ συνεδρίου, ΐνα άρθή ό κατα τσΰ Τιλστόη ά- 
?ϊρισμέ;, τόν όπ;ϊ:ν είχεν άλλστε επιβάλει κατ’ αύτ:ΰ ή ιερά σύνσσ:; τή; 
Ρωσσία;.

Έ ν Αμερική ΰπάρχσυσι 17,885,648 καθολικοί, 477,054 οπαοοί τών 
ανατολικών έκκλησιών, 5(J7 ,(J78 Μορμόνοι, 1.600 ,000 ’Ιουδαίοι, 75,099, 
489 οιαμαρτυρόμενοι. έν οις 22,171,959 μεθοοισταί καί 21,938,700 άνα-
^απτισται. Εν Αγιω ΙΙαΰλω τό κήρυγμα ΛουΟηρανοΰ τινο; ίερέω; οιαίίοε-

1·ω

Άπό δλον τόν κόσμον »ΑΥΓΗ»

-,ν. ν.: τά; ίιαοόρου; Πολιτεία; καί πέραν αύτών'οιά του ασυρμάτου, τοΰ ο
παίου σταθμό; εχει έγκατασταΟή εί; τήν έκκλησίαν. Κατά τό παρελθόν ε- 
το; προσήλθον εί; τοΰ; κόλπου; τή; εκκλησία; άνω τοΰ ενό; εκατομμυρίου 
ανθρώπων. Κατά μέσον όρον προσήλθον κατά τά τελευταία ετη 2173 άν
θρωποι καθ' ή μέραν εί; τήν χριστιανικήν εκκλησίαν, ωργανώθησαν καθ η
μέραν τρεϊ; εκκλησία', καί έχειροτονήθησαν καθ ημέραν 1)2 πρόσωπα. U 
ολικό; αριθμό; τών άνηκόντων ει; τήν ε/./.λησίαν συμποσοϋται εν ται; II- 
νωμέναι; ΙΙολιτείαι; εί; 45,997,199. τ. έ. έπλουτίσθη ή εκκλησία άπό τοΰ 
1916 μέχρι σήμερον κατά 4,070,345 μέλη.

II τϋΓ’.κή βουλή τοΰ Butzow ε;έλε;ε τόν ειημίρ'ον C ladischefelski 
υπουργόν τή; παιδεία; τοΰ M eck lem burg-S chw erin . Ιερωμένοι είνα1 
ώσαύτω; οί πρωθυπουργοί τή; Ολλανδία; καί τή; Λϋστρία;. ο δε L loyd 
C eorges είναι, ώ; γνωστόν, πρώην ίεροκήρυ;.

Τήν 17 Σεπτεμβρίου έγιναν εν Πετρουπόλε' τά εγκαίνια τοΰ προτεσταν- 
τικοΰ ινστιτούτου, όπερ ίδρύθη πρό; καταρτισμόν ιεροκηρύκων, αναγκαίούντων 
μεγάλω; εί; τήν εν Ρωσία διαμαρτυρομένην εκκλησίαν. Λιότι τό εργον αύ- 
τή; ελαβε πλέον μεγάλην διάδοσιν μεταςύ τοΰ ρωσικού λαου. Οι ιεροκήρυ- 
κε; μεταβαίνουσιν από πόλεω; ε·.; πολιν διανύοντε; πε,ή οεκάοα; χιλιομέ
τρων. Χιλιάδε; ακροατών συνωστίζονται εν οί; τοποι; γίνεται το κήρυγμα. 
ΙΙρό πάντων μεγάλη είναι ή κίνησι; μεταςύ τών νέων, καί δή και τών φοιτη
τών. ΙΙρό; εύόδωσιν τοΰ έργου συ μί άλλου σι χρηματικώ; καί αυτοί οί λιμώτ- 
τοντε;. Το μέγεθο; τή; κινήσεω; δεικνύει τό γεγονό; ότι ή προτεσταντική 
αποστολή δεν διαθέτει πλέον 'Αγία; Γραοά; καί ότι χωρίον τι συνέλεόε τρό
φιμα, ΐνα δί αύτών άγοράση έν άντίτυπον Αγία; Γραφή;.

'() υπουργό; τή; δικαιοσύνη; τή; Γερμανία; R ad b ru ch  όστι; είναι 
σοσιαλιστή;, γράφει τά ε;ή; έν τή K u ltu rleh re  des Sozialism us : 
«Πνευματική δύναμι; τόσον τεραστία, οποία ή θρησκεία, δεν δύναται νά έςα- 
λειφθή ώ; παράγων τή; διαπαιδαγωγήσεω; καί τών μελλουσών γενεών, και 
τοΰτο εκ λόγων έχόντων σχέσιν πρό; τό θρησκευτικόν ήμών μέλλον. Λιότι ό 
πολιτισμό; ήμών δεν δύναται νά νοηθή άνευ τοΰ χριστιανισμού. Νεολαία, 
άπό τή; όποία; θά έλειπεν ή γνώσι; καί κατανόησι; τή; θρησκεία;, θά έ- 
χωρίζετο άπό τά πολυτιμότερα αγαθά τοΰ πολιτισμού ήμών, θά εχωρίζετο 
άπό τοΰ εί; τήν χριστιανικήν θρησκείαν πιστοΰ παραμένοντο; μερ5ϋ; τοΰ ε- 
θνου; διά χάσματο; πολύ μεγαλυτέρου εκείνου, οπερ χωρίζει νΰν επι ε
θνική ζημία διαμαρτυρομένου; καί καθολικού;. Ημεΐ;, οι οποίοι ανετρά- 
φημεν κατά το μάλλον ή ήττον θρησκευτικώ;. άδυνατοΰμεν νά'φαντασθώμεν 
ακριβώ; τό χάσμα τοΰτο. Άλλά καί προ; τό συμφέρον τοΰ θρησκευτικοί ή
μών μέλλοντο; δενέπιτρέπεται νά αφήσωμεν τά τέκνα ήμών άνευ προφυ- 
λακτικοΰ έμβολιασμοΰ εναντίον τοΰ λοιμικοΰ κινδύνου τή; δεισιδαιμονία;.

Ηά έςεπίπτομεν κατ’ ανάγκην εί; τά; άγροικοτέρα; καί μάλλον πρώτο-



γονοJ ;  μοριια; τη; θρησκεία;, εάν οεν ήΟελομεν μετάδωσε*. ε ί ;  τού; απογί
νου; ήμών τήν εύγενεστέραν μορφήν, ή'τι; παρεδόθη είς ήμας. Ή  θρησκευ
τική ανάγκη, παραμενουσα αν ευ καΟοδηγήσεω;, άνεςίτηλ:; ομω;, Οά ώ- 
δή-,ει ε·.; τήν άναγέννησιν καί εςάπλωσιν τή; άγριωτερα; δεισιδαιμονία;.»

ι

Δ Η Α Ω ι Σ Ι Σ

" Ε ^εκα  τζ>πογραφικών ανω μαλιώ ν όέν κατέστη δν- 
νατον να κνκλαφ ορήση άπο τον παρελθόντος Σ επ τεμ 
β ρ ίο υ  ή « Α υγή» . ' Οπως διορθωθώσι τά έκ  τής β ρα δύ
τατος κα κά  έκδίδονται νυ ν  όνο τεύχη  όμοΰ, τά τών 
μηνώ ν Σ επτεμβρίον κα ι ’Ο κτω βρίου. Δ ιά  τον αύτον  
λόγον θά κυκλοφορήοω σι μ ε τ ' ό λ ίγα ς  ή μέρας όμοΰ τά  
τεύχη  Ν οέμβριον κα ι Δ εκεμβρ ίου . Έ λ π ίζ ο μ εν  οτι θά 
τύχω μεν ο νγγνώ μη ς παρά τών φίλω ν οννόρομτιτών διά  
την  άνω μαλίαν ταύτην, ώς κα ι διά την κατω τέραν ποι
ότητα τον χάρ τον , λαμβανομένω ν νπ ' οψιν τών ορων 
τής εργα σία ς τών ένταΰθα τυπογραφείω ν κη'ι τής μ ε γ ά 
λ η ς  νπερτιμ  ή ο  έως τον χάρτον.

Ό  Έκδβτπξ

ΧΚ0 ΥΡΑ2  ΔΗΜΗΤΡ. Δικηγόρο;, Νομικο; Σ.’μβουλο; τη; Έθν. 
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Φράγκων ,όδος Βίκτ. Οΰγκώ 10 — θεσ νίκη
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λία;. Καρώτα διάιορα Ρωσσίας, Γαμπάκος 
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δυγατοποιεΐον Θεσσαλονίκη;. Στερεότη;, 
Κομψόμη;. ΦΟήνεια διακρίνουν το κατάστηθα
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δάκτωρ Πανεπιστημίου τοΰ Μονάχου 
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; Ά ρ  ιπ Χάν 1 'Οδός Έ γνατία

ΠΑΝΑΓΙΩΤϋΙΓ ΣΚΟΦΟΥ Έργοστάσιον Κ ι'τΪόυ καί Μπομπονιέ
ρων. Τό αρχαιότερον ιδρυΜν τω 1 *!>5· 
Λεωφόρος Ε θ ν ικ ή ς  Ά μυνης, Παραπήγ
ματα άριθ. (>0—15Η—Θεσσαλονίκη.

ΒΑΣΙΛ. ΜΠΑΚΟΝΙΚΑ Ία τρ η υ ν  και μικροβιολογικόν εογαστή-
οιον. Έ γνατία  άρι·ίΚ ·>·)·> (Καμάρα). Ει- 
δ ικίτης είς τ ις μικροβιολογική παθή
σεις. Έκτίλοϋνται μικροβιολογικά! /η- 
μ ικί'ι εξετάσεις οί'οον, αίματος, π τ ικ -  
λ αν, εκκριμάτων και λο'ιτών παθολογι
κών εξιδρ ομάτων καί διϋδρ.«μάτων. ’Ά 
μεσος διάγνωσι; συφιλίδος μικροσκοπι- 
κως κχί κατχ W asserm an  Εφαρμογή 
Νέ > <>0->. 8 — 10 π. μ. κχί '■>—7 μ. μ.
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