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Τούτο είναι τό περιεχόμενον τοϋ αθανάτου έργου τοΰ ενδόξου 
ποιητοΰ και μουσουργοί'. ’ Η ναγκάσθημεν να γί'ωμεν άναλυτικώτεροι 
εν τή εκθέσει αΰτοΰ, ΐνα καταστή εύληπτοτέρα ή έρευνα των θρησκευ
τικών ιδεών, τάς οποίας κηρύσσει. Ή  θαυμασία διάταξις τών μερών, 
ή ψυχική εντασις, εις την όποιαν εμβάλλει ή εν αΰτφ δράσις, ή αφθο
νία και ή χάρις τών σκηνών, ή γοητεία τών τόνων καί τών -θεμάτων 
τής μουσικής, τό θέλγητρον τών χαρακτήρων, τό άτίθασσον, τό δαιμο- 
νιον πάθος τής Kundry παρά την ήσυχον καί απλήν πίστιν τοΰ Gur- 
iiemanz, τό ψυχικόν μαρτυριον τοΰ θανασίμως πληγωμένου Άμφόρτα 
παρά την νικηφόρον, καθαράν καί αφελή μορφήν τοΰ Πάρσιφαλ, δλα 
αυτά δεσμεΰουσι καί συγκινοΰσι τον ακροατήν. Άλλα εκείνο τό όποιον 
προσδίδει εις τό δλον την δΰναμιν, ήτις τό διακρίνει, είναι ή επίσημος 
τρόπον τινά καί λειτουργική διάθεσις ή διαπνέουσα τό όλον εργον, αί 
άνταύγειαι τής εΰσεβείας καί τής κατανΰξεως, ή αισθητή παρουσία τών 
μυστηριωδών άνωτέρων δυνάμεων καί νόμων, τά θρησκευτικά προβλή
ματα, προς την λΰσιν τών οποίων οδηγεί ή εςέλιξις τοΰ έργου- προ 
πά των δμως τό γεγονός δτι, δσα ό συνθέτης εκφράζει καί κηρύσσει, 
είναι απόρροια άμεσος τών δσων αυτός ήσθάνθη καί έδοκίμασεν, τών 

εσωτερικών του αγώνων καί τών προσπαθειών του, δπα>ς ευρί] λΰσιν 
δι’ εκείνα, τά όποια είναι εις αυτόν σπουδαία καί άγια.

’Αλλά ποία είναι ή λΰσις, την οποίαν δίδει εις τό εν τή ψυχή 

του ζών θρησκευτικόν πρόβλημα, ποία είναι ή θρησκευτική διδασκαλία



την οποίαν προβάλλει, ή καλή αγγελία, ή άπολύτρωσις, την οποίαν 
κηρύσσει;

%❖ *
Βάσιν καί αφορμήν τοΰ θρησκευτικοί κηρύγματος τοϋ W agner 

αποτελεί ή κοσμοθεωρία του, ή μάλλον ή εικών τοΰ κόσμου, ως ιδία 
περιγράφει αυτήν εν τώ «Πάρσιφαλ», και ήτις Ιπλήρου την ψυχήν 
του άφ’ δτο\' προ πάντων ησκησεν έπ’αύτοΰ επιρροήν ή φιλοσοφία τοϋ 
Schopenhauer.

Ό  βίος είναι κατά τον W agner οδύνη καί θλΐψις, ή δε ΰπαρξις 
είναι άθλιότης καί πόνος. Τής ΰπάρξεως ταύτης τής έσωτερικώς ελεει
νής καί ήρειπωμένης προσωποποίησις είναι δ Άμφόρτας. Δεν είνα 
δμιος ο μόνος πάσχων" δ πιστός του υπηρέτης, ό Gurnemanz, κατα- 
τρύχεται εν τή σιγηλή απελπισία, χωρίς ούδείς νά είναι εις θέσιν να 
βοηθήση αυτόν. Άλλα καί ολόκληρον τό τάγμα των ιπποτών τοΰ Cral 
περιφέρεται ωχρόν, καχεκτικόν καί οϊκτρόν, οι μοναχοί -ίππόται νεκροΰν 
τό σώμά των καί τό βασανίζουν πιεζόμενοι υπό σκληρών αναγκών. Ό  
Τιτουρέλ ποθεί ματαίως τό μυστήριον, τό όποιον έστέρησεν αυτόν ή 
αμαρτία τοϋ υίοϋ του Άμφόρτα καί αποθνήσκει διά την στείρησιν. Καί 
αυτός ακόμη ό K litigsor, τό πονηρόν πνεΰμα, είναι εις τό βάθος τής 
ψυχής του δυστυχής καί παραπονεΐται δτι ίεΰρίσκεται εις τρομεράν α
νάγκην.

Άλλα μήπως ή Kundry δεν είναι εντελώς δυστυχής, κατερρα- 
κωμένη ψυχικώς, κατατρωγομέ^η υπό τών πάίθών, ριπτάζομένη ένθεν 
κακεΐϋεν υπό τών μάλλον αντιθέτων προς άλλήλας διαθέσεων·; Ό  προ. 
σεκτικώς μελετησας τό εργον παρατηρεί δτι δ W agner παρουσιάζει εις 
τόν αναγνώστην ή τόν θεατήν μακράν σειράν δυστυχίας καί πόνου. 
Α μέσως εν αρχή βλέπομεν τόν πάσχοντα Άμφόρταν φερόμενον επί 
φορείου καί έκπέμποντα στεναγμούς. ’Έπειτα μάς δεικνύει ό θανασί- 
μως πληγωθείς καί καταπίπτων κύκνος δτι δεν πάσχουν μόνον οί άν
θρωποι. Ολόκληρος ή φύσις στενάζει υπό τόν νόμον τοΰ παροδικού 
καί υπό τήν ανάγκην τοΰ θανάτου.. Αι νεάνιδες, αΐ όποΐαι παριστάνουν 
τα άνθη εις τήν δευτέραν πράξιν, εικόνες άνθούσης ζωής καί σφυζού- 
σης δυνάμεως, άνακράζουσιν επανειλημμένους, ωθούμενοι υπό ανεκπλή
ρωτου πόθου : «Δυστυχία! Πόσον είναι βαθύς δ πόνος». Διότι γνωρί- 
ζουσιν δτι πρέπει νά μαρανθούν καί νά άποθάνουν.

Άλλ’ δμως ό W agner δεν περιορίζεται εις τό νά δείξη εις ημάς 
τήν άθλίαν καί ελεεινήν οψιν τοΰ κόσμου, ή οποία εν μέρει τουλάχι
στον είναι αληθής καί ευρίσκει διά τούτο άπήχησιν εις τήν ψυχήν μας- 
Προχωρεί περαιτέρω, εισδύει βαθύτερον καί αποκαλύπτει δτι πηγή δ- 
λης αυτής τής άθλιότητος τοΰ κόσμου, δλου τοϋ πόνου τής ζωής, είναι 
ή αμαρτία, τήν οποίαν παριστά προ πάντων εν τή παχυλωτάτη καί ύ- 
λικωτάττ) αυτής μορφή, ώς άγριον πόθον προς ηδονήν καί υλικήν άπό- 
λαυσιν. Ό  πόθος ούτος κατέστη τόσον ισχυρός παρά τώ Klingsor, ώ
στε καθιστά αυτόν ανίκανον νά νεκρώση εν έαυτώ τήν αμαρτίαν διά 
τούτο έπεχείρησε νά άφανίση αυτήν τήν πηγήν τοΰ πόθου, έκλαμβά- 
νών τρόπον τινά κατά λέξιν τό τοΰ ευαγγελίου.

’Ώ ! εάν έγνώριζες τήν κατάοαν,
ή οποία καί καθ’ ΰπνον καί έν έγρη ,'όρσει,
καί έν τώ  θανάτω καί έν τβ ζωΓ|,
καί έν ιΓ] οδύνη καί έν τη χαρΰ,
μέ ένιοχΰει είς νέα πάθη,
καί μέ βασανίζει ατελείωτα!

Ή  κατάρα άύτη επήλθεν έπ’αύτήν, ως και αλλαχού έπημεαόσα- 
μεν (σ. 70), διότι δταν ήτένισέ ποτε τόν Σοιτήρα έκάγχασεν.

ΕΤδον... Αΰιόν. . Αυτόν 
καί έγέλασα. . . .
Τότε μέ ήτένισε τό βλέμμα του . .
Καί τώρα τόν ζητώ άπό κόσμου εις κόσμον 
Έ ν  τή ύψίστη όδύντ| ιπρβλ. σ. 7υ).

Κατά ταΰτα τήν ταραχήν εκείνην τής συνειδήσεώς της συνοδεύει 
διαρκής πόθος τής ψυχής της προς σωτηρίαν, προς άπολύτρωσιν. Ά λ
λ’ οί ριπτασμοί καί αί έν αυτή αντιθέσεις δδηγοΰσιν αυτήν εις τήν α
πελπισίαν’ διά τοΰτο, επικαλούμενη τήν βοήθειαν τού Πάρσιφαλ, ανα
φωνεί:

Έ λ ε ο ς !  Έ λ ε ο ς !
”Αν αισθάνεσαι τον  άλλων μόνον τόν πόνον είς τό βάθος τής καρ-

[δίας σου,
Κατάλαβε τώρα καί τόν ίδικόν μου!

Σαφέστερον έ'τι βλέπομεν τήν μεταξύ δυστυχίας καί αμαρτίας 
σχέσιν παρά τώ Άμφόρτα. Ή  αμαρτία έδηλητηρίασε τό αίμα του, 
τούτο δέ ρέει άδιακόπως άπό τής πληγής, τήν οποίαν φέρει επί τής



καρδίας και ή οποία δέν θεραπεύεται, άλλα προξενεί εις αυτόν μεγα- 
λύτερον πόνον, οσάκις πλησιάζει τό ιερόν μυστήριον. "Οταν προσβλεπη 
τό άγιον αίμα τοΰ G ral;

Ά ν α β λ ΰζει τό θερμόν αίμα τής αμαρτίας,
άνανεοΰμενον αιωνίως «πό τοΰ πόθου τήν πηγήν,
ιόν όποιον, άλλοίμονον! καμμία μετάνοια δέν δύναται νά τόν κα-
τασιγάστ) πλέον!

Όδΰνη λοιπόν και πόνος και δυστυχία είναι ό βίος' πηγή δέ τής 
καταστάσεως ταύτης καί αιτία είναι ή αμαρτία. Άλλ’ δμως ο W agner 
δέν είναι οπαδός τής απαισιοδοξίας, ήτις πιστεύει δτι ή κατάστασις 
αυτή δέν είναι δυνατόν νά μεταβληθη' διότι ούτε παραδέχεται δτι ό 
άνθρωπος είναι εκ φύσεοκ ον διεφθαρμένον ουτε νομίζει δτι άπώλε- 
το ά'νευ έλπίδος σωτηρίας διά τής αμαρτίας. Καί αυτός ακόμη ο K lin g- 
sor ήθελε νά είσέλθη ε!ς το ιερόν τάγμα καί έπεχείρησεν νά εξάλειψη 
τήν πηγήν τής έν αύτο) αμαρτίας, οπως κατορθιοση τοΰτο. Παραπλησι- 
όν τι παρατηροΰμεν καί εις τήν Kundry Όυχί σπανίως κατανικώνται τά 
αχαλίνωτα πάθη της υπό αγαθών ορμών' είναι πρόθυμος νά βοηθή- 
0 η, νά ανακούφιση καί νά υπηρέτηση τους έχοντας ανάγκην. Συμπο- 
νεΐ πάν δ,τι πάσχει καί κατευθύνεται δρομαίως εις τήν ’Αραβίαν διά 
νά εΰρη τό βάλσαμον, δπερ πιστεύεται δτι καταπραΰνει τούς πόνους 
τών ύπ’ αυτής παραπλανηθέντίον και περιπεσόντων τοιουτοτρόπως είς 
τήν αμαρτίαν καί τήν δυστυχίαν. Τέλος παρατηροΰμεν ότι εις το κα
κόν δέν προβαίνει ευχαρίστως καί δτι ή ψυχή της άνθίσταται εις τήν 
έκπλήρωσιν τοΰ έργου τής διαφθορέως, το όποιον ασκεί.

Δυνάμεθα επομένως νά εΥπωμεν δτι ή κοσμοθεωρία τοΰ \\ ag - 
n erφέρει χαρακτήρα ηθικόν, διότι πιστεύει δτι ό κόσμος καί τά εν αυτώ 
συμβαίνοντα δέν οφείλονται εις σιδηράν τι να αναγκαιότητά; άλλ’ εις ε
νοχήν, εις τήν πτώσιν καί τήν αμαρτίαν τοΰ ανθρώπου.

Η»% ^

’Εντεύθεν εξάγεται δτι ό βαθύτατος τονος εν τή ανθρώπινη ψυ- 
χή είναι ό πόθος προς άπολύτρωσιν. Διά τοΰτο επικαλείται διαρκώς 
αυτήν ό ’Αμφόρτας καί διά τοΰτο ικετεύει τόν Πάρσιφαλ ή Kundrv 
εντός τοΰ μαγικοΰ κήπου τοΰ Klingsor νά άπολυτρώση αυτήν. Καί 
αυτή ή φύσις κατέχεται υπό τοΰ πόθου τούτου κατά τόν ποιητήν, 6-

Τό εΰαγγέλιον τοΰ W ag n er Α Υ ΓΗ

στις χρησιμοποιεί ενταύθα προφανώς ιδέαν τοΰ ’Αποστόλου Παύλου.
’Αλλά ποιος είναι ό τρόπος; διά τίνων μέσων φθάνει ό άνθρωπος 

εις τήν άπολύτροοσιν ταύτην; Τοΰτο είναι τό πρόβλημα, δπερ επιζητεί 
νά λύση ό W agner έν τώ Πάρσιφαλ, τό πρόβλημα, τό οποίον προ 
παντός άλλου απησχόλησεν αυτόν.

’ Ας ίδωμεν πρώτον ποια μέσα προς τήν άπολύτρωσιν ταύτην ά- 
ποκλείονται ώς εσφαλμένα καί μη όδηγοΰντα εις τόν σκοπόν. Τά μέσα 
ταΰτα είναι πρώτον ή στέρησις, ή αποχή, ή άσκησις. Τό μέσον τοΰτο 
έφαρμόζουσιν δπωσδήποτε οί ϊππόται τοΰ G ral' αλλά διά τοΰτο καί 
τήκονται έν τή απελπισία' χαρακτηριστικόν είναι δτι ό Πάρσιφαλ δέν 
εμφανίζεται ώς ασκητής, δπως εκείνοι.

Σαφώς επίσης δεικνύει ό ποιητής δτι ούτε τό Νιρβάνα τής βου- 
διστικής {θρησκείας είναι Ικανόν νά κατασιγάση τόν πόθον εκείνον. 'Ό 
τι αΰτη είναι ή πεποίθησις τοΰ W agner δεικνύει ιδιαζόντως ή τύχη 
τής Kundry καί τοΰ ’Αμφόρτα.

Οταν ό τελευταίος ενθυμείται μέσα είς τάς ονειροπολήσεις του 
τούς λόγους τούς όποιους ήκουσέ ποτε κατά τινα ίεράν στιγμήν :

Λιά τής συμπάθειας θά γνωρίσω 
ο καθαρός καί αγνός,

άναφο)νεΐ :
Μου φαίνεται ότι τόν γνωρίζω :
Δέν είναι ό θάνατος;
Θάνατος! Θάνατος!
Ή  μοναδική χάρις!
Ζήσε, πατέρα μου, καϊ άφες με \* άίΒοθάνω!
’ Ας ήμποροΰσα νά δοκιμάσω
Τ ή ς αμαρτίας τόν έλαφρότατον έξιλαπμόν,
Τόν θάνατον!

Ελπίζει δτι ουδέποτε θά άνοιχθη τό Gra!, τό όποιον θά άνενέ- 
ωνε τήν ζωήν του, καί δτι τοιουτοτρόπως θά έπέφερε κατ’ ανάγκην τόν 
θάνατον είς τόν εαυτόν του. Υποχρεωμένος δμως νά άνοιξη τό G ral 
δέεται δπως έπενέγκη είς αυτόν τόν θάνατον, τό τέλος τοΰ μαρτυρίου 
του. ’Αλλά και τόν πατέρα του ικετεύει νά ζητήση παρά τοΰ Λυτρωτοΰ 
τον θάνατον ώς χάριν διά τόν υιόν του' πρός δέ τούς ίππότας άποτει- 
νόμενος κατά τινα στιγμήν ύψίστης οδύνης, ζητεί νά φονεύσωσιν αύ-



τόν, τόν αμαρτωλό λ' μαζί με τό μαρτυριόν του. Τ έλος ή προσευχή του 
κορυφοΰται εις τό επόμενον αί'τημα :

Έ λ εο ς ! Έ λ ε ο ς !
Εύβπλαγχνίαν, πολυεύσπλαγχνε!
Ε λ ευ θ έρ ω σ ε  μβ,
Κλείσε τήν πληγήν 
Λιά νά άποθάνω άγιος,
Καθαρός διά σέ καί υγιής!

Άλλ’ ή προσευχή του αΰτη δέν εισακούεται διότι δεν είναι ορ
θή. Διά τοΰτου ύποδηλοϊ ό ποιητής δτι απορρίπτει τόν βουδισμόν καί 
τήν διδασκαλίαν του. Ό  θάνατος δεν είναι άπολύτρωσις, δεν είναι τό 
ορθόν μέσον τής σωτηρίας.

Παρόμοιόν τι βλέπομεν και ε!ς τους λόγους τής Kundry, διά 
τών οποίων εξαγγέλλεται ή βουδιστική ττρός τό Νιρβάνα διάθεσις.

Ησυχίαν μόνον θέλω!
Μόνον ησυχίαν τών κουρασμένων!
Νά κοιμηθώ! Κανείς άς μή μ’ έξυπνήση!
"Οχι! ”Οχι νά κοιμηθώ! Μέ πιάνει φρίκη!

Φοβείται καί αυτόν τόν ύπνον. Διά τοΰτο προτιμά τόν θάνατον, 
τόν όποιον θεωρεί ως τό μόνον μέσον προς άπολΰτρωσιν άπό τό 
μαρτΰριον τοϋ διαρκούς πό8ου καί τοΰ έσωτερικοΰ άγώνος:

Αιώνιε ΰπνε,
Μοναδική σωτηρία,
Π ώ ς, πώς νά σέ κερδίσω ;

Άλλ’ δπως ή προσευχή τοΰ Άμφόρτα, τοιουτοτρόπως θί’δέ ή 
ίδική της εισακούεται.

’Ίσω ς δμως θά ήδύνατρ νά απολύτρωση ημάς τό εναντίον της 
άσκήσεως, ή κατάφασις τής ζωής, αί απολαύσεις τών αισθήσεων. Καί 
ένταΰθα δεικνύει είς ημάς τήν γνώμην τοϋ ποιητοΰ ή Kundry. Οταν 
προσπαθή έν τώ μαγική) κήπω τοϋ Kling.O r νά παραπλανήση τόν 
Πάρσιφαλ, λέγει προς αυτόν τά εξής, δηλωτικά τής υλικής αγάπης:

Ά φ η σ έ μ ε, θ ε ί» έ , νά σ’ αγαπώ,
Έ τ σ ι  άπολυτρώλ εις καί εμένα. 
νΑφησέ με νά κλαύσω έπί τοϋ στήθους 
’ Εκείνου, τόν όποιον έπόθησα 
Τόαον βαϋίΐά, εκείνου, τόν όποιον

Έγνώρισα καί μωρώς είρωνεΰθην.
Ά φ η σ ε νά ενωθώ  μαζί σου μίαν 
Μόνον ώραν, νά έξιλασθώ  
Διά σοϋ καί νά απολυτρωθώ 
Καί άν ακόμη Θεός καί κόσμος 
Μέ άποκηρύττη.

Καί κατωτέρω:
"Αν είσαι Λυτρωτής,
Τ ί σέ δεσμεύει, κακέ,
Νά ένω θβς μαζί μου 
Πρός σωτηρίαν μου;

Ταΰτα πάντα δηλοϋσιν δτι ή ίκανοποίησις τών αισθήσεων καί 
ή μέθη τοϋ ΰλικοΰ ερωτος άπολυτροΰσι τόν άνθρωπον. Άλλ’ ό Πάρ- 
σιφαλ άντικροΰει τήν ιδέαν ταΰτην:

Τήν δρόσον πού θά  τερματίση τόν πόνον σου,
Δέν παρέχει ή πηγή, άπό τήν οποίαν πηγάζει οΰιος.
Ή  σωτηρία δέν θά σοϋ δοθη ποτέ 
Έ φ ’ δσον δέν κλείση ή πηγή εκείνη.

"Οταν δέ τέλος, κινδυνεΰων νά γίνη θϋμα τής πλανώσης γοη
τείας της, έρχεται είς εαυτόν, αναφωνεί:

"Ω ! άθλιότης! Κ άθε σωτηρίας έξάτμισις!
”Ω! σκοτείνιασμα κοσμικής παραφροσύνης!
Έ ν  ω ζη τεϊ κανείς μέ τόσην θέρμην 
Τήν ύψίστην σωτηρίαν,
Νά τρέχη είς τήν πηγήν τής καταδίκηο!

Άλλ’ αΐ μυστικαί δυνάμεις τής φΰσεως ; Τά μαγικά μέσα αυ
τής ; Τά φάρμακα καί τά βότανα; Δέν δΰνανται καν αυτά νά ένερ- 
γήσωσι τήν άπολΰτρωσιν καί νά έλευθερώσιοσι τόν άνθρωπον άπό 
τών δεινών, τών τε υλικών καί τών ηθικών; 'Ο W agner δίδει συν
τόμους μέν, αλλά σαφώς τήν άπάντησιν. Τό λουτρόν δπερ λαμβάνει 
ό Άμφόρτας έν τή ιερά λίμνη δέν είναι ικανόν μηδέ πράϋνσιν προ
σωρινήν νά έπενέγκη, τά δέ βάλσαμα τής ’Αραβίας είς ουδέν καί αυτά 
ϊσχΰουσιν. Ά λλω ς τε είς τί θά ώφέλει ή πράϋνσις έκεΤ, δπου μόνον 
θεραπείας είναι ανάγκη;

Τήν άπολΰτρωσιν δέν άπεργάζονται ούδ’ αυτά τά μεγάλα κατορ- 
θώματα ή τά δημιουργήματα, τά όποια ένισχΰουσιν πρός στιγμήν 
τό αύτοσυναίσθημα. Τοΰτο δεικνύει ό ποιητής δι’ δσων θέτει είς τό



στόμα τοΰ Πάρσιφαλ. Λησταί καί γίγαντες τρέμουσι προ αυτού, 
ούδείς δύναται νά άντιστή είς χ ί]Λ’ ίσχΰν του, κατατροπώνει και αί'τοΰς 
τούς ίππότας τοΰ K lingsor' καί δμως παραπονειται δτι τά κατορθώ
ματα αύτοΰ είναι παιδαριώδεις πράξεις καί χαρακτηρίζει εαυτόν ως 
δειλόν καί άνόητον. Κινείται διαρκώς προς πράξιν, άλλ’ δλη αύτοΰ ή 
ένεργητικότης δέν εξαρκεί, δπαις δημιουργήση την άπολύτρωσιν μήτε 
δι’ αυτόν τόν ίδιον μήτε διά τούς άλλους.

Τέλος καί ή μετάνοια αυτή δέν Ισχύει δπως απολύτρωση τόν 
άνθρωπον. Ή  διδασκαλία τοΰ βουδισμοΰ περί τής δι’ ημών αυτών 
άπολυτρωσεως ημών δέν είναι ορθή. Έ ν  αυτή τή αρχή τοΰ έργου του 
περιγράφει τό μέσον τοΰτο της μετανοίας καί τών εξ αυτής έκπορευο- 
μένων έργων. Ό  Gurnemanz λέγει περι τής Kundry δτι διά τοιού- 
των έργων ασκεί μετάνοιαν, έξυπηρετοΰσα κατά τόν τρόπον τούτον τούς 
Ιππότας καί ώφελοΰσα εαυτήν. Άλλ’ δ,τι λέγει 6 γέρων περί τής δυ- 
νάμεως τών έ’ργων τούτων δέν εκφράζει τήν γνώμην τοΰ W agn er’ τα 
έργα τής μετανοίας ούδέν δφελος προσπορίζουσιν είς αυτήν. Λιότι εν 
τή δευτέρα πράςει εύρίσκεται πάλιν υποχείριος εις τόν Klingsor και έπι- 
τελεΐ χρέη πειρασμοί. Έ π ’ ίσης ουτε ό Πάρσιφαλ τυγχάνει τής σωτη" 
ρίας διά τών έργων τής μετανοίας ουτε ό Άμφόρτας.

Κατα συνέπειαν ούτε ή άσκησις ούτε ο θάνατος ούτε ή ηδονή 
ουτε ή δύναμις τής φύσειος ουτε τά μεγάλα κατορΟιόματα και ή διη
νεκής εργασία ουτε ή δι’ έργων μετάνοια είναι εις θέσιν νά έπενέγκω- 
σι τήν άπολύτρωσιν καί νά φέρωσι τήν διαλλαγήν καί τήν σωτηρίαν· 
Διά ποίου δμιος τρόπου είναι λοιπόν δυνατόν τοΰτο; 'Ο ποιητής 
είναι στερρώς πεπεισμένος ότι απολυτρωτικήν δύναμιν κέκτηται μόνον 
απολυτρωτικόν εργον αντικειμενικόν, εκτός τοΰ ανθρώπου τελούμενον. 
Ιο  εργον τοΰτο επετελεσεν ο «Λυτρωτής», ό <Σωτήρ», τόν όποιον 

καλεΐ καί θεόν, χωρίς δμως ουτε τήν σχέσιν αύτοΰ πρός τόν θεόν δη
μιουργόν, τόν «πανευσπλαγχνον» νά διευκρινίζω ουτε τό δνομα τοΰ 
Ίησοΰ Χριστοΰ να μεταχειρίζεται πρός χαρακτηρισμόν αύτοΰ.

Ο θεός σωτηρ οΰτος έπετέλεσε τό εργον τής άπολυτρώσεως διά 
τοΰ θα νατού του. ’Επί τοΰ σταυρού, λέγει ό Gurneinanz πρός τόν 
Πάρσιφαλ, πρέπει νά ϊδη ό α'νΟρωπος Αύτόν,

Ό σ τις  έχυσε σήμερον τό πανάγιον αίμα του
Πρός εξιλασμόν τής αμαρτίας τοΰ κόσμου.

Καί κατωτέρω διδάσκει δτι ο απολυτρωθείς άνθρωπος είναι:

Καθαρός και υγιής διά τής έξ άγάπης θυσίας τοΰ ΘεοΟ.
’Ελεύθερος από τό βάρος τής αμαρτίας καί τόν φόβον

Διά τών λόγων τούτων ύποδηλοΐ ό W agn er καί τον λόγον δι 
ον ό θάνατος εκείνος κέκτηται απολυτρωτικήν δύναμιν. Γήν δύναμιν 
ταύτην παρέχει είς αυτόν ή μέχρις αυτοθυσίας αγάπη, ο έλεος, δστις 
κινεί εις τήν υπέρ τών άλλων εργασίαν, καί το πάθος. Χαρακτηριστικό 
είναι όσα λέγονται περί τής λόγχης:

Αυτή ήνοιξεν είς τόν Σωτήρα τήν πληγήν,
Έ χ  τής όποιας μέ αί ματωμένα δακρυα
Έ κ λ α ιεν  ό θεϊκός διά τό αίσχος τής άνθρωπότητος
Μ έ τόν άγιον πόθον π ο» γεννά ή συμπάθεια.

Διά τής δυνάμεως ταύτης τής άγάπης, τής εκ τής συμπαθείας 
πηγαζούσης, μετέβαλεν ό Λυτρωτής κατά τήν τελευταίαν προ τοΰ θανά
του του νύκτα τόν άρτον και τόν οίνον εις σώμα καί αίμα έαυτοΰ, πα- 
ρασχών ούτω ε!ς τήν άπολύτρωσιν διαρκή δύναμιν και ενεργειαν.

Αμφίβολον παραμένει δμιος εάν διά τούτων άποδίδη ο ποιητής 
τάς μεταξύ τών ιπποτών κυριαρχούσας περί άπολυτρωσεως ίδεας ή εάν 
εκφράζε τήν ιδίαν αύτοΰ πεποίθησιν. Τό δεύτερον φαίνεται μάλλον 
πιθανόν" αλλά κατά πόσον άναφέρεται συγκεκριμενως είς τον Χριστόν 
καί το δι’ αύτού επιτελεσθέν εργοΑ1 τής σωτηρίας, είναι αδύνατον νά 
κρίνωμεν. Διότι δέν αποκλείεται ή παρ’ αυτού εκδοχή τοΰ Εσταυρω
μένου» ώς συμβόλου.

’Εν ω δέ τόσον συντόμως όμιλεΐ περι της άπολυτρωσεως ως 
αντικειμενικού έργου, είναι διεξόδικώτατος έν τω ζητηματι της προσοι- 
κειιόσειος αυτής υπό τού καθ’ έκαστον ανθρώπου. Προφανώς επειδή 
τό πρόβλημα τοΰτο απασχολεί αύτόν δλως ιδιαιτέρως. Διά τήν προσοι- 
κείωσιν ταύτην εκ μέρους τοΰ ανθρώπου άπαιτοΰνται δυο τινά : ή πί- 
στις καί ή αγάπη.

Ό  Πάρσιφαλ, βαπτίζων τήν Kundry, λέγει πρός αυτήν: «Πί
στευε εις τόν Λυτρωτήν». Οί ψαλμοί. κατά τήν εορτήν τού Gral κο- 
ρυφούνται είς τόν στίχον : «Μακάριοι διά τής πίστεως», είς όν άπαν
τα τό δεύτερον ήμιχόριον : «Μακάριοι διά τής άγάπης». "Οθεν ή προ- 
σοικείωσις τής σωτηρίας είναι δυνατή διά της άγάπης, διά της «δι’ άγά-



.της ένεργουμένης πίστεως» τοΰ αποστόλου τών εθνών. Και ή K undry 
μετά τό βαπτισμα, οπερ λαμβάνει παρά τοΰ Πάρσιφαλ, μονολογεί: 

Μόνον νά υπηρετώ ... νά υπηρετώ!

Άλλ’ δμως δέν είναι εντελώς σαφές, αν ό IFagner εννοεί τήν 
αγάπην τοΰ Αυτρωτού ή τήν πρός αυτόν αγάπην. “Ισως άμφότερα. 
Σαφές είναι μόνον δτι ή πίστις εκείνη, προϋπόθεσις τής αγάπης, γεν- 
ναται εκ τών συναισθημάτων τής μεταγνώσεως, έκ τής επί τή άμαρτί- 
q. θλίψεως, ητις δμως φαίνεται αποτέλεσμα τής έπιδράσεως τής κατά 
τήν Μ. Παρασκευήν συντελεσθείσης άπολυτρώσεως. Έ ν  τη γοητεία τής 
Μ. Παρασκευής άναγινώσκομεν μεταξύ άλλων καί τά εξής :

Τά δάκρυα τής μετανοίας τοΰ αμαρτωλού 
Ψεκάζουν σήμερον μέ ίεράν δρόσον 
’Αγρούς καί λειμώνας,

Ο δέ Πάρσιφαλ λέγει πρός τήν Kundry :

Έ στά λη ν καί διά τήν ίδικήν σου σωτηρίαν,
’ Αν παύσης νά ποΟής,

έννοών τόν αμαρτωλόν πόθον τής σαρκός. Τι άλλο είναι ταΰτα εϊ μη 
τό «Μετανοείτε» τών ευαγγελίων;

Ή  δι’ αγάπης λοιπόν ένεργουμένη πίστις, βασιζομένη επί τής 
μεταγνώσεως, καθιστά δυνατήν τήν άπολΰτρωσιν διά τό άτομον, με
ταβάλλει αυτήν άπό αντικειμενικής εις υποκειμενικήν.

Ά λλ’ δμως δέν είναι μόνον άφεσις τών αμαρτιών' έχει δχι μό
νον ηθικόν χαρακτήρα, αλλά καί φυσικόν, διότι απελεύθεροι τήν δε- 
σμίαν τέως καί κεκμηκυΐαν φυσικήν δΰναμιν έν τώ άνθρώπω. ’Ανα
ζωογονεί τό τε σώμα καί τήν ψυχήν, παρέχει νέας δυνάμεις είς τούς 
έξηντλημένους καί τούς θνήσκοντας, χορηγεί νέας έν γένει δυνάμεις. 
Δι’ αυτής γεννάται τό θάρρος, ή αγάπη, ή είς τό καθήκον επιμονή. 'Ο 
Τιτουρέλ άπέθανε, διότι ό Άμφόρτας δέν τολμά διά τήν συνείδησιν 
τής ενοχής νά άποκαλΰψη τό Gral. Καί αλλαχού υμνείται τοΰτο ώς 
παρέχον τήν δΰναμιν νά έπιτελώμεν τά έργα τοΰ Σωτήρος καί νά 
άγωνιζώμεθα μέ θάρρος. Έ κ  τούτων καταφαίνεται δτι ή θρησκευτικό- 
της τοΰ W agner φέρει χαρακτήρα εγκόσμιον μάλλον ή υπερβατικόν. Αί 
υπεραισ&ηταί δυνάμεις έχουσιν αξίαν διότι συνεπιφέρουσι τήν αΰξησιν 
καί τήν ένίσχυσιν τής πρός τήν ζωήν δυνάμεως' δ,τι κατωρθοΰσιν είναι

ή έξαρσις τής ζωής καί τών δυνάμεων αυτής.
Συναφής πρός ταΰτα είναι καί ό τρόπος καθ’ δν επενεργεί τό 

Gral. ’Ανεπαίσθητος ή ενέργεια αυτού, ή οποία προϋποθέτει τήν πί- 
στιν καί τήν μετάγνωσιν, μεταβάλλεται είς μαγικήν, ως βλέπομεν εξ 
δσων λέγει περί τοΰ οίνου καί τοΰ άρτου. ’Ίσω ς δμως τά ενταύθα 
νοούμενα δέον νά έρμηνευθώσιν ούχί άπό διαμαρτυρομένης άποψεως, 
άλλ’ άπό άπάψεως καθολικής ή ορθοδόξου' τοΰτο φαίνεται πιθανόν 
εάν λάβωμεν ύπ’ ό'ψιν δτι καί διά τήν ενέργειαν τοΰ Gral υπονοείται 
υποκειμενικός δρος απαραίτητος, ή καθαρότης. Διότι τί άλλο σημαί
νουν οι λόγοι τοΰ Gurncinanz όδηγοϋντος τό πρώτον τόν Πάρσιφαλ 
εις τήν τελετήν;

Διότι μόνον άν ϊΐσα ι καθαρός 
Θά σέ θρέψη καί θά  σέ ποτίση 
Τό O ral.

’Ενταύθα λοιπόν έχομεν σαφή άντίθεσιν. Ά φ ’ένός επιφέρει τό Gral 
τήν άπολΰτρωσιν, άλλ’ άφ’ ετέρου παρέχει δΰναμιν μόνον εις τούς κα
θαρούς. Διά τοΰτο άκριβώς δέν άρκεϊ είς τόν ποιητήν ή μεσίτευσις 
διά τών έν τφ Gral ενεργών άντικει με νικών γεγονότων τής σωτηρίας' 
ή άπολύτρωσις δέον νά μεταδοθή εις τούς ανθρώπους δι’ άνθρώπων. 
Οί άνθρωποι ούτοι είναι οί Ιππόται, προορισμένοι πρός τοΰτο υπό τοΰ 
θεού. Άλλ’ ούτοι κατέστησαν άνίκανοι πρός τούτο διά τής πτώσεως 
τοΰ Άμφόρτα καί διά τής άποιλείας τής ίεράς λόγχης. Κατά συνέπειαν 
δέονται καί αυτοί · σωτήρος, δστις νά καταστήση πάλιν ενεργόν δι’αύτούς 
τήν έν τώ Gral ενυπάρχουσαν άπολυτρωτικήν δΰναμιν. Ό  άνθρωπος 
ούτος, μεσίτης τής σωτηρίας, είναι ό Πάρσιφαλ. Δέν είναι επομένως ό 
Σωτήρ- τούτο είναι ό Σταυρωθείς, δστις συνετέλεσε τήν άπολΰτρωσιν 
διά τοϋ θανάτου του. Ό  Πάρσιφαλ είναι ό μεσίτης τής αντικειμενικής 
ταΰτης σωτηρίας είς τούς άνθρώπους. Τόσον οι άνθρωποι όσον καί ή 
φΰσις άπολυτροΰνται έφ’ όσον άναβλέπουσι πρός τόν άπολυτρωθέντα 
άνθρωποί Βαθεΐα θρησκευτική ιδέα! Διότι είναι γνωστή ή δύναμις 
τής θρησκευτικής πείρας εξαιρετικών άνθρώπων διά τήν πίστιν καί 
τήν ψυχήν τών πολλών.

'Υπολείπεται νΰν νά έξετάσωμεν όποιος τις άνάγκη νά είναι ό 
σωτήρ ούτος, ό επιτελών χρέη μεσίτου τής άπολυτρώσεως εις τούς άν
θρώπους, καί πώς πραγματοποιεί τό μεσιτικόν τούτο έργον;



Α Υ ΓΗ

Ό  σωττ'ιρ ούτος εστάλη υπό τοΰ Θεοί κατά κλήσιν και προορι
σμόν: ή υψίστη δύναμις ώρισεν αύτώ το υψηλόν τοΰτο υπούργημα.
Οταν ο Παρσιφαλ εμφανίζεται αίφνης είς τά δάση τοΰ G ral. συμ

περαίνει ό Curnem anz :

Μοΰ φαίνεται δτι σέ άνεγνώρισα καλά :
Κανείς δρόμος δέν φέρει πρός χό G ral 
Καί κανείς δέν θά ’μπορούσε νά χό πατήση,
Έ ά ν  αύτό χό ίδιον δέν τόν ώδήγει έδώ.

Τοιοΰτόν τι προαισθάνεται και αυτός ό ήρως, οτε πλησιάζει τέ
λος νά πληριοση τήν αποστολήν του : Είς τάς παρακλήσεις τής K u n 
dry άπαντά :

Νά λησμονήσω τήν αποστολήν μου 
Ε ίς  τής αγκάλης σου τήν περίπτυξιν;

“Οταν δέ γίνεται κύριος τής λόγχης, τήν οποίαν ειχεν αρπάσει 
από τών αμαρτωλών χειρών τοΰ Άμφόρτα 6 K lingsror, είναι πλέ
ον βέβαιος ό'τι πρΟωρίσθη υπό τοΰ θεοΰ δπως σο>ση τόν άσθενοΰντα 
ιππότην:

Δύναμαι νά θεωρήσω χόν εαυτόν μου 
“Ως προωρισμένον νά φέρω 
Ε ίς  αύτόν τήν σωτηρίαν.

Ά λλ’ ό εκλεκτός οΰτος τοΰ θεοΰ οφείλει νά διέλθη διά πολλών 
άγωνων καί θλίψεων διά νά καταστή ώριμος διά τό μέγα εργον τής 
σωτηρίας, διά τό όποιον είχε προορισί}ή. ’Αδυνατεί νά έπανεΰρη τήν 
οδόν τήν άγουσαν από τους μαγικούς κήπους τοΰ K lingsor εις τό 
G ral. Ή  κατάρα τής Kundry :

Πλάνη! Πλάνη!
Τόσον οικεία είς εμέ,
Σέ καθιστώ οδηγόν του!

εμποδίζει αυτόν. ’Αλλά καί ανεξαρτήτως τοΰτου ή φΰσις αύτοΰ 
κινεί αυτόν εις τήν περιπλάνηση·. Ά πό τήν μητέρα του έφυγε κρυ
φίως’ περιπλανώ μένος έ'φθασεν εις τό G ral- έκεΐθεν έτράπη πρός τους 
μαγικούς κήπους τοΰ K lingsoi. Καί επειδή ό περί Πάρσιφαλ μΰθος 
ούδέν τοιοΰτον περί αύτοΰ αναφέρει, μάλλλον όφείλομεν νά δεχθώμεν 
δτι ό W agner θέλει νά εκφράση διά τούτων τήν ιδέαν, δτι ό μεσίτης

τής σωτηρίας δέον νά μάθη τον κόσμον, νά άγωνισΟή πρός αύτόν καί 
νά νικήση έν τώ άγώνι τούτω, ινα ούτω καταστή ικανός νά σιόση 
αύτόν.

Τ ή ς πλάνης καί τών παθών τόν δρόμον ήλΟον,
Άλλοίμονονί
Ά γρ ία  κατάρα μέ περιεπλάνσ 
Διά νά μή εΰρω ποτέ τής σωτηρίας τήν οδόν 
Μέσα είς τήν άβατον χώραν 
’Αναρίθμητοι άνάγκαι,
'Α γώνες καί έριδες 
Μέ άπίμάκρυναν άπό τήν ατραπόν,
‘Οσάκις τήν άνεγνώριζην.
Έ κυ ρ ιεύ θη ν  άπό απελπισίαν 
Διότι έπρεπ- νά κρατήσω άμωμον 
Τό ιερόν, όιά νά τό ποοφυλάξω,
Διά νά τό σώσω έδίχθην παντός είδους «λη/άς 
Διότι δέν έπρεπε νά κάμω χρήσιν 
Αύτοΰ είς τον άγώ·\α'
'Αμόλυντον έφύλαττον αυτήν,

Τήν οποίαν τώρα έφερα όπίσω,
Ή  οποία σώα καί έκλαμπρος 
Σέ καταυγάζει έχ ιΐ,
Τοΰ G ral τήν ίεράν λόγχην.

Έ κ  τών λόγιον τούτων εξάγεται καί άλλο τι' δτι δηλαδή δέν 
έπετρέπετο νά άναμίξη ό Πάρσιφαλ είς τους κατά τοΰ κοσμου και τοΰ 
πονηρού άγώνάς του το άγιον μηδε να καταχρασθη αυτο ως μέσον 
προ; επικράτηση' ή νά μολύνη αυτο διά βιαίων πράξεων και αιματοχυ- 
σίας. Τίς ή σημασία τούτων ·δέν είνε εύκολον νά εΐπωμεν. ’Ήθελεν 
ϊσως ό W agner νά υποδήλωσή δτι ή θρησκεία πρέπει νά μένη μα
κράν τών επιγείων αγώνων; Πάντως ο Πάρσιφαλ επανεΰρε την προς 
τό Gral οδόν μόνον επειδή διετήρησε τήν ίεράν λόγχην αμόλυντον 
κατά τους μάκρους αύτοΰ αγώνας.

'Ο εκλεκτός λοιπόν τοΰ θεοΰ, δ κατά κλήσιν και προορισμόν σω- 
τήρ άπό τής αμαρτίας δοκιμάζεται δεινώς, ΐνα ουτω παρασκευασθη 
διά τό εργον του. ’Αλλά κατά ποιον τρόπον έκπληροΐ αυτό; Κατά ποι
ον τρόπον καθίσταται ικανός δπως άπολυτρώση τόν κόσμον; Διατί 
άλλαις λέξεσιν, είναι αυτός ύ εκλεκτός; Ή  άπάντησις είς τό ερώτημα



τοΰτο οδηγεί ή μάς εις τάς θεμελιώδεις Ιδέας τοϋ W ag n er, ή μουσική 
έ'κφρασις τών οποίων αποτελεί και τό διήκον θέμα δι’ δλης της μου
σικής συνθέσεως τοΰ έργου. ’Ή δη δ Άμφόρτας πριν ή έμφανισθή ό 
ΙΙάρσιφαλ ειχεν άκούσει καθ’ ύπνον εκ τοΰ ιερού τήν φωνήν:

Διά τής συμπάθειας θά  γνωρ’σν) 
ό άφελής καί άγνός· 
έλπ ιζε έπ “ «ύτόν, 
είναι ό εκλεκτός μου.

Άλλα καί τό ό'νομα τοΰ ήρωος, ως ερμηνεύει αυτό δ W agn ei, 
δεικνύει οποία έκ τών ιδιοτήτων αυτού έ'χει διά τόν ποιητήν ΰψίστην 
διά τό έργον του σημασίαν.

Σέ ώνόμασα αφελή καθαρόν « F a l p ars:
Σέ καθαοόν άφελή cP arsita l»

Είναι λοιπόν ό λυτρωτής τό μεν αφελής, τό δέ καθαρός. ”Ιδω- 
μεν έν πριότοις τί σημαίνει τό πρώτον. Ή  λέξις αφελής εμφανίζεται 
συχνά ώς ψόγος. "Οταν αί νεάνιδες, αί ΰποδυόμεναι τά άνθη τοΰ μα
γικού κήπου, πείθονται μετά ματαίας απόπειρας δτι είναι αδύνατον νά 
παρασΰρωσι τόν Πάρσιφαλ, Απομακρύνονται λέγουσαι: «’Αφήσατε τον, 
τον τρελλόν», επειδή δέν έννοεϊ τόν πόθον των καί δέν αισθάνεται τά 
θέλγητρά των. Ή  αφέλεια ή ή τρέλλα α£>τη προέρχεται ένταϋθα έκ τής 
αγνότητος τοϋ ήρωος. Καλεί δμως καί εαυτόν τρελλόν, δταν μαθών 
παρά τής Kundry τόν θάνατον τής μητρός του θρηνεί επ’ αΰτφ καί* 
κατηγορεί εαυτόν διά τοΰ θανάτου του. Ή  λέξις αύτη δέν σημαίνει 
ψόγον ενταύθα, αλλά τουναντίον αρετήν καί προτέρημα. Ό  W agner 
θελει δι’ αυτής νά δηλιυση δτι δ Πάρσιφαλ δέν είναι προσκεκολλη- 
μενος είς τά γενόμενα, είς τό παρελθόν, δτι δέν έξαρτάται έκ τής φευ- 
γαλεας παρόδου τών φαινομένου. Τρελλή ωσαύτως χαρακτηρίζεται ύπ’ 
αυτοΰ τοΰ Πάρσιφαλ καί ή διείσδυσις αύτοΰ εις τούς κήπους τοΰ 
K lin gsor.

Καί ίγώ : ό τρελλός, ό δειλός!
Έ τ ρ εξ α  πρός άγρία»; παιδιών πράξεις.

Καί αμέσως κατωτέρω:
Ό ποίω ν αμαρτιών,
’ Οποίου Ανοσίου ένοχή .
Βαρύνει άπ’ αίώνος
Τοΰ τρελλοΰ αύιοΰ τήν κεφαλήν!

Ποία είναι ή φύσις τού τρ έλ α ν  καί αφελούς tcrfhm'; Τήν απάν
τηση· εχομεν διά τής Kundry καί τοϋ διαλόγου πρός τόν Gurnem anz, 

Ή  πρώτη διηγείται περί αύτοΰ δτι άνετράφη υπό τής μητρός. 
τοι> μακράν τών ανθρώπων έν τή έρήμω' καί δταν δ Gurnemanz έρω
τά  αυτόν περί τοΰ πατρός του καί περί αύτοΰ τοϋ ϊδίου, περί της α
μαρτίας, τήν οποίαν διέπραξε φονεύσας τον άθώον κύκνον καί πεο1 
τοϋ τρόπου κατά τόν οποίον ήλθεν μέχρι τοϋ Gral, άπαντα διαρκώς 
δτι δέν γνωρίζει. Είναι λοιπόν άπηλλαγμένος τής πραγματικότητος, ε
λεύθερος πάντων τών γηΐνων δεσμών, ελεύθερος τής σκεψεως καί τών 
παντοίων προβλημάτων, τά ύποία παριβάλλουσι τόν ά'νθρωπον, άφε" 
λές τέκνον τής φύσειος.

Άλλ’ δ  αφελής καί τρελλός ούτος ανάγκη νά είναι συγχρόνως 
καί αγνό;' καί τούτο είνε πράγματι ό Πάρσιφαλ. Είναι έκ φύσεως 
καθαρός, διότι ούδέν γνωρίζει. Αγνοεί καί αυτήν τήν αγάπην. Τήν 
καθαρότητα δέ ταύτην διατηρεί καί απέναντι τών πειρασμών τής ζωής, 
τούς οποίους συμβολίζει ή Kundry. Ή  καθαρότης δμως αύτη δέν ση
μαίνει άσκησιν, ώς παρά τοίς μοναχοί;, αλλά συνίσταται είς τήν άπό 
τών κατωτέρων ορμών έλευθερίαν τή; καρδίας, εϊ; τήν άπό τής υλικής 
επιθυμίας απαλλαγήν, είς τήν παντελή αδυναμίαν τοϋ πειρασμού.

Γεννάται νϋν τό ερώτημα : Πώς διετήρησεν ό Πάρσιφαλ τήν 
καθαρότητα ταύτην καί πώς έκαλλιέργησεν αυτήν, ώστε να άποβαίνη 
διαρκώς τελειότερα; Τούτο κατέστη δυνατόν διά τής γνιόσεως, τήν ο
ποίαν παρέχει ή επί τή δυστυχία συμπάθεια. Διότι συμπάθεια είναι «ή 
ύψίστη δύναμίζ», είς αυτήν συνίσταται τό ηθικόν έργον. Αυτός ό Λυ
τρωτής έ.τετέλεσε τήν άπολύτροισιν επί τοϋ σταυρού διά τής δυνάμεως 
τής συμπάθεια;.

Μέ τήν δΰναμιν τής συμπαθεΐας
Μετέβαλβν ό κύριο ; τοΰ G ra l
Τόν άρτον καί τόν οίνον τοΰ μυστικού δείπνου
είς τό αίμα, τό όποιον έχυσεν,
ε ίς  τό σώμα, τό όποιον προσέφερεν.

Διά τή ; συμπάθειας μανθάνει δ ΙΙάρσιφαλ δτι ό βίο; είναι ο
δύνη καί δυστυχία, ’Έπειτα δτι ή βαθυτάτη αιτία τή; δυστυχίας ταύ- 
της είναι ή αμαρτία, γέννηθεΐσα έκ τού αμαρτωλού πόθου. Δέν κέκτη- 
ται δμως έκ φύσεως 6 ήρως ημών τήν συμπάθειαν ταύτην πρέπει



πρώτον νά δ.δαχθή αυτήν διά νά εννοή τήν δυστυχίαν καί νά συμπα- 
προ= Η,'τιΙν· () πθώτος, οστι; διεγείρει τήν συμπάθειαν έν τή καο- 

δία του, είναι ό Gurnemanz, δταν 6 Πάρσιφαλ έφόνευσε τόν κύκνον 
Ολίγον βραδύτεροι· πάλλει ή καρδία του έκ συμπαΟείας δταν άκοι'ιη 

τους θρήνους του Άμφόρτα έν τφ ίερφ. ’Αλλά τόν βαθύτερον λόγον 
της συγκινήσεως ταύτης τόν άγνοέΐ εϊσέτι. Είναι ανάγκη νά αίσθανΟή 
καί ψυχικάς βασάνους, ί'να κατορΟώση νά έμβαθύνη είς τό συναίσθη- 
μα τής συμπαΟείας, τόν όποιον εγεννηθη βαθμηδόν έν τή ψυχή τον.

Ιό  είδος τοΰτο τής συμπαΟείας γεννάται έν τή ψυχή του άφ ’ής 
στιγμής ήσπάσθη αυτόν ή Kundry, ή άποπλανησασα τόν ’Αμφόρταν 
καί πειρωμένη νά παρώσΰρη καί αυτόν τόν ίδιον είς τήν αμαρτίαν. 
Τώρα έννοεΐ αίφνης on αίτια τής δυστυχίας τοΰ βασιλεώς τοΰ Gral 
δεν είναι ή πληγή, άλλ’ ή αμαρτία' τοΰτο συγκρατεΐ αυτόν άπό τοΰ 
νά έπαναλάβη καί αυτός τό σφάλμα τοΰ Άμφόρτα, τήν σωτηρίαν τής 
ψυχής του όποιου άφήρεσε διά τοΰ αμαρτωλού της φιλήματος ή K un
dry.

Ό  ΰψιστος καί τελευταίος βαθμός τής συμπάθειας ταύτης είναι 
ή συμπάθεια πρός τόν λυτρωτήν αυτόν, δσης έχει περιδέσει είς ανο
σίας χεΐρας.

'Ακούω τοϋ Σωτήρος t jv  θρήνον,
Τόν θρήνον διά τήν μόλυνσιν ιοϋ ίεροϋ :
Λύτρωαέ με ά.τό τάς ενόχου; χεΐρας!
Αύτά φωνάζει μέσ ι είς τήν ψυχήν μου 
Ό  θρήνος τοϋ θϊοϋ .

Ή  υψίστη καί Ιερωτάτη αυτή συμπάθεια, ό οίκτος ούτος διά 
τόν θεόν, ελευθερώνει τόν Πάρσιφαλ άπό πάντα ταπεινόν πόθον' Καί 
δταν ή K uadry, έκθετει είς αυτόν τους εσωτερικούς της αγώνας, 
τήν απελπισίαν της, τόν πρός άπολύτρωσιν πόθον τής, καταλαμβάνεται’ 
άπό οίκτον καί συμπάθειαν καί πρός αυτήν :

Έσαχλην καί διά τήν σωτηρίαν σου,
"Αν έλευθερω θ0ς άπό τόν πόθον.

Εις οποίαν γνώσιν φθάνει διά τής συμπαΟείας εϊπομεν άνοπέ- 
ρω. Προκύπτει δμως άφ’ έαυτοΰ τό ερώτημα : Κατά πόσον παρέχει ή 
γνώσις αυτή δύναμιν πρός σωτηρίαν; Τήν άπάντησιν έχει ό W arn er 
εκ της φιλοσοφίας τοΰ Schopenhauer, τής οποίας καί πολλά άλλα Τ 
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χνη ευρίσκομεν έν τώ < Πάρσιφαλ». Γνώσις δηλαδή είναι δύναμις. ^
Αποτεινόμενος είς τήν τελευταίαν σκηνήν ό Πάρσιφαλ πρός τον 

’Αμφόρταν λέγει :
Ευλογημένη νά είναι η δύστυχία σου,
‘ II  όποια χορηγεί χήν ύψίστην τής
Συμπαΰείας ίσχύν
Καί τής καθαρωτάτης γνώβεως τήν δύναμιν
Ε ίς  τόν άτολμον τρελλον.

Μετά ταΰτα απέρχεται, φέρων τήν ίεράν λόγχην, είς τόν ναόν 
τοΰ G ral, θεραπεύει τόν άσθενοϋντα βασιλέα καί τελεί τό μυστήριον. 
Τό Gral εκπέμπει μαρμαρυγάς οπως καί η αιματωμενη λόγχη. 1 ιπ 
πόται ψάλλουσιν έν κατάνύξει :

Ύ ψ ίοτη ς σωτηρίας Όαΰμα!
Ά π ολύτρω σις είς τόν Λυτρωτήν!

Τών τελευταίων τούτων λέξεων τοΰ δραματος η σημασία είναι 
σαφής μετά τά μέχρι τοΰδε έκτεθέντα. Είναι έν πρώτοις εκτός πάσης 
αμφιβολίας δτι άναφέρονται είς τόν Λυτρωτήν, δστις δρα έν τφ Gral.

Περιβαλλόμενος υπό άνοσίων χειρών ήτο δέσμιος καί ηδυνάτει 
νά ένεργήση. Τόν ελευθερώνει ύ άφελης και αγνός, γνωρίζων διά της 
συμπαΟείας. Ή  ιδέα αυτη ενέχει τι τό παράδοξον. Ό  θεός λυτρωτής 
δέν έχει τήν δύναμιν νά υπερνικήση τάς κωλυούσας τήν ενέργειαν αύ- 
τοΰ δυνάμεις' δέεται καί αυτός άπολυτροισεως, ίνα δυνηθή νά δράση.

Τοΰτο θά ήδΰνατο νά έξηγηθή έκ τοΰ δτι ο λυτρωτής ούτος εί 
ναι συνδεδεμένος μετά τοΰ Oral, επομένως ουχί δύναμις έλευθέρως ε
νεργούσα, οϊα είναι τό άγιον πνεύμα εν τή πίστει τής εκκλησία,. Αλλ 
δμως ή ερμηνεία αυτη θά ήτο βεβιασμένη' διότι η άπολύτρωσις τοΰ λυ- 
τρωτοΰ έπιτελεΐται κυρίως διά τών δυνάμεων, αιτινες πηγάζουσιν έ , 
αύτοΰ τοΰ ίδίου. Πιθανώτερον είναι οτι ό W agner έγραψε τούς στί
χους τούτους έξ έχθρότητος πρός τήν εκκλησίαν, έν τή οποία ό Αυτρω 
τής είναι συνδεδεμένος πρός τύπους καί ιεροτελεστίας. Κατά συνέπειαν 
θέλει νά εί'πη δτι ή απολυτρωτική δύναμις, τήν οποίαν κεκτημεθά έν 
τώ Χριστφ, δέοννά απαλλαγή τών άνΟρω πίνων τύπων καί τών άνθρω- 
πίνων διδασκαλιών καί πλανών. "Οπου κυριαρχοΰσιν οι ιερείς,, όπου κη
ρύσσονται βαθυστόχαστοι διδασκαλίαι καί δπου δεν δυνανται να νοη 
σωσι τήν άνθρώπίνην ψυχήν διά τής συμπαΟείας, εκεί δέ'  εϊιαι εις



θέσιν ό λυτρωτής νά επιτελέση τό έργον του.
Έάν τοΰτο υπονοή ό W agner, τότε είναι φανερόν δτι εν τώ 

έ'ργω, τό όποιον άνελΰσαμεν, δέν κηρύσσει νέαν θρησκείαν, άλλα αυτήν 
τήν χριστιανικήν, άπηλλαγμένην δμοις δλων εκείνων, τά όποια κατά 
τήν γνό>μην του έμποδίζουσι τήν πλήρη αυτής ένέργειαν. Ό  Χριστι
ανισμός αύτοΰ eivui ελεύθερος πάσης παραδόσεως καί ούδεμίαν έ'χει 
σχέσιν πρός τάς ίστορικώς γεννηθείσας μορφάς αύτοΰ, αί όποιαι πε- 
ριορίζουσιν καί δεσμεύουσιν αυτόν, ώς πιστεύει. Τόν πυρήνα τής 
κεκαθαρμένης ταΰτης θρησκείας αποτελεί ή άπολύτρωσις ή έπετελε- 
σθεΐσα διό τοΰ σταυρικοΰ {θανάτου τοΰ Λυτρωτοΰ. 'Η  άπολύτρωσις 
δέ αΰτη είναι τό μέν απαλλαγή άπό τής αμαρτίας, τό δέ άπελευθέ- 
ρωσις τής δεσμευθείσης ζωικής δυνάμεως. 'Ο καθ’ έκαστον άνθρωπος 
γίνεται μέτοχος αυτής έφ’ οσον συναισθάνεται αυτήν, έφ’ δσον ζή 
αυτήν διά τής πίστεως καί τής αγάπης. Είς τοΰτο δμ(υς οδηγείται 
διά τών σεσωσμένων, διά τής νοοΰσης συμπαθείας καθαρών άνθρώ- 
πων. Καί ου μόνον γίνεται μέτοχο; αυτής ό άνθρωπος, αλλά καί πρι'- 
πει νά γίνεται μέτοχο; αυτής' διότι ό W agner εΐναι βαθύτατα πε
πεισμένος δτι ή θρησκεία, καί δή ώς αντιλαμβάνεται αυτήν, είναι 
τό ΰψιστον έν τοΐς άνθρώποις, δτι ειναί τι άναγκαΐον καί απαραίτη
τον, δτι είναι ή μόνη δΰναμις, ήτι; καθιστά τόν βίον άξιον νά τόν 
ζή τις, καθαγιάζουσα αυτόν διά τών ύψίστων αξιών καί τών εύγενε- 
στάτων ιδανικών.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΝ

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΟΝ Δ ΙΚ Α Σ Τ Η Ν  ΚΑΙ ΤΟΝ Α Ν Α Κ Ρ ΙΤ Η Ν

ΑΙ Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Κ Α Ι  Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ  ΚΑΙ Ο Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Σ

Ή  ψυχολογία μόλις κατά τούς νεωτάτους χρόνους έξειλίχθη  είς  αύτο- 
τβλή επιστήμην, εί κα'ι ανήκει είς τάς παλαιοτάτας έπιστήμας τοϋ ευρωπαϊ
κού πολιτισμού. Έ π Ι  μακρόν χρόνον δουλεύουσα είς τήν μεταφυσικήν καί απ’ 
αυτής έξαρτωμένη, μόλις περί τά μέσα τοΰ παρελθόντος αίώνος κατώρθωσε 
νά απαλλαγή αυτής, δτε κλονισθέντος τοϋ κύρους τής έκ τών προιέρων και 
τήν εμπειρίαν περιφρονούσης φιλοσοφίας, έτράπΐ|σαν οί τών επιστημών τού 
πνεύματος θεράποντες έπΐ τήν είς πάντας σχεδ >ν τούς κλάδους τών επιστη
μών τούτων εφαρμογήν τ ίν  μεθόδων τών φυσικών επιστημών, ών τά κατορ
θώματα εΐχον προκαλέσϊΐ τόν θαυμασμόν. Ε ίς  τήν εφαρμογήν τών μεθόδων 
τούτων καί έν τή ψυχολο/ία όφείλομεν τήν πειραματικήν λεγομένην ψυχολο
γίαν, ής Ιδρυτής μέν έγένετο ό F e c lin e r , πκ>ήγαγε δέ ό πολύς W u n d t. Ο ύ
τε  ό έι θουσιασμός οδτε αί μεγάλαι ελπίδες, £ίς έπΐ τής ψυχολογίας ταΰτης έ- 
στήριξαν, έδικαιώθησαν έντελώς υπό τού χρόνου’ <\ συναίσθησις δτι ή α ν 
θρώπινη ψυχή έξελίσσεται τή βοήθεια τών πολλαπλών παραγόντων τοϋ περι
βάλλοντος καί ή τροπή τής φιλοσοφίας καί τής επιστήμης έν γένει έπ ΐ τήν 
έρευναν τοϋ πολιτισμού έπήνεγκαν μεγόλην άλλοίωσιν είς  τάς αντιλήψεις και 
μεθόδους τών ψυχολόγων- Καί συνεχίζονται μέν at αναλύσεις καί a i πειρα- 
ματικαί έρευναι τών άνωτέρων ψυχικών λειτουργιών κατά τάς μεθόδους, ας 
είσηγήθει ό K nlpe, άλλ* ομως τόσον αί γνώμαι τοΰ K riig e r , τοΰ διαδόχου

Κ α τ ά  π α ρ ά χ λ η σ ι ν  π ο λ λ ώ ν  i x  τ ώ ν  x  χ. σ υ ι δ ρ ο μ η τ ώ ν  ά ν ε δ η μ ο σ ι ε ν -  
α ο μ ε ν  έν  τ ώ  π ρ ο η γ ο ν μ έ ν φ  τ εύ χ ε ι  τ ιν άς  τώ ν  μ ελετώ ν ,  ο ϊ τ ι ν ε ς  ε ΐχ ο ν  δ η μ ο -  
o itv& jj  είς τ ά  τ εύ χ ε ι  ι ο ν  π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς  έ τ ο υ ς ,  ε π ε ι δ ή  ε ν ε χ α  ιή ς  έ λ λ ι π ο ϊ ς  
τ ότ ε  δ ι ε χ π ε ρ α ι ώ α ε ω ς  τοΰ π ε ρ ι ο δ ι κ ο ύ  κ α ι  χ ά ρ ις  ε ι ς  τήν  α υ θ α ι ρ ε σ ί α ν  τ α χ υ 
δ ρ ο μ ι κ ώ ν  τ ιν ω ν  δ ια ν ο μ έ ω ν ,  ο ί  π λ ε ΐ α τ ο ι  τ ώ ν  χ. χ .  σ υ ν δ ρ ο μ η τ ώ ν  ελ ά χ ισ τα ,  
τ ιν έ ς  δ ε  χαΐ ο ν δ εν  τ ε ν χ ο ς τ α ϋ  π ρ ώ τ ο υ  έ τ ο υ ς  ε λ α β ο ν .  Αιά τ όν  α υ τόν  λόγον,  
ά ν α δ η μ ο ο ι ε ν ο μ ε ν  χ α ΐ  £ν τφ  π α ρ ό ν τ ι  τ εύ χ ε ι  τ ιν ά ς  ά χ ό μ η  έ ξ  α υ τ ώ ν .



ΐοΰ W illi J t , ι'ίσον καί ή ενθουσιώδης υποδοχή τών«Ειδών τής ξω ής»ιοΰ S[ ra il" 
ger, ΐ\α είς ταΰτα μόνον περιοριτΛώ, δεικνυ ^υσι τ >)V έπελΟουβαν μεταβολήν. 
Παρά ταΰτα ή π ιραματική ψυχολογ'α, έφ’ δσον -τεδιορίζεται εντός τών π ρε
πόντων ύρ'ων, ου μόνον είναι π ιλΰτιμον συμπλήρομα τής κα 11 όλου ψυχο
λογίας, αλλά καί μάλιστα χρήσιμος διά τόν πρακτικόν β 'ον, οός δεικνϋουσιν 
αί έφαρμογαί αυτής έν τή παιδαγ<ογική,, τή ίαερική, τή οίκονομολογία καί τή 
δικαστική π ρ ά ϊει. Τάς έν τή τελευταία ταύτι) έφαρμογά- θέλομεν έςετάσει 
έν σειρά συντόμων π.ια/μαιειϋν έ.τί τή βάσει τόν  σχ τικών εογων τών κα θη 
γητών E risin am i, Ε . S tern  καί M arhe.

Κατά τάς ανακρίσεις τών μαρτύρων και κατά τάς έπΐ δικαστηρί
ου καταθέσεις αυτών παρατηρειται συνηθέστατα δτι αί καταθέσεις αΰ- 
ται διαφέρουσι κατά τό μάλλον ή ήττον άλλήλων. Τοΰτο εχει μεγάλην 
σπουδαιότητα. Διότι πρός πιστοποίησιν έπΐ παραδείγματι της ταυτότη- 
τος τοΰ δράστου έχει πολλήν σημασίαν ή έξακρίβιοσις τοΰ σχήματος 
και τοΰ χρώματος τοΰ πίλου, δν έφερε, τοΰ έπενδύτου κ.τ.λ. Έάν λοι
πόν αϊ καταθέσεις τών μαρτύριον δέν είναι σύμφωνοι πρός άλλήλας, 
αί γεννώμεναι δυσχέρειαι είναι μεγάλαι. \ιότι ή ά'νευ προκαταλήψεως 
εξακρίβωσις τών πράγματι γενομένων στηρίζεται προ πάντων επί τών 
μαρτυρικών καταθέσεων. Τάς δυσχερείας ταυτας περιορίζει ή ψυχολο
γία άναλαβοϋσα τήν έρευναν τών αιτίων τής ασυμφωνίας ταΰτης καί 
προβάλλουσα είς τόν ανακριτήν και τόν δικαστήν κανόνας τινάς στηρι
γμένους επί τών πορισμάτων τής έρεΰνης ταΰτης

Τά αίτια τής ασυμφωνίας ταΰτης τών καταθέσεων αυτοπτών 
καί αυτηκόων μαρτύρων είναι κυρίως τά εξής τέσσαρα : Πρώτον ό μάρ- 
τυς (ως καί ό κατήγορος καί ό κατηγορούμενο;) δύναται νά έχη συμ
φέρον δπως άποκρΰψη ή διαστρέψη τήν αλήθειαν’ ή αιτία συνεπώς 
τής ασυμφωνίας πηγάζει ένταΰθα έκ τή; β ο υ λ ή α ιω ς .  Είναι φανερόν 
δτι εναντίον τής περι πτώσεως ταΰτης ουδέν δυνάμεθα ά'λλο πλήν τοΰ 
άποκλεισμοΰ τών μαρτύρων έκείνιον, οϊτινες εύρίσκονται είς σχέσιν συγ- 
γενείας πρός τόν κατηγορούμενον. Ί Ι  ανακριβής μαρτυρία οφείλεται 
δεύτερον εις τήν ελλ ιπή  ή έαφ αλ μ έν η ν  ά·,’τί\ηψ:ν  τοΰ μάρτυρος. 
Ό  μάρτυς είδεν, ήκουσεν, άντελήφθη ουχί όρθώς τά πράγματα. Τρίτη 
αιτία έλλιποΰ; ή άνακ.ριβοΰς μαρτυρία; είναι ή ά α ^ έ ν ε ια  τ ή ;  μνή
μ η ; ,^  ελλιπής καί πλήρη: χασμάτων άνάπλασις τών δσων ό μάρτυς 
είδεν καί ήκουσε’ τοΰτο δέ διότι συνήθως ή έξέτασι; γίνεται μετά πα-

ρέλευσιν ουχί μόνον ωρών τίνων, αλλά ημερών, εβδομάδων, μηνών, 
ενίοτε δε καί έτών άπό τοΰ χρόνου, καθ’ δν έγένετο ή πράξι;, ής την 
εξακρίβωσιν ζητοΰμεν. Τέταρτον τέλος δύναται δ ανακριτής ή ό δικα
στή; νά έπιδράση διά ίων έρωτήσίων αυτοί επί τοΰ μάρτυρος- αίτι
α δήλα δή τής Ανακριβούς καταθέσεω; είναι ή δι ' υ π ο β ο λ ή ;  επ ιδρ ά*  
σ ι ;  τοΰ «Οίδτώντος επί τόν μάρτυρα.

Έ ν  τοΐ; έΐίομένοις θέλομεν εξετάσει λεΛτομερέστερον τάς τρεις τε
λευταίας περιπτώσεις. 'Όπ*ν πολλοί άνθρωποι β/.έπωσι τό αυτό άντι- 
xci;lEvov δέν σημαίνει δτι έχουσι καί τάς αυτάς αναλήψεις αυτοΰ" α ν  
τ <: είναι κατά τό πλειστον διάφοροι. Διότι ή άνπληψις έξαρτάτάΙ Ή  
πολλών παραγόντων, περί ιόν δέν είναι δυνατόν Yu πραγματευθώμεν 
ένταΰθα' τοΰτο μόνον αρκεί νά σ»(ά'έι ί)οώμεν ori ή είκιον αντικειμένου 
ή συμβάντος, ήν έν τη ήιίων έχομεν, είναι κατά κανόνα λίαν
ατελής-. ΛιεοχόΛέίΙι,ί χ. εκατοντάκις προ οικίας τι να; χωρίς να παρα- 
ΐηρησωμεν 3ν, υπεράνω τής θύρας υπάρχει έν:ε,τειχισμένόν ανάγ<\υη ον 
Γ̂ΐ’̂ ναστρεφόμεθα πολλάκις μετ’ ανθρώ.ϊΟΰ τίνος,. αδυνατοΰμεν δμως 
έρωτώμενοι νά καθορίσωμεν τό χρώμα τή; κόμης αΰτοΰ, τό σχήμα 
τοΰ πώγωνος κ. τ. λ, λ! όνον δταν συγκεντρώσωμεν τήν προσοχήν 
ημών άποκλειστυιώς εις αυτά, είναι δυνατόν νά εΐπωμέν τι περί αυ
τών μετά βεβάιότητος, «Τ·ς απέδειξαν άρκοΰντως τά γενόμενα ψυχολο
γικό πείσματα. Πολν μάλλον Ισχΰουσι τάνωτέρω προκειμένου περί 
<δ<·ΛΛΚιμένων, τά όποια απαξ μόνον εϊδομεν, ή περί συμβάντων, απερ 
ίξέτυλίχθησαν ταχέως προ τών οφθαλμών ημών, Διαβαίνομεν άπό πεζο
δρομίου ε’ς πεζοδρόμιον, προσέχοντες συγχρόνως ΐνα μή καταπατηθώ^ 
μεν υπό διερχομένης αμάξης. Αίφνης άκοΰομεν κραυγάς, στρέφομεν 
έντρομοι τήν κεφαλήν καί παρατηροΰμεν δτι υπό τους τραχοΰς σφαδά
ζει μικρός παΐς. Ό  ανακριτής 'Ζητεί νά μάθη παο’ ημών έάν ό αμαξη
λάτης έκάλεσεν εις προσοχήν διά τής σειρήνας. IΓκρι τούτου όμως οΰ- 
δέν εϊμεθα εις θέσιν νά πληροφορήσουμεν αυτόν, απλοΰστατα διότι ή 
προσχή ημών ήτο έστραμμένη αλλαχόΰ.

Έάν ό εξεταζόμενος περιωρίζετο εϊς τήν βεβαίώσιν δτι δέν ήδ υ- 
νήθη νά άνπληφθρ, τό κακόν δέν θά ήτο μέγα. Δυστυχώς ό ανθρ οπος 
συμπληροΐ άκουσίοκ καί άσυναισθήτο»; τήν κτηθεΐσαν εικόνα, διότι 
προσλαμβάνει αυτήν διά παλαιών παραστάσεων. Ο Γόο διαστρέφει, ένίοτε 
μάλιστα οΰσιοιδώ;, τά πράγματα.



ΑΥΓΗ

Η διαστροφή «{ίτη, ή όφειλομέντ) εϊς τό Ιλλίπες τ%  άντάη- 
Γ - ς καΐ. " ί)ν συΜ·πληρώσιν αυτής έκ τοί πλούπνυ τών παραστάσεων 
ημών. καθίσταται μεγαλύτερα δταν a jp r tr ig  καί ό δεύτερος παράγων 
»ί α α ,^ ε,α  τη; μνημηςy  Ό  μάρτυς άντελήφίίη μ ^  τά συμβάν'.' ά Μ  

L τη παρο ι,ι του χρόνου τινα ή πολλά σΓοιχεία α'υτσδ, οί«Λωδεί$ 
Λί.τΓομερειαι εξεπεσαν τή; μνϊ,μ,,; αυτού. Άκουσίως καί άσυναισθή-
».'* λ ,U' Τι'' σι'μπληρωσιν τοΰ χάσματόζ. Οντω δημιουογεΐται υπό 
t o y  ϊ ν σ γούτων παοαγόντων, τη ; έσφαλμένης Γ, έλ/ίι**ς άνηληψεως
* d Tfi? «σίϊενειάς trj? μνήμης.· είχών τών γένομένων π ό ί»  όλίγον 
ά νταποκρινομένη είς τήν αλήθειαν.

Εΐς τους δυο τούτους παράγοντας προστίθεται & τρίτος, ή δι’ ύπο- 
Πολη* επίόρασι; επί τόν .μάρτυρα. ’Ή δη τό γεγονός δτι εξετάζεται τις 
α>, μαρτιι, άσκεϊ επ άι'τόν έπίδ’ρασίν τινα' έρωταπϊΐ ,ταντοΐα πράγματα' 
κ «  πιστεύει on πρέπει έν πάση περιπαίζει νά: γνωρίζη Sod ^,,'τεΐ παρ’ 
αυτοΰ ό δ ι ε τ ή ς .  Και ϊσως μέν διατελδϊ κατ’ άρχά? έν αμφίβολό/άλ>ΐ’ 
ό δικαστής προσπαθεί νά βθηί)ησι) ^ήν μνήμην αυτοΰ: * Γνωρίζετε 
βεβαίο)ς» ΐ) «είναι δυνατόν νά ενί)υμήσί)ε ακόμη'» και πράγματι Λ 
ί: β ρ ί ζ ε ι  κάι ενίίυμέιτοίι η μάλλον νομίζει δη γνωρίζει καί
<·' ι·υμεΐτακ (1 δικαστής δίδει εις τον μάρτυρα- ώρισμένην 1 τινά άπο- 
1,11 ν, Λ,8*σμδνην τίνά κίάτευίΗινσιν, ί/ας έπιδρά gif1 αλοιν τών λειτοιιρ* 
Υιων τη, σιινεΐ'ίήσε.ος αοτοΰ. ’ΛναπλάΓΓσνΓαι παραστάσεις μεθ' ολων 
t*v  </\Μ)Μβ·η»ϊ αλΐ|ίίών αναμνήσεοιν, ο δΙ μάρ>τύς εκλαμβάνει αυτάς 

jfc/ι pStosl Jgd fjla im  81ς τι)ν κ« Γάί>εσιν αυτοί μετά πλήρους 
βεβαιότητάς, Τό κακοΊ*1 γίνέιτΑ ιίεΐζον α r<(V Ρ δικαστής βοηί>ϊ| Τ0ν 
μάρτυρα δι’ ερωτήσεων άπαιτουσών ώς άπιίντησίν’ v«t >1 &Χ*< πόλλάκί? 
δε ij διατυπωσις τής ερωτήσεως ή ό  τόνος αυτής ύπο$ή£άυίΛν οποίαν 
H.Ttvri|oiv αναμένει ό δικαστής, ενίοτε δέ προϋποθέτει ή £-0 c&t1|tac 
π κχγματα τά όποια αποδέχεται δι’ αυτό τοΰτο καί ό μάρτυς, καίπερ 
μη αντιλτ)φ8είς αυτά. Έάν ό δικαστής έροτήση, μή τυχόν τό πρόσω- 
πον, περί ου πρόκειται, έ'φερε ερυθρόν μανδυλιον είς τήν χεϊρα,

I) Αί Απαντήσεις περί τοΰ χρώματος των κιόνων τοϋ πανεπιστημίου τής 
Βόννης μόνον κατά 20 ο)ο ήσαν ό νΟαι, εί καί οί φοιτηταί έβλεπον αυτούς καθ’ 
έχάστην. Τ ό  αυτό συνέβη καί Λερί τάς θύρας τής κυρίας εισόδου (16ακις ό 
όρθός αριθμός καί 7ακις εσφαλμένος).
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έκφρασθή δέ ή λέξις «ερυθρόν» μετ’ έμφάσεως, είναι παρευθυς βέ
βαιον δτι τοΰτο έφερε μανδυλιον. ’Ή  έάν απευθυνθή είς τόν μάρ
τυρα ή εξής έρώτησις: «ό κατηγορούμενος εφερε  ̂ φαιόν πίλον' δεν 
τόν π α ρ ετη ρ ή σ α τεό  μάρτυς ί»ά παραχθή πολύ ευκόλως εις καταφα- 
τικήν άπάντησιν, θά πιστεύση δέ καί άύτός δτι παρετήρησε τοιοΰτο 
πράγμα. Ταΰτα πάντα άποδεικνύονται πειραματικώς. Έάν λ. χ. εί, 
ομάδα προσώπων, δι’ ών πειραματιζόμεθα, δείξωμεν χρυσοΰν νόμισμα 
καί έρωτήσωμεν έπειτα αυτά είς ποιον μέρος τοΰ νομίσματος τουτου 
έκειτο ή οπή, ήτις δμως πραγματικώς δέν υπήρχε, θά παρατηρήσω- 
μεν δτι αέγα μέοος τών προσώπων τούτων θά όρίσΙΊ ήμΐν επακριβώς 
τήν εν τώ νομίσματι θέσιν τής οπής, τινές θά βεβαιώσωσιν δτι δέν 
δύνανται νά όρίσωσι τήν θέσιν αυτής, άλλοι δτι δέν παρετήρησαν την 
οπήν και ελάχιστοι μόνον θά άπαντήσωσι μετά βεβαιότητος δτι ουδό
λως ύπήρχεν οπή έν τφ νομίσματι. (').

Διά τών μέχρι τοΰδε ειρημενο>ν έξητάσίίησαν οί διάφοροι παρά
γοντες τής ανακριβούς καταθέσεως έκαστος χωριστά. Έγένοντο δμως 
και πειράματα κατά τά όποια έλήφθη φροντίς δπως τά ύπό  ̂ ερευνάν 
φαινόμενα τελώνται ακριβώς, ύφ’ ους καί έν τφ και) ημέραν βίφ 
δρους. Γνωστότατα είναι τά τοΰ γλωσσολόγου von Liszt, δι’ ών άπο- 
δεικνύεται σαφέστατα ή άναξιοπιστία τών μαρτυρικών καταθέσεων.

1) Κατά τά πειράματα τοϋ E rism a n n , δστις έζήτησε παρά τών ακροα
τών αύτοΰ τήν απόδοση· διηγήματος, ίίπερ άνέγνωσεν αύτοίς, έκ πεντήκοντα 
στοιχείων, εξ ών άπετδλεϊτο τό διήγημα, άπέδωκεν ή μέν άρίστη μνήμη 33, 
ή δέ χειρίστη 6. Μ ϊλλον ένδιαφέρουσαι ομωο είναι αί διαστροφαί τοϋ διηγή
ματος. Τ ά  20 ετη  αύτοΰ μετεβλήθησαν είς 200, ή Βαγδάτη είς  Βαβυλώνα, ό 
ήρως είς Χαλίφην κ. τ . λ. κ. τ . λ. Τό συμπέρασμα είναι δτι έκ τών είκοσι 
καί πέντε προσώπων, άπερ μετεϊχον τοΰ πειράματος, μόνον τρία απέδωκαν 
όρθώς τά έν τφ διηγήματι, επτά εΐχον συνείδησιν τών έν τή μνήμη αύτών 
χασμάτων, καί δέκα πέντε συνεπλήρουν τά χάσματα ταϋτα δι’ ανακριβών λ ε
πτομερειών. Ω σα ύ τω ς οί περί ττιν ψυχολογίαν τής φήμης ερευναι τοϋ Stern 
απέδειξαν ούσιώδεις αλλοιώσεις κατα τήν τρίτην ήδη καί τετάρτην άναδιή- 

γησιν.



Δημιονργεΐτβι λ. χ. συγκέντρωσίς τις κατά τήν οποίαν συζητούνται 
διάφορα επιστημονικά ζητήματα. Αί γνώμαι τών παρόντων διχάζον
ται, πασα συνεννόησις καθίσταται αδύνατος καί ό ερεθισμός τών συ- 
,ητοΰντων αυξάνει όλονέν. ’Ιδία δέ διακρίνονται επί νευρικότητι δυο 
εκ τών παροντοον εκ τών οποίων δ έτερος εγείρεται τέλος της θέσεώς 
του καί αναφωνεί πρός τον άλλον : « Ά ?  διακόψωμεν τήν συζήτησή 
μαζί σας ουδεμια συνεννόησις είναι δυνατή επί τών ζητημάτων τού
των». Ούτος άναπηδα τής θέσεώς του, εξάγει περίστροφον καί όρμά 
κατά τού εκστομίσαντρς τάς φράσεις έκείνας. Τότε σπεύδουσί τ.νες τών 
παρόντων, συγκρατοΰσιν αυτόν καί άποσοβοΰσιν οΰτω τό άπειλοΰμε- 
νον κακόν.

Ολόκληρος αΰτη ί| σκηνή παρεσκευάσθη υπό τών δύο τούτων 
κυρίων, χωρίς οι λοιποί νά γνωρίζωσί τι, εκλαβόντες συνεπώς τά δια- 
δραματισθέντα ώς πραγματικά. Καί τώρα έρχεται ή ανάκρισις. Επειδή 
παντες οι παρόντες παρηκολοΰθησαν τήν τε συζήτησιν καί τά γενόμε- 
να μετά τίνος προσοχής, θά άνέμενέ τις δτι αί καταθέσεις αυτών δέν 
ι)« διέφερον πολύ άλλήλων. Καί δμως παν τουναντίον συμβαίνει. 
Έ ν  πρώτοι? πολλοί τών μετασχόντων τής συζητήσεως δέν δΰνανται 
vu εϊπωσι τις έκ τών δύο κυρίων προσέβαλε πρώτος τον άλλον' διότι 
εν τή γενική ταραχή ητο δύσκολον νά προσέξωσιν είς τούτο. Άλλ’ 
ούτε πότε εφθασεν ή έρις είς τό ΰψιστον αυτής σημεΐον ήδυνήθησαν 
νά εϊπωσι πολλοί, έν φ τινες έβεβαίουν δτι έρρίφθη πυροβολισμός. 
Υπό τών πλείστων άπεδόθησαν of λόγοι τού πρώτου εκ τών δημιουο- 

γησάντων τήν εριν δλως εσφαλμένος- οΰτω λ. χ. κατά τινας εϊπεν 
ούτο, τά εςη?: «Μαζί σας είναι έντελώς αδύνατον νά συζητή τις επι
στημονικά ζητήματα» ή «ουδέν εννοείτε- καλύτερον νά σιωπάτε» καί 
άλλα παραπλήσια. Τινέ? πάλιν έβεβαίωσαν δτι δ πρώτο? τών έρι- 
σάντων ώρμησεν εναντίον τοϋ δευτέρου ή δτι ύψωσε τήν χεΐρα δπως 
πλήξη αυτόν ή καί δτι έπληξεν αυτόν καί ήνάγκασεν οΰτω νά άμυνθή 
Παρ’ άλλων τέλος ύπεστηρίχθη δτι οΰδεμία έρις συνέβη. ΙΙρός δέ τού
τοι? οι πλειστοι δέν ήσαν είς θέσιν νά εϊπωσι τις έκ τών παρόντων 
έσπευσε νά διαχωρίση τούς άντιμαχομένους. ( ι)

1) Αι καταθέσεις περιεϊχον 58 ο 'ο  σ φ ά λ μ α τα ,  τ ά  όποια άνήλθον έν τί] 
ά π ο δ ό σ η  τού ΰψίοτου σημείου τής Ιριδος είς ?4 ο)ο.

Σημειωτέον δτι τοιαύτα πειράματα έγένοντό πολλάκις και υπό 
πολλών μετά τών αυτών σταθερώ? αποτελεσμάτων. Άποδεικνύεται 
οΰτω ό πόσον αναξιόπιστοι είναι αι μαρτυρικαί καταθέσεις καί όπόσον 
επιφυλακτικός δέον νά είναι πρός αύτάς ό δικαστής. ’Αλλά συγχρόνως 
καταφαίνεται δτι δέν πρόκειται κατ’ ανάγκην περί εκουσίων καί σκο- ■ ♦
πίμων διαστροφών τής αλήθειας. Τρίτον τά συμπεράσματα ταΰτα έπι- 
βάλλουσιν είς τόν δικαστήν τό καθήκον νά προσεχή πολύ .περί τήν 
διατΰπωσιν καί τήν έκφρασιν τών ερωτήσεων αύτοΰ, ινα μή άσκη δι 
αυτών υποβολήν επί τόν μάρτυρα, τείνοντα νά δώση εις αυτόν τήν 
ποθουμένην άπάντησιν. Οί παρακολουθήσαντες έκδίκασιν υποθέσεων 
έν δικαστηρίοις γνωρίζουσιν δτι είς τό σφάλμα τοΰτο ύποπίπτουσι 
συχνά οί δικασταί, διότι ή ψυχολογία τής μαρτυρικής καταθέσεως είναι 
είς αυτούς «άγνωστος κατα το πλεΐστον.

Άλλ ή μαρτυρική κατάθεσις δέν αποδεικνυεται πολλακις ανα
κριβής μόνον δταν ό μέν καταθέση διάφορα τοΰ άλλου- ενίοτε συμβαί
νει καί τοΰτο, δτι πάντων τών μαρτύρων αι καταθεσεις συμφωνοΰσι 
πρός άλλήλας καί δμοκ είναι ανακριβείς. Την περιπτωσιν ταύτην διε- 
κρίβωσεν δ \ larbe διά πολλών πειραματικών ερευνών. Έάν π. χ. 
άπαιτήσωμεν παρά πολλών πειραματιζομένων προσώπων νά εϊπωσιν 
χρώμά τι κατ’ αρέσκειαν, οί πλειστοι αυτών έκστομοΰσι τήν λέξιν 
«έουθρόν»" προκειμένου περί αριθμών προτιμάται το 5, τό αυτό δέ 
παρατηρειται καί ως προ; άλλα τινά ( ‘). Υφίσταται λοιπόν μεταξύ 
τών διαφόρων ατόμων άκουσία τις συμφωνία, όμοιορυθμία τις ψυχική. 
Φαντασθώμεν νΰν τό εξής συμβάν, δπερ πραγματικώς έξεδικάσθη πρό 
τινων ετών. ’Έ ν  τινι οικία έγένετο φόνος, συλλαμβάνεται δέ καί φυ
λακίζεται άνθρωπός τις περί ου ύπήρχον ύποψίαι. Κατά τήν έξέτασιν 
τών μαρτύρων τέσσαρες εξ αυτών καταθέτουσιν δτι έν τή οικία τού 
δολοφονηθέντος ήκουσαν φωνάς καθ’ ήν ημέραν έγινε δ φόνος καί 
δ ή μετά μεσημβρίαν, έπειτα δέ κρότον δμοιον πρός τόν βαρέος σώμα
τος πίπτοντος κατά γή?. Έ π ΐ τή έρωτήσει τοΰ δικαστοϋ μή τυχόν 
έν θυμούνται τήν ώραν καθ’ ήν άντελήφθησαν ταΰτα, οί μέν τρεϊς τών

1). ’ Ολίγος χρόνος ύ π ερ ΐίμ ιτα ι κατά κανόνα. Οί χρονογράφοι εχουσι 
τήν τάβιν, ώ ς ήδη ό H um e παρετήρησε, νά ύπερτιμώσι τόν αριθμόν των 
κατοίκων τών πόλεων, τούς στρατούς, τάς έν πολέμφ άπωλειαί κ. τ .  τ .



μαρτύρων όρίζουσι τήν 5, ό δέ τέταρτος λεγει οτι δέν ενθυμείται ακρι
βώς, φρονεί δμως δτι τό πράγμα έγινε βραδΰτερον, διότι μόλις περι

Τ , 6 Γ ™ βαίνε1 ε?ς τ »>ν ο!κί« '' του· Άλλ’ δ κατηγορούμενος δύναται 
να απόδειξη το άλλοθι από τής 2 μ. μ., δτε είχε θεαθή ίων ετι ό δο
λοφονηθείς, ̂  μέχρι τής 6 μ. μ. Τί νά πράξη ό δικαστής, δταν τρεις 
μάρτυρες,  ̂ ουδεν συμφέρον εχοντες νά άποκρύψωσι τήν αλήθειαν, βε- 
βαιωσιν ομοφώνως δτι ό φόνος έγένετο τήν 5 μ. μ. ώραν; Ευτυχώς 
ΐ] περαιτερω ερευνά άπέδειξεν άναντιρρήτως δτι δ φόνος διεπράχθη
πράγματι ολίγον μετά τάς εξ καί δτι δ κατηγορούμενος ήτο αληθώς δ 
οραστης.

, , Ύ-^ΟΧουσι λοιπόν άναντιρρήτως περιπτώσεις καθ’ ας καί αυτή ή 
ομοφωνος μαρτυρία πλειόνων μαρτύρων δέν άνταποκρίνεται είς τά 
πράγματα, χωρίς δμως νά σημαίνη τοΰτο συνεννόησίν τινα τών μαρ
τύρων εκτών προτέρων. Αιτία είναι ιδιορρυθμία τις τοΰ ψυχικού βίου.
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ΠΩΣ ΕΓΙΝΕΤΟ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
T O X S  Π Α Α Α Ι Ο Ι Σ  (1)

Πλήν τών πλουσίων περί διδασκάλων καί μαθητών ειδήσεων 
παρέχουσιν εις ημάς συχνά τά αρχαία διδακτήρια ακόμη καί σήμερον 
πληροφορίας περί τοΰ τρόπου, καθ’ δν έγίνετο άλλοτε έν αυτοις  ̂η 
διδασκαλία. Καί αληθώς μέν δέν υπάρχει πλέον άναγεγραμμενον επι 
τών τοίχων τό ωρολόγιον πρόγραμμα, άλλ’ άντ’ αύτοΰ χρησιμευουσι 
ήιιΐν αι επιγραφαί, αΐτινες διηγούνται είς ημάς τά άποτελεσματα της 
διδασκαλίας, οί π ίν α κ ε ς  τώ ν  ν ικη τώ ν ,  τ. έ. κατάλογοι των μαί ητων, 
δσοι ετιμήθησαν διά βραβείου κατά τάς εξετάσεις. Οι καταλογοι ουτοι 
κατάγονται βεβαίως κατά τό πλεΐστον έκ του τρίτου και δεύτεροι-

π. X . αίώνος. „„. ,,
Διά τοΰτο είναι ανάγκη νά συνοψίσωμεν οσα αλλοΐ>εν είναι ημίΛ

γνωστά περί τοΰ τρόπου τής διδασκαλίας παρ’ Έλλησιν, ϊνα ουτω
καταστώσιν οΰτοι καταληπτοί. % ,

’Εναργής έ'κθεσις τής παρ’ Έλλησι διδασκαλίας κατα τους αρ
χαιότερους χρόνους φαίνεται αδύνατος ένεκα τής καταστάσεως των 
πηγών, τάς οποίας κατέχομεν. Άλλ’ δμως σκηνας τινας εκ τοιι σχολι
κού βίου δυνάμεΟα νά μάθωμεν εκ γραπτών παραστάσεων.  ̂ Πασα 
στοιχειώδης διδασκαλία παρά τώ γ ραμ μ ατ ιατή  άρχεται απο της
άναγνώσεως καί  τής τώ ν γ ρ α μ μ ά τω ν  γραφή ς.

Ποίαν δψιν ειχεν ή αίθουσα τών παραδόσεων εν Αθηναις κατα 
τά μέσα τοΰ Ε ' π. X . αίώνος δεικνύουσιν αί έκ τής διδασκαλίας σκη-

1) ‘Απόσπασμα έκ τοΰ βοφοΰ οβον καί ωραίου βιβλίου ι ο ί  πε- 
ριφανοΰς καθηγητού τής Αβχ«ίας Ιστορίας έν τφ
Αμβούργου, κ. Ε . Z ieb arth  [Aus dem g n e ch .sch e n  S ch u lw esen . 

Σκδ. β. 1914).
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ιαί^ τα, οποίας διεσο:>σεν ημΐν το περίφημον άγγεΐον του Δούριδος 
το εν τώ μουσείο) τοΰ Βερολίνου άποκείμενον. (*) Ένταϋθα βλέπει 
tu τόν διδάσκαλον επί της έδρας του, ήτις έχει. και έπίκλιντρον, ου- 
τινος στερούνται τα μικρά καθίσματα τών μαθητών. ’Όπισθεν τοΰ 
μαθητου ΐσταται ό παιδαγωγός, οστις οδηγεί αύτόν εις τό σχολεΐον.

Κατά την ώραν τής άναγνώσεως ή τής απαγγελίας ό μαθητής 
είναι όρθιος προ τοΰ διδασκάλου, δστις εχει άνά χεΐρας κύλινδρον 
περιέχοντα τους στίχους τοΰ ποιητοΰ, τούς οποίους λέγει άπό στή
θους ο μαθητής. Αλλας ώρας αναγνώσεως εκ μεταγενεστέρων ^ ό 
νων έπραγματεΰθη δ Birt (Die Buchrolle in der Kun&t σελ. 139 
ε^.). Λεν έχει εΐυετι καθορισθή έάν οί μαθηταί ειχον άλφαβητάριον. 
'Ω ς μέσον διδασκαλίας έχρησιμοποίει δ διδάσκαλος αντί τών σημε
ρινών πινάκων όστρακα ή πλίνθους, ών μία άνευρέθη εν ΆΟήναις 
περιέχουσα ασκήσεις επί συλλαβών, ώς α ρ  β α ρ  γαρ  γορ ερ  β ε ρ  γερ  
δερ  κ. λ. (2) Εύχρηστα ήσαν καί γράμματα εξ ελεφαντος ή 
πυξου. ( ’) Την μέθοδον τής διδασκαλίας περιγράφει δ γραμ
ματικός Διονύσιος καί δ Κοϊντιλιανός. (In stit. orat. I 1, 24. ) 
Οι παΐδες έμάνθανον κατά τόν Διονύσιον έν πριότοις τά ονόματα 
τών γραμμάτων, έπειτα τά γράμματα αυτά μετά τής σημασίας 
των, τέλος συλλαβάς, ασκούμενοι μετά ταΰτα εις τό κατά συλλα- 
βάς άναγινιόσκειν καί γράφειν.

Είναι πολύ ενδιαφέρον νά παρακολούθηση τις τήν πορείαν τής 
διδασκαλίας έν τοΐς καθ’ έκαστον έν τοΐς ευρεθεΐσιν άρχαίοις μαθη- 
τικοις τετραδιοις. Τήν πρώτην μεγάλην συλλογήν έδημοσίευσεν δ C.

1).^ Πολλάκις άποτυπω & έν,  λ . χ. παρά B au m eister, A n -tk e  D enk-
niaeler, αρ. lbo2 , ακριβέστατα δέ περιγραφέν παρά G irard  L ’ edu cation  
a th em en n e , εκδ. β. σ. 103 έξ. ^ c a t io n

„,· 2 λ . ‘Εδημοσιεύθη έν Φιλίστορι I V  σ. 327 έξ. C u m ont A rcli
miss ac ien t. et h i t .  V I 1871 4Ο5 . G irard  gvfla άνωχ. σ . 131.

ο). Προς τον αυτόν σκοπόν τής ώς έν πα,διά έκμαϋήαεως τών -nau 
ματων, «είδος τίνος φρεβελ.ανοΰ συστήματος τής διδασκαλίαν, ίχρησίμ'ευόν 
πιθανώς ot πολύγωνοι πεσσοί μετά τών γραμμάτων τής έλληνικής ά ?φ„- 
βητου ?κ παιδικών τάφων, οΰς έδημοσίευσεν δ F . von S tern  έν K in d e" 
leben m  den g n e ch isck e n  K o lo n ien .

W essely υπό τόν τίτλον «E in ige R este  griechischer Schul-
bacher» έν ταϊς περί τής παλαιογραφίας καί παπυρολογίας μελε- 
ταις αύτοΰ (') Έ κ  τών τετραδίων τούτων, τά δποΐα εκτείνονται άπο 
τοΰ' πρώτου μέχρι τοΰ έκτου μ. X . αίώνος, βλέπομεν πώς οί παΐδες 
έδιδάσκοντο πρώτον τά κεφαλαία, μετ·’ αυτών δέ ήσκοΰντο είς τον 
σχηματισμόν συλλαβών καί λέξεων, διαφόρων εναλλαγών συμφώνων 
καί φωνηέντων, καί πώς προ; τούτοις έξαιρέτως δύσκολοι λεξεις 
έγράφοντο πολλάκις πρός άσκησιν. 'Ωσαύτως έφροντιζον  ̂ και περι 
έκμαθήαεως τής γραφής τώ.· μικρών γραμμάτω". Περισσότερα περι 
τής βαθμΐδος ταύτης τή ; διδασκαλίας μανθάνομεν εκ των R estic  
of graeco— Agyptian "ch o o l·, απερ έξέδιοκε»' o I. Milne εν τη 
Jo u rn al of h e lle .i. Studies 1907 σ  121 έξ. Οί μαθηταί διδασκά
λου τινός ζώντος έν τή περιφερεία τοΰ Ka kan κατά τόν δεύτερον 
μ. X . αιώνα έκτελοΰσι τά πρώτα αυτών περί την γραφήν γυμνά- 
σ ιατα ούχί έπί φύλλων παπύρου, άλλα επί οστράκων λόγιο έλλεί- 
ψεως άλλης γραφικής ύλης (*) συνήθους είς τά ελλην.κά σχολεία. 
Περί τήν άλφάβητον άσκοΰνται έκ τής αρχής πρός το τέλος, έκ του 
τέλους προ; τήν αρχήν καί σποράδην, ακριβώς ώς άναφέρουσιν υ 
Κοϊντιλιανός (ένθα άνωτ. I. 1, 25) καί δ Ιερώνυμος (Ad. Ie iem . 
X X X V  26.) Τό πρώτον δήλα δ ή όστράκον εχει άναγεγραμμένα τα 
γράμματα Λ — Μ κατά σειράν καί παρ’ αυτά άναδρομικώς τά Ω— Ν, 
ο δ έ  VI, I ,ε  παραπέμπει είς τό ένδιαφέοον γεγονός δτι και έν άπαρ
τη εύρίσκομεν τήν άλφάβητον άναγεγραμμένην έπί στήλης εκ κυα
νού μαρμάρου κατά τήν αυτήν διάταξιν. ( ι) Περαιτερω ενετυπουτο η 
άλφάβητος διά συλλαβών. Μετά τάς συλλαβάς ήσκοΰντο και εις λέ
ξεις, κατ’ άρχά; μέν μονοσυλλάβους, έπειτα δέ πολυσυλλάβους, προς

*1. Εκλογήν δρα παρά Z ie b a rtli, Aus der an tik en  S ch u le . Συλλογή ελ
λ η ν ι κ ώ ν  κειμένων έπί πάπυρων, πινακίδων καί όστράχων. ‘ Εκδ. β. Βιέννη
1913. Πρός τούτοις Η , D ie ls , A n t.k e  S ch u lk u ab en sch erze  auf em em  Sizi-
lisch en  Z iegelste in , 1913. ,

2 Πρβλ. Διογ. Ααιρτ. V I I  174. Τούτον (δηλ. τόν Κλεάνθη) φασιν εις 
όστρακα καί βοών ώμοπλάτας γράφειν απερ ήκουε παρά τοΰ ^Ζήνωνος απο
ρία κερμάτων ώστε ώνήσασΟαι χαρτία, Το.αύτα φιλολογικά όστρακα είναι 
τά παρά W ilk en  O stra k a  άρ. 1117. 1140, 1488- πρός δε τούτοις R em ach  
Un o strak o n  l it t ,  c e l  P erro t 291.



δέ τούτοι, και εις εξαιρετικώς δύσκολα συμπλέγματα συλλαβών (πρβλ. 
/iiebaitli ένθα α·ωτ. αριθ. 6). ως δεικνύει τό ύπ’ άριθ. 2  δστρακον. 
Ά χ ιλ λ ε ν ς  Β ίω ν  Γ ά ϊ ο ς  Δ ίω ν  'Έ ρ ω ς  Ζ ήνω ν " Η ρω ν  Θ έων
(ομοίως και έν Ί  ebt Pap. I I  278). 'Έκαστον σύμφωνον συνεδέετο 
προς πάντα τά φωνήεντα, πρβλ. ξα  ξε ξη ξι ξο  εν τώ ύπ’ άριθ. 3 
οατρακο). Τήν αντίστροφον άσκησιν, έκαστον φωνήεν συνδεδεμένον 
προς συμφιονον αν εν  ην ον νν ων  δεικνύει ό W essely έν πίνακι 
 ̂ . Εγίνοντο δε ασκήσεις και επί δυο φωνηέντο)ν, ως ο α  οε ο η οο 

(M ilne σ. 130(, τέλος δέ έπι δυο φωνηέντων, μετά παρεμπίπτοντος 
φα>νήετος, ως β α β  β ε β  β η β  β ιβ  β ο β  β υ β  β ω β  γαγ γεγ  (W essely 
πίνας X I I ) .  Πρός τοΰτοις έ'γραφεν 6 διδάσκαλος τά αρχικά γράμματα 
το έν υπό τό άλλο, ο δέ μαθητής έπρεπε νά σχηματίση έπι τή βάσει 
αυτών λέξεις λήγουσα; εις οϋς, ως δεικ'ύει τό ΰπ’ άριθ. 4 δστρακον 2/.

Λιαν παρεμφερή πορείαν τής διδασκαλίας δεικνύει τό σχεδόν εξ 
ολοκλήρου διασωθεν τετραδιον χριστιανού μείρακος μαθητευοντος έν 
εθνική σχολή (3 4 αι. μ. X.), συγκείμενον έξ ένδεκα ' φύλλων συγ-
κρατουμένων διά κλωστής κατά τήν κάτω άριστεράν άκραν (0,09:0,08 
χιλ.) καί έκδοθέν υπό τών P . Jouguet και P. Perdrizet έν ταΐς Με- 
λέταις περί παλαιογραφίας καί παπυρολογίας τοΰ W essely V I, 1906, 
148 έξ. ώς πάπυρος τοΰ Bouriant (πρβλ Ziebartli, Aus der anti- 
ke:i Scliu le άριθ. 46) 3/. ’Άρχεται άπό καταλόγου λέξεων, αϊτινες ει- 
ναι διατεταγμένοι τό μέν κατά τόν αριθμόν τών συλλαβών, τό δέ κατ’ 
αλφαβητικήν σειράν εν έκάστη ομάδι. Έ ν  αρχή τίθεται άνά μία λέξις 
αρχομενη απο πάντων κατα σειράν τών γραμμάτων τής αλφαβήτου, 
έπειτα δε ανα τέσσαρες μετα τών αυτών αρχικών γραμμάτων. Πολλά 
τούτων έγράφησαν προφανώς καθ’ ύπαγόρευσιν τοΰ διδασκάλου, ως 
καταφαίνεται έκ των σφαλμάτων τών μαθητών. Ό  Cronert διέγνω δ- 
τι δ διδάσκαλος έχρησιμοποίει κατά τήν διδασκαλίαν ταύτην γρομμ - 
τικόν τι βοήθημα, φέρον ϊσως τό'· τίτλον «Περί μονοσυλλάβου όνο- 
μάτφν». ό δέ Beudel δτι έξελεγε τά κύρι < ονόματα ιδίως έκ τοΰ Ό -

1. Ό ρ α  Ann. o f the  B ritish  S ch o o l a t  A thens X I I  a .  476
2. Τοΰτο πραγματεύεται διεξοδικώς δ B eu d el, σ. 11 έξ.
3. Διεξοδικώς ό Beudel σ. 11 έξ.

μήρου καί τής ελληνικής ίστορί'·ς λ'ίμβάνων ΰπ’ δψιν τη·; σημασίαν 
αυτών. Ό  μαθητής τελειώνει ώς εξής: [Γ έ 'ο ιτ ο  ε]ύτυχώς τώ [τοΰτο
έ]χοντι καί τώ [σπουδή ά]ναγινώσκοντι έτι μάλλον δε τώ [πάντα 
νο[οΰντι (κατά τήν υπό Cronert γενομένην συμπλήρωσιν παρά 'Λ es- 
selv ένθα άνωτ. σ. 18Γ>). Μετα την κατα τον τροπον τοΰτον εκμαθη- 
σιν συλλαβών και λέξεων, κατά τήν διάρκειαν τής οποίας εγίνοντο καί 
ασκήσεις εϊ; τήν κλίσιν τών ονομάτων καί ρημάτων (Ziebarth άρ. 
4 9 ,2 2  24), προέβαινεν ή διδασκαλία εις τόν σχηματισμόν φράσεων
έκ τών λέξεων. Τά πρώτα ποραδείγματα τοιούτων φράσε(θν έλαμβά- 
νοντο ήδη εκ τοΰ ίίησαΐ'ροΰ τής ελληνικής ποιήσεως, ώς απαιτεί ο 
Κοϊντιλιανός (1, 1,35), ii quoque versus, qui ad iinitationera 
scribendi proponentur, non otiosas velim sententias habeant 
sed honestum  aliquid m om entis. Ά λλ’ ή μετάβασις άπό τής άσκή- 
σεως τής λέξεως εις τήν τής φράσεο>ς έγίνετο μετά προσοχής, ο>ς δει
κνύει πάλιν δ πάπυρος τοΰ Bouriant, έν τώ οποίος ταϊς καθ’ έκαστον 
λέξεσιν επονται- πί νακες περιεχοντες χ ρε ία ς  τοΰ Λιογενους, ων αί 
πρώται πέντε είναι γεγραμμέναι ούτως ώστε έκάστη Jitic  να άποτελή 
μίαν σειράν, έπειτα 24 γ ν ώ μ α ι  μ ονόστ ιχ ο ι  β ιω φ ελ ε ϊς ,  κατατετα- 
γ,ίίέναι κατά αλφαβητικήν σειράν έπι τή βάσει τοΰ αρχικοί* γράμματος 
άρχόμεναι άπό τοΰ νέου καί λίαν σχολικοί» γνωμικοΰ: αρ χ ή  μεγίστη
τοϋ  φ ρονεΐν  τ ά  γ ρά μ μ α τα ,  τέλος δέ συνεχές τι ποίημα, ο πρώτος
πρόλογος τοΰ Βαβρίου.

’Άλλη άσκησις ήτο ή έν μέτόφ άνάγνο^σις, ή κ α τ ά  π ρ ο σ ω δ ία ν .  
Πώς έγίνετο γραπτώς ή άκησις αυτί] δεικνύει ημΐν ξύλινος σχολικός 
πίναξ άνήκων εις τήν έν H eidelberg βιβλιοθήκην τοΰ μεγάλου 
δουκός, περί ου πρώτος έγραψεν έν τώ περιοδικώ Philologus (>4. 
1ί)<>5, 146 δ Otto Crusius. Τόν πίνακα τοΰτον κατέστη δυνατόν να 
χρησιμοποιήσω κατόπιν τής ευγενοΰς άδειας τοΰ λογίου τούτου καί 
χάρις ε ι ς  τήν φιλόφρονα προθυμίαν τής διευθυνσεως τής βιβλιοθηκης 
έν 'Αμβούργο). ’Έχει πρός τά αριστερά μέρος προωρισμένον πρός 
γραφήν καθορίζομενον διά πλαισίου έκ γραμμών γεγραμμένων διά 
μ ελ α ν ό έν  αύτφ δέ τόν εξής προσήκοντα στίχον:

Α Ρ ΞΑΙ ΚΑΙ
Χ Ε ΙΡ  C TI ΧΟΝ

Α ΓΑ  ΘΗ



ΚΑ ΛΑ 0 Ρ  ΘΟΝ
ΓΡΑ Μ  ΜΑΤΑ 

lin o , τα δεςιά φαίνεται οτι υπήρχε συνεχεία της κατά προσφ- 
δίαν άσκησεως, άλλ’ όμως η μελάνη εχει σχεδόν παντελώς εΕαφανι- 
σί>Γ|. Δεξιά καί κάτω μόνον διακρίνονται άκόμη τά έξης:

A A Α Γ  Ρ A Μ ΜΑΤΑ 
A IK A IX E IP C T I 

ΧΟΝΟΝθΟΝ....
Ό  παΐς λοιπόν φαίνεται οτι ήθελε νά χωρίση η νά ένώστ) τά: 

καθ’ έκαστον συλλαβάς, ώς άπήτει τό μέτρον' τοΰτο δμως δέν εγι- 
νεν άνευ σφαλμάτων, προ πάντων είς τό κάτω μέρος, δπου εδει νά 
ενώση τάς συλλαβάς, μεταπεσών αντί τούτου άπό τής δευτέρας στή- 
λης δεξιά εις τήν πρώτην (πρβλ. Ziebartli «νθα άνωτ. άρ. 27, Beu- 
del σ. 40).

Ας άφίσωμεν νΰν έν εργασία ου «ο δυσχερει την στοιχειώδη 
διδασκαλίαν, ην μετέδιδεν ό γ ραμ ματ ιατή ; ,  ϊνα μεταβώμεν εις την 
άνωτέραν, την τοϋ γ ραμ μ ατ ι  κού.

A · M E S S E R
καθηγητοϋ τής φιλοαοφίας ίν G iessen

Π Ι Σ Τ Ι Σ  k a ! Γ Ν Ω Σ Ι Σ

Γ  Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η

Θρησκευτικά! άμφιβολίαι έν τώ πχολείω. 
Οί φ οιτηακοί χρόνοι,

’Εκ τών ποοηγουμένων μου επιστολών άπεκομίσατε βεβαίως την 
εντυπωσιν δτι την θρησκευτικήν διδασκαλίαν έδέχθην κατά την παι
δικήν μου ηλικίαν μετά παιδικής εμπιστοσύνης καί μετά ζωηρά; πί- 
στεως. Θά ήπατάσ&ε δμως εάν ένομίζετε δτι ή ευσέβεια καί ή πίστι; 
έκυριάρχησαν επ’ εμοΰ άδιαφιλονικήτως καθ’ δλον τόν χρόνον τοϋτον. 
\ιότι άπό ενωρίς έπενήργουν έξωθεν επιδράσεις επ’ εμοΰ και ανεφαί- 
νοντο έν έμοί τάσεις, αΐτινε; ήσαν ίκαναί οπως κλονίσωσι την αφελή 
καί μ ή εχουσαν συνείδησιν έαυτής πίστιν.

Μέχρι τινός βαθμοΰ ήσκει ήδη επιρροήν επ’ εμοΰ τό φιλελεύ
θερον πνεύμα, δπερ έπεκράτει έν τή οΐκογενεία μου καί τοΰ οποίου 
δέν ήσαν άμοιροι καί οί πλησιέστεροι συγγενεΐ; μου- ώσαυτως ή πρός 
πολλούς τών συμμαθητών συναναστροφή, άποβαλόντας ένοορίς ήδη 
τήν πίστιν.

I Ιερισσοτέραν σπουδαιότητα είχε τό γεγονός δτι άκόμη ώς παίς 
έ,νώρισα τήν συλλογήν τών βιβλίων, τήν οποίαν κατελιπεν (5 πατήρ 
μου, καθώς καί τάς εφημερίδας καί τά περιοδικά, τα οποία ελαμ^ανεν 
ή μήτηρ μου. "Ο,τι τό μάθημα τών θρησκευτικών κατεπολέμει καί 
κατεδίκαζεν ώς «νεώτερον, άντιχριστιανικον πνεΰμα», το εγνιορισα, 
πολλάκις υπό μορφήν θελκτικήν καί προσελκυουσαν, εις τα βιβλία καί 
τά περιοδικά ταΰτα. Καί πολύ ενωρίς μοϋ έγεννήθη ο φό/>ος μήπως 
ή νεωτέρα επιστήμη απέδειξε μερικά έκ τών δογμάτων αβασιμα (ως
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λ. χ, τα περί δημιουρ ία:, ηλικίας τοΰ ανθρωπίνου γένους, θαυμάτων 
κ. α.). Κατειχόμην υπό δέους τινός προ τής νεωτέρας κοσμολογικής
< εωριας και επιστήμης- μοΰ έφαίνετο αμαρτία νά ασχοληθώ περί 
αυτήν, άλλά καί. ύπωπτευόμην δτι ϊσως ήτο άνωτέρα τής καθολική;. 
Δια τούτο τα εργα τών νεωτεριζόντων πνευμάτων έκέκτηντο ι'ιάζον τι 
θέλγητρον δι’ εμέ.

Ό  επικινδυνωδέστατο; δμως έχθρός, ό όποιο; άνέστη κατά τή; 
θρησκευτικής μου πίστεως, ήτο ή φιλοσοφική διανόησή ήτις έξεγεί- 
ρετο ενωρίς έν τή ψυχή μου. 'Η  πρός αυτήν ροπή πρέπει νά ύπήρ- 
χεν εκ φύσεως πολύ ισχυρά έν έμοί' διότι έν τώ σχολείφ ούτε έξε- 
καυθη ούτε προηχθη καί πολύ. Βεβαίως δμως τό σχολείον έσχεν έπί-
< ρασιν τινα επ έμου. Μεταξύ τών καθηγητών, τούς οποίου; εΐχον είς 
τας άνωτέρας γυμνασ1ακάς τάξεις, συγκατελέγετο άνήρ πολύ ^νιοστός 
δια τα φιλοσοφικά του εργα, φυσιογνωμία επιβάλλουσα, υψηλού ανα
στήματος καί μέ ευρύ μέτωπον. ΕΤνα, αληθές δτι δέν ποοπαρεσκευ- 
αςετο αρκούντως διά τό μάθημα, άλλ’ οσάκις παρουσιάζετο εταιρία 
επραγματευετο φιλοσοφικά ζητήματα, πράγμα τό όποιον μου διή,ειοε 
μεγαλω; τό ενδιαφέρον. Δέν έφρόντιζε βεβαίω; νά Ujtfj τήν γνώμην 
και των αισχ,ντηλών μαθητών μηδέ νά άναδεικνύη τό έν ταΐς αώροις 
και μετ’ άβεβαιότητος διατυπουμέναις άπαντήσεσι τών μαθητών ά'ξιον 
λογου. Δια τοΰτο τό άποτέλεσμα τή; διδασκαλίας του ήτο δΓ εμέ μάλ
λον η γεννησις του πόθου προ; φιλοσοφικήν γνώσιν ή ή γνώσι; αυτή. 
-υνε,.αινεν έν.'οτε νά βλέπω τόν άνδρα τοΰτον πεοιπατοΰντα μόνον 
και βυθισμένος εις σκέψεις' τότε ήκολούθουν αυτόν μακρόθεν ύποκι- 
νουμενος υπο της επιθυμίας νά πλησιάσω αυτόν διά νά συνομιλήσω 
μετ αν την διεξοδικώς περί τών απασχολούντων με προβλημάτων. Ά λλ’ 
η επιθυμία αύτη ουδέποτε έπραγματοποιήθη.

, Και ™ μάθημα τών θρησκευτικών παρεϊχεν εις τά; φιλοσοφι
κά; μου σκεψεις τροφήν, άλλά βεβαίως κατά τρόπον αρκετά μονομε
ρή. Εις τήν τελευταίαν γυμνασιακήν τάξιν μάς υπηγόρευσεν ό καθη- 
τής των θρησκευτικών ολόκληρον έγχειρίδιον άπολογητικής. Έ ν  αύτώ 
εξετίθεντο συντόμως τά σπουδαιότατα συστήματα τής νεωτέοα; φιλο
σοφία; καί συγχρόνως «άνηροϋντο». Ή  πρώτη αύτη μετά φιλοσοφι
κών συστημάτων γνωριμία δέν ήτο τοιαΰτη, ώστε νά κεοδηθή τι; ύπ’ 
αυτών. Διότι έν τη πενιχρά καί ουχί εΰμενει άποδόσει αυτών πολλά
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έφαίνοντο άβάσιμα η καί εμενον άκατάληπτα. 'I I  γενική εξ αυτών 
εντΰπωσις ήτο δτι δλα αυτά τά φιλοσοφήματα άνηρέθησαν ήδη· προς 
τί νά άσχοληθή τι; λεπτομερέστερον περί αυτά; Ί Ι  απολογητική εκείνη 
έχρησίμευε τρόπον τινα ώς προληπτικός κατα της φιλοσοφίας έμβο 
λίασμός. 'I I  δεύτερα εντΰπωσις, ή οποία παρέμενεν έκ τοΰ μαθήματος 
τούτου, ήτο δτι ή νεωτέρα φιλοσοφία και έν γένει τό νεώτερον πνευ- 
ιια ώς κυοίαν αύτοΰ κατεύθυνση- έχει τόν αγώνα κατά τής καθολικής 
εκκλησίας, τόν άγώνα μάλλον κατά τοΰ θεού’ δτι στηρίζεται επί αξιο
κατακρίτου άποστασίας άπό τής πίστεως και δτι είναι αμαρτία να

στοαφή τις πρός αυτό. _ s
Καί εδώ ό φόβος τή; άμαρτία; δέν ήτο βεβαίω; τόσον ισχυρό;,

ώστε νά τήν ποολάβη. Πολύ συχνά άφηνα τήν αμφιβολίαν νά κατα- 
λαμβάνη τήν ψυχήν μου καί άνεγίνωσκον βιβλία Ικανά νά γεννησωσιν 
αυτήν. Οΰτω ένηλλάσσοντο ήμέραι ισχυρότατης θρησκευτικότητας και 
επιμελούς άποφυγής «επικινδύνων» άναγνωσμάτων πρός ημέρας αμφι
βολίας, άκόμη δέ καί πλήρους άπιστίας· άλλά κατά τας τελευταία; 
ταύτας ημέρας Ιβασανιζόμην διαρκώς ύπό τοΰ φόβου δτι ήμαρτανον 
βαοέως διά τής παραδόσεώς μου εις τήν αμφιβολίαν καί εις σκεψει, 
εναντίας πρός τήν διδασκαλίαν τής έκκλησίας.  ̂ , ,

Αί εσωτερικά! αυται ταλαντεύσει; καί ή συνοδευουσα αυτας α- 
ν,ονία κατέστησαν οδυνηρότερα., καθ’ δσον ή ροπή εκείνη πρός κριτι
κήν τή; πίστεως δέν έπήγαζε μόνον έκ καθαρά; πρός τήν άλήθειαν 
άγάπης. Σάς περιέγραψα ήδη πώς θρησκεία καί ̂  ηθική ειχον συγχω- 
νευθή άδιαλύτως εις τήν τότε άντίληψίν μου. Μόνος ο ίΐεος -  αυτη η- 
το ή πεποίθησις, ήτις μοΰ είχε δημιουργηΟή διά τής διδασκαλίας των 
θρησκευτικών -χορηγεί είς τάς ήθικάς άρχάς ύποχρεοκικον κύρος. Ε 
άν δέν ύπάρχη θεός, τότε καταπίπτει καί πάσα ηθική εντολή, πας οχ/.η- 
οός περιορισμός τών παθών, πάς φόβος μελλούσης άνταποδόσεως.Ου- 
τω λοιπόν και ή ποός τό άπηγορευμένον τάσις ήτο Ισχυρόν έλατηριον 
κατά τάς ώρας τής άμφιβολίας. Τοΰτο δέ ακριβώς απετέλει καί το εμ- 
πόδιον, τό όποιον μέ έκώλυε άπό τοΰ νά ασχοληθώ εις τας κριτικας 
ιιου πεοί τής πίστεως σκέψεις μέ καρδίαν καθαράν και αγνήν συνειδη- 
σιν. Δειλά μόνον τότε άνέκυπτεν ενίοτε ή σκέψις, δτι ολαι αί περι την 
πίστιν άμφιβολίαι δέν είναι άμαρτωλαί’ οτι πρέπε. νά θεωρήται επι
τετραμμένη ή αμφιβολία ή προερχομένη έκ γνήσιας άγάπης προ; την
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αλήθειαν. Τό ΰάοοος  δμως, δπως άσχοληθώ Ιλευθερώτερον περί τάς 
κριτικός μου σκέψεις καί φιλοσοφικός ιδέας, ευρισκον κατά κανόνα μό
νον οσάκις άπεμακρυνόμην τοΰ θεοΰ διά τής παραβάσεως ί)είας τινός 
εντολής. Άλλ’ δταν διηλλασσόμην πρός τόν θεόν κατά την έξομολόγη- 
σιν άπηγόρευον πάλιν εις έμαυτόν τοΰτο. Διότι τότε έπανεκτώμην τήν 
εσωτερικήν μου γαλήνην άπηλευθερούμην τοΰ φόβου τοΰ αιφνίδιου 
θανάτου καί τής αιωνίας καταδίκης. Τοΰτο δέ μοΰ έφαίνετο τόσον ευ
χάριστος κτησις, ώστε δέν έτόλμων νά διακινδυνεύσω αυτήν χάριν τής 
πρός τήν αλήθειαν τάσεως εκείνης· τοσοΰτο δέ μάλλον δσω επί πολύν 
χρόνον δέν είχον σαφή συνείδησιν τοΰ δικαιώματος αυτής,' άλλα του
ναντίον έταρασσόμην διαρκώς υπό τοΰ φόβου οτι πασα έκουσία αμφι
βολία είναι αμαρτία— φόβου τόν όποιον εϊχεν γεννήσει τό μάθημα 
τών θρησκευτικών. Διά τοΰτο καί έξωμολογοΰμην είς έκάστην έξομο- 
λόγησιν τάς αμφιβολίας ταΰτας καί ελάμβανον τήν άπόφασιν νά μή 
υποπέσω πλέον είς την «αμαρτίαν » ταύτην. Τοιουτοτρόπως ήρνούμην 
έκάστοτε τάς πρόςέλευίίερωτέραν σκέψιν απόπειρας μου' τοΰτο δέ πα- 
ρεκιόλυε την έξελιξιν της φιλοσοφικής μου κλίσεως, ήτις ένδιεφέρετο 
κυρίως διά τά θρησκευτικά προβλήματα. Άλλ’ επειδή κατά τόν τρόπον 
τούτον δέν ήτο δυνατόν νά άναπτυχθή έλευθέρως μία τών ισχυροτάτων 
καί μάλλον ενδομύχων δυνάμεων τής φύσεώς μου, παρεκωλύετο καί 
έζημιούτο ή όλη πνευματική έξέλιξίς μου.

Ή  εσωτερική κατάστασις, εις τήν οποίαν εύρισκόμην δτε κατέ- 
λιπα τό γυμνάσιον διά νά έγγραφώ είς τό πανεπιστήμιον, μοΰ φαίνε
ται σήμερον ήκιστα ευχάριστος· καί δμως έν τώ γυμνασίω ήμην τό 
«πρότυπόν τού μαθητοΰ» καί άπεφοίτ ;σα μέ πολύ καλόν βαθμόν. 
’Αληθώς δμως ήμην πολύ άωρος ετι. Αισχυντηλός καί φυγόκοσμος, 
δυσκίνητος καί αδέξιος εις τό φέρεσΟαι καί είς τό σκέπτεσθαι, >ωρίς 
χαράν, χωρίς ελπίδα διά τό μέλλον, χωρίς βεβαίαν καί ήδυχαρή άντίλη- 
ψιν τοΰ παρόντος.

■·ς κυριον άντικείμενον τών σπουδών μου εξέλεξα την κλασικήν 
φιλολογίαν, ούχι ες εσωτερική ; άνάγκ ;ς καί ισχυρού διαφέροντος, άλλα 
δουα t ,  οβούμ ,ν μήπως δεν κατωρθώσίο νά παρακολουί)ήσο> κλάδους, 
οίτινες 0ά ήσαν εντελώς vsoi  δι’ έμέ. Έ ν  ώ τό σχολεϊον είχε μεταδώ- 

σει πληθύν φιλολογικών γνώσεων καί ήλπιζον δτι επί της οδού, τήν

οποίαν είχον συνειθίσει, Οά ήδυνάμην νά πορευωμαι χωρίς πολλήν 

δυσκολίαν.
Λύναμαι νά εϊπω δτι κατά τά φοιτ ,τικά μου έτη ηργάσθην επι* 

μελώς, τοΰτο δμως έγινε, διότι έσκέπτόμην τάς εξετάσει;, εκ φιλο
δοξία; καί διά τόν εις τήν εργασίαν εθισμόν, τον όποιον συναπεκόμισα εκ 
τού. σχολείου1 ή συνήθεια αυτη ήτο τόσον Ισχυςά, <οστε ουδόλως ήδν- 
νάμην νά υποφέρω μακράν αδράνειαν. Τό κύριον άντικείμενον των 
σπουδών μου διέγειρεν έν τή ψυχή μου βραδΰτερον ισχυρόν διαφερον 
έψ δ τον εΐσέδυον είς αυτό βαθύτερον καί ιδία υπό τήν επίδραση- του 
; εγιχλοφυοΰς Erw in R olv ’e έν Heidelberg· άλλ’ δμως ουδέποτε 
μέ ίκανο οί ίσε πραγ ατικώς. \ιά τοΰτο καί ή εοί αυτό ένασχολησι; 
π (ρέμεινε πάντοτε μάλλον όχλ ιρα έργαιία, υπό ου καθήκοντος επι
βαλλόμενη, ή άντικείμενον έλ υΟέρας καί φυσικής κλίσεοκ.

Ί Ι  αγάπη μου ήτο ' ιαρκώς έπ α μ μ έν  ) π.ός τά θρησκευτικά και 
φιλοσοφικά ζ"|τή ·ατα, χωρίς δμως νά ά ,οκομί.ω και προ, αίτα 
πολύ κέ δος έκ τών πανε ιστημια :ών -αραδοσεων.
ΊΙκροώμην μαθήματα λογικής. ψυχολογίας, ιστορίας τής φιλοσοφίας. 
’Αλλά εί; δλα αυτά μόλις ήκουόν τι περί τών προ λ μάτων έ-π ίνων*  
διά τά όποια ένδιεφερόμ. jv ιδιαιτέρως : δηλαδή άν υ.ιαρχη <1.ο·-, >|«·ί 
α αποκάλ^ψΐ", άθαναϊία, Γ.έλλο σα άντα/.όδοσι;. Είναι ; -εν άλ ,ιΐε, 
δτι κατά τήν έκί)εσιν τών μ γάλων φιλοσ «ρικών συστ ;|ΐάτων του πα- 
ι·ε .θόντος έ ίοιγ ιατ ύοντ » οι διδ ί >κοντ.·:ς κα·. τοιαΰτα μ ταφυ >ικά ιΚ 
ιιι.αα, άλλ’ ή τραγμαΓ .ία αυτών ήτ) κατ’ ουσίαν ανήκει ιενική έκθεΰΐς 
τών π;·:ςτ αυτών ίλ ώ ν  τών φιλοσόφων, περί τών ό.,οίων .τρουκ ιτο 
έκάστοτ . Τοΰτ . β. βαίως άπ;δ ίκνιλ: τήν έ.τιστ.ijιοσύν ν v m τήν «αν- 
τικει ίίνικό; .τα- αυτών αλλά π· ριτσοτέραν αςίαν «)ά ει.χ« δι 8 · < 
επραγιιατ.ύοντο κπτικώς αυτά καί έξέφ ρον και τήν ιδίαν αΰτυη π. ρι. 
τ ύτων γνώμην έάν κατ.δ ίκνυον τήν έν τή ιστορία τής φιλο^οηιας 
π ριεχ »ιιέν ,ν νοητι :ήν έ.γατίαν, τήν οποίαν αί διάφορ )ΐ γεν.αί '..αί ο· 
πν,υ ιατικοί αυτών ήγέται άφιέ >ωσαν εί; τα αυτα αιώνια · ρο λ.'^ατα 
τή: άνΟ>ω ιότ τος. ώς καί τό έκάστοτε κτώ ανον βάθ )ς ερί τήν αντι- 
ληψιν καί πραγματ ίαν αυτών έάν τέλος άνεδεί/.νυον τάς^ιλοσοφικάς 
έκ ί να; ιδέας καί άξιολο.ικάς ',ρίσ ις, άστινας έθ.υ'-ρονν αυτοί κ κτη;. έ
νας διαρκές κύρος. νΙσως έ ρ πε νά άναξητήσω ?να των καί) .γ^των
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καί νά συ^ητησω μεc’ αύτοΰ περι τών ά.τασχολοΰντων ι:ε προβλημάτω ν  
δυστυχώς μοΰ έλειπε τό θάρρος. Έ ν εκ α  τής πνευματικής μου άδί,ξι- 
ότητο, και τής ελλ ιψεως καΟοί ρ/ηα ω ; δεν κατ,όρθιηα ούτε κατά τά 
φοιτητικά μου έτη να αναπληρώσω δια συστ ιματικής ερ ,αιίας έκείνα> 
των όποιων τήν Ιλ,ειψιν ησθανόμην κατά τάς παραδόσει;. Άπόπειραι, 
; ι ;  τά ; ό.,οιας δεδομέν ης . υκαιρία; προέβαινον, δ .«υ ; συζητήσω μετ’ 
άλ/ων φ ιιτητών φιλοσοφικά ζητή ιατα, δέν κατέληγον η ;  ίκανοποι ,- 
τικά σι·,!περάσματα- ολίγον ήτο ωσαύτως το κέρδος έκ τή ; άίκόπου καί 
ανευ συστήματος συμβουλή:, τήν δπ >ίαν εν διαφόροις jVS/ίιις  άνεζή- 
τουν. Ιό  αποτέλεσμα ήτο δτι πλέον ή άπαξ απεφάσισα νά έγ>»χταλίπω 
πλήρης άθυμία; πάσαν φιλοσοφίαν παρά ταΰτα δμως έπαν ρχό,ιην 
ά .ι πάλιν ιίς αυτήν.

Ως αι φιλοσοφικοί μου ^νω<χι^ ουδολως .εροη.· *ντο εν τ ̂  > παν» - 
πισπιμίφ, ουιω ελάχιστα ικανοποιητική ήτο καί ή θ / .σ κ  υτική και η θι
κή μου έξέ.ιξις. Έ ξη κολ >ΰθ. t καί ένταΰθα ή άί)λία έκ ίν | μ.ταξί· κα
λού καί κακ .ΰ ταλάντευσις, μ;ταξί' ά  ομακρύνσευ ;  ά.τό τοΰ ίΐοοΰ καί 
πλήρους μινανοιας εΑ ΐτιροφήςει; αυ-ον. Ελει.τ;· τωρα ό εξαναγκασμό; 
εκείνο, . ρ ο , έςο,,ο όγησιν καί μεταληψιν, δστις έκράτ. ι έν τώ αχ λ; ίω’ 
τά Λάθη δ.ιω ; διεγάροντ.) ίσχ ρότερα έπ . Ούτω αί τρ ίο δ ο ι, καθ’ ά'ς 
άπε,:α.:ρυνό ιην τοΰ θ . ι.ΰ καί κατέλ ιπον τόν ηθικόν αγώνα, α έβαινον 
μακςότεραι, άφ’ έτέρ ,υ δ’ δμυς ή εσωτερική άνάγκ.-.», ήτις μέ ώθει 
π ά ’.ίν πρός τόν θεόν, επιτακτικότερα καί γνησιότερα" ά . / ά  πάσαι αί 
άγαθαί μου προθέσ ις, πάσαι αί πρισ^υχαί, .πάσαι αί εύχω.’ αί καί 
υ .03χε3ΐι; παρέμενον ά\νυ αποτελέσματος.

ΙΙολλήν σημασίαν είχε δι εμέ, και απο ηθικής άπόψεοχ, δτι 
ανηκον είς καθολικά φοιτητικά σωματεία κατά τάς έν τοΐ; διαφόροις 
πανεπιστημίοι; σπουδας μου. Ένταΰθα ικανοποιείτο δ ζ".·ηρός μου 
πόθο, προ, επικοινωνίαν και εΰθυμον, άβίαστον αναστροφήν" ήσθανό- 
μην αμέσως δτι εύρισκόμην εις οίκεΐον περιβάλλον. Τήν αίσχυντηλίαν 
μου, πρός ήν ουδόλως συνεβι αζοντο τά έγχρωμα διάσημα τών συν- 
ιεσμων εκείνων, εόει να υπεονικι]σιο* ο  κοινο,πακος ώς είπεΐν [ίος και 
αι προς διασκεδασιν συγκεντρώσεις εοιδον πολλάκι; αφορμήν νά Ομι
λώ ένιοπιον κατά τό μάλλον ή ήττον εύρέος κύκλου' ό δλος έν τοΐς συ>- 
ματειοις βίος προήγε τό συναίσθημα τής αλληλεγγύης καί τήν προθυ

Π ίστις καί Γνώσις

μίαν πρός έρ ,ασίαν υπέρ τοΰ ολου" προς δε τουτοις ωδηγει εις την 
άμεσον συναίσθηση' τής αξίας τοΰ ευσυμβιβαστου, τη; ανεκτικότητας 
καί τής είς θυσίαν προθυμία;. Δεν ηναγκαζετο τις εις υπερβολικόν 
πότον ουδέ είς μεγάλα; δαπάνας" ήδυνατο τις νά εργαζεται αρκετά, 
αρκεί μόνον νά ήθελε, καί ήτο προφυλαγμένος έντελώς κατά του 
κίνδυνου τής άσωτίας. Ουδέποτε ύπέπεσεν εις την αντιληψιν μου γε
γονός, δπερ νά έμαρτΰοει δτι έν τοΐ; σωματειοις τουτοις επεκρατει 
πνεϋμα θρησκευτικής μισαλλοδοξίας ενάντιον τών ετεροδοςων. Ιδιά- 
ζουσαν δλως σημασίαν είχε δι’ εμέ τό ότι έν τοΐς σωματειοις τουτοις 
εΰρισκον πάντοτε πρόσωπα, προ; τα οποία συνήπτον στενωτερας φιλί - 
κάς σχέσεις. Ε ϊς τινα τούτων, ίδίμ πρεσβυτερα τήν ηλικίαν, οφείλω καί 
πολυτίμους περι άνθρώπων καί βίου γνώσεις.

Μεγάλως προ πάντων ωφέλησε με το οτι κατα το τέταρτον εξα- 
μηνον τών σπουδών μου συνήντησα έκεΐνον, δστις ήτο προωρισμενος 
νά άποβή δ πρώτος μου ακραιφνής καί έγκάρδιος φίλος. Ποσάκις δέν 
εΐχον ποθήσει τοιοΰτον φίλον! “Οταν Ιγνιόρισα αυτόν,  ήμην βέβαιος 
δτι έν αυτφ ευρον τόν από μακροΰ ζητουμενον αληθή φίλον άμα τή 
γνωριμίςι ήσθάνθην ίσχυράν προς αυτόν συμπάθειαν. Κφ οσον χρό
νον συνεσπουδάζομεν έλf τώ πανεπιστημιιρ ησκησεν επ εμοΰ πνευματι
κήν έπίδρασιν αυτό τοΰτο αποκλειστικήν. Τιήν υπεροχήν δμως ταΰτην 
απέκτησε προ πάντων διά τής ασυνήθους ισχύος της βουλησεως. Ο 
βίο: ήτο δι’ αυτόν αδιάκοπος καί σκληρός άγων. Άλλ’ ουτε η πενία 
του ουτε έξιοτερικαί άποτυχίαι ουτε τελο; οι κατατρυχοντες και κατα- 
τρίβοντες πειρασμοί έκ τής ιδίας αύτοΰ παραφόρου φΰσεω; ήδΰναντο 
νά κάμψωσιν έπι πολύ τήν θέλησίν του ή νά χαλαρώσωσι τήν ενεργη- 
τικότητά του. 'Ως όδηγο; τή; ψυχής μου εσημαινε δι έμε περισσότε
ρόν οίουδήποτε πνευματικού' ουδέν μυστικόν απέκρυπτα απ αύτοΰ ε- 
ξωμολογούμην είς αύτον ολα εκείνα, δια τα οποία κατηγορουν εμαυ- 
τόν, και σήμερον δέ ακόμη συγκινοΰμαι δσάκις ένθυμοΰμαι πόσον βα- 
θέως καί είλικρινώς έλυπεϊτο πολλάκι; δι’ αυτά, πώς προσηύχετο υπέρ 
έμοΰ, μέ ένεθάρρυνε, προσεπάθει νά μέ ένισχύση εις τήν πιστιν καί 
μέ προέτρεπε νά έπισκέπτωμαι τήν εκκλησίαν καί νά μετέχω των μυ
στηρίων. Άλλ’ έξ άλλου ούχί σπανίως μέ εθιγε βαθέως ποια της σκαι- 
ότης και βιαιότης, ήτις ένυπήρχεν είς τήν φΰσιν μου. Διότι διεκρινομην 
τότε έπι εύαισθησίςι αύτό τοΰτο νοσηρά. Ηυχαριστούμην τά μέγιστα



νά άποχωρώ, νά παραδίδωμαι είς συγκεχυμένα συναισθήματα πόθου 
μιι μελαγχολίας και νά βαυκαλίζωμαι με ονειροπολήματα μεστά προ- 
αισ» ηματοη. Εκείνος ηγωνίζετο άδιακόπως εναντίον της υπερβολής 
ταύτης τοΰ συναισθήματος (είς ί,ν δμως περιέπιπτε καί αυτός 'ενίοτε) 
και εξήρεν αδιάλειπτος δτι κα'ι ή θρησκεία δέν απαιτεί ΰπεοβολήν ευ
σεβών συναισθημάτων, αλλά αγαθήν βοΰλησιν και δρασιν. Όσάκις α
νησυχούν επί τη σκέψει μ ή τυχόν κατά τήν ίεράν μετάληψιν δέν είχον 
την προσηκουσαν εΰλάβειαν, μέ παρηγόρει λέγων δτι δέν εϊμεθα κύ
ριοι τών το, ο ύτων συναισθημάτων. 'Η  πραγματική μετάνοια κατά τήν 
εξομολογησιν, τό συναίσθημα τής μακαριότητος καί τής έξάρσεωςκατά 
την θειαν κοινωνίαν, δέν είναι, έλεγεν, αναγκαία ινα τις άξίως κοινω- 
νηση, αλλ’ είναι δώρον τής θείας χάριτος έλευθέρως παοεχόαενον

Λυσκόλως εγνώρισα πλέον άνθρωπον έν τφ όποίω νά ένσαοκ,ό- 
νεται τοσον ζωηρώς καί τόσον  χαρακτηρισπκώς ή καθολική θρησκεία 

.και κοσμοθεωρία. Κατήγετο έξ αΰστηρώς καθολικής οικογένειας τών 
παραρρηνείων χωρών, οίίτω δέ είχεν προσλάβει έν έαυτφ τήν καθολι
κήν πίστιν έκ παιδικής ήλικίας· άλλ’ ή πίστις αυτη δέν ήτο μόνον άπο- 
τελεσμα οικογενειακής αγωγής, άλλ’ είχε καταστή τό κέντοον τής ποο- 
σωπικότητος αυτού διά τής ϊδίας αΰτοϋ πείρας. Παρά ταΰτα δέν ήτο 
ξένος τις πρός τόν κόσμον ασκητής, άλλ’ έκέκτητο αρκετόν πρακτικόν 
νουν, ωστε νά διακριθή εις τε τήν επαγγελματικήν δρασιν καί είς τόν 
βιον καθ’ δλου.

, « SH π} )0ζ Τί!\  '^ ωρίαν κλίσι5 κ,χ1 ή πθθς  φιλοσοφικήν γνώσιν
ορμη δεν ησαν βεβαίως παρ’ αΰτώ τόσον εκ^ηλα καί ισχυρά δσον 
παρ εμοι* ο χαρακτήρ του προδιέγραφεν αύτώ τήν πρακτικήν δρασιν, 
επι τή βασει του στερροϋ καί ουδέποτε δι’ αυτόν κλονισθέντος θεμε
λίου τής καθολικής κοσμολογικής θεωρίας καί τής καθολικής περί 
βίου αντιληψεως. Κατά τά μακρά έτη τοΰ βίου του ουδέποτε έγνώοισε 
την κατάστασιν τοΰ «ζητοΰντος», οίος είμαι έΥω μέχοι τής στιγμή- 
τούτης. Διά τοΰτο, δτε βραδΰτερον άπέβην μάλλον έλευθεοος 'ναι 
μάλλον αυτοτελής είς τάς ϊδέας μου, δέν μέ ένόει πλέον εντελώς άτε 
δε και της αλληλογραφίας ήμών, ήτις ουδέποτε δύναται νά άντΐκατα- 
στηση επι πολυ τήν συναναστροφήν, γενομένης σπανιωτέρας Ά λλ’ 
ακριβώς επειδή αί σχέσεις ήμών δέν είναι πλέον τόσον 'στεναί" καί
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εγκάρδιαι, δέν θά έκλάβετε τόν έπαινον τοΰ φίλου τουτου ως απο
τυφλής προκαταλήψεως πηγάζοντα. Ή  γοητεία, δι’ ής ή έξωρα.ζουσα 
άνάιινησις πεοιβάλλει τάς ημέρας τών σπουδών μου, απ/.ουται ως ηλιακη 
άκτίς προ πάντων έπί τοΰ προσώπου του, δπερ μοΰ ήτο τοσον προσ
φιλές' άπλοΰται έπί τών ωρών, τάς όποιας έΊίησα άπο κοινού μετ

αύτοΰ. „ , -· η , Μ /
Οί χοόνοι λοιπόν τών σπουδών μου, είς ους ειση/.θον μετ ελπί

δων πολύ άβεβαίων καί μετά πεποιθήσεως έλάχιστα νεανικής, προση- 
νεγκαν εις εμέ πολλά τά ωραία, περί τά όποια μέχρι σήμερον ετι δια- 
τοίβει ιιετ’ εΰχαριστήσεως ή άνάμνησις. Πόσον εύκολος ητο τότε η 
άπόλαυσις, πόσον ισχυρά καί ύγιής ή έπί τή ζωή χαρα παρα τας 
απαίσιο' όξους διαθέσεις '/.αί όμιλίας! Πολλάκις τείνω 
δτι οί χρόνοι τών σπουδών άποτελοΰσι τόν κολοφωνα της ζωης ο,τι 
μετ’ αυτούς ακολουθεί είναι ή μονότονος πεζότης τής επαγγελματικής 
δοάσεως. Καί δμως πόσαι καί κατά τούς ωραίους τούτους χρονους των 
σπουδών ήμέραι καί εβδομάδας εσωτερικής κενότητος και ερημωσεως, 
βαθέων μαρτυρίων τής ψυχής! Καί ό λόγος τούτου; Ή  υπαρςις μου 
έταλαντευετο ά κ ό μ η  μεταξύ Θεού καί κόσμου, μεταξύ αγαθού και 
πονηοού· ή «διάθεσις» ήτο δι’ εμέ τό πάν: τά εναλλασσόμενα κύματα 
τοΰ συναισθήματος μέ άνύψουν καί μέ κατεκρήμνιζον. Είναι αληθές 
δτι κ α τ ε ν ό ο υ ν  βαθμηδόν δτι τοϋ ανθρωπίνου βίου δεν πρέπει να 
δεσπόζωσι τά άμφιρρεπή συναισθήματα καί αί αβέβαιοι δμιθεσεις, 
άλλ’ δμως ή σταθερά καί ύπό τοϋ λογικού καθοδηγούμενη βουλησις 
δέν έστεργε νά έ'λθη, εί καί πολλάκις έπεκαλέσθην αυτήν. Ο εσωτε
ρικό; μου βίος έστερεΐτο κέντρου κυριαρχοΰντος. Αι θρησκευτικοί 
ίδέαι καί τά θρησκευτικά συναισθήματα, παρά τήν ίσχύν αυτών, εξω
θούντο πολλάκις ύπό εσωτερικών δυνάμεων παντελώς διάφορων, ^τα- 
θερός ήτο κυρίως μόνος ό πρός ευτυχίαν πόθος’ άλλ’ ή ιν.ανοποιησις
αυτού ήτο σπανία καί βραχυχρόνιος.



Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ
ΑΠΟ Τ Η Ν  Ζ Ω Η Ν  Τ Η Σ  Π Ο Μ Π Η Ί Α Σ  Ο

Έάν ό σημερινός επισκέπτης τής ιταλικής Κομπανίας επεσκέ- 
πτετο τήν χώραν ταύτην προ δυο χιλιάδων ετών μέ τάς ιδίας ιδέας 
και αξιώσεις περί τοϋ αληθινού προορισμού τοϋ ανθρώπου ώς πο" ίτου, 
ι)α κατελαμ] άνετο ωρισμενως άπο τήν Ιδίαν απελπισίαν διά τούς 
τότε κατοίκους τής ευτυχισμένης αυτής χιόρας, άπό τήν οποίαν καί 
διά τούς σημερινούς. Οί σημερινοί κάτοικοι τής Νεαπόλεως μας 
• ίδουν την καλύτερον εξηγησιν καί εικόνα τών αρχαίων κατοίκων τής 
Πομπηίας, οι οποίοι μόνον κατά τό φαινόμενον είναι τόσον απομα
κρυσμένοι άπό ημάς. Πιστεύω μάλιστα δτι είναι αδύνατον νά κατα- 
λά|>η κανείς τούς παλαιούς, άν δέν προσπαί>ήση νά διείσδυση είς τήν 
φύσιν καί τόν χαρακτήρα τών σημερινών Ναπολιτάνων. Διότι, ολίγα 
ασφαλώς πράγματα ήλλαξαν άπό τότε έως τώρα’ μόνον δτι τό ένδυμα 
ήτο κομψότερον, ή καλαισθησία υπό πΰσαν έποψιν λεπτότερα, ή γενική 
εύζωΐα μεγαλύτερα, ό δέ θεσμός τών δούλων, επειδή ή δουλεία ήτο 
πολύ ελαφρά, έδιδεν είς τάς σχέσεις τών δύο τάξεων μορφήν περισσό
τερον σταθεράν καί οιρισμενως περισσότερον φιλόφρονα εκείνης, ή 
οποία παρατηρειται σήμερον. ’Αντί νά προσεύχονται είς τάς υπό διά
φορα ονόματα Παναγίας, αί όποΐαι είναι σκορπισμένοι εις τούς διαφό
ρους ναούς, καί τους ποικιλωνύμους άγιους, προσηύχοντο, μέ θέρμην 
ασφαλώς δχι όλιγωτέραν, είς τήν Άφροδίτην, τόν ’Έρωτα, τόν Έρμήν, 
τόν Διόνυσον, ή είς ’Ίσιν και τούς άλλους μεγάλους καί μικρούς 
θεούς. Ο Ερμής λ. χ. είχε τόσην σημασίαν διά τόν αλήτην τής τότε 
ο όποιος έπεκαλεΐτο τήν βοήθειαν του, δσην ή αγία Βριγίδα διά τούς 
σημερινούς κλεπτας της Νεαπόλεως, οί όποιοι μέ πολλήν εμπιστοσύνην

(*) Πρβλ. F .  v o a  D u hn, P o m p e ji, e ine  h e lle n is tisch c  S t a i t  in 
I ta lie n , 1906.
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τήν παρακαλούν κατά τήν ημέραν τής εορτής της να τΟυς είναι | οη- 
θός εις τό όχι. καί τόσον χριστιανικόν έργον τους. Άλλά καί οσοι δέν 
έπερίμεναν νά ζήσουν άπό το ή μεροδούλι, τίμιοι η οχι, ηγωνιζοντο μέ 
τόν αυτόν καί σήμερον ζήλον νά αυξήσουν τήν περιουσίαν των. 
Salve lucrum, «ζήτω τό κέρδος» διαβαζομεν γραμ;ενον μέ ψηφι- 
δωτά είς τήν είσοδον τής οικίας ενός βιομηχάνου’ καί εις μιαν άλλην: 
lucrum  gaudium, «τό κέρδος είναι αληθινή χαρα». Κάποιος δε 
σοσιαλιστής τών χρόνων εκείνων κηρύσσει δια τού τοίχου μιας οικίας 
τήν περί κοινοκτημοσύνης γνώμην του : Communem, γράφει, m ini
mum dividendum censio est, nam noster numoius non liabet 
pecuniam , «ψηφίζω νά μοιράσωμεν το δημόσιόν ταμείο'’, διότι το 
ίδικόν μου είναι πλέον κενόν».

Ά λλ’ είς έν ση ιείον διέφερεν ό τότε κοσιιος πολυ απο τον ση
μερινόν. Αί στατιστικαί τοΰ ιταλικού κράτους παρουσιάζουν τόν άριθμόν 
τών ά αλφαίήτω ■’ είς 4 8  ο)ο κατά μέσον όρον εις ολας εκείνα, τάς 
επαρχίας, αί όποΐαι διετέλουν μέχρι τού 1860 υπό τήν άπολυταρχικήν  

καί κληρικόφρο να εξουσίαν τών Βουρβωνων.
Τ ουναντίον είς τήν άρχαίαν Πομπηίαν φαί'εται δτι ή εύγενής 

τέχνη τής γραφής καί της ά αγνωσεως ήτο. εις ολους γνωστή. Επάνω 
εις τους τοίχους κ α ίει; ά'άλο,ο βε αια υψος ευρισκομεν γραμ ιε ο· 
τό αλφάβητο J άπό μικρούς μαθητάς ώς πρώτην άπόδειξιν τών σπου
δών τω -. Αί αποδείξεις αυται ει αι βε’αίως σπουδαιότεροι προκειμέ- 
μένου περί μεγαλυτέρων μαθητών πολυάριθμοι στίχοι άπό τον Βιργί- 
λιον, στίχοι άπό κωμωδίας, από τον ’Οβίδιον και τον IΙροπερτιο j 
παραδόξους τίποτε άπό τόν Όράτιον— προφανώς διότι δεν ητο ε,κε- 
κρι ένος διά τά σχολεία—πού καί που καί ελληνικά κομματάκια. 1ου- 
ναντίον ή μαλακή, είίφω ος και πλούσια εις φ ω ν ή ε ν τ α  ισκικη, ΐ| 
άοχαία γλώσσα τού λαού τής Κάμπα, ίας, φαί'εται δτι ειχεν έςαφα- 
νισθή σχεύόν εντελώς κατά τόν τελευταΐον αιώνα προ της καταστροφής 
τής πάλεως" διότι, επειδή δέν ήτο έν χρήσει πλέον ώς γρα φ όμ ενη  

γλώσσα, δε·' ένδιέφερε φυσικά τό σχολείο.· καί εσβυσε διά τήν άδιαφο- 
oiu · τών λογίων. Διά τήν γνώσιν τής κοινωνικής συνθέσεως καί 
τής διά τού σχολείου μορφώσεως έν ΙΙομπηΐα είναι πολύ σπουδαϊον 
νά γνωρίζωμεν οτι οί τόποι, είς τούς οποίους εΰρίσκομεν τάς τοι-
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αύτας επιτροχάδην χαραγμένα; έπιγραφάς καί τό περιεχόμενον αυτών 
μας οδηγούν είς τά; τάξεις εκείνων τών ανθρώπων, οί όποιοι θά 
κατέφευγον, εάν εζων εις τήν σημερινήν Νεάπολιν, είς τούς μισθωτούς 
γραφείς τών στοών τοΰ θεάτρου San  Carlo διά νά τούς συντάξωσι 
μίαν εμπορικήν ή ερωτικήν επιστολήν. Έ π ί τών τοίχων μικρών ξενο
δοχείων, καπηλειών, πανδοχείων, μαγειρείων καί άλλων μερών, δπου 
διετριβον συνήθως οι άνθρωποι τοΰ λαοΰ, ευρίσκομεν έπιγραφάς χα
ραγμένος δι’ οξέων οργάνων καί δφειλομένας εις έμπνευσιν τής στιγμής. 
’Αλλ’ αί έπιγραφαί αυταί άκριβ.ώς μάς επιτρέπουν νά ρίψωμεν βλέμμα 
εις τό βάθους τοΰ πραγματικού βίου τοΰ λαοΰ. Πολλάκις αί τοιαΰται 
έπιγραφαί μάς παρέχουν τό κείμενον εικόνων γεμάτων άπό ζωήν, μέ 
τάς οποίας είναι στολισμένοι οί τοίχοι τών οινοπωλείων τούτων κατά 
τρόπον ρεαλιστικόν, άν καί χωρίς καλλιτεχνικάς αξιώσεις. Ούτω π. χ. 
βλέπομεν εις εν καπηλειον άνδρας καί γυναίκας χωρικάς, μέ ενδύματα 
ιδιοτροπα, υψηλά καπελλα, να κάθηνται γύρω ά ώ  μίαν στρογγυλήν 
τραπεζαν και να πίνουν με πολλήν όρεξιν. Ύπεράνω των κρέμωνται 
από τήν στέγην τΐ'ριά, κρομμυα, άλλάντες καί άλλα καλά, άκριβώ; δπως 
συμβαίνει καί σήμερον εις εκείνα τά μέρη. Μία άλλη είκών 
μάς οδηγεί πρό τής θύρας οινοπωλείου' τεράστιο; ασκός πλήρης 
οίνου είναι φορτωμένο; έπί είδους τινό; σούστα;' μόλις έφθασεν, 
έχουν απο^εύςει τούς κουρασμένου; ήμιόνους, φέρουν μεγάλα; υδρίας 
διά νά αδειάσο'ν τόν ασκόν. Θά ήμποροΰσε κανείς νά πα- 
ραστηση καλύτερον τό γεγονός, δτι ό φιλοπότης επισκέπτης έχει είς 
τήν διάθεσίν του άφ&ονον ποσότητα νέοι» οίνου ; Έ π ί άλλου τινό; 
τοίχου παρίσταται πελάτη; προσερχόμενος εις τόν κάπηλον διά νά 
ζητήσχι πιτήοιον δροσερού ποτού ; Da friduin pusillura είναι ή 
επιγραφή, ή οποία μάς δίδει τήν έξήγ,)σιν τή; εΐκόνο;' κάποιος άλλος 
θά ήθελε μία ρουφηξιά άκόμη από Σητϊνον οίνον: Adde c_ilicc.u 
Setinum . Τό κραίι διεγείρει πρός τήν κυβείαν' βλέπομ:ν ζωγραφισμέ
νου; τού; παίκτα;' άναφύεται διαφωνία, αλλά οί θαμώνες δύνανταί 
νά εΐναι ήσυχοι, διότι ό κάπηλος γνωρίζει νά υποστήριξή τά δικαιώ- 
ματά του : δύο άπό τούς φιλονικοΰντας συνεπλάκησαν, άλλ’ ό .κάπη
λος τούς δϊίκνύ-ΐ ποΰ είναι ή πόρτα: Ice portas, rixsaiis ! «Εμπρός 
εςω, αφ ου μαλώνετε». Ζωηρά μάς προβάλλεται ό δαίμων τής κυβείας 
μέ τήν αφελή ομολογίαν ευτυχούς παίκτου: «Είς τήν κυβείαν τής

Νουκερίας έκέρδισα 855 1)2 δηνάρια (8,000 περίπου δραχμών) και 
μάλιστα χωρίς απάτην».

Ε ί ; ενα άλλον στίχον, γ<·μστον άπ λπισίαν, άναγινώσκομεν καί 
παράπονα, συνειθισμένα είς τάς χώρας, πού πίνουν κρασί:

Ε ϊθε καί σι’ νά γελασθής κάποτε μέ τέτοια ψεμματα, κάπηλα,
[καμμιά φορά.

’Εσύ πίνεις καθαρό κρασί, έν ώ  τούς άλλους κερνάς νερά.

Σ ή'ιερόν συνειθίζουν οί κάπηλοι ή οί υπάλληλοι των, δπου 
ύ άρχουν τοιούτοι, νά στέκονται κατά τά ώραΐα άπομεσήμερα έμπρο
σθεν τών εξοχικών οινοπωλείων τής Κομπανίας και να συνιστοΰν μέ 
λέξεις κατά τό μάλλον ή ήττον κομψά; τά προτερήματα τοΰ κατα
στήματος των εί; τού; διαβατας. Εν τοιοΰτον αρχάϊον εγκωμιον απο 
τήν Πομπηίαν είναι τό άκόλουθον :

Κήπου; ευρίσκεις εδώ, καλαμοπλεκτους σκιάδας,
I Ιοτήρια καί ρόδα.
νΕγχορδα όργανα καί ήχο; αυλών θά σέ θωπεύουν μέ χάριν. 
’Έλα νά ξεκουρασθης άπό τόν κουραστικόν δρόμον,
Κάτω άπό κλήματα, μέσα σέ πυκνήν άναδενδράδα,
Καί νά στεφανώσης φαιδρά τό κουρασμένο σου κεφάλι 
Μέ δροσερά καί μυρωμένα ρόδα.

Έ ξ  ίσου, ϊσιος καί περισσότερον άνεξάντλητον είναι τό θέμα τοΰ 
έρωτος, άκόμη καί σήμερον τό Α καί το Ω της δημοτικής ποιησεως 
καί μουσικής τών μεσημβρινών. Μερικά παραδείγματα θα χρησιμεύ
σουν ώς άπόδειξις. Τά εκλέγομεν μέ προσοχήν, διότι οί κάτοικοι τής 
Πομπηίας δέν έτήρουν προσχήματα είς τό ζήτημα τοΰτο. Ησαν φυ
σικοί άνθρωποι, δπως οί σημερινοί τους απόγονοι, καί άπό τάκτ δέν 
ένόουν καί πολλά πράγματα. Ισιος όχι άδικα έγραψε κάποιος Εβραίο; 
ή Χριστιανό;—'Εβραίος πιθανώτερον, διότι καί ή φυλή αυτή άντε* 
προσωπεΰετο τότε είς τήν Πομπηίαν καί διά τούς Χριστιανούς δεν 
έχομεν άσφαλεΐς μαρτυρίας— επάνω εις ενα τοίχον. Σοδομα και 
Γόμορα.

Κάποιον έρωτευμένον τόν έσυρεν ή άγάπη εις τήν Πομπηίαν. 
’Επειδή δμω; ό κυρ-Μέντίος δέν ενοοΰσε να ταχύνη τό |}ήμα, έκσπά



απελπισμένος εις τόν εξής στεναγμόν :

"Αν ήξευρες, βρέ αγωγιάτη, τής ί δ ικής μ ο υ  αγάπης τάς
[φλόγας

Θά έβαλες τά δυνατά σοΐ’ γιά νά μέ φέρης γρήγορα ’στην
[Πομπηία·

"Οπου μένει ή γλυκειά μου αγάπη.
Ό  επόμενος στίχος προϋποθέτει παντοία προσκόμματα :
Ζήτω οί έροκευμένοι! Κατάρα σ’ εκείνον πού δέν γνωρίζει

[τόν έρωτα!
Δυο φορές δμως καταραμένος ας είναι οποίο; μας εμποδίζει

[ν’ άγαπώμεν !

Διότι και εδώ ισχύει ή αλήθεια τοϋ γνωμικοΰ πού είναι γραμ- 
μένον επάνω εις ένα τοίχον τής Πομπηίας:

"Οπ ιιος δέν άγάπησε ποτέ του γυναίκα,
Αυτός δέν είναι άνδρας!

Άλλος τις παρηγ >ρείται διά τά προΐκόμμαεα, τά όποια παρεμ
βάλουν ίίς τήν αγά π \ν του, μέ τους εξής λόγους :

Οποιος θέλιι . ράγματι νά έπιτηρή τους άγαπωμένους,
Ά ς  δεσμεΰση τους άνέμους
Και ας διατάξη τήν πηγήν νά σταθή!

’Όχι καί πολύν ειρμόν έχει ή λογική συμβουλή τήν όποιαν πα
ρέχουν οί εξής στίχοι :

Ά πό θ,ρμά λουτρά ας απέχει όποιος θέλει νά άφοσιωθή είς
[τόν έρωτα,

Γιατι κανείς δέν αγαπά τήν φωτιά, έάν τόν έκαψε κάποτε.

.Η επομένη κατάρα δ.ικνύι μάλλον ότι ό γ»:άφ£θν καίεται άπό 
έρωτα, χωρίς εκείνη νά άνταποκρίνεται, παρά πικράν τιμωρίαν :

“Οποιος σκέπτεται νά ξελογιάση τό κορίτσι μου, άςτόν κάψη 
πέρα γιά πέ^α ό έρως, όταν ίΐάάνα ίαίνη μόνος ερημικό βουνό.

Διότι φαίν,ται ότι ή λΰπη, ποϋ εκφράζει τό επόμενον σύντομον 
παράπονον, ήτο συχν ή :

Ό  Ρεστιτοϋτος έγέλασε συχνά παρά πολλά κορίτσια.

“Εν έξ αυτών ήτο ’ίσιος ή Ουρμτάνα, περί τής οποίας άλλος στί
χος λέγει : «Ό  Ρεστιτοϋτος εκοιμήθη εδώ μόνος καί έπόθει τήν Οϋρ- 
μπάναν του».

Τουναντίον αιτία τών ακολουθών στίχων φαίνεται ότι ήτο δι
καιολογημένη ζηλοτυπία:

Τώρα, πού ό θυμός είναι ακόμη πρόσφατος, πρέπα νά τελει- 
Καί δταν περάση ή λΰπη, άς γυρίση πίσω ό έροις. » [οίνωμεν^

Ά πό αντίθετα συναισθήματα διαπνέονται οί εξής λόγοι :

«'Ωραία μου κόρη! Μέ στέλλει σέ σένα ό ίδικός σου.
Χαϊρε!>
Ή
«Βικτωρία, χαϊρε, δπου κι’ αν βρίσκεσαι' εϊθε νά πταρνίζεσαι 
’Ή  [ευτυχώς» ·
«Κηστιλία, βασίλισσα τών Πομπηϊανών, γλυκειά ψυχή, χαΐρε ··.

’Ελευθερω τέρας κάπως σχέσεις ύποδηλοϋσιν έπιγραφαί ώς ή 
ακόλουθος : « Ή  Ρωμύλ η μένα εδώ μέ τόν Στάφυλον», ή καί «ό 
Στάφυλος μένα εδώ μέ τήν Κουήτην '

Κανονικάς απ’ εναντίας σχέσεις εκφράζουν ωραία οί εξής λόγοι, 
οί οποίοι, γραμμένοι μέ κομψήν γραφήν επί τοΰ τιίχου τοΰ οπισθίου 
δωματίου ενός καταστήματος, άντικαθιστώσι έν ή καί περισσότερα 
επισκεπτήρια : «Ή  Ίρτία Ψεκάς εύχεται πάντοτε καί παντοϋ πάσαν  
δήποτε ευτυχίαν εις τόν X. Όστίλιον Κώνωπα, τόν σΰζυγόν της καί 
οδηγόν καί πράον πα αινέτην, καί εις τήν αδελφήν τ ς Διοδότην καί 
τόν αδελφόν της Φορτουνάτον καί εις τόν Ταχΰν της' καί είς τήν ΓΓρι- 
μιγ'ένειάν της στέλλει ένα χαιρετισμόν».

Καί έν γένει τίποτε δέν είναι συχνότερον άπό τά σημειώματα 
πού μας άγγέλουν τήν παρουσίαν ή τήν έπίσκεψιν, ακριβώς όπως καί 
σήμερον. Ό  δείνα καί ό δείνα έπέρασεν α.τ’ εδώ, ό δείνα καί δ δείνα 
στέλλει είς τόν δείνα καί δείνα χαιρετίσματα. Είς τούς χαιρετισμούς 
αυτούς υπάρχει ενίοτε προσθήκη δηλωτική τής άγάπης, κάποτε όμος καί 
κακεντρεχής. Μερικά παραδείγματα : «'Ο Σάμιος εύχεται εις τόν συνά- 
δ λφόν του νά κρεμασθή». ’Ή  : «Ό  Πύρρος χαιρετά τόν συνάδελφόν 
του άπό τήν Χίον. Λυπούμαι διότι, ώς άκοΰω, άπέθανες. Κατευόδιον 
λοιπόν».



Δέν λείπουν καί αί οικογενειακοί ειδήσεις, ως π. χ. ή ακόλουθος; 
«Τήν 1 7 ’Οκτωβρίου έ'τεκεν η ΙΤοτιολανή—άναμφιβόλο>ς τετράποδο;—- 
τρία αρρενα καί δύο θήλεα».

Οί λευκοί τοίχοι ήσαν πολύ χρήσιμοι δια λογαριασμού;, ως λ. χ. 
διά πρόσθεσιν ιιιά; λίτρας ελαίου, χόρτου, άχύρου, πιτύρου, ημερο
μισθίου, περιδεραίου, άσφαλώ; προερχομένη άπΰ κάποιον, ύ όποιος Οά 
συγκατεριΟμεΐτο σήμερον μεταξύ τών άναλφαβήτων τη; ’Ιταλίας, 
ακριβώς δπω; τ') σημείωσι; δούλου τίνος έπί τοίχου τοΰ Παλα- 
τίνου έν Ρώμη" έπ’ αύτοΰ είναι χαραγμένον τό ιχνογράφημα όνου, 
ό όποιος γυρίζει μύλον. Εις τήν θέσιν τοΰ όνου ήτο πριν προφανώς ό 
δοΰλος, ό όποιος γράφει τώρα μέ άνακούφισιν: « L,abora aselle quo- 
modo laboravi ego et proderit tib i» . < Δούλευε, γάϊδαρ·.·, όπως 
εδούλευσα καί έγοι' αυτό ίίά σοΰ είναι πολυ ωφέλιμον».

Διά ειδοποιήσεις παντός είδους, «ί όποΐαι έπι κολλών ναι σι^ιερον 
εις τους τοίχους ή δημοσιεύονται εί; τά; έφημερίδας, έχρησιμοποίουν 
τότε τούς ασπρισμένου; τοίχους, όπου τού; εΰρισκοΛ— έντεΰΟεν ή λέ- 
ξις «Album». "Οταν ό τοίχος έγέμιζε τόν άσπριζαν έκ νέου. ’Ακόμη 
άπό την προρωμαϊκήν εποχήν έχομεν τοιαύτας έπιγραφάς εϊ; όσκικήν 
γλώσσαν: κατά τήν μακράν πολιορκίαν τή ; Πομπηία;, διαρκοΰντος 
τοΰ συμμαχικοΰ πολέμου, οί έπαναστατήσαντες Ιταλοί, οί όποιοι υπέ
ρ ήσπιζον την πόλιν κατά τών Ρωμαίων, έγραφαν «πινακίδες προσανα
τολισμού» καί έτοποθέτουν αυτά; είς τά σταυροδρόμια διά νά όδη- 
γώνται οί στρατιώται πρός τήν κατεΰΟυνσιν τών πΰργ ον καί πρός τούς 
αρχηγούς των. Καί εκλογικά προ,ράμματα παντός είδους ευρίσκομεν 
άκόμη καί σήμερον έπί τών τοίχων. Αί έκλο, αϊτών δημοτικών αρχόν
των συνεκίνουν καί τότε τά; ψυχάς όχι όλιγώτερον τών σημερινών. Οί 
υποψήφιοι σννιστώνται Αερμώς υπό τών φίλων των : «hie aerarium 
conservabit», «Αυτός Οά φεισΟή τοΰ κοινοτικού χρήματος . ’Ασυμ
παθείς υποψήφιοι άναφέρονται υπό τών αντιπάλων μέ διαφόρους κα
κεντρεχείς υπαινιγμούς : «Οί κατεργάρηδες έξαιτούνται ώς δι υθυντήν 
τή; αστυνομίας τόν Βατίνιτν», ή < τόν συνιστοΰν όλοι οί ύπναράδε;» 
ή «όλοι οί ξενύχτηδες πόται». «Τόν Κλαύδιον νά κάμετε δήμαρχον. 
Τόν συνιστώ ή «ψυχοΰ. α του». —  Αφθονοι είναι αί άγγελίαι πωλή- 
σεων, δημοπρασιών, μονομαχιών, μετά δηλώσεως τών ονομάτων δ ιιο-

φιλών μονομάχων κ. τ. λ. ,
"Ολα όσα καταχωρίζονται σήμερον είς έφημερίδας, άναγινωσκομεν, 

περισσότερον διαρκή, έπί τών τοίχων τής Πομπηίας : Αιτήσει; ένοι- 
κιάσεως, εγκώμια παντό; είδους, δηλώσεις άπωλεία; αντικειμένου τί
νος, ώς έπί παραδείγματι τήν ακόλουθον, εΰρεθεϊσαν «εν τ^ έκτος τιις 
πό/.εω; λεωφόρφ έπί τοΰ προσθίου τοίχου ασπρισμένου τάφου : « Οστις 
έχασε τήν 25 Νοεμβρίου φορβάδα μετά μικρού σάγματος, ά ; άποτα- 
θή πρός τόν Ό . Δέκιον 'Ιλαρόν, απελεύθερον τοΰ Αουκίου, πέραν τη ; 
γέφυρας τού Σάρνου είς τό μαμιανόν κτήμα» . Ή  : «’Από τό παρόν 
κατάστη ια έξηφανίσθη χάλκινον σκεύο;' όστις τό φέρει όπίσω θα λα
βή αμοιβήν 4Γ> σηστερτίους (150 δρ. περίπου), περισσότερα όμως οσιις
καταγγ. ίλη τόν κλέπτην».

Κατά τού; χρόνους μας, όπου όλοι βιάζονται, έκλείπουν γρήγο
ρα αί παλαιαί εφημερίδες καί κάθε ημέρα μάς παρουσιάζει κάτι τό 
νέον. Τότε δμως, όπου άσπριζαν παντού καί πάντα, όλα ήσαν διαρκε- 
στεοα, άκόμη καί αί εκδηλώσεις αυταί τή; στιγμή;. ’Εντεύθεν κατανο- 
οΰμεν τήν άπελπισίαν, μέ τήν οποίαν έγράφησαν οί επόμενοι στίχοι :

Τοίχε, σέ θαυμάζω πού δέν κατέπεσες ακόμα εϊ; έρείπια : 
Τόσην κενήν φλυαρίαν είσαι καταδικασμένος νά φέρτ)ς>- .



GERHART HAUPTM ANN

Μ Ι Χ Α Η Λ  Κ Ρ Α Μ Ε Ρ
Δράμα είς τέσσαρας πράξεις

("συνέχεια έκ τοΰ προηγούμενοι')

Π Ρ Α Ξ ΙΣ  Π ΡΩ ΤΗ

Μετάφρασις Ίρ ιδ ο ς

Πραγματικά, έκτος αν έχω άποτελματωθή εντελώς— γιατί αληθινά 
κρατιοϋμαι πάντοτε ακόμη. Κυρίως αυτό τό οφείλω μόνον στον πα
τέρα που. "Ο,τι έλεγε σε κανένα  και ό τρόπο; μέ τόν όποιον τό έκαμνε 
δέν λησμονεΐται. Διδάσκαλοι σάν κι’ αυτόν δέν υπάρχουν πλέον. Σέ 
βεβαιώ δτι εκείνος, επάνω εις τόν όποιον επιδρά ό πατέρας σου, 
αυτός δέν είναι ποτέ δυνατόν νά ίσοπεδωθή εντελώς στη ζωή.

Μ ιχαλ ίνα  "Ετσι είναι, Λάχμαν.
Α άχμ αν .  Άναμοχλεΰει τόν άνθρωπον έως τά βάθη. Ά πό πολ

λούς μανθάνομεν πολλά πράγματα. ’Εγνώρισα στον βίον μου και 
ανθρώπους μέ αξίαν. "Ομως πάντοτε ’στο βάθος ξεπρόβαλλεν ό πα
τέρας σου καί ’μπροστά του έχάνοντο οί άλλοι. Μάς έκοπάνισεν δλους, 
ημάς τους μαθητάς του, τά έλανάρισεν δλα τόσο βαθειά και άπό 
μέσα. Μάς έξεσκόνισε τόσον καλά τήν ψυχή τοϋ μικροαστοϋ, πού 
είχαμε μέσα μας. Μπορεί κανείς νά στηρίζεται σ’ δλη του τήν ζωή 
στην εργασία που έκαμε μέσα μας. "Ενα παράδειγμα' οποίος έγνώρισε 
τήν σοβαρότητά του, τήν ασάλευτη σοβαρότητα πού έχει γιά τήν 
τέχνη, σ’ αυτόν φαίνονται δλα αυτά έξω επιπόλαια στην αρχή.....

Μ ιχαλίνα.  Βλέπεις λοιπόν—κα'ι ή μεγάλη σοβαρότης τοϋ πα
τέρα.... Συ τό λές  Τήν αισθάνεσαι ακόμα κατάβαθα, εμένα έγινε
τό καλύτερό μου κτήμα: Και ’στά πειό ξερά κεφάλαια έκαμεν έντιτ 
πωσιν, μόνον ’στον ’Αρνόλδο όχι. Αυτός δέν τοϋ δίνει σημασίαν

(Σηκώνεται). Πρέπει νά πάω στο μάθημα, Λάχμαν. Γελάς, σκέπτεσαι: 
και αυτή δέν αξίζει τίποτε.

Α άχμ αν .  Είσαι ’ίδιος ό πατέρας σου. Δέν πέρασεν από τόν 
νοϋ μου τέτοιο πράγμα. Μοΰ φαίνεται πώς είναι πολύ ανιαρόν νά 
σκοτίζη κανείς τό κεφάλι του μέ γυναίκες πού ζιογραφίζουν.

Μ ιχαλίνα .  Μ’ δλα ταϋτα κάτι γίνεται πάλιν. Προσπαθούν μέ 
δλα; των τάς δυνάμεις. Αυτό μόνον είναι αρκετό νά μέ κάνη νά 
έργάζωμαι. Τ ί παραπάνω θέλει κανείς; Θά κατορθώσουν αρά γε ’στο 
τέλος τίποτε;—"Οπως κι’ αν έχη, μέσα ’στην προσπάθεια είναι ήδη 
μιά κάποια επιτυχία. ’Εκτός τούτου παθαίνω δ,τι καί ό πατέρας. 
Μ’ αρέσει νά ασκώ επίδρασιν ’στούς ανθρώπους. ’Άλλως τε ξανανει- 
ώνει κανείς μέ τούς μαθητάς, Αάχμαν. Καί ξέρεις, αυτό μέ τόν καιρό 
γίνεται ’στον άνθρωπο ανάγκη. (’Ανοίγει τήν θύραν καί φωνάζει προ; 
τό βάθος).

’Αντίο, μαμά, φεύγομε.
Ή  φ ω νή  τοϋ  Ά ρ ν ό λ δ ο ν  (απομιμούμενοι·) ’Αντίο, μαμά, φεύ,ομε.
Α άχ μ αν .  Ποιος ήτο αυτός;
Μ ιχαλίνα .  Ό  Άρνόλδος. Δέν έχει άλλη δουλειά. Πάμε, δέν είναι 

εύχάριστον νά μείνωμεν πειό πολύ εδώ μέσα.
Α ά χ μ α ν  καί Μ ιχ αλ ίνα  φεύγουν.
Ό  Ά ρ ν ό λ δ ο ς  έρχεται. ΕΙνσι άνθρωπος άσχημος μέ μανρα μάτια πού 

σπινθηροβολούν κάτω άπό ca γυαλιά, μέ μαύρα μαλλιά καί μόλις άναφυόμε- 
νον ποιγωνα μέ σώμα ολίγον κυρτωμένον. Τό πρόσωπον τον είναι πρασινο- 
κίτρινον. Ε ίς  τά πόδ'α του σέρνει παντόφλες, προχωρεί εω ς τάν καθρέ- 
πτην, ιρορίΐ παντελόνι μόνον καί σακκάκι, βγάζει τά γναλιά του καί παρατη
ρεί μέ διαφόρους μορφασμούς λεκέδες 'στο  δέρμα του. Ή  όλη έμφάνισις ε ί 
ναι ακατάστατη.

Ή  Μ ιχ αλ ίνα  επανέρχεται.
Μ ιχαλ ίνα  (μέ έλαφρόν τρόμον). Ά χ , Άρνόλδε! —  Ηέχασα τήν 

όμβρέλλα μου. Καί ξεύρεις τί άλλο : Ό  Λάχμαν είναι εδώ.
3Α ρν ό λ δ ο ;  (συνιστών ησυχίαν μέ χειρονομίαν άποκρουστικήν). 

Αυτός ό ηλίθιο; μοϋ είναι εντελώς αδιάφορος.
Μ ιχαλίνα .  Γιά πές μου τί σοϋ έκαμεν ό Λάχμαν;
'AorS  1·5ο;. Μοΰ έδειξε κάποτε τέ; χαλκομανίε; του 

Μ.χαλίνα, (σηκώνουσα τού; ώμου;' ήσυχα) . Μην ξεχάση; 'στά; έν
δεκα νά είσαι ’στοϋ πατέρα.



Α Υ ΓΗ  Μιχαήλ Κράμερ

Ά ρ ν όλ δος .  (Κλείνει τά αυτιά μέ τά δυό του χέρια.)
Μ ιχαλίνα.  ΙΙές μου, Άρνόλδε, ’βρίσκεις δτι αυτό που κάνεις 

είναι ωραΐον;
Ά ρ ν ό λ δ ο ;  Μάλιστα. —Κατέβαζε καλύτερα ένα μάρκο.
Μ ιχαλίνα.  Νά σοΰ τό δανείσω ναί, γιατί δχι. Μόνον που είμαι 

θυμωμένη μέ τόν εαυτόν μου πού..................
Ά ρ ν ό λ δ ο ; .  Κόφτο, Μιχαλίνα, κόφτο. Ξέρομεδά τήν γαλαντομιά σας.
Μ ιχαλίνα.  Θέλει κάτι νά άπαντήση, σηκώνει τούς Γόμους και 

φεύγει.
Ό  Ά ρ ν ό λ δ ο ς  γλυστρά 'στο τραπέζι, πού εΰρίσκονται τά υπόλοιπα τοΰ 

προγεύματος, τρώγει ενα κομματάκι ζάχαρι καί ρίπτει πρός στιγμήν τό βλέμ
μα του ’στήν μητέρα του, ή όποια εισέρχεται εκείνην τί|ν στιγμήν, επειτα  πη
γαίνει πάλιν 'στόν καθρέπτην.

Κυρία Κ ρ ά μ ε ρ .  Σκουπίζει τά χέρια της μέ tJjv  ποδιά, καί αφήνει νά 
πέσΐ) τό σώμά της βαρύ έπάνω σέ μιά καρέκλα, εη  αι σκεπτική καί αναστε
νάζει.

Ά χ ! θεέ μου, θεέ μου.
Ά ρ ν ό λ δ ο ς .  Στρέφεται, τοπ οθετεί τά γυαλιά πρός τήν άκρην τής μύτης 

του, σηκώνει τούς ώμους ψηλά καί παίρνει κωμικήν εκφρασι.', άνάλογον πρός 
τά επόμενα :

Μητέρα δέν μοιάζω μέ μαραμποΰ;

κ. Κ ρ ίμ ε ρ .  Ά χ  Άρνόλδε, νά ήξευρες πώς είναι ή καρδιά μου! 
Δέν έχω καμμιά ό'ρεξι νά γελώ μέ τές ανοησίες σου!—Ποιος σοΰ avor 
ξε τήν πόρτα χθες τό βράδυ;

Ά ρ ν ό λ δ ο ς .  ΙΙλ τσ ιά ζει κ«ί εξακολουθεί νά έχη ακόμη τήν κωμικήν σο
βαρότητα τοΰ μαραμποΰ

Ό  Πατέρας!
κ. Κ ρ ά μ ερ .  Κατέβηκε τρία πατώματα γιά νάρθη νά σοΰ άνοιξη;
Ά ρ ν ό λ δ ο ς  (χωρίς νά παύσι] νά άλλοιθωρ ζη κωμικά έπάνω άπό τά 

γυαλιά,)

Μάλιστα!

« . Κ ρ ά μ ερ .  Μά, Άρνόλδε, καταντάς αηδία! ΓΙαΰσε επί τέλους 
τές ανοησίες σου. Μπορείς και μιά φορά νά είσαι σοβαρός. Βάλε τέλος 
πάντων μυαλό. ’Έλα διηγήσου μου τί ειπεν ό πατέρας.

Ά ρ ν ό λ δ ο ; .  Σέ σάς δλα φαίνονται πάντοτε αηδία! Καί εγώ σας 
συχαίνομαι, βάναυσοι άνθρωποι.

κ. Κ ρ άμ ερ .  Ή ταν θυμωμένος πολύ ό πατέρας σου τήν ώρα που 
σοΰ άνοιγε;

Ά ρ ν ό λ δ ο ς  (άφηρημένος).
κ. Κ ρ ά μ ερ .  Τί σοΰ ειπε λοιπόν;
Ά ρ ν ό λ δ ο ;  Τί ποτε.
κ. Κ ρ άμ ερ .  (Τόν πλησιάζει μέ τρυφερότητα) Άρνόλδε, διορθώ

σου τέλος πάντων’ κάνε το πρός χάριν μου! Αρχισε μιάν άλλη ζιοή.
Ά ρ ν ό λ δ ο ;  Πώς ζώ λοιπόν;
κ. Κ ρ ά μ ερ .  Ζής άσωτα. ’Οκνηρά. Νύκτες ολόκληρες μένεις έξω 

άπό τό σπητι. Γυρίζεις ’στά σοκάκια  Αχ θεέ μου, θεέ μου! Περ
νάς μιά φοβερή ζωή, Άρνόλδε.

Ά ρ ν ό Ι δ ο ; .  Μ ή κάνης δά τόσον πολυ τόν φοβισμένον μητέρα· 
’Ή θελα απλώς νά ξέρω σαν τί σκέψεις περνάνε άπό τόν νοΰν σου γιά 
μένα.

κ. Κ ρ ίμ ζ ρ .  'Ωραίο κι’ αυτό! Μ’ αυτό τόν τρόπο φέρεσαι ’στήν 
μητέρα σου;

Ά ρ ν ό λ δ ο ; .  Έ  τότε κάμε μου τήν χάρι νά μ’ αφήστε ήσυχον. 
Τί γαυγίζετε πάντα εναντίον μου; Μά τήν αλήθεια είναι να τρελλαθη 
κανείς.

κ. K o iu c o .  Αυτό τό λές γαύγισμα εναντίον σου, Άρνόλδε: "Οταν 
κανείς έρχεται καί σοϋ λέγη ποιο είναι τό καλό σου; Θέλεις λοιπόν νά 
μή σοΰ λέγη τίποτε ή μητέρα σου; Άρνόλδε, Άρνόλδε, μή μπαίνης σέ 
αμαρτία.

Ά ρ ν ό λ δ ο ; .  “Ολα αυτά δέν μοΐ φέρνουν κανένα όφελος. Ί I  αί" νία 
αυτή φλυαρία είναι πιριττή Στό κάτω κάτω ί'χω φοβερόν πονο
κέφαλον! \ός μου μερικά λεπτά ’στό χέρι κι’ έπ ιτα θά ’δώ 
τί Βά κάμω..,......

κ. Κ ράμ ερ .  Ά !  έτσι! Γιά νά καταστροφές πέρα γιά πέρα.
Μ’.κ .ά  διακοπή

Ά ρ ν ό  Ιδο;,  (Στό τραπέζι, πέρνει ένα ψωμάκι) 'Καϊμάκι κι’ αυτό! 
Σκληρό σάν πέτρα!

Κ ρ ίμ ε ρ .  Νά σηκώνεσαι πειό πρωί καί τότε θά βρίσκεις
φρέσκα.

Ά ρ ν ό λ δ ο ; .  (χασμώ,ιενο;). Είναι τόσον μεγάλη καί μονότονη ή 
ήμερα,



' κ. Κ ρά μ ερ .  "Οπως τήν περνάς εσύ δέν είναι καθόλου παρά- 
ξενον. Ά μ α  κοιμάσαι δλη τήν νύκτα, καθώς είναι και τό σωστό, θά 
’δη; πώς δλην τήν ί) έραν θά είσαι ζωηρός.— Άρνόλδε, σήμερ ·ν πειά 
δέν θά μοΰ ξεφύγη;! Βρίσε με δπω; θέλης. · Δέν ’μπορώ νά τό 
ανεχθώ αυτό π'εον. (Έ  εϊνος r/ει καθήσει ’στο τραπέζι" εκείνη τοϋ 
σερβίρει τόν καφέ μέσα στο φλυτζάνι). Στραβομουτσούνιαζε δσο θέ
λεις. Θά ε/.θοί τό καταπόδι σου. Κάτι έχεις. Σέ γν. ορίζω τόσον καλά. 
’Έχεις κάτι που σέ στενοχο>ρεΐ καί σέ βασανίζει. ’Έχεις τήν Ιδέαν δτι 
δέν σέ ακόυσα νά άναστενάζης; Τό κάνεις τόσον συχνά, που καί ό 
’ίδιος δέν τό αισθάνεσαι π/έον δταν άναστενάζης.

Ά ρ ο ο Ι δ ο ; .  Θεέ καί Κύριε, τι έπιτήρησι;; ώ διάβολε. ΓΙόσες
φορές πταρνίστηκε κανείς καί δεν ξέρω τι άλλο. Πόσες φορές φτύνει, 
πότε αναστενάζει καί τράβα κορδέλα. Είναι γιά νά πάρη κανείς τά 
βουνά.

κ. Κ ρ ά μ ερ .  Λέγε δ,τι θέλεις, δέν ιιοΰ καί,εται καρφί γι’ αυτό. 
Ξέροο δ,τι πρέπει νά ξέρω, τελείωσε. Κάτι τι, ’Αρνό '.δε, βαρύνει την 
καρδιά σου. Τό κρίν ο καί άπό άπό αυτήν ακόμα τήν ανησυχίαν πού 
έχει:. Είναι αλήθεια πώς πάντα ήσουν λίγο ανήσυχος, άλλ’ όχι σαν 
καί τώρα. Είμαι βεβαία γι’ αυτό.

'Αρ ’όλδο;.  (Δίόει μιά γροθιά στο τραπέζι). .Μητέρα, άφήστέ με
ήσυχον, καταλαβαίνεις; Άλλοιώ; διώξτε με μιά καί καλά άπ’ τό
σπίτι  Τι σάς ενδιαφέρει τΐ κάν.ο εγώ, μητέρα; Μικρό παιΥι δέν
είμαι πειά καί δ,τι δέν θέλω νά πώ δέν τό λέγω. Χόρτασα πειά βα
ναυσότητες. ’Αρκετά μέ έτυραννήσατε. "Οσο γιά τήν βοήθειά σας, 
άς μου λείπτ). Σείς δέν εισθε εις θέσιν νά μέ βοηθήσατε μάθετέ το! 
Τό πολύ πολυ ’μπορείτε νά λυσάξετε άπ’ τές φ .ονές.

Κ ρ ά μ ε ρ  (κλαίουσα, συντετριμμένη). Άρνόλδε, μην έκαμες 
κανένα κακό; Πολυεύσπλαγχνε θ εέ ! Άρνόλδε, τί έκαμες γιά όνομα 
τοΰ θεοΰ;

Ά ο ; ό Ι δ ο ; .  Σκότωσα ενα γέρο-Έβραΐο, μαμά.
κ. Κ ρ άμ ερ .  Μήν κοροϊδεύεις! Μην κάνης αστεία μαζί μου! 

Πές μου το άν έκανε; τίποτε. Ξευρω βέβαια πώς δέν είσαι κανένας 
κακός άνθρωπος, άλλά μερικές φορές είσαι οξύθυμος καί γεμάτος 
μίσος γιά τοΰ; άλλους. Κ ι’ επάνω στην λύσσα σου καί ’στά νεΰρά 
σου..,.. Ποιος ξεύρει τότε τί είδους συμφορές κάνεις.

Ά ρ ν ό Ι δ ο ; .  Μαμά! μαμά! ησύχασε. Δέν σκότωσα τόν Εβραίο. 
Ουτε καν μιά πλαστή άπόδειξι ενεχύρου τοΰ πώ ίησα, άν καί είχα 
με’,άλη άνάγκη άπό μερικά λεπτά.

κ. Κ ρ ά μ ερ .  ’Επιμένω πώς κάτι μοΰ κρύβεις. Δέν τολμά; νι< 
μέ κυττάξη; κατάματα. Καί άλλοτε είχες πάνω σου κάτι τό φοβισμένο ν, 
τώρα δμως, Άρνόλδε,— μόνον πού δέν τό καταλαβαίνεις— τώρα είναι 
σάν νά σέ είχαν σημαδεύσει. Πίνει;. Ά λλοτε δέν ήθελες νά τήν ’δη; 
τήν μπίρα. Πίνει; γιά ν’ αποναρκώνεσαι, Άρνόλδε.

Ά ρ ν ό λ δ ο ς  (στο παράθυρο, κτυπά διαδοχικώ; ’στο τζάμι σάν σέ 
τύμπανο). Σημαδεμένος. Σημαδεμένο;. Καί τί άλλο άκόμη; Όσο γιά 
μένα, λέτε δ,τι θέλετε. Είμαι σημαδεμένος, σ’ αυτό έχεις δΐκηο, αλλά, 
καθώς φαίνεται, δέν πταίω έ,ώ  γι’ αυτό.

κ. Κ ρ άμ ερ .  Πάντοτε πληγώνεις γύρω σου καί κτυπάς καί μα
τώνει; μερικές φορές βαθειά τήν καρδιά τοΰ άλλ >υ. Καί δμως έκάμαε 
δ,τι καλύτερα μπορούσαμε γιά σένα. Τό δτι έγινες τέτοιος που είσαι
τιόρα  Αυτό πρέπει λ ά τό υποφέρη κανείς, άφ’ ού είναι θέλημα
θεοΰ.

Ά ον ό .Ιδος .  ’Έ ! λοιπόν! Ύποφέρτε το καί σείς, αν σάς άιέση.
Μ ικρά διακοπή

κ. Κ ρ ά μ ερ .  Άρνόλδε, άκοΰς; Μήν καταντάς αναίσθητος! Π έ; 
μου λοιπόν τί έχεις. Γιατί μάς κρατείς σέ αγωνία ημέρα καί νύκτα; 
Δέν έχεις ιδέα πώς ό πατέρας σου στριφογυρίζει. Κι’ εγώ επίσης έχω 
πολλές ή τέρες νά κοιμηθώ. ’Έλα, άπάλλαξέ μας άπό τόν εφιάλτη, πού 
μάς βασανίζει. ’Ίσ ω ς τό κατορθώσης μέ μία σου ειλικρινή λέξι. Είσαι 
βέβαια φιλάσθενος, αυτό τό ξεύρω....

Ά ρ ν ό Ι δ ο ς .  Ά χ , μητέρα, παΰσε πειά μ’ αυτήν τήν ιστορία, άλ
λοιώς θά κοιμούμαι ’στο εξής ’στο ατελιέ, επάνω ’στο άχυρένιο μου 
στρώμα, ήθελα νά ’πώ, κι’ ας παγώσω καλύτερα. Συμβαίνει κάτι τι. 
Νά λοιπόν. Δέν τό άρνοΰμαι. Άλλά μ ήπιο; πρέπει καί νά τό διαλα- 
λήσω; Τό πράγμα γίνεται, έτσι χειρότερο.

κ. Κ ρ ά μ ερ .  Άρνόλδε, είσαι.... Είναι άκόμη αυτό ’στη μέση ;—  
Πριν άπό εβδομάδες σοΰ ξέφυγε μιά φορά. Τότε προσπάθησες νά 
τό σκεπάσης. Εξακολουθείς άκόμη νάχης σχέσεις μέ τό κορίτσι» 
Άρνόλδε.

Ά ρνόΧ δος.  Μητέρα, τρελλάθηκες λοιπόν δλως διόλου;
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κ. Κ ρ ά μ ερ .  Μη μάς κάνης κι’ αυτό τό κακό. Μήν μπερδεύεσαι 
σέ ερωτοδουλειές. Ά ν  παραδοθής σέ μιά τέτοια γυναίκα θά κυλισθής 
μέσα ’στον βόρβορο. Βέβαια ξεύρω πόσον μεγάλος είναι ό ,.ειρασμός 
σέ τέτοιες περιστάσεις. Αί παγίδες αυτές βρίσκονται σέ κάθε βήμα. 
’Ακούει κάνεις τές βροομοπαρέες όταν περνά. Και η αστυνομία τά 
ανέχεται αυτά!— Κι’ άν δέν άκοϋς τήν μητέρα σου, θα παθης πολλά 
ακόμα. ’Αρκετά εγκλήματα συμβαίνουν, δπως ξ,υρεις, κάθε ’μέρα.

"Αρνόλδος. Ά ς  μ’ έγγίση κανείς, μητέρα! (βάζει τό χέρι του 
’στήν τσέπην τοΰ πανταλονιού του).

’Έχω  λάβει τά μέτρα μου γι’ αί-τό. 
κ . Κ ρ ά μ ε ρ .  Τ ι σημαίνει αυτό;
Ά ρ/όλ δος .  “Οτι είμαι έτοιμος γιά δλα. Δόξα τώ θ. ώ, σήμ οα

υπάρχουν τά μέσα.
κ. Κ ρ ά μ ερ .  ΙΙριν νά ’μπης ακόμη έκεϊ μέσα δέν σέ πιάνει 

αηδία μέ τό ξεκουρδισμένο πιάνο, τά κόκκινα φανάρια καί την πνι
γερή, τήν τόσον πρόστυχη μυροοδιά! Άρνόλδε, δταν σκέπτωμαι δτι σύ 
ρκεΐ μέσα σέ τέτοια καταγώγια.... σέ τέτοιες βρωμερές τρΰπες ! περ
νάς τές νύκτες σου, τότε προτιμώ νά πεθάνω, νά λείψω απ’ εδώ.

Ά ρ ν ό λ δ ο ς .  Μητέρα, θά ήθελα 'ά  είχε νυκτώσει. Σείς μέ 
αποβλακώνετε, βουίζουν τά αυτιά μου. Σέ β ε’αιώ πώς πρέπει 
πάντοτε νά κρατώ τόν εαυτό μου, γιατί άλλ ιιώς κιν υνεΰω νά πηδήσο) 
άπό τήν καπνοδόχον. Θ’ αγοράσω ενα δισάκι, μαμά, και θά σά; 
σέρνω δλους σας πάντα μαζί μου.

κ . Κ ρ ά μ ερ .  Καλά. Ά  λα ενα μόνον σοϋ /έγω, απόψε δέν θά 
βγής έ'ξω άπό τό σπήτι.

Ά ρ ν ό λ δ ο ς .  ’Όχι, διότι β,αίνω το'ιρα αμέσως, μαμά. 
κ . Κ ρ ά μ ερ .  ’Στάς ένδεκα ’στοϋ μπαμπά κ’ έπειτα θά γυρίσης. 
Ά ρ ν ό λ δ ο ς .  Δέν σκέπτομαι τέτοιο πράγμα. Αυτό δέν μοΰ πέρνα

άπό τόν νοϋ.
κ . Κ ρ ά μ ε ρ .  ’Έ ! τότε ποϋ θά πας λοιπόν;
Ά ρ ν ό λ δ ο ς .  Αυτό δέν τό ξεΰρω ακόμη.
κ. Κ ρ ά μ ερ .  "Ωστε δέν θάρθης τό μεση έρι σπήτι;
Ά ρ ν ό λ δ ο ς .  Νά βλέπω τά μοϋτρά σας ’στόϊδιο τραπέζι; ’Όχι. Αλ

λως τε δέν θά φάγω τίποτε, μητέρα.
κ . Κ ρ ά μ ερ .  Σκοπεύεις νά μείνης κι’ απόψε έξω;

Ά ρ ν ό λ δ ο ς .  Θά κάμω δ,τι μ’ αρέσει.
κ. Κ ρ ά μ ε ρ .  Καλά, τότε τίποτε κοινόν δέν έχομε πειά αναμετα

ξύ μας. Και πρέπει νά ξεύρη; δτι ί)ά σέ παρακολουθήσω. Δέν θά 
ησυχάσω έως δτου άνακαλΰψω τι γίνεται. Νά είσαι βέβαιος γι’ αυτό. 
Και αν τύχη νά βρώ ’στη μέση κανένα τέτοιο γύναιον, σοϋ τό ορκί
ζομαι και μάρτυς μου ό Θεός, θά τήν -παραδώσω ’στήν αστυνομία. 

Α ρ /ό Ιδ ο ς .  Καλύτερα νά μή τό κάνης αυτό, μητέρα. 
κ. Κ ρ ά μ ε ρ .  Θά τό ’πώ στόν πατέρα σου. Ά π ’έναντίας. Και ό 

πατέρας, αυτός θα σε φερτ) ’στα λογικά σου. Ά ς  ιιυοισθή τίποτε- θά/ 3/ς. .  '  ‘γινη εςω φρένων,
Αρνολδος.  Σοϋ λεγω μονον, καλύτερα μήν το κάμης αυτό. "Ο

ταν ό πατέρας κηρΰττη τήν ηθικήν, εγώ, ξεΰρεις πολύ καλά, κρατώ 
τ αυτιά μου κλεισ,ιενα. Κι επι τέλους αυτά δένμοϋ κάνουν καμμιά αι- 
σθησι. Μά τόν θεόν. Μοΰ έχετε γίνει τόσον ξένοι  Πήτέ μου, 'μά
τι βρίσκομαι εδώ μέσα; 

κ. Κ ρ ά μ ερ .  Μπά!
Α ρνοΙδας .  I ιατι; Η Μιχαλίνα, ό πατέρας, έ >ν τι θέλετε; Τί 

έχετε μαζι μου; Κατα βάθος τί μ’ ενδιαφέρετε; 
κ. Κ ρ ά μ ερ .  ΓΙώς; Τί;
Ά ρ ν ό λ δ ο ς .  Μάλιστα τί θέλετε λοιπόν; 
κ. Κ ρ ά μ ερ .  1ι προσβλητικά λό ,ια είναι αυτά;
Ά ρ ν ό λ δ ο ς .  Ναί, ναι προσβλητικά. Ά ψ ’ ού τό θέλετε, άς είναι κι’ 

ετσι. Αλλα ώλ |θινα, μητέρα, αληθινα αυτήν τήν φοράν. ’ Οχι ψέμιιατα. 
_εις St λ' μπορείτε να με βοηθησετε, σάς το βε 5αιώ. Κι’ άν μιά φοοά

άκό ια τό παρακάνετε, τότε θά γίνη ίσως κάτι  κάτι τι, μαμά, γιά τό
οποίον ολοι σα; ϊσως θά μείνετε μέ' ανοικτό τό στόιια. Τότε θά 
μπόρεση ίσως η ψυχή μου νά βρή τήν ησυχία της.

Τέλος πριότης πράξεως
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ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΙΣ

Ή  υλιστική περί κόσμου θεωρία, ώς διεμόρφωσαν αυτήν οί εν 
Γ-ερμανίοι προ πάντων ύλισταί, και ή υλιστική περι ιστορίας αντιληψις, 
ή υπό τοΰ Karl Marx διδαχθεΐσα, επήνεγκαν βαθυν κλονισμόν εις 
τάς ψυχάς τών άνΰρώπων κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ παρελθόντος 
αϊ,ώνος, άνέτρεψαν πεποιθήσεις, διετάραξαν ήσυχους και ευτυχείς 
τέως συνειδήσεις καί δ,τι πλεΐστον συνέβαλον εϊ; τήν χαλάρωσιν τών 
ηθών και την έναντι, τών μεγάλων αξιών τής ιστορίας ανευλάβειαν. 
Τά πράγματα βαθμηδόν μετεβλήθησαν ή αμερόληπτος επιστήμη 
απέδειξε τό σαθρόν καί τό μονομερές τών θεωριών εκείνων, έστράφη 
δέ συγχρόνως έπί τήν ερευνάν τών φαινομένων τοΰ πολιτισμού, εις 
α ένεβάθυνε τή βοήθεια τής ψυχολογίας. Καί σιγά σιγά ήρχισεν ή 
μεταστροφή έν ταΐς διαφοροις εκδηλοισεσι τοΰ πνευματικού βιου, 
συνεργοΰσης καί της τώ ανθρωπιο έμφυτον ορμής προς το μεταφυ
σικόν καί τήν μυστικοπάθειαν. Έ κ  τούτων ενδιαφέρει ημάς ενταύθα 
μόνον ή τέχνη, καί δή ή ποίησις.

Τήν ποίησιν ώνόμασαν δικαίως τήν συνείδηοιν της άνθρωπότη- 
τος· διότι ό ποιητής ώς τέκνον τής έποχής του έκφράζει πρώτος διά 
λέξεων τά σκοτεινά συναισθήματα καί τάς αορίστους προαισθήσεις, 
αϊτινες δονοϋσι τήν άνθροκπίνην καρδιάν. Λιατυπών δέ καί έκφραζων 
τά λεπτότατα ταύτα συναισθήματα καθορίζει συγχρόνως νέας αξίας καί 
παρέχει διά τής έκφρασεως ταύτης είς τους ανθρώπους, οϊτινες τους 
λόγους αυτού αισθάνονται ώς άποκάλυψιν τών μυχαιτάτων τής εαυτών 
ψυχής, τό. μέσον δι’ ου νοοΰσι σαφέστερον τά έν τώ στήθει αυτών 
συ ιβαίνοντα καί κινούντα αυτούς. Ή  ποίησις λοιπόν, ή συνείδησις 
αυτη τής άνθριοπότητος, ά',τονίζεται σήμερον πάση δυνάμει εναντίον 
τής παραβιάσεις τών δικαίων τής ανθρώπινης ψυχής, εναντίον τής 
ταπεινώσεως τοϋ ανθρώπου είς μηχανήν διά των νεωτερων τεχνικών 
μέσων, εναντίον τοΰ υποβιβασμού αύτοΰ εις ανιοτερον σπονδυλωτον 
διά τών φυσικών επιστημών καί έναντίον τής νεκρώσεως τής θρησκευ
τικής πίστεως καί τού θρησκευτικού συναισθήματος δι’ άμφοτέρων 
τούτων.

1 όν αγώνα τοΰτον βλέπομεν έν τή συγχρόνω ποιήσει έκδηλού- 
μενον υπό τρεις μορφάς : ώς περιγραφήν τών μαρτυρίων και θλίψε
ων τής ψυχής εντός τών δεσμών τής ύλοποιηθείσης καί μηχανοποιη- 
θεισης πραγματικότητος' ώς φυγήν τής ψυχής άπό τής πραγματικότητος 
καί ως υπερνίκησι ν ταύτης διά τής ψι/χής καί τής δημιουργικής αυτής 
δυνάμεως.

Ό  G erharl Hauptmann καί ό Richard Dehmel εΐναι οί 
σπουδαιότατοι τών ποιητών εκείνων, οϊτινες περιγράφουσι τά μαρτύρια 
τής ψυχής έντος τής άψυχου πρα,ματικότητος. ’Ακούσιομεν τί λέγει 
περί τών προσώπων, άπερ ένημιούργησεν ό Hauptmann, ο λεττος 
κριτικός ’Ιούλιος Bah : «Οί άνθρωποι τοΰ Hauptmann, άδιάφορον 
εαν φερωσι τα ρακη τών υφαντών ή τών χιτώνα τοΰ ζωγράφου ή τα 
ενδύματα τών χωρικών τοΰ δεκάτου έκτου αϊώνος, άδιάφορον έάν 
κατοικώσιν εντός των πτωχικών παραπηγμάτων τοΰ Βερολίνου ή 
εντός μυθικιον καί φανταστικών δασών, οί άνθρωποι τοΰ Haiiptmanu 
είναι πάντες φορείς ψυχικής δυνάμεως, ήτις δέν δΰναται νά άναπτυχθή 
έν όλη αυτής τή καθαρότητι υπό την πίεσιν τής αισθητής ύλης καί 
ήτις έλευθερούται μόνον διά της κατανικήσεις τοΰ σώματος. Έ ν  τοϊ; 
έργοις τοΰ Hauptmann ο συνολος βίος εΐναι οδύνη καί θλΐψις' πάντες 
δέ έλευθεροΰνται μόνον οταν άφανισθώσιν έκλείποντες άπ’ αυτού. Τό 
περι 'άλλον είναι τόσον σκοτεινόν καί πιέζει αυτούς τόσον ίσχυρώς, 
ϊνα τό ψυχικόν αυτών φώς, ή φλόξ αυτη ύπεογείου καταγωγή ς, έτι 
λαμπρότερον καταυ ,άση. Καί αυτοί άκόμ | οί παντελώς ελεεινοί καί 
δυστυχείς υφαντουργοί έχουσι -πόθον», οί χ ορικοί ούτοι άποθνήσκ.ου- 
σιν ϊνα έλευθερωθώσιν, ό αμαξηλάτης ούτος προτιμά, ώς ό Gabriel 
Schilling, να δραπετευση έκ τής ζωής παρά νά φέρη έπί πλέον τό συν
αίσθημα τοΰ ρύπου, ό κυφός οΰτος καί ανάπηρος ζωγράφος πηδά έξω 
τού κόσμου τούτοι’ καί έμφανίζει τήν έν αύτώ κεκρυμμένην καλλονήν. 
Άποθνησκουσιν όλοι ϊνα μόνον έν τώ θανάτω ίδωμεν δτι καί έντός 
αυτών υπάρχει τι πλέον τής ζωικής δυνάμεως, πλέον τής κινούμενης 
και κινούσης ύλης, οτι εν αύτοϊς ζή ψυχη», θειον τι πράγμα, δπεο 
προτιμά νά συντρίψη τόν υλικόν μηχανισμόν παρά νά συντριβή υπ’ 
αυτού. Η τρόπον τινά άποθέωσις τής ανθρώπινης ψυχής, ή διά τοΰ 
πυρός της ά,άπης, τών θλίψεων, τοΰ θανάτου άπελευθέριοσις τοΰ έν 
τφ άνθρώπφ θείου, ταύτα είναι τό αιώνιον καί διαρκές θέμα τής



ποιήσεως τοϋ Hauptmann. 'Ως ή πτωχή, ή μοιραίως εις θάνατον 
καταδικασμένη κόρη τοϋ μικροκτηματίου, ή μικρά Hannele ονειρεύεται 
κατά τάς τελευταίας ά «λα;ιπας της πυρεσσούσης φαντασίας της κόσμον 
ώραϊον, καθαρόν καί θειον, ώς εν τοΐς μύθοις ελεύθερον καί άνευ πε
ριορισμών πεδίον διά τήν ψυχήν της, ώς τ'] κόρη αύτη ετοιμάζει δι’ 
έαυτήν «άνάληψιν» είς τόν ουρανόν, ούτω καί πάντες οί άνθρωποι τοϋ 
Hauptmann μεταβαίνουσιν είς ουρανόν, δστις είναι ό τόπος τών ψυ
χών, τής απελευθερωθεί σης δυνάμεως τοΰ πνεύματος». 'Ο πόθος, δν 
πας άνθρωπος παρά Hauptmann τρέφει, είναι τι πλέον τής περί τόν 
άρτον καί τό ημερομίσθιον φροντίδος ή τής άπαιτήσεως κοινωνικής 
δικαιοσύν ς. Είναι κυρίως καί κατά βάθος θρησκευτικός πόθος πάντο
τε, δστις ζητεί τήν πλήρωσιν έαυτοϋ έν άλλφ κόσμο), πλήρωσιν οιαν κο- 
μίζουσι οί άγγελοι είς τό πτωχόν τέκνον τοϋ εργάτου εν τινι τών δρα
μάτων του.

Τού δέ R ichard Deiimel ή δλ η ποίησις φέρεται υπό τοΰ ανήσυ
χου ερωτήματος περί τοϋ τρόπου, καθ’ ον θά άποβή πάλιν ό άνθρωπος 
ευτυχής επί τής γής. Σκοπός τής κοινωνιστικής κινήσεως, ήτις ώς 
μυκωμένη θάλασσα εγειρόμενη παράται νά κυριάρχηση τοϋ μέλλοντος, 
δέν είναι κατά Dehmel ή ά'ρσις τών περί τόν έπιούσιον άρτον 
φροντίδων. Θέλει νά χορηγηθή εις τόν εργάτην χρόνος δπως ζήση διά 
τήν ψυχήν του, διά τήν καλλιέργειαν τοΰ εσωτερικού, τοΰ πνευματικού 
του ανθρώπου. Καί 6 μέν χρόνος υπάρχει ήδη" ή λαΐλαψ ένέσκηψε καί 
έκόμισεν αυτόν. Ά/ λ’ δμως δέν γνωρίζει νά μεταχειρισθή αυτόν, νά 
πράξη τι γενναίον δι’ αύτοΰ. Αί ψυχικαί του δυνάμεις είναι ανάγκη νά 
άφυπνισθώσι διά θρησκευτικής αγωγής’ τοΰτο δμως είναι δύσκολον 
Λιά τοΰτο χρειάζεται αληθής, βαθεϊα καί έξ ολοκλήρου αγάπη πρός τόν 
εργάτην, οϊαν έκεκτητο ό Dehmel καί οΐα άναβλύζει έκ τών ποιη
μάτων αύτοΰ.

’Ενώ οί ποιηταί οΰτοι θέλουσι νά βλεπωσι τον κόσμον οίος 
πράγματι είναι καί νά έκζητώσι τήν μεταξύ αύτοΰ καί τής ψυχής f α
θεΐαν δυσαρμονίαν, καταδεικνύοντες αυτήν ινα δείξωσι είς τόν σύγ
χρονον άνθρωπον τί άπώλεσεν, άποστρέφει ή νέα ρωμανεική ποίησις 
έν συνειδήσει τό πρόσωπον από τής πραγματικότητος, βυθίζεται είς 
μυστικοπάθειαν διακρινομένην έπι εύγενεστάτη τρυφερότητι, προσέχει εις 
τούς λεπτοτάτους παλμούς τής καρδίας καί δημιουργεί έκ τών θησαυρών

έκλιπόντων πολιτισμών δι’ αεί νέας ερμηνείας αυτών τό βαρύ βασί- 
λ ι >ν τών όνείρ.υν της. Οί νέοι ρωμαντικοί γνωρίζουσιν δτι οΰδεμίαν 
εχουσιν επαφήν καί σχέσιν πρός τήν πραγματικότητα καί είναι υπε
ρήφανοι διά τοΰτο. Περιφρονοΰντες τήν χυδαίαν γλώσσαν τής ..ερι 
αύτοΰς ζωής ξητοΰσι βαθύτερους καί έξοχωτέρους τόνους. Παράδει.μα 
έστω ό μέγιστος μεταξύ αυτών, ό Stefan  George. Ό  πολιτισμός ημών 
ήφάνισεν έν ήμιν τήν έν όμυχον σχέσιν προς τό συμπα ’, πρός τήν 
μεγάλην τροφόν φύσιν’ διά τοΰτο εργον τοϋ ποιητοϋ φρονεί δτι είναι 
τό νά βλέπη ιιέ νέον δμμα τόν παλαιόν κόσμον, νά μεταθέτη τά βέ- 
βηλα πράγματα τοϋ κόσμου είς μυστηριώδη καί ύπαυγάζουσαν άπό- 
στασιν, νά αισθάνεται τόν θεόν έν τώ κάλλει τοΰ σώματος καί νά δια- 
μορφοι αυτόν είς κάλλος προσιτόν ;ίς τάς αισθήσεις. Ό  πραγματικός 
καί καθ’ ημέραν βίος είναι ί ιά τόν νέον ρωμαντισμόν Οόλωσις καί δια- 
τάραξις τοϋ κυρίως, τοϋ δι’ αυτόν πραγματικοϋ κόσμου, τής θαυμαστής 
συγχίσεως τής ψυχής του πρός τόν έν κάλλει, ρυθμώ, εύωδίςι, και 
χρώμασιν ακτινοβολούντο «κόσμον .

Οί. νέοι ρωμαντικοί άποφεύγουσ* λοιπόν τόν κόσμον καί παρατρέ- 
χουσι τήν πραγματικότητα' ή \νωτάτη έν τή τέχνη ροπί| τουναντίον, 
ό Expressitm ism us, θέλει νά κατανίκηση αυτήν διά τοΰ πνεύματος, 
τής ψυχής, τής πίστεως. Έ ν  άντιθέσει πρός τόν Impressionism us 
δστις παρίστα την άμεσον έντύπωσιν τών αισθήσεων, θέλει ό Expres
sion ismus, άγωνιζόμενος μετά πάθους κατ’ εκείνου, την έ'κφρασιν τής 
ψυχής έν δσοις περιβάλλουσιν ημάς. « 'IΓ κοινή βουλησις τής νεωτάτης 
ποιήσειος, λέγει ό K arl Pinthu , είναι ή άπέλευθέρ οσις ήμών άπό 
τής πραγματικότητος, ή κατανίκησις αυτής Ουχί διά τών Ιδία>ν αυτής 
μέσων, ουχί διά τής άπ’ αυτής φυγής, άλλά διά τής δυνάμεως τοΰ 
πνεύματος, διά τής ισχύος τοΰ συναισθήματος, δι' ών κατανικώμεν αυ
τήν καί κατακυριεύομεν». Ί  ήν δύναμί ’ τής ψυχής, τήν έξικνουμένην 
μέχρι σπασμώδους έ τάσεως, ά τλοΰσιν οί έοι ρω α τικοί έκ τοϋ θρη
σκευτικού συ>αισθή ατος. Πά τες είται μυστικοπαθείς, επιρρεπείς είς 
εκστασιν. Έπιτυχώς λέγει περί αυτώ ό Hermann Balir : «Ουδέποτε 
εποχή διεσείσθη υπό τοιαύτης φρίκης, υπό τοσουτου τρόμου πρός τόν 
θ ά 'α τ ο '1. Ουδέποτε ή χαρά ήτο τόσον ι ακρά καί τόσον ολίγον ύφι- 
σταμέ'η ή ελευθερία. Λιά τοΰτο κραυγάζει ιΰν ή ανάγκη- ό άνθρωπος 
ζητεϊ διά γοερών κραυγών τήν έλευθερίαν του, σΰιολος δέ ή έποχή
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ήμών ρηγνύει μοναδικήν κραυγήν ανάγκης, Μετ’ αυτής συγκραυγάζει 
καί ή τέχνη, εντός τοΰ βαθέος σκότους, κραυγάζει πρός βοήθειαν, 
κραυγάζει ζητοΰσα τό πνεΰμα. Τοΰτο λέγεται Expressionistnui- . 
Πάντες θέλουσιν έπανάστασιν πηγάζουσαν έκ τοΰ πνεύματος, ά'ατρο- 
πήν πάντων δσα επήνεγκαν τήν εσωτερικήν και εξωτερικήν διασ.ιασιν 
ήμών. Τήν έπανάστασιν δέ ταυ την άναμένουσι πραγματοποιηθησομε- 
\ 11 ν δια α ι;ας, καί δή θρησκευτικής πιστεως, ιος διαρρηδην κηρύσσει 
τοΰτο ό R olf Lauckner έν τώ ύπό τόν τίτλον «W ahnschaffe» δρά- 
ματι αύτοΰ:

Τό εύγενέστατον έν ήμΐν είναι ή πίστις.
»wAvei' αυτής εΐ'α ι ν; κρός 6 άθρωπισμός ημών.

’Εάν άλλοτε έξ θρόνισεν ή επιστήμη τόν θεόν,
’̂Αμφιβάλλει ιΰ . ό έν ήμΐν 0<ός περί τής επιστήμης. 
Χρειαζόμεθα νέαν καί ϊσχυράν πίστιν,

^Άλλως θά κατασπαράξου μεν άλλήλους δίκην αγρίων θ' ιρίο>ν. 
'Ως λοιπόν έν τή φιλοσοφία, έν ταΤς Ιστορικαίς επιστημαις και 

έν τώ βίο) καθ’ δλου τών Λεωτάτων χρόνω'·, οϋτω καί έν τη ποιήσει 
(καί δή ού μόνον έν Γερμανία) τ ;ία ι 6 άνθρωπος πρός ζητησιν και 
άπ δοχήν βαθυτέρου περιεχο έ ου τής ζωής, υψηλοτέρω'^ σκοπώ · εν 
αυτή καί εύγενεστέρας έννοιας. II υλιστική κοσμοθε ορία, ο ιστορικό, 
υλισμός τοΰ Marx καί ό υλισμός τών φυσικών επιστημών, απεδειχθη- 
οαν ά'ίκα'οι 'ά  ίκα'οποιήσωσι τόν λαόν ακριβώς δτε είσεχώρησαν 
καί ;ίς  τά κατώτατα στράιματα. Λιότι διά τοΰ μίσους τών κοινωνικών 
τάξειον έ α'τίον άλλήλων, διά τής θεωρίας τής εξελιςεως και τοΰ περι 
καταγωγής τοΰ ανθρώπου εκ τοΰ πιθήκ ιυ κηρύγματος δέν ητο δυνατόν 
νά τραφή έπί μακρόν καί νά ίκα'Όποιήται επ’ άπειρον ό πόθος 
τοΰ ανθρώπου. Ό  πόθος ούτος απαιτεί τό δίκαιον αύτοΰ σήμερον ού 
μόνον δέ παρά τώ λαώ, άλλά πολΰ μάλλον εντός τών ανωτερων σφαι
ρών τοΰ πεύματος, έν τή φιλοσοφία, τή επιστήμη καί, ώς εϊδομεν, 
έ.ν τή τέχ'η, διά τών οποίων καί μόνον δημιουργοΰνται νέαι αξιαι
πολιτισμού.

Ο  Κ Α Θ Υ Σ Τ Ε Ρ Η Μ Ε Ν Ο Σ
Μ (* ά ό » υ ( !κ  ’ΊοιΓιοο

Ελέγετο Ανδρέας Μουτ καί ητο υπάλληλος είς τήν οικονομι
κήν εφορείαν. Είκοσι πεντε χρονιά τιορα έςασκοΰσε τήν ύπηοεσίαν 
του με μοναδικήν ακρίβειαν. Οτι καί αυτός ήτο δυνατόν κάποτε νά 
προαχθή δέν τό έσκεπτετο κανείς, οϊίτε καί ό ίδιος ακόμη. Ή  μόρ- 
φωσις ποΰ είχε λαβη δέν τόν εφωδΐαζεν δ ι >ν έπρεπε γιά νά φθάση
είς τήν περιωπήν τής άνωτέρας υπαλληλίας. ’Εκείνο, είς τό οποίον
προσεπάθησε νά τόν είσαγάγη ό καϋιένος ό πατέρας του, Κάρολος
Μούτ, ό φιλάσθενος καθηγητής τής ιστορίας τών Τεχνών, ήτο ή
αρχαία κλαϊσικη εποχή! Εις ηλικίαν οκτιυ έτο>ν έδιά ’αζεν ο Άνδρέα; 
τον Κορνηλιον Χεπωτα και τον Προδοτον, οπο_>ς τά ά/.λα παιδιά 
εδιαβασαν τον Ρο, ινσωνα. Ητο &εκα πεντε ετών, οταν μετέφρασε 
τήν «νύμφην τής Μεσσήνης» είς τήν γλώσσαν τοΰ Αισχύλον. Άλλά 
ποιος ητο ο κοσ.ιος καί μέ ποιόν τρόπον θά πήγαινε μπροστά στήν 
ζωήν, αυτό παρημέλησε νά διδάξη στον τρόφιμόν του ό σοφό: άνδράς, 
γιατί βέβαια και ή ίδιος δέν τό εγνώριζε.

Καί δταν μιά φορά ό γηραιός πατέρας άποκ Ημήθηκεν επάνω 
στο υπόμνημά π >ΰ εγραφεν επί της διατριβής τοΰ μυστικοσυμβούλου 
Hayne <de carm ine bucolico» καί δέν έξύπνησε πλέον πειά, ό 
’Ανδρέας έμεινεν απροστάτευτος καί έρημος, δπως τά πρόβατα δταν 
χάνονται στήν έρημίαν.

"Ενας παλαιός μαθητής τοΰ πατέρα του, μέ τόν οποίον συναντή
θηκε χάρις εις τόν καλόν του αστέρα, τόν έλυπήθή. ΤΗτο ατό τούς 
ανθρώπους ποΰ περνά ό λόγος των, είχε πολλάς σχέσεις κι’ έτσι κα-· 
τι όρθωσε νά έξοικονομήση μίαν θέσιν -,ιά τόν υιόν τοΰ καθηγητοΰ 
τ<(υ, μ’ |’να γλίσχρον μισθάριον.

’Από τότ- ό ’Ανδρέας αίσθάνθηκεν οτι είναι έν ασφαλεία. Τά 
ώφελήματα, τά οποία τοΰ έδιδεν ή νέα του θέσις, τοΰ έφαίνετο δτι
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άνταπεκρίνοντο πληρέστατα πρός τά καθήκοντα, ποϋ τοΰ άνέθετον! 
Τελείως ευχάριστη;(ένας έφευγε καθ’ ημέραν από το σπήτι πρός τό 
πλέον άπο;ιακρυσμέ νον προάττειον τής πόλε ος, δπον ήτο τό γρα- 
φεΐόν του, και εις κάθε βήμα του έγέ,ιιζεν ή ψυχή του άπό χαρα 
μέ τήν σκέψιν, δτι τό βράδυ ποΰ θά έκαμνε πά .ιν το ϊ ιο ν  δρό.’.ον, 
θά έγΰριζε σ τ ό  σπήτι. Ή  προσδοκία τής στιγμή;· κατά τήν όποιαν 
θά εύρίσκετο πάλιν μέσα στό δωματάκι του έξωράϊζεν ολε; τές άλλες

στιγμές τής ημέρας.
ΓΙοιν ν άφήστ) ιό δωμάτιόν του, τό έτοίμαζεν έτσι, ώστε στήν

επιστροφήν του νά’ τοΰ κάμη θερμήν υποδοχήν. Ί Ι  λάμπα έστέκετο 
γεμάτη έπάνω στό τραπέζι’ ή κανάτα τοΰ ν.αφέ έπάνω στήν θερμάστραν, 
ενα σίδηρένιον νάνον, ποΰ έκλινεν αναποφάσιστα πρός τά δεξιά κι’ 
έπρόβαλλεν επιδεκτικά ένα άπό τά λεπτά του πό ια* έςεδήλωνε πε- 
οισσότερον κομπασμόν παρά στερεότητα. Τό κρεμαστάρι με τα γελοία, 
μακρυά του εξαρτήματα έδείκνυ. προκλητικά ένα ’,κρίζο σακκάκι του 
σπητιοΰ καί ή κουρασμένη άπό τά γηρατειά πολυθρόνα, ποΰ δέν 
διε’ίρίνετο πειά τό αρχικό της χρώμα, ήτο τοποθετημένη καταλλήλως 
εμπρός στό τραπέζι. "Ολα αν και τόσον μεταχειρισμένα καί πτωχικά 
ήσαν έν τουτοις γεμάτα χάριν’ μέ τήν άμεμπτον καθαριότητά των έπρο- 
διδαν, πώς ό κύριός των είχε όχι μόνον μάτι, άλλά καί χέρι.

.Στόν τοίχον, άπέταντι εϊ; τό κρεββάτι ήτο κρεμασμέν η μέσα σέ 
μιά κορνίζα, γεμάτη καλαισθησία ή φ υτογραφία μιας ώραία; κυρίας 
μέ τουαλέττα χοροΰ. Σ ’ αυτήν τήν εικόνα ποΰ ξεχωρίζετο παράξενα
άπό τήν σεμνήν σ υ ν τ ρ ο φ ι ά ν  τής άλλ'ΐς,επιπλώσεως έχάριζεν ό Άνδρέας 
τήν τελευταίαν ματιάν, τήν οποίαν φεύγοντας έρριχνεν έν είδει απο
χαιρετιστήριου εις τό δωμάτιον. Τοϋ μειδιοΰσε μακάρια καί έφαίνετο 
σάν νά τοΰ έλεγε : καλήν άντάμωσιν !

Ό  μικρός υπάλληλος έκλεινεν όπίσω του καί πήγαινεν έχοντας 
ένα μικρό βασίλειο στά στήθη, ’Ενθυμείτο τά χρόνια, όπου τό πρό
τυπον τής εικόνος, είς τό οποίον έδειχνα τόσην έκτίμησιν είχεν εΰτυ- 
χήση νά τό Ιδη καί όλοζώντανον μιά μέρα..!.. Ή  τόσον υψηλής πε
ριωπή; κυρία ήτο τότε μια πτωχή κορ | και εμ νε μέ τήν γιαγιά της 
εις τό τρίτον πάτωμα τοΰ παλαιού σπητιοΰ, εις τήν γο)νίαν τοΰ δρόμου,
άπέναντι τοΰ Άνδρέα.

Πρωΐ. πρωΐ έκάθητο εις τό παράθυρον, κοντά στό κλουβί, όπου

ήταν εγκατεστημένος ο σπίνος της, ο φοβεοος εγωιστής, ευτυχής καί 
μόνο, καί άρχιζε την εργασίαν της. Πόσον ευτυχής εύρίσκετο μέσα 
στήν τόσην - περιωπή ν της !_Δέν έχρειάζετο βέβαια καί πολύ γιά νά έν- 
λ ο» |«ττ| κάνει,, δτι τα θαυμασια κεντήματα ποΰ άπλώνοντο κάτω άπό 
το τεχνικό της χέρι, δέν ήσαν γιά δικήν τη; χρήσιν. Ή σαν προ:ορι- 
σ,ιένα,  ̂ γιά νά προσκομίσουν τά πρός τό ζην δι’ αυτήν καί τήν γιαγιά 
τι]ΐΐ II γηραια κυρία με τό κάταιπρο σκουφακι καί τό μαΰρο στενό 
φουστανάκι της ήρχετο κάποτε κοντά σιό τραπεζάκι, οπού εί,ργάζετο 
Ί εγγονη, έχαιδευε με τα λεπτά τη ; δάκτυλα τά ξανθά μαλλιά τη;, τήν 
φιλοΰσε στό μέτοπον καί έξηφανίζετο σάν σκιά εις τό βάθος τοϋ 
δωματίου.

II  βελόν,| εκινεΐτο τότε με περισσοτερην προθυμίαν, αί κλωστές 
διεδέχοντο ή μία τήν άλλην κι’ έπάνω εις τό πολύτιμον φόντο έβλά- 
σταναν πολύχρωμα άνθη, θαυμάσια φύλλα καί πολύπλοκα άραβουρ- 
γήματα.

"Ενα ώραΐο καλοκαιριάτικα πρωί ό Άνδρέας έτοιμάζετο νά 
κλείση το παράθυρον τοΰ δωματίου του καί νά φύγη, οπότε είδε τήν 
ν αράν γειτόνισσάν του νά στέκεται, στό ϊδικόν της. "Οτι τό ειχεν 
ανοίςη, έσκυβε πρός τά έξω, έστριβε τό κεφάλι δεξιά καί αριστερά σάν 
πουλάκι κι’ εϊσέπνεε τό πρωινό δροσερό αεράκι μ’ δλα; τη; τάςδυνά- 
μεεις! Ό  σπίνος έπεριποιείτο τήν καφέ του φορεσιάν, έτερέτιζε καί 
κελαϊδοΰρΕν, έσκάλιζε στό ύψηλότερον μέρος τοΰ κλωβιοΰ κι’ Ιφαίνετο 
να εχη τό Ι'λέμμα του προση'.ωμένον στήν κυρίαν του, μέ τήν πρό- 
θεσιν νά μιμηθή τάς κινήσει; της. Λϋτη τόν έπήρε στά χέρια της και 
ήοχισε μαζϋ του μιά πρόχειρη κουβέντα. Ό  σπίνος ήτο σοβαρώ- 
τατος, η κόρη έγελοΰσε. Τής άνεκοίν.οσε σπουδαία πράγματα καί έπε- 
ρίμενεν ανυπόμονος τήν άπάντησίν της, μέ τό ράμφος προτεταμένον 
/ίσον περισσότερον εί.ιποροϋσεν. Αυτή τόν έκορόιδευε, κι’ εκείνο; έλάμ- 
βανε πάλιν τόν λόγον.

Εξαφνα έφθασαν ως εκεί ψή'.ά αί φοονέ; ενός αγριεμένου 
κύκλου. Τό πουλί τρομαγμένον ανόρθωσε τό πτέρωμά του, άνοι'Εε τέ; 
πτέρυγές του καί προτοΰ λά,!η τά μέτρα της ή κόρη πέταξε μακρυά" 
Ματαίως τόν έφώναζε καί τοΰ έλεγε κολακευτικά λόγια. Άπό τόν φόβον 
του τα είχε χάση. Πετοΰσεν εδώ, πετοΰσεν εκεί, δεξιά, αριστερά, 
επάνω σε κτιστά παράθυρα κι’ έπλήγωνε τό κεφαλάκι του άπό · τά
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τζάμια! Τέλος έπειτα άπδ μια τελευταία προσπάθεια νά πεταξτι στον 
αέρα υψηλά έπεσε κατακο υρασμένον στο γείσωμα μιας στέγης κοντά 
εις το παράθυρον τοΰ ’Λνδρέα. Εκείνος το άρπαζε μέ δεξιότητα καί 
ιιέ τολ’ φυγάδα στα χέρια, τοΰ οποίου η καρδια δέν κτυποΰσεν ολιγο»- 
τερον άπδ την ιδικήν του, διειΌυνθηκε στο σπιτη τήζ ιοραιας γει 
τόνισσας.

Τον έβλεπε ',ιά πριότη φορά σήιιερα, τήν στιγμήν ποΰ έπεχ;ιροΰσε 
νά πιάση τί· πουλί της. Γ() Ανδρέας δέν ητο απο εκείνους ποΰ 
οταν τοΐ’ς δοθή κατάλλ;λ j ευκαιρία νά κυττάςουν μιά νεαρά κόρη δέν 
έννοοΰννά ξεκολλήσουν τδ μάτι τους άπ’ αυτήν. Ά ν  έκαμνε και αυτο; 
τάς παρατηρήσεις του, ποΰ ήσαν τοσον επικίνδυνοι γιά την 
ησυχίαν τής καρδιάς του, τές έκαμνε πολύ επιφυλακτικά, κρυμιένος 
πίσω άπδ τήν αραχνοΰφαντη κουρτίνα. Γωρα τδ γεγονος αυτο τοΰ 
έδωκε θάρρος.

Ή  κόρη τδν είδε νά έρχεται πρδς τδ σπήτί της μέ τήν λείαν 
του, έτρεξεν έως τήν σκάλα etc πρ )Ρπάντησίν του καί. τδν έχαιρετησε 
μέ επιφωνήματα χαράς.

’Ά ν τοαγοί’δοΰσαν όλοι οί άγγελοι μαζί, Οά μπορούσαν αρα γε
ν’ άποδώσουν αυτήν τήν τόσον γλυκειάν μελωδίαν;........

Έστέκετο στο κατοιφλιον! εκείνος κι’ εκείνη, Μ κορt| παρηγο- 
οοΰσε κι’ ένεθάρουνε τδ πληγώ;ιένο τη; πουλί συγχρόνως: «Ευχαριστώ ! 
ώ ! πόσον σάς ευχαριστώ ! > Και ό Ανδρέας ύπεκλίνετο γιά δεκάτη 
φοοάν κι’ έπανελάμ/ανε: Σάς παραδίδ.ο τοΰτο εδώ—εγχειρίζω— παρα- 
δίδω—αυτδ εδώ—- α ί' τ ο ν δ ι < > "■ το οποίον προ πολλοΰ είχεν έγχειριση και 
παραδώση. Τ Ι γιαγιά ακολουθούσε τήν έγγονήν καί φάνηκεν εις τδ 
βάθο: τής Αύρας τόσον πρωί, δε.ιένη σφικτά μέ τδ άξιόλογον μανδη- 
λάκι τη:, τόσον λεπτοκαμωμένη, τόσον αδύνατη! Μέ μιά υποκλι- 
σιν παλαιάς μόδας έκάλεσε τδν σωτήρα τοΰ φίλου τοΰ σπιτιού να μπη 
τουλάχιστον μέσα. Ά λλ’ ό ’Ανδρέας άπέρριψε τήν πρόσκλησιν μέ μίαν 
άποιρ ασιστικότητα, ποΰ δέν τήν περίμενε κανείς καί όπεχαιρέτησε τε; 
κυοίες βιαστικά. Συγχρόνως κάθε του κίνησις έδειχνεν, ότι ητο έτοιμο, 
νά γλυκό ση δχι μόνον τδ πουλί άπδ τήν στέγην, άλλ’ άν παρουσιασθή 
πεοίστασις νά βγά .η τα; δυο κυρίας και απ αυτόν ακοτη τον κρα
τήρα τής Αίτνας.

Άρ,ότερα δταν ήρχισε νά άναπολή τί) γεγονός, τότε

μονόν εγεμισεν ή καρδιά του άπδ αφάνταστη χαρά, Ή  σιωπηλή έκ- 
φρασις τοΰ αισθημάτων, ιιέ τά όποϊα περιέβα/.λε τήν γειτόνισσαν, ήρ- 
χισε νά λαμβάνη σχεδδν τδν χαρακτήρα τοΰ πάθους. Κάποκ τοΰ ήρ- 
χετο η σκεψις νά κάμη μίαν έπίσκεψι στάς κυρίας άπέναντι.

Άλλά το πράγμα τοΰ έφαίνετο πολυ επικίνδυνον καί άφινε κατά 
μέρος τά σχέδιά του.

Μα η τα ν τάχα αχόρταγος; Τί ήθελε λοιπόν άκό,ιη; Μήπως δέν 
τον χαιρετούσε φιλικά μέ τδ κεφάλι ή χαριτωμένη κόρη οταν εκείνο 
πεόνουσεν άπδ τδ σπίτι της, γιά >ά πάη στο δικό του; Λεν τήν έβλεπες 
κάθε μέρα: Λεν επλεεν εις πέλαγος μακαριότητος, ^ιατι τήν είχε τόσο 
κοντά ;

Ετσι πέρασαν εβδομάδες, πέρασαν μήνες. Μά έπειτα ήλθε μιά 
εποχή παράξενη, ά,ωνιώδης.

Απδ ενα γειτονικό παράθυρο έπρόβάλλε συχνά ένας κύριος, ό 
οποίος ερριχνε στηνγειτονοποΰλαν βλέμματο θεία; αγάπης. Ό  Ανδρέας 
τον εγνωριζεν. Είχεν έλθει πριν άπο ολίγον καιρόν εις τήν οικονομι
κήν εφορείαν γιά νά ζητήση κάποιαν πληροφορίαν. Ό  Μουτ είς τδν 
όποιον τδ επιβλητικόν του εξωτερικόν έκαμε μεγάλην έντΰπωσιν, έρώ- 
τησε ποιος ήτο. Τοΰ άπήντησαν: < Είναι ό κόμης “Οβαλδ».

Σέ μίαν εποχή, ποΰ το ελευθέριον πνεΰμα δέν έφερε καμμίαν 
ωψελ- ιαν, :;αρα μονόν κίνδυνον ό κάτοχος τοΰ ονόματος τούτου είχ. 
διαλαληση τάς πεποιθήσεις του με σθένος σ’ δλον τδν κόσμον. ΙΙολλέ; 
απογοητευμένες ψυχές άν.θάρρυναν καί πολλές νεαρές καρδιές έγέμισαν 
μ ενθουσιασμόν. Οταν ε.τηκολ ιυθησεν ή νεα εποχή, γιά τήν οποίαν 
και αυτός ειργάσθη, τοΰ έλαχεν εις τήν άναγεννημένην πολιτείαν ένας 
γεμάτο; άπδ έπίδρασιν ρόλο;. Τ ίτο  στον κολοφώνα τής δόξης του" 
είχε το δικαίωμα νά ά ιολαμ Ίάνη τά καλλίτερα του άγαθά. Λιότι τί 
μ■■·■,αλυτέρα ευτυχία άπδ αυτήν: νά έχη τάλαντον καί νά αναγνωρί
ζεται άπό τούς άλλου;;

. «Αυτός λοι-τόν! αυτός * σκέφθηκεν ό ’Ανδρέας πολυ σωστά,
είναι αντάξιόν του νά κάμη αυτήν τήν εκλογήν .

Λεν υ..άρχει ωραιότ ρον, άπδ τού νά συναντιόνται σ' αυτόν τδν
κόσμον μεταξύ των εύγεν Τς ψυχαί. Ά ξιο ς περιφρονήσεως θά ήτ > 
εκείνος, ποΰ δεν ί)ά ησθάνετο χαρά !— Καί δμως—δταν ό Ανδρέας 
εΐ εν άδειο τδ αντικρυνο σπή.ι και τά παράθυρα νά προσβλέπουν
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έρημα* ωσάν νά χασμώνται, άίσθάνθηκέ νά διαπερνά την καρδιά την 
ένας δυνατό; πόνος. Βλέπετε' πόσον απαιτητικός είναι και αυτός 
ακόμη άπό τους ανθρώπους ποΰ φαίνεται ολιγαρκέστατο,, Ε\ τοι 
τοις έπεβλήθη στόν πόνον του, μάλιστα αίαθάνθηκε μεγάλην εντροπήν

γι’ αυτόν. _ .
Μετά ενα έτος συνήντησεν ο Άνδρέα; την κομησσαν. Άκουμ- 

βοΰσε στο μπράτσο τοϋ άνδρος της. Περπατούσαν κι’ οι δυο γρήγορα, 
άπορροφημένοι από κάποιαν ζωηράν συζήτησιν. (Εκείνη μ ολα 
ταΰτα άνε,γνώρισε τόν άλλοτε γείτονά της, στάθηκε, έγύρισε, τόν χαι
ρέτησε μέ χαροϋ,ιενον μειδίαμα και ιράνηκε σάν ,ναήΑελε νάτοΰ 
μιλήση. Ά λλ’ ό Άνδρέας μέ τό καπέλλο ώς στήν γή δπως δταν έχαι- 
ρέτιζον οι ίππόται μέ τό σπαθί, εβιάσθηκε ν’ άπινιακ.ννθή r.o'v τα
ραγμένος, άλλά και πολύ ευτυχής.

’Έπειτα άπό ολίγον καιρόν αγόρασ στήν δη οποασιαν την η·ω̂  
τογραφίαν τής Ματ&ίλ*.η.ς φόν ’Όβαλς, τήν οποίαν είχεν Ιδη νά στο- 
λίζη τήν βιτρίνα ενός καταστήματος καλλιτ. χνημάτων, μαζΰ με τές φ υ 
τογραφίες άλλα>ν μεγάλων κυριών. Κι’ έκρέμασε τήν εικόνα ως τό πρώ
τον καί μοναδικόν κόσμημα εις τόν τοίχον έπάνω άπό τα βιβλία του. 
’Άλλη ευκαιρία γιά νά μιλήση μέ τήν άξιότι.'.ον κυρίαν δεν του πα- 
ρουσιάσθηκε πλέον, άλλ/t τήν συναντοϋσεν τήν έβλεπε ·\ά προσπέρνα, 
νά χάνεται μέσα στόν θόρυβον τής μεγάλης ,πόλεως. Την έ| λεπε 
μιά στιγμή καί[ή λατρευτή σιλουέττα εξηφανίζετο. Και οι ως <νεν ε;ηφα- 
νίζετο. Πετοΰσεν εις τόν αιθέρα, συνώδευε τόν περιπατητήν στόν δρό
μον του. Σέ τέτοιες μέρ ς τά πόδια του εί,.ον φτερά, τό στήθος του 
εύρΰνετο. Τοϋ έφαίνετο δτι ό κόσμος δλος εγέμιζε μέ φώς, δτι ή ζωή
ήταν ώραία, ήταν πλούσια.

Μιάν δχι όλιγιότερον πλατωνικήν άγάπην, σάν εκείνην προς την 
χαριτοΗΐέν .ν κόμησσαν ετρεφεν ό Άνδρέας πρός τήν ποίησιν και μά
λιστα τήν δραματικήν. Στιχουργοϋσ καί ονειροπολούσε μέσα οτο έρη
μον καταφΰγιόν του. Αυτό είναι τό μυστικόν τής μακαριότητος, τήν 
οποίαν ήσθάνετο, δταν εύρίσκετο είς τό ;ελλί του. Οί ιμυχροί σκοτει
νοί τοίχοι ήσαν οί μάρτυρες τών βαβυτάτων του συγκινήσεων. Έ π ά 
νω στήν σχισμάδα τοΰ τζαμιοϋ, πολύ κοντά εις τό τραπέζι έπλανάτο 
τό μάτι του, δταν εύρήκε, δπως ένόμιζε, τήν σωστήν λύσιν στόν κόμ
πον τή : πρώτης του κωμωδίας. Έστέκετο εκεί στην γωνιά καί έβοΰρ-

tou8 τό σακκάκι του, δταν μέ βαθειά συγκίνησιν καί μεθυσμένος ά ό 
εξαρτιν ενόησεν δτι ή τελευταία του τραγωδία ήτο έργον κατάλληλον 
διά θεατρικόν δράμα μέ ήρωα που έπρεπε νά ευτυχήση. Κάθε θεσούλα 
είς το στενό του δώματά ι εκπροσωπούσε μιάν άνάμνησιν άπό άνεπ Γ 
ρέαστη πνευματική δημιουργία, σέ κάθε γωνιά διαισθάνετο τές αόρατες 
σκιές, ποΰ μόνες έγνώριζον τούς κρύφιους πόνους καί τές χαρές του- 

Α\ || ι ο ,τεια, -ιοΓ’ εςαΐ'κ υσαν επάνω του αί αόρατες σιλουέτ- 
τες του, έπρεπε νά προέ 0 rj καί άπό άλλες, αυτή ή έροηησις τόν απα
σχολούσε ψυαικά, μά όσες φορές κι’ άν ήτο ήναγκασμένος νά λάβη άρ- 
νητικήν άπάν.ησιν, ουτε έ νστροπησε ούτε παραπονέθηκε ποτέ.

Βε αί ς εΐχον περάση χρόνια άπό τότε ποΰ άπ ύθυνεν εί; τόν 
εαυτόν του αυτήν τήν έρώτησιν. Μόλις έτελ ίωνεν ενα έργον του, έπή- 
γαινεν άμεσ ος εις ενα φίλον του, στόν μόνον π ,ϋ είχεν έ ι .ιστοσύνην. 
κά.τοιον δημοδιδάσκαλον Β  νέδικτον Τσί,κλερ. Μέ .ό ερύθη α σ ό 
προσ πο, μέ χιλι ς ου γνώμε; καί τήν θερμήν παράκληση· νά μείνη τό 
πράγμα μυστικόν, τοϋ ζητούσε νά όοίση μιά βραδυά, δπου θά είχε τήν 
άδεκί να διαβάση το καινούργιο του δράμα.

Καί κάίΚ: φορά ό Βενέ ικτος Τσίγκλιρ αφινε τόν φίλον του νά 
τ λ ιωση την κουβέντα, ύστερα άνοιγε τά μάτια του καλά καλά γεμάτα 
έκπλ ω ν  κι’ έλεγε: < ά ! ά !  ενα δράμα !ά ! ή ακένωτος πηγή, ένα δρά
μα!» Επειτα έδιδε τόν λόγον του συνήθ.ος γιά τό ίδιο βρά:·υ υπό 
τόν ορον να εκφρά τη τήν γνώμην του έλεΰθ ρα, μέ απόλυτον ειλι
κρίνειαν.

Σ ’ αυτό είχεν δχι μόνον τήν άδειαν, άλλά καί έπαρακαλεϊτο νά τό

».’0λίγϊ/ " 'ι>£ζ '*'->Υ0τερα έκάθ ,ντο οί δύο η ‘,λοι ό ένας απέναντι 
τοϋ άλ ον ;ις τήν μικράν κα αροΰλαν τού τελευταίου πατιόματος. Γ() 
Αν ρέας ε iu ’αζε μέ πνιγμένη φωνή, ή οποία έγίνετο ακόμη π; ιό 

σιγανή, δσο έμεγάλωνεν ή έξαψίς του. ΓΗ Τσίγκ/ιερ είχε- τά μάτια 
του προσηλωμένα σ’ αυτόν καί ήκοιν μέ προσοχήν καί εύλάβειαν. Είχε 
τού- αγκώνας στηριγμένους επάνω στά ισχνά του γόνατα καί τό σια- 
γόνι στα περισφιγμένα χέρια. Στήν πέμπτην πραξιν —  δλα τά έογα 
τοϋ Μούτ είχαν πέντε πράξεις — άκούετο εις τό δω.:άτιον μόνον ένας 
ελαφρός ψίθυρος, άλλά τό πρόσωπον τού άναγνώστου ήτο κατακόκκινον 
και άπο το μέτωπόν του κατέβαιναν μεγάλες στα,όνες ίδρώτος. Καί εις



την δψιν τοϋ άκροατοΰ, δπου αί φροντίδες άφιναν ϊχνη τής διαβά- 
σζώς των, εκαΟρε.ιτίζετο μία βαθίΐά συγκίνησι;. Τά αδύνατα χαρακτη
ριστικοί του έφαίνοντο πειό στρογγυλά και ήπια, τά μάτια του ήσαν 
υγρά και έλαμπον.

Μετά τήν τελ υταίαν σκηνήν δ Βενέδικτο; έσηκώνετο χωρίς νά 
όμιλήση καί πήγαινεν εί; το παράθυρον. Έ κ  ΐ έμινε σιωπηλός δλίγην 
ώραν, κατά τί|ν οποίαν 6 ποιητής υπέφερε τρομερά; βασάνου;. Τέλος 
ο Τσίγκλερ έγΰριζε κι’ έλεγε: «'Ορίστε ποΰ έγραψε; πάλι ενα κομμάτι, 
αριστούργημα».

<■’Αλήθεια;» έλε,-εν ό ’Λνδρέα; άναπνέοντα; βαθειά κι’ εξακολου
θούσε δυνατώτερα: «Έ ν τοιαύτη περιπτώσει μέ συ μ β ο υ λ εύ ει;:.... 
«Στο Βασιλικόν Θέατρον» έφώναζεν ό φίλο;, ωσάν εμπνευσμένο;. 
«Νά τό παρουσίαση;, ουτε λό ,ος. Κ α ί— έκτω ν προτέρων: Σέ συγ
χαίρω ! ».

Κατόπιν επί ήμέρε; πολλέ; έπεριφέρετο ο ’Ανδρέας μέ μετα- 
μορφωμένην τήν δψιν. Ή σαν αί ωραιότερε; ήμερες τή; ζω ή; του 
έκεΐνε;, στο διάστημα τών οποίων αντέγραφε τό εργον του επάνω εί.; 
χαρτί λεΐον σάν γεωγραφικό; χάρτ |; και αλύγιστο σά« σανίδι,

Κ ι’ άπό μία φορά, εί; δλον τόν καιρόν ποΰ χρειάζεται ή γή, 
γιά νά σχηματίση κύκλον περί τόν ήλιον, έκαμνε τήν έμφάνισίν του 
ένα συνεσταλμένο ανθρωπάκι εϊ; τό γραφείο ν τοΰ διευθυντοΰ καί παρου- 
σίαζεν ένα ώραιότατον χειρόγραφον μέ μίαν επιστολήν.

Η επιστολή αυτή περιείχε τό σύστημα τοΰ συγγραφέως, νά 
κρατή αύστηροτάτην άνα,νιιμίαν και δτι μετά τρεις μήνα; θά ήρχετο 
νά λάβη τήν άπόφασιν σχεΤικώς μέ τό εργον του.

Πράγματι μετά τρεις μήνες εΰρισκε πάντοτε τό χειρόγραφον, μαζύ 
μ': τήν αρνητικήν άπάντησιν τοΰ διευθυντοΰ.

Και τότε ήσΟάνετο ό ποι ητή; κάτι τι, ποΰ τόν πονοΰσε βαθειά" 
μά επαρηγορεΐτο μέ τήν σκεψιν δτι καί αυτό ποΰ έ'καμεν ήτο ένα αρ
κετό μέρο; τοΰ καθήκοντό; του π<_ό; τόν σύγχρονον καί μετέπειτα κό
σμον. Κι’ έτσι τό άγαπημένον του κειμήλιον επανήρχετο πάλιν εί; τήν 
κατοχήν του κι’ έλάμβανε θέσιν κοντά στ’ άλλα επάνω στήν βιβλιο
θήκην. εί; τά πόδια τή; ωραία; κομήσσ.|;, προ; τήνόποίαν τά πνεύ
ματα αυτών τών ποιη ιάτον ανέβαιναν, δπω; θ ’ άνέβαινεν δ ν.απνό; 
άπό καιόμενο λιβάνι.

’Έτσι ήλθε κάποτε πάλιν ή ήμερα κατά τήν οποίαν δ  Άνδρέα; 
παρουσιάσθηκεν είς τό γραφεΐον τοΰ βασιλικού θεάτρου, γιά νά πάρη 
δπίσω τό δραμά του, ποΰ είχε φέρη τήν τελευταίαν φοράν.

Έ νφ  έπλησίαζε τό κατώφλιον, τό όποιον π ρνοΰσε πάντοτε μέ 
ρίγη αγωνία; καί πολυ σιγά, κάποιο; άπό μέσα ήνοιςε τήν θύραν 
μέ ορμήν. "Ενα; άνδρα; μιε γκρίζα καί, άτακτα μαλλιά πετάχθηκεν έξω 
βιαστικά ΰβρίζοντα; σιγανά, έφυγεν κι’ άφησεν δπίσω του ανοικτήν 
τήν θύραν.

Ό  Άνδρέα; έκύτταξε μέ τρόμον μέσα στον ιερόν χώρον, ποΰ άνοί- 
γετο στά μάτια του έτσι έξαφνικά. Δέν άνεγνώριζε πλέον τήν παλαιάν 
αίθουσαν. Οί παλαιοί τοίχοι ήσαν ντυμένοι μέ ταπετσαρία χρώματο; 
άνοικτοΰ, αί θέσει; τών βιβλίων εΐχαν άντικατασταθή μέ ντουλάπια 
άπό μαλακό ξύλο, ένας τουρκικός τάπ (τα; έσκέπαζε τό πάτωμα, στές 
κόγχες, δπου έσχηματίζοντο κάτω άπό τά παράθυρα, ήσαν τοποθε
τημένοι αναπαυτικοί καναπέδες.

Ε ί; τό μέσον τή ; αιθούσης ύψώνετο ένα πελώριον γραφεΐον, 
δπου έ,’λεπε κανείς ανοιγμένα καί δεμένα πακέττα, επιστολέ; ανοι
κτέ; ή σφραγισμένε;. Μπροστά στο ',ραφεΐον έκάθητο ένα; κύριος» 
νέο; τήν ηλικίαν μέ ωχρό παχύ πρόσωπο καί μαΰρα γένεια.

«Ό  νέο; γραμματεύ;» σκέφθηκεν ό Άνδρέα; καί τότε ένθυμή- 
θηκεν δτι είχεν ακούση προ καιροΰ νά γίνεται λόγο; γιά κάποιαν αλ
λαγήν δινυθύνσεω; εί; τό βασιλικόν θέατρον, ή οποία θά συνεπήγετο 
έν μέρει καί αλλαγήν τοΰ προσωπικού τη;. "Ενα; νέο; γραμματεύ; 
λοιπόν. ’Όχι πειά δ παλαιό; ποΰ ήτο τόσον βάναυσο;, άλλά ποΰ τό 
έκαμνεν άπό ενδιαφέρον προ; τόν Άνδρέαν. Τοΰ έπέστρεφεν άπεί- 
ρακτα τά χειρόγραφα και κοντά στο «άπορριπτέον» ποΰ έπρόφερε 
πάντοτε μέ άξιοθαύμαστον ειλικρίνειαν δέν παρέλειψε ποτέ νά προσ- 
θ έσ η : «'Ο συγγραφεύ; ά ; δοξάζη τόν θεόν».

Ό  Άν5ρέα; ήσθάνετο ύποχρέωσιν γι’ αυτό, τόν αγαπούσε' καί 
τώρα έφυγε γιά πάντα καί ό συνεσταλμένο; του θαυμαστής δέν θά τόν 
έβλεπε ποτέ πλέον.

Καθ’ ήν στιγμήν ήσχολείτο ό Ά ν ρέα; με τα; ,Ιυπηρας αυτά; 
σκέψεις, τόν ειδεν ό ωχρός κύριος, ποΰ έκάθητο εί; τό γραφεΐον καί 
τοΰ έφώναξε: «ορίστε μέσα, τί επιθυμείτε ; »
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 ̂ "Μ εστειλεν. . . .  » απηντησεν ό ’Ανδρέας κι’ έπλησίασε μέ πολλάς 
υποκλίσεις.

«Σάς εστειλεν ποιος ; »
«Ό  συγγράφει·; τοΰ θεατρικού έργου «Μάρκος Αυρήλιος» μέ 

στέλνει, ο κύριος Κάρολος Στάϊν μέ σ τέλ η ι.. . .
«Κάρολος Στάϊν; πολυ σωστά, γι’ αυτόν έχομεν εδώ κάτι» ειπεν 

ο γραμματευς καί τράβηςε μέ σταθερό χέρι άπό έ'να συρτάρι | ίαν 
επιστολήν και τήν ένεχείριρεν εις τόν Άνδρέαν.

«Δόστε αυτήν τήν επιστολήν εις τήν εξοχότητά του . . , . θέλω να 
πα> είς τόν κύριον Κάρολον Στάϊν, διώρθωσε μέ πονηρόν μειδίαμα. 
Δόστε την. Κ αί: προσφέρετε τόν βαθυτατον σεβασμόν μας. Ί ί  άλλο 
επιθυμείτε, » είπε ιιέ κάποιον ανυ,.ομονησίαν, υστέρα άπό μίαν παΰ- 
σιν, κατα τήν οποίαν ό ’Ανδρέας τόν εβλεπεν, ωσάν νά περίμενε 
κάτι.

«Μα πρεπει νά πάρω κάποιο χειρόγραφο. . . .»
«Πρέπει; αγαπητέ μου κύριε. Δέν ξεΰρετε βεβαίως περι τίνος 

πρόκειται’ θά κρατήσωμεν τό χειρόγραφον. Τό εργον έκρίθ. | άξιον. 
Χαίρετε». (ακολουθεί)

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ
'Υπό τό τίτλον τοΰτον ί)ά εχωμεν την τιμήν καί την ευχαριστη-

σιν νά δημοσιεύσω μεν είς έκασ.ον τεΰχος τής εγκρίτου «Αυγής» θέ-
μ <τα κατ’ έκλογ ήν, ειλημμένα έκ τών νεωτέρων προόδων τών φυσικών
επιστημών. Ν _ ,

Τήν συνεργασίαν ήμών ναύτην, προσφερθεΐσαν ημϊν υπο της α-
ξιοτίμου διευθύνσειος μετ’ ίδιαζοΰσής χαρά; έδέχθ.,σαν εκλα^οντες τι
μήν ήμών νά συγκαταλεχθώμεν μεταξύ τών έπιλέκτων συνεργατών τη. 

Αυγής» ήτις ως περιοδικόν δημοσίευμα τιμά tu ελληνικά γράμματα, 
εν γένει καί ίδίςι τήν επιστημονικήν και πνευματικτιν παρ ημϊν κίνη 
σιν. "Οσηλ' δμως χαεάν ήσθάνθημεν έπί τή τοιαυτη συνεργασιςι τοσον 
έδιστάσαμεν εις τήν άπο' οχήν αυτής εχοντες υπ’ δψιν δτι π  ριο ικον 
ώς ή «Αΰ,ή» πραγματευόμενον έκάστοτε μεγάλης σπαυδαιότητος θέμα
τα καί Λολλής επιστη ιονικής έμ ριθείας μ στά γραφόμενα δέ καί υπό 
έπιστη ιόνων έχόντων πολυ τό έπιστ ji oVixov κΰρος, απαιτεί αναλο,ους 
γνώσεις καί μελέτα; καί συγγραφικήν δεξιότητα ου τήν τυχοΰσαν. Α
πό ΐκοποΰντες δμίο; είς τήν έκπληρωσιν τοΰ διακαούς ημών πόθου δν 
δέν αγνοεί, ώς πιστεύομε ·, τό παρ’ ήμΐν φιλομαθές κοινόν ε ; άλλων 
πολλών ήμών δημοσιευμάτων, δπως ένισχυσωμίν κα.ά τό μέτρον τών 
ασθενών ήμών δυνάμεων πάσαν πνευματικήν καί επιστημονικήν τής 
ιστορικής ήμών πόλεως κίνησιν άπετολμήσαμεν νά δεχθώμεν τήν εν
τολήν. Ό  πόθος ή ιών ούτος ύψοΰται είς το τετράγωνον πολλαπλασι- 
αζόμενος έπί άλλου ϊσου πόθου, δστις πηγάζει εκ της ζωηρά, ημών 
άγάπης καί / ατρείας πρός τάς φυσικάς επιστημας.

Θά μας έπιτραπή νά εϊπ-Ομεν ότι θεωροΰμεν ελλιπή την εις τα 
γράμματα καί τάς επιστημας συμβολήν τής «Αυγής» ανευ τής συμ
μετοχής τών φυσικών επιστημών.

Αί φυσικοί έπιστήμαι, ή Φυσιογν οσία καθόλου, αί ιδίως έη ι-  
a i f ju a i  ( Sciences) περιλαμβάνουν εύρΰτατον καί πλουσιώτατον καί ά- 
νεξάντλητον ύ ικόν γνώσεων, δσον ευρύ καί άπέραντον είναι αυτο το 
Σ ύ μ η α ν ,  τό περικαλλές αυτό δημιούργημα, δπερ Φύαιν  καλοΰμεν.



Ή  σπουδή και μελέτη αυτής καί από καθαράς θεωρητικής άπόψεως 
και άπό πρακτικής και εφηρμοσμένης εις τάς τέ/νας, τήν βιομηχανίαν 
καί τήν εμπορίαν αποδίδει τά πλήρη σοφίας προϊόντα τοϋ ανθρωπίνου 
πνεΰματος, τής θαυμασίας αύτοϋ έφευρετικότητος καί συγχρόνους τα 
εΰχρηστότερα μέσα τής άναπτύξειος καί μορφώσεως τοΰ ανθρώπου καί 
τής είς τόν πολιτισμόν προσοικειώσεως αύτοΰ.

Ή  σπουδή τής Φύσεως αποτελεί τήν πρώτην αφετηρίαν, έξ ής 
ωρμήθη ό διανοούμενος άνθρωπος είς τήν έκδήλωσιν τής πνευματικής 
του δυνάμεως, έξηγήσας τά φυσικά φαινόμενα καί καθορίσας τούς νό
μους, οΰς ταΰτα ακολουθούν. Ήδυνήθη ούτα> νά χρησιμοποίηση τάς 
φυσικάς δυνάμεις, τάς προκαλούσας τά φυσικά φαινόμενα, εις βαθμόν, 
τόν οποίον έκπληκτοι καί έκθαμβοι σήμερον βλέπομεν εις τάς νεωτέρας 
ώς έκ θαύματος ανακαλύψεις.

Διά τών δημοσιευομένοον είς έκαστον τεύχος τής «Αυγής» φ υσιο-  
γνω στ ιχ ώ ν  ά ν α λ έκ τ ω ν  θά μεταδίδωμεν είς τούς άναγνώστας αυτής έξ 
ϊσου θεωρητικός, πρακτικάς καί έφηρμοσμένας είς τήν βιομηχανίαν 
φυσιογνωστικάς γνώσεις. Ά πό τής θεωρητικής Αστρονομίας καί τών 
νε ετέρων θεωριών τής Φυσικής καί Χημείας μέχρι τών απείρων πρα
κτικών γνώσεων καί τών εφαρμογών αυτών, σήμερον μάλιστα, είς τάς 
τέχνας, τήν βιομηχανίαν καί τό έμπόριον, τών οποίων ή τεραστία άνά- 
πτυξις είς αύτάς κυρίως οφείλεται, τά Φ υοιογνω στικά  Ά ν ά λ ε  '.τα θά 
εκλέγουν τά θέματά των έκ τών νεωτέρων καί τών μάλλον ένδιαφ::- 
ρόντιον, τά οποία άφθόνως μάς παρέχουν τά έκ τών μεγάλων ευρωπαϊ
κών κέντρων προερχόμενα δημοσιεύματα.

'Ως πρώτον τοιοΰτον είς τό τεΰχος τοΰτο δημοσιεύομεν συμπλη
ρωτικά τινα τοΰ τόσον ενδιαφέροντος σήμερον θέματος τής θ ε ω ρ ί α ς  
τής σ χ ετ ικότη τας  τ ο ν  Α ϊν σ τ ά ιν ,  τής οποίας ή «Αυγή» έδημοσίευσεν 
είς προηγούμενα τεύχη τήν γενικήν αυτής άνάπτυξιν, ήρμήνευσε τάς 
μεγάλας άρχάς καί τούς νόμους τοΰ Σύμπαντος, έπι τών οποίων αύτη 
στηρίζεται.

Τό θέμα ημών είναι:

Ή  Φ εω ρία  τον  Α ϊν σ τ ά ιν  έ π ι  τα ιν ία ς  κ ιν η μ α το γ ρά φ ο υ  έκ τοΰ
περιοδικού «Sciences et voyages’ .

Δέν υπάρχει ϊσως γνώσις καί θεωρία ήτις εις τόσον ολίγον χρό

νον έκέρδισε τόσον έ'δαφος, δσον ή πολυθρύλλητος πλέον σήμερον θεω
ρία τής σ χετ ιχότη τος  τού Αϊνστάιν. Πρός άνάττυξιν καί κατσνόησιν 
αυτής έξεδόθησαν τόσαι διατριβαί καί πραγματείαι είς βιβλία, εφημε
ρίδας καί περι >δικά δσαι περί ούδεμιάς άλλης είς τόσον βραχύν χρό
νον. Άλλά ;:αί δέν ύπήρξεν ϊσως άλλη θεωρία, ήτις εδ’/κεν αφορμήν 
είς τόσας συζητήσεις, αμφιβολίας καί αντιλογίας, ώστε αντί νά διευ- 
κρινισθή καί κατανοηθή υπό πολλοϋ κόσμου τουναντίον έπεσκοτίσθη 
έτι μάλλον καί παρ’ ολίγων μόνον κατανοήθη.

Σήμερον δέ οπότε έπιζητείται τό άπλοΰν, τό σαφές καί τό εύλη- 
πτον χάριν τοΰ πολλοΰ κοινού, τό οποίον θέλει νά είναι ένήμερον ολων 
τών ανακαλύψεων καί τών ΰψηλοτέρων θεωριών καί ή θεωρία τοΰ 
Άϊνστάϊνμεθ’ δλην τήν φιλισοφικότητά της καί τό επιστημονικόν περί
πλοκο ■ παρέχει έδαφος εί; έφεύρεσιν μέθοδον πρός άπλοποίησιν καί 
κο ιν οπ ο ίη σ ιν  αυτής.

Π/.ήν τών συγγραφικών μεθόδων εις βιβλία καί περιοδικά, είς 
τάς οποίας τό συγγραφικόν δαιμόνιον τών νεωτέρων είναι άνεξάντλητον 
εις επινοητικότητα, ή μέθοδος τής κ ινη  μ ατογ  ρ α γ ή σ ε ω ς  έρχεται νά 
συμπληρώση αύτάς. "Οταν δέ ληφθή ύπ’ δ'ψιν δτι τών δύο θεμελιω- 
δών εννοιών τής θεωρίας τής σχετικότητος, τοΰ δ ιαστή ματος  καί τοΰ 
χρόνου ,  δ κινηματογράφος δύναται νά θεωρηθή ή πειραματική καί 
αισθητή παράστασις καί έπαλήθευσις, ή διά κινηματογράφου αίσθη- 
τοποίησις καί άνάπτυξις τής θεωρίας ταύτης είναι έπιτυχεστέρα.

Ό  καθηγητής τοΰ Βερολίνου N icola i έν συνεργασία μετά τοΰ 
δόκτορος O tto Buek καί τών καθηγητών Fanta τής Πράγας καί τοΰ 
Έλβετοΰ καθηγητοΰ καί ειδικού πειραματιστοΰ Ssem m el, δστις είδι- 
κώς κατέγινεν είς τήν μελέτην τής θεωρίας τοΰ Άϊνστάϊν, κατώρθωσαν 
νά παρασκευάσουν κινηματογροφικήν ταινίαν, δυναμένην νά παρα- 
στήση διά τών φωτογραφιών αυτής τάς θεμελιώδεις άρχάς τής περί
φημου θεωρίας πρός κατανόησιν αυτής κατά τόν μάλλον άπλοΰν καί 
εϋληπτον τρόπον.

0 ά  έπιχαρήσωμεν νά δώσωμεν είς τούς άναγνώστας τής «Αυγής» 
ιδέαν τινά έστω καί ανευ τών σχετικών έν τώ κειμένω εικόνων τών 
κινηματογραφικών παραστάσεων, δΓ ών δύναται δ θεατής τοΰ κινημα
τογράφοι' νά έξοικειωθή μέ τάς αγνώστους μέχρι τοΰδε εις αυτόν



Α Υ ΓΗ Φυσιογνωατιχά ‘ Ανά/.εχια.

ιδέας, τάς άποτελούσας τάς θεμελιώδεις άρχάς τής θεωρίας τής «σχε
τικότητας».

Τό πρώτον μέρος τής κινηματογραφικής ταινίας παρεχει ει, τον 
θεατήν τόν τρόπον νά κατανόηση δτι τά πάντα εις τόν κόσμον είναι 
σχετ ικά ,  τά όποια αυτός είναι σΐ'νειθισμενος να θεωρή απόλυτα. Τοι- 
αΰτα είναι τό δ ιάστη μα ,  αί δ ιασ τάσε ις ,  αι κινήσεις  και οι π ρ ο σ α 
νατολ ισμ ο ί  (τά σημεία τοϋ όρίΓοντος). ’Επίσης κατανοεί ευκόλως ότι 
τό μ έγ α  και τό μ ικ ρόν  είναι και ταϋτα εννοιαι σχετ ικα ϊ ,ό  άνθρω
πος κατά γενικόν κανόνα αντιλαμβάνεται τήν έννοιαν τοΰ μ ικ ρόν  
συγκρίνων και εΰρίσκ ον μικρότερον αυτό πρός τό σχετικόν μέγεθος 
τοϋ σώματός του και άντιθέτως τήν έννοιαν τοΰ μ εγ ά λ ου  έν συγκρι- 
σ ι προ; δ,τι είναι μεγαλύτερον τοΰ έαυτοϋ τον. Οΰτω ό άνθρωπος 
θεωρεί τόν Γ α λ α ξ ί α ν  ως παμμέγιστον ουράνιον σύμπλεγμα αστέρων 
ε’ιναι πιθανώς πολυ μικρόν έν σχέσει προς το Συμπαν. Γο πλαν ητι 
κόν ήμών σύστημα τό οποίον φαίνεται είς ημάς τόσον ύπερμέγεθις, 
έχον διάμετρον πλέον τών Γ) εκατομμυρίων χιλιομέτρων, δυναται λα 
θεωρηθή άπλοΰν σημεΐον έάν συγκριθή προ; τήν απειρίαν και τό ; έ 
γεθ >ς τών ουρανίων σωμάτων, τά όποια απαρτίζουν τόν Γ α λ α ξ ία ν .  
Πόσον δέ είναι μικρά ή γή ήμών έν σχέσει πρός τό μέγεθος τών 
ουρανίων σωμάτων, καί αντοΰ τοΰ ήλιου, οστι; είναι 1, 280,000 φο 
ράς μεγαλύτερος αυτής καί τήν όποιαν γην δυνάμεθα νά διατρέςωμεν 
εις ολόκληρον αυτής κύκλον εντός δύο μηνών μέ τά σημερινά τής 
συγκοινωνίας μέσα, ενώ αυτή εις έκαστον ή ιερονυκτιον κάμνει ολόκλη
ρον περιστροφήν .‘.ερί εαυτήν. Τά υψηλότερα τής γης όρη δρώμενα 
εκ τίνος γ.Ίτονικοΰ πλανήτου φαίνονιαι ώ ; κόκκοι άμμου. Έ ν  τούτ ις 
πόσον με,άλη (ραίνεται εί; ημάς ή γή έν σχέσει πρός τό σιυμα 
ήμών;

Έ ξ  άλλου εν μικρόν έντομον ευρισκόμενον επι τοΰ σώματος 
ήμών θά έθεώρει αυτό παμμέγιστον. "Οταν δ’ έπί τοΰ εντόμου εύρεθή 
ιιικοόΐιον παράσιτο ν (δπως καί εύρισκονται παρασιτοϋντα τοιαΰτα έπί 
εντόμων), τό έ’ντομον θά έθειορει τό μικρόβιον ελάχιστον, τό δέ μέγε
θος τοΰ σώματός του κολοσσιαίον.

Ά λλ’ ή κλίμαξ τής σχετικότητος τοΰ μεγέθους δέν σταματά έως 
έδώ. Τό μ ικ ρόβ ιον ,  τό όποιον είναι ορατόν μόνον διά τοΰ μικρο
σκοπίου, εΐναι γιγάναον έν σχέσει πρός τό μέ,εθος τοΰ μ ο ρ ίου  τών

σωμάτων, δπερ εΐναι αόρατον σχεδόν διά τοΰ μικροσκοπίου. Άλλά καί 
τοΰτο τό μόριον άποτελεΐται έκ τών μικροτέρων μορίων αύτοΰ, ι ερι- 
δίων της ΰλης, τών λεγομένων ά τό μ ω ν .  Σήμερον δέ ή επιστήμη ά,.έ- 
δειξεν δτι καί τά άτομα αποτελούνται έξ άλλων ακόμη μικροτέρων συ
στατικών, τών λεγομένοη- ήλε'η  ρ ον ιώ ν  (electrons) τών οποίων τήν 
υπαρξιν παρεδέχθησαν οί επιστήμονες πρός έξήγησιν τής μεταπτώ- 
σεως τής ΰλη; έξ ένό; άπλοΰ σώματος εις άλλο καί τής νεωτέρας 0ε- 
ιορίας, δτι έκ μιας αρχικής ύλης παρήχθησαν τά ποικίλα τήν σύστασιν 
και την μορφήν απλά σιόματα. Πολύ δέ περίεργον ή άξιον προσοχής 
ζήτημα εΐναι τό δτι ή σύστασις καί δημιουργία τοΰ μάλλον μικροτέ- 
ρου συστήματος, το όποιον γνωρίζει ή επιστημονική τοΰ ανθρώπου 
διάνοια, π. χ. η σύστασις τών ά τ ό μ ω ν  καί τών μ ο ρ ίω ν  τής ΰλης,
< ίναι εντελώ; ομοια προς την σύστασιν καί δημιουργίαν τοΰ μεγαλυ- 
τέρου, τό οποίον δυνάμεθα ν’ άντιληφθώμεν, αύτοΰ τοϋ πλανητικού 
συστήματος.

Έ κ  τοΰ ν ε φ ε λ ώ μ α τ ο ς  ό κεντρικός "Η λ ιο ς , έκ τοΰ Ήλίου οί 
Π Ια ν ή τ α ι ,  εκ τών Πλανητών οί Δ ο ρ υ φ ό ρ ο ι  αυτών. Έ κ  τής κ ο σ μ ι
κής νλης  τά διάφορα σώματα (στερεά, υγρά καί αέρια), έξ αυτών τά 
μ ό ρ ια  αυτών, έκ τών μορίων τά ά τ ο μ α  καί εκ τών άτόμων τά ήλε-  
κ τ ρ ό ν ια , περιφερόμενα μάλιστα, δπως είς τά πλανητικά ουστή; ατα 
πέριξ έκείνων.

Άνεπτύχθη έν τοΐς προηγουμένοις δτι ή έννοια τοϋ μ ε γ έ ϋ ο ν ς  
(τοΰ μεγάλου και τοΰ μικροΰ) εΐναι σχετική. Άλλά καί ή έννοια τής 
ταχυτητος είναι σχετική. Ανθρωπος τρεχοιν ταχέως φαίνεται σχεδόν 
ακίνητος έν σχέσει πρός τήν ταχύτητα τοΰ σιδηροδρόμου. Ά λλ’ έάν 
δυνάμεθα νά διασχίσωμεν τόν αέρα κινούμενοι διά τοϋ σιδηροδρόμου 
έπί παραλλήλου .τρό; τήν κίνησιν σφαίρας έκσφενδονιζομένης υπό 
τηλεβόλου θά ένομίζομεν δτι μενομεν σχεδόν ακίνητοι. Καί ή ταχύτης 
σφαίρας τοΰ τηλεβόλου ή άλλου βλήματος έκσφενδονιζομένου υπό ένό; 
τών νεωτερων εκσφε\'δονιστικων μέσο)\’, τιυν οποίων ή ταχύτης δύναται 
νά φθάση είς 600 μέτρα κατά δευτερόλεπτον, εΐναι μικρά έν συγκρίσει 
πρός τήν ταχύτητα τής Γης περιστρεφόμενη; περί τόν "Ηλιον, ίπολο- 
γινΟμενης ειc .50,000 μέτρα κατα δευτερολεπτον. Καί ή ταχύτης αυτί] 
εΐναι πάλιν σχεδόν ανεπαίσθητος συγκρινομένη πρός τήν ταχύτητα τοΰ 
φωτό,, ητις ανερχεται εις 30(),000.0(Μ) μέτρα κατά δευτεοόλεπτον.



Άλλά τί εΐναι ταχύτης; Ή  ταχύ της προϋποθέτει κίνησιν. Άλλ’ 
είναι γνωστόν καί συμφωνώ; πρός τήν φιλοσοφίαν τοϋ Σύμπαντος 
δύναται να ΰποστηριχθή σοβαρώς δτι δέν υπάρχει έν τφ κόσμοι από
λυτος κίνησις. Δέν υπάρχει δηλ. κίνησις σώματος έπΐ σώματος ήρε- 
μοΰντος, διότι, ώς γνωστόν, πάντα τά σώματα τοΰ Σΰμπαντος κι- 
νοΰνται. Έάν δηλ. ό σιδηρόδρομος καί τό άεροπλάνον κινηται επί τής 
γης ή είς τόν αέρα, δστι; περιβάλλει τήν γην, ή κίνησις αυτών είναι 
σχετική οχι καί απόλυτος, διότι τά σώματα ταΰτα, σιδηρόδρομος καί άερο
πλάνον, κινοΰνται ουχί έπι τής έκκρεμοΰσης γής, άλλ’ έπι τής κινού
μενης γης, τής περιστρεφόμενης περί τόν αξονά της καί συγχρόνως 
περιφερόμενης περί τόν "Ηλιον. Επομένως δύναται νά ΰποστηριχθή 
δτι άφοΰ δέν υπάρχει ά η ό λ ν τ ο ς  κ ίνησις  δέν υπάρχει καί ταχύτης,  
διότι ή ταχΰτης προϋποθέτει κίνησιν.

Εις τήν κινηματογραφικήν ταινίαν τής θεωρίας τοΰ Άϊσντάϊν 
δεικνύεται τοΰτο διά πολλών έκφραστικών εικόνων.

"Εν πλοΐον κινοΰμενον φαίνεται ακίνητον δταν παρατηρήται άπό 
έ'τερον πλοΐον, τό όποιον κινείται ταχΰτέρον. Μία λέμβος τήν οποίαν 
κινεί ό λεμβοΰχος διά τής κωπης έναντίον τοΰ ρεύματος τοΰ ϋδατος, 
κινείται μέν πρός τά έμπρός έν σχέσει πρός τήν λέμβον, άλλ’ ύστερε! έν 
σχέσει πρός τό ρεΰμα τοΰ ύδατος καί δέν μεταβάλλει τήν θέσιν της 
έν σχέσει πρός τήν ακτήν η τήν όχθην.

Δύο σφαϊραι ριφθεΐσαι εκ τίνος αυτοκινήτου ήρεμοΰντος, ή μία 
πρός τά έμπρός καί ή άλλη πρός τά δπίσω, θά πέσοοσιν είς τήν αυτήν 
άπόστασιν έκ τοΰ αυτοκινήτου άρκεΐ ή δύναμις τής ρίψεως νά είναι ή 
αυτή. "Οταν δμως αί σφαϊραι ριφθώσιν έξ αυτοκινήτου έν κινήσει ευρι
σκομένου θά πέσωσιν εις ϊσην άπόστασιν μέν δταν αύτη ύπολογισθή 
έν σχέσει πρός τήν θέσιν τοΰ αυτοκινήτου, εις άνισον δέ δταν ύπο- 
λογισθή έν σχέσει πρός σημεϊόν τι τοΰ έδάφους. Είς τήν μίαν σφαί
ραν θά προστεθή καί εις τήν άλλην θ ’ άφαιρεθή ή ταχύτης τοΰ 
αυτοκινήτου.

Παν σημεΐον έπΐ τής επιφάνειας τής γής (εξαιρέσει τών δύο 
πόλων) απομακρύνεται τήν εσπέραν τοΰ Ήλιου καί πλησιάζει εις αυ
τόν τήν πρωίαν έξ αιτίας τής περιστροφής τής γής περί τόν άξονα 
της μέ ταχύτητα, έάν τό σημεΐον ληφθή έπΐ τοΰ Ισημερινού, 400 πε
ρίπου μέτρων κατά δευτερόλεπτον. Επομένως έάν τήν εσπέραν ριφθή

σφαίρα τηλεβόλου έναντίον τοΰ Ήλίου μέ ταχύτητα 1000 μέτρα ν 
κατά δευτερόλεπτον ή ταχύτης αύτη έν σχέσει πρός τήν κίνησιν τής 
Γής θά έλαττωΟή κατά 400 μιέτρα, ήτοι θά είναι 1000—4 0 0 = 6 0 0  
μέτρα. Ένώ  άντιθέτως έάν τήν πριοΐαν θ ’ αυξηθή κατά 400 ήτοι θά 
γίνη 1 0 0 0 X 4 0 0 = 1 4 0 0 , ήτοι θά γίνη πλέον ή διπλάσιά καί αύτη 
παρά τήν έπίδρασιν τών 12 ωρών θά φθάση ΐς τόν "Ηλιον πςό 
τής πρώτης.

Ά ;  φαντασθώμεν λοιπόν δτι το εκσφενδονιζόμενον τοΰτο σώμα* 
εΐναι σημεϊόν τι μιας φωτεινής ακτΐνος, ήτις εξακοντίζεται έκ μιας 
φωτεινής πηγής τής Γής. Λύτη τήν μέν πρωίαν θά έπροχώρει πρός 
τον "Ηλιον μέ ταχύτητα 3 θ ί).0 0 0 χ 0 ,4  χιλιομέτρων. Επειδή  δέ δλα τά 
γενόμενα μέχρι σήμερον πειράματα άπέδειξαν δτι ή ταχύτης τοΰ φωτός 
είναι σταθερά, ανεξαρτήτους πρός τήν κατάστασιν τής κινήσεως ή τής 
ηρεμίας τών φωτεινών σωμάτων, τοΰτο ώδήγησε νά παραδεχθώσι με
τά τοΰ Άϊνστάϊν δτι ό χρόνος καί τό διάστημα, καί αί δύο αύταί 
έννοιαι είναι σχετικαί.

Διά κινηματογραφικών ταινιών κατώρθωσαν ειδικοί επιστήμονες 
καί μηχανικοί ν’ άποδείξωσι πώς δ Άϊνστάϊν ώδηγήθη είς τό νά ίδρύ- 
ση τήν περίφημον θεωρίαν του. "Ολα τά φαινόμενα διέρχονται έπι 
τής οθόνης καί κατ’ άνεπαίσθητον άντίληψιν είς τρόπον ώστε ό θε
ατής μαγευόμενος υπό τοΰ ένδιαφέροντος τών προβαλλομένων είκό- 
vcov χωρίς νά τό άντιληφθή φθάνει είς τό ποθούμενον αποτέλεσμα. 
Δι’ εικόνων κινηματογραφικών επίσης καταδεικνύεται τό παράδοξον 
φαινόμενον δτι δέν υπάρχει άπόλυεος συνταύνισις χρόνου. "Οτι ή χρο
νική διάρκεια ενός φαινομένου δέν είναι ή αυτή δι’ δλους τους θεατάς· 
Βλέπομεν π. χ. ηλεκτρικόν σιδηρόδρομον διερχόμενον μετά μεγάλης 
ταχύτητος καί μετροΰμεν τήν διάρκειαν τής .διαβάσεώς του κατά μίαν 
ώρισ ιένην στιγμήν τοποθετούμενοι έπί τίνος άκρας θέσεως. Έάν μί
το ή γκ ο μεν τήν διάρκειαν τής διαβάσεώς του διά τοΰ αύτοΰ μέρους άλ
λά τοποθετημένοι είς τό μέσον τής αμαξοστοιχίας θά εχωμεν διάφορα 
αποτελέσματα.

Οϋτω έπέτυχον διά κινηματογραφικών εικόνων, τάς οποίας κα
τόπιν πολλής μ.ελέτης καί βαθέος μαθηματικοΰ υπολογισμού απεικόνι
σαν, είς κινηματογραφικήν ταινίαν κατέταξαν καί έπι τής οθόνης 
προέβαλον, νά καταστήσο>σιν αισθητήν καί άναμφισβήτητον καί είς



τους πλέον δύσπιστούς και άμφισβητοΰντας τί|ν σχετικότητα, κ α ι  τ ον  
χ ρ όν ου  κα'ι νά έπιβάλωσι τήν αποδοχήν τής καθόλου -θεωρία; τής  
σ χετ ικ ότη τος .

Έ κ  τή ; άποδειχθείσης οί)τω σχετικότητος μεταξύ δ ιαστή μ ατος ,  
μ εγ έθ ο υ ς ,  κ ιν ή σεω ς  καί χ ρ ό ν ο ν  προέκυψεν ή νέα θειορία περι |»α- 
ρΰτητος και βάρους τών σωμάτων, αντιτιθέμενο; προ; τήν γνωστήν 
περ'ι βάρους θεωρίαν το-ΰ Νεΰτωνος.

'Η  θεωρία τής σχετικότητος τοΰ Άϊνστάϊν εσημείωσεν εις τον 
αϊώνά μ ις μίαν τών σπουδαιότερων και μεγαλοφυεστέρών επιστημονι
κών ανακαλύψεων.
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ΥΠΟΑΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Γ. Ξ Α Φ Ο Λ Ι Δ Ο Υ
4 —  Λ εω φόρος Ε θ ν ικ ή ς  Ά μ ύ ν η ς  — 4

ΤΑ ΥΠΟΔΗΜ ΑΤΑ ΜΑΣ εΐλκυσαν τήν άμέρισων προσοχήν 
καί Ικιίμησιν τών ΦΙΛΟΚΑΛΑΩΝ Θεσσαλονίκης

Διότι κατασκευάζονται
Έ π ι  τή βάσει τοϋ Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ  τοϋ Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν Ο Σ

«Όρθιον υπόδημα δείκνυσι ποδός ευφυΐαν»

«C’ est la chaussure bien fa ite  qui m ontre 1’ elegance du 
p ied s»

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ  
Π Ο Λ Υ Τ Ε Λ Ε ΙΑ Σ

XP. ΠΙΤΤΑΡΑΚΗ
Αεωφόρ. Έ β ν . Ά μ ύ ν η ς 18

ΕΒ ΡΑ Α Ε Υ Θ Η  Ιπανει- 
λημμένως-- δχι έ ; Ε Υ Ν Ο Ι
ΑΣ--άλλά διότι όντως τά 
έν αΰτώ κατασκευαϊΐόμενα 
ΥΠ Ο ΔΗ Μ Α ΤΑ  άνδρών
καί γυναικών φέρουν— ώς 
πρός τήν ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΝ 
— τήν σφραγίδα τής πρω
τοτυπίας.

'Ω ς πρός τήν ΠΟΙΟ
ΤΗ ΤΑ  καί στερεότητα, 
τήν εκλογήν τών Δ Ε Ρ 
ΜΑΤΩΝ καί τήν έπιμε- 
λημένην Ε Ρ ΓΑ Σ ΙΑ Ν  καί 
ως πρός τήν Α Ν ΕΣΙΝ  
τιυς δρονς τής υγιεινής!!!
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Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι  O N

λ  Κ .  Κ Ο Λ  Ο  7 0  Υ Ρ Ο  Υ

ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Χημικά χαϊ φαρμακευτικά προϊόντα. ’Ακριβής έκτέλεσις αυνιαγών 

Χημικαί καί μικροβιολογικοί εξετάσεις

Ε ΙΔ ΙΚ Ο Τ Η Τ ΕΣ  και αί μάλλον σπάνιαι.  ΖΩΝΑΙ κοιλίας κλπ. 
Τ Ε Λ Ε ΙΑ  έγκατάοτασις παρασκευή;  Ampoules έξηλεγμένων 

χημικώς ι ι ς  περιεχτι/όιητα καί μικροβιολογικές εις άποσιείρωαιν.

ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΟΙ

Π Α Π Α Π Ο ε Τ Ο Λ Ο Υ
ΔΙΑ Σ ΤΑ Υ Ρ Ω Σ ΙΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ει Γ ν Α Τ ι ΑΣ

ζΚ ζΚ ζΚ ζΚ ν ^ ζκ ζκ ζΝ ζκ ζκ ζΚ / Κ ζΚ ζΝ ζκ  ζκζκ/ ΐχζΚ ζΚ λχλκλΝ ζΚ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ Ε ΡΓΑ ΣΤΗ Ρ ΙΑ

Κ Ω  Ν. Κ Ο Υ Ρ Κ Ο Υ Τ Α
Χ Η Μ ΙΚ Ο Υ  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ο Π Ο ΙΟ Υ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ Ν ΙΚΗ Σ 41, (Κάτωθι ξενοδ. Μάζεαιικ)

Χ η μ ι χ χ :  χ χ :  Μ ιχ ρ ο δ ιο λ ο γ ιχ α :  ’Α ναλύσεις 
ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

Άναλύσιΐς Ίατρικαι —’Εμπορευμάτων— ’Ορυκτών χλτι.

Τ Ο  Κ Ο Ν Ι Α Κ

1 Τ Ο Υ  Ο Ι Κ Ο Υ  ΔΑΝΙΗΛ Μ. ΟΥΖΙΕΛ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο Δ Ο Σ  Β Ε Ν ΙΖ Ε Λ Ο Υ  9  

Π ρ ο τ ιμ κ Η ΐ  n ap ' ο λ ο υ  τοδ  χόα·ί.ου 
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ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ

ΙΔ Ρ ΪΘ Ε Ν  ΤΩ 1870 
Ο Δ Ο Σ  Α ΣΤΕ Ρ ΙΟ Υ  Π Ρ Ο ΕΣ ΤΟ Υ  12

ΚέατααΜ&υάςβι 5 i .o v s .ix , 0 \ > ς«  Τ ο ρ ν ά β ο ο  
Λ ι χ ώ ρ »  χ .  τ . λ .  χ . τ .  λ .

"Απαιντ® εκλεκτής η ο ιό τη το ς  
ΤΙΜ ΑΙ Ε Υ Σ Υ Ν ΕΙΔ Η ΤΟ Ι 

Π ώ λησις λιανική xul χονδρική  

’Α ναλαμβάνει έκτέλεσιν παραγγελιώ ν διά το ’Εσω τερικόν.

ΝΙΕΓΑ ΕΡΓΟΣΤΛΣΙΟΝ ΠΟΤΟΠΟΙΊ ΑΣ 
ΑΝΤΖΕΛ ΑΕΛΙΟΝ & ΣΙΑ

Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ — 1 4 - Ό δός Φράγκων— 14
Μεγάλη αποθήκη: Οίνων Σάμου, Κρήτης, Σαντορίνης, ‘ Αττικής, Ξύδια. 

Διυλιστήρια: Οινοπνεύματος, μαστίχας, οιίζου, τσίπουρου, 
ρουμίου, χονιάκ, μέν’.ας, «ντούρ α ς κ .τ.λ .

Oh ότινενμα χα&αρδν χαΐ ϋδωρ χολωνίας

’Α ναλαμβάνει παραγγελίας διά τό  Ε σ ω τερ ικ ό ν

ΕΡΓ02ΤΑ210Η Ο Η Ο Π Μ Μ Μ  D0TQN 
Σ .  Δ .  Α Μ ΑΡ ΙΛΙΟ  & Υ ΙΟ Σ

Θεσσαλονίκη 14 — Ό δ δ ς  Χ ίο υ  — 14  
ΙΔ1»Υ€ΕΝ ΤΩ 1890

Βραβενϋ·ίν μέ χδ ηρώτον βραβεΐον εό 1 9 1 0  
Κατασκευάζει Κ Ο Ν ΙΑ Κ  έ -t σταφυλής καί 

παλαιόν οίνου. Τεντονρβς o lronνεύ
ματος, μέντας χ τ. λ. χ. τ.  Α.

“Attavια έκίεχίής ποιότητος καί  μ ϊ  τιμάς εύαυνΐιδ,'μονς 

Πώληαις χονδριχή
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ ΙΝ  Π Α ΡΑ Γ

ΓΕΛ ΙΩ Ν  ΔΙΑ 'ΓΟ ΕΣΩ ΤΕΡΙΚ Ο Ν

ΕΡΓΟΙΤ&ΙΙΟΗ ΠΟΤΟΠΟΙΊ ΑΣ Ο ΤΥΡΝΑΒΟΣ 
ΝΙΚ. Θ. Ζ Η Σ ΙΑ Δ Ο Υ

■

ΟΔΟΣ Β Ο Υ Α ΓΑ Ρ Ο Κ Τ Ο Ν Ο Υ  Α Ρ ΙΘ . 1. 'ίναντι Ξενοδ. Μπριστόλ Θεα)νίκ>().
Έ ν  αΰτφ κατασκευάζονται τά εκλεκτότερα ποτά ήτοι: Ο ν ζο  Τνμνάβ οιτ 

ασυγ/.ρίτου αγνοτηιος, γευστικόν ορεκτικόν και τονωτικόν, βραβευίΐεν επα- 
νειλημμένως. Τιίίκοι/οονάγνόν σταφυλής, διαφόρων ποιοτήτων. Κ ο ν τά κ ,
1*0 Γ ιιι  κ α ί ‘ ΙΙο ν π ο τα  διάφορα.

"Απαντα έξαιρετικώ ς συνιστώμενα διά ττιν άγνότητά των, τό ίδο λ ο ν , τό 
γνήσιον αβλαβές καί υγιεινόν.

Π Ι Ν Ε Τ Ε
5 Ι Ν Α Λ Κ 0

Ν Ε Κ Τ Α Ρ * ·

Κ Ο Ν Ι Α Κ

Δ Η Μ Ο Σ Θ .  Π Ο Υ Ρ Η
Λ Ι Ι Ο Ϊ Τ Α Γ Μ Λ  Ο Ι Ν Ο Υ  

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΤΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟ Ε

Β Α Σ -  © ·  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ
ΟΛΟΕ Λ ΚΟΝΤΟ £  Σ Ο Φ Ο Υ  138.

ΟΙΝΟΠΟΛΕΙΟΝ ΚΑΙ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΗ
“ Μ Π Ρ Ι Σ Τ Ο Λ .  „

Ν. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΤΑΟΤ
Π λ α τ ε ί α  ' Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς  (Πάροδος Σινα 3)

Έσπατόρ.ον χεντρικώιατυν μέ τήν πολυαριθμοτέραν πελακίαν -Γ
'Ένεχεν έχλεκτών μαγΗριχών, γενναίων μερίδων 

χαΐ τιμών ενσυνειδήτων.



ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ - ΧΗΜΕΙΟΝ
„© ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

ΚΩΝΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Φ β ρ μ α κ ο π ο ι ο ΰ  -  Χ η μ ι κ ο ύ  

Π λ α τ ε ί α  Λ ε υ κ ο ύ  Π ύ ρ γ ο υ  -  ® ε σ « * λ ο ν έ χ » }

Χημικαί καί φαρμακευτικαί αναλύσεις άνεγνωρισμένων  
ευρωπαϊκών οΐχω ν.

’Α να λύ σει; βιολογικαί. Ά ν α .ύ σ ε ις  βιοτεχνι α£. Αναλύσεις 
εδωδίμων και ποτών, (τή συνεργασ α ά  βγγωρι- 
σμένων χημικών).

Κ ολω νία π ο λυτελεία ς «Φ^ύνη * είς χδμα καί φιάλας. Κ α λ
λυντικά ϊ Ιδη.

Σ υντα γολογικ ή εργασία έπί τή βάσει τών νεωτέρων μ εθό 
δων και ερευνών τής Επιστήμης καί υπό την άμε
σον επίβλεψιν τοΰ ιδιοκ ητου q α ρ μ α ' 0  οιοΰ.

» « » .  · * * ; -  - ' -χ *  ' X T

Μ Η Ν ΙΑΙΟ Ν  Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο Ν
,,ΕΛΛΑΣ*1

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝ1ΕΣΜ0Υ
Σκοπ ούν την καλυτ/ραν εμπορικήν καί πνευματικήν  

γνωριμίαν ιών δύο λαώ ν1.

Ε κ fl I II 0 |W Ε Ν ο Ν ΕΝ ΗΝΪ Β0 ΥΡΓ 2

A  t ί  ΐ) θ  υ ν τ  ή  ς :

Ό  καθηγητής 'τυΰ Πανεπιστημίου

Ε. Ζ I Ε Β A R Τ Η

Ά ρ θ ρ α  καί πραγ[ΐατεϊαι έλληνικαί καί γερμ ανι/.ui 

ΣΥΝ ΔΡ Ο Μ Η  Ε ΤΗ ΣΙΑ  ΔΡ. 100

Τ Ζ Ω Ν  Ο Υ Α ^ Χ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ©ΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ

fl!flflKT2P ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΑΣΙΓΚΤ2Ν0Σ 

ΚΑΙ

mnncM^TOYXox του εθνικού πανεπιστήμιου

Δ  Ε  X  Ε  Τ  7Κ  X ; , EV

καίΚ έκάστην 9 - 1 2  καί 3 - 7  έν τφ  

εργαστήριο) του  

Όδός [Ιαΰλυυ Μελΰ Ά ρ . 19

vtPjjo  v r .'/r .fr .c /r . vr. 'jr. s /. -jt . vk /A 'jr.'^ rrxr.'JK  V K Jri'/r. ~/r. jn 'jrr.'x n '/n

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η
Γ ί Ν Α Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  k ^ i μ λ ι ε τ τ ι κ η

Ί Γ .  ^ ^ Ζ Ε = > Ι Δ Χ 3 :
Είδ κώ; τελειοποιηθέντο; εν τώ T ierscli Institu t τής Λ ΕΙΨ ΙΑ Σ 

ΤΩραι έ.τισκέψίων 9 11 π. μ. 3  6  μ. μ.

"Οδός Ν ικη φ όρου  Φ ω κά  4

~ /rr/f- ν /? //. '/K v rrjA JrJy r. v a jk  v n ^ 'in u n W .'/r. '/k 'jtkm . 'jr . vsnuK un

ΕΡΓ0ΣΤΑΣ10Ν ΠΟΤΟΠΟΙΊΑΣ 
“ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ,,

Α Δ Ε Λ Φ Ω Ν  Γ .  Κ Ο Υ Λ Α Ν Δ Ρ Ο Υ
Ο Δ Ο Σ  Α Ε Τ Ο Ρ Ρ Α Χ Η Ζ  4 2

Κ Ε Ν Τ ΡΙΚ Η  ΑΙΙΟΘΗΚΗ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 27

Καιασκεϋάζοντου. έν αΐπω : Ταίπουρον, Κονιάκ, Ροΰμι, Λικέρ 
διάφορα, Βενε^ικανη, Κιρασώ, Σέρυ Βράνδυ κ.χ λ. "Ολα αρίστης 
ποιότητος. Και Κολωνίας Ιφαμιλλες τών καλυτέρων Ευρωπαϊκών, καί 
ποίλ«Λνται Οίνοι εκλεκτοί Σιαιίστης Σαντορίνης, Κρήτης κ. τ. λ.



ΓΠΟΛΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ “ A P f f lO K P A H K O N ,,
Ι Π Δ Ν Ν Ο Υ  Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Δ Ο Υ

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η
Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ο Σ  Ε Θ Ν ΙΚ Η Σ  ΑΜ ΥΝ Η Σ Α Ρ. 41 

'  Υ π ο δ ή μ α τ α  ’ Α ν δ ρ ώ ν  x att  Γ υ ν α ι κ ώ ν
Έξιδιασμένης, ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ, εκτάκτου στερεόιητος 

άνΙιου δ.ιοδτρεως.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · < |« · · · · · · · · · ·  ·

Μ Ε Γ Α  ΤΠΟήΗΗΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ Π Ο Α Π  ΚΑΕΙΑΣ  
Η Λ I Α Α Λ Τ Ε Ε Χ

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η
Λεωφόρος Βασι λίσση ς “Ολγας 4

el*jtoS/jj*.crr3i εχ υ ιμ ι  χοΰ έπ ΐ π ι ρ ιγ γ ε λ ’’® 
Κ α λ α ιβ θ η β ίιχ  έ ξ κ ρ ε τ ι χ ή  

Α ί'ιμ ιτ α  εκλεκτά διαφόρων χρωμ,χτων 
Έ ρ γ * ο £ «  άρεατοτεχνεχή

‘Ζ ιμ α ι  &νοννεί<5η:οι

> · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · ·

Υ Π Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Π Ο I Ε I Ο Ν

ΜΟΥΣΤΑΚΑ
6  —Λεωφ. ΈΟν. Άμύνης— 6. Θεσσαλονίκη. 

Ε Υ Φ Η Μ Ω Σ  Γ Ν Ω Σ Τ Ο Ν
Διά τήν καλήν ποιότητα, στερεότητα και άψογον κατα

σκευήν τών υποδημάτων τον ώς κα» διά τός 
τιμάς του ποϋ άνταποκρίνοννιι μέ 

τήν πραγμαι ικήν των άξ αν

ί * * :  ->**<- 5 ** ·

ΕΜΙΙΟΡΟ^Υ’ΠΟΔΗΜ ΑΤΟΠΟΙ ΕI ΟΝ

Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ  & Μ Π Α Ρ Μ Π Α
'Οδός Βενιζέλου άριθ. 13β' Θεσσαλονίκη

Έ ν  τφ  άνψ Καταστήματι θά ευρετβ εκτός ΰ.τοδημότων σας 
τελείας εφαρμογής καί εκλεκτήν συλλογήν 

είδών νεωτερισμού, κάλτσες κ . τ. λ.

ίΗΜ ΑΤΟ ΓΡΑΦ Ο Σ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ  
Δ ΙΕΥδϊΝ ΣΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΣΕΓΟΪΡΑ-

Ό  Κεντρικ υτερος εΰρυχωρότερος καί ευαερώ  
τών έν Θ εσσαλονίκη.

5ν αύτφ  εκτυλίσσονται αί κατ’ εξοχήν Οαυμασιώτερ 
ταινίαι τών διασηιιοτέρων Κ ινηματογραφ ικώ ν Ο ίκων.

ΛΓίΑΤΟΑΙΚΟΝ ZflXflPOn/IfllTEIOfl

ΑΛΦΡΕΔΟΥ ΜΟΡΑΤΟΡΙ
θεσΓαίονίκη Λεωφόρος Έ θ ι  ής Άμΰ\ης 12

Έ ν  αίιτω καταπ. ευάζεται το περίψημον Τ Α ΓΙΟ Υ  * Κ ΙΟ Ξ1 
και τά πϊ£  ,ν εΰγευ.ιτα Ανοτολικά και Ευρωπαϊκά ΓΛ ΥΚΙΣΜ Α 
μέ τά έκ>εκτότερα και γνηοιώιερα 'Υ λ ικ ά .

Λειτουργεί κ" . ΰ.ίερος αίθουια Σφαιριστηρίου 
Έ^τέλεσις παραγγελιών ίμεοος. Υπηρεσία ανεπίληπτο,.

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ν  Ε Π Ι Π Λ Ο Π Ο Ι Ε Ι Ο Ν
ΧΑΡ ΑΤΣΑΡ Η  & Σ "1

Ο'ίος Μητρο.;ό?,εως-’Ακινηχον Λερτα και Βαρ·>υξάχη 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Εν αίκφ χαιασκευάζο\ιαι τά πολυτελέστερα, 

άρισιοτε^νικοίκρα κul στερεώτερα επιτλα 
ΕΙς τιμάς άουναγωνίοτους 

-:·* > * = - ->**>;- rn  -W .:·5*Χ :>**<-

ΠΑΝΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Δ - β Ρ  τ α  Ν ο μ ι κ α - Δ ι κ η γ ο ρ ο χ  

ΣΥΜ ΒΟ ΛΑΙΟ ΓΡΑΦΟ Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΦΡΑΓΚΟΜΑΧ ΑΛΑ ΠΑΗΑΖ ΟΡΙΑΝΤΑΛ 11

-· ’ . .'. \ Λ
Ό δός Φράγκων 34

&>··. ·_·ι·;

< ··- ".ώ· -·ν> . - · fc· .
' ' ‘ ' ·-, - 
■ /·.?.··’ · -X.·· ■$" ■■
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ΤΟ ΜΕΓΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ

“ Μ Α Ζ Ε Σ Τ Ι Κ , ,

ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ

“ Μ Α Ζ Ε Σ Τ Ι Κ , ,

Ήοχισαν πλέον λειτουργοίη'τα κανονκώτατα καί τά δυο, π ρω - 
χοφαχονς 'πολυτελείας και άνέσεως, τέλεια, 6?,ρωπ«ϊκώΕατα, μέ επί- 
πλωσιν ίντελώς καινουργή και ιά κομφόρ.

Εις τό έστιατόριον λειτουργεί ΤΑΜΓΙΛ Ν ΤΟΤ. Δίδονται έπι- 
σης τέϊον, γεύματα καί δείπνα ΙπΙ « οη αγγελία εις Ιδιαιτέρας αίθουσας.

Διατίθενται ωραΐαι αιθουσαι διά γόμους,

❖ ❖

1! 
♦(V

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΚΗΠΟΥ ΛΕΪΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ν  Α Ρ Ι Σ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ο Ν

ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΠΗΑ

ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑΙ ιδιαίτεροι δ:.ά Γεν μττα  καί Δ ε ι  ηνα. επί Π α ρ η γ γ ι Μ α  
ΘΕΡΙΝΟΝ ιδιαίτερον παράρτημα δια γ ύμαεα εντός τοϋ ΚΗΠΟΥ 

ΥΛ ΙΚΑ  -  Π Α ΡΑ ΣΚ ΕΥΗ
πρωιίοτης τάξεώς

*

Ζ Α Χ Α Ρ Ο Π Λ Α Σ Τ Ε Ι Ο Ν  - Ε Σ Τ ΙΑ Τ Ο Ρ ΙΟ Ν  
Κ Η Π Ο Σ

KENTPCN ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟ Ν ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΟΝ

ΧΑΊΜ ΑΛΜΟεΝΙΝΟΥ
8 4  Λ εω φ ό ρο; Β . Γ εω ρ γίο υ  8 4

• Γλυκίσματα κατασκευής υπέροχου,
Υ λ ικ ά  γνήσια καί τ»  έιλεχτότερ α . Μαγειρική έξαισ'α  

Παραγγελίαιάνα^αμβάνονται καί έκτελοΰνται μέ ταχύτητα κιά επιμέλειαν

ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΟΥ - ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΚΛΕΚΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΠΟΊΟΠΟΠ ΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΗΚΗ Γ 1 Σ Ι Μ  Ο ΙΝ Μ  
“ΧΟ ΝΕΚΤΑΡ,,

Γ.  I. Π Ρ Ε Β Ε Δ Ο Υ Ρ Α Κ Η
,··· Λ εω ψ . Ε θ ν ικ ή ς  Ά μ ύ ν η ς 2

Α ι α ρ χ ή ς  π α ρ α κ α ΐ η Ο ή χ η  

Οίνω ν , νϊ1β^ων διαφόρων.
'Γ«»0 <%,, διά τούς

άν*ρρωνυόντας. ΚΟΝΙ ΑΚ ΙΙΔ Υ ΙΙΟ ΓΩ Ν  ΟΥΖΟΥ 
Μ Α ΣΤΙΚ Η Σ χ. τ. λ. Απάντων γνησίω/ χαΐ άρίσει]ς ποιότη- 

τος είς τιμάς ενσυνειδήτους.
Ή  καλλί ,τη τών εγγυήσεων: 

χό μακρόν και εύφημον τοΰ καταστήματος παρελθόν

Δ Ι Α  Τ  / ;  Λ  Ι Α  Τ Ι ;

Π ρ ο ' ϊ ΐ μ . ά τ »  κ α :  ε γ ε ι ν ε  « ε ^ ι ζ ή τ ^ τ ο ν

ν >  χ ο  Ο Υ Ζ Ο  < >  
ΑΟΕ ΛΦΏ Ν K A T S A  Ρ ΟΥ  ;
ΜΥ2ΤΙΚ0 Ν ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ:

ΔΙΟ ΤΙ κατασχευάζειαι άπό Ικλεχτά σιαςύλ α,
Δ ΙΟ ΓΙ περ έχει ai oranxa προκαλυΰντα τήν ορεξιν, το\οϋντα 

τόν οργανισμόν, διώκοντα τήν ά^ιαθισίαν 
ΛΙΟΤΙ εχει γεΰσιν έξιδιασμένην υπέ^οχον 
ΔΙΟ ΤΙ προιυλάσσει έκείνους ποΰ τό πίνουν άπό ασθέ

νειαν £■
Δ ΙΟ ΤΙ δίδεται ή αύιή ποιότης εις τοΰ; μεγάλους καί μικρούς 

π ελαίας ως καί είς τήν λιανικήν πώλησιν.
ΙΔΟ Υ ΔΙΑΤΙ προτιμάται κ’ ϋγεινε περι<;ήτητον προ πάντων 

άπό τάς κυρίας.



!  M i i M T I  I I .  Ο β  Im  u '"■ auiiauu φ
^  $g ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ J l

I  ΑΙΑ. Τ Ι ϋ  Μ Α ΙΕΑ01ΑΒ ί
—«*5axKr**·

|  τ η ς  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ =  |  
|  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ g

I Η  “ Α Ν Α Τ Ο Λ Η , , !
■ ·4 :  ^ j p

I J *  Ι Δ Ρ Υ Θ Ε 1Σ Η Σ  Τ Ω  1906  4 τ
d &

Κ ε φ . Ή βφ αλισμ,ένον 1 ^ 0 , 0 0 0 , 0 0 0  5 ρ .

^  ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ &
■ 4  X

J j ^  Α *  Λ ίΙΚ . 11X  (ϋΙΙέγαρον Μ εσ χ ζερ ί) J p

Ά ρ ι% μ .ό ί  Τ η λεφ ώ νο υ  3  J f c .
mm C l ·

.' ν> · < -

^  7 Κ

*  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ IDEAL,. *
^  Λ . Ε Θ Ν ΙΚ Η Σ  Λ Μ Υ Ν Η Σ  4 2

JAJ API©. ΤΗΛΕΦ. 10

i    . . , *^  Ποότυπος Φαρμακευτική Έγκατάστααις έφαμιλ- ^
*  λο ς τών εν Εόρώπ?! τελειότερων τοιούυα,ν.
^  Ι Ι ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ σ α :  ^

*  ΧΗΜΕΙΟΝ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ, *
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΝ XHIHIEION ΙΑΤΡΕΙΑ ™ντων χών
Νοσημάτων θεραπευόμενων υπό Ιατρών άποκλει- 7Κ

^  στίκώς ΕΙΔΙΚΩΝ. ^
Λ ι χ ν υ κ τ ε μ ε ύ ε ι  Λ ι χ ρ κ ώ ς  ^

I Β. Μ Π Α Κ Ο Ν Ι Κ Α Σ  Κ
||J ΕΙΔΙΚΟΣ Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ Λ Ο Γ Ο Σ  ΙΑ Τ Ρ Ο Σ  ((1 ;

| i |  ”  W
IjJ Έ γ κ α τέσ ιη σ ε  τό άρτιώχερον έν Θεσσα7ιονίκτ) fjli 
i|\j Χ η μ εΐο ν  και Μ ικροβιολογικόν Έ ρ γ α σ τή ρ ιο ν  έπί fjlj 
I I I  τής Λεω φ. Έ θ ν .  Ά μ ΰ ν η ς  4 2  παρά το Φ αρμα- ^  

J  κεϊον “ IDEAL,, [ f
i l l l  ’ Ε κ τ ε λ ο ΰ ν τ α ι :  U J

i|\j ’Αναλύσεις Χημικαί, ΜικροσκοπικαΙ καί Μικροβιλογικαι JJ. 
|j| παντός είδους. Αυτεμβόλια, Άναλύσβι; Ύδάτων. Άντί- UJ 

||U δρασις Βάσερμ /ν πρός άσφί/λή διά γνωσιν Συφιλίδος και ( jl j  
1,1 θεραπείαν αυτής εντός ένος ειους κατά τήν μέθοδον ΙΛ  

;~ί! Em ery, διά σειρών Ν ΕΟ —606 και iMUTHANOL.
J '  ’ Λ ο ιθ . Τ η λ ε φ ώ ν ο ν  10



Υ Π Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Ε  Ι Ο Ν
“ ΤΟ ΧΡΥ ΣΟ  ΤΑΚΟΥΝΙ,,

ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ  Μ· © Β Ο Φ Α Ν ΙΔ Ο Υ
Λεωφόρος ΒαοιΧέως Γεω ργίου

Άνυψώθη τό Κατάστημα τοΰτο είς τήν κοινήν Ικιίμησ ν.
Διά τήν ΰ/τίροχον φιλοκαλίαν 
Διά ιή ν  έξοιρεακήν ποιόιηια τοΰ ΰλιχοΰ του 
Διά τήν σιερεόιητα τών υπόδημά coov τςυ 

'Ω ς καί διά τάς έν άναλογία πρός τήν ποιότητα συγκαιαβατικάς 
τιμάς του.

ΜΕΓΑ ΥΠΟΑΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ
Β ^ Σ Ι Λ Ε Ι Ο Τ  Κ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Τ

i ν  J 6 6 -  Έ γνα τία ς —
Τό άρχαιότερον τών εν θεσααλονί-κτ}

Δ ΙΕ Κ Ρ Ιθ Η  πάντοτε Διά τήν ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ
Διά την ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Λιά τήν Σ ΤΕΡΕΟ ΤΗ ΤΑ  Διά τό ΑΝΕΠΙΛΗΠΤΟΝ 
τών Ιν αύτώ καχασχευαζομένων ΑΝΔΡΙΚΩΝ κα'ι ΓΥ Ν Α ΙΚ ΕΙΩ Ν

Υ Π Ο Δ Η Μ Α Τ Ω Ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
έξ  εγχωρίων ε’δών

ΓΥ Ν Α ΙΚ Ε ΙΩ Ν  ΚΑΠ ΕΛΩ Ν
τελευταίου συρμοϋ 

Α ΣΠ Ρ Ο Ρ ΡΟ Υ ΧΩ Ν  ΔΙΑ ΠΡΟΙΚΑΣ
έκτακτου κολαιοβηοίας 

Βαπτιστιχά πλουσκοτάτ») συλλογή 
κ.τ λ. άπαντα κατασκευής άπαραμίλ- 
λου καί εις τιμάς ασυναγώνιστους

Ε Ρ ΓΟ Σ Τ Α Σ ΙΑ  Π ΡΑ ΤΗ ΡΙΑ

f). Κ0ΝΤ0Γ0ΥΡΗ
33 —Έ θ ν κ ή ς  Άμύνης—33

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ
ΙΩΣΗΦ Ε. ΒΜΙΕΠ

78— Λεωφόρος Β . Γεωργίου—78

Υ Π Ο Δ Η Μ Α ΤΑ :
Ά-δρικά, Γυναικεία, Παιδικά 

"Ετοιμα και έπΐ παραγγελία 
Π^ιότης εκλεκτή. 

Στερε>της εςαρμογή αρίσιη 
Καιασκευαίζονιο ι καί ΰ.τοδήμαεα 

πο/.υτελιίας.

Υ Π Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι Ο Ν

ΑαεΛφΠΝ aoyAAinePH
3Γ>8—ΕΓΝ Α ΤΙΑ — 358 .

Π Ο ΙΟ ΤΗ Σ ΕΚ Λ ΕΚΤΗ
Ε Ρ ΓΑ Σ ΙΑ  Σ Τ Ε Ρ Ε Α

ΕΦΑΡΜ Ο ΓΗ  ΑΠΤΑΙΣΤΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΙΚΟΣ ΕΜ ΠΟΡΙΚΟΣ

ΡΙΧΑΡΔΟΥ ΦΡΑΝΣΕΣ
1? όδός Βίκτωοος Ούγκώ 12 Θεσσαλονίκη

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ εκλεκτορώ ν ΔΕΡΜ ΑΤΩΝ 
Αντιπροσωπεία Βυρσοδεψείων παγκοσμίου φήμης ν.αΐ δια- 

φόοοίν οΐχων πρω.ίσιης τάξεως.

Μ ®  OfyiiEfljj® ΨΒϊ
QUARTIER FRANC 28 SALONIQUE 

Μ  Λ  I S O  Ν  F O N J D E E  Ε Ν  1 8 7 5

Α ΙΙΟ Θ ΙΙΚ Ιί και Ε Ρ ΓΟ Σ Τ Α Σ ΙΟ Ν
Θερμαστρών έκ  Πορσελάνης 

καί Σιδήρου
ΚΟ \ ΥΛ Ν -.1 ΟΙ ΚΟΝΌ ΜI Κ Μ

Έργ.ιστάσιον Μωσαϊκών πλακών

ΗΔΡΑΟΙ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟ ΦΕ4Ι
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Μ Κ ΙΙ

D E P O T  &  A T E L IE R  
De« P oeles en F a ie n c e  e t Fo n d u es 
F O U R N E a U X  f iC O N O M IQ U E S

mmn batep - καοεετς | robinettehie et water-closets
B A IG N O IR E S  

&  C H A O F F E -B A IN S  E T C , 
F A B R IQ U E  D E C A R R E A U X

M O S A IQ U E S



ΚΐΗΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
Δ  I Ε Υ © Υ Ν ^  *Σ -

ΑΔΕΛΦΩΝ Σ Ε Ρ^ΤΡΑ
Τό κ ε ν τ ρ ικ ό τ ερ ο ν . εύαερ/οτερον 

καί εύ ρ υ χ ω ρ ό τερ ο ν  τών έν Θεσσαλόνίκο τοιούτων 
Έ ς ε λ ίσ σ ο ν τ α ι  έν αΰτφ αί θαυμυσιώτε(.αι ταινίαι τών 

διασημοτέρων Κινηματογραφικών Οίκων.
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ΑΔΕΛΦΟΙ Γ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ „
Θ ΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ - ΑΘΗΝΑ!

Τ μ ,^ μ .»  ’Ε μ π ο ρ ικ ό ν

‘Αντιπροσωπείαν -  Εισαγωγή -  Εξαγωγή 

Τ μ ^ μ ,α  Μ ηχανικόν
Προμήθειαι παντός είδους μηχανημάτων

*1* ->* *3»ec

ΒΑΣ. 0. ΟΙΚΟ NO MOT
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΑθΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕ ΥΣ

’Ε μ . ? τ ό ρ ι ο ν - Β ι ο μ . η χ α ν έ < χ  
Ά  ν τ ι η  ρ  ο ο  ω π  ε  ΐ α ι

ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ε ι ς  τό  Η λ εκ τρ ο κ ίν η τ ο ν  

β υ λ ο υ ρ γ ικ ό ν  ’Ε ρ γ ο β τά β ιο ν

Β ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ
‘ Ο δ ό ;  Λ Ιανουβογιαννάκη 3 0


