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ΟΛΛΑ έγράφησαν, πλεΓστα έλέχθησαν, 
αντεγκλήσεις καθημερινώς διεξάγονται 
έπί τοΟ ουσιωδέστατου τούτου θρη
σκευτικού καί κατ’ έξοχήν έθνικού μας 
ζητήματος τής έκκλησιαστικής δρθ-ο- 
δδξου μουσικής, χωρίς νά καταλήξη 
τουλάχιστον έπί τού παρόντος εις ουδέν 
άλλο άποτέλεσμα παρά εις πεισματώδη 
άμυναν των μέν, συστηματικήν κατα
φοράς των δέ, καί τέλος εις άνηλεή 
άδι^φορίαν τών πλείστων εις ούς φαί
νεται νά έξαρκή ή έκ τού μακρόθ-εν 
έπισκόπησις του άγώνος.

Ό  σύγχρονος δμως ούτος σχετεκός οργασμός καί 
εύγενής άμιλλα έν έποχή καθ·’ ήν τό θρησκευτικόν 
αίσθημα άπό ήμέρας εις ήμέραν καθ-.'σταται άναιμι- 
κώτερον, πολλάκις έκλείπει ή κατά περιόδους άνα- 
κύπτει, ούδέν άλλο άποδεικνύει είμή τήν σαφή πλέον 
συνείδησιν τής σπουδαιότητος του ζητήματος ύπό κα- 
θ·αρδ>ς θρησκευτικήν ά τοψιν άφ’ ένός, καί τής σημα
σίας αύτοΟ ύπό έθνικήν καθόλου έποψιν άφ' έτέρου. ..

Ά λ λ ’ έκτός τών δύο τούτων λόγων προκύπτει καί 
ετερος έπίσης ούχ’ ήττον ουσιώδης λόγος, ή" καλαι
σθητική θρησκευτική άναμόρφωσις του Χριστιανού 
καί Έλληνος.

Έλλην καί Χριστιανός! Χριστιανός καί Έ λ λ η ν !.. . 
ιδού τό σύνθημα τής νεωτέρας μας άναγεννήσεως.

"Οπως έν τψ Καθολικισμψ ή ’Εκκλησία συνε- 
τέλεσεν έξόχως εις τήν άνάπτυξιν καί διαμόρφωσιν 
του υψηλού μουσικού καί θρησκευτικού αισθήματος, 
δπως αδτη ένέπνευσε τά έξοχώτερα πνεύματα, διεμόρ- 
φωσε τά διασημότερα τάλαντα, τά άνέθρεψε καί τά 
παρέδωκεν εις τήν αιωνιότητα, οδτω καί ή έκκλησία 
μας τό μόνον κέντρον ένψ συμπαρίσταται τψ πτωχψ 
ό πλούσιος τψ δούλφ ό έλεύθερος άνευρίσκουσα τό 
παρελθόν τη ς ,.,.τό  καλόν....δέον νά καταστή ή εστία 
τής άνατροφής έν τψ καλώ καί τής έκτιμήσεως τού 
ώραίου.

Διότι τό καλόν καί ώραίον έν τή τέχνη, ή τέχνη 
έν τή άρμονία, ή άρμονία έν τή δημιουργία, έν δέ τή 
δημιουργία ό Πλάστης τών δλων.... ό Θεός ! . . . .

'ίΐζ  εμεγα.Ιύνθη τά ί’ργα Σου Κ ύρ ιε ! πάντα  έν  
σόγια ε^οίησας ! έπάηρώθη ή γη τής κτίσεως Σ ο υ ! . . .  
άνακράζει δ ύψιπέτης προφητάναξ Δαυίδ καί μετ’ 
αυτού σύμπασα ή έκπεπληγμένη άνθρωπότης πρό τού 
άπειρου τής δημιουργίας.

’Ιδού ή άκατάσχετος άφετηρία τού θρησκευτικού 
συναισθήματος πάντων τών λαών τής ύφηλίου οέασ- 
δήποτε μορφώσεως πολιτισμού καί βαθμιδος.

‘Οποία τις λοιπόν πρέπει νά είναι ή έξωτερίκευσις 
τοιαύτης λατρεί-ς π·ρός τό υπέρτατον Ό ν, τό όποιον 
Θεόν άποκαλοΰμεν ;...συμβολιστικήμυστικιστική 
δογματική;... συνεσταλμένη;... πεπιεσμένη άπό χι- 
λίουςδύο πεπερασμένους άνθρωπίνους ύπολογισμούς;... 
ή ειλικρινής! έλευθέρα έκστατική ! μεγαλοπρεπής 
έν τή απλή ή πολλαπλή* αύΐης έκφάνσει;

‘ Η άπάντησις δέν πιστεύω νά διαλανθάνη τόν άνα- 
γνώστην. Παρέχομεν έαυτοΓς παν δτι ή άνθρωπίγη
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διάνοια παρήγαγε καί παράγει όπέρτερον πρός δέ το 
θειον πρός τό όποιον πάσα εύγενής άνθρωπίνη πνευ
ματική έξαρσις άνήκει πρό παντός, προσφέρομεν στε- 
νόχωρον λατρείαν ώσεί νέα έπί του όρους Σινά θεσμό- 
θεσία μεταξύ ΘεοΟ καί άνθρώπων καθιέρωνε άδιαλ- 
λάκτως τδν τρόπον, τδ ποσόν, καί τό ποιόν αυτής.

Αινείτε Αν τ ον  εν οχω σά.Ιπιγγος ! αινείτε Α υτόν  
εν ΐα.Ιτηρίω χαϊ κιθάρα !  καί πάλιν-

Αινείτε Αντον εν χνμβά.Ιοις ενήχοις, Αινείτε 
Α ντον εν χνμβό.Ιοιν άάα.Ι.Ιαγμου

’Ιδού καί πάλιν τά θεορρήμονα έπη του προφητά- 
νακτος.

Καί αυτοί οί άγριοι λαοί, καί αυτοί οί άρχαΓοι καί 
σύγχρονοι έθ-νικοί καί είδωλολάτραι, πρό παντός δέ ό 
’Ιουδαϊκός λαός άφαιρουμένου τοΰ καθαρώς ολιστικού 
μέρους των Η-υσιων, μοί φαίνεται βτι μάς ύπερτεροΰν 
κατά τήν έξωτερίκευσιν τής πρός Θεόν δοξολογίας.

Καί τοΰτο ένφ ούδεμία άλλη θρησκεία άπηλευθέ- 
ρωνε τήν άνθρωπίνην συνείδησιν δσον ή θρησκεία ή 
χριστιανική, ούδεμία άλλη θρησκεία συνέδεε τόν άν
θρωπον κατ’ ευθείαν πρός τόν ουράνιον Πατέρα καί 
τω  έλυε τούς ψυχικούς καί πνευματικούς δεσμούς εις 
αιώνα τόν άπαντα δσον ή θρησκεία τοΟ Αυτρωτοΰ 
τής άνθρωπότητος. Καί δμως πόσον τό πνεύμα αύτό 
τοΰ χριστιανισμού διεστράφη κατά τούς μετέπειτα 
αιώνας! Πόσον ή γλυκύτης πραότης καί εύπροσηγορία 
τοΰ διδασκάλου έκφυλισθείσα μετεστράφη εις μελαγ
χολίαν μυστικισμόν.. . .  καί έστιν δτε εις ύποκρισίαν!

’Αποτεινόμενος πρός τόν Πατέρα αύτοϋ τόν έπουρά- 
νιον ό θεάνθρωπος άπετείνετο μέ υψηλά τό μέτωπον, 
κατ’ άντίθεσιν πρός τούς κεκυρτωμένους Φαρισαίους 
τούς φέροντας τό σάγμα τοΰ νόμου.

Ή  προσευχή του καί ή λατρεία του κατ’ έξοχήν 
έλευθεριάζουσα δεν δπεβάλλετο εις τύπους, εις ώρας 
καί εις τόπους ώρισμένους άλλά συνεκιρνάτο έν παντί 
καί πάντοτε μετά τής ένιαίας καί διαρκούς δοξολογίας 
τής δλης φύσεως.

Ά ς  μή διατεινώμεθα λοιπόν εις μάτην δτι ό άδολος 
χριστιανισμός έδέσμευσε. έχαλιναγώγησε, έσκοτίνιασε, 
παρημπόδισε κατά τι τήν άνθρωπίνην Ιξαρσιν καί τήν 
πρός τό καλόν καί ώραΐον προσοχήν.

★
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Δύο ρεύματα σήμερον συγκρούονται πρός άλληλα 

περί τό ζήτημα τής έκκλησιαστικής μας μουσικής· καί 
τό μέν εν άμύνεται ύπέρ τών ήδη θεσπισθέντων ¡¿διά
φορον καλώς ή κακώς έχόντων καί καθιερωθέντων 
Οπό τοΰ χρόνου (ώσεί άν μία μερίς τοΰ χρόνου νά έχη 
τελεσίδικον σφραγίδα έπί του διαδεχομένου άπειρου), τό 
δέ έτερον καταφέρεται καί ζητεί μεταρρύθμισιν, καί μό
νον τοιαύτην άδιαφοροϋν περί τοΰ πώς καί κατά πόσον.

Καί αί δύο αύται μερίδες έκ διαμέτρου άντίθετοι συγ
κρούονται πρός μεγίστην ζημίαν τής εκκλησίας μας.

Δύο έπίσης παράγοντες ένοχοι κατά συνείδησιν ή 
παρά συνείδησιν συντελοΰντες τά μάλα εις τήν διατή- 
ρησιν ένός τοιούτου λυπηρού καθεστώτος είναι· πρώτον 
οί αύτοκαλούμενοι ειδικοί καί μύσται καθ’ όμάδας,

(διότι ευτυχώς ύπάρχουν καί έξαιρέσεις) τόσον τής μιάς. 
μερίδος δσον καί τής άλλης, οίτινες μή κεκτημένοι 
σύγχρονον έγκυκλοπαιδικήν καί γενικήν μουσικήν μόρ- 
φωσιν, δϊίστανται πρός άλλήλους άνευ τής έλαχίστης 
καλής θελήσεως και σοβαρωτέρας έγκύψεως έπί ζη
τήματος πρό παντός άπαιτούντος μελέτην καί συζήτη- 
σιν δπως καταστή έφικτή ή δέουσα μετέγγισις γνώσεων 
καί πληροφοριών. Καί δεύτερον οί κατ’ έποχάς προϊ
στάμενοι τών έκκλησιών μας οίτινες ένεκα δογματικών ■ 
λόγων ή ήδιαφόρησαν παντελώς, ή μεριμνήσαντες συνε- 
τάχθησαν μεροληπτικώς πρός τήν συντηρητικήν με
ρίδα καταπολεμήσαντες τούς άλλους.

Καί ναι μέν φαίνεται δτι ΰψιστα συμφέροντα τής έκ- 
κησίας βασίζονται Ιπί δογματικών βάθρων, άλλ’ είναι. 
έπίσης άληθές δτι ή άνθρωπότης έκπολιτιζομένη 
καί προοδεύουσα Ιχει τάς άπαιτήσεις της έφ’ δσον 
αφορά τάς πνευματικάς καί ψυχικάς αυτής σχέσεις 
πρός τόν Δημιουργόν της.
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Καί ήδη ή Βυζαντινή μουσική δπως έχει σήμερον 
είναι έπαρκής; έκπληροΐ δλους τούς δρους μιάς λα
τρείας ευρείας, μεγαλοπρεπούς καί σεμνής έν ταύτω :

‘Η ήδη υφιστάμενη Βυζαντινή μουσική μέ τήν πα- 
ρασημαντικήν της δπως έχει είναι άξια τοσαύτης φι
λοστοργίας à o u tra n ce ;

‘Η νυν Βυζαντινή μουσική δπως έχει καί δπως: 
έκτελεϊται, είναι ή πραγματική βυζαντινή μουσική 
τών ευκλεών ήμερών τοΰ Βυζαντιακού κράτους ;

‘Γπό σχολαστικήν Ιποψιν θά  άφήσωμεν τούς είδό- 
τας καί έγκρατεστέρους ήμών νά άποδείξωσι σαφώς 
τούτο υπό αισθητικήν δμως Ιποψιν φαίνεται ήμίν τό- 
Βυζαντιακόν σύστημα δπως τό συναντώμεν πάν άλλο 
ή έπαρκές.

Περιβληθεϊσα ή βυζαντινή μουσική τό μονόφωνον· 
σύστημα ή μόνον τήν μελωδίαν κατέστη ένδεής καί 
περιέπεσεν άκουσίως εις μονοτονίαν. Ά λ λ ω ς καί 
δ Πλούταρχος λέγει- «Μονιρδία άεί πλήσμιον καί 
πρόσαντες ή δέ ποικιλία τερπνόν».

Τό κείμενον τών διαφόρων μελών καί ιερών ύμνων· 
άλλοτε έξυμνητικόν, άλλοτε έξιλαστικόν, άλλοτε άφη- 
γηματικόν, άλλοτε έξαγγελτικόν χρήζει πλουσιωτέρου 
καί ποικιλωτέρου χρωστήρος τής άπολύτου μονοφώνου · 
ωδής.

‘Η πολυφωνία γνωστή ούσα τοΐς άρχαίοις "Ελλησι 
βεβαίως θά  είχε μεταδοθή καί εις τούς Βυζαντινούς..

Τό δτι δέ ύπήρχε παρά τοΐς προγόνοις μας ή αίσθη- 
σις συνηχούντων καί άνομο ίων φθόγγων βαινόντων 
κατά διαστήματα αρμονικά όμολογεΐται παρά πλεί- 
στων άρχαίων συγγραφέων.

Έ ν τω Συμποσίω λ. χ. τού Πλάτωνος ό ιατρός. 
Έρυξίμαχος κατά τήν συζήτησιν περί έρωτος, παρεμ
βάλλει καίμερικάς δοξασίας περί μουσικής τάς εξής*. 
«Έ στι δέ πολλή άλογία άρμονίαν φάναι διαφέρεσθαι 
ή έκ. διαφερομένων έτι είναι άλλ’ ίσως τόδε έβούλετο 
λέγειν, δτι έκ διαφερομένων πρότερον τού όξέος καί 
βαρέος ύστερον όμολογησάντων γέγονεν ύπό τής μου
σικής τέχνης ή αρμονία.

«  Ού γάρ δήπου έκ διαφερομένων γε έτι τού όξέος 
καί βαρέος αρμονία άν είη. ‘Η γάρ αρμονία συμφωνία 
έστί, συμφωνία δέ όμολογια τις, όμολογίαν δέ έκ διαφε
ρομένων έ'ως άν διαφέρωνται άδύνατον είναι. Διαφερόμε- 
νον δέ αύ καί μή ομολογούν άδύνατον άρμονίαν κτλ.». 

Καί δ ’Αριστοτέλης περί αρμονίας γράφει: 
ιι Μουσική δέ δξείς άμα καί βαρείς, μακρούς καί 

βραχείς χρόνους μίξασα Ιν διαφόροις φωναίς μίαν απε- 
τέλεσεν άρμονίαν . . . . . .  καί πάλιν:

« Συνάψειας ούλα καί ούχί ούλα, συμφερόμένον καί 
όια^ερόμενον συναδον καί διάδον, καί έκ πάντων έν 
καί έξ ένός πάντα » .

(Π ερί Κ ό σ μ ο » . Ά ρ ια τ ο τ έ λ  ).

καί πάλιν:
«  Χαίρομεν συμφωνία δτι κράσις έστί λόγον έχόντων

• έναντίον πρός άλληλα».
Καί ό Πλούταρχος άκόμη σαφώς έκφράζεται ούτωσί- 
« Μουσικός έστίν δστις έκ διαφόρων φθόγγων έκ τε 

πολλών έν συνεκέρασε καί συνέμιξεν . . . . »  προσθέτει 
δέ άκόμη:

«  . . . . Ούχ ό θάτερα δυσχεραίνω·; καί ύποφεύγων 
άλλ’ ό πάσι χρήσθαι καί μιγνύναι πρός τό οίκείον
έπιστάμενος».

Φαίνεται δέ οτι πρώτος είσαγαγών τήν πολυφωνίαν 
ύπήρξε Λάσος δ έξ ‘Ερμιόνης άκμάσας περί τήν 6 8 ν  
’Ολυμπιάδα ( ‘Ηροδ. 7. 6 .) δστις ύπήρξε καί διδάσκα
λος τού Πινδάρου ως μάς αναφέρει δ Πλούταρχος δτι 
«πρώτος πλείοσι καί διερβιμμένοις φθόγγοις έχρήσατο».

Έ κ  τών άνω καταφαίνεται έπαρκώς δτι ή πολυφω
νία ή συμφωνία ή άρμονία δπωσδήποτε ήτο άπό τών 
παλαιοτάτων χρόνων αισθητή εις τούς "Ελληνας.

Πρ άγματι έν τή άρχαία ‘ Ελλάδι μόνον ή Σπάρτη 
ι^νεν άνένδοτος καί όπισθοδρομική έπιμείνασα εις τόν

άγγελικά τάγματα τά άοράτως δορυφορούντα τόν Β α
σιλέα τών δλων;

Φαντασθώμεν τήν στιγμήν μετά τήν είσοδον τών 
‘ Αγίων δτε άπαξάπαντες οί χοροί ορατοί τε καί άσρα- 
τοι ώς άλλη μυριόστομος σάλπιγξ άνέμελπε τό « ω ς  
τ ό ν  Β α σ ι λ έ α »  (1 ).

Τούτου ένεκα δ Χρυσόστομος λέγει- « ’Ιδού γάρ 
ψαλμός ύπεισελθών τάς διαφόρους έκέρασε φωνάς, καί 
μίαν παναρμόνιον ώδήν άνενεχθείναι παρεσκεύασε- 
καί νέοι καί γέροντες καί πλούσιοι καί πένητες καί
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έμεινεν άνένδοτος καί όπισθοδρομική έπιμείνασα εις τόν 
Δώρειόντης τρόπον, ένφ αί ’Αθήναι, θήβαι, Κόρινθος 
καί λοιπαί έξέχουσαι τής ‘Ελλάδος πόλεις καθιέρωσα 
σαι άπαξ τόν Φρύγιον τρόπον εις τάς ίεράς τελετάς, 
έχειραφετήθησαν και άνέπτυξαν τήν κυρίως οργανικήν 
μουσικήν άνεξαρτήτως τής ωδής κυρίως άφ’ ής έποχής 
πρός τά έγχορδα όργανα προσετέθ-ησαν καί οί αύλοί.

Ουδ’  άλλως ήδύνατο νά ήναι παρά τω εύγενεστάτω 
έκείνφ λαω, δστις είχε φθάση εις τοιοΰτον σημεΓον 
ύπερευαισθησίας ώστε νά διακρίνη γεύσιν καί χρώμα 
εις τήν ποιότητα τών διαφόρων ήχων.

Είναι λοιπόν δυνατόν δ Ρωμαϊκός καί κυρίως δ Βυ
ζαντινός ελληνικός κόσμος έν τοιαύτη στενή έπαφή 
ώς άλλος κρίκος πρός τό άρχαϊον ελληνικόν πνεύμα, 
νά έμειναν άνεπηρέαστοι ύπ’ αυτού δπως εις . τόσα 
άλλά καί εις τό σημεΓον τούτο, δπερ άπετέλει μέρος 
άναπόσπαστον τής καθόλου άνατροφής;

Είναι δυνατόν ύπό τούς θόλους τής άγιας Σοφίας 
νά μή άπεδόθη τω ‘Γψίστω λατρεία έμμελής πολλψ 
μεγαλοπρεπεστέρα καί Έλληνικωτέρα τής νΰν διασω- 
θείσης κατά τάς περικλεείς βυζαντινάς ήμέρας;

Πώς έξηγείται ή μεγαλοπρέπεια τής λειτουργίας εις 
ήν έλάμβανον μέρος ύπερτριακόσιοι έκτελεσταί έκ τών 
κυρίως ψαλτών άπό τού βήματος, έκ τών 160 ανα
γνωστών καί 100 διακονίσσων τών δύο άοράτων 
τούτων χορών άπό τού άμβωνος, οίτινες έξεικόνιζον τά
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έκείνου, ουδέ έκείνος τούτου, άλλά πάντες έν τή αυτή 
τιμή καί φωνή μιά έκ διαφόρων γλωττών πρός τόν τής 
οικουμένης άναπέμπομεν Δημιουργόν».

’Ιδού δτι δ φωστήρ ούτοςτής έκκλησίας μάς παρέχει 
ειδήσεις περί τοΰ άν ή γυνή κέκτηται τό δικαίωμα νά 
λατρεύση καί μέλψη έν έκκλησίαις τόν Θεόν (ώ ςΆ ν ν α  
ή Κομνηνή καί ή Στυλιανή θυγάτηρ τοΰ Φελλού), 
τούθ’ δπερ θά  διηυκόλυνε καί σήμερον τοσούτον τό 
πολύφωνον σύστημα.

Καί αύτή ή σύγχρονος Βυζαντινή παρασημαντική 
τών ιερών μουσικών κειμένων δυσκόλως μάς πείθει 
ύπό αισθητικήν Ιποψιν δτι άντιπροσωπεύει καθαρόν 
καί διαυγές σύστημα.

Ά π λ ή  έπισκόπησις τών έκκλησιαστικών μουσικών 
χαρακτήρων μάς πληροφορεί δτι δυνατόν νά ήναι ούτοι 
Άσσυριακής Χαλδαϊκής Περσικής ’Αραβικής Τουρ
κικής προελεύσεως καί πηγής άλλ’ Ελληνικής! ποτέ. 
Καί άλλοι μέν λέγουσιν δτι ευφυής έφευρέτης ή 
πρώτος έφαρμοστής τού συστήματος τούτου ύπήρξεν 
ό άηδονόστομος καί πολύς Κουκουζέλης, άλλοι δέ άλλα 
διατείνονται.

Έ τέρα έπίσης τρανή άπόδειξις είναι δτι τό όργανον 
τό νΰν έν χρήσει εις τούς καθολικούς ναούς είναι 
έπινόησις βυζαντινή έπί Ίουλιανού ούτινος φέρει καί 
τό έξης έπίγραμμα.

« Άλλοίην δρόω δονάκων φύσιν . . . .  » δωρηθέν 
παρά Κωνσταντίνου τού Ελ εις τόν P é p in  le B re f 
Πιπίνον τόν μικρόν.

"Οτε κατά πρώτην φοράν είσήχθη δ χριστιανισμός 
έν Ρωσσία, μετεκλήθησαν δέ οί κατάλληλοι ίεροψάλται 
έκ Βυζαντίου, φαίνεται δτι τοιαύτην έντύπωσιν παρή- 
γαγεν ή ύμνωδία έκείνη ώστε έν άσκητικψ ένθουσια- 
σμψ εις περιφανής μοναχός ούτινος τό όνομα μοί δια
φεύγει, τήν παρέβαλε πρός πραγματικήν ύμνφδίαν άγ- 
γέλων.

Διατί λοιπόν νά φαινώμεθα ζηλωταί άδιάλλακτοι 
μονομερώς τού ζητήματος τούτου έκπεπτωκυίάς βυ
ζαντινής παραδόσεως ήμείς οί Έλληνες, άφού εις τόσα 
άλλα σημεία έπίσης σπουδαία τής αυτής προελεύσεως 
φαινόμεθα έπιφυλακτικοί ;

Καί διατί έννοοΰμεν νά δ^αφυλάξωμεν φιλοστόργως 
μουσικήν, ήτις μάς παραδίδί. καρικεύματα καί δνομα-

(1) Ί δ ε  π ρ ολ εγ όμ εν α  Ί .  2 α κ ελ λ α ρ ίΪο υ .
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σαίς ώς λ .χ . Ά τζέμ  ! χισάρ! χιουζάμ! σεμπάχ! μου- 
σταάρ! νισαμπούρ καί t i  άραβικδν (κούμ), ή τάς άσή· 
μους λέξεις νάχα! νούχου! νέχε! άχου! τορορό! τερερέ 
νενανά; . . . .

Κ αθά καί πάλιν έκ των προλεγομένων Ί ω . Σακελ- 
λαρίδου έρανείζομαι, φαίνεται δτι Θεόδωρος δ Φωκαεύς 
τδ Χερουβικδν του πλαγ. α\ εις τήν λέξιν « Τριάδι » 
έγραψεν «ένψ δ χότζας ήδε τδ Σεμπάΐο, μή παραλεί- 
ψας ουδέ τά έπιφωνήματα νάχα! νούχου! νάχε! άχου!

"Οτι Κωνσταντίνος δ πρωτοψάλτης ένεπνεύσθη τά 
χερουβικά του άπδ τούς πεστέδες τού Δεδέ-έφέντη!... 
δτι τέλος ύπήρςεν Ιποχή καθ ήν εις τοιούτον σημεΐον 
έφθασεν ή κλεπτομανία καί άντιγραφή τών μελών τών 
διαφόρων χοτζάδων καί χανεντέδων, ώστε τούς τοιού- 
τους άπεκάλουν καί αυτοί οί Τούρκοι «χιρσήζ» (δ έστιν 
κλέπτης) έξ’ ου καί δ πολύς χιρσήζ Πέτρος δ περιώ
νυμος Πέτρος Λαμπαδάριος δ Πελοποννήσιος.

Ούτω λοιπόν μέγα μέρος της Βαζαντινής παραδό- 
σεως, άν παράδοσις βυζαντινή δέον νά κληθώσι συνθέ
σεις μόλις το0 παρελθόντος αίώνος δπως είναι τά πο
λύφημα χερουβικά τού Κωνσταντίνου, του Νικολάου, 
τού Γρηγορίου, δέν άντιπροσωπεύουν παρά ταξίμια, 
άμανέδες καί πεστέδες, τά όποια μαζύ μέ άλλα παπα- 
δικά καί μοναστηριακά μέλη, αποτελούν δγκώδη πα
ρακαταθήκην άμφιβδλου προελεύσεως, κακόπιστον 
παραφυάδα βυζαντιακής π α ρ α δ ό σ ε ω ς ........................

Τώρα πώς έκτελεΐται αύτη έν τοΐς ίεροΓς δρθοδόξοις 
ναοΐς;... δ Θεδς νά μας φυλάττη !... έκτος όλιγίστων 
έξαιρέσεων δσάκις δ πρωτοψάλτης τύχη νά ήναι άν
θρωπος άνεπτυγμένος και Ιχει σχετικήν έπίγνωσιν τής 
βαρύτητος τής άποστολής του.

Ψάλται μέ φωνάς κακοήχους μέχρις άπελπισίας. 
άγυμνάστους ώς έπί τδ πλεΐστον, άλυγίστους επομέ
νως, έρρινους καί λαρυγγικάς δπως άποδώσωσι χρώμα 
καί μέταλλον ένψ ούτε τδ εν ούτε τδ άλλο κέκτηνται 
da lla  m a d ra  natura, διατεινόμενοι πολλάκις δτι 
τδ άπόλυτον έρρινον έφευρέθη πρδς άπόδοσιν τού περι
παθούς! καί πένθιμου! προσφέρονται είτε έπισήμως 
είτε άνεπισήμως νά δοξάσωσιν έπαγγελματικώς τδν 
Τψιστον.

Οίοσδήποτε ψάλτης άμφιβόλου προελεύσεως μέ δύο 
τρία κυριολεκτικώς νιαουρίζοντα παιδιά είναι ικανός νά 
προσφέρή έαυτδν ώς γέφυραν τού ύμνοΰντος προς τδ 
έξυμνούμενον! ’ Αν ποοστεθή δέ εις τδν πρόχειρον 
τούτον χορδν δ μπάρμπα Βασιλάχης! καί δ χατζή-Νι- 
κολδς! καί οί λοιποί έπί τής προσκολλήσεως αύτόκλη- 
τοι καί άπαίσιοι ίσοκράται, οΓτ.νες ένψ κατ’ άρχάς πλη- 
σιάζουσι ντροπαλά τούς ψάλλοντας, κατόπιν έξασκούν 
ώρισμένα δικαιώματα καξ κάποιαν βαρύτητα, έχετε 
τήν πιστήν εικόνα τής έξωτερ.κεύσεως μιας λατρείας.

Έάλται ώς έπί τδ πλεΐστον άγράμματοι ούδεμίαν 
ειδικότητα κεκτημένοι, μάλλον έκ παραδόσεως γνωρί- 
ζοντες δσα γνωρίζουν, άποφεύγουν συστηματικώς τάς 
δπωσδήποτε γραπτάς έκτελέσεις, καί προσφέρονται 
αύτοχειροτόνητοι συνθέται χερουβικών, κοινωνικών, καί 
λοιπών άργών μελών.

Τούτου ένεκα παριστάμεθα μάρτυρε, τής έξής χα- 
σμψ δίας.. . .  ‘Ο ψάλλων λ χ. αρχίζει οίονδήποτε άργδν 
μέλος εις τδ έλεος τού Θεού !... ’στδ πέλαγος τσή άγά- 
πης!... εις ένα οίονδήποτε ήχον καί περιπλανάται εις: 
τάς συνθετικάς του προχείρους διακυμάνσεις μέχρι, 
δτου έξ ένστικτου άνεύρη τήν κατάληξιν, ήν μετά βου
λιμίας τώ αρπάζουν άπδ τδ στόμα οί περιδινούμενοι 
ίσοκράται, έπαναπαυόμενοι, καί παρέχοντες τήν εικόνα 
πλάνητος έν τή έρήμω, δστις συναντά άνελπίστως 
όασίν τινα ήν άπέκρυπτεν αμμώδες ύψωμα πρδ τών 
βουλιμιώντων ¿φθαλμών του.

Μή υπαρχούσης δέ τονικής βάσεως ώς πρδς τήν 
άξύτητα ή βαρύτητα έκαστου ήχου, φαντάζεσθε τί γί
νεται άν λ. χ. έκ τών δύο ψαλτών δ δεξιδς συμπίπτει 
νά ήναι όξύφωνος ! ένψ δ άριστερδς είναι βαρύτονος ! ή 
τδ χειρότερον βαθύφωνος !

Τότε δή τότε ! άγών κρατερδς συνάπτεται μεταξύ 
τών δύο χορών ! άγών έσχάτης φιλοτιμίας, ένίοτε άγριος 
καί έκκωφαντικός. Οί περί τδν άριστερδν συσπειρούν- 
ται, παλαίουσιν άκατασχέτως δπως μή ύποδεέστεροι 
καταφανώσιν έν ¿ξύτητι· ίδρώς περιλούει τά πρόσωπα 
δλων δ δεξιδς ψάλτης κύριος τής θέσεως δικαιωματι- 
κώς, ειρωνεύεται τδν απέναντι του, ένψ δ άριστερδς 
δυσανασχετών, άγων.α μέ τάς φλέβας τάς λαιμικάς 
τεταμένας, προσβλέπει βλοσυρώς δσάκις άπε/ευθε- 
ρούται στιγμιαίως τού ιερού κειμένου τδν ήκιστα ύπο- 
χρεωτικδν συνάδελφόν του, τδν μυκτηρίζει ίσως έσωτε- 
ρικώς . . . .  καί άποτέλεσμα τής τοιαύτης βατραχο- 
μυϊομαχίας ; .  - . .  ή ίλαρότης έν τψ έκκλησιάσματι.

Είναι αί έντυπώσεις, άς άπεκόμισα κυρίως κατά τήν 
έκτέλεσιν τών άργών μελών τών κ α θ ω ρ ι σ μ έ ν ω ν  
καί ίδίφ (άναφέρομαι εις τήν καλήν μνήμην τών άνα- 
γνωστών) τού άργού «Τή Ύπερμάχψ» κατά τήν άκο- 
λουθίαν τού άκαθίστου ύμνου τής μεγάλης τεσσαρα
κοστής.

Εξαιρέσεις όλίγας συνήντησα κατά τάς διαφόρους 
περιπλανήσεις μου σεμνής καί έπιβαλλούσης, σχετικώς 
ύμνωδίας, άς άναφέρω ένθουσιαστικώτατα τοσούτον 
μάλλον καθόσον αύται σπανίζουσιν.

Καί πρώτον έν τώ ένταΰθα ναώ τού άγίου Σάββα 
άν ή μνήμη μου δέν μέ άπατα ύπδ τήν διεύθυνσιν τού· 
σεμνοπρεπούς, άνεπτυγμένου καί εύσυνειδήτου εις τδ 
είδός του Κ&ν Σπύρου Χρυσαφίδου, δεύτερον έν τψ 
ναώ τής Ριζαρείου Σχολής τών ’Αθηνών ύπδ τήν 
ένθουσιώδη προστασίαν τού Κευ Ί ω . Σακελλαρίδου 
μουσικοφιλολόγου πρώτης γραμμής καί άνδρδς πολλα- 
χώς δράσαντος καί δρώντος πρδς άναστήλωσιν τού έκ- 
κλησιαστικού μας μουσικού ιδιώματος, καί τρίτον έν 
τοΐς ναοΐς τής Παναγίας τού Πέραν καί τού άγίου Νικο
λάου έν Γαλατά τής Κωντσταντινουπόλεως ύπδ τήν 
διεύθυνσιν τών κ. κ. Παπαδοπούλου καί Ψάχου κα- 
θηγητού νύν έν τώ Ώδείψ ’Αθηνών, δύο συγχρόνων 
προσωπικοτήτων τού μουσικού έκκλησιαστικοϋ στε
ρεώματος

Ή λπιζον έν τοΐς Πατριαρχείοις νά ένωτισθώ ώρι· 
σμένης ύμνψδίας ύπερτέρας συνφδά τή φήμη τού πρω-
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τοψάλτου αυτής Κ °» Βιολάκη, άλλά δυστυχώς δέν
άντελήφθην τοιούτόν τι.

’Αγνοώ διατί πας ορθόδοξος έπισκεπτόμενος πρώτην 
φοράν τδν ναδν τού Οικουμενικού μας Πατριαρχείου τδν 
άκρογωνιαϊον τούτον λίθον τής όρθοδοξίας άπομένει 
μέ αίσθημά τι άόριστον καί άνικανοποίητον.

Ί σ ω ς  διότι δέν ηύτύχησα νά παραστώ εις τάς μεγά- 
λας έορτάς· άλλά μοί φαίνεται 6 ναδς τών Πατριαρ- 

’  · Α —5ι συμβάλλεται πολύ εις τήν με-Ί  « ,

Α '.) ’ Ατμόσφαιρα. —  Ή  Γή περιβάλλεται άπδ τήν 
άτμόσφαιραν ήιις είναι μίγμα τριών άερίων, τού ’Οξυ
γόνου (21 ο/ο), τού ’Αζώτου (78 ο/ο) καί τού Ά ργού 
(1 ο ο). Τό ύψος αύτής κατά μέν τούς φυσικούς είναι 
00 - 75 χμ. κατά δέ τούς άστρο νόμους 340 τουλάχι
στον χ μ .( ’ ) Οίονδήποτε καί άν είναι τδ ύψος, τδ βάρος 
αυτής είναι κατά τδν J. H ersch e ll τά 0,00012 τού 
βάρους τής γής ήτοι 5 πεντάκις έκατ. χιλιόγραμμα 
IΑ -Ε  B reh m  L a T e rre  σελ. 52) ή δέ πίεσις τήν
\ ,  ̂ î_ >  1 ------  ----- -?----  '  ■* λ λ λνείων δπως έχει νά μή συμοαλλεται πολ I I 1 ¿π5;αν έττετρέρει έπί 1 τετρ. μ. είναι ίση πρδς 1033

γαλοπρεπή διεξέλιξιν μιας εκκλησιαστ.^η, . ιι .... ’Εντός τής άτμοσφαίρας εύρίσκονται και
Τοιαύτη λοιπόν έν τη συμπαγει ^ ™ τ η  ^ 7χνγ) άν9.ρακικο0 οξέος, ύδρατμών καί άμμωνίας.

' ‘Η άτμόσφαιρα κρατείται έπί τής γής συνεπεία τών 
νόμων τής παγκοσμίου έλξεως εύρίσκεται δέ έν διη- 
νεκεΐ κινήσει. Έ κ  τής κινήσεως ταύτης προκύπτουσιν 
οί άνεμοι, καί άπδ τού πόλου πρδς τδν ’Ισημερινόν 
πνέουσιν καθ' δλον τδ έτος οί άληγεΐς άνεμοι εις 
ύψος 8 χμ·, άπδ δέ τού ’Ισημερινού πρδς τδν πόλον οί 
άνταληγεϊς εις ύψος άνώτερον τών 8 χμ. Έ κ  τής αύ- ______  \ —1 ----- 5 ! X-----

λέσει ή σύγχρονος Βυζαντινή μουσική, χρεοκωπήσασα 
κατά μέρος δπως καί αύτδ τδ Βυζαντιακδν κράτος κα
θόλου, συνεστάλη, περιεσφίγχθη, κατέστη ένδεής, 
έπαθε φυματίωσιν, παρακολουθήσασα τήν άγωνιώδη 
φθίσιν τού ολου έθνους, ένεσφηνώθη εις πλαίσιον μι- 
ξοβαρβάρου παρασημαντικής μέ χρώμα καί ρυθμόν 
κάπω ; τραγελαφικόν . .  . .  ναί! . .

Ά λ λ ’ ύπό τήν περιβολήν ταύτην μέ τδ ομμα ε 
νττΓ ποοβίξον τήν εύ

σπιν-

θηροβόλον ζητούν έξιλέωσιν καί προδίδον τήν ευγενη ’Ινδικήν), οί Ρέτησίαι (είς τήν
Trie καταγωγήν, τήν άγνήν χριστιανικήν και - V , , , λ « » ;  « iW r  RM o í m m v n l
■ 'II  - «
της καταγωγήν, τήν άγνήν χρ 
νικήν της ψυχήν. Π ώ ς ;... θά  ίδωμεν.

( Ιπ ετα ι σ υ ν έχ εια ).
Κ . ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μεσόγειον) καί αί αύραι. β'.) οί τοπικοί άνεμοι, σιμούν 
(Σαχάρα), χαρματάμ (παράλια τής Γουινέας), χαμσίν 
( Αίγυπτος), σιρόκκο (’ Ιταλία καί μεσημβρινή Γαλ
λία ), fö h n  ( ’ Ελβετία), μιστράλ (βορειοδυτ. καί νό
τιος Γαλλία) καί τέλος οί καταστρεπτικοί κυκλώνες (2) 
είς τάς Άντίλλας, ’Ινδίας, νήσον τής Ένώσεως και 
ιού Μαυρίκιου, οί τυφώνες είς τήν θάλασσαν τής 
Κίνας, οί σίφωνες καί oí to rn a d o s  είς τήν κοιλάδα 
τού Μισσισσιπή.

Β'.) Χέρσος. —  Έ κ  τών 510 έκατομ. τετρ. χμ. 
κατά τδν D e  L a p p a re n t, ή χέρσος κατέχει μόνον 
145 έκ. τ. χμ. τά δέ λοιπά 365 εκ τ. χμ. κατέχονται 
ύπδ τών ύδάτων. Έ κ  τούτων τά μέν 100,800,000 εύ- 
ρίσκονται είς τδ βόρειον ήμισφαίριον τά δέ 44,200, 
000 είς τδ νότιον. ’Εάν έπισκοπήσωμεν τήν ύδρόγειον 
σφαίραν θά  έςαγάγωμεν τά έξής λίαν σημαντικά πο
ρίσματα ι α '.) δτι ή ξηρά συγκεντρούται είς τδ βόρειον 
ήμισφαίριον διότι ή Ευρώπη έκτείνεται μέχρι τού 71° 
10 Β. πλάτους, ή ’Ασία μέχρι τού 77° 42' και ή Β. 
Αμερική μέχρι τού 71° 50 ', ή Ν. ’Αμερική μέχρι τού 

τους, ii— — · - , - ,  -Γ - -  . · ,  , 56" νοτίου πλάτους, ή Αυστραλία διά τής Τασμανίας
Περιστρέφεται περί άξονα, κεκλιμένου έπι τδέπιπεδο χο0 43υ 40' καί ή ’Αφρική μέχρι τού 34" 51'.
τής τροχιάς αύτής ύπδ γωνίαν 27>> 23 εις 24  ρ ς , ■ gx, αϋϊη περι6άλλει τδν βόρειον τής γής πόλον αί 
*αί πεοί τδν ήλιον έν διαστήματι 365 ημ. ο ωρ. ^  -/ω ρ »ζουσαι αύτάς θάλασσαι Ιχουσι σχετικώς μι-
45 5 δ λ διανύουσα 29 .450  μέτρα τδ δευτερόλεπτου. - έκχααιν, ούτω ό Βερίγγειος πορθμός έχει πλά-
Καί έκ μέν τής πρώτης κινήσεως γενναται η ημέρα Ρ ..........................................................................
καί ή νύξ Ικ δέ  "τής δευτέρας αί ώραι τού Ι τ ο * .
Έ χ ει μέσην άκτΐνα 6367 χμ. σιοτι η ^  ; 1

860 μ έπί δέ τού ’ Ισημερινού 40,054,000 μέτρα, 
έπιιράνειαν 510 έκατομ. τετραγωνικών χμ., δγκον 
ι τπσεκατοα. κυβ. χμ· κί*ί βάρος 6 επτάκις ¿κατομ. 
χιλιόγραμ Ή  Γή άποτελεΐται άπδ τρία διακεκριμένα 
αέρη α') άπδ τδ άερώδες περίβλημα, τήν άτμόσφαιραν, 
βήάπό την χέρσου καί γ ') άπδ τδ ύοατινον περίβλημα,
τδν ώκεανόν.

Η Γ Η
Ί ’πό φ υ Λ κ ύ ν  και γεω5.ογικίιν 

i ( t t a ( o u £ v n  ε κ ο ή ιν .

ΓΗ είναι έν εκ τών ούρανίων σωμάτων, τά όποια 
σχηματίζουσι τδ ήλιακδν ήμών σύστημα. Έ χει 

σχήμα ίδιάζον τδ όποιον έκλήθη ύπδ τού L istin g  γεω- 
ειδές και όμοιάζει τούτο πρδς σφαίραν πεπιεσμένην περί 
τούς πόλο’υς καί έξωγκομένην περί τδν Ισημερινόν.’  ' I— -5. i_.'--- S,„

τος 111 χιλ. ή δέ μεταξύ τής Νορβηγίας καί 
ϋΓοίίηΙβηΟ  άπόστασις είναι 1500 χιλ. Τουναντίον 
δέ πρδς νότον άπολήγει είς όξύ καί αί έσχατοι αύτής

1 ). Ό  Έ μ μ . L iais π α ρ α τ .)ρ ώ ν  τήν ΐνάρκειαν τοδ  λυ - 
κ ό φ ω τ ο ς  είς τ ά ς  τρ ο π ικ ά ς  χ ώ ρ α ς  ό π ελ όγ ισ ε  τ ό  ύψ ος 
τή ς  ά τμ ου φ α ίρ α ς  ε ίς '320-340 χμ . (Em . L ia is : L ’ espace) 
céleste et la nature trop ical^  σελ . 375.)

2). Ό  κ α τ ά τ ό ν  ’ Ιούνιον τού π α ρ ελ θ όν τος  έτου ς έν σκ ή - 
ψ ας έν Μ όσχα κυκλών έπ έφ ερε  ζη μ ία ς  άνω  τών 2.500,000 
ρουβλίων. (B u l. de la Société A srton om ique de F ra n ie  
Ν οεμ . Î904.)
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ακραι χωρίζονται ύπό πολύ μεγαλυτέρων Αποστάσε
ων. Οΰτω Από τού ’Ακρωτηρίου της Καλής Έλπίδος 
μέχρι του Ακρωτηρίου τού H o rn  ύπαρχε: Απόστασις 
89° ( 1 ° = 1 11 χιλ.)Από δέ τού Ακρωιηρίου τού H orn  
μέχρι τού South  C ap  της Τασμανι'ας 144° καί Από 
τούτου μέχρι τού ’Ακρωτηρίου της Καλής Έλπίδος 
173°. γ\) ¿τι η χέρσος συγκλί,ει πάντοτε πρός νότον 
καί σχηματίζει χερσονήσους η νήσους· ούτω έν Εύ- 
ρώπη Ιχομεν τήν Σκανδιναυικήν, καί τάς χερσονή
σους της Μεσογείου, έν Ά σία  τήν χερσόνησον της 
’Αραβίας, της Ινδικής μετά τής νήσου ϊαπροβάνις 
(Κεϋλάνης), τήν Μαλάκκαν, τήν Κορέαν κ.τ.λ. έν τή 
’Αμερική τάς χερσονήσους τής Φλωρίδος και Καλλι- 
φορνίας. Έξαίρεσιν τού κανόνος τούτου ποιούνται ή 
χερσόνησος της Ίουτλάνδης (Δανία) καί ή Σκωτία. 
S'.) Τό νότιον μέρος της χέρσου έκφεύγει πρός Ανατο- 
λάς έν σχέσει πρός τό βόρειον ούτής. ‘Η νοτία ’Αφρική 
κείται πρός τό ‘Ανατολικόν τής Ευρώπης, ή Αυστρα
λία εύρίσκεται ύπό τήν ’Ιαπωνίαν, οί δέ μεσημβρινοί 
τής νοτίου ’Αμερικής συναντώσιν όλίγα μόνον σημεία 
τής βορείου, ε '.) Αί ήπειροι διασπώντα: καί διαχωρί
ζονται ύπό των θαλασσών καί των ωκεανών οί'τινες 
περιβάλλουσιν δλόκληρον τήν γην. στ'.) Τά όρη καί τά 
¿ροπέδια δεν κεΐνται εις τό μέσον τών ήπείρων Αλλ’ 
εις τά άκρα αύτών καί κατέρχονται είτε παραλλήλως 
πρός τήν παραλίαν είτε καθέτως έπ’ αυτήν. Καί κατά 
μέν τήν πρωτην περίπτωσιν τό σύστημα τών όρέων 
έκλήθη Ειρηνικόν ύπό τού Suess καί παρατηρείται 
εις τόν κόλπον τής Βεγγάλης, ’Ινδοκίναν, ’Ιάβαν, Ι α 
πωνίαν, τάς Κουρίλας νήσους, τάς Άλεούτας νήσους 
καί καθ’ ολην τήν Ικτασιν τής Δ. ’Αμερικής. Κατά 
δέ τήν δευτέραν τό σύστημα λέγεται ’Ατλαντικόν καί 
παρατηρείται εις δλόκληρον τήν Ανατολικήν παραλίαν 
τής ’Αμερικής μέχρι τής Γροιλανδίας, εις τήν Σκανδι- 
ναυίαν, Γαλλίαν, Πορτογαλλίαν καί μέρος τής ‘Ισπα
νίας. Τό πλείστον μέρος τής Μεσογείου Ανήκει εις τό 
Ειρηνικόν σύστημα, ωσαύτως καί ή ’Αφρική πλήν τής 
οροσειράς τού Ά τλαντος καί τών τής νήσου Μαδαγα- 
σκάρης. Εις τόν ’Ινδικόν ωκεανόν παρατηρούνται Αμ- 
φότερα τά συστήματα εις δέ τήν Αυστραλίαν τό σύ
στημα τού ’Ατλαντικού, ζ '.) Τό 1 /2 0  τής χέρσου έχει 
τούς Αντίποδας αυτής έπι τής ξηράς τά δέ 19/20 
Ιχουσι τούς Αντίποδας αύτών έπί τής θαλάσσης· ούτω, 
έξ δλης τής Ευρώπης μόνον τό ΝΔ. τής ‘Ισπανίας 
προβάλλεται έπί τής Νέας Ζηλανδίας, όλόκληρος ή 
’Αφρική πλήν τού Λευκού Ακρωτηρίου έχει ώς Αντί
ποδας θάλασσαν, τό μόνον δέ μέρος τής Ά σίας ό'περ 
έχει ώς Αντίποδας ξηράν είναι τρίγωνον έχον κορυφήν 
τήν λίμνην Βαϊκάλην καί βάσιν τήν μεταξύ Κοχιγκί- 
νας καί ’Ιαπωνίας Ικτασιν. Τό τρίγωνον τούτο προ
βάλλεται έπί τής νοτίας Ακρας τής Ν. ’Αμερικής. 
’Επειδή δέ ή χέρσος Αποτελεί τάς προεξοχάς αί δέ 
θάλασσαι πληρούσι τάς βαθύτητας τής γής, δυνάμεθα 
νά είπωμεν δτι πάσα Ανύψωσις τής χέρσου Ιχει πιθα
νότητα 19 πρός 1 νά Αντιστοιχή πρός βαθύτητα κει- 
μένην εις τούς Αντίποδας αύτής. Ή  παρατήρησις αϋτη 
έπεβεβαιώθη κατά τό ταξείδιον τού N a n sen . Ούτος

παραπλέων τάς βορείους πολικάς χώρας εύρε βάθος 
3500 - 3600 μ. έν ώ παρά τόν νότιον πόλον έκτείνεται 
χέρσος τής όποιας τό γνωστόν τμήμα, ή χώρα τής Βι
κτωρίας, έχει ύψος 3000 μέτρων.

Τέλος έάν ώς πόλον τής γής λάβωμεν σημείον κεί
μενον πλησίον τής πόλεως Cloyes (εις τόν νομόν 
E u re-e t-L o ir) πλησίον τών Παρισίων καί χωρίσω- 
μεν τήν γήν εις δύο ήμισφαίρια, τό Βόρειον θά  Ιχη 
ίσην ποσότητα στερεάς καί θαλάσσης τούναντίον δέ τό 
νότιον θά  Ιχη έννέα μέρη θαλάσσης καί έ'ν μέρος 
ξηράς. ( De Lapparent : n otions générales sur 
lé c o r c e  terrestre σελ. 20 καί εφεξής.) ‘H χέρσος 
ύψοΰται κατά τό μάλλον ή ήττον ύπεράνω τής έπι- 
φανείας τής θαλάσσης, τά ύψηλότερα όρη καί αί τα- 
πεινότεραι καταδύσεις δέν δύνανται νά μεταβάλλωσι 
τό σφαιρικόν τής γής σχήμα. Ούτω ή ύψηλοτέρα τών 
Ίμαλαίών βρέων κορυφή τό Gaurisankar, τό όποιον 
Ιχει 8840 μ. ύψος μόλις παριστά τό 1/720 τής άκτί- 
νος τής γής, τό δέ Λευκόν όρος (έν ’Ελβετία) τό 
όποιον Ιχει 4810 μ. ύψος τό 1 /1321. Έ άν κατα- 
σκευάσωμεν ύδρόγειον σφαίραν Ιχουσαν Ακτίνα 15 μ. 
ή μεγαλύτερα τής γής Ιξαρσις θά  παρασταθή έπ’ 
αύτής μόλις δι’ 0,01 μ. Δυνάμεθα λοιπόν νά είπωμεν 
Ανευ δισταγμού δτι αί Ανωμαλίαι τής γής είναι Ασυγ- 
κρίτω τφ λόγω Ανεπαισθητότεραι τών τραχυτήτων 
τού κελύφους τού ώού.

Τό ύπεράνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης ποσόν 
τής χέρσου Ανέρχεται εις 100 έκατ. κυβικά μέτρα 
κατά δέ τόν P en ck  :

Τά 0,6 τής έπιφ. αύτής είναι ύπό τήνέπιφ. τής θαλ. 
» 31,7  Ιχουσιν ύψος Από 0 μέχρι 200 μ. Ανω θ .
» 21 ,6  » » » 200 » 500 » » »
»  21 ,4  »  » » 500 » 1000 * » »
» 14,2 » » ι ι  1000 » 2000 »  » »
d 3 ,7  » » » 2000 » 3000 »  » »
» 2,1 »  » » 3000 » 4000 » »  »

καί τά 1, -  »  Ανω τών 4000 μ
Έάν δέ ή χέρσος ίσοπεδωθή θά  Αποτελέση πεδιάδα 

Ιχουσαν 700 μ. ύψος ύπεράνω τής έπιφανείας τής θ α 
λάσσης.

F . Θάλασσαι. —  Αί θάλασσαι κατέχουσιν ώς είπο- 
μεν τά 365 έκατ. τ. Χμ. τής έπιφανείας τής γής. (1 )· 
Έ κ  τούτων·
ό Βόρειος Πεπηγώς Ωκεανός κατέχει περίπου

12 έκατ. τ. χμ.
ό Νότιος μετά τών περί αύτόν πολικών χωρών (2 )

20 έκατ. τ. χμ. 
δ ’Ατλαντικός’Ωκεανός 100 » » »

(1) ‘ Ο Tait (Challenger Reports P hysics and Chemistry 
18891 εχαμε σπουδαιοτάτην παρατηρησιν έπί τδν Θαλασ- 
σδ>ν. "Ενεκα τοδ συμπιεστοί} του δίατος καί έπιφίνεια 
των θ-αλασσών, λέγει, είναι κατά 35 μ. ταπεινοτίρα &ς- 
έκ τούτου 5. έκατ. τ. Χμ. τής χέρσου εύρίσκονται 
ύπεράνω τοΰ ΰδατος, ¿mva άλλως θά έκαλόπτοντο ύπό 
τδν ύδάτων.

(2) 'Ο Murray ύπολογίζει τήν Επιφάνειαν των νοτίων 
πολικ&ν χωρών είς 9 εκατ. τ. Χμ. (Scottish Geog, Mag.. 
1886 σελ. 550).
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68
173,8 » » »

ό Ινδικός
καί δ Είρεινικός  ,_

(A n n u a ire  d u  B u rea u  d es  L o n g itu d e s  Ιτος
19Ô3 σελ. 425).

‘H σύστασις αύτών είναι σταθερά διότι έπί 1000 
γραμμαρίων θαλασσίου ΰδατος τά 965 είναι καθαρόν 
υδωρ τά δέ λοιπά 35 γρ. είναι στερεαί ούσίαι διαλελυ- 
μέναι. Καί πάλιν έκ τών 35 τούτων γραμμαρίων τά :,/ 4 
σχεδόν είναι μαγειρικόν άλας Τά δέ λοιπά διάφοροι 
ούσίαι εύρισκόμενα κατά τήν εξής Αναλογίαν : 
Χλωριοΰχον Νάτριον (άλας μαγειρικόν) 26,965 γρ.

»  Μαγνήσιον 3,371 »
Θειϊκόν » 2,113 »

»  Ά σβεστον (Γύψος) 1,412 »
Χλωριοΰχον Κάλι 0,725 »
’Ανθρακικόν Άσβεστον (Μάρμαρον) 0,310 »
ήτοι έπί 1000 γρ. θαλασσίου ΰδατος

στερεαί ού σ ία ι .........................................34,716 »
Έ ν τφ  θαλασσίω ΰδατι Ανευρίσκονται πάντα έν γέ- 

νει τά Απλά σώματα Αλλα έν σχετική ποσότητι ώς 
τό Βρώμιον ύπό μορφήν Βρωμιούχου Μαγνησίου καί 
Αλλα κατ’ έλάχιστα ποσά ώς τό ’Ιώδιον καί τό Βόριον 
καί τέλος ίχνη διαφόρων μετάλλων οίον Σιδήρου. Κ α- 
βαλτίου, Νικελίου, Ψευδαργύρου, Χαλκού, Μολύβδου,
’Αργύρου καί Χρυσού. (1 )

Ή  άλμυρότης τών θαλασσών έξαρτάται έκ τής έξα- 
τμίσεως τήν όποιαν ύφίσταται ή έλευθέρα έπιφάνεια 
αύτών καί έκ τού ποσού τών ύδάτων τών ποταμών τά 
όποια δέχονται. Ή  Μεσόγειος έχει αλμυρότητα 0,038, 
ή ’Ερυθρά θάλασσα 0,041 — 0 ,043  ένεκα τής έξα- 
τμίσεως, ή Κασπία θάλασσα Ιχει διάφορον Αλμυρό
τητα παρά μέν τά δέλτα τού Βόλγα καί τού Ούράλη 
ποταμού 0,009 παρά δέ τόν κόλπον τού Καραμπογάζ 
τά υδατα αύτής είναι ύπερκεκορεσμένα άλατος ώστε 
πάσα ζωή έξέλιπενήδη. ‘Ο D e  B a er  ύπελόγισεν δτι 
καθ’ έκάστην ήμέραν καθιζάνουσι 350,000 τόνοι 
άλατος (A. Ε. B reh m  La T e rre  σελ. 72). Ό  Εύξει- 
νος πόντος Ιχει αλμυρότητα 0,011, ή Βαλτική μόνον 
0 ,005 . ‘Η μέση πυκνότης τού ΰδατος τών θαλασσών 
κυμαίνεται Από τού 1,028 μέχρι τού 1,016. Έ ν γένει 
δέ παρετηρήθη δτι τά ΰδατα τοό Νοτίου ήμισφαιρίου

"  *  —Λ .. ** R'**’ '"Τ *  ’  ΊΓ Ί '  ι
είναι έλαφρότερα τών τοΰ Βορείου.

Τό χρώμα τών θαλασσών είναι κυανοΰν καί προέρ
χεται κατά τόν Τγικΐ8ΐ1 έκ τών σωμάτων τά όποια 
εύρίσκονται διαλελυμένα έν αύταΐς, σπανίω; καί διά 
τόν αύτόν λόγον Αποκλίνει πρός τό πράσινον. Παρά 
τάς έκβολάς δμως τών μεγάλων ποταμών λαμβάνει 
χρώμα έρυθρόν ή κίτρινον άναλόγως τών ούσιών τάς 
δποίας συμπαρασύρει τό ρεύμα αύτών.

(I) Κ ορ αλλιογ εν ή  τινα  (ΡοαΙΙοροΓβ βίαοππΐβ π εριέχ ου - 
■ζ\ί έν α ύ τοίς  μ έτα λ λ α  Χ α λ κ όν , Μ όλυβδον καί Ά ρ γ υ ρ ο ν ) ·

‘ Η θεμοκρασία τού ΰδατος τών θαλασσών κατέρ
χεται Αναλόγως τής Αποστάσεως Από τής έλευθέρας 
έπιφανείας, ό δέ νόμος τόν ύποίον Ακολουθεί ή μετα
βολή τής θερμοκρασίας διατελεί μέχρι τούδε Αγνω
στος. Παρετηρήθη δμως δτι, έν τφ ’Ατλαντικώ Ώ κε- 
ανφ καί έπί τής γραμμής τού Ισημερινού, έπί μέν τής 
τής έπιφανείας τού ΰδατος ή θερμοκρασία είναι 25° 
είς βάθος 500 μ. 10° εις δέ τόν πυθμένα σχεδόν ϋυ.
Είς τάς θαλάσσας τάς συγκοινωνούσας μετά τών πο
λικών θαλασσών παρατηρείται σταθερά θερμοκρασία 
4" είς βάθος 1000 μ. Είς τήν Μεσόγειον θάλασσαν 
ή θερμοκρασία τού ΰδατος έξαρτάται έκ τής ώρας τού 
έτους Από 200 δμως μέτρων βάθους μέχρι τοΰ πυθμέ- 
νος (2000 μ.) ή θερμοκρασία μένει σταθερά καί σχεδόν 
13°. ‘Η θερμοκρασία αΰτη είναι ή αύτή πρός τήν θερ
μοκρασίαν σημείων τινών τής έπιφανείας αύτής κατά 
τόν χειμώνα. (A n n u a ire  d u  B u rea u  d es L o n g i
tu d es  Ιτος 1903 σελ. 250).

‘ Η γραμμή τής έπιπολής (n iv ea u ) τών θαλασσών 
έξαρτάται α') έκ τής διευθύνσεως τώνπνεόντων Ανέμων 
δπως συμβαίνει είς τήν Βαλτικήν θάλασσαν Ινθα τό 
υδωρ άνυψοΰται πρός άνατολάς ένεκα τών δυτικών 
Ανέμων, β') έκ τών παλιρροιών ένεκα τών όποιων τό 
ΰδωρ τής Έρυθράς θαλάσσης Ανέρχεται κατά τήν αμ- 
πωτιν είς ΰψος 0 ,80 μ. ύπεράνω τών ύδάτων τής 
Μεσογείου ένώ κατά τήν πλημμυρίδα εύρίσκεται είς 
τό αύτό ΰψος, γ ') έκ τοΰ ποσού τών διαλελυμένων 
ούσιών, αί Αραίότεραι θάλασαι Ιχουσι καί μεγαλύτερον 
ΰψος τών πυκνοτέρων δ') έκ τής έξατμίσεως όπάτε ή  
μεγάλη έξάτμισις καταβιβάζει καί τήν γραμμήν τής 
έπιπολής τών θαλασσών καί τέλος έκ τής έλξεως 
τήν όποιαν άσκούσιν αί είς τά παράλια αύτών κείμε- 
ναι ήπειροι.

Ό  πυθμήν τών θαλασσών είναι συνήθως κυρτός 
( ó πορθμός τού Calais είναι κοίλος ) καί Ανώμαλος 
παρουσιάζων ώς ή χέρσος έξάρσεις· τό δέ βάθος αύτών 
ποικίλει.

Αί κατά διαφόρους έποχάς γενομέναι βαθυμετρήσεις 
Ιδωκαν τά επόμενα βάθη:
Ειρηνικός πλάι. Ν. 30° 25' Μήκ. Α. (Παρισ) 79" θ’ 9416 μ. 
Θάλ.Ίαπων.» Β. 45° 0’ » Α. » 150° 0’8910 »
’Ατλαντικός» Β. 19" 39' » Δ. » 64° 84'8340 »
’Ινδικός » X. 23" θ' » Α. » 98°15'5820 »
Μεσόγειος » Β. 35" 45’ » Α. » 16" 0'3968 *

Τό έλάχιστον βάθος Ιχει ή Βαλτική θάλασσα 
(50  μ .) είς δέ τήν Πολυνησίαν πλησίον τής νήσου 
T o n g a  εύρέθη βυθός βάθους 9437 μ. τό όποιον 
παριστά τό l/ms τής Ακτίνος τής Γής. (A . D e  L a p - 
p a re u t: N o t io u s  gén éra les  su r Γ é c o r c e  te r 
restre  σελ. 22).

("Ε πεται συνέχει» ').
Κ. Θ. ΠΑΓΩΝΗΣ
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Il A I·’  Ο Μ II I* il

c A  ΔΒΩΜ ΕΝ ήδη τό έτερον τής 'Ομηρικής Μούσης 
i f c X  καλλιτέχνημα, τήν ’Οδύσσειαν, και αύτό καθ ’ 
έαυτό διασκοπήσωμεν.

’Εάν άνασύρωμεν τόν έξωτερικόν μυθώδη πέπλον 
ύφ’ ον καλύπτεται ποια τις ιστορική βάσις καί έξετά- 
σωμεν τήν έντεχνον αυτής ύφήν ύπ’ άλληγορικήν 
Ιποψιν θά  δυνηθώμεν να έπιδείξωμεν τής φιλοξενίας 
τήν αίθουσαν κάλλιον, τήν κυριαρχούσαν έν τφ έπει 
τούτω Ιδέαν αυτής καί τάς ποικίλας μέν άλλα σταθε- 
ράς αυτής διατυπώσεις. Θά ίδωμεν δτι άναγκαίως 
άπαστράπτει άπ’ άρχής μέχρι τέλους έν τή οικονομία 
του τελειοτάτου τούτου πονήματος ή χαρίεσσα μορφή 

φιλοξενίας, άκούεται ή συμπαθής καί φιλάνθρω
πος αύτής φωνή καί διαχεΐται ως μυροβόλος αύρα ή 
φιλόστοργος καί άδελφική αύτής άγάπη ή όποία πε
ριβάλλει τούς δυστυχείς καί έχοντας άνάγκην των 
περιθάλψεων αύτής.

Ή  ’Οδύσσεια μετά τήν άφαίρεσιν τοϋ μυθικού 
πεπλώματος άλληγορικώς θεωρουμένη ούδέν άλλο 
παρίστησιν ή τδν άνθρώπινον βίον. Καί έν έκείνη μέν 
ήρως παλαίων άμα καί πάσχων είναι ό Όδυσσεύς, έν 
τούτω δέ άγωνίζεται καί μοχθίζει ό ταλαίπωρος άν
θρωπος, έκεί παρίσταται δ πολυπαθής Όδυσσεύς μυ- 
ρίας ύφιστάμενος δυσκολίας καί καταδιώξεις έν ταίς 
προσπαθείαις αύτοΟ δπως έπανέλθη εις τήν πατρίδα, 
ένταΰθα δ άνθρωπος έργάζεται καί ύποφέρει ίνα ώς 
ο ιόν τε τάχιον έπανακάμψη εις τήν φυσικήν καί γε
νέτειραν πατρίδα, τήν γήν ο ΐή  εί καί έν γή άπελεύ- 
σει». Έ κεί μέχρις ού έπανέλθη εις τήν προσφιλή 
πατρίδα & πολυπλάνητος Όδυσσεύς μυρία άπαντών 
προσκόμματα, α κατορθοί νά ύπερβάλλη διά τής συνέ- 
σεως ( ’Αθήνας), ένταύθα δ άνθρωπος καθ’ έκαστον 
σχεδόν βήμα εύρίσκει έμπόδια, ύφίσταται πολυειδείς 
κακουχίας καί ύποκάρδιον διαβιβρώσκει αύτδν άλγος 
έν τφ περί τής βελτιώσεως τής τύχης αύτοΟ άγώνι. 
Πάντων δέ τούτων φαίνεται πως κουφιζόμενος διά τής 
περισκέψεως καί σωφροσύνης.

’Αλλά μεταξύ των άνθρώπων ή ’Οδύσσεια παρ’ 
δλην τήν τραγικήν καί γελείαν αύτής περιπέτειαν έμ- 
φανίζεται μυριόστολος, διότι πολλοί είσίν οί πάσχοντες 
έν αύτή, καί ούχ εις ώσπερ έν τή ’Οδυσσεία. Καί 
είναι ήρως πραγματικώς i'J αύτή έκείνος δστις δέν 
άποδειλια πρό των βιωτικών κωλυμάτων άλλά παλαίει 
άκλόνητος μέχρις ού θριαμβεύση αύτών, ή πέση γεν- 
ναίως υπομείνας τάς άντιξόους τής τύχης έπιθέσεις.

Τρείς μεγάλους κινδύνους συνήντησε κατά τόν πλοΰν 
αότοΰ δ έκπροσωπών τό πολυμήχανον ‘Ελληνικόν 
πνεύμα ήρως, κινδύνους ούς έλάχιστά τις ύποπτεύει,

τούναντίον μάλιστα θεωρεί εύφρόσυνα του βίου μειδιά
ματα καί ώς εύδαιμονίας έναγκαλίσματα, τάς Σειρή
νας, τήν Καλυψώ καί τήν Κίρκην. Τρείς έπίσης φο
βερούς έχθρούς συνήντησε κατά τήν έπάνοδον αύτοΰ 
εις τήν πατρίδα ό άτρόμητος Όδυσσεύς, τούς Κίκονας, 
τόν Κύκλωπα καί τούς Ααιστρυγόνας. ‘Ωσαύτως τρείς 
έσωτερικούς έχθρούς ή προσπεποιημένους φίλους άνα- 
καλύπτει κατά τόν διάπλουν αύτοΟ ό πορθητής τής 
Τροίας στρατηλάτης, τούς Λωτοφάγους, τούς φίλους 
αύτοΟ άμαρτάνοντας καί τούς εταίρους ζηλοτυποΟντας. 
Πόσον ζωηρώς άναπλάττουσι τόν άνθρώπινον βίον 
οι άλληγορικοί ούτοι συνδυασμοί οί όποιοι ύπό μυθο ■ 
λογικά όνόματα προβάλλονται έν τή θαυμασία έκείνη 
έποποίέα. Τί είναι αί Σειρήνες ή τά θέλγητρα τού πα
ρόντος βίου, οί βραχώδεις σκόπελοι δι’ ών διαπλέει τό 
ήμέτερον σκάφος; Καί τί άλλο είναι ή Κίρκη ή ή 
μαγεύουσα ηδονή, ήτις ζητεί νά σβέση τό θειον ζώ · 
πυρον τής άνθρωπίνης δντότητος καί νά μεταβάλη, 
αύτήν εις κτηνώδη άγέλην. Ή  Καλυψώ είναι μακρός 
τις του άνθ ρωπίνου βίου σταθμός, είναι ή νεαρά ηλικία, 
ήτις μεθ’ ύπνωτικής δυνάμεως όποβάλλει εις τόν 
άνθρωπον τήν ιδέαν τής άθανασίας ίνα συμπαρασύρη 
εις άπολαύσεις καί άποτρέψη αύτόν τού άληθούς προ
ορισμού δστις είναι ή είς τήν πατρίδα έπάνοδος, ήτοι. 
ή είς τούς κόλπους τού οικογενειακού βίου.

‘Η πολιάζουσα δμιυς θρίξ ύπομιμνήσκει αύτού φεύ- 
γουσαν άνεπιστρεπτεί τήν φαντασιώδη άθάνασίαν· 
καί ριπτάζει εις πέλαγος άνεξαντλήτων σκέψεων πώς 
θά  έπανέλθη είς τήν οικογενειακήν άγκάλην, ώς δ 
Όδυσσεύς μακράν τού μεγάρου τής Καλυψούς καί 
παρά τόν ίχθυόεντα πόντον άναπολεί τήν φιλτάτην 
αυτού οικογένειαν καί μαύρα χύνει δάκρυα, ποθεί καί 
εύχεται νά έπανίδη αύτήν. Οί Κίκονες είναι οί έχθροί 
καθ’ ών δ άνθρώπος πρωτίστως θριαμβεύει. ‘Ο θρίαμ
βος ούτος διδάσκει ήμας δτι δέν πρέπει νά ύπερηφα- 
νευώμεθα διά τάς πρώτας τυχόν δάφνας άς ήθέλομεν 
δρέψη έν τφ σταδίφ ήμών ίνα μή πολλαπλασιασθώ- 
σιν οί έχθροί καί προξενήσωσιν ήμίν δυσεπανορθώτους. 
συμφοράς. Ό  Κύκλωψ είναι ή έκπροσώπησις τής 
βίας καί τής αύθαιρεσίας, ήτις ούτε θείους ούτε 
άνθρωπίνους σέβεται νόμους καί τής όποιας δύναται 
νά κατισχύση δ άνθρωπος διά τής υπομονής καί άν- 
δρείας. Τών πλεονεκτών δέ καί άδικων άνθρώπων, τών 
Λαιστρυγόνων, πώς άλλως δύναται τις νά άπαλλαγή, 
ή διά τής ταχείας άπομακρύνσεως άπ’ αύτών, ώς: 
έπραξεν ό Όδυσσεύς άποκόψας τά άπόγαια τών- 
πλοίων αυτού καί είς τού πόντου τήν διάκρισιν παρα- 
δοθείς; Οί Λωτοφάγοι είναι τού κόσμου τούτου οί. 
ύποκριταί, οί έπίιτλαστοι φίλοι, οί κόλακες ών τά έδέ- 
σματα δέον νά άποφεύγη τις ίνα μή ή ψυχή αύτοΰ· 
διαφθαρή, ή πυξίς τής σωτηρίας. Τί είναι ή θυσία τών 
βοών τού ‘Ηλίου εί μή τά σφάλματα είς ά ώθοΰσιν- 
ήμας οί φίλοι καί αί άμαρτίαι άς διαπράττομεν ένεκα 
τών άτελών στοιχείων τής άγωγής καί παιδεύσεως 
ήμών καί τών όποιων λυτρούμεθα διά τού λογικού 
δστις είναι ό άρχηγός τών έταίρων; Οί μή ειλικρινείς 
φίλοι ύποσκάπτουσι τήν εύδαιμονίαν ήμών, ζηλοτυ-
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πούσι τήν τύχην καί λύουσι τόν σωτήριον άσκόν τού 
Αιόλου, επειδή έκλαμδάνουσιν δτι έγκλείει θησαυρούς 
άμυθήτους. Ούτω δέ καί τήν εαυτών σωτηρίαν μα- 
ταιούσι καί τήν ταχείαν τών φίλων εύδαιμονίαν ύπερ- 
τίθενται.

’Αφού λοιπόν ή ’Οδύσσεια άλληγορικώς παριστα 
τόν άνθρώπινον βίον, ό δ’ άνθρωπος κατ’ αύτόν έχει 
άπόλυτον άνάγκην τής φιλοξενίας καί τών συγγενών 
αύτής άρχών τής συνδρομής καί προστασίας, ήτο δυ
νατόν νά μή κατέχη έν τω ήρωϊκώ τούτο) Ιπει μέγαν 
χώρον ή ευεργετική αύτη τών άνθρώπων άρετή ; Συν
αισθάνεται άλλος τις μείζον τήν άνάγκην τής φιλοξε
νίας, δσον ό πλάνης άνθρωπος οίος ό Όδυσσεύς ; Καί 
τις άλλος προσδείται μάλλον τών εύργετημάτων τής 
φιλοξενίας ή ό ταλαιπωρούμενος άνθρωπος, καί τίς 
άλλος τείνει τήν χείρα πρός συνδρομήν, ή δ άπορος, ό 
αλήτης τού κόσμου τούτου, ό Όδυσσεύς ; Καί ού μόνον 
ό Όδυσσεύς άλλά καί ό υιός αύτοΰ Τηλέμαχος ό πρός 
άναζήτησιν τού πατρός μεταβαίνων είς Πύλον καί Λ α- 
κεδαίμονα λαμβάνει άνάγκην φιλοξενίας. Τυγχάνει δέ 
έξαιρετικής δλως περιποιήσεως καί παρά τφ γηραιφ 
Νέστορι καί παρά τφ Μενελάφ. Τάς συνήθειας δέ 
αΐτινες παρακολουθοΰσι τήν φιλόξενον ταύτην ύποδο- 
χήν βλέπομεν έλάχιστά άποκλινούσας τών νύν έπικρα- 
τουσών παρά τφ Έλληνικφ λαφ.

Κ αθ ’ ολου δέ έν τη Όδυσσεία έχομεν τοσαύιας φιλο
ξενίας περιπτώσεις καί τοσαύτας αύτής παρουσίας 
ώστε Ιχοντες αύτάς πρό οφθαλμών δυνάμεθα νά δρί- 
σωμεν άκριβώς δλας έκείνας τάς διατυπώσεις, αίτινες 
παρακολουθοΰσι τήν τε έπισήμως καί πανδήμως γινο- 
μένην φιλοξενίαν καί τήν ίδια έπιβαλλομένην κατά 
τάς καθιερωμένας άρχάς καί τής θρησκείας καί τών 
έθίμων.’Τοιαύται είναι ή μετάβασις, ώς είπον, τού 
Τηλεμάχου είς Πύλον καί είς Σπάρτην, ή in co g n ito  
τού Όδυσσέως είς Ιθάκην Ιλευσις καί ή άφιξις 
αύτοΰ είς τήν νήσον τών Φαιάκων. ’Εκτός τούτων 
άναφέρονται καί πολλαί άλλαι δίκην έπεισοδίων έν αίς 
δ πρός τήν φιλοξενίαν σεβασμός θεωρείται καί σημείον 
εύσεβείας καί τεκμήριον προόδου καί έκπολιτίσεως.

Συμφώνως δέ πρός τάς διατυπώσεις αί δποίαι τήν 
φιλοξενίαν έρρύθμιζρν, δέν έθεωρείτο εύπρεπές νά έρω- 
τηθη δ ξένος πόθεν καί τίς ήτο πριν τύχη τών περι
θάλψεων έκείνων αίτινες καί θά  άνεκούφιζον αύτόν 
καί θ ά  άπέδιδον τήν ψυχικήν ηρεμίαν καί γαλήνην 
ήτις άπαιτείται πρός άληθή άπαρίθμησιν τών ώθούν- 
των αύτόν είς περιπλάνησιν λόγων. Έ πρεπε νά θεω- 
ρηθη φίλος δ ζητών νά μάθη παρά τού ξένου τίς ήτο 
καί τούτο ύπετίθετο έάν παρείχεν αύτφ φιλόφρονα 
ύποδοχήν. Τό έναντίον έθεωρείτο προπέτεια καί βαρ- 
βαρότης δπερ παρατηρείται παρά τοίς άνθρώποις έκεί- 

. νοις οιτινες διάκεινται δυσμενώς πρός τούς ξένους,
( οίον Κύκλωψ, Λαιστρυγόνες, Κίκονες ) .  Άντέκειτο 

’  λοιπόν πρός τάς εύγενείς φιλοφρονήσεις τής έποχής 
έκείνης νά έρωτηθή πρό πάσης φιλοξένου ύποδοχής δ 
ξένος, τίς δ λόγος τής άφίξεως αύτοΰ παρ’ δλην τήν Ιλ- 
λειψιν άστυνομικών προφυλάξεων τής έποχής έκείνης, 
καί τήν μαστίζουσαν τότε τήν Ελληνικήν χώραν λη
στείαν. Καί πολλοί, φαίνεται, διά λόγους εύνοήτους

άπέφευγον νά δηλώσωσι τήν ταύτότητά των καί ή 
αίφνηδία αύτών καί κρύφα γινομένη άναχώρησις έλο- 
γίζετο θεία έπίσκεψις. Αύτη δέ έδιδε μεγάλην τρο
φήν είς τάς προλήψεις, άν τυχόν συνέβαινε μετά 
ταΰτα δυσάρεστόν τι κοινωνικόν γεγονός τούτο έξε- 
λαμβάνετο θεία δίκη, έπειδή δέν άπεδόθη ό προσήκων 
σεβασμός είς τήν έπισκεψαμένην αύτούς θεότητα. Τά 
‘Ομηρικά δέ έπη γέμουσι τοιούτων τών θεών έμ- 
φανίσεων. Τοιαύτας έπισκέψεις θεών άναφέρουσιν 
οί Φαίακες δτι έλάμβανον παρ’ αύτοίς πρότερον χώ 
ραν. Καί ή Ναυσικάα μεταξύ άλλων άποτεινομένη 
πρός τόν Όδυσσέα τόν έν έλεεινή καί άδαμιαία κα- 
ταστάσει εύρισκόμενον έκφράζει ύπόνοιαν μή τυχόν 
είναι θεός τις έκ τών τήν γήν περιερχομένων. ’Επίσης 
δτε δ Όδυσσεύς δίκην έπαίτου ίστατο πρό τών μνη
στήρων καί προσέβαλε διά τίνος φράσεως τδν’Αντίνοον,. 
ούτος έξεσφενδόνησε κατ’ αύτοΰ σκίμποδα καί ήπείλη- 
σεν δτι οί θεράποντες θ ά  κατακόψωσιν αύτόν πρό 
τών άνακτδρων έάν δέν σιωπήση. ‘ Η άπειλή αύτη 
έθεωρήθη βαρεία καί τις τών παρισταμένων είπεν :

Κακά ’καμις καίχιύπηάες τόν δυότυχη επαίτη. 
Αλλοίμονο άν όου μέλλεται νάναι Θεος κανένας, 
καί οί θεοί πολλές φορές γίνονται οάν τούς ξένους 
καί Αλλάζουνε χιλιώ λογιώ, άτές χώρες καί γυρίζουν 
τήν περηφάνεια νά θιοροϋν, τό δίληο τών άνθρώ-

[πων.

Σήμερον ούτε οί θεοί ούτε οί άγγελοι αύτών έπι- 
φαίνονται έπί τής γής, είτε διότι άπεστράφησαν τήν 
μετά τών άνθρώπων έπικοινωνίαν διά τά έλαττώματα 
αύτών, είτε διότι τό άνθρώπινον γένος άνδρωθέν έχει- 
ραφετήθη, καί άναπτυχθέν πνευματικώς θεωρεί πλέον 
περιττήν τήν έπίσκεψιν τών θεών, ιδέαν τήν δποίαν 
άσπάζονται καί αύταί αί θειαι δυνάμεις. *

’Αποτέλεσμα τής τοιαύτης προόδου καί χειραφετή- 
σεως τών άνθρώπων είναι τό δεινόν τραύμα δπερ έλα- 
βον αί προλήψεις αύτών καί ή άπηνής καταδίωξις δλων 
τών φανταστών αύτών ινδαλμάτων. Τό έθιμον λοιπόν 
ίνα οί ξένοι τυγχάνωσι πρώτον περιποιήσεως και είτα 
έρωτώνται περί τής άφίξεως αύτών παρατηροΰμεν τυ- 
πικώς καί άπαραβάτως ίσχύον καί έφαρμοζόμενον α'. 
Κατά τήν μετάβασιν τής ’Αθήνας είς ’ Ιθάκην ύπό 
τήν μορφήν τού βασιλέως τών Ταφίων Μέν του, ήν 
πρώτος άντελήφθη δ Τηλέμαχος έν τφ  μέσφ τών· 
μνηστήρων καθήμενος, εί καί κατήχετο ύπό μελαγ
χολικής σκέψεως άναπολών τήν έμφάνισιν τού πατρός 
του καί τήν έξόντωσιν τών μνηστήρων, έν τούτοις καί 
πρώτος παρατηρεί τήν Ά θηναν καί πρώτος σπεύδει 
πρός ύποδοχήν αύτής λέγω^ :

Φίλε μου καλώς ώριάες, Θά φιλευθμς κοντά μας 
καί έπειτα άφοϋ γΑιθμς θά μάς είπΰς τί θέλεις.

β'. Κατά τήν άφιξιν τοΰ Τηλεμάχου είς Πύλον. 
Ή  σύμπτωσις _ τής άφίξεως αύτού μετά πανδήμου- 
θυσίας είσάγεται έπικαίρως* ύπό τού ‘Ομήρου Γνα καί 
τήν εύδαιμονίαν τού Νέστορος άναδείξη καί μακαρι
στήν τήν βασιλείαν αύτοΰ παραστήση. ‘Ως δέ έν Τθήκη 
πρώτος δ Τηλέμαχος διέκρινε τόν Μέντην, ούτω καί 
ένταύθα δ Πεισίστρατος δ τού Νέστορος υιός άντι-
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λαμβάνεται τους ξένους καί σπεύδει νά παρακαθίση 
αύτούς πλησίον τού πατρός του έπί μαλακών δερμά
των ώς 6 Τηλέμαχος έτοποθέτησε τδν Μέντην παρ’ 
αύ-ώ  έπί δαιδαλέου θρόνου. Περιποιείται ό Πεισί- 
στρατος τούς ξένους παραθέτων αύτοίς οίνον καί φα
γητά καί καλεί νά πίωσιν ευχόμενοι εις τδν Ποσει- 
δώνα ού προς τιμήν ή έκατόμβη έτελείτο. Μετά δέ τό 
φαγητδν ό Νέστωρ λαβών τόν λόγον είπε:

Λοιπόν άφοΰ έγεύθηόαν καλύτερα είναι τώρα 
τούς ξένους νά ’ρ.υτήάωμε καί μάθωμε ποιοι είναι.

’Επίσης την αυτήν έθιμοτυπίαν παρατηροΟμεν καί 
κατά τήν άφιξιν τοΟ Όδυσσέως εις ’Ιθάκην παρά τόν 
Εύμαιον. ’Ενταύθα δέν δυνάμεθα νά άποσιωπήσωμεν 
τήν λαμπράν άμα καί συγκινητικήν σκηνήν καθ’ ήν 
οί κύνες ώρμησαν κατά του κυρίου αυτών, δν μικρού 
δείν κατεσπάραττον, άν μή προελάμβανεν έκείνος μέν 
νά καθίση όκλαδόν, ό δέ Ευμαιος νά σπεύση πρός 
σωτηρίαν αύτοΟ λέγων:

Γέρο, ολίγον έλειψε οί σκύλοι νά Οέ φανε 
και Θάτονε τό φταίξιμο δικό μου τότες ολο 
έλα, άκλούθα, γέρο μου, νά πάμε ’ς την καλύβα 
ψωμί να φάμς καί κραόί νά πιμς γιά νά άναόάνμς, 
καί νά μοϋ π ΰ ς  πόύθ’ έρχεόαι καί πόσα βάσανα

[έχεις.
Καί κατά τήν μετάβασιν τοϋ Τηλεμάχου εις Λακε- 

δαίμονα βλέπομεν τόν Μενέλαον έπιπλήττοντα τόν 
Έτεωνέα διά τήν ήκιστα φιλόξενον πρότασίν του καί 
διατάττοντα τάς θεραπαινίδας νά λούσωσι καί περι- 
ποιηθώσι τούς ξένους. Μετά ταΰτα παρακάθηνται 
παρά τόν Μενέλαον καί παρατίθεται αύτοίς τράπεζα 
•έκ τοΟ προχείρου. Τότε ό Μενέλαος προσφέρων εις 
τούς ξένους πίονα βοός νώτα άποτείνεται ούτως:

’Ελάτε κάμετ’ όοεξιν ψωμί λιγάκι πιάότε 
καί έπειτα Θά ρωτϊίόωμε, ποιοι ειάθε, άφοΰ φάτε.

‘ Ολόκληροι δέ τρεις ραψψδίαι τής Όδυσσείας περι- 
λαμβάνουσι τήν περιγραφήν τής φιλοξενίας ής Ιτυχε 
παρά τψ βασιλεί τών Φαιάκων δ πτολίπορθος Ό δυσ- 
σεύς. ‘Η μεγαλοπρεπής ήγεμονίς, ή ωραία τοΟ Α λκι
νόου θυγάτηρ πρό τής παρουσίας του άγρίως κεκα- 
κωμένουήρωος δέν πτοείται (ώς αί θεραπενίδες) φαι- 
νόμενον σύνηθες έν τψ βίψ τών άνθρώπων παρ’ οίς 
ό φόβος καί ή σεμνοτυφία παρίστανται ίδιάζοντα καί 
συμφυα έλαττώματα, τών μή εύ τε καί καλώς άνα- 
τεθραμμένων άλλ’ εισακούει μετά προσοχής τήν 
ικετευτικήν φωνήν του θαλασσοπνιγμένου ήρωος.

(άκολονθεΐ).

ΠΕΤΡΟΣ Μ ΑΝ ΤΑΔΑΚ Η Σ

Καθηγητής έν,τψ Άδερωφείιρ Γυμνααίψ.

Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Σ

(7ί  ,ζν ΔΡΟΜΟΣ είναι άσκησις δλως φυσική· είναι ή 
\ J r  μάλλον ευχαριστούσα τόν άνθρωπον καί άνα- 

πτύσσουσα τά εύγενή αύτοΟ σπλάγχνα- κατέχει δέ 
θέσιν έκ τών πρώτων έν ταίς άθλητικαίς άσκήσεσιν. 
Κ ατά τάς παρατηρήσεις τού L a gra n ge  (1 ) α ί 
ά σ κ ή σ ε ι ς  τ α χ ύ τ η τ ο ς  είναι αί καταλλη
λότερα: πάσης άλλης, δπως προσδώσωσιν εις τούς 
πνεύμονας ένεργητικότητα, δ δέ δ ρ ό μ ο ς ,  ό τύπος 
τών άσκήσεων τούτων, είναι άπαραίτητος διά τήν 
άνάπτυξιν τής έφηβικής ήλικίας κα μέσον ισχυρόν 
εύρύνσεως τού θώρακος, κατ’ άκο/.ουθίαν δέ είναι 
μία τών καλλίστων άσκήσεων εις ας δύναται νά έπι- 
δοθή ό νέος.

Ό  Δ ρ ό μ ο ς  σήμερον διαιρείται εις δ ρ ό μ ο ν  
τ α χ ύ τ η τ ο ς ,  εις δ ρ ό μ ο ν  ά ν τ ο χ ή ς  καί 
εις δ ρ ό μ ο ν  μ ε τ ’ έ μ π ο δ ί ω  ν.

Καί είναι μέν δ ρ ό μ ο ς  τ α χ ύ τ η τ ο ς  δ τών 
100, δ τών 400, ό τών 800 καί δ τών 1500 
μέτρων. (Οί δύο τελευταίοι καλούνται καί μικτοί ώς 
έχοντες άνάγκην ταχύτητος άμα καί άντοχής, είναι 
δέ οί έπιπονώτεροι). Είναι δέ δ ρ ό μ ο ς  ά ν τ ο χ ή ς  
ό έπέκεινα τών 1600 μέτρων. ‘Ο δέ δ ρ ό μ ο ς  μ ε τ ’ 
έ μ π ο δ ί ω  ν είναι 110 μέτρων καί περιλαμβάνει 
δέκα έμπόδια ύπέρ τό έδαφος, υψους 1 ,06  μέτρων, 
άπέχοντα άπ’ άλλήλων άνά 9 μέτρα μέ άπόστασιν 
15 μέτρων άπό τής άφετηρίας καί 14 μέτρων τού 
τελευταίου έμποδίου άπό τού τέρματος.

Εις τόν δ ρ ό μ ο ν  τ α χ ύ τ η τ ο ς  πρώτος δρος 
έπιτυχίας είναι ή έκκίνησις. Πολλοί δρομείς έκέρδισαν 
τόν δρόμον τούτον διά τής καλής άναχωρήσεως. ‘ Ο 
δρομεύς πρέπει νά Ιχη διαρκώς τό βλέμμα πρός τό 
τέρμα, τρέχων δσον ταχύτερον έπιτρέπουσιν αύτψ οί 
μύες καί ή άναπνοή του, χωρίς νά στρέψη τήν κεφα
λήν αυτού πρός τά οπίσω καί χωρίς νά σκέπτηται 
τούς άλλους. Εις τόν δ ρ ό μ ο ν  ά ν τ ο χ ή ς  ή έπι- 
τυχία έξήρτηται έκ τής άναπνευστικής ίκανότητος τοϋ 
δρομέως· διότι διά νά δύναταί τις νά έξακολουθήση 
έπί μακρό/ άσκησίν τινα πρέπει πρωτίστως νά μή 
π ν ε υ σ τ ι ά .  «Δύναταί τις νά έξακολουθήση βαδίζων 
μεθ’ δλην τήν κούρασιν τών ποδών- ούδείς δμως δύ- 
ναται νά έξακολουθήση τρέχων, δταν πνευστιά». (2 ) 
Εις τόν δ ρ ό μ ο ν  μ ε  τ ’ έ μ π ο δ ί ω ν  είναι άνάγ- 
κη νά κέκτηταί τις συγχρόνως ταχύτητα, ευκινησίαν 
καί έλαφρόν πόδα· διότι μία τών σπουδαιοτέρων δυσ
κολιών τής άσκήσεως ταύτης είναι νά ύπερπηδά τις 
τό έ μ π ό δ ι ο ν  χωρίς νά σταματήση καί νά πί-

(1) Fernand Lagrange, ιατρός καί μέλος τής ’Επι
τροπής τοό Συνϊέσμου τδν ϋθλητικδν Συλλόγων τής 
Γαλλίας, τής συνταξάσης τό ¡¡¡ιβλίον τής 'Γγιεινάς 
τού Άθλητον.

(2) Lagrange.
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πτη  έπί τού ενός ποδός, (τοϋ άριστεροΰ, έάν είναι 
έπιδέξιος, τοϋ δεξιοϋ έάν είναι έπαρίστερος). Ή  έπι- 
τηδειότης συνίσταται εις τό νά διανύη τις διά τριών 
διασκελισμάτων τοϋ αύτοΰ μήκους τό διάστημα, τό 
χωρίζον έκαστον έ μ π ό δ ι ο ν ,  νά ύψοϋται άκριβώς 
εις τό αύτό ύψος άνωθεν έκάστου αύτών καί νά κι- 
νήται καθ’ δλον τόν δρόμον μέ κανονικότητα μηχα- 
νήμανος ώρολογίου. ‘Ο δρομεύς τοϋ δρόμου μετ’ έμπο
δίων δέν είναι άνάγκη νά είναι καλός ά λ τ η ς  ε ι ς  
6 ψ ο ς, πρέπει μάλλον νά ύπερέχη εις τά ά λ μ α τ α  
ε ι ς  μ ή κ ο ς .  Τό νά πηδά πολύ ύψηλά, έπάγει 
άπώλειαν χρόνου καί δυνάμεων. ’Εν γένει δέ οί δρο
μείς πρέπει σπουδαίως νά φροντίζωσιν, δπως άποκτή- 
σωσιν άνοικτόν δ ι α σ κ έ λ ι σ μ α .

Παρά τοίς άρχαίοις Έλλησιν ό δ ρ ό μ ο ς  ήτο 
μία τών πέντε άσκήσεων, τών άποτελουσών τό Πέντα- 
θλον. Διεκρίνετο δέ εις γ υ μ ν ή  τ η ν  καί εις δ π λ ί-  
τ  η ν. Ό  γυμνή της ήτο τριών ειδών τό Στάδιον, δ Δί
αυλος καί δ Δόλιχος· δ δέ δ π λ ί τ η ς  έκαλείτο 
οδτω, διότι δ άθλητής έτέλει αύτόν ένοπλος.

Έ κ  τών είρημένων τριών ειδών τοϋ γυμνήτου δρόμου, 
τό Στάδιον ήτο άπλοϋς δρόμος, άκαμπτος, ό άρχαιό- 
τατος καί μόνες κατ’ άρχάς άγων, καθ’ ον οί άγωνι- 
σταί διέτρεχον άπαξ τό στάδιον, ήτοι 600 πόδας, άπό 
τής άφέσεως μέχρι τοϋ τέρματος.

‘Ο άγών τοϋ Σταδίου έτελείτο ώς έξή ς: Ά φοΰ οί 
Ήλείοι ήθελον προσφέρη τάς καθιερωμένας θυσίας, 
τά μέν σφάγια έτοποθετονΰτο έπί τοϋ βωμοΰ, ίερεύς 
δέ κρατών άνημμένην λαμπάδα ιστατο πλησίον 
αύτοΰ. Έ ξ  άποστάσεως 600 άπό τοϋ βωμοΰ ποδών, 
ήτοι ένός σταδίου έξεκίνουν οί δρομείς· δ πρώτος φθά- 
σας έθετε τό πύρ εις τά σφάγια διά τής λαμπάδος 
τοϋ ίερέως καί άπήρχετο Όλυμπιονίκης. ‘Ο δέ Δίαυ
λος ήτο διπλοΰν Στάδιον έτελείτο δέ ,ουτω: Ά φοΰ 
ήθελο ν προσφέρη τήν θυσίαν οί Ήλείοι, προσέφερον 
καί ο 1 αντιπρόσωποι καί τών άλλων ‘Ελλήνων διά νά 
μή γίνηται ή άφιξις αύτών άνεπίσημος· έτρεχον δέ καί 
ούτοι άπό τοϋ βωμού έν στάδιον, τό έλληνικόν λ. χ. 
καί έπέστρεφον πάλιν εις τόν βωμόν, άναγγέλλοντες 
τρόπον τινά οΰτω δτι θά  φθάσωσιν οί "Ελληνες χαί- 
ροντες. Ό  δέ Δόλιχος ώς εικάζεται άπετελείτο έκ 12 
διαύλων, ήτοι 24 σταδίων (4 ,5  χιλιομέτρων περίπου). 
Αιτία δέ αύτοΰ είναι ή έξής: Έ ξ  ’Αρκαδίας ήρχοντο 
εις τήν ‘Ελλάδα άγγελοι τών πολεμικών δρομοκή- 
ρυκες καλούμενοι- ήτο δέ εις αύτούς άπηγορευμένον 
νά ίππεύωσι· συνεπώς ήναγκάζοντο νά διανύωσι τόν 
δρόμον πεζή. Ή  ίκανότης λοιπόν αύτών εις τό νά δια- 
νύωσι πάντοτε έντός βραχέος χρονικού διαστήματος 
τής ήμέρας τόσα στάδια, δσα περιέχει δ δόλιχος, κα
θιστά δ ο λ ι χ ο δ ρ ό μ ο υ ς  τούς δρομοκήρυκας καί 
έξήσκει αύτούς διά τόν πόλεμον. Έ ν  τοίς Σταδίοις 
ήσαν άναγεγραμμέναι έπί τριών στηλών ή κυβοειδών 
κιόνων έπιγραφαί πρός θάρρυνσιν καί όδηγίαν τών 
δρομέων ή μέν έν τή άρχή τοϋ δρόμου ’Α ρ ί σ τ ε υ ε ! ,  
ή δέ έν τψ μέσω Σ  π ε 0 δ ε ! καί ή τρίτη χάριν τών 
διαυλοδρόμων καί δολιχοδρόμων Κ α τ ά  τ ό  έ τ ε ρ ο ν  
ά κ ρ ο ν  κ ά μ ψ ο ν !  Πρό τής έξορμήσεως οί δρο

μείς ισταντο έπί τής αύτής γραμμής ή ύσπληγος. Καί 
τούς μέν δολιχοδρόμους χάριν φειδοΰς τοϋ χρόνου οί διέ- 
ποντές άπέλυον εις τόν δρόμον, πάντας δμοΰ, ώσαύτως 
καί τούς όπλιτοδρόμους· τούς δέ σταδιοδρόμους καί 
διαυλοδρόμους, δτε ήσαν πολλοί, άπέλυον κατά κλά- 
σεις άνά τέσσαρας ίσως καί πέντε, διηρημένους διά 
κλήρου· τών κλάσεων δέ τούτων οί νικήτα: ήγωνίζοντο 
πρός άλλήλους· τούτων δέ δ νικητής έστεφανοΰτο.

Δεινός σταδιοδρόμος ήτο δ Δάνδις δ ’Αργείος, δίς 
π ρ ε ι ο δ ο ν ί κ  η ς, νικήσας έν ’Ολυμπία δ ί α υ λ ο ν -  
τψ 476 π. X . καί τψ 472 π. X . καί πλείστας άλ- 
λαχοΰ νίκας. Ε πίσης δ ’Αργείος Ά γεύς, δστις νική
σας έν ’Ολυμπία δ ό λ ι χ ο ν καί άπελθών έκείθεν τήν- 
νίκην του έν Ά ργει αυθημερόν άνήγγειλεν. ‘Ωσαύτως 
δ Κρής Φιλωνίδης δ Ζωίτου, δ Λάδας δ Σπαρτιάτης 
καί δ παρ’ Εύσεβίψ Λεωνίδας δ Ρόδιος, δ τ ρ ι α σ τ ή ς ,  
περί ού καί προστίθεται « μόνος καί πρώτος έπί τέσ
σαρας ’Ολυμπιάδας στεφάνους ολυμπιακούς έχει δώ
δεκα » .

‘Ο δ π λ ί τ η ς  δ ρ ό μ ο ς  είχε καθιερωθή νά 
γίνεται εις δλους τούς μεγάλους άγώνας εις τά ’Ολύμ
πια ένεκα πολέμου τινός τών Ήλείων πρός τούς Δυ- 
μαίους, εις τά Πύθια ένεκα πολέμου τών Δελφών πρός 
μερικάς τών Φωκίδων πόλεις, εις τά Νέμεα ένεκα- 
τοϋ πρός τούς Λακεδαιμονίους πολέμου τών Άργείων, 
εις δέ τά Ίσθμια  ένεκα τών καί έν αύτή τή Πελοπον- 
νήσψ τή ύπέρ τά δρια τοϋ Ίσθμοΰ πολέμων τών Κ ο- 
ρινθίων. Ά ριστος δέ έθεωρείτο δ κατά Βοιωτίαν καί 
Πλάταιαν δ π λ ί τ η ς  δ ρ ό μ ο ς  άφ’ ένός μέν ένεκα 
τοϋ μήκους αύτοΰ, άφ’ έτέρου δέ ένεκα τής δπλίσεως 
ήτις ποδήρης ούσα έσκέπαζε τόν άθλητήν, ώς έάν 
εύρίσκετο έν μάχη. Πρό παντός δμως, διότι καθ ιερώθη 
εις άνάμνησιν τής λαμπράς τών ‘Ελλήνων κατά τών 
Περσών νίκης έν Πλαταιαίς καί διά τόν αύστηρόν νό
μον δν ή Πλάταια έθέσπισε τοίς άγωνιζομένοις· διότι 
δ παρ’ αύτοίς διά προτέραν νίκην έστεφανωμένος, έάν 
καί πάλιν έλάμβανε μέρος εις τόν άγώνα έπρεπε νά 
καταστήση έγγυητάς τοϋ σώματος αύτοϋ « θάνατος 
γάρ τψ ήττωμένψ προσετέτακτο » . Διά τοΰτο δλίγοι. 
κατήρχοντο τό δεύτερον εις τόν άγώνα τοΰτον έν Πλα- 
ταία καί διά τόν έπικείμενον κίνδυνον καί διότι δλίγοι 
βεβαίως θά  ήσαν πρόθυμοι νά άναδεχθώσι τοιαύτην 
εύθύνην έπί ίδίψ θανάτψ. Άναφέρεται δέ ύπό τοϋ Φι- 
λοστράτου δτι, δτε Ά τταλος ό Αιγύπτιος κα ’ ήλθε τό 
δεύτερον εις τόν άγώνα τοϋτον, έπειδή ούδείς έδέ- 
χετο νά έγγυηθή ύπέρ αύτοϋ, αύτός δ γ υ μ ν α σ τ ή ς  
του Ιπραξε τοΰτο, ένθαρρύνας οϋτω αύτόν. Ό  Ά τταλ ος 
άγωνισάμενος έδικαίωσεί τήν έπ: αύτόν πίστιν τοϋ γυ- 
μναστοΰ. Έ ν τψ Όλυμπιακώ Σταδίψ έτελείτο καί 
δρόμος Ήλείων παρθένων, ούχί δμως έν τοίς Όλυμ- 
πίοις άλλ’ έν τοίς Ήραίοις, άγομένοις ώσαύτως διά 
πέμπτου Ιτους, ήτοι κατά τετραετίαν ( πεντετηρίς}  
έτρεχον δέ διηρημένάι ε(ς τρεις καθ’ ήλικίαν τάξεις* 
πρώτον μέν αί νεώταται, μετά ταϋτα αί τή ήλικία 
δεύτεραι καί τελευταία: αί πρεσβύτατα: τών παρθένων, 
λυσίκομοι, φέρουσαι χιτώνα άπογυμνοϋντα τόν * δεξιόν 
ώμον μέχρι τοϋ στήθους καί διήκοντα δλίγον ύπέρ τό
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γόνυ. Τά Η ραία διέθηκε πρώτη ή Ιπποδάμεια μετά 
16 ύπ’ αυτής όρισθεισών Ή  λείων γυναικών, έκτίνουσα 
χάριν τη “Ηρα διά τόν μετά τού Πέλοπος γάμον.

Θ. Λ Α ΡΔΗ Σ

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Ζ Ω Η

$ΕΆΜ K S E É Ü S

IK S P E T A  τόν Έ λληνα την καταγωγήν A n d ré  
J u P t  C hénier, τόν γλυκίιν ειδυλλιακόν ποιητήν, 
τόν εύρόντα σκληρόν θάνατον κατά τήν Γαλλικήν 
Έπανάστασιν, ή Γαλλία έχει νά έπιδείξη σήμερον 
μεθ’ ύπερηφανείας καί άλλον έπιφανή ψάλτην τών 
Μουσών τιμώντα άφ’ ενός μέν τήν χώραν έν ή άνέ- 
πτυξε τό ποιητικόν αυτού τάλαντον καί έδοξάσθη, άφ’ 
έτέρου δέ τήν γήν έν ή ή ΜοΓρα ερρανε τό λίκνον του 
μέ τό θειον τούτο χάρισμα.

‘Ο Jean  M oréa s  έγεννήθη έν Άθήναις τη 15η 
’Απριλίου 1856, είναι δέ άπόγονος ένός τών ήρώων του 
Μεσολογγίου. Μετέβη εις Γαλλίαν δεκαέξ έτών, τφ 
1872, άλλά δέν διέμεινεν έκεί καί έταξείδευσεν εις 
Ιταλίαν, Γερμανίαν καί Ελλάδα· τφ 1877 έγκατέστη 
όριστικώς έν Παρισίοις. Έ ζη σε  κατ’ άρχάς μεμονω
μένος, καταγινόμενος εις τάς νομικάς μελέτας του καί 
δλίγον συναναστρεφόμενος τους λογίους. Μόλις τφ  
1882 έμφανίζεται εις τόν φιλολογικόν κόσμον.

Οί πρώτοι στίχοι τοΟ Moréas έδημοσιεύθησαν εις 
τά περιοδικά τών νέων λογίων, τήν « ’Ανεξάρτητον 
Έπιθεώρησιν», τήν «Σύγχρονον Έπιθεώρησιν» κ.τ.λ. 
Τ φ  1884 έδημοσίευσε τόν πρώτον τόμον του: τάς 
« Σ ύ ρ τ ε ις  » . ’Επί τη ευκαιρία ταύτη ή σχολή ήν ό 
M oréa s  είχε συμπήξη ήρξατο καλουμένη «  συμβο
λ ική ». Οί νέο: ποιηταί έκαλούντο γενικώς τότε 
« παρακμάζοντες » (  « d é ca d a n ts  » )· είχε μάλιστα 
ίδρυθή καί έφημερίς ό «  Παρακμάζων » ύπό του 
A n ato le  B a ju .

’Αλλ’ ή παρακμάζουσα σχολή όπήρξεν άπλού- 
στατα άστειότης γενομένη εις τό κοινόν καί τούς 
κριτικούς υπό τών νεαρών λογίων τής περιόδου ταύτης· 
ή  σχολή ή άντιστοιχοΰσα εις τήν φιλολογικήν κίνησιν 
τής έποχής ταύτης είναι είσέτι συμβολική, έπινοηθείσα 
άποκλειστικώς ύπό τοΟ M oréas  καί τών φίλων του.

‘Ο Συμβολισμός ιδρύθη μετά τήν έμφάνισιν τών 
« 'Α μ β ρ ο μ ε λ ώ ν  ά σ μ ά τ ω ν ί^ ίε β  C an tilèn es,1886 ) 
άτινα ό A n a to le  F ran ce  έκρινε μετά λεπτής ειρω
νείας έν τφ «Χ ρόνφ ».

Ό  M oréa s  καί οί φίλο: του έπεζήτουν νά καταρ- 
ρίψωσι τό βασίλειον τής άρχαίας προσφδίας (1 ), άπαλ-

λαττόμενο: τής τομής τοΰ στίχου, άπομακρύνοντες τήν 
συστηματικήν έναλλαγήν τής θηλυκής καί άρσενικής 
όμοιοκαταληξίας (1 ) παραδεχόμενοι τήν χασμφδίαν (2), 
άλλοτε όμοιοκαταληκτουντες πλουσιως καί άλλοτε 
άρ/.ούμενοι εις τήν απλήν παρήχησιν (3 ), έπιτρέποντες 
δέ τήν άσυνταξίαν.

"Οσον άφορά δέ εις τό πνεύμα τού συμβολισμού, ή 
λέξις αυτή είναι λίαν δηλωτική.

Τφ 1886 ό M oréas έδημοσίευσε δύο έργα εις 
πεζόν έν συνεργασία μετά τοΰ Paul A d a m : « Τ ό  
Τ έ ϊο ν  π α ρ ά  τ ή  Μ ιρ ά ν δ α  » καί τάς « Δ 5“ « 
G o u b e r t  » .

Ούχ’ ήττον οί λόγιοι ήρέσκοντο δλίγον κατ’ δλίγον 
εις τούς στίχους τού M o r é a s  καί οτε έδημοσίευσε τφ  
1890 τόν « Π ε ρ ιπ α θ ή  Π ρ ο σ κ υ ν η τή ν »  του, ούτος 
έσχε μεγάλην έπιτυχίαν ήν ήκολούθησεν άληθ-ής φιλο
λογική διαδήλωσις. Δύο λίαν κολακευτικά άρθρα τού 
Anatole France έν τφ «Χρόνφ » καί τού M aurice 
Barrés έν τώ « Φιγαρώ » ήκολούθησεν ή δργάνωσις 
συμποσίου (Φεβρ. 1891) πρόν τιμήν τού Moréas* 
τοΰ συμποσίου τούτου μετέσχον οί κορυφαίοι Γάλλοι 
ποιηταί, περιστοιχούμενοι υφ’ δλων τών νεαρών 
λογίων.

Αλλά τόν θρίαμβον τής συμβολικής σχολής έπηκο- 
λούθησε ταχεία παρακμή, διότι ό M oréas συνέλαβε 
τήν ιδέαν τής ιδρύσεως άλλης ποιητικής σχολής βα- 
σιζομένης έπί τών άρχών τής Έλληνολατινικής παρα- 
δόσεως. Ή  νέα σχολή ώνομάσθη « Ρωμανική σχολή »  
(éco le  rom ane).

Ά λ λ α  έργα τού M oréas είναι ή « ’Ε ρ ιφ ίλ η  » , ή 
«Έ ν ό ν η  μέ τό στιλ π νόν  π ρ ό σ ω π ο ν » , τά « Σ ύ λ -  
β ια » ,  τά « Ν έ α Σ ύ λ β ι α »  καί αί « ’Ω δ α ί »  (L e s  
Stances), αί’τινες θεωρούνται ώς ή καλυτέρα ποιητική 
αύτού συλλογή.

Μιας τών ωδών παραθέτομεν ώραίαν έμμετρον με- 
τάφρασιν τού κ. θρ . Ζωϊοπούλου.

Σάν ερθμ τό φθινόπωρο 
Και φύλλα πεθαμένα 
Στοϋ γκρέμιου μύλου πέόουνε 
Τή στέρνα τήν πλατειά.
Κι’ όταν άτης ίιδειες πόρτες του 
Θέ νά βογγοϋν θλιμμένα 
Τά άγέρια, κι’ όπου έγύριζεν 
Ή  πέτρα του Λ βαρειά·
Θά πάω μονάχος νά σταθώ 
Στό έρμο έκεΐνο μέρος 
Στόν τοίχο Αγνάντια ποϋ ό κισσός 
Σκεπάζει τον ό γέρος,
Κι’ ώρα πολύ άτά σκυθρωπά 
Νερά θά βλέπιο κάτου 
Τήν 6ι|μ μου και τό στερνό 
Τόν ίίπνο τοϋ θανάτου.

(1) Προσωδία έστίν ή κανονική προφορά τών λέξεων 
κατά τόνον, πνευματισμόν καί χρόνον.

(1) Θηλυκή ομοιοκαταληξία =  ή καταλήγοοσα εις 
ε άφωνον, άράενική δέ ομοιοκαταληξία ή μή καταλή- 
γουαα εις ε άφωνον.

(2) Χ α σ μ φ δ ί α =  ήχος ϊυ σάρεστος έκ τής αυναντή- 
σεω ς φηνήεντος τελικού προηγουμένως λ έξεω ς μετά 
φωνήεντος άρκτικοδ έπομένης.

(3) Π α ρ ή χ η σ ις  =  άτελής δμοιότης ήχου τής κατα- λήξεως.
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‘Ο B arrés κρίνων τόν M oréas λέγει βτι είναι 
μορφή λίαν ένδιαφέρουσα τής ποιητικής άναγεννήσεως 
ήτις ήκολούθησε τήν παρακμήν τοΰ ρωμαντισμού καί 
τού νατουραλισμού καί βτι κατέχει τήν ιδιότητα νά 
άπαλείφη παν τό χυδαίον, τό βαρύ, τό παράχορδον 
καί νά διατάττη ,μεταλλικάς καί λαξευτάς λέξεις, 
βραχείας καί ένδιαφερούσας εικόνας».

Ά λ λ ά  τό έργον τό όποιον έλάμπρυνε τήν δόξαν τού 
M oréas καί κατέστησεν αύτόν γνωστόν εις τό Παν
ελλήνιον είναι ή « Ι φ ιγ έ ν ε ια  », έξοχος έμμετρος πα- 
ράφρασις τής τραγοιδίας τού Εύριπίδου.

“Οτε δέ περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος ’Οκτωβρίου ό 
M oréas μετέβη μετά τοΰ θιάσου Σιλβαίν εις ’Αθήνας 
δπως διευθύνη τήν παράστασιν τής « ’Ι φ ι γ έ ν ε ι α ς  », 
έδόθη άφορμή είς τούς διαφόρους κριτικούς δπως έκ- 
φέρωσι καί δημοσία τήν γνώμην των.

Τινές δέν τόν υπεδέχθησαν καί τόσον εύμενώς, 
χαρακτηρίσαντες αύτόν ώς κάκιστον συγγραφέα, κά- 
μνοντα ύπέρμετρον χρήσιν τής λεγομένης « ποιητικής 
άδειας» καί τρόπον τινά όμοιάζοντα τόν Ψυχάρην 
περί ου έλεγεν ό Ροΐδης δτι « ήθελε νά φαίνεται σοφός 
Γάλλος έν ‘Ελλάδι καί σοφός Έ λλην έν Γαλλία ».

Ά λλοι τουναντίον καί μεταξύ αυτών ό διαπρεπής 
λόγιος κ. Ξενόπουλος άφιέρωσαν ένθουσιώδη καί θερμά 
άρθρα πρός τόν ποιητήν « ό  όποιος μέ δλην τήν ση
μασίαν, μέ δλην τήν κυριολεξίαν τής λέξεως τιμά τό 
‘Ελληνικόν ονομα είς τήν ξένην».

Έ κ  τοΰ έξόχως ωραίου άρθρου τού κ. Ξενοπούλου 
δπερ έδημοσίευσαν αί «Ά θ ή ν α ι» , άποσπώμεν τήν 
θαυμασίαν ταύτην περικοπήν.

«Έ λέχθη  κάποτε περί τοΰ Παναγιώτου Σούτσου, 
δτι ήτο Γάλλος ποιητής γράφων μέ ψηφία ‘Ελληνικά. 
Προκειμένου περί τού Ζάν Μορεάς θά  ήδύνατό τις ν' 
άντιστρέψη τόν παλαιόν αύτόν χαρακτηρισμόν. ‘Ο 
Γάλλος ποιητής, δ θαυμαζόμενος διά τήν ύπέροχον 
εύγένειαν τής έμπνεύσεως του, διά τήν λαξευτήν αρμο
νίαν τού στίχου του, είναι κατά βάθος καί κατ’ ούσίαν 
δ άθηναίος ’Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος. ‘Η άβρά 
ψυχή, ή όποια ένεδύθη τήν πρώτην σάρκα άπό τόν 
άττικόν άέρα, διατηρεί είς τά άγιώτατα βάθη της 
άποθησαυρισμίνας καί άνεξαλείπτους τάς πρώτας της 
μυστικάς έντυπώσεις. Είναι οί ίδιοι δφθαλμοί, οί 
όποιοι έπρωτοκύτταξαν είς τήν φύσιν τάς γραμμάς ένός 
Υμηττού καί είς τήν τέχνην τάς γραμμάς ένός Παρ- 
θενώνος. Είναι ή ιδία αίσθησις, ή όποία έπρωτοχά- 
ρηχε τήν άπαράμιλλον διαφάνειαν τοΰ αίθέρος, τήν 
άνέκφραστον αρμονίαν τών χρωμάτων, τήν όνειρώδη» 
μαλακότητα τών σχημάτων τής άττικής αυτής χώρας. 
Είναι δ ίδιος οργανισμός, ό όποιος τρυφερός άκόμη καί 
παρθενικός έλούσθη είς τό γλυκύτατον αύτό φώς. 
Καί ό στίχος, διά τού όποιου μία ψυχή έξ άρχής καί 
διά παντός άττική έκφράζει έαυτήν, έχει δλην τήν 
χάριν άνθυλλίου, θάλλοντος παρά τούς πρόποδας άτ- 
τικού λόφου.

‘Ο ποιητής είναι δργανισμός καί άνατροφή. Καί 
γεννάται καί γίνεται. ‘Ο Ζάν Μορεάς έγεννήθη έδώ 
καί έγεινεν είς τό Π αρίσι » .

«Δι’ ήμάς τούς “Ελληνας, τό γεγονός είναι έξόχως; 
σημαντικόν καί τιμητικόν. “Ελλην άθηναίος τήν ψυ
χήν ποιητής,—  άδιάφορον άν έγραψε γαλλικά, —  κα- 
τορθώνων ν’ άνέλθη είς τάς ύψηλοτέρας κορυφάς τής' 
Τέχνης, είναι φαινόμενον ικανόν νά όμιλήση εύγλωτ- 
τότατα περί τής πνευματικής εύρωστίας τής νέας 
φυλής μας. ’Ακριβώς διότι, δπως είπα, δ ποιητής,. 
είναι δργανισμός καί άνατροφή. Ά ν  καί τά δύο πρέπη, 
άπολύτως νά συνυπάρξουν, άλλά τό πρώτον είναι 
βέβαια τό κυριώτερον. Καί ό δργανισμός τού Ζάν 
Μορεάς είναι δργανισμός έ'λλην. Καμμία άνατροφή, 
δέν θά  ήτο ικανή νά έκμηδενίση τόν θεμελιώδη π α 
ράγοντα τής γεννήσεως. Καμμία διαπαιδαγώγησις,. 
κανέν περιβάλλον δέν θά  ήμποροΰσε ν’ άλλάξη τήν· 
ψυχήν. Ό  Ζάν Μορεάς είναι ποιητής Έ λλην. Καί 
ή δόξα του, κατά τό ήμισυ τούλάχιστον, είναι δόξα; 
έλληνική . . . . . .

‘Π « ’Ι φ ι γ έ ν ε ι α »  έπαίχθη εις τό Βασιλικόν θέα- 
τρον καί —  παρ’ δλας τάς διαμαρτυρίας τών άντιφρονούν- 
των—  είς τό Στάδιον. Πρωτοφανής έπιτυχία έστεψε 
τήν παράστασιν τού Σταδίου καθ’ ήν τό άπειρον 
πλήθος τών θεατών ένθουσιωδώς έχειροκρότει έν τφ 
προσώπφ τοΰ Γάλλου ποιητοΰ τό άθάνατον ‘ Ελληνι
κόν πνεύμα τό όποιον αιωνίως θά  πτερυγίζη μέσα είς: 
τά ιερά έρείπια τής τρισενδόξου πάλεως, κάτω άπό- 
τόν δλογάλανον γλυκύν ούρανόν της.

Κ . Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΓΣ ΗΡΏΑΣ ΤΗΣ ΣΓΓΧΡΟΝΟΓ ΕΑΑΑΑΟΣ

ΜΙΧΑΙΙΛ ΜΩΡΑ Ι ΤΗ Σ — Σ . Φ ΡΑΓΚΟΠΟΤΑΟΣ— 

ΣΤΕΦ ΑΝ Ο Υ

Η Μ Α Χ Η  Τ Ω Ν  Α Ε ΙΒ Α Δ ΙΩ Ν

’ΤΝ’Τ  ΕΑ ένδοξος σελίς προσετέθη είς τήν ιστορίαν 
Α  ιΙ τών ύπέρ πίστεως καί Πατρίδος πεσόντων ή- 
ρωϊκών τέκνων τζς αίματοβαφούς Μακεδονίας φονευ- 
θέντων ύπό Τουρκικών σφαιρών δύο γενναίων τέ
κνων τηο.

Οί φονευθέντες δνομάζονται Μιχ. Μωραίτης καί 
Σ . Φραγκόπουλος, ήσαν δέ άξιωματικοί τοΰ ‘Ελλη
νικού στρατού, οί'τινες ύποβαλόντες πρό ένός έτους 
τήν έκ τών τάξεων τού στρατού παραίτησίν των 
μετέβησαν είς τήν ιδιαιτέραν πατρίδα των Μακεδονίαν 
καί έκεί καταρτίσαντες μικρόν σώμα έκ Μακεδόνων 
έπεδόθησαν είς τήν* καταδίωξιν τών ληστανταρτικών 
συμμοριών τών Βουλγάρων.

Ή  μάχη καθ ’ μη ν έφονεύθησαν οί άνωτέρω δύο 
Μακεδόνες έγενετο *ώς Ιξής :

Τό ύπό τόν λοχαγόν Μωραΐτην Μακεδονικόν σώμα 
συγκείμενον έκ 35 άνδρών κατεδίωκε μίαν μεγάλην 
Βουλγαρικήν συμμορίαν άποτελουμένην έξ 150 καί 
πλέον άνδρών.
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Μετά τής συμμορίας ταύτης συνεκρούσθη επανει- 
λημμένως καί έπέφερε μεγάλας καταστροφάς εις αυ
τήν. ‘Ο Μωραίτης δμως ήθελε νά συνάψω μετ’ αυτής 
·έρ;στικήν μάχην καί προσεπάθει νά τήν συνάντηση.

Την 20 του μηνός εύρίσκετο έπί τά ίχνη τής 
Βουλγαρικής συμμορίας συνήντησε δέ καί τμήμα 
ταύτης, δπερ άπεδεκάτισε, φονευθέντων των άποτε- 
λοΰντων αυτό 22 Βυυλγάρων.

Μετά τό πέρας τής μάχης ταύτης 6 Μωραίτης 
-ώδήγει τό σώμα του πρός τδ Όστροβον, δτε διερχό- 
μενος τής θέσεως Λειβάδια περιεκυκλώθη ύπδ τάγ
ματος όλοκλήρου τουρκικού στρατού.

Ό  Μωραίτης έννοήσας τδν κίνδυνον διήρεσεν εις δύο 
τμήματα τδ σώμα, τδ εν δέ παρέδωσεν εις τδν ύπαρ- 
χηγδν αύτοϋ άτυχή ύπολοχαγδν Φραγκόπουλον.

Τά δύο σώματα κατέλαβον έπικαίρους θέσεις, διά 
τού εύστέχου δέ πυρός των ¿προξένησαν σημαντικάς 
άπωλείας εις τούς Τούρκους. Ά τυχώς οϊ Τούρκοι 
πολυπληθέστεροι δντες έπεχείρησαν έφοδον, καθ’ ήν 
-δ Μωραίτης βληθείς ύπδ σφαίρας εις τδ στήθος 
έφονεύθη. Τήν διεύθυνσιν τού σώματος άνέλαβε τότε ό 
Φραγκάπουλος, άλλά καί ούτος μετ’  ¿λίγην ώραν 
έφονεύετο βληθείς εις τδ στήθος ύπδ τουρκικής σφαί
ρας, καθ ’ ήν στιγμήν τεθείς έπί κεφαλής των άνδρών 
του προσεπάθει ν’ άντιταχθή άποτελεσματικώς εις 
τούς πολυπληθείς Τούρκους.

Οί τοσούτον ένδοξον θάνατον εύρόντες έτάφησαν 
έντδς τής χαράδρας Γιανιτάϊ τρίωρον άπεχούσης τής 
Θεσσαλονίκης μετά τού Ιπίσης φονευθέντος κατά τήν 
αύτήν συμπλοκήν ύπαξιωματικοΰ Στεφάνου.

Τρις εύλογημένον άς είναι τδ χώμα δπερ έδέχθη τά 
τίμιά σας σώματα, ώ  εύγενεις τού Παύλου Μελά 
σύντροφοι!

«ΤΗΣ ΕΞΟΧΗ Σ». Εικόνες καί Διηγήματα.
ΙΩ. Α. ΓΚΙΚΑ. Διδ. Φιλ.

Τά έν λόγω διηγήματα είναι γραμμένα μέ την 
συνήθη χάριν και αβρότητα τήν ή τοίαν Αφειδώς 
όκορπίζει είς τά έργα του ό κ. Γκίκας, εις τών 
γλαφυριοτέρων έν Αιγύπτω καλάμων. Περιγράφουν 
μέ τά ωραιότερα χρώματα τήν άγροτικήν ζωήν τής 
Κερκύοάς μέ τά ΛΘη,τά έθιμα και τάς προλήψεις 
αυτής καί μάς εισάγουν εις τά θέλγητρα τής ανε
ξάντλητου είς καλλονάς μυροβόλου νήσου, της 
πατρίδος του συγγραφέως.

Μεταξύ των ώοαιοιέοων διακρίνονται τά «Στεφα
νώματα », ών παραθέτομεν τήν Αρχήν κρίνοντες 
περιττόν πάντα άλλον έπαινον.

« Ό  άδελφός μου είναι όχι ολίγον άγαπητός είς 
πολλούς χωρικούς τής Κερκύοάς. Έκληρονόμησεν 
ό τυχερός άνθρωπος όλα τά προτερήματα τού πα
τέρα μου, διά τόν όποιον έτρεφαν κάποιαν Αδυνα
μίαν μερικοί τής έξοχης, μόνον καί μόνον διότι 
Γιτον Ανοικτόκαρδος καί άνοικτοχέρης. Ό  άδελφός 
μου είχε πολλούς κουμπάρους, τούς περισσοτέρους 
κατά φαντασίαν. "Εφθανε νά κάμμ ένα διά νά" τόν 
κράζουν «κουμπάρο» όλοι, καί μακρυνοί συγγενείς 
καί φίλοι τού πραγματικού. Σημειώσατε ότι ή λέξις 
«κουμπάρος» είς τούς καλούς μας χωρικούς έννοεΐ 
πολλά πράγματα τά όποια είς κανένα λεξικόν δέν 
θά εϋρετε. Πρώτον θά εϊπη ξενοδόχος, ό όποιος 
πρέπει πάντοτε νά έχη κρεββάτι και τραπέζι είς 
τήν διάθεάιν τού χωρικού, όταν κατεβαίνμ είς τήν 
πόλιν μέ τήν γυναίκα, τά παιδιά, τά έγγόνια καί 
τούς Ανεψιούς του. Κουμπάρος θά εϊπη άκόμα 
δανειστής, ό όποιος έν φ χρέος του είναι νά μήν 
άρνηθΓι ποτέ χρήματα είς τόν χωρικόν, οφείλει 
πάντοτε νά μή τά ζητμ καί νά πιδτεύμ ότι δέν 
είναι καί δίκαιον νά τά είσπραξη ποτέ.

»Καί τί τάχα, μήπως, αν ό κουμπάρος [Ιγή ’στήν 
έξοχή, δέν θα Ηρα καί αυτός μέ τή σειρέι του έτοιμο 
κρεββάτι και φαί ’στό φτωχικό τού χωριανού; Μή 
καί χάρισμα Ανοίγει τό σπίτι του ’σ αυτόν; Μήπως 
τάχα. όταν κατέβαινα ό χωριανός, δέν φέρνει’ς τόν 
κουμπάρο καμμιά δωδεκαριά αυ γά καί" τρία-τέσ- 
σερα ορνίθια; Χάρισμα τά βρίσκει αυτός; Έννοια 
σου, καί τάγύριότα δάνεια καί τή φιλοξενία του ό 
κουμπάρος τά κερδίζει μέ τό παραπάνω άπό τό 
χωριανό . . . . ».

Καλ.λ.ιτεχνΙκή έκθειίις Παρνασσού. — ΓΙρό ήμε
ρων άνοιξε τάς πύλας αύτής ή καλλιτεχνική 
έκθεσις τού Συλλόγου' «Παρνασσού» έν Άθήναις 
περιλαμβέινούσα τρεις αίθοιίσας. Έξετέθησαν 128 
έργα Ανήκοντα κατά τήν Αλφαβητικήν τάξιν τού 
ειδικού καταλόγου είς τούς καλλιτέχνας, ζωγρά
φους καί γλύπτας κ. κ. "Ακατον, ’Αλεκτορίδην, 
’Ανάργυρον, Άριότέα, Δδας Άόπριώτου, Βαρβέ- 
οην, Βούλγαρην, Γιαλλινάν, τόν Αείμνηστον Γκύ- 
ςην, Δδα Δρακονταειδή, Ζίςήμ, Θωμόπουλον, Ίακω- 
βίδην, Κοντιάδην, Κουλούρην, Κουφόν, Κιούλ, Λαμ-
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πάκην, Δδα Λασκαρίδου, Μιλιάδην, Μποκατσιά- 
μπην, Οίκονόμου, Δδα Παπαδογιαννάκη, ΓΙαπαν- 
τωνίου, Παρθένην, Πιέρρην, Καν Ραϋμόν, Ρήγον, 
Σαδί Νοέλ, Δδα Σκορδέ^η, Δδας Σκούφου, Σώχον, 
Δδα Τσίλλερ, Τσιριγώτην, Φωκάν καί Χατζόπουλον.

ή ¥· *
Τό ‘ Ελληνικόν Μ ελόδραμα. — Ό  νέος Ελληνι

κός μελοδραματικός θίασος’  τόν όποιον ΰδυνήθη 
μετά κόπους άτρύτους νά σύμπηξη ό κ. Λαυράγκας, 
Απαρτίζεται άπό τούς έξης καλλιτέχνας :

Ή  δίς Ελένη Θεοδωρίδου, Α ’. δραματική ύψίφω- 
νος. ή Αδελφή αύτής δίς Βικτωρία Θεοδωρίδου, Α'. 
λυρική υψίφωνος, ή κ. Ά γ . Κοκκινοπούλου Α .

Ϊεσόφωνος καί οί κ. κ. Νικόλ. Μωραίτης Α '. όξύ- 
ωνος, ό κ. Γ. Χαζιιλουκάς έκτακτος οξύφωνος, ό 

κ. Κ. Βακαρέλιις βαρύτονος και ό κ. Μ. Βλαχόπου- 
λος βαθύφωνος.

Τόν χορόν Αποτελούν 15 έινδρες καί 15 γυναίκες.
Κατά τήν σειράν των παραστάσεων τού Ελληνι

κού μελοδράματος θά διδαχθούν μελοδράματα Ε λ 
ληνικά : «Δύο ’Αδελφοί», «Μάγισσα», «Λυτρωτής», 
Δ. Λαυράγκα «ΊΓποψήφιος Βουλευτής» Ξύνδα, 
«Άνδρονίκη» Γκρέκ κτλ.

Μελοδράματα έκ μεταφράσεως: «Φάουστ», «Λου- 
κία», «Μποέμ», «Ριγολέτος», «Καβαλερία Ρουστι- 
κάνα», «Κουρεύς της Σεβίλλης», «Φαβορίτα» κτλ.

Ή  ’Επέτειος της Ένώσεως της Έπτανήσον.
Μετά μεγάλης έπιτυχίας έπανηγυρίσθη τά 21η 

ΜαΐοΐΓ έν τμ αιθούση τού Συλλόγου «Παρνασσού» 
ή 42α έπέτειος τής ένώσεως τής Έπτανήσου μετά 
τής 'Ελλάδος, ύπό τής έν Άθήναις Κερκυραϊκής 
Αδελφότητος «ό "Αγιος Σπυρίδων». Ό  Πρύτανις τού 
Πανεπιστημίου κ. Σ π . Λάμπρος έξεφώνησε τόν 
πανηγυρικόν καί ή δεσποινίς Ειμαρμένη ΞανΟάκη, 
μία άπο τέις όλίγας έραδιτέχνιόας αί όποΐαι άπαγ- 
γέλουσαι συγκινούν, Απάγγειλεν έξόχως τό ώραΐον 
ποίημα τού κ. Κ. Παλαμά· « Τό τραγούδι τών έφτά 
Νησιών » .

Την ιίρχήν τού άλιιθώς θαομασίου λόγου τού κ. 
Λάμπρου παραθέτομεν κατιοτέρω.

« Πρώτη μου σκέψις άνταποκρινομένη είς τήν 
» φιλόφρονα πρόσκλησιν τής Κερκυραϊκής Άδελφό- 
» τητος, άναθεσάσης μοι τήν έκφώνησιν τού πανη- 
» γνρικοϋ τής ήμέρας ταύτης, ύπήρξε νά έρωτήσιο 
» έμαυτόν « Δέν έχει ΰρα ή Επτάνησος Λ Αναδεί- 
» ξαόα ρήτορας οίος ό ’Ηλίας Μηνιάτης καί ό Βι- 
» κένιιος Δαμωδός, τόν όυνάμενον νά μεγαλοφω- 
» νήση τήν χαράν τών Έπτανηοίων έν τι,ι άμφιετιι- 
» ρίδι ιαύτη τής Έ νώσεως; Δέν έχουάιν αι άνθό- 
» σπαρτοί νήσοι, αϊτινες είδον γεννωμένους τόν 
» Φώσκολον καί τόν Σολωμόν, τόν Κάλβον καί τόν 
» Βαλαωρίτην, τον Λαδκαράτον καί τόν Μαρκοραν 
» ποιητήν δυνάμενον νά στολίση τήν σημερινήν 
» πανήγυριν μέ τά άνθη τών Μουσών; Καί μόνην 
» δικαιολογίαν τής έκλογής σας εύο ίσκιο, ότι ήθέ- 
» λατε νάκούσητε διά τού έμού στόματος Απ’ αυτών 
» τών ξηρών σελίδων τής ιστορίας όλίγας γοαμμάς 
» ύπομιμνησκούσας ύμάς τε καί τό Ελληνικόν, ότι 
» Λ ένωόις ύπήρξε τό φυσικόν έπακολούθημα μα- 
» κρών πόθων καί άγώνιον τού Έπτανησίου λαού, 
» ότι αί Ίόνιοι νήσοι ύπήοξάν διά παντός τοΰ χοό- 
» νοι· έλληνικαί, ότι Α γλαυκή θάλασσα ή χωρίζου- 
» σα τάς νήσους άπό τής ήπειρώτιδος έλληνικής 
» γής δέν ήδυνήθη ποτέ νά διασπάση τήν ένότητα 
» τήν ύφισταμένην έντεΰθεν καί έκεϊθεν τού Ίονίου 
» καί ότι, οίαδήποτε σημαία καί άν έκυμάτισέ ποτε 
» έπί τών έπάλξεων τών φρουρίιον τών επτά νήσων, 
» τάς καρδίας τών Έπτανησίων έδόνει είς πάν- 
» τοτε καί ό αϋτός παλμός, ό παλμός ύπέρ τής 
» Ελλάδος .  ..................................».

Γαμβέττας. — Ποό ολίγου χρόνου έτελέσθηόαν 
έν Bordeaux μετ’ Ασυνήθους πομπής καί λαμπρό
τατος τά Αποκαλυπτήρια τοΰ άνδριάντος τού Γαμ- 
βέττα, είς ά παρίόταντο ή οικογένεια Γαμβέττα, ό 
πρόεδρος τής Δημοκρατίας Κ. Loubet, ό Κ. Decrais 
συγκλητικός, ό Κ. Daney δήμαρχος τής πόλεως, 
o i πρόεδροι τής Συγκλήτου καί τής Βουλής Κ. Κ. 
Doumer καί Fallieres καί πλεΐσται άλλαι έπισημό- 
τητες.

Μεταξύ των Αγοοευσάντων συγκαταλέγεται καί ö 
ύπουργός τών Εσωτερικών ούτινος ό λόγος θαυμα- 
όίως έχαρακτήοισε τόν Γαμβέτταν.’ϊδού ό έπίλογος r

« Ό ταν ό θάνατος έψύχρανε τό πλήρες γονίμων 
ιδεών μετωπόν του, τό παν Αποτόμως άλλαξε.

»’Επειδή ό Γαμβέττας ούδένα Αδύνατο πλέον νά 
έπιάκιάση, έκαστος τώ άπέδωκε τέλος δικαιοσύνην 
καί Ανωμολόγηδεν ότι ύπήρξεν Αντάξιος τής Πα
τρίδος καί τής Δημοκρατίας. "Ολοι έκεϊνοι οί 
όποιοι έκ θλίψεως —  ά " έκ τύψεως συνειδότος — 
συνώδευσαν τό φέρετρόν του Ανεμέτοων τήν θέόιν 
τήν οποίαν κατεΐχεν εν τώ Βίω τής Γαλλίας καί 
κατενόουν ότι φαεινός Αστήρ έσβυνε.

» Καί τώρα προθυμοποιούμιθα τις πρώτος νά 
Ανακαλέση τήν μνήμην του καί τό Αμίμιιτον παρά
δειγμά του ! Είθε ή προθυμία τού νά θαυμάζωμεν 
αυτόν νά άγη είς τήν ένωσιν έκείνην τών δημο
κρατικών δυνάμεων τήν όποιαν έθεώρει τόσον άναγ- 
καίαν είς τήν πρόοδον τής Δημοκρατίας έν Γαλλία L

» Ήμεΐς οϊτινες θεωοοΰμεν τιμήν μας ότι έμεί- 
ναμεν πιστοί είς τό πολιτικόν του σύστημα καί 
τήν λατρείαν τής μνήμης του, αίσθανόμεθα άρρη
τον χαράν βλέποντες την προσέγγισιν τών διαφό- 
οων κομμάτων τής δημοκρατικής μερίδος, άτις 
προσέγγισις είναι ό σκοπός μας, προδερχομένην έκ- 
τής διδαχής τού εύγενούς βίου του. ’Εάν εΰτυ- 
χάσωμεν νά έπιτύχοιμεν τελείως τού σκοπού μας 
θά Αποδώσωμεν τήν τιμήν εις τήν μνήμην τού Αμι- 
μήτου πατριώτου όστις κατά τάς ήμέοας τής Ανεκ- 
φράστου Αγωνίας, ένεσάρκωσε τήν" ψυχήν τής  
πατρίδος, τού ΑληΑμονήτου φίλου τού όποιου ά  
άπλότης καί ή άγαθότιις συνεδέετο μέ τήν πολιτι
κήν του μεγαλοφυίαν, τού Αθανάτου διοργανωτοά 
τής Δημοκρατίας όστις έκ τού βάθους τοΰ τάφου 
του, μάς ύπαγορεύει τά καθήκοντά μας».

ΡΩΜΑΊ-ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
’ Αναάκαφαΐ έν Ρ ώ μη. —  Κατά τάς τεί,ευταΐας 

έν Ρώμμ Ανασκαφάς έγένοντο Ανακαλύψεις έν τή 
θέσει τού Forum, έξ ών μία θεωρείται πολύ σπου
δαία, ή παρά τήν βασιν τού ναού τού Άντωνίνου  
καί τής Φαντίνης.

Τρία μέτρα υπό τήν έπιφάνειαν τής Αρχαίας 
Ίεράς Όδοΰ, ι’ινεκαλύφθη σειρά τάφων, πιθανώς- 
συγχρόνων τής ίδρύσεως τής Ρώμης, καί οϊτινες 
παρουσιάζουσι τους αύτούς σχεδόν χαρακτήρας^ 
Είς τό βάθος τάφρου στηρίζεται πίθος οπτός κατα- 
λαμβάνων τήν ολην κοιλότητα καί έχων τό στό- 
μιον κεκλεισμένον διά λιθίνής πλακός. Άνυψούν- 
τες αυτήν εύρίόκομεν έντός τού πίθου πλεϊστα 
Αντικείμενα : τεφοοδό^ν, κάί.πην έξ οπτής γής 
έχούσης όυχνάκις σχήμα Αγροτικής καλύβης τών 
χρόνων έκείνων, Αγγεία διαφόρων σχημάτων, λεί
ψανα έπικηδεΐων Αναθημάτων, κόκκους σίτου κτλ.

Τά άλλοτε παρόμοια^ύρήματα έν Albano καί τά 
έσχάτως έν Grossa-Ferrata είναι τής αύτής έποχής,. 
τής έποχής τοΰ χαλκού.

• « Λ
A ra  P a d s .— "Ηρχιόαν έπίσης Αναόκαφαί πε

ριφανούς κτιρίου κατά τούς αύτοκρατορικούς 
χρόνους. _

Μεταξύ τών έπιψηφισθεισών τιμών διά τόν Αύ
γουστον ύπό τής Συγκλήτου κατά τό 13ονέτος π .Χ -
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μία ητο καί Λ Ανέγερόις Αναθηματικού ναού τις αυ
τήν τήν φρατρίαν, τοΰθ’ δπερ όμως ό Αϋγουότος ñp- 
νήθη, έπιτρέύας μόνον τήν Ανιδρυόιν βωμού ¿V  τω 
Πεδίω τοΰ "Αρεως Αφιερι· θέντος ε ις  τήν ΕΙρήνην εις 
Ανάμνηόιν της ύπ' αυτού όυντελεόθείόης είρηνο- 
ποιήόεως τού ρωμαϊκού κόόμου. Κατά διαφόρους 
έποχάς όυνελέγηόαν πλεΐΰτα τεμάχια τού βωμού 
τούτου κατανεμηθέντα όμως εις διαφόρους πόλεις 
ίδια δε είς Φί,ωρεντίαν. Πρόκειται τώρα νά καθορι- 
όθμ Λ Ακριβής θέόις και τό Ακριβές όχέδιον της Ara 
Pads τού Αΰγούότου. Έκ των πρώτων έπιτυχών 
έρευνών ίϊς έλπίόωμεν ότι τελεία έπιτυχία Οά ότεφμ 
το έργον.

a o  Ŝ> sy^. O O

1  f  Ε Κ Ι Σ Τ Η Μ Α ΐ Τ
(g j k  ^

Βιομηχανία.

ΒάμβαΟ, έχ ζΰ.Ιον. —  Ενδιαφέροντα πειράματα 
.έκτελούνται εν Βρασιλία προ; παραγωγήν τεχνητού 
βάμβακο; έκ ξύλου ελατής καί πεύκης. ούτινο; ή παρα
σκευή είναι όλιγώτερον δαπανηρά ν?,ς τοΰ συνήθους βάμ
βακο;. ‘ Ο  τεχνητός ούτος βάμβαξ παρασκευάζεται δΓ 
ένώσεως καθαράς κυτταρίνης μετά μίγματος νιτρικού και 
υδροχλωρικού ο ξέω;, χλωριούχ ου ψευδαργύρου καί προσ
θήκης πηκτώματος και ρητινελαίου οπότε σχηματίζεται 
ζύμη εξ τς έξάγουσι λεπτά; ίνας τάς όποια; πλύνουσι διά 
διαλύσεως ανθρακικού νατρίου καί έπειτα άποξηραίνουσιν 
αύτα'ς Α ί έξαχθεϊσαι ίνες βάφονται καί ύφαίνονται 
εύκόλω;.

Όόοστρωσία (ha κόμμεως έ.Ιαστιχοϋ. —  T¿ είδος 
τούτο τλ; όδοστρωσιά; άν καί ελάχιστα διαδεδομένον, 
φαίνεται παρέχον άριστα αποτελέσματα ώ ; συνάχεται εκ 
τών έκτελεσθέντων πειραμάτων εν Λονδίνω κατά τό 
1 8 8 1 . Κατά την εποχήν εκείνην καθ ην ή τιμή τού 
.ελαστικού κόμμεως ητο έπαισθητώς κατώτερα τής σηαε- 
ρινής ίξετέλεσαν όοοστρωσίαν δι’ ελαστικού κόμμεως 5 
εκατοστόμετρων πάχους έπι υποθέματος άμμοκονίας, 
εις τάς δύο όδού; τάς διερχομένας παρά το ξενοδοχείων 
E a s to n  R o a d  S ta tion . Έπειδ« δέ τά έξοδα τής 
συντηρήσεως έτησίως κατά τετραγωνικήν υάρδαν δεν 
ύπεροαίνουσι τά 35  λεπτά', το είδος τούτο τής όδοστρωσίας 
έφηρμόσθη είς πολλά; όδού; τού Λονδίνου.

Υ γ ιε ιν ή .

'Λ.ποστείρωσιχ .πωμάτωνγέχ ψε,Ι.Ιον. — Ή  χαρα
κτηριστική οσμή τήν οποίαν εχουσι πώματά τινα έκ φελ
λού καί ητις οφείλεται εί; ασθένειαν αυτού προζενουμένην 
υπό παρασιτικού μύκητας δύναται νά έκλείψρ εάν μετα- 
χειρισθώμεν άπλουστάτην μέθοδον αποστειρώσεως τών 
πωμάτων τήν τού K cu B ord a s , μέχρι τελείας καταστρο
φής τών εν τώ  φελλώ περιεχομένων σπόρων. Ή  μέθοδος

αύτη έγκειται είς το νά θερμάνωμεν τά πώματα εν κ/.ιζάνω 
εί; θερμοκρασίαν 120° βαθμών έπειτα νά ποιήσωμεν 
τέλειον κενόν ώστε νά έκδιώξωμεν ολον τον περιεχόμενο« 
αεια εί; του; πορου; τού φελλού, νά είσαγάγωμεν τότε 
υύρατμους είς τήν συσκευήν, καί νά ύψώσωμεν τιξν θερ
μοκρασίαν εί; 130° βαθμούς μέχρι τελείας αποστειρώ
σεως. Ή  αποστειρωτική αύτη μέθοδος έπρεπε νά χρη- 
σιμοποιήται διά τήν έπιπωμα'τωσιν τών οίνων καί τών 
μεταλλικών ύδάτων.

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ
Έ ίΓ ΐότή ιιη  κ α ί θ ε ω ρ ία .

............. Ζώμεν εί; λίαν ένδιαφέρουσαν εποχήν καθ'
ην, αφού είς τό πάν ένεβαθύναμεν, τό πάν κατενοήσαμεν, 
ταχύτατα έφθάσαμεν εί; βεβαιότητας καί προ πάντων 
είς εξηγήσεις, παλινδρομούμεν, διστάζομεν, καί πολλάκις 
Οιστάζομεν υπ'ερ τό δέον. Ή  σύγχυσις είναι γενική' είναι 
τό χαρακτηριστικόν τών γονίμων εποχών. Η  επιστήμη 
κυοφορεί απροσδόκητους ανακαλύψει; καί μετ’ ολίγον θά 
φερη είς φώ; θαύματα.

Κατά τον χρόνον τούτον τής ανατροπής τού καθε
στώτος οί ζηλωταί τού παρελθόντος θέλουσι νά μάς έπι- 
βάλλωσιν εκ νέου τάς παλαιάς θεωρίας περί κοσμογονίας, 
έπωφελούμενοι τής διατυπώσεως θεοοριών μή προσκτησα- 
σών ετι αναμφισβήτητου κύρος, θέλουσι νά έπαναφέρωσιν 
εν ίσχύϊ πεπαλαιωμένα; θεωρίας τών όποιων τό άοάσιμον 
είναι κατάδηλον καί αίτινες παρ’ όλους τούς δισταγμούς 
τής παρούσης ώρας δεν δύνανται νά άναγεννηθώσιν έκ 
τής τέφρα; των.

Ή  παρούσα σύγχυσις ύποκρύπτει βήμα πρός τα 
πρόσω καί ούχί παλινδρόμησιν. ( * )

L e D an tec

Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η  Ζ Ω Η

Οί Π α ν ε λ λ ή ν ιο ι  ά γ ώ ν ες . — Και έφϊτος οί Πανελ
λήνιοι Αγώνες διεξήχθηόαν έν τω Σταδίω μετά 
μεγάλης επιτυχίας. Τούς Αγώνας έλάμπουνεν Λ 
παρουόία τής Α. Μ. τής Βαόιλίόόης τής 1 Αγγλίας 
Αλεξάνδρας, ήτις ένεχείριξε τά βραδεία είς τούς 
νικητής.

Κατά Συλλόγους έλαδον έν όλω βραδεία :
Ό  Πανελλήνιος Γυμναότικός Σύλλογος 9 πρώτα 

καί 11 δεύτερα. Είς αυτόν έδόθη ένεκα τούτου καί 
έφέτος τό άγαλμα τής Νίκης.

Ό  Εθνικός 6 πρώτα καί 2 δεύτερα.
Ό  Πανιώνιος Σμύρνης 3 πρώια καϊ 2 δεύτερα.
Ό  Πειραϊκός Σύνδεόμος ί πρώτον καί 5 δεύτερα.

(*) F. Le Dantec, les Lois naturelles.
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