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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΜΑΣ
α πό τίνος τό βιβλίον διέρχεται κρίαιν καθ' δλον τον κόσμον είς βαθμόν Ανησυχητικόν. Elve

ίλάττωμα τάχα τών συγγραφέων μη δυναμένων νά ίπιτνχουν την προσοχήν τον μεγάλου 
δημοσίου; Elve τό πνεύμα τό πρακτικόν, τό ίμπορικόν και παραπολύ γήϊνον τον καιρόν μ α ς; 
Βέβαια εις την Ελλάδα τό βιβλίον ποτε δεν έστάθη είς την θέσιν τον. "Ωστε δέν πρόκειται περί 
πραγματικής- κρίσεως" πολύ περισσότερον πρόκειται περί Αντιπάθειας πρός τό διάβασμα δυσεξή
γητου.

Τά « Παναθήναια» θέλοντα νά έπιχύσουν κάποιο φώς είς ζήτημα μεγάλης ήθοκοινωνικής 
σημασίας, απευθύνουν μερικάς έρωτήσεις είς τους άναγνώσιας των, εις ιό? όποιας αϊτοί παρα- 
καλοννται ν’ Απαντήσουν. ’Επίσης θά ερωζηθοϋν διά τό ζήτημα Ιδιαιτέρως και οι συνεργάται μας, 
οΐ συγγραφείς, οί καλλιτέχναι, ο* δημοσιογράφοι όσοι, ώ ; εκ τής Ιδιότητάς των, ήμπορονν νά 
μας πληροφορήσουν πόσο διαβάζει δ κόσμος, τί συνήθως διαβάζει, ¿παρκώς, ή άνεπαρκως. Πώς 
θά ένισχυθή ή αγάπη πρός τό διάβασμα τών νεοελλήνων κ.τ.λ.

θέτομεν λοιπόν τά κατωτέρω Sρωτήματα είς τους Αναγνώστας μας, είς τα όποια θά τούς παρα- 
καλέσωμεν ν’ Απαντήσουν. "Οσαι Απαντήσεις περισσότεροι συγκεντρωθούν, τόσον θά μας είνε δυνα
τόν νά ¿ξαγάγωμεν πορίσματα χρήσιμα μάλλον. ’Απαντήσεις δεχόμεθα μέχρι τής 1 ’ Ιουλίου. Τά 
* Παναθήναια» έπιφυλάασουν είς έαυτά τό δικαίωμα νά δημοσιεύσουν τά? μάλλον χαρακτηρι
στικός Απαντήσεις. Παρακαλούμεν ίκείνονς οί όποιοι θά λάβουν την καλωσύνην ν' Απαντήσουν, 
νά περιορισθοϋν είς δλίγα καί περιεκτικά λόγια. Τά « Παναθήναια» θ ’ Αναθέσουν είς συνεργά
την των την Ικτίμησιν τών Απαντήσεων, ό όποιος καί θά γράψη τό συμπέρασμα τής δλης 
ίρεύνης.

α) Διαβάζετε πολύ ή δλίγον;  Καί τί συνήθως ;
β ) Τά Αναγνώσματά σας ζητείτε είς ίφημερίδας, είς περιοδικά, ή μήπως είς βιβλία;
γ ) Είς τά? εφημερίδας, είτε είς τά περιοδικά, τί σάς Ινδιαφέρει περισσότερον; Κατά αυνέ 

πειαν, τί διαβάζετε; Έκ τών Αναγνωσμάτων σας ποιον ήτο που σάς έκαμε την μάλλον διαρκή 
ίντύπωσιν;

δ )  Διατί διαβάζετε; μήπως διότι Απολαύετε, ή μήπως διότι νομίζετε ότι ώφελεΐσθε;
«) Διαβάζετε κατά προτίμησιν ελληνικά ή ξένα— εφημερίδας, βιβλία ή περιοδικά — ;

ΤΑ <Π ΑΝ ΑΘ Η Ν ΑΙΑ»



Ο Ε Ρ Ρ Ι Κ Ο Σ  ΙΨΕΝ

Ο Έρρΐκος Ίψεν άπέθανε την 11)24 του 
μηνός τούτου είς ήλικίαν 78χρόνων,άφού 

πρό καιρού έπαυσεν η καλλίτερα έτελείωσε τό 
μέγα φιλολογικόν εργον του. Καί μαζί με τήν 
συναίσθησιν τής άξίας καί τήν ίκανοποίησιν 
τής εκτελέσεως, καί ακόμη μαζί μέ τήν νίκην 
καί τήν δόξαν ένώθη τώρα ή ευθανασία, τών 
άγαϋών τό &ειόιερυν, διά να πλεχθή δ ατίμη
τος στέφανος διά τον εξαιρετικόν άνθρωπον, 
πού νικητής επανήλθεν είς τούς κόλπους τού 
αιωνίου. ’Ολίγοι άπό τούς υπέροχους ήμπόρε- 
σαν ωσάν ό Ίψεν, νά επιδιώξουν άδιάκοπα 
τήν πραγματοποίησιν τού μεγάλου ιδανικού 
των καί νά τήν έπιτύχουν, καί ακόμη όλιγώ- 
τεροι έφθασαν ωσάν αυτός νά ΐδουν άναγνω- 
ρισμένον καί πολύδοξον τό τελειωμένον εργον 
αυτών, νικηταί απαλλαγμένοι άπό κάθε τύψιν 
έκ τής νίκης καί άσφαλισμένοι άπό κάθε τής 
τύχης άντίδρασιν.

’Βγεννήθη τό 1828 είς τήν Θΐί.ίβη, μικράν 
πολιτείαν τής Νορβεγίας. Ό  πατέρας του, ό
πως δλοι σχεδόν οί πρόκριτοι τής δίνίθΐϊ, ή- 
τον ξυλέμπορος και φαίνεται δτι εύδοκιμούσεν, 
ώστε νά ζή άνετα. Ή τον φαιδρός πάντοτε καί 
άγαπούσε νά σατυρίζη. Α π ’ εναντίας ή μητέρα 
τού Ίψεν ήτο σιωπηλή, σκυθρωπή καί με 
πολλήν λουθηρανικήν αυστηρότητα, δπως πολ
λοί εΰρίσκονται έκεί, διότι ή Skiθn είναι ή 
πατρίδα τού Ι,βη ΐη ΐθ Γ β , τού αυστηρότερου δια- 
μαρτυρομένου θεολόγου, καί ζοΰν άκόμη έκεΐ 
μέ τάς άναμνήσεις του

’Ολίγον γνωστή λεπτομέρεια διά τήν κατα
γωγήν τού Ίψεν είναι δτι αύτός, δ κατ’ Ιξο- 
χήν Νορβεγός ποιητής, ό άντιπροσωπεύων 
παραπάνο) άπό κάθε άλλον τό νορβεγικόν αί
σθημα καί τήν νορβεγικήν εμπνευσιν (διότι 
ή σκέψις του είναι γενικωτέρα καί κοσμοπο
λίτικη) δεν είχε. μέσα του ρανίδα καν νορβε- 
γικού αίματος. Ό  τρίτος πάππος του ήτο Δα
νός ναυτικός, καί είς τό Βέργεν, την παράλιον 
νορβεγικήν πόλιν, ένυμφεύθη τό 1726 μίαν 
Γερμανίδα. ”0  υιός αυτού ’Ερρίκος Πέτερσεν 
“Ιψεν, πλοίαρχος επίσης, Ινυμφεύθη τήν δε
σποινίδα Βένχε Ντίσιγκτον άπό τήν Σκωτίαν, 
καί ό υίός αυτού Έρρΐκος, πάππος τού "Ιψεν, 
έπήρε γυναίκα γερμανίδα είς τό Σκίεν, πλοίαρ
χος δέ έπνίγη είς Γκρίμσταδ Ά π ό τήν παρά- 
δοσιν τού ναυαγίου αυτού ό “Ιψεν Ινεπνεύσθη

τό πλέον δυνατόν ποίημά του, τό T e r je -V ï-  
gen  Κ

Τέλος δ πατέρας τού ποιητόύ, Κνούδ ’Ί 
ψεν, ενυμφεύθη τήν Μαρίαν - Κορνηλίαν Ά λ -  
τεμβουργ, θυγατέρα πλουσίου γερμανού εμ
πόρου.

AÎ πνευματικοί Ιδιότητες είναι κληρονομιά, 
κατά τον λεγόμενον νόμον τού αταβισμού; άπό 
τάς γυναικείας προγόνους, καί οί βιογράφοι 
τού Ίψεν, άκολουθούντες τόν συρμόν τής κλη- 
ρονομικότητος, ευρίσκουν πώς δ ποιητής έχον
τας προγόνους Σκωτίδας καί Γερμανίδας, έκλη- 
ρονόμησεν άπό τάς πρωίας τόν πουριτανισμόν 
καί τόν ιδεαλισμόν, πού χαρακτηρίζει τούς 
Σκότους, καί άπό τάς δευτέρας τήν κλίσιν του 
είς τόν ρεμβασμόν καί εις τήν μεταφυσικήν, 
τήν Ιξαιρετικά άγαπητήν είς τούς Γερμανούς. 
Ά π ό τούς άρσενικούς προγόνους του — λέ
γουν — έκληρονόμησε τήν άγάπην τών ταξει- 
διών, τήν ενεργητικότητα καί τόν κοσμοπολι
τισμόν, πού τόν έκαμε νά ύπομείνη είκοσι 
χρόνων άπομάκρυνσιν άπό τήν πατρίδα του. 
Τό βέβαιον είναι δτι δ Ίψεν είχεν δλα αυτά 
τά Σκωτικά καί τά Γερμανικά καί τά Δανικά 
χαρίσματα, καθώς καί πολλά άλλα, πού Ιδω- 
καν είς τό εργον του τήν σφραγίδα τής με- 
γαλοφυΐας, μάλιστα δέ ιδιαιτέρως είχε τήν άρ- 
μονικήν καί φωτισμένην λιτότητα τού άρχαίου 
ελληνικού πνεύματος.

Ή  οικογένεια του είχε καλήν υπόληψιν. ”0  
Ίψεν ώς πρός αύτό καί ώς πρός τούς παιδι
κούς χρόνους του γράφει τά έξης εύθυμα είς 
τόν βιογράφον του 'Ερρίκον Jaeger, πού 
τού έζήτησε πληροφορίας.

« 'Όταν εδώ καί μερικά χρόνια οί δρόμοι 
τής γενεθλίου μου πολιτείας έβαπτίσθησαν ή 
ξαναεβαπτίσθησαν, ένας δρόμος επήρε τό όνομά 
μου. "Οχι μόνον εφημερίδες μοΰ τό άνήγγει- 
λαν, άλλά καί ταξειδιώται άξιόπιστοι μοΰ έφε
ραν τήν εΐδησιν. Είναι, ώς μοΰ είπαν, δ δρό
μος πού πηγαίνει άπό τήν αγοράν είς τόν λι
μένα. Ά ν  αύτός είναι, άδικα τού έδωκαν τό 
όνομά μου, διότι ούτε εγεννήθηκα ούτε εκα- 
τοίκησα ποτέ Ικεΐ. ’ Απ’ εναντίας είδα τό φως 
κοντά είς τήν άγοράν, εις ένα σπίτι πού λέγε
ται τού Στόκμανν. Τό σπίτι μας ήταν κοντά

1 Ib sen  : P oésies com p lètes : μετάφρασις Col- 
leville  et Zep elin  : Ικδοσις τής «P lu m e» 1903.
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είς τήν Ικκλησία, πού δ υψηλός πύργος της 
εκινούσε τήν προσοχήν. Δεξιά ήτο τό κράτη- 
τήριον, άριστερά τό δημαρχεΐον, μέσα εις το ο
ποίον ήτον ή φυλακή καί τό άσυλον τών τρελ- 
λών. Ά π ό  τό άλλο μέρος τής πλατείας τό 
λύκειον καί τό κοινοτικόν σχολεΐον. 'Η  εκκλη
σία ήτο είς τό μέσον τής πλατείας. 'Η  πρώτη 
θέα πού είχα είς τόν κόσμον, ήταν ό σωρός 
αυτός τών πετρών χωρίς πρασινάδα καί χωρίς 
δρίζοντα. Κάποιος ύπόκωφος και φοβερός θό
ρυβος έβογχούσε άκατάπαυστα ωσάν βογκητόν 
γυναικών ή ωσάν θλιβερόν παράπονον. Ή τον 
τό βούτό τών μικρών καταρρακτών ενωμένο 
μέ τό παραπονετικόν τραγούδι τών σχιστηρίων 
ξύλου, τά δποία έδούλευαν έξω τής πόλεως. 
Καί άργότερα δέν ήμποροΰσα νά διαβάσω 
τήν έξιστόρησ.ιν τών τελευταίων βασάνων ενός

καρατομημένου, χωρίς νά ένθυμηθώ τό άνεβοκα- 
τέβασμα τών πριονιών είς τά σχιστήρια εκείνα.

« Ή  σπουδαιότερα οικοδομή τής πόλεως ήτον
ή εκκλησία.................Τό μαύρον μορμολύκειον
ενός σκύλλου επάνω είς τόν πύργον τής !κ- 
κλησίας, διά τό όποιον μού είχαν διηγηθή κά
ποιαν παράδοσιν, έκεντούσε περισσότερον άπό 
κάθε άλλο πράγμα τήν φαντασίαν μου. Έ -  
ζούσε, λέγουν, δ σκύλλος άλλοτε μέ τόν νυκτο
φύλακα τής εκκλησίας, πού ψηλά άπό τόν 
πύργον έλεγε τάς ώρας τό βράδυ, ρίπτοντάς 
τας είς τό κενόν τής νυκτός. 'Ο κόσμος τόν 
έβλεπε σπανιώτατα. Μάλιστα μόνον μίαν φο
ράν. Μίαν νύκτα τού τέλους τού Δεκεμβρίου, 
την στιγμήν πού έφώναζε τήν πρώτην ώραν 
τού χρόνου, βλέποντας πού ό σκύλλος άπό 
κάτω τόν έκύτταζε μέ τά κόκκινα μάτια του 
προσηλωμένα επάνω του, έπεσε κάτω καί ε- 
σκοτώθηκε, καί άπό τότε κανένας νυκτοφύλα
κας δέν φωνάζει άπό τό μέρος εκείνο τάς ώ 
ρας 'Η  υπηρέτρια μας κάποιαν ήμερα
μέ είχεν ανεβάσει |κεί επάνω καί κρατώντας 
με άπό πίσω, μού έδωκε τήν άδειαν νά κρε- 
μασθώ πρός τό κενόν. Θυμούμαι πόσον μού 
Ιπαραξοφάνη πού έβλεπα τό άποπάνω μέρος 
τών καλυμμάτων τών διαβατών. . . .  Αίφνης 
είδα δλον τόν κόσμον νά τρέχη πρός τό σπίτι 
μου. . . ’Ελησμόνησα τί έγινε κατόπιν. Ά ργό
τερα μού είπαν πώς ή μητέρα μου βλέποντας 
με έκεΐ υψηλά έτρόμαξε. δυνατά καί έλιποθύ- 
μησε καί πώς ξαναβλέποντας με κοντά , της μέ 
άγκάλιασε μέ κλάματα. Ά π ό τότε δέν ήμπο- 
ρούσα νά υπάγω πρός τήν άγοράν χωρίς νά 
κυττάξω σάν υπνωτισμένος τό παραθυράκι τού 
καμπαναριού ύψηλά, καί μού έφαίνετο πώς 
είχε δι’ εμέ αύτό καθώς διά τόν μαύρον σκύλ- 
λον κάποιαν Ιδιαιτέραν σημασίαν.

«"Εχω άκόμη άλλην μίαν ένθύμησιν εκείνου 
τού καιρού. Είς άνάμνησιν τής βαπτίσεώς μου 
είχα λάβει έν άσημένιο μετάλλιον πού είχεν 
επάνω τήν κεφαλήν ανθρώπου μέ υψηλόν μέ- 
τωπον, άετώδη μύτην, γυμνόν1 λαιμόν καί πού 
μού έκανεν έκπληξιν. 'Η  ύπηρέτριά μας μού 
έμαθε πώς τό μετάλλιον είχεν Ιπάνω τόν Φρει
δερίκον Ρέξ. Μιά φορά, πού έπαιζα μέ τό 
μετάλλιον, μού εξέφυγε καί έχάθη είς μίαν 
τρύπαν τού πατώματος. Πιστεύω πώς οί γονείς 
μου έκριναν ώς άπαίσιον οιωνόν τό χάσιμον 
τού βαπτιστικοΰ μου μεταλλίου καί έβγαλαν 
τάς σανίδας καί μέ πολλήν έπιμέλειαν τό άνα- 
ζήτησαν. Μάταια όμως. 'Ο  Φρειδερίκος Ρέξ 
δέν ξαναήλθεν εις τό φως.



100

«Διά πολύν καιρόν κατόπιν ¿νόμιζα τόν εαυ
τόν μου μεγάλον ένοχον, καί δταν έβλεπα τόν 
άστυφύλακα έτρεχα νά κρυφθώ άπό κάτω από 
τό κρεββάτι ε!ς τό μικρόν δωμάτιόν μου.

«Δεν έμείναμεν πολύ είς τό σπίτι αυτό τής 
πλατείας. Ό  πατέρας μου αγόρασε πλέον εύ- 
ρύχωρον σπίτι, δταν ήμουν τεσσάρων χρόνων. 
Τό σπίτι αυτό είχε προαΰλιόν επάνω εις τόν 
δρόμον και ήταν είς τό ύψηλότερον μέρος τής 
πολιτείας. Τά δωμάτιά του ήσαν ευρύχωρα και 
πολλά, κρί επειδή ήρχετο πολύς κόσμος ημείς 
τά παιδιά δέν έμέναμεν πολύ είς τό σπίτι. . »

Καί ό Τψεν εξακολουθεί τοιουτοτρόπως 
διηγούμενος τά των παιδικών του χρόνων, ποϋ 
δέν είχαν τίποτε τό έξαιρετικόν ούτε ώς πρός 
τήν οικογένειαν του ούτε ώς πρός αυτόν.

Έν τούτοις άπό τήν κοινοτοπίαν εκείνην 
τής παιδικής ζωής του, άπό τό ασφυκτικόν καί 
πεζόν περιβάλλον τής μικρός πολιτείας, εύρή- 
κεν ό ποιητής έπειτα υλην διά τά τρία του 
έργα: τόν «B rand» πού παρουσιάζει τάς αύ- 
στηράς λουθηρανικός ιδέας, τού συμπατριώτου 
του πάστορος Λάμμερς, τόν « Peer G y n t» 
ποΰ έχει λεπτομέρειας τής πολυτελούς πατρικής 
οίκίας καί τήν «Ένωσιν των νέων» τήν 'Αρι- 
στοφάνειον σάτυραν, ποΰ γελοιοποιεί τάς μι
κρότητας των προυχοντίσκων τής Σκίεν.

Τό 1836 — ήτο τότε ό Τψεν οκτώ έτών — 
συνέβη είς τήν οίκογένειάν του καταστροφή. 
Ό  πατήρ του έπτώχευσε καί έκαμε συμβιβα
σμόν, κατόπιν τού οποίου ήναγκάσθησαν νά 
μετοικήσουν είς μικρόν Ιδιόκτητον σπίτι' τών 
περιχώρων. Ή  ζωή εκεί Ιπέρασε πιωχικά καί 
ό Ερρίκος, πρωτότοκος τής οικογένειας, <ιί- 
σθάνθη περισσότερον τήν μετατροπήν της τύ
χης. Άπέφευγε τόν κόσμον. Κατεγίνετο, όπως 
γράφει ή αδελφή του, είς τό διάβασμα βιβλίων, 
περιηγήσεων καί ταξειδίων καί εύρισκε κάποτε 
εύχαρίστησιν είς τό νά κατορΟώνη παιγνίδια 
ταχυδακτυλουργίας. Συχνά έζωγράφιζεν ανθρώ
πους καί έκαμνε χάρτινα ανδρείκελα, είς τά 
όποια έδιδεν έκφρασιν μέγάλης χαράς ή μεγά
λης λύπης, στάοιν αρχοντιάς ή ταπεινότητος 
— πρώταιαύταίάπόπειραιτοΰ μέλλοντος σκηνο
θέτου τής Βέργεν, ώς γράφει ό Jaeger. Τό 
1842 έγύρισεν από τήν εξοχήν ή οικογένεια 
Τψεν είς τήν Σκίεν, καί ό ποιητής έμβήκεν 
είς μίαν θεολογικήν σχολήν. Έκεΐ έμελετοΰσε 
μέ ζήλον τήν ιστορίαν καί τά θεολογικά, μά
λιστα τήν Βίβλον, τής όποιας αί άναμνήσεις 
φαίνονται ζωηραί είς τά έργα του.

Μετά τρία έτη ή οίκογένειά του έκρινεν δτι

δ Ερρίκος έπρεπε να κατβγίνη είδικώς είς 
κανέν επάγγελμα, καί αύτός έδιάλεξε τήν ζω
γραφικήν. Καμμία είκών άπό δσας Ιζωγράφισε 
δέν σώζεται, άλλ’ ό παλαιός βιογράφος του 
Botten H ansen 1 ισχυρίζεται οτι δ ποιητής 
έδειξε ζωγραφικόν τάλαντον ίσχυρότατον. 'Ο
πωσδήποτε βέβαιον είναι δτι είχε μεγάλην 
αγάπην καί βαθείαν γνώσιν τής ζωγραφικής, 
ώς φαίνεται άπό τήν πινακοθήκην εικόνων 
τής ’Αναγεννήσεως, ποϋ ¿σχημάτισε κατόπιν μέ 
πολλήν έπιμέλειαν καί πολλάς δαπάνας καί 
ποΰ τήν μετέφερε δπου ¿πήγαινε. Ό  Γεώργιος 
Brandts, δ μέγας κριτικός φιλολόγος καί φί
λος τοΰ 'Τψεν, ποΰ έχει κάμει τήν καλλιτέ- 
ραν ίσως βιογραφίαν αύτοΰ, γράφει διά τήν 
πινακοθήκην αυτήν. «Τήν τελευταίαν φοράν, 
ποΰ τόν είδα είς τήν Δρέσδην, τόν Ιρώτήσα 
δν κανέν άπό τά έπιπλα ποΰ ήσαν εκεί ήτον 
ίδικόν του καί μοΰ έδειξε τότε τάς είκόνας 
κρεμασμένος γύρω- καί βλέποντας αύτάς μέ α
γάπην μοΰ άπήντησε: Ιδού δλη μου ή περι
ουσία».

Έν τούτοις είς ηλικίαν δεκαέξ χρόνων πα· 
ρήτησε τήν ζωγραφικήν, διότι εύρήκε θέσιν ώς 
βοηθός φαρμακείου είς τό Grimstad, ένα πα
ράλιον χωρίον μέ 800 κατοίκους, δπου έπέρασε 
πέντε ολόκληρα χρόνια. Ό  Τψεν ύπέφερε πολύ 
άπό τήν περιωρισμένην εκείνην ζωήν καί διεσκέ- 
δαζε γράφοντας στίχους καί μελετώντας Ιατρικά 
βιβλία. Διότιοίπόθοι του είχαν μεταβληθή καί 
ό σκοπός του ήτον νά λάβη δίπλωμα ιατρού. 
Συγχρόνως ή πολιτική άρχισε νά τόν συγκινή. 
Τήν Νορβεγίαν τότε είχαν οί Δανοί, άλλά κά
ποιον αίσθημα ανεξαρτησίας είχεν άρχίσει νά 
φανερώνεται άπό τούς νέους, καί ό Τψεν είς 
τό χωριδάκι ήταν ό θερμότερος κήρυξ τοΰ 
αισθήματος αύτοΰ.

Ό ταν τό 1848 ή Ουγγαρία έκαμεν Ιπανά- 
στασιν κατά τής Αυστρίας, ό "Ιψεν είκοσι χρό
νων μόλις έγραψε μακρόν θαυμάσιον ποίημα 
Ινθαρρύνοντας τήν έπανάστασιν. Καί τόν Ιπό- 
μενον χρόνον άφοΰ ή Ιπανάστασις εκείνη έ- 
πνίγη μέσα είς τό αίμα, πάλιν έγραψεν Ιμπνευ- 
σμένους στίχους διά τούς νικηθέντας. Τότε 
έγραψε καί δώδεκα σοννέτα διά τόν Δανο-γερ
μανικόν πόλεμον μέ τόν τίτλον «Ξυπνήσατε, 
Σκανδιναυοί».

"Υστερα τοΰ έτυχε νά μελετήση τήν βιο
γραφίαν τοΰ Κατιλίνα άπό τόν Σαλούστιον 
καί τούς σχετικούς λόγους τοΰ Κικέρωνος, καί

1 Illustreret Nyhedsblad (1863).
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άπό τήν μελέτην αυτήν έλαβε τήν έμπνευσιν 
τοΰ πρώτου δραματικού έργου του, ποΰ έγραψε 
κατόπιν καί ποΰ παρουσιάζει τόν διεφθαρμέ- 
νον Ρωμαϊον επαναστάτην μέ ψυχικήν άξίαν 
καί μέ πόθον τής ελευθερίας— δλως διόλου 
διαφορετικόν άπό τήν ιστορικήν παράδο.σιν. Τότε 
έγραψε και έν λυρικόν διά τόν Oehlenchloe- 
g er  ποίημα, τό όποιον, δπως πολλά ά'λλα έργα 
του εκείνης τής εποχής, δέν έτυπώθη. Τό χαρα
κτηριστικόν τών ποιημάτων Ικεΐνων— άπό τά 
όποια εδρήκεν είκοσι Ιξ ανέκδοτα καί έτύπω- 
σεν ό κ. Jaeger —  είναι δτι δέν άκολουθοΰν 
τόν μεσαιωνικόν ρομαντισμόν, ποΰ επικρα
τούσε τότε καί είς τήν Νορβεγίαν, άλλά πραγ
ματεύονται διά τά νέα γεγονότα καί τάς νέας 
ίίέας. Είναι δέ άποκλειστικώς σχεδόν υποκει
μενικά, ελεγειακά μάλλον παρά σατυρικά, άπαι- 
σιόδοξα περισσότερον παρά φαιδρά. Ή  βα- 
θεΐα άνιίληψις τοΰ Τψεν, που κυριαρχεί εις 
τά κατόπιν έργα του, πώς ή ευτυχία έγκειται 
είς τόν άγώνα καί δχι εις τήν νίκην, είς τήν 
ένέργειαν και δχι τήν πραγματοποίησιν τοΰ 
έπιδιωκομένου, ευρίσκεται άόρισιος άκόμη 
είς τά νεανικά του εκείνα ποιήματα. Είς τούς 
στίχους, ποΰ απευθύνει πρός τό έθνος του, 
δέν όμιλεΐ διά τό παρόν παρά διά νά Ιπικα- 
λεσθή τάς ήραηκάς άναμνήσεις τοΰ παρελθόν
τος, λέγοντας πώς ένας λαός δταν χάση τήν 
υπερηφάνειαν καί τήν χαράν άπό τήν Ινθύ- 
μησιν ενδόξου παρελθόντος, είναι λαός άξιο- 
λύπητος ! «Καί δταν δλα χαθούν — λέγει κά
που—  ή ένθύμησις αυτών είναι κτήμα αιώ
νιον, κάτι έξευγενισμένον καί άπαλλαγμένον 
άπό τήν σύντομον διάρκειαν».

Τά χαρακτηριστικά τοΰ μεγάλου τραγικού, 
ό σκοτεινός φόβος καί ή θλιβερά φρίκη —  αι
σθηματική φανέρωσις τών γενικωτέρων άντι- 
λήψεων περί τοΰ συνόλου τών πραγμάτων —  
καί άκόμη κάποιος μύχιος σεβασμός τοΰ μοι
ραίου επικρατούν καί είς τάς πρώτας έκείνάς 
Ιμπνεύσεις τοΰ ποιητοΰ. Ζωηρά μυθοπλαστία, 
χαρακτηριστική τής σκέψεως τών λαών, ποΰ 
ζοΰν είς τά πολύ θερμά καί τά πολύ ψυχρά 
κλίματα —  διότι τήν αρμονίαν τών χρωμά
των καί τών σχημάτων καί τών μύθων μόνον οί 
προνομιούχοι τής Μεσογείου λαοί έπαρουσία- 
σαν —  μυθοπλαστία βγαλμένη άπό τήν άορι- 
στίαν καί τήν σκληρότητα τοΰ περιβάλ
λοντος—  υπάρχει είς τά ποιήματα καθώς καί 
είς πολλά τών κατόπιν δραματικών έργων 
τυΰΤψεν. Εις ένα τραγούδι του « τής νύχτας» 
λέγει:

« Μεσάνυχτα χτυπάν καί εις τό κοιμητήρι 
Βγαίνουν οΐ νεκροί κι’ αρχίζουν νά χορεύουν. 
Μίαν ώρα όλάκερη τά κόκκαλα τους κινούνται

[ ρυθμικό
Καί §νας κρότος οάν τυμπάνων ήχολογα άπό τά

[καύκαλά των.

Είς άλλο του τραγούδι, άμφιβάλλοντας ά
κόμη διά τήν άξίαν του, λέγει:

« Μοιάζει ή σκέψι μου τό ζωηρό κύμα 
Ποϋ σπάζει Ιπάνω στό βράχο τόν ακίνητο 
Καί κανένα άχνάρι δεν άφήνει καί καμμιάν Ιν-

[θνμησιν ».

Μετά τήν διαμονήν πέντε χρόνων είς τό 
Grim stad έπήγεν ό Τψεν είς. τήν Χριστια- 
νίαν τό 1853 διά νά τελειώση τάς σπουδάς 
του. Θέλοντας νά προετοιμασθή γρήγορα δι’ 
Ιξειάσεις, έπήγεν οίκότροφος είς εν φροντιστή- 
ριον. Εκεί Ιγνώρισε συμφοιτητάς τόν κατόπιν 
μεγάλον συγγραφέα Βγιόρνσον καί. τόν Όλαφ- 
σον Βίγνιε, μέ τούς όποιους έγεινε φίλος. Καί 
επειδή δέν είχε τά χρηματικά μέσα νά παρακο- 
λουθήση διά πολύν καιρόν τάς φροντιστηρια
κός άσκήσεις, έδωκεν έπειτα άπ’ ολίγους μήνας 
Ιξετάσεις, οχι μέ πολλήν επιτυχίαν.

Έν τφ μεταξύ είχε γράψει είς στίχους τόν 
«Κατιλίναν», τό πρώτον δράμα του, καί κα
τόπιν τόν «Τούμουλους», μονόπρακτον εργον, 
εις τό όποιον έμιμήθη κάπως τόν Δανόν ποιη
τήν O elenshloeger, παρουσιάζων είς τήν σκη
νήν τούς Βίκιγκς - τούς άρχαίονς δηλαδή Νορ- 
μανδούς ήρωας.Ό Χριστιανισμός καί ή παλαιά 
θρησκεία τοΰ Όδέν, ήτοι ό προμεσαιωνικός 
θρύλλος καί ή μεσαιωνική παράδοσις εύρίσκον- 
ται άντιμέτωποι είς τό δραμάτιον αυτό τού 
“Ιψεν, τό όποιον έστάλη είς τήν διεύθυνσιν τοΰ 
μεγάλου θεάτρου τής Χριστιανίας καί έγινε 
δεκτόν, παρασταθέν τήν 26 Σεπτεμβρίου τοΰ 
1850 διά πρώτην φοράν.

Μαζί μέ τόν στενόν φίλον του καί θαυ
μαστήν Schillernd, ποΰ τόν είχε βοηθήσει 
χρηματικώς διά τήν έκδοσιν τοΰ Κατιλίνα, ¿κα
τοικούσε τότε ό "Ιψεν είς ένα δωμάτιον πτω
χικής συνοικίας τής Χριστιανίας. Τά κέρδη άπό 
τήν παράστασιν τοΰ Tum ulus ήσαν μετριώ- 
τατα καί τοΰ Schulerud τά χρήματα ήσαν 
πολύ ¿λίγα, ώστε οί δύο φίλοι εζοϋσαν μέ στε
ρήσεις. Συχνά, δπως βεβαιόνει ό βιογράφος 
τοΰ Τψεν κ. Botten Hansen, έξηροδει- 
πνοΰσαν.
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“Ενας άλλος Ακόμη έκαμε παροδικήν εντύπω- 
οιν είς τον Ίψ εν.Ό  φοιτητής Θεόδωρος Alid- 
gaard, σοσιαλιστής και δπαδός τού εργατι
κού κόμματος. “Ελαβε μέρος τότε εϊς τήν σύν
ταξιν τής σοσιλιαστικής έφημερίδος καί Ιπή- 
γαινεν είς τάς συνελεύσεις τού σοσιαλιστικού 
συλλόγου, χωρίς εν ιούτοις νά δείξη ποτέ σο
σιαλιστικά φρονήματα. '  Η αστυνομία επί τέ
λους κατέσχε τήν Ιφημερίδα, και τά φιλολο
γικά χειρόγραφα τού Ίψεν, χωρίς νά είναι Ιπι- 
λήψιμα, δλίγον έλειψε νά χαθούν μαζί μέ τά 
άλλα τής έφημερίδος είς τά Αστυνομικά υπό
γεια.

Ό  ποιητής είχε προς τούτοις φίλους τήν 
εποχήν εκείνην τον Botten Hansen καί τον 
συγγραφέα O lafson V inje μέ τούς οποίους 
συνεταιρικώς έξέδωκε μικράν φιλολογικήν εφη
μερίδα υπό τόν τίτλον Manden. Oí δύο σύν
τροφοί του ήσαν μεγαλείτεροι τήν ηλικίαν, καί 
μολονότι δέν είχαν οπως 6 Ίψεν φιλολογικήν 
έπιτυχίαν, ήσαν πλέον μορφωμένοι καί συνετοί. 
Καί οί δύο έπέδρασαν πολύ είς τήν πνευματι
κήν άνάπτυξίν του. 'Ως φιλολόγος κριτικός τότε 
ό “Ιψεν ήτο Ιπιθετικός καί βίαιος εναν
τίον των συντηρητικών καί Ακόμη εναντίον τών 
ριζοσπαστών. Ό π ω ς είς τήν πολιτικήν εύρισκε 
καί είς τήν φιλολογίαν οτι έ’λειπεν ή τόλμη, ή 
άκρα ελευθερία τής σκέψεως καί ή ειλικρίνεια. 
Καί τότε, προκειμένου περί τών λεγομένων φι
λελευθέρων, έγραψε είς στίχους διά μελόδραμα 
τήν Νόρμαν ή «τούς έρωτας ενός πολιτικού» 
κατά τήν παρωδίαν τής Νόρμας τού Bellini.

Είς τήν Manden Ιδημοσιεύθησαν καί τά 
πρώτα τραγούδια τού “Ιψεν, τά περισσότερα 
λυρικά. Είς τά παλαιότερα μιμείται τόν δανόν 
Oehlenschloeger καί είς τά μετέπειτα τόν Pa- 
lu d a n -M üller καί είς «τόν Κύκνον» του τόν 
Νορβηγόν Munch.

Ύ στερ’ απ’ ολίγους μήνας ή M anden Ιβα- 
πτίσθη μέ άλλον τίτλον «Andhrim m er» καί 
έγεινεν έπιθεώρησις πολιτικοφιλολογική, χωρίς 
νά έ’χη περισσοτέραν επιτυχίαν, διότι ποτέ δέν 
άπέκτησε περισσοτέρους τών εκατόν συνδρο
μητής· εως οΰ μετά εννέα μήνος έπαυσεν ή 
έκδοσίς της.

Ή το  τότε ένάμισυ χρόνον είς τήν Χριστια· 
νίαν δ "Ιψεν καί διαδοχικώς έκαμε τόν δρα
ματικόν συγγραφέα, τόν λυρικόν ποιητήν, τόν 
άρθρογράφον, τόν χρονογράφον, τόν σατυρι
κόν, τόν κριτικόν, χωρίς νά δυνηθή νά εξα
σφάλιση τοιουτοτρόπως τά μέσα τής ζωής. “Ολα 
αύτά δμως έπροκάλεσαν κάποιον θόρυβον καί

τόν έκαμαν φιλολογικήν προσωπικότητα μι
κρός πόλεως, ώστε δταν τό νέον θέατρον τής 
Βέργεν έλαβεν άνάγκην ενός διευθυντού τής 
σκηνής, άπετάθησαν είς αύτόν.

Άνέλαβε τό έπάγγελμα αυτό τόν Νοέμβριον 
τού 1851 καί τόν Ιπόμενον χρόνον τού έδόθη 
1000 φράγκων αποζημίωσες διά νά ταξειδεύση 
καί νά διδαχθή είς ξένα θέατρα τήν σκηνο
θεσίαν. Έπήγε τρεις μήνας είς Κοπεγχάγην, 
είς Δρέσδην καί είς Βερολινον καί έξανσγύρι- 
σεν είς Βέργεν μέ τήν ύποχρέωσιν νά μείνη · 
πέντε χρόνους διευθυντής τής σκηνής τού θεά
τρου μέ τον πτωχόν μισθόν 1500 φρ. Ιτησίως. 
Ώφελήθη δμως άλογάριαστα ώςδραματικόςσυγ- 
γραφεύς από τό επάγγελμά του Ικεινο. πού τό 
έκαμε δέκα χρόνια είς διάφορα θέατρα τής 
Νορβεγίας, διότι άπέκτησε τελείως τήν γνώσιν 
τής σκηνής, ώστε δλα τά έργα του κατόπιν 
νά είναι σκηνικώς τεχνικώτατα.

Τήν εποχήν εκείνην είς τήν Νορβεγίαν είχε 
γεννηθή ισχυρά ροπή διά κάθε τι εθνικόν—  
τάς έθνικάς παραδόσεις, τά εθνικά τραγούδια, 
τήν εθνικήν μουσικήν — πού έφανέρωνε κά
ποιον σωβινισμόν, σχεδόν γελοΐον. Ό  “Ιψεν 
θέλοντας νά Ικμειαλλευθή τόν ενθουσιασμόν 
αύτόν. έγραψεν επάνω είς εθνικόν παραμύθι 
ένα έργον «Ή  νύκτα τού 'Αγίου Ίωάννου»' 
μίμησιν κατά τό πλεΐστον τού «'Ονείρου θερι
νής νυκτός» τού Σαίξπηρ. Παρεστάθη είς τό 
θέατρον τής Βέργεν τήν 2 Ίανουαρίου 1853 
καί ούτε επέτυχεν ούτε κατόπιν έτυπώθη.

Ύστερα από δύο χρόνια έδωκεν είς τό αυτό 
θέατρον τό πρώτον άρτιον δράμα του « Ma
dam e Inger à Ostraat», είς τό όποιον ζω 
γραφίζει συγκινητικά τήν παρακμήν τής Νορ
βεγίας είς τούς χρόνους τής ’Αναγεννήσεως καί 
όμιγεί μέ ένθουσιασμόν διά τούς άγώνας τών 
Νορβεγών τού 14ου αίώνος διά τήν Ανεξαρ
τησίαν των.

Τό 1856 έγραψε δύο άλλα δράματα « Ή  
εορτή είς Σολχώγκ» ή «εορτή τού ήλιολούστου 
βουνού» πού βασίζεται είς Αρχαία δημοτικά 
τραγούδια τής Νορβεγίας καί τόν « Όλάφ 
Λίλλη Κράνς» κωμψδίαν έπί τών Νορβεγικών 
Ιπίσης παραδόσεων μέ κάποιον δμως φιλο
σοφικόν πνεύμα.

Τήν εποχήν Ικείνην δ Ίψεν Αγάπησε ζωηρά 
τήν θυγατέρα τού πάστορος Thoresen, καί 
Από τήν Αγάπην αυτήν εμπνευσμένος έγραψε 
τήν «Εορτήν είς τό Σολχώγκ» πού φανερώ
νει Ικεΐ τύπους κτηνωδίας συνάμα καί Αγάπης, 
τελειόνοντας μέ αισιοδοξίαν Αουνείθιστον είς
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τήν σκέψιν του. — Τό δράμα είχε μεγάλην επι
τυχίαν. Τό θέατρον ήτον γεμάτο καί δ Ινθου- 
σιασμός τών θεατών Ακράτητος. Ό  ’Ίψεν είς 
τόν πρόλογον τής δευτέρας έκδόσεως αυτού 
γράφει. «Σάν έτελείωσεν ή παράστασις μ’ Ικά- 
λεσαν πολλάς φοράς εϊς τήν σκηνήν. “ Επειτα 
ή δρχήστρα καί πολύς κόσμος μού έκαμαν δια- 
δήλωσιν είς τό σπίτι μου. Πιστεύω μάλιστα 
πώς ή ευγνωμοσύνη μ’ έκαμε νά βγώ είς τό 
παράθυρον καί νά μιλήσω πρός τόν λαόν».

Τό δράμα" αυτό παρεστάθη έπανειλημμένως 
είς τήν Βέργεν, έπειτα εϊς τήν Χριστιανίαν καί 
εϊς τήν Στοκχόλμην, έκαμε δέ γενικήν τήν φή- 
φην τού Ίψεν είς δλην τήν Σκανδιναυίαν.

Ύ στερα από τήν Ιπιτυχίαν αυτήν Αφοσιώθη 
δλος είς τόν έρωτά του καί μετά ένα χρόνον ενυμ- 
φεύθη τήν Αγαπημένην του, Αφού έν τφ μεταξύ έ- 
ψαλεν είςώραίαλυρικά ποιήματα τόν έρωτά του.

Μετά τήν παράστασιν καί τού «Όλάφ Λίλλη 
Κράνς» ό “Ιψεν,πού έτελείωνε τό συμβόλαιόν του 
μέ τόθέατροντής1!έργεν,έφυγε διά τήνΧριστια- 
νίαν,Αφήνοντας τήν θέσιν του εϊς τόν φίλοντου 
Β ]0βΓη80Π, τόν δραματικόν αντίπαλόν του.

Είς τήν Χριστιανίαν έφερε μαζί του τελειω- 
μένον έν νέον έργον, άρτιον καθ’ δλα, πού 
σημειώνει μάλιστα νέαν φάσιν τής φιλολογι
κής ζωής τού “Ιψεν. «Οί πολεμισταί είς Έ λ- 
γολάνδ». μέ μύθον βγαλμένσν Από τά έπικά 
ποιήματα τών Σαγκάς καί τών Έ δδάς — πού 
τόσον πολύ ένέπνευσαν τήν φιλολογίαν τών 
βορεινών λαών τούς τελευταίους αυτούς χρό
νους—  μέ γλώσσαν Απλήν καί σύντομον, δμοίαν 
μέ τήν γλώσσαν τών επικών τούτων ποιημά
των (γλώσσαν τών δημοτικών τραγουδιών ώς 
θά ελέγαμεν ημείς) είναι θαύμα τέχνης, διότι 
Αποδίδουν πιστά καί ζωντανά καί μέ τήν πε- 
ρασμένην Ικείνην γλώσσαν καί μέ τρόπον σκέ· 
ψεως Ανάλογον τής παλαιός Ικείνης εποχής, 
τούς ηρωικούς μεσαιωνικούς χρόνους.—*0 ρο
μαντισμός δμως, πού επικρατούσε τότε, έκρι- 
νεν ώς πτωχόν καί χυδαίον τό έργον, καί τοι
ουτοτρόπως δέν τό Ιδέχθησαν πρός παράστα- 
σιν οί διευθυνταί τών θεάτρων τής Κοπεγχά
γης καί τής Χριστιανίας.

Δυνατός αγών έγίνετο τότε διά νά γίνη τό 
θέατρον τής Χριστιανίας Ιθνικόν. Διότι τόδιεύ- 
θυνεν Ακόμη Δανός καί ηθοποιοί ήσαν Δανοί καί 
έπαιζαν εϊς Δανικήν γλώσσαν - δηλαδή γλώσσαν 
καταληπτήν Αλλά δχι καί καθ’ αυτό εθνικήν καί 
τοΰλαού.Ό Ίψεν, χολωμένος Από τήν Απόρριψιν 
τού έργου του, επετέθη κατά τής Δανικής έπι- 
κρατήσεως μέ βιαιότητα, καί αφού ετύπωσε τό

έργον του, τό παρέστησε εϊς τό δευτερεϋον Νορ- 
βεγικόν θέατρον.Ίδρυσε δέ τόν Νοέμβριον τού 
1859 καί τήν Νορβεγικήν "Ενωσιν μέ σκοπόν 
αποδιώξεως τής Δανικής θεατρικής τέχνης.

Μετ' ολίγους δέ χρόνους υπήρξε νικητής. Οί 
Δανοί έφυγαν, καί ηθοποιοί Νορβεγοί Ιμβή- 
καν εϊς τό θέατρον τής Χριστιανίας. ,

Τό 1860 έγραψεν δ “Ιψεν δύο ποιήματα 
του, τό λυρικόν αριστούργημά του «T erje  V i
gen» καί «Είς τό άπειρον». .

Τήν αυτήν περίπου εποχήν έγραψε καί «Τήν 
Κωμψδίαν τού έρωτος» δπου, ώς ορθά κρίνει 
δ κ. Leneveu ι, ξεσπά δ πόλεμος εναντίον τού 
ψεύδους. . .Ή  αγάπη, κατά συνθήκην δπως 
γίνεται, είναι Αράχνη ύφασμένη Από μικροα- 
τιμίας καί μικροϋποκρισίας. . . Καί δ γάμος 
είναι άπλούστατα πράξις κακής πίστεως καί 
συμφεροντολογικού υπολογισμού.

Περιττόν νά σημειωθή πώς ή κωμψδία αύτή 
έλαβε πολύ κακήν υποδοχήν.

Ά λλ’ δ συγγραφεύς τόν επόμενον χρόνον 
Ιδημοσίευσε «Τούς μνηστήρας τού στέμματος» 
έργον μέ βάσιν ιστορικήν, Αλλά μέ τάσιν ήθι- 
κολογικήν καί φιλοσοφικήν. Ή  θέλησις καί ή 
δράσις εξυμνούνται ώς αί κατ’ έξοχήν Αρεταί. 
Καί αυτό δμ ω ς— έν από τά καλλίτερα τού 
ποιητού δράματα — επροκάλεσεν ¿πικρίσεις καί 
φιλολογικούς διωγμούς. 'Η  δημοσιογραφία τού 
επετέθη φοβερά, τόν παρέστησεν ώς άθλιον, 
ευήθη, Ιπιδιώκοντα παραδοξολογήματα Από 
κακοπιστίαν, καί κανείς ούτε είς τήν Χρι- 
στιανίαν, ούτε εις τήν Στοκχόλμην, ούτε είς 
τήν Κοπεγχάγην δέν ευρέθη νά τόν υπερά
σπιση. Τότε πρός στιγμήν δ “Ιψεν απεθαρ- 
ρύνθη καί Απεγοητεύθη. Τά ποιήματα πού έ
γραψε τήν εποχήν Ικείνην φανερώνουν αμφιβο
λίαν είς τό τάλαντόν του καί μελαγχολίαν.

Καί δέν ήτο δυνατόν νά έχη καλητέραν τύ
χην δ υπέροχος ποιητής είς. τήν Χριστιανίαν, 
οπου, καθώς είς δλας τάς νεοσύστατους κοι
νωνίας καί είς δλας τάς μικράς πρωτευούσας, 
επικρατούσεν δ πιθηκισμός, ή στενοκεφαλιά 
καί ή ψευδοκαλαισθησία, ¿θριάμβευε δέ ή 
κοινοτοπία, ή Αγυρτεία καί ή μετριότης.

’Εδώ μάλιστα δέν είναι ίσως άσκοπον νά 
.παραθέσω τήν περιγραφήν τής πνευματικής καί 
ήθικής Χριστιανίας, πού έκαμαν οί βιογράφοι 
τού Ίψεν κ. κ. Colleville καί Zepelin, διότι 
εκτός πού παρέχεται ίδέα τών προσκομμάτων πού 
άπήντησεν δ ποιητής, παρουσιάζονται καί κά-

1 Ibsen et Maeterlinck.



104

ποιαι ζωηραί άναλογίαι μέ τά ίδικά μας εδώ και 
παρέχεται κάποια παρηγορία εις τούς ειλικρινείς 
Έλλληνας Ιργάτας τής σκέψεως και τής τέχνης.

«Προ δγδοήντα-εννενήντα χρόνων ή Χριστια- 
νία είχε μόλις έξχιλιάδας κατοίκους- Με άμερι 
κανικήν ταχύτητα εφθασε νά έχη τώρα 160χιλ. 
άλλα δεν έλειψαν απ’  αυτήν αί μικρότητες, αί 
άκαταστασίαι, αί χυδαιότητες, αί ρςιδιουργίαι, αί 
ψευτοεπιδείξεις καί ή άγυρτική ματαιοδοξία συν· 
τροφιασμένη μέ εσωτερικήν αμάθειαν. Λιβανί
ζουν καί Ικεΐ τάς μετριότητας καί αρνοΰνται 
κάθε σεβασμόν εις την πραγματικήν ύπεροχην».

Ό  Βεργκελάνδ ακόμη, ό πατριωτικώτερος 
τών Νορβεγών συγγραφέων, παραπονειται διότι 
έγεννηΟη είς την Χριστιανίαν. Ό  Βγιόρνσον 
Ιπίσης. 'Ο  Ιωνάς Λί καί ή κυρία Κόλλε υβρί
ζουν σχεδόν τό κοινόν τής Χριστιανίας, την 
πνευματικήν νωθρότητα, τήν άκαλαισθησίαντου 
καί τήν έλλειψιν φιλολογικής κρίσεως.Άξιοση- 
μείωτον είναι δτι κανείς από τούς πραγματικούς 
ποιητάςκαί τεχνίτας δεν ήμπόρεσε νάμείνη εκεί. 
Ό  Kielland είναι πάρεδρος κάποιου χωριού, Ó 
Gunnar H eiberg, δ K rogh  καί ό Lie ζούν 
είς τό Παρίσι, καί άλλοι καλλιτέχναι Νορβεγοί 
μένουν είς τό Μόναχον -καί εις τήν Ρώμην.

Ό  "Ιψεν ακολούθησε τον γενικόν κανόνα. 
Ή  παραγνώρισις τόν έκαμε νά φύγη. ’Ακο
λουθών τό παράδειγμα τοΰ B jörnson καί τού 
Lie δ "Ιψεν, πάμπτωχος τότε, έζήτησεν από 
τήν Νορβεγικήν Βουλήν to D igter-G age , 
υποτροφίαν διδομένην είς τούς καλλιτέχνας διά 
τήν σπουδήν των εις τό εξωτερικόν. Μέ πολ- 
λήν δυσκολίαν τοΰ έψηφίσθη ένα πολύ μικρόν 
ποσόν διά νά ταξειδεύση άνά τήν Νορβεγίαν. 
Αέν τοΰ έμενε παρά νά ζήση από τά έργα 
του. Καί διά «Τήν Κωμφδίαν τοΰ "Ερωτος» 
έπήρε 500 φράγκα, διά τήν «Κυρίαν Inger» 
250 καί άλλα τόσα διά «τούς πολεμιστάς είς 
τό Έλγολάνδ». Έπεινοΰσε τότε κυριολεκτικώς. 
Οί φίλοι του έζητοΰσαν νά τόν διορίσουν ύπο- 
εισπράκτορα τελωνειακόν.

Τό 1864 έγινεν Ó Δανο-Πρωσσικός πόλε
μος, καί δ Ίψεν έγραψεν ένθουσιασμένην Ικ· 
κλησιν προς τούς Σουηδο-Νορβεγούς νά βοη
θήσουν τούς αδελφούς των Δανούς. ‘Η άπο- 
τυχία τής έκκλήσεως τόν απεγοήτευσε περισ
σότερον καί τόν Ιδυνάμωσεν είς τήν άπόφασίν 
του νά φύγη άπό τήν πατρίδα του. Μετά πολ
λούς άγώνας επέτυχε νά τοΰ δοθή μισή ύπο- 
τροφία καί άλλην μισή κατώρθωσε νά λάβη 
άπό τήν Εκκλησιαστικήν Διοίκησιν. Πριν φύγη 
εδημοσίευσε μερικά λυρικά ποιήματα, τολμηρά

είς τήν έμπνευσιν καί θαυμαστά είς τήν τέ
χνην, μεταξύ τών δποίων είναι καί ó Eider.

Πηγαίνοντας είς τήν Ρώμην εσταμάτησεν 
είς τήν Βενετίαν διά μερικός ήμέρας, ή έντύ- 
πωσίςτου δέ άπό τήν θαλασσοχαρή πόλιν καί 
άπό τά μνημεία της φαίνεται ζωηρά είς δσα 
έγραψε μετέπειτα. Έκεΐθεν διέβη είς τήν Φλω
ρεντίαν, καί τόν ’Ιούνιον τοΰ 1864 εγκατεστάθη 
είς τήν Ρώμην. Τότε ή Αίωνία πόλις ήταν 
άκόμη ή Παππική Ρώμη, γεμάτη καλλιτεχνι
κήν ζωήν καί απαλλαγμένη άπό τήν συνταγμα
τικήν πολιτικομανίαν, έθεωρεΐτο δέ ώς ή Γή 
τής ’ Επαγγελίας τών Σκανδιναυών καλλιτεχνών, 
ποΰ τόσον πολλοί ήσαν, ώστε είχαν καί λέσχην. 
Έσύχναζαν δέ μαζί μέ τούς Γερμανούς είς τό 
« 'Ελληνικόν χαφενεΊον» Έκει έπήγαινε τα
κτικά καί δ "Ιψεν καθώς καί εις τήν λέσχην 
τών Νορβεγών, δπου διεκρίθη διά τό άτίθασ- 
σον τών ιδεών του. Ό  νέος κόσμος μέσα είς 
τόν δποΐον ευρέθη, τό γλυκύ κλίμα, ή πλουσία 
είς βλάστησιν φύσις, τά έρείπια καί τά μνη
μεία, ποΰ είς κάθε βήμα συναντφ κανείς είς 
τήν παλαιάν καί τήν μεσαιωνικήν κοσμοκρά- 
τειραν, έδωκαν είς τόν ποιητήν πλούτον νέων 
Ιντυπώσεων καί σφρίγος Ιμπνεύσεως. Τό 1865 
έγραψε τόν »Μπράντ» καί τόν έστειλε είς τόν 
τακτικόν άπό τότε Ικδότην του H egel είς τήν 
Κοπεγχάγην. Τό έργον έγινε δεκτόν, έτυπώθη 
καί είς τρεις μήνας είχε τέσσαρας έκδόσεις. Ό  
"Ιψεν Ιπί τέλους έγινεν ένδοξος.

Μετά δύο έτη εύρισκόμενοςείςτήν’Ίσκιανκαί 
έπειτα είς τόΣορρέντονεγραψετόν«ΡββΓ Gynt», 
δ δποϊος έλαβεν επίσης μεγάλην επιτυχίαν.

Ή  οίκονομική άνεξαρτησία Ιβοήθησε τότε 
τόν ποιητήν εις τό ν’ άρχίση τό κύριον έργον 
του, τά κοινψνικά καί ψυχολογικά δράματα, 
ποΰ τόν άνέδειξαν άδιαφιλονείκητα τόν μεγα- 
λείτερον δραματουργόν τών νεωτέρων χρόνων 
άπό τής Ιποχής τοΰ Σαίξπηρ.

Τό 1869 έγραψεν είς Δρέσδην «Τήν Έ ν ω - 
σιν τών Νέων» τό πρώτον τής νέας σειράς 
έργον του. Εξετάζει είς αΰτό τάς κοινωνικός 
ροπάς καί τά λαϊκά ιδανικά καί άμειλίκτως 
επιτίθεται κατά τών συντηρητικών συνάμα καί 
κατά τών φιλελευθέρων. Ό  Δανιήλ Χαίρ, ή- 
ρως τοΰ δράματος, έκδηλών τήν άηδίαν τοΰ 
ποιητοΰ δι’ δλην τήν άτελεσφόρητον αυτήν 
κοινωνικήν πάλην, λέγει: «Είτε δ χοίρος φάγη 
τόν σκύλλον είτε δ σκύλλος φάγη τόν σκύλλον 
λίγο μέ μέλει». Τό έργον παρεστάθη είς τήν

1 Τ ό  καφενεΐον αΰτό ΰπάρχει άκόμη V ia  Condotti.
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Χριστιανίαν τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1869, καί δ 
"Ιψεν είς τήν Αίγυπτον ευρισκόμενος τότε, έ- 
μαθεν δτι Ισφυρίχθη.

Άγανακτημένος έπαυσεν άπό τότε έπτά χρό
νια νά δίδη έργα είς τό θέατρον. Κατέγινεν 
έν τούτο ις είς τήν συγγραφήν τοΰ μεγάλου φι
λοσοφικού δράματός του «Αύτοκράτωρ καί 
Γαλιλαίος». Δέν είχε δέ πλέον άνάγκην καί 
νά γράφη διά νά ζή διότι τά έκδοθέντα έργα 
του τοΰ άπέφεραν κέρδη, καί ή Νορβεγική 
Βουλή επί' τέλους έψήφισε δι’ αυτόν ετησίαν 
έπιχορήγησιν. Συγχρόνως εις τό θέατρον τής 
Χριστιανίας τοΰ Ιπροσφέρθη θέσις θεατρικού 
συμβούλου, άλλ’ ήρνήθη άποφασισμένος νά 
ζήση μακράν. Τό 1869 μόνον έπήγεν είς τήν 
Στοκχόλμην, καί τό 1874 είς τήν Χριστιανίαν, 
δπου τοΰ έγινε πανηγυρική υποδοχή· Τό 1873 
είχεν Ικδοθή καί τό μέγα δράμα του «Αύτο
κράτωρ καί Γαλιλαίος» τό δποΐον μόλις τό 
1869 παρεστάθη είς τήν Λειψίαν διασκευασμέ- 
νον, διότι είναι δυσκολωτάτη ή σκηνοθεσία 
του, καί οί διάλογοί του άπρόσιτοι είς τό πολύ 
κοινόν.

Νέον κοινωνικόν του δράμα «τά στηρίγμα 
τα τής κοινωνίας» Ιγράφη τό 1877 είς τό Μό
ναχον καί ωσάν συνέχεια κοινωνικής άναλύ- 
σεως «τό σπίτι τής Κούκλας» είς τήν 'Ιταλίαν 
τό 1879, καί «οί Βρυκόλακες» τό 1881 είς τό 
Σορρέντον. Τό έργυν τούτο άπέρριψαν ώς 
άνήθικον καί τά τρία Σκανδυναυϊκά θέατρα. 
Τότε άγανακτημένος δ "Ιψεν καί συνδέων μα
ζί μέ τήν κοινωνικήν παρατήρησιν καί την φι
λοσοφικήν ιδέαν καί εν είδος προσωπικής άπο- 
λογίας του καί σατύρας, έγραψε τόν «Ιχθρόν τοΰ 
λαοΰ» μετά τεσσάρων ετών άνάπαυλαν. Αλλο 
του έργον άκόμη πλέον άπαισιόδοξον φανερό- 
νει τήν πικρίαν τοΰ ποιητοΰ διά τήν εξακο
λουθούσαν παραγνώρισιν αύτοΰ— παραγνώρι- 
σιν κακής πίστεως πλέον άπό μέρος τών σε
μνοτυφών— καί άποτελεΐ συνέχειαν ούτως εΐ· 
πεϊν « τοΰ Ιχθροΰ τοΰ λαοΰ » . Τό' νέον αυτό 
έργον «Ή  άγριόπαπια» έλαβε θριαμβευτικήν 
άναγνώρισιν, καί δ ποιητής άνακτήσας δλον 
τό θάρρος του καί δλην του τήν δύναμιν, έ
γραψε τόν « Ροσμερχόλμ» τό άριστούργημά 
του, κατά τήν κριτικήν.— Ήκολούθησαν τά 
άλλα του δράματα, ποΰ αποφεύγω νά δώσω 
νύξιν καν τοΰ περιεχομένου των, μέ τήν Ιλ- 
πίδα γρήγορα νά φανή είς τά «Παναθή- 
ναια» κριτική άνάλυσις δλου τοΰ έργου τοΰ 
"Ιψεν.

'Ιδού έν τούτοις σημείωσις τών τίτλων μέ 
τάς χρονολογίας τής παραστάσεως ή τής έκδό- 
σεως τών δραμάτων τοΰ "Ιψεν.

Πρώτα δράματα (ρομαντικά) Κατιλίνας, 
1850.Ό  Τούμουλους, 1850. Ό λάφ ΛίλληΚράνς 
1856.‘ Η εορτή είς Σολχώγκ 1856. Κυρία "Ιν- 
ζερ είς Όστραάτ, 1857. Οί πολεμισταί είς Έλ- 
γολάνδ, 1858. Οί μνηστήρες τοΰ στέμματος, 
1864. Αύτοκράτωρ καί Γαλλιλαΐος 1873.

Δεύτερα (τριλογία λυρικό—φιλοσοφική) Ή  
κωμωδία τοΰ έρωτος, 1862. Μπράντ, 1866’ 
Πέερ Γύντ, 1868.

Τρίτα (νέώτερον δράμα) 'Η  ένωσις τών νέ
ων, 1869. Τά στηρίγματα τής κοινωνίας 1877. 
Σπίτι τής Κούκλας, 1879. Οί Βρυκόλακες 1881. 
Ό  εχθρός τοΰ λαοΰ, 1882. Ή  άγριόπαπια, 
1884. Ροσμερχόλμ, 1886. Ή  γυναίκα τής θά
λασσας, 1888. Έ δδα  Γκάμπλερ, 1890. Σόλ- 
νερς δ οίκοδόμος, 1892. Ό  μικρός Έϋόλφ, 
1894. Σάν ξυπνήσωμε άπό τούς νεκρούς 1899.

"Ολη ή κολοσσιαία αυτή Ιργασία— ποΰ την 
άξίαν καί τήν έκτασίν της θά χρειασθή και
ρός νά τήν έννοήση καλά δ κόσμος — έγεινεν 
άπό τόν ποιητήν τακτικώς, ήμπορεΐ κανείς νά 
είπή μεθοδικώς. Τάς κινήσεις, τά πρόσωπα, 
τά συμβάντα καί τό περιβάλλον άκόμη εΛαιρνε 
άπό τόν κόσμον γύρω του μέ θαυμαστήν άκρί- 
βειαν. Διότι ή παρατηρητικότης του ήχο εκ
πληκτική. Τάς ιδέας του, ποΰ έχουν μεγάλην 
φιλοσοφικήν βαθύτητα καί συνάμα ζωντανήν 
άοριστίαν— συναίσθησινδυνατόν είπεΐν τήςσχε- 
τικότητος τής άληθείας — Ιβασάνιζεν έπίμονα, 
πριν άποφασίση νά τάς διατυπώση. Καί είς 
ιήν σκηνικήν σύνθεσιν Ιπροχωροΰσε μέ προσο
χήν καί μέ πείραν, ώστε πολλάκις νά επεξερ
γάζεται πολλούς μήνας έν έργον του τελειω- 
μένον.

Τοιουτοτρόπως έπέρασεν δλην τήν ζωήν του 
εργαζόμενος— ζωήν οίκογενειακώς εύτυχή καί 
κοινωνικώς άνευ σημαντικών περιπειειών. Φύ
σει δέν ήτο διαχυτικός καί δέν αγαπούσε τάς 
συναναστροφάς, Ιπροσπάθει δέ νά ζή μέσα είς 
τόν κόσμον απαρατήρητος ή καλλίτερα ανενό
χλητος. 'Η  φήμη καί ή άναγνώρισις καί ή δό
ξα, μολονότι άργησαν νά τοΰ έλθουν, ¿λάμ
πρυναν τό μέγα έργον του, καί είς τήν πατρί
δα του, δπου γέρων Ιπέστρεψε, τοΰ έγιναν τι- 
μαί έξαιρετικαί, δλος δέ δ φιλολογικός κόσμος 
έδειξε σέβας καί θαυμασμόν είς τόν ύπέρο- 
χον ποιητήν κατά τους τελευταίους χρόνους 
τής ζωής του.

I  Ζ Ε Ρ Β Ο Σ



Τ Ο  Ζ Ε Υ Γ Α Ρ Ι  Φ Α  Ρ Ο Δ Α
' Α π ο  τή ν  συλλογήν xc&v Δη μ οτιχ 'όν  Tgayovii& v τή ς  Ρόδου  

τ ο ν  η .  Π αύλου Γντυτοΰ .

Muϊ κόρη άϋ-δονς εμάδευγε καί ρόδα εκαρπολόα 

Και τής καρδιάς της  τα κρυφά στον κόρφο της τά λέει. 

Και στά καρπολοήματα ό  βασιληάς επέρνα,

Ζευγάρι ρόδα τής ζητά και τέσσερα τού δίνει.

Η  μάνα της εβίγλιζε άπό τδ παναϋνρι.

— Κ όρη  σκύλλα, κόρη άνομη, κόρη γεβεντισμένη.

«Κ όρη  που δεν ¿ντράπηκες νά πιάσης δαχτυλίδι 
«Ό π ούχεις  δώδεκ' άδερφονς και δεκαφτά ξαδέρφια 

« Κ ’ εχεις κι’  άρραβωνιστικδ πού λείπει στο ταξεΐδι.

« ‘Έννοια σου νάρτονν νά τά πώ  νά δής τί à σε κόμου  ». 

"Ερχονται δώδεκ' άδερφο'ι και δεκαφτά ξαδέρφια.

Πόίτι κ ’ εμισοφάασι κινά και τους τδ λέει.

Δέρνουν την δώδεκ’ αδερφοί και δεκαφτά ξαδέρφια 

Κ ’ ή μάνα τη ς κι’ Αφέντης της με τα σιδεροσταύρια.

Κατά τδ ηλιοβασίλεμα ή κόρη έψυχομάχειε.

Ό  κύρης της τήν άρωτά κ' ή  μάνα της τή ς λέει.

—  « 'Εσύ κόρη ψυχομαχδς, τ ί  ρούχα ν ά  σε βάλω ;

«θέλεις  τ ’  άμπά  1 άέλεις τ' àty&à ϋέλεις τά βελουδένια ;

« Θέλεις τά χρουσοπράσινα πού σονφερεν δ Γιάννης ;

— « Μ ήτε τ ’  άμπά μήτε τ ’  άά&ά μήιε τα βελουδένια.

« Μ ήτε  «1 χρουσοπράσινα πού μονφερεν δ Γιάννης. 

« Μ ό ’ άέλω να με άάψετε μ ’  αυτά τά ματωμένα.

«Για. νά τδ μ ά ϋη  δ Βασιληάς νά τδ γροικήση ή χώρα  

«Π ώ ς μ ’  άδικοσκοτώσετε γιά 'να ζευγάρι ρόδα ».
----------------7----------------

1 Ε ίόος ΰφ αομάιιον τής Πόλης γνω οτά  μ ί  το όνομα άμπαδίτιχα.

Τ Ο  Σ Π Ι Τ Ι  Τ Η Σ  Ζ Ω Η Σ

Χ Ω Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Ι  Β Ρ Α Σ Τ Α ]

Λ ύο σιωπαίς έρημαις καί χώριαις, ποΰ ένω- 
μέναις θά είναι μία λαλιά γεμάτη άγάπη. 

Δυο ματιαίς, ποΰ ένωμέναις θά εΰφραίνονταν 
από άγάπη, χαμέναις τόρα ωσάν άστρα όπί- 
σω από σκοταδερά κλαριά.

Δύο χέρια χωρισμένα, ποΰ καί μόνο μέ τό 
άγγιγμά θά έτρεμαν από ευτυχία. Δύο καρ- 
διαίς, ποΰ ή ίδια λαύρα θά τής ένονε σ’ ένα 
άγκάλιασμα. Δύο ψυχαίς, — περιγιάλια πού τά 
δέρνουν τά κύματα από πέλαγα ποΰ άντιπαλέ- 
βουν.

Νά, τί είμαστε τόρα."Αχ, καί νά μάς επρο· 
μηνούσε ή Ιλπίδα μας στά βέβαια μία ώρα α
κόμα ποΰ ε!ς τό σκοτεινιασμένο αυτό ρέμα θά 
λάμψη καί πάλι τής Αγάπης τό φ ω ς !

Μία ώρα ποΰ άργεΐ τόσο νά ’ρΟή καί ποΰ 
περνάει τόσο γρήγορα,— ποΰ ανθίζει καί μα
ραίνεται,— καί δέν άφίνει παρά μία ένθύμησι 
ξεθωριασμένη, διαπεραστική ωσάν τό άρωμα 
ανθών ποΰ εμαράθηκαν.

Β Λ ί Π Δ Α  3 Α Ν  Α Ζ Ω Ν Τ Α Ν Ε Μ Ε Ν Η

Γ^πίστεψα πώς τά ενδύματα σου, ώ  Έλπί- 
^  δα μου, ήσαν σταχτερά, τόσψ σ' έβλεπα 
μακρνά άπό έμενα. Τόρα σιμόνεις, καί στά 
ολόχλωρα ένδυμένη, μοΰ προβάλλεις σήμερα 
οπως καί πρώτα.

νΑχ, Θεέ μου! άν δέν ήταν αυτή ή μαύρη 
βαρυεστησιά ποΰ σέρνεται, σ’ δλο τόν δρόμο, 
μά σε δλο τόν δρόμο, τά βήματά μας πάντα 
θά Ιταίριαζαν, καί ό κόσμος θά έβλεπε τής δύο 
σκιαίς μας νά γίνωντάι ένα επάνω στους 
φράχτες καί στά τρεχούμενα νερά.

Ή  ’Ελπίδα μου, ποΰ τά μάτια σου είνε

ολοζώντανη ή άγάπη, — δέν είνε τάχα τά μά
τια τής πολυαγαπημένης μου; —  ΤΩ Άγάπη 
καί ’Ελπίδα ποΰ είσθε ένα καί τό αυτό!

Γύρε δσο μπορείς πειό άπάνω μου, γιατί 
δ ήλιος ποΰ ξεψυχά, έκεί ποΰ μάς έζέσταινε τά 
πόδια, μόλις τόρα μάς χρυσώνει τά μαλλιά.

Ή  φωνή σου είνε ή φωνή της, καί αλη
θινά τ’  δνομά σου είνε τ’ δνομά της! ’Αλλοί
μονο, άγκάλιασέ με, γιατί πάει πειά τής ημέ
ρας τό φώς.

Ο  & A N A T O S  Ε Ν  Τ Ω .  Ε Ρ Ω Τ Ι

ν 'τ ή  μεγαλόπρεπη πομπή τής ζωής έπέρασε 
ενα πλάσμα ποΰ είχε τής φτερούγαις τοΰ 

"Ερωτος καί κρατούσε μία Σημαία. Λαμπρό
τατο ήταν τό ύφασμα τής Σημαίας, καί έπά- 
νω σ’ αυτό εύγενικά ύφασμένη ήταν ή δψι 
σου καί τά χρώματά σου, ώ πρόσωπο χωρίς 
ψυχή.

Ήχοι μυστηριώδεις, δμοιοι μ’  Ικείνους ποΰ 
συνοδεύουν τόν έρχομό τοΰ "Εαρος, άνέμιζαν 
τής πτυχαίς τής Σημαίας σου, καί μέσα άπό 
τήν καρδιά μου περνούσε ή δύναμί της βια
στικά καί χωρίς ν’ άφίνη κανένα ίχνος ωσάν 
τήν ώρα τή λημονημένη ποΰ έτριξε ή σκοτει
νή πύλη τής γεννήσεως καί ποΰ δλα έξαφνα 
γύρω έγιναν καινούργια.

Μά ένας άνδρας κουκουλωμένος ερχότανε 
τό κατόπι, έτύλιξε αυτός τήν Σημαία τριγύρφ 
στό κοντάρι γιά νά τήν μαζέψη καί νά τήν 
δέση, καί ετράβηξε ένα φτερό άπό τήν 
φτερούγα τοΰ Σημαιοφόρου καί τό κράτησε 
εμπρός σ’ αύτουνοΰ τά χείλη. Τά χείλη δέν τό 
έκούνησαν κάν.

Καί μοΰ είπε: «Κύτταξε, δέν υπάρχει πνοή. 
'Εγώ καί ό "Ερως αυτός είμαστε ένα καί τό 
αύτό καί είμαι ό Θάνατος,»

Μετάφρ. X .  θ .  Δ . Δ Α Ν Τ Ε  Γ Α Β Ρ ΙΗ Λ  Ρ Ο Σ Σ Ε Τ Ι



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΣΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΖΟΛΔΗΣ *

ΤΟ  ΠΗΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ  ΕΡΗΜΟΚΛΗΣ!

'Η εΐδησις, μέσα εις την μαύρην νύκτα δια
τρέχει την πόλιν : δ Τριστάνος καί ή βασί
λισσα έχουν δεθή, καί ό βασιλεύς θέλει τα τούς 
σκοτώση. Πλούσιοι καί πτωχοί δλοι μαζί 
κλαίνε.

« ’Αλλοίμονο ! Πρέπει νά κλάψωμε πολύ. 
Τρισιάνε, ανδρείε βαρώνε, θ ’ άποθάνης προδο
μένος; Καί σύ βασίλισσα ειλικρινής, τιμημένη, 
σέ ποιόν τόπον θά γεννηθή μία βασιλοπούλα 
έμορφη σαν εσένα, καί σαν εσένα λατρευτή; 
Είνε λοιπόν, βρωμοκαμπούρη, ε'ργον τής μα
γείας σου! Ά ς  μην ίδή ποτέ Θεού πρόσωπον 
έκεϊνος πού δεν θά σέ τρυπήση πέρα καί πέρα 
μέ τό μαχαίρι του αν σ’ εύρη ! Τριστάνε, αγα
πημένε καί ακριβέ φίλε, διαν δ Μορχόλτ ήλθε 
ν’ άρπάξη τά παιδιά μας κ’ έβγήκε στό ακρο
γιάλι μας, κανείς άπό τούς βαρώνους μας δέν 
Ιτόλμησε νά τά βάλη μαζί του καί δλοι Ισιω- 
πούσαν ωσάν νά είχαν βουβαθή. "Ομως έσυ, 
Τρισιάνε, άγωνίσθηκες γιά ολους έμάς τούς 
Κορνουαγέζους, κ’ Ισκότωσες τόν Μορχόλτ- κ’ 
αυτός σέ ¿πλήγωσε πού λίγο έλειψε ν’ άποθά
νης. Σήμερα πρέπει τάχα νά σέ ίδούμε σκο
τωμένοι ;

Οί θρήνοι καί αί κραυγαί γεμίζουν την πό
λιν· δλοι τρέχουν προς τό παλάτι. ’Αλλά τέ
τοια εΤνε ή οργή τού βασιλέως, πού δέν υπάρ
χει τόσο τολμηρός καί περήφανος βαρώνος 
ώστε νά τολμά νά διακινδυνεύση μίαν λέξιν 
διά νά τόν καταπραΰνη.

Ή  ημέρα έγγίζει, ή νύκτα φεύγει. Πριν 
βγΐ| ό ήλιος, δ Μάρκος άνέβη στ’ άλογό του 
κ’ επήγε έξω άπό τήν πόλιν εις τό μέρος δπου 
έδίκαζε. Δίδει διαταγήν ν ’ άνοίξουν έναν λάκ
κον καί νά συνάξουν κλαδιά μέ ρόζους καί 
μυτερά άσπρα καί μαύρα αγκάθια, βγαλμένα 
μέ τις ρίζες των. /

Τήν πρώτην πρωινήν ώραν εκάλεσε νά 
συναχθούν δλοι οί εύγενείς τού Κορνουάγι. 
Έμσζεύθησαν μέ πολύν θόρυβον κανείς δέν 
είνε πού νά μη -κλαίη εκτός άπό ιόν Φροκί- 
νον. Τότε ό βασιλεύς τούς ώμίλησε έτσι:

« Ίππόται, ύψωσα τόν σωρόν αυτόν άπό 
αγκάθια γιά νά βάλω επάνω τόν Τριστάνον 
καί τήν βασίλισσαν. Διότι έκαμαν αίσχράν 
πράξιν.

* Συνέχεια—- «ΓΙαναθήναια» Ιό Μαΐου.

"Ομως δλοι έφώναξαν :
"Κρίσιν, βασιλεύ, τήν κρίσιν προτυτερα. 

Νά τούς σκοτώσης χωρίς κρίσιν εϊνε κρίμα 
κ’ εντροπή μαζί. Βασιλεύ, λάβε οίκτον*!

Ό  Μάρκος άπεκρίθη (οργισμένος:
4Όχι, ούτε έλεος, ούτε οίκτος, ούτε δίκη, 

ούτε κρίσις. Εις τό δνομα τού δημιουργού πού 
έκαμε τόν κόσμον, αν κανείς τόλμήση νά μέ 
άποτρέψη, θά καή πρώτος επάνω σ’ αύτήν τή 
φωτιά»! Δίδει διαταγήν ν ’ άνάψουν φωτιά, καί 
νά φέρουν άπό τόν πύργον τόν Τριστάνον 
πρώτα

Τ ’ αγκάθια φλέγονται, δλοι σιωπούν, ό βα
σιλεύς περιμένει.

Οί δούλοι ετρεξαν έως εις τόν θάλαμον δ 
που εύρίσκονιο δεμένοι οί δύο Ιρασταί. Τρα
βούν τόν Τριστάνον άπό τά χέρια. Θεέ! τί αί
σχος νά τόν σέρνουν έτσι. Κλαίει- δμως τί τόν 
ωφελούν τά κλάματα ; Ή  βασίλισσα φωνάζει 
τρελλή σχεδόν άπό τήν άγωνίαν.

4 ”Ας άπέθαινα, άγαπημένε μου, γιά νά ζή
σης εσύ ! θά ήτον ή χαρά μου»! Όδηγούν τόν 
Τριστάνον εις τό μέρος πού έκαιαν τ’ αγκά
θια έξω άπό τήν πόλιν. Ά λλ ’ όπίσω τους ένας 
Ιππότης τρέχει, τούς φθάνει, κατεβαίνει άπό 
τ’ άλογό του, Ινώ αυτό τρέχει άκόμη : είνε ό 
ό Ντινάς, δ καλός σενεσκάλος. Έσπευδε νά 
φθάση άπό τόν πύργον του, καί τ’ άλογό του 
άφριζε κ’ έπλεε στόν ιδρώτα.

«ΙΙαιδί μου, τρέχω προς τό μέρος πού θά 
δικάση δ βασιλεύς' ό Θεός θά θελήση ίσως νά 
δώσω τέτοιαν συμβουλήν πού νά σώση καί 
σένα καί τήν βασίλισσαν. Τήν στιγμήν αύτήν 
μού επιτρέπει τουλάχιστον νά σού κάμω τήν 
μικράν αύτήν χάριν. «Φίλοι, λέγει στόύς δού
λους, θέλω νά τόν οδηγήσετε μέ ελεύθερα τά 
χέρια* —  καί ό Ντινάς άπέσπασε τά δεσμά τής 
εντροπής-—  «μήπως αν επιχειρούσε νά φυγή, 
δέν έχετε τά σπαθιά σας» ;

Φι.λεί τόν Τριστάνον επάνω στά χείλη, άνε- 
βαίνει ξανά στ’ άλογό του. . .

Λοιπόν άκούσατε πόσο πολνεύσπλαχνος είνε 
δ Θεός. Αυτός, πού δέν θέλει τόν θάνατον 
τού άμαρτωλού, είσήκουσε τούς θρήνους καί 
τάς κραυγάς τών πτωχών άνθρώπων πού τον 
παρακαλούσαν νά λυπηθή τόν Τριστάνον καί 
τήν βασίλισσαν.

Σιμά είς τόν δρόμον άπό τόν όποιον έπερ- 
νούσε ό Τριστάνος, επάνω εις τήν κορυφήν
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ενός βράχου καί βλέπουσα πρός βορράν. μία 
Ικκλησοΰλα ώρθώνετο ενώπιον τής θαλάσσης.

Ό  Τριστάνος είπε σ’ εκείνους πού τόν (οδη
γούσαν :

«Άφήσετέ με σάς παρακαλώ νά μπώ σ’ αύ
τήν τήν εκκλησίαν. Ό  θάνατός μου είνε έγγυς, 
θά παρακαλέσω τόν Θεόν νά μέ συγχωρήση 
έμενα πού τόσο τόν έχω δυσαρεστήσει. Ή  εκ
κλησία, βλέπετε, δέν έχει άλλην έξοδον άπό αυ
τήν· καθένας σας έχει τό σπαθί του' ξέρετε 
καλά δτι μόνον άπό αύτήν τήν πόρτα μπορώ 
νά περάσω καί, δταν προσευχηθώ, θά έ’λθω 
πάλι στά χέρια σας.

« Μπορούμε νά τόν άφήσωμε».
Τόν άφησαν λοιπόν νά μπή στην εκκλησίαν 

τήν διασχίζει, περνά τόν χορόν, φθάνει είς τό 
μεγάλο ύελωτά παράθυρον τής άψίδος, έργον 
ενός άγίου, τό άνοίγει καί άφίνεται. . .Καλύ
τερα ένα τέτοιο πέσιμο, άπό τόν θάνατον πού 
τού Ιτοίμαζαν εκεί κάτω.

Ό μως, πρέπει νά ξέρετε δτι ό Θεός τόν έ- 
λυπήθη : δ άνεμος τόν σηκώνει άνεμίζοντας 
τά ρούχα του, έπειτα τόν απιθώνει επάνω είς 
μίαν πλατειάν πέτραν στά πόδια τού βράχου. 
Οί Κορνουαγέζοι όνομάζουν ακόμη τήν πέτρα 
αύτήν τό «πήδημα τού Τριστάνου».

Κ’ εμπρός είς τήν εκκλησίαν οί άλλοι τόν 
έπερίμεναν άκόμη. Όμως μάταια διότι δ 
Θεός τόν έχει πλέον είς τήν προστασίαν του. 
Φεύγει- ή άμμος φεύγει επίσης κάτω άπό τά 
βήματά του. Πέφτει, στρέφεται δπίσω, βλέ
πει άπό μακρυά τή φωτιά : ή φλόγα θορυβεί, 
δ καπνός ανεβαίνει. Φεύγει.

Ζωσμένος τό σπαθί του, μέ τό χαλινάρι ά· 
φημένο, δ Γκορνεβιίλ είχε φύγει άπό τήν πό
λιν- δ βασιλεύς θά έκαι.ε αύτόν αντί τού αύ- 
θέντου ιου. Εύρήκε τόν Τριστάνον είς τόν 
έρημον κάμπον και ό Τριστάνος έφώναξε :

«Διδάσκαλε! Ο θεός μού έκαμε αύτό τό 
καλό. *Ά ! τί δυστυχής! γιατί λοιπόν; Αφού 
δέν έχω τήν Ίζόλδην, τί άξίζει ή ζωή μου; 
Καλλίτερα νά ¿γκρεμιζόμουν καθώς έπεφτα. 
Έ γώ διέφυγα, Ίζόλδη, δμως εσένα πάνε νά 
σέ σκοτώσουν. Τήν καίνε γιά μένα- γι’ αύτήν 
πρέπει ν' άποθάνω λοιπόν κ’ εγώ».

Ό  Γκορνεβάλ τού λέγει:
«Ωραίε αύθέντα, παρηγορήσου, μήν άκούς 

τήν όργήν σου. Βλέπεις τόν πυκνόν αύτόν θά
μνον πού τόν περικλείει ένα πλατύ χαντάκι· 
ας κρυφθούμε Ικεΐ- οί άνθρωποι περνούν πολ 
λοί επάνω άπό αύτόν τόν δρόμον- θά μάς τό 
μάθουν, καί αν τύχη καί κάψουν τήν Ίζόλδην,

δρκίζομαι είς τόν Θεόν, τόν υιόν τής Μαρίας, 
πώς-δέν θά πλαγιάσω κάτω άπό στέγη σπι
τιού, πριν έκδικήσωμε τόν θάνατόν της.

—  Ωραίε μου διδάσκαλε, δέν έχω τό σπαθί 
μου.

—  ’Ιδού, σού τδφερα.
—  Καλά, διδάσκαλε- δέν φοβούμαι πλέον 

τίποτε εκτός άπό τόν Θεόν.
—  Παιδί μου, έχω κάτω. άπό τόν μανδύαν 

κάτι πού θά σέ γεμίση χαρά- ο στερεός αύ· 
τός κ’ ελαφρός θώραξ ήμπορεϊ νά σού χρησι- 
μεύση.

—  Δώσε μου, ωραίε διδάσκαλε. Μά τόν 
Θεόν πού πισιεύω, πηγαίνω νά γλυτώσω τήν 
άγαπημένη μου.

—  Όχι, μή σπεύδης, καθόλου, λέγει δ Γκορ
νεβάλ. Ό  Θεός σού έπιφυλάττει ίσως Ικδίκη- 
σιν μάλλον άσφαλή Συλλογίσου δτι. δέν είνε 
εις τήν εξουσίαν σου νά πλησιάσης τή φωτιά- 
οί χωρικοί τήν περιτριγυρίζουν καί φοβούνται 
τόν βασιλέα κ’  εκείνος πού θά ήθελε τήν άπε- 
λευθέρωσίν σου, θά σε κτυπήση πρώτος. Παιδί 
μου, ή παροιμία λέγει τό νά είνε κανείς παρά
τολμος δέν εινε παλληκαριά. Περίμενε . . »

Λοιπόν,-όταν δ Τριστάνος έπεσε άπό τήν 
απότομη ακτήν, ένας άνθρωπος τού λαού τόν 
είδε πού άνηγέρθη καί έφευγε. Είχε φέξει στό 
Τινταγκέλ κ’ έγλίστρησε έως είς τόν θάλαμον 
τής Ίζόλδης:

«Βασίλισσα, μήν κλαΐς πιά ! Ό  αγαπημέ
νος σου τούς έφυγε!

— Ό  Θεός ας είνε ευλογημένος, είπε. Τόρο 
άς μέ δένουν καί ας μέ λύνουν, άς μέ σκο· 
τώσουν ή ας μ' άφήσουν, δέν φροντίζω πλέον»!

Οί πανούργοι βαρώνοι τήν είχαν σφίξει μέ 
τά δεσμά τόσο σκληρά πού τό αίμα της έρρεε, 
έρρεε. Ό μ ω ς χαμογελώντας έλεγε:

« ”Αν έκλαια γιά τήν συμφοράν αύτήν, 
τόρα πού δ Θεός ¿γλύτωσε τόν άγαπη μένον 
μου άπό τούς πανούργους αύτούς, βέβαια δέν 
θ ’ άξιζα τήν εύεργεσίαν του αύτήν.

Ό ταν ή εΐδησις έφθασε έως είς τόν βασι
λέα δτι δ Τριστάνος έφυγε, έγεινε κατάχλωμος 
άπό τόν θυμόν του καί διέταξε εις τούς άνθρώ- 
πους του νά τού φέρουν τήν Ίζόλδην.

Τήν φέρνουν εξω άπό τήν σάλαν- επάνω 
εις τό κατώφλι φαίνεται' τείνει τά λεπτά χέ
ρια της άπό τά όποια ρέει ποτάμι τό αιμα. 
Μία κραυγή ανεβαίνει άπό τόν δρόμον: « ώ  
θ ε έ ! εύσπλαχνίσου τήν βασίλισσα. Κατάρα σ’ 
εκείνους πού έρριξαν τέτοια λυπη στόν τόπο 
μας».
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Ή  βασίλισσα σέρνεται έως είς τον τόπον 
της καταδίκης. Τότε ό Ντινάς δέ Λιντάν αφέ- 
θη να πέση είςτά πόδια του βασιλέως:

« Βασιλεύ, ά'κουσέ με’ σέ υπηρέτησα τόσον 
καιρόν χωρίς καμμίαν Ανανδρίαν, τίμια, και 
ποτέ δεν σοϋ ¿ζήτησα νά μου κάμης ενα χα- 
τήρι. ΕΙς Ανταμοιβήν, θέλω νά λάβης οίκτον 
διά τήν βασίλισσαν. Θέλεις νά την καύσης χω
ρίς νά τήν δικάσης προτήτερα- άλλ’ αυτό είνε 
άνόσιον, διότι ή βασίλισσα δέν Αναγνωρίζει τό 
κρίμα διά τό όποιον τήν κατηγορείς. "Αν τήν 
καύσης, ασφάλεια πλέον εις τον τόπον σου δέν 
υπάρχει. Ό  Τριστάνος έφυγε' ξέρει καλά τούς 
κάμπους, τα δάση, τά περάσματα, εινε τολμη
ρός. Βέβαια είσαι θείος του, καί δέν θά κτυ- 
πηθή μαζί σου· δμως δλους τούς βαρώνους, 
δλους τούς βασσάλους πού θά μπορέση νά 
προσβάλη, θά τούς σκοτώση».

Καί οί τέσσαρες πανούργοι χλωμιάζουν κα
θώς τον ακούουν αυτήν τήν στιγμήν βλέπουν 
τόν Τριστάνον νά καιροφυλακτη

« Βασιλεύ, λέγει ό σενεσκάλος, είνε αλήθεια 
δτι σέ υπηρέτησα καθ’ δλην μου τήν ζωήν, 
παράδοσέ μου τήν Ίζόλδην»..

"Ομως ό βασιλεύς ¿πήρε τόν Ντινάς Από τό 
χέρι καί ώρκίσθη είς τό δνομα των Αγίων δτι 
θά κάμη Αμέσως δικαιοσύνην.

Τότε ό Ντινάς έσηκώθη :
« Βασιλεύ, έπιστρέφω εΐς τό Λιντάν καί πα

ραιτούμαι τής υπηρεσίας σου».
'Η  Ίζόλδη τού έχαμογέλασε θλιβερά. ’Ανε

βαίνει στ’ αλογό του, καί απομακρύνεται βου
βός καί σκυθρωπός, μέ τό μέτωπο πρός τήν 
γην.

Ή  Ίζόλδη στέκεται δρθή εμπρός είς τήν με- 
γάλην φλόγα. Ό  δχλος, τριγύρω, φωνάζει, κα· 
ταραται τόν βασιλέα, καταράται τούς προδότας. 
Τά δάκρυα τρέχουν επάνω είς τάς παρειάς της. 
Ποιος θά ήμπορού.σε νά τήν βλέπη ώραίαν 
τόσο, χωρίς νά τήν λυπηθή ; Θεέ ! Πώς είνε 
σφικτοδεμένα τά χέρια της!

Λοιπόν, εκατό λεπροί, μέ κατάφαγωμένα καί 
ξασπρισμένα τά κρέατα τους, προσέτρεξαν είς 
τόν θόρυβον ιών τροκάνων καί συνωθούντο 
έμπρός είς τήν φωτιάν κάτω από τά φουσκω
μένα βλέφαρά τους, τά αίματωμένα μάτια τους 
έχαιραν Από τό θέαμα.

'Υβαίν ό πλέον ειδεχθής έφώναζε μέ στριγ- 
γήν φωνήν πρός τόν βασιλέα :

« Αφέντη, θέλεις νά ρίξης τή γυναίκα σου 
στή φωτιά, είνε βέβαια τιμωρία, Αλλά γιά όλί- 
γες στιγμές. Ή  μεγάλη φωτιά θά τήν καύση

διαμιάς, δ μεγάλος άνεμος πού πνέει θά σκορ- 
πίση γλίγωρα στούς άνεμους τή στάχτη της. 
Καί μόλις αυτή ή φλόγα πέση, ή τιμωρία της 
θά τελείωση. Θέλεις νά σοΰ μάθω μιά ποινή 
χειρότερη, είς τρόπον πού νά ζή αισχρά, καί πάν
τοτε νά ποθή τόν θάνατον;

Ό  βασιλεύς άπήντησε:
«Ναί, ή ζωή γι’ αύτήν, Αλλά ζωή κακή, χει

ρότερα Από τόν θάνατον. . . "Αν μέ μάθη κα
νείς ενα τρόπον βασάνων τέτοιον, θά τόν προ
τιμήσω.

— ’Αφέντη, ιθά πώ λοιπόν μέ λίγα λόγια 
τί συλλογίζομαι. Κύτταξε, έχω εδώ εκατό συν
τρόφους. Δόσε μας τήν Ίζόλδην, καί ας είνε 
κοινή σέ δλους εμάς. 'Η  αρρώστια ανάβει τόν 
πόθο μας. Δόσε την είς τούς λεπρούς σου- ποτέ 
γυναίκα δέν εύρήκε ένα τόσο κακό τέλος. Κύτ
ταξε, τά κουρέλια μας είνε κολλημένα στις 
πληγές μας πού στάζουν έμπυο. Αύτή, πού 
κοντά σου ήτον ντυμένη μέ πλούσια υφάσματα, 
μέ στολίδια, πού τής άρεσαν οί μαρμαρενιες 
σάλες, αύτή πού έχαίρετο τά καλά κρασιά, τή 
δόξα πού ήτον πάντα χαρούμενη, δταν θά 
έλθη μαζί μας, δταν θ ’  αναγκασθή νά έλθη 
στις καλύβες μας, καί νά πλαγιάση μαζί μας, τότε 
Ίζόλδη ή ωραία, ή ξανθή, θ ’ αναγνώριση τό 
αμάρτημά της καί θά ποθήση τή φωτιά τών 
Αγκαθιών»!

*0 βασιλεύς τόν Ακούει, σηκώνεται, μένει 
Ακίνητος πολλάς στιγμάς. Έ πί τέλους τρέχει 
πρός τήν βασίλισσαν, τήν παίρνει Από τό· χέρι. 
Εκείνη φωνάζει:

« Αύθέντα, λάβε οίκτον, καλλίτερα κάψε με, 
κάψε με καλλίτερα» !

Ό  βασιλεύς την παραδίδει. Ό  Ύβαίν τήν 
παίρνει καί οί εκατό άρρωστοι συνωθούντο 
ολόγυρά της. Είς τάς φωνάς καί είς τά μουγ- 
κρίσματά της δλοι έλυωναν Από λύπην· Αλλά ό 
Ύβαίν χαίρεται. Ή  Ίζόλδη φεύγει, ό Ύβαίν 
τήν οδηγεί. "Εξω Από τήν πόλιν προχωρεί τό 
βρωμερό κοπάδι.

Έπήραν τόν δρόμον, εις τόν όποιον είχε 
κρυφθή ό Τριστάνος. Ό  Γκορνεβάλ άφίνει 
κραυγήν :

« Παιδί μου, τί θά κάμης ; Νά ή Αγαπη
μένη σου »!

‘Ο Τριστάνος σπρώχνει τό άλογό του έξω 
Από τήν κρύπτην..

«Ύβαίν, αρκετά πάρα πολύ τής έκαμες συν
τροφιά· άφησέ την τόρα, δν θέλης τή ζωή 
σου» !

"Ομως ό Ύβαίν Ανθίσταται.
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«Θάρρος, σύντροφοι. Τά ραβδιά σας. Τά 
δεκανίκια σας. Είνε ή στιγμή νά μάς δείξη τήν 
παλληκαριά του»! Τότε θά ήτον ωραίο νά 
ΐδής τούς λεπρούς νά Απορρίπτουν τά ρούχα 
τους, νά προσπαθούν νά στηριχθούν Ιπάνω 
στ’ άρρωστα πόδια τους, νά φωνάζουν, νά 
κραδαίνουν τά δεκανίκια τους· ό ένας Απειλεί, 
ό άλλος μουγκρίζει· δμως ό Τριστάνος δέν ή
θελε νά τούς σκοτώση. Οί ιστορικοί λέγουν δτι 
ό Τριστάνος .¿σκότωσε τόν Ύ βα ίν  τούτο είνε 
αισχρό ψέμα- ήτον Αρκετά Ανδρείος ώστε νά 
μή κάμη πράξιν άνανδρην τόσο. "Ομως ό 
Γκορνεβάλ Απέσπασε ένα κλαδί Από ένα πεύκο 
καί τό έμπηξε είς τήν κεφαλήν τού Ύ βαίν  τό 
αίμα έπήδησε κ’ έρρευσε έως εΐς τά παραμορ
φωμένα πόδια του

Ό  Τριστάνος έξαναπήρετήν βασίλισσαν τού 
λοιπού, κανένα κακόν δέν αισθάνεται έκείνη. "Ε
κοψε τά δεσμά πού έδεναν τά χέρια της, καί 
Αφήνοντας, τόν κάμπον ήλθαν είς τό δά
σος τού Μορουά. Έκεΐ ανάμεσα είς τά με
γάλα δένδρα, ό Τριστάνος αισθάνεται ασφαλι- 
σμένον τόν έαυτόν του ωσάν δπίσω Από τό 
φρούριον οχυρού πύργου.

"Οταν ό ήλιος έδυσε, ¿σταμάτησαν καί οί 
τρεΐς είς τούς πρόποδας ενός βουνού· ό φό
βος είχε κουράσει τήν βασίλισσαν ¿ξεκούρασε 
τήν κεφαλήν της ¿πάνω είς τό σώμα τού Τρι- 
στάνου καί εκοιμήθη.

Τό πρωί, 0 Γκορνεβάλ ¿πήρε από έναν α
γρότην τό τόξον του καί δύο βέλη καί τά 
έδωκε είς τόν Τριστάνον τόν καλόν τοξότην 
δ οποίος έτόξευσε ένα ¿λάφι καί τό ¿οκότωσε. 
Ό  Γκορνεβάλ έκαμε ένα σωρόν από ξερά κλα
διά καί άναψε φωτιά νά ψήση τό κυνήγι, 
Ό  Τριστάνος έκοψε κλάδους, έκαμε μιά καλύ
βα καί τήν ¿σκέπασε μέ φύλλα. Ή  Ίζόλδη τήν 
έστρωσε μέ χόρτα.

Τότε, είς τό βάθος τού Αγρίου δάσους, άρ
χισε διά τούς φνγάδας ή τραχεία ζωή, δμως 
Αγαπημένη.

ΤΟ  ΔΑΣΟΣ ΤΟ Υ ΜΟΡΟΥΑ

Μέσα είς τό Αγριον δάσος μέ μεγάλους φό
βους, ωσάν θηρία πού τά διώκουν, πλανώνται 
καί σπανίως τολμούν νά έπιστρέψουν τό βράδυ 
εΐς τό μέρος πού ¿πλάγιασαν χθές. Τρώγουν 
μόνο τό κρέας τών αγριμιών καί δοκιμάζουν 
τήν στέρησιν τού ψωμιού καί τού Αλατιού. Αί 
δψεις των αδυνατισμέναι έγιναν ώχραί, τά 
ρούχα τους ¿κουρέλιασαν σχισμένα Από τούς

βάτους. Άγαπώνται δμως, καί δέν ύποφέρουν.
Μίαν ημέραν, καθώς διέτρεχαν τ’ Απάτητα 

αυτά δάση, έφθασαν τυχαίως στο έρημητήριον 
τού Αδελφού Όγρίνου. Είς τόν ήλιον, κοντά 
είς τήν έκκλησούλαν του, ό γέρος άκουμβημέ- 
νος επάνω είς τό ραβδί του ¿βάδιζε μέ μικρά 
βήματα.

«Αύθέντα Τριστάνε, Ανέκραξε, ξέρεις ποΐον 
μεγάλον δρκον ώρκίσθησαν οί Κορνουαγέζοι. 
Ό  βασιλεύς ¿κήρυξε παντού- οποίος σέ πιάση 
θά πάρη Ικατό χρυσά μάρκα αμοιβήν του, καί 
ολοι οί βαρώνοι ώρκίσθησαν νά σέ παραδώ
σουν ζωντανόν ή Αποθαμένον. Μετανόησε, Τρι- 
στάνε ! Ό  Θεός συγχωρεΙ τόν μετανοοΰντα.

— Νά μετανοήσο) ! ’Αλλά γιά ποιό Αμάρ
τημα; Σύ, πού μέ κρίνεις, ξέρεις τί πιοτό ή
πιαμε ταξιδεύοντας τή θάλασσα; Ναί, τό πιοτό 
¿κείνο μάς μεθρ, καί θά ¿προτιμούσα νά ζη
τιανεύω δλην μου τήν ζωήν Ανάμεσα Από τούς 
δρόμους καί νά ζώ μέ χορτάρια καί μέ ρίζες 
μαζί μέ τήν Ίζόλδην, παρά χωρίς αύτήν νά 
είμαι βασιλεύς είς ένα μεγάλο βασίλειον.

—  Αύθέντα Τριστάνε, ό Θεός νά έλθη είς 
βοηθειάν σου διότι Απώλεσες τόν κόσμον τού
τον καί τόν άλλον. 'Ο προδότη; έχει. τόν «υ- 
θέντην του ό οποίος τόν τιμωρεί, τόν βά
ζει Ιπάνω σέ δύο άλογα νά τόν κομματιάσουν, 
τόν καίει επάνω στή φωτιά, καί δπου ή τέφρα 
του πίπτει, χόρτον εκεί δέν βλαστάνει· τά δέν
δρα και ή χλόη ξηραίνονται. Τριστάνε, Από
δωσε τήν βασίλισσαν είς εκείνον πού τήν ένυμ- 
φεύθη κατά τόν νόμον τής Ρώμης!

— Δέν τού Ανήκει πλέον τήν έδωκενείς τούς 
λεπρούς του· καί τήν ¿πήρα από τούς λεπρούς. 
Τού λοιπού θά είνε ίδική μου. Δέν θά χωρι- 
σθούμε πλέον.

Ό  Όγρΐνος ¿κάθισε· είς'τά πόδια του ή 
Ίζόλδη έκλαιε μέ τήν κεφαλήν ¿πάνω είς τά 
γόνατα τού ανθρώπου πού υποφέρει διά τόν 
Θεόν. Ό  έρημίτης τής έλεγε τά Αγια λόγια 
τής Βίβλου· Αλλ’ αύτή έκλαιε, ¿κινούσε τήν 
κεφαλήν άρνουμένη νά τόν πιστεύση.

«Άλλοίμονον! είπεν ό Όγρΐνος, ποίου εί
δους πιιρηγορίαν νά δώση κανείς είς τούς νε
κρούς; Μετανόησε, Τριστάνε, διότι ό  ζών εν τή 
Αμαρτία χωρίς νά μετανοή, είνε νεκρός.

— "Οχι, ζώ καί δέν μετανοώ καθόλου. Γυ
ρίζομε στό δάσος πού μάς προστατεύει καί μάς 
προφυλάττει. "Ελα, Ίζόλδη Αγαπημένη!

Ή  Ίζόλδη έσηκώθη· επιάσθησαν από τά 
χέρια. Έμπήκαν ανάμεσα είς υψηλούς θάμνους· 
τά δένδρα έκλεισαν Από πάνω τους τά κλα-



112

διά· έξηφανίσθησαν δπίσω άπό τά φυλλώματα.
’Ακούσατε ένα ωραίο περιστατικόν. Ό  Τρι- 

στάνος είχε θρέψει ενα σκυλλί, ωραίο, ζωηρό, 
γλίγωρο· ούτε κόμης, ουτε βασιλεύς είχε καλ
λίτερο γιά τό κυνήγι του. Τό έλεγαν Χουσ
δέντ. Τον είχαν κλείσει σ’ ενα μέρος τού πύρ
γον· άπό την ήμέραν πού είχε παυσει νά βλέπη 
τόν αφέντην του, δεν έτρωγε τίποτε, έσκαβε 
την γήν μέ τό πόδι, έκλαιε, ούρλιαζε. Πολλοί 
έλαβαν οίκτον.

«Χουσδέντ, έλεγαν, κανένα ζφον δεν ά- 
γάπησε δπως έσύ· ναί, ό Σολομών είπε σοφά: 
«Αληθινός μου φίλος είνε τό λαγωνικό μου».

Καί δ βασιλεύς Μάρκος, ένθυμούμενος τάς 
παλαιός ημέρας, Ισυλλογίζετο: «Αυτό τό σκυλλί 
έχει πολύ δίκαιον νά κλαίη τόν αφέντην τον 
διότι ποιος είνε μέσα είς δλο τό Κορνουάγ·. 
ποϋ ν’ άξίζη τόν Τριστάνον» ;

Τρεις βαρώνοι ήλθαν,
« Αύθέντα, είπαν, πήτε νά λύσουν τόν Χουσ- 

δέντ· θά μάθωμε κατ’ αυτόν τόν τρόπον αν 
κλαίη γιά τόν Τριστάνον δν δχι, τότε θά τόν 
ίδής νά πάρη άπό πίσω ζφα καί ανθρώπους 
γιά νά ιούς δαγκάση».

Τόν έλυσαν. Έπήδησε άπό την θύραν καί 
τρέχει εις τόν θάλαμον ποΰ εύρισκε άλλοτε 
τόν Τριστάνον. Μουγκρίζει, στενάζει, ψάχνει, 
άνακαλύπτει τέλος τά ίχνη τού κυρίου του. 
Διατρέχει βήμα προς βήμα τόν δρόμον ποΰ δ 
Τριστάνος είχε περάσει πηγαίνων είς τόν το- 
πον τής καταδίκης. "Ολοι άκολουθοϋν. Άφίνει 
φωνήν καί σκαλώνει είς τήν άπόκρημνην ακτήν. 
Νά τον είς τήν έκκλησίαν ποΰ πηδά επάνω 
είς τόν βωμόν αίφνιδίως ρίπτεται άπό τό πα- 
ράθυρον, πέφτει είς τό κάτω μέρος τού βράχου, 
παίρνει τόν δρόμον είς τό ακρογιάλι, σταματά 
μίαν στιγμήν είς τό άνθισμένο δάσος όπου 
είχε κρυφθή δ Τριστάνος, έπειτα φεύγει προς 
τό μέρος ποϋ ήτον δ Τριστάνος. Κανείς δέν 
είνε ποϋ νά μή συγκινηθή.

« Βασιλεϋ, είπον τότε οί ίππόται, ας παύ- 
σωμε νά τό άκολουθοϋμε· θά μάς έφερνε ίσως 
σέ μέρος άπό τό όποιον δέν θά ήτον εύκολο 
νά γυρίσωμε».

"Αφησαν λοιπόν τόν Χουσδέντ κ’ έπέσιρεψαν. 
Είς τό δάσος, κάτω άπό τά δένδρα, δ σκύλλος 
άφησε φωνήν άπό τήν οποίαν αντήχησε δλο 
τό μέρος γύρω. Ά π ό  μακρυά ό Τριστάνος, ή 
βασίλισσα καί δΓκορνεβάλ τόν ακόυσαν: «είνε 
δ Χουσδέντ»! Τρομάζουν χωρίς άλλο δ βα
σιλεύς τούς καταδιώκει.

Τούς αναζητούσε λοιπόν μέ τά λαγωνικά

του ωσάν νά ή σαν ελάφια ή ζαρκάδια. Κ ρύ
πτονται μέσα σ’ ένα πυκνό μέρος του δάσους. - 
"Ομως δ Χουσδέντ κατώρθωσε νά Ιδή τόν 
Τριστάνον καθώς ώρθώνετο μέ τεντωμένο τό 
τόξον του, καί σκιρτών άπό τήν χαράν του έ- 
τρεξε' άρχισε νάνακινή τήν κεφαλήν, νά σείη 
τήν ουράν, νά κλωθογυρίζεται. Ποίος είδε ποτέ 
του παρομοίαν χαράν; "Επειτα έτρεξε πρός τήν 
Ίζόλδην τήν ξανθήν, πρός τόν Γκορβενάλ, πρός 
τό άλογο τοΰ Τριστάνον. Ό  Τριστάνος έσυγ- 
κινήθη.

« ’Αλλοίμονο ' Τί δυστύχημα αύτό νά μάς 
εύρη ! Τί νά κάμη κανείς αύτό τό σκυλλί δταν 
δέν έχει ποϋ νά κλίνη τήν κεφαλήν; ’Ανάμεσα 
άπό τούς κάμπους καί άνάμεσα άπό τά δάση, 
άπό δλην τήν χώραν ό βασιλεύς μάς καταδιώ
κει- δ Χουσδέντ θα μάς προδώση μέ τά γαυ- 
γίσματά του. Ά  ! πρέπει νά τό σκοτώσω τό 
εύγενές ζφ ον ; Τί νά κάμω. Πρέπει νά φυλ- 
λαχθοϋμε».

Ή  Ίζόλδη εθώπευσε τόν Χουσδέντ μέ τό 
χέρι της καί είπε:

« Αύθέντα! Λυπήσου το. Έχω άκούσει πώς 
ένας είχε συνηθίσει τό σκυλλί του νάκολουθή 
χωρίς φιονές τά αίματωμένα χνάρια τών πλη
γωμένων Ιλαφιών. ’Αγαπημένε Τριστάνε, τί 
καλό θά ήτον αν ήμπορούσαμε νά συνηθί
σουμε τόν Χουσδέντ νά μή γαυγίζη»!

Έσυλλογίσθη μίαν στιγμήν, ενώ δ Χουσ
δέντ έγλυφε τά χέρια τής Ίζόλδης. Έπί τέλους 
έλαβε οίκτον καί είπε:

—  Θά δοκιμάσω είνε πολύ σκληρό νά τόν 
σκοτώσω.

’Αμέσως λοιπόν ό Τριστάνος πηγαίνει νά 
κυνηγήση, ευρίσκει ένα ελάφι, τό πληγώνει μέ 
μία σαϊτιά. *0 Χουσδέντ θέλει νά τρέξη κα
τόπι του, καί φωνάζει τόσο δυνατά πού τό 
δάσος αντηχεί άπό τήν φωνήν του.Ό Τριστά- 
νος κάμνει τό σκυλλί νά σιωπήση χτυπώντας 
το. Ό  Χουσδέντ σηκώνει τήν κεφαλήν προς 
τόν αφέντην του, εξαφανίζεται, δέν τολμά 
πλέον νά φωνάξη, καί διστάζει νά τρέξη εις 
τά ίχνη τοΰ ελαφιού· δ Τριστάνος τόν βάζει 
άπό κάτω του, κτυπά τό υπόδημα του μέ τό 
ραβδί του δπως κάμνουν οί κυνηγοί δταν θέ
λουν νά εξεγείρουν τούς σκύλλους· είς τό ση· 
μειον αύτό δ Χουσδέντ θέλει νά φωνάξη άκόμη 
καί δ Τριστάνος τόν κτυπφ πάλιν. Κατ’ αυτόν 
τόν τρόπον μόλις ύστερα άπό ένα μήνα κα
τώρθωσε νά μάθη τόν Χουσδέντ νάνιχνεύη 
χωρίς γαυγίσματα’ δταν ή σαΐτα του έπλήγωνε 
κανένα ζαρκάδι ή κανένα ελάφι, δ Χουσδέντ
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χωρίς καμμίαν φωνήν άκολουθοΰσε τά ίχνη 
Ιπάνω είς τά χιόνια, τούς πάγους ή τά χόρτα· 
δν εύρισκε τό θηρίον κάτω άπό δένδρα, Ικό- 
μιζε είς τόν Τριστάνον κλαδιά είς ένδειξιν δν 
το εύρισκε είς τόν κάμπον, Ισώρευε χόρτα ε
πάνω είς τό θήραμα κ’ έγύριζε ν’ άνεύρη τόν 
κυ'ριόν του.

Τό θέρος ¿πέρασε, 'καί ήλθε δ χειμώνας. Οί 
δύο έρασταί έζησαν χωμένοι είς τό κοίλωμα 
ενός βράχου· κ’  επάνω είς τό έδαφος, άποξη- 
ραμένον άπό τό ψύχος, κ’ ¿πάνω είς τούς πά
γους έστρωναν τήν κοίτην τους μέ πεθαμένα 
φύλλα. Μέ τήν δύναμιν τού έρωτος ούτε δ 
ένας οΰτε δ άλλος αίσθάνθησαν τήν δυστυχίαν 
τους.

Ό μως, δταν ήλθε δ καλός καιρός, ώρθω- 
σαν κάτω άπό τά μεγάλα δένδρα τήν καλύ
βα τους άπό πρασινισμένους πάλι κλάδους. 
Ό  Τριστάνος ήξευρε άπό τά παιδικά του χρό
νια τήν τέχνην νάπομιμήται τό τραγούδι τών 
πουλιών τοΰ δάσους· δταν ήθελε, έκαμνε τόν 
σπίνον, ή τό άηδόνι ή δποιο άλλο πουλί- καί, 
κάποτε, επάνω είς τα .κλαδιά τής καλύβας τά 
πουλιά ήρχοντο είς τήν πρόσκλησιν, άνάριθμα 
πουλιά μέ φουσκωμένον τόν λαιμόν, νά ποϋν 
τά τραγούδια τους μέσα στο φως.

01 δύο άγαπημένοι δεν έφευγαν πλέον άνα- 
μέσα άπό τό δάσος, διότι κανείς άπό τούς.βα- 
ρώνους δέν ερριψοκινδύνευε νά τούς καταδιώξη 
έπειδή ήξευραν δτι δ Τριστάνος θά τούς ¿κρε
μούσε άπό τά κλαδιά τών δένδρων.

Μίαν ήμέραν δμως, δ ένας άπό τούς τέσ- 
σαρας προδότας, δ Γκενελόν, ποϋ δ θεός νά 
τόν τιμωρήση, παρασυρθείς άπό τό κυνήγι ¿τόλ
μησε νά έλθη στο Μορουά. Τό ίδιο πρωΐ, 
είς τήν άκρην τού δάσους, εις τό κοίλωμα ενός 
χειμάρρου, δ Γκορνεβάλ αφού άφήρεσε τήν 
σέλλαν τού αλόγου του, τό άφησε νά βόσκη 
στό νέο χορτάρι· έκεΐ κάτω είς τήν καλύβαν 
δ Τριστάνος ¿κρατούσε τήν βασίλισσαν είς τήν 
άγκαλιά του σφιχτά κ' εκοιμώντο αύτός κ’έκείνη 
ύπνον βαθύν.

Ό  Γκορνεβάλ ακούσε θόρυβον ποϋ έκαμναν 
λαγωνικά- μέ μεγάλην δρμήν έρρίφθησαν επάνω 
σ ’ ένα ¿λάφι ποϋ έρρίφθη είς τήν κοίτην τού 
χειμάρρου. Μακρυά, είς τόν κάμπον, έφάνη 
κάποιος κυνηγός· δ Γκορνεβάλ τόν άνεγνώρισε· 
ήτον δ Γκενελόν, δ άνθρωπος ποΰ δ αύθέντης 
του ¿μισούσε περισσότερον άπ’ δλους. Μόνος, 
χωρίς σκουτάριον, χτυπώντας τά σπηρούνια 
είς τά αίματωμένα πλευρά τού άλόγου του καί 
μαστιγώνοντας τόν λαιμόν του έτρεχε. Κρυμ

μένος δπίσω άπό ένα δένδρο δ Γκορνεβάλ τόν 
παραφυλάττει- έρχεται γλίγωρα, θά είνε δλιγώ- 
τερο γλίγωρος δταν θά γυρίση.

Περνφ. Ό  Γκορνεβάλ πηδφ άπό τήν κρύ
πτην του, άρπάζει τόν χαλινόν καί, άναπολών 
τήν στιγμήν αυτήν δλον τό κακόν τού όποιου 
ύπήρξεν αίτιος 6 άνθρωπος αύτός, τόν κτυπφ, 
τόν διαμελίζει, καί φεύγει άποκομίζων κομμέ- 
νην τήν κεφαλήν του.

Έκεΐ κάτω, ¿πάνω είς τήν άνθισμένην χλόην, 
ό Τριστάνος καί ή βασίλισσα έκοιμώντο Αγκα
λιασμένοι. Ό  Γκορνεβάλ ήλθεν αθόρυβα, μέ 
τήν κεφαλήν τού σκοτωμένου είς τά χεριά.

Ό ταν οί κυνηγοί εύρηκαν κάτω άπό τό 
δένδρον τό σώμα χωρίς κεφαλήν, άρχισαν νά 
φεύγουν μή γνωρίζοντες ποϋ πηγαίνουν ώσάν 
νά τούς κατεδίωκεν δ Τριστάνος. "Εφευγαν, 
έφευγαν νά σωθούν. "Εκτοτε δέν ¿ξαναήλθαν 
νά κυνηγήσουν είς τό δάσος αύτό.

Διά νά εύχαριστηθή δ αύθέντης δταν ¿ξυ
πνούσε, δ Γκορνεβάλ ¿κρέμασε άπό τά μαλλιά 
τήν κεφαλήν είς έναν πάσαλον τής καλύβας· 
τά πράσινα κλαριά τήν ¿περικύκλωσαν.

Ό  Τριστάνος ¿ξύπνησε καί είδε μισοκρυμ- 
μένην δπίσω άπό τά φύλλα τήν κεφαλήν νά 
τόν παρατηρή.’ Άνεγνώρισε τόν Γκενελόν ορ
θώνεται είς τά πόδια τρομαγμένος. Ό μ ω ς ό 
διδάσκαλός του τού φωνάζει:

«Πίστευσέ με, είνε πεθαμένος. Τόν ¿σκότωσα 
μέ τό σπαθί αύτό. Παιδί μου, ήτον έχθρός 
σου!» Καί δ Τριοτάνος έγεινε δλος χαρά· εκεί
νος ποΰ ¿μισούσε, δ Γκενελόν, είνε σκοτωμένος.

Τού λοιπού, κανείς δέν ¿τόλμησε πλέον νά 
πατήση τό πόδι του μέσα ’στό άγριο δάσος" 
δ φόβος φυλάττει τήν είσοδόν του καί οί δύο 
Ιρασταί είνε οί κύριοί του. Τότε είνε πού δ 
Τριστάνος έκαμε τό τόξον που δεν ίλά&ενε, 
ποϋ πάντοτε εκτυποϋσε δ,τι έβαζε στό σημάδι, 
άνθρωπον ή θηρίον, είς τό μέρος ποϋ θά 
ήθελε.

Μίαν θερινήν ήμέραν, τόν καιρόν ποΰ θε
ρίζουν, όλίγον ύστερα άπό τήν Πεντηκοστήν, 
ενφ τά πουλιά ¿τραγουδούσαν με τή δροσιά, 
πρίν άκόμη ξημερώση, δ Τριστάνος ¿βγήκε άπό 
τήν καλύβα του, Ιζώσθη τό σπαθί του, επήρε 
τό τόξο πον δίν Ιλάΰευε καί μόνος ¿πήγε νά 
κυνηγήση ’στό δάσος. Πρίν βραδυάση, μία με
γάλη κόπωσις τόν κατέλαβε. "Οχι, ποτέ καμμία 
αγάπη δέν ¿πληρώθη τόσον άκριβά.

Ό ταν δ Τριστάνος ¿γύρισε άπό τό κυνήγι 
βαλαντωμένος άπό τήν ζέστην, ¿πήρε τήν βα
σίλισσαν είς τήν άγκαλιά του:

• 2
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« ’Αγαπημένε μου, ποΰ ήσουν;
—  Έκυνηγοΰσα ένα ελάφι καί μ’ ¿κούρασε· 

ιδές πώς εΐμαι ΐδρωμένος" θέλω νά πέσω νά 
κοιμηθώ». Κάτω άπό την καλύβαν την πλεγ- 
μένην μέ πράσινα κλαδιά, στρωμένην με δρο
σερά χορτάρια, ή Ίζόλδη έπλάγιασε πρώτη. 
Ό  Τριστάνος έπεσε σιμά της καί άπίθωσε τό 
σπαθί του γυμνό άνάμεσα στα δΰο κορμιά 
τους. Ευτυχώς ποΰ δέν είχαν βγάλει τά ροΰχα 
τους. Ή  βασίλισσα είχε στο χέρι τό χρυσό 
δακτυλίδι μέ τά ωραιότατα σμαράγδια ποΰ δ 
βασιλεύς Μάρκος τής είχε χαρίσει την ήμέραν 
τοΰ γάμου των. Τά δάκτυλά της ή σαν άδυνα- 
τισμένα, τόσο ποΰ τό δακτυλίδι· μόλις έστέκετο. 
Έκοιμώντο έτσι' τό ενα χέρι τοΰ Τριστάνου 
ήτον περασμένο κάτω άπό τόν λαιμόν της ά- 
γαπημένης του, τό άλλο επάνω στο ωραίο κορμί 
της, σφιγκταγκαλιασμένοι· δμως τά χείλη τής 
βασιλίσσης δέν ήγγιζαν τά χείλη τοΰ Τριστά- 
νου. Οΰτε μιά άυρας πνοή, οΰτε κίνημα φύλ
λου. Άνάμεσα άπό τά φύλλα μία άκτΐνα ήλιου 
κατέβαινε στό πρόσωπο τής Ίζόλδης ποΰ έ
λαμπε σάν κρύσταλλο.

Λοιπόν, πρέπει νά σάς πώ δτι ένας άνθρω
πος τοΰ δάσους ευρηκε μέσα στό δάσος ένα 
μέρος ποΰ τά χόρτα ήσαν πατημένα· την προ- 
ηγουμένην οί δύο αγαπημένοι είχαν κατακλιθή 
εκεί- άκολούθησε τά ίχνη κ’ ευρήκε τό μέρος 
ποΰ έκοιμώντο' τους άνεγνώρισε κ’ έφυγε φο
βούμενος μην έξυπνη ση δ Τριστάνος. “Εφυγε 
κ’ έπηγε στό Τινταγκέλ δύο λεύγας μακρυά, 
άνέβη τά σκαλιά τής σάλας, κ’ ευρήκε τόν βα
σιλέα άνάμεσα είς τους μαζευμένους βασάλους 
του.

«Φίλε, τί συμβαίνει και είσαι λαχανιασμέ
νος έτσι; Θά έλεγε κανείς πώς είσαι κανέ
νας υπηρέτης των λαγωνικών,ποΰ τρέχει όπίσω 
τους. Θέλεις κ’ έσύ νά ζητήσης μήπως δικαιο
σύνην ; Ποιός σ’ ¿κυνήγησε, ποιος σ’  έδιωξε 
άπό τό δάσος μου ρ;

Ο άνθρωπος του δάσους/επήρε τόν βασι
λέα κατά μέρος και σιγά σιγά τοΰ είπε:

«Είδα την βασίλισσαν καί τόν Τριστάνον. 
Έκοιμώντο, ¿φοβήθηκα».

—  Σέ ποιο μέρος;
—  Σέ μία καλύβα τοΰ Μορουά. Κοιμώνται 

αγκαλιασμένοι. "Έλα γλίγωρα, αν θέλης νά έκ- 
δικηθής

—  Πήγαινε νά μέ περιμένης είς τήν είσο
δον τοΰ δάσους, είς τά πόδια τοΰ Κόκκινου 
Σταυρού. Μην είπής σε κανένα για δ,τι είδες"

θά σοΰ δώσω χρυσάφι καί ασήμι δσο θε- 
λήσης.

Ό  άνθρωπος αυτός λοιπόν έπήγε κ’ §κά- 
θισε στά πόδια τοΰ Κόκκινου Σταυρού. Κατα
ραμένος νά είνε! ’ Αλλά θ’ άποθάνη αισχρόν 
θάνατον δπως ή Ιστορία αδτή θά τό δείξη.

Ό  βασιλεύς είπε νά σελλώσουν τ’ άλογό 
του, έζώσθη τό σπαθί του, καί χωρίς καμμιά 
συντροφιά έφυγε κρυφά άπό τήν πόλιν. Καλ* 
πάζων, μόνος ένθυμήθηκε τήν νύκτα ποΰ έ- 
πιασε τόν ανεψιόν του· ποίαν τρυφερότητα είχε 
δείξει τότε διά τόν Τριστάνον Ίζόλδη ή ωραία 
μέ τό φωτεινό πρόσωπο ! "Αν τούς ευρη, θά 
τούς τιμωρήση διά τό μέγα αμάρτημα' θά τούς 
έκδικηθή, αύτούς ποΰ ¿ντρόπιασαν. . . Είς τόν 
Κόκκινον· Σταυρόν ευρήκε τόν άνθρωπον ε
κείνον :

«Προχώρει· όδήγησέ με ευθύς».
Ή  μαύρη σκιά τών μεγάλων δένδρων τούς 

καλύπτει. Ό  βασιλεύς άκολουθεί τόν άνθρω- · 
πον αΰτόν. Εμπιστεύεται στό σπαθί του ποΰ 
άλλοτε ¿θαυματούργησε. Ά  ! "Αν Ιξυπνόΰσε δ 
Τριστάνος, δ ένας άπό τούς δύο, δ Θεός ξέρει 
ποιός, θά έμενε στον τόπο! Τέλος δ οδηγός 
τοΰ λέγει χαμηλοφώνως:

« Βασιλεύ, πλησιάζομε».
. Επήρε κ’ έδεσε τό άλογο άπό τά κλαδιά 

μιάς πράσινης μηλιάς. Έπλησίασαν και έξαφνα 
είς ένα ξέφωτο τοΰ δάσους είδαν τήν καλύβα. 
Ό  βασιλεύς αποβάλλει τόν χρυσοπάρυφον μαν
δύαν του, καί τό ωραίο σώμα του φαντάζει 
στό φώς. Σύρει τό σπαθί του έξω άπό τήν 
θήκην καί συλλογίζεται κατάβαθα δτι καλλίτερα 
νάποθάνη παρά νά μή τούς σκοτώση. Ό  άν
θρωπος τοΰ δάσους τόν ακολουθούσε" τοΰ νεύει 
νά γυρίση δπίσω.

Χώνεται μόνος του κάτω άπό τήν καλύβα 
μέ τό γυμνό του σπαθί καί τό κραδαίνει. . . 
" Α ! θά τούς κτυπήση! "Ομως παρατηρεί δτι 
τά στόματά των δέν έγγίζουν τό ένα τό άλλο 
καί δτι ένα γυμνό σπαθί χωρίζει τά κορμιά 
τω ν :

« Θεέ! είπε, τί βλέπω! πρέπει νά τούς σκο
τώσω ; Τόσον καιρόν τόρα ποΰ ζοΰν είς αυτό 
τό δάσος, αν άγαποΰσε δ ένας τόν άλλον τρελλά, 
θά ήτον αΰτό τό σπαθί νά τούς χωρίζη ; Καί 
δ καθείς δέν ήξέρει τάχα δτι ένα σπαθί γυμνό, 
ποΰ χωρίζει δύο σώματα, είνε ωσάν άγρυπνος 
ψύλαξ τής άγνότητος; "Αν άγαποΰσε ό ένας 
τόν άλλον μέ τρελλόν έρωτα, 9’ άνεπαύοντο 
τόσον άγνά τόρα; Όχι, δέν θά τούς σκοτώσω· 
θά ήτον μεγάλο κρίμα νά τούς σκοτώσω- καί
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δν ¿ξυπνούσα αΰτόν ποΰ κοιμάται εδώ, κ’ ένας 
άπό τούς δύο μας έπεφτε νεκρός, θά μιλούσαν 
πολύν καιρόν γι’ αΰτό καί γιά ¿ντροπήν μας. 
’Αλλά θά κάμω ώστε μόλις έξυπνήσουν, νά 
καταλάβουν οτι τούς εΰρήκα νά κοιμώνται 
μαζί, δτι δέν ήθέλησα τόν θάνατόν τους, καί 
δτι δ θεός τούς ελυπήθη».

Ό  ήλιος διασχίζων τήν καλύβα ¿φλόγιζε 
τήν ξανθήν δψιν τής Ίζόλδης· δ βασιλεύς έ- 
πήρε τά γάντια του τά πολύτιμα: « Είνε αΰτή, 
Ισυλλογίζετο, ποΰ άλλοτε μοΰ τά έφερε άπό 
τήν ’Ιρλανδίαν! . . . »  Τά ¿τοποθέτησε μεταξύ 
τών φύλλων ποΰ ¿σκέπαζαν τήν καλύβα είς τήν 
τρύπαν ποΰ άφηνε νά κατεβαίνη τό φώς έως 
είς τό πρόσωπον τής Ίζόλδης" έπειτα άπέσυρε 
σιγά τό δακτυλίδι μέ τις σμαραγδόπετρες ποΰ 
είχε δώσει άλλοτε είς τήν βασίλισσαν· άλλοτε 
θά Ιχρειάζετο κάποιος κόπος νά τής περάσης 
τό δακτυλίδι στό χέρι" τόρα τά δάκτυλά της 
ήσαν τόσο άδύνατα, ποΰ τό δακτυλίδι ¿βγήκε 
χωρίς καμμίαν προσπάθειαν είς τήν θέσιν του, 
δ βασιλεύς έβαλε τό δακτυλίδι ποΰ ή Ίζόλδη 
άλλοτε τοΰ είχε χαρίσει. Έπειτα ¿πήρε τό σπαθί 
ποΰ ¿χώριζε τούς δύο αγαπημένους, ¿κείνο — 
τό άνεγνώρισε —  ποΰ είχε τσακισθή είςτό κρα- 
νίον τοΰ Μορχόλτ έβαλε τό ίδικό του είς τήν 
θέσιν αυτήν, έβγήκε άπό τήν καλύβα, έκαβαλί- 
κεψε καί είπε είς ¿κείνον ποΰ τόν είχε δδηγή- 
σει εκεί:

«Φύγε τόρα καί σώσε τό κορμί σου, αν ήμ- 
πορής» !

Λοιπόν, ή Ίζόλδη είδε ένα δνειρον καθώς 
¿κοιμάτο" ήτον κάτω άπό μίαν πλουσίαν σκη
νήν είς τό μέσον ¿νός μεγάλου δάσους. Δύο 
λεοντάρια ¿μάλωναν γύρω της ποιο νά τήν 
κάμη ΐδική του. . . ’Άφησε φωνήν κ’ ¿ξύπνησε- 
τά γάντια έπεσαν είς τό στήθος της. Είς τήν 
φωνήν της δ Τριστάνος έσηκώθη δρθός, ήθέ- 
λησε νά πάρη τό σπαθί του καί άνεγνώρισε τό 
σπαθί τοΰ βασιλέως. Καί ή βασίλισσα είδε στό 
χέρι της τό δακτυλίδι τοΰ Μάρκου. Έ φώ- 
ναξε:

« Δυστυχία μας! Ó βασιλεύς μάς εΰρήκε.
— Ναί, είπεν δ Τριστάνος, έπήρε τό σπαθί 

μου· ήτον μονάχος έφοβήθη· ¿πήγε νά ζητήση 
ένίσχυσιν θά ξαναέλθη, καί θά διατάξη νά 
μάς καύσουν ένώπιον δλου τοΰ λαοΰ. "Ας φύ- 
γωμε !. . . »

Καί συνοδευόμενοι άπό τόν Γκορνεβάλ έ
φυγαν πρός τήν χώραν τών Γάλλων είς τάς 
έσχατιάς τοΰ δάσους τοΰ Μορουά. Τί βάσανα 
τούς έκαμε νά υποφέρουν ή άγάπη!

Ο ΕΡΗΜΙΤΗΣ ΟΓΡΙΝΟΣ

Τρεις ήμέρας έπειτα, καθώς δ Τριστάνος έ- 
κυνηγοΰσε ένα πληγωμένο ¿λάφι, ή νύκτα ήλθε, 
καί κάτω άπό τό σκοτεινό δάσος άρχισε νά 
σκέπτεται:

«Όχι,δέν είνε άπό φόβον ποΰ μάς ελυπήθη 
δ βασιλεύς. Έπήρε τό σπαθί μου, έκοιμώμουν, 
ήμουν είς τήν διάθεσίν του, ήμποροΰσε νά 
κτυπήση. Γιατί νά ζητήση βοήθειαν; Γιά νά 
μέ πιάση ζωντανόν; "Αν ήθελε αΰτό, γιατί, 
άφοΰ μέ άφώπλισε, νά μ’ άφήση τό σπαθί του ; 
“Ά ! Σέ άνεγνώρισα, πατέρα· δχι άπό φόβον, 
άλλά άπό εΰγένειαν ψυχής καί άπό οίκτον ήθέ- 
λησες νά μάς συγχώρησης. Νά μάς συγχώρησης; 
Ποιός λοιπόν θά ήμποροΰσε χωρίς ¿ντροπήν νά 
συγχώρηση ένα τέτοιο αίσχος; Όχι, δέν ¿συγ
χώρησε, άλλά ίννόησε. Έκατάλαβε δτι στή φ ω 
τιά, στό πήδημα άπό τήν έκκλησία, παντού δ 
Θεός μάς έλαβε υπό τήν προστασίαν του. Έ - 
θυμήθηκε τό παιδί ποΰ άλλοτε έπαιζε τήν άρ
παν είς τά πόδια του, καί τήν γήν μου τοΰ 
Λουνοά ποΰ έγκατέλειψα πρός χάριν του, καί 
τόν Μορχόλτ καί τό αίμα ποΰ έχυσα νά σώσω 
τήν τιμήν του. Έθυμήθηκε δτι δέν άνεγνώρισα 
τό άδικόν μου, δτι μάταια ¿ζήτησα νά δικα- 
σθώ, ή νά πολεμήσω, καί ή έΰγένεια της καρ- 
δίας του τόν έκαμε νά καταλάβη τά πράγματα 
ποΰ ολόγυρά του οί άνθρωποι δέν καταλαβαί
νουν δχι δτι ξέρει οΰτε μπορεί ποτέ νά γνω- 
ρίση τήν αλήθειαν τής άγάπης μας· άλλ’ άμ- 
φιβάλλει, έλπίζει, αισθάνεται δτι δέν λέγω ψέ
ματα, έπιθυμεΐ νάποδείξω δτι έχω δίκαιον 
κατόπιν κρίσεως. Ά  ! ωραίε θείε, νά νικήσω 
μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ είς μάχην τούς 
άντιπάλους μου, νά είρηνεύσωμε, νά ένδυθώ 
τόν άλυσσιδωτόν θώρακα καί νά βάλω τήν 
περικεφαλαίαν γιά σένα!. . .Τί έσκέφθηκα; θά 
έπαιρνε ξανά τήν Ίζόλδην θά τοΰ τήν παρέ
διδα; Γιατί δέν μ’ έσφαζε καλλίτερα καθώς I- 
κοιμώμουν; Άλλοτε, δταν μέ κατεδίωκε, μπο- 
ροΰσα νά τόν μισώ καί νά τόν λησμονώ" είχε 
άφήσει τήν Ίζόλδην είς τούς λεπρούς· δέν ή
τον πλέον ίδική του, ήτον ίδική μου. Ιδού που 
μέ τήν εΰσπλαχνίαν του ¿ξύπνησε τήν αγάπην 
μου κ’ έπανέκτησε τήν Ίζόλδην. Τήν βασίλισ
σαν; Ή τον βασίλισσα κοντά του καί μέσα σ’ 
αΰτό τό δάσος ζή σάν σκλάβα. Τί έκαμα τήν 
νεότητά της; ’Αντί γιά τούς θαλάμους τούς 
μεταξοντυμένους τής δίνω τό άγριον αΰτό δά
σος· μία καλύβα άντικαθιστφ τις ωραίες κουρ
τίνες" καί πρός χάριν μου άκολουθεί τόν κα-



χόν αύτόν δρόμον. Παρακαλώ τον "Υψιστον 
Θεόν νά μέ συγχώρηση καί νάποδώση την Ί  
ζόλδην εις τον βασιλέα Μάρκον. Δέν είνε γυ
ναίκα του, δεν την ένυμφεύθη σύμφωνα με 
τόν νόμον τής Ρώμης, ενώπιον ολων των πλου
σίων άνθρώπων τής χώρας του»;

Ό  Τριστάνος στηρίζεται επάνω στο τόξον 
του κα'ι θρηνεί έπι πολλήν ώραν μέσα εις τήν 
νύκτα.

Μέσα είς την πυκνάδα τών βάτων ποΰ τούς 
¿χρησίμευε για κρεββάτι, Ίζόλδη ή ξανθή έπε- 
ρίμενε τήν επιστροφήν τοΰ Τριστάνου. Εις τήν 
λάμψιν μιας άκτίνας του φεγγαριού βλέπει νά 
λάμπη στό δάκτυλό της το χρυσό δακτυλίδι 
ποΰ ό Μάρκος είχε απιθώσει. Έσυλλογί- 
σθη :

«Έκεΐνος ποΰ μέτόσο ευγενική εύχαρίστησι 
εδωκε τό χρυσό αύτό δακτυλίδι, δέν είνε εκεί
νος ποΰ ώργισμένος μέ παρέδιδε στους λε
προύς· δχι είνε ό αύθέντης ό κα.λός ποΰ τήν 
ήμέραν τοΰ ερχομού μου είς τήν χώραν του 
μέ έδέχθη κα'ι με επροστάτευσε. Πώς αγαπούσε 
τόν Τριστάνον! ’Αλλά ήλθα, κα'ι τί έκαμα; Ό  
Τριστάνος δέν έπρεπε νά ζή στό παλάτι τοΰ 
βασιλέως μέ εκατό νέου'ς εύγενεΐς ποΰ τόν υ
πηρετούσαν γιά νά γείνουν ΐππόται; Δέν ώ- 
φειλε τρέχοντος ανάμεσα άπό αύλάς καί βα- 
ρωνίας νά ζητήση τύχην; ‘Αλλά πρός χάριν 
μου λησμονεί καθετί, εξόριστος άπό τήν αύ- 
λήν, μέσα σ’ αύτό τό δάσος περνώντας μιά τέ
τοια ζωή . . β

Ήκουσε τότε επάνω είς τά πεθαμένα 
κλαδιά κα'ι φύλλα νά πλησιάζη τό βήμα τοΰ 
Τριστάνου. Έπήγε νά τόν προϋπάντηση, ό 
πως ¿συνήθιζε, νά πάρη τ’ άρματά του. Τοΰ 
έπήρε άπό τό χέρι τό τόξον ποΰ. δέν ίΐά& ενε  
και τά βέλη του, καί τόν άπήλλαξε άπό τό βά
ρος τοΰ σπαθιού

« ’Αγαπημένη μου, λέγει ό Τριστάνος, είνε 
τό σπαθί τοό βασιλέως Μάρκου. Έπρεπε νά 
μας σφάξη, καί μάς ελυπήθη».

'Η  Ίζόλδη παίρνει τό,σπαθί καί τό φιλεϊ. 
Ό  Τριστάνος βλέπει δτι κλαίει.

« ’Αγαπημένη μου, λέγει, δν ήμποροΰσα νά 
κάμω συμφωνίαν μέ τόν βασιλέα Μάρκον! δν 
έδέχετο νά υποστηρίξω πολεμώντας δτι ποτέ 
δέν σάγάπησα αμαρτωλήν άγάπην ούτε μέ 
λόγια ούτε μέ πράξεις, κάθε Ιππότης ποΰ θά 
τολμούσε νά πή τό εναντίον θά μεύρισκε άντι- 
μέτωπον. ’Έπειτα, δν δ βασιλεύς ήθελε υπο
φέρει νά μέ κράτηση είς τήν υπηρεσίαν του, 
θά τόν υπηρετούσα πιστά, ωσάν πατέρα μου

καί κύριόν μου· καί δν επροτιμοΰσε να με 
άπομακρύνη καί νά κράτηση έσένα, θά επή- 
γαινα είς τήν Φρίσαν ή τήν Βρεττάνην μέ τόν 
Γκορνεβάλ ώς μόνον μου σύντροφον. Άλλ’ ο 
πού καί δν ¿πήγαινα, θά έμενα ίδικός σου, βα
σίλισσα. Ίζόλδη, δέν θά ¿συλλογιζόμουν ποτέ 
τόν χωρισμόν αύτόν, αν δέν ήτον ή δυστυχία 
ποΰ υποφέρεις πρός χάριν μου, πολύν καιρόν 
τόρα, τόσο μεγάλη, ωραία μου, μέσα σ ’ αύτήν 
τήν έρημιά.

— Τριστάνε, θυμήσου τόν έρημίτην Όγρΐ- 
νον είς. τό κατάλυμά του. "Ας γυρίσωμε πρός 
αύτόν καί δς ζητήσωμε έλεος άπό τόν Ούρά- 
νιον βασιλέα, αγαπημένε Τριστάνε»!

Έξύπνησαν τόν Γκορνεβάλ· ή Ίζόλδη άνέβη 
επάνω σταλογο ποΰ έκρατοΰσε ό Τριστάνος 
άπό τόν χαλινόν, καί δλην τήν νύκτα περνών
τας διά τελευταίαν φοράν τάγαπημένα μέρη, 
όδοιπόρησαν χωρίς νάνταλλάξουν λόγον.

Τό πρωί έξεκουράθησαν, έπειτα έκαμαν δρό
μον ακόμη έως δτου έφθασαν είς τό έρημη- 
τήριον. Είς τό κατώφλι τής εκκλησίας δ Ό γρΐ- 
νος ¿διάβαζε ένα βιβλίον. Τούς είδε, καί άπό 
μακρυά τούς έφώναξε τρυφερά:

«Φίλοι! πώς δ έρως σάς ρίπτει άπό δυστυ
χίαν είς δυστυχίαν! Πόσον άκόμη θά διαρ- 
κέση ή μανία σας αυτή; Θάρρος! μετανοή
σατε τέλος» !

Ό  Τριστάνος τοΰ είπε:
«"Ακούσε, πάτερ Όγρίνε! Βοήθησε μας νά 

κάμωμε μίαν συμφωνίαν μέ τόν βασιλέα- θά 
τοΰ άπέδιδα τήν βασίλισσαν. Έ γώ, θά έφευγα 
είς τήν Βρεττάνην ή τήν Φρίσαν- μίαν ήμέ
ραν, δν δ βασιλεύς ήθελε νά μέ ύποφέρη σιμά 
του, θά έγύριζα καί θά τόν υπηρετούσα δπως 
άλλοτε».

Πεσμένη είς τά πόδια τοΰ ερημίτου ή Ί 
ζόλδη είπε μέ συντριβήν :

«Δέν θά ζήσω πλέον έτσι. Δέν λέ.γω δτι 
μετανοώ δτι ήγάπησα τόν Τριστάνον καί δτι 
τόν άγαπώ, άκόμη καί πάντοτε· δμως τά σώ 
ματά μας τοΰ λοιπού θά είνε χωρισμένα».

Ό  ερημίτης έκλαυσε κ’ έπροσευχήθη: «Θεέ, 
παντοδύναμε βασιλεύ! Σέ ευχαριστώ δτι μάφή- 
κες νά ζώ άκόμη ώστε νά έλθω είς βοήθειαν 
τών δυστυχών αύτών»! Τούς έσυμβουλέυσε 
φρονίμως, έπειτα έπήρε μελάνην καί περγαμη
νήν κ’ έγραψε μίαν επιστολήν δπου δ Τριστά- 
νος έκαμε πρότασιν συμφωνίας είς τόν βασι
λέα. "Οταν έγραψε δλα δσα δ Τριστάνος τοΰ 
είπε, αυτός τά έσφράγισε μέ τό δακτυλίδι του.
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— Ποιος θά φέρη αύτό τό γράμμα; ήρώ- 
τησε δ έρημίτης.

—  Έ γώ  δ ίδιος.
—  "Οχι, Τριστάνε, δέν πρέπει νά κάμης την 

επικίνδυνον αυτήν πορείαν· θά πάω έγώ, γνω
ρίζω καλά τά πρόσωπα τοΰ πύργου.

—  "Αφησε, καλέ μου πάτερ Όγρίνε' ή βα
σίλισσα θά μείνη στό έρημητήριόν σου" μόλις 
νυκτώση, θά φύγω μέ τόν σκουτάριόν μου, κι’ 
αυτός θά φυλάξη τό αλογό μου».

"Οταν ¿σκοτείνιασε στο δάσος, δ Τριστάνος 
καί δ Γκορνεβάλ έπήραν τόν δρόμον. Είς τάς 
πύλας τοΰ Τινταγκέλ, ιόν άφησε. ’ Επάνω είς 
τά τείχη οί σκοποί Ιφυσοΰσαν τις τρόμπες των. 
Έ πεσε μέσα είς τήν τάφρον κ επέρασε τήν 
πόλιν μέ κίνδυνον τοΰ σώματός του. Έπέρασε 
δπως άλλοτε τούς μυτερούς πασσάλους τοΰ άμ· 
πελώνος, είδε πάλιν τήν πηγήν καί τό μεγάλο

πεύκο κ’  ¿πλησίασε είς τό παράθυρον όπίσω 
άπό τό δποΐον δ βασιλεύς έκοιμάτο. Τόν έκά- 
λεσε σιγά. 'Ο  Μάρκος έξύπνησε.

« Ποιος είσε.έσύ, ποΰ είς τέτοιαν ώραν μεκαλεΐς;
—  Αύθέντα, είμαι δ Τριστάνος, σοΰ φέρνω 

ένα γράμμα- τό άφίνω Ιδώ είς τις γρίλλιες 
τοΰ παραθύρου σου. Κρέμασε τήν άπάντησίν 
σου εις τό κλαδί τοΰ Κόκκινου Σταυρού.

— Γιά τήν άγάπην τοΰ Θεού, ωραίε άνε- 
ψιέ, περίμενέ με»!

"Ωρμησε είς τό κατώφλι καί τρεις φοράς 
έφώναξε μέσα είς τήν νύκτα :

«Τριστάνε! Τριστάνε! Τριστάνε! παιδί μου». 
Άλλ’ δ Τριστάνος είχε φύγει. Εύρήκε τόν 

Γκορνεβάλ, καί μ’ ένα ελαφρό πήδημα άνέβη 
στή σέλλα τοΰ αλόγου του.

« Τρελλέ I είπε δ Γκορνεβάλ, σπεΰσε, ας φύ- 
γωμε άπ’ αύιόν τόν δρόμον.
[ ’Ακολουθεί!
Μετάφρ A. Κ  J O S E P H  B fiD IE R

Η Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α  ΕΝ ΕΛΛ-ΑΔΙ

Ο κ. Φωκίων Νέγρης ώμίλησε τελευταίως 
εις τόν «Παρνασσόν» περί τής έξάρσεως 

και προελάσεως τών δρέων έν Έλλάδι ήτοι 
περί γεωλογικοΰ φαινομένου, δπερ πρόδλίγων 
μόλις ετών παρετηρήθη υπό τής επιστήμης καί 
δπερ ό κ. Νέγρης σοφώς ¿μελέτησε καί έξηκρί- 
βωσεν έν Πελοποννήσφ καί Στερεφ Έλλάδι. 
Τρεις άνακοινώσει; αύτοΰ πρός τήν Γαλλικήν 
’Ακαδημίαν, δημοσιευθεΐσαι έν τφ δελτίψ αυτής 
τόν Νοέμβριον τοΰ παρελθόντος έτους καί τόν 
Ιανουάριον τοΰ ένεοτώτος, παρέχουσι τά; έπι- 

στημονικάς εξακριβώσεις, τάς ύπ’ αύτοΰ γενο- 
μένας έπί τοΰ φαινομένου τής έξάρσεως καί 
προελάσεως ελληνικών δρέων, ή δέ γενομένη 
έν τώ Παρνασσφ δμιλία του αποτελεί ούτως 
είπεΐν έπεξήγησιν καί έπί τό προσιτώτερον 
άνάπτυξιν τών άνακοινώσεων έκείνων. Τό γεω
λογικόν φαινόμενον—άληθώς εν τών έκπληκτι- 
κωιέρων καίδυνάμενονν’ άποβή άφετηρία νέων 
απόψεων καί διά τήν ιστορίαν τοΰ πλανήτου 
καί διά τήν έξήγησιν έξακολουθούντων γεω
λογικών συμβάντων, έν οίς καί τά σεισμικά — 
συνίσταται είς τήν παρατήρησιν δτι δρη τινά 
προχωροΰσι (μετακινούνται) έπί εδάφους μέ- 
νοντος σχετικώς ακινήτου καί έπικαλύπτουσιν 
αύτό, προκαλοΰντα έξαρσιν εδαφικήν. Τούτο δέ 
δείκνυται έκ τοΰ δτι στρώματα παλαιοτέρας

γεωλογικής εποχής ευρίσκονται κείμενα άνωθεν 
στρωμάτων νεωτέρας εποχής καί δή αύτοτελή 
ήτοι άνευ γεωλογικής συνεχείας πρός τά κά
τωθεν αύτών.

Διάσημοι γεωλόγοι, ούς άναφέρει έν τή δμι
λία του ό κ. Νέγρης, ¿βεβαίωσαν τήν τοιαύ- 
την προέλασιν τών δρέων είς τάς "Αλπεις, είς 
τήν Ούγγαρίαν, είς τά Πυρηναία καί άλλαχοΰ. 
Ταύτην δ’ έπίσης διά σοφής έρεύνης άνεκάλυ- 
ψεν δ κ. Νέγρης συμβάσαν έν Έλλάδι καί δή 
τών δρέων τής Στερεός πρός τήν Πελοπόννη
σον. Γάλλοι γεωλόγοι, ώς άναφέρει δ κ. Νέγρης 
έν τή δμιλίφ του, άκολουθήσαντες τήν εκστρα
τείαν τοΰ στρατηγού M aison, είχον διακρίνει 
σαφώς τήν αύτοτέλειαν σειράς στρωμάτων δμοι- 
ομόρφων, καλυπτούσης τό πλείστον τής Πελο- 
ποννήσου καί γάλλος έπίσης γεωλόγος άνεΰρε 
παρόμοια στρώματα έν Κρήτη, συνεπέρανε δέ 
δτι καί έν Πελοποννήσφ τά στρώματα τών λι
θογραφικών τιτανόλιθων δυνατόν νά καλύ- 
πτωσι παλαιοτέρας εποχής διαστρώσεις.

Τά στρώματα ταΰτα παρακολουθήσας δ 
κ. Νέγρης άπδ τής Μεσσηνίας μέχρι τοΰ Ώ - 
λένου καί τοΰ Κορινθιακού, παρετήρησεν δτι 
κάθηνται έπί τών κάτωθεν αύτών διαστρώσεων 
άνεξαρτήτως ούτως είπεΐν πρός αύτάς καί κατά 
σχηματισμόν διαφορετικόν, ποΰ μέν άφίνοντα
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χάσματα, πού δέ παρουσιάζοντα ϊχνη κολοσ
σιαίας πιέσεως. θέλων ν’  άνευρη πόθεν έπήλ- 
θον, εξηρευνησε την Στερεόν Ελλάδα, δ π ου 
άνεκάλυψε παρά το Γαλαξείδιον καί Ιπί των 
κλιτΰων τοΰ Έλικώνος τά αυτό στρώματα, 
αλλ’ εις την τακτικήν έκεί όλληλουχίαν αΰτών. 
Παραλείποντες τάς είδικάς επί τοΰ προκειμέ- 
νου παρατηρήσεις, σημειουμεν την έπιστημυνι- 
κώς φωτεινήν έξήγησιν τοΰ φαινομένου, τήν 
παρασχεθεΐσαν υπό τοΰ κ. Νέγρη.

«Ύ π ό τάς πλευρικός πιέσεις, τός προερ- 
χομένας έκ τής ψύξεως τής γης, δ φλοιός αυ
τής πτνχοΰται καί σχηματίζονται όφρΰες πρός 
βορρδν καί πρός νότον τοΰ Κορινθιακού κόλ
που, εκεί μέν 6 Παρνασσός καί ό Έλικών, 
εδώ δέ ό Χελμός καί ή Ζίρια. Άλλα τά πλαστι- 
κώτερα μέρη τοΰ φλοιοΰ.(κα'ι ταΰτα είναι τά 
στρώματα των παλαιών βαθέων πυθμένων τής 
θαλάσσης) εξογκοΰνται εΰκολώτερον και άπω- 
θοΰνται πρός τά γειτονικά μέρη, τά όλιγώ- 
τερον άντέχοντα. Τοιαΰτα μέρη ήσαν τά τής 
Πελοπόννησου, πρός τά όποΐα άπωθουμένη 
έκ βορρά προήλαυνεν ή Ικ τοΰ Κορινθιακού 
κόλπου μάζα, έπικαλυπτουσα— ως παμμέγεθες 
γήϊνον κΰμα— πάντα τά μέρη τής Πελοπόν
νησου, οπου δεν προϋπήρχεν έμπόδιον. — Ή  
προέλασις αΰτη εγένετο έπί στρωμάτων άνη- 
κόντων είς τήν λεγομένην μέαην ήιύκσινον ίπο- 
χήν, ως άπέδειξεν δ κ. Νέγρης, και συνεπώς 
τήν έποχήν έκείνην συνέβη. — Ά φ ” έτέρου τά 
προελάσαντα πρός τήν Πελοπόννησον γήινα 
στρώματα βεβαιοΰται δτι άφορμώντο από τον 
Έλικώνα καί τόν Παρνασσόν, όντα ηαλαιοχρη- 
ttdixd xai νεοχρητιδιχά ήτοι παλαιοτέρας έπο- 
Χή?> ίσως δέ καί τριαδικά. Όμοιας έποχής φαι- 
νόμενον καί άναλόγου. σχηματισμού γεωλογικού 
εΐναι ή !ν Πυρηναίοις παρατηρηθεϊσα έξαρσις.

Άλλ’ έν Έλλάδι συνέβη καί τό Ιξής άξιο— 
σημείωτον άποτέλεσμα τής προελάσεως. Έ νφ 
άπωθεΐτο έκ τοΰ Κορινθιακού ή προελαΰνουσα 
μάζα, ή Πελοπόννησος συνεπεία τής προελά
σεως προσηγγιζε πρός την Στερεάν, ή δέπροσ- 
έγγισις αΰτη ύπελογίσθη υπό τοΰ κ Νέγρη 
εις 100 χιλιόμετρα.

Τέλος αί δυο δροσειραί ή τής Πελοπόννη
σου καί ή τής Στερεός, συσφίγγουσαι ώσεί 
δυο σιαγόνες τάς μεταξύ αυτών μαλακωτέρας 
μάζας, προσήγγισαν άλλήλας μέχρις ού αί πλευ
ρικά! εκ τής προσεγγίσεώς των πιέσεις έφθα- 
σαν είς τόν άνώτατον βαθμόν, δπότε τά κυρ- 
τωθέντα έκ τής πιέσεως μέρη Ιθραΰσθησαν καί

τά εξ αΰτών συντρίμματα κατεκρημνίσθησαν. 
Τοΰτο φαίνεται έν Τριφυλία καί Πυλίφ, καθώς 
καί παρά τόν Κορινθιακόν, τά κροκαλοπαγή 
τού οποίου οφείλονται είς όμοίαν αίτίαν, αλλά 
κατά μεταγενεστέρου εποχήν. ’Επίσης άποτέ
λεσμα κατακρημνίσεως είναι καί τά κροκαλο
παγή τών Μετεώρων έν Θεσσαλίφ.

’Αλλά καί μετά τήν κατακρήμνισιν ταΰτην 
καί συνεπώς τήν χαλάρωσιν τού φλοιού, ή προ- 
έλασις τών δρέων εξακολουθεί, καί ή εξ αυτής 
πίεσις προκαλεΐ τήν έξαρσιν τών καταβυθι- 
σθέντών. Οΰτω δέ τά κροκαλοπαγή τής Τρι- 
φυλίας καί Πυλίας, ευρισκόμενα τό πρώτον έν 
τή θαλάσση, έπειτα βαθμηδόν άνυψούνται, 
σχηματίζονται δέ οΰτω αί εκ κροκαλοπαγών 
όροσειραί, φέρουσαι τά ίχνη τής θαλασσίας 
προελεΰσεώς των, εν Πελοποννήσφ καί έν Στε
ρεά (Πίνδος). 'Η  έξαρσις αΰτη, κληθείσα ύπό 
τής γεωλογίας Πινδική, έληξε κατά τό τέλος 
τής μειοκαίνου έποχής. Καί ταΰτην δμως άκο- 
λουθοΰσι νέαι καταβυθίσεις, συνεπείφ τών ό- 
ποίι»ν εχωρίσθη πάλιν ή Πελοπόννησος άπό 
τήν Στερεάν διά ϋαλαοαίας ¿κτάσεως πλατυτέ
ρας τού σημερινού κόλπου. Αί καταβυθίσεις 
αύται, συμβάσαι κατά τήν λεγομένην Σαρμα- 
τικήν καί μάλιστα κατά τήν Ποντικήν έπο
χήν, ώς άποδεικνΰεται έκ τών άνευρισκομένων· 
ζωικών λειψάνων είς τάς σχηματισθείσας ύπ’ 
αυτών διαστρώσεις, παρατηρούνται κυρίως είς 
τάς ’Ανατολικός τής Μεσογείου. χώρας, έξ οΰ 
καί Ανατολικοί (levantines) ώνομάσθησαν.

Πάλιν έν τούτοις πιεζόμενα διά τής προε
λάσεως τών δρέων τά βυθισθέντα μέρη άνυ- 
ψοϋνται, ένούται δέ οΰτως έκ νέου ή Πελο
πόννησος μέ τήν ϊτερεάν, καί πάλιν τάς νέας 
εξάρσεις έπακολουθούσικαταβυθίσεις καί κατα
ποντισμοί, αί μεγαλοπρεπέστεροι καί τρομε- 
ρώτεραι, ώς αί τής Άτλαντίδος, Αίγαιίδος καί 
τού Κορινθιακού, άλλαχοΰ δέ αί τής Ερυθρός 
θαλάσσης καί αί τής Νεκρός. Νέα έπήλθεν 
έξαρσις έν Έλλάδι, τήν δποίαν 6 κ. Νέγρης 
ώνόμασεν έξαρσιν Ταινάρου, εκεί παρατηρή- 
σας αΰτήν, καί νέα σΰσφιγξις τού φλοιού προ- 
καλέσασα άνυψωσιν τού πυθμένος τής θαλάσ
σης καί οΰτω νέον κατακλυσμόν τών παραλίων. 
Οί κατακλυσμοί οΰτοι καί αί καταβυθίσεις εί
ναι πρόσφατοι, καί ευρισκόμεθα — συμπεραί
νει ό κ. Νέγρης— είς τήν άρχήν νέας έξάρ- 
σεως, ή δποία θά εξακολούθηση έπί χιλιάδας 
δλοκλήρους αιώνων πρίν έπέλθωσι νέαι κατα
βυθίσεις καί καταποντισμοί δλοκλήρων αιώνων.

Ζ . Π Α Δ Ο Σ
Η B ÏP E U  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ —  ΓΟΟ &. ΑΝΝΙΝΟΓ
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Τ Α  Μ ΑΘΗΜ ΑΤΑ ΤΩ Ν  "ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ,,

Μ άθημα έβδομον . —  Μ νημείον Α νοιχρά τονς, 
Π ύλη Α δριανοΰ, Ολυμετιεϊον

Τ ό  κομήιότατον μνημείον τοΰ Α ι¡α κ ρά τους  είναι τό 
μόνον, το όποιον περιεσώθη μέχρι τών ημερών μας 
έκ πλήθους όμοιων ναΐσκων τού Δ ' καί Γ ' π.χ. αίώ- 
νος. ίδρυθέντων ύπό χορηγών νικητών εις μουσικούς 
διαγωνισμούς καθ’  δλην τήν οδόν από τοΰ Πρυτα
νείου, κειμένου είς τό ανατολικόν ήμιου τής βορείου 
υπώρειας τής Άκροπόλεως, μέχρι τοΰ Θεάτρου του 
Διονύσου

’Επειδή έπί τών μνημείων τούτων άνετίθεντο οί δ ι
δόμενοι εις τούς χορηγούς ώ ς βραβεΐον τρίποδες, ό 
δρόμος εκείνος ώνομαοθη οδός Τριπόδων.

"Ισταται δέ τό μνημείον επί τετραγώνου βάσεως έξ 
ενός Αναβαθμού· είναι κυκλικόν μέ εξ κίονας κοριν
θιακού ρυθμού, δ οποίος είς αύτό έμφανίζεται ώς εν 
τών άρχαιοτάτων παραδειγμάτων.

Είς τήν δυτικήν πλευράν είναι άμελέστερον έξειρ- 
γασμένον, διότι δέν έφαίνετο ολόκληρον.

‘Η  πρώτη ζψοφόρος του άποτελείται έξ αναγλύ
φων τριπόδων ώς ήτο ό επί τής κορυφής του ίστά- 
μενος ποτέ χαλκούς τρίπους.. Ή  πρώτη ζώνη τού 
επιστυλίου φέρει τήν μόλις διακρινομένην κάτωθεν 
έκ τής ανατολικής πλευράς Ιπιγραφήν: Λ νοιχρά τη ς Α ν -  
οιθείδον Κ ιχννενς  ¿χορηγεί' Α χαμαντίς π α ίδω ν ένιχα- 
θ έ ω ν  ηΰλεΐ' Λ υοιάδας Ά & η να ΐος έδίδαοχε' Εΰαίνετος  
ήρχε. (άρα ή νίκη έγινε τφ 335/4  π. χ ) .

Είς τήν δευτέραν ζφοφόρον υπάρχει άνάγλυφος πα- 
ράοτασις τοΰ μύθου, κατά τόν όποιον ό Διόνυσος ουλ· 
ληφθείς ύπό πειρατών Τυρρηνών, τούς μετεμόρφωσεν 
είς δελφϊνας· είναι ή είκονογράφησις τού ποιήματος, 
τοΰ δ,βνράμ βου  ’ίσως, τόν όποιον έψαλεν ό χορος τοΰ 
νικήσαντος Λυσικράτους, άποτελεϊ δέ ώραιότατον δείγ
μα εμπνευσμένης τέχνης, ή όποια γνοιρίζει νά μή υπο
δουλώνεται είς τήν παράδοσιν, άλλά νά τήν μεταρ
ρύθμιση σύμφωνα μέ τάς ίδικάς της άπαιτήσεις. Πνοή 
σοβαρότητος άναμεμιγμένης μέ κωμικότητα κατά τόν 
μάλλον περίτεχνον τρόπον, δίδει είς τόν θεατήν έντύ- 
πωσιν γλυκεϊανκαί εύθυμον, δταν βλέπη άφ’ ένός μέν 
τόν νεαρόν Διόνυσον παρά τήν ρομαντικήν άκτήν πα- 
ρατηροΰντα καί θωπεύοντα τόν πάνθηρα του, έν φ  οί 
ύπηρεται του σπεύδουν νά τοΰ φέρουν οίνον, άφ ’ ετέ
ρου δέ άλλους Σατύρους καταδιώκοντας καί ξυλοκο- 
ποΰντας καί έκφοβιζοντας τούς πειρατάς, Ικ τών όποι
ων πολλοί μεταμορφωθέντες διά τής θελήσεως τοΰ 
θεού είς δελφίνος κατά τό ήμιου, σπεύδουν νά είσέλ- 
θουν είς τό ποθητόν στοιχείον τιον. Ταϋτα πάντα μέ 
τήν άκρίβειαν τής εργασίας δίδουν ίδέαν τοΰ πόσον 
Ανεξάντλητος είς επινοήσεις καί πόσον Αξιοθαύμαστος 
είς τήν έκτέλεσιν ήτο ή άρχαία τέχνη.

Κατά τόν μεσαίωνα είχε μεταβληθή τό μνημείον είς 
βιβλιοθήκην υπό τών Καπουκίνων (1385 μ .Χ .) καί ήτο 
γνωστόν είς τόν λαόν ώ ς φανάρι τοΰ Διογένη  ένεκα τοΰ 
σχήματός του. Τ ό  έπεσκεύασενή Γαλλική Κυβέρνησις 
τφ 1845, τής όποιας θεωρείται κτήμα.

Είς τήν θέσιν τής σημερινής Π ύλης τοΰ Ά δρ ια νοΰ  
ΰπήρχεν άρχαία πύλη, τήν όποιαν μετερρύθμισεν ό 
α ντο χ ρ ά τε ο ρ  δταν περί τό 125-130 μ. Λ . ήθέλησε νά 
Ιπεκτείνη τάς ’Αθήνας πρός τό σημερινόν Ζάππειον 
αί τόν Βασιλικόν κήπον.

Ν Θ Η Μ Θ Ρ Ο Ν

Τό χορηγικόν μνημείον Δ υοικ ρά τους ό π ω ς  ijro . — 
ΙΓατά τήν ακριβή άναπαράοταοιν ν π ό  τ ο ν  Μ π δν  
(μ ό νο ν  λάθος είναι κά τω  είς  τήν βά οιν, δπ ου  
π α ρίοτα νται τρεις άναβα& μοί αντί  τον αλη

θ ο ύ ς  έ ν ό ς ) .

Τήν έπεκτασιν ταύτην καί τήν νέαν ζωήν τήν όποι
αν έδωκεν είς τάς ’Αθήνας, τήν εξαγγέλλει ό Ά δρια - 
νός πομπωδώς διά τών έπιγραφών μέ μεγάλα γράμ
ματα υπέρ τήν Αψίδα· πρός Δυσμάς δεικνύει ότι Ιως  
έκεΐ εφθανεν ή άρχαία πόλις : αΐδ’  ε ίο ’ Ά δ ή ν α ι  Θ ησέ
ω ς  ή πριν πόλις' πρός Άνατολάς γράφει παραβάλλων 
τόν έαυτόν του μέ τόν Θησέα επί τό ύπερβολικώτε- 
ρον : αΐδ  είσ’  Ά δ ρ ια ν ο ΰ  χ ονχ ι θ η ο έω ς  πόλις Πραγματι 
δέ τά περί τό Ζάππειον καί τόν Βασιλικόν κήπον 
ερείπια προέρχονται έκ βαλανείων καί έπαύλεων τής 
ρωμαϊκής έποχής- έλέγετο δέ τό τμήμα τοΰτο νέαι 
‘A&tjvat, N o v a e  A th e n a e ,  ή Ά δριανονποΧ ις.
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Ή  πύλη ύπό καλλιτεχνικήν έποψτν είναι ασήμαντος· 
τά φαινόμενα άνω παράθυρα ήσαν κλειστά καί τό 
όλον άπετέλει κόσμημα αρχιτεκτονικόν Αρκούντως 
ώραΐον τό όποίον ,λεγεται attica καί δίδει χάριν τινά 
ί ξ  έπιδράσεως τών αθηναϊκών έργων είς τήν βαρεϊαν 
καί άκομψον ρωμαϊκήν τέχνην.

Έ π ί τής θέσεως όπου ύψούνται σήμερον οί δέκα- 
πέντε'μεγαλοπρεπεΐς κίονες τον  ναον τοΰ  ‘ Ολυμπίου Δ ιός 
{Ό λυμ π ιείον  ύπήρχον πανάρχαια ίερά τοΰ λαού, π χ. 
τής 'Ολυμπίας Γής, τοΰ Διός ’Ολυμπίου, ίδςυθέν ύπό 
τοΰ Δευκαλίωνος μετά τήν σωτηρίαν του έκ τοΰ κατα
κλυσμού, του Κρόνου καί τής Ρέας, τόΠ ύθιονκτλ .

Τ ό  άρχαιότατον εκείνο ιερόν τοΰ ’Ολυμπίου Διός 
Ιπεχείρησενά κατασκευάση μεγαλοπρεπέστατον ο  Πει- 
σίοτρατος, κυρίως διά νά δώση εργασίαν είς τόν λα
όν, Χνα μή ούτος μενών άεργος έπιζητή ελευθερίας δ ι’ 
επαναστάσεων καί ταραχών Έ σώ θησαν πολλά ίχνη 
είς τά θεμέλια του σημερινοΰ ναού έκ τοΰ έργου τοΰ 
Πεισιστράτου, τό όποίον άφήκαν οί ’ Αθηναίοι έπίτη- 
δες ημιτελές έπί πολλούς αιώνας, ώ ς διαμαρτυρίαν 
των καί πρός εκφρασιν τής άπεχθείας καί περιφρο- 
νήσεώς των πρός τήν τυραννίδα.

Μόλις περί τό 174 π .Χ . ό  βασιλεύς τής Συρίας Ά ν -  
τί.οχος ό  Επιφανής έπεχείρησε νά άποτελειώση τόν 
ναόν διά τοΰ άρχιτέκτονος Δέκμου Κοσσουτίου· έκ 
τοΰ έργου τούτου προέρχονται πάντες οχεδόν οί πε- 
ρισωθέντες κίονες.

Ά λ λ ’  ούτε ό Ά ντίοχός οΰτε οί άποπειραθέντες νά 
ουνεχίσουν τό εργον έπί Άΰγούστου (14 π .Χ .) κατώρ- 
θωσαν τά τό φέρουν είς πέρας καί μόλις τφ  1 2 3 1 2 9  
μ .Χ . ό  Ά δριανός τόν άπειελείωσε καί τόν συγκατέ- 
λεξε μεταξύ τών επτά θαυμάτων. Διότι ήτο ό μέγι
στος ναός τοΰ κόσμου παρά τόν ναόν τής Άρτέμιδος  
έν Έφέσψ καί τόν έν Σελινούντι τής Σικελίας.

Είχε μήκος 107,75 μ ,  πλάτος 41 μ , τό δέ ύψος τών 
κιόνων ήτο 17, 25  μ. ήτο δίπτερος όκτάστυλος ήτοι 
είχε διπλήν σειράν κιόνων καθ’ όλος τάς πλευράς 
οκτώ είς τάς στενάς καί εϊκοσιν είς τάς μακράς καί 
τρίτην σειράν άπό έξ κίονας είς τάς στενάς, έν συν- 
όλο) 104 κίονας, έκ τών όποιων τφ 1437 έσφζοντο μό
νον 21, τφ  1C50 ύπήρχον 17, τφ 1760 είς μετεβλήθη 
είς άοβεστον καί τφ 1852 είς Ιπεσεν έκ όυέλλης σψ- 
ξόμενος ακόμη. Ε ντός τού σηκοΰ υπήρχε μέγα χρυσε- 
λεφάντινον αγαλμα τοΰ Διός καί όπισθεν ετερον μαρ- 
μάρινον άγαλμα κολοσσιαϊον τοΰ Άδριανοΰ Ή τ ο  δέ 
καί τό μονον παράδειγμα υπαίθρου ναού έν Έλλάδι 
ήτοι άνευ στέγης.

Είς τόν περίβολον του ναοΰ υπήρχε πλήθος αγαλ
μάτων ιδίως του Άδριανοΰ, τά όποια Ανέθεσαν πρός 
τιμήν του-δλαι αί Έλληνικαί πόλεις.

Λ Ο ΓΟ Ι ΚΑΙ Α Ν ΤΙΛ Ο ΓΟ Ι

Έ ν  κινδϋνφ.

Δ ιαβάζω είς ένα θρησκευτικόν περιοδικόν τής Ι ε 
ρουσαλήμ: « Ή  ορθόδοξος Εκκλησία τής Ρ ω σ- 

σίας έχει διπλήν τήν Ιεραποστολήν : διαδίδουσα τόν 
Χριστιανισμόν καί στηρίζουσα αυτόν έν τοΐς πιστοίς, 
πολεμούσα είτε τόν έθνισμόν είτε τάς έν αυτή ύπαρ - 
χούσας αιρέσεις. Ή  ήμετέρα ’Εκκλησία προδήλως έν 
τφ  παρόντι χρόνφ έχει άνάγκην εσωτερικής ιεραποστο
λής πρός θρησκευτικήν καί ηθικήν άποκατάστασιν 
τοΰ γένους ήμών.»

Δέν γνωρίζετε τόν κίνδυνον; Θ ά ¿ξυπνήσουν μίαν 
αυγήν οί ποιμένες οί πνευματικοί καί δέν θ ά  εΰρουν 
πρόβατα. Διότι ό Πάπας ό σημερινός, διότι πολυποί
κιλος καί περιώνυμος προτεσταντισμός θ ά  μάς τούς 
άφαιρέσουν τούς πιστούς.

Μ οΰ έλεγε ένας αρχιμανδρίτη; άπό τούς καλλιτέ“ 
ρους "Ελληνας κληρικούς :

• Ή τ ο ν  τάχα πρός τό καλόν της πού ή Έλευθέρα  
'Ελλάς άπέσχισε τήν έκκλησίαν άπό τό Πατριαρχείον; 
Ή  μήπως πρός κακόν της ; Είχε δίκαιον ό Οικονό
μου ή ό Φαρμακίδης ; »

Δέν τού άπήντησα, άλλ’  έπεφυλάχθη κ’  εκείνος— εν
νόησα νάπαντήση . είς τόν έαυτόν του. Ύ πήρξαμεν  
καί οί δύο σκεπτικισταί είς τό ζήτημα έκείνο, καί άδι
κον, ύποθέτω, δέν εΐχαμεν.

Ά λ λ ’  ας δεχθώμεν οτι καλά έκαμε τό Ελληνικόν 
κράτος καί έπεδίωξε τήν άνεξαρτηοίαν τής Ικκλησίας 
του.Γεννάται τό ζήτημα: έχρησιμοποίησεν ή ’Εκκλησία 
μας τήν ελευθερίαν της πρός τήν πρόοδον ; ΕΙνέ είς 
άκμήν τούλαχιστον ή έκκλησία τού Έ λλ. Κράτους διά 
νά χρησιμεύση ώ ς τό μέγα κέντρον διά τήν αύρυινήν 
άναγέννησιν ;

Διστάζετε όλοι νά πήτε ναί, καί σάς δικαιώνω. 
Ά λ λ ’  άς άφήσωμεν αύτά. Τούλάχιστον άφοΰ Eccle  
sia non saltus facit κατά τό natura non κ.t .λ. άφοΰ 
δηλαδή ή ’Εκκλησία αγαπά τήν συντηρητικότητα 
ώστε νά καθιστςι δύσκολον τήν πρόοδον, είνε τούλά
χιστον είς τήν συντηρητικότητά της ρωμαλέα καί 
Ισχυρά ;

Ή κούσατε τί λέγει τό περιοδικόν τής Ιερουσαλήμ: 
Διατρέχομεν κίνδυνον. Καταποντισμοΰ- Λειψανδρίας 
πιστών. Κ αί δέν είνε θλιβερόν ;

"Εχομεν ανάγκην έσωτερικής Ιεραποστολής λέγει ό 
Ίεροσολυμίτης άρθρογράφος.

Καί άφοΰ -εχομεν ιεραποστολής άνάγκην», θ ά  πή 
ότι δέν εχομεν ιεραποστολήν.

Δέν εχομεν εσωτερικήν Ιεραποστολήν.
Ά λ λ ά  τί πράγμα είνε ; θ ά  πούν πολλοί.
Ιεραποστολή-έσωτερική είνε νά μορφωθούν πενήν

τα έκατό —  είς τήν άρχήν —  κληρικοί, οί όποιοι άφοΰ 
άποβάλουν τούς μέσους Αορίστους, τήν κουτήν συζή- 
τησιν τών τύπων, τήν κενήν ρητορικήν, τήν έπίδειξιν, 
τήν ρινοφωνίαν καί γίνουν «άπλοι ώσπερ τά παιδία» 
επομένως κατανοητοί, νά περιέλθουν πόλεις καί χωριά, 
χωριά καί πόλεις καί νά κηρύξουν, νά εξηγήσουν τήν 
άπλήν, τήν άπλουστάτην, τήν αληθινά έγκαρδίαν, τήν 
υψηλήν θρησκείαν τοΰ Ναζωρινοΰ.

Έσωτερική ιεραποστολή.
Μάς τήν προιείνει ένας Ίεροσολυμίτης. Καί έχει δί

καιον. ’ Εκεί κινδυνεύει περισσότερον ή ’ Εκκλησία. 
Έ δ ώ  όμως πάλιν κινδυνεύει νά λησμονηθή διά τήν 
αδιαφορίαν.

Έ ν  Κ ινδύνφ  λοιπόν.
Καί τί χρειάζεται διά νάποφύγωμεν τόν κίνδυνον ;
Πενήντα έως έκατό γραμματισμένοι άπλοί καί άγα- 

πώντες τό έργον τους κληρικοί.
Ό μ ιλ ώ  διά τήν περιοχήν τής Έ λευθέρας Ελλάδος. 

Διότι άπ’ έδώ πρέπει νάρχίση ή άνανέωσις
Ό  σεβασμιώτατος μητροπολίτης’Αθηνών, τοΰ οποί

ου άπό τών στηλών αυτών άλλοτε ύμνήσαμεν τάς άρε- 
τάς— καί δέν έμετανοήσαμεν— τί λέγει :

Δέν είνε κσιρός νά θέση είς ενέργειαν τήν εσωτερι
κήν Ιεραποστολήν τοΰ Ίεροσολυμίτου λογίου;

Δέν νομίζετε ότι τό μόνον ιδανικόν που μάς άπέμει- 
νεν είνε ή ’Εκκλησία ;

Λοιπόν: Έσωτερική ιεραποστολή πού ν ά π ή :
"Α νω  σχώμεν τάς καρδίας.

Μ Ο Υ Κ ΙΟ Σ  Σ Κ Α ΙΟ Λ Α Σ  

Π Ο Λ ΙΤΙΚ Η  ΕΠΙΘ ΕΩΡΗΣΙΣ

Κ Α Θ ’ όλον τό διαρεϋσαν δεκαπενθήμερον ή Βουλή 
δέν παρουσίασε τό ένδιαφέρον το όποιον ήλπί- 

ζομεν. Ε κ τό ς  τού στρατιωτικού νομοσχεδίου τό όποίον 
έχει μεγίστην σπουδαιότητα, διότι αποδίδει τόν στρα.
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τιώτην εις ιόν στρατόν, τό νομοσχέδιων τής Εύρείιις 
Περκρερείας, μολονότι έπροκάλεσε θύελλαν συζητή
σεων δέν εΐνε έξ εκείνων τών νομοθετικών μέτρων 
πού είμποροΰν νά μας σώσουν άπό τόν κατήφορον 
πού επήραμεν. 0 1  διάφοροι έπιφανείς άπό τού βή
ματος τής Βουλής, δημιουργοί τής καταστάσεως ταύ- 
της, εΤχον τόν ηρωισμόν νά τήν άναπαραστήσουν ενώ
πιον μας. Εΐνε οίκτρά Κάτι περισσότερον ακόμη 
άφοΰ διερχόμεθα τήν πονηρόν εποχήν τών τελευ
ταίων ετών τής "Ρωμαϊκής δημοκρατίας. "Ο πω ς τότε 
εϊς τήν Ρώμην ή πολιτική είχε καταστή τό σχολεΐον 
τού έγκλήματος καί τής διαφθοράς, τό ίδιον συμβαί
νει σήμερον καί εις τήν Ε λλάδα. Οόδεμία διαφορά. 
Ο ί εκλογείς Ιπώλουν τότε τάς -ψήφους των, καί οί 
εκλεγόμενοι μετήρχοντο πάν μέσον όπως διαθέσουν 
υπέρ αυτών τήν έξουσίαν διά νά έπιβληθοΰν. Ο ί εκλο
γείς σήμερον εις τήν Ε λλάδα δέν κάμνουν διαφορε
τικά- Οί Ικλεγόμενοι επίσης.

Έ ν  τούτοις τό νομοσχέδιον τής Εΰρείας Περιφέ
ρειας ΰπεβλήθη εις τήν Βουλήν καί έψηφίσθη κοιμω- 
μένων τών βουλευτών μέ τόν σκοπόν όπως βελτιώση 
τήν οίκτράν αυτήν κατάστασιν. "Ο πως παρακώλυση 
κάπως τήν έξάπλωσιν αυτής τής εκλογικής διαφθο
ράς. Παραδεχόμεθα ότι ό  σκοπός τής Κυβερνήσεως 
ήτο αγαθός. Τοΰτο όμως δεν άρκεϊ, άφοΰ τ' άποτε- 
λέσματα θ ά  εΐνε επίσης δυσάρεστα όπως- καί πρότε- 
ρον. Μεταβολή καμμία είς τό εκλογικόν καθεστώς δέν 
θ ά  έπέλθη. Ο ί έκλογεϊς άπό τήν Χάρυβδιν τής επαρ
χιακής περιφερείας θ ά  πέσουν είς τήν Σκύλλαν τής 
Νομαρχιακής. Αύτό τουλάχιστον εξάγεται καί έκ του 
λόγου τοΰ Προέδρου τής Κυβερνήσεως όστις ¿δήλωσε 
σαφώς ότι διά του νομοσχεδίου αύτοΰ δέν θ ά  έπέλθη 
τελεία βελτίωσις είς την κατάστασιν άλλά μερική. Μέ 
άλλους λόγους τό φάρμακον αυτό δέν θεραπεύει ριζι- 
κώς τήν εκλογικήν φυματίωσιν διότι δέν εΐνε μεθοδι
κόν καί έπιστημονικόν άλλά κομπογιανιτικον. Ή  φυ- 
ματίωσις όμως αδτη ήτις ανάγεται είς τήν έσωτερικήν 
διοίκησιν ηδύνατο νά θεραπευθή άν εΐλικρινώς οί 
έκλεγόμενοι τό έπεθύμουν. Ά π ό  τό χέρι των έξαρτά- 
ται ή βελτίωσις τοΰ λαού. Ά λ λ ’  ή βελτίωσις αΰτη 
προϋποθέτει άλτρουισμόν, καί τοιαΰτα αισθήματα με- 
γαλόκαρδα δέν έχουν οί "Ελληνες πολιτευόμενοι.

Τοικΰται σκέψεις καί μέριμναι διά τήν έσωτερικήν 
διοίκησιν άπασχολήσασαι τήν Κυβέρνησιν ήμπόδισαν 
αυτήν όπως εόστοχώτερον έργασθή διά τά εξωτερικά 
ζητήματα καί Ιδίως τό Ρωμουνικόν. Ή  δημοσιευθείσα 
Λευκή Βίβλος ώς βόμβα επεσεν εντός καί έκτός τής 
Βουλής Τά έν αύτή έγγραφα έδειξαν τήν γυμνότητα 
παρ' ήμίν ώρισμένης πολιτικής ώς πρός τά έξωχερικά 
ζητήματα. Οί διάφοροι υπουργοί έπί τών Ε ξω τερ ι
κών κάμνουν όχι ό,τι πρέπει άλλ’  ό,τι τούς κατέβη. 
Αρκεί νά είνε αντίθετον εκείνου τό οποίον έκαμεν ό 

πρώην συνάδελφός των, έστω καί άν ήτο ώφέλιμον. 
Νομίζομεν ότι αυτή είνε ή περίπτωσις του νΰν έπί 
τών ’Εξωτερικών όπουργοϋ ώς πρός τό Ρωμουνικόν 
ζητημα. "Α ν ήκολούθει τήν πολιτικήν τοΰ προκατό- 
χου του, πρό πολλοΰ τό ζήτημα θ ά  είχε λυθή καί δέν 
θ ά  έξέθετεν ούτε τήν αξιοπρέπειαν τής πατρίδος του 
είς τάς ανήκουστους επιθέσεις τής Ρωμουνικής πολι
τικής. Είνε αληθές ότι έκ καλής πίστεως παρεσύρθη 
είς υποσχέσεις περί φιλικής μεσολαβήσεως έκ μέρους 
τής Αΰστρίας.Άλλ' ή καλή πίστις είς τήν διπλωματίαν 
δεν είνε γνώμων βαθύτατης έπιγνώσεως τών πραγμά
των. Δεικνύει έπιπολαιότητα καί έλλειψιν άντιλήψεως.

Καί ή παρέλκυσις αΰτη τοΰ Ρωμουνικού ζητήμα
τος μέχρι σήμερον, όπου φαίνεται νά έλαβεν έπί τέλους 
μίαν λύσιν, άπέδειξε μίαν φοράν έπί πλέον πόσον νω- 
θρ ώ ς Ιργάζονται αί Ιλληνικαί Κυβερνήσεις. Ή  νω· 
θρότης τιον μάλιστα όσον άφορφ τά συμφέροντα τοΰ 
έξω Ελληνισμού φθάνει μέχρις έγκλήματος. Διότι κά
μνουν χρήσιν τών αυτών μέσων τά όποια μεταχει

ρίζονται κάί διά τήν έσωτερικήν διοίκησιν. Ή  αύτή 
ρουσφετολογική διάθεσις είς τό έξωτερικόν όπως καί 
είς τό εσωτερικόν. Καί πάντοτε ημίμετρα καί μαση- 
μενα λόγια. Τίποτε τό άκέραιον και ειλικρινές. Και 
τό ούσιαστικώτερον, τίποτε τό εθνικόν. Διότι δέν εΐνε 
εθνικόν όπόταν σπαταλώμεν πολύτιμον καιρόν περί τά 
μικρά καί επουσιώδη άσχολσύμενοι, καί άφίνομεν έρ
μαιου τής τύχης των τά σπουδαία καί ουσιώδη. Είνε 
δέ κατ’  εξοχήν σημαντικόν νά μή άντιπροσωπευώμεθα 
είς τήν Αίγυπτον καί τήν ’Ανατολήν καί τά Βαλκάνια 
—  έκτός έξαιρέσεων πάντοτε —  μέ προξενικούς ύπαλ- 
λήλους μή βλέποντας πέραν της μύτης των καί μή 
έχοντας άλλον σκοπον παρά πώς νά ξεκοκαλίζουν τόν 
ισχνόν μισθόν των, νά γίνωνται δέ πάντοτε.άφορμή πα
ρεξηγήσεων. είς τούς ελληνικούς πληθυσμούς όπου 
άπεστάλησαν νά έργασθοΰν.

Κ Η Φ ΙΣ Σ 0 2  

ΦΥΣΙΟΓΝΩΝΗΑΙ Α Π Ο  ΤΗ Ν  ΒΟ ΥΛΗ Ν

[ Ό  συνεργάτης μας κ. Πέτρος Ζητουνιάχης ή θ έ -  
λησε νά παρουσίαση είς τούς άναγνώστας τών « Π α - 
ναθηναίων» μερικός φυσιογνωμίας άπό τήν Βουλήν. 
Ή ρ χ ισε  μέ τούς νέους καί όχι μέ τούς γηραιούς επι
φανείς. Διότι φρονεί— καί εΐνε ή  γνώμη όλων μας—  
ότι οί Ιργαζόμενοι νέοι εΐνε Ικεϊνοι ποΰ μάς δίδουν 
τάς περισσότερός υποσχέσεις ότι θ ’  άντιδράσουν είς 
τήν παρούσαν δυσάρεστου πολιτειακήν κατάστασιν, 
καί φυσικά αύχοί πρέπει νά ένθαρρυνθοΰν εις τόν 
δύσκολου άγώνα ποΰ άνέλαβον].

Ιΐιχόλαος ΣτράτΟ ζ

ΤΟ Ν  βουλευτήν Βάλτου κ. Στράτον πριν τόν ΐδω  
άγορεύοντα είς τήν Βουλήν περί τής εύρείας περι

φέρειας, τόν έγνώριζα άπό τός στήλας τοΰ «Σκρίπ». 
Είχε δημοσιεύσει άλλοτε μακράν μελέτην περί δημο
τικής έκπαιδεύσεως έν σχέσει πρός τά οικονομικά τοΰ 
Κράτους. Ά λ λ ά  δέν εΐνε μόνον αύτή ή μελέτη του 
ποΰ μοΰ είχε κάμει Ιντύποισιν. Μερικαί του άλλαι άγο- 
ρεύσεις είς τήν Βουλήν πέρυσι περί Διοικητικής διαι- 
ρέσεως ώ ς καί ή περί Έλαττώσεως τοΰ αριθμού τών 
Βουλευτών, δημοσιευθείσαι είς τάς εφημερίδας τότε, 
εΐλκυσαν τήν προσοχήν μου διά τόν πλούτον τών έπι- 
χειρημάτων του. Διά τήν άγόρευσίν του μάλιστα περί 
διοικητικής διαιρέσεως, ό  γηραιός Δηλιγιάννης τόν 
έπήνεσεν εΐλικρινώς καί άπό τοΰ βήματος τής Βουλής.

Έ κ το τε είχα τήν επιθυμίαν ν' ακούσω τόν νεαρόν 
βουλευτήν Βάλτου άγορεύοντα. Ή  ευκαιρία αύτή μοΰ 
έδόθη  προχθές. Έχάρηκαπολύ όπου Ικαμνα τήν γνω
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ριμίαν του μακρόθεν διότι δεν τόν έγνώριζα ούτε Ιξ  
όιΐιεως. Εΐνε συμπαθέστατος νέος καί δμιλοΰσε μέ 
χαριν καί πειστικότητα. Ή  φωνή του εΐχεν ένα τόνον 
άνθρωπον κατ’  εξοχήν ευαίσθητου. Ε ν ό ς  οργανισμού 
κατεχομένου άπό ίσχυ^άν συγκίνησιν. Έ ν  τούτοις ό τό
νος αύτός εΐχεν ένα θελγητρον.

Εΐνε αληθές ότι έγώ θ ά  τόν ήθελα περισσότερον 
ψύχραιμον. Ή  ίδιότης όμως αύτή της ψυχής έρχεται 
μέτόν καιρόν. Ή  μάθησις τοΰ κ. Στράτου. όταν συν- 
δυασθή μέ τήν ψυχραιμίαν, οΰδεμία αμφιβολία ότι 
πολύ γρήγορα θ ά  τόν φέρουν είς τήν πρώτην γραμ
μήν τών πολιτικών άνδρών. 'Ά λλω ς τε γνωρίζει κάλ- 
λιστα νά καλύπτη τά ελαττώματα του. Ά πόδειξις ή 
φυσιογνωμία του. "Ο ταν τόν ίδη κανείς πλσγίως, ή 
μύτη του φαίνεται άέτιος. Φροντίζει όμως νά δεικνύη 
ολόκληροί' τό πρόσωπόν του. Τότε τό έλαττωματάκι 
αύτό χάνεται. "Ο πω ς είς τήν παρατεθειμένην φωτο
γραφίαν είς τήν όποιαν έφωτογραφήθη κατά πρό- 
σωπον.

Κατά τά άλλα εΐνε θαυμάσιος άνθρωπος, όπως μοΰ 
λέγουν. Έ χ ει ώραίον χαρακτήρα, καί ή ψυχή του !ν ·  
θουσιφ δι’ ό,χι είνε καλόν καί ωφέλιμον. Τάς ζηλευ
τός αύτάς Ιδιότητας τάς βλέπει κανείς απλωμένος 
Ιπάνω είς τό πρόσωπον του, ποΰ συνδυάζει τό τραχύ 
τοΰ Άκαρνάνος μέ τό απαλόν τοΰ εύγενικοΰ ανθρώ
που. Τού νέου πσΰ ένα δυνατόν Ιδανικόν δέν τόν 
άφίνει ήσυ^ον. Ό  κ. Σχράτος έχει πολλά προτερή
ματα διά να μεγαλουργήση.

‘Α γα μ έμ νω ν Σ λήμαν

ΙΔ Ο Τ  ένας νέος ποΰ έγεννήθη ύπό αίσιον άστερι- 
σμόν. Ή  ζω ή  του όλόκληρος είνε γεμάτη άπό φως. 

Κατοικεί είς ένα σπίτι ποΰ ολοι σπεύδουν νά τόΐδουν  
μόλις φθάσουν είς τάς ’Αθήνας Ποίος δέν γνωρίζει 
τό «Ίλίου Μέλαθρον» ; Έ ν  τούτοις δέν έχει ούδεμίαν 
συγγένειαν μέ τόν άρχαΐον Πρίαμον καί μολονότι όνο- 
μάζεται Αγαμέμνων δέν είσήλθεν είς τό άνάκτορον 
τοΰ Τρωαδίτου ηρωος διά τοΰ Δουρείου ίππου.

Τήν πρώτην έμφάνισίν του είς τήν Βουλήν τήν 
έκαμε πρό διετίας νομίζω. Διεδέ^θη είς τήν άντιπρο- 
σωπείαν τής επαρχίας Άγυιάς τον άποθανόντα γαμ
βρόν του Λέοντα Μελάν. Ή  διαδοχή αΰτη τής άντι 
προσωπείας δέν Ιγένετο άπό ματαιοδοξίαν. Ένέκλειεν 
ένα σκοπόν εύγενή. Έ πεθύμει νά φανη χρήσιμος είς 
τήν πατρίδα του. Τόν σκοπόν του αύτόν τόν γνωρίζω

άπό μακροΰ χρόνου. Μοΰ τόν εΐχεν Ικμυστηρευθή ένα 
μαγευτικόν δειλινόν παρά τήν Οχθην τοΰ Σηκουάνα. 
Συνωμιλσύσαμεν περί φιλολογίας καί έπιστήμης. καί 
σιγά ·  σιγά κατελήξαμεν είς τήν πολιτικήν. Καί ένφ ό 
μεγαλοπρεπής ποταμός σιωπηλός κυλούσε τά πλού
σια νερά του, δ  κ. Σλήμαν μοΰ έψιθύριζε τά πολι
τικά του όνειρα. "Ομολογώ ότι τήν αίσθάνετο αύτήν 
τήν πολιτικήν έν Έ λλάδι πολύ διαφορετικά."Οχι όπως 
τήν εννοούν σήμερον οί Έλληνες πολιτευόμενοι. Τήν 
ήθελε άγνήν καί άνοιγομένην είς μεγάλους δρίζοντας. 
"Α ν τήν θέλη καί τώρα έτσι, όπως τότε, αύτό δέν τό 
γνωρίζω.

Είς τήν Βουλήν' δέν άνεμίχθη άκόμη είς μεγάλας 
συζητήσεις. ’Ακούει τούς ρήτορας καί άναλύει είς τήν 
χοάνην τοΰ χημικού— διότι εΐνε προλύτης τής χη
μείας— τούς λόγους των. Έ νεκα τούτου παρακολουθεί 
τάς συνεδριάσεις τής Βουλής μέ θρησκευτικήν εύλά- 
βειαν. Έ π ειτα , ώ ς λέγουν, πηγαίνει καί|ΐελετ§. "Εχει 
δλα τά προσόντα, διανοητικά καί ύλικα, διά νά τό 
χάμνχι α ύ τό . Καί άσφαλώς αύτό θά συμβαίνη άφοΰ 
εΐνε τόσον ενήμερος έφ’ όλων τών ζητημάτων. Κ ο- 
σμογυρισμένος. πολύγλωσσος καί μέ δξυτάτην τήν 
άντίληψιν, δέν θ ά  βραδύνη νά διακριθή είς τό κοινο- 
βούλιον. Έ κτός άν ό  έρως του πρός τήν επιστήμην 
τόν σύρη δέσμιον άπό τά δλόξανθα μαλλάκια του καί 
πάλιν είς τό χημικόν έργαστήριόν του. Ε ντός τοΰ 
όποιου άλλοτε κατεγίνετονά κάμη κονιάκ, άπό ΰλας 
ποΰ δέν λέγονται.

Ιω ά ννη ς Α . 'Ράλλης

ΤΟ Ν  κ Ίωάννην Ράλλην τόν ένθυμοΰμαι ότανάκό- 
μη ήτο iv a  χοντροπαλό παιδάκι.Έκχοτε έπέρασαν 

πολλά χρόνια. "Ο ταν μοΰ τόν έδειξαν είς τήν Βουλήν, 
εξεπλάγην. Πάντοτε εύρωστος καί με ώμους ήρακλεί- 
ους. άλλ' όχι τόσον τεράστιος όπως πρό δεκαετίας.

Έ κ  του πλησίον δέν τόν γνωρίζω Έ ν α ς  συνάδελ
φος μου όμως είς τόν οποίον τρέφω άπειρον έκτίμησιν 
μ’  έβεβαίωσεν ότι ό κ. 'Ράλλης εΐνε εξαιρετική φύ· 
σις. Ώ ς  άνθρωπος, ώς επιστήμων καί ώ ς χαρακτήρ. 
Έκληρονόμησεν άπό τόν πατέρα του τό δξύ τής άντι- 
λήψεως καί τήν αγάπην πρός ιήν μελέτην. Ά λ λ ' όχι 
καί τό ορμητικόν. Αύτό εΐνε εύχάριστον. Τ ά  νεύρα 
εις τήν πολιτικήν δέν έχουν θέσιν.

Ο ί συνάδελφοι του έν δικηγορία τόν θεωρούν ώς 
δυνατόν νομικόν Δέν εΐνε καθόλου παράδοξον αύτό. 
Ό  βουλευτής Μεγαρίδος εΐνε γόνος μεγάλων νομοδι
δασκάλων καί «τό μήλο δέν είνε δυνατόν παρά νά 
πέση κάτω άπό τήν μηλιά» κατά τήν λαϊκήν παροι
μίαν. Δι’ αύτόν τόν λόγον μοΰ φαίνεται, μολονότι νεώ- 
τατος, είχε γίνει σκέψις άλλοτε νά σιαλή καί ώς δικα
στής είς τά μικτά δικαστήρια τής Αίγυπτου.

Είς τήν Βουλήν άκόμη δέν ώμίλησε. Κάθηται εις 
τήν πτέρυγα τής άντιπολιτεύσεως καί άκούει μόνον. 
Θ ά ήτο νόστιμον άν έκάθητο είς τήν κυβερνητικήν! 
Ά π ό  τήν φυσιογνωμίαν του φαίνεται άνθρωπος αυ
στηρού χαρακτήρος καί άρχών. Ά λ λ ά  γελαστός πάν
τοτε Μ ’ ένα τέτοιο χαμόγελό μάλισταήρνήθη νά δώση 
καί τήν φωτογραφίαν του είς τά «Παναθήναια». Διότι 
«κατ’ αρχήν» δέν τοΰ αρέσει νά δημοσιεύεται ή φυσιο
γνωμία του. Τόν πιστεύομεν εΐλικρινώς καί σεβόμεθα 
τήν ιδιοτροπίαν του Έ κτός άν τό κάμνη άπό φόβον 
επειδή νομίζει τόν έαυτόν του άσχημον.

Τώ ρα θέλετε καί ένα ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν 
του άκόμη; Σάς τό λέγω. Βεβαίως δέν εΐνε αποκάλυ
ψες. Ό  κ. 'Ράλλης τρέφει αληθινόν έρωτα πρός τά 
όπλα 'Έ ρω τα τον οποίον έκληρονόμησεν άπό τόν 
θειον του Χρήστον 'Ράλλην. Ά ν  εΐνε δεινός οπλομά
χος όμως, δέν τό είξεύρω. Άπλούστατα διότι δέν μοΰ 
έδόθη άφορμή νά μονομαχήσω μαζί του.
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Α π ό σ τ ο λ ο ς  Α Ιτ ξα ν δ ρ ή ς .

Ε Ο Σ  νεώτατος 6 κ. Άλεξανδρής. Μ άς έρχεται άπό 
τήν έριβώλακα Θεσσαλίαν πού αί έκάστοτε Κυ

βερνήσεις έχουν έγκαταλείψει εις τό έλεος Ίου θεού  
καί των ληστοφυγόδίκων. Ή  επαρχία Καρδίτσης μ* 
τόν θαυμάσιου ορίζοντα της τον Ιστειλε διά πρώτην 
φοράν αντιπρόσωπον της. Καθόλου δέν ήπατήθη εις 
τήν έκλογήν της. Διότι άπέστειλεν εις τήν Βουλήν 
ένα χαρακτήρα, ενα άνθρωπον πού γνωρίζει τί θέλει 
καί τί λείπει άπό τό κοινοβούλιον. Ή  ευπρέπεια. Ή  
έλλειψις αϋιη άπό τής πρώτης στιγμής, μετά τήν λο- 
γομαχίαν τών δύο άρχηγών, δέντοΰ διέφυγε. Δεν τόν 
άφήκε ψυχρόν καί άδιάφορόν. Με τό σθένος τού νέου, 
τού εργαζομένου καί του αξιοπρεπούς, τήν ¿καυτη
ρίασε μέ σεμνότητα καί ηρεμίαν.

« ΕΙνε λυπηρόν, είπε, νά βλέπωμεν τούς άρχηγοΰς 
των κομμάτων τοιουτοτρόπως λογομαχοϋντας. Τ ά  μα
θήματα τής εύπρεπείας, πού δίδουν εις ημάς τούς 
νεωτέρους. δέν είνε καθόλουεύχάριστα'Ητο προτιμώ- 
τερον έν τψ μέσφ ιοιαύτής Βουλής νά μή ευρισκόμην».

ΕΙνε λόγια αύτά πού εγκλείουν ολόκληρον κόσμον. 
Μ άς ανοίγουν νέους ορίζοντας καί μάς πείθουν ότι 
εις τους νέους όφείλομεν νά έλπίζωμεν. Εις τούς 
νέους Ομως πού βλέπουν καθαρά καί μακρυά, όπως ό 
κ. Άλεξανδρής δστις μόνος του έχάραξε τήν φυσιο
γνωμίαν του βαθύτατα μέσα εις τήν Βουλήν.

Κατόπιν τόν ήκουσα αγορεύοντα περί τού νομοσχε
δίου τής εύρείας πεςκρερείας. 'Ομολογώ δτι μ’ έμά- 
γευσαν αί σκέψεις τ ο υ .'  Ιίκηρύχθη καί αύτός εναντίον 
τούτου, όχι έκ πνεύματος αντιπολιτευτικού, άλλ’ είλικρι- 
νώς έκ πεποιθήσεως. Ώμιλούσε μέέπιχειρήματαάδρά, 
μέ φυσικότητα πολλήν καί μέ ύφος ρητορικόν πού 
μάς προαγγέλλει αληθινόν τού λόγου μαχητήν.

Καί ένα χαρακτηριστικόν ακόμα. ΕΙνε φίλος προσω
πικός καί θαυμαστής τού Ζάν Μορεάς.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Ζ Η Τ Ο Υ Ν ΙΑ Τ Η Σ

ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ ΤΕ Χ Ν Η  ΕΠΙΣΤΗΜ Η

EIN E  βιβαίως γνωστός εις τούς άναγνώστας τών 
« Παναθηναίων» ό Δάνιε - Γαβριήλ 'Ροσσέτι, εΧς 

τών ίδιοτυπωτέρων άγγλων ζωγράφων καί ποιητών 
εκ τών καλούμενων προρραφαηλικών. Καί είνε ίσως 
γνωστόν καί τό λυγρόν μυθιστόρημα τής ζωής του, 
—  δ έρως του ό  άπόλυτος πρός μίαν γυναίκα— τήν 
οποίαν Ιχασε τόσον προώρως καί τής οποίας τά χείλη 
καί οί νοσταλγικοί οφθαλμοί αναφαίνονται πιστώς

είς πάσαν γυναικείαν κεφαλήν τών θεσπεσίων έργων 
του, άπό τής Beata B eatrix τήν όποιαν ¿δημοσίευ
σαν κάποτε τά «Παναθήναια» έως τής R osa  T rip lex  
τήν όποιαν βεβαίως κάποτε θ ά  δημοσιεύσουν.—  Είς 
τόν έρωτα αύτόν άναφέρεται ή έξ εκατό καί ένός σο
νέτων συλλογή ή υπό τόν γενικόν τίτλον « Τ ό  Σπίτι 
τής Ζ ω ή ς · έκδοθεΐσα, άπό τήν όποιαν άποσπώμεντά  
¿ V  τψ παρόντι τεύχει δημοσιευόμενα τρία σονέτα.

Π ερί τής συλλογής αύτής άς προσθέσωμεν δτι άρχι- 
κώς δέν ήτο προωρισμένη διά τήν δημοσιότητα, άφοΰ 
γραφεΐσα διά μίαν γυναίκα έναπετέθη, χειρόγραφος 
έτη έν τψ φερέτρψ τής γυναικός αύτής, καί μονον 
μετά χρόνον πολύν έξεταφη έκεΐθεν ΐνα άποτελέση 
τό περικαλλέστερον ϊσως τών μαυσωλείων διά τήν 
πολυαγαπημένην νεκράν, τό μέιωπον τής οποίας έκτο- 
τε ¿πιστέφει ό φωτοστέφανος τής αθανασίας.

Δ .

TA  «P aysages e t Sentim ents» τού Ζάν Μορεάς 
πού Ιξέδωκε ή διεθνής Εκδοτική βιβλιοθήκη 

San sot et Cie είς τό Παρίσι, είνε ένα μικρόν το- 
μίδιον πού συγκεντρώνει μερικά κριτικά αρθρα τού 
ποιητοϋ τών «Στροφών» περί διαφόρων παλαιών 
καί άλλων σχετικών νεωτέρων Γάλλων ποιητών καί 
λογογράφων, καθώς καί έντυπώσεις ταξειδίων άνά 
τήν μεσημβρινήν Γαλλίαν καί τήν Ε λλάδα, καί δπου 
ό προσεκτικός αναγνώστης βλέπει άπό κάθε σελίδα ν’ 
άναδίδεται μία ειρωνεία καθαρώς Σωκρατική.

’Εκείνο όμως πού κάμνει τό γόητρον αυτού τού 
βιβλίου, δέν είνε μόνον ή ειρωνεία αλλά καί ή  μελαγ
χολική περιπάθεια τοώ ποιητοϋ μέ τούς βαθείς ύπο- 
νοϊσμούς του πού. απλωμένοι εις ένα ύφος καθαρόν 
δπως ό ’Αττικός ουρανός, αιχμαλωτίζουν κάθε άνθρω
πον ό όποιος αισθάνεται τήν σκέψιν του, μέ κάποιο 
χαμόγελο, ν άτενίζη τά μεγάλα προβλήματα τής ζω ής. 
Διότι ό Μορεάς καί εις τά άπλούστερα δημιουργή
ματα του είνε πάντοτε ό μεγάλος αισθητικός καί ό 
βαθύς pànseur πού είς ενα παραδοξολόγημα του κρύ
πτει μιαν μεγάλην αλήθειαν έσωτερικώς, δπως έξω- 
τερικώς παρουσιάζει είς τήν εντέλειαν τήν μορφήν 
τών πραγμάτων.

Καί αύτή ή έντέλεια τής μορφής είς τά έργα του 
είνε σχεδόν κτήμα άναφαίρετον τού Μορεάς, αφού 
τό αΰστηρώς ώραίον είτε είς τόν έμμετρον, είτε είς 
τόν πεζόν λόγον, δυνάμεθα νά εΐπωμεν. μόνον είς 
αυτόν άπαντψ κατά τούς νεωτέρους χρόνους, δπου ή 
τάσις πρός εδρεσιν νέων οριζόντων καλλιτεχνικών 
έκαμε νά παραστρατήσουν δχι ολίγοι εκ τών προ>- 
των καλλιτεχνικών ταλάντων τής παγκοσμίου φιλο
λογίας

Είς τά  «P aysa ges et S entim ents» βλέπει κανείς 
τόν τέλειον σύνδεσμον τής ούσίας μέ τήν μορφήν.

Ζ.

ΚΑ Θ Α Ρ Ε Υ Ο Υ Σ Α , δημοτική, ψυχαρική, μέ διαφό
ρους περιορισμούς διά τού ήπια, μέτρια, αυστηρά 

αποτελούν τάς ποικίλας φάσεις τού γλω σσικόν  ζητή
ματος, τό όποιον πρό πολλοϋ πλέον κατήντησε στο
μαχικόν.

Είς αύτό λοιπόν τό ζήτημα έρχεται έκ τής σοφής 
Γερμανίας νεωτάτη— καί κατά χρονολογίαν— γνώμη 
τού διακεκριμένου γλωσσολόγου κ. Καρόλου Μπρούγκ- 
μανν, δημοσιεύοντο; είς τό φύλλον τού ΜαΪου 1906 
τής «Γερμανικής Έ πιθεωρήσεως (D eutsche Revue)»
ένδεκασέλιδον άρθρον.

Καί πρώτον διά μακράς εισαγωγής άποδεικνύει οτι 
είς όλους τούς πολιτισμένους λαούς σχηματίζεται Ικ  
τών διαφόρων γλωσσικών Ιδιωμάτων, γλώσσα τις 
Κοινή, ή όποια πάντοτε καθίσταται γραπτή  γλώσσα 
έκαστου λαού, êv ψ τό υπό τών λογίων διά τού σχο
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λείου καί τής εκκλησίας μεταδιδόμενον ιδίωμα είς 
τους κύκλους τών έγγραμμάτων είναι τι ασταθές καί 
μεταβλητόν, διότι παρ’ δλας τάς προσπάθειας τών 
τοιούτων ανθρώπων μένει κάτι τι είς αύτούς, πολλά- 
κις χωρίς οί ϊδιοι νά τό εννοούν, έκ τού όμιλουμένου 
ιδιώματος τού τόπου, δπου έκαστος έζησεν ή έδρασεν.

"Επειτα άναφέφει πώς ό Δάντε καί άλλοι έν Ί τ α -  
λίςι, ό  Λομονόσσωφ καί Καραμπίν έν Ρωσσίρ. ήνοι- 
ξαν είς τήν λογοτεχνίαν τάς πύλας τής φυσικής γλώσ- 
σης δι’ έργων κλασικών, τήν διέδοσαν καί έφεραν 
δι* αύτής τήν άκμήν τής φιλολογίας.

Κ αί εισέρχεται είς τήν Ιστορίαν τού ίδικού μας 
γλωσσικού ζητήματος, λέγων δτι ή Καθαρεύουσα δέν 
επεβλήθη άλλ’ εξ ιστορικών λόγων διεμορφώθη, μέ 
τήν διαφοράν δτι δ  αναπτυχθείς πατριωτισμός τών 
Ελλήνων τού νά φθάσουν εις τήν άρχαίαν έλληνι- 
κήν —  πράγμα έντελώς αδύνατον— έφερε τήν άντί- 
δρασιν τού κ. Ψυχάρη καί τών όπαδών του, ή όποια 
ώ ς άντίδρασις μέν είναι άξια επαίνου άλλ’  έν τή έφαρ- 
μογή είναι ψευδής καί παράλογος θεωρία.

Περιγραφών δέ κατόπιν τήν μεταξύ τών κ. κ. Χ α - 
τζηδάκι καί Κρουμπάχερ φιλονεικίαν καί χαρακτηρί- 
ζω ν  τάς θεωρίας των ύρθάς μέν έν μέρει, υπερβο
λικός δέ άφ’  ετέρου, καταλήγει είς τό συμπέρασμα 
δτι ή άναμόρφωσις τής γλώσσης μας εϊναι δυνατή 
άν ή Κυίρα καθαρεύουσα καταβή όλίγας βαθμίδας 
έκ τού θρόνου της πρός τήν λαϊκήν γλώσσαν. ’Α 
κριβώς τήν λύσιν ταύτην έμπράκτως επιδιώκουν τά 
« Παναθήναια » άπό πολλών έτών καί χαίρομεν δτι 
καί άνήρ μεγάλης περιωπής συμβουλεύει τήν μόνην 
ορθήν ταύτην οδόν.

Α .

Ι Δ ΙΑ ΙΤ Ε Ρ Α Ν  σημασίαν Ινεΐχεν ή ομιλία τού έκ Κύ
πρου δικηγόρου κ. Εύαγγέλου Χατζηϊωάννου είς 

τόν «Παρνασσόν» περί τής ωραίας νήσου καί τής έν 
αύτή περιοδείας τού κ. Ματσούκα. Ή  αίθουσα κατά
μεστη άπό έκλεκτόν κόσμον. Ή  όμιλία του γεμάτη 
άπό επιχειρήματα, άπό ποιητικός έξάρσεις καί άπό 
ανέκδοτα ζωντανά, παρμένα άπό τήν πατριωτικήν 
περιοδείαν τού έθνικοΰ αποστόλου.

Ό  κ. Χατζηϊωάννου δέν ώμίλησε μόνον ώ ς αλύ
τρωτος "Ελλην έρχόμενος άπό τό μαγευμένο νησί τής 
Παφίας. Έ δείχθη καί τεχνίτης τού λόγου. Δέν μάς 
είπε μεγαλαυχήμ«τα μέ λόγια έγωϊστικά, μάς ΰπέδει- 
ξεν Ομως μέ χάριν πολλήν οτι άκοίμητον εΧνε 
τό πύρ είς τάς ψυχάς τών Κυπρίων διά την γλνκυ- 
τάτην μητέρα. Καί τά λόγια του έμάγευον δχι μόνον 
τήν ψυχήν μας άλλά καί τήν σκέψιν μας, τήν όποιαν 
έκάλουν είς έργασίαν. Μάς είπε πώς « έλληνοποιοΰν- 
τ»ι οί "Ελληνες» καί πώς οί λαοί μεγαλύνονται διά 
τής βάσιμου καί θετικής έργασίας. ’Αλλά μάς τό εΧπε 
χωρίς νά θίξη τόν έγωϊσμόν μας, jié λεπτότητα, οδη
γών ήρέμα τούς άκροατάς του επάνω είς τάς κλιτύας 
τών Κυπριακών βουνών.

Αύτών τών βουνών τό άρωμα, καί αύτοΰ τού ακοί
μητου πυρός τήν φλόγα, άπερχόμενοι άπέφερον οί 
άκροαταί τού κ. Χατζηϊωάννου, τού οποίου δέν θ ά  
λησμονήσωμεν τήν Ιλπιδοφόρον διάνοιαν καί ψυχήν. 
Μάς Ιφεερε ένα ασπασμόν τής Κύπρου πρός τήν Ε λ 
λάδα, τόν όποΐον γλυκύτατα ένεκλείσαμεν βαθειά είς 
τήν ψυχήν μας.

Ζ .

fp A A B A M E N  τήν μετάφρασιν τής «Γαλατείας» τού 
J Σ π . Βασιλειάδη είς τήν ιταλικήν, φιλοπόνηματοΰ 

κ. S im on e B row er. Ό  μεταφραστής προτάσσει με
ρικός ειδήσεις περί τού ποιητοϋ άξιοσημειώτους τό 
σον διά τήν άκρίβειαν δσον καί διά τήν δαψίλειαν.Τό 
δράμα τού Βασιλειάδη είνε οπωσδήποτε μνημεΧον 
μιας έποχής καί μέ δλσν τόν σχολαστικόν χρωματι

σμόν διαβάζεται ώς έργον μή έστερημένον λυρισμού 
Ιδίως. Όφείλομεν νά εύγνωμονούμεν τούς αδελφούς 
’ Ιταλούς διά τήν προσοχήν τήν όποιαν δίδουν είς 
τήν πτωχήν μας λογοτεχνίαν. Γνωστή είνε ή μετά- 
φρασις τών δημοτικών μας τραγουδούν άπό τόν P aolo  
E m ilio  P avolini ό όποιος καί Ιπεμελήθη τήν νέαν 
έκδοσιν τών C anti p opolari greci tradotti ed  
iilustrati d a  N iccolo T om n iaseo  είς τήν Βιβλιο
θήκην τών λαών διευθυνομένην άπό τόν ποιητήν G . 
P asooli τής Γαλατείας είχαιιεν έως τόρα δύο άλλας 
μεταφράσεις τσΰ A n . I'rabasile 1877 καί τού A g. 
G arlato  Βενετία 1822.

ΕΙ Σ  τήν «N u ova R assegn a» της Φλωρεντίας ό 
καθηγητής κ. P . Ciuti δημοσιεύει περί τής δ η 

μοτικής μας ποιήσεως άξιοσημείωτον μελέτην μετά- 
φράζων συνάμα διάφορα δημοτικά μας ροματα δπως 
«Τ ό λαγιαρνί», τό ν« ’Αποχαιρετισμόν τού κλέφτη»,τήν 
«Διαθήκην τού. κλέφτη», τήν «Καπετάνισσα» καί α
κόμη τό «Τραγούδι τού κλέφτη» τού ’Αλεξάνδρου 
Ραγκαβή. Ό  κ. Ciuti παρατηρεί ότι ή δημοτική ποί- 
ησις είναι ή ψυχή αύτή τού έθνους «τήν οποίαν μαν
τεύει κανείς κάτω άπό τό τραγούδι, διότι τό τραγούδι 
είνε μία ισχυρά ανάγκη διά τόν λαόν. Ό  χωρικός 
άροτρι$ τό χωράφι του τραγουδώντας, τραγουδώντας 
εργάζεται ή γυναίκα. .»  Π ώ ς θ ά  ήμπορούοαν νά τρα- 
γουδούνται τά τραγούγια αύτά άν δέν έκαθρέπτιζαν 
τά αισθήματα τού λαού;

Η κυρία G . R eu tter έξέδωκε σημαντικήν μελέτην 
περί τής γερμανίδος ποιηιρίας Άννέττας φόν 

Δρόστε-Χύλσοφ. Μ αζί μέτή νΣαπ φ ώ  καίτήν'Ηρινναν 
τών Ελλήνων, τήν κυρίαν Μπράοννιγκ τώ ν ’ Αγγλων, 
τήν κυρίαν Ά κ ερ μ α ν τών Γάλλων, μαζί μέ τήν μυθι 
σιοριογράφον "Ελλιοτ τήν Άγγλίδα καί τήν κυρίαν 
Γκράτζια Δελένδα τήν ’Ιταλίδα, πρέπει νά συγκατα- 
ριθμηθή καί ή γερμανίς αύτή ποιήτρια. Έγεννήθη  
είς τά 1797 είς τήν Βεστφαλίαν. Τήν νεότητά της 
ή ποιήτρια διήλθε ¡ιεταξύ τών εύγενών τής Βεστφα
λίας άνατραφεϊσα από μητέρα εύφυα καί άρχετά μορ- 
φωμένην. Είς τήν ποιητικήν της διαμόρφωσιν δέν 
έπηρεάσθη καθόλου ούτε άπό τόν ρομαντισμόν τής 
έποχής, ούτε ακόμη άπό τόν Γκαϊτε, τού όποιου μά
λιστα τούς στίχους ποτέ της δέν ¿γνώρισε- καί είνε 
ϊσως βέβαιον δτι καί ό διδάσκαλος τής Βάϊμαρ ποτέ 
του δέν έγνώρισε τούς στίχους τής Άννέττας φόν 
Δρόστε— Χύλσοφ Ή  έκπαίδευσίς της υπήρξε τελεία. 
Έ μ α θ ε  γαλλικά καί λατινικά. ’Εννοούσε δέ ολίγον 
και τήν Ελληνικήν. Νευρική, χλωρωτική, πάντοτε 
γυρμένη είς τά βιβλία της εξέπληττε μέ τό παράδοξον 
τής έμφανίσεώς της τούς χωρικούς, οι όποιοι άρχισαν 
νά τής αποδίδουν δύναμιν ιαματικήν τών νόσων. Ή γ ά - 
πησε τάς ώραίας τέχνας καί είχεν άποκτήσει καλλι
τεχνικός σύλλογός.

Τ ό έργον της είνε άξιοσημείωτον ’Αρχίζει δέ κυ
ρίως άπό τήν εποχήν πού ή Ά ννέτα ερωτεύθη μέ 
ιόν υίόν μιάς φίλης τήν οποίαν ¿κείνη άποθνήσκουσα 
τής είχεν έμπισιευθή "Ερως όσιος καί ατυχής πού 
έμεινε κρυφός πάντοτε "Εγραψε λοιπόν ballades, 
ύμνους θρησκευτικούς. ’Αφήνει άκόμη ένα διήγημα 
τό όποιον είνε καί τόάριστούργημά της D I« Jn ilen . 
b u e l i e  τό οποίον είνε ή ίστορία ενός εγκλήματος 
καί ή  έξιλέωσις μαζί καί τό όποιον ύπήρξεν ή χαρά 
τού γάλλου δηγηματογράφου Μεριμέ.

ΕΙ Σ  τήν « N u o va  R assegn a  » τής Φλωρεντίας δη
μοσιεύεται μελέτη περί ιού Ιακώ βου Λεοπάρδη, 

τού μεγάλου πεσιμιστού ποιητού καί λογογράφου 
τών αρχών.της περασμένης έκατονιαετηρίδος.
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Ό  ’Ιάκωβος Λεοπάρδης Ιγεννήθη tö  ετοςάκριβώ ς  
εκείνο κατά τό όποιον καί ό Διονύσιος Σολωμός (1798'. 
Μεταξύ των ποιητών τού παρελθόντος αίώνος όλίγοι 
είνε πού ΰφίστανται άκινδύνως τήν σύγκρισιν πρός 
τόν άπλαΰν, λιτόν καί άπαισιόδοξον Λεοπάρδην. Οί 
διάλογοί τοι> τόν θέτουν μαζί μέ τούς κλασικού; συγ- 
φεΐς. Α ί δέ Ελληνιστικοί του σπαυδαί καθώς καί αί 
μελέται Ιπί τών ’Ιταλών κλασικών, κυρίως τοΰ Π ε- 
τράρκα, τόν άναδεικνύουν φιλόλογον κ’  ερμηνευτήν 
δοκιμώτατον.

Ή  μελέτη πού τού αφιερώνει εις τό Ιν λόγφ περι
οδικόν δ κ. ’ Ιωάννη; R abizzani, σημειώνει τάς έπιρ- 
ροάςτοΰ Πετράρκα έπί τής Λεοπαρδικής ποιήσεωςκαί 
τής έν γένει έξελίξεως τού ταλάντου τοΰ Λεοπάρδη. 
Τάπρώ τα. πατριωτικά ποιήματα του Λεοπάρδη καθώς  
καί τά έρωτικά έχουν τ ' αντίστοιχα εις τάς πετραρ 
χικάς ώδάς. Ά λ λ ’ ό πετραρχικός ιδανισμός —  ένας 
χριστιανικός Ιδανισμός —  είνε ούσιωδώς διάφορος άπό 
τόν Λεοπαρδικόν Ιδανισμόν, εναν Ιδανισμόν άπαισιό- 
δοξον μή ίκανοποιούμενον καί άπιστον. « Ό  Ιδεαλι
σμός τοΰ Λεοπάρδη, λέγει ό  κ. R abizzani, είνε κα
θαρά δημιουργία τοΰ πνεύματός του, τό^όποιον δέν 
πιστεύει εις άλλον κόσμον. Ή  ζω ή  είν’  Ινα όνειρον. 
μία όΐ'ειροφαντασία τής νεανικής ί)λικίας ιδιαιτέρως· 
ό θάνατος είνε ή πραγματικότης, ή άλήθεια που δια 
λύει κάθε όρκον καί χωρίζει παντοτεινά. Διά τόν Δάν· 
την, ή  γηΐνη ζωή είνε ή  vallis laery m aru m  τής Ε κ
κλησίας, εξορία άπό τήν όποιαν o f δίκαιοι άποθνή- 
σκοντες πετοΰν είςτήν αίωνίαν πατρίδα τώ νοίρανώ ν».

·*·+

ΕΙ Σ  τόν Καλλιτεχνικόν Σύλογον τοΰ Μονάχου έξε- 
τέθησαν τελευταίως έργα καί σπουδαί τοΰ Γύζη. 

’ Ιδού τί γράφει περί τοΰ Έ λληνος ζωγράφου Γερμα
νός κριτικός.

-,Ή το  φύσις διαυγής, διάπυρος, και ψυχή καλλιτεχ
νική, γεμάτη άπό λαμπρά όνειρα, άπό σχέδια τολμη
ρά. μέ αισθήματα φυλής εύγενοδς. Κυττάξετε τά δύο 
σχεδιάσματα δεξιά, πλησίον τής έστίας Μ ία εσωτε
ρική φωτιά, είς τά σκίτσα αύτά, τόσον διαφορετική 
κατά τό θέμα, συντήκει αύτά είς αρμονίας χρωμάτων 
Α ρμονία χρωμάτων τά διαπνέει όλα μέ χάριν, ήρέ|ΐα. 
συνυφασμενη έκ παραδόξων τόνων, ποΰ φαίνεται οτι 
ήντληθησαν άπό τήν θάλασσαν μεσημβρινών 
άκτών, Κανείς Γερμανός, κανείς Γάλλος δέν ήμπό- 
ρεσε νά έξεύρη τήν μουσικήν αυτήν κλίμακα Ε ίς  τά 
έργα του καταφαίνεται όλως ίδιάζουσα άντίληψις 
χρωμάτων καί ρυθμικής.

Καταφαίνεται ό “Ελλην *.

ΕΙ Σ  τήν ‘Ολλανδίαν εφέτος πρόκειται νά έορτασθη 
ή τριακοσιετηρίς τοΰ ζωγράφου Ι’έμπραντ. Οπως 

γράφει ό  κ T ristan  Leelère είς ενα περιοδικόν, ή 
κυριαρχούσα ίδιότης τών έργων τοΰ ^Ρέμπραντ είνε 
ή λάμψις. Ίδιότης ή οποία οδηγε^ κ ά π οτε  είς τό ε
λάττωμα. Είτε πρόκειται περί τοΰ ’Ιακώβ εύλογοΰν- 
τος τούς υιούς τοΰ ’ Ιωσήφ, είτε περι τής Ιουδαίος 
μνηστής είτε διά τήν αύτοπροσωπογραφίαν τοΰ 1655, 
η τοΰ πορτραίτου τής γηραιός δουκίσσης δέ Δεβον- 
σίρ, ή λάμψις ποΰ φωτίζει τά πρόσωπα είνε εκείνη 
που τά μεταμορφώνει τελείως. Βιβλία περί τοΰ Ρέμ -̂ 
πραντ εσχάτως έκδοθέντα είνε αί μονογραφίαι τοΰ 
ΑΙμιλίου Βεραίριν, τοΰ Βέλγου ποιητοΰ, καί τοΰ Α ι
μίλιου Μισέλ.

L M s  τήν R evu e  d e  1’  art ancien et m oderne δη- 
I - i  μοσιεύεται άρθρον «ή νεότης τοΰ "Εννερ* τοΰ 
άλσατοΰ ζωγράφου τοΰ δποίου εικόνες ήλθαν άλλοτε 
ταξιδεύουσαι, καί είς τάς Α θή ν α ς. Ιδού  άποσπά-

σματα μιας Ιπιστολής του : « Ή  μεταμόρφωσις τοΰ 
'Ραφαήλ είνε κατιτί θαυμαστόν, καί μέ όσα δν λέ 
γωνται ότι δηλαδή δέν εζωγραφήθη Ι ξ  όλοκλήρου 
άπ’  αύτόν, ύπερβάλλει όλους τούς άλλους ζωγράφους. 
Λ ί σκιαί είναι εντούτοις παραπολύ μαΰραι όπως καίτό 
βάθος τούτο δέν εξηγείται μέ τόσον ζωηρά χρώματα. 
Τοιουτοτρόπως δ πίναξ αύτός τοΰ 'Ραφαήλ, θαυμα
στός όσον άφορφ είς τόν χαρακτήρα τών κεφαλών, 
τήν στερεότητα τοΰ σχεδίου καί τήν Ικτέλεσιν αύτήν, 
είνε ψευδής άναφορικώς πρός τά χρώματα καί στε
ρείται επομένως ποιήσεως Τ ό χρώμα τών Stanze  
είνε πολύ άληθινώτερον ισοφαρίζει κάποτε μέ τόν 
Τισιανόν. . .

« Ά ν  μοΰέδίδειο νά έκλέξω, θ ά  έπαιρνα μίαν εικόνα 
τοΰ Κορρεγίου πρό παντός, σχέδια τοΰ 'Ραφαήλ, καί 
θ ά  ήθελα τό Λορτραϊτο μου καμωμένο άπό τόν Ηελά- 
σκεζ Ό σ ο ν  ό Κορρέγιος άγαπφ τήν γλυκύτητα όπως 
καί ό Λεονάρδος δά Βίντσι, έτσι καί ό Βελάσκεζ άγαπά 
τήν λάμψιν. Δέν αποφεύγει ακόμη νά καμη νά λάμπη 
ό ίδρώς Ιπάνω είς ιό  πρόσωπον. Ό  Λεονάρδος δά 
Βίντσι βάζει τά δυνατά του νά άποφύγη καθετί ποΰ 
λάμπει έπί τής σαρκός· θά έλεγε κανείς ότι εζωγρά- 
φισε διά μέσου ενός πέπλου Ο  Κορρέγιος μέ τάς 
ιδίας άρετάς είνε πολύ περισσότερον χρωματιστής καί 
μάλιστα χρωμοτιστής μέ ευγένειαν *.

ΕΙ Σ  τά θερινά θέατρα τών ’ Αθηνών προστίθεται 
καί νέον θέατρον, Π ο Ιυ θ έ α μ α  είς τόν κήπον τοΰ 

’Ωδείου Λόττνερ. Τήν διεύθυνσιν καί έκμετάλλευσιν 
τοΰ θεάτρου τούτου έχει ό  κ. Γερ. Βώκος, είς τόν ο
ποίον παρεχώρησεν αύτό ό μουσικός Σύλλογος « ’Απόλ
λων». Καθ’  όλην τήν θερινήν περίοδον θ ά  παι- 
χθοϋν νέα ελληνικά εργα τών κ. κ. Ά ριστομ  Π ρο- 
βελεγγίου, Ά γ γ . Τανάγρα, Γερ Βώκου, Παύλου 
Νιρβάνα, Νικ. Λάσκαρη κλπ. ’ Επίσης θ ’  απαγγέλ
λονται ποιήματα έλλήνων καί ξένων ποιητών, κω
μικοί μονόλογοι, πολλάκις παρά τών Ιδίων τών συγ
γραφέων. Μετά τοΰ δράματος θ ά  συνδυασθή ή μου
σική καί ιό  άσμα Θά ψάλλωνται δυωδίφι καί χορικά 
φσματα ύπό Ανδρικού χοροΰ έκ μαθητών τοΰ ’QÓeíoo . 
Λόττνερ. Ιδιαίτεροι άναμνηστικαί εσπερίδες θ ά  δο
θούν έργων τοΰ Σολωμού, τοΰ Βαλαωρίτου, τοΰ 
Παράσχου, Βασιλειάδου, Παπαρρηγοπούλου, Κορό
μηλα, Καμπύση Ή  έναρξις την 10 ’Ιουνίου.

•Μ»

Ο ύφηγητής τής Γενικής Χημείας κ. Γεώργιος Θ . 
Ματθαιόπουλος, άπό τους σοφωτέρους νέους 

Ιπιστήμονας, μάς δίδει ένα βιβλιαράκι, άξιον πολλής 
προσοχής. * Α ίπ ερ ι τη ς  Ύλ-ης θεω ρία*— Ά τομ α , 'Ιόντα, 
'lisieτριάντα» είνε τό έναρκτήριον, είς τήν καθέδραν 
τής Γενικής Χημείας, μάθημα τοΰ νεαρού ύφηγητοΰ. 
Ή  κριτική Ιστορία τών περι τής ύλης θεωριών, άπό 
τών άρχεγόνων θεολογικών καί ποιητικών άντιλήψεων 
μέχρι ιών έρευνών τών ήμερων μας, Ινα θέμα τόσον 
εύρύ, διά νά περιληφθή μέ τόσην Αρτιότητα, μεστό- 
τητα, ακρίβειαν καί μέθοδον, είς τάς εξήντα σελίδας 
τής μελέτης τοΰ κ. Ματθαιοπούλου, προϋποθέτει καί 
προαπαιτεί εύρυτάτην γνώσιν όλων τών συναφών ζ η 
τημάτων, φωιισμένην έκτίμησιν τών ιδεών, ακριβόλο
γον διάκρισιν τών λεπτομερειών. Ά ν ε υ  τών έφοδίων 
αύτών κάθε απόπειρα συνοψίσεως τόσον εύρυτάτων 
θεμάτων τής ανθρώπινης γνώσεως, μεταπίπτει είς 
άμέθοδον, άνισον καί χαώδες σύμφυρμα, λαβύρινθον 
είς τόν οποίον κανένας μίτος Αριάδνης δέν είνε (κανός 
νά όόηγήση τόν αναγνώστην. Είς τάς όλίγας σελίδας 
τοΰ κ. Ματθαιοπούλου— μία άρετή τών σοφών βι
βλίων— ό μάλλον ανίδεος αναγνώστης ήμπορεΐ άκό- 
πως νά παρακολούθηση τήν μακράν Ιξέλιξιν τών περί 
τής "Υ λη ς θεωριών, θεωριών αί όποϊαι άπησχόλησαν
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τήν άνθρωπίνην σκέψιν άπό τών πρώτων αύτής έχ ·  
δηλώσεων καί αί όποϊαι κατά τήν τελευταίαν δεκαε- 

,τίαν, διά τής μελέτης τών καθοδικών άκτίνων καί 
τών αίγλοβόλων σωμάτων, προσέλαβαν τήν φαεινοτέ- 
ραν αύτών μορφήν, τείνουσαι είς τήν έξήγησιν τών 
μεγαλειτέρων φυσικών προβλημάτων. Κ αί όμως, ώς 
παρατηρεί ό  συγγραφεύς, περατών τήν σύντομον καί 
μεστήν αυτήν άνασκοπησιν τών περί "Υ λ η ς θεωριών, 
ή τελευταία λέξις τής έπιστήμης δέν είνε ή μία έπι- 
κύρωσις τής ατομικής θεωρίας τοΰ Δημοκρίτου καί 
μία άκόμη δόξα τού ελληνικού δαιμονίου, άνακηρυσ- 
σομένη από τά στόματα τών έργατών μιας έπιστήμης, 
ή όποια έγεννήθη αιώνας ολοκλήρους μετά τόν "Ε λ 
ληνα φιλόσοφον. Ή  έργασία τού κ. Ματθαιοπούλου 
άναδεικνύει ένα νέον επιστήμονα, μέ γενικόν πνεύμα 
καί φιλοσοφικήν ιδιοσυγκρασίαν, άρετάς πού συναντώ- 
μεν δυστυχώς πολύ σπανίως είς τήν εποχήν αύτήν 
τών στενών ειδικοτήτων.

ΜΕ Τ Α  τήν * Στενογυρίαν τού Εγκεφάλου » ό κ. 
Μιλτιάδης Οίκονομάκης, νευρολόγος καί έπιμε- 

λετής τής Νευρολογικής καί Ψυχιατρικής Κλινικής 
τοΰ «Αίγινιτείου», εγκαινίσας τό επιστημονικόν του 
στάδιον μέ εργασίας τοΰ κλάδου του, άξίας ιδιαιτέρας 
προσοχής, δημοσιεύει άξιοσημείωτον συμβολήν είς τήν 
κλινικήν σπουδήν τής Πρωτογόνου Άνοίας ( « Ή  Π ρω 
τόγονος "Ανοια -  Κλινική περιγραφή Ιν συνοδείφ ιδίων 
παρατηρήσεων»).

Ή  σπουδή τών νευρικών καί φρενητίδων νό
σων, δυνάμεθα νά είπωμεν, ότι μόλις κατά τά τε
λευταία έτη ήρχισε νά καλλιεργήται είς τήν Ε λλάδα, 
ή δέ πανεπιστημιακή καθέδρα τοΰ σχετικού κλάδου, 
δέν αριθμεί πολλών έτών βίον. Έ κτοτε κάποια κίνη- 
σις, άξίαπροσοχής, αρχίζει πέριξ τοΰ νεωτάτου καί εό- 
ρυτάτου αύτού κλάδου τών ιατρικών έπιστημών. Είς 
τήν κίνησιν αύτήν αραιότατοι εμφανίζονται κλινικοί 
σπουδαί, άξιαι προσοχής, όπως ή τοΰ κ. Οίκονομάκη. 
Και όμως άπό τήνφρενολογικήν κλινικήν τοΰ Δρσμο- 
καϊτείου, άπό τήν νεοσύστατον κλινικήν τού Αίγινι- 
τείσυ καί άπό τήν ιδιωτικήν κλινικήν τοΰ κ. Βλαβια- 
νοΰ δικαιούται νάναμένη κανείς κλινικός έργασίας 
είς κάπως εύρυτέραν κλίμακα, χωρίς νά παρίδη δ,τι 
έπαρουσιάσΟη μέχρι τοΰοε άπό τούς κ. κ. Κ ατσα- 
ραν, Γιαννίρην, Βλαβιανόν, Μιταυτσήν καί Οίκονο- 
μάκην.

Ή  «Πρωτόγονος Ά ν ο ια » του κ. Οίκονομάκη, πα- 
ρέχουοα πλήρη περιγραφήν τής φρενήτιδος, ήτις 
μόλις κατά τά τελευταία έτη, διά τών εργασιών τοΰ 
ΚΓΟβρβΙίη συνεκροτήθη είς αυτόνομον κλινικήν όντό- 
τητα, έκ σωρείας νοσηρών καταστάσεων, α'ίτινες σή
μερον χαρακτηρίζονται ώ ς άπλαί μορφαί τής Π ρ ω 
τογόνου Ά νοιας, εισάγει μεθοδικώς τόν αναγνώστην 
είς τήν σπουδήν τών κυριωτέρων μορφών τής νό
σου: Ήβηφρενικής, Κατατονικής καί Παρανοϊκής «α ί  
ένδιατρίβει κατόπιν δι’  ολίγων είς τήν πορείαν καί 
πρόγνωσιν, τήν αιτιολογίαν, τήν παθολογικήν ανα
τομικήν, τήν διαφορικήν διάγνωσιν καί τήν θερα
πείαν.

"Ο ,τι όμως αποτελεί κυρίως τό ένδιαφέρον τής 
μελέτης τοΰ κ. Οίκονομάκη είνε ό πλουτισμός τής 
κλινικής σπουδής τών διοφόρων μορφών τής Π ρω 
τογόνου Άνοίας. δι’  ιδίων κλινικών παρατηρήσεων, 
τάς οποίας συνέλεξεν ό  συγγραφεύς έκ τής κλινικής 
τού Αίγινιτείου. Τάς παρατηρήσεις τοΰ κ. Οίκονομάκη 
διακρίνει άκρίβεια, μεθοδικότης καί εύστοχος και φ ω 
τισμένη διάκρισις τών ψυχοπαθολογικών στοιχείων, 
άτινα έμφανίζουσιν αί ύπ’ όψει αύτοΰ κλινικαί ει
κόνες.

'Υπό τήν εποψιν αύτήν ή κλινική συμβολή τοΰ 
κ. Οίκονομάκη είνε λίαν ένδιαφέρουσα και παρέχει

την έλπίδα, ότι άπό τήν κλινικήν του «Αίγινιτείου» 
δικαιούμεθα νάναμένωμεν έπιστημονικάς εργασίας 
άξίας λόγου.

Δρ. Α.

•υψ

ΠΛ Η Ν  τών κατά τό παρελθόν έτος είσαχθέντων έκ 
τού εξωτερικού χρυσών άρχαίων, περί &ν Ιγένετο 

βραχεία περιγραφή έντοϊς «Παναθηναίοις* είσήχθησαν 
καί πρό μηνός εκ Μακεδονίας καί Ιδία έκ τής Χ αλ
κιδικής Χερσονήσου διάφορα χρυσά Αρχαία. Τ ά  σπου
δαιότερα τούτων ήσαν 1) Χρυσοΰν διάδημα μήκους 0,34  
φέοον δέκα καί έξ £οδακοειδή κοσμήματα τελείως δια
τηρούμενα καί τέχνης άρίστης 2) δακτύλιος χρυσούς 
φερων έπί τής όλοχρύσου σφενδόνης έγγλυπτον παρά- 
στασιν γυμνής γυναικός έν ζωηρφ στάσει όρχουμένης. 
Έ χ ε ι όπισθεν έρριμμένην έπί τών δύο παλαμών τήν 
κεφαλήν αύτής. Π αρά σκίμποδα ευρισκόμενον παρά 
τόν δεξιόν πόδα έχει άπορρίψει τά ίματια αύτής. 
Τέχνη άρίστη καί διατήρησις τελειότατη. 3 , Δακτύ
λιος χρυσούς φέρων έπί τής όλοχρύσου ωσαύτως σφεν
δόνης έν ί ^ τ ί ψ  καθημένην τήν Άφροδίτην καί πρό 
αύτής τόν έρωτα υπέρ τόν όποιον ΐπταται πτηνόν. 4) 
Δακτύλιος χρυσούς φέρων έπί τής κυκλικής σφενδόνης 
γυναικείαν μορφήν έ ν  χιτώνι καίίματίφ V  αμένην καί 
σπενδουσαν υπέρ βωμόν τριποδικόν. Δ· ,ήρησις Αρί- 
στη, τέ^νη μετρία. 5 ) Ζεύγος χρυσών, ωτίων συγκει
μένων έκ ροδακοειδοΰς κοσμήματος κάτωθεν τοΰ όποι
ου είνε άνηρτημένοι έρωτιοεΐς γυμνοί ‘ Ιμάτιον βραχύ 
έχουσι μόνον όπισθεν έρριμμένον ού τά ακρα διά τών 
βραχιόνων διέρχονται.

I—{  Αρχαιολογική Ε ταιρία συνεχίζόυσα τάς ΰπέρ 
* * τών Θεσσαλικών άρχαιοτήτων φροντίδας αύτής 

αποστέλλει κατ’ αύτάς είς Θεσσαλίαν τόν διακεκρι- 
μένον άρ^αιολόγον κ. Άρβανιτόπουλον, μέ τήν ειδικήν 
εντολήν οπως περισυναγάγη τάς διεσκορπισιιένας τήδε 
κάκείσε Αρχαιότητας καί ίδρυση μονίμους έν ταΐς πό- 
λεσι Αρχαιολογικά; σύλλογός, σύνταξη Ιπιστημονι- 
κούς καταλόγους τών συλλογών τούτων καί τών λοι
πών άρχαίων Θεσσαλικών μνημείων καί έπί τούτοι; 
μελετήση καί έξερευνύση ύπό τοπογραφικήν καί αρ
χαιολογικήν εποψιν τήν χώραν. Τ ό ύπουργεϊον έπεμ- 
ψεν ήδη τάς αναγκαίας διαταγάς είς τάς Θεσσαλικάς 
άρχάς όπως εύκολύνωσι τό Ιργον του κ. Ά ρβανιτο - 
πούλου.

ΚΑ Ι πάλιν μετ’ ολίγον αρχίζουν έργασίαι πρός έν- 
τελή έρευναν τού βυθού τών ’Αντικυθήρων. Ή  

έν Γενούη Ιδρεύουσα μεγάλη έταιρία ή "Αγκυρα αυμ- 
βληθείσα μετά τοΰ δημοσίου αναλαμβάνει τήν έρευναν 
τοΰ βυθού τών ’Αντικυθήρων, άποστέλλαυσα τά τε
λειότερα τών μηχανημάτων αύτής καί δύο είδικά ατ
μόπλοια.

Αί έργασίαι αρχίζουν έντός τού πρώτου δεκαημέ
ρου τού Ιουνίου καί θ ά  εξακολουθήσουν κ α θ ' όλον 
τό θέρος

ΠΕ Ρ Α Τ Ω Θ Ε ΙΣ Η Σ  τής νέας αιθούσης τοΰ Ε θ ν ι
κού ’Αρχαιολογικού Μουσείου συνεστήθη επι

τροπή όπως παραλάβη αύτήν. Ή  αίθουσα αϋτη, μία 
τών ωραιότερων καί πολυτελέστερων τοΰ Μουσείου, 
θέλει χρησιμεύσει είδικώς είς χαλκοθήκην. Καί είς μέν 
τό εσωτερικόν διαμέρισμα έτοποθετήθη ήδη ό  ’ Εφη
βος τών ’Αντικυθήρων καί τά λοιπά άντικυθηρικά 
εύρήματα, τό δέ εξω θ ά  χρησιμεύση ώς χαλκοθήκη 
τοΰ Μουσείου.

Β .



jVó <jí μαδήσο) ήθελα, ά ρα ία  Μ αργαρίτα,
Μ ά (λα δπ ον οκιάζομαι το τελενταίο φύλλο.
Γιατ αν μ ου  είπή >δέν μ' âyanifç* (πάτησα ’ς ιή ν  πήτα  
Κι από ψηλόλιγνο κορμί θ ε  ν ' άπομείνα) ξύλο.

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

f ie r o  rov$ βορινούς μ ή νας 'Ιούνιον Ιο ύ λ ιο ν  Hat 
Δ ν γο να το ν  θά  ίκ δο θο ΰ ντά  ιίΐαναβήναια  . δ π ω ςκ α τ ' 
(τ ο ξ  τ ι ς  τεύχη μηνιαία  διπλά

Ή  29 Μαΐου επέτειος της άλώσεω; τής Κωνσταντι- 
νουπόλεωςέορτάσθη έν Ά θή ν α ιςμ έ  τό μεγαλεϊον του  
επιβάλλει ή μεγάλη «ύιή εις τήν ίστορίάν ημέρα

Ό  κ. A . Σ . Άρβανιτόπουλος διωρίσθη υπό τής ’Α ρ
χαιολογικής 'Εταιρίας έςωρος^τών έν θεσσαλίφ άρ-

χαιοτήτων. Τόν αγαπητόν συνεργάτην μας ουγχαίρο- 
μεν θερμότατα.

Τήν 18  Μαΐου ή πριγκήπιβσα Ά λικη έγινε μητέρα. 
Ή .  μικρά πριγκήπισοα ώνομάσθη Θεοδώρα.

Ό  κ. Χαροκόπος έν Ά θή να ις προσέφερεν 1,000,000  
δραχμάς εις τήν πριγκήπισσαν Σοφίαν όπως διατεθή 
υπέρ φιλανθρικόν σκοπόν. Ή  πριγκήπισσα άπεφάσιοε 
τήν ΐδρυοιν επαγγελματικής Σχολής γυναικών κατά 
τό ύπόδειγμα της έν Βερολίνφ.

'υ  κερδίσας τόν πρώτον αριθμόν τού λαχείου τού 
Εθνικού Στόλου κ Ν . Χρόνης έν Γωχάννεσβουρ τής 
“Αφρικής έδώρησε 10  χιλιάδας εις ταμείον τού Στό
λου καί 30  χιλιάδας είς τόν »“Ελληνισμόν*.

Ή  Γαλλία εορτάζει τήν τρίτην εκατονταετηρίδα 
άπό τής γεννήσεως τού Κορνηλίου. Είς μίαν τών πλα
τειών τής γαλλικής πρωτευούσης, πρό τού Πανθέου  
έστήθη μνημεΐον τού μεγάλου τραγικού Τ ά  θέατρα  
τής Γαλλίας παίζουν τά έργα του είς ένδεξιν τιμής.

Μ ετά δύο περίπου μήνας ή ’Ολλανδία εορτάζει έπί- 
σης τήν τριακοσιοστήν/ επετηρίδα τής γενήσεως τού 
Ρέμπραντ. Μ ία Ικδοσις γαλλική μέ θαυμασίας ανα
παραστάσεις τών έργων τών μεγάλων ζωγράφων γίνεται 
είς τήν Γαλλίαν.

Τελευταίως είςτό Παρίσι έγινε συνεθρίασις τής διε
θνούς. έπιτροπής τών “Ολυμπιακών “Αγώνων υπό τήν 
προεδρείαν τού βαρώνου Κουμπερτέν, δ όποιος είπε 
δτι είς τό μέλλον οί 'Ολυμπιακά “Αγώνες πρέπει νά 
περιλάβονν καί καλλιτεχνικά καί φιλόγογικά άγωνί- 
σματα. Τ ό ζήτημα θ ά  μελετηθή. Οπό τών διαφόρων 
έπιτροπών.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Μ α χ ίδ ο ν ιχ ή  Κ ρ ίσ ις  Γ .  Έ λληνες (ξνπ νήοα τε  Δ '. Ο  
Μ ακεδονικός κ ίνδυνος  καί ή πολιτική τοΰ ‘ Ελληνισμόν. 
— Ε '. ' Η  Ε υρώ π η  καί ο.ί Μ αχεόονικαΙ μεταρρυθμίσεις . 
“Επίμετρον 1903— 1904 όπό Γνασίου Μακεδόνου. Έ ν  
“Αθήναις έκτου τυπογραφείου Π .Δ  Σακελλαρίου 1906.

Τά Ω ρονόμια  τή ς  'Ε κ κ λη σία ς (ν  Ί'ονρκία  ή ει
σαγωγή είς τό παρά τφ  οίκουμενικφ πατριαρχείφ 
ίσχύον κληρονομικόν δίκαιον. “Ε ξ άνεκδόιου πραγμα
τείας περί τού έν Τουρκία κληρονομικού δικαίου υπό 
Μ . Γ . Τσελεπίδου δικηγόρου, έν Αθήναις τιίποις 
Π . Δ . Σακελλαρίου 1906.

Δ ελιίσν τή ς"Ιστορικ ή ς  καί 'Ε θνολογικής εταιρίας 
τής ‘Ελλάδος. Τόμος έκτος τεύχος είκοστόν τέταρτον 
—  Μάιος 1906. Έ ν  Ά θή να ις έκ τού τυπογραφείου. 
Π . Δ Σακελλαρίου 1906.


