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Ο Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Η Σ

ι'Ο Καλλιτέχνης» είναι εργον τού Περικλή Γιαννο- 
πούλου, πού ό  ίδιος πριν μάς άφήοη, τό κατεοτρεψε. 
Είχε μείνει δμως ένα απόσπασμα εις τό γραφείον 
μας, καί σήμερα τό δημοσιβύομεν είς μνημόσυνον τού 
εκλεκτού καί αγαπητού- Τ ό ψευδώνυμον ΘΑΝΑΤΟΣ 
είναι έκεϊνο πού περισσότερον αγαπούσε.

§  ι.— Ή  πρώτη πρώτη έρώτησις την οποίαν 
έχεις νά ΰποβάλης είς τον εαυτόν σου, φίλτατε 
Νέε, εινε: Είμαι Καλλιτέχνης;  Δηλαδή έχω κλί- 
σιν αληθινήν καί δυνατωτάτην διά τήν Τέχνην 
εΐς τήν δποίαν θέλω νά έπιδοθώ; ’Αγαπώ τήν 
Τέχνην αυτήν, χωρίς νά γνωρίζω διατί, μέ τόσον 
πάθος ώστε είμαι έτοιμος νά θυσιάσω τό παν 
δι’  αυτήν, μόνον καί μόνον διά τήν άπόλαυσιν 
της έξασκήσεώς της; ’Οφείλεις νά είπής είς τον 
εαυτόν σου. Νά εμπρός μου Χρήματα, Θέσεις, 
’Αξιώματα, Επιτυχία. Αισθάνομαι μίαν δΰνα- 
μιν, μίαν θέλησιν εντός μου, άκοϋω μίαν φωνήν 
διαυγεστάτην, κατηγορηματικωτάτην, αυθωρεί, 
χωρίς κανένα δισταγμόν νά μου άπαντρ; “Οχι. 
Λακτίζω τά πάντα. Τά πάντα μοΰ είνε αδιά
φορα, σαχλά, άνυπόφορα.

Καί νά εμπρός μου ή άνέχεια, τά σχισμένα 
φοΰχα, ή στυγνή δυστυχία, τό κρΰον, ή πείνα, 
ή μόνωσις, δ άποπνιγμός, δ αέναος θανάσιμος 
άγων καί ταυτοχρόνως δλοι οί κόποι καί μόχθοι 
τής συνεχόΰς γονιμότηιος, ή έντελεστάτη παρα- 
γνώρισις τής αξίας μου, ή έντελεστάτη άγνοια 
τού έργου μου έως τήν τελευταίαν στιγμήν του 
θανάτου μου, χωρίς γονείς, χωρίς συγγενείς, 
χωρίς φίλους, χωρίς ύπηρέτας, χωρίς ούτε σκυλί 
διά νά μοΰ θωπευση τό χέρι, χωρίς οΰτε φώς 
διά νά βλέπω τά χέρια μου νά κοκκαλώνουν. 
Τρελλός καί μισητός εν τη ζωή, καί μετά θάνατον 
εργον χαμένον, άνθρωπος καί έργον πεταγμένον 
είς τά σαρίδια, άνθρωπος καί Ι'ργον μηδέν, 
μηδέν, μηδέν. Σκέψου ώρας, ημέρας, μήνας 
δλοκλήρους τάς ένθαρρυντικάς καί πιθανωτάτας 
αΰτάς είκόνας μέχρις διου τάς ίδής πραγματι-
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κωτάτας, τάς φαντασθής, τάς ζήσης. Αισθάνεσαι, 
άκοΰεις μίαν ενδόμυχον φωνήν νά άπαντρ άγε- 
ρώχως, άπαθώς, άδιστάκτως : Προτιμώ έκατομ- 
μυριάκις κάθε κατακλυσμόν καί κάθε καταπον
τισμόν παρά νά μήν ακολουθήσω τήν τέχνην 
που άγαπώ, χάριν μόνον τής ευδαιμονίας τής 
έξασκήσεώς της. Δέν αισθάνεσαι, δεν άκοΰεις 
τίποτε ; ’Αμφιβάλλεις ; Δειλιάζεις ; Τότε παράγ- 
γειλε άμέσως μίαν λαμπροτάτην στολήν είς τόν 
μεγαλείτερον ράπτην του Λονδίνου καί γίνου 
λακές είς τό Ξενοδοχεΐον τής Μεγάλης Βρετα
νίας ή άκόλουθος είς τό Ύπουργεΐον ιών ’ Εξω
τερικών — ένα καί τό αυτό εινε — ή άνοιξε ένα 
Μπακάλικο Άρνουβώ είς τήν Πλατείαν τού 
Συντάγματος. 'Όλοι θά χειροκροτήσουν τό με
γαλοφυές πρακτικόν σου πνεύμα, καί συ θά 
δΰνασαι νά καλλιτέχνης θαυμάσια κατά τάς ώρας 
τής σχολής σου ών συγχρόνως καί ευτυχέστατος. 
Άκοΰεις κατηγορηματικώτατα τήν Ινδόμυχον 
φωνήν ; Τότε προχώρησε είς τήν άνάγνωσιν τών 
γραμμών σέ ενδιαφέρουν. Δι’ έσέ εΐνε γραμμέ
νοι. Δι’ έσέ τοιοΰτον δντα καί μόνον καί άπο- 
κλειστικώς δι’ έσέ τόν τοιοΰτον. Οΰτε μία σελίς, 
οΰτε μία γραμμή, οΰτε μία φράσις δέν άφορά 
άλλον, μή άποκλειστικώς τοιοΰτον. Άλλος τις 
άντλών επιχειρήματα λαμβάνων δπλα έντεΰθεν 
δέν κάμνει άλλο τι παρά νά παρεξηγή, οίκειο- 
ποιήται καί κλέπτη πράγματα άσχετα καί ξένα 
καί άνάρμοστα δι’ αυτόν, δπως συμβαίνει διαρ
κώς δ καθείς νά φορή δ,τι φόρεμα τοΰ κατεβή 
καί νά υποκρίνεται κάθε είδους ρόλον είς τήν 
ζωήν.Άλλ’ δν είσαι τοιοΰτος, φίλτατε ΝΕΕ, προ- 
χωρήσωμεν. Διότι εδώ πρόκειται διά τόν άλη- 
ϋ-ινον Καλλιτέχνην —  δέν λέγω τόν Μεγαλοφυα 
.—  καί είς τόν ’Αληθινόν Καλλιτέχνην οΐαςδή- 
ποτε δυνάμεως υπάρχει -πάντοτε ή ζΰμη Ιντελοΰς 
’Ανθρώπου, ’Ανθρώπου Άνωτέρου Τΰπου, ή 
ουσία, ή πιθανότης καί δυνατότης σημαντικών, 
γενναίων, σπουδαίων "Εργων.



§ 2. — Θέλεις νά Ιπιδοθής σοβαρά είς μιαν 
Τέχνην;

’Ανάγκη νά καρφώσης άμέσως είς τό κεφάλι 
σου δτι ή ζωή σου δεν εΐνε δυνατόν νά είνε 
όμοια προς τήν ζωήν δλου τοΰ Κόσμου, τήν 
Κοινήν Ζωήν. Ή  Τέχνη εΤνε ενας Κόσμος 
ξεχωριστός, Ινας Κόσμος άλλος. Συνεπώς Ι'χεις 
νά δημιουργήσης και άκολουθήσης ζωήν Ιντε- 
λώς διαφορετικήν, τήν κατάλληλον πρός τόν 
σκοπόν διά τόν όποιον ζής· δ,τι είνε χρήσιμον 
και ωφέλιμον δι’ Ινα επάγγελμα, είνε άχρηστον 
καί άσχετον δι’  Ινα άλλο. Καί δεν είνε δυνατόν 
νά θέλης νά γίνης Ναύαρχος καθήμενος είς τό 
βουνόν καί αστρονόμος διαβιών είς μεταλλεία.

§  3- — Κάρφωσε δυνατά είς τό κεφάλι σου 
δτι τό πρώτιστον ζήτημα δεν είνε νά μάθης 
την Τέχνην. Όχι· δχΓ δχΓ χιλιάκις δχι. Πάρε 
αυτό τό δχι καί ζήσε μαζύ του ένα μήνα καί 
λέγε το νυχθημερόν, καί είς δ,τι βλέπεις, είς δ,τι 
ακούεις, είς δ,τι σέ έρωτοΰν, συ λέγε: Όχι. Τό 
πρώτιστον ζήτημα είνε άλλο. Είνε: Νά κατα- 
λάβης Καλά τόν έαυτόν σου, νά έννοήσης Καλά, 
νά γνωρίσης Καλά τήν θέσιν σου, τάς Ιδιό
τητάς σου, τάς κλίσεις σου, νά αύξησης καί 
όδηγήσης δλας σου τάς δυνάμεις, νά ευρης, νά 
δημιουργήσης καί διοργανώσης ένα τρόπον 
Ζωής καί Εργασίας. Καί ταΰτα δλα σύμφωνα 
ηρός την δργανικήν σου Κατασκευήν, πρός τήν 
Ίδιοφνΐαν σου. Σύμφωνα πρός αυτά καί περι- 
φρονητικώς άδιαφορώτατα πρός δλας τάς ’ Ιδέας, 
ολας τάς θεωρίας δλας τάς φιλοσοφίας, δλας 
τάς Ίατρικάς καί δλας τάς θεραπευτικός τοΰ 
Κόσμου ολοκλήρου, καί τοΰ ψόφιου καί τόΰ 
ζωντανού. "Εκαμες, έκατόρθωσες αυτό, δεν σου 
μένει παρά νά έργασθής, νά έργασδής, νά 
έργασθής. Μέ τελείαν γαλήνην καί χωρίς Κα
μίαν άνησυχίαν, άνυπομονησίαν, θυμόν ή παρά
πονου εργαζόμενος δύνασαι νά περιμένης ήσυ- 
χώτατα καί άσφαλέστατα δτι θά φθάσης είς τό 
άκρότατον σημείον είς τό όποιον . . . .  αί οργα
νικοί σου δυνάμεις καί καλλιτεχνικοί ιδιότητες 
επιτρέπουν,

Ό  εισερχόμενος είς μίαν Τέχνην χωρίς νά 
σκεφθή νά διοργανώση έαυτόν συμφώνως πρός 
έαυτόν καί νά διοργανώση τήν ζωήν του συμ
φώνως πρός τήν Φύσιν του καί τήν Τέχνην 
του, ό μή πράττων αυτό άρχήθεν, ό μετά τάς 
σπονδάς του άρχίζων νά έκδηλοΰται, ό θέλων νά 
ψθάση άμέσως τήν έπαύριον, ό φέρων τούς ' 
πυρετούς του καί τάς ανυπομονησίας του είς 
τήν Τέχνην, είνε ένας Τυφλός δστις δεν θά 
εννοήση ποτέ του οΰτε τί δύναταη ούτε τί θέλει, 
ούτε πρός τί είνε ικανός, δεν θά εννοήση ποτέ 
του τί είνε Τέχνη, δεν θά κάμη ποτέ του τίποτε 
διαρκές καί θά είνε είς δλην του τήν ζωήν τό 
δλοφυρόμενον παίγνιον τής Τύχης, τοΰ περι

βάλλοντος τοΰ εξωτερικού κόσμου, θά άγεται 
καί θά φέρεται μετά των πολλών άπό τό κάθε 
τι, χωρίς νά δύναται νά άντιτάξη τήν παραμι- 
κροτέραν άντίστασιν. Καί δεν θά κατορθώσης, 
φίλε μου, νά δημιουργήσης ποτέ σου ένα ολό
κληρον Κοσμον Ίδικόν σου, οΰτε ποτέ νά 
έκφρασης ένα φυσικόν σύνολον. Καί δσον περισ
σότερον άληθι.νός Καλλιτέχνης είσαι τόσον περισ
σότερον θά είσαι ένα δν άρρωστον είς δλη ν σου 
τήν ζωήν καί ένα δν δυστυχέστατον, διότι θά 
διαισθάνεσαι καί θά διαβλέπης θαμπότατα καί 
απώτατα ένα Κόσμον όμιχλώδη πρός τόν όποιον 
ουδέποτε θά δυνηθης νά διευθυνθής, οΰτε πόθεν 
νάβαδίσηςθά ίδής, τόν όποιον ουδέποτε οΰτε νά 
πλησιάσης, οΰτε νά ίδής καθαρά τί είνε θά 
κατορθώσης, οΰτε είς τόν Νοΰν σου νά παρα- 
στήσης, καί ό Πόνος σου καί ή άρρώστια σου 
καί ή δυστυχία σου θά είνε ανάλογος τής άπο- 
στάσεως καί τής όμιχλότητος άπό τόν Κόσμον 
σου αυτόν τό: 'Ιδανικόν σου.

§  4 ·— Ή  πρώτιστη φροντίς σου, Καλλιτέχνα, 
είνε τό Σώμα σου. ’Ανάγκη νά έχης Σώμα 
Υγιές, Στερεόν, Δυνατόν, Φαιδρόν. "Εχεις ή δέν 
έχεις τοιοΰτον, ανάγκη νά προοπαθήσης νά τό 
κάμης τοιοΰτον, δι’ δλων τών έξασκήοεων τοΰ 
υπαιθρίου βίου, τοΰ φωτός, τοΰ άέρος,τοΰ ΰδατος, 
δι’ δλων τών εϊδών τών γυμναστικών καί σκλη
ραγωγιών. Έ άν έχης, άνάγκη κάθε φροντίδος 
πρός διατήρησιν καί αΰξήσιν τών δυνάμεων του. 
Ό λων τών Ζωικών Δυνάμεων. Ζην, έστί δαπάνη 
δυνάμεων, πρός άναπνοήν, πρός κίνησιν μελών, 
πρός αΐσθησιν, πρός άπορρόφησιν τροφών, 
πρός 'Ηδονήν, πρός Πόνον. Συνεπώς άνάγκη 
αποκτήσεως καί διατηρήσεως Ιπιμελεστάτης με
γάλου κεφαλαίου Ζωικής Δυνάμεως, διά νά 
είσαι έλεύθερος, διά νά δύνασαι νά θέλης καί 
νά άκολουθής τήν θέλησίν σου. Κάθε Σωματική 
’Ατονία συνεπιφέρειταυτοστιγμεί γενικήν ταυτο- 
δύναμον ατονίαν Μυϊκήν, Νεύρικήν,. Ενεργητι
κήν, ’Εκφραστικήν καί συνεπώς ατονίαν είς τήν 
εκδήλωσιν τής Τέχνης. Ό  πρώτος δρος τής 
Ζωής, λέγει ένας ’Αμερικανός λακωνικώς, εΐνε 
νά είσαι: «"Ενα Ζώον πρώτης ποιότητος.» Καί 
ή Τέχνη είνε ένα λαμπρόν 'Άνΰος. ’Ανάγκη 
λοιπόν νά είσαι σαν δένδρον δυνατόκορμον Ια- 
ρινώς θαλερόν διάνά δώσης ωραιον ”Αν&ος.

§  5·— Καλλιτέχνα, εάν είσαι άρρωστος, μή θίγε 
τήν Τέχνην. Όσονδήποτε μέγας καί αν είνε ό 
πόθος σου, Καλλιτέχνα άρρωστε, μή θίγε τήν 
Τέχνην. Θίγων αΰτήν κακουργείς δμοια μέ τόν 
φθισικόν τόν προσπαθοΰντα νά μεταδώση τό 
νόσημά του. Ή  Τέχνη είτε "Ανθος, καί "Ανθος 
λαμπρόν. Δέν είνε σάπιον ροδάκινον.. Καί είνε 
"Ανθος Δυναμογόνον, Ώραιογόνον καί δχι Νε
κρογόνον. Ό τι ό Ευρωπαίος ήνέχθη, καθιέρωσε,
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ένομοθέτησε μέ τά έργα του καί τάς θεωρίας του 
τήν άρρώστω είς τήν Τέχνην, αυτό μή σέ φοβί
ζει διόλου. Γέλα. Ή  μπάλα αυτή πού κατοικεί 
ό άνθρωπος, ζή εκατομμύρια χρόνια. Καί νομο- 
θέται χθεσινοί και τρισβαρβαρώτατοι δέν έχουν 
κΰρος παρά διά τούς χαζούς. Καί άπό τά έργα 
των καί τά νομοθετήματά.των δέν Ιπέρασαν οί 
Αίώνες. Καί δ τελικός Κριτής ό Χρόνος δέν 
έβαλε τήν υπογραφήν του. 'Ο Ευρωπαίος οΰτε 
άπέθανε κάν ζή καί φωνάζει καί χαλρ τον κο
σμον· οΰτε.κδν εκρίθη ποτέ άπό άλλους λαούς’ 
μόνος του εΐνε καί δημιουργός καί φωνασκός. 
κριτής· καί υμνητής τοΰ έαυτοΰ του. Φανερό'" 
δτι κάθε ιδέα σοβαρού κύρους εΐνε άστειοτάτη. 
Έ άν δέ ό "Ανθρωπος ήξευρε τί τοΰ γίνεται, 
κάθε άτονον ή άρρωστον διαδίδοντα άτονίας 
καί άρρωστήματα, είτε "Ανθρωπον είτε Θεόν, 
θά τό'" έκρήμνιζε καί θά τόν έσύντριβε, καί τάς 
ιδέας του καί τά έργα του θά τά έκαιε άπαράλ- 
λακτα δπως τά $ονχα τοϋ φΰισικον.

§  6 . —  Περιποίησις τοΰ Σώματος καί κτήσις 
Σαρκός ευχαριστημένης, Φαιδράς, αΰτή εΐνε ή 
βάσις πάσης ζωής. Ή  Τέχνη ούσα ή έκφρασις 
της Άνωτέρας Διανοητικής Ζωής, έχει άνάγκην 
μεγίστης Ζωικής Δυνάμεως, Χαράς, ’ Ενθουσι
ασμού, Μέθης. Συνεπώς ό Καλλιτέχνης άνάγκη 
νά γνμνάση καί Ιξωθήση τάς Αισθήσεις του 
είς τήν άκροτάτην δυνατήν Δύναμιν τοΰ αίσθά- 
νεσθαι, διά νά αισθάνεται, διά νά συλλαμβάνη 
τάς λεπτοτάτας Γραμμάς, κινήσεις, ήχους, χρώ
ματα, τάς άσυλληπτοτάτας Ικδηλώσεις τοΰ εξω
τερικού Κόσμου. 'Η  Ευαισθησία αΰτή κτάται, 
τηρείται καί αΰξάνεται διά τής άενάου φρον
τίδος, γυμνάσεως, Ιπιμελείας τοΰ Σώματος. 
Τροφή λιτοτάτη οΰσιαστιπή καί καθαρωτάτη 
άφήνουσα τό Σώμα πάντοτε ’ Ελαφρότατου, 
θερμά καί ψυχρά λουτρά, άέναα σαπουνίσματα 
καί τριψίματα καί άρωματίσματα άένναα, πο- 

• ρεΐαι είς τό φώς, είς τούς άέρας, είς τάς βροχάς, 
ίππεύματα καί τρεξίματα καί αγωνίσματα δλων 
τών είδών, άνεβάσματα άέναα είς τά Βουνά 
καί βουτήματα είς τά κύματα. Κάθε είδους 
κίνησις καί άγων διά τήν αΰξησιν τής Δυνάμεως 
τών Αισθήσεων καί αέναος επιμέλεια αύτών 
διά τών ’Αρωμάτων τών Άνθέων τής Ηδονής, 

■ διά κάθε είδους Φιλημάτων καί θωπευμάτων

άπό τών θανασιμωτέρων μέχρι τών άγγελι- 
κωτέρων, διά Ποιήσεων καί τών Μουσικών, 
διά τής δράσεως, άκροάσεως, γεύσεως, αφής 
παντός άνιικειμένου λεπτού καί ώραίου. 'Η 
μεγίστη Ζωϊκή Δύναμις μέ τήν μεγίστην Εύαι- 
σθησίαν Ιν φαιδρότητι καί Ένθουσιασμφ καιό- 
μενα, ιδού τό πρότυπον τοΰ Καλλιτέχνου. "Ενα 
Σώμα Έλαφρότατον, Εύαισθητότατον, Υγιές 
καί Φαιδρόν, ίδού ή πρώτιστη τελεία οργανική 
Συνθήκη διά τήν Τέχνην. Βεβαίως θά κινδυ- 
νεύσης, φίλε μου, πολλές φορές. Βεβαίως θά 
ίδής χιλιάκις τόν Χάρον μέ τα μάτια σου. Καί 
πιθανώτατον νά πεθάνης. Αύτό δέν σημαίνει 
τίποτε καί δέν ενδιαφέρει Κανένα. Κανείς καί 
οΰτε ή Τέχνη ένδιαφέρεται δι’ ’Άτομα.

§  η.— Ή  Τέχνη είναι περιγραφή τής ύπερ- 
τάτης Λεπτότητος δλων τών Εκδηλώσεων τοΰ 
’Ανθρώπου. Συνεπώς ό Καλλιτέχνης δφείλει νά 
αποφυγή τήν Άποζώωσιν καί τήν Άποκτήνω- 
σιν έν έαυτώ: Τροφάς βαρείας καί χονδροειδείς, 
δκνηρίαν, διαβίωσιν κτιστήν, καφφενεΐα, κα
πνούς, κρασιά βαρειά, κύκλους καφφεναίους, 
αγοραίους, χυδαίους, οικειότητας καί συμβιώσεις 
μέ Σώματα χονδροειδή κακόγραμμα, μέ πνεύ - 
ματα ποταπά, μέ αισθήματα χονδρά, βάναυσα· 
νά άποφεύγη δμοίως ομιλίας άτονιστικάς, άπο- 
θαρρυντικάς καί Σαριδώδεις δσον καί ’Αναγνώ
σεις, ακροάσεις, δράσεις τοιαύτας. Αί Ίδέαι μας 
καί τά Συναισθήματά μας δέν εΐνε τίποτε άλλο 
παρά προϊόντα τής ’Οργανικής μας Μηχανής. 
Φανερόν δθεν δτι έξαρτώνται Ικ τής ποιότητος 
αΰτής. Καί ή ποιότης αύτής εξαρτάται άπό τήν 
ποιότητα τών εϊσαγομένων τροφών καί τών δλων 
βιωτικών συνθηκών. Ά π ό  τήν ποιότητα τών 
άφομοιουμένων τροφών έξαρταται ή ποιότης 
τοΰ αίματός μας, ή ώραιότης, ή δύναμ ις, ή υγεία, 
ή φαιδρότης τοΰ Σώματός μας. Παροιιοιότάτα 
άπό τήν Διανοητικήν καί Αισθητικήν τροφή'", 
αναγνώσεις, σχέσεις, συμβιώσεις, φιλίαν, δρά
ματα, άκούσματα, συναισθήματα παντοειδή καί 
είδος ζωής, απορρέει άμεσώτερον άπό δ,τι φαν
τάζονται συνήθως καί οί πολλοί καί οί δλίγοι 
καί οί όλίγιστοι Ίδεολόγοι καί Καλλιτέχναι τοΰ 
Κόσμου, ή ποιότης τής ’ Ιδέας καί τής Τέχνης 
μας καί ή Μορφή αύτών. Είνε τό Πνευματικόν 
μας Αϊμα.

Θ . Θ Α Ν Α Τ Ο Σ



Η ΕΛΛΗΝ1Σ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ TOV ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Κ Ο Ρ Ι Ν Ν Α

Η Κόριννα έζησε κατά ιόν 5ου Ελληνικόν 
αίώνα, ένα από τους πλέον εξαιρετικούς και 

πλέοι1 φωτεινούς αίώνας τής ανθρώπινης ιστο
ρίας. Περί τής γεννήσεως αυτής δέν υπάρχουν 
βεβαιωμέναι πληροφορία«. Μερικοί υποθέτουν 
ότι εγεννήθη είς τάς Θήβας, οί περισσότεροι 
δμως άναφέρουν ως πατρίδα της τήν Τανάγραν 
τής Βοιωτίας. Διά τήν Βοιωτίαν οί άρχαίοι 
είχον περιφρονητικήν γνώμην, και ή γνωστή 
παροιμία «Βοιωτός ΰς» φανερώνει τόν βαθμόν 
τής περιφρονήσεως· χοίρος τής Βοιωτίας: δη
λαδή άνθρωπος καλοθρεμμένος καί υλικός, 
χωρίς καμμίαν πνευματικήν ροπήν.

"Ομως ή γνώμη αύτή διά τήν Βοιωτίαν δέν 
εμπόδιζε τήν μίκράν πόλιν αυτής Τανάγραν νά 
είνε ευχάριστος, ωραία καί κομήτη διαμονή, τήν 
οποίαν Ιξωράϊζον, έστόλιζον καί σχεδόν Ιξιδα- 
νίκευον αί χλοεραί καί άνθοσπαρμέναι. κοιλάδες 
που φιλόστοργα τήν έπεριστοίχιζον. Τάς πλού
σιας βλαστήσεις, μέ τά δροσερά καί ζωντανά 
χρώματα, τάς διατηρούσαν καί τάς ζωογονούσαν 
τ’ άρκετά καί διαυγή νάματα τών δΰο βοιωτι- 
κών ποταμών: τού οφιοειδούς ’Ασωπού και 
τού πολυμόρφου Θερμώδοντος. Καί τήν Ιδανι
κήν ωραιότητα τής Τανάγρας εσυμπλήρωνεν ή 
μαντευτική πηγή, πού άνέβλυζεν είς τά περί
χωρα, ή  ̂ δνομαζομένη « Πηγή Άγανίππη », 
άκομη καί 6 Έλικών, τό όνομαστόν καί μυστη- 
ριοφρούρητον δρος τής Τέχνης, καί τά ιερά 
δάση τών Μουσών, πού τά δένδρα τους, όλιγώ- 
τερα τώρα, στολίζουν άκόμη τήν ράχιν τού 
βουνού μέ τούς καλλίτεχνα γυρτούς κλάδους 
των καί τήν βαρεΐαν σκιάν. “Ωστε θά έλεγε 
κανείς δτι έκεΐ ήταν ό τόπος ικανός νά χαρίση 
τήν ιλαράν έμπνευσιν καί τήν άγαστήν λεπτό
τητα τών ωραίων αίσθημάτων.

Οί κάτοικοί της, ψυχολογούντες τήν τάσιν 
τής φύσεως γΰρω των, κατεγίνοντο μέ άφοσίω- 
σιν είς τάς κομψάς Ιφημέρους τέχνας, τών 
όποιων άπομεινάρια μόνον ΙσώΘησαν μεχρις 
ήμών. Άλλά καί αύτά είνε τόσον καλά, ώστε 
είνε αρκετά νά μάς παρουσιάσουν θαυμαστήν 
τήν τέχνην τής Τανάγρας. Αλήθεια! Τί ζων
τανόν φανέρωμα τέχνης αί Ταναγραίοι κόραι! 
Ποιος τάς είδε καί δέν τάς εθαύμασε; Τά 
πήλινα εκείνα μικρά άγαλμάτια μέ τήν θαυ- 
μασίαν ελληνικήν γραμμήν, μέ τήν άφθαστον 
πλαστικότητα καί τήν άρμονίαν έως είς τά λεπτό- 
τερα χαρακτηριστικά, ποίον τάχα ώραΐον εφή
μερου δέν Ιστορούν;

'  Συνέχεια- «Παναόήναια» 3* Μαρτίου, ο. 344-

Έκεΐ εγεννήθη ή Κόριννα. Μέσα είς τάς φαι
δράς- καί φευγαλέας εικόνας τής γαλανής έλλη- 
νικής φύσεως. Κοντά είς τάς καθαράς γραμμάς 
τής Ελληνικής Τέχνης. Μέσα είς τήν πλήμμυραν 
τών ζωτικών άρωμάτων καί τών χρωμάτων τών 
μαγικών, άτμοσφαίρας ζυμωμένης μέ αναθυμιά
σεις ίερών Θυσιών καί μέ αρμονίας μελφδικών 
προσευχών πρός τούς ωραίους θεούς.

Έ τσι τό φώς χειμαρριόδους καί άκρατήτου 
φυσιολατρείας έδιδε τόλμην είς τόν νούν διά νά 
προχωρή γοργά και μέ άλματα κάποτε πρός τήν 
ύπερτάτην τελειοποίησιν, ώστε, χωρίς υπερβολήν 
Ινθουσιασμοΰ, νά δύναται κάνείς νά εϊπη δτι 
μόνον οί αρχαίοι Έλληνες Ιγνώριζον νάναβοΰν 
γρήγορα τάς βαθμίδας τής Γνώσεως καί τής 
Τέχνης- τόσον γρήγορα μάλιστα, ώστε νά μή 
έχουν είς τούτο αντιπάλους ουδέ μιμητάς είς τόν 
παγκόσμιον κύκλον τής άντιληπτικής καί εξελι
κτικής των δυνάμεως.

Ή  Κόριννα, καλόμοιρον άνθρος, πού ήνοιγε 
τα πέταλά του μέσα είς τήν μυριόμορφην αυτήν 
Θεϊκήν ευλογίαν, πώς νά μή άποδώση είς τήν 
φύσιν Ικφραστικότητα άρώματος; Καί πώς νά 
μή φανερωθή είς ύπέροχον τέχνην ό ποιητικός 
νούς τής Κορίννης μέσα είς τόν ώραΐον άρχαΐον 
κόσμον;

Έγεννήθη πιθανώς τό 4 7°  Χ·> ώστε ήτο
μεγαλειτέρα τού Πινδάρου. Ύπήρξεν δμως συμ- 
μαθήτριάτου είς τήν σχολήν τής Μύρτιδος, δνο- 
μαστή; ποιητρίας ελεγείων. Ή  Μύρτις, μέ τολ- 
μηράν διά την τέχνην της καινοτομίαν, ήθέλησε 
νά συναγωνισθή μέ τόν Πίνδαρον είς τήν λυρι
κήν ποίησιν. Άλλ’  ό ποιητής τών ύπερόχων 
ύμνων εύκολα φαίνεται τήν ένίκησε. Καί ή 
Κόριννα έπικρίνασα τήν διδάσκαλόν της έγρα- 
ψεν έμμετρον κριτικήν, είς τήν οποίαν μεταξύ 
άλλων λέγει :

Τήν Μύρτιδα, πού έχει γλυκεία φωνή, πρέπει 
νά κατηγορήσω, γιατί στο Στίβο εύρέθηκε θέ
λοντας τόν Πίνδαρο νά πολεμήση..

Όμο>ς άργότερα έγινεν,αύτή αντίπαλος τού 
μεγάλου λυρικού μέ πολλήν επιτυχίαν. Καί τό 
επίγραμμα τού τάφου της λέγει δτι πολλάκις τόν 
Ινίκησε.

Ή  μεγάλη των αντιζηλία χρονολογείται από 
μίαν ειλικρίνειαν τής Κορίννης, πού μάς φανε
ρώνει τόν άπροσποίητον χαρακτήρα της, ένφ 
συνάμα χαρακτηρίζει τήν κλίσιν τού Πινδάρου 
πρός τήν κολακείαν. Είνε δέ γνωστόν, δτι ο μέ- 
γας λυρικός είχε ροπήν εις τό νά κολακεύη κάπως 
τάς πόλεις καί τούς νιπητάς δσους ύμνησε, καθώς 
καί γνωστόν επίσης είνε, δτι Ικεϊνος πού τείνει 
νά κολακεύη, άγαπά καί νά κολακεύεται.

’ Ενθουσιασμένος ό Πίνδαρος κάποτε έπήγεν
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είς τήν Ικλεκτήν συνάδελφόν του διά νά τής 
άναγνώση ποίημα, πού άρχιζε μέ πολλάς μυθι- 
κάς παραδόσεις καί έλεγεν:

« Ά ς  ύμνήσωμεν τόν ποταμόν Ίσμηνόν, δπου 
»ή χρυσηλάκατος Μηλία νύμφη,— δπου δ Κάδ- 
» μος καί τό Ιερόν γένος τών ανθρώπων εκείνων, 
»τών γεννηθέντων σπαρτών, — δπου ή κυανό- 
»κομος νύμφη ©ήβη, — δπου ή πάντολμος τού 
»Ήρακλέους δύναμις, — οπού ή δόξα καί αί 
»τιμαί τού απολαυστικού Βάκχου, — δπου τής 
»λευκωλένου αρμονίας οί γάμοι.. .» 
καί άλλα πολλά. Ή  Κόριννα άκούσασα δλους 
αυτούς τούς μύθους στρατολογημένους, έμειδί- 
ασε καί άπήνιησε διά τών λόγων τούτων, τούς 
δποίους παραθέτω κατά μετάφρασιν :

«“Ελαβες, ώ Πίνδαρε, σάκκον γεμάτον μέ 
σπόρον διά νά σπείρης είς αγρόν, καί άντί νά 
σπείρης διά τής χειρός, έκένωσες δλον τόν σάκ
κον ευθύς άπό τού πρώτου σου βήματος».

Ό  Πίνδαρος δέν Ιδέχθη εύχάριστα τήν άλή- 
θειαν. Ώργίσθη καί μάλιστα άργότερα, δτε πεν- 
τάκις ένικήθη είς ποιητικόν αγώνα ΰπό τής 
Κορίννης, ή δργή του λέγειαι δτι έφθασεν είς 
έχθραν.

Ή  Κόριννα έγραψεν φδάς, επιγράμματα, 
ποιήματα επικά, μεταξύ τών όποιων «τούς επτά 
Ιπί Θήβας», ρσματα καί μεταμορφώσεις. Δηλαδή 
5 όλόκληρα βιβλία, άπό τά όποια σώζονται άπο- 
σπάσματα μόνον εις τήν “Ανθολογίαν. Έκεΐ τήν 
ονομάζουν αληθινά καί δίκαια Μούσαν, ‘Ο θά
νατός της έλύπησε πολύ τούς συμπολίτας της, 
οί όποιοι διάλεξαν τόν έκλεκτότερον χώρον τής 
Τανάγρας διά νά στήσουν είς αυτήν μνημεΐον 
θαυμαστόν καί άγαλμα στεφανωμένον μέ πέντε 
στεφάνους. Τοιουτοτρόπως ήθέλησαν νάπαθα- 
νατίσουν τήν πενταπλήν αύτής νίκην κατά τού 
πανελληνίου ποιητοΰ Πινδάρου, διαιωνίζοντες 
εις τό τεχνικά λαξευμένον μάρμαρον τήν ένδει- 
ξιν τού θαυμασμού πρός τήν μεγάλην ποιήτριαν.

Α Σ Π Α Σ Ι Α
Καί τώρα, ύστερα άπό τήν Έλπινίκην, τήν 

χήραν τού πλουσίου Καλλίου, τήν άλλην Ή γε- 
ρίαν πού κοντά της Ιζητούσεν έμπνευσιν ό 
Πολύγνωτος, *— ό Ραφαέλο αυτός τής Ελλη
νικής ζωγραφικής, — άπαντώμεν άμέσως άλλην 
γυναίκα ύπερτέραν καί θαυμαστήν.

Είς τό λαμπρότερον σημεΐον τού Χρυσού Αίώ- 
νος τής Ελληνικής Ζωής, είς τούς χρόνους πού: 
Ή  ώραιογνωσία, επιτακτική καθώς άνάγκη τής 
ζωής, έδιδε διά τό πάντοτε τόν Παρθενώνα,— 
Kai ή αϊα&ηοις tov ύψηλον καλόν, ακράτητος 
ωσάν ένστικτον, έφερε τάς Μούσας εμπρός εις 
τήν θυμέλην θεραπαινίδας τών Ιμπνευσμένων, 
διά ν’  άντιλαλήση ή Διονυσιακή Κόγχη άπό 
τάς μελψδίας τής Έξάρσεως, τού Κάλλους καί 
τού Πάθους τών Τριών Τραγικών,—

Kai ή άντίληψίζ τών έγκοομίων ροπών, αυθόρ
μητος καθώς οργανική αϊσθησις, έδημιούργει 
τάς θεωρίας τού ρυθμιστοΰ Ν οί καί τών ’Ατό
μων τής ύλης δια να εμφανισθη κατόπιν ώς 
ήθική γνώσις είς τόν Σωκρατισμόν,—

Είς τούς χρόνους Ικείνους, πού εξαιρετικός 
δργασμός τής αίσθήσεως καί μοναδική σπαργή 
τής σκέψεως εγέννησαν τόν ζωντανόν δραμα- 
τιαμόν κάθε προόδου, τήν όποιαν θά είχεν ό 
άνθρωπος διά πολλάς χιλιετηρίδας, τις οίδε καί 
δν δχι μέχρι συντέλειας του, είς τό μέλλον,—

Είς τούς χρόνους τού Υλικού, τού Αισθη
τικού καί τού Πνευματικού δλβου τής Ελλη
νικής ζωής, Ιφάνη καί διεκρίθη, άποκτήσασα 
άβίασιον δόξαν, τιμήν καί φήμην ή ’Ασπασία.

Καί ή προσπάθεια μου αυτή διά νά είκονίσω 
τό περιβάλλον, μέσα είς τό όποιον έπεβλήθη ή 
περίφημος εταίρα, άπέβλεπεν είς τό νά δειχθή 
πόσον θά ήτον υπέροχος μεταξύ τών υπέροχων 
ώστε τόσον νά διακριθή.

Προκειμένου δμως νά όμιλήσωμεν διά τήν 
μεγάλην αυτήν γυναικείαν φυσιογνωμίαν τής 
άρχαίας Ελλάδος, είνε σκόπιμον ίσως νά δώσω- 
μεν κάποιαν έξήγησιν τών ήθών τής τότε οικο
γενειακής ζωής τών ’Αθηνών, διά νά όρισθή 
κάπως ή ήθική ΰπόστασις τής Ασπασίας.

Ή  ’Ασπασία έλέγετο έταίρα. Άλλά τί εφα- 
νέρωνεν ή λέξις αυτή τότε; Γυναίκα κοινήν, 
Ιξηυτελισμένην, άμαθή καί άνήθικον δπως σή
μερον ; ’Όχι. ’Αλλά γυναίκα, πού εύρίσκετο έξω 
τής οικογενειακής άναγνωρίσεως, δέν συνέτεινεν 
είς τήν κληρονομικήν διαδοχήν τού γένους, άλλ’ 
δμως χωρίς περιορισμούς εζοΰσε παρανόμως 
μέ άνδρα ζωήν πίστεως καί άγάπης. Αδταί ήσαν 
αί Ιπιφανεΐς έταίραι, έκτραχηλισμός δέ αυτών 
αί έταίραι τού Κεραμεικού.

Και ένφ έζο>ν αί νόμιμοι σύζυγοι φυλακι- 
σμέναι εις τόν γυναικωνίτην μέ τούς περιορι
σμούς τών άνδρικών ιδιοτροπιών, παραπλεύρως 
αυτών έζων αί παράνομοι σύζυγοι, ελεύθεροι, 
μέ ίδικήν των προσωπικότητα, μέ τιμάς, μέ 
εκτιμήσεις, άναλόγους τής πνευματικής των 
άξίας. Ό  δέ δεύτερος ούτος σύνδεμος αποτε
λούσε, μάλιστα πρός τάς πλέον διάσημους εταί
ρας, έκδήλωσιν καλλιτεχνικής εκτιμήσεως, ή 
όποία άπέληγεν είς τήν στενήν προσεγγισιν, 
τήν στιγμήν πού ή καλλιτεχνική έκτίμησις συν- 
επληρούτο διά τού πάθους τού έρωτος, χωρίς 
νά μεσολαβούν έξαιρετικώς τά ταπεινά συμφέ
ροντα. Καί δι’  αυτό έταίραι ήσαν τότε μάλλον 
αί γυναίκες τού πνεύματος καί τής τέχνης. 
Έκείναι, πού Ιθεώρουν άπαραίτητον διά τήν 
ζωήν τόν Ιλεύθερον λόγον, τήν Ιλευθέραν σκέ- 
•ψιν, τήν Ιλευθέραν Ινέργειαν. “Ισως μάλιστα 
καί αυτός νά είνε ό λόγος, πού συνολικώς αί 
περισσότεροι τών εκλεκτών γυναικών Ιπροτί- 
μησαν τήν άνάδειξιν διά τής άποφυγής τού
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γάμου. Κ ' Ιπειδή at πλεΐσται των έταιρών, 
καθώς είπομεν, ήσαν γυναίκες μεγάλης όξυνοίας 
καί άναπτύξεως, συχνά ή γνώμη των και ή θέ- 
λησίς των ήκοΰετο Ιπι των κοινών πραγμάτων 
καί Ιπι των πολιτικών ύποίλέσεων.

Ά λλ’  δμως δ,τι άφύσικον, δσον και civ είνε 
φαινομενικώς ώραΐον, δεν ήμπορεΐ νά διαρκέση 
πολύ είς τον εύρυθμον αυτόν κόσμον, τοΰ όποιου 
κοινωνική βάσις είνε ή διαδοχή τοΰ γένους καί 
συνεπώς ή Ηθική. Διάτοΰτοκαί σύντομα ήρχισε 
νά καταπίπτη ή κοινωνική ΰπόστασις των εται
ρών. Θεσμός κοινωνικός, πού εστηρίζετο μάλ
λον είς καλλιτεχνικήν άντίληψιν καί ύφίστατο 
αύθαιρέτως και άνεξελέγκτως μέσα είς τήν αυ
στηρόν οικογενειακήν ζωήν, δεν ήτο δυνατόν 
νά διαρκέση. Και κατέρρευσε, συμπαρασύρας 
αρκετά είς τον κατήφορον τής παρακμής τον 
πολιτικόν καί κοινωνικόν βίον.

’Έκρινα χρήσιμον τήν εισήγησιν αύτήν προ- 
κειμένου νά γίνη λόγος περί άρχάίων εταιρών. 
’Όχι ώς θελκτικών καί ωραίων. Περί αύτοΰ 
όμιληταί τοΰ άλλου φύλου θάήδύναντο νά ομι
λήσουν καλήτερα παρά εγώ, πού πιστεύω ότι 
ή καθαυτό αξία τής γυναικός έγκειται είς τό 
αίσθημα, καί τής ύπεράχου γυναικός είς τον 
νοΰν αύτής. Άλλα περί τών γυναικών έκείνων, 
πού έζησαν είς τον κόσμον τής άνωτέρας σκέ- 
ψεως, καί πού Ικαλλιέργησαν είς τον ανθώνα 
τής καλλιτεχνικής δημιουργίας άνθη ωραία καί 
μυροβόλα. Περί τών γυναικών έκείνων που 
έπότισαν τά εδάφη τής τέχνης διά τοΰ ίδρώτος 
τής μαθήσεως. Καί έδειξαν τρόπους συναρτή- 
σεως τών Ιδεών είς καλλιτεχνικά σύνολα. Καί 
έδούλευσαν διά νά λαξεύσουν Ιδεολογικούς κρί- 
χους,· συνδετικούς ωραίων αισθημάτων. Καί 
συναρμολόγησαν κάποτε άπό λείψανα προγενε
στέρων σκέψεων κοινωνικούς καί ήθικούς κώδι
κας. Καί έταξινόμησαν άπό τά ύψη τής πνευ
ματικής των παρατηρήσεως τά καθήκοντα δια
φόρων τάσεων καί ροπών διά νά Ιμψυχώνεται 
τό σύνολον τής ζωής άπό κάποιαν σχετικήν 
αρμονίαν.

Ό π ω ς ή Σαπφώ, ή Κόριννα, ή Ασπασία έκ 
Φωκαίας, ή Ύπατία καί άλλαι γυναίκες ύπέρτε- 
ραι, πού τό φώς τοΰ έργου αυτών είνε τόσον, 
ώστε νά θαμβώνη εκείνους όσοι θέλουν νά τό 
καταδείξουν.

Μεταξύ αύτών εύρίσκεται ή έκ Μιλήτου 
’Ασπασία, με τήν ύπερβάλλουσαν δύναμιν τοΰ 
φωσφορίζοντος πνεύματός της, πού καθυπέτα- 
ξεν ένα Περικλή.

Ήλθεν Ινωρίς εις τάς ’Αθήνας, δπου άνε- 
τράφη καί άνεπτύχθη. Έζησεν Ιπιφανής προ 
τοΰ Περικλεούς, επί τής Αποχής του καί μετ’ 
αυτόν. Διά τοΰτο συμπεραίνεται δτι θάπέθανεν 
εις βαθύ γήρας.

Περί αύτής διάσημος Γάλλος συγγραφεύς

λέγει: ‘■’’Αν, πλησίον τοΰ άνδρός, τόν όποιον οί 
σύγχρονοί του ώνόμαζαν Όλύμπιον, εύρισκωμεν 
κάποιον δδηγητήν. αύτοΰ, κάποιαν νύμφην Ήγε- 
ρίαν αύτοΰ, δεν πρέπει τάχα νά τήν όνομάσω- 
μεν-μεγάλην δπως εκείνον; Καί δεν έπρεπεν 
ίσως νά μή λεγωμεν άπλώς αίών τοΰ Περικλε
ούς, αλλά τοΰ Περικλεούς καί τής ’Ασπασίας;»

Τό κάλλος τής μοριρής της, ή λεπτότης τοΰ 
λόγου, ή καλλιτεχνική άντίληψις καί ή φιλο
σοφική μόρφωσις τοΰ πνεύματός της έγιναν 
άφορμή' νά ένθουσιασθοΰν δι’  αύτήν πολλοί 
τών Ιπιφανών Αθηναίων.

Άγνωστον είνε ποία ήτο ή μορφή της.
Οί άρχαΐοι ποιηταί δεν ήσχολοΰντο πολύ μέ 

τάς έξωτερικάς ωραιότητας εις τάς λεπτομέρειας 
των. ”Ισως διότι εύρισκαν μεγαλειτέρας τάς ίσω- 
τερικάς καί ώς έκ τούτου δεν τούς έκαμναν αί 
Ιξωτερικαί μοναδικήν ένιύπωσιν. “Ίσως διότι 
έζων περισσότερον μέ τάς πνευματικός άπολαύ- 
σεις. Έ να  εΐνε βέβαιον. Ό τι ό Ό μηρος λέγει 
άπλώς: «Ή  Ελένη ήτο ωραία». Καί ό Βιργί- 
λιος: «Ή  Διδώ ήτο πολύ ώραία». Τίποτε περισ
σότερον.

Καί τοιουτοτρόπως έμεναν ήσυχα τά ρόδα 
καί τά κρίνα εις τούς κήπους, οί αστέρες εις τόν 
ουρανόν, οί μαργαρΐται καί τά κοράλλια είς τόν 
βυθόν τής θαλάσσης, ένφ τώρα διαρκώς μετα
τοπίζονται διά νά τεθούν είς τούς οφθαλμούς, 
είς τάς παρειάς καί εις τά χείλη τής μιας καί 
τής άλλης επαινούμενης.

Λοιπόν ή ’Ασπασία ήτο ώραία. Διά νά γίνη 
δμως γνωστή δεν έούχνασεν είς τόν Κεραμει- 
κόν, δ οποίος ήτον δ τακτικός περίπατος τών 
συνήθων έταιρών, συχναζόμενος καί . άπό νεα
ρούς άνδρας καί φιλοσόφους. Έπερίμενε τούς 
σοφούς νά έλθουν πρός αυτήν ώς φίλοι τής σκέ- 
ψειος, διότι είχεν έμφυτον τήν άξιοπρέπειαν. 
Καί έτσι συνέβη' ό οίκος αύτής, μόλις άντελή- 
φθησαν τά πνευματικά θέλγητρά της, έγινεν 
έντευκτήριον τών υπέροχων τής έποχής μεταξύ 
τών όποιων ήτο καί αυτός ό Σωκράτης. “Ωστε 
συχνά ήσαν έκεί συναθροισμένοι δλοιοί άνδρες, 
Ιπί τών όποιων Ισιηρίζετο ύπερηφάνως μία όλό- 
κληρος μεγάλη εποχή, ασχολούμενοι νά συζη
τούν καλλιτεχνικός καίφιλοσοφικάς σκέψεις μεταξύ 
των καί μέ τήν ’Ασπασίαν. Διότι αυτή έσκέ- 
πτετο καί ώμίλει θαυμασίως, τοΰτο δέ τό προ
τέρημά της εξησκησεν είς τήν ψυχήν τοΰ Περικλή 
τήν μεγαλεαέραν γοητείαν. Διότι γυνή ομιλούσα 
μέ φαντασίαν, έμπνευσμένην δχι μόνον άπό όσα 
είδε καί έμελέτησεν, άλλά άπό οσα αισθάνεται 
καί ανακαλύπτει μέσα είς τήν ψυχήν της, είνε 
ύπερβολικά γοητευτική. Καί είς τοιαύτας στιγ- 
μάς ψυχικής άποκαλύψεως, ώστε νά φανερωθούν 
δλαι αί βαθεΐαι ρίζαι τών άρετών της, πού τάς 
Ιγιγάντωσεν είς παραδόξως εύαίσθητον οργανι
σμόν ή ονειρευτή καί υπερούσιος φλόγα τών
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αισθημάτων της καί ή ύπερκόσμιος καί δυνατή 
αύρα τών Ιμπνεύσεών της, Ικυρίευσε τήν ψυχήν 
τοΰ Περικλεούς ή ’Ασπασία. Καί τήν ήγάπησεν 
αύτός πολύ, όπως ήμπορεΐ νά άγαπήση ενας 
υπέρτερος μίαν γυναίκα πού τόν εννοεί είς τάς 
ιδέας καί τόν προλαμβάνει είς τάς σκέψεις. Τί
ποτε ωραιότερου καί μαχαριώτερον άπό αυτό. 
Καί Ιάν έγνώριζεν ό άνθρωπος δτι τόσον κοντά 
του είνε τό μυστικόν τής επιγείου εύτυχίας, πόσον 
συχνά θά εύρισκε τήν ευτυχίαν αύτήν, πού τήν 
νομίζει άπιαστο πουλί, ενφ άπλούστατα είνε 
συνδυασμός λογικών σκέψεων!

Καί συνεδέθησαν οί δύο αύτοί υπέροχοι 
σφικτά- καί ό ένας έοτηρίχθη έπί τοΰ άλλου, 
διά νά πετάξουν άπό Ιπάνω τονς τήν μεγάλην 
κούρασιν τών μονωμένων Ιτών τής ζωής καί 
νά άντλήσουν δύναμιν διά νέαν εργασίαν,— 
πελειοτέραν τώρα άπό κάθε άλλην φοράν.

Διόπ θέλει ισορρόπηση’ κάθε μεγάλη κίνησις 
είς τήν ζωήν, — δμοια μέ τάς υπαγορεύσεις τοΰ 
νόμου τής φύσεως, πού μετά τήν ημέραν έρχεται 
ή νύκτα, καί ύστερα άπό τήν εύχαρίστησιν 
γοργοσκεπάζει ό πόνος τήν ψυχήν.

Καί θέλει κάποιαν ξεχωριστήν βοήθειαν άπό 
τήν βοήθειαν τής δυνάμεώς του, διά νά ση- 
κωθή ό άνεμος τής σκέψεως, πού τόσον σπάνια 
άνανεώνει τήν άτμοσφαίραν τοΰ καθεστώτος 
τής Τέχνης καί τής ’Επιστήμης,— καί λέγετε 
δσον θέλετε σείς, άσκηταί τής ίδέας καί τοΰ 
αισθήματος.

Ό  Περικλής Ιχωρίσθη την γυναίκα του, ή 
όποια ήτο καί συγγενής του, καί αργότερα, 
καθώς λέγεται, Ινυμφεύθη τήν ’Ασπασίαν. ‘ Η. 
Ιγκαταλειφθεΐσα σύζυγος, μάς λέγει ό Πλού
ταρχος, επαρηγορήθη ταχέως, — ίσως διότι δέν 
εννόησε ποτέ τί έχασεν.

Έκτοτε ή ’Ασπασία ήτον ό γλυκύς καί άκού- 
ραστος σύντροφος τοΰ Περικλέους.

Τόν ένει|ιυχωγεν είς τόν κατά τοΰ Άρείου 
Πάγου αγώνα, τόν όποιον αύτοθελήτως είχεν 
εκείνος άναλάβη υπέρ τοΰ λαοΰ. Τόν Ιπαρη- 
γόρει διά τάς συκοφαντίας καί τάς άδικους 
έπιθέσεις τών εχθρών καί πολλάκις, σκεπτομένη 
μέ τους φίλους του διά τά πράγματα τής Πολι
τείας, εΐργάζετο δι’ αύτόν.

*0 Πλάτων μάς λέγει καθαρά δτι συχνά δ 
. Περικλής άπήγγειλε λόγους τής ’ Ασπασίας.

Ό  τελειότερος επιτάφιος τοΰ μεγάλου άνδρός, 
πού είνε καλλιτέχνημα κομψοΰ καί πλουσίου

λόγου, σημειώνεται, είς τόν Πλατωνικόν διάλο
γον «Μενέξενος» ώς γραμμένος άπό τήν ’Ασπα
σίαν, τοΰ οποίου τό οχετιχόν χωρίον παραθέτω 
κατά παράφρασιν.

ΜΕΝΕΞΕΝΟΣ— Τί ήθελες είπή αν είχες άνα
λάβη τήν ύποχρέωσιν νά δμιλήσης;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. —’Ίσως θά εύρισκόμουν πολύ πε
ριπλεγμένος. Άλλα χθες ακόυσα τήν Ασπασίαν 
νά άπαγγέλη τόν έπιτάφιον τών νεκρών αυτών. 
Είχε μάθη πώς ο ί ’Αθηναΐοι επρόκειτο νά εκλέ
ξουν κάποιον διά νά άπαγγείλη ένα τοιοΰτον 
λόγον. Συνέθεσεν έκ τοΰ προχείρου ένα μέρος 
τοΰ λόγου. Τό άλλο μέρος πιστεύω πώς τό έτοί- 
μασε κατ’  ΐδίαν, διότι αύτή έχαμεν Ολόκληρον 
τόν έπιτάφιον, πού άπήγγειλεν ό Περικλής.

Καί περαιτέρω τοΰ διαλόγου, άφοΰ άπήγγει- 
λεν ό Σωκράτης πρός τόν Μενέξενον δλον τόν 
έπιτάφιον δπως τόν είχεν αποστήθισή, προσθέ
τει μέ ελαφράν είρωνείαν: Αύτός είνε — ώ Με- 
νεξενε — ό λόγος τής ’Ασπασίας τής Μιλησίας. 
Άλλά μή μέ προδώσης ως είπόντα καί δύναμαι 
νά σοΰ γνωρίσω πολλούς άλλους άπό τούς λό
γους αύτής έπί τών πολιτικών πραγμάτων».

Τέλος άναφέρεται ακόμη δτι συνέγραψεν ή 
Ασπασία δύο βιβλία. Πεζόν καί έμμετρον, τά 
οποία δμως αμφισβητεί ή κριτική.

Ήρέσχετο υπερβολικά νά συζητή μετά τών 
καλλιτεχνών καί πρό παντός τοΰ Φειδίου, τοΰ 
όποιου τήν τέχνην έγνώριζε λεπτομερώς ώς 
συνεργα’τις τον. Κάποτε κατηγορήθη Ιπί ελεν- 
θέρφ σκέψει καί άθεΐφ, ύπερήσπισεν δμως μέ 
τόσην ευγλωττίαν καί πειστικήν δύναμιν τόν 
εαυτόν της, καθώς λέγει ό Αθηναίος, ώστε 
ήθωώθη. Άλλά διά τήν άθώωσίν της έχρειάσθη 
νά έπέμβη καί ό μέγας ύποστηρικτής τής ζωής 
της, ό Περικλής, πού δι’ αγάπην της έδάκρυσεν, 
ώς λέγεται, πρό τών δικαστών.

Έ ν τούτοις μετά τόν θάνατον αύτοΰ ή Α σπ α
σία, ήλικι.ωμενη πλέον, κατώρθωσε νά συνδεθή 
καί μέ άλλον, πολιτικόν άνδρα, τόν Λυσικλέα. 
Τοΰτο δέ καί είνε αμαυρόν κηλίδωμα είς τήν 
τόσην λαμπηδόνα τής ζωής της.

Καί άπέθανεν ή ’Ασπασία γραία, δχι πλέον 
ε’ις τό άπόγειον τής δόξης αύτής, άλλά πάντοτε 
μεγάλη καί περίφημος και Ισχυρά, κατά τούς 
άνωμάλους εκείνους χρόνους, πού άρχισαν νά 
φαίνωνται είς τόν γαλανόν καί ζωντανοφώ- 
τιστον ’Αθηναϊκόν όρίζοντα τά πρώτα συ’γνεφα 
τής παρακμής . . . .

Ε ΙΡ Η Ν Η  Π Ο Λ . Δ Η Μ Η Τ Ρ Α Κ Ο ΙΙΟ Υ Λ Ο Υ



ΣΤ©  Ε Ρ Η Μ Ο Κ Λ Η Σ Ι Τ Ο Υ  ΒΟ Υ Ν Ο Υ

Τό μονοπάτι σου θά πάρω νά υψωθώ 
Ώ ς τή λευκή γαλήνη τής κορφής σου,
Νά προσκυνήσω τούς Βυζαντινούς 'Αγίους σου, 
Κ’ ύστερα μέσα σι ή σιωπή σου,

'Ολόρθη, μ’  άπλοητένα χά μαλλιά,
Μ’  άννψωμένα χέρια πρός τή δύση,
Στην αγκαλιά μου νά δεχτώ τα ήλιόρροδα. 
Πού θάχη ό Γήλιος ξεφυλλίση.

Κι’ δταν μέ πάρη ή Νύχτα έδώ ψηλά,
Κι* ώς την ψυχή μου τό σκοτάδι φτάση,
Νά δώ κι’  δν πάλι μέ τό ίδιο χρώμα βάφεται, 

"Οπως στα περασμένα χρόνια, ή Πλάση.

”Αν βγαίνουν πάλι τ’  άστρα σιωπηλά,
Νά μου χαμογελουν άπ’ τοΰ Υμηττού τή ράχι, 
Κι’  άκόμη δν δνειρεύωνται δπως πριν 

Άντικρυστά στή δύση οι βράχοι.
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Νά στείλω σέ δλα γύρω μήνυμα 
Μέ την ψυχή μου τή θλιμμένη,
Στούς άλιφούς τούς φουντωτούς, στούς πεύ- 
"Σιχ-ΐγν Παναγιά σου τή γραμμένη, [κους σου,

Πώς ήρθα τάχα γιά νά κόνβεντιάσωμε 
“Οπως έναν καιρό' κι’  άκόμη 
Νά δώ αν φαντάζουν δπως πριν σαν ποταμοί 
Κάτω τής Πολιτείας ο! δρόμοι.

"Αν σβήνεται δπως πρίν τό σφύριγμα 
Τό μακρινό τού τραίνου στόν αιθέρα,
Κι’ δν μέ χαϊδεύη μες στή νύχτα δπως καί πρίν 
Το άρμονικό τραγούδισμα τού άγέρα.

Τίποτ’  από την Πλάση νά μην ταραχθή,
Μηδέ καί δάκρυ καν νά στάξη'
Μονάχα ή θλίψη νά μέ παραστέκεται 

'Η αγρυπνία μου δσο βαστάξη,

Και μέ την πίστη ιών 'Απλών νά κοιμηθώ 
Στα κάτασπρά σου, Έρημοκλήσι, σκαλοπάτια,
Νά δώ δν μέ φέρουν ώς τον ουρανό 
Πάλι τού δνείρου μου τα μονοπάτια.

Α ΙΜ Υ Λ ΪΑ  Κ Ο Υ Ρ Τ Ε Λ Η

“ Τ Α  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α  Τ Η Σ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Η Σ  Ζ Ω Η Σ , ,  — Η ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ *

Β

Τό πρώτον ζήτημα είναι, δν ή άνθρωπίνη 
ζωή δύναται νά άποσπασθή κατά τινα τρό

πον άπό την ιστορίαν καί νά σταθή αυτοτελής 
άπέναντί της. Ή  άπάντησις δμως εις τό ζήτημα 
τούτο Ιξαρτδται άπό τήν άντίληψιν τού συνό
λου τής ζωής, περιέχει κατ’  άνάγκην τήν δμο- 
λογίαν περί τού τί θεωρείται ώς πυρήν τού 
δλου. Έάν ό άνθρωπος άνήκη δλως διόλου είς 
τήν φύσιν — δτι κατά μέγα μέρος άνήκει είς 
αυτήν, είναι άναμφισβήτητον —  τότε μένει χωρίς 
έλπίδα σωτηρίας παραδυμένος είς τό ρεύμα τού 
χρόνου καί δεν ήμπορεΐ ποτέ νά φθάση είς 
ϊδικήν του ζωήν. Έάν δέ πάλιν ό άνθρωπος 
ύπερβαίνη μέν τήν φύσιν, άλλά μόνον είς μεμο
νωμένος τινάς Ιδιότητάς του, αί όποΐαι δέν είναι 
θεμελιωμένοι έν τή όλότητι τής ζωής καί τής 
ύπάρξεως, τότε ήμπορεΐ μέν νά προχωρηση 
κατά τι, άλλά ποτέ δέν θά δυνηθή νά άπελευ-
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θερο>θή τελείως άπό τό πρόσκαιρου. Μόνη ή 
ύπαρξις καί ή άναγνώρισις αυτοτελούς νοητικοΰ 
κόσμου εξασφαλίζει τήν δυνατότητα εκείνην, 
διότι μόνον είς τον νοητικόν βίον είναι ούσιώ- 
δης καί απαραίτητος ή άνύψωσις ύπεράνω τού 
χρόνου καί ή δράσις έξ άχρονου τινός διατάξεως. 
Έν τφ νοητικφ βίφ ο άνθρωπος γενικώς τείνει 
πρός τό ύπεράνω παντός χρόνου ίσχύον, ή εντός 
τής περιοχής τής Ιστορίας δράσις καί άναγνωρι- 
σις ουδέποτε θεμελιώνει εδώ τήν άλήθειαν καί 
τό δίκαιον, άλλά ή άλήθεια πρέπει νά Ικπηγάζη 
άπό αυτήν την πηγήν τής ζωής. Διά τούτο έν 
τφ νοητικφ βίφ ουδέποτε τό παρελθόν ήμπορεΐ 
νά άντικαταστήση τό παρόν, καί ουδέποτε τό 
σήμερον νά ώριμάση άπό τό χθες ώς καρπός 
άπό τό άνθος. Διότι ή νοητική ζωή τήν οποίαν 
έπλασαν χρόνοι περασμένοι, δέν εξακολουθεί νά 
υφισταται μόνον καί μόνον, διότι μίαν φοράν 
υπήρξε. Έ δώ  δεν ίσχύει ό φυσικός νόμος τής 
άδρανείας τής ύλης, κατά τον οποίον έκαστον
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πραγμα παραμένει εις την αυτήν κατάστασιν 
μέχρις δτου έπέλθη έξωθεν μεταβολή τις. Μάλ
λον ίσχύει έδώ ή άλλη Ικείνη διάταξις, κατά 
τήν όποιαν άμέσως αρχίζει νά παρακμάζη καί 
νά καταπίπτη διαρκώς δ,τι δέν μεταπλάττεται 
αΙωνίως καί έκ νέου είς νέαν ζωήν καί ένέρ- 
γειαν, Τούτο συγχρόνως διαπιστώνει, δτι πάσα 
πνευματική ζωή πρέπει νά πηγάζη άπό τό άμε
σον παρόν, καί δτι πάσα έπισκόησις τής άρχής 
ταύτης έπιφέρει έξασθένησιν τού σπουδαιότατου 
διακριτικού της γνωρίσματος.

Καί ή άνθρωπίνη δέ έμπειρία ομοίως κάμνει 
φανερόν, δτι μάλλον τό παρόν δεσπόζει τού 
παρελθόντος ή τάνάπαλιν, καί δτι επομένως άνα- 
λόγως πρός τήν πνευματικήν κατάστασιν τού 
παρόντος μεταβάλλεται άδιακόπως καί ή είκών 
τού παρελθόντος.

Πόσον διαφορετικά πράγματα εΐδον καί έτί- 
μησαν οί άνθρωποι ώς πρός τήν κλασικήν 
αρχαιότητα έκάστοτε άναλόγως τών προβλημά
των καί τών άναγκών τής ιδίας τής ζωής! Ή  
σχολαστική φιλοσοφία άνεζήτει έν αυτή ένα 
κοσμικόν πολιτισμόν ώς συμπλήρωμα τής θρη
σκευτικής ζωής, ή άναγέννησις στήριγμα διά τον

πόθον της πρός ζωήν καί κάλλος, δ διαφωτι
σμός έξετίμα έν αύτφ, καθ’ δσον τήν έξετίμα, 
κυρίως τήν σαφήνειαν έν τή έκφράσει καί τήν 
πρακτικότητα, ό γερμανικός άνθρίοπίσμός κατέ- 
φευγεν είς αύτήν άπό τήν άμηχανίαν τού νεω- 
τέρου βίου ώς πρός άγνοτέραν, άπλήν καί μεγά- 
λην φύσιν. Ούτως άπεκάλυψεν ή άρχαιότης είς 
τον καθένα και άλλην πλευράν της, άλλά ύπήρ- 
ξαν και υπάρχουν πολλοί, εις τούς όποιους παρ’ 
δλον τον ζήλον τής έπιμόχ&ον πολνμα&είας δέν 
άποκαλύπτει τίποτε ούτε ήμπορεΐ νά άποχαλνψβ, 
διότι ανιοί οί ίδιοι δεν έχουν καμίαν ζωήν μέοσ 
των. Έ δώ  έγκειται λοιπόν τό παν, καί τό κρί
σιμου σημεΐον είναι πάντοτε, δν ύπάρχή παρόν, 
πνευματικώς ζωντανόν παρόν. Τό παρόν δμως 
αύτό κανείς δέν δύναται κατ’ άλλον τινά τρόπον 
νά τό ζωντανέ« ση, εΐ μή ήμεΐς ζώντες καί δρών- 
τες. Τό πνευματικόν παρόν δέν θά μάς τό ρίψή 
ή τύχη, πρέπει νά τό διαπλάσωμεν ήμεΐς, και 
δέν είναι κάτι παροδικόν καί στιγμιαίου, άλλά 
τουναντίον είναι κάτι σταθερόν απέναντι τού 
στιγμιαίου, ζωή έξω τού χρόνου. Τοωύτη ζωή 
δμως δέν θά ήτο ποτέ έφικτή, ακόμη δέ καί 
ή τάσις πρός αυτήν θά ήτο άνοησία, Ιάν δέν
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υπήρχε αίωνία τις τάξις ώς άλλο είδος πραγμα
τικότητος καί δν αύτη δέν ήτο παρούσα καθ’ 
οίονδήποτέ τινα τρόπον καί εις τό βασίλειον τής 
ίδικής μας ζωής. Διότι τί θά μάς ωφελεί εκείνη 
ή τάξις, Ιάν δέν δεικνύη την ένέργειάν της και 
μεταξύ ημών ; Ά νευ τούτου λοιπόν δέν υπάρχει 
Απολύτρωσις Από την ιστορίαν, και μόνον αύτό 
ήμπορεΐ νά μάς δώση ασφαλή βάσιν Απέναντι 
αυτής. Επειδή δέ ή ερευνά δλων των προ
βλημάτων τού Ανθρωπίνου βίου μάς έφερεν 
Αναγκαίως είς την άναγνώρισιν Ινός τοιούτου 
αυθυπάρκτου νοητικού κόσμου, ή άπαίτησις 
τοιαύτης Αναγνωρίσεως καί απέναντι τής ιστο
ρίας δέν πρέπει νά μας έκπληξη. Συγχρόνως 
παρουσιάζεται εΐς τόν άνθρωπον νέα μεγάλη 
απορία. Το πνεύμα εκείνο, είς τό όποιον πρέ
πει τέλος καθ’  ένα οίονδήποτέ τρόπον νά ριζο- 
βολήοη, εύρίσκεται παρ’  αΰτφ είς όξεϊαν άντί- 
θεσιν πρός τήν δμεσον ΰπαρξίν του. Ό  νοητικός 
βίος είναι πρό παντός εν δλον, πάσα ποικιλία 
φαινομένων υπάγεται ΰπ’  αυτού είς περιεκτικάς 
ενότητας, εν ώ ή άνθρωπίνη ζωή καταμερίζεται 
είς άτομικούς κύκλους, μέσα είς τούς όποιους 
στροφοδινούνται δλα τά φαινόμενα άναμίξ. 
Έκεΐ ή δρδσις έμψυχώνεται άπό τήν εσωτερικήν 
δύναμιν καί τήν χαράν ή όποία πηγάζει από 
τό πράγμα, Ιν φ  Ιδώ βασιλεύει ή φυσική αύτο- 
συντηρησία, ή όποία όταν έλθη είς έπαφήν καί 
μέ πνευματικός δυνάμεις εύκόλως κορυφώνετα» 
είς Απεριόριστον εγωισμόν. Ό  άνθρωπος είναι 
πολύ ίσχυρά προσδεδεμένος μέ τόν χρόνον, τά 
άτομα χάνονται ταχέως, όλα τά φανερώματα 
τής ζωής εύρίσκονται είς άδιάκοπον ρούν, όλα 
αυτά αντιφάσκουν πρός τήν αϊωνιόη)τα, τήν 
όποιαν Απαιτεί ό βίος 0 νοητικός. Έ ν αύτφ ό 
κόσμος Ανευρίσκει τό είναι του καί διαμορφώ
νεται. είς βασίλειον τής αυθυπαρξίας, έν φ  ό 
άνθρωπος Απέναντι τού Απείρου φαίνεται ανυ
περάσπιστος καί πνευματικώς κενός. Πώς ήμπο- 
ρεΐ^νά ύπερνικηθή εν τόσον βαθύ χάσμα; Τό 
πρώτον μέσον βεβαίως είναι ή εσωτερική Ικείνη 
Αντιστροφή τής ζωής, ή Ανύψωσις ύπεράνω 
τού απλώς ανθρωπίνου,, ή μετάθεσίς μας είς 
τήν σφαίραν τού νοητικού. Τούτο πράττει. Αλη
θώς κάθε εργασία ή όποία Αποβλέπει είς τό όλον 
καί Ιπιδρρ Ιπί τού όλου ανθρώπου. Πρός τούτο 
χρειάζεται νά έννοηθή ώς σύνολον καί μέ πλήρη 
ενέργειαν νά αναληφθή, Ικεΐνο τό όποιον μέ 
χιλίων είδών επιδράσεις διαπερά δλην τήν ζωήν 
μας. ’Αλλά καί ή τοιαύτη μεταστροφή καί ή 
νέ« βάσις τής ζωής δέν φέρει αυτήν είς τελείαν 
Ανάπτυξιν. 'Η το ύπερτίμησις τής ίκανότητος 
τού Ανθρώπου, τό ότι ήιθελησάν τινες Αμέσως 
εκ τού σημείου τούτου μέ ύπερέντασιν τών 
δυνάμεών των νά δημιουργήσουν κάθε πνεύμα- ’ 
τικότητα. Ή  ύπεριίμησις αύτη -Ιξεδικήθη μέ τήν. 
ώχροτάτην καί σκιώδη μορφήν τής Αντιλήψεως

τού κοσμου, ή όποία Ιξ αυτής έπήγασε. Ά φ ’  ού 
δε εΐδομεν άρκετά σαφώς τά όρια της Ανθρώ
πινης δυνάμεως, δέν θά δοκιμάσωμεν καί άλλην 
μίαν φοράν νά συνθέσωμεν τήν πραγματικότητα 
Από μίαν μετέωρον ένεργητικότητα. Ούτως ή 
τάσις μας πρός Ανάπτυξιν μιάς νοητικότητος 
άχρονου έχει Ανάγκην στηρίγματος ίσχυρού. 
Καί τοιαύτην ύποστήριξιν παρέχει είς αύτήν ή 
ιστορία. Ό χι βέβαια ή Ιστορία, όπως μάς παρου
σιάζεται ώς δλον Αμέριστον. Διότι παρητήθημεν 
πλέον Από τήν Ιδέαν τού νά Αντιλαμβανώμεθα 
τό όλον τούτο ώς τό βασίλειον τού καθαρού 
λόγου, ώς γνησίαν έξέλιξιν τού νοητικού βίου. 
Άλλά αυτό δέν Αποκλείει τό νά συντελήται Ιν 
τή ίστορίφ κατά τινα τρόπον άποκάλυψίς τις 
τού νοητικού βίου, καί νά διακρίνεται Από τήν 
εξωτερικήν κάποια εσωτερική ίστορία, Ιστορία 
τού πνεύματος καί όχι άπλώς άνθρωπίνη. Καί 
είναι δυνατόν ακόμη νά φανερώνεται έκεΐ κάποια 
αυτοτελής νοητική ζωή, ή όποία νά λέγη καί 
είς ημάς κάτι διά μέσου όλων τών μεταβολών 
τών καιρών καί νά προάγη καί τήν ίδικήν μας 
τασιν. Έπαισθητότατα φανερώνεται τοιαύτη 
νοητική ζωή είς μερικάς κορυφάς, αί όποΐαι 
καλούνται κλασικοί, διότι έν αύταίς ή δημιουρ
γία είναι ΰπερτέρα τού καιρού καί τού Ανθρώ
που. Τό Αληθινά μεγάλον έν αύταΐς δέν είναι 
αί μεμονωμέναι σκέψεις ή τάσεις, Αλλά τό νέον 
είδος τής ζωής άπέναντί τών σκοπών καί φρο
νημάτων τού καθημέραν. Έκεΐ συνετελέσθη ή 
Αντιστροφή τής ζωής, έκεΐ ήνοίχθησαν αί νοη- 
τικαί πηγαί, δυνάμεις καί Ανάγκαι τού νού, 
απολύτρωσις τού Ανθρώπου άπό τό άπλώς Αν
θρώπινον. Βέβαια αυτό δέν εγινεν δλως διόλου 
Ασχέτως μέ τήν άλλην ζωήν, καί χωρίς πολλαπλήν 
προετοιμασίαν καί στενήν συνάφειαν πρός τήν 
Ιστορικήν κατάστασιν, Αλλά ποτέ,, ποτέ δέν 
υπήρξε τό κλασικόν έκεΐνο μέ δλον τό είναί του 
άπλούν άθροισμα καί έπεξεργασία στοιχείων προϋ- 
παρχόντων. Μάλλον έναύτφ έγ ίνετο πάντοτε φήξις 
πρός τό παρελθόν, Αντιστροφή, μειάθεσις είς 
νέαν βάσιν, κέρδος νέου πεδίου ζωής, δημιουργία 
πνευματικής πραγματικότητος. Διά τούτο ό δρό
μος του ήνοίχθη συνήθως μέ Ισχυρούς κλονι
σμούς, καί ή νίκη του ήτο πάντοτε Αποτέλεσμα 
Αγώνων καί πόνων, οί πρωταγωνισιαί του 
έγιναν μάρτυρες καί έκεΐ ακόμη όπου τό μαρτύ
ρων δέν έσφραγίσθη μέ αίμα. ’Ακόμη δέ ή 
έξωτερική Αναγνώρισις, τήν οποίαν είς τό τέλος 
ευρίσκει συνήθως τό μέγα, δέν σημαίνει καθό
λου νίκην τελείαν καί επομένως μεταμόρφωσήν 
της Ανθρώπινης καταστάσεως.

Διότι πάσα τοιαύτη Αναγνώρισις καταβιβάζει 
ως Ιπί τό πλεΐστον τό Αναγνωριζόμενον καί τό. 
προσαρμόζει είς τήν μικροανθρώπινον ύπαρξιν . 
καί—τό -μικροανθρώπινον φρόνημα, έν πάση 
περιπτώσει δέν αναγνωρίζεται όλον τό είναί του,
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αλλά μερικά αποτελέσματα του. Τοιουτοτρόπως 
δέν αίρεται κατά βάθος ή άντίθεσις, Αλλά μόνον 
συγκαλύπτεται, παραμένουν δέ καθ’ όλην τήν 
Ιστορίαν είς δεινόν αγώνα Αναμεταξύ των ή 
γνησία νοητικότης καί ό άπλώς ανθρώπινος 
τρόπος τού ζήν.

Ή  αυθύπαρκτος όμως νοητική ζωή δέν έμ- 
φανίζεται μόνον εΐς μεμονωμένα σημεία, αλλά 
τά σημεία ταύτα επιζητούν μίαν Αλληλουχίαν 
καί θά ήθελαν τέλος νά συνδεθούν πρός συν- 
απαρησμόν ένός περιεκτικού τών όλων βασιλείου. 
Τότε όμως γεννώνται Αληθώς δύσκολοι περίπλο
κα! καί δειναί συγκρούσεις. 'Υπό τάς Ανθρωπί
νους συνθήκας κάθε έμφάνισις τού νοητικού βίου 
έχει μετρημένα όρια: Επειδή έπιλαμβάνεται τού 
προβλήματος μόνον είς ώρισμένον τι σημεΐον 
καί μόνον πρός ώρισμένην διεύθυνσιν λύει αυτό, 
διά τούτο δέν ήμπορεΐ νά Ικανοποίηση τελείως 
τό όλον τού νοητικού βίου. Τέλος θά γεννηθή 
νέα κίνησις Αντίθετος καί θά προκαλέση νέας 
Αναπτύξεις. Καί πάλιν τούτο φέρει όχι μόνον 
νέας Απόψεις καί τάσεις, άλλά καί πλάτος και 
βάθος τής ζωικής λειτουργίας. Ή  ενέργεια τής 
ζωής καί μαζί μέ αυτήν ή νοητική πραγματικό- 
της αυξάνουν όλονέν μέ τήν κίνησιν τών χιλιε
τηρίδων. Αύτη φέρει τάς αποκαλύψεις τής νοη- 
τικής ζωής, αί όποΐαι δέν είναι άπλά προϊόντα 
τής σκέψεως, Αλλά ομιλούν μέ τήν δύναμιν τής 
πραγματικότητος, Αληθώς πραγματικότητος πνευ
ματικής, δηλαδή τοιαύτης, τήν όποιαν μόνον 
δ τ’  αΰτενεργείας ήμπορεΐ κανείς νά τήν κάμη 
ίδικήν του. Τό φανέρωμα τούτο τής πνευματι
κής ζωής πιθανόν νά μή καταλαμβάνη δλον τό 
πλάτος τής Ανθρώπινης ύπάρξεως, έξασκεί όμως 
μεγίστην δύναμιν έπί τής πνευματικής εργασίας, 
καί προβάλλει εΐς αυτήν ώς όριον εν υψος, είς 
τό όποιον εάν δέν φθάση δει- ήμπορεΐ νά φέρη 
Αληθή πρόοδον καί ίκανοποίησιν. Ό ,τι είναι 
κατώτερον τού κοσμοϊστορικοΰ τούτου σταθμού, 
πιθανόν ένίοτε νά διεγείρη καί νά προάγη τούς 
ανθρώπους, είς τό τέλος όμως θά προσκρούση 
είς ύπερτέραν άντίστασιν καί θά φανή Ανεπαρ
κές. Ό  κοσμοϊστορικός έκεΐνος σταθμός ένεργεΐ 
άφ’ ενός μέν Αρνητικώς, Απορρίπτων ώς ανεπαρ
κείς μερικάς λύσεις τών προβλημάτων τής ζωής, 
άφ’  ετέρου δέ θετικώς, όρίζων αυτός τά προ
βλήματα καί διεγείρουν πρός λύσιν των. Διά 
τούτο δέν δύναται νά Ικανοποίηση τό όλον τής 
άνθρωπότητος καμία μορφή τής ζωής, ή όποία 
νά μή περιέχη έν έαυτή τό ψυχικόν βάθος καί 
τήν ήθικήν σοβαρότητα τήν όποιαν έθηκεν ώς 
ιδεώδες δ χριστιανισμός, καί καμία πάλιν, ή 
όποία νά καταφρονή τήν ελευθερίαν τού Ατόμου 
καί τήν κατάκτησιν τού Ισωτερικού Απείρου, τήν 
οποίαν έπέτυχον οί νέοι χρόνοι. Κατά ταύτα 
ή Ιστορία, υπό νοητικήν έποψιν, περιέχει υπο
δείξεις, παρορμήσεις, πιθανότητας. Διά νά γίνουν

ανται δι ημάς πλήρης πραγμαιικότης, πρέπει 
νά τάς οίκειοποιηάώμεν και νά τάς άναζήσω- 
μεν. Άλλά τοντο είναι δυνατόν μόνον καθ’ οσρν 
τό νοητικόν περιεχόμενόν τεον, άν καί εφερον 
ανιό. είς τήν ζωήν αί ιδιαίτεροι τών καιρών 
άνάγκαι, είναι άληίλώς Ι£ω τον χρόνον καί έπο- 
μένως αιώνιον. Πρέπει μόνον τό έξω τού χρό
νου τούτο νά τό συλλΑβωμεν μέ τήν δύναμιν 
του καί τήν ιδιορρυθμίαν του, καί τότε δύναται 
νά γίνη δι’ ήμάς ζωντανόν παρόν, τότε ή Ιστο
ρία δέν είναι πλέον Απλή διαδοχή γεγονότων 
και το  πριν όχι Απλή προετοιμασία τού έπειτα, 
Αλλά κάθε τι μέγα έχει ίδικήν του Αξίαν καί 
Αλήθειαν άφθαρτον, καί τότε δυνάμεθα νά άνα- 
ζητώμεν εν δλον πέραν τής πολλότητος τών 
φαινομένων. Έ άν λοιπόν κατ’  αύτόν τόν τρό
πον ή Ιστορία από Απλής ροής γεγονότων θεω- 
ρηθή ώς βαθμιαία Αποκάλυψις. τού νοητικού 
κόσμου, καί κατάκτησις ύπερχρόνου παρόντος, 
τότε δύναται ό πόθος τών. ανθρώπων πρός 
κάποιον πλήρη νοητικόν βίον νά εύρη ίσχυρό- 
τατον στήριγμα έν αυτή. Πρέπει μόνον Από τό 
πρόσκαιρον νά είσδύσωμεν εΐς τό αιώνιον, καί 
άπό τό δεδομένον χάος νά εξαγάγωμεν μίαν 
ιστορίαν τού νού.

Τούτο δμως έχει τους σταθερούς του όρους· 
’Απαιτείται, έν πρώτοις, νά Ιπιδρά κάποιον 
βάθος τής ζωής πέραν τής αμέσου ύπάρξεως, 
καί έν όλον πέραν τών κατά μέρος λειτουργιών. 
Διότι μόνον ουτω δύναται νά φανερωθώοιν 
Από τά κινήματα τής παγκοσμίου Ιστορίας 
χαρακτηριστικοί τύποι ζωής, ίσχυρά βεύματα 
ζωής, τά όποια δέν έξαρτώνται μόνον από τήν 
Ιδιάζουσαν φανεράν πηγήν των, καί Ιπενεργού- 
σιν Ανεξαρτήτως καί πέραν αυτής Ιπί τού όλου, 
έπενεργούσι μέ τρόπον έντονον καί δχι μέ Αόρι
στον γενικότητα.

Μόνον ούτω ήμπορεΐ νά Αναγνωρισθή ή ενό- 
της έν τή αίωνίρ μεταβολή τών φαινομένων καί 
νά μεταβιβασθή είς τό παρόν.

Πρός τοιαύτην όμως μεταφοράν καί Ιδιοποί- 
ησιν απαιτείται Ακόμη νά Αναπτύξη ή κάθε 
εποχή αυτοτελή πνευματικόν βίον. Καί διά τούτο 
είναι ανάγκη νά συγκεντρωθή είς τόν Ιαυτόν 
της ίσχυρώς, νά καταλάβη τήν ίδικήν της κοσμοϊ- 
στοριχήν Αποστολήν, τόν κύριον σκοπόν τών 
τάσεων της, νά Αναπτύξη μέ ένεργητικότητα ό,τι 
ήμπορεΐ νά δώση πνευματικώς αύθυπόστατον 
καί ύπεράνω τού χρόνου, καί νά ύψωθή ύπεράνω 
τής απλής μεταβολής τών φαινομένων. Πρώτον 
πρέπει νά λάβωμεν συνείδησιν του Ιαυτού μας, 
διά νά παρατηρήσωμεν κάτι τι ιδιαίτερον καί 
είς τούς άλλους, μέσα είς τόν έαυτόν μας νά 
Ανακαλύψωμεν κάτι αιώνιον, δια νά Ανεύρωμεν 
καί είς άλλους καιρούς καί τό δλον τής ιστορίας 
τήν αιωνιότητα. ΙΤρό παντός εδώ είς έκεΐνον 
μόνον δίδεται, δ όποιος ϊχει, καί ίδώ είναι πρό
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πάντων φανερόν, οτι τό παρελθόν ήμπορεΐ μεν 
νά έξνψώο?) τό παρόν, νά τό άντικαταοτήαγι 
όμως ποτέ.

Καθ’  δσον λοιπόν κατ’  αυτόν τον τρόπον Ιν 
τή Ιστορική κινήσει άνακαλύπτεται είς σκοπός, 
καί διά μέσου δλων των μεταβολών των χρόνων 
προβαίνομεν προς την άχρονον άλήθειαν, άλλά- 
ζει συγχρόνως καί ή δλη άποψις τής ζωής. Τώρα 
πλέον δεν παρασυρόμεθα ανυπεράσπιστοι άπό 
τό ρεύμα τοΰ χρόνου, άλλα δυνάμεδα μετέχοντες 
τής αΙωνίου άληθείας νά κερδίσωμεν γαλήνην 
καί εύστάθειαν απέναντι του.

Ή  λειτουργία τής ζο)ής Ινισχυομένη άπό τήν 
Ιστορικήν έμπειρίαν θά διαπλάττεται πάντοτε 
ούσιαστικώτερα καί πλέον συγκεκριμένα, ή νοη- 
τική ζωή θά παρίσταται πολύ εναργεστέρα προ 
των δφθαλμών μας, τής άνθρωπότητος ή θέσις 
θά διαφωτισδή, καί μέ δλα ταΰτα δά άνα- 
πτυχθη κάποιος χαρακτηριστικός τΰπος και είς 
μόνιμος τρόπος τής πνευματικής μας νπάρξεως. 
Ή  σταθερότης, ,τήν οποίαν οδτω άποκτφ ή 
άνθρωπίνη ζωή, τήν κάμνει πολύ ύπερτέραν 
άπό τήν άπλήν κίνησιν. ’Ακόμη καί Ιν τή μετα
βολή ή ζωή θά ζή προ παντός διά τον Ιαυτόν 
της, καί θά γίνεται όλονέν ισχυρότερα. “Ισως ο'ι 
Ιστορικοί κλονισμοί νά συγκλονίζουν πάντοτε 
καί έκ νέου καί αύτάς τάς βάσεις τής ζωής, καί 
νά μεταβάλλουν αΙωνίως είς προβληματικόν

δ,τι Ιφαίνετο ήδη Ιξησφαλισμένον, ίσως νά είναι 
άνάγκη, δ,τι αίώνιον φανερώνεται είς ήμάς, νά 
περιβάλλεται τον Ιδιαίτερον τύπον τής εποχής 
καί άναλόγως πρός αυτόν νά διαμορφώνεται. 
Μδλα ταΰτα θά είναι θεμελιωδεστάτη μετα
στροφή τοΰ ανθρωπίνου βίου, εάν διά τής συμ
μετοχής εις τινα ύπεράνω τοΰ χρόνου κείμενον 
νοητικόν κόσμον έξασφαλισθή κάτι αίώνιον μέσα 
είς τον πυρήνα τής ζωής μας καί θεωρηθή προ 
παντός ώς σκοπός, τό αίώνιον τοΰτο νά άναλά- 
βωμεν είς τόν κύκλον τής Ινεργείας μας, καί νά 
κάμώμεν τέλειον κτήμα μας εκείνο, τό όποιον 
μάς υποδεικνύει ή πνευματική μας ύπαρξις. Διότι 
τότε μόνον θά είναι δυνατή ή τάσις τοΰ νά 
χωρίσωμεν έν τή ιστορία; τό παροδικόν άπό τό 
μη παροδικόν καί νά τής άποσπάσωμεν εν αιώ
νιον πνευματικόν παρόν. Καί τότε δεν θά είναι 
πλέον η Ιστορία τό σύνολον τό περιέχον εν 
Ιαυτφ τόν σκοπόν του, άλλά θά είναι άπλοΰν 
μέρος τής ζωής καί τοΰ είναι, τό όποιον μόνον 
εάν άναχθή είς μίαν άχρονον τάξιν κερδίζει πνευ
ματικήν δΰναμιν καί κάποιον νόημα. Κατόπιν 
τούτου ουδέποτε πλέον είναι δυνατόν νά έπανέλ- 
θωμεν είς τόν παλαιότερον Ικεΐνον τρόπον τοΰ 
σκέπτεσθαι, ό όποιος έπίστευεν, δτι ήδύνατο διά 
μιάς νά συλλαβή τό αίώνιον καί τελείως νά τό 
διαμόρφωση. Ή  κατά τοιοΰτον τρόπον κερδιζο- 
μένη γαλήνη είς ήμάς φαίνεται ώς στασιμότης,

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΕΜΠΗ, φωτογφ. έραοιτέχνον

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

άπάρνησις τοΰ ζωντανού παρόντος χάριν νεκροΰ 
παρελθόντος. Άλλά διά τοΰιο δεν είναι καδόλου 
άνάγκη νά περιπέσωμεν είς τήν νεωτεριστικήν 
διάλυσιν πάσης μονιμότητος καί νά κομματιά- 
σωμεν τήν ζωήν είς στιγμιαίας έντυπώσεις καί 
τοιουτοτρόπως νά Ιγκαταλείψωμεν πάσαν έσωτε- 
ρικήν αλληλουχίαν και πάσαν ύπερτέραν ένότητα.

Ή  επιστήμη μέ τοιαύτην πεποίδησιν πρέπει 
νά άναπτύξη ιδιαίτερον τρόπον πραγματείας τών 
ιστορικών φαινομένων, ό όποιος νά άναζητή 
είς τό πρόσκαιρον τό αίώνιον, είς τό κατά μέρος 
τό δλον. Ούτως έγινε π. χ. είς τό μέγα έργον 
τοΰ Jhering περί τοΰ πνεύματος τοΰ ρωμαϊκού 
δικαίου καί μάλιστα με πλήρη συνείδησιν καί 
διαύγειαν ώς πρός τό είδος τής μεθόδου. Ή  
έρευνα εδώ άποβλέπει «δχι τό ρωμαϊκόν, άλλ’ 
αύτό τό δίκαιον έξεταζόμενον καί ίποπτευόμενον 
εν τώ ρωμαϊκφ» (3 εκδ., σελ. IX) καί έπομένως 
θέμα' τοΰ βιβλίου γίνεται «ό χωρισμός τοΰ προο- 
καίρου καί καθαρώς ρωμαϊκού άπό τό αίώνιον 
καί γενικόν» (I, 15). Βεβαίως τοιαύτη φιλοσο
φική πραγματεία δύναται νά είναι μόνον τό 
τελικόν σημεΐον μακράς επιστημονικής έργασίας, 
άλλ’ είς εκείνον, ό όποιος ένεκα μικρόψυχου 
δισταγμού πρό τών κινδύνων της θά ήθελε νά 
τήν άποκρούση, θά έφηρμόζετο ή γνωστή φρά- 
σις τοΰ H egel περί τής Μεταφυσικής «θέλει νά 
κτίση ναόν χωρίς θεόν».

’Ακόμη καί εις τήν ζωήν τών άτόμων Ιπεκ-

ΤΕΜΠΗ — ΜΠΑΜΠΑ, φωτογο.

τείνεται δ νέος τρόπος καί προσδίδει είς αυτήν 
νέον φωτισμόν. Καί διά τόν καθένα άνθρωπον 
χωριστά επί τοσοΰτον μόνον είναι ή ζωή άδιά- 
κοπον ρεύμα φαινομένων, Ιφ5 δσον λείπει άπό 
αύτόν ή αύτοτελής εσωτερική ζωή καί δέν κατορ
θώνει καθ’  ένα οίονδήποτε τρόπον νά φθάση 
είς κάποιον σύνολογ προσωπικού είναι καί 
πνευματικής άιομικότητος. Διότι δπου τοΰτο 
συμβαίνει καί ό άνθρωπος κατορθώνει νά μετα- 
βάλλη τά απλά περιστατικά είς ουσίαν ζωής, 
και μέ τό έργον του καί μέ τάς τυχας του νά 
ζή ώς πνευματικόν εγώ, τότε κάδε τι, πού μάς 
συγκινεΐ, δέν περν§ καί χάνεται ώς σκιά, άλλά 
κατορθώνει νά ριζώση μέσα μας, άναπτύσσει 
καί προάγει τάς σταθεράς αξίας, καί λαμβάνει 
τήν δέσιν του είς τήν τάξιν τοΰ ύπερχρονίου 
παρόντος. Πάντοτε παραμένει ώς κύριος σκοπός 
τόνά  έξασφαλίσωμεν διά τήν ζωήν έν πλούσιον 
παρόν, καί τοιουτοτρόπως νά τήν ένισχύσωμεν 
Ιναντίον τοΰ στιγμιαίου. Μέσα είς εν τοιοΰτον 
παρόν εξακολουθεί νά έπιδρφ δλη ή άγάπη καί 
ό πόνος, δλη ή ευτυχία καί ή δυστυχία πού 
ΰπήρξέ ποτε μέρος τής ζωής μας. Δι’ αύτό 
ανέκαθεν τά Ισχυρά πνεύματα ποτέ δέν κατεδέ- 
χθησαν νά παραπονεθοΰν διά τήν έφημερύτητα 
τής ζωής, διότι άπό ήμάς Ιξαρτάται νά άποσπα- 
σθώμεν άπό τό έφήμερον καί νά μεταθέσωμεν 
τήν ζωήν μας είς τό αίώνιον. «Λυπούμαι τούς 
ανθρώπους, λέγει ό Οδϊΐιε, πού δίδουν τόσην
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σημασίαν εις τό εφήμερον των πραγμάτων κ«'ι 
χάνονται στ σχαζόμενοι την μηδαμινότητα των 
επιγείων. Άλλα δΓ αυτό ακριβώς ΰπάρχομεν, 
διά νά κάμωμεν τό πρόσκαιρον αίώνιον.» Διά 
τοΐτο δέν ήμποροΰν νά είναι δι’ ή μάς σωστά, 
κ«ί τά γνωστά λόγια τού Δάντε δτι ή μεγίστη 
δυστυχία πηγάζει άπό τήν Ανάμνησιν τής περα
σμένης ευτυχίας. Διότι εάν ή εΰτυχία ή το Αλτ|- 
θινή, δέν ήμπορεϊ ποτέ νά χαθή, αλλά πρέπει 
καί μέσα είς δλην τήν δυστυχίαν νά έπενεργή 
ώς ζωντανόν παρόν.

’ Ακόμη δέ κα'ι αί φυσικαί φάσεις τής ζωής, 
αί διάφοροι ήλικίαι, δέν φανερώνονται πλέον 
εν τοιαύτη Αλληλουχία ώς Απλή διαδοχή κατα
στάσεων. Αύταί αί φάσεις οΰτε Ιξαντλοΰνται 
καί)’  Ιαυτάς, οΰτε χάνονται μέ τό νά προπαρα
σκευάσουν τάς έπομένας, άλλ' έκαστη εξ αυτών 
παραμένει έσωτερικώς παρούσα καί επιδρφ εις 
τήν δλην ν.ατάστασιν τής ζωής. Διά τούτο έχει 
τόστ|ν σημασίαν τό νά ζήση κανείς δροσεράν 
καί εΰίΚιμον καί άληθινήν νεότητα. Είναι κάτι 
περισσότερον άπό Απλοΰν θέμα αισθηματικών 
αναμνήσεων, ήμπορεϊ νά είναι πάντοτε έν μέρος 
τοΰ πλατύτερου παρόντος, αστείρευτος πηγή 
δροσερός ζωής.

Κατά ταΰτα δέν είναι δ άνθρωπος απλώς 
πρόσκαιρον δν, Περισσότερον δίκαιον είχον με
σαιωνικοί βαθύφρονες σοφοί, οί όποιοι Ιδόξα- 
ζον δτι ό  άνθρωπος ίοταται είς τά σύνορα, είς 
τον δρίζοντα μεταξύ χρόνου καί αίωνιότητος καί 
μετέχει καί τών δύο.

'Ο χρόνος είναι δι’ ήμάς μάλλον πρόβλημα 
παρά σκληρά τύχη. Ή  δπερνίκησίς του άπό τήν 
ζωήν καί ή επιτυχία τοΰ ΰπερχρονίου παρόντος 
Ιξαρτάται προ παντός άπό τήν πνευματικήν 
δύναμιν, τήν οποίαν ήμπορεΐ νά δείξη ή ζωή. 
Πάντως δμως ή ενέργεια μας αΰτη προϋποθέ
τει άπαραιτήτως τήν πραγματικότητα καί έσω- 
τερικήν παρουσίαν ενός κόσμου νοητνκού, διότι 
καί ή πλέον παθητική διέγερσις ενός υποκειμέ
νου Απλού ουδέποτε διίναται νά δημιουργήση 
περιεχόμενον πνευματικόν καί νά ψέρη τό έξω 
τοΰ χρόνου. Διά τον άνθρωποί1 κάθε δημιουρ
γία είναι, έμπνευσις Ιξ άοράτων συναφειών.

Κατά ταΰτα ήμεΐς άποπρούοντες τήν αποσυν
θετικήν καί άποναρκωτικήν Ιστοριολατρείαν δέν 
σημαίνει δτι, μεταπίπτομεν είς τόν ορθολογι
σμόν. Όμολογοΰμεν άληθώς ευχαρίστως, δτι 
προκειμένουνά εκλέξωμεν μεταξύ τών δύο, ήμεΐς 
θά προειιμώμεν τόν δρθολογισμόν. Διότι δσον 
στενή καί μονομερής καί αν είναι ή ζωή, τί)ν 
οποίαν άναπτύσσει, είναι δμως τέλος πάντων 
ζωή ίδική μας καί θέλησις ίδική μας, Ιν φ  ή 
ίστοριολατρεία τό πολύ δύναται νά φέρη μίμη- 
σιν ξένης ζωής. ’Εν τούτοις μένουν άρκετά, τά 
δποΐα μάς χωρίζουν καί άπό τόν ορθολογισμόν. 
Ή  δπερβολική συναίσθησις τών δυνάμεων του

τόν εκαμε νά υποτιμά τό πρόβλημα. Ή  παρά 
γνώρισις τής μεγάλης άποστάσεως, ή δποία χω
ρίζει τήν κοινήν ζωήν άπό τό βάθος τοΰ Ανθρω
πίνου είναι, τόν έκαμε νά προσδοκά άπό κά
ποιαν άμεσον διέγερσιν δτι θά  επιτυχή εκείνο, 
τό όποιον άληθώς απαιτεί ουσιαστικήν εμβά- 
θυνσιν καί Ανατροπήν τής κοινής ζωής. Δέν θά 
ήτο ποτέ δυνατόν νά Ιλπίζη πάσαν σωτηρίαν 
Από τόν καλούμενον φωτισμόν, Ιάν δέν προϋπέ- 
θετεν, δτι <5 νοΰς ενυπάρχει ήδη δλος ε!ς τόν 
κύκλον τής κοινής ζωής καί χρειάζεται μόνον νά 
τόν Αφήσωμεν ελεύθερον. Αυτή ήτο ή πλάνη 
δχι μόνον τοΰ ορθολογισμού Αλλά καί εν γένει 
τών νέων χρόνων. Ένόμιζον, δτι τό είναι τού 
νοητικοΰ βίου είναι ή Απλή Ανύψωσις τής κοι
νής ζωής είς τό πεδίον τής συνειδητότητος. Καί 
είς τόν περιβάλλοντα ήμας κόσμον ένόμιζον, δτι 
δρφ, Αλλά δεσμευμένον καί σκοτεινόν, εκείνο τό 
όποιον ένιός ημών φθάνει είς πλήρη Ιλευθε- 
ρίαν καί διαύγειαν. Διότι τόσον ολίγον έξετιμή- 
θησαν αίμεγάλαι δυσκολίαι καί περίπλοκα! τής 
περί κόσμου Αντιλήψεώς μας, δσον δλίγον καί 
αυτή ή ένέργεια τής ζωής ένεβάθηνε μέχρι τού 
νά τάς ΰπερνικήση. "Ολως διόλου διαφορετικά 
παρουσιάζεται τό πρόβλημα, Ιάν ό νοητικός 
βίος δέν θεωρηθή ώ ς απλή διαφώτισις τής φύ- 
σεως, Αλλά ούσιωδώς νέον είδος ζωής. Τοιουτο
τρόπως δχι μόνον ή έντασίς του γίνεται μεγα
λύτερα, Αλλά καί ή Ιστορία κερδίζει σημασίαν, 
Αρκεί μόνον νά μη έπιζητησωμεν νά τήν μετα
βάλω μεν εϊς βασίλειον τοΰ καθαρού λόγου, αλλά 
νά εΐμεθα ευχαριστημένοι αν μόνον Ανακαλύ- 
ψωμεν εν αυτή αποκάλυψίν τινα τοΰ νοΰ.

Ό  δέ αίών τοΰ φωτισμού καί κατά τούτο 
ακόμη ήτο ελάχιστα ευνοϊκός διά τήν αναγνώ- 
ρισιν τής ιστορίας, καθότι ή διανόησις, ή όποία 
τότε ώδήγει τήν ζωήν, είχε πολύ στενήν καί 
Αποκλειστικήν έννοιαν τοΰ αληθούς. Ή  Απλώς 
γνωστική Αλήθεια θέλει νά ϊσχύη Αποκλειστικώς 
καί απολύτως, δέν συμβιβάζεται με καμίαν άλλην. 
Άναγνιυρίζουσα δικαιώματα μόνον είς τό παρόν, 
Αναιρεί δλον τό παρελθόν. Πόσον δμως Αλλά
ζει ή ϋέσις, εάν αντί τής γνώσεως, ήτις έχει 
μόνην πηγήν της τήν σαφήνειαν τών παραστά
σεων, θέσωμεν ώς βάσιν.τόν νοΰν καί εάν έν 
τή ίστορίςι δέν συνταυτίζωνται μόνον γνώμαι 
καί διδάγματα, Αλλά Αναπτύξεις καί συνδυασμοί 
ζωής, καί Ιάν αγωνιζώμεθα δχι διά νά Αντλήσω- 
μεν Ιξ αυτής είδωλα τής πραγματικότητος, Αλλά 
αυτήν τήν πραγματικότητα, τούτο τό έδειξαν 
ίσως Αρκετά, δσα πριν εΐπομεν.

Τό ουσιώδες είναι πάντοτε τό νά κερδίσωμεν 
τό έξω τοΰ χρόνου παρόν μέ τήν Αντιστροφήν 
τής ζωής, διότι οΰτω μόνον ήμπορεϊ ή ίστορία 
νά γίνη κάτι πλέον Από υποκείμενον πολυμα
θούς «ρεύνης, καί οΰτω μόνον ήμπορεϊ νά 
εμποδισθή ή γέννηπις τού καταστρεπτικού σχε-

τικισμοΰ, τόν όποιον εμπνέει ή άπειρος έκτασις θρώπους. Διά τήν ζωήν διανοίγεται οΰτω νέος
τών μεταβλητών· φαινομένων καί Ιν τή ίστορίςι. πλούτος άπειρος, ή κατανόησις γίνεται πολύ

Ή  νίκη τοΰ ίστορικώς θεωρεϊν τά πράγματα ακριβέστερα. Πρέπει νά χάιρετήσωμεν τούτο ώς
είναι ό μέγιστος θρίαμβος συμπάσης τής νεω- σημαντικήν εΰρυνσιν τοΰ όρίζοντος ήμών, ώς
τέρας επιστημονικής Ιρεύνης. “Οχι μόνον τήν Απελευθέρωσιν άπό τά ιδιαίτερα δεσμά χής
δημιουργίαν τοΰ σύμπαντος καί τών δργανικών εποχής.
μορφών ερμηνεύει ή θεωρία αΰτη διά τής γενέ- ’Αλλά τό κέρδος ώς προς τήν γνώσιν δύναται
σεως, Αλλ’  έπεκτείνεται καί εις τά στοιχειωδέ- νά γίνη ζημία διά τήν ζωήν, Ιάν δέν κατορθώ-
στατα φαινόμενα τής Αψύχου φύσεως, αφ’  ού σωμεν νά προσθέσωμεν εϊς τήν εΰρυνσιν Ικεί-
καί εν τφ πεδίο) τής φυσικής τό γιγνόμενον νην κάποιαν ευστάθειαν, είς τό μεγάλωμα τοΰ
ίξελίσσεται καθ’ ώρισμένην ακολουθίαν, καί δέν χρόνου νέαν Ινδυνάμωσιν τοΰ αιωνίου. Ή  Ιστο-
ήμπορεϊ κανείς νά τήν Αντιστρέψη κατ’ άρέ- ρία πρέπει νά θεωρήται πάντοτε τό δεύτερον
σκειαν. Ή  δέ άνθρωπίνη ζωή φανερώνεται είς καί ποτέ τό πρώτον.
πολύ καθαρωτέραν είκόνα, αφ’  δτου τό παρόν Βεβαίως μέ τοιαύτας πεποιθήσεις θά φανή ή
εκτιμάται ώ ς τό τελευταϊον μέλος μακρας άλν- τωρινή μας ΰπαρξις πολύ άζελεητέρα, παροσον
σεως, καί δχι μόνον πολλαί Ικ τών κυριωτάτων Ιφάνη είς τούς δρθολογισιάς καί τούς συνθετι-
τάσεων τοΰ Ανθρώπου, αί όποΐαι μέχρι τοΰδε κούς Εστοριοφιλοσόφους, άλλα ποίος τέλος πάν-
Ιθεωροΰντο ώς σταθερά παρακαταθήκη, άνα- των μάς έβεβαίωσεν, δτι δ κύκλος τής ζωής
γνωρίζονται ως μεταβλητοί, Αλλά συγχρόνως κλείει μέ ήμάς καί κατά τί βλάπτει ή μετριο-
γίνεται φανερόν πόσον ό άνθρωπος μέχρι καί φρονεστέρα αυτή Αντίληψις, εάν σμικρΰνοντες
αυτής τής ψυχικής του ύποστάσεως είναι έξηρ- τόν άνθρωπον μεγαλώνωμεν τήν πραγματικό-
τημένος Από τήν ιδιορρυθμίαν τής Ιποχής του,' τητα, καί ή ζωή, μέ τό νά παριστάνεται όλιγώ- 
καί πώς διάφοροι καιροί είχον διαφόρους αν-] (τερον Απλή, κερδίζη εις βάθος;
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Σημαντικόν γεγονός διά τόν τόπον μας πανη- 
γυρίζομεν ήμεϊς δλοι σήμερον, Ιργάιαι καί 

φιλεργάται, συγκεντρωμένοι είς τήν αίθουσαν 
αυτήν. Διότι, πρώιην φοράν δίδουν τά χέρια είς 
κοινήν συνεργασίαν καί στεγάζονται ύπό μίαν 
στέγην καί υψώνουν μίαν· κοινήν σημαίαν οί 
εργάται τών ’Αθηνών. Καί δικαίως Ιχαροποιή- 
θημεν διά τήν ένωσιν αυτήν καί γοηιευόμεθα 
βλέποντες τόν πόθον τής προόδου ζωγραφισμέ- 
νον είς τά τίμια αυτά πρόσωπα τών Ιργατών 
μας, τά όποία λάμπουν Από κάποιαν Αόριστον 
συναίσθησιν, δτι κάτι ώραΐον καί μεγάλον θε
μελιώνουν σήμερα μέ τά ίδια των τά χέρια, 
τά σκληρά Από τήν εργασίαν.

Ή  έλλειψις κέντρων μορφωτικών τοΰ λαού 
καί ή έλλειψις συνασπισμού τών εργατικών Αμά
δων, ή άγνοια ή σχεδόν παντελής τής κοινωνι
κής αλληλεγγύης καί τής Ιργατικής αλληλεγγύης, 
ή όποία επικρατεί, έως σήμερα είς τούς κύκλους 
των, είνε τόσαι αφορμαί τής απομονώσεως καί 
τής Αμαθείας τών Ελλήνων Ιργατών.

Καί δμως είς τόν τόπον μας, κάί προ πάντων 
είς τήν πόλιν μας συμβαίνει νά υπάρχουν πε
ρισσότερα Ασυγκρΐτως καταστήματα καί άσυλα 
νοσούντων, καμνόντων, αιχμαλώτων τών σω-
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* Έξεφωνήθη τήν 2ΐ Μαρτίου, κατά τά Ιγκαίνια 
τού «Εργατικού Κέντρου ’Αθηνών».

ματικών παθών εν γένει, παρά ιδρύματα προς 
διαπαιδαγώγησιν τοΰ υγιούς λαού, καί πρός 
άνύψωσίν του ήθικήν, οικονομικήν, υγιεινήν, 
αισθητικήν, επαγγελματικήν, πολιτικήν, κοινω
νικήν, παντός είδους βελτίωσιν «αί Ανύψωσίν.

Τοιοΰιην κατάστασιν κοινωνικήν εΐχεν ύπ’όψιν 
προ δεκάδων Ιτών ό Όράτιος Μάν, είς Ικ τών 
πολλών προμάχων τής προαγωγής τοΰ λαοΰ, 
κ’  έγραψε τά λόγια αΰτά:

«Κτίζετε δικαστήρια καί νοσοκομεία- διατί; 
διά νά τιμωρήτε καί νά περιμαζεύετε δσους ή 
Αμάθεια κάμνει εγκληματίας ή δυστυχείς. Τάχα 
δέν είσθε Ισεΐς οί ’ίδιοι εργάται κ’  ένοχοι τών 
κακών τά όποια πασχίζετε τον  «άκου νά Ιμπο- 
δίσετε καί νά ίατρεύσετε; — Κτίσετε σχολεία διά 
τόν λαόν, καί θά παύση ή Αμάθεια και τό έγ
κλημα καί ή δυστυχία- θά δλιγοστεύσουν τά 
πάθη — καί θά  κάμετε ευτυχισμένου καί μεγά
λον τόν τόπον>.

Έ ν  τοιοΰιο παλάτι τών υγιών, άσυλον τών 
ψυχών καί τών στοχασμών ιδρύουν σήμερα τά 
εργατικά σωματεία τής πόλεώς μας διά τά μέλη 
των καί διά τούς Ιργάτας δλους.

Κ’  έχουν κρυφήν ελπίδα, δτι τό βήμα τό 
όποιον στήνουν μέσα είς αυτό θά γίνη εστία 
συγκεντρωτοΰ φωτός γνώσεως κ’  έπιστήμης σιγά 
σιγά, φωτός, τό όποιον θά ριφθή βαθειά-βαθύ- 
τατα είς τήν καρδιάν τών εργατών καί είς τόν



λογισμόν των τον συννεφιασμένον άπό το σύν
νεφα της άμαθείας' καί θά του Ιξυπνήση μέσα 
του την αύτεπίγνωσιν, την αύτοβουλίαν, τήν 
αυτενέργειαν, την αύτεξάριησιν, τήν «ύτοπεποί- 
θησιν. — Κ’  έχουν κρυφήν ελπίδα, δτι μέ τό 
σφυρί τό οποίον έβαλαν ώς έμβλημα τού άγώ- 
νος των θά σπάσουν μίαν ημέραν τά δεσμά τής 
Προλήψεως καί τάς άλύσσους τής Συνήθειας, 
τών δύο δρακόντων, είς τούς όποιους ό Ιργά- 
της-λαός δουλεύει έως τώρα.

Γο ποιοι εΐνε οί σκοποί τούς όποιους τό 
«Εργατικόν Κέντρον» θά επιδίωξη, τό λέγει τό 
α άρθρον τού οργανισμού του εις είδος δεκα
λόγου :

θ ') Ό  συνασπισμός τών εργατικών όμάθων 
καί ή άνάπτυξις τής αλληλεγγύης μεταξύ αυτών, 
προς Ιπιδίωξιν τών εργατικών δικαίων κ’ |νι- 
αίαν έκπροσώπησιν τών Ιργατικών τάξεων.

β ') Ή  επιδίωξις τής ψηφίσεως νομοθεσίας 
προς προστασίαν τών Ελλήνων Ιργατών.

γ )  Ή  έκπαίδευσις καί προαγωγή τών Ιργα- 
τών ηθικώς, ύγιεινώς, οίκονομικώς, Ιπαγγελ- 
ματικώς.

δ') Ή  επικοινωνία καί άδελφοποίησις μέ 
δμοια Ιδρύματα τών επαρχιών τού έξω 'Ελλη
νισμού καί τού έξωτερικοΰ.

εή 'Η  ΐδρυσις εργατικών σωματείων αλληλο
βοήθειας καί ή βαθμηδόν άφομοίωσις τών κα
νονισμών τών υπαρχόντων κ έκείνων δσα θά 
ίδρυθούν έπειτα.

Ο  Ή  δργάνωσις συνεργατικών εταιρειών 
καταναλώσεως, πρός ενίσχυσιν τής οικιακής οικο
νομίας τών εργατών.

ζή Ή  ΐδρυσις λαϊκής βιβλιοθήκης καί ανα
γνωστηρίου.

η') Ή  ΐδρυσις ταμείων αλληλοβοήθειας, άλλη- 
λασφαλείας, συντάξεων κλπ. υπέρ τών σωματείων 
καί τών Ιργατών έν γένει.

θ ') Ή  έκδοσις δημοσιογραφικού οργάνου 
πρός άνάπτυξιν καί ύποστήριξιν τού προγράμ
ματος του καί

ι') πάσα άλλη Ινέργεια τείνουσα πρός άδελ- 
φοποίησιν, πρόοδον καί άλληλεγγύην τών Ιργα- 
τών κ’ ενίσχυσιν τών Ιργατικών ομάδων».

Αυτά είνε τά δέκα άρθρα πίστεως τού « Ε ρ 
γατικού Κέντρου», τά όποια μέ τόν καιρόν καί 
μεθοδικά θά βάλη είς πράξιν — καί θά επι· 
τύχη, μέ τήν δύναμιν τής συμπράξεως παί τής 
ένότητος.

Είνε γνωσταί αί πρόοδοι τάς οποίας κάμνουν 
αι εργατικοί δργανώσεις παντού είς τόν πολι- 
τισμένον κόσμον, καί τάποτελέσματα τά όποια 
φέρουν, καί ή δύναμις τήν όποιαν συγκροτούν 
καί ή Ιπίδρασις τήν οποίαν εξασκοΰν Ιπί τής 
κοινωνικής ζωής.

Είς τήν Γερμανίαν, τό Βέλγιον, τήν Αγγλίαν 
καί τήν Ιταλίαν ιδίως έχουν φθάση είς ζηλευ
τόν σημεϊον άκμής.

Δι’  όσους δεν παρακολουθούν τήν κίνησιν 
αυτήν θέλω νά τονίσω όλίγους άριθμούς από 
τήν ,τελευταίαν επίσημον στατιστικήν τού Γρα
φείου τής Εργασίας τού ’ Ιταλικού Υπουργείου 
τής Γεωργίας, τής Βιομηχανίας καί τού Εμπο
ρίου: Τό 1908 Ιλειτούργουν είς τήν ’ Ιταλίαν 
4-447 έργατικαί ενώσεις Ιν συνόλφ, περιλαμβά- 
νουσαι 6 ΐ 2,8θ 8 μέλη1 από τάς .ενώσεις αύτάς 
2.814  άνήκαν είς Εργατικά ’Επιμελητήρια, 
1.324  είς Εργατικά Κέντρα ή συνασπισμούς 
339 ήσαν άνεξάρτητοί' ώς παραρτήματα δέ τών 
92 Εργατικών Επιμελητηρίων Ιλειτούργουν 
39 Ιντευκτήρια εργατών, έχοντα 6$ νομικούς 
συμβούλους, 35 Ιατρούς, 19 οχολεΐα καί 44 βι- 
βλιοθήκας, καί εκδίδοντα 79 δημοσιογραφικά 
όργανα. ’ Εκ τών ’Εργατικών αυτών Επιμελη
τηρίων καί Κέντρων 33 ήσαν εγκατεστημένα 
είς δημοτικά καταστήματα, είς άλλα 27 αί δημο
τικοί άρχαί παρείχαν τά χρηματικά μέσα, συμ- 
ποσούμενα είς 61.350  φρ. καθ’  ολον τό έτος. 
Αί εισπράξεις των |ν γένει ήσαν φρ. 433-51 °> 
τά δέ έξοδά των φρ. 403-221 .

'Ο άγών τόν οποίον αναλαμβάνουν σήμερα, 
οί εργάται τών ’Αθηνών είνε βέβαια άγών 
μεγάλος· άλλά μέ τόν συνασπισμόν καί τήν Ιπι- 
μονήν, χωρίς άμφιβολίαν, θά εξέλθουν νικηταί 
άπ’  αυτόν· νικηταί τοΰ παλαιού Ιαυτοΰ των 
νικηταί τών παλαιών συνθηκών τής ζωής· νικη- 
ταί τών παλαιών Ιδεών νικηταί καί αυτής 
τής ζωής. ^

Καί ή νίκη των θά είνε μεγάλη καί διαρκής· 
καί θά είνε πολυτιμότερα άπό χιλίας νίκας 
πολέμων.

«Αί άληθιναί καί άσφαλεΐς νίκαι, γράφει .0 
μεγάλος Έμερσον, είνε τής ειρήνης καί δχι τοΰ 
πολέμου αί νίκαι. Ό  εργάτης, ό όποιος Ιτελειο- 
ποιήθη είς τήν τέχνην του είνε νικητής· εκείνος 
ό όποιος είμπορεΐ νά δώση δέκα κτυπήματα 
μέ ιό σφυρί του είς τόν ίδιον καιρόν, τόν όποιον 
άλλος χρειάζεται διά νά δώση εν μόνον, έχει 
νικήση τόν άλλον».

Είς δλα τά έργα, είς δλας τάς βιομηχανίας, 
είς τάς τέχνας, είς τήν γεωργίαν, παντού, ΰπάρ- 
χουν δύο εΐδών προσπάθειαι: μία: ή όποία τεί
νει νά παρουσιάση εργασίαν άπλώς δποφερτήν 
καί μέ μόνον τό ταπεινόν ιδανικόν νά τήν 
άποτελειώση δπως-δπως· άλλη, ή όποία τείνει 
εις τελειοποίησιν τού έργου, τό οποίον τεχνουρ- 
γεϊται μέ αγάπην κ’  ενθουσιασμόν.

Εύτυχισμένον τό Έθνος, τό όποιον έχει. 
εργάτας ώσάν αυτούς τούς τελευταίους I Δι’  αύ- 
τούς είν’ Ιξασφαλισμένη ή νίκη καί διά τά έργα
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τών χειρών των είν’  Ιξησφαλισμένη ή νίκη είς 
τήν παγκόσμιον άγοραν.

Δεν άρκεΐ δμως μόνη ή είδική τελειοποίησις, 
ή ξηρά τεχνική ίκανότης. 'Ο  Ιργάτης δεν είνε 
μόνον Ιργάτης, δέν ζή μόνον καί μόνον διά τόν 
εργοστασιάρχην ή τόν προϊστάμενόν του καί διά 
τό ψωμί τον είνε καί άνθρωπος· και ώς άνθρω
πος εχει άνάγκην, καί ύποχρέωσιν ακόμη, νά 
τελειοποιή τόν εαυτόν του, νά καλλιτερεύη τήν 
ζωήν του, τήν εδικήν του καί τής οίκογενείας 
του- έχει άκόμη καί τό δικαίωμα ν’ άπολαμβάνη 
τάγαθά τής ζωής δλα· άλλά διά νά τάπολαμβάνη 
έχει πρώτα-πρώτα άνάγκην νά τά μάθη αύτά 
τάγαθά- καί αυτό θά τό κατορθώση μόνον εάν 
άναπτυχθή πνευματικώς, εάν κατορθώση νά 
πλατύνη τόν ορίζοντα τών στοχασμών του.

Είς αύτό κυρίως πρέπει νά τείνη καί είς αύτά 
θά προσπαθήση νά τείνη τό νεοσύστατον «Ε ρ 
γατικόν Κέντρον»: Είς τό ν ’ άνοιξη διάπλατα 
την ψυχήν καί τόν λογισμόν τού εργάτου είς 
δλα τά ώραϊα καί τ’ αληθινά καί τά εύγενικά’ 
είς τό νά τόν κάμη νά επικοινωνήση μέ τάς 
προόδους τής επιστήμης, μέ δλας τάς πρακτικός 
Ιφαρμογάς της διά τήν άπλοποίησιν καί τήν 
τελειοποίησιν τής ζωής· είς τό νά τού φανερώση 
δλους τούς άπειρους κρυφούς εχθρούς οί οποίοι 
καιροφυλακτοΰν διά νά τού υπονομεύσουν τήν 
υγείαν του, τήν περιουσίαν του, τήν Ιλευθερίαν 
του, τήν γαλήνην του .. . .

Μ’  αύτά τά Ιφόδια καί μ’  αύτά τά δπλα οί 
Ιργάται μας θά νοήσουν πόσον μεγάλον είνε τό 
αγαθόν τής ελευθερίας, τό οποίον μάς άψήκαν 
κληρονομιάν οί πατέρες μας· καί ούιωπώς θά 
γίνουν άληθινά άξιοι τής έλευθερίας αυτής.

"Επειτα οί ’Αθηναίοι εργάται Ινόησαν δτι 
δεν πρέπει νά ζητούν τήν καλλιτέρευσιν τής 
τύχης των άπό τών άλλων τήν προστασίαν, ή 
άπό τήν τύχην, άλλά μόνον άπό τήν Ιδικήν των 
Ιργασίαν καί άπό τών δυνάμεών των τήν συγ
κέντρωσήν καί εΐνε άξιέπαινοι δι’  αύτό.

Ό  ’ Ιούλιος Σίμων, εγκαινιάζουν κάποτε εις 
τήν Χάβρην τής Γαλλίας τό ’Εργατικόν Κέν
τρον, έλεγε πρός τούς εργάτας:

« Ή  ελευθερία τήν οποίαν ό νόμος σάς δίδει, 
δέν εΐνε τίποτε, Ιάν δ στοχασμός σας δέν είν’ 
Ιλεύθερος· τής ίσότητος τό δικαίωμα δέν είνε 
τίποτε δι’ εκείνους, δσοι δέν έχουν τήν άξιότητα 
τήν οποίαν ή ισόιης προϋποθέτει καί τήν όποιαν 
έχει ώς καρπόν ή πνευματική μόρφωσις' δέν 
είνε τίποτε ή Ιλευθερία τής συνειδήσεως, όταν 
σάς χρησιμεύη μόνον διά νά είμπορήτε νά σβΰ- 
νειε άπό τήν καρδίαν σας κάθε πίστιν καί διά 
νά κυριεύσετε τήν συνείδησιν τών άλλων. Εΐνε 
μεγάλον πράγμα ή ελευθερία, άλλά δταν είξεύρη 
κανείς νά είν’  Ιλεύθερος!»

Τοιαύτα διδάγματα Ιλπίζομεν δλοι δτι θά

ένσταλλάξη είς τάς άγνάς ψυχάς τοΰ Ιργαζο- 
μένου κόσμου ή διδασκαλία καί ή δράσις τής 
όποιας φυτώριον καί κέντρον είνε προωρισμέ- 
νον νά γίνη τό « ’Εργατικόν Κέντρον τών Α θ η 
νών»· καί θ ? άναπλάση τό ποιόν τών άποχειρο- 
βιώτων, τών ίδρωκόπων τής ζωής, οί όποιοι 
εως τώρα ήσαν άφωσιωμένοι είς τήν σκληράν 
μέριμναν διά τόν άρτον τής αύριον καί μόνον 
δΓ αύτόν· καί θά τοΰ Ιξανοίξη τά μάτια πρός 
τόν άλλον κόσμον, ό όποιος υπάρχει πέραν τής 
μερίμνης αυτής.

Είς έν άπό τά δράματα τού μεγάλου "Ιμπσεν, 
τό «Ρόσμερσχολμ», ό κήρυξ τών νέων λαϊκών 
άρχών τέως ίερεύς Ρόσμερ, συνομιλών μέ τόν 
συντηρητικόν Κρόλ, τόν προσκολλημένον είς τάς 
παλαιάς όλιγαρχικάς ΐδέας, τού άποκαλύπτεί τά 
ιδανικά του μέ τά λόγια αύτά:

— Θέλω νά καλέσω δλους, νά προσπαθήσω 
νά συνδέσω δσον τό δυνατόν περισσοτέρους 
άνθρώπους καί μέ δσον τό δυνατόν στενωτέ- 
ρους δεσμούς. Θέλω νά ζήσω καί νά μεταχειρι- 
σθώ τάς δυνάμεις μου δλας δι’  αυτόν τόν σκο
πόν καί μόνον: νά οτερεωθή εις τόν τόπον 
αύτόν ή άληθινή κυριαρχία τού λαού:

Καί τού άπαντά ό Κρόλ:
—  Μά δέν νομίζεις, δτι έχομεν περισσοτέραν 

άφ’  δση μάς χρειάζεται άπ’ αυτήν τήν κυριαρ
χίαν; Ιγώ νομίζω πώς δλοι μας θά βουτηχθώ- 
μεν γρήγορα μέσα είς τήν λάσπην, όπου μόνος 
ό λαός Ικυλίετο εως τώρα. ..

Καί ό Ρόσμερ:
— ΔΓαύτό άκριβώς θέλω λαϊκήν οργάνωσιν, 

ή όποία ν’ άνταποκρίνεται εις τόν άληθινόν της 
προορισμόν.

ΚΡΟΛ. — Ποϊον προορισμόν;
ΡΟΣΜΕΡ. — Νά Ιξευγένίζη τούς άνθρώπους 

δλους.
ΚΡΟΛ. — Όλους;
ΡΟΣΜΕΡ.— Ό σον  τό δυνατόν περισσοτέρους.
ΚΡΟΛ. — Μέ ποια μέσα;
ΡΟΣΜΕΡ. — ’Ελευθερώνοντας τούς στοχασμούς 

κ’ Ιξαγνίζοντας τάς θελήσεις!»

Αύτό εΐνε τώνειρον καί ό πόθος κάθε άληθι- 
νού φίλου τοΰ λαού καί κάθε φιλοπάτριδος πολί
του, ό όποιος άπό τήν αλλαγήν τής λαϊκής φυσιο
γνωμίας περιμένει τήν καλλιτέρευσιν τοΰ τόπου.

Αύτό ώνειρεύθησαν κ’  έπόθησαν οί ίδρυταί 
τού.«’Εργατικού Κέντρου ’Αθηνών», τό όποιον 
Ιγκαινιάζομεν σήμερα γεμάτοι Ιλπίδας δλοι 
ημείς, Ιργάται καί φιλεργάται, λαός καί άρχοντες.

Είθε τό ίδρυμα αύτό ν’  άξιωθή νά χρησι- 
μεύση διά τόν μεγάλον αύτόν σκοπόν, άποτει- 
νόμενον πρός τούς Ιργάτας τών ’Αθηνών:

Νά Ιλευθερώση τούς στοχασμούς των καί νά 
Ιξαγνίση τάς θελήσεις των !

ΣΠ. I. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ



b j ö r n s t j e r n e  b j ö r n s o n

ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ

Πήγε ή μαμά σέ κόσμον άλλο,
Κ ' Εγινε τό παιδί μεγάλο.
Καί κοιμώταν otó  προσκέφαλό του 
Μέ πικρά δάκρυα otó  μάγουλό του.

Κ ’ ακουγε άμέσοις γέλια, ιής μαμάς γλυκά λογάκχα, 
Γιατί όνειρα τοΰ φέρναν παιδακιοια τ ’ άγγελάκια.

Πέραοαν χρόνοι άκόμα λίγοι 
Καί κάθε δάκρυ του Ιχει φύγει.
Καί κοιμάται πχά χωρίς ελπίδες,

"Ο λο σκέψεις, ίννοχες καί φροντίδες.
Μ ά οί άγγελοι δεν φεύγουν.τις φροντίδες του κοιμίζουν.
» Έ χ ε  ειρήνη, όταν κοιμάσαι ! .  μέ αγάπη ψιθυρίζουν!

( Άπδ  το ή^ιιςολόγιον «Νέο Ζαχή*)-

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖ1ΔΑΚΗΣ

B JÖ R N S T JE R N E  B JÖ RN SO N

[ 1 8 3 2  Δεκεμβρίου 8 — 1 9 1 0  'Απριλίου 2 0  ( ν .  ή μ ·)]  
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Καί την άλλην γιγαντιαίαν ,δρΰν τής Νορβε- 
γίας έρριψεν ό χρόνος.

Μετά τον Henrik Ibsen ό Björnstjerne 
Björnson !

Ή  σοβαρά καί μεγαλοπρεπής νορβεγική γή 
εχει, φαίνεται, τήν Ιδιότητα να γεννφ κατά δια
λείμματα — par chocs —, άλλα νά γεννφ μεγα- 
λοφυΐας· ϊσω ς— ίσως συγκεντρώνει τάς δυνά
μεις της κατά τα διαλείμματα αυτά !— Ί'έοοαρες 
μεγαλοφυΐαι Ιντός ενός μόνον αίώνος— Abel,
Sopbus Lie, Ibsen καί Björnson — δεν είναι 
μικρόν πράγμα βέβαια δι’ εν μικρόν έθνος 2 ι/2 
εκατομμυρίων...

‘Ο Ibsen και δ Björnson υπήρξαν σύγχρο
νοι μεγάλαι μορφαί, άλλα δλωςδιόλου διαφορε
τικοί, ¡κ διαμέτρου άντί&ετοι ίσως! “Ηρεμος, 
βαθύτατος καί λεπτότατος ψυχολόγος τής νέας 
ευρωπαϊκής ψυχής (τής γερμανικής προπάντων) 
δ Ibsen δεν είναι κυρίως ποιητής, είναι περισ
σότερον φιλόοοφος— ein Denker — φιλόσοφος 
πεοοιμιστής μάλλον δχι όπως ό Schopenhauer, 
πεσσιμιστής ήρεμος· δπως ίσως κατά μοιραίαν 
άνάγκην καί κάθε βαθύς νους, διότι άν διά τήν 
φύσιν δεν ύπάρχη ούτε τού πεσσιμισμοΰ ούτε 
τού οπτιμισμού ή έννοια, είς τον άνθρώπινον 
ομως νοΰν πεσσιμισμόν μόνον κατ’  άνάγκην

παράγει ή βαθύτερα τοΰ κόσμου άντίληψις . . .
"Ενας χείμαρρος ζωής ό Bjôrnson! Είναι ή 

νέα ψυχή τής Νορβεγίας, ενός έθνους, πού 
πρωτοαισθάνεται τό εγώ του, πού δρμφ εις τήν 
ζωήν μέ τό σφρίγος τής νεότητος. "Οσον καί 
δν έχη διε&νή άξίαν καί θέσιν ό Bjôrnson, 
είναι δμως καί μένει προπάντων «en Nor
mand», ένας Νορβεγός· συγκεντρώνει μέσα του 
δλην τήν ζωήν τής φυλής του- φύσις θερμή, 
ορμητική, θέλει προπάντων νά ζήση —  ισως- 
ΐσως, κατά βάθος, μόνον αυτό !  — νά ζήση, και 
δχι from second hand, δχι νά ψυχολογήση 
τήν ζωήν μέο άπό τό γραφειόν τον  — άλλα νά 
λάβη άπ’  εν&είας μέρος είς τήν ζωήν, νά αίσ- 
θανθή ό ίδιος τους άγώνάς της, τάς ήττας της, 
τάς νίκας της, τούς παλμούς της ! Ό  Bjôrnson 
αίοίΜνεται — δέν ψυχολογεί, οπως δ Ibsen· 
καί αισθάνεται μέ ορμήν, μέ παραφοράν κάθε 
ζήτημα — καί τό μικρότερον — τον κάμνει νά 
παθαίνεται, νά ένθουσιάζεται, ν’  άγαπςί ή νά 
μιση . . . .  Φυσικά ή τοιαύτη δρμητικότης. τον 
αναγκάζει καί ν’  άλλάζη συχνά Ιδέας, άκόμη 
καί άρχάς ίσως, καί πολλοί τόν κατηγόρησαν 
δΓ.αίιτό· άλλα δέν είχαν δίκαιον δεν ήλλαζεν 
ιδέας άπό κουφότητα, ή άπό άλλοπρόσαλλον 
χαρακτήρα, μετεβάλλετο άπό πεποίθησιν έκά-

CI Α Γ Γ Ε Λ Ο Ι

Κοιμώταν τό μικρό παιδάκι 
— 2τό μάγουλό του τό χεράκι —

Κ ’ έτρεχαν άμέσως τ ’ άγγελάκια 
Μέ χαρές, μέ χίλια παιχνιδάκια.

Τ ο παιδάκι σάν ξυπνούσε, τή μαμά του είχε στό πλάϊ : 
"Μ έσ'στόν ΰπνοτό μικρό μου τί γλυκά πού μού γελάει!»
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στοτε καί ώμολόγει μόνος τον, οτι είχε σφάλει. 
Είχε τήν ταχύτητα τής ζωής καί έρρεε καθώς 
έκείνη ήέετ ήτο αύτός ή ζωή, τουλάχιστον ή 
ζωή τής πατρίδος του, καί δχι μικρόν μέρος 
τής ζωής τοΰ Βορρά, τής δλης ευρωπαϊκής ζωής 
ίσως. Ό  Ρήότηεοη ήτο ίτηραίβιοηιβέσ, είς ολην 
τήν σημασίαν τής λέξεως . . .

Μ Π Γ£ Ρ ΜΓΤΓΕ Ρ Ν Ε Μ ΓΓΓΕ ΡΝΓΛΝ

“Αν τήν μορφήν τοΰ Ibsen έξαντλή περίπου 
τό δραματικόν του έργον, τής μορφής δμως 
τον Björnson τήν κατανόησιν δέν τήν δίδει, 
διόλου πλήρη ή λογοτεχνική του παραγωγή, 
αν καί τόσον πλούσια: <Εζησα περισσότε
ρον παρά πον έκαμα ποιήματα», λέγει κάπου. 
Ό  Björnson δέν υπήρξε μόνον λογοτέχνης, 
δπήρξε καί πολιτικός — άνεπίσημος μέν, άλλ’ 
δ μεγαλύτερος τής πατρίδος του. Αυτός Ιξύ- 
πνησε τό εθνικόν φρόνημα τής φυλής του, 
μέ κάθε τρόπον, δχι μόνον μέ τήν λογοτε
χνίαν,— μέ διαλέξεις, μέ πολιτικός συζητήσεις, 
μέ ταξείδια, μέτήν προσωπικήν του άνάμειξιν 
είς δλα καί παντού- καί οϊ στίχοι του, πού άπο- 
τελοΰν τόν έθνικόν νορβεγικόν ύμνον:

Ja, vi els ker dette landet, . . .
(Ναι, αγαπούμε τόν τόπον αυτόν,. . . )

εφαρμόζονται είς αυτόν κατ’  εξοχήν : Ναι, Ô 
Björnson άγαπονσε τόν τόπον αυτόν. Τό 1905 
—  ή άπό τήν σουηδικήν επικυριαρχίαν άπόσπα- 
σις καί εντελώς έλευθέρα άποκατάστασις τής 
Νορβεγίας—είναι πολύ περισσότερον ίδικόν τον 
έργον, άπό δ,τι φαίνεται. Ό  Björnson ήτο Ικ 
φύσεως — καθώς ωραία λέγουν οί «Times» 
τού Λονδίνου —  δδηγός τον πλή&ονς, δημαγω
γός— μέ τήν καλήν σημασίαν δμως τής λέξεως. 
Ή γάπα τούς πολλούς, τήν μάζαν, τήν ολότητα

καί εκολακεύετο συγχρόνως ν’  άγαπάται άπό 
αυτήν,— άλλη άντίθεσις πρός τόν εκλεκτικόν, τόν 
άριστοκρατικόν, τόν ατομικιοτήν Ibsen, τον μή 
ενδιαφερόμενον διά τό πλήθος, τόν άγαπώντα 
τήν έσωτερικήν ψυχικήν ζωήν, τόν κηρύσσοντα 
τόν ύπεράνθρωπον,δχι τόν υλικόν τοΰ Nietzsche, 
άλλα τόν πνευματικόν, τόν ψυχικόν . . .  — Είναι 
5έ φυσικόν, δσοι εύκολα Ινθουσιάζονται οί ίδιοι, 
νά ενθουσιάζουν καί τούς άλλους καί δσοι πι
στεύουν είς τό καλόν, είς τό μέλλον τής άνθρω- 
πότητος, δσοι είναι οπτιμισται — καί ένας με
γάλος οπτιμιστής έως τήν τελενταίαν τον πνοήν 
ήτον δ Björnson — νά κάμνουν εύκολα καί τούς 
άλλους νά πιστεύουν καί ν’  άποκτοΰν πολλούς 
οπαδούς, διότι ή μάζα θέλει νά πιστεύη . . .  Είς 
επίμετρον είχε κάίίξωτερικώς ή φύσις προικίσει 
τόν Björnson μέ άνάλογα χαρίσματα :άνάστημα 
Ιπιβάλλον καί υψηλόν, κινήσεις ζωηραί, δυνατή 
καί μελφδική φ ω ν ή ... “Αν έζη είς τήν ’Αμερι
κήν, θά έξελέγετο διαρκώς πρόεδρος τής δημο
κρατίας· είς την Νορβεγίαν ήτον δ χωρίς 
στέμμα βασιλεύς, καθώς γράφουν αί γερμανι
κοί εφημερίδες λ

’Όχι δλιγώτερον ταραχώδης, χειμαρρική^ ήτο 
καί ή εξωτερική του ζωή : πότε δημοσιογράφος, 
πότε διευθυντής θεάτρων, πότε ταξειδεύει είς 
τήν Ρώμην, πότε κατοικεί είς τήν Γαλλίαν, πότε 
κάμνει διαλέξεις είς τήν ’Αμερικήν. . . Καί διά 
ν'όποάάνη άκόμη, έφυγεν είς τό Παρίσι' καί 
δμως έγραψε τό ποίημα :

«Syng m ig hjera,
Om I hàn,
Jeg vil dó 
I  mit land . . . »

(« Φέρτε με μέ τό τραγούδι σας πίσω, αν μπο- 
ρήτε· θέλω νά πε&άνω στήν πατρίδα μον . .. »). 
Δηλαδή έφυγε κυρίως διά νά μή άποθάνη, ήθελε 
κά ζήση, νά δράση άκόμη, è Ακούραστος' άλλ’ δ 
οπτιμισμός του Ινικήθη αυτήν τήν φοράν — 
ύστερ’  άπό μάχην άληθώς εκ τον σνστάδην — 
άπό τού θανάτου τόν άκαμπτον πεσσιμισμόν...

« Ή  Νορβεγία γίνεται μιά μικρότερη, μιά 
φτωχή χώρα άπό τή στιγμή, πού μέ τής φύσεώς 
του τόν άνεξάντλητο πλούτο μάς έφυγε... «γρά
φει μία εφημερίς τής Χριστιανίας. Άλλ’  αν ή 
Δανία, κατά τόν Andersen, είναι «αίωνίαφωλεά

» Aa den store befaler,
V äldig i alt ban var!
I  digte, i daad, i taler,
X alle de byrder for Norges skyld,
Som  engang hans skuldre bar ».

» "Ω  6  μεγάλος αρχηγός,
Ισχυρός σέ δλα ηταν !
Σ έ  ποιήματα, σέ πράξεις, σέ λόγους,
Σ έ  δλα τά βάρη, πού γιά χάρι τής Νορβεγίας 

Έ σήκω σε στούς ώμους του ».
(“Από τό ·Νεκψκό ΤβαγοΟδι» τού Knut Hamsun).
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κύκνων», ή Νορβεγία είναι ίσως αιωνία φωλεά
άετών . . .

(Εις τό επόμενον τείχος : "Εν βλέμμα εις τό λογοτε
χνικόν εργον του Björnson).

’AOflvai, 10 Matou («7 ‘AjiqiXIou) 1910.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚ Η Σ

Η 2ΛΗ ΤΟΥ BJÖRNSON ΕΙΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

(ΝΕΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ)

1832, 8 Δεκ. έχεννήθη ό Björnstjerne Björnson «ΐς τό 
πρεοβυχεριον (Prästegaard) Björgan εϊς τό Κβίχνε 
τής επαρχίας Österdalen (Άνατολ. Νορβεγία).

1852, φοιτητής· 1853, ήρχισε νά γράφη κριτικός διά 
βιβλία καί θέατρα είς τάς έτρημερίδας.

1856, εγινε συντάκτης τής '¡Εικονογραφημένης Λαϊκής 
Εφημερίδας^  (Illnstreret Folkeblad), όπου έδη- 
μοσίευσεν— άνωνύμως—τά πρώτά του διηγήματα.

185Ô, εγραψε τό «Μεταξύ των Μαχ&νι (Meilern Sla- 
gene).

'^ 57. έξέδωκε τήν «Σνννέβε Σολμπάκκεν» (Synttöve 
Solbakken).

1857, διευθυντής τής «Έ&ν. Σχηνής-t είς τό Μπέργκεν.
1858, έδόδη είς τό ίδιον θέατρον τό '‘ ΧάΙ.τε-ΧούΧντα» 

(Halte -  Hulda).
1858, Ινυμφεύθη την Καρολίναν Τάϊμερς.
1S59, εγκαθίσταται είς τήν Χριστιάνιον. Έδημοσίευσε 

τό περίφημου ποίημά του, » Ναι, αγαπούμε τον τό
πον αντον...»  (Ja, vi elsker dette la n d e t ,...) , 
που εγινεν ό εθνικός ύμνος της Νορβεγίας.

1860-3, πρώτόντου ταξείδίΛνείς τόΐξωτερικόν ('Ρώμη, 
Παρίσι), μέ χορήγημα τοΰ Κράτους.

1863, ?-αμβάνει μικρόν έτήσιον «ποιητικόν χορήγημα» 
άπό τό κράτος.

1864, έξέδωκε τήν «Μαρίαν Στούαρτ είς τήν Σχιοτίαν».
i86s, Ιγινε »διευθυντής τής σκηνοθεσίας» εις τό βέα-

τρον τής Χριστιανίας.
1867, παρητήθη άπό τήν θέσιν αυτήν.
1868, έξέδωκε τήν « Ψαροπούλα» (Fiskerjenten).
1870, έξέδωκε τά «Ποιήματα καί ”£σματα» (Digte og

Sange), και τό «’  Αρνλιοτ Γχέλλινε» (Arnljot Gel
line)· διευθυντής τοΰ <Νορβεγικοΰ Θεάτρου» τής 
Χριστιανίας.

1871, ήρχισε τήν πρώτην του περιοδείαν διαλέξεων.
1872, έξέδωκε τόν ·Σίγχουρδ Γιόροαλφαρ» (Sigurd 

Jorsalfar) και το τελευταΐόν του χωρικόν διήγημα 
«Το Τραγούδι τής Νύφης-, (Brudeslaatten). Πρώτη 
λαϊκή έκδοσις είς τήν Κοπεγχάγην των «Διηγημά-

- τω ν  ·« του.
1873» Δεύτερόν τον ταξείδιον εις τήν 'Ιταλίαν.
1S75» εξεδωκε τόν «Συντάκτην» (Redaktören), 1875 

Ιπέστρεψεν είς τήν Νορβεγίαν καί Ιγκατεστάθη 
είς τήν Aulestad είς τό διαμέρισμα του Gansdal.

1877. έξέδωκε τόν «Βασιλέα· καί τήν «Μαγνχίλδην».
•879, έξέδωκε τήν «Λεονάρδαν-, (Det ny System) «Τό 

Νέον Σύστημα» καί τόν « Πλοίαρχον Μανοάναν».
ι 88ο·γ, περιοδεία διαλέξεων είς τήν 'Αμερικήν.
¡882, έξέδωκε ιό  διήγημα «Σκόνη» (Stöv) και έώρ- 

τασε τήν ποιητικήν 25ετηρίδα του είς το Aulestad.
1882-7, διέμεινε είς τό Παρίσι.
1883, έξέδωκε τό «"Ενα γάντι» (En Handske) καί τό 

πρώτον μέρος τοΰ >’ Υπεράνω των δννάμεοιν» 
(Over Evne).

¡884, εξεδωκε το «Σημαιοφορεΐ ή πόλις και ό λιμήν» 
(Det flager i Byen o g  paa Havnen).

1885, έξέδωκε τό «Γεωγραφία καί Έρως» (Geografi 
o g  Kärlighed).

*887, ηρχισε άπό τήν Δανίαν τήν μεγάλην του περιο
δείαν διαλέξεων μέ τό πολύκροτου θέμα  «Μονο- 
γαμια και πολυγαμία».

188ρ, έξέδωκε το»Στον θεοντό δρόμο» (Paa GildsVeje).
1892, » τό διήγημα « Τά χέρια τής μητέρας» (Mors

Händer).
Γ894, έξέδωκε τό «Νέα διηγήματα».
1895 > έξέδωκε τό β ’ μέρος τού ·-' Υίίεράνω των δυνά

μεων» (Over Evne).
1898,, έξέδωκε τό « Παύλος Αάγκε καί Τόρα Πάρ- 

ομπεργ».
1901, έξέδωκε τό «Laboremus»,
1902, » τό «Στο Στορχόβε» (Paa Storhove).
1903, ελαβε τό βραβείο»· Νόμπελ τής λογοτεχνίας.
1904, έξέδωκε τό « Ή  χώρα τον φωτός» (Daglannet).
1906, » τό διήγημα «Mary».
1907, έώρτασε τό μεγάλοι· εκδοτικόν κατάστημα του 

Γχνλενταλ είς τήν Κοπεγχάγην την 75ην επέτειον 
τής γεννήσεως τοΰ Björnson μέ εκδοσιν λαϊκήν 
των Διηγημάτων του είς 65,000 αντίτυπα.

1909, έξέδωκε τήν Κωμφδίαν : · Naar den ny Vin 
blomstrer».

1909, 8 Νοεμβρ. άνεχώρησε διά τό Παρίσι, δπου καί 
άπέθανε τήν 26 Άπριλ. ιριο.

Ν. X.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΦΡΑΠΔΟΠΟΙIA

£χε$4αβμα Π. Ρούμπου

Α Π Ο  ΤΟ  Ε Ρ Γ Ο Ν  Τ Ο Υ  Μ Α Ρ Κ  Τ Ο Υ Α ΙΝ

Ο Μάρκ Τουαίν, δ περιώνυμος εύθυμογρά- 
φος των Αμερικανών, που άπέθανε τελευ

ταίως, έλέγετο μέ τό αληθινόν του όνομα 
Σαμουήλ Λάγκχορν - Κλέμενς. Είχε γεννηθή είς 
τήν Φλωρίδα κατά τό ιδββ· Ό  βίο? ίου υπήρξε 
πολυτάραχος. "Έκαμε τόν τυπογράφον, τόν χρυ- 
σοθήραν, τόν πιλότον, τόν άρχισυντάκτην είς 
μίαν Ιφημερίδα τής Καλιφορνίας. "Έκαμε πολλά 
ταξίδια, καί, κατά τά τελευταία ΐξ έιη, διαλέξεις 
εις πλεΤστα μέρη τής γης. Τά έργα του άποτε- 
λοΰν βιβλιοθήκην όλόκληρον. Μερικά του διη- 
γήμαια καί άποσπάσματα άπό τήν αυτοβιογρα
φίαν του έχουν δημοσιεόσεικαί τά«Παναθήναια».

Τόν χαρακτηρίζουν οί κριτικοί καί βιογράφοι 
του ώς ένα άπό τους πρωτο- 
τυπωτέρους "Αμερικανούς, όχι 
μόνον συγγραφείς, άλλα καί 
άνθρώπαυς. Τά εύθυμα όμως 
άστεΐα του, που κινούν εις 
ομηρικούς γέλωτας τούς Ά γ - 
γλοσάξωνας συμπατριώτας του, 
είναι κατά τό πλεΐστον τοπικά 
καί άκατάληπτα διά τούς Εύ- 
ρωπαίους άναγνώστας. Είναι 
άταίριαστα μέ τό λατινικόν 
πνεΰμα.Άλλ*εΰρίσκονται μέσα 
είς αυτά άπειροι Εξαιρέσεις 
πού έκαμαν δλον τόν κόσμον 
νά σπαρταρφ άπό τά γέλοια.
"Ας άφήσωμεν τό γνωστότα
του εκείνο διά τήν άνακάλυψιν 
τής "Αμερικής, δπου δ Μάρκ Τουαίν διηγείται 
πώς δ Χριστόφορος Κολόμβος έφθασεν είς τήν 
άγνωστοί’ ήπειρον καί είδε παρατεταγμένους τούς 
ιθαγενείς είς τό άκρογιάλι.— Είσθε δ Κολόμβος; 
τόν ήρώτησεν δ αρχηγός των. — Ναί, καί σείς 
είσθε οί "Αμερικανοί, δέν είν’  έτσι; άπήντησεν 
δ διαπλεύσας τόν ώκεανόν. Τότε δ άρχήγός τών 
Ερυθροδέρμων Ιστράφη περίλυπος προς τούς 
ομοφύλους του: — Περιττόν νά κρυβώμαοτε, 
κύριοι, μάς άνεχάλνψαν ! . . .

Και τό καταπληκτικόν έκεΐνο, μέ τό δποΐον, 
γράφων τάς άναμνήσεις τής δημοσιογραφικής 
του ζωή?» έσατύρισε τήν κατάχρησιν τών συνεν
τεύξεων. "Ένας νεαρός ρεπόρτερ έρωτφ ένα 
επίσημον, δ όποιος άφοΰ τοΰ άραδιάζει μέ σο- 
βαρώτατον ύφος τά περιεργότερα τών πραγμά
των τοΰ λέγει είς τό τέλος δτι, τό κάτω - κάτω 
τής γραφής, δέν δύναται νά βεβαίωση τόν ρε
πόρτερ δτι είναι αυτός δ ϊδιος πον τον ίδωκε 
τήν σννέντενξιν:

— Ό  άδελφός μου κ’  Ιγώ, ήμεθα δίδυμου μας 
έκαναν λουτρό μέσα στο ϊδιο μπάνιο. Μια μέρα, 
ένας άπό τούς δύο μας πνίγηκε’ καί δέν κατωρ-

θώθη νά έξακριβωθή ποιος άπό τούς δύο ήτο 
δ πνιγμένος!

Καί ή περίφημη εκείνη σάτυρά του μέ τό 
ώρολόγι πού άρχισε νά χαλφ καί τοΰ τό άπο- 
χάλασαν οί ωρολογάδες, εις τρόπον ώστε, ένφ ή 
άρχική τιμή του ήτο διακόσια δολλάρια, νά 
φθάση μέ τάς επιδιορθώσεις νά στοιχίζη τρεις 
χιλιάδες! Τό επήγεν επί τέλους είς ένα, δ όποιος 
τδ έξεβίδωσε καί τό εξήταζεν, ένφ δ Μάρκ 
Τουαίν Ιξήταζε τήν φυσιογνωμίαν τοΰ ωρολογά.

«Αίφνης, γράφει, τόν άνεγνώρισα. Ή το  πα- 
λαιά γνωριμία, ένας άπό τούς άθλιους πού τό 
είχα ξαναπάει, ίκανώτερος νά ξανακαρφώση μίαν 
ξεκαρφωμένην ατμομηχανήν, παρά νά διορθόίση 

ώρολόγι.'Ο κακούργος έπεθεώ- 
ρησε δλον τόν μηχανισμόν μέ 
μεγάλην προσοχήν, δπως οί 
άλλοι, καί έξέφερε τήν ετυμη
γορίαν του μέ τήν Ιδίαν αύτο- 
πεποίθησιν:

« — Κάνει παραπολύ άτμό, 
έπρεπε νάφήσετε άνοικτήν τήν 
άσφαλιστικήν βαλβίδα.

« ’ Αντί άπαντήσεως τοΰ 
κατάφερα μιά τρομερή γροθιά 
σιό κεφάλι. Άπέθανε άπό τή 
γροθιά, καί ήναγκάσθην νά τόν 
θάψω μ" έξοδα δικά μου.. .

« Ό  μακαρίτης δ θεΐός μου 
Γουλιέλμος (Θεός σχωρέσ τον) 
συνείθιζε νά λέγη πώς τό καλό 

άλογο είναι καλό άλογο έως τήν ή μέραν πού 
θάφηνιάση διά πρώτην φοράν, καί τό καλό 
ώρολόγι έως δτου τό πιάσουν οί ωρολογάδες 
στά χέρια των καί τοΰ κάμουν μάγια. Καί είχε 
δίκιο δ θείος Γουλιέλμος!»

* * *
Δέν Ιφείδετο κανένα καί τίποτε ή καυστική 

τονείρωνείιτ δέν Ισυγκινεΐτο δ Τουαίν, δένείχεν 
ευαισθησίαν, ουδέ έπλατιεν δνειρα ίδανιστικά ή 
φαντασία του. Έσατύρισε μάλιστα χωρίς οίκτφ- 
μόν τά γοητευτικά όνειροφαντάσματατών άνθρώ- 
πων είς εν άπό τά διασημότερα διηγήματά του, 
τόν Πηδωντα Βάτραχον. Ό  βάτραχος αύτός 
είναι εξημερωμένος’ τόν εγύμνασεν δ κύριός 
του νά κάμνη έκτάκτου ύψους καί μήκους 
άλματα, καί θέλει νά δείξη τά θαυμάσια προτε
ρήματα τοΰ ζώου είς ένα ξένον, — νά τόν κατά
πληξη μέτόν θαυμάσιου βάτραχον. “Ενας δμως 
άστεΐος φίλος του ιεροκρυφίως έπρόφθασε νά 
παραγεμίση τήν κοιλίαν τοΰ βατράχου μέ σκάγια, 
καί δ άλτης βάτραχος, άπό τό βάρος, δέν είμ- 
ποροΰσε ούτε νά κινηθή. Ούτω άπεδείκνυεν δ 
Τουαίν τήν ήτταν τής εύεξάπτου φαντασίας



απέναντι των Ιμποδίων τής πραγματικότητας. 
Ή το  δ δσπονδος έχδρός πάσης χίμαιρας.

Έγελοΰσεν δμως ενίοτε απλώς καί μόνον διά 
νά γελφ. Παράδειγμα ή άφήγησις τής Ιπιοκέ- 
ψεώς του είς τό γερμανικόν πανεπιστήμιον τής 
Άϊδελβέργης, δπου περιγράφει τόν φοιτητήν που 
δεν Ικατόρδωσε ποτέ νά φοίτηση ! Έγλέντησε 
τόσο πολύ την βραδυά τής εγγραφής του, ώστε, 
μετά βραχεΐαν άλλ’ αυστηρόν συνεντευξίν του μέ 
τόν πρΰτανιν, δστις τού άπέδειξεν άκαδημαϊκώς 
δτι ή δημοσία τάξις «£σχε τήν τιμήν* νά δια
ταραχή άπό αυτόν, έκάδησε τρεις μήνας είς 
τήν. φυλακήν. Τήν άποφυλάκισίν του εώρτασε 
με συμπόσιον^ άλλα καί τούτο άπέληξε είς νέαν 
παράβασιν των άστυνομικών διατάξεων, επομέ
νως είς άλλους τρεις μήνας φυλακήν. 'Όταν, 
έξήλθε ελεύθερος, έκαμε τέτοια πηδήματα διά νά 
ξεμουδιάση, ώστε έπεσε κ’ έσπασε τό πόδι του. 
Έχρειάσθη άλλους τρεις μήνας νά καθήση είς 
το νοσοκομεΐον διά νά θεραπευθή. ΉλΑαν εν 
τφ (ΐεταξύ αί διακοπαί, άλλα τό επόμενον έτος, 
καί τά παρακάτω, τοΰ συνέβησαν άνάλογα δυσ
τυχήματα,καί έφθασεν έτσι ό φοιτητήςείς βαθύ 
γήρας, δίχως νά κατορθώση νάκούση ούτε ενα 
μάθημα.

* * *

Άλλα καί ή νεωτέρα 'Ελλάς δεν εγλΰτωσεν 
άπό τά σατυρικά του βέλη. Είς έν άπό τά πα- 
λαιότερα βιβλία του, τό «'Οδοιπορικόν των 
Γιάγκηδων Χατζήδων», διηγείται πώς έπεσκέ- 
φθη κατά τά 1867, δία μίαν καί μόνην νύκτα 
τήν Άκρόπολιν τών Αθηνών, άφοΰ παρεβίάσε 
λάθρα τήν κάθαρσιν είς τόν Πειραιά, μέ τρεις 
άλλους συντρόφους του' πώς επήραν πεζοί τόν 
δρόμον, καταδιωκόμενοι, όχι άπό τήν άστυνο- 
μίαν, άλλ’  άπό μυριάδας σκυλιά τοΰ Πειραιώς, 
πώς έκλεβαν καθ’  οδόν σταφύλια, πώς παρε- 
βίασαν, διαφθείραντες μέ χρήματα τούς φρου
ρούς, τήν είσοδον τών Προπυλαίων, πώς εθαύ- 
μασαν τούς ερειπωμένους άρχαίους ναούς καί 
τήν κοιμωμένην πόλιν, άπό ψηλά. «Υπέρ τάς 
κεφαλάς μας οί μεγαλοπρεπείς κίονες, υπέροχοι 
μ ολην των τήν Ιρείπωσιν — υπό τούς πόδας 
μας ή δνειρευομένη πόλις— είς τήν μακρυνήν 
άπόστασιν ή άργυρά θάλασσα— δέν υπάρχει είς

δλην τήν οικουμένην άλλη είκών έστω καί κατά 
τό ήμισυ τόσον ωραία !»

Κ ’ έξακολουθεΐ: — * Καθώς έστράφημεν 
κ'έπροχωρήσαμεν διά μέσου τοΰ ναοΰ, Ιπόθησα, 
εκείνοι οί ένδοξοι άνδρες πού είχαν καθήσει 
εκεί είς περασμένους καιρούς, νά ήρχοντο πάλιν 
καί νά έμφανισθοΰν είς τά περίεργα βλέμματά 
μας—6 Πλάτων, ό Αριστοτέλης, ό Δημοσθένης, 
ό Σωκράτης, ό Φωκίων, ό Πυθαγόρας, ό Ευ
κλείδης,· ό Πίνδαρος, ό Ξενοφών, ό Ηρόδοτος, 
ό Πραξιτέλης, ό Φειδίας, ό Ζεϋξις ό ζωγράφος. 
Τί αστερισμός Ινδόξων δνομάτων! Άλλά περισ
σότερον απ’  δλους έπόθησα τοΰτο: δ  γέρο- 
Διογένης, ό ψάχνων τόσον υπομονητικά μέ τό 
φανάρι τον, ό Ιρευνών μέ τόσον ζήλον διά νά 
εΰρη ένα καί μόνον τίμιον άνθρωπον εις δλον 
τόν κόσμον, νά ή μπορούσε νά πάρη τη βόλτα 
τον Ικεί κοντά καί νά σκουντουφλήση στή συν
τροφιά μας. Δέν είναι, ίσως, ορθόν νά τό είπώ, 
υποθέτω ομως δτι θά έσβυνε τό φανάρι του.»

Καί άργότερα, κατά την Ιπιστροφήν τής συν
τροφιάς, διά νυκτός πάλιν καί μέ πεζοπορίαν, είς 
τόν Πειραιά, μέ νέας άποπείρας νά κλέψουν 
σταφύλια άπότάμπέλια, τόνέκπλήσσει τό πλήθος 
τών άγροφυλάκων καί τόν κάμνει νά κάμη δη
κτικός παρατηρήσεις.

«Κάθε χωράφι, είς δλον τόν μακρόν δρόμον, 
έφρουρείτο καί άπό ένα ένοπλον σκοπόν μερι
κοί άπό τούς φρουρούς Ικοιμώντο, ήσαν δμως 
έτοιμοι νά σηκωθούν. Αΰτό δεικνύει τί είδους 
τόπος είναι ή σύγχρονος Αττική— κοινωνία 
υπόπτων χαρακτήρων. ’Εκείνοι οί άνθρωποι 
δέν έ|ΐεναν εκεί διά νά φυλάττουν τάς Ιδιοκτη
σίας των άπό τούς ξένους, άλλά ό ένας άπό τόν 
άλλον διότι ξένοι σπανίως επισκέπτονται τάς 
Αθήνας καί τόν Πειραιά, καί δταν πηγαίνουν 
εκεί, πηγαίνουν μέ τό φως τής ήμέρας, καί 
ήμποροΰν νάγοράσουν δσα θέλουν σταφύλια 
μέ τό τίποτε. Οί σημερινοί κάτοικοι είναι διά
σημοι καταπατηταί καί παραποιηταί, αν ή κακο
γλωσσιά λέγει τήν αλήθεια γι’  αυτούς, κ’  Ιγώ 
προθύμως πιστεύω πώς λέγει.»

Αυτοί ήτο ή παλαιά γνωριμία τοΰ Μάρκ 
Τουαίν μέ τούς ’Αθηναίους τοΰ 67, — μαύρη 
γνωριμία, άφοΰ έγεινε μάλιστα νύκτα.

[Έ&ανίομοτα| Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ  Π Ρ Α Ξ ΙΑ Σ

T O  & Π € Ν Θ Η Μ 6 Ρ Ο Ν

Λ Ο Γ Ο Ι  Κ Α Ι  Α Ν Τ Ι Λ Ο Γ Ο Ι

θ ά ν α τ ο ς  ά νεμ τό νη ς

Οί άνθρωποι έχουν δίκαιον νά φοβούνται τόν θάνατον. 
Τ ό νάποθάνη κάνεις, τό νάΰποφέρη δλα τά βάσανα 

τοΰ κόσμου πριν κλείση τά μάτια του, τό νάντικρύση 
είς μίαν στιγμήν άγωνίας τήν αβεβαιότητα καί τό χάος, 
άποχωριζόμενος μίαν βεβαίαν καί οπωσδήποτε θελ 
κτικήν ματαιότητα, χάριν μιας προβληματικής αίωνιό- 
τητος, είναι ήδη αρκετά δυσάρεστα πράγματα. Ά λ λ ά  
δέν είναι μόνον αυτά. Τ ό  κρανίον τής παραδόσεως, τό 
όποιον έφερε τήν επιγραφήν : «Τί έπέρασα τό ξέρω. 
Τ ί μοΰ μέλλεται νά περάσω άκόμα, δέν τό ξέρω», 
έκαμνε οσους τό έβλεπαν νά ξεκαρδίζονται άπό τά 
γέλια. Τ ί είμποροΰσε τάχα νά περάσρ άκόμη μία γυμνή 
καί ελεεινή νεκροκεφαλή; Ή λ θ ε ν  ομως ή γρηά, τήν 
έρριψεν είς τά κάρβουνα, καί ή άνησυχία τής νεκροκε
φαλής έδικαιώθη. Μ έ τόν θάνατον δέν τελειόνουν 
πάντοτε τά βάσανα τοΰ άνθρώπου. Οί απλοϊκοί άνθρω
ποι τό γνωρίζουν καί τόν φοβούνται. Εκείνοι πού τόν 
περιψρονοΰν καί τινάζουν τά μυαλά των εις τόν άέρα 
ή παραδίδουν τήν ψυχήν των είς τά  κύματα, πληρόνουν 
άκριβά τήν άπρονοησίαν καί τήν μεγαλαυχίαν των. 
Ιίαί εχομεν πρόοφατον καί θλιβερόν παράδειγμα τόν 
δυσιυχισμένον αυτόν Γιαννόπουλον, ό όποιος έχάθη, 
στεφανωμένος μέ άνθη, δπως λέγει ή παράδοσις, εις 
τά ιερά νερά τής Σαλαμΐνος.

Έ θρήνησα τήν μοίραν του πρό ολίγων ημερών, 
ελεεινολόγησα τα τέκνα τών γυναικών, πού δέν είμπο- 
ροΰν νάποθάνουν τόν ειρηνικόν θάνατον τής άνεμώνης, 
άκόμη καί δταν τόν εξαγοράζουν μέ κάθε θυσίαν, καί 
Ισιωπησα μέ τήν έλπίδα δτι ή αύθάδης ζω ή δέν θά  
έδοκίμαζε να Ικδικηθή περισσότερον τόν άνθρωπον, 
πού τόσον υπερήφανα τήν έπεριφρόνησε· 'Η  περιφρο- 
νηδείσα δμως ζω ή έφάνη αμείλικτος. Καί ό άνθρωπος 
δ όποιος έφυγε λάθρα άπό τόν κόσμον, διά νάποφύγη 
τήν ειρωνείαν ένός τάφου καί τήν ματαιότητα ένός 
επιγράμματος είς τό μάρμαρόν του, Ιπαθεν δσα δέν 
Ιπαθαν δλοι μαζή οί φεύγοντες άπό τόν κόσμον έν 
πομπή καί παρατάξει. Καί είμαι βέβαιος δτι &ν είμπορή 
νά μετανοήση άκόμη έκεϊ δπου εΰρίσκεται, θ ά  μετα- 
νοή πικρά διότι δέν έμεινε νά στράγγιση δλον τό 
ποτήριον τής ζω ή ς είς τόν μάταιον αύτόν κόσμον, 
άντί νά τό άδειάση μέ τά ίδια του χέρια μέσα είς τά 
νερά τής Σαλαμΐνος. * * *

Χιλιάκις είναι προτιμότερον νά λάβης κακήν επι
γραφήν είς τόν τάφον σου, έλεγεν ό Σαίξπειρ, παρά 
νά έμπέσης είς τάς γλώσσας τών ηθοποιών. Ή  κακο- 
λογία δμως τών τελευταίων, τήν όποιαν κατέστησε 
παροιμιώδη τό σαιξπειρικόν απόφθεγμα, είναι άθωο- 
τέρα άπό |ΐολόχαν, εμπρός εις τήν ευφημίαν τών έπι- 
κηδείων υμνητών. Καί άλλοί|ΐονον είς Ικεΐνον πού 
τούς προκαλέση, άποθνήσκων ολίγον διαφορετικά άπό 
τόν τρόπον, μέ τόν όποιον άποθνήσκουν οί κοινοί 
άνθρωποι! Θ ά ήτο προτιμότερον δΓ αύτόν ν’ Αποθάνη 
άπό εύλογίαν, χολέραν, βουβωνικόν λοιμόν ή γερον
τικήν έξάντλησιν, παρά νά έξαγοράση ένα ποιητικόν 
θάνατον, μέ τόσην διαπόμπευσιν, τόσην άντιλογίαν καί 
τόσους αλληλοσπαραγμούς γύρω άπό τόν νεκρόν του.

"Ισω ς είναι άνευλαβής μία άνακεφαλαίωσις τής 
μοναδικής αυτής επιταφίου ιερουργίας. Ά λ λ ά  κάθε 
Ιπιφύλαξις άποβαίνει ματαία πλέον, ΰστερ’ άπό τόν

τόσον θόρυβον. Κ αί αν πρόκειται νά σώση κάνεις είς 
τό μέλλον καί ένα μόνον θνητόν, μελετώντα παρόμοιον 
τέλος, άπό τήν τύχην τοΰ ταλαίπωρου νεκρού τής 
Σαλαμΐνος, πάσα άνευλάβεια είναι συγχωρημένη.

Ά λ λ ’ ας άφίσω νά όμιλήση ή πρόσφατος Ιστορία, 
μέ τήν ξηράν της συντομίαν. ‘Ο  άνθρωπος πού άπε- 
φάσισε νάποθάνη, δπως άποθνήσκουν αί άνεμώναι, 
έξαφανίζεται μίαν ημέραν. Κάμνει δμως το λάθος, 
δπως ή τελευταία προδοθεϊσα μοδιστρούλα, νάφίση 
έπιστολάς, λάθος πού δέν θ ά  διέπραττε ποτέ μία άνε- 
μώνη. Καί ενφ θέλει νάποχαιρετίση τήν νεότητα καί 
τήν δρόσον τής ζω ής, δέν απευθύνει τό ύστατον χαΐρε 
πρός μίαν παρθένον ή  Ινα έφηβον, άλλά πρός τούς 
σεβαστούς μου φίλους κ. κ. Δημ. Καμπούρογλουν, 
Μπάμπην Άννινον καί.δέν είξεύρω ποιον άλλον σεβα
στόν κύριον. Δεύτερον αμάρτημα, άσυγχώρητον δι’  ενα 
ωραιοπαθή. Κ αί παρακαλεί νά μή γίνη καμία άν· 
ΰρω π οειδή ς  έκδήλωσις γύρω άπό τήν έξαφάνισίν του. 
Τήν έπαύριον πρωινή έφημερίς δημοσιεύει μακράν 
συνέντευξιν καί τήν ιδίαν επιστολήν, τήν άπαγορεύ- 
ουσαν τάς Ανθρωποειδείς εκδηλώσεις. "Ο λαι αί άνε
μώναι τών άγρών κοκκινίζουν διπλασίως άπό άγανά- 
κτι^σιν. Ά λ λ ’ αί άνθρωποειδεΐς εκδηλώσεις παίρνουν 
πλέον τόν κατήφορον. Ό  κ. Μελας δμιλεί είς τρεις 
πυκνοτυπωμένας στήλας διά τόν άνθρωπον καί τό Ιργον 
του καί τά ευρίσκει άρμονικώτατα. Ή  αστραφτερή καί 
δυνατή σάλπιγξ τής «Άκροπόλεως» ακούεται αμέσως, 
ώς σάλπιγξ Δευτέρας Παρουσίας, σαλπίζουσα τόν συνα
γερμόν δλων τών μεγάλων νεκρών γύρω άπό τόν 
Ά θηναΐον αδελφόν τα>ν, τόν ύπατον τών Ελλήνων, 
αμέσως μετά τούς κλασικούς καί Αμέσως πρό τών 
’Αλεξανδρινών, τόν δυνατώτερ.ον άπό τόν Κάρλαΰλ, 
τόν αίσθητικώτερον άπό τόν Ράσκιν, τόν δηκτικώ- 
τερον άπό τόν Γιουβενάλην, τ ό ν . . .  Ούαί είς τούς 
χαμάληδες λογίους, οί όποιοι δέν τόν άνεγνώρισαν ! 
Ά λ λ ά  ποιοι είναι αύτοί οί λόγιοι λοιπόν, τούς 
όποιους υπαινίσσεται ή τρομερά σάλπιγξ; Ό  κ, Ξενό- 
πουλος σπεύδει Αμέσως νά διαμαρτυρηθή. Έπιμαρτύ- 
ρεται θεούς καί δαίμονας, δτι ύπήρξεν Από τούς προι- 
τους πού άνεγνώρισαν τό δαιμόνιον τοΰ μεταστάντος 
καί άνακηρύττει αύτόν όριστικώς πλέον, ώς τόν μέγι- 
στον τών 'Ελλήνων πεζογράφων. Κάνεις δμως δέν 
χειροκροτεί. Α ί « Ά θή ναι» ύπειθυμίζουν τόν ταραμαν 
τών Αγίων ήμερων καί τήν θεωρίαν τοΰ Σαβαρέν. Ή  
«Άκρόπολις»ζητεΐ συγγνώμην άπό τόν·« μέγαν κριτικόν, 
μέγαν δραματικόν καί μέγαν διηγηματογράφον.» Αί 
«Ά θή ναι» δευτερολογοΰν είς τόν ίδιον τόνον καί ή 
«Ε στία» σημειόνειμέ Ιλαφράν ειρωνείαν τήν νέαν 
μεγαλοποίησιν.Ή «Άκρόπολις»,βιαζομένη νάτελειώση  
μέ τήν Ινόχλησιν αύτήν, κάμνει τήν δήλωσιν δτι δέν 
έδιάβασε τόν κ.'Ξενόπουλον καί δτι τό μεγαλεΐοντου 
τής τό εφβρεν ή φήμη. ’Εν τφ  μεταξύ ό κ. Βλάχος 
υιός, μέ άρκετόν bon sens διαμαρτύρεται διά τά άστεΐα 
τής άποθεώσεως. Αί εφημερίδες έν τούτοις είς τήν 
γραμμήν κάμνουν άκόμη μερικός δειλάς άποπείρας 
άναγνωσματοποιήσεως καί πρός στιγμήν φαίνεται δτι 
ό θόρυβος κοπάζει, ϊδ ο ύ  δμως μία νέα βόμβα έκρή- 
γνυται επάνω άπό τάς ανθρωποειδείς εκδηλώσεις.,Ό  
κ. Άναστασόπουλος ό Α θη ναίος φθάνει είς τόπ ε- 
δίον τής “μάχης, κραδαίνων τό δόρυτου: «Εντροπή, 
κύριε Γαβριηλίδη !» Τί συνέβη; Ό  κ. Γαβριηλίδης 
Ιτόλαησε νά τόν παραβάλη μέ τόν Γιαννόπουλον καί 
δέν εννοεί νά τοΰ τό συγχωρήση. Είμπορεΐ νά παρα
βάλη όσον θέλει μέ τόν Κάρλαϋλ, τόν Ράσκιν, τόν
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Γιουβενάλην καί όλους τούς μεγάλους νεκρούς. Αύτοί 
δέν σηκόνονται Από τους τάφους των να διαμαρτυρη- 
θούν. Οί ζωντανοί όμως δέν έπιτρέτουν τάς παραβολής 
καί ίσως δέν έχουν άδικον. Τδ ποτήρι καθενός εΐμπο· 
ρεΐ νά είναι μικρόν, άλλά καθείς εννοεί νά πίνη είς τό 
ποτήρι του-

Αυτή είναι ή Ιστορία τού θανάτου μιας ανεμώνης. 
Πρέπει νά ομολογήσετε δτι ποτέ άνθος δέν ¿σκόρπισε 
τά φύλλα του εις τόν βραδυνόν αέρα μέ τόσον μυστι
κήν γαλήνην! * * *

Καί δμως τώρα, περισσότερον άπό ποτέ, έχρειάζετο 
τό φραγγέλιον τοδ Γιαννοπούλου, διά νά σκορπίση 
δλους τούς Ακολασταίνοντας γύρω άπό τήν σκιάν του. 
Διότι φραγγέλιον έκρστοΰσε εις τά χέρια του ό οιραΐος 
καί παράδοξος αύτός άνθρωπος, ό παρεξηγηθείς άπό 
δλον τόν κόσμον καί άπό τόν εαυτόν του άκόμη. Δέν 
έκρατούσεν ουτε ομίλην, ούτε διαβήτην, ούτε χρω
στήρα, ουτε πένναν ίσως. Φραγγέλιον κςοταλΐζον είς 
τόν άέρα καί τσουχτερόν ώς τσουκνίδα. Μόνον φραγ
γέλιον.

Ό  ξανθός αύτός νέος, δ  πλανώμενος είς τούς αγρούς, 
δέν είχε τίποτε άπό τήν γαλήνην καί τήν έγκαρτέρησιν 
των πλασμάτων τοδ άγροδ. Ό  προσκυνητής τής φύ- 
σεως καί τών Ιρειπίων δέν είχε τίποτε άπό τόν ρυθμόν 
των. Ό  περιπλανώμενος τής 'Ελληνικής γής, ό άνα- 
ζητών τήν γραμμήν καί τό χρώμα είς τά Ελληνικά 
βουνά καί τάς Έλληνικάς κοιλάδας,, Ισπασεν δλας τάς 
εύγενικάς γραμμάς καί άνέμιξε, μέ δάκτυλα μανιακού, 
όλα τά χρώματα etc τό έργον του. Ό  ζήσας μέσα είς 
τήν μυστικήν σιωπήν τών άποκόσμων τοπίων, τό με- 
γαλυτερον μέρος τής ζωής του, ύπήρξεν ό  μεγαλύτερος 
καταρράκτης τού λόγου. Διδάσκαλος δέν ύπήρξεν είς 
τίποτε. Αί ύποθήκαι του πρός τούς ζωγράφους, τό μό
νον μέρος τού αισθητικού του έργου, πού Ιγνωρίσαμεν 
πλατύτερα, ¿σπαρμένοι μέ ωραίους καί δυνατούς χα
ρακτηρισμούς, δπως δλαι του αί σελίδες, άπομένουν 
άκατανόητοι άπό τούς ειδικούς καί ανεφάρμοστοι καθ’ 
δλην τήν γραμμήν. Αί ύποθήκαι του πρός τούς λογο
γράφους τό ίδιον. Τό πολιτειακόν του Ελληνικόν πλά
σμα, τοδ οποίου μάς εδωκεν αραιούς ύπαινιγμούς, 
ούτοπία παραληρούντος. Τό παράδειγμά του, είς ύφος 
καί γλώσσαν, όλέθριον. Ώνειρεύθη νά Ιλληνοποιήση 
τόν κόσμον. ’Εάν τό δνειρον αύτό τής Ιλληνοποιήσεως 
έπετύγχανε ποτέ, δ  Περικλής Γιαννόπουλος θάπέμενεν 
δ τελευταίος τών βαρβάρων.

Ύπήρξεν άπλώς ωραίος, εΰγενής, τίμιος καί δυνα
τός. Ό  άνθρωπος δμως δέν έχει σύγκρισιν μέ τδν 
συγγραφέα. Τ ό έργον του ύπήρξεν ή άφορμή τών 
δυστυχιών του είς τήν ζωήν. Τ ό ίδιον έργον του έγινε 
άφορμή τών δυστυχιών του μετά θάνατον. Ώνειρεύθη 
ν’  Αποθάνη τόν ήσυχον θάνατον τής ανεμώνης, μακράν 
άπό κάθε «ανθρωποειδή* έκδήλωσιν. Καί οίκορύβαντες 
ήλθαν νά κρούσουν τά κύμβαλά των Ιπάνώ είς τόν 
ύπνον του. Δέν είξεύρει κανείς τί να θρηνήση τώρα 
περισσότερον. Τήν νεότητά του ή τήν μοίραν του ;

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

Π Α Π Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Τ ά διαβόητα  αραμαϊχά  κείμενα τή ς  'Ε λ εφ ά ντινη ς

ΓΪΕ ΡΙ τοδ έργου An Independent Examination of 
* J the Assuan and Elephantine Aramaic Papyri του 
σοφού Κερκυραίου Λ. Βελέλη ήμεΤ; διελάβομεν μόνον 
άκροθιγώς είς τι προηγούμενον τεύχος. Πλήρη δμως 
ιδέαν τής σπουδαιότητος αύτοΰ παρέχει άρθρον δημο- 
σιευθέντήν 29 Ίανουαρίου είς τό Literarische Zentral
blatt für Deutschland, τό ευρύτατα διαδεδομένου περιο
δικόν τό οποίον άριθμεϊ 25,000 άναγνωστών καί

εύρίσκεται είς όλα τά φιλολογικά εντευκτήρια τής 
οϊκουμένης.

Αυτη ή βιβλιοκρισία είναι άρκούντως Ικανοποιητική 
διά τόν διαπρεπή συνεργάτην μας, καί δεικνύουσα τήν 
τού γράψαντος άκάθεκτον τάσιν νά προσχώρηση είς 
τήν ριζοσπαστικήν γνώμην τού συγγραφέως τόν αντα
μείβει όπωσούν θιά τούς άτρύτους κόπους τής λεπτε
πίλεπτου έρεύνης είς τούς όποιους ύπέβαλεν εαυτόν 
μόνον καί μόνον δπως προσφέρη υπηρεσίαν είς τήν 
επιστήμην καί τήν σταματήση είς τόν κατήφορον τής 
πλάνης. Π ρός τήν πρότασίν μας δπως μεταφέρωμεν 
τό άρθρον είς τάς στήλας τών «Παναθηναίων» ό  κ. 
Βελέλης φιλοφρόνως συνηνεσεν Ιπιπροσθεσας τά  πρω
τόλεια σημειώσεων τάς όποιας έπιφυλάσσεται νά διευ- 
θύνη είς τό φύλλον τής Λειψίας.

« Ό  επιστημονικός κόσμος δστις τό 1906 Απέκτησε 
τούς ύπό Sayce καί Cowley δημοσιευθέντας «άραμαϊ- 
κούς παπύρους* τής Άσουάν (Συένης) κατελήφθη ύπό 
έκτακτου όργασμοϋ τόν όποιον οί ύπό τού Sachau τφ  
ΐ9°7 έκδοθέντες πάπυροι τής Ελεφάντινης Ινέτειναύ 
άκόμη περισσότερον.

«Οί άραμαϊκοί οδτοι πάπυροι τούς όποιους επι- 
οτεύετο δτι διέσωσε χάριν ήμών ή φιλόφρων γή τής 
Αίγύπτου ¿θεωρούντο ώς παριστώντε; τόν ενωτικού 
κρίκον δστις έμελλε νά σύνδεση τήν Ιστορίαν τής 
Αρχαίας θρησκευτικής καί καθόλου πνευματικής δρά- 
σεως τών ’Ιουδαίων τής Γραφής μέ 'τήν μετέπειτα 
Ιστορίαν αύτών άπό τής διασποράς. Ώ ς  άπόκτημα 
τηλικαύτης σημασίας έπανηγυρίσθησαν είς πολυαρίθ
μους συγγραφής καί άπετέλεσαν θέμα έρεύνης τό 
όποιον πολλής κεφαλάς, μεγάλος καί μικρός, δέν 
άφινε νά άναπαυθώσιν.

«Μέ τό προκείμενον δμως βιβλίον τήν έξέγερσιν 
ακολουθεί ή ΑντίδρβΟις ή ώ  ό  κατευνασμός, ίσως δέ 
καί ή νεκρική σιγή. Ό  Βελέίης λέγει προοιμιαζόμενος 
δτι δέν έλπίζει Ιπιτυχίαν είθε δέ ό λόγος του νά 
έπηλήθευε! Διότι ή Ιξάτμιβις τής μέχρι τοΰδε περικε- 
χυμένης αύταπάτης θ ά  ήτο πολύ σκληρά, ή απώλεια 
τόσον τιμαλφούς άποκτήματος λίαν πικρά, καί ή συμ
φορά τής επιστήμης σφόδρα αξιοδάκρυτος.

♦Πρώτον καί κατ’ άρχάς ό πάπυρος Blacas οστις 
τυγχάνει γνωστός άπό τού 1826 ήρμηνέύθη κακώς, 
παρατηρεί ό  Βελέλης· έπειτα έρχεται ό  πάπυρος 
τού Τουρίνου τόν οποίον ό  Clemont-Ganneau— ό 
άλλως τε οξυδερκέστατα άποκαλύψας τά «μωαβιτικά» 
κιβδηλεύματα—κατέταξε μεταξύ τών Ιστορικών πηγών 
τής εποχής τών Άχαιμενιδών, καί .τοιουτοτρόπως 
εΰκόλυνε τό έργον τών κερδοσκόπων καί τοΐς Ινέπνευσε 
τήν Ιπιθυμίαν νά πλαστογραφήσωσιν άλλα «ντοκου
μέντα» μεγαλειτέρας σπουδαιότητος. Καί αύταί αί 
γλωσσικά! όμοφθογγίαι είς τά κείμενα τού παπύρου 
τού Sachau άφ ’  Ινός καί τών βιβλίο)'1 τού Έ σ δ ρ α  καί 
τού Νεεμίου άφ ’ Ιτέρου είναι κατά τόν Βελέλην 
μελετημένοι απομιμήσεις τών πλαστογράφων (σ. 122). 
Πολύ οίκτρώς έξέρχεται Ικ τού ελέγχου ό  έν Στρασ
βούργε πάπυρος τού Euting (σ. 110-119). δστις 
κηρύσσεται άμοιρος έννοιας. Ή  είκονοκόσμητος στήλη 
τού Salt, ή όποια φέρει μίαν μόνον λέξιν άραμαΐκήν, 
ούδέν παρουσιάζει ή ξυσίματα τής γλυφίδος 8 (σ. ιο2). 
Ό  συγγραφεύς χύνει ωσαύτως, τήν λάγηνον τήςόργής 
του έπί πλήθος άκόμη ύποπτων αντικειμένων τής

1 Προφανώς 6 κ. Krauss χαριεντίζεται. Ό  όμοεΊΚ'ής μας 
έρμηνευτης έννοεί δτι δεν έπώιώκει τάς συνήθεις παταγώδεις 
τιμάς τής έκιτυχίας : does not aim at success. Άλλ* δτι ή 
γνώμη του Οά όπεριαχύση τό θεωρεί βέβαιον ώς τόν έορτασμάν 
τοΟ Πάσχα μετά την Τεσσαρακοστήν

2 Τούτο άποβλέπει βεβαίων τά  πρό SO έτών άδεξίας είσα- 
χάέντα άραμσΐκά γράμματα, οόχί δμως καίτά έγχάραχτα σχέδια 
εΙκόνων τά  δποία δικαίως έπροκάλεσαν τόν θαυμασμόν τών 
άρχαιολόγων οίτινες, 6 Maspero λ. χ., διαβΧέπουσιν εϊς αύτά 
τήν έπίδρασιν τής έλληνικής τέχνης.

αρχαίας καί μεσαιωνικής εποχής, τούτο δέ πράττων 
έχει δυστυχώς 1 πού νά στηρίζηται, διότι η είδικότης 
του περί τάς έλληνο-ιουδαϊκάς μελέτας αποδεικνύει 
αύτόν άνώτερον πάντων τών πρό αύτοΰ έρμηνευτών.

«Ά λλ ’ ή άρχή καί τό κύριον μέρος τού πονήματος 
του είναι ό έλεγχος τών άνω είρημένων παπύρων τής 
Άσουάν. Βοηθούμενος ύπό τών χρονολογικών πινάκων 
τού Mahler, καί βαίνων διά λίαν έπισταμένων υπολο
γισμών — καθ’ οΰς δμως τόν μετώνιον κύκλον τών 19 
έτών όστις μόλις τΟν όγδοον μετά Χρ. αιώνα είσήχθη 
είς τό εβραϊκόν ήμερολόγιονπαραδόξως πιος υποθέτει 
έξ ανάγκης ώς καί πρότερον υφιστάμενον —  στηριζό- 
μενος δέ καί έπί άλλων άκόμη βάσεων ανακαλύπτει 
είς τάς παραλλήλους ημερομηνίας τών παπύρων τής 
Ά σουάν διαφοράν εως ιγο ήμερων μεταξύ τής εβραϊ
κής καί τής αιγυπτιακής (σ. 27), κατά φυσικήν δέ συνέ
πειαν κηρύττει άναπόδεικτον (σ. 32), τήν ώς κλείδα τής 
χρονολογίας παρουσιαζομένην φράσιν «ό Ιβραϊκός μήν 
Σηυάν Ισος πρός τόν αιγυπτιακόν Μεχήρ», ήτις Απαντά 
είς μυστηριώδη στήλην άπό τινων μόνον έτών Απο- 
λαύουσαν τών τιμών τής φιλοξενίας είς τό έν Καίρψ 
μουσείον.

«Έ κ τής όλης σειράς μόνον εις τούς παπύρους A 
καί Κ αί ήμερομηνίαι δύνανται νά θεωρηθώσι κατά 
συγκατάβαση· όρθαί. Ά π ορ ον  δέ φαίνεται είς ημάς 
πώς ό Βελέλης αναφέρει πάντοτε τάς ημερομηνίας ώς 
άνεγνώσθησαν έξ εικασίας ύπό τών έκδοτων τών πα
πύρων, ουδέποτε δέ δεικνύει διάθεσιν νά έπιχειρήση 
ή νά προτείνη αύτός άλλους τρόπους άναγνώσεως. 
Περσινών τήν έξέλεγξίν του ό  Βελέλης δέν παραλείπει 
νά Αναγνώριση ότι κατά τήν ύπό τών παπύρων ύπο- 
δεικνυομένην έποχήν δέν ύφίστατο παρ’ Έβραίοις μο
νιμοποιημένοι’ σύστημα χρονολογίας (σ. 70), πιστεύει 
όμως ότι οί πάροικοι Ε βραίοι τής Αίγύπτου χάριν 
τών πρακτικών συμφερόντων εύρέθησαν εί; τήν ¿νάγ- 
κην νά προσαρμόσωσι τό ίδικόν των πρός τό έγχώριον 
ήμερολόγιον, καί επομένως τά λάθη τών παπύρων δέν 
είναι δυνατόν νά προήλθον άπό αυτούς 2.

«Τ ό αποτέλεσμα είναι ότι ή χρονολογία τών παπύ
ρων τής Άσουάν καί τής Ελεφάντινης δέν δύναται 
νά πρόκυψη ορθή ούτε έπί τή βάσει τού Ιουδαϊκού 
έτους συγκειμένου όμοιομόρφως έκ 12 σεληνιακών 
μηνών ούτε διά τού νυν έν ίσχύϊ έβραιο-ιουλιανοϋ 
ημερολογίου δπισθοδρομικώς εφαρμοζόμενου είς τήν 
έποχήν τών παπύρων (τού Ξέρξου, Άρταξέρξου κλπ.), 
ούτε άκόμη έάν έπινοηθή οίοσδήποτε τρόπος Ισορρο· 
πήσεως τών ήμερολογίων τών δύο εθνών.

«Είς τό τελευταΐον μέρος τού έργου του ό  Βελέλης 
άφηγεΐται πώς έδέχθησαν τόν Ισχυρισμόν του είς τά 
συνέδρια τών σοφών έν Βερολίνψ καί Κοπεγχάγη, καί 
πώς έξεφράσθησαν περικλεείς έπιστήμονες εις τούς 
όποιους τόν άνεκοίνωσεν. Ό  ισχυρισμός τού έπί τού 
παρόντος εδρε μόνον άντιφρονούντας καί άμφιβάλλον- 
τας, έν πάση δέ περιπτώσει φαίνεται ότι άπόδειξις 
συναγόμενη μόνον έκ τών εσφαλμένων ημερομηνιών 
δέν φαίνεται έπαρκής ΐνα πείση τούς ενθουσιώδεις νά

1 Διατί δυοτυχώς ;  Μήχως διότι βίν&ς "Ελλην καί θέλει νά 
μδίνη "Ελλην ;

2 Ενταθθα ό  ΚΓβίΐβδ είναι άσοφης και παςανοεΐ »όν  ϋ υ γ ·  
γςαφέο, δστις είς οελ. 70 καί έ|ής παραδέχεται είπβς> τις καί
άλλος τό παλαιό# εν δστατον τ ο ϋ  έβφαϊκοΟ ήμε£ύλογίον, με
τό άναπόδφαστον όμως πόοισμα ότι, άφ ’ σθ αί έοςταί τδν
‘ Εβραίων ήσαν γεωςγικα(, έλαμβάνοντο κατά βραχέα διαλείμ*
ματα προσωρινά μέτρα πρός Επαναφοράν τής έκλιπούσης
έξομοιώσεως τοΟ σεληνιακού Ιτους παρουσιάζοντας άθροισμα 
354 ήμερων πρός τάς τροπάς τοΟ ήλιον 4κ τδν  όποιων 4|αρ· 
τδνται τά άτμοσφαιρικά φαινόμενα και αί άγροτικαί έργασίαι. 
ΕΙς τοΰτο τό μέρος τής έξελέγξεο>ς — τό όποιον ώς καί τά 
άλλα άπεβη όλέθριον είς τήν τύχην τδν  παπύρων — ό Βελέ· 
Χης Ιλαβεν δ ς  βάσιν τήν έν λόγφ μετεωρολογικήν έξομοίωσιν 
και τήν έπιτακτικήν άνάγκην τής συγχρόνου ένάρζεως τού
μηνάς μετά τής νέας σελήνης» δτε έκαίετο έπί τού βωμού 
Ιδιαιτέρα θυσία καί ήγετο έορτή τής όποίας διεσώθησαν Ιχνη 
μέχρι σήμερον είς τήν άκολονθίαν τής συναγωγής καί είς τά 
οικιακά έθιμα τ δ ν  φιλοθρήσκων.

ι
θυσιάσωσι τήν γνησιότητα τών κατ’ αυτούς πολυτίμων 
παπύρων. Βέβαιον όμως είναι ότι ή βαθεία ήμών πε- 
ποίθησις περί της γνησιότητάς των ύπέστη κτύπημα 
άπό τό όποιον πρέπει νά φοβώμεθα τά χείριστα.

•s. KRAUSS»

Π ρός ταδτα ό  κ- Βελέλης παρατηρεί τά εξής:
Ή  άπόδειξις τής νοθείας τών παπύρων δέν συνάγε

ται μόνον έκ τών εσφαλμένων χρονολογιών, άλλά.περι- 
λαμβάνει δύο μέρη αυτοτελή έκ τών όποιων τό δεύτε
ρον είναι άφ ’  εαυτού πλήρες ώς τό πρώτον. Είς τό 
χρονολογικόν έδόθη ή πρώτη θέσις, διότι δι’ αύτοΰ 
τό ζήτημα λύεται όριστικώς είς τό πείσμα έκείνων 
οίτινες άρέσκονται πρός τήν αλήθειαν νά άντιτάττωσι 
τό σόφισμα. Αύτός ό Krauss λέγει ότι τό ο ίτω  κατε- 
νεχθέν κτύπημα κάμνει καί τούς μάλλον ένθουσιώδεις 
θαυμαστάς των παπύρων νά φοβώνται τά χείριστα περί 
τού μέλλοντος των. «Τά επιχειρήματα τής άριθμητικής 
είναι άκαταμάχητα* έγραψαν τά«Π αναθήναια» τής 31 
’Οκτωβρίου 1908, ή δέ αριθμητική τού Βελέλη είς 
αυτήν τήν περίστασιν είναι ίση κατά τήν Ισχύν πρός 
τήν χημικήν άνάλυσιν τού Dr. Pinkus ητις άπέδειξεν 
ότι η περίφημος κηρίνη προτομίή διά τήν πρό τίνος 
Λπόκτησιν τής όποίας έκαυχάτο τό Βερολίνον είναι 
άπολύτως άδύνατον νά θεωρηθή έργον τού Leonardo 
da Vinci. Είς άμφότερα τά ζητήματα αί δοθεΐσαι Απο
δείξεις είναι δύο, καί απέναντι μέν τής μιά£ πάσα 
άντίρρησις, όθεν δήποτε καί δν προέλθη, κατβπίπτει, 
τήν δέ άλλην παραδέχονται μέν προθύμως όλοι οί 
άπροκατάληπτοι, παρασιωπώσι δέ ή ύποτιμώσιν οί 
εχοντες συμφέρον νά συγκαλύψωσι μίαν πλάιην 
τερατώδη.

Είς τό φιλολογικόν μέρος οί βλακασιανοί πάπυροι 
υπεβλήθη σαν είς λεπτολόγον άνάλυσιν καί άπεδείχθη 
ότι περισώζουσιν αποσπάσματα δύο συγγραφών δια
κεκριμένων άλλήλων, καί ή μέν συνίσιατο έκ διηγη- 
γημάτων, τήν δέ άπετέλει θρησκευτική λογοτριβή 
Εβραίου πρός έγχώριον. Ή σα ν  δέ άμφότεραι τού 
τού πέμπτου μετά Χριοτόν αίώνος, ούχί δέ τού πέμπτου 
πρό Χριστού, ως διά τήν κακήν μοίραν τής Ιπιστήμης 
άπεφάνθη κατά τό 1878 άνήρ τότε μέν παντάπασιν 
άρχάριος είς τάς άνατολικάς σπουδάς σήμερον δέ 
άκόμη παρέχων σπουδαίας άμφιβολίας έάν είναι πράγ
ματι κάτοχος τής Ιβραιολογίας καί τών συναφών μέ 
ταύτην γλωσσικών καί ίσ-ορικών γνώσεων. Π ρός τήν 
γνώμην τήν οποίαν τόσον ώρισμένως διετύπωοε ιτν  ό 
Βελέλης περί τής ουσίας καί τού χαρακτήρος τών 
βλακασιανών παπύρων έβάδιζον βραδέως μέν άλλ 
ασφαλώς σημιτολόγοι όποιοι ό Gesenius καί ό Renan, 
όστις μάλιστα, ότε κατά τό είρημένον έτος έρρίφθη είς 
τό μέσον ή ίδέα ότι οί περί ών ό λόγος πάπυροι είναι 
Απόσπασμα έγγραφου σταλέντος ύπό τίνος σατράπου 
πρός τόν Άχαιμενίδην βασιλέα ίφ ’  δν διετέλει ή Αίγυ
πτος, δέν τήν άπεδέχθη, μολονότι ή έπιστολιμαία δια
τριβή ενθα έξετέθη ή Ιδέα αντη διευθύνετο προσωπι- 
κώς είς αύτόν ώ ς έκαστος δύναται νά ίδη είς τήν 
Revue Archéologique 1878-9.

Ό  Βελέλης ού μόνον Αναφέρει είς τό έργον του τήν 
ψυχράν στάσιν τού Renan απέναντι τού καινού δαιμό
νιου, Αλλά καί δι’  εμπεριστατωμένης συζητήσεως έξε- 
λέγχει χονδροειδέστατον γραμματικόν λάθος είς τό 
όποιον είχε περιπέση ό  πολυπράγμων διατριβογράψος 
χωρίς δυστυχώς ούδείς νά τό άνακαλύψη ευθύς τότε 
καί ούτως έμπο&ισθή τό πονηρόν σπέρμα νά ριζοβο- 
λήση καί φέρη τούς νοσώδεις καρπούς τής τελευταίας 
δεκαετίας. Ό  Βελέλης άπέδειξεν ότι κακώς ποιήσας ό 
ελεγχόμενος άπέδωκεν είς τήν έποχήν τής έν Αίγύπτψ 
περσοκρατίας άλλους τινάς παπύρους, διότι περιέχουσι 
μίαν ή δύο λέξεις περσικάς καί παρέπεμψεν είς άλλα 
κείμενα άναμφισβητήτως εβραϊκά καί όμολογουμένως 
συνταχθέντα κατά τόν μεσαιώνα καί βραδύτερον άκόμη, 
Ινθα αί αύταί λέξεις εύρίοκονταί χωρίς διά τούτο νά
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έμβάλωσιν είς ούδενός τόν νοδν τήν σκέψιν ότι αυτά 
είναι τής περσικής έποχής. Α ί γλωσσικοί έπιδράσεις, 
παρατηρεί, δέν είναι παροδικοί, άλλ’ όταν ξένα στοι
χεία άπαξ παρεισφρήσωσιν εις εν ιδίωμα παραμένουσι 
καί άφ’  οΰ έξέλιπον αί περιστάσεις αΐτινες παρεσκεύα- 
σαν ή  εΰνόησαν τήν είσβολήν. Είς τό ελεύθερον βασί- 
λειον τής Ε λλάδος έγράφησαν πολλαί τουρκικοί λέξεις 
μετά ιό  ι 8* ι ,  θ ά  προΰκάλει δέ σαρδώνιον γέλωτα δ 
φιλόλογος τοδ μέλλοντος όσ η ς άναλύων κείμενον τών 
ήμερων μαςπεριέχον τοιαύτας λέξεις ήθελε συμπεράνη 
έξ αΰτού καί μόνου δτι αί Ά θή ν α ι κατά τόν εικοστόν 
αίώνα έστέναζον υπό τόν όθωμανικόν ζυγόν.

, "Ο λα τά άραμαϊκά κείμενα τά ύπό τοΟ Βελέλη καταγ
γελλόμενα ώς πλαστογραφίαι διατελοΰσιν εις στενωτά- 
την σχέσιν μέ τούς βλακασιανούς παπύρους, ομολογεί 
δέ αυτός οΰτος ό Κερκυραίος φιλόλογος δτι, εάν τά  
έγγραφα τής Άσουάν δέν ¿χρονολογούντο διά τών 
ονομάτων τών Περσών βασιλέων, έκ πρώτης δψεως 
ήθελεν ώς ot άλλοι τά θεώρηση γνήσια κατατάσσων 
αύτά είς τήν εποχήν τών βλακασιανών παπύρων, τόν 
πέμπτον δηλ. μετά Χριστόν αίώνα. Τόσον μεγάλη είναι 
ή όμοιότης τών μέν πρός τούς δέ.

“Ο σαι πλαστογραφίαι αύτοϋ του είδους έγένοντο 
από τού ι SçS — ό Renan είχεν άποθάνη πρό πολλοΰ 
—  εχουσι βάσιν τήν έωλον ερμηνείαν ήτις τό 1878 
Ιδόθη είς τούς βλακασιανούς, καί ό Βελέλης άπέδειξεν 
δτι οί κερδοσκόποι οΐτινες εΐχον πάθη σκληρός τινας 
Απογοητεύσεις —  μία τούτων ώθησεν είς «ύτοκτονίαν 
τόν αρχηγόν τυ>ν —  ενεκα τού Clermont-Ganneau, 
έσκέφθησαν είς πάσαν περαιτέρω αύτών εργασίαν νά 
παράγωσιν άντικείμενα δυνάμενα νά κολακεύσωσι τήν 
φιλοτιμίαν του, καί πράγματι οσάκις αυτός έξέφερεν 
εικασίαν τινά άμφισβητουμέ»η»· υπό τών φιλολόγων 
¿κείνοι Ιφερον είς φώς iva πάπυρον ή μίαν ένεπίγρα- 
φον πλάκα παρουσιάζουσαν τήν λέξιν ή τήν φράσιν 
κατά τήν ύπό τού Clermont-Ganneaù άποδοθείσαν 
έίς αύτάς έννοιαν, μέχρις οΰ ή οΰτω παιχθείσα ίλαρο- 
τραγφδια περιεποίησεν είς αυτόν ΰπόληψιν άλανθά- 
στου καί πασά του γνώμη ¿θεωρήθη δόγμα πίστεως 
καί άνωτέρα συζητήσεως.

Ό  Βελέλης αίρει τήν φωνήν του εναντίον τής τερα- 
στίως ύπερβολικής βαρύτητος ή οποία άπονέμεται είς 
τάς εικασίας, καί έφιστρ τήν προσοχήν τών επιστημό
νων έπί τού κινδύνου δν διατρέχουοι στρεφόμενοι έντός 
τοιούτου φαύλου κύκλου. "Εν ύποπτον παράδειγμα δέν 
δικαιολογεί άλλο παρόμοιον, καί όταν μία είκασία 
έκφέρεται, ανάγκη νά περιμείνώμεν μέχρις οΰ άλλο τι 
παρέχον ασφαλή έ-χέγγυα γεγονότος άναντιρρήτου ελθη 
νά τήν υποστήριξή και τήν άναβιβάση είς τό έπίπεδο.ν 
τών βεβαίων καί άξιοπίστων γνώσεων. Ά ν τί τούτου 
«ϊιί μεγάλαι καί μικραί κεφαλαί» του κ. Krauss είργά- 
σθησαν περί τούς παπύρους κτίζουσαι άδιαλέίπτως καί 
άλληλοδιαδόχως έπί είκασιών λαμβάνουσαι —  τρόπον 
τινά παραγγέλλουσαι —  όοάκις παρίστατο ανάγκη, νέα 
ύλικά άπό τά εργοστάσια τών πλαστογραφίαν.

Ό  πάπυρος τού Στρασβούργου, όστις .«έξήλθε πολύ 
οίκτρώς» έκ τοδ έλέγχου του Βελέλη,. Ιθεσεν είς ένέρ- 
γειαν όλα τά  λεξικά τών οημιτικών καί άλλων γλωσσών, 
τό δέ Αποτέλεσμα τόσων κόπων είναι χάος. Ό  Euting  
άφ’ οΰ τό ¿κράτησε τέσσαρα όλα έτη είς τό σπουδα
στηρίου τουτό έξέδωχεν 5κων καί έκφράζων τήν ελπίδα 
ότι <εΐκοσιν οφθαλμοί ίσως θ ά  ΐδωσι κάλλιο»· τών 
ίδικώγ του δύο» καί ότι πολλά τά όποία είς αυτόν 
έμειναν σκοτεινά, ίσως θ ά  διαφωτισθώσιν ύπό άλλων. 
Έ ν  τή έρεύνη του ό Euting χρησιμοποιεί τό ν . Θουκυ- 
δίδην, άλλ’ αναφέρει τό πρώτον αύτοϋ βιβλίον προκει- 
μενου περί συμβάντος τοδ 410 π· Χ · καί συγχέει τάς 
σιταγωγούς όλκάδας μέ τάς πολεμικός ναός. Ό  Cler- 
mont-Ganneau γαυριρ, διά τό άνέλπιστον εύρημά, 

'ψάλλει παιάνας είς τήν ’Ακαδημίαν διότι ή δοξασία 
τΟυ περί Αραμαϊκών μνημείων τώρα πλέον άποδέικνύε-

ται ορθή. έρμη νεύει είς τό Collège de France κενώνων 
όλόκληρον σάκκον εικοτολογιών, φωνάζει διότι ή 
γαλλική κυβέρληοις δέν οτέλλει καί αύτή ερευνητής 
είς τήν χώραν τοδ Φαραώ πρός έκχωσιν άραμαϊκών 
θησαυρών, οί δέ παραφυλάττοντες πλαστογράφοι μα
καρίως μεταποιοδσι τάς είκαοίας είςάμμοσυμπιλήμαια  
έκ τών όποιων οί σοφοί τής Ευρώπης καί Αμερικής  
άνεγείρσυσι παμμεγέθη πυραμίδα, μέχρις οΰ μία πνοή 
τοδ Ίονίου προκαλεϊ τήν πτώσίν της, αυτοί δέ ούδέν 
μηχανώνται διά τήν σωτηρίαν τοδ οικοδομήματος, άλλ' 
έκπληκτοι καταφεύγουσιν έκαστος είς την Ιδιαιτέραν 
του κρύπτην καί σιγώσι.

Τ ό σύγγραμμα τοδ Βελέλη επιλαμβάνεται τοδ φιλο
λογικού ζητήματος ριζικως καί συλλήβδην, βλέπει τό 
σφάλμα καί ανατρέχει μέχρι τής πηγής του, δεικνύει 
που έγεννήθη, πώς διεδόθη, ποια κακά συνεπήγαγε. 
’Ανατέμνει διαμπερώ; καί πολλάς λεπτομερείας, άλλ’ 
άφίνει είς τόν αν αγνώστη»· νά συμπεράνη ότι Ιλαβε μέν 
ύπό σοβαρά»· Ιποψιν καί τάς άλλας, δέν Ικρινεν όμως 
αντάξιον τοδ θέματος νά εκπόνηση έργον τετρακοσίων 
σελίδων άντί διακοσίων. Τί άξίαν Ιχουσι τά φιλολογή- 
ματα τινών άποδεικ»·ύει διά τής παρατηρήοεως οτι είς 
έκ τών ερμηνευτών προσπαθώ»· νά δικαιολογήση ένα 
τύπον γραμματικόν —  τόν πρώτον ο οποίος διήγειρε 
τάς ΰπονοίας τοδ Βελέλη ώς πρός τήν γνησιότητα τών 
παπύρα»ν—  εκλαμβάνει ώ ς Απαρέμφατο»· ρήματος μίαν 
λέξιν ήτις Απαντρ ώς ούσιαστικόν είς άπαντα τά·χωρία 
τής Ίεράς Γραφής συμπεριλαμβανομένου και έκείνου 
τό όποιον ό  ερμηνευτής παραθέτει εις όποστήριξιν 
τής γνώμης του. ‘Ο Βελέλης δέν Αγ»·0«ί ότι έκτοτε ό 
περί οΰ ό λόγος προήχθη έξ ίιφηγητοϋ είς έκτακτον 
καθηγητήν γερμανικού πανεπιστιμίου· ο,τι ομώς τόν 
λυπεί είναι ότι βλέπει τούς άλλους Ιρμηνευτάς παρα- 
πέμπο»·τας είς αύτόν, ώς είς Αναμφισβήτητου κύρους 
αύθεντί«»·, διά τήν λύσιν τής βαρυσημάντου ταύτης 
απορίας.

Επικαλούμενος τήν εύθυκρισίαν τοϋ Αναγνώστου 
παρατηρεί ό Βελέλης ότι είναι αδύνατον ό  Πέροης  
σατράπης νά προέβη μέν, ώ ς πληροφορεί ή μάς ό 
πάπυρος τοδ Sachan, είς άφθονον αιματοχυσίαν « μ ω 
ρών τούς εγχωρίους διότι εΐχον κατεδάφιση τόν 
φαντασιώδη ναόν τών δήθεν έν Ελεφάντινη Εβραίω ν, 
νά ήρνήθη δέ είς τούτους τήν άδειαν τής Ανοικοδο- 
μήσεώς του, οί όποιοι έπί μακράν σειράν έτών οδυρο- 
μενοι καί όλολύζοντες ετρωγον ξηρόν άρτον καί μόλις 
ήτένιζον πρός τάς λιπόσαρκους παρειάς τών άκτε- 
νίστων γυναικώ»· των. Ό  Βελέλης άφίνει είς άλλας 
κεφαλάς νά  κατατρίβωνται συζηιοδσαι τά καθ’  έκαστα 
τοϋ μυθεύματος, άπό δέ τό ύψος τής σκΟπιάς του βλέπει 
ότι μεθ’ όλους τούς είς τά δύο ημισφαίρια γενομένόυς 
αγώνας ούδέν άξιον προσοχής έρρέθη περί τής θέσεως  
καί τής δράσεως τών διάφορων προσώπων τά όποία 
..μνημονεύονται είς τό καί ύπό γλωσσικήν Ιποψιν Αλαμ- 
πουρνέζικο αύτό έγγραφο»·, καί ότι ή επικρατούσα 
σύγχυσις είναι τοσαύτη ώστε ό  καθηγητής τής έβραιο- 
λόγιας είς τήν École des Hautes Études, θύμα καί 
αύτός έκ τών προιτων τής γενικής παραφοράς, περαί
νει τάς δημοσίους αΰτοϋ μελέτης έπί τών παπύρων 
άποφαινόμενος ότι τά άπό τούτων άναφυόμενα προ
βλήματα είναι πολυαριθμότερα έκείνων τά όποία ύπο- 
τίθεται ότι έλυσαν.

Είς τά Ανωτέρω φιλολογικά καί ιστορικά χρήσιμον 
είναι νά προστεθή ότι καί ύπό παλαιογραφικήν Ιποψιν 
τό ζήτημα έξητάσθη. Διά τής συγκρίσεως τών ένεπι- 
γράφω»· πλακών 8 (Βερολίνου) καί 9 (Καΐρου) έση- 
μειώθη ότι είναι Απολύτως αδύνατον είς τά 24 έτη τά  
διαρρεύσαντα μεταξύ αύιών (482 π. X . καί 45* π · Χ·) 
είς μίαν καί τήν αΰτήν λωρίδα γης τής Αίγυπτου Ο 
φοινικικός Αλφάβητος τής πρώτης νά ύπέστη τοιαύτην 
άλλοίωσιν ώστε »·ά λάβη τήν όψιν τοδ μεσαιωνικού 
τής δευιέρας· ή δέ άνάλυσι; μιας μόνον γραμμής τοδ
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παπύρου A  (47· π. X .)  δεικνύει ότι έκ 4 1 ψηφίων 
μόνον 4 άρχαΐζουοιν όπως δπως, ένφ όλα τά λοιπά 
ούδεμίαν ή  Ιλαχίστην παρουσιάζουσι διαφοράν πρός 
τά σήμερον έν χρήσει Ιβραϊκά στοιχεία. Ή  αύτή 
παρατήρησις Ισχύει περί τοδ όλου παπύρου καί περί 
όλων τών παπύρων, ό δέ Βελέλης έθεώρησε περιττόν 
νά πολλαπλασιάση τά παραδείγματα.

Ό  Krauss άπορεί πώ ς ό Βελέλης δέν προτείνει 
ίδικούς του τρόπους ά»·αγ»·ώσεως τών χρονολογιών, ή 
δέ άπάνιησις εί»·αι οτι διαφορά μιας ήμερα; καί δύο 
ή ένός καί δύο έτών δέν δύναται νά μεταβάλη τό 
αποτέλεσμα τοδ ΰπολογισμοδ. Συνέπεια τής έτερογνοο- 
μίας θ ά  ήτο μόνον ό μετατοπισμός μιας ανωμαλίας, 
ουδέποτε δέ η έξαφάνισις αύτής. Έ κ εί όπου ό  Sayce 
καί ό  Cowley άμφιταλαντεύο»·ται μεταξύ δύο ημερο
μηνιών ό  Βελέλης ¿δοκίμασε καί τάς δύο συμπεραίνων 
πάντοτε έπί τή βάσει τής έπιεικεστέρας. Ά λ λ ’ εκτός 
τούτου δέον νά σημειωθή ότι τά χρονολογικά πειρά
ματα διεξήχθησαν σχεδόν πάντοτε έπί έκείνων τών 
παπύρων ενθα αί ήμερομηνίαι δέν παρέχουσιν άσά- 
φειαν ή δυσκολίας άναγνωσεως.

Περί τής εφαρμογής τοδ ιρετοδς κύκλου εις τήν 
εποχήν τών παπύρων ό  Βελέλης Ιδήλωσε»· ήδη είς τό 
σύγγραμμά του (σ. ¡6 )  ότι τήν θεω ρεί παράλογον ανα
χρονισμόν, προσθέσας όμως ότι πρός Αποφίμωσιν τών 
οοφιοτευομένων ή άπόδειξίς του ώφειλε να ουμπερι- 
λάβη πάντας τούς τύπους, πραγματικούς καί ΰποθετι- 
κούς, τοδ εβραϊκού ημερολογίου τούς Ιχο»·τας ώς βάσιν 
τήν νέαν σελήνην συμπίπτουσαν μέ τήν Αρχήν τοδ 
^ιηνός. Ά π ο ρ ο ν  δέ είναι ότι ό Krauss δέν είδεν είς τό 
εργοντοδ Βελέλη (σ. 7 4 -7 7 )  πώς ό,τι υπό τοδ συγγρα
φ έας έλήφθη ώς άπλή ύπόθεσις διά τάς άνάγκας τής 
έξελέγξεως ο  καθηγητής τής αστρονομίας K nobel 
Ιθεσεν ώ ς τι βέβαιον καί ΰπάρχον ποιούμενος άνακοί- 
νωσινπρός τήν ένΛονδίνφ Royal Astronomical Society 
καθ’  ήν ύπέβαλε πίνακας δεικνύοντας τήν λειτουργίαν 
τοδ έβραιο- ιουλιανοδ ήμερολογίου ώ ς δήθεν έξάγεται 
έκ τών παπύρων τούτων τοδ πέμπτου π. X . αίώνος. Ό  
Βελέλης έκθέτει πως ό  K nobel Ιγινε θύμα τής εύπι- 
οτίας του εύσεβάστως κλίνων τήν κεφαλήν πρό τής 
αυθεντίας τών πλαστογραφημάτων καί όταν άκόμη τά 
εϋρισκεν άντιφάσκοντα πρός τό άβίαστον πόρισμα τών 
ΰπολογισμών του.

Δέν είναι άληθές ότι μέχρι τοδδε ό  Βελέλης εΰρε 
μόνον άντιφρονοδνιας καί Αμφιβάλλοντας. Πέντε σχε
δόν μήνας πριν προέλθη είς φώς τό άρθρο»· τοδ 
Krauss ή  έφημερίς τής Κοπεγχάγης Politiken τής ιό 
Σεπτεμβρίου έδημοσίευσε βιβλιοκρισίαν άποδεχομένην 
άνευ της ελάχιστης Ιξαιρέοεως ή Ιπιφυλάξεως πάντα 
τά είς τό σύγγραμμα τοδ Βελέλη λεγομενα περί τών 
παπύρων καί τών άλλων ζητημάτων, έπάγουσαν δέ 
ότι πας άμερόληπτος αναγνώστης θ ά  καταλήξη είς τό 
συμπέρασμα τοδ Έ λληνος (Graesk) φιλολόγου. Έ φ ερε  
τήν υπογραφήν τοδ Edvard Brandes άνατολιοτοδ Αρ- 
χαίας φήμης, ποιητοδ καί λογογράφου, νδν ΰπουργοδ 
τών οίκονομικών, άδελφοδ τοδ περιωνύμου κριιικοδ 
G eorg Brandes. Ε ίς τόν Brandes καί Krauss δύνανται 
νά προστεθώσι καί άλλοι οί όποιοι συνετάχθησαν μέ 
τήν γνώμην τοδ Βελέλη· ή  δέ άπό δύο έτών απόλυτος 
σιγή τών κορυφαίων τής έπιοτήμης κατά τής πλάνης 
τών όποιων άντεπεξήλθεν ό Βελέλης ούδέν άλλο φαί
νεται νά σημαίνη παρ’ ότι άναγνωρίζουσι καί αυτοί 
τήν ορθότητα τών παρατηρήσεων του.

Ό  Clerm ont-G anneau όστις τόν χειμώνα τοδ 
1908-09 άνέοκαψε τά  περίχωρα τής Άσουάν Ιλπίζων 
ότι ήθελεν εύρη άντίγραφον έβραιο-αραμαϊκόν τής 
Πε»·τατεύχου τοδ πέμπτου π. X . αίώνος έξέχωσεν 
άντ’  αύτοδ αιγυπτιακής τέχνης έργα κατά δεκαπέντε 
αιώνας αρχαιότερα. Ό  Sachau όστις πριν ό  Βελέλης 
προβάλη τάς ένστάσεις του είχεν έτοιμα πρός δημο- 
σίευσιν — ίσως δέ καί έκτυπώση—  ήδη κείμενα ίου-

δαιο - αραμαΐκά τής αύιής ύποπτου προελεύοεως τά 
κρύπτει καί ούδείς πλέον γίνεται πέρί αΰτών λόγος- 
Ά λ λ ’  ό Βελέλης όστις βλέπει «τάς μικρός κεφαλάς» 
έντρυφώσας άκόμη είς τήν πλάτην έπιμένει ότι’ χάριν 
τής έπιστήμης είναι άνάγκη νά τεθή τέρμα είς τήν 
άνώμαλο»· ταύιην κατάστασιν καί άπροκαλύπτως πλέον 
νά κηρυχθή ή αλήθεια. Ή  ερμηνευτική τής Παλαιας 
Διαθήκης καί αύτή ή ίοτορία τοδ χριστιανισμού πολλά 
εχουσι πάθη άπό τάς φαντασιώδεις εικασίας αί όποΐαι 
έστηρίχθησαν έπί τών σαθρών τούτων προϊόντων τής 
βιομηχανίας άσυστόλων κερδοσκοπώ»·, καί τό σκάνδα
λο»· πρέπει νά παύση ά»·ευ περαιτέρω αναβολής:

Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α

IX. Σ . Δέλτα : «ϋαιδιχες σελίδες : Για  τήν πατρίδα. — 
Ή  καρδιά τής βασιλοπούλας·». Τυπογραφείο Γ . Σ . 
Βελώνη. Λονδίνο.

Οκαλοτυπωμένος τόμος περιέχει ενα ιστορικόν 
διήγ»|μα κ’ ενα παραμύθι, γραμμένα άπό τήν 

κυρίαν Π . Σ . Δέλτα, πού ή φιλολογική της κλίοις δέν 
εξασΟένησεν άπό τάς Ασχολίας καί.τάς διασκεδάσεις 
λαμπρός κοινωνικής θέσεως. Κ ’ έξ αίτιας αύτοδ, άλλά 
μάλιστα έξ αίτιας τοδ όπλου καί χαριτωμένου υφους 
ενθυμίζει πολύ ή κυρία Δέλτα μερικάς εξαιρετικός 
γυναίκας τοδ Φαναριού, αί όποΐαι—  είς καιρόν πραγ
ματικής αριστοκρατίας —  άοχολοδντο μέ τά Ελληνικά 
γράμματα κ’  ¿μελετούσαν τήν ξένην φιλολογίαν καί 
έγραφαν όχι άκομψα ουτε καί περιττά διά ιήν εποχήν 
εκείνην.

Τ ό διήγημα «Γ ιά  τήν πατρίδα», βασιζόμε-νον είς 
μίαν ένδοξον σελίδα τής Βυζαντινής ιστορίας, έκείνην 
πού έσύνθεσαν οί θρίαμβοι τοδ Βασιλείου Βουλγαρο- 
κτόνου, είναι γραμμένον μέ αφηγηματικήν δύναμιν 
άξιοσημείωτον. Καί χωρίς καμμίαν ένοχλητικήν έπίδει- 
ξιν γνώσεων φανερώνει καλήν άντίληψιν τής ιστορικής 
έποχής. Αί περιγραφαί του είναι ώραϊαι, μολονότι θ ά  
¿ζητούσε κανείς άπ’  αύτάς κάποιαν λυρικήν εξαρσιν, 
που θ ά  Ιδιδε ζωήν καί τόνον είς τό σύνολον. Ή  ψυχο
λογία του είναι μετρημένη καί φυσική, χωρίς ομ ω ςνά  
έμβαθύνη είς τήν άνάλυοιν έκείνην, ή όποία δύναται καί 
μέ όλίγας άκόμη λέξεις νά είναι αποκαλυπτική τής 
ανθρώπινης ψυχής. Ή  πλοκή τέλός είναι τεχνική καί 
μόνον ή τελευταία παράγραφος, όλως διόλου Ιστορική 
καί άσχετη μέ τήν διήγησιν, ήμποροδσε καί ΐσώς Ιπρε- 
πεν (άπό τεχνικής άπύψεως) νά λείψη.

Τ ό  παραμύθι «ή καρδιά τής βασιλοπούλας» έχει 
όμοια συγγραφικά προιερήματα.καί όχι διαφορετικός 
ελλείψεις. Μό»·ον ό  μύθος δέν είναι ζωντανός καί δέν 
ένθυμίζει τήν δροσερότητα καί τήν χάριν τών μύθων, 
πού κάμνσυν τόσον βαθειά φυσιολατρικά και όμως 
τόσον γενικά συμβολικά τά έλληνικά παραμύθια.Άλλά  
ή εόρεσις ένός μύθου άρτιου καί πρωτοτύπου διά 
παραμύθι είναι πάντοτε κάτι έξαιρετικώς δύσκολο»·.

Καί μία πηρατήρησις διά τήν γλώσσαν; Είναι άπλή, 
ευκολονόητη, είναι όμως συχνά ξενική καί εχει λεξικάς 
άνωμαλίας, τάς οποίας μόνον ή συγγραφική χάρις τοδ 
συνόλου κατορθώ»·ουν νά κάμουν ανεκτός. Ή  κρίοις 
αύτή άπολύιως. Διότι σχειικώς πρός τόσα άλλα γρα
φόμενα δήθεν είς τήν λεγομένην δημοτικήν τό βιβλίον 
τής κ. Δέλτα είναι καί γλωσσικώς άνώτερον.

Γκαΐτε: « 'Ιφιγένεια έν Ταύροις*. Δράμα αί πράξεις 
πέντε. Μεταφραστική δοκιμή Κιοναταντίνου Χατξο- 
πούλου. Τνβίγγη, τυπογραφείο ’Ερρίκου Δαούπη, 
τοϋ νεεοτέρου. 1910.

Ο μεταφραστής τής ’Ιφιγένειας τοδ Γκαΐτε κ. Κ. 
Χατζόπουλος είναι γνωοτός καί Αναγνωρισμένος 

λογοτέχνης. Ευσυνείδητος είς κάθε έργασίαν του, σα
φής είς τάς άντιλήψεις του περί τέχνης, άκριβολογη- 
μένος είς τήν διατύπωΟιν κάθε ιδέας καί κάθε σκέψεως.
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Τ ό  προτερτμιατά του «ΰτά χαρακτηρίζουν καί τήν
μεταφραστικήν δοκιμήν, ώς τήν όνομάζει, τής ’Ιφιγέ
νειας τού Γκαίτε. Ά λ λ α  δι* Ιργοχ· τοιοΰτον, του όποιου 
ή άρχαιοπρέπεια είναι είς τό ύψος υπέροχου λυρικής 
έμπνεύσεως καί τού οποίου ή φιλοσοφική γνωμολογία 
εξωραΐζεται καί πλαίσιό νεται βαυμασία μέσα είς ψυχο- 
λογημένην δραματικότητα, δι' Ιργοχ· στηριγμέχ'ον είς 
τήν αρμονίαν τού στίχου καί τήν πλαστικότητα τού 
ύφους ενός F  καίτε, φαίνεται ότι τά  τόσα προσόντα 
τού μεταφρασιού δεν έφθαναν. Καί δι’ αύτό ένφ ή 
δοκιμή του κ. Χατζοπούλου είναι μία επαινετή καί 
πιστή μετάφρασις δέν άποδίδει όμως τό πρωτότυπον. 
"Εχει κάποιαν μονοτονίαν ρυθμού, χαλαρότητα ϋφους 
καί κιίποτε μαιανδρισμούς έκφράσεως, πού έλαττώνουν 
όλ’ «ύτά πολύ τήν έντύπωσιν άπό τό ώραΐον Ιργον. 
Ό  κ. Χατζόπυυλυς, ό τόσοι' δόκιμος μεταφραστής, 
δέν εφθασε νά μας άποδώση τόν Γκαΐτε. ’Αλλά τάχα 
θ ά  ήμποροΰσε καί κανείς άλλος άπό τούς τωρινούς 
μεταφραστάς λογοτέχχ·ας μας νά τόν άποδώση καλήτε· 
ρον αυτού ;

Κ ώ σ τ α ς  Ι Ι α ρ ο ρ ίτ η ς .  * Σ τά  α λ μ π ο ν ρ ο τ .  Ά & ή ν α  1 9 1 0 .

Τ Ο  μυθιστόρημά του, πού περιγράφει κυρίως τά  
* βάσανα καί τά μαρτύρια των σπογγαλιέων, δ κ. Κ. 

Παρορίτης τό Ιξέδωκεν είς βιβλίον. Καί ή Ικδοσίς του 
είναι πολύ δικαιολογημένη. Τό Ιργον του άξιζε ν ’από
κτηση πολλούς άναγνώστας, διότι δέν είναι στερημένον 
κάποιας φιλολογικής αξίας. Μυθιστόρημα (roman) 
βέβαια δέν είναι κατά τάς σημερινός συνθήκας καί 
αξιώσεις τής τέχνης. Τού λείπει συχνά ή τεχνική συνέ
χεια τής άφηγήσεως ήτοι ό άβίαστος συνδυασμός καί 
ή φυσική διαδοχή των γεγονότων. Τού λείπει επίσης 
ή παραστατική, ξεκαθαρισμένη καί ξεχωριστή ήθο» 
γραφία καθώς καί ψυχολογική άνάλυσις βαθύτερα. 
"Εχει όμως περιγραφικότητα καί δίδει κάποτε Αλη
θινός δραματικός σκηνάς, πού συγκρατούν τό ενδια
φέρον. Εξαιρετικά έν άπό τά κύρια πρόσωπα τού 
μύθου, ό Ικμεταλλευτής τών εργατών κεφαλαιούχος, 
είναι τόσον καλογραμμένος, ώστ' ένθυμίζει —  δχι μέ 
δυσάρεστον σύγκρισιν διά τόν κ. Παρορίιην —  κάποι
ους άναλόγους δυνατούς τύπους, ζωντανευμένους μέσα 
εις τά μυθιστορήματα τού Γκόρκι.

Τό εργον έγινε μέ προθέσεις ρεαλισμού. Τόσον 
ομως είναι σπρωγμένα τά επεισόδια καί τόσον σωρευ- 
μεναι είς αύτό αί λυπηραί περιπέτειαι, ώστε καταντφ 
ρωμαντικόν. Κάτι περισσότερον μάλιστα. Τ ό αλλεπάλ
ληλον των έπεισοδίων,πούή εύρεσίς τωνάποδεικνύει γο
νιμότητα άλλά καταντφ καί αδυναμία τρΟ συγγραφέως, 
ή βιαστική περιγραφή καί ή συχνή μετάπτωσις σκη
νών κάμνουν τό εργον νά εχη μεγάλος αναλογίας μέ 
ταινίαν κινηματογράφου. Κ αί τούτο βεβαίως δέν είναι 
αλήθεια καί δέν είναι τέχνη. —  Ά ν  είς ταΰτα προσ- 
τεθή κάποια άδυνομία προσωπικού συγγραφικού ύφους 
(style) εχομεν όλμς σχεδόν τάς ελλείψεις τού έργου, 
τό όποιον μ ’ δλα αύτά απομένει άσυγκρίτως άνώτε- 
ρον άπό τά λεγάμενα άναγνώοματο. τού καθημερινού 
καί τού περιοδικού τύπου.

Διά τό κακόν τυπικόν πολλών λέξεων (άγωνιώδικα, 
πίμενε κτλ.) καί τήν σφαλερόν άλλων γραφήν (καπι- 
νάδα άντί κα|ΐινάδα, μουράλιο άντί μουράγιο κτλ.) δέν 
άξίζει νά γίνη μεγάλος λόγος. ’Αποτελούν' ιδιαίτερον 
γνώρισμα καί χαρακτηριστικόν τής παραδόξου γλωσ- 
σικής σχολής. APETAS

Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Α

ΚΑΤ’  άνακοίνωσιν πρός τόν καθηγητήν κ. Ν . Γ. 
Πολίτην τού διευθυντοΰ τών κεντρικών ελληνικών 

σχολών ‘Ρόδου κ. Δ. Άναστασιάδου, εύρέθη ύπό εργα
τών σκαπτόντων είς τό μέσον τής παρά τήν Ν Α  πλευ
ράν τής πόλεως ‘Ρόδου παραθαλασσίας πεδιάδος, κατά 
την είς τήν κώμην Κοοκινού άγουσαν οδόν, μαρμα-

ρίνη βάσις Αγάλματος μήκους ο,ύο μ. περίπου καί 
ωμούς o, jo  μ. φέρουσα τό Ιξής έπιτύμβιον επίγραμμα,

Οΰ t i  σ ε  νώ νι,μ νον  κ ρ ό ίΐιε ι τ ό δ ε  δω ςί& ος α ίη ς 
ο ή μ α  π ερ ί τρ α φ ερ ή ν  σ η κ ά μ ε ν ο ν  σ κ ιλ ό δ α ,

Ε ύμοίρεο, Α ρίδιικες* Λ π οφ ΰιμ ένοιο  δ ε  σεΐο  
μείΧια και πβΧ ανους έ μ  π υ οί βοΧΧόμβΟα 

ά ζό μ ε ν ο ι  Μ ούσαις, ι ό ν  Α οίδιμ ον  « I  σ ε  τ ι β η ν ο ϊ ;  
χερσί π Χ α τω ν είον ς Ü Qryuv ί  α '  άτραπ ιχοΰ«.

Τ ό επίγραμμα τούτο, ώ ς έμφαί\·εται έκ τού τελευταίου 
μάλιστα στίχου, άναφέρετσι είς τόν ‘Ρόδιον φιλόσοφον 
τής μέσης ’Ακαδημίας Άριδείκην, μαθητήν τού Ά ρ -  
κεσιλάου, άποθανόντος πιθανώς τφ  ΐ 4Ι/ 24° -  Ώ ς  έκ 
τού σχήματος τών γραμμάτων συνάγεται, μάλιστα, τού 
ζ  ( Τ ) ,  ή επιγραφή είναι τού τέλους τού F ’ αΐώνος. 
~Οίεν συμπίπτουσιν οί χρόνοι. Φαίνεται δ ’ έκ τού 
καθορισμού τούτου τής χρονολογίας τής ακμής τού 
φιλοσόφου, δτι ουτος καί ό ύπό του Πολυβίου Δ ’ 52>2 
μνημονευόμενος πρεσβευτής τών ‘Ροδίων έίς τούς Βυ· 
ζαντίους Άριδείκης είναι τό αύτό πρόσωπο'·- Γίνεται 
δέ γχωστόν καί τό όνομα τού πατρός αύτοΰ· άλλον 
Εύμοιρον έγνωρίζομεν μέχρι τοΰδε Πάριόν τινα ίΐυ- 
θαγόρειον φιλόσοφον.

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Τ Ε Χ Ν Η  Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Η

Σ η μ ε ίω μ α  σ τ η  μ ε τά φ ρ α σ η  τή ς  ‘'Ε ρ ιφ ύ λ η ς · .

Ι_1 μετάφραση τής «’Εριφύλης» δόθηκε στά < Πανα- 
* * θήναια» βιαστικά, γιά νά κρατηθή ή ίιπόοχεσή 
μου πρός τήν κυρίαν Αύρα Θεοδωροπούλου, τήν ευγε
νική μας συντρόφισοα στην αγάπη τής Τέχνης. Καί 
γι’  αύτό δέν πρόφτασα νά κοιτάξω καί νά ξανακοιτάξω  
τή δοκιμή μου, μήτε νά τή συνοδέψω, καθώς ήθελα, 
μέ κάποια σχόλια καί σημειώματα, πού είναι σάν απα
ραίτητα γιά έργα καθώς ή «Ε ριφύλη», έργα πού μέσα 
τους σφιχτανταμώνουν έμπνευση καί μάθηση, μελέτη 
καί συγκίνηση, ποιητική καί κριτική τέχνη, καί πού 
είναι δχιτόοο σά λάλημα, δσο σάν άντιλάλημα φωνών 
άλλων καί συμπλήρωμα, άπάνου σέ κλασσικά παρα
δείγματα. "Επειτα ή « ’Εριφύλη» είναι γιά μένα τάρι- 
στούργημα τού Μωρεάς, γιατί νομίζω πώς τό ποίημα 
τούτο ζωηρότερα ξεχωρίζει τόν ποιητή. Τήν «Ε ρ ι
φύλη» θ ά  μπορούσαμε νά τήν πούμε ποίημα βιργι- 
λιακό, καθώς, κι άπό μιάν άλλη του όψη, ποίηρα ά τιιο -  
μηριχό. Γιατί φαίνεται πώς γράφτηκε σάν απόκριση 
στό στίχο τού Λ  τής 'Οδύσσειας :

Μοίραν τε Κλυμένην τε ΐδον, στυγερήν τ ’  Έ ρ ιφ νλ η ν, 
ή χρυσόν φίλου άνδρός έδέξατο τιμήεντ«..

"Η , καθώς μεταφράζει ό  Πολυλάς,

Ή  Μαίρα καί ή Κλυμένη αυτού φανήκαν, κ 'ή  Εριφύλη  
ή μισητή, πού πρόδωσε τόν άνδρα γιά χρυσάφι.

‘Ο  ποιητής, σά νά παίρνη θάρρος κι άπό τό Βιρ- 
γίλιο, πού μέοα στό τέταρτο χιλιόκαλο βιβλίο τής 
Αίνειάδας αναφέρει μέ συμπάθεια τήν ήρωΐδα.

. . .  mcestauique Eriphylem  
crudelis uati monstrantent vulnera.. .

«Τή θλιθερή, τήν πονεμένη, καθώς θ ά  λέγαμε, 
’Εριφύλη πού δείχνει τή λαβωματιά πού τής άνοιξε τό 
σκληρό της π αιδί.. .» 1

Ό  νέος ποιητής, αντίθετα πρός τό μεγάλο της τόν 
κατήγορο, βάλθηκε νά ξαναστυλώση τήν υπόληψη τής 
πολυξάκουστης κολασμένης τού αρχαίου κόσμου, καί 
ξέρουμε πόοο άπλός, τρυφερός, πειστικός μέσα στήν 
όλιγολογία του, δείχνεται τής αμαρτωλής ό Απολογητής.

Τ ά  σχόλια καί τά σημειώματα τού μεταφραστή θ ά  
επρεπε νάπλωθοΰνε κι άπάνου σέ ώρισμένα πρόσωπα 
πού Αναφέρει κσί σέ λόγια πού ρίχνει ό  βιργιλιακός

1 Τήν Ιστορία τής Εριφύλης ^πονοητιχά χήν άναφέρέι 
μι ό Δάντης στύ δωδεχαχο τραγούδι τού ° Καθαρτήριου, ν

Τ δ άριστούργημα τον Μ«ορονάλ* : «Καί δ ήλιος έκοιμήδη τής Άδριατιχής...

ποιητής, καί πού θάπρεπε χ·ά ξηγηθοΰν. Ί σ ω ς  άλλοτε, 
μέ άλλην ευκαιρία. Μ ά κάτι τι μονάχα είνε χρεία νά 
συμπληρώσω καί νά διορθώσω έδώ. Ό  ποιητής τε
λειώνει μέ τέσσερους στίχους, πού, καθώς μάς δείχνει 
τυπώνοντας τους μέ ιταλικά οτοιχεία, τούς δανείστηκε 
άπό τόν άλλο τόν τραιό , άπό τό Δά'·τη. Οί τεσσεροι 
στίχοι είνε μεταφερμένοι άπό τό πρώτο τραγούδι τής 
«Κόλασης», έκεΐ πού ο  Φλωρεντινός ψάλτες Αναγνωρί
ζοντας το δάσκαλό του, ξεχύχεται χαιρετώντας τον :

Or se’ tu quel Virgilio, e quella fonte 
Che spande di parlar si largo fiume ? . . .

. . .  O degli altri poèti onore et luise,
Vagliam i il lungo studio e il grande amore 
Che mi à fatto cercar lo  tue volu m e.. .

Θ ά μπορούσε, προσεχτικώτερα, τό τε
λευταίο τετράστιχο τής «Εριφύλης» νά 
μεταφερθή στή γλώσσα μας έτσι:

«Πατέρες, ξακουστοί σοφοί, πηγές τού 
τραγουδιού, —  φως καί καμάρι τών ποιη
τών τών άλλων, —  στηρίχτε τό άδύνατο, 
κι’ άς μού λογαριαστή —  κι ό πόθος πού 
νάποζητώ τά έργα σας μέ κάνει.»

ΚΩΣΤΗ 2 ΠΑΛΑΜΑ2

IiP ïE T A I είς τάς Α θή ν α ς «Πρότυπο 
Δημοτικό Σχολείο». Σκέψεις πρακτι

κοί, έθνικαί,— τό Ιπίθετον όχι μέ τήν 
έλαφρότηια πού τό  μεταχειριζόμεθα σέ 
κάθε ψύλλου πήδηιια —  ώδηγησαν ολί
γους άνθρώπους να κάμουν αύτό πού 
ώφειλε νά τό κόμη ή Πολιτεία. Σημαιο-

Κόροι οί όλίγοι. ”Οπως πάντα. "Α ς  άκο- 
>υθήση τό έπίσημον Κράτος.
Ο ί όλίγοι αύτοί έσκέφθησαν ότι ή  δη

μοτική παιδεία, πρώτη αύτή, έπειτα άπό 
τό σπίτι, Ανοίγει τόν δρόμον τόν Αληθι
νόν εις τήν μόρφωσιν τού παιδιού, είς 
τήν διάπλασιν τού πολίτου. Είπαν: «‘Η  δημοτική μας 
παιδεία, όλοι τό ξέρομε καί τ ’ ομολογούμε, τίποτα δέν 
κατορθώνει. Φταίει σέ τούτο ή μέθοδος τής διδασκα
λίας; Φταίνε τά διδακτικά βιβλία ; Φταίει ή ταπεινή 
θέση καί ή παιδαγωγική άμορφωσία τού δασκάλου ; 
Φταίει τίποτε άλλο βαθύτερο, ριζικώτερο, όργανικώ- 
τερο; Κ ’ έμεις τό λέμε, πώς όλα θ ά  φταίνε. Μ ά προ
πάντων καταχΌηοαμε πώς τά πρώτα νοήματα δέ μπο
ρούν νά ξυπνήσουν στό μυαλό τού παιδιού παρά μέ τό

γνώριμό του γλωσσικό ύλικό. Κ αί κατα
νοήσαμε ακόμα τήν άνάγκη έπί τέλους 
ν’ άποδειχθή πειραματικά μέ ποιό πρό
γραμμα, μέ ποιά μέθοδο, μέ ποιά βιβλία, 
τό πώς θ ά  μπορούσε τό δημοτικό σχο
λείο, τό νεοελληνικό, νά έκπληρώση τόν 
τρισμεγάλο σκοπό του.»

Καθένας, όλοι, άς ένθαρρύνωμεν τό 
Ιργον. ‘Ο  κόομος νά μήν άδιαφορήοη. 
Ν ά  μή καταδικάση έκ προκαταλήψεως. 
Διαβάσετε τό πρόγραμμα πού έτύπωσαν. 
Ή  σκέψις τών ανθρωπων αύτών, κλείει 
μέσα της τήν εύχήν όλων: νά βγή τό 
παιδί άπό τό σχολείο μέ «ανεπτυγμένο 
χαρακτήρα καί νόηση, μέ τήν όρεξη καί 
τή δύναμη νά μάθη, γιατί θ ά  κατέχη καί 
τό όργανο κάθε προόδου, τή μητρική του 
γλώσσα».

Τ ό Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο είναι 
τό άνθος έργασίας, σκέψεως μελετημέ
νης. Ούτε ήμπορούοε νά σταματήση ή 
’Ιδέα στή μέση τού δρόμου της. Προχω- 
χωρεί, φωτεινή πάντα, νά δώοη είς τό 

Εθνος τήν αλήθειαν καί τήν ζωή'··

ΜΙΑΝ άστειοτατην φάρσαχ· έπαιξαν μερικοί Παρι- 
οινοί καλλιτέχναι είς βάρος τών «Ανεξαρτήτων», 

τώχ· όποιων τό φειεινό Σαλόνι περιέγραψε τελευταίως 
ό συνεργάτης μας "Ιων. ’Α ξίζει τόν κόπον νά τήν 
άναφέρωμεν, καί μάλιστα είκονογραφημένην.

Πριν άνοιξη τό Σαλόνι, τών ’Ανεξαρτήτων εστάλη 
είς διαφόρους εφημερίδας Ινα φλογερόν μανιφέστο, 
προκηρύσσον τήν αίσθητικήν τού «ύπερβολισρυύ». 
Τήν υπέγραφε ό μέχρι τοΰδε άγνοιστος, άλλά μέ ονομα 
πολύ ευηχον προικισμένος ζωγράφος Ίωακείμ-Ραφαήλ  
Μπορονάλι. Κ ’ ελεγε μεταξύ άλλω ν: « Ή  υπερβολή 
είς όλα τά πράγ;ιατα είχ’αι ή μόνη δύχ·αμις. Ό  ήλιος 
ποτέ δέν 'είναι παραπολύ φλόγινος, ούτε ό ουρανός 
παραπολύ πράσινος, ούτε ή μακρυνή θάλασοα παρα-

Πώς έζωγραφήΟη τό 6οιοτοχ>ργημα τού ΜπορονάΧχ.

πολύ κόκκινη, ούτε τό σκοτάδι παραπολύ μαύρο . . . 
*Ας κρημνίοωμεν τά άνόητα μουσεία, άς λακπατή- 
σωμεν τάς άτιμους ρουτίνας έκείνων πού κατασκευά
ζουν κουτιά γιά ζαχαρωτά . . . Κάτω αί γραμμαί, 
κάτω οί κυματισμοί, κάτω τό ψιλοδούλευμα, καί ζήτω  
ή θάμβωσις, τό χρυσοσπινθήρισμα! »

Μετά μίαν εβδομάδα, είς τό Σαλόνι τών ’Ανεξαρ
τήτων, οί θηρευταί τής πρωτοτυπίας, έστέκοντο καί 
έθαύμαζαν εκστατικοί ενα λαμπρόχρωμον πίνακα,
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όπου τά κόκκινα, τά πράσινα καί τά. γαλάζια, Αφηνια
σμένα καί χειράφετα άπό κάθε κανόνα καί γραμμήν 
.¿πραγματοποιούν τό έξωφρενικόν κήρυγμα τού Μπο- 
ρονάλι. Ή  εικόνα Ιφερε τήν δπογραφήν τού νέου 
προφήτου τής Τέχνης, καί τήν ποιητικήν επιγραφήν: 
«Καί ο ήλιος έκοιμήθη Ιπί τής Άδριατικής . . . »

’Εκείνοι όμως πού ¿θαύμαζαν τό άριοτούργημα, 
δέν είχαν προσέξει όχι χό όνομα Μπορονάία ήχο δια- 
φανέοτατος άναγραμμαχίομός τού . . . .  Ά λ ι μ π ο ρ ο ν ,  

.όπως έπονομάζουν όΐ Γάλλοι τόν γάιδαρον,— κάτι 
οάν τό δικό μας Κύρ-Μένχιος.

Πραγματικώς τήν περίφημον ¿κείνην εικόνα τήν 
είχε ζωγραφίσει ένα γαϊδουράκι μέ τήν ουράν του. Δύο 
η τρεις συνεργάται τής σατυρικής έφημερίδος «Φαν- 
τάζιο» καί άλλοι καλλιτέχναι έπήραν τό γαϊδουράκι 
ένός ταβερνάρη τής Μοντμάρτρης, τού Ιδεβαν εις τήν 
ούράν ένα μεγάλο πινέλο, καί τό έστησαν εμπρός εις 
μίαν καρέκλαν πού έχρησίμευεν άντί όκρίβαντος διάνά  
οχηρίζη μίαν λευκήν οθόνην τής ζωγραφικής. Τό γαϊ
δουράκι κουνώντας τήν ούράν του περιέφερε τό πινέλο 
πού «φρόντιζαν οΐ συνωμόται νά τό βουτούν κάθε τόσον 
είς διάφορα ελαιοχρώματα, κ  ¿ζωγράφισε νεωτεριστι- 
κώταχα, σύμφωνα μέ τάς Ιδέας τού Μπορονάλι, τό πώς 
ό ήλιος έκοιμήθη είς τήν Άδριατικήν.

Τό γεγονός έπιστοποιήθη διά πρωτοκόλλου συντα- 
χθέντος.έπί χαρτοσήμου ύπό δικαστικού κλητήρος, 
καί, όταν αργότερα άπεκαλύφθη ή πατρότης τού αρι- 
σιουργήματος, όλος δ καλλιτεχνικός κόσμος είς τό 
Παρίσι άλάλαζεν άπό χά γέλοια.

Α Ρ Γ Α  μάς έρχονται άπό τό Παρίσι οι στίχοι αύτοί 
/ " »  τού κ. Μ. Μαλακάση.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 
Τόρα σ’  εύλάβεια μνήμης, ώ ’Απολλώνιε ζήσε,
Νέος μαζί κΓ άρχαΐος —  μιά λύπη, μιά χαρά —  
Σάν άπ’ τόν Πραξιτέλη μαρμαρωμένος νά είσαι 
Καί σάν ζωγραφισμένος άπ’  τό Λα-Γκανταρά. 
Ποβίοι, 19)2 Μαΐου 1010. Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

Ό  Λ α-Γ κανταρά είναι, ώς γνωστόν, παρισινός ζ ω 
γράφος, διάσημος διά τάς φυσιογνωμίας των συγχρό
νων λογίων και καλλιτεχνών πού ζωγραφίζει μέ άπλάς 
γραμμάς.

ΕΝΑ επίγραμμα του κ. Πολ. Δημητρακοπούλου πού 
έδημοσιεύθη είς χάς «Α θή νας* ζωγραφίζει μέ δύο 

πινελιές τήν πολιτικήν κατάστασιν :

Δύο έχουν κυβερνήτας οΐ Κορφοί έκ τών μεγάλων, 
Κάπο νχ” Ίστρια τόν εναν, Κόπο ντ’ "Οπερα χόν άλλον

ΜΕ δυό λόγια, τά μεγάλα γεγονότα τού δεκαπενθη- 
ρου : Άπέθανεν ό βασιλεύς Έδουάρδος Ζ ’ τής 

Αγγλίας καί τόν διεδέχθη ό  υίός του Γεώργιος Ε '. Ό  
βασιλεύς μάς θά παραστή εις τήν κηδείαν ιού Έδουάρ- 
δου. Ή ρχισεν ή Κρητική Έθνοσυνελευσις· οί Μουοουλ- 
μάνοιπληρεξούσιοι διεμαριυρήθησαν άσκόπως διά τόν 
όρκον πού έδωσαν οΐ Χριστιανοί είς τόν βασιλέα 
Γεώργιον, "Εγιναν οί φειεινοί Πανελλήνιοι Αγώνες. 
Έξεκαθαρίσθησαν «6ό· τόσοι άξιωματικοί τού στρατού 
τής ξηράς. Έφάνη ό κομήτης τού Χάλλευ.

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

Ό  συνεργάτης μας κ. Θ . X . Φλώρας, τού όποιου 
ωραίας μεταφράσεις άπό τά Δοκίμια τού Έ μερσω ν  
¿δημοσίευσαν καί θ ά  δημοσιεύσουν άκόμη τά «Πανα- 
θήναια», αγγέλλει ότι εκδίδει είς τόμον, με προλεγό- 
μενά του, τά «Λόγια τής ψυχής καί τής Α γάπης» τού 
Ιδίου μεγάλου συγγραφέως. Τιμή Ικάστου αντιτύπου 
γρόσια ι2,είς χό βιβλιοπωλείο»Δεπάστα-Σφύρα-Γεράρ- 
δου (Γαλατάν Κων)πόλεως, όδόν Μαχμουδιέ, 5)-

ΊδρύΘη είς τά, ’Αθήνας «Σύλλογος τών Φίλων τής 
Ίοτορίας» μέ σκοπόν νά Ινθαρρύνη πάσαν εργασίαν 
ιστοριογραφικήν, ιστοριοδιφικήν, ή λογοτεχνικήν, ιστο
ρικήν έχουσαν βάσιν. Διαρκή μέλη τού διοικητικού 
συμβουλίου του έξελέγησαν οί κ. κ. Μ . Εύαγγελίδης, 
I . Ζερβός, Ά ρ . Κουρτίδης, Γρ. Ξενόπουλος, Κ. Παπα- 
μιχαλοπουλος, Κ. Ράδος καί Δημ. Γρ. Καμπούρογλους, 
όστις είναι καί Διευθύνων Σύμβουλος.

Ν έα μουσικά έργα τού Μ . Καλομοίρη έκδίδονται 
ένχός όλίγου- Έ ν α ς τόμος «Κομμάτια, πιάνου» καί δύο 
τόμρι τραγούδια γιά μιά φωνή μέ πιάνο μέ τόν γενι
κόν τίτλον «’Από χώρες καί χωριά». Ο ί χρεϊς τόμοι 
μαζί θ ά  πωλοΰνται πρός φρ. 12.

Είς τό τεύχος τού Μαρτίου τού άγγλοφώνου «'Ε λ 
ληνικού Κήρυκος» τού Λονδίνου δημοσιεύεται μετά- 
φρασις τού «Πλατάνου» άπό τόν τόμον «Σάν Ζωή καί 
σάν Παραμύθι» τού διευθυνιού μας κ. Κ . Μιχαηλίδη.

Π Ρ Ο Τ Ο Μ Η  Τ Ο Υ  Σ Ο Λ Ο Μ Ο Υ  Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι Σ
Τ ρ  π ρ ω τ ο β ο υ λ ία  τών « ϋ α ν α θ -η ν α ίω ν  

— άόεία τον Ύζτονογείον — »
Έ κ  προηγουμένων εισφορών. . . Δρ. 2,551.25
Φ. Π . Φλωρίδης, έκ Κων/πόλεως » 5·—
Σύλλογος «Π όντος», Μερζιφούντος. » 16.40

Δρ. 2,572.6s

Τ ό άπαιτούμενον ολικόν ποσόν είναι. 3,500 περίπου. 
"Υπολείπονται περί τάς 9®°· Καί τό ύπενθυμίζομεν είς 
όλους. 'Ό λοι έζησαν καί ζοϋν μέ ιούς στίχους τού 
ύμνητού τής ελευθερίας.

Α ί είσφοραί στέλλονται είς τά γραφεία τών « Πανά- 
θηναίων», όδός Άριστοτέλους 35-

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

ΠΑ2ΧΑΛΙΝΟ ΑΥΓΟ, δπδ Ή).ία Κουμίνάχη.


