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Α ί περί Ροδόλφου ΕιιοΙίβη πληροφορίαι ιών 
φίλων μου, οΐτινες πρό εμού είχον διαμείνει 

έν Ίένφ, ήσαν όλως άόριστοι καί ολίγον άντι- 
φατικαί. Οί μέν μού παρέστησαν αύτόν ώς δυσ- 
ληπτον καί άσυνάρτητον καί τον συνέκριναν μά
λιστα πρός παλαιότερόν τινα καθηγητήν μας εν 
Άθήναις, δσχνς είς εν μάδημά ίου, ήδΰνατο νά 
άρχίση άπό την Ιρμηνείαν χωρίου ιινός του Θου- 
κυδίδου, νά άνέλδη είς την δημιουργίαν του κό
σμου, νά έκδράμη μέχρι ιοΰ άραβικοΰ πολιτι
σμού, νά άναλυση τον Βουδισμόν καί νά κατα- 
λήξη είς τό άνατολικόν ζήτημα. "Αλλοι πάλιν 
είχον τήν εντόπωσιν, 
δτι άποκλίνει είς τήν 
θεολογίαν καί είναι εί
δος τι χριστιάνοφιλο- 
σόφου, χωρίς τίποτε τό 
ιδιαίτερον, καί τρίτοι 
τέλος μου έλεγον, δτι 
είναι μέν άξιόλογος φι
λόσοφος, «λλ* ανωφε
λής είς τήν διδασκαλίαν, 
διότι τίποτε το ωρισμέ- 
νον καί συστηματικόν 
δέν δύναταί τις νά άπο- 
κομίση έξ αυτής. Μο
λονότι δέ αί πληροφο- 
ρίαι αΰται δέν ήσαν κα
δόλου ένόαρρυντικαί, 
εν τοΰτοις ήμην απο
φασισμένος νά άκοΰσω 
αυτόν. Ή  μεγάλη αί
θουσα τού νεόδμητου 
Πανεπιστημίου, δπου 
έμελλε νά άρχίση τάς 
παραδόσειςτου κατά χό 
Ιξάμηνον τούτο, ήτο

πλήρης' αί ύπερτετραχόσιαι δέσεις είχον κατα- 
ληφθή καί πολλοί ίσιαντο δρδιό.ι. Άνέμενον κάί 
Ιγώ μέ αόριστον τινά προσδοκίαν τείνουσαν 
μάλλον πρός τήν άπογοήτευσιν. Έφανταζόμην 
ή άφηρημένην τινά καί άκατάληπτον γερμανι
κήν ιδεολογίαν ή τετριμμένην καί άνιαράν επα
νάληψη1 τών γνωστών φιλοσοφημάτων; "Οταν 
παρήλδε τό περίφημον ακαδημαϊκόν τέταρτον 
τών γερμανικών πανεπιστημίων,' ή παρά . τήν 
έδραν δόρα ήνοιξε καί ένεφανίσθη μέτριος τό 
άνάστημα <5 "Οϋκεν. Μέ βήματα βιαστικά άνέβη 
εις τό βήμα. «Είναι ωραίος», ήκουσα νά λέγη 
ό πλησίον μου καθήμενος, καί αυτή ήτο καί 
ή ίδική μου άμεσος έντυπωσις.

Ή  εύηχος καί έντο
νος φωνή του διεχιίδη 
ώς γοητεία είς τήν αί
θουσαν. Τήν έδραν κα
τείχε καί συνεκλόνιζε 
μία νευρώδης ζωή, τήν 
οποίαν δέν έπερίμενε 
κανείς έκ πρώτης δψεως 
άπό τό γηραλεον εξω
τερικόν.Ή κεφαλή πάλ- 
λευκος ώσεί φωτοστε- 
φανωμενη, είχε κάτι 
από τήν Ιλαράν γαλή
νην τής αληθούς φιλο
σοφίας. Τά βαθυγά
λανα μάτια, οσάκις άπό 
καιρού είς καιρόν διη- 
νοίγοντο, τίποτε ώρι- 
σμένως Ικ τών εν τη αι
θούση δέν έβλεπον,άλλ’ 
ήσαν πάντοτε βυθισμέ
να είς τήν βαθεΐαν ένό- 

. ρασίν των πρός κάτι 
νοητικόν καί άπόκο- 
σμον. Τό πάν έν αύτφ 
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παρηκολούθει την έξέλιξιν τής Ιδέας. Το πρόσω- 
πόν του Ελάμβανεν δλας τάς εκφράσεις, αγωνίας, 
χαράς, γαλήνης, μεγαλείου π νευματικού. 'Η  φωνή 
του μουσική τής ιδέας, αί χεΐρες του «α'ι aî κι
νήσεις του ζωγράφοι «ύτής, ή εκφρασίς του καί 
ή στάσις του ζωή.

Έδίδασκεν Ιστορίαν τής φιλοσοφίας : Ό σον  
Ιπροχώρει το μάθημά τού̂  'ήσθανόμην κάτι νά 
δένη τήν ψυχήν μου καί νά την υψώνη, Ό  
Όϋκεν κατέχει τήν φιλοσοφικήν εύγλωττίαν, 
Ισκεπτόμην, είναι ό γόης ζωγράφος τών Ιδεών, 
άλλ’ δμως ή διδασκαλία'του ήτο κάτι πλέον 
από άπλά λόγια Ενθουσιαστικά. Καί αυτό τό 
μέγα κάτι τό ψυχοκινητικόν, ήτο δτι εΙς τήν πα- 
ράδοσιν τού Όϋκεν ή φιλοσοφία εγίνετο. δράμα, 
καί Εκείνος, δραματουργός-καί τραγικός υποκρι
τής συγχρόνως, ενήργει επί τών ψυχών τών 
άκροατών του με τήν άμεσον συγκίνησιν τής 
ζωής. Διότι Ó ίδιος έζη δ.ιαδοχικώς μέ τήν σκέ- 
ψιν τού Πλάτωνος, τού Άριστοτέλους, τού Αυ
γουστίνου, τού Descartes, τού Kant, τού Hegel, 
καί τά παγκόσμια καί αιώνια προβλήματα, δσα 
¿τάραξαν τάς διανοίας εκείνων, άνέζων καί εδέ* 
νοντο ώς πράξεις τραγικαί.

Εϊς δλον τό είναι του ενεσαρκώνετο ή Εσωτε
ρική πάλη τών μεγάλων πνευμάτων, δσα ενη- 
τένισαν τήν ζωήν τού σύμπαντος καί ήθέλησαν 
νά άνεύρωσι τά δριά της καί τούς νόμους της, 
τών μεγάλων ψυχών, δσαι Επόθησαν μέ τούς πό
θους καί έπόνεσαν μέ τούς πόνους δλης τής 
άνθρωπότητος καί Επεζήτησαν τήν άπολΰτρωσίν 
της καί Επανελαμβάνετο πρό των άκροατών ή 
μοιραία τραγφδία τού ανθρωπίνου πνεύματος, 
ή τραγφδία τού αΙωνίως λυομένου καί αίωνίως 
δεσμώτου Προμηθέως.

Καί δταν έπειτα αυτός ό ίδιος-Εδίδαξε καθα-- 
ράν φιλοσοφίαν καί έτόνισε τό ήρωϊκόν «πρέ
πει», τό «πρέπει νά ύπάρχη δ δρόμος τής άπο- 
λυτρώσεως», κατώρθωσε νά έμπνευση εις τούς 
άκροατάς του δν δχι τήν πεποίθησιν τού λυτρω- 
[ΐοΰ, άλλ’  δμως τούλάχιστον τόν Ενθουσιασμόν 
καί τήν πίστιν εϊς τόν άγώνα. Τοιούτον έγνώ- 
ρισα τόν Όϋκεν ώς διδάσκαλον. Άργότερον 
ή προσωπική γνωριμία του μοΰ Επεφύλασσε καί 
άλλος εκπλήξεις.

ΕΙς τό φιλόξενου σπίτι του, ε’ις τόν μικρόν 
δενδρόφυτον λοφίσκον, όπόθεν άρχίζει δ δρόμος 
τού Forst, Ενός άπό τα ποιητικά δασύλλια, τά 
όποια περιβάλλουν τήν θελκτικήν “Ιέναν, Εγνώ- 
ρισα τόν ευπροσήγορον καί άπέριττον άνδρα, 
τού όποιου καί αί κινήσεις καί ή ομιλία έχουσί τι 
τό άφελές καί παιδικόν. Πνεύμα σφριγηλόν καί 
ευστροφον, γήρας θαλερόν, Εκπλήσσει μέ τήν 
δροσερότητα, τήν οποίαν μεταδίδει καί εις τά 
μεταφυσικά άκόμη θέματα καί μέ τήν ετοιμό
τητα καί τό ποικίλον ενδιαφέρον του.

Οΐ λόγοι του ποτέ δέν λαμβάνουν τόν χαρα

κτήρα σοφής Επισημότητος, ή ξηρότητος Επιστη
μονικής. Τόν Ενδιαφέρει καί τόν εύχαριστεΐ ή 
γνωριμία τού παγκοσμίου άκροατηρίου του. Είς 
τόν προθάλαμον του συναντά κανείς "Αγγλους, 
’Αμερικανούς, Σουηδούς, Ρώσους, Αύστραλούς, 
Βουλγάρους, Ρουμάνους, ’Αρμενίους, παιδιά 
όλων τών χωρών, πού ζητούν νά μεταλαμπα
δεύσουν τό φώς εις τάς πατρίδας των άπό τήν 
σοφήν Γερμανίαν. “Ελληνας είχε γνωρίσει τινάς, 
μού άνέφερε δύο ή τρία δνόματα, άλλά συγχρό
νως μοΰ εξέφρασε μέ τρόπον χαρακτηριστικοί· 
τήν άπορίαν του, διότι εϊς τό περυσινόν τρίτον 
παγκόσμιον φιλοσοφικόν συνέδρων τής Άϊδελ- 
βέργης, Εν φ  Εγνώρισε καί Ρουμάνους καί Βουλ
γάρους άξιολόγους άνδρας, περί ούδενός Έλλη- 
νος ήκουσε καί ούδένα Αντιπρόσωπον τής ελλη
νικής φιλοσοφίας Εγνώρισε.

’Αλλά πόσον μέ Εξέπληξεν, δταν μοΰ έκαμε 
γνωστόν, δτι έκτος τής άρχαίας Ελλάδος, ή 
οποία Ενδιαφέρει τούς σοφούς, καί ή νέα Ελλάς 
δέν είναι εϊς αυτόν Εντελώς ξένη καί δτι είς 
κάποιαν γωνίαν τού οίκου του καί μέσα είς τάς 
καρδίας τών οίκείων του μέ στοργήν διατηρούν
ται αναμνήσεις Ελληνικοί. Ή  σύζυγός του είναι 
εγγονή τού Ερρίκου Νικολάου Ulrichs ή, δπως 
ώνομάσθη ελληνιστί, Ούλερίχου, ή δέ μήτηρ 
αύτής, ή κόρη τού Ulrichs, ’Αθηναία, σύζυγος 
τού εκδότου τών δημοτικών ιραγουδιών μας 
Άρνόλδου Πάσσοβ είχε γεννηθή είς τάς ’Αθή
νας κατά τόν Φεβρουάριον τού 1839 καί πέρυσι 
μόλις άπέθανεν εν Τένα.

Ή  άνάμνησις τής Ελλάδος τού Όθωνος, 
μιας Ελλάδος δλως χαρακτηριστικής, έζησεν Επί 
πολλά έτη εν Γερμανία είς τάς οίκογενείας τών 
πολυαρίθμων Γερμανών, δσοι συνώδευσαν τόν 
πρώτον μας άτυχή βασιλέα εϊς τήν Ελλάδα. 
Μεταξύ αυτών Εκ τών πλέον ενθουσιωδών καί 
ΐδανιστικωτέρων ήτο καί ό Ulrichs. Ώ ς μαθη
τής άκόμη δεκαεξαετής κατά τό 1823, παρά τήν 
συμβουλήν τού πατρός του, εκένωσε μέχρι τού 
τελευταίου του οβολού τό περιεχόμενον τού μα
θητικού του θυλακίου είς τούς συλλέγοντας τότε 
Εν Bremen εράνους υπέρ τής μαχομένης Ελλά
δος. "Οταν δέ κατόπιν ό Ενθουσιασμός του τόν 
έφερε»· είς τήν Ελλάδα, δέν ήρκέσθη είς τήν 
εκπλήρωσιν μόνον τής επισήμου Εντολής, ήν 
άνέλαβεν ώς διοργανωτής τής γυμνασιακής εκ- 
πα;δεύσεως καί άργότερον ώς καθηγητής τής 
λατινικής φιλολογίας Εν τψ Έθνικφ Αανεπιστη- 
μίφ, άλλ' έπεδόθη μετά ζήλου άκουράστου είς 
τήν αναγνώρισή μέν τών άρχαίων τής ‘ Ελλά
δος τόπων, τό σπουδαιότερον δέ, είς τήν άνα- 
γνώρισιν τού Ελληνικού λαού. Τά αποτελέσματα 
τών Ερευνών του Εδημοσιεύθησαν είς δύο τό
μους υπό τόν τίτλον «Ταξίδια καί έρευναι είς 
τήν Ελλάδα».

Έ κ των πολυτίμων δέ καρπών τής εργασίας
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του ταύιης ήτο καί ή συλλογή τών δημοτικών 
τραγουδιών, τήν οποίαν καί έκ πολλών άλλων 
συμπληρώσας Ιξέδωκεν έν Λειψίρ κατάτό ι86ο 
ό γαμβρός του Άρν. Πάσσοβ.

Δυστυχώς ό Ulrichs, δοκιμάσας καί τήν πι
κρίαν τής παύσεώς του, είς ήν, ώς και τών 
άλλων βαναρών (οί “Ελληνες δλους τούς Γερ
μανούς άπεκάλουν Βαυαρούς, λέγει κάπου μετα 
δυσθυμίας ό έκ Βρέμης καταγόμενος Ulrichs) 
έξηναγκάσθη νά προβή ό Ό θ ω ν  κατά τό 1843» 
άπέθανε νεώτατος, μόλις 36 έτών, καί διεκόπη 
άποτόμως ή τόσον σκόπιμος καί καρποφόρος 
Εργασία του. « Ό  Ulrichs έρευνα τούς άνθρώ- 
πους (Έλλη»·ας), γράφει ό ’Όϋκεν χαρακτηρί- 
ζων τήν μέθοδον τής Εργασίας του, δχι μόνον 
εν ταΐς άσχολίαις των, έν τώ τρόπω τού βίου, 
έν τή γλώσση, έν τή ενδυμασίφ, έν ταις διασκε- 
δάσεσιν, άλλά καί έν τφ ψυχικφ βίφ καί μέχρι 
τών βαθύτατων πεποιθήσεων. Πανταχού απο
δίδει απλώς καί εύκρινώς τήν πραγματικότητά 
χιορίς νά ψέγη, χωρίς νά έπαινή». Ό σο ι γνω- 
ρίζουσι πόσας κατηγορίας έχει άκούσει ό Ελλη
νικός λαός, διότι δέν εύρέθη έν τφ γνησίφ βίφ 
του συμφώνως μέ ιά προσωπικά γούστα καί 
τάς προκαταλήψεις πολλών Εύρωπαίων, δύναν- 
ται νά έκτιμήσωσι τόν τρόπον τούτον τού Ούλε
ρίχου. ‘Η ’Αθηναία Πάσσοβ με τήν ένθύμησιν 
τού πατρός της, είχε πάντοτε ενώπιον της και 
τήν Ενθύμησιν τής Ελλάδος. Έπεθύμει μέχρι 
τών τελευταίων στιγμών της νά κατέλθη είς τήν 
γενέθλιάν της πόλιν διά νά προσκυνήση τόν 
τάφον τού πατρός της Εν τφ παρά τόν Ίλισσόν 
νεκροταφείφ τών διαμαρτυρομένων, άλλά τό 
ταξίδιον τούτο δέν ήδυνήθη νά τό κάμη ποιέ. 
Συνέλεξεν δ[ΐως εύλαβώς έν ίδιαιτέρφ τομιδίφ 
Εκδοθέντι έν Ίένφ κατά τό 1899 πολλά ενθύμια 
τού πατρός ΐης. Μεταξύ αυτών εύρίσκονται καί 
τραγούδια δημοιικά μεταφρασμένα ύπ’ αυτού, 
«Ή  λαφίνα», «Ή  Εύγενοΰλα», « Ό  Χάρος καί 
ό τσομπάνης», «Ή  πισιή γυναίκα», «Οί κλέ
φτες», «Τό ποτάμι τών νεκρών» καί άλλα, "τά 
όποια καί είς τή»· γερμανικήν γλώσσαν διατη
ρούν κάτι άπό τήν άνέφικτον άπλότητα καί τήν 
δημιουργικήν ζωτικότητα καί χάριν τών πρωτο
τύπων. ’Εν τή οικογενείρ τού Όϋκεν, ώς άντε- 
λήφθην, πολλήν εύχαρίστησιν προξε»·εί ή έν ταΐς 
άναμ»·ήσεσι ταύιαις αναστροφή, καί αυτός δέ μέ 
Ιβεβαίωσε περί τούτου μετά πολλής χαράς καί 
προθυμίας άνακοινώσας είς εμέ πάντα ταΰτα.

Άλλ’ ΐνα μή ποσώς παρεξηγηθώ, Επιθυμώ 
νά διασαφηνίσω ρητώς, δτι ούδαμώς αναφέρω 
πάντα ταύτα Ιδώ διά νά χαρακτηρίσω τόν 
Όϋκεν ώς φιλέλληνα δπό τήν ίδιάζουσαν καί 
συνήθη παρ’  ήμΐν εκδοχήν τής λέξεφς, Ή  έν
νοια τού φιλελληνισμού έχει δυστυχώς διαστραψή 
παρ’ ήμΐν είς τοιούτον βαθμόν, ώστε νά δπάρ- 
χουν άνθρωποι φρονούντες καί κηρύττοντες,

δτι ή Ελλάς πρέπει νά ζή καί νά κανονίζη τάς 
εκδηλώσεις τόϋ βίου της κατά τοιούτον τρόπον, 
ώστε νά δημιουργή είς τό»· κόσμον φιλέλληνας. 
Καί επειδή τό τοιούτον ούδέν άλλο σημαίνει 
είμή Ιξώθησιν τού έθνους είς Ιδεώδη ψευδή 
πρός Ιπιτυχίαν ρομαντικής εύαρεσκείας καί φαν-' 
τασιώδους δποστηρίξεως Εν ταίς Εθ νικαις υπο- 
θέσεσι, ή Ιδέα τού φιλελληνισμού έχει καιαν-' 
τήσει πράγμα ολίγον Επικίνδυνον είς τόν εθνικόν 
μας βίον. Ή  σχέσις πρός τήν Ελλάδα αποτελεί 
επεισόδιον τής οίκογενείας τού Όϋκεν εύάρε- 
στον μέν δι’  ένα Έλληνα κάμνοντα τήν γνωρι
μίαν του, ίσως δέ uui διά τό ελληνικόν κοινόν 
προκειμένου νά τόν γνωρίση. Τού “Οϋκεν το 
φιλοσοφικόν Ενδιαφέρον Ιπεκτείνεται είς τήν 
πνευμαιικήν πρόοδον δλων τών Εθνών, Ιδιαι
τέρως δέ διά τήν Ελλάδα μού Εξέφρασε τήν 
Ιδέαν, δτι ίσως άφ’ Ενός μέν οί πολιτικοί καί 
φυλετικοί άγώνες, άφ’  Ετέρου δέ ή ϋπαρξις Ενός 
μόνον Πανεπιστημίου κωλύουσι τήν πρόοδον 
τής επιστήμης καί δή τής Φιλοσοφίας.

Τ Α  Ε Ρ ΓΑ  Τ Ο Ϋ

Ό  “Οϋκεν τήν φιλοσοφίαν κατ’ Εξοχήν συν
δέει πρός τήν ζωήν. Ά νευ ζωής αληθούς, νοη- 
τικής καί πλήρους καί ύπερτέρας, δέν είναι 
δυνατόν δι’  αυθαιρέτων συλλογισμών καί μετε
ώρων θεωριών νά δημιουργήση τις φιλοσοφίαν.

’ Ισχυροί καί ποικίλοι είναι οί δεσμοί τού 
δημιουργού πρός τό εργον του. Ή  προσωπι- 
κότης αυτού δέν είναι αδιάφορος. Ή  δέ φιλο
σοφία είναι ύπερτάτη δημιουργία. Διά τούτο 
προσεπάθησα νά χαρακτηρίσω τόν άνθρωπον 
καί τόν διδάσκαλον. Ό  Ροδόλφος “Οϋκεν έγεν- 
νήθη έν Άαυριχ τής ανατολικής Φριδλανδίας 
κατά τό 1846. Ή  νεότης του ύπήρξεν άρκετά 
στενοχωρημένη. Ενωρίς έμεινεν είς τόν κόσμον 
μόνον μέ τήν μητέρα του, ή δέ ψυχοπλάστρια 
μηιρική άγάπή διεθέρμανε καί εζωογόνησε μέ 
τήν θαλπωρήν της καί δι’ αύτόν, δπως καί διά 
τόσους άλλους, τά σπέρματα τής αρετής καί τής 
ήθικής ενεργού προσωπικότητος. Έ ν τφ σχο
λείο) τής πατρίδος του έσχε μεταξύ τών διδα
σκάλων του τόν Reuter, μαθητήν τού φιλοσό
φου Krause. Ή  προσωπικότης τού Reuter, ή 
ϊδιάζουσα άντίληψις τής ιστορίας καί τών ηθι
κών καί θρησκευτικών προβλημάτων, ή στορ
γική του προσοχή πρός τάς πνευματικός τάσεις 
τού μαθητού του, Επέδρασαν είς τήν ψυχήν τού 
“Οϋκεν περισσόιερον άπό πάσαν άλλην άκαδη- 
μαϊκήν διδασκαλίαν, ήν διήκουσε μετά ταύτα.

Έ κ τών πανεπιστημιακών του διδασκάλων, ό 
μέν Lotze, δ συγγραφεύς τού «Μικροκόσμου·» 
ελάχιστα προσείλκυσεν αύτόν, δ δέ Teichm ül
ler j επίσης έν Γοτίγγη διδάσκων, εΐσήγαγεν αύ
τόν είς τήν σπουδήν τού Άριστοτέλους, χωρίς 
δέ νά σύμφωνη Εν τφ συνόλφ πρός τό σύστημα



τοΰ Trendelenburg, δν ήκουσέν έν Βερολίνφ, 
πολύ προσειλκύετο ύπό του έκδήλου ήθικοΰ 
χαριτκτήρος τής φιλοσοφίας του καί τής τάσεως 
τοΰ νά φέρη είς στενήν συνάφειαν τήν Ιστορίαν 
πρός τήν φιλοσοφίαν. Άνακηρυχθείς έν Γοτίγγη 
διδάκτωρ τής κλασικής φιλολογίας καί Ιστορίας, 
έδίδαξεν επί τινα έτη έν γυμνασίφ, καί κατάτό 
1871 είκοσιπενταετής μόλις έκλήθη καθηγητής 
τής φιλοσοφίας είς τό Πανεπιστήμιον τοΰ Basel. 
Τό 1874 έκλήθη είς τήν Ίέναν καί έκτοτε αυνε- 
δέθη άρρήκτως πρός αύτήν διά τοΰ βίου καί 
τής διδασκαλίας του, καί τώρα προσθέτει μίαν 
άκόμη δόξαν είς τήν alm am  m atrem  Jenen
sern, τήν οποίαν τόσαι κορυφαί τοΰ γερμανικοΰ 
πνεύματος έκλεισαν. Τό μακρόν τοΰτο στάδιον 
τής δρασεώς του ώς καθηγητοΰ τής φιλοσοφίας 
άπό τοΰ 1871 μέχρι σήμερον είναι έγκατεσπαρ- 
μένον άπό πλήθος έργων, άπό καρπούς άκα- 
μάτου δημιουργικής εργασίας καί μελέτης. Τό 
σύνολον της έργασίας ταύτης δυνάμεθα νά κατα- 
τάξωμεν καί νά χωρίσωμεν κατά δύο διευθύν
σεις καί άφ ’  ένός |ΐέν νά έξετάσωμεν τά έργα 
τά μάλλον Ιστορικά, άφ ’  ετέρου δέ τά καθαρώς 
συστηματικά, έν τοΐς όποίοις δλίγον κατ’  δλίγον 
διεμορφώθη καί έξακολουθεΐ άναπτυσσόμενον 
τό σύστημά του.

Αί πρώται εργασίαι τοΰ Όϋκεν, ύπό τήν έπί- 
δρασιν σχεδόν άκόμη τών πανεπιστημιακών 
εδωλίων, άνεφέροντο είς τόν ’Αριστοτέλη. Τό 
1870 έδημοσίευσε μελέτην περί τής μεθόδου καί 
τών βάσεων τής άριστοτελικής ήθικής καί άλλην 
περί τής γλώσσης τοΰ Άριστοτέλους.

'Ο  Ιναρκτήριος λόγος του έν Basel εΐχεν ώς 
θέμα τήν σημερινήν σημασίαν τής άριστοτελικής 
φιλοσοφίας· τό 1872 δημοσιεύει τήν πρώτην 
εύρυτέραν έργασίαν του ύπό τόν τίτλον « Ή  μέ
θοδος τής άριστοτελικής έρεύνης». Έ δ ώ  στα
ματά ή ιδιαιτέρα περί τόν Άριστοτέλην έργασία. 
Έ ν  Ίένφ άνερχόμενος τό πρώτον τήν πανεπι
στημιακήν καθέδραν ώμίλησε περί τής σημασίας 
τής Ιστορίας τής φιλοσοφίας.

Τήν Ιστορικήν έξέλιξιν τών φιλοσοφικών δρων 
καί συνεπώς τήν έξακρίβωσιν τοΰ περιεχομένου 
αύτών εΐχεν ώς σκοπόν ή κατά τό 1879 εκδο- 
θεΐσα « ‘ Ιστορία τής φιλοσοφικής όρολογίας». 
Συγχρόνως δέ, ινα δείξη 6 Ό ϋκεν την σημα
σίαν τής γερμανικής φιλοσοφίας κατά τήν ση- 
μαντικωτάτην περίοδον τής μεταβάσεως άπό τών 
μέσων είς τούς νέους χρόνους, δημοσιεύει σειράν 
μελετών περί τοΰ Παρακέλσου, Κέπλερ, Νικο
λάου von  K ues καί άλλων. ’Αλλά κατά τό 1878 
έξεδόθη τό πρώτον έκ τών δύο μεγάλων ιστο
ρικών του έργων «Αί θεμελιώδεις σύγχρονοι 
ίδέαι». Τό έργον τοΰτο έν τή τρίτη έκδόσει του 
κατάτό 1904 ύπέστη ριζικήν επεξεργασίαν μετο- 
νομασθέν «Τά σύγχρονα πνευματικά γεύματα»

« G eistige S tröm ungen der G eg en w a rt» 
L eip zig  1908* καί προσαρμονισθέν μάλλον 
πρός τάς συστηματικάς τοΰ Ό ϋκεν ίδέας. Έ ν 
τψ σπουδαιοτάτφ τούτφ βιβλίφ έξιστορεϊται καί 
κρίνεται ή άνάπτυξις καί ή σημασία δλων τών 
θεμελιωδών προβλημάτων, δσα ύφίστανται έν 
τφ  συγχρόνφ πολιτισμφ.

Τό κυριώτατον δμως τών Ιστορικών του έρ
γων, έν τφ  όποίψ ύπό πλαστικήν καί καλλιτε
χνικήν μορφήν άναζώσι τά μέγιστα τών φιλοσο
φημάτων, είναι τό κατά τό 1890 έκδοθέν «Α ί 
περί ζωής θεωρίαι τών μεγάλων φιλοσόφων 
άπό Πλάτωνος μέχρι σήμερον». «D ie  Lebens- 
anschauungen der grossen D enker von  
Plato bis zur G egenw art» L eip zig  1907L

Μικρότερα έργα ίστορικοΰ περιεχομένου είναι 
άκόμη τά έξης· « Ή  φιλοσοφία Θ ωμά τοΰ ’Ακι- 
νάτου καί 6 νεώτερος πολιτισμός» 1886, «θωμάς 
ό Άκινάτος καί Κάντιυς, ή πάλη δύο κόσμων» 
1901. "Είς άνάμνησιν τοΰ Κ . K rause» 1881 κτλ.

’Αλλά τόν πυρήνα τής πνευματικής δράσεως 
καί δημιουργίας τοΰ ’Όϋκεν άποιελεΐ ή ίδική 
του φιλοσοφία τής ζωής, καί τά ιστορικά του 
έργα πρός αύτήν κατά τό μάλλον ή ήττον προσ
ανατολίζονται. Κατά τό 1885 δημοσιεύονται τά 
«Προλεγόμενα είς τάς έρεύνας περί τής Ινότητος 
τοΰ νοητικοΰ βίου έν τή γνώσει καί τή ένεργείφ 
τής άνθρωπότητος». Τό βιβλίον τοΰτο ήτο ή 
πρώτη άκτίς τής Όϋκενικής αύτοτελοΰς διανοή- 
σεως. Μετά τρία έτη έκδίδεται τό πρώτον Ικ 
τών μεγάλων συστηματικών έργων του « Ή  
ένότης τοΰ νοητικοΰ βίου έν τή γνώσει καί τή 
ένεργεία τής άνθρωπότητος» 1888.

Μετά οκταετίαν δλην ένεφανίσθη τό δεύτερον 
τών κυρίων έργων « ‘Ο’ άγων υπέρ νοητικοΰ 
περιεχομένου τής ζωής» 1896 έκδοθέν τό βον έν 
Λειψίφ κατά τό Ι9° 7· Κατά τό 1901 έπακο- 
λουθεΐ τό τρίτον τών έργων τούτων « 'Η  αλή
θεια τής θρησκείας» d ie  W ahrheitsgehalt der 
R e lig ion » 1905* καί συγχρόνως « Ή  ουσία τής 
θρησκείας* 1901. Τά δέ δύο τελευταία έτη 1907 
καί 1908 είδόν άλλεπαλλήλως δημοσιευόμενα τά 
εξής μάλλον διασαφηνιστικά καί περιεκτικά έργα 
«Α ί γενικαί γραμμαί νέας περί ζωής θεωρίας», 
«Τά κύρια προβλήματα τής συγχρόνου φιλοσο
φίας τής θρησκείας», « Ή  έννοια καί αξία τής 
ζωής διά τόν σύγχρονον άνθρωπον», «Εισαγωγή 
είς τήν φιλοσοφίαν τοΰ νοητικοΰ βίου».

Μικρότερα δέ έργα, δς άναφερθώσιν άκόμη 
τό «Περί εικόνων καί παρομοιώσεων έν τή 
φιλοσοφίφ» ι88ο, ή «Συλλογή πραγματειών 
περί φιλοσοφίας καί θεωρίας τής ζωής» 19°3 
καί «Φιλοσοφία τής ‘ Ιστορίας*· >9°7  εν τφ  με- 
γάλφ κύκλφ τών έργων τών έκδιδομένων έν 
Λειψίφ ύπό τοΰ T eu bn er μέ τόν τίτλον « Ό  
σύγχρονος πολιτισμός».

’ Ιένα Δ Η Μ . Γ Λ Η Ν 0 2
[Τό τέλος «Ις τό προσεχές]

Λ Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο

Στάφώτιστο μέσα ή ψυχή μου σαλεύει.
*Ώ, άπόκρυφο εσύ της καρδιάς μου σαράκι!
Καϋμέ μου, σέ πίνει καί δέ σέ στερεύει,
Μιαν άσβυστη λαύρα σέ πίνει, ώ φαρμάκι!

’Ανθίζουν οί κάμποι, καί τί σαν ανθίζουν οί κάμποι;
Τό χιόνι κιδν λυώνει ψηλά στό βουνό;
Τόν ήλιο μου τόρα, καιρός πού δέ λάμπει,
Τόν ήλιο μου τώρα καιρός πού θρηνώ.

Στον έρμο μου κόσμο, τό μαύρονε κιάχαρο,
Φτεράει νυχτοπούλι άστραπόδαρτο, ό νους·

— Στό ξέφωτο μή μέ τραβάς, δέ μπορώ 
Μακριά άπό σκοτάδια κιάπό κεραυνούς.

Μ . Μ Α Λ Α Κ Α Σ Η Σ

Ο Κ Η Π Ο Σ  μ ο ϋ

Τόν κήπο μου ρημάζει κρύου βοριά πνοή 
κι άδεια κλωνιά βογκούνε μέ κλάψα, μέ βοή. 
’Ανθόφυλλα καί φύλλα πεσμένα ενα σωρό 
χορεύουνε μέ θρήνος τοΰ Χάρου τό χορό. *

Όπου πατάει τό πόδι, τών φύλλων ό τριγμός 
μού κραίνει:— «Έδώ άπό κάτω θρηνεί ένας ρημαγμός»· 
Κι άκούω στά βαθιά μου λυπητερή μιά ήχώ 
ν’ άντιλαλή μέ βόγγο τού αγέρα τόν άχό.

Στά βάθη τής ψυχής μου, μέ πόνο μυστικό 
σά γέρνω, κάποιο κήπο ξανοίγω μαγικό, 
πού σέρνουνται μέ θρήνος, πεσμέν’ άπό καιρό, 
άνθόφυλλα καί φύλλα στού Χάρου τό χορό.

Κι άν κάπου, στά δρομάκια, σάν ϊσκιοι όνειρευτές 
ξανοίξω νά περνούνε Νεράιδες λατρευτές, 
στάλαφροπάτημά τους τών φύλλων ό τριγμός 
μού κραίνει: — Έδώ άπό κάτω θρηνεί ένας ρημαγμός.

Δ Η Μ . Τ Α Ν Τ Α Λ ΙΔ Η 2



Ε Δ Γ Κ Ρ  Κ Α Λ Η Ν  n O O V

1 8 0 9 —  1 9 0 9

Τ ό μεγάλον ζήτημα τής συγγένειας μεταξύ 
μεγαλοφυϊας και παραφροσύνης Ιγείρεται 

επιτακτικόν, μόλις θέληση κανείς νά πλησιάση 
περισσότερον την πολύμορφον καί τραγικήν 
φυσιογνωμίαν τοΰ μεγάλου ’Αμερικανού ποιη- 
τοΰ. Ή  πολυτάραχος ζωή του, ή υπερευαισθη
σία του, ή μεγαλομανία του, ή όποια πρός τό 
τέλος προ πάντων τής ζωής του είχε φθάση είς 
τό κατακόρυφον, καί τέλος ή διψομανία, ή μεγα- 
λειτέρα μάστιξ τ5ΰ βίου του, συνετέλεσαν ώστε νά 
θεωρηθή άπό πολλούς ό Έ δγαρ “Αλλαν Πόου 
ώς παράφρων. Ή  ιδέα αύτή, κατά τά πρώτα 
μάλιστα μετά τόν θάνατόν του έτη, διεδόθη διά 
παντός μέσου άπό εκείνους Ιδίως οί όποιοι, 
καυτηριασθέντες άπό την άπηνή κριτικήν τού 
Πόου, έζητοΰσαν νά μειώσουν τήν γοητείαν τήν 
δποίαν ίξήσκει παντού τό δνόμα τού ποιητοΰ.

Τώρα δτε όλόκληρος αίών Ιπέρασεν άπό την 
Ιποχήν τής γεννήσεως τοΰ Πο'ου, δτε τά πάθη 
έχουν σιγάση πρό καιρού, δτε ή άμεσος άνά- 
μνησις των παραφορών του έπαυσε νά έπιδρρ 
εις τήν κριτικήν, ό κόσμος λησμονεί τόν άνι- 
σόρροπον καί βασανισμένον άνθρωπον, καί στα- 
ματρ μέ σεβασμόν εμπρός εις τήν μεγάλοφυίαν 
τού ποιητού. Ματαίως σαλπίζουν τάς θορυβώ
δεις θεωρίας των ό Λομπρόζο καί ό Μάξ Νορ- 
δάου, περικλείοντες μέσα είς άπέραντον φρενο- 
κομείον δλας τάς ύπερόχους διανοίας. Ή  παρα
φροσύνη θά μένη πάντοτε είς τήν συνείδησιν 
τοΰ καθ’ ενός ώς άγονος καί άρνητική άνω- 
μαλία τοΰ ανθρωπίνου δντος, Ινφ ή μεγαλο- 
φνία, κατεχουσα ταυτοχρόνους ¡ιέ τόν δημιουρ
γικόν ίδεασμόν τήν δύναμιν τής αύτοκριτικής

θά παράγη πάντοτε έργα τά όποια θά μέ
νουν αιωνίως χαρά καί καύχημα τής άνθρω- 
πότητος.

Είς τόν Πόου συνδυάζεται κατ’ εξοχήν ή δύ- 
ναμις αύιή ιής αυτοκριτικής και τής αύτοανα- 
λύσεως (ιέ τά πλέον υψιπετή παραληρήματα 
τής φαντασίας. Ό  ϊδιος, είς δοκίμιόν του περί 
τής Φιλοσοφίας τής Συνϋέαεως, αναλύει λεπτο
μερέστατα τόν τρόπον μέ τόν όποιον έγραψε 
τό περίφημον ποίημά τον « Ό  κόρακας*, καί 
εξηγεί τόν ώρισμένον σκοπόν διά τόν όποιον 
εγράφη κάθε φράσις, κάθε λέξις, κάθε επανά- 
ληψις, κάθε ρίμα.

"Οτι ό Πόου είχε κάποιαν έχ φύσεως ανι
σορροπίαν είνε άναμφισβήχητον. Κυρίως ήτον 
αλκοολικός έκ κληρονομικότητος. Έγεννήίίη είς 
Βοοτώνην τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1809. Οί γονείς 
τον ήσαν ηθοποιοί καταγόμενοι καί οϊ δύο έξ 
άριστοκρατικών οικογενειών. Ή  ιδιαιτέρα Ικείνη 
λεπτότης καί άξιοπρέπεια ή όποία χαρακτηρίζει 
τήν εΰγενή καταγωγήν, ουδέποτε Ιγκατέλειψε τόν 
Πόου, άκόμη καί είς τάς ή μέρας τής μ εγαλειτέ- 
ρας του αθλιότητας καί ήθικής καταπιώσεως. Είς 
ήλικίαν τριών ετών έχασε τόν μέν πατέρα του άπό 
άλκοολικόν παροξυσμόν, τήν δέ μητέρα του άπό 
φθίσιν. Αυτός καί τά δύο άδέλφια του έ(ΐειΐ’αν 
μετά τόν θάνατον τών γονέων των είς φρικωδε- 
στάτιγν Αθλιότητα. Είναι εύκολώτερον νά κατα- 
νοήση κανείς τήν βασανισμένην μεγαλοφυΐαν 
τοΰ Πόου, τήν αίωνίαν μελαγχολίαν του, δταν 
φαντασθή αυτήν τήν οικιράν άρχήν τον βίον του.

*Η Μοίρα ή όποία εσώρευσε τόσης θλίψεις είς 
τήν ζωήν του τοΰ έχάρισε καί μερικά άντισταθ- 
μίσματα. "Ενας πλούσιος καί άτεκνος ’Αμερικα
νός, δνόματι "Αλλαν, υιοθέτησε τό έγκαταλελειμ- 
μένον ορφανόν καί τό εσιειλεν αργότερα νά 
έκπαιδευθή $1ς τήν ’Αγγλίαν. Τό λύκειον, δπου 
έκαμε τάς πρώτος του σπουδάς ό Πόου, εύρί- 
σκετο είς απομονωμένου χωρίον, έρημον καί 
Ιρειπωμένον, δπου πυκνοί καί σκοτεινοί δεν- 
δροστοιχίαι πτερών προαιώνιων περιέβαλλαν 
καταρρέοντα μέγαρα, λείψανα περασμένων μεγα
λείων. Ή  εντύπωσις, τήν δποίαν άφήκεν είς τήν 
ψυχήν τοΰ Πόου τό δνειρώδες καί ζοφερόΐ’ περι
βάλλον, δπου Ιπέρασε τά παιδικά του χρόνια, 
φανερόνεται μέσα είς τόν μυστικισμόν, τήν με
λαγχολίαν, τήν τάσιν πρός τό υπερφυσικόν πού 
χαρακτηρίζουν δλα του τά έργα.

Μετά πέντε έτη έπέστρεψεν είς Αμερικήν, 
δπου εξηκολούθησε τάς σπουδάς του. Έκεϊ 
ήσθάνθη τούς πρώτους παλμούς τοΰ έρωτος καί 
έγραψε τούς πρώτους θλιβερούς του στίχους.
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Δεν είνε δυνατόν είς μίαν σύντομον σκιαγρα
φίαν νά επιμείνη κανείς έίς τάς λεπτομερείας 
τής ζωής τοΰ «σιωπηλού παιδιού, με τό ώραΐον 
θλιμμένου πρόσωπον, πού αγαπούσε με πάθος 
τήν μουσικήν»,— έτσι τόν περιέγραφεν ή κυρία, 
ή όποία τοΰ έν&πνευσε τόν πρώτον του έρωτα 
—  άλλα διά τήυ ύπερευαίσθητον Ιδιοσυγκρα
σίαν τοΰ Πόου κάθε γεγονός, κάθε συναίσθημα, 
κάθε έντύπωσις έφθαναν τόσον βαθειά μέσα 
είς τούς μυχούς τής ιμυχής του, άφίνοντας άνε- 
ξάλειπτα ϊχνη, ώστε είνε αδύνατον, έστω καί 
Ιπιπολαίως, νά μελετηθή τό έργον χωριστά άπό 
τήν ζωήν τοΰ ποιητοΰ.

Ή  πρώτη του άγάπη κατέληξεν— δπως συνή
θως συμβαίνει — είς δάκρυα καί χωρισμόν. Κα
τόπιν έρχονται αί πανεπιστημιακοί σπουδαί, 
αί παρεκτροπαί του καί το μυστηριώδες ταξείδι 
του είς τήν Ευρώπην, τό όποιον άφίνει κενόν 
ανεξιχνίαστου είς τήν βιογραφίαν του. Τό παρά
δειγμα τοΰ Βύρωνος είχεν έξαψη τόν ένθου- 
σιασμόν τοΰ φαντασιοπλήκτου νεανίου, ό οποίος 
ήθέλησε νά λάβη καί αύτός μέρος είς τόν υπέρ 
άνεξαρτησίας άγώνα τών Ελλήνων. Τί συνέβη 
κατά τά δύο έτη τής απουσίας του Ιξ ’Αμερικής 
είναι άγνωστον. Θρυλεΐται δτι ελήφθη κάποια 
έπισχολή του έκ Πετρουπόλεως, ύπάρχει δέ καί 
έξαίσιον σοννέττον του «ΕΙς τήν Ζάκυνθον».

Νέαι θλίψεις τοΰ έπεφυλάσσοντο μέ τήν επι
στροφήν τρυ είς ’Αμερικήν. *Η σύζυγος τοΰ 
κηδεμόνος τοΰ, τής όποίας ή μητρική στοργή ήτο 
τό μόνον φωτεινόν σημείον τής Ιρημικής του 
νεότητος, είχεν άποθάνει, καί ό επανερχόμενος 
άσωτος υιός μόλις έπρόφθασε νά κλαύση είς τό 
άνοικτόν άκόμη μνήμα τής καλής του φίλης.

Τότε ήρχισε διά τόν Πόου εποχή δημιουρ- 
γικότητος, άσωτείας καί άνυποταξίας. ’Εξέδωκε 
μικρόν τόμον ποιημάτων, ύπό τον τίτλον "ΆΧ 
Άαράφ, Ταμερλάνος καί μικρά ποιήματα*.

Άλλ’  ή σκέψις διά τήν εκλογήν σταδίου ήτο 
ήδη επιτακτική, καί μέ τήν έπιρροήν καί τάς σχέ
σεις τοΰ κηδεμόνος του, κατωρθώθη νά είσέλθη 
είς προνομιοϋχον στρατιωτικήν ’Ακαδημίαν, δπου 
γενόμενος δεκτός ώς μαθητής έξησφάλιζεν αμέ
σως τό μέλλον του, διότι δχι μόνον δέν κατέ
βαλλε δίδακτρα άλλά καί έλάμβανε μηνιαίον έπί- 
δομα. Ή  αύστηρότης τής πειθαρχίας ήτο τόσον 
ύπερβολική είς τήν σχολήν αυτήν, ώστε ήτο 
άδύνατον νά τήν άνεχθή τό άνυπότακτον καί 
όνειροπόλον πνεΰμα τοΰ νεαρού ποιητοΰ, ό 
όποιος είς τό τέλος τοΰ πρώτου οχολικοΰ έτους 
έγραψεν είς τόν κηδεμόνα του, παρακαλών νά 
τόν άποσύρη. Ό  "Αλλαν κατ’  ουδένα τρόπον 
συγκατένευσε ν’  άναλάβη πάλιν φροντίδα, άπό 
τήν οποίαν είχε κατορθώση ν’  άπαλλαγή.

Τότε δ Πόου εύρεν άλλο μέσον άπελευθερώ- 
σεως. Παρέβαινε συστηματικώς δλας τάς διατά
ξεις τοΰ κανονισμού, έως δτου παρεπέμφθη είς

στρατιωτικόν δικαστήριον, εδικάσθη καί άπε- 
βλήθη Ικ τής σχολής.

Τά πράγματα Ιν τούτοις δέν ήσαν τόσον εύ
κολα δσον ή νεότης του τά έφαντάζετο. Ό  κύ
ριος "Αλλαν, Ó οποίος είχεν έλθη είς δεύτερον 
γάμον, καί είχε τώρα ’ δικόν του τέκνον, Ιξη- 
γριώθη τόσον εναντίον τοΰ άνυποτάκτου θετού 
υίοΰ του, ώστε ήρνήθη νά τόν δεχθή πλέον ύπό 
τήν στέγην του, όταν δέ μετ’  όλίγα έτη άπέθανε 
δέν τόν άνέφερε κδν είς τήν διαθήκην του.

Πτωχός, άνευ προστασίας καί φίλων, ερρίφθη 
τότε ό Πόου είς τόν άγώνα τοΰ βίου, έχων ώς 
μόνον δπλον τήν γραφίδα του. "Εκαμε νέαν εκ- 
δοσιν τών ποιημάτων του, καί ήρχισε νά συνερ
γάζεται είς διάφορα αμερικανικά περιοδικά καί 
νά δημοσιεύη τά θαυμάσια έκεΐνα διηγήματα, 
τά όποία έκαμαν άργότερα τό ονομά του γνω
στόν είς τόν κόσμον δλον. Κατά τόν χρόνον 
αυτόν τής λυσσαλέας βιοπάλης ήγάπησε περιπα- 
θώς ό ποιητής καί'Ινυμφεύθη τήν έξαδέλφην 
του Βιργινίαν, δεκατεσσάρων ετών κόρην, πλά
σμα ώραΐον, συμπαθές καί εύθραυστον, μέ φ ω 
νήν γλυκυτάτην, μονάκριβην θυγατέρα τής θείας 
του κυρίας Κλέμμ. Μέ ίσχυροτάτους δεσμούς 
άγάπης συνδεδέμέναι αίτρεΐς αύταί ύπάρξεις, ό 
Πόου, ή γυναίκα του καί ή μητέρα της, έζησαν 
μαζί παλαίουσαι κατά τής μοίρας, κατά τής πε
νίας καί κατά τοΰ θανάτου, μέχρι τοΰ τραγικού 
τέλους τής Βιργινίας.

Μέσα είς τό πτωχικόν σπιτάκι, εις Ιν προά- 
στειον τής Φιλαδέλφειας, ελησμονοϋσεν ό ποιη- 
τής τάς πικρίας τής ζωής δταν τό βράδυ ή 
λατρευτή του τόν έμάγευε μέ τήν μελφδίαν τής 
φωνής της. Τό ξύλινον σπιτάκι, τό όποιον ό 
ώραιόληπτος ποιητής είχε σκεπάσει μέ ρόδα καί 
περιπλοκάδες, τοΰ οποίου τά μικρά δωμάτια 
είχε στολίσει ή στοργή τής μητέρας με πτω
χικήν κομψότητα, δέν ήτο βέβαια κατάλληλον 
διά χειμερινήν διαμονήν. Ή  Βιργινία έκρύωσε, 
καί ένα βράδυ, ένψ Ιτραγουδοΰσεν εν άπό τά 
γλυκύτερα τραγούδια της, διερράγη κάποιον άγ- 
γεΐον είς τόν λαιμόν της καί Ιπαθεν αίμοπτυ- 
σίαν. Είχε προσβληθή τό στήθος της. Έκτοιε ή 
ζωή της ήρχισε νά σβύνη όλίγον κατ’  δλίγον.

Είνε άπερίγραπτον τό μαρτύριον, τό όποιον 
ύφίστατο ό δυστυχισμένος ποιητής, βλέποντας νά 
χάνεται όλονέν εμπρός είς τά μάτια του τό πλά
σμα, τό όποιον Ιλάτρευε μέ δλην τήν δύναμιν 
τής ιμυχής του. Δέν έφευγε στιγμήν άπό τό πλευ
ράν της, παρά μόνον διά νά ζητήση, τρελλός άπό 
τήν λύπην του, παρηγοριάν είς τήν λησμοσύ
νην τής μέθης. Τότε ή καχάστασις τής μικρός 
οικογένειας κατήντησεν άφόρητος. Ή  μεγαλό
ψυχος μητέρα έτρεχεν είς άναζήτησιν τοΰ ποιη- 
τοΰ, τόν όποιον ευρισκε πολλάκις έξηπλωμέ- 
νον κατά γής, άναίσθητον, είς κατάστασιν κραι
πάλης, είς κανένα παράμερον δρόμον. Τόν έπε-
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ριμάζευε, ιόν περιέθαλπε καί, γνωρίζουσα παλ- 
¡άχερου παντός άλλου την αΙτίαν τής διαγω
γής του, ουδέποτε έπαυε νά τον υπερασπίζε
ται εναντίον τών κατηγοριών τών εχθρών του. 
Ή  άπελπιστική «δτή κατάστασις, ή πάλη αύτή 
μεταξύ ζωής καί θανάτου, ή διψομανία, ή οποία 
Ιξεδηλώνετο τόσον άγριωτέρα, δσον βαθύτερον 
Ιπλήγωνεν ή δδύνη τήν αίμάσσουσαν καρδίαν 
του Πόου, ολα αυτά είχον ^ζαντλήοη τελείως 
τον δργανισμόν τοΰ ποιητοΰ.

Τά χρόνια «ύτά τοΰ μαρτυρίου είνε καί χρό
νια άγονα. Εκνευρισμένος καί άνυπόμονος έρ- 
ριπτεν εΐς τον κάλαθον τών άχρηστων ημιτελή 
δοκίμια, σχεδιάσματα ποιημάτων, τά όποια διέ
σωζε κρυφά ή πτωχή μητέρα, διά νά τά περι
φερή μέ δάκρυα είς τά μάτια άνά τά διάφορα 
γραφεία τών Ιφημερίδων ζητούσα νά τά πωλήση 
δι’  ένα κομμάτι ψωμί.

Ή  απελπισία δμως είνε κάποτε εύεργετική* 
Βασανίζει εν άτομον, διά νά χαρίση εν άριστούρ- 
γημα εΐς τήν ανθρωπότητα. “Ετσι Ιδημιουρ- 
γήθη ό * Κόρακας*, τό θαυμαστόν ποίημα τό 
όποιον έκαμε τόν Πόου ένδοξον άπό μιας ήμερος 
εις τήν άλλην. Διά τό ποίημα αύτό τό Ιμπνευ- 
σμένον άπό τήν όδυνην, μέ τούς μοναδικά τε
χνικούς στίχους, τούς σφυρηλαιημένους άπό τήν 
δυστυχίαν, καί τό όποιον δεν έπαυσεν έως σή
μερα ν’  άφίνη είς κάθε νέον αναγνώστην τήν 
Ιδίαν τραγικήν έντύπωσιν, έπληρώθη ό Πόου 
άπό τήν Ιφημερίδα δπου έπρωτοδημοσιεύθη, 
πέντε δολλάρια! Καί τώρα οίονδήποτε κιτρινι- 
σμένον χειρόγραφον τοΰ ποιητοΰ άγοράζεται 
άντί χιλιάδων δολλαρίων I

Μετά δύο έτη άπέθανεν ή Βιργινία είς ήλι- 
κίαν είκοσι πέντε ετών. Ό  Πόου έμεινεν άρκετάς 
ημέρας εΐς πυρετώδη νάρκην. Ειχε κοπή δ ισχυ
ρότερος δεσμός του μέ τήν ζωήν, ουδέποτε δέ 
συνήλθε τελείως έκ του κλονισμού αύτού.

«Κανείς άνθρωπος, έλεγεν ό Πόου, δεν είμπο- 
ρεΐ νά καυχηθή, δτι έχει. τό δικαίωμα νά παρα- 
πρνήται κατά τής μοίρας, δταν κατώρθωσε ν Από
κτηση τήν άσάλευτην άγάπη μιας γυναίκας» 

Εκείνος τον είχε τόν θησαυρόν αυτόν καί 
τόν έχασεν.. . .

“Εκτοτε ή ζωή του ήτο διαρκές παραλήρημα. 
Έζήτησεν έπανειλημμένως νά πληρώση τό φρι- 
κτον κενόν τής ψυχής του με νέους έρωτας οί 
όποιοι έφθαναν κάθε φοράν είς παράφορον 
υπερβολήν. Κάθε άπογοήτευσίν του διεδέχετο 
νέα Ιρωτική παραφορά. Ό  έρως του ήτο έρως 
τρελλοΰ. Έξιδανίκευε τήν γυναίκα [ΐέχρι θεότη- 
τος. Καί ή μυστική αυτή λατρεία φανερόνεται 
εΐς κάθε του ποίημα, είς κάθε λυρικήν έξαρ- 
σιν τής ψυχής του. Καί είναι αληθές δτι είς 
δλας τάς έκλεκτάς γυναικείας ύπάρξείς δσαι τόν 
έπλησίαζον, Ιξήσκουν γοητείαν Ιδιαιτέραν ή μα- 
γνητική δύναμις τής μορφής του καί τής ομι

λίας του, ή δυστυχία του καί τό τάλαντόν του.
Τό τέλος του ύπήρξεν άθλιον οσον καί ή ζωή του. 

Κατόπιν κραιπάλης, μετεφέρθη άναίσθητος εΐς 
νοσοκομεϊον, όπου μετ’ όλίγας ημέρας έξέπνευσε.

Τό έργον τοΰ Πόου είναι πολύμορφον ποιη
τής, κριτικός,· διηγηματογράφος> έγραψεν άκόμη 
καί σύστημα κοσμογονίας, τό όποιον Ικτυλίσ- 
σεται εΐς μίάν διάλεξίν του, δημοσιευθεΐσαν υπό 
τόν τίτλον *Εϋρηκα». "Η διαλεξις αυτή άποτε- 
λεϊ πανθεϊστικήν έξαρσιν, δπου εξισόνει τόν 
άνθρωπον μέ τό θεΐον,

«Είς εκείνους τούς δλίγους δσοι μέ άγαποΰν 
καί τούς άγαπώ, —  εις Ικείνους δσοι αισθάνονται 
περισσότερον άπό δτι σκέπτονται, — είς τούς 
όνειροπόλους δσοι πιστεύουν δτι τά δνειρά ταιν 
είνε αί μόναι πραγματικότητες, άφιερόνω τήν 
βίβλον αύτήν τής άληθείας, δχι τόσον διά τήν 
αλήθειαν την όποίαν άποκαλύπτω, δσον διά τό 
ώραΐον τό οποίον εύρίσκεται μέσα είς αύτήν τήν 
αλήθειαν καί τήν ν.άμνει νά είναι άλήθειαϊ.

Αισθητικός, έγραψε τό περίφημοι· δοκίμιον περί 
τής Αρχής· τής Ποιήσεως,όπον διαγράφει τάδρια 
τής ποιήσεως καί αποκλείει έξω τοΰ κύκλου της 
δ,τι δέν έχει άμεσον σχέσιν μέ τό Ώραίον.

’Αλλά κάθε τι τό όποιον έγραψεν ό Πόου, τό 
έσφράγισε μέ τήν σφραγίδα τής ίσχυράς του προ- 
σωπικότητος. Πολεμικός είς τάς κριτικός του, δέν 
Ιδίστασε νά Ιξεγείρη Ιναντίον του τό μίσος τών 
συμπολιτών του, καταρρίπτων τά λατρευτά των 
είδωλα, τολμών άκόμη νά θίξη τό μεγαλεΐον 
τοΰ εθνικοΰ των ποιητοΰ, τοΰ Λογκφέλλοου. 
Ά φ ’  Ιτέρου ήτο υπερβολικός καί είς τούς θαυ
μασμούς του, ούδέποτε δέ τά αισθήματα του 
ή σαν μέτρια ή χλιαρά. Ή  δδύνη του άπεκρυ- 
σταλλώιθη είς στίχους οί όποιοι συγκινοΰν καί 
θά συγκινοΰν γενεάς γενεών. Ή  φαντασία του, 
άχαλίνωτος και λεπτολόγος συγχρόνως, δημιουρ
γεί τά μοναδικά εκείνα διηγήματα, δπου ή λο
γική τοΰ παραδόξου φθάνει είς τό άκρον άωτον. 
Ή  πνστις του ή ακλόνητος είς τήν μετά θάνατον 
ζωήν, τόν καταδιώκει τόσοι·, ώστε τον έμποδίζει 
νά παραδοθή όλοψύχως εις νέους έρωτας, καί νά 
ζητήση τήν γαλήνην είς δεύτερον γάμον,άπό φό
βον μήπως λύπηση τήν «λησμονημένην νεκρήν

Είς κανέν δμως άπό τά ποιήματα του, καθώς 
νομίζομεν, δεν φανερόνεται θαυμασιωτερα ή 
τραγική μεγαλοφυΐα τού ’Αμερικανού ποιητοΰ, 
δσον είς τό θλιβερόν, τό ΰποβλητικόν, τό όνει- 
ρωδ'ώς μουσικόν ποίημα υΐβίιιχηβ, τό οποίον 
άρχίζει μέ μίαν άδιάφορον ήρεμίαν, προχωρεί 
μέ μυστηριώδη φρίκην, ή οποία όλονέν αυξάνει, 
έως όχου μέσα· άπό τούς τραγικά μονοτόνους 
στίχους ’ άνοίγονται διάπλατα τά μαΰρα πτερά 
τόΰ Δαίμονος τοΰ Πόνον, καί Απλώνονται καί 
σκεπάζούν κάτω άπό τό σκοτεινόν μεγαλεΐον 
των ολόκληρον τήν οικουμένην.
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ΠΑΙΔΙΑΙ ΚΑΙ ΑΓΩ Ν ΙΣΤ ΙΚΑ Ι Α ΣΚ Η ΣΕ ΙΣ

Π οδ  WO πτρίπον ϋ«τ&ό«·η . ’ Η  Cv ^ « otik*  » « 4
τ ό  σουηδικόν α<ιοτημο> τοΰ n. I. Ε .  ΧςυσΛ,ρη, τόμο« èx 482 
οβλίθων. Ό  tfvrYficMpeir*, γνωστός εΐς τ ο ύ ς  &ναγν©στας ιών

του, Κττάζτι τό θέμα του άπό άποψιως έπιοτημονιχή«, Μτο- 
0«<η«, κοινωνικής Χλι. Κ ά » ε  ίπα,νος διο το ϊβγο* του χ. 
Χουοόφη ίΐναι Το»« μ « » β ι ;  «V , Λ«αγμο.τιχΐw του ά ^ ? .  
Δτΐγμσ τής Ιργασίας του δίδομτν δημοοιευοντε? τό χ*φα- 
λαιον τοντο.

Δ ια φ ο ρ ά  τ& ν  π α ιδ ιώ ν  χ α ΐ  τ ώ ν  α γ ω ν ισ τ ικ ώ ν  ά σ κ ή -  
οεων Από τών λοιπών Ασκήσεων.

Α ί  διάφοροι κατηγορίαι τών ασκήσεων, τάς οποίας ή 
Α ή μ β ρ η σ ία  γύμνοσ.ς περιλαμβάνει, έχουν, ως ειπομεν 
ήδη (§  52 — 58ί> κύριον καί Αποκλειστικόν σκοπον τ η ν  

v y i e i a r  «αί τήν ο ω μ α ι ι χ ή ν  άνάπιν ξ ι ν  τ ώ ν  άοκουμενων, η 
όποια πάντοτε πρέπει νά προηγήται παοης άλλης είδι- 
κώς «<οματικής Ιξασκήσεως- Α ι είς αυτας περιλαιφα- 
νόμεναι άσκήσεις, μηδ’ αύτής τής βαδισεως, του_δρο; 
μου καί τών αλμάτων εξαιρούμενων, εχουν_ σαφη και 
τελείως καθωρισμένον φυσιολογικόν σκοπον, παρου
σιάζουν δέ καί μεγίστην πολυμερειαν πραγματοποι- 
οΰσαι Αληθώς-τόν.κανόνα του αρχαίου Ιατροφιλόσοφου 
««ίνηιεον ώΐον τε aùrà  β ύ  σ ώ μ α /  χ ι ν η ο β < ς  , σ ο ο β ε ν ψ  

π ά ν τ α  μ τ τ α χ τ ^ ζ ό μ τ ν ο ι  τ ά  τών γυμνασίων είδη, ώ  ων 
ε χ α ο τ ο ν  τ ώ ν  μ ο ρ ίω ν  τά «  ο Ι χ ε ί α ς  ε ν ε ρ γ ε ί α ί  έ ν ε ρ γ ή α ι ι >  ¡ Ι α -  

ληνοδ Ύ γιειν. καραγγ. Β. a). A i ασκήσεις αυται Ακο
λουθούν κατά κεραίαν τούς νομούς τής φυσιολογικής 
άναπτύξεως τοΰ σώματος προσαρμοζομεναι προς πα- 
σας τάς ζω'ίκάς λειτουργίας και βοηθοϋσαι είς την αρ
μονικήν καί άκώλυτον Ικτέλεσιν αΰτων, προαγονται δε 
καί τελειοποιούνται Ιφ ’  όσον προαγεται και διερευ-

ν&ται ή Βιολογία, ουτω δέ συνιστώσιν ίδιον και αύτο 
τελή αυτής κλάδον, δ  όποιος δέν ύπολειπεται ποσώς 
της ΰγι«ΐ'·ής καί τής θεραπευτικής·

Πλήν τής πολυμερείας, αί Ασκήσεις αδται κατίχουν 
καί άλλο σπουδαώτατον προσόν, το μ ε γ α  « λ η ϋ ο *  κ α ι  

τ ή ν  τ ι λ ι ι ο ι ά τ ψ  β α θ μ ο λ ο γ ι κ ή ν  α ν  τ ώ ν  προοδοτ, δια των 
όποιων π ρ ο σ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ι  μ ε τ ά  μ α θ η μ α τ ι κ ή ς  ά λ η # ο > ς  α κ ρ ί 

β ε ι α ς  π ρ ο ς  τ ή ν  ή λ ι κ ί α ν  κ α ι  τ ά ς  δ υ ν ά μ ε ι ς  τ ώ ν  ά σ κ ο ν μ ε ν ω ν ,  

καθιστάμενοι έλαφραί διά τους καχβκτικους και άσθε- 
νικοΰς καί έντονοι διά τούς υγιείς και ρωιω.λ«.ους, οπευ-
θ ν ν ό μ ε ν α ι  ο ν τ ι ο  π ρ ο ς  π ά ν ι α ς  α ν ε ξ α ι ρ έ τ ω ς  τ ο ν ς  α ν θ ρ ώ π ο υ ς ,  

άναλόγοις τή « ηλικίας, τού φύίωυ κ ω . των σωαατικων 
αύιών δυνάμεων- έπί πλέον, Απεργάζονται άποτελε- 
σματικώτερω· πόσης άλλης σωματικής,Ιπιμελειας κ ά λ 

λ ο ς  κ α ί  ά ρ μ ο ν ί α ν  σ ω μ α τ ι κ ή ν ,  διότι αυται και μοναι εξα
σφαλίζουν «ό φ υ σ ι κ ό ν  τ ο ϋ  σ ώ μ α τ ο ς  μ ε γ ε θ ο ς ,  παρεχουσαι 
ουγχρόνως είς αυτό και τ ή ν  Μ Χ ο γ ο ν  ϊ σ χ ν ν  κ α ι  τ ο  π ρ ο σ ή -  

κ ο ν  τ ά χ ο ς ,  ήτοι τά τρία στοιχεία τα κατ Αριστοτέλη 
(•Ρητορικής, Α , 136» β) συνιστώντα την σωματικήν 
α ρ ε τ ή ν ,  τέλος δέ παρουσιάζουν και τό μέγιστον_των 
πλεονεκτημάτων, δτι Απαιτούν μικρόν σχετικως χώρον 
καί χρόνον καί ότι δι* αυτών δυνανται να ασκηθωσι 
συγχρόνως μεγάλοι ομάδες μαθητών.

Π αρ’  δλας δμως τάς σπουδαιοτάτας ταύτας ιδιότητας 
καί τ’  Αποτελέσματα τών άσκήσεων τούτων, αί παιδιαι
καί « ί  άγωνιστικαί α σ κ ή σ ε ι ς  έχουν σχεδόν ίσην προς 
αύτάς σημασίαν καί σπουδαιοτητα. Η  παιδια είναι η 
μόνη φυσική καί συνεπώς ή  αποκλειστική ασχολία του 
παιδίου, δ  δέ άληθής παιδαγωγός πρεπει να φροντιςή 
νά παΐζη τό παιδίον όοον το  δυνατόν περισοοτερον
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καί μάλιστα παιδιάς τερπνάς καί ωφελίμους. Ή  εύύυ- 
μία, ή  χαρά και ή εύχαρίοτηαις έχ τοΰ  αυναισ&ήματος 
’β ί  ζω ή ς , αί άφ ' εαυτών παραυσιαξόμβναι τίς τούς 
υγιεϊς παίδας καί τούς έφηβους καί σ ΐ  δποίαι πάντοτε  
πρέπει νά  έκδηλώ νω νται κατά το μ ά δη μ α  τής γυμναστι
κής, κυριολεκτικές έκρήγνυνται κατά τήν ίιπαιθρίαν 
παιδιάν καί τάς συμμέτρους άγωνιστικάς άσκήσεις, 
αδέσμευτοι, φυσικαί, άπεριόριστοι, παρουσιάζουσαι τόν 
4αϊδα πρό τού διδασκάλου φυσικοί1 καί απροσποίητο'·, 
αποκαλύπτουσαι τά πλεο'·εκτήματ«, τά προσόντα καί 
τά έλαττώματά του καί παρέχουσαι ούτως εις τόν διδά
σκαλον μοναδικήν εύκαιρίαν, δπως τελείως διαγνιόση 
τόν χαρακτήρα αύτού μέχρι καί των ελάχιστων αύτού 
λεπτομερειών καί συνεπώς έπιδράση άποτελεσματικώ- 
τερον έπ’ αΰτοΰ.

Έ π ίδ ρ α σ ις  των παιδιών «α ί τ ω ν  Α γ ω ν ισ τ ικ ώ ν  
Α σ κ ή σ εω ν  έ π ί  τ<5ν ψ υ χ ικ ώ ν  τ ο ΰ  π α ιδ ό ς  δ υ ν ά μ ε ω ν ,

Ή  έπί τών ψυχικών δυνάμεων έπίδρασις τών παι
διών καί τών αγωνιστικών ασκήσεων είναι επίσης με
γίστη καί άξια πολλής μελέτης καί προσοχής. Ή  λοιπή 
γυμναστική διδάσκει τήν πρόθυμον καί άκαριαίαν 
υπακοήν είς τήν θεληοιν τρίτου τινός, άνεγνωρισμένου 
η  υποδειχθέντος ώ ς  άνωτέρου (του γυμνασίου η  τοΰ 
βοηθού του)· γυμνάζει τούς νέους νά μετέχουν εύτά- 
κτως καί προθύμως κοινού τίνος έργου", κατά τό όποϊον 
πάντες_ υπάγονται είς κοινήν διεόθυνσιν καί δφε(- 
λουν νά Ιργάζωνται μετά ζήλου καί προσοχής, διότι 
και ενός ή  όκνηρία  κα ί Απροθυμία δννα τα ι να  βλάψη 
τρ α ννολ ον  ή γυμναστική Ιπομένως ενισχύει διηνεκώς 
την έννοιαν τής τάξεως, τής πειθαρχίας, τής ευτάκτου 
ουνεργασίας καί τού καθήκοντος. Α ί παιδιαί καί αί 
αγωνιστικοί άσκήσεις άποβλέπουν πάντοτε είς τήν διά 
τών Ιδίων δυνάμεων ύποταγήν τής βουλήσεως τρίτου 
τινός υπό τήν^ίδίαν βούλησιν, καθ’  (ορισμένους τινάς 
κανόνας, τών οποίων ή έφαρμογή άφίεται είς τήν κρί- 
σιν, τήν τιμιότητα καί τήν εύθυδικίαν τού παίζοντος· 
αύται Ιπομένως" γυμνάζουν κατ' εξοχήν τήν δέληοιν, 
εμβάλλουν τήν αΰτοβουλίαν, τήν αντενέργειαν, τήν 
ετοιμότητα καί τήν άποφαοιστικότητα, ένισχύουν τήν  
ίννοιαν το ν  Δ ίκαιον  καί διδάσκουν τήν  πειθώ πρό? τόν  
Ν όμον- Ούδέποτε οί παίδες είναι αυστηρότεροι καί 
δικαιότεροι κριταί άλλήλων ή δταν τύχη νά συμβώσι 
στρεφοδικίαι καί καταστρατηγήσεις τών κανόνων τής 
παιδιας. Α ί παιδιαί δίδουν ωσαύτως είς τούς παίδας 
τα  πρώτα μαθήματα τού κοινωνικού βίου, άναγκά- 
ζουσαι αυτούς νά-συνδυάζουν τάς ατομικός των Ινερ- 
γείας πρός τάς τών λοιπών συμπαικτών, νά φέρωνται 
ευπρεπώς καί συναδελφικώς πρός αυτούς, ν’ άνέχωντφι 
τάς άνεκτάς άτελείας τού χαρακτήρος των καί συγ
χρόνως νά περιορίζουν τάς Ιδίας αύτών άδυναμίας, τάς 
ορμάς καί τά πάθη. 0 1  δρμητικοί, ο ί παράφ οροι καί όϊ 
ενερέδιστοι ταχέως διδάσκονται νά  σνγκ ρατοΰν ία υτονς, 
διά νά γείνουν ανεκτοί είς τούς λοιπούς συμπαίκτας, 
άλλως κινδυνεύουν νά πάθουν δ,τι ό  κακός τού Ξενο- 
φώντος (Λακεδ. Πολιτ. Θ, 5)> * δια ιρούμ ενω ν τους  Αντί- 
σφ αιριοϋντας, Α χώριστος περιγίγνεζαι», οί δέ άτολμοι οί 
συνεσταλμέ'Όΐ καί οί οκνηροί κατά τό σώμα καί τήν 
ψυχήν ταχέως άποκτούν δραστηριότητα, θάρρος καί 
φαιδρότητα.

Διά τής ευθυμίας καί τής τέρψεως αί άσκήσεις αΰ· 
ται Ιξημερώνουν καί τούς δυστροπωτέρους παιδικούς 
χαρακτήρας, ζωογονούν τούς φύσει ραθύμους καί με- 
λαγχολικούς καί έμβάλλουν είς τήν παιδικήν ψυχήν 
τήν αγάπην πρός τόν παιδικόν βίον καί τάς φυσικάς 
αυτού τέρψεις καί πράξεις· ο ΐ ιω  δέ π ροφ υ ΐά οσονν  τους 
παίδας  από τή ν  π ρόω ρον  μίμηαιν τώ ν  α νδρικ ώ ν σννη- 
δ ε ιώ ν  καί τάς κακάς καί άνθυγιεινάς Γζεις, παρέχουσαι

υγιεινήν καί ήθικωτάτην άσχολίαν «ατά τάς ώ ρ α ς τής 
'’ χολής, καί άσφαλίζουσαι ούτως δγιά καί ήθικόν παι
δικόν βίον, δστις είναι ή άρίστη προπόνησις διά τόν 
μέλλοντα βιοτικόν αγώνα καί τήν είς αύτόν έπικρά- 
τησιν, συγχρόνως δε και τό  μοναδικόν στοιχεΐον νγ ιονς  
καί προηγμόζ’ου Έ&νικοΰ βίου.

Κατά τάς^παιδιάς ή τά ξις  κα ί ή πειδαρχία  δέν έπι- 
βάλλονται υπό τού διδασκάλου ή τοΰ έπόπτου τής 
άσκήσεως, αλλ’ Απορρέουν έ ξ  αυτής τής συνα ισδήαεω ς  
τής Ανάγκης α ν ιώ ν  διά τήν έπιτυνίαν τής παιδιας. Έ κ α 
στος παίκτης έχει ώρισμένην ενέργειαν καί "δράσιν, 
αύτοβουλίαν καί αύτενέργειαν, σύμφωνον δμως πάν
τοτε πρός τήν τών λοιπών συμπαικτών· παρά τήν 
αύτοπεποίθησιν γεννάται ή π εποίδηοις έπί τούς  λοιπούς 
συμπαίκτας, ή άναγνώρισις τών προσόντων καί τών 
πλεονεκτημάτων Ινός Ικάστου Ιξ  αύτών, καθώς καί ή 
ανάγκη τού συνδυασμού τών πολλαπλών τούτων ένερ- 
γειών^ καί δεξιοτήτων πρός ένα καί τόν αύτόν κοινόν 
σκοπόν. Ούτως άναπτύσσεται τό πνεύμα τής Αλληλεγ
γύης  καί τής Αρμονικής συνεργασίας, δ δέ παΐς λαμβάνει 
μ€^θς ^Ιζ άληθές ew sta tQ teu xèv  εργον  διατηρών Ιν 
τσύτοις τελείως τήν άτομικότητά του.

Τ ά  άναιιφισβητήτου γυμναστικής' καί παιδαγωγικής 
σημασίας άποτελέσματσ ταύτα τών παιδιών καί τών 
αγωνιστικών ^άσκήσεων συνετέλεσαν ώστε πάντες οί 
παιδαγωγοι^από τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών 
ήμερων ημών νά θεωρήσουν ταύτας ώ ς άπαραίτητον 
συμπλήρωμα τής λοιπής σωματικής άγωγής, άπεργα- 
ζομένας μετ’ αύτής εν πλήρες καί άδιάσπαστον ούνο- 
λον. Ό  Lmg,_ ό θεμελιωτής τής Σουηδικής γυμναστι
κής, προκειμένου περί παιδιών λέγει* : «ό αποκλεισμός 
τής ψυχαγωγίας άπό τού μαθήματος τής γυμναστικής 
και η επιβολή ξηρός καί μονοτόνου Ιργασίας φονεύει 
αυτο τό πνεύμα τής έλλογου γυμναστικής», καί κατω
τέρ ω : «η εύθυμία είναι ό  θείος σπινθήρ, δστις πρέπει 
πανταχοΰ νά είοδύη, καί μάλιστα ή  προερχόμενη έκ 
τής άθφας καί παιδικής ψυχαγωγίας». Ό  δέ γερμανός 
συνάδελφος _ αύτού Guts M uths σχεδόν συγχρόνως 
πρός τό περι γυμναστικής σύγγραμμα αύτού (Gymna
stik für die Jugend. 1793) έξέδωκεν ειδικόν σύγγραμμα 
περί παιδιών (Spiele zur Ü bung und Erholung des 
Körpers und Geistes. 1796). Ό  μέγας τής άρχαιότητος 
φιλόσοφος,_ δ  ’ Αριστοτέλης, θέλει πάσα ή σπουδή τών 
παίδων καί αύτών ακόμη τών μεγαλυτέρων τήν ηλι
κίαν (τοΐς μείζοαι ιώ ν  νέω νj  νά προσφέρεται είς αυτούς 
ένεϊδει παιδιάς (Πολιτικ. Ε , ς ', 1340 β), θέτω ν ούτω 
πρώτος τήν άρχήν, έπί τής δποίας μετά τόσους αίώνας 
ο Froebel έδημιούργησε τήν παιδαγωγικήν αύτού μέ
θοδον· ό  δέ φιλόσοφος ’Αναξαγόρας κατά Πλούταρχον 
(Ε ν  παραγγ. πολιτικ.) «τα? δτδομένας Αφείς τιμάς ήτή- 
σατο τήν ημέραν εκείνην καθ’ ήν αν τελευτήοη, τούς  ποΧ- 
δ α ς  Αφιέναι παίζειν καί σχολάζειν Από τώ ν  μ α δη μ ά τω ν». 
Είναι έπομένως μεγάλη παιδαγωγική άνάγκη νά κατέ- 
χωσιν αί παιδιαί πάντοτε ώρισμένην θέσιν Ιν τή ήμε- 
ρησίφ γυμνάσει, άνακουφίζουσαι τόν νούν άπό τούς 
κοπους τής μελέτης, τέρπουσαι, ψυχαγωγοϋσαι καί έμ- 
βάλλουσαι άποτελεσματικώτερον πασης άλλης έπαγγε- 
λίας ή παραινέσεως τήν αγάπην πρός τήν άσκησιν. 
Οϋτω δέ_ συμπληρώνουν αύται όχι μόνον τήν σωματι
κήν, άλλα και τήν δλην ψυχικήν μόρφωσιν, τήν όποιαν 
Οφείλει νά παρέχη τό Σχολεΐον, ένφ συγχρόνως δια- 
σφζουν τάς Έ θνικάς άγοίνιστικάς παραδόσεις καί άν- 
θρωπίζουν τάς έξεις τής νεότητος καί ολοκλήρου τού 
Λαού, προσφέρουσαι ούτω πολυτιμοτάτην συμβολήν 
είς τήν δλην Έ δνικ ή ν  'Αγωγήν.

___________________  I. Ε. Χ Ρ Υ Σ Α Φ Η Σ

I P. H. Llng. Gymnastikens Allmänna Gründer. Stockholm 
186< atX. 494 k . é.

Η Σ Ο ΣΙΑ ΛΙΣΤΙΚ Η  ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Πλεΐστοι λόγοι συμβάλλουν δπως κατ’  αυ
τός τό ελληνικόν ευρίσκεται είς άνωμαλίαν. 

Ή  συντελεσθεΐσα έν Ί’ουρκίςι μεταβολή, ή οποία 
θα εχη επίδρασιν επί ιών πραγμάτων τής Ιλευ- 
9ερας" Ελλάδος, ή έκκρεμότης ^τοΰ Κρητικού 
ζητήματος, ή δίωξις τήν οποίαν υφίσταται^ παν
ταχοΰ ο εθνισμός μας, ή οίκονομική κρίσις η 
οποία μάς μαστίζει, ή κατά τινας κοινοβουλευ
τική μας χρεοκοπία καί αί Ιπικείμεναι βουλευ
τικά! έκλογαί, Ιπρεπε νά προκαλοΰν σκέψεις.  ̂Εν 
τουτοις μεθ’  δλα ταΰτα, μέχρι πρό δλίγων ημε
ρών, παρετηρεΐτο μία γαλήνη τήν όποίαν ουδό
λως ήπείλουν, εις τήν κρίσιν παντός γνωστι
κού, τά θρυλουμενα κωμικά κινήματα κατά τής 
Άνωτάτης ’Αρχής. Καί δμως ή θύελλα Ιπήρ- 
χετο άπ’  εκεΐ δπου δέν Ιπεριμένετο, καί θύελλα 
δχι παροδική. Αυτή ήτο δ Σοσιαλισμός εν Ελ- 
λάδι, τοΰ όποιου ή πρώτη Ιπίσημος έμφάνισις 
Ιγένετο είς μίαν σάλαν καφενείου παρά τό Πα
σαλιμάνι είς Πειραιά, ένώπιον μεγίστου άκροα- 
τηρίου έξ Ιργατών, χωρίς νά γίνη προπαρα- 
σκευή τις, ούτε κδν νά προηγηθή γνωριμία 
μεταξύ τών Ρητόρων καί τοΰ ακροατηρίου, το 
όποιον έτρεξεν δχι άπό περιέργειαν, άλλα άπό 
κάποιο ένστικτον πού τοΰ έλεγεν δτι έπροκειτο 
νά γίνη ή άρχή ενός μεγάλου δλου.

’Ενθυμούμαι δτι πρό πολλών ετών έγένετο 
σοσιαλιστικόν τι κίνημα, τό όποιον είτε διότι 
συνεδέθη με τήν χορτοφαγίαν, εϊτε διότι είχε 
τό λημέρι του είς πλινθόκτιστους τινάς καλύβας 
δπισθεν τοΰ Σταδίου, είτε δι’  άλλον τινά λόγον 
έκωμικοποιήθη. Ό  Σοσιαλισμός έθεωρηθη δτι 
άπέθανε διά παντός είς τόν τόπον μας και πρώ
τος ό υποφαινόμενος επίστευσεν δτι άν ποτε 
έτόλμα τις νά τόν έπαναφέρη είς τήν ζωήν καί 
νά ζητήση διανομήν τον πλούτον, θα τοΰ εχρεια- 
ζετο νά πάιθη δ,τι επαθεΐ' είς κάποιαν διαδη- 
λωσιν ενας σοσιαλιστής είς τήν Γαλλίαν, είς τόν 
όποιον ό ΙΙοΛεοΙπΙά, δηλώσας δτι είχε 200. 
000.000 φράγκων περιουσίαν, προσέφερε 5 <ΡΡ· 
ήτοι τήν άναλογοΰσαν αύτφ μερίδα μεταξύ τών 
λοιπών κατοίκων τής Γαλλίας εχ 40·000·000 
καί τόν εκάλεσε νά ήσυχάση.

Ποιον είναι τό αίτιον ένεκα τοΰ οποίου δ 
Σοσιαλισμός εκδηλοΰται τώρα καί μάλιστα πά
νοπλος άπό επιστημονικά φώτα, μεθοδικός, ήρε
μος καί συμπαθής άκόμη, δν κρίνωμεν^άπό τήν 
ΰποδοχήν τής οποίας Ιτυχε; Πιστεύω πας τις να 
νομίζη δτι τά άνωτέρω ρηθέντα έκτακτα γεγο
νότα επροκάλεσαν αύτόν. Καί δμως τοΰτο δέν 
εΐναι άληθές" ϊσως ταΰτα συνετέλεσαν είς τήν 
επιτυχίαν του, ή γένεσίς του δμως οφείλεται 
είς αυτήν τήν δύναμιν τής Ιπιστήμης. Ηύτυχησα 
νά γνωρίσω έν Βερολίνφ καί νά συνδεθώ φιλι-

κώτατα μετά τών τριών νέων οί όποιοι πρώτοι 
ώμίλησαν ενώπιον τών έργατών τοΰ Πειραιώς, 
τών κυρίων Άλεξ. Παπαναστασίου, Παν. I. 
Άραβαντινοΰ καί Θρασυβ. Πετμεζά. Ό  πρώ
τος Ισποΰδασε φιλοσοφίαν, κοίνωνίολόγίαν. καί 
οίκονομικήν, οί δύο άλλοι είδικώς το διχαιον, 
τοΰτο όμως δχι ξηρόν, άλλα με τάς συγγενείς 
αύτφ Ιπιστήμας, προπάντων τήν φιλοσοφίαν. 
Καί οί τρεΐς φιλότιμοι, Ιπιμελεϊς, άκουραστοι 
συνεδέθησαν στενώς μέ τούς καθηγηΐάς των, 
έσποΰδασαν τήν γερμανικήν κοινωνίαν εν τφ 
μέσφ τής οποίας έζησαν έπί πολλά έτη και 
έγνώρισαν τά Ιδανικά τοΰ μεγάλου έκείνου λαού. 
Τήν κατάστασιν τής πατρίδος των^δέν έβλεπον 
ροδίνην, μετά πόνου ήσθάνοντο δτι δ "Ελλην 
σήμερον δέν Ιχει Ιδανικόν τι πέραν τής Ιδίας 
του άτομικότητος, καί αύτήν τήν σχέσιν του πρός 
τήν πολιτείαν τήν Ιννοεΐ πληρη άπο απαιτήσεις 
καί άπηλλαγμένην πάσης ύπαχρεώσεως. Κατε- 
νόησαν δτι διά τόν “Ελληνα ή Ιδέα τής άτομι
κότητος ήτο τό παν, ή Ιδέα τής κοινωνίας ήτο 
άνύπαρκτος. Καί οί ¿ηθέντες φιλότιμοι έπιστή- 
μονες έθεσαν είς τό Βερολϊνον τάς βάσεις μιας 
εταιρείας τήν όποίαν ώνόμασαν Κοινωνιολο
γικήν, μέ ώρισμένον πρόγραμμα^ τήν έκτελεσιν 
τοΰ οποίου έθεσαν εις Ινέργειαν άφ’  δτου έφθα- 
σαν είς Ελλάδα. Δέν έπεδίωξαν θέσεις διά προ
στασιών καί προίκας, ώς τοΰτο δυστυχώς συμ
βαίνει είς τούς πολλούς ιών σπουδαζόντων 
Ελλήνων, άλλ’  ήθέλησαν μέ πάσαν θυσίαν τής 
άτομικότητός των νά ύπηρετήσωσι τήν κοι
νωνίαν Ιν τφ μέσφ τής οποίας πρόκειται να 
ζήσουν,

Ποΐα δρα νά ήσιιν τά αϊτια, ένεκα τών 
όποιων αύτοί, ώς καί οί λοιποί οί δποίοι^άπο- 
τελοΰν τήν Κοινωνιολογικήν ‘ Εταιρείαν, ήσπά- 
σ&ησαν τάς άρχάς τοΰ Σοσιαλισμού και -θέλουν 
νά εφαρμόσουν τούτον είς την Ελλαδα υπό 
ώρισμένην μορφήν; ’Εξήτασαν τήν κατάστασιν 
καί εύρον δτι ό Σοσιαλισμός είναι το καταλλη- 
λότερον φάρμακον πρός θεραπείαν αύτής καί 
πρός μόρφωσιν μιας τελειοτέρας κοινωνίας η 
Ιτέθησαν ύπό τήν σημαίαν του Ιξ άπλής μιμή- 
σεως; Ή  μίμησις δέ είναι χαρακτηριστικόν τοΰ 
σημερινού “Ελληνος" διότι υπαρχουν άλλαχοΰ 
εταιρεΐαι π.χ. πρός προστασίαν τών ζώων, έπρεπε 
νά συσταθοΰν τοιαΰται καί έν Έλλάδι, άδιά- 
φορον δν ανθρώπινα δντα μένουσιν Ιγκαταλε- 
λειμμένα είς τήν άγριωτάτην εκμετάλλευσιν μιάς 
κοινωνίας Ιγωϊστικής καί άσπλάχνου, ήτις άνέχε- 
ται, διά νά φέρω ένα παράδειγμα, παιδία είς τήν 
μικράν ήλικίαν νά καταπονώνται δι’  Ιργασίας 
σκληράς είτε πρός δφελος αφιλοστοργών γο
νέων, εϊτε πρός δφελος άλλων διαφόρων εκμε
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ταλλευτών, ávtí ταύτα νά μορφούνται προς 
άνάπτυξιν τής άτομικότητός των.

Νά Ιξετάση τις τά αϊτια, διά νά ΐδη δν ό 
Σοσιαλισμός επιβάλλεται είς 'Ελλάδα, είναι έρ. 
γσν τής Κοινωνιολογικής'Εταιρείας- αν οί άπο- 
τελοΰντες αυτήν έπείσθησαν περϊ τούτου, βε
βαίως θά προσπαθήσουν νά πείσουν «ai τούς 
άλλους' είς ημάς μένει σήμερον νά ίδωμεν πώς 
ό Σοσιαλισμός έγεννήθη «ai άνεπτύχθη άλλαχοΰ 
διά νά κρίνωμεν Sv εδρισκώμεθα υπό τάς αυτάς 
ουνθήκας υπό τάς οποίας και άλλοι λαοί.

Ό  Σοσιαλισμός δέν είναι έμφάνισις των τε
λευταίων χρόνων έπειδή δέ ζητεί νά κανονίση 
τάς οικονομικός σχέσεις των άποτελούντων την 
κοινωνίαν άτόμων, δέν δυνάμεθα νά Ιννοήσωμεν 
μίαν κοινωνίαν άνευ ποσού τίνος σοσιαλισμού, 
άφοδ άλλως αυτός δέν παρουσιάζεται παντού 
δμοιόμορφος, άλλα υπό διαφόρους όψεις και 
διαβαθμίσεις. Είδικως ύπό ώρισμένην μορφήν, 
ώς Κοινωνισμός, ύπεστηρίχθη επιστημονικός είς 
τήν χώραν είς τήν όποιαν ζώμεν'πρό χιλιάδων 
έτών τό πρώτον υπό τού έκ Χαλκηδόνος Φαλέα. 
Οΰτε δμιος έν Κρήτη ούτε Ιν Σπάρτη εφηρμό- 
σθη ή κοινή Ιδιοκτησία, καί πραγματοποίησιν 
τού κοινωνισμοΰ παρατηρούμεν είς τάς Πυθα- 
γορίους και είτα είς χριστιανικάς τινας κοινότη- 
τας.Ό Πλάτων διά τής Πολιτείας καί των Νόμων 
του ύπεστήριξε κοινήν Ιδιοκτησίαν γυναικών, 
παίδων και πραγμάτων, καί είς τήν Ιδανικήν του 
αυτήν πολιτείαν εύρε βραδυτερον μιμητός τους 
Thomas Morus (Utopia), Canipanella (Ci- 
vitas Solis) Bacon, (N ova Atlantis) Har
rington, (Oceana) Bairasse (Histoire des Sa- 
vavambes) Morelly (Basiliade de Rilpai), 
Babeuf.

Ό  όμιλών δμως σήμερον περί σοσιαλισμού 
αποβλέπει είς τήν άναπτυχθεΐσαν ύπό τον νύν 
εύρωπαϊκόν πολιτισμόν οίκονομικήν άρχήν δτι 
τό ά’τομον μετά τής οίκογενείας του είναι τό 
κύριον στοιχεΐον εν τη οίκονομίρ" δτι τό πρός 
τό κοινόν καλόν Ιδρύματα είναι περιορισμοί είς 
τήν σφαίραν των συμφερόντων του, άλλ’  δτι 
Ιπί τέλους άποβαίνουσι πρός όφελος αυτού τού 
άτόμου δι’ αύξήσεως τής άσφαλείας, τής υγείας, 
τής Ιντάσεως πρός εργασίαν κτλ. Κατά τού άτό
μου ό σοσιαλιστής τονίζει τήν άρχήν τής κοινής 
ιδιοκτησίας, την υποταγήν των κατ’ Ιδίαν άτό
μων είς τήν δλότητα ώς τού μόνου μέσου πρός 
έπιτυχίαν τού τελικού σκοπού τής έξελίξεως τού 
άνθρώπου.Ή άρχή δμως αΰτη είναι Ινα σύμβο- 
λον, ό άπώτατος σκοπός, ή έπίτευξις τού όποιου 
είναι γνωστόν είς τόν σοσιαλιστήν δτι θέλει βρα
δύνει πολύ καί πρός ον θέλει νά φθάση διά 
τής είρηνικής έξελίξεως. Ό  σηιιερινός σκοπός 
τού σοσιαλισμού, τουλάχιστον είς τά περισσό
τερα μέρη, είναι νά μόρφωση μίαν κοινωνίαν 
είς τήν όποιαν νά λείψη ή παρατηρουμένη νύν

μεγάλη άνισότης μεταξύ των διαφόρων μελών 
αύιής, ήτις δημιουργεί μίαν τάξιν άνελευθέρων 
καί πτωχών ώς έκ τής οίκονομικής έξαρτήσεως 
τού επί μισθψ Ιργάτου από τού κεφαλαιούχου 
έπιχειρηματίου. Ό  σοσιαλισμός Ιν τούτοις δέν 
?χει μόνον σκοπόν νά καλυτέρευση την θέσιν 
τού βιομηχανικού καί τού αγροτικού εργάτου, 
άλλα καί τού εργάτου των γραμμάτων, των. 
τεχνών, τού υπαλλήλου τοΰ Κράτους καί προ
πάντων τού θεωρουμένου ώς ιδιοκτήτου διότι 
έχει οΙκΓαν καί αγρόν νά καλλιεργη, άλλά μή 
άπολαμβάνοντος έκ τής ιδιοκτησίας του ούτε 
καλήν άμοιβήν τής εργασίας, τήν όποιαν παρέ
χει §πΐ τών ίδιων κτημάτων, αύτός καί τά μέλη 
τής οίκογενείας του. Αύτή ή κατάσταοις παρα- 
τηρεΐται προπάντων είς τήν Ελλάδα. Επειδή 
δέ πανταχοΰ τό κεφάλαιον διά τών έπιχειρημα- 
τιών συνεκέντρωσεν είς εαυτό τήν παραγωγήν 
ιών άγαθών, καί κανονίζει αύθεραίτως τήν σχέ- 
σιν αύτού πρός τήν έργασίαν, δ σοσιαλισμός 
ζητεί διά ενώσεως τών πολλών, άπό τούς οποίους 
λείπουν τά μέσα της παραγωγής, νά άρη ιό 
κακόν τούτο. Τά μέσα τα όποια πρός τούτο 
διαθέτει ό σοσιαλισμός είναι ή επέκτασις τής 
παιδείας, ή αύξησις τών μέσων τής πνευματι
κής καί προσωπικής επικοινωνίας τών ανθρώ
πων, ή εύκολία τής έκδόσεως βιβλίων, περιοδι
κών, Ιφημερίδων, διά τών όποιων είναι δυνατή 
προπαγάνδα εις εύρείαν κλίμακα, τέλος ή δύνα- 
μις τών πολλών ώς έκ τοΰ δικαιώματος τής 
καθολικής ψηφοφορίας νά έπιβάλλη εκάστοτε 
είς τάς κυβερνήσεις τών διαφόρων πολιτειών 
τήν παραδοχήν νομοθετικών μέτρων, τά όποΐα 
επιτρέπουν είς τόν σοσιαλισμόν νά χωρή πάν
τοτε πρός τά πρόσω.

Ακριβώς ένεκα τοΰ τελευταίου τούτου λόγου, 
ό σοσιαλισμός κατενόησεν δτι, δπως έπιβάλλη 
δλίγον κατ’  ολίγον τάς άρχάς του καί κερδίζη 
καθ’ Ικάατην έδαφος, έπρεπε νά άποτελέση είς 
εκάστην χώραν ΐδιον,πολιτικόν κόμμα. Έ άν δέ 
[ΐέχρι τούδε εξαιρέσει τής Αύστραλίας καί Νέας 
Ζηλανδίας τά σοοιλιαοτικά κόμματα δέν κατόρ
θωσαν νά πάρουν είς χείρας των τήν έξουσίαν, 
κατορθώνουν δμως νά έπιβάλλωνται εϊιε τασ
σόμενα μέ ταύτην ή έκείνην τήν πολιτικήν με
ρίδα τών άστυκών κομμάτων παρά τής όποιας 
άποσποϋν δσον τό δυνατόν περισσοτέρας διά 
τό κοινόν παροχάς, είτε δι’ άντιδράσεως έξαναγ- 
κάζοντα τά άντίθετα κόμματα πρός ίδιον σκο
πόν. Διά νομοθετικών μέτρων έκανονίσθησαν 
αί ώραι τής έργασίας, αί όποίαι άλλοτε έφθα
ναν τάς 20  κατά ήμερονύκτιον· έπίσης ήμέραι 
άργίας ώς ή Κυριακή" άπηγορεύθη είς τάς γυ
ναίκας ή έκτέλεσις βαρέων έργων, ώς ή Ιργασία 
είς μεταλλεία, δι’  ων ή άνθρωπίνη φυλή έξα- 
σθενεί" δέν επιτρέπεται, ή εργασία είς παιδία 
μέχρι ώρισμένης ηλικίας, δπως ταύτα άναπτύσ-

Π Α Π Π Ο Υ Ε  Κ Α Ι  Β Γ Γ Ο Ν Ο Ε
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σωνται σωματικός καί πνευματικός καί μή εξευ
τελίζεται τό ήμερομίσθιον τών ενηλίκων εργα
τών· ώρίσθησαν έπιθεωρηταί τών εργοστασίων 
πρός προστασίαν τών Ιργατών έκανονίσθησαν 
άσφάλειαι διά τούς έργατας είς περίπτωσιν 
άσθενείας, γήρατος, άνικανότητος· έδόθησαν 
συντάξεις είς τούς γέροντας έργάιας" άνεγνω- 
ρίσθησαν τά διάφορα Ιργατικά σωματεία κτλ. 
’Επειδή δέ ούτε ίχνος τοιαύτης νομοθεσίας 
υπάρχει |ν Έλλάδι, αν μή δι’  άλλο τι, ΐσως 
συντελέση είς τούτο 6 σοσιαλισμός, δν κατορ- 
θώση νά στείλη άντιπροσώπους του είς τήν 
Βουλήν Ιπίσης νά συμβάλη δπως ή φορολογία 
§υθμισθή περισσότερον σνμφώνως πρός τούς 
κανόνας τής ισότητος τής δικαιοσύνης καί τής 
χρησιμότητος, Ιν φ  τώρα ή φορολογία στηριζο- 
μένη είς έμμεσους φόρους πίπτει έξ ι σου έπί τών 
άπορων δσον καί Ιπί τών εύπορων, καί ή λεγο- 
μένη έν 'Ελλάδι μεσαία τάξις, ή όποία δμως πράγ
ματι άποτελείται άπό βιοπαλαιστάς, στενάει ύπό

τό βάρος φορολογικού συστήματος, τήν μεταρ- 
ρύθματιν τοΰ όποίου παραδέχονται πάντες ώς 
Ιπιβαλλομέιην, εκτός εννοείται, τών πλουσίων, 
δν πρόκειται νά θιχθώσι τά συμφέροντα των.

'Ο  οικονομικός σκοπός, έκ τού σχηματισμού 
σοσιαλιστικού πολιτικού κόμματος, είναι ή κατά- 
παυσις τής άντιθέσεως μεταξύ εργοδότου καί 
Ιργάτου διά τής ενώσεως τοΰ κεφαλαίου καί 
τής Ιργασίας είς τά αύτά πρόσωπα. “Οπως τούτο 
κατορθωθή χρειάζεται δργάνωσις τών εργατών 
κατά τών κεφαλαιούχων, άντίδρασις τών πρώτων 
κατά τών δευτέρων καί πάλη άδιάλλακτος. Καί 
είναι μεν άληδές διι πρός τόν σκοπόν' τούτον 
Ιπεδιώχθη ή  ούοτασις μή σοσιαλιστικών σωμα
τείων ώς τά τών Trades Unions εν Άγγλίφ, 
τών Kniglits of Labot, Am erican Federa
tion of Labor εν ’Αμερική, έν Γερμανίφ τών: 
Gewerkschaften (Hirsch-Duncker) κατ’ άντί- 
θεσιν τών σοσιαλιστικών έργατικών ένώοεων 
άμα δμως αί μή σοσιαλιστικοί τοιαΰται δέν δύ~
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νανται νά περιλάβωσιν ολοις τούς είς Ικάστην 
ειδικότητα τεχνίτας καί τους κοινούς εργάτας, ό 
σοσιαλισμός είναι τό μόνον καταφύγιον.

Σήμερον ό πειθαρχικώτερον δρών σοσιαλισμός 
είναι δ έν Γερμανίοι, διότι Ιπί πλέον έχει νά έπι- 
διώξη τό δικαίωμα τής καθολικής ψηφοφορίας 
εις τα κοινοβούλια των κατ’  Ιδίαν κρατών, ώς 
εχει τούτο είς τό διά τήν Αυτοκρατορίαν τοιοΰ- 
τον, Reichstag. Τό πρόγραμμά του, τού οποίου 
ή εφαρμογή Ιπιδιώκεται τό ταχυτερον είναι α ') 
νομοθεσία Απ’  είιθείας ΰπό τού λαού, αυτοδιοί
κησή εις δλας τάς ύποδιαιμέσεις τής πολιτείας· 
β ') Ανηκατάστασις τού μοιύμου στρατού διά 
καθολικής εκγυμνάσεως δλων, διαιτησία προς 
λύσιν τών διεθνών διαφορών, κήρυξις πολέμου 
διά τών Αντιπροσώπων τού λαού' γ") Ιξίσωσις 
τών δικαιωμάτων τών γυναικών προς τα τών 
Ανδρών- δ ') ή θρησκεία καθαρώς δικαίωμα τών 
ιδιωτών ανευ αρωγής ή εμποδίων έκ ¡ιερούς 
τής πολιτείας- ε") καθολική Ικπαίδευσις και πα-

ροχή μέσων Ανωτάτης μορψώσεως είς τάς εξαι
ρετικός φύσεις καί τών δυο. φύλων ς ”) απονομή 
τής δικαιοσύνης δωρεάν διά δικαστών εκλεγομέ- 
μένων ΰπό τού λαού, κατάργησις τής θανατικής 
ποινής· ζ ') ίατρική περίθαλψις καί ταφή δωρεάν 
η") προοδευτική φορολογία επί τού εισοδήματος 
καί τής περιουσίας" κατάργησις τών Ιμμέσων 
φόρων καί φορολογία τών κληρονομιών'.

Οί βηθέντες πρωτεργάται τής Κοινωνιολογι
κής 'Εταιρείας, υπό ιήν έπίδρασιν τού γερμανι
κού Σοσιαλισμού και μ« τά εφόδια τής Ιπιστή- 
μης, τής όποιας είναι κάτοχοι, Ινθουσιώδεις ως 
εκ τής νεαρός των ήλικίας, θά μός παρουσιάσουν, 
ώς ύπεσχέθησαν, προσεχώς τό πρόγραμμά τους 
καί θά ίδωμεν τάς άρχάς των. Ί σ ω ς  έπαναλά- 
βουν τό τού μανιφέστου τού Καρόλου Μάρξ, 
προτρέποντες τούς έργάτας είς ένωσιν: «εκ τής 
ένώσεώς σας δεν Ιχετε νά χάσετε ή μόνον τά 
δεσμά σας- εκ τής Ινώσεώς σας έχετε νά κερ
δίσετε ενα κόσμον».

Θ Α Λ Η Σ  Κ Ο Υ Τ Ο Υ Π Η 2
* Υφηγητής Πολ. 0ονομνας

TO NEON ΒΙΒΛΙΟΝ

Είς τούς 'Έλληνας, φίλους τής νεότητός.του, 
«πιστή άπήχήσίς ευφροσύνων νεανικών χρό

νων», είναι δφιερωμένον τό νέον βιβλίον τούπα- 
τριάρχου τών Βυζαντινολόγων, διά τού δποίου 
ήθέλησε νά καταστήση γνωστά είς κύκλον εύρύ- 
τερον λογίων τά πορίσματα τής περί τό Βυζάν
τιόν έρεύνης, έπιδεικνύων συγχρόνως τήν πρός 
τήν μεσαιωνικήν καί την νεωτέραν Ελλάδα θερ
μήν, άγάπην τον.

Έ ν τφ μέσφ τής σοβαρός πρός, προαγωγήν 
τής Ιπιστήμης του Ιργασίας, καθ' δν χρόνον ο 
ερευνητής’' είναι βυθισμένος είς τήν. άνάλυσιν 
τού άπασχολοΰντος αΰιόν μερικού ζητήματος, 
καθήκον αυτού είναι νά σκέπτεται καμίαν φο
ράν καί ν’  άφιερώνη δλίγας στίγμάς καί είς τούς 
λογίόυς, τούς γενικωτερρν ενδιαφερομένους διά 
τήν πρόοδον ιών επιστημονικών ζητημάτων.

■Πολύ δέ περισσότερον.ξχει τό καθήκον τούτο 
6 επιστήμων, όσάκις καταγίνεται είς έδαφος, τού 
δπόίου ήγνοήθη καί παρεγνωρίσθη Ιπί χρόνους 
μάκρους ή Αξία.

Καί τούτο συμβαίνει είς τήν περί τό Βυζάν-

* K a r l  K runüacher, Populäre Aufsätze, έν Λειψία 
ΐ9 °9 , είς ιδον μέχα, έκ σελ. X I I  - 388.
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φίλους, . .  el¿ τό χριστιανικόν, ρυζοντινόν χαί ντοβλληνίκόν 
τμήμα τθ$ άνατολιχοϋ κόσμον, καί τους παλαιούς νά ¿v«9£voq 
e l ?  τ ή ν  n l o x v v  u i , T * v l .  Κ Ρ Ο ν Β Β Α Χ ε ρ

τιον ερευνάν. Είς τήν ανόρθωσιν τής μεγάλης 
Ιστορικής σημασίας τού Βυζαντίου άφιέρωσεν Ó 
Κρουμβάχερ τον βίον. Συνδεθείς Από τής νεό- 
τητός του μετά τών είς τό Μόναχον σπουδαζόν- 
των 'Ελλήνων φοιτητών, τών όποιων πολλοί 
κατέχουσι σήμερον επιφανή θέσιν είς τά γράμ
ματα καί τήν κοινωνίαν, έμυήθη, λέγει, ύπ’ 
αυτών «κατά μικρόν είς νέον κόσμον, είς τήν 
νέαν Ελλάδα».

Τόν ίδιον δέ καί τά άκαδημαϊκά του Ανα
γνώσματα «σκοπόν, άλλ’ είς εύρυτέρους κύκλους 
απευθυνόμενα, έπεδίωκον καί πολλά δημωδέ- 
στερα δημοσιεύματα του».

'Η  Αρχή αύτών έγένετο μέ τά "Ελληνικά τα
ξίδια ( 1886), καρπόν διιιμονής οκταμήνου Ιν 
ταϊς Έλληνικαις χώραις, καί τά όποια κυρίως 
είναι Απολογητικός τού νεωτέρου Ελληνισμού, 
«pro populo neograeco». Έπηκολούθησαν 
δ’ αυτά μικραί καί μεγάλαι διατριβαί είς διά
φορα ήμερήσια φύλλα καί περιοδικά. Επειδή 
δέ είς τήν Γερμανίαν έλλείπουσι βιβλία δημώδη 
περί τού Βυζαντινού καί νεοελληνικού πολιτι
σμού,— ή Γαλλία διά τού Σλουμβερζέ καί τού 
Δίλ κατέχει τά σκήπτρα,— Απεφάσισεν ό Κρουμ
βάχερ Από τά δυσεύρετα ταϋτα Αρθρα νά κάμη
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επιλογήν καί νά τά συνένωση είς Ιν βιβλίον.
'Ως έπί τό πλεΐστον δε είναι ταύτα διατριβαί 

Ικ τού πεδίου τής μεσαιωνικής καί νεωτέρας 
Ιλληνικής γλώσσης, λογοτεχνίας καί ιστορίας, είς 
τάς οποίας προστίθενται τινα δοκίμια συμμείκτου 
περιεχομένου Αναφερόμενα είς τήν ιστορίαν τής 
λογοτεχνίας, τής φιλολογίας και τού πολιτισμού.

’Αλλ* δς πλησιάσωμεν Ιγγύτερον τό ώραϊον 
βιβλίον τού Κρουμβάχερ, είς τό όποιον Ιχομεν 
καί μίαν εικόνα διά τούς πολλούς τού Ανδρος 
καί τής φωτεινής επιστημονικής δράσεώς του.

Τό βιβλίον διαιρείται είς τέσσαρα τμήματα 
κατά ιήν ύλην τού περιεχομένου. Α ' Γλωσσικά, 
—  Β ' Γραμματολογικά, — Γ '  'Ιστορικά, — Δ '
Ποικίλα.

Είς τό Α '  τμήμα πρέπει νά σημειώσω το 
δρθρον περί τού Προβλήματος τής νεοελληνι
κής γραφόμενης γλώσσης ήΐ#02). Τήν γραφο- 
μένην γλώσσαν θεωρεί ό Κρουμβάχερ καί ταύ- 
την Αξίαν προσοχής παρά τής γλωσσολογίας, ώς 
καί τήν δμιλουμένην φυσικήν. Τήν ψυχολογίαν, 
τήν οποίαν ζητεί ο γλωσσολόγος είς ιήν κατά 
φύσιν, εΰρίακομεν καί είς τήν γραφομένην γλώσ
σαν. “Εντεύθεν προαγόμενος εξετάζει τόν τρό
πον, κατά τόν όποιον, παρά τήν δημώδη, Ισχη- 
ματίσθη ή γραφόμενη νεοελληνική, τάς διαφο
ράς μεταξύ γραφομένης καί λαλουμένης, καί νήν 
σχέσιν τής φυσικής γλώσσης πρός τά λογοτε
χνικά προϊόντα- Πρώτον κατά τόν Ι Β ' αίώνα 
έμφανίζεται δημοσίως ή Από αίώνων δπολαν-

θάνουσα καί μονομερώς έκφαινομένη φυσική 
γλώσσα, ήτοι κατά τούς ίδιους χρόνους, κατά 
τούς οποίου; καί είς τήν Δύσιν Από τών νεκρών 
λατινικών τύπων Ιλευθερούται πλήρης ζωής ή 
Ιθνική γλώσσα. Ούτως Ισχηματίσθη γλώσσα 
ζώσα, Ιμφανισθείσα διά τών μεσαιωνικών έπυλ- 
λίων, τών κυπριακών καί τών κρητικών Ασμά
των. Τήν ανθησιν ταύτην τού πλουσίου καρ
πού εμάρανεν ή λαίλαψ, ή όποια κατέστρεψε 
πάντα πνευματικόν βίον και πάντα επί τής χρι
στιανικής εκκλησίας στηριζόμενον πολιτισμόν 
είς τήν νοτιοανατολικήν Ευρώπην, ή δσμανική 
Ιπιδρομή. Καί είς τούτο Ισως, λέγει όρθότατα ό 
Κρουμβάχερ, κεΐται τό μέγιστον κακόν, τό όποιον 
ή ήμισέληνος Ιπροξένησε Ιπί τού Ιλληνικοϋ
έδάφους.”Α)λο αρθρον Αξιόν μνήνηςείναι ή Αίσχν- 
Χειος έπανάοταοις τών Ά&ηνών. 'Ο Αναγνώ
στης τών «Παναθηναίων» θ° άπορήση βλέπων 
συνδυαζόμενον τό δνομα Ιπανάστασις μετά τού 
Αίσχυλου, καί ΐσως νομίση, δτι πρόκειται περί 
Ιπαναστατικών ιδεών τού Αισχύλου, ό  όποΐός 
είχε καταδιωχθή ύπό τού δήμου τών ’ Αθηναίων 
διά λεγομένην βεβήλιοσιν τών Έλευσινίων μυ
στηρίων. 'Απλούστατα πρόκειται περί τών Αξιο
θρήνητων σκηνών, αί όποΐαι συνέβτ)σαν έν 
’Αθήναις κατά τήν μετάφρασιν τής Όρεστείας. 
Έ κ  τής σφοδρός ταύτης, τής μέχρι τών όδών 
κατελθούσΐ)ς αντιδράσεως κατά τού «μεταρρυθ-
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μιστικού κόμματος, δ Κρουμβάχερ δεν απελπίζε
ται' «χωρίς κίνησιν, περατώνων τό άρθρον τον 
λέγει, ζωή δέν ύπαρχει, καί χωρίς αγώνα ούδε- 
μία πρόοδος είναι δυνατή. Είς τήν ήρεμον 
παρατήρησιν των μεταγενεστέρων γενεών αί 
οκηναί αυυαι θά φανώσιν ώς Αναγκαία μόνον 
Ιπεισόδια εν τή ισχυρά πνευματική ορμή τοΰ 
Ελληνικού λαού».

* #  *

Είς τό Β'τμήμα, τό Γραμματολογικόν, πλήν 
άρθρων περί χειρογράφων βυζαντινών, όμιλε! 
περί τής Ιλλείψεως μιας ιστορίας τής νεοελληνι
κής λογοτεχνίας, καί αφιερώνει εν άρθρον είς 
τον ψυχάρην ώς διηγηματογράφον, καί εν άλλο 
είς τον Λονκήν Λάραν τού μακαρίτου Βικέλα. 
’Αξίαν να μνημονεύσω ευρίσκω είς τό περί τοΰ 
Λουκή Λάρα άρθροV την παρατήρησιν, δτι ή 
σπουδή τής ελληνικής επαναστάσεως έχει μεγά- 
λην σπουδαιόιητα διά την τελειοτέραν ,γνώσιν 
τής ιστορίας τοΰ άρχαίου πολέμου. "Η φυσική 
καί πνευματική τών Ανθρώπων ίκανόιης, τά 
ήθη αύτών καί αί συνήθειαι τοΰ βίου, οί γεω
γραφικοί και κλιματολογικοί δροι παρέμειναν οί 
ίδιοι Ιν ταΐς έλληνικαϊς χώραις έν τφ συνόλφ 
καί κατά μέρος. Είς μαθητάς καί σπουδαστάς 
πρός παρασκευήν βαθύτερος γνώσεως καί πραγ
ματικής ζωντανής άντιλήψεως τών. πολυθρυ- 
λήτων Ικστρατειών τής ελληνικής άρχαιόηΐτος 
ούδέν άλλο καλύτερον δυνάμεθα νά συσιήσωμεν 
ή την άνάγνωσιν έργων, τά δποΐα ζωγραφοΰσι 
τήν Ιλληνικήν επανάσταση' είτε καθ’  ολον τό 
στάδιον, εϊτε κατά μεμονωμένα επεισόδια καί 
βιογραφίας. Είς τοιαϋτα δ* έργα άνήκει ό Λου- 
κής Λάρας.

Είς δσα δέ λέγει περί τοΰ Ψυχάρη ώς διηγη- 
ματογράφου θαυμάζεις τήν βαθείαν γνώσιν, την 
οποίαν αυτός, ό τόσον λεπτολόγος είς τά είδικά 
βυζαντινά προβλήματα, έχει τών τάσεων τής 
νεωτέρας Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. 'Η  περί τά 
Βυζαντινά γράμματα έν ύψίστφ βαθμφ έντε- 
ταμένη αναστροφή αυτού, αντί ν’  άπομαράνη, 
ώς δυστυχώς είς τούς πλείστους τών είδικών 
φιλολόγων συμβαίνει, τήν γενικωτέραν περί τής 
τέχνης καί τής ζωής Ιν τή λογοτεχνίρ άντίλη- 
>1>ιν, τουναντίον έπέρρωσεν αύτήν, καί παρ’ αυτής 
έπερρώσθη. Διά νά χαρακτηρίση τοΰ Ψυχάρη 
τά μυθιστορήματα ό Κρουμβάχερ όμιλε! περί 
της φύσεως τών σημερινών λογοτεχνικών ιδεω
δών, καί διαγράφει τάς οδούς αύτής μετά τήν 
πολυσήμαντον νίκην τοΰ πραγματικού τρόπου 
τής μυθιστορίας, <5 όποιος αντικατέστησε τήν 
παλαιάν Ρομαντικήν καί κλασσικήν σχολήν. 
Γνώσις τοιαύτη τών νεωτέρων λογοτεχνιών καί 
λογοτεχνικών τάσεων, δς τό εϊπωμεν χωρίς περι- 
στροφάς, είναι πράγμα ξένον είς τούς άγριους 
προμάχους τού αρχαϊσμού, τούς μετά περιφρο-
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νήσεως άπό ύψους προσβλέποντας τήν γλώσσαν 
τού χυδαίου λαού, δηλαδή αυτήν τήν φύσιν, 
αύτήν τήν ζωήν. Άλλ’  άξίωσιν νά δείξη είς τό 
έθνος του τήν οδόν, τήν οποίαν δφείλει ν’ Ακο- 
λουθήση, είτε εν τή επιστήμη, είτε εν τή πολι
τική, είτε έν τή γλώσσή, έχει μόνον έκεΐνος, ό 
όποιος Ιμελέιησε καί είναι άξιος νά έννοήση 
τόν περί αυτόν ζώντα κόσμον τοΰ πνεύματος.

* *  *

Είς τήν περί τοΰ Ανιοκράτορος ' Ιουστινιανόν 
διατριβήν, διά τής οποίας άνοίγει τό Γ ' τμήμα 
τού βιβλίου του ό Κρουμβάχερ, τό ‘ Ιστορικόν, 
τονίζει ό συγγραφεύς κύριά τινα σημεία τον βίου 
τού C' Βυζαντινού αίώνος. 'Η  μεγάλη άναγέν- 
νησις τής 'Ελληνικής ’Ανατολής, ή διά τής κτί
σεως τής Κωνσταντινουπόλεως λαβοΰσα τον 
Ιπίσημον τύπον καί τήν επίσημον αύτής εκδή- 
λωσιν, εύρίσκει εις τό πρόσωπσν τού ’Ιουστινι
ανού τόν σπουδαιότατου σταθμόν, ό  όποιος άγει 
άπό τοΰ έθνικού Ρωμαϊκού Iniperiuni είς τόν 
βυζαντινόν Βασιλέα. Τό ώραΐον βιβλίον τού 
Δίλ, Ιξ  Αφορμής τού ¿ποιου γράφει ταΰια δ 
Κρουμβάχερ, κάμνει καί τόν μή ειδικόν Ανάγνω
σή ν  νά πείθεται δτι «ή Βυζαντινή ίστορία διά 
τών συνήθων Ιπιγραμματικών λέξεων, ¿έπανα
στάσεις τού παλατιού»,— «θεολογικαί έριδες»,— 
«νεκρά πολυμάθεια» κττ·, υπό τάς όποιας καί 
ενταύθα, ώς πάντοτε, κρύπτεται η Αμάθεια, δέν 
χαρακτηρίζεται όρθώς».

Χαρακτηρισμούς καίριους τής ιστορίας καί 
ιστορικών περιόδων τού Βυζαντίου παρέχει είς 
ή μάς ό Κρουμβάχερ άναλύων βιβλία σπουδαία 
είς άλλας του διατριβάς, ώς τήν *Ιοτορίαν τού 
J. Bury, τήν μεγάλην Βυζαντινήν ’Εποποιίαν 
τοΰ Γ. Σλουμβερζέ, τήν 'Ιστορίαν τώ ν Ά&ηνών 
κατά τόν Μεσαίωνα τού Φ. Γρηγοροβίου.

Περί τοΰ τελευταίου τούτου σοφού Ιστορικού 
αφιερώνει ίδιον άρθρον, τό όποιον περιλαμβά
νει είς τό Δ '  τμήμα «Τα -Σύμμεικτα». Μετ’  έν- 
θουσιασμοΰ όμιλεΐ, είς άλλο άρθρον περί τού 
ήμετέρου Διονυσίου Θερειανού, «κατόχου δοκί
μου τής ελληνικής λογοτεχνίας καί παγκοσμίου 
Ιστορίας, ακαμάτου έρευνητού τών φιλοσοφικών 
Ιπιστημών, πατριώτου ένθερμου, αριστοκράτου 
τήν Ί|η.*χήν καθ’ ό'λην. τήν έννοιαν». Μέ δλί- 
γας, Αλλά ούσιώδεις λέξεις χαρακτηρίζων τά 
συγγράμματα τού "Ελληνος λόγιου; γνωρίζων 
είς ημάς δύο ατελείωτα έργα του, τό εν περί 
τού Δημοσθένους, τό άλλο περί τής φύσεως τής 
είκονομαχίας, συμπληρώνει τήν συγγραφικήν 
δράσιν αύτοΰ άναφέρων τάς Απειραρίθμους 
παρατηρήσεις καί τά πορίσματα πολλών σπου
δαίων Ιρευνών, τά όποια έγκατέσπειρεν εις τά 
φύλλα τής «Κλειούς» καί τής «Νέας Ημέρας».

’Ενδιαφέρον είναι τό άρθρίδιόν του «Παλαιαί 
καί νέαι έγκυκλοπαίδίαι», είς τό όποιον άπαριθ-

μεί τούς προγόνους τών σημερινών πολυτελών 
κατά τήν τύπωσιν καί τάς Απεικονίσεις Έγκυ- 
κλοπαιδιών: μεταξύ τών Λατίνων εγκυκλοπαι
διστών (234 π. X.) καί τών Γάλλων τού προ- 
παρελθόντος «ίώνος, ενδιαφέροντα είναι τά 
έγκυκλοπαιδικά έργα τού Φωτίου, Κωνσταντίνου 
Πορφυρογεννήτου, αί συλλογαί έπιγραμμάτων 
ελληνικών τού Κεφαλα, βίων άγίων τού Συ- 
μεώνος τού Μεταφράστου.

Τό πλήρες ούσίας, ως όλα τού Στρυγόφσκη, 
έργσν τού διακεκριμένου τούτου τεχνοκρίτου περί 
τού Ευαγγελίου τής μονής τον Έτσχμιατζίν, 
δίδει εύκαιρίαν είς .τόν Κρουμβάχερ νά όμιλήση 
πάλιν περί τοΰ μεγάλου έκπολιτιστικού έργου 
τού Βυζαντίου. Τό γεγονός, δτι οί ’Αρμένιοι έν 
τή ΐέχνη κατά τό μέγιστον μέρος έτροφοδοτή- 
θησαν έκ τού Βυζαντίου, Αποτελεί μόνον Ιν 
μέρος σειράς ερευνών, !κ τών οποίων σαφέ- 
ότατα επί μάλλον καί μάλλον καταδεικνύεται, 
Ατι τό Βυζάντιον διά τήν ’Ανατολικήν Εύρώ- 
πην καί τήν Δυτικήν Άσίαν έξηκολούθησεν έν 
μεγαλόπρεπε! μέτρφ τήν έκπολιτιστικήν εργα
σίαν, τήν οποίαν δ 'Ρωμαϊκός πολιτισμός είς 
τήν Μέσην καί Δυτικήν Εύρώπην.

Περισσότερα θά «ΐπω περί τού τελευταίου 
άρθρου τών Δημωδών διατριβών: « Ή  Αξία τού 
σλαβικού πολιτισμού καί ή σλαβική φιλολογία 
Ιν Γερμανό?*·· διότι πρέπει τέλος νά κατανοή- 
άίομεν καί ήμεϊς, δτι ό σλαβικός κόσμος διά 
έής έκτακτου προόδου έν τφ πολιτισμφ, κατέστη 
Ιξιος προσοχής καί μελέτης καί παραδείγματος. 
Το ύφος καί ή Ιπέκτασις τού πολιτισμού είς τά 
τρία μεγάλα χριστιανικά τμήματα τού κόσμου 
έιναι άνάλογον πρός τήν δύναμιν καί τόν Αριθ
μόν αύτών. Τήν ήγεμονίαν κατέχουν οί Γερμα
νοί, έπονται οί Ρωμανικοί λαοί, καί τελευταίοι 
έρχονται οί σλαβικοί. Είς τάς πνευματικός εκδη
λώσεις καί εργα τών τριών τούτων μεγάλων 
συστημάτων λαών κεΐται σήμερον τό συνολον 
τής μορφώσεως τού χριστιανικού κόσμου τής 
άνθρωπότητος. Δέν υπάρχει έδαφος τών γραμ
μάτων, τής τέχνης, τής έπιστήμης καί τής μηχα
νικής, είς τό όποιον Γερμανοί, 'Ρωμανοί καί 
Σλάβοι νά μή κατέρχωνται έν φιλοτίμφ καί 
εύγενεΐ Αμίλλη. Τά γεγονός τούτο Ακολουθεί τό 
δτι, δστις θέλει νά έννοήση τό σύνολον τού ση
μερινού χριστιανικού πολιτισμού, οφείλει νά 
Ιπεκτείνη τό βλέμμα του καί είς τούς τρεις τού
τους τών εθνών κύκλους. Τούτο δέ, ώς πρός τό 
έπιστημονικόν καί λογοτεχνικόν έδαφος σημαί
νει, δη  ό νέος άνθρωπος οφείλει νά γνωρίζη 
τά£ διά ιών λέξεων Γερμανική, 'Ρωμανική, 
Σλαβική δηλουμένας γλώσσας, τουλάχιστον το- 
σούτον, ώστε γραπτή κατανόησις οίουδήποτε 
συστήματος τών γλωσσών τούτων νά μή τού 
είναι κλεισμένη. Έλλειψις δέ αίσθητή είς τήν 
κατανόησιν τού δλου πολιτισμού είναι ό περιο

ρισμός είς τάς γερμανικός καί ρωμανικός γλώσ
σας καί τόν δι’ αύτών έκφραζόμενον πολιτισμόν. 
Άξιολόγους ευρίσκεις έν τφ άρθρφ παρατηρή
σεις περί τών σλαβικών γλωσσών, τής γενέσεως 
καί τής έξαπλώσεως αύτών, καί χαρακτηρισμόν^ 
καίριον τού πολιτισμού τών ορθοδόξων Σλάβων. 
Ό  χριστιανισμός αύτών, ή γραφή, τό πλεϊσιον 
τής παλαιδς έκκλησιαστικής καί εθνικής λογοτε
χνίας αύτών, ή τέχνη, πολλά πολιτειακά νόμιμα 
(καί μάλιστα τοΰ δικαίου), τέλος ήθη καί έθιμα, 
παρέλαβον ούτοι παρά τών Βυζαντινών, καί 
Ιντενθεν συνεχώνευσαν κατά μικρόν Ιν έκείνη 
τή ίδιοτύπφ μορφή τού πολιτισμού, ή οποία 
σήμερον κεΐται μεταξύ τής καθολικοπροτεσταν- 
τικής Δύσεως καί τής μωαμεθανικής Άσίας, 
προσέτι δέ μετά τού ενός καί μετά τού άλλου γεί- 
τονος συνδέονται δι’  Αξιοσημειώτων μεταβατι
κών μορφών.

Κατόπιν έξετάζει τήν σημασίαν, τήν όποιαν 
έχει ή σπουδή τής ιστορίας, τής γλώσσης, τής 
λογοτεχνίας καί τής τέχνης τών σλαβικών λαών 
καί διά τόν πλούτον καί ενδιαφέρον τού σλαβι
κού πνευματικού έδάφους καθ’  εαυτόν λαμβα- 
νομένου, καί διά τήν ποικίλην των Σλάβων μετά 
τών γειτόνων έπιμειξίαν. Δέν δύναμαι ν’  Ακο
λουθήσω Ινταύθα τήν έκθεσιν τού Κρουμβάχερ, 
έκθεσιν φωτεινήν, ώς καί πάν δ,τι γράφει, πάντα 
πείθουσαν περί τής Ανάγκης τής μελέτης καί 
γνώσεως τοΰ σλαβικού κόσμου. Ευκαιρία θά 
μοΰ δοθή άλλοτε νά ομιλήσω περί τών νέων 
όριζόνιων, οί όποιοι Ανοίγονται είς τόν γν.ωρί- 
σαντα τόν κόσμον έχεϊνον, καί περί τής ένισχύτ 
σεως, τήν οποίαν έκ τής γνωριμίας αύτού λαμ
βάνει ό καλλιτέχνης, ό λογοτέχνης, δ Ιπισιήμων 
είς τό ίδιον έργον.

Ή  καθαρά αντίληψις τής μεγάλης ταύτη; 
σημασίας τής γνώσεως τού σλαβικού κόσμου 
ήγαγε τόν Κρουμβάχερ είς τόνά προσπαθήση διά 
φροντιστηριακών τινων μαθημάτων τής Ρωσι
κής γλώσσης νά έγείρη είς τήν Γερμανίαν ένδια- 
φέρον πρός τόν κόσμον αύτόν. Ή  διδασκαλία 
δμως πρέπει νά γείνη συστηματική, νά έισχω- 
ρήση δέ καί εις αυτήν τήν μέσην έκπαίδευσιν. 
Ήμεΐς, Ακόμη περισσότερον, .αφού πρόκειται 
περί λαού, δανεισθέντος κατά μέγα μέρος τόν 
πολιτισμόν του !κ τού Βυζαντίου, πρέπει νά 
εύχώμεθα, δπως ταχέως ίδωμεν ίδρυομένην έν 
τφ Πανεπιστημίφ έδραν τής Ρωσικής φιλολο
γίας καί πολιτισμού.

« Ή  'Ρωσία, — τούτο πρέπει νά Αναφέρω,—  
καταλήγων λέγει ό Κρουμβάχερ, ή 'Ρωσία^ είναι 
ή πρωτεύουσα δύναμις τοΰ σλαβικού κόσμου 
υπερτερούσα είς ένδιαφέροντα λογοτεχνικά, γλωσ
σικά καί λαογραφικά, ‘ιστορικά, έθνογραφικά καί 
γεωγραφικά θέματα Αρκούντως τάς άλλας σλαβι- 
κάς χώρας έν τφ αύτφ βαθμφ, ώς καί είς τόν 
πληθυσμόν. Ό στις Ρωσικά δέν γνωρίζει, ούδέν



γνωρίζει περί ενός τμήματος τής όλης τού πολι
τισμού γνώσεως των χρόνων ημών... Αγνοεί τό 
μεγαλοπρεπέστατον σύγχρονον παράδειγμα τής 
παμπαλαίας καί αίωνίως νέας ορμής τής ανθρω- 

_πότητος προς τό Φως και τον ’Αέρα, τής πάλης 
πρός θρησκευτικήν καί ηθικήν έκστασιν, πρός 
πνευματικήν και Αστικήν ελευθερίαν, πρός οικια
κήν καί κοινωνικήν Ανύψωσιν, πρός δλα εκείνα 
τά Ιδανικά, τά όποια τόν βίον άξιον τής ζωής 
Αποδεικνύουν».

*  *  *

Πνοή όμοίας εξάρσεως διαπνέει δλον τό 
ωραΐον βιβλίον τού Κρουμβάχερ. Είτε Αναλύων 
συγγράμματα περί Βυζαντινών μελετών, ώς τό 
τοΰ Γρηγοροβίου περι τών Μεσαιωνικών Α θη 
νών, είτε περιγραφών χώρας βυζαντινάς, ώς τό 
"Αγιον "Ορος, καί πόλεις μεσαιωνικών μνημείων, 
ως τήν 'Ραβένναν, είτε παρατηρήσεις ποικίλας 
καί κρίσεις έκφέρων ιμυχολογικάς, λογοτεχνικός, 
εϊτε τέλος γενικώς όμιλών περί πολιτισμού;—γ 
διαφαίνεται ό εΟρεΐαν καί τελείως Ανθρωπιστι
κήν κεκτημένος παίδευσιν συγγραφεύς, ό δυνά- 
μενος είς παν θέμα του, καί ψυχρόν εάν είναι, 
νά τοΰ δίδη χάριν καί ζωήν.

Εϊς τά δημωδέστερα ταΰτα μελετήματά του ό 
Κρουμβάχερ δεν είναι μόνον ό βαθύς καί σοβα
ρός εκείνος βυζαντινολόγος, ό όποιος διήλθε τόν 
βίον του μέ μόνην συναναστροφήν τούς ξηρούς 
χρονογράφους τοΰ Βυζαντίου. Κρίνει τά πράγ
ματα, ούχί ώς χρονογράφος Αλλ’  ώς Αληθής 
Ιστορικός, ό όποιος δεν άρνειται τήν σημερινήν 
ζωήν καί τήν σημερινήν πρόοδον. Τουναντίον ή 
ακριβής τούτων γνώσις τοΰ δίδει δπλα πρός 
ύποστήριξιν τών Ιρευνών του καί εκτασιν είς τήν 
έκθεσιν τών Ιδεών του περί τοΰ βυζαντινού καί 
νεοελληνικού κόσμου.

Υπέρ πάσαν δέ άλλην Ιδιότητα αίσθάνεσαι 
είς τάς σελίδας ταΰτας τόν άνθρωπον, ο όποιος 
ενέζησεν είς τόν πολιτισμόν τής νοτιοανατολι
κής Ευρώπης ώς δνομάζει ό  Κρουμβάχερ τόν 
βυζαντινόν πολιτισμόν. Μεταξύ τού λαού εκεί
νου, ό όποιος ύπήρξεν ό θεματοφύλαξ τοΰ Αρ
χαίου καί ό κύριος παράγων τού νεωτέρου πολι
τισμού, έζησεν ό Κρουμβάχερ, και κατ' Ακολου
θίαν τόν λαόν αυτόν τόνήγάπησεν ώς ολίγοι.

Πάντα είς τήν χώραν μας βλέπει ό Κρουμ

βάχερ μέ δμμα εύμενές, καί ή δικαιοσύνη αύτη 
πρός τόν λαόν μας είναι Αποτέλεσμα τής πεφω
τισμένης αυτού γνώσεως ούχί Ατελούς καί Ιπι- 
πολαίου, ήτις κάμνει τούς περισσοτέρους ξένους 
νά δεικνύωσιν ήλιθιωδώς τήν ευφυΐαν των είς 
βάρος τού λαού ήμών.

Τάς εύρείας αίθουσας καί βιβλιοθήκην καί 
μουσεϊον τής Εύαγγελικής Σχολής τής Σμύρνης 
χαίρει νά βλέπη, καί τού ένθυμίζουν τά σκοτεινά 
δωμάτια τοΰ Γυμνασίου τής Πατρίδος του καί 
τά στενά θρανία, δπου χιλιάκις ¿κινδύνευε νά 
χυθή τό μελανοδοχείον του.

« ’Από τής έξόδου τοΰ Αρχαίου κόσμου εως 
σήμερον, άδιακόπως ή νοτιοανατολική Εύρώπη 
καί ή δυτική ‘Ασία, Ιν μεσψ παλιντρόπων ιστο
ρικών τυχών, μίαν έχει εκπολιτιστικήν Ιξέλιξιν- 
καί τόν τύπον αύτόν τόν ίδιον τόν έδωκε τό 
έλληνικόν πνεύμα». Είς ταύτην τήν περί πολιτι
σμού Ιστορικήν Αντίληψιν Αποκρυσταλλοΰται ή 
Ικ τού ολου έργου τού Κρουμβάχερ διαλάμ- 
πουσα Ιδέα. Είναι πεπεισμένος, λέγει ό πατριάρ
χης τών βυζαντινολόγων, δτι οί "Ελληνες κέκλην- 
ται σπουδαίαν θέσιν Ιν τφ μέλλοντι νά κατα- 
λάβωσιν. Εΐς αυτούς «θά πέση ό κλήρος τής 
Αναγεννήσεως τής ’Ανατολής, ή όποία επί μα- 
κρόν έμεινεν είς τά όπίσω, σήμερον δέ αρχίζει 
νά εισέρχεται ίσχυρά είς τήν παγκόσμιον πολι
τικήν καί τόν παγκόσμιον πολιτισμόν».

Με τοιαύτην ελπίδα καλήν καί ιδέαν μεγάλην 
περί τού Ικπολιτιστικού έργου τού ελληνικού 
λαού, «τού μέ υψηλά προικισμένου χαρίσματα 
λαού τούτου», ώς θεμέλιον εδραιώνει ό Κρουμ
βάχερ τάς άδράς αυτού περί τών βυζαντινών 
πραγμάτων εργασίας.

Τήν ελπίδα ταύτην θέλων νά διαδώση είς 
πολλούς, καί τόν τόσον «παραγνωρισθέντα Αλλά 
μέγαν κόσμον τού Βυζαντίου» ν ’ Ανορθώση, καί 
τήν Αγάπην πρός τήν πατρίδα ήμών νά Ινισχύση, 
έκδίδει τό βιβλίον τούτο. «Είθε, ας εΐπω καί 
εγώ μετά τού Ιπιφανοΰς διδασκάλου καί φιλέλ- 
ληνος, τό βιβλιάριον νά εύτυχήση νά προσπο- 
ρίση νέους φίλους είς τάς θεωρητικάς επιστη
μονικός σπουδάς, καί Ιδία; είς τάς Αναφερομένας 
είς τό χριστιανικόν, βυζαντινόν και νεοελληνικόν 
τμήμα τοΰ Ανατολικού κόσμου, καί τούς παλαι
ούς νά Ινισχύση είς την πίστιν αυτών!»
*Εν ΆΦήναις, κατά Δεχέμβς(ον Ι&Οδ
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Μία φεγγαρολουσμένη νύχτα τού Μάίού, γε
μάτη Από τό τραγούδι τών Αηδονιών, ή 

γυναίκα τού παπα - ’ Ιγνάτιου μπήκε στο γραφείο 
τού Αντρός της. Τό πρόσωπό της έδειχνε στενο
χώρια, καί ή μικρή λάμπα πού κρατούσε στο 
χέρι έτρεμε. Πλησιάζοντας τόν άντρα της, τοΰ 
άγγιξε τόν ώμο καί τού είπε, συγκροτώντας 
ένα λυγμό.

—  Πάτερ, έλα νά ίδής τή Βερότσκα.
Χωρίς νά γυρίση τό κεφάλι, ό πάτερ ’Ιγνάτιος

ερριξε πρός τή γυναίκα του, πάνω Από τά 
γυαλιά του, μίαν αργή καί σταθερή ματιά. Καί 
ή γυναίκα κάνοντας κίνημα Απελπισίας μέ τό 
ελεύθερο χέρι της, εκάθησε στο χαμηλό καναπέ.

— Πώς είσθε καί οί δυό. . .  άσπλαχνοι—είπε 
Αργά, τονίζοντας τις τελευταίες συλλαβές· καί 
τό Αγαθό φουσκωμένο πρόσωπό της Ιζάρ.ωνε 
σ’  ένα μροφασμό θλιβερό καί Απελπισμένο, σάν 
νά ήθελε νά δείξη μέ τή φυσιογνωμία της πόσο 
ήτανε σκληροί, ό άντρας της καί ή θυγατέρα της.

Ό  πάτερ Ιγνάτιος άρχισε νά γελάη καί ση
κώθηκε. ’Αφού έκλεισε τό βιβλίο τον, έβγαλε τά 
γυαλιά του, τά έκλεισε στή θήκη, καί βυθίστηκε 
σέ σκέψι. Τά μεγάλα του μαύρα γένεια, σπαρ
μένα μέ άσημένιες κλωστές, κατέβαιναν στό 
στήθος του σάν μεγαλόπρεπο κύμα.

—  Πάμε! είπε.
Ή  "Ολγα Στεφανόβνα σηκώθηκε βιαστικά 

καί θερμοπαρακάλεσε μέ φοβισμένη φωνή, καί 
λόγια μασσημένα:

— Πάτερ, μήν τη μαλώσης! Τήν ξέρεις πώς 
είνε...

Ή  κάμαρα τής Βέρας βρισκότανε στή σοφίτα, 
και ή στενή ξυλένια σκάλα λύγιζε καί στέναζε 
κάτω Από τά βαρεία βήματα τοΰ πάτερ ’ Ιγνά
τιου. Ψηλός καί τετράγωνος, έσκυβε τό κεφάλι 
γιά νά μή συγκρουσθή μέ τό ταβάνι, καί ζάρωνε 
περιφρονητικά τά φρύδια, όταν ή άσπρη καμι- 
ζόλα τής γυναίκας του άγγιζε τό πρόσωπό του. 
"Ηξερε πώς ή συνομιλία των μέ τή Βέρα θά 
έμενε χωρίς αποτέλεσμα.

—  Γιατί Ιρχόσαστε; ρώτησε ή Βέρα, φέρνον
τας τό ένα χέρι στά μάτια. Τό άλλο χέρι κοιτά- 
μενο στό λευκό μπαμπακερό σκέπασμα, χανότανε 
σχεδόν Απάνω σ ’ αυτό, τόσο ήτανε λευκό, διά
φανο καί κρύο.

— Βερότσκα.. .  —  άρχισε ή μητέρα, μά τήν 
πήραν τά κλάματα καί σώπασε.

—  Βέρα! — είπε ό πατέρας, προσπαθώντας 
νά γλυκάνη τή δυνατή καί ξερή φωνή τυυ— 
Βέρα, πές μας τί έχεις;

Ή  Βέρα σώπαινε.
—  Βέρα, δεν Αξίζουμε τήν εμπιστοσύνη σου, 

ή μητέρα σου κι’ Ιγώ ; Ξέρεις πώς σ’  Αγαπάμε.

Ποιόν άλλον έχεις Από μάς; Πές μας τή λύπη 
σου, καί πίστεψ’  εμένα πού είμαι ηλικιωμένος 
κι’ έχω πείρα, θ ’  Ανακουφισθής! Κι’  εμείς τό 
ίδιο I Κύιταξε λοιπόν τή γρηά μητέρα σου, πώς 
υποφέρει. . .

—  Βερότσκα!
— Κι’  εγώ . . .  ή ξερή φωνή τρεμούλιασε, σά 

νά έσπασε κάτι μέσα της. . .  νομίζεις πώς δέ μου 
κάνει κόπο, σά νά μήν έβλεπα πώς μίά λύπη 
σέ σιγοκαίει. . .  μά τί λύπη; Έ γώ, 6 πατέρας 
σου, δεν τήν ξέρω ! Είνε σωστό, αύτό;

Ή  Βέρα ήτανε βυθισμένη σέ σιωπή. Ό  πά
τερ ’ Ιγνάτιος χαΐδευε τά γένεια τού μ’  Ιξαιρετική 
φροντίδα, σά νά φοβότανε μή τά δάχτυλά του 
μπηχτούν ενάντια στή θέλησί του.

’Εξακολούθησε:
— Παρά τήν επιθυμία μου, έφυγες γιά τήν 

Πετρούπολι — δέ σέ καταράστηκα δμως, εσένα 
πού παράκουσες! "Η μήπως δέ σούδωσα Αρκετά 
χρήματα; "Η δέν ήμουν καλός πατέρας; λέγε. 
Λοιπόν γιατί δέν άπαντφς; Νά, τί σου έκαμε ή 
Πετρούπολί σου !

Ό  πάτερ Ιγνάτιος σώπασε- καί φαντάστηκε 
ένα πράμα μεγάλο, τρομερό, Από γρανίτη, γεμάτο 
άγνωστους κινδύνους καί πρόσωπα ξένα καί Αδιά
φορα. Καί ή Βέρα, μονάχη. Αδύνατη, είχε πάει 
Ικεΐ κάτου, κι* Ικεΐ τής είχανε κάνη κακό. "Ενα 
τρελλό μίσος γιά τήν τρομακτική καί Ακατανόητη 
πόλι, πλημμύρισε τήν ψυχή τού πάτερ Ιγνάτιου- 
καί μια μανία γιά τή θυγατέρα του πού σώ- 
παινε, σώπαινε Ιπίμονα.

— Ή  Πετρούπολι δέ φταίει γι’  αύτό — είπε 
ή Βέρα. μέ φωνή τσακισμένη, κι’  έκλεισε τά 
μάτια.—Δέν έχω τίποτα. Καλλίτερα θά κάνατε 
νά πάτε γιά ύπνο, είνε Αργά.

—  Βερότσκα! στέναξε ή μητέρα. Κοριτσάκι 
μου, πέ μου τί έχεις!

— "Α ! μαμά! διάκοψε ή Βέρα Ανυπόμονη.
Ό  πάτερ Ιγνάτιος πήρε μια καρέκλα κΓ άρ

χισε νά γελφ.
— Λοιπόν, δέ θές νά πής τίποτα; ερώιησε 

ειρωνικά.
—  Πατέρα, είπε ή Βέρα μέ τόνο Αποφασι

στικό, ενφ Ανασηκώθηκε στό κρεβάτι— ξέρεις 
πώς σ’  αγαπώ, καί τή μαμά τό ϊδιο. Ά λ λ ά ... 
είμαι λιγάκι λυπημένη. Ό λ α  θά περάσουν. ’Αλή
θεια, καλύτερα πηγαίνετε νά ξαπλώσετε· θέλω 
νά κοιμηθώ. Καί αύριο, ή μίαν άλλη μέρα, θά 
μιλήσουμε γι’  αύτό.

Ό  πάτερ ’Ιγνάτιος πετάχτηκε μέ τέτοια δρμή 
πού ή καρέκλα πήγε καί χτύπησε τόν τοίχο- πήρε 
τή γυναίκα του απ’  τό χέρι.

—  Πάμε!
— Βερότσκα...
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— Πάμε, σοΰ λέω— φώναξε δ πάτερ ’ Ιγνά
τιος.— Ά φού πια ξέχασε τό Θεό, δεν έχουμε 
καμιά δουλειά εδώ ! . . .  Έ λ α !

Έβγαλε τή γυναίκα του σχεδόν με τη βία, 
άλλά καθώς κατέβαιναν τη σκάλα, ή “Ολγα Στε- 
φανόβνα πού πήγαινε Αργότερα, μουρμούρισε:

—  Ο ύ! Ο ύ! Έ σύ τήν έκαμες έτσι! ’Από 
σένα κληρονόμησε αύτή τήν επιμονή. Έσυ έχεις 
τήν εύθύνη! Ά ! πόσο είμαι δυστυχισμένη!...

Και άρχισε νά κλαίη, κλείνοντας τόσο συχνά 
τά μάτια, πού Ιμποδιζότανε νά βλέπη τις σκά
λες, ώστε τοποθετούσε τά πόδια της σά νά βρι
σκότανε σέ χείλος βαράθρου.

’Από εκείνη τήν ήμερα, ό πάτερ Ιγνάτιος 
έπαψε· νά μιλάη στήν κόρη του, μά εκείνη φαι
νότανε σάν νά μή τό είχε προσέξη. Καθώς κα'ι 
πρίν, έμενε ξαπλωμένη στήν κάμαρά της ή πη- 
γαινορχότανε, φέρνοντας συχνά τήν παλάμη στά 
μάτια της, σάν νά ήσαν πρισμένα. Ή  παπαδιά, 
πού άγαπούσε νά γελάη και νά χωρατεύη, στε- 
νοχωρημένη άπό τή σιωπή των δύο αυτών προ
σώπων, γινότανε άτολμη, σαστισμένη, δεν ήξερε 
πιά τί νά ειπή κα'ι τί νά κάνη.

Καμιά φορά ή Βέρα πήγαινε περίπατο. Μιά 
έβδομάδα ύστερα άπό τήν τελευταία συνομιλία 
μέ τούς γονείς της, βγήκε ένα βράδυ κατά τή 
συνήθειά της. Δεν τήν ξαναείδανε πιά ζωντανή: 
γιατί, τό βράδυ Ικεΐνο, έπεσε κάτω άπό τό σι- 
δερόδρομο, πού τής έκοψε τό κορμί στά δύο.

Ό  πάτερ ’ Ιγνάτιος τήν εσαβάνωσε δ ίδιος. 
Η γυναίκα του δεν εφάνηκε στήν εκκλησία, 

γιατί μόλις έμαθε τό θάνατο τής Βέρας Αρρώ- 
στήσε. Έ παθε παραλυσία των ποδιών, τών 
χεριών καί τής γλώσσας, κι’  έμενε άκίνητη στή 
μισοσκότεινη κάμαρα, ενώ Ικεΐ κοντά ή καμ
πάνα χτυπούσε μέ μακρυνά διαλείμματα.“Ακούσε 
τήν κηδεία νά βγαίνη άπό τήν έκκλησια, τούς 
ψάλτες νά λένε ψαλμφδιές μπροστά στο σπίτι, 
προσπάθησε νά σήκώση τό χέρι γιά νά κάνη 
τό σταυρό της, άλλά τό χέρι δέν υποτάχθηκε, 
θέλησε νά εϊπή «Αντίο, Βέρα!» μά ή γλώσσα 
σταμάτησε μεγάλη και βαρειά μέσα ατό στόμα 
της. Καί ή στάση της ήτανε τόσο ήσυχη, ώστε 
βλέποντάς. την κανείς θά μπορούσε νά σκεφθή 
πώς κοιμάται ή πώς άναπαύεται. Καί δμως τά 
μάτια της ήτανε Ανοιχτά.

Στή νεκρική λειτουργία ή εκκλησία είχε γέ
μιση άπό Ανθρώπους πού οί περισσότεροι δέν 
Ιγνώριζαν τόν πάτερ 'Ιγνάτιο. Λυπόντουσαν 
εκείνη τή Βέρα πού πέθανε μέ τέτοιο τραγικό 
τρόπο, καί προσπαθούσαν ν’  άποκαλύψουν τα 
συμπτώματα μιας μεγάλης θλίψης στους τονι
σμούς καί στά κινήματα τού γέρου παπά. Δέν 
άγαπούσαν τόν πάτερ ’ Ιγνάτιο, γιατί είχε ξε- 
ρους καί αγέρωχους τρόπους· μισούσε τούς Αμαρ- 
τωλούς καί δέν τούς συχωρνοΰσε- έπειτα καί δ 
πλεονέκτης καί άπληστος χαρακτήρας του τόν

έσπρωχνε νά Ιπωφελήται άπό κάθε ευκαιρία 
πού του παρουσιαζότανε γιά νά τσιμπολογήση 
ο,τι μπορούσε άπό τούς ένορίτες του. “Οσοι, 
λοιπόν, παρακολουθούσαν τή λειτουργία, θά ήθε
λαν νά τόν ίδούν τυρρανισμένο, συντριμμένο, 
ν’  άναγνωρίζη τόν εαυτό του δυο φορές ένοχο 
τού θανάτου τής κόρης του : ώς πατέρα σκληρό 
καί ώς κακόν ίερέα πού δέν.κατάφερε νά προ- 
φυλάξη άπό τήν Αμαρτία τήν ίδια του τή σάρκα. 
Τόν'εξέταζαν μέ περιέργεια, κι’ εκείνος νοιώ
θοντας άπό πίσω του δλες αυτές τις ματιές νά 
πέφτουν απάνω του, προσπαθούσε νά οηκώνη 
τούς πλατιούς καί γερούς ώμους του, καί δέ 
σκεπτότανε τήν πεθαμένη κόρη του, μά πώς νά 
κρατήση τήν αξιοπρέπεια του.

— Τί σκληρός άνθρωπος! είπε, δείχνοντας τον 
μέ τό κεφάλι ό Ιπιπλοποιός Χαρσενώφ, πού είχε 
νά λαβαίνη άπό τόν παπά πέντε ρούβλια γιά 
κάτι κορνίζες.

“ Ετσι, σταθερός καί αλύγιστος, ό πάτερ ’ Ιγνά
τιος πήγε ώς τό νεκροταφείο καί γύρισε. Στήν 
πόρτα τού δωματίου τής γυναίκας του μονάχα, 
καμπούριασε λιγάκι τήν ράχη, μά σ’  αύτό μπορεί 
νά φταίγανε οί πόρτες, πού ήτανε πάρα πολύ χα- 
μηλές γιά τό μπόϊτου. Ή  Αντίθεση τής ημέρας 
καί τής σκοτεινιάς δέν τόν άφησε παρά μόλις 
καί μετά βίας νά διακρίνη τό πρόσωπο τής άρ
ρωστης, μά δταν τήν Ιξέτασε, παραξενεύτηκε πού 
τήν είδε τόσον ήρεμη, μέ τά μάτια στεγνά. Καί 
δέν υπήρχε στά μάτια της ούτε πόνος, ούτε θυ
μός— ήτανε σιγαλά καί κρατούσαν τήν ίδια 
βαρειά καί Ιπίμονη σιωπή μέ τό μεγάλο, Αδύ- 
νατο κορμί τό χωμένο στό πουπουλένιο κρεβάτι.

— Λοιπόν! πώς είσαι; τή ρώτησε δ πάτερ 
’ Ιγνάτιος.

Μά τά χείλη ήτανε σιγαλά- καί τά μάτια σω- 
παίναν. Ό  πάτερ ’ Ιγνάτιος έβαλε τό χέρι του 
στό μέτωπό της· ή τον κρύο καί υγρό’ ή “Ολγα 
Στεφανόβνα δέν έδειξε μέ κανένα τρόπο πώς 
εϊχ' αίσθανθή τό άγγιγμα. “Οταν ό πάτερ ’ Ιγνά
τιος σήκωσε τό χέρι, δυο μεγάλα, σταχτιά μάτια 
τον κυττοΰσαν, εφαίνουνταν σχεδόν μαύρα, τό
σον οί κόρες είχαν τεντωθή καί δέν υπήρχε μες 
σ’  αύτές ούτε θλίψη, ούτε θυμός.
. —Λοιπόν, πάω στήν κάμαρά μου, είπε δ πάτερ 
Ιγνάτιος, διαπεράσμένος άπό κρύο καί τρόμο.

Μπήκε στό σαλόνι, δπου ήταν καθαρά καί 
ταχτικά, καθώς πάντα, καί δπου οί ψηλές πολυ
θρόνες, σκεπασμένες μέ ντύματα λευκά, είχαν 
δψη νεκρών τυλιγμένων μέ σάβανα. Σ ’  Ινα 
παράθυρο ήτον κρεμασμένο μέ σύρμα ένα 
κλουβί, μά ήτον άδειο μέ Ανοιγμένη τή θύρα.

— ’Αναστασία! φώναξε δ πάτερ ’Ιγνάτιος. 
Τού Ιφάνηκε ή φωνή του χοντρή καί αίσθάν- 
θηκε στενοχώρια πού Ιφώναξε τόσο δυνατά στις 
θλιμμένες αύτές κάμαρες αμέσως ύστερ’  άπό τήν 
ταφή τής κρρης του.
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—’Αναστασία, είπε σιγανώτερα, πού είνε τό 
καναρίνι;

Ή  μαγέρισσα μέ τή μύτη πρισμένη καί κόκ
κινη σάν παντζάρι άπό τό κλάμα. Απάντησε 
μέ τραχύτητα: g

— Νά, πέταξε!
— Γιατί τ’ άφήσανε νά φύγη; ρώτησε ό πάτερ 

Ιγνάτιος μαζεύοντας απειλητικά τά φρύδια του.
Ή  ’Αναστασία ξανάρχισε νάκλαίη, καί σκου

πίζοντας τά δάκρυα μέ τις άκρες τού τσεμπεριού 
είπε, Ανάμεσα άπό λυγμούς:

— “ Ηταν ή ψυχή.-., τής κοπέλλας. . . .  μπο
ρούσε κανείς νά τήν κρατήση;

Καί 0 πάτερ ’Ιγνάτιος νόμισε πώς τό κίτρινο 
καναρίνι πού τραγουδούσε πάντα, μέ τό κεφάλι 
σκυμμένο, ήταν Αληθινά ή ψυχή τής Βέρας καί 
πώς δν δέν είχε πετάξη, δέν θά μπορούσαν νά 
είποϋν δτι ή Βέρα 'ήτον νεκρή. Τότε θύμωσε 
γιά καλά μέ τή μαγέρισσα καί φώναξε.

— Φεύγα! Καί καθώς ή ’Αναστασία δέν 
εύρισκε.^^τ¿ιόρτα, πρόσθεσε: Χαζή!

*  *  *

’Από τήν ήμέρα τής κηδείας, ή σιωπή εγκα
ταστάθηκε στό σπίτι. Δέν ήτον γαλήνη, γιατί 
γαλήνη είναι ή Απουσία κάβε θορύβου- μά βα
σιλεύει σιτοπή δταν αυτοί πού σωπαίνουν φαί
νονται πώς μπορούν νά μιλήσουν Αλλά δέ θέ
λουν. Αύτό συλλογιζότανε δ πάτερ Ιγνάτιος 
δταν έμπαινε στήν κάμαρα τής γυναίκας του 
καί συναντούσε τήν άκίνητη ματιά της, τήν τόσο 
βαρειά πού δ άέρας φαινότανε μεταμορφωμένος 
σέ μολύβι καί βάραινε στό κεφάλι καί στούς 
ώμους. Αύτό συλλογιζότανε, ψάχνοντας τά τε
τράδια τής μουσικής τής κόρης του, πού κρα
τούσαν χαραγμένη τή φωνή της, κυττάζοντας 
τά βιβλία της καί τό μεγάλο χρωματιστό πορ- 
τραΤτο, πού είχε φέρει άπό τήν' Πετρούπολι. 
Εξετάζοντας αύτό τό πορτραΐτο, δ πάτερ 
’Ιγνάτιος ακολουθούσε κάποια τάξι: πρώτα, 
παρατηρούσε τό μάγουλο; πού ήτον καλά φωτι
σμένο, καί θυμότανε στά μάγουλο τής Βέρας νε
κρής μιά γρατσουνιά γινωμένην άπό .άκατα
νόητη αίτια. Κάθε φορά, σκεπτότανε πώς νά 
είχε συμβή τό μικρόν αύτό ξέγδαρμα: δν ό 
σιδερόδρομος είχε γρατσουνίσει τήν κοπέλλα, 
θά τής έκοβε τό κεφάλι, καί τό κεφάλι τής Βέ
ρας νεκρής ήτον δλότελ’  άπείραχτο.

Μήπως κανείς τήν είχε άγγίξει μέ τό πόδι ή 
χωρίς νά θέλη, τήν έξυσε μέ τό νύχι Ινφ έση- 
κωνε τό πτώμα;

Άλλά ήτον τρομερό νά σκέπτεται πολύ τις λε

πτομέρειες τού θανάτου τής Βέρας, καί δ πάτερ 
’ Ιγνάτιος προχωρούσε στά μάτια τού πορτραί-' 
του. “Ητανε μαύρα, πολύ δμορφα, μέ μεγάλα 
ματόκλαδα που έρριχναν πυκνή σκιά κ’  έκαμαν 
τό άσπράδι τού ματιού ζωηρότερο, ώστε καί τά 
δυό μάτια νά φαίνουνται τριγυρισμένα άπό σκο
τεινό πλαίσιο πένθους. Ό  Αγνωστος μά διαλε
χτός ζωγράφος, τούς είχε δώσει μιαν άλλόκοιη 
έκφρασι: μιά λεπτή καί διάφανη καταχνιά φαι
νόταν νά χωρίζη αύιά tqjffittq άπό εκείνους πού 
έβλεπαν.. Κάτι άνάλον^ψυΡ αύτό πού γινότανε 
στό σκούρο σκέπασμα »του πιάνου, δπου ή κα
λοκαιριάτικη σκόνη είχε σχηματίσει Ινα λεπτόν 
αόρατο στρώμα πού Ιμαλάκωνε τή λάμψι τού 
γυαλισμένου ξύλου. Καί σέ δποια θέσι νά έβαζε 
δ πάτερ Ιγνάτιος τό πορτραΐτο, τά μάτια τόν 
παρακολουθούσαν Αδιάκοπα, μ& δέ μιλούσαν, 
έσώπαιναν, καί ή σ.ιωπή αυτή τόσον ήτον φα
νερή, πού έπίστευε κανείς πώς τήν άκούει.

Τότε, λίγο, λίγο, δ πάτερ ’Ιγνάτιος Αρχισε νά 
Λιστεύη πώς άκούει τή σιωπή.

Κάθε πρωί, ύστερ’  άπό τή λειτουργία δ παπάς 
Ιρχότανε στό σαλόνι, έρριχνε μιά ματιά στό Αδειο 
κλουβί, σέ δλη τή συνηθισμένη έπίπλωσι τής κά
μαρας, καθότανε σέ μιά πολυθρόνα, έκλεινε τά 
μάτια κι’  Ακουγε τό σπίτι νά σωπαίνη. ΤΗτον 
ενα πράμα μοναδικό. Τό κλουβί σώπαινε γλυκά 
καί τρυφερά · κι’  αισθανότανε κανείς, μέσα στή 
σιωπή, θλίψη, δάκρυα καί σάν ένα μακρυνό καί 
λυπητερό γέλιο. Ή  σιωπή τής γυναίκας του, 
άδυνατισμένη Από τούς τοίχους, ήτον Ιπίμονη, 
βαρειά σάν μολύβι καί τρομερή,— τόσο τρομερή 
πού δ πάτερ ’Ιγνάτιος αισθανότανε σύγκρυο, 
άκόμα καί τις πιό ζεστές ήμέρες. Ατέλειωτη, 
παγωμένη σάν τάφος, κι’  αινιγματική σάν τό 
θάνατο, ήτον ή σιωπή τής κόρης του. Φαινό
τανε πώς ή σιωπή, αυτή βασανιζόταν ή ίδια πόύ 
δέν μπορούσε νά εκφρασθή, πώς είχε τρελλά 
Ιπιθυμήσει νά μεταμορφωθή σέ λόγια, μά κάτι 
δυνατό καί Ανόητο, σά μιά μηχανή, τήν Ικρα- 
τοΰσε άκίνητη. Γ 3

— Τί κουταμάρα! έλεγε μ^μπου δ πάτερ 
’ Ιγνάτιος μανιώδης· καί σηκωνότανε Από τήν 
πολυθρόνα πάντα Αλύγιστος καί σβέλτος.Άπό τό 
παράθυρο, έβλεπε τήν πλατεία στρωμένη μέ 
χοντρές στρογγυλές κι’ ενωμένες πέτρες, πλημ
μυρισμένη Από ήλιο καί Αντίκρυ τόν πέτρινο 
τοίχο ενός μεγάλου ύπόστεγου δίχως παράθυρα. 
Στή γωνιά, στεκόταν ενα Αμάξι, πού έμοιαζε 
μ’  ένα σωρό Από κερί, καί δέν μπορούσε κανείς νά 
καταλάβη γιατί έμενε Ικεΐ, αφού ώρες δλόκλη- 
ρες περνούσαν χωρίς νά παρ.ουσιασθή διαβάτης.
(Τ ί, τέλος βΐς τ δ  χςοββχές]
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Θυμούμαι Ινα γέρο · ψάλτη πού Ιλεγε καμιά φορά: 
—  Λίγοι παπάδες πιστεύουνε θ εό .

"Α ν άπεφάσιζε κανείς τό άξίωμ’  αύτό τού Απλοϊκού 
ψάλτη νά,τό έπεκτείνη εις τον κύκλον τής Τέχνης, θ ά  
εβλεπε ότι καί έκεϊ πολλοί φορούν το ράσον, άλλά όλί- 
γοι πιστεύουν. Καί πλέον άπίοτους ¿νόμισα ανέκα
θεν τούς δεξιοτέχνου, είτε βασανίζουν τήν Ποίησιν μέ 
βροντερούς ρυθμούς, ε ίβ ^ τ α γ ίν ο ν τ α ι  νά διαιωνίσουν 
είς é v a  προτραιτό ή μ ίϊ^Ιθοτομ ή ν, άκόμη καί τούς 
πόρους τού δέρ
ματος, εΧτε Ακρο
βατούν έπάνο» ε!ς 
τάς χορδάς τού 
βιολιού ή τά κόκ- 
καλα τού πιάνου.
Δεξιοτεχνία κ α ί^  
τέχνη μού φαίνε
ται π ω ς ¿ μ ο ιά 
ζουν, δσοντ ά κ α -' 
λαίσθητα τσακί
σματα γυναικός 
Ιπποδρομίου με 
την ρυθμικήν κί- 
νησιν παρθένου 
τήςΤανάγρας.Δεν 
θέλω νά είπώ ότι 
ή έπαγγελματική 
γνώσις είναι πε
ριττή διάτόνκαλ- 
λιτέχνήν, άλλά ή 
γνώσις αύτή δέν 
χρησιμεύει *\ς τί
ποτε άλλο, παρά 
εΙς τήν πλήρη έκ- 
φρασιν τής σκέ- 
ψεως καλ τού αί- 
σθήματος.ΟΙκαλ- 
λιτέχναιπού όπο- 
τάοσουν πειθαρ
χικά τάς δεξιότη
τάς των είς τήν 
διάνοιαν είναι οΐ ¿λίγοι καθώς καί ot παπάδες πού 
πιστεύουνε θ ε ό  ! Ό  γέρο -  ψάλτης είχε δίκηο.

Τάς δχι έξάιρετικώς σοφάς αύτάς σκέψεις μού Ανά- 
δευσεν η έκ τού πλησίον γνωριμία μου μέ τόν βιολι
στήν κ. Φίτσν&Μκόν διευθυντήν τού κουαρτέτου, ό 
όποιος πρό π ο κ σ Λ δ έ ν  είνε βιρτουόζος. Δέν θ ά  τού 
ήτο δύσκολον ‘Αλλά ¿προτίμησε νά Ιργασθή
αληθινά καί άφοντπείσθη ότι τό  κουαρτέτο είχε πα- 
ραμβληθή, ένφ είνε Από τα τελειότερα είδη τής μουσι
κής ¿κδηλωσεως, Ιδρυσε πρό δέκα πέντε έτών τό περί- 
φη}ίον σήμερα κουαρτέτο Φίτσνερ έν μέσψ μεγάλων 
εμποδίων, Τ ά  τέσσερα όργανα πρέπει νά εΐνε τελείως 
συνεννοημένα μεταξύ των, πρέπει νά παίζουν μέ μίαν 
πνοήν, με μίαν ψυχήν. Πριν έμωανισθή ό Φίτσνερ ενώ
πιον τού κοινού, Ιγύμναζεν επι καιρόν τό κουαρτέτο 
ταυ, Αναγκασμένος ν ά  δίδη £ ξ  ώρας τήν ή  μέρα» μαθή
ματα βιολιού διά νά δύναται ν ' άμείβη τούς συνεργά- 
τας του· "Ο ταν μου διηγείτο αυτά με άφέλειαν καί 
μετριοφροσύνην μού έκαμεν Ιντύπωσιν ένός στρατιώτου 
πού ¿πέρασε τήν πρώτην του νεότητα μέσα είς πολέ
μους, έτοιμου νά συνέχιση γενναία τήν ίδια ζωή. Καί 
κυριολεκτικές δέ άν ήθελε νά όμιλήση κανείς, θ ά

Τ ό  κ ο ν α ς τ έ τ ο  Φ ίτΰνες

έπρεπε νά τόν όνομάση απόστολοί’ τής μεγάλης μουσι
κής, Λ ύ  διατρέχει κάθε χρόνον τήν Εύροίπην καί χα
ρίζει ευλογημένος ώρας απολαύσεως είς τούς έχοντας 
ώτα καί ακούοντας. Τ ό καλοκαίρι άποσύρεται είς τήν 
Ιξσχήν καί μελετά διά τόν χειμώνα· Δ ι’ αύτό τό ρεπερ- 
τουάρ εύρύνεται διαρκώς, μέ συνθέσεις παλαιός ή  νεω
τεριστικός όπως τού ολλανδικής καταγωγής μουοουρ- 
γού Μπράντς-Μπουΐς, τού οποίου τά πρωτότυπα, καί 
εμπνευσμένα έργα πρώτος ό Φίτσνερ έπαιξε κ ’ επέβαλε

είς τό κοινόν.
Ό  Βιεννέζος βιο

λιστής πρό δύο έτών 
άνεκάλυψε είς μίαν 
βιβλιοθήκην, τό ά
γνω στον Ιω ς  τότε  
κουϊντέτο τοΟΧάϋδν, 
τό αληθινόν μούσι- 
κόν μεγαλούργημα  
πού μας ερμήνευσε 
πέρυσι.

Σημειώνω μέ Ιδι
αιτέραν εύχαρίστη- 
σιν οτι ό Φίτσνερ 
δεν Ιπήρε ποτέ βρα- 
βείον, ούτε καν δί
πλωμα τού ’ζίδείου 
τής Βιέννης όπου έ- 
σπούδαζεν ώ ς  μαθη
τής τού Γκρήν. Ά π ε - 
σύρθη καί είργάσθη 
μόνος του, διάν’άπο- 
δειχθή διά μυριοστήν 
φοράν, ότι σοβαρά 
μόρφωσις είν’ εκείνη 
πού δίνει ό  ίδιος ό  άν
θρωπος είς τόν έαυ- 
τόν του.

2 ή|ιερα τό  κουαρ
τέτο Αποτελούν πλήν,

. . φυσικά, τού κ. Φίτσ
νερ ό  κ. Βάλτερ βιο

λοντσελίστας. Ό  κ. Οτβτηγ παίζων βιόλα καί ο  κ. 
Βάίσγκέρμπερ ως δεύτερον βιολί.

Είχα τήν εύΤνχίαν νά παρακολουθήσω τήν Ιδιαιτέ
ρα.·* μελέτην Τού κουαρτέτου. Κ αί βασιλείς θ ά  μ’ έζή- 
λευαν τήν ώραν ¿κείνην, όπου μόνος Αναπαυόμενος είς 
ένα διβάνι άπήλαυσα Μπετόβεν. Ή  συνεργασία τών 
τεσσάρων μουσικών δέν είχε καμίαν σχέσιν μ έ  αύτό 
πού συνήθως ονομάζουν μελέτην. Τ ό  κουαρτέτο έδινε 
μίαν συναυλίαν οίκογενειακήν είς τήν όποιαν είχεν είσ- 
δύ<π| κάποιος βέβηλος.. Ή τ ο  μίαάπόκρυφη Ανταλλαγή 
Ιδεών είς ήχους.

Τ ό  απόγευμα συνώδευσα τόν κ. Φίτσνερ είς τό Π α
λαιόν Φάληρον. Ό  άνεμος συνετάρασσε την θάλασσαν 
καί οί βράχοι ¿βούιζαν άφρισμένοι. Έ βλέπαμε τά  κύ
ματα νά ύψώνωνται πλατεία, ύπερήφανα καί νά ξεψυ
χούν στήν άκρογιαλιά.

—  Σ άν μεγάλη δοξαριά καμπυλώνεται αύτό τό κύμα, 
μου είπε ό  κ . Φίτσνερ.

Κ αί άκούοντες τούς τραγικούς βόγγους ώνειρεύθη- 
μεν τήν μουσικήν πού θ ά  συλλάβη είς τό μαγικόν της 
οίκτυ τους τόνους της Ιλληνικής φύσεως, τής ελληνι
κής ψυχής.

Α . Μ,

7*1 <*>ΙΛ7*Ι TO V  ΓΚ7*ΙΤΕ*

Ο Υ Λ Ρ ΙΚ Α  ΛΕΒΕΖΟΒ

ΗΖουλέΕκα δέν ήτο ή τελευταία φίλη τού ποι- 
ητού. Ό  Γκαίτε εις ήλικίαν έβδομήντα τεσ

σάρων έτών ήγάπηοε κόρην νεωτάιην, τήν δε
σποινίδα Ούλρίκαν Λεβεξόβ, τήν οποίαν συνήντα 
δυο έτη συνεχώς $1ς τά λουτρά τοΰ Μάριενβαδ, 
όπου μετέβάινε χάριν θεραπείας. ( 18 23 - 23). 
’Ήτο κάτι περισσότερον άπό άπλήν καί περα
στικήν συγκίνησιν, άπό στιγμιαΐον άνατρίχιασμα 
τής ψυχής. '0  αισθηματικός γέρων ήγάπηοεν 
δρμητικά, καί δ τελευταίος αυτός έρως, ωχρός 
και θλιβερός ωσάν χειμωνιάτικος ήλιος, τοΰ 
έπλήγωσεν δδυνηρά τήν καρδίαν.

« ’ Ακούοντας την νά διαβαίνη άπό την δεν- 
δροστοιχίαν προς τήν πηγήν,— διηγείται δ Έ κ - 
κερμαν — δ Γκαίτε άρπαζε τό καπέλλο του βια
στικά κ’  έτρεχε τό κατόπιν της. Δέν δφινε νά 
χαθη μια στιγμή πού μπορούσε νά τήν περάση 
σιμά της. ‘Έζηοε μερικές μέρες ευτυχισμένες, 
καί ό χωρισμός τοΰ ήτό πολύ δδυνηρός».

"Εχει κάτι τό συγκινητικόν ή Ιρωτική αύτή άφο- 
σι'ωσις τού γέροντος ποιηιοΰ, εις ήλικίαν ή όποια 
δέν τοΰ Ιπέτρεπε νά έλπίζη καμίαν άνταπόδο- 
σιν αίσθήματος. Ή  ¿φιλοκέρδεια αύτή τής καρ
διάς του θέτει τόν Γκαϊτε ¿ψηλότερα άπό κάθε 
κατηγορίαν ή Ιμπαιγμόν. Αύτή ή άγνή- στοργή, 
ή ευγενική λατρεία πρός τήν γυναίκα πού αγαπά 
ται άπό μακρυά, δμοιάζει πρός θυσίαν, Ιπειδή

 Είναι πολύ ώοαιότερον ίκεϊνο πσν εΐνε
άχρηστο.

Τά φύλλα ¿κιτρίνισαν είς τά δένδρα τού Μά- 
ρΐίνβαδ. Έφθασεν ή ώρα τοΰ σκληρού άπο- 
χωρισμού. '0  Γκαίτε εύρήκε καί πάλιν παρηγο
ριάν είς τήν ποίησιν. Μέσα είς τήν άμαξαν πού 
τόν μετέφερεν εΐς Βάΐμαρ έγραψε τό Έλεγΰον 
τοΰ Μάριενβαδ.

«“Εγραψα αύτό τό ποίημα άμέσως μετά τήν 
άναχώρηαίν μου άπό τό Μάριενβαδ— διηγείται 
δ ΐδιος— . Αί άναμνήσεις μου Ικ τής περιπετείας 
αύτήςδιετήρουν άκόμη δληντων τήν δροσερότητα. 
.Τό πρωϊ, στάς οκτώ,· έγραψα τήν πρώτην στρο
φήν είς τόν πρώτον σταθμόν. Έσΰνθετα μέσα 
είς τήν άμαξαν, καί εΐς κάθε σταθμόν έγραφα 
δ,τι είχα συΐ’θεσει. “Εως τό βράδυ είχε τελεκυσει 
τό Έλεγεΐον>.

'Η  βία μέ τήν οποίαν δ ποιητής δίδει.μορ
φήν είς συναισθήματα ζημιόνει ίσως τήν αισθη
τικήν του. Ά φ ’  Ιτέρον δμως κερδίζει είς ειλι
κρίνειαν, καί διαισθανόμεθα διά μέσου τών 
μελαγχολικών αύτών στίχων τούς δδυνηρούς 
παλμούς καρδίας ή δποία θρηνεί διά τόν αΐώ- 
νιον χωρισμόν. Καί μέ κάποιαν παιδαριώδη

* Τέλος. Τδε «Παναθήναια» 15 Φεβρουάριου.

άβρότητα ή δποία συγκινεΐ μέχρι δακρύων, άντέ- 
γραψεν ΐδιοχείρως μέ τό πλέον επιμελημένοι· 
γράψιμόν του έπάνω εις περγαμηνήν τάς παρα
πονεμένος αύτάς στροφάς, τάς εδεσε μέ κόκκι
νου μαροκινόν, καί τάς έκλεισε, μέ μεταξωτήν 
κορδελίτσαν.

. . . .  Μέ τήν ειρήνην τού θ εού  πού μάς κάμνει έδώ  κάτω 
Πλέον εύτυχισμένονς άπό τήν φρόνησιν— Ιτσι |ΐσς λέ\·β

[τά βιβλία—  
Π α ρ ο μ ο ιά ζ ω  |γώ τήν ειρήνην τής Αγάπης 

"Ο ταν βρισκόμαστε σιμά 'ς τήν Αγαπημένη.
Έ κ εϊ ή  καρδιά ησυχάζει, καί τίποτε δέν μπορεί νά τήν 
Νοιώθοντας πώς ανήκει σέ κείνην. [ταςάξη
Μ έσα ’ ς  τής ύπάρξεώς μας τάγια κρύβετ’  ένας πόθος 
Μ ’ εύγνωμοσύνη νά παραδοθοΰμε όλόψυχα 
Σ έ κάτι θψηλότερον, άγνότερον, άγνωστον·
Τόν όΐ’ομαζουμε εύσέβειά’ σέ μιά παρόμοιον έξαρσι 
Ν οιώ θω  πώς βρίσκομαι, δταν σ’ άντικρύζω.
Κάτω Απ' τή μαιιά σού, όπως ’ς τού ήλιου τή δύναμη 

’Στήν αναπνοή σου, καθώς ‘ς τής άνοιξης τήν πνοή, 
Λυόνει κι’ ό  πιό οχληρός πάγος τού Ιγωϊσμοΰ  
Πού τόσον καιρό ήτανε κρυμμένος ’ς τής χειμωνιάτι- 
Τ ό συμφέρον χάνεται καί τό πείσμα (κές σπηλιές. 

’Στήν παρουσία τ η ς . . . .
Τ ώ ρ α  είμαι μακρυά Γ Τή στιγμήν ετούτη 
Σάν τί ν’  Λποζητάη ; Δέν τό ξεύρω· .
Μου χαρίζει Ακόμη πολλές εύμορφιές,
Μ ά πιο πολύ μέ βαραίνουν, νά τής άποτινάξω θέλω ’ 
Παράπονο Αναπάντεχο μέ διώχτει έδώ θε έκεϊθε 
Καί. δέ μού μένει παρά νά κλαίω, νά κλαίω αιώνια.

Δει' πρέπει νά Ικλάμβάνεται ως ύπερβολή 
ποιητική ή σπαρακτική αύτή εξομολόγησις. τής 
γεροντικής οδύνης. 'Ο Γκαίτε ΰπέφερε τόσον 
άπό τόν χωρισμόν αυτόν, ώστε ήσθένησε βα- 
ρέως, καί πρός στιγμήν μάλιστα έφοβήθησαν 
οί φίλοι του διά τήν ζωήν του. Τότε τό μουσι
κόν τάλαντον τής Μαρίας Συμαζόψσκα, τής 
διακεκριμμέΛ·ης πιανίστας, κατώρθωσε νά κατα- 
πραύνη καί νά διασκέδαση τόν ποιητήν. -

«Έρως άνίχαχε μάχαν  »
Οί ωραίοι ρυθμοί τοΰ χορού τών Θηβαίων 

γερόντων τής ‘Αντιγόνης έρχονται άθελητα εΐς 
τόν νοϋν, δταν άναλογιζόμεθα δλόκληρον τόν 
αίσθηματικόν βίον τού Γκαίτε. Ό  έρως ύπήρ- 
ξεν ή κυρίαρχος δύναμις τής ζωής του, ή άλη- 
θινή του Ιμπνευσις. Περιπλ«ΐ’ώ(ΐενος άνάμεσα 
είς τά σκιερά μονοπάτια τού Σεζενχάϊβ ή τού 
Βέτσλαρ, ή άκουμπώνιας ’ ς τό πιάνο τής Αιλής, 
άπολαμβάνων τήν ζωήν καί τήν γαλήνην μέσα 
είς τάς άγκάλας τής Χριστιάνας, ή στενάζων 
κατά τό αδρόν του γήρας διά τήν Μίνναν ή 
τήν Ούλρίκαν, έκαμνε τούς στίχους του ηχηρόν 
άντίλαλον τού ερωτος τοΰ πολυσυνθέτου καί 
πολυμόρφου.

"Ας τό ξαναειποϋμεν διά νά μή γελασθή κα
νείς. Ό  Γκαίτε, μέ όλην τήν ποικιλίαν αύτήν 
τών έρώτων του δέν ήτο Δόν Ζουάν, Ή  γυναίκα
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τήν όποιαν μέ είλικρίνειαν άγαπςί τόν συγκινεΐ, 
τον κάμνει νά πάσχ^ ^ λ δ , βα0ειδ, κάποτε με 
σοβαρούς κλονισμούς τής υγείας τον. Είς αυτόν 
ουδέποτε όμιλεΐ ή ματαιότης. Πάντοτε ακούεται 
καί ή φωνή τής καρδίας του, δχι μόνον των 
αισθήσεων.

‘Ο  Γκαίτε, με κάίΐε νέον αΐσ&ημα επίστευεν 
ότι θ ’  άφωσιόνετο εις αδτό διά βίου, καί §άν 
άπεγοητεΰετο άπό τάς φίλας του, τούτο συνέ- 
βαινε, διότι Ιλάτρευε μέσα εις την ψυχήν του £ν 
γυναικεΐον Ιδανικόν, άνεζήτει διαρκώς τό «αΐώ- 
νιον θήλυ», τό όποιον τον εβασάνιξεν Ινίοτε φρι- 
κωδώς. Αυτόν τόν Αόριστον πόθον, τον γεμάτον 
άπό προσδοκίαν καί φόβον, καμία άπογοήτευ- 
σις, καμία πικρία δέν κατώρθωσαν νά τού τόν 
άφαιρέσουν.

« ’’Αν δεν άγαπρς πλέον, <?ν δεν σφάλλης 
πλέον, πήγαινε νά σέ θάψουν», ελεγεν δταν ήτο 
γέρων. Είς αυτό τό νόημα έδωσε μορφήν μέτό 
άκόλουθον τραγούδι, γραμμένον τό 17 7 -̂

Τής λύπης ή χαρά

Μ ή στεγνώστε, μή στεγνώστε,
Δάκρυα τής τρανής άγάπης.
Μόνο γιά τά μάτια —  ώΐμεναΙ—
Πού είναι μισοστεγνωμένα,
Πάντα ό κόσμος νεκρωμένος 
Φαίνεται κ* ερημωμένος!

— Ό χ ι , δάκρυα, μή στεγνώστε 
Τής χαμένης τής Αγάπης.

(Μέτάφφ. νΑγι$ος βέςον).

Καί ποία Αστέρευτη πηγή έμπνευσεως διά τόν 
ποιητήν τού Φάονοτ τό άνεξάντλητον αύτό 
θέμα! Εις τό δραματικόν του έργον τά μεγάλα 
κυρία πρόσωπα είναι πάντοτε γυναίκες, καί ονο
μάζονται Μαρία ή Κλάρα, Μαργαρίτα ή Ιφ ι
γένεια. ΕΙς τά μυθιστορήματά του, είς τό ειδυλ
λιακόν του έπος Έρμανν και Δωρο&έα δ ερως 
κυριαρχεί είς δλας του τάς μορφάς, άπό τά τρα
γικά παραπλανήματα τού πάθους πού φονεύει 
Ιως είς τήν δροσεράν ήρεμίαν τής οικογενειακής 
Αγάπης. Είς τά τραγούδια του είς τήν Φριδε- 
ρίκαν, είς τήν Λιλήν, είς τήν Μαρίαν Στάϊν, 
έψαλλε μέ Αριστοτεχνικήν τελειότητα καί Αλη
θινήν συγκίνησιν εραστού, τό πλέον επίμονον, 
τό πλέον Αποκλειστικόν αίσθημα τής ζωής του.

'Υπάρχουν Ακόμη τόσα άλλα τά όποια είναι. 
Αδύνατον κδν ν’  Απαριθμήσωμεν Ινταΰθα, δπως 
ή μελαγχολική Μπαλάντα τον Βαοιληα της θον- 
λης, ή τό παραπονετικόν τραγούδι τής Μινιόν 
καί τού §αψωδοΰ. Παραθέτομεν Ακόμη δν Από 
τά περιπαθέστερα τραγούδια του.

Σι μ ά  « « #
"Οταν μέσ’  άπ’  τή θάλασσα τό φ ώ ς γλυκοροδίζει 
Έ σέναν' Ιχω αγάπη μου, μονάχη συλλογή,
’Εσένα κιδταν τό χλωμό φεγγάρι παιχνηδίζει,

Καθρεφτισμένο στήν πηγή.

Σ τό  νέφος πού άνασκώνεται στό μακρυσμένο δρόμο 
’Εσένα βλέπω, καί σέ σέ πάλι τό νοϋ γυρνώ 
Μ έσ’  στό σκοτάδν τό  β α θν  πού δένε» μέ τόν τρόμο 

Κάνα διαβάτη βραδινό.

Σ τό  κΟμα πού διπλώνεται καί σκάζει, άκούω Ισένα, 
Ε σένα καί στοΰ λειβαδιού τήν πλήθεια σιγαλιά. 
Πολλές φορές πηγαίνω εκεί κ’  είν' όλα ησυχασμέ να, 

Κν ακούω τήν ίδια  όου λιιλιά.

Π άντα κοντά σου βρίσκομαι κι’ένώ δέν μ’άντικρύζουν 
Τ ά  μάτια σου, μήτε στιγμή περνά να μή σέ δώ, 
Χάνετ’  ό ήλιος, τά χλω|ΐα τάοτέρια μέ φωτίζουν,

"Ω  καί νά σείχα έθώ !
■ ( Μ ε τ ά ψ ο .  Μ . Μ ο λ α χ ά β η ) .

Καί αύτό Ακόμη μέ τό σπαρακτικόν βάθος 
τής σιωπηλής γαλήνης τήν οποίαν εκφράζει:

Τό παράπονο* τον ßootcov

"Εκεί ψηλά σ’  εκείνο τό βουνό 
Στέκω συχνά

Άκουμπιστός είς τό ραβδί μου 
Καί θω ρ ώ  κατά τόν κάμπο.

"Ύ στερα τό κοπάδι μου άκλουθώ  
Ό π ου  βόσκει κι’  ό  σκύλος τό φυλάει 

• Κ ' ετσι, σιγά, νάμαι καί φτάνω κάτω,
Κ ’  έγώ δέν ζέρ ω  πώς . . .

’Από σεισμό, βροχή κι’  άστραποβρόντια 
Μ ’ άποσκεπάζει κάποιο δέντρο.

‘Η  πόρτα εΐναι μανταλωμέιη εκεί κάτω 
Ό νειρον είναι, άλλοίμονόν μου 1 αύτό.

Τό ουράνιο τόξο γέρνει 
Σ τή  σκέπη τού καλυβιού άπό απάνω 

Ό μ ω ς , Ικείνη Ιμίσεψε μακρυά 
Μακρυά άπ’  τή χώρα.

Π έρα μακρυά, κι’  άκόμα πάρα πέρα 
Καί περα άπό τής θάλασσες —  ποιός ξέρ ει! 
Τραβάτε, προβατάκια μου, τραβάτε 
ΠονεΤ, πονεί πολύ ό  βοσκός σ α ς !

Άλλ’ δμως διά ν’ Απόλαυση τις τελείως τά 
Αθάνατα αυτά Τραγούδια πρέπει νά τά διαβάση 
είς τό πρωτότυπον, δπου ή έκφρασις συναρμό
ζεται τόσον τελείως μέ τό αίσθημα. Ή  γλώσσα 
τού Γκαΐτε μέ τόν πλούτον των Απλών Αλλά 
ζωντανών εικόνων της, γλώσσα επεξειργασμένη 
χωρίς νά είναι πολυσύνθετος, αποδίδει έξαισίως 
τούς λεπτότερους παλμούς τής καρδίας, τούς 
πλέον χαμηλούς ψιθυρισμούς τής σκέψεως, πού 
μόνον Ακοή Ιξόχως λεπτή είμπορεΐ νΆνπληφθή. 
Πρέπει ν’  Αφήση . κανείς τήν ψυχήν του νά λι- 
κνισθή επάνω είς τόν ρυθμόν τών στίχων, ή 
μοΐλλον νά τούς Ακούση ψαλλόμενους από δρο
σεράν φωνήν κόρης είς μελφδίας τού Σοΰμανν 
ή τού Σοΰμπερτ, τό βράδυ, δταν Ανάπτωνται 
οί λύχνοι, καί αί πνοαί τής νυκτός φέρουν Από 
τό Ανοιγμενον παράθυρον και σκορπίζουν μέσα 
είς τό δωμάτίον τάς ευωδίας τού Ανθισμένου 
κήπου. Καί αύτή είναι ή συμβουλή πού δίδει δ 
ίδιος ό ποιητής είς τό τέλος τού βιβλίου πρός 
τήν φανταστικήν Αναγνώστριαν.
[Μίΐάψ{. Α ί. Θ.) E R N S T  V IE R L IN G

T O  k€-K ¿ ν Π β Ν Θ Η Μ β Τ Ο Ν

Λ Ο Γ Ο Ι  Κ Α Ι  Α Ν Τ Ι Λ Ο Γ Ο Ι

‘Ε λ λ η ν ικ ό ς  Σ ο σ ια λ ισ μ ό ς

Ό  ΜΑΘΗΤΗΣ. — 'Ω στε τώρα εχομεν καί Ελληνικόν 
Σ οσια λ ισμ όν .. .

Ό  κ. ΑΣΟΦΟΣ. —  Ο ί είσηγηταί του τόν μετέφρασαν 
χοινω νισμ όν, έπειδή ό ξενόγλωσσος δρος ενθύμιζε ολί
γον Σαμψάκον καί ολίγον Φαρδούλην. Κ ' έκαμαν πολυ 
καλά. 'Ό ταν δμως ό κίνδυνος της παρεξηγήσεως πα- 
ρέλθη, καλά θ ά  κάμουν νά τον ξαναβαπτίσουν πάλιν 
σοσιαλισμόν, διά λόγους συνεννοήσεως.

Ό  ΜΑΘ. —  Α ί λέξεις δέν μάς ένδιαφέρσυν. "Η θελα  
νά γνωρίζω τήν γνώμην σας διά τήν σοσιλιαστικήν κ.ί-

SUIV, τήν όποιαν εισάγουν είς τόν τόπον μας οί νέοι 
τοί έπιστήμονές.
Ό  κ. Α ΣΟ Φ .—  Γνωρίζετε πολύ καλά, δτι κάθε κί- 

νησις μ ’ ενθουσιάζει καί κάθε νέον ρεύμα ιδεών, πού 
πνέει είς τόν τόπον μας, είναι εύχάριστον είς τό άσθμα, 
άπό τό δποΐον υποφέρω καί άπό τό όποιον ύποθετω, 
δτι ύποφέρομεν δλοι μας. 'Εκείνο πού λείπει είς τήν 
ζωήν μας είναι αί ίδέαι, άδιάφορον ποίαι ίδέαι. Καί 
κάθε ρεύμα ιδεών, μέ τό νά άερίζη τάς ψυχάς μας, 
είναι ύγιεινόν καί εύχάριστον.

Ό  ΜΑΘ. —  ΕΙσθε σοσιαλιστής ;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. — ’Ακριβώς δέν είμαι τίποτε, διότι αύτο 

μοΰ φαίνεται βολικώτερον. Είμαι άπό δλα εις τάς 
ώρας μου καί άναλόγως τών διαθέσεων μου. Δέν είμπο- 
ρεί νά εχη κανείς τάς ιδίας ιδέας τήν στιγμήν πού 
πηγαίνει είς τό γεύμα καί τήν στιγμήν πού άναχωρεΐ 
άπό τό γεύμα, καί παλιν τήγ. στιγμήν πού πηγαίνει εις 
τήν ερωμένην του καί τήν στιγμήν πού φεύγει άπ’  θύ
την. 'Επειτα ύπάρχουν τόσα είδη σοσιαλισμού δσα καί 
είδη χρυσανθέμων. Π y  en a pour tons les goûts.

Ό  ΜΑΘ. — Ό  'Ελληνικός σοσιαλισμός είναι ιδιαίτε
ρον είδος ;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Φαίνεται δτι είναι. Έ ά ν δέν εχη την 
ποίησιν τού απραγματοποίητου, τήν όποιαν ε^ει δ 
ούτοπικός σοσιαλισμός, έχει τήν βολικότητα τών ηπίων 
μορφών τού σοσιαλισμού καί κάτι περισσότερον. Δέχε
ται τάς πατρίδας και δέν αμελεί τήν φροντίδα τού 
στρατού καί τού στόλου. Είναι Ινας σοσιαλισμός φι
λανθρωπικός, ώπλισμένος ταυτοχρόνως μέ κουμπού
ραν καί γιαταγάνι. Κάθε Έ λλη ν επομένως είμπορεί 
νά είναι σοσιαλιστής τού είδους αύτού. Ό  κ. Κ αζάζής  
καί ό κ. Ματσούκας άκόμη.

Ό  ΜΑΘ. —  Τ ί γίνονται δμως τότε αί θεμελιώδεις 
φιλοσοφικά! βάσεις τού σοσιαλισμού;

Ό κ .  ΑΣΟΦ.— Τί σάς ¡ιέλει τί γίνονται; Τ ά  μεγάλα 
φιλοσοφικά συστήματα έχουν μόνον ποιητικήν άξίαν. 
Διά νά κατεβοϋν άπό τούς ουρανούς, πρέπει νά ύπο- 
στοΰν μερικός άβαρίας θεότητος, τάς όποιας ύπέστη 
καί δ  ίδιος δ  Θεός, γενόμενος άνθρωπος. Έ γ ώ  π. χ· 
δέν θ ά  ήμουν ποτέ διατεθειμένος νά δεχθώ τδν σοσια
λισμόν ώ ς φιλοσοφικόν σύστημα, ένφ τόν δέχομαι ευχα
ρίστως, ύπό τήν μορφήν πού μού τόν προσφέρουν οί 
"Ελληνες οοσιαλιοταί.

Ό  Μ Α Θ — Υ π έθ ετα  δτι θ ά  οάς συμβοίνη τδ  άντι- 
θετον.

Ό  κ. ΑΣΟΦ.— Καθόλου. Δέν δέχομαι τόν σοσιαλισμόν 
ώ ς φιλοσοφικόν σύστημα, ̂  άπό σεβασμόν πρός τήν 
δικαιοσύνην τής φύσεως, ή όποία είναι διαφορετική 
άπό τήν δικαιοσύνην τών άνθρώπων.

Ό  ΜΑΘ-— Τ ί έστί δικαιοσύνη;

Ό  κ. ΑΣΟΦ.— Ό τανέρώ τη σαν τόν Χριστόν «τί Ιστιν 
αλήθεια» άπεκρίθη : «Συμφέρει Ινα ύπέρ τών πολλών 
άπωλέσθαι». Έ γ ώ  απαντώ είς τήν έρώτησίν σας: «Συμ
φέρει τούς πολλούς ύπέρ τού ενός απωλέσθαι».

Ό  Μ Α Θ -— Επαναλαμβάνω τήν έρώτησίν μου: «Τί 
Ιστί δικαιοσύνη;»

Ό  κ. ΑΣΟΦ.— Δικαιοσύνη είναι αρμονία. Ο ί άνθρω
ποι ζητούν μίαν άνθρωπίνην αρμονίαν, ένφ ή  Φόσις, 
ζη τεί τήν μεγάλην ίδικήντης αρμονίαν. Δι’ αύτό οί 
άνθρωποι ευρίσκουν τήν ζω ήν γεμάτην^ δυσαρμονίας, 
δηλαδήγεμάτηνάπό αδικίαν, πράγμαπού είναιάτοπον. 
Διότι άν είς τήν φύσιν δένύπηρχενή μεγάλη αρμονία, 
δηλαδή ή μεγάλη δικαιοσύνη, δλα τά ηλιακά συστή
ματα θ ά  κατεστρέφοντο είς μίαν στιγμήν.

Ό  Μ Α Θ — Δέν έννοώ Ακριβώς άκόμη τήν διαφοράν 
τής φυσικής δικαιοσύνης άπό τήν άνθρωπίνην δικαι
οσύνην.

Ό  κ. ΑΣΟΦ.— Είναι εύκολώτατον νά τήν εννοήσετε. 
Ο ί άνθρωποι θέλουν νά είναι δλοι έξ ίσου ^ευτυχείς, 
Ι ξ  ίσου ύγιεΐς, έξ ίσου μακρόβιοι, έξ ίσου ωραίοι έξ 
ίσου εόφυεΐς καί έξ ίσου ελεύθεροι. Τ ά  Ιδανικά τού 
σοσιαλισμού στηρίζονται επάνω κάτω είς τήν γενικήν 
αύτήν άντίληψιν, ή όποία φαίνεται τόσον δίκαια, τόσον 
δρθή καί τόσον ήθική. Ή  φύσις δμως, διά λόγους 
ίδικής της αρμονίας, έχει ανάγκην άπό τόν ίσχυρόν καί 
τόν αδύνατον, άπό τόν πλούσιον καί τόν πτωχόν, άπό 
τόν ώραίον καί τόν άσχημον, άπό τόν έξυπνον καί άπό 
τόν βλάκα, άπό τόν μακρόβιον καί άπό τόν βραχύβισν, 
άπό τόν έλεύθερον καί τον δοϋλον. Και βλεπετε οτι 
άπό καταβολής κόσμου έργάζεται μέ τόν ίδιον τρόπον.

Ό  ΜΑΘ. —  Είπατε δτι ή Φύσις ενεργεί κατ’  οΰτόν 
τδν τρόπον διά λόγους ίδικής της δικαιοσύνης. Ποιοι 
είναι οί λόγοι αυτοί; Δέν τούς μαντεύω.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Νομίζετε δτι τούς έξεμυστηρεύθη 
είς κανένα; "Επειτα πρός τί νά τούς μάθ<ομεν; ”Εχο- 
μεν τάποτελέσματα πού δικαιολογούν τήν μέθοδον της. 
Ο ί κόσμοι κινούνται κατ' αύτόν τόν τρόπον μέ θαυμα
στήν αρμονίαν, χωρίς φιλοσοφικά συστήματα, χωρίς 
αγώνας καί χωρίς διαμαρτυρίας. ’Ενφ ημείς οί άν
θρωποι δέν κάμνομεν άλλο παρά νά ζητούμεν ν’  άλλά- 
ξωμεν τούς^νόμους τής φύσεως, χωρίς νά τό κατορ- 
θώνωμεν.

Ό  ΜΑΘ. — "Ισω ς τό κατορθώσωμεν κάποτε. Τ ό  άν- 
θρώπινον πνεύμα άριθμεί κάθε ημέραν νέας νίκας 
κατά τών αδικημάτων τής φύσεως.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Α ί νίχαι αύταί είναι φανταστικοί. 
Τήν στιγμήν πού δ  άνθρωπος θ ά  κατώρθωνε νά είσα- 
γάγη τήν Ιδικήν του δικαιοσύνην καί τήν ίδικήν του 
ηθικήν είς τήν μεγάλην φυσικήν πολιτείαν, ^δέν θ ά  
εΐμποροΰσε νά ζήση πλέον ούτε καλά^οίτε^ ασχηιμι. 
Τήν στιγμήν πού τό μεγάλο ψάρι δέν θ ά  τρωγη πλέον 
τό μικρό ψάρι, δέν θ ά  υπάρχουν ούτε μεγάλα ψάρια 
ούτε μικρά.

Ό  ΜΑΘ.—  Τ ά  συμπεράσματα σας είναιάπελπισιικά- 
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Τίποτε δέν είναι άπελπιστικόν είς 

τόν κόσμον, έφ’  όσον ή ελπίς ευρισκειαι πάντοτε είς 
τό βάθος τού πίθου τής Πανδώρας. Ή  μεγαλυτέρα 

. απελπισία είναι άκριβώς έκείνη πού γεννφ τήν μεγαλυ· 
τέραν Ιλπίδα- Έ γ ώ  άφ’ ότου άπηλπίσθηκα τελείως άπό 
δλα τά πράγματα, ζ ώ  μέ τάς ώραιοτέρας ελπίδας.

Ό  Μ ΑΘ.—  "Ω στε έλπίζετε καί άπό τόν Ελληνικόν
Σοσιαλισμόν;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Είναι ένας σοσιαλισμός τόσον ήπιος 
καί τόσον ωραίος. "Ο σον ένα φλυτζάνι τίλλιο εις στιγ-
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μάς νευρικής ταραχής- Ποϊος είμπορεΐ νά τό Αρνηθή ; 
Προχθές έπήγα είς μίαν δημοσίαν συνεδρίασιν της 
έταιρείας «ύιής, κατά τήν οποίαν οί ρήτορες της ώμί- 
λησαν πρός τούς εργάτας. Ή τ ο ν  έκεΐ ένας πλούσιος 
ποιητής φίλος αου καί Ινας πτωχός έστετ επίσης φίλος 
μου._ Κατ’  άρχας, όμολογώ, είχα τήν άνησυχίαν, ¿τι ό 
πλούσιος φίλος μοιι θ ά  μοδ προσέφβρε τό ήμισυ τής 
περιουσίας του καί ό  πτωχός φίλος μου θ ά  μοδ εζη- 
τοδσε τό ήμισυ του ταλλήρου, πού είχα εϊς τήν τσέπην 
μου. Εύτυχώς καμίαν Από τάς δύο ενοχλήσεις δέν 
ελαβα κ’  Ιπέρασα ευχαρίστως τήν ώραν μου.

Ό  ΜΑΘ. —  Καί οί έργάται τί Ικαμναν;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  0 1  έργάται ένοσταλγοΰσαν τόν κ. 

Φαρδούλην. Αύτό είναι τό περίεργον. 'Ο σον περισσό
τερον πεινφ κανείς, τόσον περισσότερον αγαπά νά τρέ
φεται μέ αέρα. 'Ε να  πράγμα, τό όποιον εννόησαν οί 
ρήτορες τών συλλαλητηρίων, καί δέν είμπορούν νά τό 
εννοήσουν οί ρήτορες τής έπιστήμης καί τής φιλαν
θρωπίας.

Π Α Υ Λ Ο Σ  Ν ΙΡ Β Α Ν Α Σ

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α
0 1  ν α ο ί  καί τ ά  παλάτια τ ώ ν  δ ε σ π ο τ ώ ν  τ ο ν  Μ υ σ τρ α

Ρ Κ Λ Ε Κ Τ Ο Ν  καί πολυπληθές ήτο τό εις τήν μεγάλην 
αίθουσαν τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας συρρεδοαν 

κοινόν, όπως άκούση τήν περί τών έν Μυστρφ εργα
σιών διάλεξιν τοδ εφόρου τών χριστιανικών καί μεσαι
ωνικών αρχαιοτήτων κ. Ά δ . Άδαμαντίου. Παρέστησαν 
αί Α. Β . Υ . ό Διάδοχος, ό πρίγκηιΰ Γεώργιος, ό Ύπουρ- 
γος τής Παιδείας κ. Σπ. Στάης, ο Σ εβ. Μητροπολίτης 
και άλλοι.

Έ κ  τών Ιργασιών τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 
καθίσταται ήδη ό Μυστράς δσημέραι γνωστότερος καί 
ελκύει ζωηρόν τό ένδιαφέρον καί τοδ εΰρυτέρου κύ
κλου τών λογιών. ΕΙς τήν έφετινήν του διάλεξιν ό  κ. 
Άδαμαντίου έ1σήγαγε τούς Ακροατάς αύτοδ εντός τού 
βυζαντινού Ιρειπιώνος, καί, αφορμήν λα(ΐβάνων έκ τών 
εκτελεοθεισών εργασιών, έπεστησε τήν προσοχήν εις 
τους διαφόρους Αρχιτεκτονικούς τύπους, οί όποιοι 
περιεσώθησαν είς αύτόν. Ό  Μυστράς έχει ταύτην τήν 
μεγάλην υπό εποψιν τέχνης σημασίαν, δτι διετήρησεν 
είς τά έρείπιά του, τά τεκμήρια πάντων τών Ρυθμών 
και πάντων τών αρχιτεκτονικών τύπων- Ε ίς τά πολύ
τιμα ταδτα ερείπια δυνάμεθα νά σπουδάοωμεν όχι 
£ΐόνον τήν γνωστοτέραν εκκλησιαστικήν, άλλά καί τάς 
ολιγωτερον γνωστά;, τήν στρατιωτικήν κμί τήν Αστι
κήν Αρχιτεκτονικήν. Καί τούτο κυρίως ήθέλησεν ό  κ. 
Αδαμαντίου νά έπιδείξη είς τήν άνακοίνωσίν του, ότι 

ο Μυστράς διετήρησεν είς τά άρχιτεκτονήματα αύτοδ 
αναμνήσεις πασών τών εποχών τέχνης τοδ μεσαιωνικού 
έλληνικού βίου.

Είς τήν Κάτω πόλιν τοδ Μυστρα, όπου ήτο άλλοτε 
ή συνοικία τοΰ_ Βροντοχίου, ύπάρχουσιν οι περισσό
τερο* ναοί, πάντες διαφόρων τύπων. Τούς ναούς 
τούτους άνεστήλωσεν ήδη καί ηύπρέπισεν ή Α ρχαι
ολογικής Εταιρεία, καί δή τόν Ά γ ιο ν  Ί ω ά ννη ν , τήν 
Ευαγγελίστριαν, τόν Ά γ ιο ν  Θ εόδω ρον, καί κατά μέγα 
μέρος τό ‘Αφεντικό.

Ά π ό  τοδ άπλουστέρου τύπου ναού, τοδ Ά γ ιο ν  Ία>άν· 
νου,ςέρχόμεθα είς τόν μεγαλοπρεπέστατον τό 'Αφεντικό. 
Ιδιόρρυθμος είναι ό ναός τοδ Ά γιο ν  Θ εόδω ρόν, τοδ 
οποίου ό  Αρχιτεκτονικός τύπος, όμοιος μέ τόν τοδ 
ναού τοδ Δαφνιού καί τοδ Ό ο ίο ν  Λ ουκ ά  δέν ηύδοκί- 
μησεν πόλύ. Τούναντίον ό τύπος τοδ ’Α φ εντικ ού, ό 
όποιος Ιχει τήν άρχήν του είς τήν περιλάλητον Κ έαν  
εκκλησίαν τοδ Βασιλείου τοδ Α ’ τοδ Μακεδόνος, κατέ
στη, έν μορφή άπλουστέρα, ό Ιπικρατέστατος τύπος 
βυζ'αντινοΰ ναού.

Είς ̂  τάς περιγραφάς τών Βυζαντινών χρονογράφων 
θαυμάζομεν τόν πλούτον καί τήν μεγαλοπρέπειαν τής 
Ν εας. 'Ο μοιος πλούτος καί όμοία μεγαλοπρέπεια έκό- 
σμει τό 'Α φ ε ν ζ ικ ό , τόν ναόν τών Δεσποτών, οί όποϊοι 
¿προσπάθησαν νά κάμουν τήν πόλιν αυτών μίαν μι
κρόν Κωνσταντινούπολιν.

Τ ά  οχυρώματα τοδ Μυστρα δεικνύουν καί ταδτα, ότι 
πραγματικώς τήν πόλιν αύτών οί δεσπόται ήθέλησαν 
ν’ άναδείξουν κέντρον άναβιώσεως έθνικής. Τ ά  τείχη 
τοδ Μυστρα είναι έκτισμένα κατά τόν ίδιον τρόπον ως 
καί τά περίφημα κάστρα, διά τών οποίων ό  Ιουστινι
ανός έκάλυψε τό έδαφος όλον τής αυτοκρατορίας. 
Μ έγα περιτείχισμα περιβάλλει τήν όλην πόλιν, τήν έπί 
της πλευράς τοδ βουνοδ ¿κτισμένην. Δεύτερος περί
βολος έσωτερικός υπερασπίζει τήν ανω πόλιν, τήν αρι
στοκρατικήν ούτως είπεΐν συνοικίαν τοδ Μυστρά.

Εντός τοδ έσωτερικοδ τούτου περιβόλου περικλεί
ονται τά Παλάτια τών Δεσποτών τοδ Μυστρά. Πάντα 
θέ τά  κτίρια τά περιβάλλοντα τό κύριον σώμα τών 
Παλατίων πάντα πρέπει νά καλέσωμεν Παλάτια. Τοι- 
αδτα ήσαν και τά απέραντα Παλάτια  τής Κωνσταντι
νουπόλεως, ολόκληροι περιτειχισμένοι πόλεις εν τή 
πόλει, ώς είναι τά Παλάτια τοδ Πεκίνου, ή περίφημος 
Α λάμβρα  τήςΓρενάδης. Π ρό πάντων δέ Ιδέαν αύτών 

δύναται νά μάς διόση τό Κρεμλϊνον  τής Μόσχας.
Ό  κ. Άδαμαντίου περιέγραψε τά ανάκτορα τής 

Κωνσταντινουπόλεως, τό Κρεμλϊνον καί συνέκρινε 
πανια ταδτα κατά τήν αρχιτεκτονικήν διαρρύθμισιν 
πρός τά^ Παλάτια τοδ Μυοτρά. Κατέληξε δέ λέγων, 
ότι, άν είς τά Παλάτια τών Δεσποτών δέν ύπήρχεν ή 
χλιδή τής Κωνσταντινουπόλεως, ύπήρχεν όμως ή τι- 
μαλφεστέρα χλιδή τών ονείρων, τά όποια επλαττον 
οί λόγιοι πρός αναδημιουργίαν ένός νέου Ιλληνικοδ 
κόσμου.

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  

T o n y  S c h u l t z e

Α Π Ο  τούς σπουδαιότερους μουσικούς παράγοντας τοδ
τόπου μας. Φιλομαθής, μετριόφρων, ¿ποφεύγων 

κάθε έπίδειξιν καί κάθε θόρυβον. Σπουδασμένος όσον 
ολίγοι, κατέχει ^προσόντα ζηλευτά. Είς τό ’ Q ô e îo v  
τών Βρυξελλών όπου έσπούδασε ύπό τήν διδασκαλίαν 
τού μεγάλου Τόμψον, διέπρεψεν έπί τοσοδτον ώστε 
εύθύς μετά τό πέρας τών σπουδών του ό  μέγας διδά
σκαλός του τόν διώρισε διδάσκαλον είς τήν «προπαρα
σκευαστικήν σχολήν* του. Τ ό ’Οδεϊον Λόττνερ προτι- 
θέ|ΐ*νον πρό τριετίας νά προσλάβη καθηγητήν τοδ 
βιολιού καλλιτέχνην Αξίας, εγραψεν άπ’  ευθείας πρός 
αυτόν τόν Τόμψον, ζητούν τήν φωτισμένη ν γνώμην 
του. Ούτος ουνέοτησε τόν άριστοδχον μαθητήν του 
κ. Τόνυ Σοδλτσε καί έκτοτε είς τό ’Ωδεϊον Λόττνερ 
προσληφθείς ώς καθηγητής είχε τήν εύκαιρίαν νά μετα- 
δώση τήν λαμπρόν μέθοδόν του καί τάς γνώσεις του.

Σαφή λογοδοσίαν τής ενσυνειδήτου εργασίας τοδ 
κ. Σοδλτσε μάς δίδουν οί μαθηταί καί αί μαθήτριαί 
του κατά τάς διαφόρους εκτελέσεις καί τάς ένιαυσίους 
έξετάσεις. ’Αλλά ό κ. Σοδλτσε δέν άρκεΐται νά παρου- 
σιάζη είς τό κοινόν τούς μαθητάς του μόνον· θέλει νά 
παρουσιάζεται καί μόνος του.

Τήν 14 Φεβρουάριου έκαμε τήν πρώτην έφέτος έμ· 
φάνισίν του διά μιάς συναυλίας, τής όποιας τό πρό
γραμμα ήτο κατηρτισμένον άπό ό,τι σοβαρόν είχε νά 
Ιπιδείξη ή δυσχερέστατη τέχνη τοδ βιολιού.

Ή  έκτέλεσις ήρχισε μέ τήν Suite (mi m ag.) τοδ 
Bach, σύνθεσιν δυσκολωτάτην διά μόνον βιολί καί άνευ 
τής συνοδείας πιάνου. "Οσον Ιπικινδύνως έκτεθειμένον 
&ν είναι ένα solo βιολί καί όσον ξηρά καί άν ήτο ή 
ύφή τής συνθέσεως Ικείνης, 6 κ. Σοδλτσε διά μιάς
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δεξιοχειρίας θαυμαστής καί διά^μιάς έκφράσεως δυνη- 
θείσης νά εξέλθή τών στενών ορίων τής σχολαστικό- 
τητος, κατώρθωσε νά κορύφωση τό ένδιαφέρον τών 
ακροατών του καί νά παρουσίαση τήν σύνθεσιν αύτήν 
στολισμένην μέ αρκετά ώραίαν κομψότητα, χαριιωμέ- 
νην, γοργήν, προτοδ ακόμη προφθάστ) ό κόρος, ή  ξη- 
ρότης καί ή πλήξις, ή χαρακτηριστική τής συνθέσεως 
Ικείνης, νά γίνη καταληπτή είς τό άκροατήριον, διότι 
ό κ. Σοδλτσε έγνώριζε τάς κακίας της  ̂ αΰτάς νά τάς 
κρύπτη τεχνικώτατα καί νά παρουσιάζη μόνον τάς 
άρετιίς της.

Μ έ τήν αύτήν τέχνην έξετελέσθη καί τό κονσέρτο 
τοδ Μέντελσον, ή Rom ance τοδ Ries, ή Mazurka τοδ 
Dvorak καί «D’ Abeille» τοδ Schubert. Τήν συναυλίαν 
έποίκιλε μελψδικώτατα διά τοδ άσματός της ή Δίς 
Λούλυ Κρέμερ. Ή  Δίς ’ Ιουλία Τριανταφυλλνδη συνο- 
δεύσασα διά τοδ πιάνου τόν κ. Σοδλτσε έπέδειξεν Ιδιο
φυίαν ζηλευτήν. Τ ό κονσέρτο του Μέντελσον είς τό 
accom pagniameuto του είναι τά μάλιστα απαιτητικόν, 
καί τάς απαιτήσεις του αύτάς τάς Ικανοποίησε πληρέ
στατα ή Δίς ’ Ιουλία Τριανταφυλλίδη είς τό παίξιμον 
τής οποίας έφαίνετο κάλλιστα ή μεγάλη τέχνη τής Δ°?  
φόν Λόττνερ, τής όποιας τυγχάνει μία τών διακεκρι
μένων μαθητριών. Ή  αίθουσα ήτο υπερπλήρης. Λαμ- 
βανομένου δέ ύπ’ όψιν δτι αύτοδ τοδ είδους^ τά κον
σέρτα είς τόν τόπον μας πολύ ελάχιστους άκροατάς 
ελκύουν, είναι Ιτι μάλλον άξιος συγχαρητηρίων ό κ. 
Σοδλτσε διότι κατώρθωσε νά μάς επίδειξη μαζί μέ 
τήν τέχνην του καί μίαν αρκετά μεγάλην κοινωνικήν 
έκτίμησιν.

' Ω δ ε ϊ ο ν  Ά & η  ν  ώ ν

Τήν 22 Φεβρουάριου τό ’φδεϊον μάς έκαμε τήν δευτέ- 
ραν έφέτος έμφάνισιν άπό τής σκηνήςτοδ «Βασιλικού» 
Ά λ λ ά  συγχρόνως έκαμε καί τήν πρωτην του έμφάνισιν 
ώς βιολιστής ό κ. Μαρσίκ. Μ αζί δέ μέ.τόν κ. Μπου- 
στίντουη, έπαρουσιάσθη είς τό κονσέρτο (Re min.) 
τοδ Bach διά δύο βιολιά, σύνθεσιν ή όποία πάν άλλο 
ή ώ ς cavallo di bataglia δύναται νά χαρακτηρισθή. 
Καί Ιν τούτοις μέ όλην αυτής τήν απλότητα, ό κ. Μαρ
σίκ μόλις ήγγισε τό δοξάρι του είς τάς χορδά; τοδ βιο
λιού του καί έκαμε (είς αυτήν τήν πρώτην φράσιν) 
Ικεϊνο τό rallentato ή steutato ή ρυθ μικήν άν θέλετε 
άσυμμετρίαν τήν οποίαν ή μεγάλη τυπικότης καί ό κλα
σικισμός τοδ Bach αύστηρότατα Απαγορεύει, μέ κατέ
λαβε έπιφυλακτικότης, διότι όμολογώ ότι περισσότερα 
έπερίμενα άπό τόν συμμαθητήν τοδ Έ λληνος Σπάθη- 

Αύθεντικαί δέ καί αναμφισβήτητου κύρους πληροφο- 
ρίαι βεβαιοδν ότι ό κ. Μαρσίκ έπαιξε μέ τό ίδιον βιολί 
μέ τό όποιον είχε παίξη ό κ. Σπάθης.

Ό  κ. Μπουστίντουη έφάνη τυπικώτερο;^ Ή  όρχή- 
στρα καλά κουρδισμένη αύτήν τήν φοράν έπαιξε συμ- 
μετέχοντος εύγενώς καί του κουαρτέττου Φίτσνερ, τήν 
ύπ’ Αριθμόν 3 συμφωνίαν «Έλεονώρα» τοδ Μπετοβεν. 
Ή  έκτέλεσις ήτο Αρκετά καλή. Ά λ λ ά  πρέπει νά έπα- 
ναλάβιο ό,τι έγραψα διά τάς κινήσεις του μαέστρου ;

Τ ό δεύτερον μέρος τοδ προγράμματος περιελάμβανε 
τό «Stabat Mater* τοδ Pergolesi ύπό πολυμελούς γυ
ναικείας χορφδίας έν συνοδείφ όρχήστρας έγχορδων 
όργάνων. Ή  έκτέλεσις παρουσίασε πλούτον φωνών 
καλά γυμνασμένων, άλλ’  άνευ χρώματος. 01 μικτοί 
χοροί τοδ 'φδείου Λόττνερ καί είς τό «Μαγεμένο £όδο» 
καί είς τήν. «Βαλπουργίαν νύκτα» καί είς τούς «Τσιγ- 
γάνικους χορούς» ήσαν άσυγκρίτφ τφ  λόγφ τελειότε
ροι καί έκφραστικιότεροι- Διεφαίνετο είς αυτούς η 
γραμμή τής έπιμονής, πράγμα τό όποιον έδώ δέν τό 
είδα- Ά λ λ ά  τί Λατινικά ήσαν αύτά Ά λ λ ο τε  ή προφορά 
ήτο ελληνική, άλλοτε ιταλική καί συνηθέστερον γαλ
λική. Π οδ ήκούσθη ποτέ §σμα χωρίς diction ;

Βεβαιώ ότι λυπούμαι κατάκαρδα ότι είς τό άνώτε- 
ρον μουσικόν μας ίδρυμα συντελοδνται τοιαδτα στοι

χειώδη σφάλματα καί μάλιστα άπό καθηγητάς έρχο- 
μένους κατ’ εύθεΐαν Από Ινα Παρίσι.

’Ελπίζω μόνον ή κρίσις ή όποία παρετηρήθη κατά 
τάς τελευταίας συναυλίας τοδ ’φδείου νά είναι παρο
δική καί ταχέως νά έγκατασταθή έκ νέου ή τελειότης 
καί ή καλλιτεχνική άξιοπρέπεια. Αύτό τό εύχομαι 
όλοΊ'ύνως.

Λ Θ. 1. Σ Α Κ Ε Λ Λ Λ Ρ 1 Λ Η Σ

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Σ Ε Λ Ι Σ

Ή  ν π ο ν ρ γ ικ ί )  μ ε τα ρ ρ ύ & μ ισ ις  —  Κ ο ιν ο β ο υ λ ε υ τ ικ ή  
χ ρ ε ω κ ο π ία . - -  Π ρ ε ο τ ό τ υ η ο ι  ά φ έλ ε ια ι. —  Α π ό π ε ι ρ α  
σ υ λ λ α λ η τη ρ ίο υ .— Ή  τ υ ρ α ν ν ία  τ ώ ν  ο λ ίγ ω ν .  —  Σ κ ιε ρ α ί  
άπόψ είζ.

Η έπελθοδσα υπουργική μεταρρύθμισις διά τής άντι- 
καταστάσεως τοδ υπουργού τών Οικονομικών είναι 

έκ τών χαρακτηριστικωτέρων δσαι έπήλθον κατα τά 
τελευταία έτη- Ό  τέως ύπουργός τών Οικονομικών 
άντιληφθείς ότι ή έξωθεν1 πςοκληθείσα Αντίστασις τών 
φορολογικών νομοσχεδίων του εύρε.Απήχησιν μέχρι τοδ 
Υπουργικού συμβουλίου καί ότι τά νομοσχέδιά του 
ήρχισαν νά παίρνουν τόν κατήφορον τής Η μερήσιας  
Διατάξεως έδωσε τήν παραίιησίν του. Μ οζί^μέ τήν 
παραίτησιν έγνώσθιι kui ή άντικατάστασις· καί ή συνεν- 
νόησις είχε προηγΐ|Θή ώστε νά άπασχο?.ήση όλιγώτερον 
τήν Κοινήν Γνώμην τό έπελθόν χάσμα. Τόν κ. Δ . Γού- 
ναρην διεδέχθη αύθημερ'όν ό κ. Ν . Ιίαλογερόπουλος. 
Καί ή Κυβέρνησι; έξηκολούθησε τόν δρόμον της ήσυ
χος ώσάν τόν έργάτην 6 όποιος δέν έχει ηθικόν καί 
άνεσιν, διά νά μεριμνήση πέραν τοδ έπιουσίου. ΔΓ αϋ- 
ριον έχεί ό Θεός. Ουτω ή Κυβέρνησις ήλλαξε ή διά 
νά εΐμεθα Ακριβέστεροι, έγκατέλειψε ^τό οικονομικόν 
της πρόγραμμα καί παρουσιάσθη είς τήν Βουλήν 
μέ προσωρινά μέτρα. Ή  άντιπολίτευσις προσεπάθησε 
νά έπωφεΐηθή τής ευκαιρίας καί έπιτεθή κατά τής 
Κυβερνήσεως. Τό έδαφος ήτο άληθώς πρόσφορον 
καί ή περίστασις έδικαίωνε ζωηράν έπίθεσιν κατά 
τής Κυβερνήσει»; ή όποία καταλύουσα μέ περίεργον 
Αφέλειαν τήν υπουργικήν Αλληλεγγύην δέν παρου- 
σιάζετο καν είς τήν Βουλήν μέ νεαν νομοθετικήν έργα- 
σίαν ουιε ΰπέοχετο τοιαύτην, Αλλ' έδήλου ότι άφοδ 
έξεδηλώθη άντίπραξις κατά τών φορολογικών μέτρων 
τά όποια είχε παρουσιάσει ώς σωτήρια διά τήν χώραν, 
έγκατέλιπε αύτά μέ τόν δράστην των καί ανακαλούσα 
έκ τής διαθεσιμότητος' τόν Βουλευτήν Χαλκίδος ^ « α 
νεύρισκε τήν ησυχίαν της ! Τήν μοναδικήν αύτήν ευκαι
ρίαν τήν οποίαν θ ά  έξεμεταλλεύετο οίαδήποτε άντιπο- 
λίτευσις οίασδήποτε χώρας διά νά ίξουδενώση τό 
Ύπουργείον, άπώλεσενή άνιιπολίτευσις.Ύπό ·η'ιν υψη
λήν προστασίαν της έζήτησαν έκχός τοδ Κοινοβουλίου 
να έκμεταλλευθώσι ύποπτα οτοιχεία διά τής όργανώ- 
σεως συλλαλητηρίου. Μεγαλύτερα ήτο ή αποτυχία τής 
έκτός τοδ Κοινοβουλίου άντιπράξεως καί ούτω περι- 
εσώθη ή Κυβέρνησις καί παρέμεινε πρός παρηγορίαν 
ό λ ω ν  ή κωμική δικαιολογία ότι δήθεν αί έξωτερικαί 
περιστάοεις δέν επιτρέπουν ύπουργικήν κρίσιν.

Τ ά  Αποτελέσματα δθεν τής υπουργικής μεταρρυθμί
σει»; ήσαν επιζήμια τόσον διά τήν Κυβέρνησιν όσον 
καί διά τήν Άντιπολίτευσιν και υπήρξαν Αφορμή ώστε 
νά έκδηλιοθή αίσθημα Αποκαρδιώσει»; είς άρχοντας 
καί άρχομένους

Ή  παραίτησις του κ. Γούναρη άφ’ ετέρου μαρτυρεί 
εν γεγονός πειραματικώς. Ό τ ι  όλιγαρχούμεθα καί ότι 
όταν οι κρατούντες κύκλοι άντιπράτιουσι, τίποτε δέν 
κατισχύει αύτών. Ή  μελετηθείσα φορολονική μεταρ- 
ρύθμισις έθιγε τούς κρατούντας κύκλους καί οδτοι απέ
κλεισαν υπουργόν μέ έπιστημονικά έφόδια ηέ ζήλον 
καί φιλοδοξίαν καί εφεσιν διά τό καλόν τής χώρας. Ή
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δέν βλεπομεν ποϊος θ ά  δυνηθή νά αντίπραξη είς τήν 
γιγαντωθεΐσαν αύτήν δύναμιν τών όλίγων. 'Από της 
απόψεως αύτης εύρίσκομεν ότι είνε θλιβερωτέρα ή 
άπομάκρυνσις του κ. Γούναρη άπό τό ύπουργεϊον, 

Έπανελθοΰσα ή Κυβέρνησις είς ιήν μέριμναν περί 
του έπιουσίου, Ιπελήφθη διαπραγματεύσεων πρός συνο- 
ΐιολόγησιν δανείου διά τήν κάλνψιν τών έλλειμμάτων 
τοΰ προϋπολογισμού. ’Από του σταθμοΰ τούτου δέν 
βλεπομεν τίποτε νά αίθριάζη είς «όν πολιτικόν όρί- 
ζοντα καί άναμένομεν μετά τήν άδοξον πτώσιν τών Κυ-

νά Ικραγή ή παρέχουσα άπό τούδε αλλε
πάλληλα τά συμπτώ|ΐατα χρεωκοπία τοϋ Κοινοβου
λευτισμού έν Έλλάδι.

Α Γ Ρ ΙΠ Π Α Σ

Π Α Ρ ΙΣ ΙΝ Α  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

Ή  Έ ρ ιν ν ύ ς  (La Furie) υ π ό  Jules Bois

/"^ π λ ή ρ ε ι ς  συμβόλων άρχαιοι Ιλληνικοί μύθοι δέν 
έχασαν άκόμη τήν ίσχύν των έπί τής ανθρώπινης 

φαντασίας καί |}λέπομεν κάθε τόσον συγχρόνους ποιη- 
τας νά προστρέχουν είς τήν ελληνικήν μυθικήν έμ- 
πνευσιν καί νά κατορθώνουν νά συγκιΥοδν μέ τά αιώ
νια ανθρώπινα αισθήματα τών όποιων οΐ μύθοι Ικεΐνοι 
είναι ή κρυστάλλωσις. Ό  κ. Jules Bois είναι έκ τών 
μετά πλειστης έπιτυχιας εσχάτως άναστησάντων τούς 
παλαιούς ήρωας, καί ό  «Ιππόλυτός» του είκονίζει 
Ολον τό θέλγητρον της νεότητος, τής ηρωικής, δλην 
τήν σκληρότητα τής άπηνοδς ειμαρμένης.

Τό νέον εργον τού κ.Ιουλίου Μ που« ή «Έριννύς. εχει 
και αυτό τό θέμα παρμένον άπό τόν κύκλον τών Ε λ 
ληνικών μύθων καί ή άρχή του ταυτίζεται μέ τήν τοΰ 
* Ηρακλέους μαινομένου» τοΰ Εύριπίδου. Ό  Ή ρ α -  

"4δη ν  διά νά σώση τόν Θησέα,
, *ήν απουσίαν του ό ληστής Λύκας κυριεύει 

τας Θήβας καί παίρνει είς τήν εξουσίαν του τήν Μεγά- 
ραν συζυγον τοΰ Ήρακλέους καί τούς υίούς του. ’Εδώ  
ο νεωτερος ποιητής θέλων νά έλαττώση τήν άγριό- 
τητα τού Λιίκου τόν παριστφ ώς άγαπώντα Ικ  παίδων 
την γυναίκα τοΰ ηρωος καί ώς προσφέροντα τώρα τόν 
έρωτα του είς τήν ώραίαν αιχμάλωτον τήν όποιαν 
προσπαθεί, εχων ώς επιχείρημα τήν μακράν άπομά- 
κρυνσιν τοΰ Ήρακλέους, νά πείοη νά τόν λησμοιηση 
χαριν αυτοΰ.Άλλ’  ή  Μέγαρα Ιμμένει πιστή είς τούς συ
ζυγικούς δρκους καί ό Λύκας εκμανείς διατάσσει τόν 
θανατον τών τριών τέκνων τοΰ Ήρακλέους. Α ί σκηναί 
αυταί καταλαμβάνουν δλην τήν πρώτην πρΟξιν δια- 
πνέονται δέ άπό άγριον μεγαλεΐον, συνδυασμένου μέ 
ζωηρόν αρχαϊκόν ^χρωματισμόν. Είς τήν άρχήν τής 
δεύτερος πράξεως ή πυρά είναι στημένη πρό τοΰ άνα-, 
κτορου τών Θηβών διά νά δεχθή τούς νεαρούς Ή ρ α -  
κλείδας^οί όποίοι_βαίνουν άτρομητοι πρός τήν θυσίαν. 
Αλλα, οπως είς τόν Εύριπίδην, ό ήρως ύπό τήν μορφήν 

επαίτου επανέρχεται, νικφ τούς επιδρομείς, καί μ ’  δλας 
τας παρακλήσεις τής συμπονετικής Μεγάρας άνεβάζει 
αυτόν τον Λύκαν είς τήν πυράν.

Έ ω ς  έδώ^τό δράμα ακολουθεί τήν δδόν τήν προδια- 
γραφείσαν ύπό τοΰ άρχαίου τραγφδοΰ· είς τό έξής 
ομως όριστικώς άποκλίνει αύτής, καί ό  ποιητής παρα
γεμίζει μέ ίδέας καί θεωρίας ολως νέας, άσχετους, fit 
οχι αντιθέτους, πρός τήν υφήν τοΰ μύθου. Ό  κ. Jules 
Bois θέλει νά παραστήση τόν Η ρακλή, έπανερχόμενον 
άπο τόν κάτω κόσμον μέ τάς ιδέας τής χειραφετησεως 
τής ανθρώπινης διανοίας άπό τάς προαιώνιους παρα
δόσεις καί δεισιδαιμονίας, καί,ώ τοΰ θαύματος,βλεπομεν 
έναν Η ρακλή άνθρωπον ειρηνόφιλον, άποκηρύσσοντα 
τους αιματηρούς του άθλους καί άναγγέλοντα νέους 
χρόνους, πλήρεις άγάπης καί όμονοίας είς τόν Θηβαϊ- 
κον λαόν.^ Α λλά  τόν Ή ρακλέα, άκολουθεϊ έκτός τοΰ 
νέου Θησέως, σωθέντος άπό τόν “4δην, καί μία γυ
ναίκα μυστηριώδης καί περιβαλλόμενη μέ πέπλους πυ-
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κναύς καί σκοτεινούς. Ή  γυναίκα αϋτη είναι ή Έ ριν- 
νυς η Λύσσα την οποίαν ό  Η ρακλής έγνώρισεν ίέρειαν 
είς_ τας υπογείους κρύπτας τών ναών τής Μέμφιδος 
και τήν ήγάπησε. Ο ί ιερείς τών παλαιών θεών, φοβού
μενοι τά  νέα κηρύγματα αποφασίζουν τήν καταστροφήν 
τοΰ ηρωος- δργανόν των θ ά  είναι ή Ιερόδουλος Λύσσα- 
αυτή άνοίγει^είς τά στήθ^η του τήν άσβεστου δίψαν τών 
ακράτητων ηδονών ή όποία όλονέν επισκοτίζει τήν 
διάνοιαν τοΰ Ήρακλέους, εως ότου πλέον μαινόμενος 
προβαίνει είς τόν φόνον τής ιδίας γυναικός καί τών 
τέκνων του.

Αύτό είναι τό νέον δράμα, τό όποιον η έπί τοΰ κοι
νού εντύπωσις μέ δλας τάς αναμφισβήτητους άρετάς 
ήτο αμφίρροπος, Ιδίως ή σκοτεινότης καί ή πολλαπλό- 
της, νά είποΰμε τοΰ προσώπου τής Λύσσης, ή όποία 
δεν ήξεύρομεν ώ ς τό τέλος εάν είναι γυναίκα, ιέρεια ή 
φαντασμα, άν άγαπφ τόν Η ρακλή καί τόν καταστρέφη 
απο ζήλεια, η ενεργεί απλώς ώς δργανον τών Ιερέων. 
"Ο λα αύτά πολύ ελαττώνουν τό δραματικόν Ινδιαφέρον 
τοΰ έργου. ’Αλλά νομίζω καί γενικωτέραν παρατήρησιν 
ή μπορεί κανείς νά άποτείνη, ότι μΰθοι άρχαίοι πλού
σιοι είς Ιδικάς των καλλονάς καί είς έννοιας, δέν επι
τρέπεται νά παραμορφώνωνται μέ έννοιας καί θεωρίας 
δλως ξένος πρός τήν ΰφην των σί δποίαι άντί νά παρι
στάνουν τήν αίωνίαν φύσιν τοΰ άνθρώπου, άνάγονται 
είς τήν τωρινήν στιγμιαίαν του κατάστασιν. Ν ομίζω ότι 
είναι άρκετά ξαφνιστικόν νά άκοΰμε άπό τό στόμα τοΰ 
Ή ρακλέους ρητορείας υπέρ τής παγκόσμιας ειρήνης, 
η tirades άντιθρησκευτικάς.

Ως πρός τήν εκτέλεσιν δέν εχει κανείς παρά επαίνους 
διά τόν Paul M ounet ήρωϊκόν καί άθλητικώτατον 
Ηρακλεα, δια τόν Albert Latnbert, αισθηματικόν καί 

σφριγώντα Λύκοι·. Ή  κ. Segond W eber μέ τό άπαρά- 
μιλλον θερμόν της τάλαντον έπροσπάθησε νά δώση 
ζωήν είς τό αΐνιγματώδες πρόοωπον τής Λύσσης καί 
πολλάκις τό κατώρθωσε. Ή  Roch ΰπήρξεν εύγενής 
καί συγκινητικής Μέγαρα. Εις τά σκηνικά μεγάλη 
κάτεβλήθη Ιπιμέλεια ώστε νά είναι πιστή άναπαράστα- 
σις τής προϊστορικής Ε λλάδος ής έλήφθησαν ώ ς πρό
τυπον τά είς τήν Κνωσσόν άνακαλυφθέντα τελευταίως- 
και είδαμεν Έ λληνας καί Έλληνίδας, πολύ μάλλον 
όμοιους πρός Αιγυπτίους ή Άοσυρίους ή  πρός τούς 
συγχρόνους μας παρά πρός τήν κλασικήν άρχαιότητα. 
Δεν μου φαίνεται νά είναι αξιέπαινος αύτή ή ύπερβο
λική άκρίβεια- τό μυαλό μου έχει συνειθίση είς μίαν 
δεδομενην εικόνα τοΰ άρχαίου έλληνικοΰ βίου, ή όποία ’ 
αλ«ος τε, αν δέν -ϊρο(5εγγίζη τήν Ιποχήν είς τήν
οπί'ίάν άνάγονται οί ελληνικοί μύθοι, πλησιάζει δμως 
πρός τήν πραγματικότητα τών χρόνων δπου οί μΰθοι 
αυτοί έπεκράτησαν καί περιεβλήθησαν τήν άθάνατον 
στολήν τής ποιήσεως, καί ίσως δέν είνε πρέπον αυτήν 
την εΙκόνα νά μάς τήν χαλοΰν κάθε τόσο ύπό τήν πρό- 
φασιν προ’ίστορικών ανακαλύψεων.

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

Α Π Ο  τάς τελευταίας έν τφ  ’φδείψ ’Αθηνών διαλέξεις 
< » τ ο ΰ  «M onde Hellénique» πολύ ενδιαφέρον έπροκά- 
λεσεν ή τοΰ κ. Ν . I . Λάσκαρη περί τών «πρώτων χρόνων 
του Νεοελληνικού θεάτρου».
_ Ό  κ. Λάσκαρης, άφοΰ ώμίλησε περί άποτυχούσης 

απόπειρας παραστάσεως ελληνικής κωμτρδίας Ιν Ναι>- 
πλίψς κατά τό 183.2 έν τή οίκίφ τοΰ Μουρούζη, άντί 
τής οποίας έδόθη μία παντομίμα, έξιστόρησε τά τής 
πρώτης σκηνής έν τή έλευθέρρ Έ λλάδι ήτις ίδρύθη Ιν 
Συρψ τφ  1830. Π ώ ς ήτο τό θέατρον τότε, ποία ή  κοι
νωνία, ποϊος ό διάκοσμος τής σκηνής, όποία ή άπαγ- 
γελια τών ηθοποιών, τά διδασκόμενα έργα, πώς άπηγ- 
γελοντο ταΰτα ελλείψει προγραμμάτων, πάντα ταΰτα 
ανεφερεν ό  κ. Λάσκαρης μετά πολλών σχετικών καί 
φαιδρών άνεκδότων.
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Μετά τό θέατρον τής Σύρου, ώμίλησε περι τοΰ πρώ
του ξυλίνου θεάτρου τών ’Αθηνών (1836), τών πρώτων 
έν αύτφ δοθεισών παραστάσεων, τ& ν  κωμικών «ατ  
αύτάς Ιπεισοδίων, περί τής έπικρατήσεως τοΰ Ιταλικού  
μελοδράματος καί τής ώς έκ τούτου αποτυχίας τής 
ελληνικής σκηνής, είς ήν μόνον άνδρες ανήρ^ο>-το μέ
χρι τοΰ 1843. ο π ό «  Ιπείσθησανδύονεάνιδες, η Αθήνα  
Φιλιππάκη καί ή Αίκ. Παναγιώτου νά_ άνέλθουν την 
σκηνήν και νά διαιρέσωσι τούς νέους τών ’Αθηνών είς
δύο στρατόπεδα μαχόμενα διά λιβελλων, το μεν
ύπέρ τής μιας, τό δέ ύπό τής άλλης πρωταγωνίστριας.

ΕΠΙΣΗΣ ενδιαφέρουσα ή διάλεξις τοΰ κ. Α . Κουρτίδη 
μέ θέμα τάς ήρωΐδας τοΰ Σαίξπηρ. Ό  κ. Κουρτίδης 

παρουσιάζει ε!ς τό άκροατήριόν του τέσσαρας γυναι
κείας μορφάς τοΰ θεάτρου τοΰ Σαίξπηρ τήν Ίμογένην, 
τήν Ελένην, τήν Ίουλιέταν καί τήν Μιράνταν. ’Αναλύει 
τά συναισθήματα καθεμιάς χωριστά αφηγούμενος τήν 
ύπόθεσιν τοΰ δράματος καί τελειώνει μέ τήν Μιράν
ταν τής Τριχνμίας- Τόν Σαίξπηρ ονομάζει τόν μεγα· 
λείτερον δημιουργόν μετά τόν Θεον. ‘Ο  θ ε ό ς  επλασε 
τήν γυναίκα- Ό  Σαίξπηρ είσέδυσε είς τής γυναικος 
τήν ψυχήν.

ΚΑΤΟΠΙΝ έρχεται ή διάλεξις τοΰ κ. Σπ . θεοδω ρο- 
πούλου ("Αγιδος θέρου) μέ θ έ μ α : « Ή  έλληνικη 

ψυχή είς τά δημοτικά τραγούδια».
Ό  ομιλητής, θερμότατος μελετητής τής λαογρα

φίας μας, άνέπτυξε τό θέμα του μέ διαύγειαν, καταδει- 
ξας τήν άδιάσπαστον όμογένειαν τής έλληνικής φυλής 
διά τών δημοτικών τραγουδιών μας, εις τά όποϊα μεσα 
κλείονται οί άγραφοι πόθοι, οί άγραφοι πονοι και οί 
άγραφοι στοχασμοί τοΰ λαοΰ μας. _

Τρεις είναι αί μεγάλαι χορδαί τής λαϊκής λύρας, 
είπεν: Ή  ’Αγάπη, ή Πατρίς καί ό Θάνατος. Ή  αγαπη 
είς δλας της τάς μορφάς, άλλα Ιδιαιτέρως ή άδελφικη 
άγάπη, αίσθημα Ιδιαζόντως έλληνικόν, ή Πατρις, τής 
οποίας τούς ήρωας καί μάρτυρας έξυμνοΰν τά  φημι
σμένα κλέφτικα τραγούδια μας, ό  Θάνατος, τήν περι 
τοΰ όποιου γαλήνιον Ιδέαν τών Ελλήνων περικλείουν 
τά θαυμαστά μυρολόγια καί τά τραγούδια του Χαρον- 
τικοΰ κύκλου. , ,  _

Τήν διάλεξιν έποίκιλεν η θέρμη άπαγγελια υπό της 
κ. Θεώνης Σ . Παππά, έξαισίων άληθώς δημοτικών τρα
γουδιών, άνεκδότων κατά τό πλεϊστον, έπεσφράγισε δέ 
άσμα χλέφτικον,τό όποιον Ιτραγούδησε ό βαρυτονοςκ. 
Βερτέλης μέ ουνοδείαν κλειδοκύμβαλού, και τό οποίον 
Ιγράφη ύπό τοΰ καθηγητου τής Βυζαντινής μουσικής 
έν τφ  Ώδείΐι) κ. Κ. Ψάχου. , , -

Έ κ  τών άπαγγελθέντων ποιημάτων υπό τής κ. 
Παππά, δημοσιεύομεν δύο, τά ώραιότερα, ληφθεντα εκ 
τής γνωστής είς τούς λαογραφοϋντας ανέκδοτου συλ
λογής «Δημώδη Σύλλεκτα», τοΰ μακαρίτου σχολάρχου 
I . Γ . Θεοδωροπούλου :

N e x ÿ o v  π α ρ ά π ο ν ο

“ Αχ-  μάνα μ ο ν  καψ όχαρόη , μ ιά  χάρι σοδ ζητάω .
Π οτέ οον β ρ ά $ υ— άλόβρσδο νά  μ η  μνρολογήοης,
Γ ιατί Seiitvç ή Μ αύρη Γης χα ι τρ ώ η  6 Μ αύρος Χ άρος  
.Κρατώ χερί νά ν  τούς  φ ω χω , γιαλί νά ν  το ν ς  κερνάω,
Κ ι ’  άχουοα  τή  φ ω νίταα  οον  χ ι έσπάραξε ή χ α ρ δ ια  μ ον , 
Καί μ ον  έρραχίοτη το γιαλί χα ί το  κερί μ ο ν  εοβνοτη.
Κ α ί οτάζει ή οτάλλα το ν  χεριού μες τούς  ά ηοθαμένονς. 
Καίει ιών ν νφ ά δ ω ν  τά χρυσά, τών νέων τά  στολίδια, 
θνμ ά νει 6 Χ ά ρ ος  μ ε  τά  μ έ, στη Μ αύρη  Γ η ς μ ε  ρίχνει,
Κ ι έσάπη το χορμάχι μ ο ν  χ" έχά&η ή  ώ μορφια  ¡το ν .

Μ ά ν α ς  μ ν ρ ο λ ό γ ι

Π αραχαλώ  σε μαύρη  Γ ή ς, Χι' άραχνιασμένο Χ ώ μ α , 
Α ύτον  τάν  νη ό  π ού αοΰστειλα, ν ά  μ η  μ ο ν  τον  μαρανης.

Νά το ν  χρατης τριαντάφνλλο χα ι μήλο να ν  τον  ε'χης 
Κ αί μες ο τή ν  χρύα  οο ν  άγχαλια  νά μ ον  τόνε χαλώχης- 
—  2 ’άν τ ί  νά λες, μ α νρόμ οιρη , χα ί τι μ ο ν  κουβεντιάζεις ; 
Α ν ιό ν  τόν  νη ό  π ού μοΰστειλες, π ώ ς  νά μ η ν τόν  μ α ρ ά νω ;
Τ ί χιίρ ις  είμαι μά να  το ν , τ ί  γάρις αδερφ ή  του,
Ν ά ν τόν  κ ρατώ  τριαντάφυλλο χα ι μήλο ν α ν  τον  εχω ;
Μ ένα μ έ λένε μαύρη  Γ ή ς χ ί  άραχνιασμένο^ Χώμα  
Π ου τρ ώ ω  νηονς, πού τρ ώ ω  νηές, πού τρ ώ ω  παλληκαρια, 
Τ ρώ ω  τώ ν  μ α νάδω ν τά  παιδιά, τώ ν  ά δερφ ιώ ν τάδερφια, 
Χ ω ρ ίζ ω  χα ί ιάντράγενα, τά πολναγαπημένα.

ΤΟ διήγημα του Άνδρέϊεφ « Ή  σιωπή» που δημο- 
σιεύομεν είς τό σημερινόν καί τό προσεχές ψύλλον 

εδωσε τήν πρώτην νίκην είς τόν συγγραφέα του. Εως 
τόνε ήτο τελείως άγνωστος, καί οσάκις είχεν αποναθη 
είς έκδοτος τοΰ άπέρριπταν μέ τρομερόν αδιαφορίαν 
τά χειρόγραφα. ‘Ο  Άνδρέϊεφ πτωχός, δυστυχισμένος 
διά νά σκοτώση την απελπισίαν του άπεφάσισε νά σκο- 
τώση τόν ίδιον τόν εαυτόν του. Ά λ λ ά  ή απόπειρα του 
δέν επέτυχε. Έ π ειτα άπό όχι πολύν καιρόν ενα μεγάλο 
περιοδικόν ¿δημοσίευσε «Τή Σιωπή», τό ποιητικω- 
τατον αύτό άριστοιέχνημα πού άπεκάλυψε είς την 
Ρωσσίαν ενα διηγηματογράφον, έξαιρετικής αληθινα 
δυνάμεως.

Ο συνεργάτης μας κ· Π . Βιζουκίδης έγραψε είς τό 
«’Εμπρός» άμυνόμενος τοΰ χ. Βιλαμόβιτς διά τάς 

κατ' αύτοΰ επιθέσεις. Ό  Γερμα>·ός καθηγητής εύχα- 
ρ ι σ τ ώ ν  τόν κ. Βιζουκίδην τοΰ γράφ ει: >

« . . .  Τόν έρχόμενον μή\’α  μεταβαίνων εις Ολλαν
δίαν, σκοπεύω νά ομιλήσο) άπό τής έδρας του επιφανέ
στερου τών έκεϊ πανεπιστημίων «περί τής ιστορίας 
τής έλληνικής γλώσσης» διά ν ' αποδείξω τό άξιοση- 
μείωτον, ότι ή έλληνική γλώσσα άκολουθησασα τήν 
Ιστορικήν ζωήν τοΰ λαοΰ, έξελίχθη μέχρι τούοε κατα 
τρόπον διάφορον εκείνου, όν άπαιτοΰσιν tu. θεωριαι. 
Λέγω τούτο διότι είναι άληθές, χαίρω όμως ταύτο- 
χρόνως διότι θ ά  παράσχω ύπηρεσίαν είς τόν σγα ρ ο- 
νον ελληνισμόν, άκριβώς έκεϊ, όπου έρριζώθη η ίδεα 
ότι άπό νοΰ Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου ηρχιοε η 
παρακμή». Βιλαμόβιτς—Μαίλλβνδοςφ

ΑΠΟ τόν πρόλογον τοΰ βιβλίου του κ· Κρουμπάχερ 
περί τοΰ όποιου γράφει εις τό τεύχος αύτό χωρι

στήν μελέτην δ κ. Άδαμαντίου, μεταφράζομεν μερικά 
αποσπάσματα πολύ ένδιαφέροντα τοΰ αύτοβιογραφου- 
μένου έπιφανοΰς βυζαντιολόγου: , ,  „

«Τριάκοντα τρία άκριβώς παρήλθρν έτη, αφ οτου 
κατέλιπον τό Καμβοδούνειον Γυμνάσιον (τό έν τή 
πόλει Kempten τής Σσυηβίας), δπερ έκ δυσμενειας 
τής τύχης καί τών ανθρώπων, άπό μακροΰ φθινον, 
είχε περιέλθη έσωτερικώς καί Ιξωτερικώς είς τελείαν 
παρακμήν, μόλις αριθμούν 9 °  μαθητάς. Ή δ η  άπό του 
χρόνου εκείνου ήγάπηοα πλήν τής άρχαιας Έλλαδος 
καί τήν νέαν καί ούχί τήν νέαν χάριν τής αρχαίας, 
άλλά τήν νέαν δι’  αύτήν ταύτην. Τ ό ζωηρόν τοΰτο 
συναίσθημα τής άγάπης, τό έν άρχή παντελώς λανθα- 
νον καί μή έκδηλούμενον έξωτερικώς, διήγειρεν είς 
τόν φιλαναγνώστην μαθητήν του γυμνασίου γεγονός 
τυχαϊον, μία ίστορία τής Έλληνικής επαναστασεως και 
τών φιλελλήνων έμπεσοΰσα είς χεϊρας του. Ευθυς. 6  ως  
μετά ταΰτα έκ τής δασοστεφοΰς κοιλαδος του Ιλλου, 
οπου οί Έ λληνες μόλις έξ άκοής ήσαν γνωστοί, ήλθον  
πλούσιος Ινθουσιασμοΰ, άλλ’  ένδεής γνωσεων είς Μ ό· 
νάνον, πρώτη μου φροντίς ήτο νά είσχωρησω εις τήν 
χορείαν τών είς τό Πανεπιστήμιον φοιιωντων Ελλήνων.

» Είς τήν άδιάλειπτον μακροχρόνιον αναστροφήν πρός 
τούς φίλους "Ελληνας όφείλω καί τήν έντελή παρα
σκευήν πρός τήν περιήγηοιν τής Έλλαδος, οποίας 
παρασκευής σπάνιοι βεβαίως τών προς αρ^αιολογικας 
σπουδάς κατερχομένων είς τήν κλασικήν χωράν ευμοι-
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ρούσιν. Καί αν κατόπιν κατώρθωσα ίσως νά χαράξω  
νέας τινάς όδοϋς είς τό άπάτητον καί άπρόσιτον δάσος 
τής Ιστορίας τών βυζαντινών γραμμάτων, καί τούτο 
ούχ ήκιστα χρεωστώ είς τούς καλούς Έ λληνας συν
τρόφους μου. Δ ι’ άκαταπονήτου έργασίας έμύουν οδτοι 
τόν άπειρον ξένον τ ’ Απόρρητα τής εύστόμου, Ιμφαν- 
τικής καί πονητικωτάτης, Αλλά καί δυσχερέστατης πρός · 
έκμάθησιν, γλώσσης, τής άκραιφνεστάτης, άλλ’ ακόμη 
πολύ όλίγον μελετηθείσης καί ατελέστατα γνωστής 
συνεχείας τής άρχαίας Ελληνικής ψυχής καί τού 
αρχαίου Ελληνικού ανθρωπισμού. Διά τούτο τό άνά 
χείρας βιβλιάριον άφιερώ εις τούς "Ελληνας φίλους 
των μαθητικών καί δοκιμαστικών' μου χρόνων, και 
είς τάς σκιάς εκείνων, οΐτινες δέν δύνανται πλέον νά 
ένωτισθώσι τόν εύγνώμονα ασπασμόν μου, πιστήν Απή- 
χησιν ευφροσύνων νεανικών χρόνων».

ΛΙΗΓΕΓΕΑΙ ό κ. Εενόπονλος είς τάς « ’Αθήνας» ότι είς 
*-*μίαν έλληνικήν πόλιν τήν όποιαν δέν αναφέρει, τώρα 
μέ τήν περιοδείαν τής κυρίας Κυβέλης, ένας θεατρώ
νης ήρνήθη νά δώση τά ποσοστά ενός πρωτοτύπου έρ
γου. Ή  ύπόθεσις άνεφέρθη ΰπό του Αντιπροσώπου τοΰ 
Συλλόγου τών δραματικών συγγραφέων, είς τόν κ. Δή
μαρχον, έπειδή τό θέατρον ήτο δημοτικόν, καί ό κ. 
Δήμαρχος είπ ε:

—  «Μά δέν νομίζετε, ότι καί οί ζΰλογημίνοι αυτοί 
τό παρακάνουν; Έ ν α ς  άνθρωπος έκοπίασε κ  έγραψε 
ενα θεατρικόν Ιργον. Πολύ καλά! Ν ά  πάρη σαράντα 
δραχμές, νά πάρη εκατό δραχμές, καί νά  πάη δουλειά 
του. Μ ά όχι, βρέ αδελφέ, νά γυρεύη χρήματα κάθε 
φορά πού θ ά  παίζεται τό έργον του I Τό έργον του 
μπορεί νά παιχθή κ ' εκατό καί διακόσιες φορές. 
Πρέπει λοιπόν νά πλουτήση αύϊός γιατί έγραψε ένα 
έργον;»

κ. Παπαντωνίόυ μας δίδει είς τό «Εμπρός» τό
πορτραίτο τοΰ βουλεβαρδιέρου, τού παρισινού 

έννοεϊται.
«Έ ν μέσφ τοΰ ποταμού Ικείνου τών φυλών καί ιών  

χρωμάτων διακρίνεις καθαρώς νά περνφ ή φυλή τών 
βονΧιβαρδΰρων διά νά ονομάσω ούτω τούς έχοντας πα-' 
τρίδα τό βουλεβάρτον.Όλοι οί άλλοι διαβάται είναι τό 
περιθώριον αύτών I ’Εκείνοι είναι τό βουλεβάρτον. 
’Εκείνον είναι ή στερεά μορφή, ή αναλλοίωτος μέσα είς 
τήν θύελλαν τών ξένων. Ό  βουλε^αρδιέρος είναι άν
θρωπος ό  όποιος άντί νά ύπαρξη αριστοτέχνης είς τήν 
πολιτικήν, είς τήν ζωγραφικήν ή  είς τήν χημείαν, απε- 
φάσισε νά είναι αριστοτέχνης είς ένα καφενείον τού 
βουλεβάρτου. Καί πώς διακρίνειαι ό  βουλε^βαρδιέρος; 
’Από τήν μάρκαν τού λικέρ πού έχει έμπρος ίου, άπό 
τόν τρόπον πού τό  κρατεί, άπό τήν κλίσνν τού κυπέλ
λου του, άπό τήν ραφήν τού παλτού του, άπό τήν πτυ
χήν τών ^ειλέων του ή όποια εΐνε ολόκληρος πραγμα
τεία «περιζεμαμφισισμού ήτοι περί τού νά πάνε είς ιό  
διάβολο πάντα τά έκτος τής τουαλέττας καί τής σαρ- 
κός». Τέλος Ιόν είς τό πλευράν του ΰπάρχη Παρισινή 
θαυμασία, αΰτός είναι ό βουλεβαρδιέρος.

«Π οία είναι ή γυναίκα τού βουλεβάρτου είδικως;
«Ό λίγον αστράγαλον ν’  Αποκάλυψη έπροδόθη. Ό λ ί

γον τακούνι νά «τυπήση είς τό πεζοδρόμιον, ήκούοθη. 
Ό λίγα  βήματα νά κόμη, κατηύγασε. Ή  γραμμή τής 
Παρισινής γνναικός, ή  παοίγνωστος, ή μία καί μονα
δική είς τόν κόσμον, η γελώσα είς τά γελοιογραφικά 
φύλλα, ή μή πειράζουσα μόνον τόν "Αγιον Αντώνιον, 
αλλά πλήττουσα τήν βαθυιάτην αϊσθησιν τού τεχνίτου, 
ή απασχολούσα κύτταρον άνωτερον, ή γραμμή αύτή 
φωνάζει Ιδώ καί είς άπόστασιν μιλίων; «’Εγώ είμαι».

Είναι ή Παρισινή, θαύμα απάτης,δι’ δλωντών και
ρών, τελειότης υπό τήν Αύτοκρατορίαν, τελειότης ύπό 
τήν Δηαοκρατίαν, σύρουσα όπισθεν της τήν τέχνην καί 
τήν πολιτικήν, όραμα είς τήν κλίνην τού νοσοκομείου 
επί τής οποίας κατάκειται ό  Βερλαίν καί θάνατος εις

τόν Φέλιξ Φ ώ ρ .. .  Είς όλί/ους στίχους μάς είπεν ό 
Ούγκώ :

La Gréeque et la  Parisienne 
font, parmi nos couples railleurs 
comme à travers Γ idylle ancienne 
la même course dans les fleurs.

Tontes deux montrant leurs épaules 
pour dire oui prononcent non  
et Galatée est sous les saules 
comme sous l’éventail. Ninon.

Ο Μορεάς γράφει εις τήν Gazette de France διά 
τόν Επαμεινώνδαν Δεληγεώργην, είς τόν θάνατον 

τού όποιου τά «Παναύήναια» αφιέρωσαν στάς 15 ’Ια 
νουάριου όλίγας σελίδας τού κ. Μαλακάση. « Ό  αρμο
νικός ποιητής, λέγει ό Μορεάς διά τόν κ. Μαλακάσην, 
αφιερώνει συγκινητικός σελίδας είς τόν πρόωρον εκεί
νον θάνατον τόν ύπενθυμίζοντα τά κρίνα τά συντριβό
μενα άπό τήν βροχερόν θύελλαν ή τά λιποθυμοΟντα 
ύπό τό άγριον ηλιακόν φως».

Άναδημοσιεύων ό ποιητής τών Stances ώ ς άξιον τού 
Δεληγεώργη ένα έλεγείον τού Στεφάνου Ζοντέλλ διά 
τόν θάνατον τοΰ Κλώντ Κολέ, προτρέπει τόν κ. Μ αλα
κάσην νά μετάφραση τούς στίχους αύτούς καί νά τούς 
άφιερώση είς τήν σκιάν τού φίλου του. «Έ χ ει τήν 
δύναμιν, λέγει, νά παλαίση μέ τό πρωτότυπον καί θ ά  
προσδώση άσφαλώς είς αύτό κάτι άπό τήν σοβαράν 
γλυκύτητα πού κυμαίνεται έπάνω είς τούς τάφους τοΰ 
Κεραμε ικοΰ».

Χαρακιηρίζων τόν Δεληγεώργην ό Μορεάς λέγει: 
«Τέτοια ήταν ή  ψυχή του πού θ ά  ήμπορονσε αργότερα 
νά Ινώση τήν τελειότητα τού Σηκουάνα μέ τήν τελειό
τατα τού ‘Α  ιτικοΟ όρίζοντος. Είμαι βέβαιος ότι ό 
Ευμολπος, ό Όρφεύς, ό ’Αμφίων, οί θείοι αύτόί ψάλ- 
ται θ ά  τόν χαιρετίσουν στο διάβα του καί θ ά  τού 
απευθύνουν Αγάπης χαμόγελο».

ΜΕ νέαν μονογραφίαν περισπούδαστογ.έπλούτισε τήν 
βιβλιοθήκην τών μεσαιωνικών σπουδών ό  γνωστός

εεσαιονωδίφης καί είδικώς είς τά τών Φράγκων 4ν Έ λ - 
άδι έγκύπτων άγγλος κ. W . Miller. Τ ό τελευταΐον 

τεύχος τής «Έφημερίδος τών ελληνικών σπουδών» δη
μοσιεύει μελέτην του περί της Μαρκιωνείας τής Βου- 
δονίτσας (1204- 1* 14) περιέχουσαν πλείστας νέας πληρο
φορίας περί τής μεσαιωνικήςαύτής γωνίας τής Φωκίοος, 
καί στηριζομένην έπί έπντοπίου έρεύνης καί νέων πηγών 
καί ιδίως έπί έγγραφων εκ τού άρχείου τής Βενετίας, 
τών όποιων τά κείμενα συνοδεύουν τό άρθρον.

Ή  νέα αύτή έργασία τού ακαμάτου φραγκολόγου 
αποτελεί πολυτιμοτάτην συμβολήν είς τήν ιστορίαν της 
φραγκικής Ελλάδος.

ΕΙΣ τόν «Σύνδεσμον πρόςυπεράσπισιν ιών ελληνικών 
δικαίων» ώ|ΐίληοε τελευταίως ό  πρύτανις τής Σορ

βόννης, ό πολύς Κρουαζέ, περί τής ουγχρόνου Ε λλά
δος. Ό  ομιλητής άνασκευάζει έν πρός εν, δσα έγράφη- 
σαν ύπό τών Αρνουμένων ότι ή σημερινή Ε λ λ ά ς  êîvui 
τ| κληρονόμος τής άρχαίας. Καί αναφέρει πρώτα τήν 
Ικ  ιώ ν  πολέμων μεταξύ τών ελληνικών πόλεων καί τήν 
4κ τών μεταναστεύσεων Ιρή^ιωσιν, περί τής οποίας 
γράφει’ ό  Πολύβιος καί κατόπιν ó  Πλούταρχος. Δέν 
πρόκειται όμως περί έρημώσεως άλλά περί συγκεν- 
τρώσεως ιώνΈλλήνων χωρικών είς τάς πόλεις.Έπειτα, 
αί φυλαί δέν εξαφανίζονται. Αύτό θ ά  ήτο μοναδι
κόν είς τήν Ιστορίαν. Ο ί επιδρομείς δεν απορροφούν 
μίαν φυλήν, άλλ’  άπορροφώνται ύπ’  αύτής. Ό  πυρην, 
ό όποιος ύφίσταται είς τό βάθος κάθε φυλής, έχει τήν 
δύναμιν ν ’ Αφομοιώνη τά  ξένα στοιχεία. Αύτό θ ά  συ
νέβη καί είς τήν Ελλάδα.

Έ ρχεται έπειτα είς τήν έλληνικήν φύσιν, ή οποία, 
λέγουν, ήλλαξε. Ά λ λ ’  ή άρχαία Ελλάς ή όποία ήτο γε-
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μάτη άπό δάση καί ποταμούς, δεν ήτο ή "Ελλάς τήν 
όποιαν γνωρίζει ό Πλάτων έκ παραδόσεως. Είς τήν 
έποχήν τού Πλάτωνος ή  έλληνική φύαις είναι όπως 
καί σή;ιτρον καθώ ς βλέπομεν είς διαφόρους συγγρα
φείς. Τ ό ότι ό Σοφοκλής Αναφέρει τό παρά τόν Κο- 
λωνάν άλσος, τό  κατοικούμενον άπό Ν νμ φ α ς , καί τό  
όποιον μεταχειρίζονται ο ί πολλοί ό ς  έπιχείρημα, δέν 
αρκεί νά μάς πείση, διότι καί σήμερον ύπάρχουν παρά  
τόν Κολωνον θάμνοι καί όλίγον άπωτέρω έλαιαι. 

Επειτα προσθέσατε καί τήν ποιητικήν υπερβολήν, καί 
Ακόμη μή λησμονείτε ότι τά ελληνικά δάση δέν είναι 
τά βόρεια δάση όπού κρύπτουν τόν ήλιον άλλά μόνον 
ολίγοι έλαιώνες, όλίγαι πηγαί, όλιγα δένδρα όπως καί
ή  νότιος Γαλλία.

Τόν κ. Κρουαζέ, Απασχολεί κατόπιν τό ζήτημα τής 
έλληνικής μορφής. Νομίζουν, λέγει, πολλοί ότι άποβι- 
βαζόμενοι είς τόν Πειραιά θ ά  συναντήσουν είς τούς 
δρόμους πλήθος θείω ν μορφών. Ά λ λ ά  π ώ ς είναι τούτο 
δυνατόν; Ούτε είς τήν Αρχαιότητα ήσαν αί πόλεις γε
μάτοι άπό Απόλλωνος. Ό  ’Αριστοτέλης λέγει ότι ή 
καλλονή είναι τόσον μεγάλον δώρον, ώστε άν υπήρχε 
φυλή όμοιάζονσα με τάς μορφάς τών θεώ ν πού μας 
«δω σε ή ά ρ χ α ία  γλυπτική, όλοι οί λαοί θ ά  ¿γονάτιζαν 
νά τήν προσκυνήσουν, Ύπάρχεί.δμως ένας τύπος ζω η 
ρός καί αρρενωπής φυλής, τόν όποιον εύρίσκομεν έπί 
σης είς τά άρχαία εργα καί ό όποιος βεβαίως Αποτελεί 
τό Ιδιαίτερον ίδιώδες μιας φυλής. Ά λ λ ά  ταξειδεύσατε 
και τώ ρα είς τήν Ε λλά δα  καί θ ά  ίδήτε βοσκούς καί 
θαλασσινούς καί πρό πάντων τά  παιδιά, όπού έχουν 
τόν τύπον τής άρχαίας ελληνικής καλλονής, ιόν  λιγν- 
ρόν καί νευρώδη τύπον ό όποιος τήν χαρακτηρίζει.

’  'Ό π ω ς δ  αρχαίος γλύπτης έδιάλεγε άπό τά  γύρω του 
πρότυπα τόν τύπον τόν όποιον είχε άνάγκην, έτσι και 
ό  σημερινός καλλιτέχνης, έάν έπαιρνε πρότυπον άπό 
τήν τωρινήν ζωήν, εύκολώταϊα θ ά  ενθύμιζε τόν άρ- 
χαλον ώραίον τύπον.

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

Ύ π ό  τών διευθυντών των έν Ά θή ν α ις  έχδι&ομένων 
εβδομαδιαίων έφημερίδων καί περιοδικών «Εικονο
γραφημένης», «Έ λ λ . Έ πιθεωρήσεως», «Πινακοθήκης», 
«Παναθηναίων», «Ά ληθείας». «Ελλάδος», «Πανελλη
νίου Κ ράτους·, «Ύωμηοϋ», «Κράτους», «Ε θνικού  Βή
ματος» καί «Πύρρου» ίδρυθη Εταιρεία ύπό τήν 4πω- 
νυμίαν «Εταιρεία Περιοδικού Τύπου Α θη νώ ν» σκο
πούσα τήν &ιά συναδελφικής αλληλεγγύης πρόοδον 
τού περιοδικού τύπου. Διευθύνουσα ’Επιτροπή οί κ. 
Θ . Τζαβέλλας διευθυντής τού «Κράτους», Δ . ΚοΛογε- 
ρόπονλος διευθυντής τής «Πινακοθήκης», Κ . Μιχαη- 
λίδης διευθυντής τών «Παναθηναίων».

Ή  μετάφρασις τού «Χαρακτήρος» τού Έ μ ερσσν υπό 
τού φίλου Ιατρού κ. Φλωρά Ιπροκάλεσε τήν εύχαρί- 
στησιν όλων. Α ί όλίγαι αύταί λέξεις δ ς  είναι Ικανοποί- 

.. ησις είς τόν άξιον μεταφραστήν, δ  όποιος μέ άγάπην 
πρός τόν ίιπέροχον φιλόσοφον μετέφρασε χάριν τών 
«Παναθηναίων» σειράν έκ τώ ν  Δοκιμίων τσυ. Ε ίς  Ιπό- 
μενα τεύχη θ ά  έξακολολθήσωμεν τήν δημοσίευσιν
αύτών.

Προσεχώς, ίσως είς τό έρχόμενον τεύχος, άρχίξσμεν 
τήν δημοσίευσιν νέων πληροφοριών τού άγαπητού καί 
Ακαμάτου συνεργάτου μας κ. Σ π . Δ έ  Β ιάζη, σχετικώς 
μέ τ ό ν  β ί ο ν  καί τά  Ιργα τού Σολωμοΰ. Α ί σημειώσεις 
αύταί οφείλονται είς τήν εύγενή παραχώρησιν ϊού κ. 
Δηιιητοίου^νούγτζη- Σολωμοΰ, 6  οποίος άνεΟρε είς τά 

— έγγραφα μέρος τής αλληλογραφίας 
•δελφόν του Δημήτριον καί άλλα

νοίγεί ή Έ κ θεσ ις  τής Καλλι- 
’ > Ζάππειον.

Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
M i  τ ί κ β ί ζ · · ,  ύ π ό  Θ . ’ Α ν ν Ι ν σ υ .  — · Ε φ η μ « β Ι ί « · Α β ή ν < . ι ,



Ό  διαπρεπής καθηγητής έν Βαρκελώνι Α η ώ ν ι ν ς  
Rubia γ Lluch, ό  κιιριώτερός έρβυνητής των Έλληνο- 
καταλωνικών σχέσεων, θ ά  κατέλθη τήν προσεχή άνοιξιν 
είς τήν άγαπημέι-ην του 'Ελλάδα χάριν μελετών.

Ά πέθανεν ύπέργηρως 6 πρώην Ά μαοείας Ά ν& ιμος  
Ά λ ιξούδη ς , είς τών λογιωτέρων κληρικών τού Οικου
μενικού Πατριαρχείου, είς τόν όποιον δφείλονται κα- 
λαί χινές έπιστημονικαί έργασίαι.

Ό  βυζαντιολόγος κ. ΛΓ. Μ · Κ οινσταντόπονΙος  έδημο- 
σίευσεν ei¿xóv «Χρόνον» ενδιαφέρον άρθρσν περί τών 
βυζαντιαιΕον κιονόκρανων τού Μυστρά καί τού Δαφνιού.

ΕΙς τήν μονήν τής Μεταμορφώσεως τών Μετεώρων 
διωρίσθη νέος ήγούμενος, ό έκ Μεγάρων ιερομόναχος 
Ά ν θ ιμ ο ς  Γεωργαντας, λόγιος, ρηξικέλευθος καί φίλος 
ιών ίοτορικών ερευνών.

Προοεχώς έκδίδεται τόμος ποιημάτων τού φίλου 
συνεργάτου μας κ. I . Πολέμη, μέ τόν τίτλον «7ο Μ α 
γικό Βιολί* .

Ό  κ. Θεόδωρος Σπάθης, ό  "Ελλην βιολιστής, δ 
όποιος ενθουσίασε τό άθηναϊκόν κοινόν, άνεχώρησε 
είς Αίγυπτον.

Συνεστήθη Βυζαντινή έταιρεία μέ πρόγραμμα τήν 
μελέτην τών μνημείων τής βυζαντινής τέχνης, -  θ ά  
ίδρυση καί βυζαντινόν περιοδικόν— τήν Ιξάπλωσιν τής 
διδασκαλίας τής βυζαντινής Ιστορίας είς τά σχολεία, 
τήν έκλαΐκευσιν τών βυζαντινών σπουδών μέ διαλέ
ξεις κλπ. Είσηγητής της ίδρύσεως τής Βυζαντινής έται- 
ρείας ή το ό πάντοτε ένθουσιώδης καί βαθύς μελετη
τής καθηγητής κ. Ζησίου.

, Ή  Ελληνική Κυβέρνησις ετίμησε μέ τό παράσημον 
τού Σωτήρος τόν κ. Φιλέαν Λεμπέγκ, τόν γνωστόν 
γάλλον λογογράφον όποιος μέ τόσην αγάπην καίένδια- 

¡, φέρον παρακολουθεί τά Ιλληνικά γράμματα καί κρατεί 
ενήμερους τούς συμπατριώτης του μέ τακτικός αναλυ
θείς τών έκδιδομ^νων Ιν Έ λλάδι Ιργων. Τόν φίλον 
συνάδελφον συγχαίρομεν ειλικρινέστατα.

Τ ά  ελληνικά γράμματα θ ά  Ιορτάσουν τόν τρέχοντα 
Μάρτιον τήν 5°«τήρίδα του καθηγητοΟ τού Πανεπι- 
κ. Κόντου. Ένεργοθνται έρανοι άποστελλόμενοι είς τόν 
καθηγητήν κ, Γ . Χατζηδακιν.

Στατιστική του Υπουργείου τής Π αιδείας:
Είς ρλον τό Κράτος ύπάρχουν 39 γυμνάσια ήτοι 28 

συντηρούμενα ύπό τού Δημοσίου καί 11 μέ συμπληρω
ματικήν επιχορήγησιν, μέ μαθητάς έν όλφ» 5293· 'Ε τή
σ ι α  δαπάνη τών 39  γυμνασίων ι . ο 2 7 · ο ο ο  δραχ. έκ τών 
όποιων 823.37Ó πληρώνονται ύπό του Κράτους.

Δημόσια ελληνικά σχολεία έν Έ λλάδι 3>4 ήτοι 267 
τριταξια, i j  διτάξια .καί 3* μονοτάξια μέ έτησίαν δα
πάνην 2.477 o22 δρ; καί μαθητάς 20.517·

Ή  τελευταίως συστηθείσα εταιρεία έορχών προαναγ
γέλλει έξαιρετικόν τόν εορτασμόν τής 25 Μαρτίου.

Είς τόν εφετινόν διαγωνισμόν της Γλωσσικής Ε τ α ι
ρείας τό Α ' βραβεΐον έκ δρ. 500 έδόθη έξ ήμισείας είς 
τόν σχολάρχην Αύλωναρίου κ. Β . Φάβην διά τήν πραγ
ματείαν του περί τής διαλέκτου τών Κονιστρών, Αύλω· 
ναρίου καί Σκύρου καί είς τόν κ. Ά χιλ . Τζάρτζανον 
καθηγ. τού διδασκαλείου Λαρίσσης διά τήν πραγμα
τείαν του περί τής διαλέκτου τών Τουρναβιτών. Τ ό  Β,' 
βραβεΐον έδόθη είς τούς κ. κ . I . Μπα'ίρακτάρην, Χ ρ η 
στόν Τουργιώτην, Φαίδ. Κοικσυλέν, Κωνστ. Γούναρην 
συνεργάτην μας, Μανασίδην ιερέα καί Τάκην Καν- 
δτ|λώρον.

Είς μίαν του διάλεςβΒΚςί.'τό Παρίσι ό  καθηγητής 
τής γεωλογίας ΣτανίσλοΛς-Μενιέ.ιημίΧησε περί σεισμών, 
Μ κτεισμοί, είπ ε,εΐναιβφ τ& ίσσμ ατή ςψ ύξεω ς τής γης, . 
η οπ ο ία  οΰτοι, ουσΐελλβμένηι, ύφίσταται τάς κυμάνσεις 
καί τάς παραμορφώδεις πής έπιφβνείας. Χ ω ρίς τούς 
σεισμούς δέν θ ά  ύπηρχεν ήπειρος άλλά ωκεανοί. Καί 
τό συμπέρασμα, θάνατος τής γης όπως όλων τών. όργα- 
νικών δντων. '  ·>

Ό  ΙΊάολι, ό υπάλληλος τής Γαλλίας, δ  όποιος Ιργον 
είχε νά υποδένεται καί νά προπέμπη όλους τούς ήγε- 
μόναζ καί πρίγκιπας πού έφθαναν είς τό Παρίσι, απε- 
χώρησε τής υπηρεσία; καί σκοπεύει νά γράψη τ'άπ ο- 
μνημονεύματάτου. Έ ν  τφ  μεταξύ ίνας δημοσιογράφος 
τού άπέσπασεένα άνέκδοτοντής δολοφονηθείσης Ε λ ι
σάβετ τής Αύστρίας. Ό  Πάολι τής έδώρησε,κάποτε  
μίαν Ιλληνικήν λήκυθον.

—  Εύχομαι, τής’είπε, ή  Μεγαλείο της σας νά χύση είς 
τήν λήκυθον αύτήν μόνοι- δάκρυα χαράς.

—  Έ άν μοΟ τήν δίδετε διά τά δάκρυα τής χαράς θ ά  
μείνη πάντα κενή. Διά τά  δάκρυα τής λύπης είναι 
πολύ μικρά.

Άπέθανεν ό  γάλλος σχεδιαστής καί γελοιογράφος 
Καράν Ν τ’  Ά ς .

Π Ρ Ο Τ Ο Μ Η  Τ Ο Ύ  Σ Ο Λ Ο Μ Ο Ύ  Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι Σ

Tfl η ρ α / το β ο νλ ίρ  τ ώ ν  ·ΙΙανα·& ηναί<ον>
— ά δ ε ια  τ ο ν  Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ  —

Έ κ  προηγουμένων εισφ ορώ ν. - . . Δρ. 2419·20
Δημ. Κόλλας, Δήμαρχος Κέρκυρας . » «ο.—
Α ν ώ ν υ μ ο ς .............................................................» ίο .—

Δρ. 2439·20

Τ ό  άπ α ιιοΰμ ενον  όλιπόν π ο σ ό ν  είναι 3 ,50 0 --· 
περίπου. Υ π ο λ ε ίπ ο ν τ α ι περί τά ς  ι , ΐ ο ο .  Κ α ι  το  
ΰ π ενθυμ ίζομ εν  είς  8λσυς. Ό λ ο ι  ίίζησαν καί ζοΰν  
μέ τούς στίχους του ΰμ νη τοΰ  τής ελευθερίας.

Α ί  ε ίσ φ ο ρ α ί στέλλονται είς τ ά  γ ρ α φ εία  τώ ν  
«Π α ν α θ η ν α ίω ν » , δδός Ά ρ ισ τ ο τ έ λ ο υ ς  35 -

Ν Ε Α Ι  Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ

θ ε σ σ α λ ικ ά  Μ ν η μ ε ία  ύπό Α . Σ . Άρβανιτοπούλου. 
ΆΘ ήναι βιβλιοπωλεΐον Κ . Έλευθερουδάκη δρ. 2. Τυ- 
πογραφεϊον «Ε στία» Μάϊσνερ «αί Καργαδούρη.

Α ναγνώ σεις κ α ί κ α τ α τ ά ξ ε ις  β υ ζ α ν τ ι ν ώ ν  μ ο λ υ β δ ο -  
β ο ν λ λ ο ιν  ύπό Νίκου Α . Β έη .—  Extrait du Journal 
Inti d’ Archéologie Num ism atique— ΆΘήναι. Τυπο- 
γραφεΐον «Ε στία» Μάϊσνερ καί Καργαδούρη.

Κ ά λ β ε ια  μ ί τ ρ α ,  ποιήματα Σ . Σκίπη. —  L e Puy-en- 
Velay impr. Peyriller Ronchon et Gam ou φρ. 3.

Τραγούδια ’Ερρίκου Χάϊνε μετάφρ. Αγγέλου Βλά
χου- "Εκδοσις Β ’ έπηυξημένη- δρ. 2.

Τ ά  ‘Ά γ α λ μ α  Ιστορία τού παλαιοθ καιροΰ, ύπό Φ· 
Δέ Σιμόνε Μπροϋβερ. Νεάπολις τυπογρ. του Πανε
πιστημίου.

Έ π ίδ ρ α ο ι ς  t ig  τήν ίλ λ η ν ικ ή ν  δ α σ ικ ή ν  β λ ά σ τη σ ιν  
τ ο υ  ¿λ λψ ιικ οΰ  κ λ ίμ α το ς  ύπό Πέτρου Η . Κοντού. 
ΆΘ ήναι δρ. 2.
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