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Στον ηλιακόν έκάθουμουν τό μάουλό μου έβάστου 
Διψάσασι τά χείλη μου νερό τοΰ ποιημάτου 
Καί πιάνω τό χρυσό σταμνί καί τάργυρό λαήνι·
Καί πάω στη λαμποπηή νά πιω καί νά γιμώσω 
’Εκεί ’βρα καί κατάλαχα τήν κούρβα τοΰ καλοΰ μου.
Τά χοχλακίδια έμάδευγε κ’ έπέτα τοΰ σταμνιοΰ μου.
Έγώ δέν την έμίλησα, κείνη πετροβολά με.

— λ Μωρ’ άν τά πώ τόν άντρα μου μωρ’ & σέ παραγκρίσω»ι.
—« Μωρ’ δν τά πής τόν άντρα σου μωρ’ δ μέ παραγκρίσης.

Έμέ φιλά κ’ εμέ τσιμπά κ* εμέ περιλαμπάξει.
Έμέ τά δάκρυα μου σφογγά καί σένα σφαγκελώνει».
Φεύγει καί πάει στόν άνδρας της κλαμένη βουρκωμένη.

—« Τί έχει έμέ ή γενέκα μου καί μέρχεται κλαμένη;»
—« Στόν ηλιακόν έκάθουμουν τό μάουλό μου έβάστου.

Διψάσασι τά χείλη μου νερό τοΰ ποιημάτου.
Καί πιάνω τό χρυσό σταμνί καί τάργυρό λαήνι 
Καί πάω στη λαμποπηή νά πιω καί νά γιμώσω.
Έκεΐ ’βρα καί κατάλαχα τήν κούρβα σου καλέ μου.
Τά χοχλακίδια έμάδευγε κ’ έπέτα τοΰ σταμνιοΰ.
Έγώ δέν τήν έμίλησα ’κείνη πετροβολά με...».

—« Είδες τη μάτια μου είδες τη τήν άγαπητικιά μου,
Ένα κομμάτι μάλαμα κ’ ενα ριγλίν άσήμι;
Στά κάλλη καί στήν ομορφιά τήν κούρβα μου περνάς τη.
Μ’ άλήθεια στά ξανθά μαλλιά ή κοΰρβα μου περνά σε.»

— «“Αν έρτ’ ό Μάς άφέντης μου κι’ ’Απρίλης άδερφός μου.
» Δεξου τήν κόρη σ’ άρωστιά μαδίσαν τά μαλλιά της».

—-« Εγώ τ’ όφταρμογάτανο 2 στόν κόρφο μου κρατώ το,
» Καί μιά καί δυό νά τό λειφτή πάλε μαλλιά θά κάμη».

1 Παραγκρίζω =  μαντατεύω, μαρτυρώ.
1 Γαητανι καμωμένο άπό εφτά κλωστές παρμένες άπό Ιφτά μονοστέφανα,δηλ. 
στέφανο τοΰ πρώτου γάμου, πού τάνδρόγυνα ζοΰν καί κανείς Ι ξ  αύτών δέν 
έχει ελθει είς δεύτερον γάμον. Τ ό  Ικρατοΰσαν στόν κόρφο τους διά τό μάτι.
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—«Τρεις εΐνε μες στη γειτονεια που με παρακαλοΰσι 
Ό  ενας μήλα μ' έστειλε κι’ 6 άλλος δαχτυλίδι 
Κι’ δ άλλος τά φιλήματα δεμένα στο μαντυλι».

—«Επέστεψες το μάτια μου τέτοιο πράμα νά γένη
Ν’ άπαρνιστώ τον μαστραπά νά πιω πού τό λιένι; ->

Έ κ  τής Συλλογής Π Α Υ Λ Ο Υ  Γ Ν Β Υ Τ Ο Υ

η ρ ω ϊ δ ε ς  τ ο υ  σ α ί κ σ π η ρ *

Μ Ι Ρ Α Ν Δ Α

Π αρωμοίωσαν τόν Σαίκσπηρ προς στοιχεΐον 
ιής φύσεως μυστηριώδες, ανεξερεύνητον είς 

τήν προέλευσίν του, τεράστιοί', καταπληκτικόν 
είς τ’  Αποτελέσματα του. Παρωμοίωσαν αυτόν 
με γιγαντιαίον ποταμόν, άναβρΰσαντα έκ τής 
πηγής του μέ τιτάνειον μένος, Ανοίγοντα μέ 
παράφορον δύναμιν την κοίτην του, διασχίζοντα 
την γήν, Αρδεύοντα λαούς διανοιών, γονιμο- 
ποιοΰντα χώρας πνευματικάς, σχηματίζοντα είς 
τάς έκβολάς του μέ τάς έπιχώσεις του νέους 
κόσμους, νέαν βλάστησιν, νέαν ζωήν.. .

'Ολόκληροι λογοτεχνίαι παρήχθησαν Ιξ αύτοΰ. 
Ό  Σαίκσπηρ έδάνεισε την γλώσσαν του είς τόν 
Μίλτωνα καί τόν Βύρωνα, τόν διάλογόν του είς 
τόν Ούώλτερ Σκώτ. Ό  Αμερικανός Έμερσον 
λέγει δτι δλος ό κόσμος Απεσεκσπηρώθη. Οί 
Γερμανοί θεωροΰσι τόν Σαίκσπηρ ώς τό· απο
κορύφωμα τοΰ αγγλοσαξιυνικοΰ πνεύματος, καί 
οί ήρωες τής γερμανικής ποιήσεως όμολογοΰσιν 
εαυτούς ύποτελεΐς του- ό Γκαϊτε είπε- «Δεν εν
θυμούμαι άν βιβλίον τι ή άνθρωπος ή περί- 
στασις τής ζωής μου παρήγαγον είς εμέ τόσον 
μεγάλην έντύπωσιν δσην τά δράματα τού Σαίκ
σπηρ.» Ή  ποιητική Αναγέννησις τής Γαλλίας 
έγεινε διά τής πνοής αύτοΰ, ερχομένης μέ την 
βοήν τής τρικυμίας ώς πνοής τοΰ ώκεανοΰ. Ό  
Βίκτωρ Οΰγγώ, ό μέγας θαυμαστής του, είπε: 
«Πρέπει νά γονυπετώμεν πρό τοΰ Σαίκσπηρ 
καί νά τόν λατρεύωμεν».

Τόν παρωμοίωσαν, προσέτι, καί πρός ιόν 
Πάνα, δχι τόν μικρόν θεόν ιών Αρκάδων βου
κόλων, αλλά τόν παγκόσμιον Πάνα, τόν έγκλεί- 
οντα τό σόμπαν, εκείνον ον επικαλείται ό  ’Ορ
φικός ύμνος:
παντοφυής, γενέτωρ πάντων, πολυώνυμα δαΐμον 
κοσμοκράτωρ, αύξητά, φαεσφόρε, κάρπιμε Παιάν.

Ό  μέγας Παν έβάδιζε μέ πόδας τράγου, Ινφ

* ’Απόσπασμα, μετά παραλευρβέντων μερών, άπό 
τήν Διάλεξιν τήν γενομένην έν τφ ’φδείψ ’Αθηνών  
τή ιό Φεβρουάριου, (όγδόην έκ τής σειράς τής διορ- 
γανωθείσης ύπό τής γαλλοφώνου Ιφημερίδος «Ε λλη
νικός Κόσμος·).

τό κυανίζον στήθος του άντικατώπτριξε πάσας 
τάς εικόνας τής γής καί τής θαλάσσης, πάντα 
τά άστρα τοΰ στερεώματος. 'Ομοίως ό Σαίκσπηρ 
βαδίζει Ιπί ιών Ασχημιών, επί τοΰ βδελυροΰ 
καί τοΰ φρικώδους, ένψ ταυτοχρόνως Αντανακλά 
τό άπειρον, Απεικονίζει δλον τό πολύμορφον 
κάλλος τοΰ κόσμου, καί τήν θάλασσαν τών Αν
θρωπίνων παθών τήν τόσον βαθεϊαν καί τρι
κυμιώδη, καί τήν αίθερίαν ίδανικότητα εύγενών 
ύπεργείων ψυχών.

Δεν δύναμαι ένταΰθα να δμιλήσω περί τοΰ 
οπτικού θαύματος, τής στερεοσκοπικής Ακρίβειας 
μέ τήν οποίαν παρατηρεί καί περιγράφει τόν 
έξωτερικόν κόσμον ούτε περί τής εύφυολογίας 
του τής τολμηρός, τής αγνοούσης δρια, τής έκ- 
ρηγνυμένης μέ ίσχυράν αίφνιδίαν πολύχρωμου 
λάμψιν χάριτος ή βωμολοχίας· ούτε περί τής 
λυρικής του μέθης, κεραυνώδους καί Αγριας ή 
Αβράς καί περιπαθεστάτης, ή δποία άλλοτε βα- 
ρυβροντά καί άλλοτε κελαδεΐ. Δέν θά δμιλήσω 
ούτε περί τής τέχνης του τής υπερφυούς μέ τήν 
όποιαν Ασκεί Απεριόριστον δύναμιν επί ιοΰ γέ
λωτος καί τών δακρύων μας' ούτε περί τοΰ ύφους 
του, τοΰ ύπερεντεταμένου, είς τό όποιον, έν αντι- 
θέσει καί συγκρούσει, συμφύρονται μεταφοραί, 
Αλληγορίαι, παραδόσεις, φιλοσοφικοί ίδέαι, Ανα
τρεπτικά δόγματα, είδυλλιακαί είκόνες, στυγεραί 
κατάραι βασιλέων, ύβρεις ιπποκόμων, φιλοσο- 
φίαι νεκροθαπτών, υπαινιγμοί γελωτοποιών, 
εκρήξεις Αγάπης καί μίσους, δλα είς τό διά πα
σών, ώς έν παραισθήσει καί δπτασίρ.

* * *
Καταπληκτική εΐνε ή φιλοσοφική διεισδυτικό- 

της του. Είς τό πράγμα τό όποιον παρατηρεί, 
δέν Ανευρίσκει δψιν τινά αύτοΰ, άλλ’  αύτήν τήν 
ψυχήν του, τό μυστήριόν του. Ώ ς 8Γ Ακτίνων 
Ραϊτγκεν βλέπει τήν εσωτερικήν κατασκευήν του.

Τό κέντρον τής παραγωγής τών Ιδεών καί τό 
κέντρον τής έκφράσεως αύτών, Αν καί έπικοινω- 
νοΰσι, εργάζονται Ανεξαρτήτως Αλλήλων καί συνή
θως κατ’  Αντίστροφον έντασιν. Ό  έγκέφαλος ό 
δραστήριος δημιουργός πρωτοτύπων καί Αδρών 
νοημάτων, ώς έαν τό πλήθος αύτών ν’ απέφραττε
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τήν δίοδον, δέν έχει, ώς Ιπί τό πλεΐστον, Ανοικτήν 
τήν εκφραστικήν διέξοδον. ‘Η διανόησις, ή έμ- 
πνευσις είνε Ινίοτε μεγάλη, τεραστία ώς είς τόν 
Κάντιον, τόν Μπετόβεν, τόν Βαλζάκ, Αλλ’  ή δια- 
τύπωσις έπίπονος, έπώδυνος, Αγωνιώδης. Είς 
.άλλους εγκεφάλους, είς τούς οποίους ή κυρίως 
νοητική Ιργασία δέν είνε έξαιρετική, δέκα είκόνες, 
ώς δέκα πολύχρωμα καί περίλαμπρα όχήματα 
Αναμένουν νά προτιμηθούν διά νά μετακομί
σουν είς τήν λεκτικήν έκφρασιν, τήν κοινοτοπικήν 
συνήθως Ιδέαν. Εντεύθεν ή έλλειψις πρωτοτύ
πων Ιδεών παρά τφ Ούγγώ καί ό καταπληκτικός 
πλούτος μεγαλοφαντάστων, Αλλήλας διαδεχόμε
νων εικόνων, τόσον ώραίων, ώστε νά έμποιώσι 
τήν έντύπωσιν μεγάλων ιδεών. Μέ τόσον χρυ- 
σοϋφή βασιλικήν πορφύραν ένδύει τους θερά
ποντος, ώστε μάς φαίνονται ανακτες.

Άλλ’  είς τόν Ιγκέφαλον τοΰ Σαίκσπηρ τό 
κέντρον τής παραγωγής καί τό κέντρον τής έκ
φράσεως, κατά σπανίαν, ίσως μοναδικήν, ισορ
ροπίαν μεγαλοφυΐας, έργάζονται μέ τήν αυτήν 
Αδρότητα καί έντασιν. Είς τόν Σαίκσπηρ μαζί 
μέ τήν σημαντικήν, βαθεϊαν καί πρωτότυπον 
ιδέαν, μαζί μέ τήν εύκρινή, ζωντανήν οπτασίαν 
γεννάται αύτομάτως καί ή έξόχως παραστατική, 
ή έξόχως ζωντανή, ή διά τους αιώνας τεχνουργη- 
μένη τελεία έκφρασις. Γεννάται δ’ δλως φυσικώς, 
Αβιάστως· οί δπομνηματισταί του ΑποροΟν διά 
τήν έλλειψιν Αποσβέσεων καί διορθώσεων είς 
τά χειρόγραφά του.

’Αλλ’  δ Ακριβολόγος έρευνητής δέν Απορρο- 
φάται υπό τών λεπτομερειών τό βλέμμα του 
έχει προσέτι τήν εύρεΐαν αντιληπτικότητα, τήν 
βαθέως φιλοσοφικήν, νά περιλαμβάνη τό σύνο- 
λον, τό διαφεΰγον τους πολλούς.

Βλέπει πέραν τής συνήθους Αλήθειας. Ύπό 
τήν λάμψιν τής Αστραπής τής μεγαλοφυΐας του 
ό οφθαλμός του συναρπάζει δ,τι μένει Αόρατον 
είς τους άλλους· Από τήν Αστραπήν αύτήν παρα- 
λαμβάνει καί ή γλώσσα του τήν ύπερέντασιν τοΰ 
φωτεινού, τό έκθαμβωτικόν.

Όνόμαστός ψυχολόγος τών συναισθημάτων 
παρωμοίωσε τήν Ανθρωπίνην ψυχήν πρός τόν 
"^δην τών Αρχαίων, είς τοΰ όποιου τά σκοτεινά 
βάθη δστις κατέλθη, όπως τό πάλαι ό Όδυσ- 
σεύς, θά ΐδη σκιάς διερχομένας. Αί σκιαί αΰται 
είνε Ακόμη Αοριστότεραι, Ακόμη ασυλληπτότεραι 
είς τήν γυναικείαν ψυχήν. Άλλ’  ό Σαίκσπηρ 
ύπήρξεν εύτυχής Όδυσσεύς· τάς είδε, τάς Ικρά- 
τησε πλησίον τού, συνωμίλησε μαζί των. Ούδείς 
είσέδυσε βαθύτερον είς τό μυστήριον τής γυναι
κείας ψυχής, δπως οΰτος, δ καρδιογνώστης. 
Ούδείς έπλασε γυναικείας μορφάς χαριεστέρας, 
Αβροτέρας, ίδανικωτέρας, ήδυπαθεστέρας, ένεργη- 
τικωτέρας, τρομερωτέρας, Αληδεστέρας. Γυναίκας, 
τάς όποιας έξήμεσεν ή κόλασις, καί γυναίκας είς 
τούς ώμους τών οποίων άναζητοΰμεν τάς πτέ

ρυγας, δς είχον πριν κατέλθουν έκ τοΰ ούρανοΰ.
Γάλλος συγγραφεύς συγκρίνων τούς γυναι

κείους χαρακτήρας τοΰ Σαίκσπηρ πρός τούς τοΰ 
γαλλικού θεάτρου λέγει: «Ή  Γεσικά, ή Δυοδαι- 
μόνα, ή ’Ιουλία, ή Μιράνδα, είνε τύποι έρω
τος, χάριτος, Αγνότητος, ούς Ιντελώς αγνοεί τό 
κλασικόν γαλλικόν θέατρον. Είς ·τά γαλλικά δρα
ματικά έργα, αί γυναίκες δέν λησμονοΰνται, 
Αλλά καταβιβάζονται, δσαι δέ υψώνουν σπανίως 
τήν λυσίκομον κεφαλήν των, πλησιάζουν σχεδόν 
πάντοτε πρός τούς άνδρας καί ώς πρός τήν 
γλώσσαν καί ώς πρός τά πάθη. Άλλ’  δταν Ανα- 
λογισθή κανείς δτι έπί τών χρόνων τοΰ Σαίκ
σπηρ τά γυναικεία πρόσωπα ύπεδύοντο άνδρες, 
θά έννοήση πόσον ανυπολόγιστον θησαυρόν 
έρωτος καί ποιήσεως είχε συσσωρευμένον είς 
τήν καρδίαν του ό Αγγλος ποιητής, ό μόνον τό 
πνεύμα του έχων κάτοπτρον ούχί δέ δπως οί 
γάλλοι κλασικοί τούς όφθαλμούς τής Κλαιρόν, 
τής Μπεγιάρ, τής Σανσελέ καί τής Δεζελιέ.»

* * *
Ά π ό  τήν ψυχολογίαν γνωρίζομεν δτι ό πνευμα

τικός βίος τής γυναικός Ικδηλοΰται μάλλον κεντρο- 
φερώς, διότι αύτη συγκροτεί τάς εντυπώσεις καί 
τάς θερμαίνει είς τήν έστίον τοΰ θυμικοΰ αυτής, 
άντιθέτως πρός τόν πνευματικόν βίον τοΰ Αν
δρος έκδηλοΰμενον φνγοκέντρως, Ικρηγνύμενον 
πρός τά εκτός ώς ενέργειαν καί πράξιν. Τήν 
αλήθειαν ταύτην έπιβεβαιοΰσι δύο γυναίκες, αΐ- 
τινες έκ διαφόρων εισόδων κατήλθον είς τόν 
«°4δην» τής γυναικείας ψυχής, ή ψυχολόγος 
Ρουμπινστάίν καί ή μεγάλη έρμηνεύτρια τών 
ήρωΐδων τοΰ Σαίκσπηρ Μίς Τζαίημσον.

Ή  Αγάπη τής γυναικός μένει Απλοΰν συναί
σθημα είς τήν καρδίαν της, έφ’ δσον τή είνε 
δυνατόν ν’  Ανθή καί νά εύωδιάζη σιωπηλώς ώς 
άγνοούμενον “ ον τών αγρών. Άλλ’ δταν παρεμ- 
βάλλωνται έμπόδια, δταν ή τραχεία Αντίστασις 
τών Ανθρωπίνων θελήσεων ή ή τυφλή βία τών 
πραγμάτων ζητή νά τήν καταπνίξη, τότε — αν 
είνε Αληθινή Αγάπη — αφίνει τήν Αμυντικήν της 
ύπόστασιν, έκσπα φυγοκέντρως είς ένέργειαν ώς 
Ακαταγώνισιον πάθος.

Ή  Αγάπη τής ’Ιουλίας καί τής Ελένης (All’s 
well that ends well) είνε τοιαύτη Αγάπη. Είνε 
Ακατανίκητος ένδόμυχος ώσις ώς Ανάγκη τής 
ζωής, πάθος συνταράττον τά τρίσβαθα τής ύπάρ- 
ξεως, είδος όρμεμφύτου, τό οποίον έξαγριού- 
μενον ύπό τής Αντιστάσεως δαμάζει την σκέψιν 
καί τήν βούλησιν. "Ολας τάς Ινεργείας τής ψυ
χής τάς υποδουλώνει, Αλλ’  Ινφ τάς Αναβιβάζει είς 
τήν μεγαλειτέραν έντασιν των.

Ό  Ρωμαίος είνε ό Απερίσκεπτος τής Αγάπης, 
ό μέ τήν ακατάσχετον ορμήν του κρημνίζων καί 
τόν έαυτόν του καί τήν Αγαπημένην του είς τόν 
δλεθρον. Άλλ’  ή ’Ιουλία, ή οποία τά πάντα 
τολμρί, ή δποία Ανοίγει διά μέσου πάντων τών
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εμποδίων δίοδον, διαφυλάττει μέχρι των τελευ' 
ταίων οτιγμών την περίσκεψίν της μέσα είς τό 
άπειρον πάθος της. Είς την φοβεράν τρικυμίαν 
δπου έρριψε τό εΰθραστον σκάφος της ΐφη- 
βικής περιπαθούς ΰπάρξεώς της δέν παραιτεΐ τό 
πηδάλιον.

Ή  τρομερά άπόφασίς της —  τής οποίας καί 
μόνη ή σκέψις τή εμπνέει φρίκην κατ’  άρχάς— 
νά παίξη μέ τόν θάνατον, νά ύποδυθή την νέ
κραν, νά κηδευθή μέσα είς φέρετρον, νά διανυ- 
κτερεύση είς τό νεκροταφεϊον Ιντός Ινός τάφον, 
μεταξύ σκελετών, δέν είνε άπηλπισμένη καί βιαία 
κίνησις τρόμου, — ώς κρημνισμός Ικ τού ύψους 
την στιγμήν τοΰ κινδύνου, — άλλα συμπέρασμα 
λογικής, πόρισμα υπολογισμού, συμπέρασμα τής 
λογικής τού ύπερτάτου πάθους, πόρισμα τών 
έσχατων υπολογισμών τής καρδίας. Καί δταν 
ούτοι κρημνίζωνται διά μιας—όχι ύπ’  αυτής— 
δταν βλέπη έξηπλωμένον νεκρόν επί τών μαρ
μάρων τού μνημείου τόν Ρωμαίον, τίποτε πλέον 
δέν έρωτμ, τίποτε δέν ζητεί. Δι’  αυτήν ζωή ήτο 
ή άγάπη· δι’  αύτήν δέν υπάρχει πλέον ζωή- καί 
μόλις άνεστήθη, μόλις άνέδυ είς την επιφάνειαν 
τής ζωής, βυθίζεται πάλιν, διά παντός τώρα, εις 
τά σκοτεινά βάθη τού θανάτου.

* **
Είς μίαν μελέτην μου, περί τής συγχρόνου 

γυναικός Ιγραφον πρό τίνος. «"Αν δέν είνε είς 
αύτήν (τήν γυναίκα) πεπρωμένη ή γλυκεία ΰπο- 
τέλεια εις προσφιλή κυριαρχίαν, αν ή μοίρα δέν 
επιφυλάττη είς αύτήν κελαδήματα λίκνου, άλλα 
τήν ωθεί Ικτός τού οίκου είς τήν τραχεϊαν βιο
πάλην τής άναζητήσεως άρτου δι’ έαυτήν καί 
διά τούς άλλους, τότε την άχρησιμοποίητον άγά- 
πην πρέπει νά μεταβάλη είς άγωνιζόμενον σθέ
νος. Μή εχουσα βραχίονα νά στηριχθή πρέπει 
νά στηριχθή έφ’  Ιαυτής. Μή έχουσα τύχην νά 
γείνη κισσός, πρέπει νά έχη τήν δύναμιν νά όρ- 
θωθή έπί τού ίδιου της κορμού. Νά έμπιστευθή 
εαυτήν είς Ιαυιήν. Νά ύψωση τήν κορυφήν 
έτοίμην είς τήν ορμήν τής θυέλλης καί τά κτυ
πήματα τού κεραυνού.»

Τοιαύτη γυνή, πρόδρομος τής νεωτερας γυ- 
ναικός κατά τήν άδάμαστον αύτοπεποίθησιν, εξ 
έαυτής άναμένουσα τήν εύτυχίαν καί δημιουρ
γούσα αύτήν διά τών ίδίων της χειρών είνε ή 
Ελένη τού «"Ολα είνε καλά δταν τελειώνουν 
καλά». Δέν μεταβάλλεται δμως έν αύτή είς άγω- 
νιζόμενον σθένος ή άχρησιμοποίητος άγάπη, 
άλλ’  ή άγάπη ή επίμονος, ή βλαστήσασα διά νά 
γιγαντωθή, ή ρίψασα τάς Ισχυράς ρίζας της εις 
τά^βαθύτατα τής ύπάρξεώς της διά νά ζήση.

Ή  νεαρά κόρη άπανθρώπως περιφρον.ηθεΐσα 
άπό τόν άνδρα τόν όποιον έμμανώς άγαπρζ 
θανασίμωςύβρισθεΐσα, δέν λιποψυχεί. Άνορθού- 
ται άγωνίστρια τού έρωτος. Ό λον της τό πά
θος άποχαλυβοΰται είς καρτερίαν. Μέ τήν ήρωύ-

κήν αύτήν πανοπλίαν άγωνίζεται ύπέρ τού άδυ- 
νάτου καί τό κατακτά Ή  άλαζονικώς έχθρική 
άγκάλη, ήτις τήν έξεθίωκεν, ανοίγεται τέλος εις 
αύτήν ώς άσυλον αγάπης. Τήν Ελένην ¿ονόμα
σαν «σκλάβαν συγχρόνως και ,ή ρ ω ίδα ^ Έ γ ώ  
τήν ονομάζω μόνον «ήρωΐδα τής άγάπης»· διότι 
δ ηρωισμός είνε διττός- δ ενεργός ηρωισμός τών 
έξορμώντων άτρομήτως είς τόν κίνδυνον, τών 
έπιχειρούντων τά παράτολμα' και ό παθητικός 
ήρωϊσμός, τών ισχυρών έν τή δδύνη, τών σιω- 
πηλώς καταπινόντων τά δάκρυα, τών μαρτυ
ρικώς ύπομενόντων. Ή  Ελένη είνε καί τό έν 
καί τό άλλο. Είνε ή ήρωις τής άγάπης.

* « *
Αί άποφασιστικαί αύται γυναίκες, είς τάς 

οποίας ό έρως Ινεργεΐ ώς μάχιμον σθένος, σθέ
νος αμυντικής άντιστάσεως μέχρις έσχάιων ή 
άδαμάστου όρμής είς τά πρόσω, προς κατάκτη- 
σιν, έχουν είς τόν κόσμον άδελφάς δειλάς καί 
συνεσταλμένα?, είς τάς όποιας 0 γυναικείος χα- 
ρακτήρ φαίνεται διαλυόμενος είς τά γνησιώτατα, 
τά πολυτιμότατα αυτού στοιχεία, τήν άθωότητα, 
την αίδήμονα συστολήν, τήν χάριν, τήν περιπά- 
θειαν. Ή  πνευματική καί ηθική δύναμις, τής 
όποίας είνε ίκαναί, μένει λανθάνουσα, κεκλει- 
σμένη καί κεκρυμμένη δπως τό άρωμα είς τήν 
κάλυκα πριν άνοιξη. Τήν εύτυχίαν τήν άναμέ- 
νουν, δέν τήν ζητούν. Τό άπάκρυφον καί φοβι
σμένοι' ιδεώδες των είνε δχι τόσον ν’ άγαπήσουν 
δσον ν ’ αγαπηθούν. Δι’  αύτάς ό έρως δέν είνε 
άγών, είνε ή γλυκυτάτη αιχμαλωσία. Εΐνε δεσμώ- 
τιδες τής άγάπης' εύγνώμονες πρός τά δεσμά των.

'Ο Σαίκσπηρ έδημιούργησε δύο τοιούτους 
άβρούς γυναικείους τύπους· περισσότερον μέ 
δνειρον παρά μέ σάρκα- θά έλεγε κανείς δτι μό
λις έγγίζουν τήν γήν καί δτι φέρουν μαζί των 
την ατμόσφαιραν τού ούρανοϋ τήν οποίαν άνέ- 
πνευσαν. Τήν Όφελίαν καί τήν Μιράνδαν.

Τά εύθραυστα ταΰτα δντα δν έκτεθούν είς 
τήν όρμήν τραχείας καί εχθρικής τύχης, χωρίς 
δύναμιν πρός άντίσιασιν, χωρίς ίσχύν πρός έγ- 
καρτέρησιν ωθούνται μοιραίως είς θλιβεράν 
καταστροφήν ώς ή δυστυχής κόρη τού Λαέρτου. 
Ό  χαρακτήρ της καί τό σώμα της μόλις έχουν 
σχηματισθή, καί τό άβρόν άνθος δέν είνε προω- 
ρισμένον ν’  άντιστή είς τήν χάλαζαν καί τήν 
καταιγίδα. Εΰρεθεϊσα μεταξύ εγκλήματος καί 
,έκδικήσεως κατασυντρίβεται. Ό  πόνος της δέν 
έκσπρ είς λόγους, μόνον είς σιωπηλά δάκρυα, είς 
τούς σταλάζοντας γόους περί τών όποιων όμιλεΐ 
ό άρχαΐος τραγικός. Ή  ανέκφραστος χάρις της 
τήν παρακολουθεί μέχρι τού θανάτου. Πρός λου- 
τρόν νύμφης παρωμοίωσαν την αυτοκτονίαν της. 
«Τό έρωτικόν τραγούδι τό όποιον ύπομέλπει 
άποφυλλίζουσ« τόν έξ άνθέων στέφανόν της, 
περιίπταται άκόμη είς τά χείλί) της δταν είσολι- 
σθαίνη είς τό παφλάζον ύδωρ».
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Άλλ’  δν ή Μοίρα τό τοιούτον πάναγνον καί 
άβρόν δν περιβάλη μέ άπαλάς θωπείας, τότε 
γεννάται έν ιδεώδες, άνεκφράστως έπίχαρι, ύπέρ- 
καλον καί ευτυχές πλάσμα ώς ή Μιράνδα τής 
«Τρικυμίας». . , , ,

Ή  «Τρικυμία» είνε τό τελευταΐον εργον τού 
Σαίκσπηρ. Είς τήν σιωπηλήν ήρεμίαν τών άγρών, 
μακράν τής τύρβης τού κόσμου, έτοιμος ν’  άπο- 
χαιρετίση καί τόν ταραχώδη κόσμον τής ίδικής 
του δημιουργίας, άφήκεν ώς έσχάτην άναλαμπήν 
τής μεγαλοφυίας του τό λυρικοδραματικόν αυτό 
ποιητικόν άριστοτέχνημα, εις τό όποιον τό υπερ
φυσικόν Ιναρμονίζεται τόσον θεσπεσίιος μέ τό 
φυσικόν καί τό φανταστικόν μέ τό αληθινόν.

Νεώτεραι έρευναι άπέδειξαν δτι καί τό φαν
ταστικό)’ τούτο στηρίζεται έπί τού πραγματικού.

’Αγγλικός στόλος πλέων είς Βιργινίαν κατε- 
λήφθη άπό σφοδράν τρικυμίαν καί διεσκορπί- 
σθη. Ύπετέθη δτι ή ναυαρχίς κατεποντίσθη. Τό 
θαλασσόπληκτον πλοίον διέρρεε, άπό τήν άκατά- 
παυστον δε άντλησιν οϊ ναύται Ιβυθίσθησαν 
είς βαθύν ύπνον. “Έξαφνα, παρά πάσαν έλπίδα 
ό πλοίαρχος άνακαλύπτει ξηράν καί ρίπτει έξω 
τό σκάφος μεταξύ δύο βράχων. Οί ναυαγοί εύρέ- 
θησαν είς συστάδα νήσων, τάς Βερμούδας, ή νή
σους τού Διαβόλου. Αί νήσοι αύται ήσαν ήδη 
γνωσταί μακρόθεν εϊς τούς θαλασσοπόρους' άλλα 
τάς άπέφευγον ώς μαγευμένας καί διά τάς άγριας 
τρικυμίας, αί δποΐαι Ιβρυχώντο άκαταπαύστως 
περί αύτάς.

Έ κ τής περιπετείας ταύτης Ιδανείσθη ό Σαίκ
σπηρ τό γραφικώτατον πλαίσιον τής «Τρικυ
μίας». ’Αλλά καί ή παράδοξος εϊκών, την όποιαν 
περιβάλλει τό πλαίσιον τούτο, άπεικονίζει ψυχι
κήν πραγματικότητα. Ό  δραματικός μύθος, δσον 
και δν φαίνεται δτι στερείται πάσης όμοιαλη- 
θείας καί πιθανότητος καί κινείται είς τό υπερ
φυσικόν, περιλαμβάνει, μέσα είς τόν μαγικόν 
κόσμον τών πνευμάτων, πραγματικός πράξεις: 
άθεσμον διάρρηξιν τών ίερών δεσμών τής συγγέ
νειας, καταπάτησιν τών καθηκόντων τής φιλίας, 
αίσχράν αγνωμοσύνην καί άπιστίαν. Ή  περί τής 
άνθροιπίνης φύσεως άπαισιοδοξία τού Σαίκσπηρ, 
ή χαρακτηρίζουσα τά τελευταία έργα του, πληροί 
καί την «Τρικυμίαν». Άλλ' εδώ μετα την τρι
κυμίαν επέρχεται ή γαλήνη. Πριν δμως επαν- 
θήση τό τελικόν γλυκύ μειδίαμα τής συγγνώ
μης επί τών χειλέων τού μεγάλου καρδιογνώ
στου, τά συστέλλει σπασμός πικρίας διά τήν 
άνθρωπίνην κακίαν.

Ό  Πρόσπερος δούξ τού Μιλάνου είς τήν μελέ
την καί τάς μυστικός επιστήμας παραδεδομένος, 
Ινεπιστεύθη τήν διοίκησιν τού Δουκάτου είς τόν 
άδελφόντου Αντώνιον άλλ’  ό φιλόδοξος άδελ- 
φός, άπιστος καί προδότης, υποσχεθείς φόρον 
υποτελείας είς τόν βασιλέα τής Νεαπόλεως, διά 
τής βοηθείας αυτού Ικθρονίζει τόν Πρόσπερον

καί φορεΐ τό δουκικόν στέμμα. Τόν δυστυχή 
έκπτωτον επιβιβάζει μέ τό τριετές θυγάτριόν 
του, τήν Μιράνδαν, είς παλαιό)· σκάφος, διαρ- 
ρέον, χωρίς έξάρτυα, χωρίς Ιστία, κατάλληλον 
μόνον νά καταποθή υπό τών κυμάτων.

Άλλά μέ τό πλοίον τούτο — είς τό όποιον 
κρυφίως στέλλει τροφάς, ένδνματα καί τά μαγικά 
βιβλία τού Προσπέρου ό έντιμος Γονζάλος, ό 
σύμβουλος τού βασιλέως τής Νεαπόλεως—κατορ
θώνει ό Ιξόριστος νά φθάση είς μίαν ερημικήν 
νήσον, Ή  νήσος αύτη ανήκει εΐς τό τέρας τόν 
Κάλιμπάν άπό τήν μητέρα του Συκόρακα, ήτις 
άλλοτε την εΐχε καιαλάβη. 'Ο Πρόσπερος άνέ- 
θρεψε τό τέρας· «τού έδειξε πώς νά λέγη τό φως 
τό μεγάλο και πώς τό μικρότερο πού καίνε τήν 
ημέρα καί τήν νύκτα». Τό μισητό)’ αύτό άνδρά- 
ποδον, τό όποιον Ιγαυγιζεν ώς κτήνος, εμόχθη- 
σεν ό αγαθός Πρόσπερος νά τό διδάξη τήν άν
θρωπίνην λαλιάν. Άλλ’ αύτό έμεινε κτήνος. Είς 
μίαν θηριώδη έκρηξιν μίσους πρός τόν ευεργέ
την του άναφωνεί: — Ή  μιλιά πού μ’  έμαθες 
σέ τούτο μονάχα μ’ ωφέλησε' ξέρω νά κοχαριώ- 
μαν λοιμική νά σέ θερίση γατί μ’ έμαθες τήν 
μιλιά σου!

Ποιον τρομακτικόν βάθος άπαισιοδοξίας άνοί- 
γουν ώς άβυσσον αί λέξεις αύται! . . .  Τό κτήνος 
δέν λησμονεί εαυτό εν τω άνθρώπψ' δ πολιτι
σμός δύναται νά φθάση είς τήν Ιπιφάνειαν τών 
χειλέων άλλ° ή εγγενής υλακή έκρήγνυται ώς 
κατάρα.

Μέ τήν μαγείαν του ό Πρόσπερος υποτάσσει 
δχι μόνον τόν Καλιμπάν, άλλα καί τό άγαθόν 
αίθέριον πνεύμα, τόν Άριελ. Τώρα δμως δέν 
είνε μόνον ό δνειροπόλος μελετητής' είνε καί 
ό Ινεργός καί αΰστηρός διοικητής. Είς τό μα
γικόν βασίλειόν τθυ, έπί τών άοράτιυν δυνάμεων 
καί τών στοιχείων τής φύσεως ώς νόμος κυρι
αρχεί ή θέλησίς του.

Έ νφ οί έχθροί του παραπλέουν τήν νήσον 
του εξεγείρει τρικυμίαν, ή δποία κατασυντρίβει 
τά σκάφη καί εκβράζει τούς ναυαγούς είς τήν 
άκτήν. Περιήλθον τέλος είς τήν εξουσίαν του! . . .  
Ό  Πρόσπερος δμως τούς εϊλκυσεν εκεί δχι διά νά 
τούς τιμωρήση, άλλά διά νά τούς μεταμορφώση 
)|ιυχικώς, νά τούς Ιξευγενίση καί τούς συγχω- 
ρήση. Διότι είνε άγαθός καί μεγαλόψυχος. Ή  
μισανθρωπία του ενέχει τήν πρρότητα άμνησι- 
κάκου συμπαθείας. Ύψοϋται ύπεράνω τών αν
θρωπίνων παθών, είς τήν γαλήνην τού φιλοσό
φου. Έκδίκησιν έννοεϊ τήν συνδιαλλαγήν, ήτις 
δύναται νά γείνη διά τού γάμου τής Μιράνδας 
μετά τού υιού τού βασιλέως τής Νεαπόλεως. 
Διά τούτο παραγγέλλει είς τόν Ά ριελ  νά χωρίση 
τόν νεαρόν Φερδινάνδον άπό τούς άλλους ναυα
γούς, τό δέ χαριέστατον πνεύμα μέ γλυκείαν 
μελφ>δίαν αοράτου μουσικής οδηγεί τόν περικαλ- 
λέστατον νέον πρός τήν Μιράνδαν.
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Ή  Μιράνδα είνε ϊσως ή θελκτικωτάτη γυναι
κεία μορφή, έξ όσων έπλασεν ό Σαίκσπηρ. Ή  
ψυχή της είνε Αγνή ώς να Ιξήλθε προ μικρού 
Από τάς χεΐρας τού Δημιουργού. Καμία Ασχή
μια δεν Ιθόλωσε την διαύγειαν της. Ηΰξησεν εν 
τή μονώσει μακράν πόσης γηΐνης έπ«φης. Τδ 
μόνον ουνδεον αυτήν προς την γην είνε ή συμ
πάθεια. "Οταν ό Πρόσπερος Ιξεγείρη την φο
βέραν τρικυμίαν, ή τ|τυχή της Αγωνιρ διά τούς 
κινδυνεύοντας.

—  "Ω ! ένα ωραίο καράβι κατασυντριμμένο! 
"Αχ! ίσια κατά την καρδιά μου ήλθε κ’ εκρουσε 
εκείνη ή βοή !

Ποία θελκτική ταραχή συνταράττει τήν ψυ-

Ι Ε Ρ Ο Τ Γ Α Λ Η Μ  —  Τ Υ Π Ο Ι  Ι Ο Υ Δ Α Ι Ο Ν

χήν της δταν συνανταται μέ τον Φερδινάνδον!... 
Προσηλώνει άφωνος τά βλέμματά της είς τά 
βλέμματά του, τά προσηλωμένα είς αύτήν, και 
έγκαταλείπεται ήδέως είς τό νέον, τό άγνωστον 
συναίσθημα, τό όποιον καταπλημμυρεϊ μέ γοη
τείαν τήν ύπαρξίν της· Ανοίγεται ώς άνθος φυ- 
σικώς ή παρθενική της καρδία καί σκορπίζει 
ευωδίαν.

— Τί είν’  αυτό, Αναφωνεί δταν βλέπη έξαφνα 
τό βασιλόπουλον. Θεέ μου! πώς κυττάζει ολό
γυρα! Τί ώραΐος που είνε! Πνεύμα θά είνε!...

Αγνοεί τάς επιτηδευμένος επιφυλάξεις τού 
πολιτισμού, τούς Ακκισμούς τής σεμνοτυφίας. 
Ό ρθώς ελέχθη δτι ή πρώτη γυνή δεν ήρυθρίασεν 
υπό τό ερωτικόν βλέμμα τού Άδάμ. Ή  Μιράνδα 
παραδίδει τήν καρδίαν της είς τον Φερδινάνδον 
μέ δλην τήν τόλμην τής Αγνότητος.

—  Έ γώ, τού λέγει, δέν γνωρίζω καμία άπό

τό γένος μου- δέν θυμούμαι καμιάς γυναικός 
πρόσωπο, είμή τό ϊδικό μου Από τον καθρέπτη. 
Μήιε είδα άλλους πού ν’  Αξίζουν νά τούς ονο
μάσω άνδρας, έκτος Από σέ, καλέ μου φίλε, και 
τον Ακριβό μου πατέρα. Τί λογής πρόσωπα έχουν 
οί άλλοι δεν γνωρίζω· άλλά μά τήν σεμνότητά 
μου, δέν Ιπιθυμούσα άλλο σύντροφο ς τον κό
σμο παρά σέ, μήτε ή φαντασία μπορεί νά πλάση 
άλλη μορφή παρά σέ, νά μ’ Αρέση.

"Οταν άκούη τόν Φερδινάνδον νά τής λέγη δτι 
τήν άγαπά «πάρα πάνω απ’  δ,τι κι5 δν είνε 
’ς τόν κόσμο» κλαίει καί Αναφωνεί, Αμηχανοϋσα 
διά τό άνεξήγητον—Τρελλή πού είμαι νά κλαίω 
γιά κείνο πού χαίρομαι! . . .  — Γιατί κλαΐς; τήν 
έρωτρ ό Φερδινάνδος, καί Αποκρίνεται τά Αφελή 
αύτά καί βαθύτατα:

—  Γ ιατί δέν είμαι Αξία καί δέν τολμώ νά 
προσφέρω έκεϊνο πού ποθώ νά δώσω και τρέμω 
νά δεχθώ έκεΐνο, πού δν τό στερηθώ πεθαίνω!.. 
Μακρυά από μένα έντροπαλή προσποίησι καί 
σπρώξε με άδολη Ιού καί Αγία Απλότης.. .  Έ γώ  
είμαι γυναίκα σου, δν θέλης νά μέ στεφανωθής, 
είδεμή θέλω ν’  Αποθάνω σκλάβα σου' γιά σύν
τροφο μπορείς νά μ* αρνηθης, άλλά γιά σκλάβα 
σου θά σοΰ είμαι, θέλεις δέν θέλεις.

— Νά τό χέρι μου! λέγει ó Φερδινάνδος.— Νά 
καί τό δικό μου! Αποκρίνεται ή Μιράνδα, καί 
μέσα 'ς αύτό ή καρδιά μου!

Άλλά παραδίδουσα τήν καρδίαν της διαφυ- 
λάττει τήν Αγνότητά της· ή έμφυτος σεμνότης 
τήν Απομακρύνει τής προσφιλούς Αγκάλης· ή 
νηφαλιότης τής αθφας ψυχής αγρυπνεί μέσα είς 
τήν έρωτικήν έκστασιν.

Η Μιράνδα, είπε θαυμασίως είς κριτικός »είνε 
ή Γαλάτεια τής φύσεως· δέν εξέρχεται όπως ή 
Αρχαία νύμφη Από άναίσθητον μάρμαρον άλλ’ 
Από τόν φρίσσοντα κόλπον τών δασών καί τήν 
δροσερότητα τών ρεόντων ΰδάτων. "Οταν δ Φερ- 
δινάνδος θέτη τήν χεΐρα του επί τής καρδίας της, 
δέν ζωογονείται μόνον μία γυνή Αλλ' ή Ινσαρ- 
κωθεΐσα καί τού λοιπού ζώσα καλλονή τής Μο
ναξιάς.»

Ό  Πρόσπερος Ακούει καί βλέπει μειδιών. 
Είν’  εύτυχής διά τήν έύτυχίαν της καί διά τό 
έργον τής Αγαθότητος τό όποιον Αρχίζει μέ τήν 
ευτυχίαν τούτην. Ή  Ιερά ευχή του επισφραγίζει 
τόν άγιον δεσμόν. Μέ τούς μαγευτικούς ήχους 
θείας μελφδίας προσκαλούνται τά χαρμόσυνα 
πνεύματα είς τήν μεγάλην εορτήν τής αγάπης, 
Από τήν οποίαν θ ’  Ανθήση ή συνδιαλλαγή καί ή 
συγγνώμη.

* * *

Έρμηνευταί τινες τού Σαίκσπηρ θεωρούν τήν 
«Τρικυμίαν» ούχί Απλώς τολμηρόν φανταστικόν 
Αριστοτέχνημα, Αλλά βαθύ συμβολικόν έργον, 
τού όποιου ή σημασία κεΐται πέραν τής ποιητι
κής καί δραματικής του Αξίας. Τό Ώραΐον Ιδώ

καρπό
βρόμη· τά βουνά σου τά χορτερά, δπου βόσκουνε 
τά πρόβατα καί οί λειμώνες σου γιομάτοι Αχυ- 
ροσκέπασταις καλύβαις, δπου αύτά ξενυχτίζουν- 
ή ροδοκρινοστόλισταις Ακροποταμιαίς σου, ταίς 
δποίαις μέ τήν προσταγή σου ό υγρός Απρίλης 
περιεντύνει, νά φτειάσουν ή κρυόκαρδαις νύμ- 
φαις παρθενικά στεφάνια· τά δάση σου τά κάτά- 
σκια, πού αρέσουν τού Απαρηγόρητου νέου, δταν 
φύγη τήν Αλύπητη Αγαπημένη του' οί φραγ
μένοι Αμπελώνες σου καί ή Ακροπελαγιά σου 
άκαρπη καί βράχους γιομάτη, δπου ή ίδια πέρ- 
νεις αέρα. Ή  βασίλισσα τούρανοϋ πού μ’  έχει 
υγρό δοξάρι της καί μηνύτρα θέλει νά τ’ Αφή- 
σης δλα καί νάλθης σέ τούτη τή φούχτα χλω
ρασιά, καθ’  αύτό είς τούτον τόν τόπο νά κάμετε 
χαραϊς μϊ την υψηλή της χάρι. Μέ βία πετούν 
τά παγώνια της. Σίμωσε, πλούσια Δήμητρα, νά 
τήν προϋπαντήσης. (ΕΙπέρχειαι ή Δήμητο»)·

ΔΗΜΗΤΡΑ.— Χαίρε, πολύχρώματη μηνύτρα, 
δπου ποτέ δέν παρακοΰς τήν γυναίκα τού Διός· 
δπου μέ τά κίτρινα φτερά σου στ’  Ανθια μου 
Απάνω σταλάζεις μέλι καί χύνεις δροσιστικαίς 
βροχαίς καί μέ τήν μίαν άκρη καί μέ τήν άλλη 
τού γαλάζιου δοξαριού σου στεφανώνεις τά σύλ- 
λογγα χωράφια μου καί ταίς γυμναΐς Αμμου-

ΙΕ Ρ Ο Υ Σ Α Λ Η Μ  —  ΔΡ Ο Μ Ο Σ

δέν Αφίνει τούς θαυμαστάς μέσα είς τήν καλαι
σθητικήν γοητείαν, είς τήν οποίαν τούς οδηγεί- 
Ανοίγει καί τήν μυστηριώδη πύλην άλλου μαγικού 
κόσμου· τού νοητικού. Ουτω είς τούς ναούς ή 
μεγαλοπρεπής αϊγλη τής τελετής καί αί αίθέριαι 
μελψδίαι μάς Ανυψώνουν έπί τών πτερύγων τού 
ώραίου είς τήν ύπέροχον αλήθειαν. Ό  Πρόσπε
ρος είνε δ καλλιτέχνης- ή Μιράνδα τό καλλιτέ
χνημα· ό Φερδινάνδος τό μαθητευόμενον κοινόν 
αί βάσανοι, τάς όποιας Ιπιβάλλει ό Πρόσπερος 
εις τόν άγριον Καλι.μπάν καί τούς χυδαίους Τρίγ- 
κουλον καί Στέφανον είνε ό Αγών προς Απελευθέ
ρωσήν Από τήν Αγριότητα καί τήν χυδαιότητα.

"Αλλοι άρνοΰνται τόν συμβολισμόν τούτον.
Έ γώ  τόν παραδέχομαι, άλλά συμπληρών αύτόν 
μέ τήν ίδικήν μου, τήν ελληνικήν Αντίληψιν. Ή  
Μιράνδα είνε τό καλλιτέχνημα καί ό Φερδινάν- 
δος τό κοινόν τό μέλλον νά καταστή ίκανόν νά 
αίσθανθή, νά έκτιμήση, ν’  Αφοσιωθή είς τό καλ
λιτέχνημα. Άλλ’ είς τήν συμβολιζομένην ταύτην 
Αναγέννησιν τής τέχνης, ποια είνε τά Πνεύματα, 
τά όποια καλεϊ ό "Αριελ; Λέγονται, Ίρις, Δήμη
τρα, "Ηρα Ά π ό  τόν άρχαίον κόσμον, δπόθεν Ιξε- 
κίνησαν, φέρουν μαζί των τήν χαρίεσσαν Απλό
τητα, τό ήρεμον μεγαλεΐον θεοτήτων τού Όλυ
μπου. Έ ν  μέσφ γλυκείας μελφδίας Αοράτου 
μουσικής εισέρχεται ή Ίρις καί προσκαλεί τήν 
Αγλαόδωρον θεάν τής ευκαρπίας.

Ι Ρ Ι Σ .  — Δήμητρα, πολύδωρη θεά, οί πλούσιοι ι β ρ ο ϊ γ α λ κ μ  —  ο δ ο ς  π ύ λ η ς  ;τ η ε  , ι ο π π η ς
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διαίς, λαμπρό ζωνάρι τής υπερήφανης γης μον 
γιατί ή βασίλισσα σου μ’  Ικάλεσε εδώ, είς τό 
φτωχό ετούτο χορτάρι;

IPIS-— Γιά νά  γιορτασ&ή ό δεσμός μιας άλη- 
ΰινής αγάπης και φιλοδωρηΰή κανένα χάρισμα 
είς τους ευλογητούς αγαπημένους.

¿ΗΜ. — Ή  δψηλή βασίλισσα, ή μεγάλη "Ηρα 
έρχεται· τήν γνωρίζω άπό τό βάδισμά της.

ΗΡΑ. —  Τί κάνει ή εύεργέιρια ή Αδελφή μου; 
συνέργησε μ’ έμέ «νάεδλογήσωμε τούτο τό ταίρι, 
νά εύτυχήσουν καί νά δοξασθούν είς τά τέκνα 
τους.»—Λάβετε τιμαΐς, πλούτη, τού γάμου τά 
καλά, μακροημέρευσι καί καθημεριναίς χαραίς. 
Σάς ψάλλ’  ή "Ηρα ταίς εύχαίς της.

ΔΗΜ. — Λάβετε τούς θησαυρούς τής γης, τήν 
Αφθονία' άποθηκαις γιομάτες πάντα, αμπέλια 
φορτωμένα σταφύλια, δένδρα βαϊσμένα άπό τώ- 
μορφο βάρος· ή άνοιξις γιά σάς νά προφθάσ’  είς 
τα τέλη τού φθινόπωρου- ή σπάνί καί ή χρεία 
νά μήν έρθουν κοντά σας ποτέ' Ιδού άπάνου είς 
τήν κεφαλή σας τής Δήμητρας ή εύχαίς.

ΦΕΡΑΙΝ. — Τούτο είνε λαμπρότατο θέαμα, κ’ ή 
άρμονία του μαγεύει. Μπορώ νά τά στοχασθώ 
πνεύματα;

ΠΡΟΣΠ.— Πνεύματα, όπου μέ τό μέσο τής 
εέχνης μον Ικάλεσα άπό τή σφάιρά τους, δπως 
ένεργήσονν ¿κείνο πού μου φαντάστηκε τώρα.

ΦΕΡΑΙΝ. —  "Ας ζήσω γιά  πάντα εδώ' 6 θαυ
μαστός πατέρας καί μία σύντροφος κατασταίνουν 
τούτον τον τόπο Παράδεισο.

ΠΡΟΣΠ. — Τέκνα μου σιωπή. Ή  "Ηρα μέ τήν 
Δήμητρα κρυφομιλοΰν σοβαρά. Κάτι μέλλει νά 
γείνη ακόμα· σιγάτε.

ΙΡΙΣ.' -  Εσείς, Νύμφαις, λεγόμεναις Ναϊάδες,

έφοροι εις τούς περιπλανούμενους ^ύακας, στε- 
φανωμέναις βούρλα καί μέ τό βλέμμα πάντα 
σεμνό, άφήστε τόν άφρό τού ποταμού καί εις τό 
κάλεσμα ύπακούστε· τής "Ηρας είνε ή προσταγή. 
Έ δώ, σέ τούτο τό πράσινο χώμα, ελάτε, φρόνι- 
μαις νύμφαις καί βοηθήσετε νά γιορτασθή δ 
δεσμός μιάς Αληθινής Αγάπης ι. '

***
"Εως τώρα ό Σαίκσπηρ, δ  βάρβαρος τού 

Βορρά, ώς τόν ύβρισεν ό Βολταΐρος, παρίστα- 
ται ως Αντίπαλος τού αρχαίου πνεύματος. Ό  
έτερος πόλος τής Τέχνης. Έ ν όνόματι αυτού οί 
θαυμαστοί του συνέτριβον τά Αρχαία είδωλα. 
Έ ξαυτού έξώρμησεν ό Αχαλίνωτος ρομαντισμός, 
ό βίαιος κρημνιστής τής εύρυθμίας.Άλλά δύο άπό 
τούς κορυφαίους θ.ιασώτας του, Από τούς εγγύτε
ρόν του άνελθόντας, δύο μεγάλα δημιουργικά 
πνεύματα, δ Γκαΐτε και δ Σίλλερ, μετά μακρόν 
τρικυμιώδη περίπλουν τών Ιδεών προσωρμίσθη- 
σαν είς τό ελληνικόν Ιδεώδες. Μήπως δρά γε 
καί αύτός ό Σαίκσπηρ, υπό τήν συκαμινέαν τής 
Στρατφόρδης, δλίγον πριν Αναπαυθή Από τήν 
τεραστιαν δημιουργίαν του, είς μίαν Αστραπήν 
τής μεγαλοφυΐας του, εξ Ικείνων αί δποϊαι τοσά
κις εφωτισαν τό μέλλον, διείδε τήν Αναγέννησιν 
τής Τέχνης διά τού έλληνικοΰ πνεύματος; καί είς 
τόν βαθυσήμαντον γάμον τής Μιράνδας, είς «τόν 
δεσμόν μιας Αληθινής Αγάπης» Ικάλεσεν ¿κ τού 
ελληνικού ουρανού τήν "Ιριδα, τήν "Ηραν καί 
τήν Δήμητρα, διά νά γείνη τό λαμπρότατο ϋ-έαμα 
τού οποίου, ή άρμονία μαγεύει;

Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  Κ Ο Υ Ρ Τ ΙΔ Η Σ

1 Ή  »Τρικυμία», δράμα Ούΐλιέλμου Σέϊκσπηρ, μετά- 
φρασις I. Πολυλα. Κέρκυρα. 1855.

Ι Ε Ρ Ο Υ Σ Α Λ Η Μ  — Η  Π Υ Λ Η  T H E  Δ Α Μ Α Σ Κ Ο Υ

ΤΟ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ©ΕΑΤΡΟΝ ΑΠΟ ΤΟ Υ  1844-1854

Αί επανειλημμένου, άπόπειραι καί άποτνχίαι του Κα- 
πέλλα.— Ό  γαλακτοπώλης θεατρώνης- —  Ο ί noble ca
naille.—  »A i ελευθερωμένοι Ά θη ν α ι» .— Νέοι ηθοποιοί. 
— Ή  έφιππος θεατρική πομπή. — Ό  «Πουρσονιακό;» 
καί τά παθήιιατά του.— Τέοσαρα πρωτότυπα έργα.

Τά τών πρώτων χρόνων τού Νεοελληνικού θεά
τρου άπό τής συστάσεως αυτού μέχρι τού 

1844 εξέθεσα διά μακρών Αλλαχού.
Ά π ό  τού 1844 μεχοι τού ι85^ δτε τό πρώ

τον, ώς θά ίδωμεν, έλήφδη σοβαρωτέρα φρον- 
τίς περί τού ελληνικού θεάτρου, ή ελληνική σκηνή 
έζησεν ώς έπί τό πλεϊστον βίον οίκτρόν, δύνα- 
ταί τις είπεϊν.Ό μέχρι τών Αρχών τού 1844 παρι- 
σιάνων ελληνικός θίασος διελύθη1, Ικ δέ τών 
μελών αύτού δ μέν Όρφανίδης Απεστάλη είς Πα- 
ρισίουςδιά νά σπουδάση τήνήθοποιίαν ®, δ Μπίλ- 
λερ έκλείσθη είς τάς φύλακας Πατρών διά τά 
κατά τής Κνβερνήσεως άρθρα του®, καί ή Αικα
τερίνη Παναγιώτου ύπανδρευθεϊσα, απεχώρησε 
τής σκηνής, ενφ διά παντός έχάθησαν τά ίχνη 
τής τε Μαριγούς Δομεστίνη καί Δευτερίδη.

Έ ν τφ μεταξύ, κατά τον Μάϊον τού 1844. ό 
Καπέλλας, δστις δέν ήννόει κατ’  ούδένα λόγον 
ν’άποσπασθή τών Αγκαλών τής Μελπομένης,συνε- 
ταιρισθείς μετάτού Καρτεσίου, τού Οίκονομίδον, 
τής Άθηνάς Φιλιππάκη καί δύο άλλων νεοφωτί- 
στων, τού Ίωάννου Δραγάτση καί Γ. Δημητριά- 
δου, έπεχείρησε νά δώση μερικάς παραστάσεις, 
αλλ’  Απέτυχεν οίκτρώς. Πλήν καί ή Αποτυχία 
αύτη ούδέ τό παράπαν διεσκέδασε τόν πρός τό

1 Ό  θίασος άπηρτίξετο έκ τών εξής : Αικατερίνης 
Παναγιώτου, Ά θη ν ά ς Φιλιππάκη, Μαριγ. Δομεστίνη, 
Μαριγ- Δευτερίδη, Λεωνίδα Καπέλλα, Θ. Όρφανίδου, 
Σ . Κουρτέση, Ν . Μπίλλερ, Γ . Οίκονομίδου, Ν . Μακρο- 
γεωργίου, Ίω άν . Κακοΰρη καί τινων άλλων.

* Ό  Όρφανίδης μεταβάς είς Παρισίους, έκρινε φρο- 
νιμώτερον άντί τής ηθοποιίας νά σπουδάση τήν βοτα
νικήν είς ήν καί κατόπιν διέπρεψε. »Τ ό άξιοπαρατή- 
ρητον είναι, ότι δ Όρφανίδης είχεν ένδιατρίψει μόνον 
περί τήν δημοσιογραφίαν, τήν ποίησιν καί τήν φιλο
λογίαν, δτε άπελθων είς Παρισίους μετά πενιχρός χο- 
ρηγήσεως τής Κυβεριήσεως, ΐνα άναπτύξη τάς φιλολο
γικός αΰτοΰ γνώσεις, ήγάπησεν αίφνης έν ήλιχίφ τριά
κοντα ήδη έτών τήν βοτανικήν καί άπεφάσισε νά σπου- 
δάση θύτην, παρακινηθείς είς τούτο έκ τυχαίας άκροά- 
σεως δημοσίου βοτανικού μαθήματος.Τό 1848 ό  Ό ρ φ α- 
νίδης έπανέκαμψεν είς ’Αθήνας διορισθείς τό επόμενον 
έτος καθηγητής τού Πανεπιστημίου». ( » Ό  Θ .Γ .Ό ρ φ α 
νίδης ώ ς βοτανικός, σκιαγραφία ύπό Θ· Δε-Χελδράϊχ, έν 
τή« Ελληνική Γεωργίφ» ε τ ο ςΓ ' τεύχος Β 'καί Γ ' 1887)·

* Μ ετά τήν διάλυσιν τού θεάτρου κατά τό 1844. ό 
Μπίλλερ Ιπεδόθη είς τήν δημοσιογραφίαν, διά τής 
όποιας κατώρθωσεν, άντί νά εΐοέλθη είς τήν άθανα- 
οίαν, νά είσέλθη πλέον ή άπαξ είς τάς φύλακας διά τά 
κατά τής Κυβερνήαεως άρθρα του. ’Απαλλαγείς τής 
τελευταίας φυλακίσεώς του διά χάριτος τφ  1848, ήρ- 
χιοε νά έκδίδη έν Ά θή να ις Ιδίαν σατυρικήν εφημερίδα, 
τήν «Τρακατρούκαν», χωρίς έν τούτοις νά λησμονήση 
καί τάς σανίδας τής σκηνής έφ’  ών τακτικώς άνήρχετο 
οσάκις έν τφ  μεταξύ έδίδοντο θεατρικαί παραστάσεις.

θέατρον έρωτά του, δστις είς πάν νέον έμπό- 
διον δπερ συνήνχα, έξήπτετο έχι μάλλον Απ’  
έναντίας νέα πάνχοτε σχέδια ένέπνεεν είς τόν 
δυστυχή ήθοποιόν. Ούτως ό θεατρομανής Κα
πέλλας, άρχομένου τού έτους 1845. νέαν άπε- 
πειράθη Απόπειραν πρός νεκρανάστασιν της ελ
ληνικής σκηνής, αφού προηγουμένως έπεισε 
ν’  άναλάβη τήν έργολαβίαν τής θεατρικής Ιπι- 
χειρήσεως ένα. . .  γαλακτοπώλην !

Δυστυχώς καί ή νέα αύτη Απόπειρα πλέον ή 
οίκτρώς έναυάγησεν, άναγκασθέντος κατόπιν τού 
Ατυχούς γαλακτοπώλου νά νερώνη επ’  Αρκετόν 
χρόνον τό γάλα του διά νά κατορθώση νά φέρη 
ίσοζύγιον είς τήν σπουδαίως παθούσαν μικρόν 
περιουσίαν του. Τήν Απόπειραν ταύτην καί τό 
επακολούθησαν οίκτρόν ναυάγιον αύτής Ανήγ- 
γειλεν ή «Φήμη» τής 2 $ Φεβρουάριου 184S διά 
τών εξής Αμίμητων γραμμών: «ΈΙς γαλακτοπώ
λης συνεφώνησε μετά τού κ. Καπέλλα νά λαβή 
τήν εργολαβίαν τού θεάτρου θέτων δ γαλακτο
πώλης τά χρήματα τής Ιργολαβίας καί 6 Κα
πέλλας τήν διεύθυνσιν τού θεάτρου· είς τό τέλος 
έκαμαν λογαριασμόν καί ό δυστυχής γαλακτοπώ
λης έζημιώνετο 650 δραχμάς καί ούτω ή έργο- 
λαβία τού θεάτρου έπαυσε».

Τήν τελευταίαν ταύτην Αποτυχίαν του βαρέως 
φέρων ό Καπέλλας, Απήλθε τών Αθηνών ένφ 
δπισθέν του πενθίμ.ως έτριζον ο! στρόφιγγες τών 
ερμητικώς κλειομένων πυλών τού ελληνικού θεά
τρου. Πλήν οί τριγμοί οΰτοι ούδένα συνεκίνη- 
σαν, ούδ’  αυτόν κδν τόν έλληνα Πρωθυπουργόν 
δστις μετ’  δλίγον είσήγαγεν είς τήν Βουλήν πρό- 
τασιν περίχορηγήσεως 15,000 δραχ. πρός συντή- 
ρησιν τού έν Άθηναις Ιταλικού θεάτρου ! Τήν 
πρότασιν ταύτην τού κυρίου Πρωθυπουργού δέν 
έλειψαν νά ύποστηρίξωσιν έκθύμως καί αί τότε 
έλληνικαί έφι^μερίδες, πρωτοστατούσης τής περι- 
φήμου «Φήμης» ήτις ώς εξής ετελείωνε τό υπέρ 
τής έπιχορηγήσειος άρθρον της: «Άλλως τε τά 
χρήματα δέν μεταβαίνουσιν είς τάς χείρας τών 
ξένων υποκριτών, καθόσον ούδεις Αγνοεί οτι οι 
ιοιούτοι οί άλλως Ιπονομαζόμενοι noble canaille 
είναι τόσον πολυέξοδοι ώστε φεύγουν άναυλα !» 
Εις τήντοιαύτην Ακαταμάχητον λογικήν τής ’Αθη
ναϊκής δημοσιογραφίας πεισθέντες καί οί πατέ
ρες τού "Εθνους Ιψήφισαν τήν υπό τού Πρωθυ
πουργού ζητηθεΐσαν έπιχορήγησιν καί ουτω τό 
’ Ιταλικόν θέατρον άφ’  ενός, τά Ιπποδρόμια άφ’ 
έτέρου.έπεκράτησαν καί πάλιν είς τάς ’Αθήνας 
μέχρι τού 1847, δτε δειλή-δειλή άνεφάνη καί 
πάλιν ή ελληνική σκηνή.

’Αλλά και της νέας ταύτης περιόδου τού έλ- 
λανικού θεάτρου ό βίος ούτε μακρός ούτε λαμ
πρός υπήρξε. Οί μέχρι τοΰδε γνωστοί ήμϊν ήθο- 
ποιοί έξέλιπον σχεδόν πάντες, διασκορπισθέντες
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τήδε κακεΐσε ώς τά ξηρά των δένδρων φύλλα, 
νέα δε πρόσωπα άνήλθον έπί τής Ιλληνικής σκη
νής ύπό τήν διεύθυνσιν τού Γ. Οίκονομίδου: 
Η  Ευθυμία Ίωαννίδου, δ Νικ. Άναστασιάδης, 

δ Νικ. και θεόδ. Παναγιώτου, δ Π. ’Αναστα
σίου, δ Ζ. Γεωργίου καί οΐ γνωστοί ήμίν Γ. 
Δημητριάδης^ καί Ν. Μακρογεωργίου1 δ καί 
«δάσκαλος» επιλεγόμενος.

Ο νέος ούτος θίασος, άπαρτισθείς ώς επί τό 
πλεϊστον έκ προσώπων προς 5 ουδ’  ή Θάλεια 
ουδ ή Μελπόμενη θά συνήνουν ποτέ νά μει- 
διάσωσιν, επόμενον ήτο νά μην εδδοκιμήση, 
ούχ’  ήττον κατώρθωσε καί έδωσεν δλίγας μόνον 
παραστάσεις εκ των γνωστών μέχρι τοΰδε έργων 
πρός δέ καί τό πρώτον ήδη τής τραγφδίας του 
Γ. ΙΤραντουνα «α! ’Ελευθερωμένοι Άθήναι» 
περί ής αλλαχού Ιγένετο - λόγος. Τής παραστά- 
σεως ταύτης, ήτις ήτο καί τό κύκνειον τοΰ θιά
σου $σμα διεσώθη καί τό πρόγραμμα δπερ ώς 
τό άρχαιότερον των διασωδέντων έλληνικών 
προγραμμάτων, δλόκληρον παραθέτω:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Ε λ λ η ν ικ ή ς  π α ρ α ο τ ά ο ε ω ς  Sia τή ν  έ ο π έ ρ α ν  ν α ύ τη ν  

Μ Ε Ρ Ο Σ  Α'
Η  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Γ Ι Σ  Τ Ο Ν  Α Θ Η Ν Ω Ν  

(ΑΠ Ο  ΤΟ ΥΣ ΓΟ Τβ Ο Υ Σ)
Τ ρ α γψ δ ία  e l f  π ρ ά ξ ε ι ς  π έ ν τ ε

Π Ρ0Σ0Π Α  ΤΡΑ ΓΟ Δ ΙΑ Ζ
Α Ρ ο τ τ ρ ^ - ι ' ϊ ί ί  * έ βϊ<7  % ° >  :Α * ΐ ν .  θ .  Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Ο Υ

Σ υ ν ο δ . Κ λ «οδη μ ου  Γ .  Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΑ Δ Η Σ
ρ Ι η < ? ν Λ Λ ν Ι » .  , , ,  Λ . Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υsi.. ί Α θ η ν α ίο ι  Ν . Μ Α Κ Ρ Ο Γ Β Ω Ρ Γ ΙΟ Υ
Ο ί ’^ Μ Ω Ν  J  Γ .  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΔ Η Σ
Ι ρ ι τ τ ρ Λ ·  Γ ννή  ν * «  Κ λβοΑ ήμου Ε Υ β .  ΙΩ Α Ν Ν ΙΔ Ο ΥΑ Ρ Ι Σ Τ Ε Α Σ ,  μ ικ βο ί υ Ιός  τ ο ΰ  KlUoS, Ν . Ν.

τΛ ν  Γ * 1« « «  Ν . Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α Δ Η Σ
w u | U,‘. ? aU^ ,S Ί * 1? ? »  Ν - Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Ο Υ

S ? ?  . ΐ Ρ Η Σ ’  * « « * ν ϊ  Ά θ η ν δ ς  Ν . Π.
Κ Α Λ Λ ΙΩ Ν  Ζ . Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ
Χ ο ^  χοΑ ιτώ ν  ’ Α θ η ν α ίω ν  ψ ά λ λ ο υ ν .-Δ ύ ο  άγγίΧοι. — Σ τ ο α π ώ τ α ^  

Ή  οχηνή  e lf ιά ς  Ά & ήνας.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Β '
Τ Α  Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Α  Γ Ε Λ Ο Ι Α

Κ κ ομ φ δία  ά ο τ ε ιο τ ά τ η  e l f  π ρ α ξ ιν  μ ία ν  

Π Ρ Ο Ζ Ο Π Α
£ Γ μ ο Λ Β Ι* !  Δ “ ? ϊ ζ ,}« 0 «  ,  Γ . Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΔ Η Σ» Ι Ν Β Α Λ , Ε ρ γ ο λ ά β ο ς  τ ο ν ^ Η ά ΐο ο υ  Ν  Ν
Δ Ο Ν  Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Φ ΙΓ Α Ρ Ο Σ , Σ * 5 ν -

„  δα οχ ή ς τ ή ς  χ ιά ά ρ α ς  Ν . Π
Π Ε Τ Ρ Α Κ Η Τ  y o a A v  Ν · Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α Δ Η Σ
α ν Ϊ Ι ^ λ Ηε τ ο ς Ω Λ Ο Σ  %■ πκ α ν α π ω τ ο υ

v v v i r ' i S . n ^ F f 1 ’ AY£,« " I «  ©· Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ
Μ π β ΰ ί ί ί  «’  ΑγνΧος Ν · Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Ο Υ
λ  “ Κδόΐ, ί̂ΐί10*· γ«ο<ον Ν . Μ Α Κ Ρ Ο Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  
Η Τ « « * 0 « ,  Ζ. Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ
Η  χ . Κ Ο Υ Κ , Λ α χ ω λ άΧ ος Ε Υ © . ΙΩ Α Ν Ν ΙΔ Ο Υ
Η  οχηνή  εις μ ίαν πόλιν τής ’Ιταλίας εν τή  olxiq. το ν  Φραγβΐλ

Ο  Μακρογεωργίου ήτον άπόμαχος Ιπιλοχίας, λεί- 
ψανοντοδ Ίερου λόχου, λαβών μέρος καί κατά τάς πρό 
της έπαναοιάσεως ΙνΒουκουρεστίφ δοθείσας έλλ. παρα
στάσεις. Άπέθανεν έν Ά θήναις τόν Σ /βριον τού 1852.

Κύριοι,

Ταύτην τήν εσπέραν, κηρύιτομεν, ότι θέλομεν διδά
ξει απο σκηνής^ τήν τραγφδίαν αί «Έλευ&εροομέναι 
Αϋ·ήναι»άπδ τήν τυραννίαν των Γότθω ν. Πράξις συμ- 
βάσα π$ρι τά μ«σα του τρίτου αίώνος, γνωστή άπό την 
ιστορίαν, προτιμήσαμεν είς παράστασιν τήν τραγφδίαν 
ταυτην ω ς άξίαν τής προσοχής ΰμών διά τήν τραγικό
τητα της, ήτις θέλει κινήσει τάς ευαίσθητους ψυχάς 
των ακροατών είς ελεον, πρός δέ καί διά τήν ποικιλίαν 

διότι άφ ’  ενός τό φιλελεύθερον καί φιλόπατρι 
των Αθηναίων, άφ’ ετέρου ή τυραννική ώμότης τών 
Γότθω ν, θέλουν παρασταθή μέ τούς πλέον διαφανείς 
χαρακτήρας' πρός δέ τούτοις καί πέντε φσματα τής 
τραγωδίας ναύτης, τά όποια τονισθέντα, θέλουν ψαλή 
συνοδευομενα υπό μουσικών οργάνων, α') Είς τήν Δ ’ 
πράξιν, σκηνήν Δ ' έν τη φυλακή, εν ή ή Εύάνδρα μετά 
τοδ υίοδ της. β ') Πράξις Ε ', σκηνή Α ', είς τήν Ιμφάνι- 
σιν του  λειψάνου του Χαριλάου ι«ρέ<ι>ς της *Α6ηνας, 
|σμα λυπηρότατον. γ') Πράξις Ε ', σ»ηνή Γ ', ζ ΐ ς  τήν 
θυσίαν, δ') Πράξις- Ε ', σκηνή Ε ', τ') Πράξις Ε ', σκηνή 
τελευταία, τά νικητήρ.ιον* πριν τοΰ όποιου γίνεται ή 
κάθοδος τοΰ 'Ερμου επί τών νεφελών, προηγουμέΐ'ων 
βροντών καί αστραπών, καί τήν άστειοτάτην κωμφ- 

' ε’1? π0 ^ ιν μίαν : «Τά δικηγορικά γελοία», είς α 
προσετεθη ήδη καί έτερον προσωπον τό τοδ κιθα- 
ριστοΰ.

Έλπίζοντες είς τήν περί τά καλά συνδρομήν τοΰ 
φιλομούσου καί φιλοκάλου τούτου Κοινού καί τής 
Γενναίας Φρουράς, Ιξακολουθοϋμεν θαρραλέως τάς 
θεατρικάς παραστάσεις, μή φειδόμενοι κόπων.

Η  μουσική πλήρης θελει παιανίσει διάφορα τεμά
χια μελοδραμάτων καί λοιπών φσμάτων.

ΤΙΜ Η  Ε ΙΣ Ο Δ Ο Υ

Δια τή ν  πλατείαν Δ ρ. 1 — Αιά  τά κλειστά χαάίοματα  
Δ ρ. 1 ,5 0  —  Ύ π ερφ ον  λέπι. 6 0

Λισ το«ς χ. άξιβιμβτιχο*? at δΟο xçârai oîi«œI τών καθισμάτων.
ΚλτΛ,ά OïcoçsCrov έτοίμων α', p' χοΐ γ" σειβδς 

είς τά ταμεία _ τΐ]ς ίΐαησά'ξεως.
"Αρχεται τήν 7 ' / ,  μ. μ.

'Ο Διευθυντής 
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Μετά τήν παράστασιν τών «Ελευθερωμέ
νων Αθηνών», ό θίασος παθών εξ άτροφίας, 
διελυθη, πάντων τών άποτελεσάντων αυτόν 
προσώπων άποσυρθέντων διά παντός πλέον τής 
ελληνικής σκηνής, ήτις έσίγησε καί πάλιν μέχρι 
τοΰ τέλους τοΰ επομένου έτους 1848, δτε ό 
Καπέλλας, Ιμφανισθείς Ικ νέου έν “Αθηναις, 
κατήρτισε τελειοτερον ίίίασον Ικ γνωστών καί 
ευδόκιμων ήθοποιών, όποιοι ή σαν ό Σ. Καρ- 
τέσιος, ό Ίωάν. Κούγκουλης, ό Β. Καροΰμπας 
ό Ιπιλεγόμενος Ζωγράφος Σκόπας, ό Ξ. Άλκαΐος 
ό υίός τοΰ ήθοποιοΰ καί ποιητοΰ ’Αλκαίου, ό 
Ερμής Κολλιάτσος, ό Μελισσόβας, ό Ν. Μπίλ- 
λιος, δ Δ. Ζαημης, ό Λ. ’Αντωνίου, ή Άθηνά 
Φιλιππακη και ή Καλλιόπη Χρήστου, ή μετέ- 
πειτα κ. Κοτζιά.
|Άχολουθεΐ| Ν ΙΚ . I. Λ Α Σ Κ Α Ρ Η 2

Β Λ Λ Η Ν Ι Κ Α  Τ Α 8 Ι Δ Ι Α —  Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α
ε Τ Λ Λ Ο Γ Η  Μ Π Ο Υ Α Σ Ο Ν Α

Εξω άπό τό σπίτι του ό πάιερ Ιγνάτιος ήτον 
αναγκασμένος νά συναναστρέφεται μέ πολύ 

κόσμο, μέ συναδέλφους καί ένοριτες, καμιά φορά 
μέ γνωριμίες δπου έπαιζε χαρτιά· επί τέλους 
έβγαζε λόγο στη λειτουργία· μά, δταν γύριζε στο 
σπίτι, είχε τήν έντύπωσι πώς ολη τήν ημέρα είχε 
σωπάσει. Γιατί ό πάτερ ’ Ιγνάτιος δέν μπορούσε 
νά μιλήση μέ κανέναν γιά κείνο που τον άπα- 
σχολοϋσε, γιά κείνο πού ήτον δλη τή νύχτα, τό 
άντικείμενο τών στοχασμών του: τά αίτια τοΰ 
θανάτου τής Βέρας.

Ό  πάτερ Ιγνάτιος δέν ήθελε νά καταλάβη 
δτι τώρα, δέν μπορούσε πια τίποτα νά μάθη· 
μάλιστα τό Ιθεωροϋσε πολύ δυνατό.

Κάθε νύχτα — τις περνούσε δλες άγρυπνος— 
φανταζότανε τή στιγμή τής τρομερής^ εκείνης 
βραδυάς, δπου ή γυναίκα του κι αυτός ητανε 
κοντά στό κρεβάτι τής Βέρας καί δπου τή ρω
τούσε: «Πές μου!». Καί δταν στις άναμνήσεις

* Τέλος. Πδε «Παναθήναια» 28 Φεβρουάριου.

Λ  Π Η*

του έφτανε σ’  αύτή τή λέξι, εξακολουθούσε άλ- 
λοιώτικα απ’ δτι αληθινά είχε συμβή στήν πραγ
ματικότητα. Τά κλεισμένα μάτια του, πού είχαν 
διατηρήση μιάν είκόνα πολύ ζωντανή καί καθό
λου θάμπη αύτής τής σκηνής, βλέπανε τη Βέρα 
ν ’ άνασηχώνεται στό κρεβάτι, νά χαμογελάη 
καί νά μιλή. Μά τί έλεγε; καί ή λέξη αυτή, πού 
ή Βέρα θέν είχε' προφέρη, πού θ ’  άποφάσιζε 
γιά δλα, φαινόταν τόσο κοντινή πού έπί.στευε 
δτι θά μπορούσε νά τήν άκούση δν έκρατοϋσε 
τούς χτύπους τής καρδιάς του κι’  άφουκραζό- 
τανε· μιί, σύγχρονα, ήτον ή λέξη άπέραντα, άπελ- 
πιστικά μακρυνή. Ό  πάτερ ’ Ιγνάτιος σηκωΐ’ό- 
τανε άπό τό κρεβάτι, τέντων’  εμπρός τά χέρια 
του ενωμένα καί κινώντας τα Ιφώναζε:

—  Βέρα.
Καί ή σιωπή τού αποκρινόταν.
“Ενα βράδυ, ό πάτερ ’ Ιγνάτιος μπήκε στήν 

κάμαρα τής γυναικός του, πού είχε νά τήν ίδή 
περισσότερο άπό μια βδομάδα, κάθισε κοντά 
στό προσκεφάλι της κι’  άποφεύγοντας τή βαρειά, 
τή σκοτεινή ματιά της είπε:
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— Γυναίκα, θέλω νά μιλήσουμε μαζί για τή 
Βέρα. Άκοΰς;

Τά μάτια σωπαΐναν καί δ πάτερ ’Ιγνάτιος 
δψώνοντας τή φωνή, άρχισε νά μιλάη μέ αύστηρό 
κι’  Ιπίσημον ύφος, καθώς δίαν ξομολογούσε.

— Τό |έ$ω, συλλογιέσαι πώς είμαι' ή αίτία 
του θανάτου τής Βέρας. Μά σκέψου, λιγώτερο 
την άγαποΰσα άπό σένα; Κρίνεις μέ πολύ άλλό- 
κοτο τρόπο—  “ Ημουν αυστηρός, άλλ’  αυτό δεν 
την Ιμπόδιξε νά κάνη ο,τι θέλει. Έποδοπάτησα 
το πατρικό μου γόητρο, έσκυψα ταπεινά τό κε
φάλι δταν Ικείνη έφυγε Ικεΐ κάτω, δίχως νά
φοβηθή την κατάρα μου. Καί συ δεν τής ¿γύ
ρεψες νά μείνη καί δέν έκλαψες ώς δτου σέ 
πρόσταζα νά πάψης; Έ γώ λοιπόν την έκαμα 
έτσι σκληρή; Δέν τής έλεγα πάντοτε για Θεό, 
για ταπεινωσύνη, γΓ άγάπη;

Ό  πάτερ ’Ιγνάτιος Ιρριξε μια γλήγορη ματιά 
στά μάτια τής γυναίκας του καί κυτταξε αμέ
σως άλλου.

— Τί μπορούσα νά κάμω άφού δεν ήθελε 
νά μου Ιμπιστευθη τή λύπη της; Νά προστάζω 
—την πρόσταζα- νά ρωτήσω—τή ρώτησα! Λοι
πόν κατά την Ιδέα σου, έπρεπε νά πέσω στά 
γόνατα ενός κοριτσιού καί νά κλαίω σά γρηά;
Μες τό κεφάλι της πώς μπορούσα νά μάθω
τί γινότανε μες τό κεφάλι της; ’ Εκφυλισμένη 
κόρη, δίχως καρδιά! ·-»-·

'Ο  πάτερ Ιγνάτιος χτύπησε το γόνατο μέ τη 
γροθιά.

—  Δεν ήξερε τί είνε άγάπη. Ν ά! Δέ μιλάω
γιά μένα, είμαι τύραννος τό ζέρουν όλοι___
μά εσένα, μήπως σ ’ άγαποΰσε; Σένα πού έκλα
ψες, πού ταπεινώθηκες;

Ό  πάτερ ’Ιγνάτιος άρχισε νά γελάη αθόρυβα.
—  Σ ’ άγαποΰσε! Γιά νά σε πήρηγορήση διά

λεξε ένα τέτοιο θάνατο! “Ενα θάνατο βάρβαρο, 
άνόσιο! Πέθανε μες τή σκόνη καί τή λάσπη, 
σά σκυλί πού τού δίνουν κλωτσιές στά ρουθού
νια'. ‘Η  φωνή τοΰ πάτερ ’Ιγνάτιου χαμήλωνε 
καί βράχνιαζε.

— Ντρέπομαι! Ντρέπομαι νά βγώ στο δρόμο! 
Ντρέπομαι μπρος την άγία τράπεζα! Ντρέπομαι 
μπροστά στο Θεό ¡ ’Ανάξια κόρη,άσπλαχνη, έπρεπε, 
νά την καταραστή κανείς άκόμα καί στόν τάφο!

“Οταν δ πάτερ ’Ιγνάτιος ξανακύτταζε τή γυ
ναίκα του, τή βρήκε άναίσθητη. Τή συνεφερανε 
θστερ’  άπό πολλές ώρες. "Οταν ζύπνησε, τά μά
τια της σώπαιναν πάντα καϊ δέν μπορούσε κα
νείς νά καταλάβη δν θυμότανε τίποτ’  άπ’  §σα 
τής είχε είπή ό πάτερ ’ Ιγνάτιος.

’Εκείνη τήν ϊδια νύχτα —  ήτον μια νύχτα τού 
’Ιουλίου, ήρεμη,ζεστή καί σιωπηλή, μέ φεγ
γάρι — δ πάτερ ’Ιγνάτιος άνέβηκε τή σκάλα καί 
μπήκε στήν κάμαρα τής Βέρας, στις μύτες τών 
ποδιών, γιά νά μή τον άκούσουν ή γυναίκα του 
καί ή νοσοκόμος.

Ύ στερ’  άπό τό θάνατο τής Βέρας, δέν είχαν 
άνοιξη τά παράθυρα· κι’  δ άέρας ήτον ξερός καί 
ζεστός, μ’  έλαφρή μυρουδιά καϋμένου πράγ
ματος πού σκόρπιζε ή στέγη, ψημένη άπό τον 
ήλιον δλη τήν ήμέρα. Ή ταν κάτι πού έδειχνε 
έγκατάλειψι, σ ’  αύτό τό δωμάτιον δπου καμιά 
ύπαρξη άνθρώπινη δέν είχε κατοικήση άπό 
καιρό· καί ή ταπετσαρία, τά έπιπλα καί τά κομ
ψοτεχνήματα διάχυναν μιάν δσμή άδιάκοπης άπο- 
συνθέσεως. Οί άχτίνες τοΰ φεγγαριού γλυστρού- 
σαν άπ’  τό παράθυρο σέ μακρυνή φωτεινή 
δέσμη πού έπεφτε στό ακηλίδωτο πάτωμα, τό 
προσεχτικά πλυμένο καί κυμάτιζαν στίς γωνιές 
τής κάμαρας σαν φέγγος δειλινού- τό λευκό καί 
καθάριο κρεβάτι, μέ τά δυό του μαξιλάρια, ένα 
μικρό καί ένα μεγάλο, φαινότανε σάν ψεύτικο 
μέ κάτι τό αίθέριο. Ό  πάτερ ’Ιγνάτιος άνοιξε 
τό παράθυρο καί στην κάμαρα μπήκ’  ένα με
γάλο κύμα δροσερού αέρα, πού μύριζε σκόνη, 
ποταμάκι —  τό γειτονικό — καί φτελιές ανθι
σμένες : άκουγότανε μιά γλυκεία καντάδα· ήτανε 
πιθανόν άνθρωποι, πού κάνουνε περίπατο μέτό 
βαποράκι κι’  ¿τραγουδούσαν. Περπατώντας μέ 
γυμνά τά πόδια, σιγά, δ πάτερ ’Ιγνάτιος, δμοιος 
μέ λευκό φάντασμα, πλησίασε τό άδειο κρε
βάτι, λύγισε τά γόνατα κι’  άφέθηκε νά πέση μέ 
τό κεφάλι μες τά μαξιλάρια, σφίγγοντας τα στό 
μέρος δπου θά είχε άκουμπήση τό κεφάλι της ή 
Βέρα. “ Ετσι έμεινε πολλήν ώρα- έξω οί φωνές 
πού τραγουδούσαν άρχισαν νά σβύνουν κΓ έπειτα 
εσώπασαν, καί 6 παπάς ήτον εκεί πάντα, μέ τά 
μακρυά μαλλιά του χυμένα στούς ώμους καί 
στό κρεβάτι.

Είχε άλλάξη θέσι τό φεγγάρι καί ή κάμαρα 
είχε σκοτεινιάση, δταν ή πάτερ ’Ιγνάτιος σήκωσε 
τό κεφάλι καί βάζοντας στη φωνή του δλη τη 
δύναμι μιάς αγάπης άπό καιρό συγκρατημένης 
καί άσυναίσθητης, ¿ψιθύρισε, στήνοντας τό αύτί, 
ωσάν νά είχε άκούση τά λόγια του ή Βέρα καί 
οχι αυτός:

— Κόρη μου, Βέρα! καταλαβαίνεις τί θά είπή: 
κόρη μου! Κοριτσάκι μου! Καρδούλα μου,ψυχή 
μου, ζωή μου . . .  Ό  γέρος . .  . ό πατεράκης σου, 
άσπρισμένος πιά, αδύνατος . . .

Οί ώμοι τού πάτερ ’Ιγνάτιου έτρεμαν καί τό 
βαρύ του κορμί άναταράχτηκε. Συγκροτώντας 
κάποιο ρίγος, ¿ψιθύρισε πάλι τρυφερά σάν νά 
Ιμιλοϋσε μέ παιδάκι !

—  Ό  γέρο-πατεράκης σου. . .  σού γυρεύει... 
δχι, Βέρα, σέ παρακαλεΐ. Κλαίει. Δέν έχει κλά- 
ψει ποτέ. Ή  λύπη σου, τά βάσανά σου, παιδί 
μου, εϊνε δικά μου. Περισσότερο άπό δικά μου!

Ό  πάτερ ’ Ιγνάτιος κούνησε τό κεφάλι.
— Καί νά σού πώ, Βερότσκα! Τί μέ πειράζει 

δ θάνατος, Ιμένα πού είμαι γέρος; Καί σύ . .. 
δν ήξερες πόσο είσαι ντελικάτη κι’  άδύνατη καί 
άτολμη! θυμάσαι, είχες τρυπήσει τό δάχτυλό

Κ Η Δ Ε Ι Α  Χ Ο Ρ Ι Κ Η

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η  Μ Π Ο Υ Α Σ Ο Ν Α

σου, έτρεξεν αίμα κΓ άρχισες νά «λαΐς! Κορι
τσάκι μου! Κάθε πρωί μοΰ φιλφς τό χέρι. Πές 
μου, πές μου γιαΓ είσαι τόσο λυπημένη και θά 
πνίξω (.ιέ  τά χέρια μου τή θλίψι σου. ΕΙνε 
άκόμα δυνατά, Ιτοντα τά χέρια, Βέρα!

Τά μαλλιά τού πάτερ ’ Ιγνάτιου κινήθηκαν.
—  Πές μου!
“Ολα ήτανε ήσυχα στήν κάμαρα κι’ άπόμακρ’ 

αντηχούσε το παρατεταμένο σφύριγμα κάποιας 
μηχανής.

Ό  πάτερ ’Ιγνάτιος έκύτταξε γύρω μέ τά ορ
θάνοιχτα μάτια του, οάν νά είχε φανερωθή 
μπροστά του τό τρομερό φάντασμα τοΰ ακρω
τηριασμένου πτώματος. Σηκώθηκε άργά καί μέ 
άβέβαισ κίνημα έφερε στό κεφάλι του τό χέρι, τά 
δάχτυλα ήτανε άνοιγμένα ένφ έσφίγγουνταν μέ 
προσπάθεια. Υποχώρησε πρός τή θύρα κ’  Ικει, 
¿ψιθύρισε ορμητικά:

— Πές μου.
Καί ή σιωπή τού άποκρίθηκε.

* * *
Τήν άλλη μέρα ¿γευμάτισε νωρίς, ολομόνα

χος, κι’ έπειτα Ιπήγε στό νεκροταφείο γιά πρώτη 
φορά ύστερ’  άπό τό θάνατο τής κόρης του.

’Έκανε ζέστη, γαλήνη καί μοναξιά, σάν ή ζεστή 
μέρα νάήτον φωτερή νύχτα: μά, καΐάτή συνή
θειά του, ό  πάτερ ’ Ιγνάτιος ¿πρόσεχε νά περπα
τάς μέ ίσιο κορμί' έβλεπε μέ ύφος αυστηρό 
δεξιά κΓ άριστερά καί σκεπτότανε πώς ήτον δ 
ίδιος καθώς καί προτήτερα· δέν παρατηρούσε 
τή νέα καί τρομερή αδυναμία τών ποδιών, ούτε 
τή λευκότητα τών γενειών του, πού ένα σκληρό 
κρύο φαινόταν νά έχς παγώσει. Πήγαινε στό 
νεκροταφείο άπό ένα δρόμο μακρυνό καί ίσιο, 
πού άνηφόριζ’  ελαφρά. Στήν άκρην υψωνότανε 
τό τόξο τής πύλης πού ¿χρησίμευε γιά είσοδος' 
ήτον δμοιο μέ μαύρο στόμα, αΙώνια άνοιχτό 
κι’  έφωδκαηιέυο μέ λαμπρά δόντια.

Ό  τάφος τής Βέρας βρισκότανε στό βάθος 
τού νεκροταφείου, στό σημείο πού ¿σταματού
σαν οί άμμώδεις δενδροστοιχίες' καί δ πάτερ 
’Ιγνάτιος πλανήθηκε πολύ μες τά στενά μονο
πάτια πού φειδογλιστροΰσαν Ανάμεσα σέ βου
ναλάκι* αφημένα στή λησμονιά καί τήν εγκατά
λειψη. Έ δώ  η’  έκεί, μνημεία πού τά έγερνε δ 
χρόνος, γρίλλιες στραβωμένες, «αί μεγάλες βα
ρείες πέτρες άπάνι» στή γή, σάμπως νά ήθελαν 
νά τήν σκάσουν μέ κακία γεροντική καί θλιμ
μένη. Ό  τάφος τής Βέρας στηριζότανε άπάνω
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σε μίαν άπό αύτές τις πέτρες. Ή τον σκεπασμέ- 
νος με λιγοστή κιτρινισμένη χλόη, καί γύρω του 
πρασίνιζαν όλα.
 ̂ "Ενα δασάκι άπό καρυδιές άπλωμένο πλατεία 

ερριχνε στον ταφο τα εύκαμπτα κλαριά, μέ τά 
πολυθόρυβα καί χνουδωτά φύλλα. ’Αφού κάθισε 
στο γειτονικό τάφο για νά ξεκουραστή, 6 πά
τερ Ιγνάτιος κύτταξε γύρω του, έρριξε μιά ματιά 
στον έρημο, δίχως σύννεφα ουρανό, δπου έλαμπε 
σε μιαν άπόλυτη άκινησία, 5 φλογισμένος δίσκος 
τού ήλιου- καί τότε μονάχα ένοιωσε τη βαθειά 
σιωπή, που δεν μπορεί κανείς μέ τίποτα νά συγ- 
κρίνη καί που βασιλεύει στά νεκροταφεία, δταν 
ο άνεμος δε φυσάει κ οΐ φυλλωσιές φαίνουνται 
πεθαμενες. Και παλι 6 πάτερ ’Ιγνάτιος σκέφτηκε 
πως δεν ήτον ήσυχία, μά σιωπή. Ή  σιωπή αυτή 
γέμιζε το νεκροταφεϊον ώς τόύς τοίχους, τούς 
ξεπερνοΰσε^ βαρειά καί πλημμύριζε τήν πόλι. 
Και δεν Ιτέλειωνε παρά εκεί κάτω, στά σταχτιά 
ματια πού σωπαίναν μέ πείσμα επίμονο.
„ ^  π«ιερ ’Ιγνάτιος Ανατρίχιασε, σήκωσε τούς 
ω]4°υξ και τα ματια του χαμήλωσαν πάνω στον 
ταφω τής Βέρας. Κυτταξε κάμποσην ώρα τά 
κοντά καί μαραμένα άχυρα, πού ό άνεμος είχε 
αποσπασει. μέ λίγο χώμα άπό τούς κάμπους καί 
που δεν είχαν καταφέρει νά ξαναπιάσουν σ ’ άλλο 
έδαφος· και δεν μπορούσε νά φαντασθή πώς 
εκεί, κάτω άπ’  αύτή τη χλόη, δυό μετρ’  άπ’  αύ- 
τόν, κοιτότανε ή Βέρα. Τό νά βρίσκεται τόσο 
κοντά του φαινόταν ακατανόητο κι’  έγεννοΰσε 
στήν ψυχή του άλλόκοτη ανησυχία. Εκείνη, πού 
είχε συνηθίσει νά θεωρή ώς αιώνια χαμένη στά 
σκοτεινά βάθη τού απείρου ήτον εκεί, στο πλά'ί 
™ \ -,' Ηα' Το5 ^τον δύσκολο νά καταλάβη δτι 
μ ολ αυτά δεν ήτον Εκεί, και δτι δεν θά ήτον 
ποτέ. Τότε ό πάτερ ’Ιγνάτιος νόμισε πώς, αν 
έλεγε μια λεξι, που αισθανότανε σχεδόν στά 
Χείλη του ή, αν έκανε κάποιο κίνημα, ή Βέρα 
θά έβγαινε άπ’ τόν τάφον, δμορφη καί πεταχτή 
σαν άλλοτε. Καί δχι μονάχα θά σηκωνότανε 
εκείνη, μα και ολοι οί άλλοι νεκροί, πού ή πα
ρουσία τους γινόταν αίσθητή μέ τρομαχτικό 
τροπο, στην παγωμένη καί ίερή σιωπή!

_ Ό  πάτερ ’Ιγνάτιος έβγαλε τό μαύρο, μέ πλατύ 
γυρο, καπέλλο του, διόρθωσε τά κυματιστά μαλ- 
λια του καί είπε μέ φωνή χαμηλή

—  Βέρα!
Στενοχωρήθηκε μέ τήν Ιδέα μή τον άκουσε 

κανείς κι ένφ σηκωνότανε," κυτταξε πέρα τούς 
σταυρούς. Δέν υπήρχε κανένας, κι’ δ πάτερ ’ Ιγνά
τιος ξαναεΐπε, δυνατά ετούτη τη φορά:

—  Βέρα!
"Ητον ή συνηθισμένη του φωνή, ξερή'κι’ Επι

τακτική, και φαινότανε παράδοξο πώς μιά δια
ταγή δομένη μέ ΰ<ρος άγέρωχον έμενε δίχως 
άπόκρισι.

— Βέρα!
'Η φωνή έκραζε πάντα, δυνατή κι’  Ιπίμονη 

και δταν έσώπασε φάνηκε γιά μιά στιγμή στον 
πάτερ Ιγνάτιο, πώς Ικεϊ κάτω άπ’  τή γή, άντη- 
χοΰσε μι άόριστη άπόκρισι. Τότε δ παπάς, άφοϋ 
εκυτταξε ακόμα μιά φορά τριγύρω, άπομάκρυνε 
τα μαλλια του άπο το αύτί καί τό έστησε άπάνω 
στή χλόη, τήν μυτερή καί τραχειά.

— Βέρα, πες μου!
Οταν δ πάτερ ’ Ιγνάτιος γύρισε σπίτι του, 

ήτανε πιά ̂ σκοτεινά, κι’  ένα φως έλαμπε στήν 
α τ>̂ς , ^ λ γας Στεφανόβνας. Δίχως νά 

γδυθή, καί νά̂  βγάλη τό κατασκονισμένο καπέλλο 
του δ πάτερ Ιγνάτιος έτρεξε πρός τή γυναίκα 
του κι’ έπεσε γονατιστός.

Ολγα. . .  λυπήσου με! άναστέναξε. — Θά 
τρελλαθώ!

Κι_ εχτυποΰσε το κεφάλι στή γωνιά τού τρα
πεζιού μέ τούς ορμητικούς κι’  άπελπισμένους 
λυγμους των ανθρώπων πού δέν κλαίνε ποτέ. 
Επειτα σήκωσε τό κεφάλι, βέβαιος πώς άμέσως, 

κάποιο θάμα θά γινόνανε καί πώς ή γυναίκα 
του θ άρχιζε να μιλαη γιά νά τόν συμπονέση.

— ’Αγαπημένη μου!
Εγυρε τό δυνατό κορμί του πρός τή γυναίκα 

του κι άντικρυσε τό βλέμμα των σταχτιών μα
τιών της. Καί σ αυτό τό βλέμμα δέν υπήρχε 
ούτε συμπάθεια, ούτε θυμός! "Ισως ή γυναίκα 
του τόν συχωροΰσε, ίσως τονε λυπότανε: μά, 
η ίκφροοι τοΰ Λβοοωπου, δέν έδδίχνεν οΰτε 
οίκτον, ούτε συχώρεσι. Ή τον βουβή, κρατούσε 
παντα τήν ΐδια σιωπή.

 ̂ Και ή πένθιμη σιωπή βασίλευσε παντού μές 
το άδειο σκοτεινό σπίτι.
[Μετάφρ. A . Μ.] Λ . Α Ν ΔΡΕ ΪΕΦ

ΕΛΛΗΝΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

ε ρ μ α ν ν ο ς  φ ε ρ δ ι ν κ Ν δ ο ς  χ ι τ ζ ι γ

H .  F .  H I T Z I G

y-,ξ δλης τής σειράς των διακεκριμένων ξένων, 
£ ,  ών αί φυσιογνωμίαι παρήλασαν άπό των 
στηλών τούτων, δ Hermann Ferdinand Hitzig 
είναι δ μόνος, δν δέν έχω τήν τιμήν νά γνωρίζω 
προσωπικώς. Άλλ’ άκριβώς αύτος μοΰ είναι, δύ
ναμαι νά εΐπω, γνωστότερος παντός άλλου καί 
συνήθης, έκ τών Εμβριθών αύτού Επιστημονικών 
συγγραμμάτων, ών τά πλεΐστα αναγονται είς τό 
δίκαιον τής άρχαίας Ελλάδος.

Πάς έλλην λόγιος, πολλφ δέ μάλλον δ Εξ 
επαγγέλματος νομικός, οφείλει νά γνωρίζη το 
δνομα καί τήν επιστημονικήν εργασίαν τού ̂ δια
πρεπούς τούτου έλληνιστού τής Ζυρίχης, οστις 
ώς κύριον πεδίον τών ερευνών αύτού Εξέλεξε το 
ελληνικόν δίκαιον, άποδυθείς ούτως είς τό Επί
πονον έργον, είς τό δποΐον ή ελληνικη έπιστημη 
πολύ ολίγον μέχρι τοϋδε ήσχολήθη, εν φ  κυρίως 
αύτή πρώτη ώφειλε νά είναι ήγέτις λ

• Είιιυχώς κατά τούς τελευταίους χρόνους, καί Ιδίως

ί8ϊά  τήν άνβν$β<Ην της αφίστοτβλ^ίου Αθηναίων Πο· 
ιτείας, τινές τών νομομαθών έλλήνων έστρεψαν τυχη 

αγαθή τάς σπουδάς αυτών είς τό Ελληνικόν και δή τό 
άττικόν δίκαιον. Π ρώτος ό  Π . Σ . Φωτ.αδης έν Σμύρνη, 
μετ’ αότόν ό Γ . "Αποστολίδης έν Κωνσταντινουπόλει,ο 
I . Φραγκιάς έν Ά θή να ις καί ό  Δ. Παπούλιας έν Λιψιφ 
συνέγραψαν σχετικός μελέτας. "Επίσης α ίπ ρ ώ τα ι επι
στημονικοί έργασίαι τοΰ αρχαιολόγου^ Α . Αρβανιτο- 
ποΰλον ανάγονται είς ζητήματα τοΰ αττικού δικαίου 
(περί τών εόθυνών τών αρχόντων). Και ό  γραφών τας

Είναι άληθές δτι τό άρχαίον Ελληνικόν δίκαιον 
ήδικήθη υπό τής καθόλου νομικής επιστήμης, 
ούδ’  άπεδόθη εις αυτό ή δέουσα σημασία και 
προσοχή, Ιδίως δ,τι άφορφ τήν Επίδρασιν αύτού 
Επί τό ρωμαϊκόν δίκαιον καί τάς εκ̂  τής μελέτης 
αύτού δυναμένας νά προκύψωσιν ώφελείας διά 
τήν συγκριτικήν Επιστήμην.

Περί τών νομικών Αρχαιοτήτων τής Ελλάδος 
εγράφησαν βεβαίως πολλά Εν τή ροή τού χρό
νου ύπό διακεκριμένων φιλολόγων, άλλ’  ουτοι 
εδείχθησαν ώς επί τό πολύ ήκιστα άρμόδιοι είς 
συστηματικήν τών διαφόρων ζητημάτων ταξι- 
νόμησιν καί συναγωγήν ιών δια τήν νομικήν 
Επιστήμην αναγκαίων συμπερασμάτων εκ τής 
μελέτης τών δικαίων τών διάφορων πολιτειών 
τής άρχαίας Ελλάδος.

Οί εξ Επαγγέλματος νομικοί άφ’  Ετέρου, πλήν 
εύαρίθ μων εξαιρέσεων, τούτο μέν έκ προκαταλή- 
ψεως υπέρ τής τελειότητος τού ρωμαϊκού δι
καίου, δπερ Εθεωρήθη, άφ’  ής στιγμής Εξήλθε 
τών σπαργάνων αύτής ή νομική Επιστημη, ως 
τό κατ’  εξοχήν δίκαιον, τούτο δε και ένεκα τής 
άτελοϋς αύτών φιλολογικής μορφωσεως, υπετι- 
μησαν ή καί παρείδον τήν άξίαν τοΰ άρχαίου 
ελληνικού δικαίου. Φαίνεται δτι καί ενταύθα 
καιίσχυσε μέχρι προ ολίγων άκόμη δεκαετηρίδων 
τό μεσαιωνικόν «graeca sunt, non leguntur».

Διά τών μεγάλων δμως προόδων τής ιστορι
κής καί συγκριτικής Επιστήμης, μάλιστα δέ τών 
κατά τό τελευταΐον τέταρτον τοΰ λήξαντος αιώ- 
νος γενομένων, διά τών άνακαλύψεων τών νομι
κών παπύρων καί τών μελετών τών άρχαίων 
επιγραφών, έδόθη σοβαρά ώθησις είς τήν έρευ
ναν τών πηγών τοΰ Ελληνικού δικαίου καί είς 
συστηματοποίησιν αύτού. Ένδεδειγμένος διά τό 
έργον τούτο ύπήρξεν ό Χίτζιγ, δστις εύμοιρησας 
εύρυτάτης εγκυκλοπαιδικής μορφωσεως εσχεν έν 
καιρφ τήν εύτυχή έμπνευσιν ν’ άσχοληθή είδι- 
κώς, εκ παραλλήλου πρός τας νομικας αυτού 
σπουδάς, καί είς τήν κλασικήν φιλολογίαν.

Ό  Χίτζιγ είναι Ελβετός τό γένος, Εγεννήθη έν 
Burgdorf τοΰ καντονιού τής Βέρνης τή (25
Ίανουαρίου 1868), κατάγεται δ’  Εξ οικογένειας

γραμμάς ταύτας άνέγνωσε κατά τό παρελθόν έτος άπό 
του βήματος του Νομικοΰ Τμήματος τοΰ Ελλ. Φιλ. 
Συλλόγου τής Κωνσταντινουπόλεως συγκριτικήν πραγ
ματείαν περί τών δικών καί γραφών τοΰ άττικοΰ δι
καίου έν αντιπαραβολή πρός τάς εοάοηββ τοΰ ρωμαϊ
κού. Τ ό δέ "Εθνικόν Πανεπιστήμιον, παρακολουθούν 
τήν έπιστημονικήν ταύτην κίνησιν, Απέκτησε και έδραν 
είδικήν τοΰ άρχαίου έλληνικοΰ δικαίου, ητις μελλει νά 
πληρωθή όσονούπω.
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επιστημόνων <5 πατήρ αίιτοΰ ΰπήρξε καθηγητής 
τής κλασικής φιλολογίας εν Ζυρίχη, δ δέ πα- 
τρόθεν πάππος καθηγητής τής Θεολογίας Ιν τη 
αυτή πόλει καί èv Χαϊδελβέργη. Τά άκαδημεικα 
μαθήματα διήκουσεν ό Χίτζιγ έν Montpellier 
(παρακολουθήσας Ιδιαιτέρως τον Girard), εν 
Βέρνη (ίδίςι παρά τφ Baron), εν Λιψία (παρά 
τφ Windscheid καί τφ Binding) καί έν Ζυ
ρίχη, «νηγορεΰθη δέ διδάκχονρ Ιν έτει ΐ8 9 ' > υπο
βολών Ιναίσιμον διατριβήν ύπό τον τίτλον «De 
magistratuum et judicum romanorum as- 
sessoribus».

ΕΙτα μετά διετή εξάσκησιν τοΰ δικηγορικού 
επαγγέλματος έν Ζυρίχη, Ιγένετο έν τή αυτή 
πόλει τφ μεν 18ç 2 ύφηγητής τοΰ ρωμαϊκού δι
καίου, τφ δέ 1895 έκτακτος καί τφ 1897 τακτι
κός καθηγητής τοΰ ρωμα'ίκοΰ δικαίου, των γε
νικών αρχών καί τοΰ γαλλικού αστικού δικαίου, 
από δέ τοΰ 1 8 9 4  διατελεΐ μέλος τοΰ έλβετικοΰ 
Ακυρωτικού, τοΰ άνωτάτου δικαστηρίου τοΰ 
καντονιού. Προς τοΰτοις είναι άνατεθειμένη αδτφ 
ή γραμματεία τής Ιπιτροπείας τοΰ Αστικού κω
δικός τής 'Ομοσπονδίας.

Παρ’  δλας ταύτας τάς πολυσχιδείς καί έπι- 
πόνους ασχολίας άνέπτυξεν ό Χίτζιγ έκτακτον 
επιστημονικήν παραγωγικότητα, ής αψευδείς 
μάρτυρες πρόκεινται ui πολυάριθμοι πρωτότυ
ποι μελέται καί κρίσεις, αί δημοσιευθείσαι άπό 
τοΰ 1893 έζής εις διάφορα έπιστημονικά 
περιοδικά Κ

1 Ιδιαιτέρως είς τήν Zeitschrift für die Savigny- 
Stiftung (X IV , der westgothische Gajus 1893; X V II I ,  
zum griechischen-attischen Recht, 1897; X X I I I ,  
Beiträge zur Lehre vom. furtum, 1903 ;  X X V I  Die

Έ κ των διεξοδικωτέρων συγγραφών τοΰ Χίτ- 
ζιγ, αί Ιξης Ινδιαφέρουσιν ή μας Ιδιαζόντως. 
«Griechisches Pfandrecht (1895), Injuria im 
griechischen und römischen Recht (1899), 
die Bedeutung des altgriechischen Rechts 
für die vergleichende Rechtswissenschaft 
(1906) καί altgriechische Staatsverträge 
über Rechtshülfe (1907).

Τήν Ιπιστημονικήν δράσιν τοΰ Χίτζιγ έκτιμών 
τό Πανεπιστήμιου τής Βρατισλαβίας (Breslau), 
προσεκάλεσεν αυτόν πρό διετίας εις άντικατά- 
στασιν τοΰ είς Βιέννην μετατεθέντος ρωμαϊσιοΰ 
Jörs, άλλ’  εκείνος εΰχαριστών άπεποιήθη τήν έκ 
Πρωσίας τιμήν, πρστιμήσας νά διαμείνη είς τό 
φιλελεύθερον έδαφος τής ωραίας αύτοΰ πατρίδος.

Πρό δλίγων εβδομάδων δ Χίτζιγ συνεπλή- 
ρωσε τό τεσσαρακοστόν πρώτον έτος τοΰ βίου 
αΰιοΰ. Ή  Ιλληνική .επιστήμη, Ιδιαιτέρως οί τής 
Θέμιδος λειτουργοί καί Ιδιαίτατα οί είς τό αττι
κόν δίκαιον Ασχολούμενοι "Ελληνες, παρακολου- 
Οοΰνιες μετ’ εδνοήτου ενδιαφέροντος τήν έπι- 
στημονικήν δράσιν τοΰ διαπρεπούς ελληνιστοΰ, 
εύχονται δπως επί μακρόν εξακολούθηση μετά 
τοΰ αΰτοΰ ζήλου τάς πολυτίμους αυτοΰ έρευνας 
πρός προαγωγήν τής επιστήμης καί άπόδοσιν 
δικαιοσύνης είς τό άδικηθεν δίκαιον τής άρχαίας 
Ελλάδος.
(Βε^ολίνον] Β Ο Ρ Ε ΙΟ Σ

Astynomeninschrift von Pergamon, 1905; X X V I I I ,  
der griechische Fremdenprozess im  Lichte der neu
eren Inschriftenfunde, 1907, είς- τήν Zeitschrift für 
Schweiz. Recht (N. F. X I X , Grunddienstbarkeit 1900; 
X X I  Familienvermögen, 1902; X X I I ,  Baurecht, 1903). 
βίς τήν Schweiz. Juristeti-Zeitung, είς τήν Schweiz, 
Zeitschrift für Strafrecbt xui δλλιχ.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ Τ Ω Ν  ΓΡΑΠΤΩΝ Σ Τ Η Λ Ω Ν  ΠΑΓΑΣΩΝ

Μ έ τ ο ν  τ ίτλ ο ν  «Θ βσσαλρίό  Μ νη μ εία » έξέ5<ο*£ ό  φ ίλ τ α το ς  ανν· 
μ α ς  χ , Α  Ά ρ β α ν ο τ ό π ο υ λ ο ς  (3ιβλίον 100 » β ρ ίβ ο υ  οελ ίδω ν  

Α«οτ*Χ<Κ»ν τ ό  Α * μ έρ ος  τ ο φ  Κ α τα λ όγ ου  τ ω ν  έν  τ φ  Ά θ α ν α ο α *  
χβ ίφ  Μ ονοεΙφ  Β όλ ου  ό$ χ < οοτή *ω ν . Τ α  β ιβΧ ίον  βΤναι γρα μ μ ένα ν  
μέ α π λ ό τ η τα  π α ί ααφ ή νε»αν , τ ό ό λ Ο ΐ α  ϊα (> ακΐηρίξουν τ ό  δςγον  
τοί* * . Ά ^ α ν ι -τ ο π ο ό λ ο υ .  *Α ναόημ οαΐ£υομ εν  τ ό  Α ’  κ «φ ά λ α ιον , 
βίς τ ό  ό π οΙον  έκΦέτει τ ά ς  ό ια φ ό ς ο ν ς  π η γ ά ς  τ ή ς  έλλην. ζ ω γ ρ α 
φικής κ α τ α λ ή γ ω  ν βΐς τ ά ς  Σ τ η λ α ς  τ ω ν  Π α γ ο ω δ  ν.

Α . — Π Η ΓΑ ί  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Ζ Ω Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η Σ

ΑΙ στήλαι χών Παγασών άναφέρονται άποκλειστικώς 
εις τήν άρναίαν Ζωγραφικήν, ής πολλά ζητήματα  

σπουδαίως διαλευκαίνουσιν.

Π ρός ννδσιν ιης Αρχαίας Ελληνικής Ζφγραφικής 
έχομεν δυο πηγάς : -τάς περιγραφάς  ιώ ν παλαιών συγ
γραφέων, οϊτινες είδον τά έργα τών ζωγράφων, κα! χά 
μνημεία , δσα περιεσώθηααν μέχρι σήμερον εις ημάς 
έκ τής Άρχαιότητος.

Δυστυχώς ούτε ή πρώτη οΰδέ ή δεύτερα τών πηγών 
τούτων είναι επαρκής, δπως κρίνωμεν ασφαλώς περί 
τοδ τί όνιως κατώρθωσαν Ιν τή Τέχνη οί Αρχαίοι 
ζφ γράφοι:

Διότι αί μέν πληροφορίαι καί περιγραφαί τών πα
λαιών συγγραφέων είναι αύστυρώς είπείν λέξεις άπλοι, 
μνημεία δέ πρός έξελεγξιν αυτών δεν περιεσώθησαν 
μέχρι,ς ημών απ’  εύθείας έκ τών μεγάλων καί περιφή- 
μων ζωγράφων καί έκ τών διαφόρων περιόδων τής 
Ζφγραφικής. Ό  δέ λόγος τής μή διαχηρήσεως αύιών 
είναιάπλοδς: ταδτα δηλαδή έγραφαν οί ζφγράφοι ώς 
επί τό  πολύ έπί ξύλινων πινάκων, η  επί τοίχων στοών, 
ναών καί άλλων οικοδομημάτων, τινές δέ λίαν (ΐετα- 
γενέσχεροι έπί δθόνης, ήτοι έπί ύλών, αίχινες έξαφα- 
νίζονται ευκόλως.

Μόνον λοιπόν έξ αντιγράφων καλών καί πισχών θά  
ήδυνάμεθα νά κρίνωμεν περί τής άξίας τών άρχεχΰπων, 
όπως τήν τέχνην τών μεγάλων άνδριαντοποιών κατα- 
νοοδμεν κατά μεγιστον μέρος έξ αντιγράφων περισω- 
θέντων.

Ά λ λ ' ουτε αντίγραφα ούδέ μιμήσεις έργων τών με
γάλων ή  σημαντικών ζφγράφων τής Άρχαιότητος  
περιεσώθησαν μέχρις ημών λόγου άξια, έφ’  ών στηρι- 
ζόμενοι θ ά  ήδυνάμεθα νά κατανοήσωμεν οπωσδήποτε 
τήν τέχνην καί δύναμιν αύτών.
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ΚάΧνψις »Λ μελαΐ«,? t o *
καί γραφή τ*ν λί*τομ*β«ών διά τοθ Μ<οβτηβος.

Β . - Τ Α  Α Γ Γ Ε ΙΑ

Διότι έν πρώτοίς αί επί αγγείων διατηρούμενοι άντι- 
ραφαί ή  μιμήσεις Ιργων τών ζφγράφων ^ α γ ν ω ρ ι -  
,ιν μάλλον ή άναγνωριοιν της τέχνης αυχων παρε- 
ουσιν. , .

Ο ί άγγβιογράφοι δήλα §ή τής . και Ε  π ^ Χ - έκα-
;ονχαετηρίδος, οϊτινες άνεβιβασαν εις περιωπήν « ιλ -  
ιιχεννίας μετ ’  Αξιώσεων τήν χειρωνακτικήν αυτών 
•ένΛν, είναι μέν βέβαιον ότι εμιμουντο συνθέσεις και 
ίίκόνας μεγάλων συγχρόνων ζο/γραφων, ώς θ α  ίδωμεν 
«ατωιέρω έν χή Ίοτορίφ τής Ζφγραφικής.

Ά λ λ ’  έκ χών μιμήσεων τούτων ουδέν σχεδόν ωφε
λούμε»« πρός κρίσιν περί τής μεγάλης Ζφγραφικής 
διότι τά Αγγεία έζφγραφοΟντο ανευ^ρω μαιω χ κατ 
ίδιας μεθόδους, ώς έξη ς: κατα την ^  π .Χ .  * « « «  
ταετηρίδα οί Αγγειογραφοι έγραφον έπι του έρυθρου 
έδΑφους τοδ Αγγείου προσχέδ.όν τι τών παραδόσεων  
καί τΑς μορφΑς έν εϊδει σκιάς πεπληρωμενης δια με- 
λ α ίνη ϊβά φ ή ς. έν φ  αί Χ * π τ ο μ ε ρ ε « « ^ ^ ο  δ,Α

ίννοΥσαφοΟντο πρώτον έν γενικαΐς γραμμαίς αί παρα- 
τοδ έρυθροδ έδώρους τον άδειου  (είκων 

Α ), έκαλύπτονχο τά  ιχεριξ αυτών δια μελαινης βαφης 
(είκών Β ),; αί δέ λεπτομέρειαι έγοάφ ο'το δ .α  λεπτο.ν 
γραμμών χή βοηθείφ χρωστήρος. Η  μ«θ<>δος αυττη 
σδσα έγγύίέρον πρός την Ζφγραφικην, καλείται εν τή
Άννειογοαφί« τό έρυθρόμορφον υφοί-

Τ ά  αγγεία λοιπόν ανάγονται εις την τΑξιν των μονο- 
χρ „>μάι<ον Ιργοα·, τά όποΐα έγραψαν οι λίαν αρχαϊκοί

ζφγράφοι, ώ ς θ ά  ίδωμεν κατωτέρω, οίτινες δέν διέφε-
ρον πολύ τών άγγειογράφων. , . ,

Ά φ ' οδ κατά ταδτα στερούνται ρ ν  χρωματων τα  
Αγγεία, Ιχουσι δέ χώρον περιωρισμενον και διάφορον 
μέθοδον έκτελέσεως, πώ ς δνναμεθα να στηριχθωμεν
έπ’  αύτών πρός έξαγωγήν σοβαρών κρίσεων περι ττή 
τέχνης τιδν μεγάλων ζφγράφων, και άν ετι αντιγραφώ·
σιν €£»να «χύιόδν; τ.

Μόνον αί λενχα ί λήπυΑοι εχουσι κατα την τεχνική  
μέθοδον μεγάλην ομοιότητα προς την Ζ φ ^ α φ ικ η ν  
διόχι τό δάπεδον αύχών εκαλυπτεχο πρώτον δια λευκής 
βαφής, ή αλοιφής, έπ’  αύτής δ εγραφοντο και τά 
Ϊ γ ρ ά μ μ α τ α  καί «X λεπτορρειαι ιτων 
σ ε ω ν δ ια  μελάγχρου, πορφύρας, κίτρινης και άλλων 
βαφών (Γ). ,

Αΰιη περίπου είναι ή μέθοδος της ξ η ρ ^ Ψ ^ -  ^  
tempera) «ο.χογραφίας, ήν φαίνεται οτι ησκηααν οι 
μεγάλοι ζφγράφοι μέχρι τοδ Πολυγνώτου, και αύτος

καΤ ό1δ « σ ^ ε σ ^ ό νμως είναι ό τ ι  οί «γγειογράφοι των
λευκών ληκύθων προώριζον αυτας αποκλειστικωςπρος 
λατρείαν τών νεκρών δια τοδτο δεν είχον 
νά μιμηθώοιν ή αντιγράψωσι παραστάσεις εξ εικόνων 
τών ¿ γ ά λ ω ν  ζφγράφων, οΤαν είχον οί λοιποί αγγειο- 
γράφοι.

 /II Τ Ο ΙΧ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ !  Π Ο Μ Π Η ΙΑ Σ

Ά λ λ α  μνημεία πρός γνώσιν τής Αρχαίας Ζφγραφι
κής έχομεν τάς τοιχογραφίας τών οικοδομημάτων τής 
Πομπηίας καί άλλων πόλεων τής Νοτίου μαλιστα Ί .α -  
λ ία ?  τούτος, έλί^ίψει AUw v πηγών, άνεβιβασαν τινες 
ε Γ μ ^ ά λ ^  περιοχήν, καί έπί τ *  βάσει αύτων κρι- 
νουσι λίαν άχόπως περί τής Έλληνικ_ης Ζφγραφικής.

Διότι αί τοιχσγραφίαι αύται είναι εργα χειρωνακτικά 
Αρκούντως μεταγενέστερα, ω ς ποιηθει τα κατα το πρώ
τον ημισυ τής Α ’ μ. X - έκατονχαετηριδος κατα την 

(a fresco) μέθοδον, ην φαίνεται OU 
σύδόίως ήσκησαν οί μεγάλοι ζφγράφοι της Αρχσ.ο 
■ηιτος Διά τής μεθό&ου ταυτης αί π αρασρσεις εγρα- 
^ τ ο έ π ί τ ο δ χ ο ί χ ο υ  νωποδ ε’ τι όντος και ουνεξηραι- 
νοντο αί βαφαί μετ’ αύτου.

Τ ά  δέ πρότυπα έλάμβανον οί τοιχογράφοι ουτοιχης 
ΙΙομπηΐας ούχ,ί άπ’ εύθείας έκ τών εικόνων των ,«γ ά 
λων Ελλήνων ζφγράφων, αλλ’ εχ ρΐαπ επ λασρνο,ν  
ήδη Αντιγράφων, άχινα και «υτοι μεχεπΪΛχιον αυθαι 
ρέχως, άναλόγως τοδ χροΐ’ου, ον διεθεχον και χης η 
ρωμής, ήν Ιλαμβανον.

ά .—  ΤΑ ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΚΑΙ ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Τρίτην πη γήν άπστίλοδσι τ ά  ¿ ¡ ’άγλνφ α , άχινα είναι 
π?,ησιέστερα πρός χήν Ζφγραφικήν μάλλον, ή πρός 
τήν Πλαστικήν' διότι καί έσχεδιάζοντο ώ ς  εικόνες καί 
ένιοχύονχο μετά τήν γλυφήν Ιν ταίς λεπχομερείαις διά 
βαφών, ώς δεικνύουσι καί Ανθέμια γλυπχά καί όλίγαι 
στήλαι γλυπταί τών Παγασών, πλουσίως π ά π α  βε- 
βαμμένα.

Ά ρ ισ τ α  δείγματα τοιούτων άναγλύφων άποχελοδσιν 
αί γνωστότατοι σαρκοφάγοι τή ς  Σ ιδώ νο ί, νδν έν χφ 
Μουσείφ Κωνσταντινουπόλεως ευρισκόμενα«, κατά ιήν 
Δ’ π . X .  έκατονταετηρίδα ποιηθείσαι. Τής Αρχαϊκής 
περιόδου, ήτοι τών περί τό 5οο π. X .  χρόνων, ώραίόν 
δείγμα έχομεν τόν Άρκπίωνα τοδ Έ θνικοδ Μου
σείου ’Αθηνών. Τής δέ εύθύς μετά τόν Άπελλή  
περιόδου έχομεν καλά δείγματα πολλά γλυπτά Ανθέ
μια στηλών τών Παγασών, ών « I  λεπιομέρειαι είναι 
βεβαμμέναι.

Ά λ λ ' ΰπάρχουσιν άιάγλυφα μιμούμενα, ή  άνχιγρά- 
φονχα αύχό τοδτο εικόνας περίφημων ζφ γράφ ω ν: 
τοιαδτα είναι τά τοδ ή ρ φ ον  τής Τ ρ ίση ς  (νδν Γκέλμπασι)

21



Γ. Α ριατη Χενκή λ ή κυθος έ ξ  'Αττικής ν υ ν  εν τφ  Μ ουσείφ  τή ς  Β όννη ς, το ν  4 5 0  π. X . περίπου. 
Παρίβταται διά xoUAv χρωμάτων ¿ δονών νββνίας, κννηγών λαγωόν- jiWtov βίναι δ Tácpoc αίποβ καί ίπι το ν  τάφου στήλη, ola τών Παγααών, κοσμούμενη δια ταινι&ν.

τής Λυκίας, εν τφ  Μουσείφ τής Βιέννης ευρισκόμενα, 
κατα τό 400-35«  π. X .  ποιηθέντα.

Κ ? 1 , κ?Τά  τούς Χβόνους των Διαδόχων τοδ Μεγά
λου Αλεξάνδρου άνεπτύχφη ή κατασκευή αναγλύφων 
γρα φ ικ ώ ν  λεγομένων, άτινα μιμούνται μετά πολλής 
έπιτηδεύσεως ζφγραφίας, όντα αύτό τούτο γλυπταί 
δίκονβς.

_ Ετι δε μέχρι, τών εσχάτων ρωμαϊκών χρόνων συνεί- 
θιζον έπί τών μαρμάρινων σα ρκοφ ά γω ν  ν’ άντιγράφωσι 
γλυπτώς εικόνας ζφγράφων.

Εκ τούτων λαμβάνομεν βεβαίως Ιδέαν τϊνά, μάλιστα 
άρτιωτεραν ή έκ ιών άγγείων, περί τής δυνάμεως τών 
ζφγράφων κατά τήν σύνθεσιν καί διάταξιν τών παρα
στάσεων εις τούς πίνακας αύτών- άλλ’  όσον άφορφ εις 
τόν χρωματισμόν καί τήν τεχνικήν μέθοδον ελάχιστα 
ώφελουμεθα προς άσφαλή κρίσιν τής Ζφγραφικής έκ 
των άναγλύφων, καί άν ετι διατηρώσι τάς βαφάς- διότι 
οι βάφοντες αυτά μετεχειρίζοντο βεβαίως ίδιους τρό- 
πίη,ξέ Χω01? ν“  έξαρτήσωσιν Ικ τών αρχετύπων πιστώς 
την διαιαξιν τών χρωμάτων.

Τό αύτό ισχύει προκειμένου καί περί των βεβαμμέ- 
νων πήλινων άγαλματίων, ών άριστα δείγματα είναι αί 
ΤαναγραΤαι κόραι,^εργα τής Δ’ - Γ '  π. X . έκατονταετη- 
ριδος, καί περί τών μεγάλων μαρμάρινων άγαλμά τω ν, 
ατινα πάντα καί πάντοτε ήσαν βεβαμμένα, ελάχιστα 
ομως διετηρησαν τάς βαφάς.
> Οτι η βαφή τών αγαλμάτων ήτο συνήθεια πολύ 
αρχαία, δεικνύουσιν αί άρχάίκαί κάραι τού Μουσείου 
τής Άκροπόλεως Α θη νώ ν, μεταξύ 550-480 π. X . ποιη- 
θεϊσαι και πλουσκος βεβαμμέναι διά τής Ιγκαυστικής 
μεθοδου, περί ής θά γίνη λόγος κατωτέρω.

Κατά τήν λαμπρόν περίοδον δέν έβάφοντο βεβαίως 
τόσον^ ίσχυρώς οί άνδριάντες, άλλ’ εφερον τήν λεγομέ- 
νην γάνω αιν  τά γυμνά τού σώματος, έν φ ή κόμη, τά 
ενδύματα καί αί λεπτομέρειαι τού προσώπου άπεδί- 
δοντο διά χρωμάτων.

Καί έκ τής πολυχρωμίας τών να ώ ν  έλάχισια ώφε
λουμεθα πρός γνώσιν τής Ζφγραφικής· ότι δέ καί τών 
ναών καί μεγάλων οικοδομημάτων αί λεπτομέρειαι 
έβάφοντο_ζωηρώς, καί μάλιστα κατά τήν έγκαυστικήν 
μέθοδον ηδη άπ’ άρχαιοτάτων χρόνων, είναι άπολύτως 
βέβαιον σήμερον. ·

Ε - —  ΑΙ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ !  Φ Α Π Ο Υ Μ

’ Αλλην πηγήν πρός άναγνώρισιν τής άρχαίας Ζ φ 
γραφικής άποτελούσιν αί προσω πογραφ ία! τού Φ αγιούμ  
τής Αίγυπτου, διότι έκεΐ εΰρέθησαν αί πλεϊσται καί 
άρισται.

Είναι δέ αδται μικραί προτομαί έπί ξύλου έζφγρα- 
φημεναι, άποδίδουσαι τήν μορφήν τών άιθρώ πων έν 
τή ζωή, καί τιθέμεναι έπί τής θεσεως τής κεφαλής τών 
ταριχευμένων πτωμάτων αύτών (Είκών Δ).

Κατ’ άρχάς άπεδόθη εις αύτάς μεγίστη σημασία: 
εθεωρηθησαν έργα τών χρόνων τών Πτολεμαίων, ών 
μαλισια διέκρινάν τινες καί τάς προσωπογραφίας.

Ά λ λ ’̂ άπεδείχθη υπό των κ. κ. W ilcken καί Flinders 
Petrie ότι έποιήθησαν μεταξύ τού 150 καί 35« μ. X .· 
είναι άρα καί τών τοιχογραφιών τής Πομπηίας πολύ 
μεταγενέστεροι, Ι ι ι  δέ κοιτά χειρωνακτικά έργα, μή 
οτηριζομενα έπί αρχετύπων μεγάλων ζφγράφων, άλλά 
τα χαρακτηριστικά τών άποθανόντοίν άποδίδονια, πολ- 
λακις μεθ’ Ικανής επιτυχίας καί τέχνης.

Έ κ  τών έργων τούτων μανθάνομεν δπωσδήποτε πώς 
ήσκεϊτο περίπου ή έπί ξύλου έγκαυστική, καί οποίαν 
τινα οψιν παρουσίαζον αί ουτω γραφεϊσαι εικόνες τών 
μεγάλων ζφγράφων, ιδίως τής Δ ' καί Γ ' π. X .  έκατον- 
ταετηρίδος^ ωμοίαζον δήλα δή κατά πολύ πρός τάς 
σημερινας ελαιογραφίας, όποιας ούδείς αρχαίος ζφ · 
γράφος έγραψε.

Πάντως ό^ιως δεν πρόκειται νά στηρίξη τις σοβαράν 
κρίσιν περί ενός Άπελλοϋ επί παραδείγματι έπί έργων 
τοσούτον μεμακρυσμένής περιόδου, ούδέ νά κρίνη περί 
τής έγκατστικής^ένός Παυσίου ή Νικίου έπί τή βάσει 
αυτών, άθεξίως ώς έπί τό πολύ Ιγκεκαυμένων.

Σ Τ .  — ΑΙ Γ Ρ Α Π Τ Α !  Σ Τ Η Λ Α Ι

"Αφήκαμεν τελευταίαν τήν σπουδαιοτάτην καί τά 
μαλιστα πολύτιμον πηγήν πρός άναγνώρισίν τινα τής 
άρχαίας Ζφγραφικής.

Τούτην άποτελούσιν αί γραπτοί στήΧαι, ήτοι at άπ’ 
ευθείας έπί^ τού μαρμάρου γραμμένοι πολύχρωμοι 
εικόνες, ών άριστα xui σχεδόν μοναδικά δείγματα άπο- 
τελοΰσιν αί τών Παγασών.
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Διότι άλλαι όμοιαι έν Α ττική, έν ταΐς νήσοις τού 
Αιγαίου, έν Θεσπιαϊς, Ή ρακλείφ καί Πομπηΐφ, και 
τελευταΐον έν Άλεξανδρείρ. εύρεθεϊσαι, μόνον τά περι
γράμματα τών μορφών καί έλάχισια ΐχντ^βαφών δια- 
τηρούσιν, είναι δ ' αί πλεϊσται άρχαϊκής η αρκούντως 
μεταγενεστέρας περιόδου.

"Ο τι αί στήλαι αύται άποτελοϋσι τήν άρίστην πηγήν 
τής Ζφγραφικής, άποδεικνύεται πρώτον μέν έκ τού οτι 
είναι σύγχρονοι τών μεγάλων Ζφγράφων, ώς ποιηθει- 
σαι μεταξύ τού 5 °°-1 " ·  X -, δεύτερον έκ τού ότι σχε
δόν π&σαι έγράφησαν διά τής εγκαυστικής  ̂μεθόδου 
κατ’ άνάγκην, δι’  ής ακριβώς έποιήθησαν τά πλεϊστα 
εργα πάντων τών ζφγράφων άπό τοδ Πολυγνώτου και 
έφεξής, καί τρίτον έκ τού ότι αύτό τούτο όμοιας γρα
πτός σιήλας έγραψαν καί πολλοί ιώ ν αρίστων ζφγρά
φων τής Άρχαιότητος.

Τού τελευταίου παραδείγματα αναφέρει ο Πλίνιος, 
λέγων ότι ό  Όκταβιανός Αύγουστος τφ  29 π. X -  
ένετύπωσεν έπί τών τοίχων τού Βουλευτηρίου τής 
'Ρ ώ μης τήν Ν εμέαν, είκόνα αναθηματικήν έπί μαρ
μάρου, εργον τού περίφημου ζφγράφου Ν ικ ίου , καί 
τόν ΓΧ ανχίω να  καί Αρίστιππον, είκόνα έπιτύμβιον 
πιθανώς, έπί μαρμάρου έπίσης γεγραμμένην, έργον 
τού ζφγράφου. Φ ιΧ οχάρους.

Καί ό Παυσανίας αναφέρει ότι είδε σφζομένας 
ήδη τφ  ι 6ο μ. X .  επιτύμβιους γραφάς, οΐαι τών 
Παγασών, τού ίδίου Νικίου ένΤριτείρ τής Ά χαΐας, 
καί άλλων ζφγράφων όμοιας έν Γαίφ τής Ά χα ΐας, 
έν Σικυώνι, έν  Μαντινειφ, έν Ά θήναις.

ΤοιαΟτα παραδείγματα μεγάλων ζφγράφων, οΐτι- 
νες έγραψαν έπί μαρμάρου εικόνας, συνέλεξαν οί 
κ. κ. W inter καί Six, πλεϊστα δέ καί ήμεϊς έν τή 

'μνημονευθείση πραγματεία ημών έν τή 'Α ρχαιολο
γική Έ ψ ημ εριδι τού 19θ8 σελ. ι - 6ο.

Ιδο ύ  δέ τίνες ζφγράφοι έποίησαν, κατά τάς ανω
τέρω έρευνας, εικόνας εις τό μέγεθος περίπου καί 
κατά τήν μέθοδον τών Παγασιτικών: έκιός τού 
Ν ικίου  καί ΦιΧοχάρους ο  Π α ν α ία ς ,  b  Ν ικ ό μ α χ ο ς , 
αύτός ό  Ά π ε λ λ ή ς ,  πιθανώτατα δ ’ ό Μ ίχ ιο ν ,  6 
Π α ρ ρ ά σ ιο ς , ο  ’Αριστείδης, ό Π ρ ιο τ ο γ έ ν η ς ,  ό  Τι
μάμαχος, ό Ά ν τ ί δ ο τ ο ς ,  ό  Ά ν α ξ ή ν ω ρ ,  ίσως και ο 
’Α π ο λ λ ό δ ω ρ ο ς , Ζ ε ΰ ξ ι ς ,  Ε ν π ο μ π ο ς ,  Σ ιμ ό ς ,  Θ έω ν, 
θ έ ω ρ ο ς ,  Τ α υ ρ ία κ ο ς , " Α β ρ ώ ν ,  Δ ε ο ν τ ίο κ ο ς ,  Σ ι μ ω 
ν ίδ η ς ,  ή ζφγράφος Κ α λ υ ψ ώ  κτλ.

Ά λ λ ’ έντός τών ονομάτων τούτων περιλαμβά
νεται ό,τι άριστον καί τελειότατον παρήγαγεν ή 
άρχαία Ελληνική Ζφγραφική άπό τού Πολυγνώτου 
μέχρί τών έοχάτων άναλάμψεων αυτής.

Ζ. — Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α

Τις λοιπόν κατά ταύτα δύναται ν'άποκλείοη τήν 
πιθανότητα ότι τινές τών Παγασιτικών γραφών άντι- 
γράφουσιν ή μιμούνται εικόνας τών άνωτέρω ζφ 
γράφων ;

Έ ξ  άλλου τίς θέλει έκφράσει πλέον τήι· άπελπίζου- 
σαν θεωρίαν ότι άπωλέσθησαν διά παντός δι’ ημάς τά 
έργα τών μεγάλων 'Ελλήνων ζφγράφων, ή ότι δέν θα  
δυνηθώμεν ή έν αύταΐς ταϊς Παγασαϊς καί τή λοιπή 
Θεσσαλιφ, ή αλλαχού ν’  άνεύρωμεν στήλην τινα καλώς 
σφζομένην καί φέρουσαν ΰπογεγραμμένον_ τό ονομα 
ενός τών άνωτέρω μεγάλων καλλιτεχνών, οΐτινες πολ- 
λάς βεβαίως τοιαύτας εικόνας έγραψαν;

Η . — Η Ζ Ω Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η  ΠΑΡΑ Τ Ο Ι Σ  Θ ΕΣΣΑΛΟΙΖ

. Τήν άνωτέρω πιθανότητα ενισχύει ,τό γεγονός, κ αθ’δ 
ού μόνον έν Παγασαϊς, άλλά καί καθ’άπασαν τήν Θεσ
σαλίαν ευρομεν έν καθολική χρήσει τήν συνήθειαν 
τού νά κοσμώ σι τούς τάφους διά γραπτών πολύχρωμων

στηλών, σπανιώιατα δέ δι’  άναγλύφων, έτι δέ ν άνα- 
θέτωσιν εις τά ίερά αύιών καί πολλάς μαρμαρίνας 
πλάκας μετά γραπτών παραστάσεων.

Τ ό δέ σπουδαιότατον είναι ότι τήν πάτριον ταυτην
συνήθειαν, ήτις έκ σχετικών ανακαλύψεων φαίνεται 
ότι Ιπεξετείνετο μέχρι Μακεδονίας καί Θρφκης, διε- 
τηρούν οί θεσσαλοί καί μακράν τής εαυτών πατρι- 
δ ο ς : Ικ  τών έν Άλεξανδρείφ εσχάτως εΰρεθεισών 
ό}ΐοίων γραπτών στηλών αί πλεϊσται άνηκουσιν εις 
Θεσσαλούς. ,

Ά λ λ ά  καί επιγράμματα τινα τής Ανθολογίας περι- 
γράφουσιν όμοιας στήλας άνηκούσας είς Θεσσα
λούς, οΐτινες έν γένει παρετηρήσαμεν ότι έξαιρειι- 
κώς ήγάπων τήν ζφγραφικήν, ώ ς περίπου οί Τυρρη- 
νοί, παρ’  οίς έπίσης ήτο έν χρήσει ή έκ μαρμάρου 
Ζφγραφική. _ , ,  .

Διότι καί ναοί καί ήρφα, καί τάφοι και οικιαι, και

Δ . Δ ύο  προαωπογραφίαι έπί ξύλου έγκ α νσ ιικ ώ ς  γεγραμμίναι 
καί ποΧνχρόμως.

ΈκΦαγιΟύμ τής Αίγυπτου."£«γο τήςΒ'-Δ' μ-Χ. έκατονταττηβίδος.

στοαί καί άλλα οικοδομήματα εΰρέθηοαν έν Θεσσαλίρ, 
φέροντα δαψιλή καί ζω ηρ ά χρώματα, οπερ δέν πορα- 
τηρεϊται έν τοιαύτη άφθονίφ άνά τόν λοιπόν Ελληνι
κόν κόσμον, καίτοι τό πολύ τούτου είναι γνωστότε- 
ρον τής άπ’ ολίγων μόλις έτών γινωσκομένης άρχαίας 
Θεσσαλίας.

© .—  ΑΙ Σ Τ Η Λ Α Ι  Τ Ω Ν  Π Α Γ Α Σ Ω Ν  ΚΑΘ ’ Ε Α Τ ΤΑ Σ

Έ ξετάζω ν τις ώς ούνολον τάς σιήλας τών Παγασών 
εύρίσκει ότι είναι έργα χειρωνακτικά, ποιηθέντα μεταξύ 
300 καί 5 °  π. X . Τούτο άκριβώς δεικιύει ότι οί έν Π α- 
γασαΐς ζφγράφοι εΐχον πρό οφθαλμών πρότυπα ση
μαντικών καλλιτεχνών έξ ών ήντλουν.

Ύπηρχον βεβαίως καί οί άνευ προτύπων^ εργαζό
μενοι, άλλά τά έργα αύτών διακρίνονται εύκόλως διά 
τά σφάλματα περί τήν άπόδοσιν τών λεπτομερειών 
τών μορφών, καί τήν άδυναμίαν περί ποικίλα ζητή
ματα, ώς καί τήν αδεξιότητα κατά τήν έγκαυσιν καί 
τόν χρωματισμόν.

Ά λ λ ' ότι μεταξύ τών ζφχραφιών τών Παγασών
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ύπάρχουσιν έργα πολλοΟ λόγον άξια, δεικνύοντα κα
λαισθησίαν, λεπτότητα, άσχησιν και δεξιότητα. ε 'ς  τ ε  
τήν σϋνθεσιν, είς τόν χρωματισμόν καί τήν ξγκαυοιν, 
ούδείς δνναιαι ν’ άρνηθή.

Έ τ ι  δέ μάλλον τινά τούτων δύνανται νά όψιοθωσιν 
εις άξίαν καλλιτεχνημάτων, ω ς  ή  είχών τής Φίλος 
καί μάλιστα ή τής άρτιτόκου γυναικος.

Ρ Ο Δ Ο Λ Φ Ο

Τ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α

Μέ ΐά  βιβλία ταύτα, τα δποΐα παρ’  δλον τό 
πλήθος αύτών έπροτιμήσαμεν νά άπαριθμή- 

σωμεν όλα σχεδόν, εις τήν άκρίβειαν μάλλον ή 
εις την εύαρεστησιν των άναγνωστών χαρι- 
σθέντες, άνέπτυξεν εύγλώττως καί διεσαφήνισε 
μετ’  έξάρσεως πάντοτε καί ίσχυράς διαλεκτικής 
τήν γνωσιολογικήν του θεωρίαν καί επί τή βά
σει αύτής τό δλον σύστημά του ό Όϋκεν. Ή  
νέα αύτη φιλοσοφική άντίληψις του κόσμου, έπί 
τής κορυφής τής οποίας πλανάται, κατά τήν δμο- 
λογιαν αυτοΰ του ίδίου, ή Ιδέα τής δημιουργίας 
νέου άνθρώπου καί νέου πολιτισμού, είναι άκόμη 
έν τή γενέσει καί τη διαπλάσει της. ι

Διά τούτο, πρό τής άπονομής τού βραβείου 
Νόμπελ είς τόν “Οϋκεν, δυνάμεθα νά εϊπωμεν, 
δτι δχι μόνον τό σύστημά του άλλα καί αύτό τό 
δνομά του ήτο άγνωστον είς ευρυτέρους κύκλους 
έξω τής Γερμανίας. Καί πρέπει νά θεωρηθή ώς 
μία από τάς σπουδαίας πρός τόν πολιτισμόν 
υπηρεσίας τού βραβείου Nobel καί τή ς ’Ακαδη
μίας τής Στοκχόλμης ήτις άπονέμει «ύτό, δτι 
ήλθε σήμερον νά επιστήση την προσοχήν δλου 
τού κόσμου είς τόν μετριόφρονα καί συμπαθή 
φιλόσοφον τής Ίένας, τού οποίου ή διανόησις 
θα άποτελέση ισως εν τών φωτεινοτάτων ση
μείων εν τη ίστορίρ τής φιλοσοφίας.

Τής διανοήσεως ταύτης θέλομεν να δώσωμεν 
δσον τό δυνατόν άπλήν καί περιεκτικήν είκόνα 
είς τούς “Ελληνας. Δυστυχώς τό μέγιστσν μέρος 
τού κοινού διατελεΐ πολύ μακράν άπό τήν συ- 
βαράν διανοητικήν κίνησιν τών πολιτισμένων 
χωρών. Δεν είναι εδώ ή κατάλληλος στιγμή νά 
είσέλθωμενείς λεπτομερείας. ’Αλλά πόσον είναι 
δύσκολον νά κατανοηθώσιν αί βάσεις καί ή διε
ξαγωγή καί τα άποτελέσματα τής ’Οϋκενικής 
φιλοσοφίας, δταν είναι εν πολλοΐς άγνωστος 
παρ’  ήμίν ή εδρυτάτη πάλη τών Ιδεών ή διεξα
γόμενη έν ταΐς χώραις τού πολιτισμού, δλα τά 
μεγάλα κοινωνικά καί Ιδεολογικά γεύματα διά 
τής συγκρούσεως καί τού άγώνος τών οποίων

’ Τέλος. «Παναθήναια» 28 Φεβρουάριου.

Ιργον δυνάμενον ν' άνταγωνισθή προς άριστα; εικόνας 
τής ’Αναγεννήσεως τής Ζωγραφικής.

Π ρός τοϋτοις είναι πιθανώτατον δτι έν Παγασαϊς 
είργάσθησαν πρός γραφήν ιώ ν  «ύρεθεισών στηλών καί 
Χ ικ νώ νιο ι τεχνϊται, ως λέγομεν κατωτέρω έν τη Ίστο - 
ριρ, τής Ζφγραφικής καί έν τοίς καθ’  έκαστον έν τή 
περιγραφή τών στηλών.

Α . Σ . Α Ρ Β Α Ν ΙΤ Ο Π Ο Υ Λ Λ Ο Σ

Σ  Ο Υ Κ Ε Ν *

προάγεται ή άνθρωπότης, δταν καμία τάξις άν· 
θρώπων δεν έχη συστηματοποιήσει καί διευκρι- 
νήσει άκόμη ιδέας καί άρχάς επί τή βάσει τών 
όποίων νά προσπαθή νά άντιληφθή δλα τά φαι
νόμενα τής ζωής καί δή καί τά πνευματικά. 
Διά τούτο θά προσπαθήσωμεν μέν νά δώσω
μεν ίδέαν τινά τού συστήματος τού “Οϋκεν, θά 
συστήσωμεν δμως συγχρόνως είς πάντας έκεί- 
νους, δσοι δεν έπιθυμοΰσι νά έχωσιν έν τή δια- 
νοίφ των μόνον άτελεΐς Ιδέας περί πάντων, νά 
μή άρκεσθώσιν είς τά έμά άλλά νά προσπαθη- 
σωσι διά συστημαιΐκωτέρας μελέτης νά κατα- 
νοήσωσιν ουσιαστικός καί τήν δλην πνευματικήν 
κίνησιν τής Εύρώπης καί τόν “Οϋκεν.

'Ο “Οϋκεν δρμαιαι άπό τήν κριτικήν έξέλεγξιν 
τών μέχρι τοΰδε αποτελεσμάτων τής φιλοσο
φικής θεωρίας. ’Ενώπιον τού φιλοσοφούντος 
άνθρωπου ήγείρετο πάντοτε ή μεγάλη, αίωνία 
καί άνυπέρβλητος άντίθεσις, υποκείμενον — άντι- 
κείμενον, ψυχή —  σώμα, εσωτερικός κόσμος— 
εξωτερικός κόσμος, τοπική εκτασις— συνειδητή 
ένέργεια. Τό σπουδαιότατον πρόβλημα ήτο ή 
ύπερνίκησις τής άντιθέσεως, ή άρσις τού χά
σματος, ή καιανόησις τού έξω κόσμου υπό τού 
νοοΰντος έγώ καί έξηγησις τής σχέσεως αύτών. 
Άλλά άλλοι μέν τών φιλοσόφων έλαβον ώς 
αφετηρίαν τό υποκείμενον, τό νοούν έγώ καί έκ 
τούτου προσεπάθησαν νά έρμηνεύσωσι τό πάν 
ftai ή τάσις. «ύτη έγέννησε τά ποικίλα Ιδεολογικά 
συστήματα (Intellektualismus, Idealismus). 
Άλλοι δέ φιλόσοφοι ώρμήθησαν άπό τού άντι- 
κειμένου, άπό τού εξωτερικού κόσμου καί ή 
φορά αύτη παρήγαγε τά συστήματα τής φυσικής 
φιλοσοφίας (Naturalismus, Realismus). Άλλά 
οδδετέρα τών μεγάλων τούτων διευθύνσεων 
έν τή φιλοσοφίρ: υπερέβαλε τελεσφόρως τήν 
άρχικήν άντίθεσιν. Καί ή μέν υποκειμενική 
φιλοσοφία άποσπασθεΐσα τής πραγματικότητος 
έφθασε μέχρι τού νά άρνηθή τό δυνατόν τής 
γνώσεως τών πραγμάτων ή και πάσαν δνιότητα 
είς αδτά, ή δέ άντικειμενική φιλοσοφία θεωρή- 
σασα ιόν νοούντα άνθρωπον ώς άπλοΰν τμήμα 
τής φύσεως, έφθασε μέχρι τού νά έξηγή πάντα 
τά φαινόμενα τού τε Ισωτερικού καί έξωτερικού

βίου τών άνθρώπων ώς άπλας μηχανικός λει
τουργίας τών δλικών μορίων.

'Ο  “Οϋκεν κατακρίνει εξ ίσου άμφοτέρας 
τάς τάσεις ταύτας καί φρονεί, δτι ή φαινομε- 
νικώς άνυπέρβλητος έκείνη άντίθεσις δέν έγκειται 
εις τά πράγματα, άλλ’  είναι σφάλμα τής γνω
στικής τού άνθρώπου μεθόδου. Έ φ ’  δσον ό 
άνθρωπος προσπαθεί μόνον διά θεωρίας δρμώ- 
μενος άπό τό υποκειμενικόν έγώ, ή μονον 
δι* άπλής έμπειρίας όρμώμένος άπό τόν έξω 
κόσμον, νά γνωρίση τά πράγματα, είναι αδύ
νατον νά εύρη πλήρη, συνεπή, δσον τό δυνατόν 
Ικανοποιητικήν ερμηνείαν τών φαινομένων τής 
φύσεως καί τής ζωής.

Ό  άνθρωπος πρέπει νά είσέλθη είς τήν ροήν 
καί κίνησιν τών πραγμάτων, ώς πράγμα και 
αυτός, νά μετάσχη τών φαινομένων, ώς φαινό
μενου, ώς ζών οργανισμός, ώς μέρος τής παγκο
σμίου λειτουργίας τής ζωής καί άπό τής ζωής 
νά προσπαθήση νά κατανόηση· τήν ζωήν, τήν 
κίνησιν τών πραγμάτων, τούς νόμους αύτών, 
τήν ύπόστασιν αύτών.

Μόνον έμβαθύνοντες είς τήν ζωήν, θά ύπερ- 
νικησωμεν την φαινομενικήν άντίθεσιν υποκει
μένου καί άντικειμένου, καί τότε θά σχηματίσω- 
μεν καθαράν έννοιαν τού είναι καί τής σχέσεως 
αυτού πρός τά πράγματα. Ή  ζωή είναι ή εμπει
ρία, άπό τής δποίας θά δρμηθώμεν, ή δέ ποικι- 
κιλότροπος Ικδήλωσις τής λειτουργίας αύτήςεν 
τή ίστορίρ τής άνθρωπότητος, ή κοσμοϊστορική 
εμπειρία, είναι τό δεδομένου, διά τής επεξεργα
σίας τού όποιου θά άναζητήσωμεν την λυσιν 
τών προβλημάτων τής γνώσεως καί πάντων τών 
πρός τούτο συναφών.

Τί είναι λοιπόν ή άνθρωπίνη ζωή ; ΙΙώς έμ- 
φανίζεται ή λειτουργία αύτής έν τφ κοσμοϊ- 
στορικφ τουτψ δεδομένφ; Είναι άπλή τις καί 
ομοιό[ΐορφος λειτουργία, αενάως έπαναλαμβα- 
νόμενον φαινόμενου υλικόν παράλληλον πρός 
τά λοιπά έν τή φύσει, ή μήπως εν αύτή τή 
ζωή γεννώνται άνάγκαι, αντιθέσεις, άγώνες, και 
έμφανίζεται είς πόθος πρός βαθυτέραν πλήρη 
καιάληψιν τού χαρακτήρος αύτής, μία τάσις πρός 
έσωτερικήν μεταβολήν; ’Εάν σνμβαίνη τό πρώ
τον, πάσα φιλοσοφία πέραν^τής μηχανικής^έξη- 
γήσεως τών φαινομένων είναι περιττή. ’Εάν 
συμβαίνη τό δεύτερον, δχι μόνον αί κατά μέρος 
έκδηλώσεις, άλλά ολόκληρος ή ζωή παρουσιάζε
ται πρό ήμών ώς πρόβλημα, τού οποίου ή λυσις 
είναι τό θέμα τής φιλοσοφίας. Λοιπον η έρευνα 
τής ζωής έν τή Ιστορική έμπειρίφ τής άνθρωπό
τητος άποδεικνύει, δτι αύτή δέν είναι άπλοΰν 
φαινόμενου. Ό  άνθρωπος είναι βεβαίως μέρος 
τής φύσεως, ή ζωή του εν τή φύσει έχει τήν 
άρχήν της καί ώς έκ τούτου συμμετέχει τού παγ
κοσμίου περί ύπάρξεως άγώνος. Ή το  λάθος 
δλου τού παλαιοτέρου Ιδεαλισμού, δτι παρεγνώ-

ριζε τό γεγονός τούτο καί ήρνεΐτο είς τήν φύσιν 
πάσαν σημασίαν. Ή  πρώτη βαθμίς τής άνθρω- 
πίνης ύπάρξεως είναι ή φυσική. Ή  ύλη κατέχει 
τόν άνθρωπον δλόκληρον τελείως, έν αύτή κινεΰ- 
ται καί ζή, αί άνάγκαι αύτής διεισδύουσι μέχρι 
τών μυχιαιτάτων καί διευθύνουσι πάσαν ένέρ- 
γειάν του. Ό  άγων τής αύτοσυντηρησίας τόν 
περιβάλλει πανταχόθεν καί τόν παρακολουθεί 
αενάως’ δλα τά ψυχικά φαινόμενα, τά συναισθή
ματα, ή χαρά, ή λύπη, είναι φαινόμενα ύλικά. 
Ή  ψυχή λειτουργεί διά τού μηχανισμού τής 
προσλήψεως. Πάν δ,τι προάγει καί στηρίζει τόν 
άνθρωπον είς τόν άγώνα τής ύπάρξεως, προξενεί 
χαράν καί θεωρείται καλόν πάν δ,τι αδυνατίζει 
και κωλύει αυτόν, προξενεί λύπην καί θεωρείται 
κακόν. Ά π ό  τήν πρώτην, τήν φυσικήν ταύτην 
βαθμίδα, έξεκίνησεν δλη ή άνθρωπότης, «αί μέ
χρι σήμερον δ μέσος δρος εύρίσκεται άκόμη έν 
τφ σταδίω τούτψ. Έ ν  τή βαθμίδι ταύτη ή έλευ- 
θερία περιορίζεται πανταχόθεν, ό άνθρωπος κι
νείται υπό φυσικών ένστικτων καί έξωτερικών 
έλατηρίων, ών τό σπουδαιότατον καί ίσχυρότατον 
είναι τό συμφέρον. Έ ν τούτοις είς τό σημείου 
τούτο αίσθάνεται ό άνθρωπος πίεσιν αίωνίαν, 
σπουδαίου τι έλλείπει άπό τήν ύπαρξίν του, μία 
αγωνιώδης τάσις πρός «ύθυπαρξίαν καί αύτοτέ- 
λειαν κατέχει αυτόν. Ή  κοσμοϊστορική Ιμπειρία 
τής ζωής δεικνύει, δτι άκριβώς έν τή βαθμίδι 
ταύτη γεννώνται άντνθέσεις τινες, διαμορφώσεις 
τής ζωϊκής λειτουργίας καί μεταβολαί τοιαΰται, 
αϊτινες τείνουσι νά έξέλθωσι τής φυσικής άλλη- 
λουχίας, ή ζωή παρά τισιν άτόμοις ή καί έν^τφ 
συνόλφ άρχίζει νά έσωτερικεύεται, προσπαθεί νά 
άποσπασθή άπό τήν άπόλυτον κυριαρχίαν τής 
υλικής φύσεως. Ό  πόθος οΰτος πρός έσωτερικο- 
ποίησιν, πρός άπελευθέρωσιν, πρός Ικπνευμά- 
τωσιν τής ζωής είναι ή έμφάνισις τού νΟητικού 
βίου (Geistesleben) έν τή ίστορίςτ

Ή  δράσις τού άνθρώπου δέν περιορίζεται 
πλέον μόνον είς τήν αύτοσυντηρησίαν. Έχομεν 
παραδείγματα πλεΐστα, δτι φθάνει μέχρις αύτο- 
θυσίας διά σκοπούς κοινωνικούς, διά τό άγαθόν 
τών άλλισν. Ούτως ή λειτουργία τής ζωής προσ
παθούσα νά Ιξέλθη άπό τήν άπλήν συνάφειαν 
πρός τά πράγματά, νά στραψή πρός έαυτην καί 
νά σχηματίση μίαν ενότητα, άντιδρρ είς τάς έξω- 
τερικάς Ιπιδρσσεις, καί είς τά άπλά συμβεβηκότα 
τής ζωής εισέρχεται ολίγον κατ’  δλίγον αυτό
βουλος ενέργεια. Τούτο είναι γεγονός ιστορικόν, 
διαπιστούμενον ύπό ποικιλωτάτας διαβαθμίσεις, 
εϊς τινα μέν άτομα είς μέγαν βαθμόν, είς τό 
συνολον δέ δλιγώτερον καί μέ βραδεΐαν πρόοδον.

Ή  φυσική ύπαρξις γίνεται μέσον. Απέναντι 
ταΰ βασιλείου τής φύσεως ή άνθρωπότης δη
μιουργεί τό βασίλειον τού πολιτισμού. Έν^τή 
άγρία πάλη τής φυσικής ύπάρξεως προβαίνει 
βαθμιαίος έν νέον είδος πραγματικότητος, μία
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υψηλότερα βαθμίς τής ζωής, ή νοητική ζωή. 
Συγχρόνως προβαίνει και ή γνώσις. Έ ν tfj φυ
σική βαθμίδι δεν υπάρχει Ιπίγνωσις τών πραγ
μάτων, άλλα μόνον απλή γνώσις τών δρων τού 
βίου. Ή  τελεία γνώσις, ή Ιπίγνωσις (das Er
kennen) είναι δυνατή μόνον Ιν τφ νοητικφ βίφ. 
’Αλλα πριν ή προχωρήσωμεν είς τήν άνάλυσιν 
τής εννοίας τοΰ νοητικοΰ βίου, δφείλομεν νά 
τονίσωμεν τόν καίίαρώς εξελικτικόν χαρακτήρα, 
ύφ’ δν νοείται ή Ιμφάνισις αυτού Ιν τή άνθρω- 
ποτητι. Ο παλαιοτερος ιδεαλισμός πάντοτε ύπέ- 
θετεν, δτι είς τήν άνθρωπότητα, έν πάση βαθ- 
μίδι και καταστάσει τής ζωής, είναι δεδομένος, 
έτοιμος, τέλειος δ νοητικός βίος καί τό νοητικόν 
είναι.'Γούτο διαρρήδην άντικροΰει ό “Οϋκεν. Ό  
κόσμος δεν είναι τελειωμένος, έτοιμος, ούτε ή 
άνθρωπότης, ό νοητικός βίος δεν είναι δεδομέ
νος, αλλά ή ζωή κινείται πρός αυτόν, αγωνίζεται 
προς κατάκτησίν του. "Οσον περισσότερον νικά- 
ται καί κατακτάται ή Ιξωτερική φυοις, τόσον 
περισσότερον Ιμφανίζεται ό νοητικός βίος. Άλλα 
δπως ή δλη ζωή, οίίτω καί ή νοητική, είναι πρό
βλημα. Πού Ιμφανίζεται; πώς δρρ; ποια τά 
δεδομένα της, ή έννοιά της; "Επειτα, πώς συμ
βιβάζεται με τήν φυσικήν βαθμίδα, πώς ύπερ- 
νικρ τήν άντίθεσιν υποκειμένου καί αντικειμέ
νου, πώς φέρει είς τήν γνώσιν;

Έ ν φ  6 φυσικός βίος είναι παράθεσις φαινο
μένων, τά όποια επεξεργάζεται ό μηχανισμός 
τής προσλήψεως, ό νοητικός είναι εν δλον, μία 
άνωτέρα ενιαία πραγματικότης, τής οποίας τε
λεία Ιμφάνισις εν τή ζωή είναι ή δημιουργία 
(Schaffen), ή μόρφωσις νέας δντότητος (die 
Wesensbildung-), Ό  νοητικός βίος ενυπάρχει, 
δπου δ άνθρωπος άπαλλαχθή άπό τό ένστικτον 
τής αυτοσυντηρησίας διά σκοπούς γενικωτέρους 
καί ούσιαστικωτέρους. Έ ν πρώτοις τοιούτον στά- 
διον είναι ή ήάική. Ή  φύσις ποτέ δεν όδηγεΐ 
τον άνθρωπον είς τήν ήθικήν τήν υπηρετούσαν 
γενικωτέρους σκοπούς. Τί μάς άποδεικνύει ή 
Ιρευνα τής άνθρωπότητος; δτι εν τή φυσική 
βαθμίδι ή μόνη κινούσα δύναμις είναι τό συμ
φέρον. Τό συμφέρον δέν επιδεικνύει εΐς τούς Αν
θρώπους σκοπούς πέραν τόΰ κύκλου τής ζωής 
των, <άλλά πλεονεκτήματα καί άπειλάς. ’Ακρι
βώς δ θαυμασμός, τόν όποιον εκφράζει ό συνή- 
θης άνθρωπος, διά τας δλίγας Ικείνας στιγμάς, 
καθ ας άτομα ή λαοί έδειξαν φρόνημα ήρωϊκόν 
καί αυτοθυσίαν, περιέχει καί τήν κρίσιν διά τήν 
ήθικήν κατάστασιν δλης τής άλλης άνθρωπό
τητος. Ακόμη και Ιν τή πολιτεία, Ιν τή κοινωνία, 
Ιν τή τέχνη καί Ιν τή Ιπιστήμη, τών περισσό
τερων ανθρωπων ό πόθος δεν' τείνει πρός τό 
πράγμα, άλλα πρός τά πλεονεκτήματα, άτινα 
πηγάζουν Ιξ αυτού διά τό άτομον, Πολλάκιςκαί 

περιπτώσεις αυτοθυσίας υπέρ γενικωτέρων 
σκοπών βαθυτέρα ερευνά άποδεικνύει, δτι εκί-

νησαν τόν άνθρωπον Ιλατήρια Ιγωϊστικά. Παν- 
ταχού ή έκτασις τού ανθρώπου μέσα εις τό ίδι- 
κόν του Ιγώ. Τόσον Ισχυρά κρατεί αύτόν ή 
φύσις καί τόν άναγκάζει νά τήν ύπηρετή. Ό  
νοητικός βίος, καί αν Ιμφανίζεται, είς ιό στάδιον 
τούτο είναι άπλούς συνοδός τών φυσικών Ιλα- 
τηρίων. Ή  φύσις μάς άρνεΐται τά μέσα πρός 
κατάκτησίν τών ιδεωδών.

Λοιπόν πού είναι ή σωτηρία; ’Ή  πρέπει νά 
μήν ύπάρχη είς τήν ψυχήν μας ό πόθος τής 
τελειότητας, τής άληθείας, τής ουσιαστικής ζωής, 
τής αγάπης καί ήμεΐς νά περιορισθώμεν είς τό 
νά ειμεθα άπλδ μηχανικά φαινόμενα, ή πρέπει 
νά δημιουργηθή νέα πραγματικότης, νέος βίος 
μέ τήν κατανίκησιν, ¡ιέ τήν άνατροπήν τής άπλής 
φυσικής ζωής, μέ τήν άπόλυτον κυριαρχίαν τής 
νοητικής.

Αύτή ή Ισωτερική μεταβολή τού βίου ύπερ- 
νικρ τήν άντίθεσιν τού έσω καί τού έξω κόσμου, 
τού εγώ καί τής φύσεως, χωρίς νά Ικμηδενίζεται 
ή φύσις. Ούτω διά μέσον μιάς άρνήσεως φθά- 
νομεν εΐς τήν θετικήν δημιουργίαν νέου νοητι- 
κοΰ περιεχομένου τής ζωής. ’ Εδώ έγκειται ή 
άπολΰτρωσις. Άλλ’  ή άνάβασίς τής άνθρωπό
τητος είς τήν νέαν ζωήν είναι βαθμιαία, καί είς 
τήν άπολύτρωσιν ταύτην φθάνει τό καθ’  έκα
στοι' άτομον, δταν άπαρνηθή τήν μικρότητα 
άτο[ΐικού εγώ. Τότε άκριβώς κυριαρχεί καί ή 
άληθής ηθική, ή οποία δέν τείνει πλέον είς τήν 
φυσικήν αύτοσυντηρησίαν, άλλ’  ύπηρετεΐ τους 
γενικούς σκοπούς τής ζωής. 'Η  φωνή, ή Ισωτε- 
ρική άπαίτησις μιάς τοιαύτης ηθικής ήκούσθη 
πάντοτε Ιν τή άνθρωπότητι, καί δπου κατώρθωσε 
νά φθάση είς κυριαρχίαν, Ιπλήρωσε τήν ζωήν άπό 
ήδονήν, άγάπην, χαράν. Ή  ήθική αυτη είναι 
Ανεξάρτητος άπό τήν προαίρεσιν τού καθ’  έκα
στον ατόμου, είναι ύπεράνω δλων καί μέσα είς 
δλους, είναι αληθινή Ιμφάνισις του νοητικοΰ 
βίου. Καί εν φ  εν τή φύσει κυριαρχεί δ άγών 
δλων καθ’  δλων, ό άγριος Ιγωϊσμός, εν τφ νοη- 
τικφ βίφ άναπτύσσεται δχι πλέον ή Ιξ Ινστίκτου 
Αγάπη, ή φυσική έλξις, άλλα ή μεγάλη, ήρωϊκή 
άγάπη, ή αγάπη τών θρησκειών, ή αγάπη Ινός 
Χριστού. Τοιαύτην σημασίαν κατέχει εν τή Ό ϋ- 
κενική διανοήσειή ήθική, ώστε κατ’ άρχάς τό σύ
στημά του ώνομάσθη υπό τινων ή θικός Ιδεαλισμός.

’Αλλ’  Ικτός τής ήθικής άλλα περιέχοντα, Ιν 
οίς άΐ’απτύσσεται δ ΐ’οητικός βίος, είναι ή καλ
λιτεχνία, ή επιστήμη, ή κοινωνική δράσις. Είς 
παν είδος τέχνης ή επιστήμης εν διαφόρφ περιε- 
χομένφ δύναται νά δημιουργηθή διά τών δυ
νάμεων τοΰ νοητικοΰ βίου ή νέα πραγματι
κότης. Ή  αλήθεια, τό ώραίον, τό δίκαιον γί
νονται σκοποί υποτελείς εξω άπό τό ατομικόν 
Ιγώ καί επιδιώκουν άποτελέσματα Ανεξαρτήτως 
τής καταστάσεως τών άτόμων τής εύεξίας ή δυ
στυχίας αυτών, Έ άν δμως ό άνθρωπος ύποτάξη
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τούς πόθους τούτους είς άλλους σκοπούς καί 
θελήση νά τούς κάμη όργανά του, γίνονται κενά 
κελύφη καί τύποι άνευ περιεχομένου, διότι τήν 
δύναμίν των τήν όντομορφωτικήν άντλοϋσιν άπό 
τόν νοητικόν βίρν, ρστις είναι σκοπός άλλ’ δχι 
μέσον.“Οταν δέ κατορθώση ό άνθρωπος νά έπι- 
τύχη τήν εσωτερικοποίησιν τής ζωής, ή ενέργεια, 
τήν όποιαν Ιν τή φυσική βαθμίδι αισθάνεται ώς 
βάρος, λαμβάνει Ισωτερικήν αξίαν, γίνεται Ιλευ- 
θερία καί χαρά. Ενέργεια (Thätigkeit) υπάρ
χει πανταχού εν τφ κόσμφ, άλλά αύτενέργεια 
(Selbstthätigkeit) υπάρχει μόνον Ιν τφ νοητικφ 
βίφ, διότι εκεί καταπίπτουν τά δρια τού άτομι- 
κού εγώ, Ιπομένως καί οί περιορισμοί αυτού, ό 
άνθρωπος περιλαμβάνει Ιν εαυτφ δλον τόν κό
σμον, γίνεται μικρόκοσμος καί Ιλεύθερος.

Ή  τοιαύτη αυτενέργεια υπάγει τά πράγματα 
είς τήν λειτουργίαν τής ζωής, ό άνθρωπος επι- 
γιγνώσκειτό είναι αυτών, διότι γίνονται όργανα 
τής δημιουργίας τής νέας πραγματι.κότητος. Τής 
δημιουργίας (Schaffen) αποτέλεσμα είναι τό 
εργον. “Οταν ό  άνθρωπος φθάση είς τό έργον, 
έχει πλέον είσαγάγει τά πράγματα είς τόν εσω
τερικόν του κόσμον. Τό έργον, είναι ή κορυφή 
τής ζωής- εν «ύτφ κατέκτησεν ό  άνθρωπος τό 
είναι, τήν νοητικήν αυτοτέλειαν, τόν νέον κό
σμον. Ή  άνθρωπότης έφθασε μέχρι σήμερον 
Ινίοτε μέχρι τού έργου [Παρθενών, ήθικαί νομο- 
θεσίαι, Χριστιανισμός]. Έ ν τούτοις τό έργον 
δέν είναι μονομερές άπαύγασμα τού Ικάστοτε 
πολιτισμού, τό άληθές έργον προϋποθέτει δυνά
μεις έξω άπό τόν σύγχρονόν του πολιτισμόν. 
Δηλ. ό πολιτισμός, ή Ικάστοτε επιστημονική, 
καλλιτεχνική, τεχνική, πρακτικοκοινωνική, ήθικο- 
κοινωνική κατάστασις τής άνθρωπότητος θά διε- 
σπάτο είς άπλάς ενεργείας έν τοΐς διαφόροις 
τούτοις περιεχομένοις, άνευ ενότητος, δν αΐ |π- 
δηλώσεις «ύται δέν Ιπήγαζον και δέν ήντλουν 
τήν δντομορφωτικήν των δύναμιν άπό ύπερ- 
τέραν τινά ένιαίαν πραγματικότητα, άπο τόν 
κόσμον τόν νοητικόν. "Αρα ό νοητικός βίος 
είναι τι ύπέρτερον άπό τόν Ικάστοτε μέχρι τοΰδε 
δημιουργηθέντα πολιτισμόν. Διά τούτο πάντες 
οί προηγούμενοι πολιτισμοί προσέκρουσαν καί 
άνετράπησαν καί έγινε ποθητή νέα δημιουργία, 
νέα άνύψωσις πρός τόν νοητικόν κόσμον, δστις 
είναι τό ύπέρτατον δικαστήριον τών πολιτισμών.

Διά τούτο κάθε πολιτισμός γίνεται Ιν τφ 
συνόλφ ούτοΰ προβληματικός καί Αείποτε διά 
διατυπώσεως νέων προβλημάτων προβαίνει ή 
άνθρωπότης. Καί ό σύγχρονος δέ πολιτισμός 
καί Ιν τοϊς καθ’  έκαστα καί αί Ιν τφ συνόλφ 
έχει συγκεντρωθή είς ώρισμένα προβλήματα, άπό 
τής λύσεως τών οποίων εξαρταται τό μέλλον 
του. Πρός τήν επίλυσιν δέ τών προβλημάτων 
τούτων διά τού νοητικοΰ βίου προσπαθεί νά 
δδηγήση τήν άνθρωπότητα ό  "Ούκεν.

Άλλά ποιον είναι τό είδος τής ύπάρξεως τού 
νοητικοΰ βίου; Μήπως δλη ή άναγνωρισθεΐσα 
τάσις πρός αύτόν καί αί διατυπωθείσαι Ιμφα- 
νίσεις αύτού είναι απλώς φαινόμενον φυσικόν, 
ίδιότης τών εγκεφαλικών μορίων τοΰ προχωρη
μένου ζφου, τό όποιον καλείται άνθρωπος, 
άπόρροια τέλος τής ύλης ή είναι άλλο τι; Εύ- 
νόητον είναι, δτι Ιδώ έχομεν τό κρίσιμον ση- 
μεΐον τής Όϋκενικής φιλοσοφίας. "Αν^άπηντα 
καταφατικώς εΐς τό πρώτον, τό σύστημά του θά 
περιεκλείετο Ιντός τών όρίων τής φυσικής φιλο
σοφίας. Άλλ’  δ “Οϋκεν φρονεί, δτι εντός τών 
όρίων τούτων δέν δύναται να ευρεθή ή άλη- 
θεια, δέν είναι δυνατόν νά λυθώσι τά προβλή
ματα τής ζωής. 'Ο νοητικός βίος είναι Ιντελώς 
διάφορος τού φυσικού. Ούτος είναι παραθεσιςκαι 
συνδυαστικοί κινήσεις άτόμων Ιν χώρφ, εκείνος 
είναι σύνολον μέ Ισωτερικήν ένότητα. Έ ν τή 
φύσει ό άγών τών άτόμων προς άλληλα, πέραν 
αυτής ή ενωσις εν άγάπη. "Ωστε είναι τι πέραν 
τής φύσεως ό νοητικός βίος, είναι τι υπερφυσι
κόν; 'Ο Όϋκεν γνωρίζει καί αισθάνεται καλώς 
δτι ούδεμία έννοια είναι μάλλον άντιθετος προς 
τό πνεύμα τής Ιποχής μας, άπό τήν τού υπερ
φυσικού. Άλλ’ δμως φρονεί, δτι αποστροφή 
αύτη είναι άπλή πρόληψις. Πάσα εποχή, λεγει, 
θεωρεί ως αυτονόητον άλήθειαν, δ,τι αύτή κατ’ 
εξοχήν ίσχυρίσθη άπέναντι τής προηγηθείσης.

Οί νεώτεροι χρόνοι διά νά παταρρίψωσι πα- 
λαιότερα καθεστώτα, προσέβαλον μέ δλα τά μέσα 
τήν έννοιαν τού υπερφυσικού, είς τούτο δε με- 
γάλως συνετέλεσε καί ή διά τών φυσικών Ιπι- 
στημών εξερεύνησις εύρυτάτων πεδίων υλικών 
φαινομένων κατά πάσας τάς διευθύνσεις *α'ι/ΐ 
υπό τήν έποψιν ταύτην άπομάκρυνσις τοΰ άγνώ- 
στου καί δημιουργία ολοκλήρου βασιλείου γνώ
σεων φυσικών. Άλλ’  δμως τήν εκδήλωσιν τής 
νοητικής ζωής Ιν τή άνθρωπότητι και τάς Ιδιό
τητας, δι’ άς Ιξεδηλώθη, ούδείς δύναται^νά δια- 
ιΐιεύση, είναι δεδομένον τής παγκοσμίου Ιστορίας. 
Βήμα πρός βήμα, ώς διεπιστώσαμεν, διά τής 
ήθικής, διά τής Ιπιστημης διά τής τέχνης  ̂διά 
τών άκατανικήτων πόθων τού άπειρου, τού τε
λείου, τής άμέσου γνώσεως,^ τής αύτοτελοΰς Ινερ- 
γείας υψώνεται ή άνθρωπότης πρός τόν νομ ι
κόν βίον εν άντιθέσει πρός τό Ιμπειρικον είναι. 
Αύτή ή αέναος πρός τά Ιμπρός κίνησις, δχι 
κατά τήν έννοιαν τής φυσικής Ιξελίξεως, άλλ’ 
εντελώς διαφόρως, είναι άκατάληπτος διά στοι
χείων φυσικών, ώς άπόρροια άπλής παραθεσεως 
ύλικών φαινομένων. ’Εδώ εκδηλοΰται μία αρχε- 
γονος, άπό παν πεπερασμένον ούσιαστικώς υπερ- 
τέρα δύναμις τού απείρου. Ό  κόσμος ολος_κινεΐ- 
ται καί Ιξελίσσεται δι’ αύτής προς τι ύπέρτερον, 
τελειούται διά τής δυνάμεως ταύτης. Ο άνθρω
πος συλλαμβάνει τήν κίνησιν ταύτην. Καί τότε 
συγκρούεται πρός τό πεπερασμένον καί γεννών-
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rat bv αυτφ ot ποθοι τού άπειρου και τελείου 
είναι και οί άγώνες προς κατάκτησιν αυτού. 
^Ωστε Ιν τφ νοητικφ βιφ Ιμφανίζεται κόσμος 
υπέρτερος, δ κόσμος τής τελείας πραγματικότη- 
τος, πρός ήν τείνει τό φυσικόν είναι.

Ουτος είναι Ιν τφ συνόλφ καί Ιν τΟΐς γενικω- 
τέροις δ πυρήν τής διανοήσεως τού "Ούκεν, της 
οποίας μερικώτερον τα αποτελέσματα δύνανται 
νά συνοψισθώσιν Ιν τοίς εξής. Ή  γνωσιολογία του 
όρμάται άπό τήν ζωήν (Lebensprozess).Ή  άλή- 
θεια, ή άνεύρεσις τού πραγματικού κόσμου, δημι- 
ουργεΐται  ̂ εν τή ψυχή τού άνθρώπου, έφ’ δσον 
ούτος άνέρχεται πρός τον κόσμον τούτον.

5 Μέτρον της γνώσεως είναι ή ζωή. Έ φ ’  δσον 
αυτή Ιξελίσσεται, μεταβαλλομένη εσωτερικώς καί 
αύτοτελειουμένη, Ιπί τοσούτον δ άνθρωπος Ιπι- 
γινώσκει τό είναι του. Ή  Ινωσις αύτη τής γνώ
σεως πρός τήν λειτουργίαν τής ζωής, δίδει είς 
τήν̂  γνωσιολογίαν τού "Ούκεν χαρακτήρα Ιστο
ρικόν καί ¿ξελικτικόν, τόν όποιον ούδεμία εκ 
των προτέρων είχε.

Ή  λειτουργία τής ζωής παρουσιάζεται ώς 
διμερής, εκ δυο βαθμιδών άποτελουμένη ών ή 
μία ύπέρκειται τής άλλης. Πρός επεξεργασίαν 
τού διμερούς τούτου δεδομένου ό "Ούκεν δια
κρίνει από τής ψυχολογικής τήν νοολογικήν μέ- 
θοδον.Ή μέν ψυχολογική ερμηνεύει τά κατ’ άτα- 
μον φαινόμενα, ή δε νοολογική, ήν καλεΐ καί ανα
γωγικήν (reduktiv) άνάγει καί κατατάσσει τάς 
διαφόρους νοητικάς ενεργείας είς τό ένιαϊον δλον 
τοΰ νοητικού βίου και ερμηνεύει αύτάς χωρίς νά 
ειδικεύεται άπό άτομα- ούτω τό θέμα δεν είναι 
πλέον «τί^είναι ή νόησις διά τόν άνθρωπον*· 
άλλα «τί είναι ή ενέργεια έκάστου άνθρώπου Ιν 
τφ νοητικφ βίψ;» Αί δύο μέθοδοι, έν φ  χωριστά 
πρέπει νά Ινεργούσιν, Ινούνται εν τφ άποτελέ- 
σματι καί μάς δίδουσι τόν συμβιβασμόν τού Ιδε
αλισμού καί πραγματισμού. "Οσον περισσότερον 
περιεχόμενον κερδίζει ό νοητικός βίος, τόσον 
περισσότερόν χρειαζομεθα -ιμυχικήν Ιμπειρίαν, 
δσφ βυθιζόμεθα είς τήν Ιμπειρίαν, τόσψ μείζων 
φαίνεται ή ύπεροχή τού νοητικού βίου.

Ή  συνθετική Ιπεξεργασία τού δεδομένου τής 
κοσμοϊστορικής Ιμπειρίας μάς δίδει τό σύνταγμα 
τής παγκοσμίρυ ζωής, ήτοι τό Ικάστοτε σύνολον 
των έργων καί των ενεργειών, αΐτινες άποτε- 
λοΰσι_ τήν εμφάνισιν τού νοητικού βίου. Ή  
ιστορία παρουσίασε μέχρι τοΰδε διάφορα συν
τάγματα, άτινα κρινόμενα διά τής αναγωγικής 
νοολογικής μεθόδου φανερώνουσι τό ποσόν τής 
άληθούς πραγματικότητας, ήν κατέχουσι. Ό  άρ- 
χαΐος ελληνικός πολιτισμός άντελήφθη τό παν 
ως άρμονικόν σύνολον, ώς κόσμον. Ό  άνθρωπος 
δεν είχε παρά νά άναπτύξη έαυτόν είς τέλειον 
καλλιτέχνημα διά νά εύρεθή είς άπόλυτον όρμο
ν ία ν πρός τό μέγα καί ώραΐον καί αίώνιον 
τεχνούργημα, τήν φύσιν, ήτις τόν περιέβαλεν.

Οί "Ελληνες λοιπόν διέπλασαν τόν πολιτισμόν 
τής μορφής, αυτοί διήνοιξαν τούς οφθαλμούς 
τού άνθρώπου πρός τήν σημασίαν καί δύν.ιμιν 
τής μορφής εν τφ είναι. Άλλ’  ή μορφή δεν 
ήρκει νά υπερνικήση τάς εσωτερικός άνΥιθέσεις 
των πραγμάτων, ας παρέβλεπον εκείνοι Αεω- 
ρούντες τό πάν ώς κανονικόν (normal). Διά 
τούτο ή μορφή δεν ήργησε νά μείνη κενή περιε
χομένου, απλώς τύπος. Τό ώραΐον, τό όποιον 
ήθελε νά είναι κανών τής ζωής είς δλας αύτάς 
τάς Ικδηλώσεις, Ιφάνη ώς Ιπιπολαιότης ενώπιον 
ιών φοβερών ήθικών συγκρούσεων, αΐτινες εγεν- 
νήθησαν. Τότε ό κόσμος εφάνη πλήρης αντιθέ
σεων (unnormal) Ιξηρθη ή δύναμις τού κακού, 
ή γή καί ό βίος των άνθρώπων εθεωρήθη ερ- 
μαιον τής δδύνης καί των στεναγμών. .Τότε 0 
Χριστιανισμός ήλθε νά άρη τάς ηθικός συγ
κρούσεις, έφερε νέον περιεχόμενον τού νοητικού 
βίου, κίνησιν ήθικήν μέ κέντρον τήν άγάπην. 
’Αλλά ή έννοια τής άντιλήψεως τού σύμπαντος, 
ώς τίνος δλου κεκλεισμένου καί τελειωμένου 
μετεβίβάσθη είς τόν Χριστιανισμόν υπό τήν έν
νοιαν τής βασιλείας τού Θεού καί είς την Ε κ 
κλησίαν (Διοικητικόν σύστημα τής Ρωμαϊκής 
Ικκλησίας). Αλλά πρός τήν έννοιαν ταύιην εγεν- 
νήθησαν πλεΐσται άντιθέσεις, ών Ικυρ.ιάρχησεν 
ή άντίληψς τού κόσμου ώς κινήσεως, ώς άνελί- 
ξεως δυνάμεων καί ούτω διεμορφώθη ό νέος 
πολιτισμός τής δννάμεως, δστις άνέτρεψε τόν 
προηγούμενον. "Απέναντι δε τού τελευταίου τού
του, δστις Ιν τοίς καθέκαστα καί Ιν τφ συνόλφ 
του ύφίσταται τάς προσβολάς ποικίλων συγ
κρούσεων καί γίνεται προβληματικός, ζητεΐ ό 
Ούκεν νά ύψώση νέον πολιτισμόν καί νέον άν

θρωπον, μέ τό ιδεώδες τής κατακτήσεως τής 
νέας πραγματικότητος διά τής δντοποιήσεως 
(Wesensbilduug) εν τφ νοητικφ βίφ. Τότε δ 
άνθρωπος θά γίνη άληθώς ελεύθερος, άπαλ- 
λοιγεΐς τής φυσικής άναγκαιότητος, τότε θά έπι- 
κρατήση ή μόνη άληθής ήθική, ήτις δέν συνί- 
σταται είς τήν αύξησιν τής εύεξίας, άλλα είς τήν 
άνύψωσιν τών Ιδεωδών εν τή ζωή. Ή  Τέχνη, 
ώς ευκόλως ΙννοεΙ τις, Ιν τφ δντομορφωπκφ 
συστηματι κατέχει θέσιν σημαντικωτάτην, διά 
τής τέχνης ή ζωή κατορθώνει ταχύτερον νά ύπερ- 
νικήση τήν άδράνειαν τής φυσικής ύπάρξεως.

Ενεκα τοΰ δεδομένου τής Ιστορικής εμπει
ρίας, επι τού οποίοι» βασίζεται ή γνωσιολογία 
τού "Ούκεν, ή Ιστορία τής φιλοσοφίας λαμβάνει 
ϊδιάζουσαν σημασίαν. Έ ν συνόλφ δέ τήν βάσιν 
τού συστήματος άποτελεϊ μία φιλοσοφία τής 
Ιστορίας. Παλαιαί αντιθέσεις Ιχώριζον φιλοσο
φίαν καί θεολογίαν καί πολλάκις αί δύο αύται 
επιστήμαι έστησαν απέναντι άλλήλοιν ώς έχθραί- 
Ιν τούτοις διά τόν "Ούκεν παρετηρήθη τό άξιο- 
σημείωτον φαινόμετ-ον, δτι πρώτοι οί θεολόγοι 
ήρχισαν νά Ιρευνώσι διά συγγραμμάτων τό σύ-
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σιημά του, καί πρώτοι εδωκαν εξαιρετικήν σημα
σίαν είς τά διδάγματά του, καί τούτο διότι 
πρώτον μέν 6 "Ούκεν δέν παραγνωρίζει καί δέν 
διαγράφει “μέ μίαν γραμμήν τήν κοσμοϊστορικήν 
σημασίαν τού Χριστιανισμού, άλλα τουναντίον 
τήν Ιμφάνισιν καί Ιπικράτήσιν αύτού θεωρεί ώς 
σπουδαιότατον φαινόμενου τής Ιστορίας, διδα- 
κτικώτατογ καί άξιον πάσης προσοχής, δεύτερον 
δέ, διότι ή ίδέα τής άπολυτρώσεως τοΰ ανθρώ
που διά τής ύπερνικήσεως τοΰ ΰλικοΰ κόσμου 
καί δι’  Ισωτερικής μεταβολής καθώς καί ή ίδέα 
ύπερτέρας τών ένστικτων άγάπης άγει τόν "Ού
κεν είς Ιπαφήν πρός τήν θρησκείαν καί δή πρός 
τάς θεμελιώδεις άρχάς τοΰ Χριστιανισμού, εν
νοείται έξω πάσης δογματικής ή έκκλησιαστικής 
διατυπώσεως αυτών. Τόν Χριστιανισμόν άπο- 
καλεΐ θρησΑείαν τών θρησκειών.

Τήν φιλοσοφίαν τού "Ούκεν άλλοι μέν εκά- 
λεσαν ήδικδν Ιδεαλισμόν, άλλοι φιλοσοφίαν τής 
ζωής, αυτός δέ δ φιλόσοφος κατά τά τελευταία 
έτη φιλοσοφίαν τής ίνεργείας (αοΗνΐεηιηε).

Ό  "Ούκεν είναι ίδεολόγος, άλλά άπό μεν τήν 
παλαιοτέραν ιδεολογίαν τόγ διακρίνει ό έκτυπος 
εξελικτικός χαρακτήρ τής γνωστικής θεωρίας του, 
άπό τήν γερμανικήν δέ φιλοσοφίαν τών τελευ
ταίων δεκαετηρίδων ή άνάμειξΐς του καί ή φι
λοσοφική Ιπεξεργασία τών προβλημάτων τοΰ 
συγχρόνου πολιτισμού. Έ ν  άντιθέσει πρός τούς 
πλείστους τών εν Γερμανίρ συναδέλφων του, 
οΐτινες άπό μακρών Ιτών ■ Ιργαζόμενοι Ιπιστη- 
μονικώς μέσα είς τά γραφεία των καί τά εργα
στήριά των θέλουσι νά τηρήσωσι τόν φιλοσοφι
κόν τρίβωνα μακράν τής τύρβης τών άγωνιζο- 
μένων υπέρ τής ύπάρξεως ανθρώπων, δ "Ούκεν 
ζητεί νά ύψωση τήν φιλοσοφίαν ώς δδηγόν 
φάρον τής ριπταζομένης καί κλυδωνιζομένης 
άνθρωπότητος. Διά τούτο όρμάται άπό τήν ζωήν 
καί δέν ζητεί νά δημιουργήση συνθετικώς τήν 
πραγματικότητα. ’Αναγνωρίζει τήν φύσιν,^τήν 
δύναμίν της, τούς νόμους τής, άλλά συγχρόνως 
διαγιγνώσκει τήν έπίδρασιν καί τήν δύναμιν τών 
Ιδεών εν τή ίστορίρ, διαβλέπει σταθερόν πρόο
δον τών πολιτισμών καί κηρύττει, δτι ή ενέργεια 
Ιν τφ νοητικφ βίφ καί ή δημιουργική Ιργασία 
εν τφ ύπερτέρφ κόσμφ θά φέρη τήν νέαν αν
θρωπότητα, δτι δ άνθρωπος διά των άγώνων 
του κατακτά άσφαλώς τήν άληθή γνώσιν καί τό 
άληθές είναι, δτι δεν ύπήρξαν πολιτισμοί προ
γενέστεροι πρός ούς νά είναι ανάγκη νά σιραφή 
ή άνθρωπότης καί νά περίκλειση Ιν αύτοΐς τά 
ιδεώδη της. Πάσα έπιστροφή είναι όπισθοδρό- 
μησις, είναι άλλως τε καί άδύνατος/Εμπρός 
πάντοτε εμπρός. Ίσχυροτέραν παρόρμησιν πρός 
δράσιν, ζωηρότερον Ινθουσιασμόν · πρός εσωτε
ρικήν άπολύτρωσιν διά τής ζωής καί Ιν τή ζωή 
δυσκόλως θά ήδύνατο νά εμπνευσθή άλλαχόθεν

ή άνθρωπότης. Τοιαύτη είναι Ιν άτελεΐ διαγράμ- 
ματι ή διδασκαλία τού "Ούκεν. Τά αποτελέσματα 
τών επανειλημμένων αποπειρών πρός Ιπίλυσιν 
τών όψίστων προβλημάτων διά φυσικοφιλοσο- 
φικών θεωριών, διανοίγουσι καί πάλιν τόν δρό
μον είς τήν φιλοσοφίαν. Καί αύτά τά καθαρώς 
όριστικά συστήματα Ιπιζητούσιν άντερείσ|ίατα 
φιλοσοφικά. Αί τελευταΐαι δεκαετηρίδες άπομα- 
κρυνόμεναι όλονέν άπό τόν φανατικόν καί από
λυτον ύλισμόν τού V ogt κ’άι τοΰ Büchner καί 
τού Stauss, άναγνωρίζουσ^τήν άνάγκην τής ήθι- 
κής. Αυτός ό σοσιαλισμός, δσον και αν στηρίζεται 
επί βάσεων ύλικών, είναι κίνησις ήθική.

’Εννοείται δτι. είς τό ευρύτερον πεδίον τής δια- 
νοουμένης άνθρωπότητος ή πάλη τών Ιδεών, ή 
γεννήτρια τής άληθείας, εξακολουθεί καί θά ήτο 
δυστύχημα διά τήν άνθρωπότητα νά παύση. Τήν 
άντίθεσιν δμως τών πεποιθήσεων, ούδείς άντι- 
λαμβάνεται ώς ούδενός είδους προδοσίαν. Ή  
θεία, ή διά μακρών άγώνων κτηθεΐσα ελευθε
ρία τής συνειδήσεως καλύπτει ύπό τάς προστα
τευτικός πτέρυγάς της τήν άληθώς εργαζομένην- 
καί προαγομένην έπιστήμην.

Έ ν τφ αύτφ Πανεπιστημίφ, είς τήν μικραν 
πόλιν τής Θυριγγίας, δύο κολοσσοί τού ανθρω
πίνου πνεύματος επί τρεις δεκαετηρίδας υψώ- 
νουσιν απέναντι άλλήλων δύο πυργους Ιδεών με 
σημαίαν διάφορον, δς εϊπωμεν εχθρικήν. Επί 
τρεις δεκαετηρίδας ό μέγας ύλιστής τού μονισμού 
Χαΐκκελ καί ό μέγας Ιδεαλιστής "Ούκεν μέ γα
λήνην καί Ιλευθερίαν σκέψεων, άνεπηρέαστοι, 
χωρίς προσβολάς, χωρίς ύπαινιγμούς, χωρίς 
αντεγκλήσεις, χωρίς υποκινήσεις στάσεων καί 
άποδοκιμασιών Ιργάζονται δια την Ιπιστημην 
καί τήν άνθρωπότητα. Τίς εχει δίκαιον; θά 
κρίνη τό μέλλον.

«Τήν άντίθεσιν τών γνωμών καί τήν σύγκρου- 
σιν τών θεωριών, δει» αίσθανομεθα ως κι^υμα, 
είπεν δ "Ούκεν επανελθών εκ Στοκχόλμης, καθ’ 
ήν στιγμήν τόν ύπεδέχοντο οί φοιτηται μετ εν
θουσιασμού, δχι· τούναντίον εκ ταύτης άντλοΰ- 
μεν νέας άείποτε δυνάμεις διά τόν άγώνα. Οί 
άγώνες τών ιδεών ύπό τήν σκέπην τής ελευθε
ρίας έκαμαν τήν Ίέναν πνευματικόν κέντρον 
τής Γερμανίας». Τήν στιγμήν ταυτην, ή επι- 
βράβευσις τών Ιργασιών τού Ούκεν δια τοΰ 
βραβείου Nobel Ιχαιρετίσθη ώς νίκτι τού Ιδεα- 

* λισμοΰ. Άλλ’  ό άγων απέχει πολύ μακράν άπό 
τό τέλος.

Ή  φιλοσοφία, πρός ήν στρέφονται και παλιν 
τά πνεύματα, έχει νά παλαίση άκόμη πο^ύ,^παρα- 
πολύ. Ή  Σφίγξ ΐσταται πάντοτε προ τών πυ
λών τών Θηβών. Έ γω  δε, ως Ελλην σημερι
νός, θεώμενος τόν εύγενή άγώνα, Ιν πράγμα 
κατ’ Ιξοχήν ζηλεύω, τήν άνεκτίμητον Ιλευθερίαν 
τής Ιρεύνης, τήν γαλήνην' τής συνειδήσεως.
Έ,  5 lev ó lo * IM. ΔΗΜ ΓΛΗΝ02
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Λ Ο Γ Ο Ι  Κ Α Ι  Α Ν Τ Ι Λ Ο Γ Ο Ι

Ό  σιόερένιος πύργος- -.

Ό  ΜΑΘΗΤΗΣ.—  Έ & ιάββζα είς τήν εφημερίδα. τό  
ιστορικόν τής κυρίας πού έγκατέλειψε τόν άνδρα της 
* ' έφυγε |ΐέ τόν εραστήν της. Τί περίεργον άλήΰεια ! 
*Γά πράγ^ιατσ. πού λέγομεν μεταξύ μας καί μέ σιγαλήν 
φωνήν, από βύλάβειαν πρός τούς δυστυχείς, αί έφημε- 
ρίδες παίρνουν τυρρηνικήν σ ά λ π ιζα  καί τα σαλπίζουν 
είς όλον τόν κόσμον.

Ό  κ. ΑΣΟΦΟΣ-— Αί εφημερίδες είναι μία μεγάλη 
πληγή.

‘0  ΜΑΘ. —  Κ αί αί γυναίκες.
Ό  κ. Α20Φ . —  Διατί αί γυναίκες;
Ό  ΜΑΘ. —  Διότι εγκαταλείπουν μέ τόσην σκληρό

τητα τόν άνθρωπον μέ τόν όποιον τούς αυνέδεσεν ένας 
ιερός δεσμός, όπως δέν 9 ά  έγκατέλειπον —  ώρισμένως 
δεν θ ά  έγκατέλειπον —  ούτε τό οκυλλάκι τους.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Σ α ς ερωτώ : Μ ιά γυναίκα ύπανδρευ- 
μ.ένη lege artis μ ' έναν άνδρα, είμπορεϊ νά τόν άφίοη 
καί νά φύγη;

‘Ο ΜΑΘ· —  'Ιδού ότι είμπορεϊ. Δέν είναι ή  πρώτη' 
ούτε ή τελευταία.

Ό  κ. Α30Φ . —  Είς τί χρησιμεύει λοιπόν ό γάμος ;
Ό  ΜΑΘ.—  Χρησιμεύει διά νά είναι σεβαστός καί διά 

νά διατηρούνται αί διατάξεις του, αί όποιοι συγκρο
τούν ιήν οίκογένειαν.

Ό  * . Α20Φ , — Ά λ λ ’  άφοΟ δεν τηρούνται, άφού ενα 
διαζύγιον είναι βύκολώτερον άπό έ'να γάμον, άφού κάθε 
γυναίκα είμπορεί νά βάλη τό «απέλλο της καί ν’  άκο- 
λουθήση τόν εραστήν της, σάς έριυιώ πάλιν βΐς τί χρη
σιμεύει ό  γάμος ; Είς τί θ ά  έχρησίμευε σάς παρακαλώ 
ενας θεσμός άπαγορεύων την κλοπήν ή τόν φόνον, όταν 
καθένας θ ά  ή το έλεύθερος νά κλέπτη καί νά φονεύη ;

Ό  ΜΑΘ. —  ΕΙσθε λοιπόν ύπέρ τών Ιλέυθβρων 
ενώσεων;

Ό  κ. Α 20Φ . — Α κριβώ ς όχι, μολονότι είς τάς ελεύ
θερος Ινώσεις δέν υπάρχει τούλάχιστον ή  είρωνεέα 
τώ ν^εσμώ ν αΰιών, τών κατασκευασμένων άπό βαμβα
κ ε ρ ά  κίαυστήν καί τούς όποιους φανταζόμεθα ώς 
σφυρηλατημένους άπό χάλυβα. Έ ν α ς άνδρας χωριζό- 
μενος άπό την γυναίκα του θ ά  ύπέφερε μοναχός του 
καί δέν θ ά  έγίνετο άφορμή οίκτου καί θεμ ο  αναγνώ
σματος, όπως δέν γίνεται θέμα συζητήσεως ή  διάλυσις 
έιός ένοικιαστηρίου συμβολαίου.

Ό  ΜΑΘ. —  Είπατε ομως, ότι δέν είσθε ούτε υπέρ 
τού έλευθέρου γάμου, τον όποιον Ιν τοϋτοις έγκωμιά- 
ζετε. Τ ί θέλετε λοιπόν;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Μ ’ Ιρωτάτε τί θέλω καί θ ά  σας άπο- 
κριθώ ολίγον έγωίστικώς. Θέλω μίαν άπόλυτον κα- 
τοχήν τού άγαπωμένου πλάσματος, Θέλω άφού άγα· 
πήσω μίαν γυναίκα καί τήν κάμω ίδικήν μου, νά μήν 
είμπορή πλέον ν ά  μοΰ τήν αποοπάοη ούτε ό  εραστής, 
ούιε δ φίλος, ούτε ό θάνατος αύτός.

Ό  ΜΑΘ- —  Ζητείτε τά άδύνάτα.
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  "Ο ταν ζητή κανείς κάιι τι, πρέπει νά 

ζητή εκείνο πού Θέλει. Έ ά ν είναι δυνατόν ή αδύνατον 
αύτό είναι άδιάψορον. Δέν είμπορούμεν νά κανονί- 
σίημεν τάς δρέξεις μας μέ τά ς δυνατότητας. Έ ά ν έζη- 
τοΰσε κανείς /«όνον τά δυνατά ιΐς τόν κ ό σ μ ο ν  α ύ τό ν , 
δέν θά έζητούσε σχεδόν τίποτε.

Ό  ΜΑΘ. —  Έ σ τ ω . Παραδέχομαι ότι έχετε όλα τά  
μέσα νά κάμετε εκείνο πού θέλετε. Τί θ ά  έκάμνατε;

Ο^κ. ΑΣΟΦ.—  Θ ά  έκαμνα πολύ βάρβαρα πράγματα. 
* ? , , ? “  τήν γυναίκα μου είς εναν σιδερένιον πύρ

γον. Θ α έφρουρούσα μ ’ ευνούχους όλας τάς θύρας. Θά  
την έκαμνα νά λησμονήση ότι υπάρχει άλλο άρσενικόν 
πλασμα είς τόν κόσμον έκτός έμού. Καί θ ά  τήν αγα
πούσα μόνος μου άπό τό πρωί έως τό βράδυ καί άπό 
τό βράδυ έως τό πρωΐ.

0  ΜΑΘ. —  Δέν νομίζετε ότι αύτό θ ά  τήν Ικαμνε νά 
έπαναστατήση μίαν ώραν τίρχήτερα εναντίον σας ;

Ό  χ, ΑΣΟΦ. — Ή  έπανάστασις δέν θ ά  τήν ώφελούσε 
εις τίποτε.

„ 0  ΜΑΘ. Καί όμως υπάρχουν οί ύποσιηρίζοντες 
οτι αι γυναίκες,^ είς τάς οποίας οί σύζυγοι έδειξαν άπό- 
λυτόν εμπιστοσύνην καί είς τάς όποιας εδωκαν πλήρη 
ελευθερίαν,^ ανταπέδωκαν τήν εμπιστοσύνην αυτήν μέ 
πίστιν και αφοοίωσιν, τήν όποιαν δέν θ ά  επιτύχετε μέ 
όλα τά δεσμά σας, τούς πύργους καί τούς ευνού
χους οας.

Ό  κ. ΑΣΟ Φ — Έ χ ετε  πίστιν είς τήν Ιδέαν τού καθή
κοντος καί δέν έχετε πίστιν είς τήν παντοδυναμίαν τού 
Ερωτος. Ό  Έ ρ ω ς^ ό μ ω ς παίζει μέ όλα τά καθή

κοντα και γελά μ έ  ό\ ον$  τούς νόμους τών ανθρώ
πων. Σάς συμβουλεύω, &ν ύπανδρευθήτε, νά μή βάλετε 
ποτέ το Καθήκον νά φυλάξη τήν θύραν οας. Ό  Έ ρ ω ς  
θ α  του δωση έ'να ζαχαρωτόν καί θ ά  περάση μέσα 
ανενόχλητος.

,Ό  ΜΑΘ. —  ’Επιμένετε λοιπόν είς τόν σιδερένιον 
πύργον;

_ 0  κ. ΑΣΟΦ. —  Π ώ ς θέλετε νά μήν επιμένω; Έ άν  
φερω τήν γυναίκα μου πρός τούς άνδρας, ποίος θά  
τήν προφυλάξη άπο τό ν ά  μήν εύρη έναν άλλον ώραιό- 
τερον και θελκτικώτερον άπό έμένα; Έ ά ν φέρω τούς 
ανδρας εις τό σπίτι μου πώς θ ά  είμπορέσω ν’  απομο
νώσω τήν γυναίκα μου άπό τά διάφορα μαγνητικά 
ρευστά τά όποια Ικπέμπουν τά [ΐάτια τών ερωτευ
μένων ; Καί όταν ή γυναίκα μου καταληφθή, χωρίς νά 
το θ ε λ η , από τόν Ιρωτικόν πυρετόν, μέ τί'θελετε νά 
την θεραπεύσω ; Μ έ καταπότια καθήκοντος ;

0  ΜΑΘ. —  Μεταχειρισθήτε προφυλακτικά μέσα.
0  κ. ΑΣΟΦ. —  Διά τούς ελώδεις πυρετούς τό μόνον 

μέσον είναι ή κουνουπιέρα ή οποία κρατεί είς άπό- 
στασιν τούς άνωφελείς κώνωπας. Διά τούς έρωτικούς 
πυρετούς τό μόνον μέσον είναι ό  σιδερένιος πύργος, ό 
όποιος κρατεί είς άπόστασιν τούς ανωφελείς εοαστάς. 

Ό  ΜΑΘ. —  Είσθε βάρβαρος.
Ο κ . ΑΣΟΦ. —  Δέν τό άρνοϋμαι. ’Αλλά μόνον ένας 

βαρβαρος_ είμπορεί ν'άγαπήση μέ Τόν άνώτερον βαθ
μόν τού ερωτος. Ο ί έρωτες τών πολιτισμένων είναι 
εκφυλισμένοι έρωτες. - 

Ό  ΜΑΘ. —  Έ σ τω . Φαντάζεσθε όμως ότι μιά γυ
ναίκα θ ά  είμπορή νά σάς άγαπφ αιωνίως μέσα είς τά 
δεσμά της ;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Δέν τό φαντάζομαι.
0  ΜΑΘ. — Καί τί θ ά  κάμετε την άγάπην σας, όταν 

εκείνη σάς άηδιάση καί σάς πτύση τήν άηδίαν της κατά 
πρόσωπον;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Θ ά παρηγοροΰμαι μέ τήν Ιδέαν ότι 
είναι ίδική μου καί θ ά  έχω τήν Ικανοποίησιν ότι κα
νένα ξένον φίλημα δέν ήλθε νά σβύόη τό ίδικόν μου.

‘0  ΜΑΘ. — Δέν θ ά  σάς συγκινη τό μαρτύριόν τη ς;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Τ ό μαρτύριόν της θ ά  είναι ή έκδί- 

κησις μου. Καί τό μαρτύριόν της θ ά  μέ κάμη νά τήν 
αγαπήσω ακόμη μίαν φοράν μέ νέαν όρμήν. Διότι
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θ ά  θελήσω πάλιν νά τήν κατακτήσω καί θ ά  γ ίν ω ό  
εραστής τής πρώτης ημέρας. Καί τότε είναι πιθανόν 
ότι κ’ έκείνη θ ά  μέ άγαπήση πάλιν μέ γεον έρωτα 
ισχυρότερου άπό τόν πρώτοι’. Κ αί δ σιδερένιος πύργος 
θ ά  τρίξη άπό τ ο ν  νεον εναγκαλισμόν μας . . .

: Π Α Υ Λ Ο Σ  Ν ΙΡ Β Α Ν Α Σ

S câtln g  Rlnc

ΕΙΝΑΙ άφαντάστως εύθραστον πράγμα ή σοβαρότης 
τών ανθρώπων. Ιδο ύ , είς τό S catin g- Rinc, τό 

άσφαλτοστρωμένον δηλαζή όρθογώνιον, όπου οί Α θη- 
ναΐοιπαγοδρομούν είκονικώς μέ τροχοπέδιλα, είδα τήν 
σοβαρότητα πολλών νά γίνεται θρίμματα. Διότι τό 
διαβολικόν αύτό γύμνασμα έχει τήν ιδιότητα νά ρίπιη 
τούς θιασώτας του κάτω. Ο ί πέριξ γελούν κατά γενικόν 
ελάττωμα κι’  έτσι ό άτυχήσας συμπαρασύρει είς τήν 
πτώσιν του καί τήν σοβαρότητα του. Κύριοι που φρον
τίζουν ώστε κάθε βήμα ίω ν  είς τόν δρόμον ν’ άποοει- 
κΐ'ύιι κύρος καί σκεψιν, κυρίαι πού χαιρετούν μ ελα- 
φρρτάτην κλίσιν τής κεφαλής, ωσάν ό λαιμός των να 
ήτον άπό γυαλί, αναγκάζονται ν’  άλλάξουν τα^καμω- 
ματά των άρδην, άπό τήν στιγμήν πού θ ά  μπουν στό 
χορό διά νά κυλήσουν μέ καρούλια. Ά φ ή νω  τό ξάφνισμα 
τής τούμπας, άλλά καί αί οχετικώς ήρεμώτεραι κινή
σεις δίνουν τήν ιδέαν μπεμπέδων, οί οποίοι μόλις αρχί
ζουν νά περπατούν καί είνε διαρκώς έτοιμοι νά χάσουν 
τήν ισορροπίαν. Μέ τά μέλη, πότε τελείως άκαμπτα, 
ποτέ άποτόμως λυγίζονια, μέ τήν μεγίστην έντασιν 
τής προσοχής νά μή γλυστρήσουν, οί τροχοδρομοϋντες 
κατορθώνουν νά έπανέλθουν δι’ όλίγην ώραν είς την 
βρεφικήν ήλικίαν, όπόταν μόνην ασχολίαν είχον πώς 
νά μή πέσουν καί πότε νά πιούν γαλατακι.

Α λή θεια  τί κάνουν δύο καρούλια. Ν ομίζει κανείς 
πώς έχουν μυηθή είς τ ά ; άρχάς τού σοσιαλισμού και 
ότι καταγίνονται νά ισοπεδώσουν τάς κοινωνικός δια
φοράς τών άνθρώπων.

Δέν αναγνωρίζουν, δέν σέβονται κανένα και στήνουν 
άναποφεύκτους ένέδρας είς όλους, είς πρέσβεις καί είς 
μαθητάς γυμνασίων, είς πλουσίους καί είς πενητας, 
άκόμη καί είς τρυφερός υπάρξεις. Μέσα είς τό λειον 
όρθογώνιον όλοι έπιδιώκονν να μή χάσουν ιήν ισορ
ροπίαν τού σώματος. "Ο σον διά τήν Ισορροπίαν τού 
πνεύματος, αύτήν φαίνεται πώς τήν έχασαν πρό πολλού.

Σ Λ Ν Τ Σ Ο Σ

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

Ε ύ φ β - Δ η μ η τ ρ α χ ο π ο ν λ ο ν

ΕΙΧΑ γράψη άλλοτε άπό τής στήλης αΰτής ολίγας 
νραμμάς έξαίρων τήν έν τφ  ’^δείφ  διδασκαλίαν 

τού φσματος γινομένην άπό τρεις πρώτης τάξεως διδα- 
σκαλίσσας. Είχα γράηιη επίσης ότι ή ΔΙί Γεί’ναόη προ 
ολίγου μόλις χρόνου άναλαβοϋσα τήν διδασκαλιαλ’ του 
άσματος είς τό ’^δείον δέν εΐχεν ακόμη τόν αρμοζοντα 
χρόνον διά νά μάς επίδειξη καρπούς τής διδασκαλίας 
της. Σήμερον εύρίσκομαι είς τί|ν λίαν ευχάριστοι· θε- 
σιν ιά  παρουσιάσω τήν πρώτην μαθήτριαν της την 
Δδο Εύφρ. Δημητρακοπούλου. _ u

Είς τήν πρωινήν συναυλίαν τής ι Ί ί Μαρτίου εκο.με 
τήν έμφάνιοίν της ή Δ 1? Δημητρακοπούλου μέ τό 
«Rossignol» τού Vianesi καί τήν romance de Chéru
bin έκ τών «Noces de Figaro» τού Μότσαρτ. "Οσον  
δλιγοχρόνιος καί &ν είνε ή σπουδή της (Ινός έτους μό
λις) Ιν τούιοις Ιφάνη είς τήν έκτέλεσιν τών ανωτέρω 
συνθέσεων ή ευθεία γραμμή τής φωνής, ή τοποθετη- 
σίς της, τό imposto της, τό όποιον ή Δ 1« Γεννηοη το- 
σον έγκαίρως άλλα καί τόσον θαυμαστά τής εδωκε, 
καί τοιουτοτρόπως μάς παρουσιάζεται σήμερο\· μια 
soprano έλοφρά μέ φωιήν μεταλλικήν, με χρώμα, με 
σταθερότητα άλλά καί μέ αίσθημα. Διότι η Δϊς Δη-

μητρακοπούλου δέν είσήλθεν είς τό Ωδεϊον άπλώς και 
μόνον όπως μάθη νώτραγουθή είς φιλικας συγκεντρώ
σεις τό «εσπερία μου αύρα αθώ α », άλλ άπο κάποιον 
ύψηλόιερον προορισμόν. ’Αριστούχος άποφοιτος του 
’Αρσάκειου, βραβευθεΐσα μέ τό Μποτασειον βραβειον, 
Ιξασκούσα δέ λίαν βύδοκίμως καί τό  επάγγελμά τής 
διδασκαλίσσης Ιν Ά θήναις, .φιλόπονος και μελετηρά, 
άντί νά κάθεται νά ξεκοκαλίζη τόν μισθόν της μακα
ρίως, άναπτύσσουσα είς τάς μαθήτριας^ της τάς ιδιό
τροπους απαιτήσεις τής «μακροκαταλήκτου γενικής» 
άπεφάσισε νά άποτινάξη τ ά  δεσμά της σχολαστικρτη- 
τος καί ΐ’ά άνέλθη είς τό επίπεδον τής αληθούς Ιεχνης, 
διαπνεομένη άπό σφοδρόν έρωτα πρός τόν κλασικισμόν 
καί αίσθανομέιη τήν άναγκαιότητα τής μουσικής «ου 
μόνον παιδιάς άλλά καί παιδείας χάριν» οπως ίλεγεν 
ό ’Αριστοτέλης. Ά ς  σημειωθή καί τούτο το_ εξαιρετι
κόν ο ι ι  ή Δ*« Δημητρακοπούλου είνε η  πρώτη και η 
μόνη άπό τάς έν ένεργείφ διδασκαλίσσας ή οποία δεν 
ηρκέσθη είς τήν ελλιπή διδασκαλίαν τής μουσική; 
όπως αΰτη γίνεται είς τά παρθεναγωγεία, άλλ ένε- 
γράφη είς τό ’φδεϊαν δι’ άνωτέρας σπουδάς. Δια τούτο 
άξίίει νά χαιρετισθή εύφροσύνως μία τοιαύτη εμφανι- 
σις καί νά εύχηθή τις όπως εύρη καί άλλας μιμητριας. 
"Η δη  τά φώτα της Δδο5 Γεννάδη συνδυαζομενα μέ τήν 
μόρφωσιν τής Δ^ο« Δημητρακοπούλου έρχονται να μάς 
ύποσχεθώσι διά τό μέλλον υποσχέσεις εύγλωττους.

Joseph Houdek

ΤΗΝ έσ π έ ρ η ν  τή ς   ̂ Μαρτίου ό καθηγητής τού βαθύ
χορδου έν τφ  ’ζίδείψ κ. Joseph H oudek μάς έκα- 

λέσε είς τήν πρώτην έφετιιήν του Ιμφανισιν.^ Ο κ. 
H oudek είναι ένας πολύ μελετημένος καί πολυ φιλό
τιμος καλλιτέχνης. Τό όργανον Contrabasso είναι τοσον

JO SEPH  HOUDEK
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ά χ α τάλληλον ¿«à διαχύσεις καί διά αισθηματικούς 
χρωματισμούς.

Κ αί όμως είς τό Adagio τοϋ Sim andl καί είς τό 
κονσέρτο τοϋ Stéin ό κ. Houdek μάς έδειξεν ότι ή 
έπιμονή κατορθώνει πολλά.

Ιδιαιτέρως έξαίρω τήν μετριοφροσύνην ή όποια 
¿χαρακτήριζε τό  παίξιμόν τον. Είχε μίαν σεμνήν έπι- 
φυλακτικότητα τήν όποιαν διετήρει απ’ άρχής μέχρι 
τέλους εκάοτης έκιελέσεως. Δεν σημαίνει εάν κάποτε . 
ήκούσθησαν μέριζα! ιίστάθειαι ή 'αβεβαιότητες τών δα
κτύλων (ίδίφ είς τήν Tarantella τοδ Bottesim). Τ ό  άκρο- 
ατήριον συμβαίνέι κάποτε νά έπιδρφ έπΐ ένός καλλι
τέχνου καθ' ον τρόπον ταράσσει ή  θάλασσα καί Ινα 
έμπειρότατον άκόμη ναυτικόν, χωρίς τ ο ϋ τ ο  νά ΰπ οτιμ φ  
τήν ναυτικήν τοΙ> ά|ίαν. Πάντως όμως ό  κ. Houdek  
τόσον δια τής έκτελεσεως όσον καί διά των ωραιό
τατων πράγματι συνθέσεών του μάς παρουσιάζεται ένας 
άπδ τούς πολύ σπουδασμένους καί φιλότιμους καλλι- 
τίχνας. Ή  Δν(4 Α . Βλάχου συνώθευσε ιόν κ. Houdek  
έπι τού πιάνου πιστότατα.

Ή  Δ*ϊ Κρέμερ συνοδευομένη ύπό τής Δ*°5 Ή πίτη  
ετραγούδηοε τό  «Aim ons - mous» τοδ Saint Saêns, το 
«Έλεγείον» τού Massenet καί τό «Deine A uge» τού κ. 
Houdek. Θ ά  Ιπεθύμουν ή Δ1« Cremer νά Ικ«|ΐε όσον 
τό δυνατόν όλίγωτεραν χρήσιν τού λάρυγγος. Ό  κ. 
Wassenhoven ένεθουσίασε κυριολεκτικώς μέ τάς «τέσ- 
σαοας λυρικάς . συνθέσεις» τού Grieg. "Ο ,τι tuù &ν 
γράψω περί αύτοϋ θ ά  είναι κατώτερον τής έντυπώ- 
σεως τήν όποιαν έκαμε. Τ ί χρώμα ήχο αυτό! Τ ί  εκ- 
φρασις 1 Τί τελειότης, άλλά καί τί στάσις. Χωρίς 
κιι-ήσεις άδικαιολογήτους, χωρίς νεύρα, χωρίς εξάψεις 
άλλά μέ κοσμιότητα, μέ λογικήν, μέ απάθειαν, μέ 
χάριν πολλήν άλλά καί μέ περισσότερόν βεβαιότητα 
καί πεποίθησιν, εκείνη ή εΰγραμμος σιλουε'ττα του 
ήτο τόσον καλά ήρμοσμέιη είς τό  οργανσν ώστε ομο
λογώ ότι έπέρασεν πρός στιγμήν άπό τήν φαντασίαν 
μου μία άόριστος Ιδέα στύλου "δωρικού ρυθμού. Τού 
απευθύνω ενα μεγάλο καί έγκάρδιον εύγε.

Θ . 1. Σ Α Κ Ε Λ Λ Λ Ρ ΙΛ Η Σ

'Qôtîov Πειραιώς
Ε Ί 2  τήνμικράν αίθουσαν τού ”Qôeiov Πειραιώς Ιδόθη  

-  τήν περααμένην Κυριακήν συναυλία ύπό τοδ  κ. 
Μπουστίντου’ί, καθηγητοϋ τού βιολιού είς τό ‘Qôeiov 
’Α θηνώ ν. Τ ό  κυρίως μουσικόν μέρος τοδ προγράμμα
τος άπετέλει τό θαν/ιάσιον κονσέρτο τού M ar-B ritci 
ιό  όποιον δ  κ. Μπουσιίντουϊ ερμήνευσε μέ τέχνην καί 

• αίσθημα. Είς τάς «λλας έλαφροιέρας συνθέσεις Ιπέ- 
δειςεν δλην τήν χάριν τού δοξάριοδ του. Ή  Δ ά  Λούλη 
Κρέμερ ήρεσε πολύ καί κατεχειροκροτήθη. Είς τήν 
συναυλίαν Ιλαβε μέρος έπίσης ή  Δώ Μελετοπούλου 
έκτελέσασα Chopin. Ή  Δ ^  Ή πίτη  ουνοιδευε τό $σμ«-

Α . Μ.

Τ Ή Ν  Πέμπτην ιρ Μαρτίου θ ά  δώση έκτακτον καλ- 
* λιτεχνικήν εσπερίδα είς τόν Παρνασσόν ή  κύριο.

Νίνα Φωκά. Είς τήν ιδίαν αύτήν αίθουσαν μάς είχε 
πρωτοαποκαλύφθή ή  τέχνη τής κ. Φωκά πρό δύο η  
τριών έτών καί ένθουσίασε τότε μεμυημένους καί μή,
Ε ίς τό  ιδιαίτερον καμαρίνι τού Π σ ρ ν ο ο ο ο ύ  όπου συνω- 
θουντο έκεϊνο τό βράδυ καλλιτέχναι καί λόγιοι, ό 
Λαυράγκας, 6  Νικολάου, ό  Κιονσιαντίνος Μακρής, ή 
Φλώρα καί άλλοι πολλοί ήτογ αληθινός θρίαμβος τής 
καλλίτέχνιδος. "Εκτοτε συχνά ως άοιδός καί ώς καθη- 
γήτρια επέσυρε τόν γενικόν θαυμασμόν καί τά χειρο
κροτήματα. Μεθαύριον είς τήν έκτακτον μουσικήν 
συναυλίαν της, όπου θ ά  απαγγείλουν καί δύο πολύ 
αγαπητοί ποιηταί δ  Σουρής και ό  Πολέμης, θ ’ άκού· 
σωμεν μέ νέον πρόγραμμα τό δροσερόν καί ποικιλό
χρωμοι’ τραγούδι της.

Μ ΙΝΑ ΦΟΚΑ

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α

ΕΠ ΑΝ ΑΛΑΜ ΒΑΝΟΝΤΑΙ κατ’  αύτάς υπό τού Γερμα- 
Ε  νικού άρχαιολογικού ’Ινστιτούτου « ι  ά να σ χ α φ α ι  τής 

Τίρυνήος.
ΕΙν* γνωστόν, ότι πρό τίνος χρόνου ό κ. Dórpíeld 

ένεργών μετά τού κ. Curtius δοκιμαστικός σκαφάς είς 
διάφορα σημεία τής ύπό Σλήμαν ήδη άνασκαφεί
σης άκροπόλειος τής Τίρυνθος εδρε βαθύιερον τού εδά
φους τού άνεσκαμμένου Μυκηναϊκού άνακτόρου, λεί
ψανα παλαιοτέρων συνοικισμών είς διάφορα άλλεπάλ* 
ληλα στρώματα- Τά λείψανα ταδτα θ ά  Ιξετασθώσιν 
τώρα άκριβέστερον καί θ ά  έρευνηθή τό έδαφος τής 
άκροπόλεως είς διάφορα σημεία καί έκτός τού ανάκτο
ρου, ιν α  γίνη γνωστή ή Ικτασις, καί ή πρός άλληλα 
σχέσις τών διαφόρων λειψάνων τών παλαιοτέρων τού
των συνοικισμών.

Γήν άνασκαφήν θ ά  διευθύνη ό  ίδιος κ . Δαίρπφελδ 
θ ά  παρίστανται όμως είς ταύτην καί άλλα μέλη τής 
Γερμανικής σχολής. Τ ή ν Ιποπτείαν έκ μέρους τής Κυ- 
βερνήσεως θ ά  έχη ό επιμελητής Αρχαιοτήτων Επίδαυ
ρου κ. Εύαγγελίδης.

Έ πίοης άρχονται μετ’ όλίγαςήμέρας καί αί έν Σπάρτη 
άνασκαφαί τής ’Αγγλική; ’Αρχαιολογικής Σχολής.

Καί κατά τά τελευταία έτη έγιναν υπό τής Α γγλι
κής Σχολής άνασκαφαί Ιν Σπάρτη έν ιφ  ΐερφ τής 
όρθιας Άρτέμιδος καί επί άλλων σημείων, άνεκαλύ- 
φθησαν δέ κατ’ αύτάς πλήθος σπουδαιότατων καί πο
λυτιμότατων καλλιτεχνημάτων, πρό πάντων μικρών έρ
γων έξ  έλεφαντόδονιος καί πηλού, άτινα διαλευκαί- 
νουσι τήν ισ τ ο ρ ία ν  τής αρχαίας Σπαρτιατικής τέχνης 
παριατώνια ταύτην υπό όλως απροσδόκητου μορφήν.

Τ ά  εύτυχή ταύτα άποτελέσματα παρεκίνησαν τήν 
’Αγγλικήν Σχολήν νά έπιμείνη είς τήν έξακολούθησιν 
τής άναρκαφής τής Σπάρτης.

Τήν άνασκαφήν θ ά  διευθύνωσι καί έφέτος δ  διευ
θυντής -τής Αγγλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής μετά  
τών κ. κ. W ace καί Eíasluck. Τήν έποπτείαν έκ μέρους 
τής Κυβερνήσεως θ ά  Ιχη ό  κ. 'Ρωμαίος.

***
Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Σ Ε Λ Ι Σ

Α ί  ιιΐκο> θα ’ -’  ι x ijs  ίΚ νβεονήσε< ος .— !Γά άνώόυκα κΟν - 
δ ν ΐ ι α .—  Τ ά  ι λ λ ε ί μ μ α τ α .  —  Κ α τ ά ο τ α σ ι ς  á v á y x f j s · — Ό  
λαός ήχέτης· _ Τό ά π έ φ α λ ο ν  Κ ο ά τ ο ς .

L I  Κυβέρνησις έπαρουσιάσθη είς τήν Βουλήν μέ δη- 
* * λώσεις έπί τού ύποβληθέντος Προϋπολογισμού διά 

τών όποιων επέρχονται οίκονομίαι έπίτώ νέξόδω ν τού-
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του Ικ  δραχμών δύο καί ήμιαυ εκατομμυρίων περίπου. 
Μ έ τήν έντύπωσιν τών οικονομιών τούτων έζήτησε νά 
έξασφαλίση ήθικόν έδαφος διά νά στερεωθή έκ τών 
κλονισμών τούς όποιους ύπέστη. Είνε περιττόν νά εΐπω- 
μεν ότι τροποποιήσεις τού Προϋπολογισμού αί όποΐαι 
έγιναν μέ τόσην σπουδήν καί ασυναρτησίαν δέν δύναν- 
ται νά θεωρηθούν ότι άνταποκρίνονται είς εφαρμογήν 
μελέτης, είς πρόγραμμα, είς μέθοδον καλώς εννοούμε
νης οικονομίας. Έκοπησαν τά περισσότερον άνώδυνα 
κονδύλια, τά όπβία ήσαν τά όλιγώτερον προσωπικά 
καί τά περισσότερον έξυπηρετοϋντα γενικός άνάγκας 
τού Κράτους. Δεξιά καί αριστερά περιεκόπη ό,τ» ήμ- 
πορούσε νά μή προκαλέση διαμαρτυρίας, νά μή έξεγείρη 
συμφέροντα άτομικά. Τοιαύτης φύσεως οίκονομίαι ήμ- 
ποροΰσαν νά γείνουν καί είς εύρυτάτην κλίμακα. Τούτο 
όμως δχι μόνον δέν δύναται νά άποτελέση πρόγραμμα 
Κυβερνησεως άλλά σαφώς μαρτυρεί τήν Ιλλειψιν παν
τός προγράμματος και πέραν τούτου άκόμη τήν άπάρ- 
νησιν γενικής πολιτικής τήν όποίαν πάν Κράτος όφεί- 
λει νά άκολουθή Ύπαρχουν περικοπαί κονδυλίων αί 
όποΐαι δέν άποτελούν οικονομίας καί δέν διστάζομεν 
νά θεωρήσωμεν ότι τοιαύτης φύσεως ήσαν καί αί γενό- 
μεναι περικοπαί. Τ ό θλιβερώτερον είναι ή ουσιώδης 
έλάττωσις τών δημοσίων εσόδων κατά τούς δύο πρώ
τους μήνας τού τρέχοντος ειους, διότι εάν ή τοιαύτη 
έλάττωσις Ιξακολουθήση καί κατά τούς υπολοίπους μή
νας, φοβούμεθα ότιτό  έλλειμμα τής τρεχοΰσης χρήσεως 
θ ά  είνε σημαντικόν παρ’ δλάς τάς γενομενας περικοπάς. 
Τ ό  οικονομικόν πρόβληιια θ ά  τεθή άφ’  εαυτού έν όλη 
τή γυμνότητί του καί δέν ευρίσκομεν άλλο αντιστά
θμισμα τής άδιεξόδου καί λυπηράς αύτής καταστά- 
σεως είμή τήν ελπίδα ότι ή  κρίσις αΰτη θ ά  γίνη αφε
τηρία νέας ήθικής περιόδου. Μετά τήν χρεωκοπίαν τοϋ 
1892 καί τήν ήτταν τού 1897 άλλο μάθημα πρός ελ
πίδα φρονηματισμοϋ δέν άναμένομεν. Υπολείπεται ή 
κατάστασις ανάγκης είς ήν περιερχόμεθα· άν καί έκεί 
περιερχόμενοι δέν μεταβάλωμεν τά κακώς κείμενα, 
τότε δέν έχομεν νά έλπίσωμεν είς κανένα, καί είς τίποτε. 
Α ί τοιαύται μεταβολαί άπαιτούν κατά τούς ψυχολογι
κούς νόμους καί μεγάλα αναστήματα καί στιβαράς χεΐ- 
ρας αί όποΐαι νά κρατήσουν σταθερά τά ήνία είς τό 
κατηφορικόν όλίοθημα. Δυστυχώς οδτε αύτήν τήν τύχην 
εϊχομεν έως τώρα ούτε έπέπλευσε μία κεφαλή άνω τού 
κοινού επιπέδου. Καί άφού τίποτε δέν μάς έρχεται άπό 
τό ύψος τής ιδέας, προσατενίζομεν εις τήν δύναμιν τών 
πολλών, είς τόν πυρήνα τής λαϊκής θελήσεως τόν όποιον 
παρουσίασαν αί συντεχνίαι δι’ ένός ύπομνήματος πρός 
τόν Βασιλέα. Ό  πολύς λαός δύναται νά επιδοκιμάζη 
ή νά άποδοκιμάζη διαφωτιζόμενος εκ τής πείρας του 
άλλ’  ούδέποτε νά.όδηγή, άλλ’ ούδέποτε νά καθορίζη  
τρόπον ένεργείας, τρόπον διοικήσεως τών κοινών. 01- 
χ ο ν ο μ ία ς  Ιξήτησαν διά τού ύπομνήματος αί Συντεχνίαι 
καί τήν Ιπιούσαν παρουοιάσθη είς τήν Βουλήν ό  ύπουρ- 
γός τών Οίκονομικών μέ πρόγραμμα οικονομιών. Έ κεί 
Οπου δέν υπάρχουν κεφαλαί πρός διεύθυνσιν τά πράγ
ματα πηγαίνουν πολύ εις τήν τύχην τω ν .. .

Α Γ Ρ ΙΠ Π Α Σ

ΓΡ Α Μ Μ Α ΤΑ  Τ Ε Χ Ν Η  ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Η «Μελέτη» έξ αφορμής τού εορτασμού τής πεντη- 
κονταετηρίδος τής «Μιρέϊγ» τού Μιστράλ, Αφιε

ρώνει δλίγας σελίδας είς τόν προβηγκιανόν ποιητήν.
«Είναι, λέγει ό κ -Χ .,  ποιητής όμοϋ φυσικός και έντε

χνος. "Ομού μελετητής καί μάθητης τού Ό μηρου, τού 
Βεργιλίου, τού Θεόκριτου καί τού Λόγγου; προχύνει 
τούς στίχους άπό τήναφελώς γραφικήν ευρυέπειαν τού 
πρώτου,.άπό τήν λεπτήν καί περίτεχνον άρμονίαν τού 
δευτέρου, άπό τήν παραστατικήν δύναμιν τών άγροτι- 
κών ζωγραφιών τού τρίτου, άπό τού τετάρτου τήν ερω
τικήν περιπάθειαν. Εΐναι έντονος καί έγκρατής. Δυ·

νατός καί λιτός. Πλαστικός κατ’  Ιξοχήν. "Ελλην ποιη
τής. «Ταπεινός μαθητής τού μεγάλου 'Ο μήρου· ώς 
άπεκάλεσεν Ιαυτόν. Ή  Μιρέγια είναι ό  μέγας έπικός 
καθρέπτης τής άπαλής καί ειδυλλιακής πατρίδος».

Πάντοτε ό Μιστράλ, είς τάς έπιστολάς πού άνταλλάσ- 
σει μέ λογίους "Ελληνας δείχνει τόν θαυμασμόν καί τόν 
έρωτά του πρός τήν 'Ελλάδα. M on village est un peu 
grec, έγραφε πρός γνώριμόν του είς Ά θη ν α ς, άποστέλ- 
λων τήν εικόνα τής Μαγιάννας όπου ζή . Καί όταν τό 
1897 έστειλεν çjlç. τόν διευθυντήν τής «Ε στίας» τήν 
προσωπογραφίαν του, έγραψε κάτω άπό τήν εΙκόνα 
μίαν στροφήν τοϋ Ε λληνικού Ύ μ ν ο υ  του είς τό πρωτό
τυπον καί ελληνικά: «Ζήτω ή 'Ελλάς, ζήτω  ή Κρήτη».

Μεταφέρομεν δύο στροφάς τοϋ 'Ε λληνικού "Υ μ νον , 
άπό τήν μετάφρασιν τού κ. Κωστή Παλαμά πού έκαμε 
τό 1897 :

Τ ' άνάκραομα  τ ’  άχούτε  ιή ς  αρχαίας Γίν&ίας ;
•Νίκη σ εώ ν  ή μ ιΰ ίιο ν  ιάγγύνικ  ». ‘ Α π ο  τή ν  "18α 
Ώ ς  τή ς Ν ίκαιας t  ' άχρογιάλια ξα να νθ ίζουν  
Αιώνιες ο !  ελιές. Μ ε  τ ’  άρματα  ατά χέρια  
'Εμπρός !  Τά ΰψ η τώ ν  β ο υ νώ ν  3 ς  ανεβούμε,
Τ ώ ν Σ αλαμίνω ν το νς  αντίλαλους ξυπ νώ ντα ς  ί  

"Αν πρέπη  νά π εθά νονμ ε  για τή ν  Ε λ λ ά δα , 
θ ε ία  εΐν ή δάφνη !  Μ ια φορά κανείς πεθαίνει.

Κ  ’  Ιλα, ετοιμάστε τά  λευκά φορέματα  oaf, 
Ά ρρα βω νιαοτιχές , γιά  νά οτεφ ανώ θήτε  
Σ το  γυρ ισμ ό  τούς  Ακριβούς οας· μέο ’  οιά λόγγο  
Γι ' α υ τ ο ύ ?  π ου αδς γλύτώ οα νε κόφτε τή  δάφνη· 
Α γνάντια  οτή σκυφ τή  καί ντροπιασμένη Ε υρώ πη  

"Ας π ιούμε ξέχειλη τή  δόξα , παλληκάρια.
Κ ι '  αν πρέπη  νά πεθάνονμ ε γιά τή ν  ‘Ελλάδα, 
θ ε ία  ε ΐν ’  ή δάφ νη  !  Μ ια φ ορά  κανείς πεθαίνει.

Α ΛΕ ΣΑ  σέ αληθινήν ατμόσφαιραν τέχνης έζήσαμεν 
ί ’ Ι  προχθές έπί μίαν ώραν, μεταφερόμενοι κάθε στιγ
μήν άπάνω στά; φτερά τής ποιήσεο>ς· Ό  κ. Ά γγελος  
Σικελίανός ώμίλησε διά τόν όμηρικόν Ό δυσσέα, ιόν  
όποιον παρουσιάζει σύμβολον τής θυνάμεως καί τής 
σοφίας. Γύρω είς τήν μεγάλην καί ώραίαν μορφήν τού 
όμηρικού ήρωος, άπλίόνει ό ομιλητής μεγαλοπρεπείς 
εικόνας, έμπνεόμενος άπό τήν φωτεινήν, τήν επιβλητι
κήν θέλησιν και τήν σκέψιν τού Ό δυσσέως. Τήν εξαι
ρετικήν αύτήν μορφήν μόνον είς τόν "Ομηρον βλέπομεν 
μέ όλον της τό μεγαλεΐον. Ά λ λ ο ι συγγραφείς παρε- 
γνώρισαν τό κάλλος της. Ό  Δάντης διείδε αΰτό πλήρες. 
"Ο λη ή όμιλία τού κ. Σικελιανού είχε πολλήν έξαρσιν. 
Ή  άπλότης τής αιθούσης, τό τεχνητόν ήμίφως, όλα 
άρμονισμένα μέ τήν ύποβλητικήν του φωνήν καί τήν 
ίερωσύνην τού λόγου του.

Είς τό «Νέον Ά σ τ υ »  έδημοσιεύθη πρό ήμερων ή εΐ- 
δησις ότι ό  κ. Κωστής Παλαβιάς, ό  ποιητής τής 

«’Ασάλευτης Ζωής» άποσύρεται οριστικώς άπό κάθε 
δημοσιότητα- Ά παντώ ν ό κ- Παλαμάς είς τόν «M onde  
Hellénique», ό όποιος είχε αναγράψει τήν είδησιν, στέλ- 
λει τά ώραία αΰτά λόγια που δείχνουν τόν άληθινόν 
ποιητήν, τόν αιώνιον σ χ λ έ φ ο ν  τ ο ϋ  Ιδανικοί*.

•ΑΟ. 4  M à g t . 909.
'Α ξιότιμ ε φίλε,

Δύσκολο μοϋ είναι νά σάς παραστήσω πόσο μέ συγ- 
κινήσανε τά τόσο τιμητικά καί τόσο άπό συγκατάβα
σην ύπερβολικά λόγια, τά σχετικά μ’  Ιμένα, πού διά
βασα στό χτεσινό φύλλο σα ς. Δέν είναι πρώτη φορά 
πού ό  καλός μας «M onde Hellénique» —  δέ λησμονώ 
κ’  έν’ άρθρο τις προάλλες τού αγαπητού συναδέλφου 
κ. P. Baudry—  μιλεΐ γιά τό ταπεινό μου έργο ¡ιέ συμ
πάθεια πάρα πολύ έξαιρετική. Γιά τούτο πιστεύω πως 
μέ τήν ίδια συγκατάβαση θ ά  θελήσετε νάκούσετε καί 
νά χρησιμοποιήσετε, οπως κρίνετε καλήτερα, τό γράμμα
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μου τούτο. “Η θελα μ ’ αύτό νά εξηγήσω τήν άπόφαση 
πού φάνηκα πώς πήρα «να άποσυρθώ όριστικώς καί 
άμετακλήτως πόσης δημοσιότητος», καθώς έγραφε τό 
χτεσινό «Ν. Ά σ τ υ » .

Δέν ξέρω &ν Από ρομαντικήν υπερευαισθησία ή άπό 
θετικά φωτιομένη συνείδηση, όσο τά χρόνια μου προ
βαίνουν τόσο δυναμώνει καί ή γνώμη μου πώς ό  Ποιη
τής— μέ τό πιό πλατύ νόημα τής λέξης— δέν είναι μόνο 
τό παθητικώτατο «clavecin et lien  de plus» τού Théo
phile Gautier. Κάτι παραπόνου, ό Ποιητής είναι του 
Πλάτωνος τό «κουφον καί πτηνόν ιερόν χρήμαν κι' 
ακόμα πιό πολύ, ό Ποιητής είναι μαζί τραγουδιστής 
καί λειτουργός, πολεμιστής καί προφήτης, μ" ένα λόγο 
είναι ο tjoojaç τού Καρλάϊλ* άνθρωπος δχι μόνο της 
μουσικής σκέψης,_ άλλά καί τής αρμονικής Ινέργειας, 
«ή φλόγα πού άνάφτει τά ξερόφυλλα». Τέτοιο πλάσμα, 
σαν όργανο μιας θείας μυστηριακής βουλής, τό φαν
τάστηκα πάντα μ’  ένα δικαίωμα άπάνου άπ' δλα τάλλα : 
τήν απόλυτη έλευθερία· fia καί μ· ενα μεγάλο χρέος, 
άπάνου άπ’  ολα ταλλα : την άπόλυτην ειλικρίνεια. “Εξω  
άπό τούς αχώριστους τούτους αρχάγγελους τής ελευ
θερίας- καί τής ειλικρίνειας, δέν ύπάρχει σκέψη, καρ
διά, λόγος, ρυθμός, ένέργεια· τίποτε, παρά σκοτάδι, 
σκλαβιά, ψέμα.

Συχνά πυκνά, βολιδοσκοπώντας τά βάθη τού είναι 
μου, βλέπω πόσο μακρυά βρίσκομαι άπό τέτοιο Ιδεατό 
πρότυπο, καί πόσο άνήμπορος είμαι νά υψωθώ ϊσα 
μ εκεί πού στέκεται τό παναρμόνιο είδωλο, καί νά τό 
ξαγναντέψω άκόμα καί θαμπά, είτε άπό δική μου άδυ- 
ναμία, είτε άπό τήν Αφορμή των κοινωνικών ορων πού 
μας περιζώνουν. Καί τότε μέ κυριεύουνε μιά κούραση 
κ’ ένα πένθος, πού δέν παρασταίνονται μέ λόγια. Μιά 
τέτοια δλόμαυρη κατάσταση τής ψυχής μου μ’ έκαμε 
τις προάλλες, μιλώντας μ 'ένα φίλο μου δημοσιογράφο, 
καί τού φανέρωσα ξαφνική μου άπόφαση νά μήν ανοίξω 
πια τό στόμα μου σέ κανένα κόσμο, νά μην άκκουμ- 
πησω πιά τό κοντύλι μου σέ κανένα χαρτί, καί νά μείνη 
ο > ποιητής, —  άνίσως μείνη, —  κρυφομιλώντας, χωρίς 
νακούγεται, μέ τόν έαυτό του. Δέ στοχάστηκα πώς για 
τήν Απόφασή μου θ ά  μπορούσε νά γό η  λόγος δημό
σιος. ΜΑ σήμερα βλέπω πώς άπόφαση τέτοια δέ θ ά  
μπόρεση νά μείνη όριστική καί τελεσίδικη. Σαν περάση 
τό σύγνεφο τού πεσσιμισμοϋ, ξαναφαίνονται τά γαλανά. 
Σύγνεφα καί γαλανά, και τάδυό συνυπάρχουν. “Επειτα 
κάθε Ανθρωπος κι ό  ποιητής Ακόμα, πρεπει νά κάνη 
τή δουλειά του, όποια καί δπως τού έλαχε," γιομάτος 
πίστη, μά καί^ ταπείνωση, καί νά μην τά πολυψάχνη 
τάντικείμενα. “Ιοως δείχνει κάτι σάν εωσφορική περη
φάνια άπό τήν ανάποδη, νά συντριβή τό κοντύλι του 
δ ποιητής, γιατί τάχα δέν μπορεί νά φτάση στό άφτα
στο Ιδανικό. Ί σ ω ς  άπό τις προσπάθειες όλων μας των 
κάθε είδους καί κάθε δύναμης τεχνιτών τής σκέψης 
καί τού ρυθμού, γεννιέται, ξετυλίγεται καί φέρνει απο
τέλεσμα ό Ιδεατός “Η ρωας Ποιητής.

Καί τώρα θ ά  μοθ επιτρέψετε νά σημειώσω, σχετικά 
με κάποια σας φράση στα λόγια τού χτεσινοΰ φύλλου 
σας, πώς κάθε άλλο μού πέρασε άπό τό νού παρά νά 
κηρύξω τούς συμπολίτες μου ένοχους καμιάς Αχαρι
στίας. ’Απεναντίας μύριες χάρες χρωστώ στήν πατρίδα 
μου, και σέ κείνους γύρο μου —  πολλούς ή λίγους δέν 
εξετάζω —  πού μέ προσέχουν. “Α ς παραπονιούνται τά 
κλαψιάρικα παιδιά.

Μέ δλη μου τήν έκτίμηση κσί τήν ΛγΛκιχ 
Κ Ω Σ Τ Η Σ  Π Α Λ Α Μ Α Σ

Λ  Ισπανός συγγραφεύς κ. Ε. Γκομέζ Καρρίλλο εις 
κ- '  τό βιβλίον του L a Grèce Eternelle τό οποίον καί 
προηγουμένως άνεφέραμεν, όμιλεϊ εις τριακοσίας πε
ρίπου οελίδας διά τήν Ε λλάδα. Α ί εντυπώσεις του μέ 
ζωηρά χρώματα, μέ εύφυΐαν γραμμέναι, μέ λεπτότητα 
προς έθνος τό όποιον φαίνεται νά άγαπφ, μέ ένθου-

σιασμον, κάποτε μέ Ιπιτρεπομένην Αγνοιαν, όταν πρό
κειται περί πραγμάτων πού δέν ή μπορεί ό  ξένος αμέ
σως νά ίδή καί έννοήση τελείως, κάμνουν τό βιβλίον 
του έπαγωγόν. Ό μ ιλ ε ί περί έθνικής ψυχής, περι τής 
’Αθηναίας, περί τής Ιλληνίκής φυλής κλπ. Τ ό αίώνιον 
ζήτημα δέν ήμποροΰσε φυσικά νά λησμονηθή· καί μάς 
παρουσιάζει τον κ. Σπυρίδωνα Παππάν, διευθυντήν 
τού M onde Hellénique, μεταξύ τών έλευθέρων καί 
ισορροπημένων πνευμάτων; ώς έπιχειρήσαντα νά φέρη 
συνεννόησιν μεταξύ τών καθαρευόντων καί τών δημο
τικιστών. Ί σ ω ς  αν ό κ. ΙΙαππάς τό έδιάβαζε, θ ά  διε- 
μαρτύρετο, γαλλικά έννοείται, εις τόν M onde Hellé- 
niquue.

Q  κ- Πέτρος Βασιλικός, γράφων είς τόν τελευταίον 
«Νουμάν» διά τά «Πεπρωμένα» τού κ. Μαλακάση, 

τά^ «Μικρά Τραγούδια» τοΰ κ. Μαυρουδή καί τ ’ «Ά νοι- 
χτά Μυστικά» τού κ. Φωτιάδη, αφιερώνει τά έξης 
χαρακτηριστικά διά την «Παγάν Λαλέουσαν», τήν σει
ράν τών τετραστίχων τού κ. Νιρβάνα, τήν δημοσιευ- 
θείσαν εις τά «Παναθήναια».

• - - «Τά τετράστιχα είναι μιά επιγραφική προσπά
θεια πού θυμίζει τήν «ΙΙαγά Λαλέουσα». Κι’ 6 ποιητής 
τής «Παγάς Λαλέουσας» δέ μπόρεσε βέβαια νά χινάξη 
απ' τά  φτερά του κάθε ρομαντική δροσοσταλίδα. Ά λλά  
σέ μιά άραδαριά άπό τά τετράστιχό του ποιά λαγαρό- 
τητα, ποιά άγνή ποιητική έμπνευση λαμποκοπάει καί 
πώς μιας στιγμής συγκίνηση ιού ποιητή άπ’ χόν κόσμο 
γυραθε κι' άπ’  τή ψυχή του, μπαίνοντας ώς χόλόβαθο 
μάς άνεβάζει άπό κεί καί μάς ξανοίγει μπρος μας μιά 
εικόνα φωτινή μέ μιάν άπλόχηχα ρυθμού καί τόνου 
Αρχαϊκή σωοτά. “Οπως παρατηρώ κι’ άπό έ'ναν Αλλον 
ποιητή, πού θ ά  τόν δούμε παρακάτω, τά έπιγράματα 
αύιά τού Νιρβάνα κίνησαν τήν προσοχή παλιών καί 
νεων συναδέλφων του,  ̂μά δυστυχώς όχι έκεί πού βρί
σκεται τό κάλλος κ’ ή ποιητική άξία τους. Μ ιά εκτί
μησή τους καθαρόιερη, θαρρώ, δέν θδχε νά ζημιώση  
ουτε τούς νεώτερους, ούτε παλιόχερους τραγουδιστές, 
ακόμακαίτήςπεριωπήςχοΰποιητή τών «Πεπρωμένων».

άκαδημαίκός Μπαρρές έξ αφορμή; τής παραστά- 
ν- /  σεως είς τήν Γαλλικήν Κωμφδίαν της «Α ντιγό
νης», διασκευασμένης πρό έτών ύπό τού Αύγούσχσυ 
Βακερύ καί Παύλου Μερίς, γράφει είς τά παρισινά 
«Χρονικά» περί τής ήρωΐδος τοΰ Σοφοκλέους :
,  Οι χριστιανοί βλέπουν την ’Αντιγόνην μεταξύ τών 

αγγέλων. Τήν κόρην αύτήν τήν έθνικήν, επάνω είς τόν 
βράχον τής άγωνίας της, αδελφήν τήν έχουν αΐ μονα
χοί μας, αί όποίαι κάθε βράδυ, είς τά κελλιά των, εξα
γοράζουν τάς κακάς πράξεις τού κόσμου. Ο ί φιλόσο
φοι σπουδάζουν είς τό μικρόν αύτό δράμα τήν σχέσιν 
τής θρησκείας καί τού κράτους, τήν πάλην μεταξύ 
τού οίκτου τού γυναικείου καί τοΰ νόμου τον οποίον 
οί άνδρες είναι ενδεδειγμένοι νά εφαρμόσουν. Γιά μένα, 
τό δράμα αύτό, καθαρώτατον, αρμονικόν καί μετρη- 
μενον, είναι πηγή όνειροπολήσεως.' Μέσα της διακρίνω, 
την μίαν μετά τήν Αλλην, όλας τ ά ; ήλικίας τής άνθρω- 
ποτητος. Ή  Αντιγόνη άναπηδφ μέσα άπό τάς βιιθείας 
πρωτογενείς έποχάς όπου αί άδελφαί ένυμφεύοντο τούς 
άδελφοι/ç. Τ ο άπόφφηϊον τής λατρείας προς τούς πε- 
θαμενους, τό Αποκαλύπτει όταν λέγη : «Δέν θ ά  αντι
μετώπιζα έτσι τόν θάνατον διά τόν Αιώρα μου, διότι 
θ ά  ή μπορούσα νά ξαναϋπανδρευθώ, ουτε γιά τό παιδί 
μου διότι θ ά  ήμπορούσα νά γεννήσω καί Αλλο παιδί. 
Για τόν άδελφόν δ|χως. . .  Τώ ρα πού οί γονείς μου 
αναπαύονται στόν τάφον, δέν.ήμπορω  πειά νά Απο
κτήσω Αλλον αδελφόν. . . »  Καί μεσα άπό τήν μακρυνήν 
αυτήν νύκτα, έρχεται νά φωτίση τήν Λουοίλ Σατωβρι- 
ανδου, τήν Ευγενίαν ντέ Γκερέν, τήν Έρριέτταν Ρενάν, 
ολας αύτάς τάς άφιοσιωμένας καί άγνά; «παρέδρους« 
που πεθαίνουν χάριν τής αδελφικής άγάπης.
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ΩΡΑΙΟΝ χαρακτηρισμόν τού Σουλλύ Προυντόμ, έδωκε 
ό νέος ακαδημαϊκός ό πολύς Πουενκαρέ, όταν κατέ

λαβε τήν κενωθείσαν έδραν τού άποθανόντος ποιητοΰ. 
Δια νά γνωρίσωμεν τόν άνθρωπον, είπε, δέν Ιχομεν μό
νον τήν μαρτυρίαν τών φίλων του καί εκείνο πού κάθε 
ποιητής άπό τήν ψυχήν του μεταγγίζει μέσα στσύς 
στίχους του· κατέχομεν ενα τετράδιον μέ σκέψεις πού 
έγραψε διά τόν έαυτόν του όταν ήτο ι8 έτών, τας 
οποίας ποτέ δέν Ιδημοσίευσε. Τ ί διαβάζομε είς τά 
φύλλα αύτό;

Ευτυχείς είμε& α , μ ό νο ν μ  εκείνο  π ο ν  αίοδα νά με& α , δχι 
μ έ  δ,u  εΐμεϋ-α. Μ εγά λο ς  δ μω ς ε ίνα ι κανείς μ έ  δ ,η  σκέπ ζε- 
τα ι* μ έ  τή ν  ε ν τν χ ϊα ν  δ χ ι· ‘ Α ξ ίζ ε ι  ν α  ε ίνα ι κάνεις μ ά λλο ν  
ε ν τν χ ή ς  παρά μεγάλος ,* - . * “Ci !  πάρετε μας τας απολαύσεις, 
μά δ χι τας θλίψεις μας. Π ό σ ο ν  ο άνθρωπος δ ευτυχισμένος  
είναι κ α τώ τερος  άπά ίκ εΤνον πού ξε νρ ε ι νά  π ο νή . Α γ α 
π ο ύ μ ε  το ν  πόνον μ α ς δπω ς δ σ τρ α τιώ τη ς  α γα π ά  τή ν  π λ η 
γ ή ν  π ο ν  σ το λίζε ι το  στήθος του. _

Τήν πίστιν αύτήν, λέγει ό  ρήτωρ, τήν νεανικήν, η 
ζιοή του δέν τήν διέψευσε- όχι ότι έπεριμένατε ν'Ακού
σετε έκτακτα γεγονότα, άλλά διότι τό^ ίδιον αυτο 
αίσθημα, πάντοτε Αγρυπνον, ένέπνεε καθ’  ημέραν α θό 
ρυβα τάς παραμικροτέρας πράξεις του. Αίσθημα λε
πτόν καί δύναμις σκέψεως άπετέλουν τήν πηγήν της 
έθελοθυσίας αύτής.

EIS χήν «Γερμανικήν Έπιθεώρησιν» τής Στουτγάρ
δης, ό Φόν Przibrain, 5ι’ ένός ωραίου Αρθρου του 

διηγείται πολύ περιέργους Αναμνήσεις διά τόν μεγά- 
λον ζωγράφον Μπέκλιν, τόν Οποίον συνηντησε διά 
πρώτην φοράν κατά τό ι 88ό είς τήν Ζυρίχην οπου καί 
συνεδέθη στενότατα μετ' αύτοΰ.

"Ενεκα τής νευρικής άσθενείας τού Μπέκλιν οί δύο 
φίλοι άπεχωρίσθησαν, τού καλλιτέχνου τό 1892 κατελ- 
θόντος είς τήν ’Ιταλίαν, άλλά καί μακράν δέν έλησμο- 
νήθησαν Ιξακολουθήσαντες νά έπικοινωνούν διά τής 
αλληλογραφίας.

•Αί έπιστολαί αΰταί τού μεγάλου καλλιτέχνου περι- 
ποιούν πράγματι τιμήν είς τόν Μπέκλιν ώ ς άνθρωπον. 
“Ακακος και καλοκάγαθος, ήτο πάντοτε ενθουσιασμέ
νος μέ τήν φύσιν καί δ,τι ύπάρχει ώραϊον εις τήν 
τέχνην. ΔΓ αύτόν αί συναδελφικαί ζηλοτυπίαι ήσαν 
Αγνωστοι· ή διάνοια καί ή καρδία του πάντοτε ανοι
κτοί πρός πάν δ,τι έξυψώνει τήν ψυχήν.

Ο Άλφ όνσος Σεσέ έξέδωκε τελευταίως είς τό Π α
ρίσι Ανθολογίαν ύπό τόν τίτλον αί «Γαλλικαι 

Μούσαι» ή όποια είνε κ α θ ’ ολοκληρίαν Αφιερωμένη 
είς τάς ποιητρίας τής Γαλλίας ¡ιέχρι τούδε συστηματι- 
κώς μή συμπεριληφθείσας είς ούδεμίαν τών ποιητικών 
Ανθολογιών.

«Ένόμισα, λέγει ό έκδοτης είς τόν πρόλογόν του, 
πολύ ενδιαφέρον νά συγκεντρώσω τά καλλίτερα τών 
ποιημάτων τών γυναικών αί όποίαι υπήρξαν ίέρειαι 
τών Μουσών. Τοιουτοτρόπως δύναταί τις νά κρίνη γε
νικώς τάς καταβληθείσας ποιητικάς προσπάθειας τών 
γυναικών τής Γαλλίας άπό τής έποχής τοΰ σχηματι
σμού τής Γαλλικής γλώσσης μέχρι σήμερον».

Καί όντως είς τόν πρώτον αύτόν τόμον (ΐίο ο  - 1891) 
παρελαύνουν δλαι αί γυναίκες αί όποίαι άπό τής Μ α
ρίας τής Γαλλίας-μέχρι τής Όντίνης Βαλμόρ ήσαν 
προικισμέναι μέ τό ποιητικόν δώρον. Μεταξύ^ αυτών 
λέγει 6 Ζάν ντέ Γκουρμόν ήσαν καθ’  όλοκληρίαν λη
σμονημένοι. Ά λ λ ' Ιδού όπου ό  κ. Σεσέ τάς έπαναφερει 
είς τήν ζωήν ούτως ώστε νά δυνάμεθα καί διαβάσω- 
μεν μερικούς ώραίους στίχους των.

’Επίσης αί βραχείαι βιογραφικαί σημειώσεις τάς 
όποιας αφιερώνει ό εκδότης εις εκάστην τών ποιη- 
τριών αύτών, δίδουν κάποιαν εύρυτέραν άντίληψιν τοΰ 
μικρού των έργου τού κάποτε γελαστού άλλά συχνό

τερα-θλιβεςού καί άπαισιοδόξου. ’Ε ξ όλων ομω ς αυτών 
τών γυναικών αίτινες έτραγούδησαν τόν πόνον και 
τάς Απογοητεύσεις των, μία (ραίνεται νά είνε ύπέροχος 
καί αυτή είνε ή Μαρκελίνα Βαλμόρ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Κ®» Ν . Π . είς Β  sur Mer. — Έ χ ετε  άδικον, άπό μίαν 
μου φράσινπερί τής Καλλιτεχνικής Εταιρείας : ότι «φι
λοδοξεί νά γνωρίσχ) είς τόν κόσμον τούς Ιλληνας «αλ- 
λιτέχνας», νά βγάλετε τό συμπέρασμα ότι είς τήν φρά- 
σιν αύτήν θέτω  τόν προορισμόν τής Εταιρείας. Αύτό 
είναι ενα ¿ τ ό  τά μέσα μέ τά οποία θ ά  φθάση τόν προο
ρισμόν της, τόν οποίον βλέπω' πολύ ύψη Le. Μ ή συγ
χέετε όμως τήν Καλλιτεχνικήν Εταιρείαν μέ τήν Βιο
τεχνικήν. Αύτή θ ά  διδάξη τούς Ιργάτας τών βιο
μηχανικών καταστημάτων τά στοιχειώδη μαθήματα 
σχεδίων καί καλαισθησίας καί θ ’ άναπτυχθή εθνική 
βιοτεχνία κλπ. δπως πολλές φορές τό έγράψαμεν στά 
«Παναθήναια». Μ ιά Καλλιτεχνική Ε ταιρεία  στέκεται 
μερικάς βαθμίδας υψηλότερα, κινείται είς κάπως πνευ- 
ματικωτέραν ατμόσφαιραν. Είναι άπό τά ευκόλως έν- 
νοούμενα δτι π ρώ τα -π ρώ τα  τό εργον τοΰκαλλιτέχνου 
πρέπει νά είναι καλοσχεδιασμένον γιά ν’  αναπαύεται 
τό μάτι Ακοπα, δπως λέγετε κλπ. Διαφορετικά ό καλ
λιτέχνης Ικεϊνος θ ά  ώμοιαζε τόν λογογράφον ό  οποίος 
δέν θ ά  ήξευρε γραμματικήν καί σύνταξιν.

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

’Επιτροπή έκ μέρους τοΰ «Παρνασσού» έκ τώ ν# 
κ. κ. Σπ. Λάμπρου, Α. Άνδρεάδη, Μ . Λάππα, Δημ. Γρ. 
Καμπούρογλου, Δ. Κακλαμάνου, Α. Κύρου, θά^ διορ
γάνωση τόν έορτασμόν τής συμπληρσυμένης εφέτος 
Ικατονταετηρίδος τής πρώτης άφίξεως τού Βύρωνος 
είς τήν Ελλάδα.

Ζητοΰμεν συγγνώμην άπό τόν φίλον συνεργάτην μας 
κ. Δ. Γληνόν, τόν συγγραφέα τής ωραίας μελέτης περί 
τού 'Ροδόλφου “Οϋκεν, διότι είς τό προπερασμένον 
τεύχος τόν παρουσιάσαμεν ώς Ιατρόν Αντί διδάκτορα 
τής φιλολογίας.

Ό  αύτοκράτωρ Γουλιέλμος καί ή  αύτοκρατορική 
οικογένεια κατέρχονται είς τό Άχίλλειον τής Κερκύρας.

Ή  Ελληνική Κυβέρνηοις ήγόρασε τήν βιβλιοθήκην 
Σ άθα , καί θ ά  τήν τοποθέτηση είς τήν Έ θνικήν Βι
βλιοθήκην.

Ή  ’Ακαδημία τών ’Επιστημών τού Μονάχου τιμώσα 
τήν μέχρι τούδε έργασίαν τού συνεργάτου μας κ. Νίκου 
Α . Βέη, ώρισε ποσόν έκ τοΰ κληροδοτήματος βερεια- 
νού, διά νά έξακολουθήση δι’  αύτοΰ ό κ. Βέης τάς 
παλαιογραφικάς καί βυζαντιολογικάς έρεύνας του είς 
τά Μετέωρα.

Ό  έν Ά θή ναις Πανθεσσαλικός σύλλογος «Κοινόν 
τών Θεσσαλών» ίδρυσε Ιντευκτήριον καί άναγνωσνή- 
ριον έπί τής οδού Προαστείου, άριθ 8.

Τήν 21 τού προσεχού Μάίου θ ά  έορτασθή ή τεσσα- 
ρακονταετηρίς τ ή ; έν τφ  Πανεπιστημίφ καθηγεσίας 
τοΰ κ. Κόντου.

Ή  «Βυζαντιολογική Εταιρεία» έψήφισεν έν γενική 
συνελεύσει τό καταστατικόν της καί έξελεξεν δριστικόν 
Διοικητικόν Συμβούλιον άποτελούμενον ώ ς έξης : Πρόε
δρος Κωνσταντίνος Ζησίου, Αντιπρόεδροι Κωνστ. Μ. 
Ράλλης, καί.Εύγένιος Μ . Άνιωνιάδης. Γενικός γραμ-
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ματεύς Νίκος 'A . Βέης. Ταμίας Μιχαήλ A . Γοΰδας. 
Σύμβουλοι Θεόφιλος Βορέας, Κ . Τριανταφυλλόπουλος, 
‘Αριστοτέλης Κούζης, Κ . Κωνσταντόπουλος, ’Ιωάννης 
Δαμβέργης καί Γ . Τσοκόπουλος. Ή  ίδρυσις τής «Βυ- 
ξαντιολόγικής Εταιρείας» πανταχού ήκούσθη ένθου- 
σιωδώς. Προσεχώς αρχίζουν αΐ ανακοινώσεις καί αί 
διαλέξεις τής Εταιρείας.

Ό  Ιν Λονδίνφ μεγάλεμπορος Νικόλαος Βουβάλης 
άνελαβεν Ιξ  ιδίων του νά Ιδρυση Παρθεναγωγείον καί 
έπάγγελματικήν σχολήν καί νά κατασκευαση λιμενο
βραχίονας έν τή ίδιαιτέρφ πατρίδι του Καλΰμνφ.

Ό  έν Κωνσταντινουπόλει φιλόλογος καί γραμματείς 
του έκεΐ ρωσσικοΰ αρχαιολογικού Ινστιτούτου κ. Β. 
Pantchenko έξέδωκε καί εις Ιδιον τόμον την λίαν 
ένδιαφέρουσαν καί συστηματικήν έργασίαν του περί 
των βυζαντιακών μολυβδοβούλλων τά οποία κατέχει τό  
προμνημονευθέν ίνστιτούτον.

Π Ρ Ο Τ Ο Μ Η  T O T  Σ Ο Λ Ο Μ Ο Τ  Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι 2

T ÿ  πρωτοβουΧί<{ τω ν  «ΠαναίΧηναίωτ*·
— à S tlq  r o í  Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  —

Έ κ  προηγουμένων εισφορών . . . . Δρ. 2439-2°
Κάρολος Δίτριχ φρ. 7 ..................................» 7-35
Σπύρος Πατρατζικιώτης............................. » ί . —

Δρ. 2448.55

Τ ο  άπ αιτοΰμενον ¿λικον π οο όν  είναι 3 ,5 0 0  
.π ε ρ ίπ ο υ . ‘ Υ π ολ είπ ον τα ι περί τά ς  Ι ,ΙΟ Ο . Κ α ί  το

δπενθυμίζομεν εΙς 8λους· "Ολοι Ιζησαν καί ζοΰν 
μέ τους στίχους του υμνητοΰ τής έλευ&ερίας.

At είσφοραί στέλλόνται εις τα γραφεία των 
«ΠαναίΙηναίων», οδός Άριστοτέλους 35-

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

* 0  λαχανόκηπος Σ . Χασιώτου. Σύλλογος ωφελίμων 
βιβλίων τιμάται λεπτά 40.

Ά Χ α φ ροΐσχιω τος  ποιήματα Αγγέλου Σικελιανοΰ. 
Ά θή ν α ι, τυπογραφ. Σακελλαρίου.

Τ ά  ’ Ελλειψοειδή χ τ ίσ μ α τ α  τ ο ν  Θέρμου υπό Γεωρ
γίου Σωτηριάδου. Ά θή να ι. Τυπογραφεϊον «Ε στία»  
Μάίσνερ καί Καργαδούρη. _

' Ε ρ ω τό χρ ιτος  τού Ιδίου. Άνατύπωσις Ικ τώ ν  «Πανα- 
θηναίων. Ά θή ναι. Τυπογραφεϊον «Ε στία» Μάίσνερ 
καί Καργαδούρη.

Ό  Μ ένανδρος  καί ή  αρχαία χω μ φ δία  τού ίδίου. 
Ά θή ν α ι. Τυπογραφεϊον «Ε στία» Μάίσνερ καί Καρ- 
γαδούρη '  ^

Ή  iv  * ΒΧΧάδι Περί&αΧψις τώ ν  π ρο σ φ ύ γω ν . Ά θ ή -  
ναι. Τυπογραφεϊον «Έ στίά» Μάϊσνερ καί Καργαδούρη.

Τά Π ρονόμια  το ν  Ο ίχουμενιχον Π ατριαρχείου
Ν . Π . Έλευθεριάδου, δ. ν. Σμύρνη. Τυπογραφ- Βιδορή.

Au To m b e a u  de la ïu s  par Georges Sotiriadis, 
Athènes. (  )

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΈΣ ΜΈΣ

ΚΑΘΕ συνδρομητής τών »Π ανα& ηναίω ν* ό  όποιος 
Ίγγράφει Ε Ν Α  νέον συνδρομητήν έτήσιον καί συν- 

απρστέλλει τδ τίμημα τής εγγραφής, λαμβάνει ώς 
δώρον Ο Κ Τ Ω  δραχμών βιβλία εκ τού κατωτέρω 
καταλόγου.

Διατιμώμεν χάριν εύκολίας τά βιβλία τής Α ' Σειράς 
πρός Δρ.— Φρ. ι έκαθτον καί τής Β ' Σειράς πρός 3-

Τ ά  βιβλία θ '  άπόστέλλωνται ¿Χεν&ερα ταχνδρομι· 
χ ω ν  τελών.

Ά λ λ ’  έκτός τών βιβλίων τού καταλόγου μας, άνα- 
λιηιβάνομεν ν ' άποστείλωμεν β,τι δήποτε βιβλίον μάς 
ζητηθή μή όπερβαίνον τάς Δρ.—  Φρ. 8 διά κάθε νέαν 
εγγραφήν.

Κ άθε συνδρομητής μας έχει βεβαίως ένα στενόν 
ωίλρν ή  συγγενή φιλαναγνώστην, διατεθειμένον νά 
υποστήριξή τό εργον Ινός περιοδικού. Αύτόν τόν 
φίλον ή συγγενή ας· θελήση νά τόν έγγράψη εις τά 
« Π αναϋ-ήναια  ». "Ο ,τι ζητούμεν άπό τούς συνδρο- 
μητάς μας είναι έλάχιστον διά κάθε εναν χωριστά. 
Μ Ε Γ ΙΣ Τ Η  δμως θ ά  ήναι ή  έκ τού συνόλου ενίσχυσις 
τών ·Π ανα3ηναί<ον»  καί ή έξ αύτής πρόοδος καί 
βελτίωσις τού περιοδικού.

Σ ειρά  Α ' . —  Π ρ ός δρ. ί  Ζχαοτον

X . "Αννινος:
Δ . Βικέλας:
Ν . Έπισκοπόπουλος :
Δ . Γ ρ . Καμπούρογλούς :

K.M. Κωνσταντόπουλος : 
Κώστας Λαδόπουλος: 
Σπ . Λοβέρδος ;

’Εδώ κ’  έκεί.
Αονκής Λάρας, διήγημα. 
Έ ρ η μ ες ψυχές, δράμα.

Μ  ¿moires du Prince Ν . Ypsi- 
lanti.
Ιστορία τής βυζαντ. τέχνης. 
Χαμένη ευτυχία, δράμα.
Ή  Α γ ία  Πόλις.

Μ. Μαλακάσης :
Γ . Μαυρογιάννης: 
Σπΰρος Μ ελδς: 
Ά ν τ . Μηλιαράκης:

Κίμων Μιχαηλίδης: 
Παύλος Νιρβάνας:

Ό σ κ α ρ  Ούάΐλδ :

Ή  Κυρά τού Πύργου, δράμα. 
Βνζαντ.τέχνη καί καλλιτεχναι. 
‘Ο  Γυιός τού Ίσκιου, δράμα. 
Γεοιγραφίαπολιτική νέα καί άρ. 
χ«ίά Άργολίδος καί Κορινθίας. 
Ό μ ο ια  Κεφαλληνίας.
Σάν Ζωή καί σάν Παραμύθι. 
Γλωσσική αυτοβιογραφία. 
Άρχιτέκτων Μ άρθας,δράμα. 
Τέχνη καί Φρενοπάθεια.
Π  αγά Λαλέουσα. ποιήματα. 
Τ ό Χελιδόνι, δράμα.
Σαλώμη, δράιια.

Σπυρίδων Ιίαγανέλης: Πάρεργα Φύλλα- 
Κωστής Π αλαμάς: "Υμνος εις τήν Άθηγάν.
I. Πολυλάς: Ή  Φιλολογική μας Γλώσσα.
Γ . Στρατήγης: Τραγούδια τού Σπιτιού.
Λεύκωμα «Παναθηναίών»; 2ο καλλιτεχν. εικόνες είς τό

σχήμα τών » Παναθηναίών».
Σπαρτιατικόν Ή μ ερ ό λ : "Ε τος ιροό.

» 1907.

Σ ε ιρ ά  Η .  —  Π ρ ό ς  δ ρ . 3  ί'χ α ο το ν

Γρηγόριος Ξενόπουλος: Μαργαρίτα Στέφα.
Διηγήματα Σειρά Α ’ ·

» » Β '.
» Γ '.

Νίκου Ά .  Β έ η : Δη(ΐώδη "Ασματα . Φιγαλίας
μεθ’ ύπομνηματων.

Τόμοι τών «Παναθηναίών» χαρτόδετοι ι °5, 2<Κ, 4°ί·
6»ί, 7Ή. 8ή ,  ςοί, ι ιός·

Μ νδιοτορή μ ατα  καί Διηγήματα— “ Εχό « ΠαναΑηνβίοη··*.


