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ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Τί χαρμοσύνως περίεργον οψιν ιϊγι τό 
Παναθηναϊκόν Στάδιον κατά την δευτε- 
τέραν ιδίως ημέραν τών Πανελληνίων 
Αγώνων ! "Ολον εκείνο τό πλήθος τό 

ποικιλόχρωμου τό καταλαμβάυον πυκνώς 
τάς ούο πτεούγας, και παθαινόμενον άπό 
τάς συγκινήσεις τοϋ άγώνος, ή βασιλική 
οικογένεια σύσσωμος, οί βασιλόπαιδες έπι— 
τηροϋντες έν τώ στίβω τάς λεπτομέρειας 
τών άγωνισμάτων, οϊ άγωνισταί, όλοι 
νέοι εύσταλεϊς καί άλκιμοι, ολα ταύτα 
καταυγαζόμενα ύπό τοϋ λαμπρού εαρινού 
ήλιου άπετέλουν θέαμα είς άκρον ελκυ
στικόν. Ο νους άνεπόλει άκουσίως εικό
νας άναλόγους μεγαλοπρεπείς τοϋ πζρελη- 
λυθότος εθνικού βίου. Ιδού οί Βένετοι άπ ’ 
έοώ και οί Πράσινοι άπό τό αντίθετου μέ
ρος, μέ μόνην τήν διαφοράν ότι δέν άπε
τέλουν φατρίας διεστώσας άλληλομαχού- 
σας καί άλληλοϋβριζομένας, άλλά μίαν 
ηοελφωμένην ομάδα θεατών διψώντων εύ- 
γενεϊς συγκινήσεις. Τό όμμα έστρέφετο 
άκουσίως νά ιδη τό Πϊ, οπού θά έυεφαυί- 
ζετο δ αυτοκράτωρ έν τώ μέσω τών δορυ
φόρων του καί θά ηύλόγει τρις μέ τό ση- 
μειον τοϋ σταυρού τό πλήθος διά τής ά- 
κρας τής άλουργίδος του. Καί τό ούς άυέ- 
μενε ν άκούση τό περίφημου άσμα τό 
ψαλλόμενου άπό τά δύο ημιχόρια :

Ίδε τό ίαρ τό κ«Χόν πάλιν έπανατέλλει, 
Φέρον υγείαν και χαράν καί τήν ευημερίαν.

Τό αληθές όμως εινε ότι τό έ'αρ τό κα
λόν ητο ολίγον δύστροπου καί ότι δ πνέωυ 
παγετώοης βορράς ε’φερεν όχι τήυ ύγείαυ 
καί τηυ εύημερίαν, άλλά τούλάχιστου 
περιπνευμονίας καί μικρότερα κρυολογή
ματα. Έάν δέ δ καιρός δείξη τήν αύτήν 
άγριότητα καί κατά τούς προσεχείς Διε
θνείς Ολυμπιακούς ’Αγώνας, περισσότε
ρον όλων τών άλλων κοινωνικών τάξεων 
θ ’ άγωνισθώσιν οί ιατροί τής πόλεώς μας. 
Έν τούτοις τά άγωνίσματα διεξήχθησαν 
αρκετά έπιτυχώς, ή τάζις διετηρήθη όσον 
ητο δυνατόν καί οί θεχταί έμειναν έ'ως τέ
λους, ανυπόμονοι νά δοκιμάσωσι καί τάς 
ίσχυράς συγκινήσεις τοϋ τελευταίου καί 
σπουοαιοτέρου όλων αγωνίσματος, τοϋ 
Μαραθωνίου δρόμου, όστις όμως έθεωρήθη 
ώς βαρύς καί όχι τόσον άρμόζων είς τά ση
μερινά μας ήθη, άτινα άποκλίνουσι είς 
μάλλον άκινδύνους τέρψεις.

Ολα καλά" το μόνον νεφύορεον, τό ό
ποιον όμως ήπείλησε νά γείνη νέφος σκο
τεινόν καί νά έπισκιάση τάς έορτάς, ήτο 
το έπεισόοιον τής δυσαρέσκειας τοϋ Τύ
που, προσκληθέν έξ άμελείας ή έκ παρε- 
ξηγήσεως. Ό Τύπος, είς ον οφείλεται 
δμολογουμένως μέγα μέρος τοϋ ε”ργου, έθε- 
ώρησεν εαυτόν παροραθέντα· άλλ ’ εύτυ- 
χώς έπήλθον βραδύτερον σκέψεις μετριο- 
παθέστεραι καί ή ρήξις {σταμάτησε, διά 
νά μή ζημιωθή έξ αύτής δ εθνικός σκοπός 
τών Άγώνων.

Τά λοιπά βαίνουσι κατ’ ευχήν. Οί ξένοι 
συρρέουν ήδη, οί άγωνισταί έκ τής αλλο

δαπής καταφθάνουν, γενόμενοι δεκτοί μετά 
τιμής καί ή πόλις μας άρχιζει ν ’ άποκτά 
όψιν πανηγυρικήν. Αί δδοί έμψυχοϋνται, 
κίνησες περισσότερα αρχίζει νά βασιλεύη 
εύρισκόμεθα ήδη είς τάς παραμονάς, αϊτι- 
νες συμπίπτει νά εινε καί αύται έορταί, 
διότι είσερχόμεθα ήδη. είς τήν εβδομάδα 
τών Παθών, ήτις, ώς γνωστόν, εορτάζε
ται έν τή πόλει μας μετ’ ιδιαιτέρας δλως 
λαμπρότητος.

Εις τήν Βουλήν έπισπεύδεται ή εργα
σία, οιά νά ήσυχάσωσιν εγκαίρως, άφού 
άφοϋ ψηφίσωσΐ τόν προϋπολογισμόν, οί πα
τέρες τοϋ Έθνους κατά τάς ήμέρας τοϋ 
Πάσχα, οϊτινες τώρα τακτικά συνεδριά- 
ζουσι και πέραν τοϋ μεσονυκτίου. Τινές 
τών συνεδριάσεων ύπήρζαν λίαν θορυβώ
δεις καί σκηναί έπη<ολούθησαν αντεγκλή
σεων καί συγκρούσεων εύτυχώς άποσοβη- 
θεισών. Συνεζητήθησαν καί έψηφίσθησχν 
πολλά νομοσχέοια, έν οίς το περί άστυνο- 
μίας,τό περί άντιβασιλείας, οπερ παρά τά 
λεγάμενα παρήλθεν άνευ έπζισθητής άντι- 
δράσεως,άπεφασίσθη δέ νά συστηθή έξετα- 
στικη επιτροπή διά τάς περίφημους δα- 
πά·ας τής « Μπουμπουλίνας». Θορυβώδης 
επίσης ύπήρξε καί ή συνεδρίασες τής εν
ταύθα Αρχαιολογικής Εταιρίας, καθ ήν 
έγένετο πρότασις ν ’ άναλάβη τήν προε- 
ορείαν η Λ Β. I". δ Διάδοχος. Τινές άν- 
τέστησαν καί κατεψήφισαν τήν πρότασιν, 
ήτις έγένετο μέν δεκτή διά μεγάλης πλειο- 
ψηφίας, άλλ ’ ώς λέγεται, δ Διάδοχος μετά 
τά γενόμενα, δέν έδέχθη τήν έκλογήν.

Η έκλογή τοϋ κ. Τρικούπη έν Βάλτω 
δριστικώς έξησφαλίσθη, παραιτηθεντος τοϋ 
άνταγωνιστοϋ αύτοϋ κ. Σκυλοδήμου. Δυσ
τυχώς καί άλλο κενόν ήνοίχθη έν τή Βουλή 
— τρίτον τοϋτο άπό τής άρχής τής πα- 
ρούσης συνοοου—διά τοϋ θανάτου τοϋ βου- 
λευτοϋ Αττικής Νικολάου Καλλιφρονά, 
υίοϋ τοϋ ύπεργήρου πολιτευομένου Δημη- 
τρίου Καλλιφρονά καί άδελφοϋ τοϋ δη 
μαρχου Αθηναίων, ού δ πρόωρος θάνατος 
κατέθλιψε τήν κοινωνίαν μας, παρ ’ ής εί- 
λικρινώς ήγαπάτο.

Ή ελευσις τοϋ βασιλέως τής Σερβίας 
είς τήν πόλιν μας, ήτις πρός στιγμήν έθε
ωρήθη άναβληθεϊσα ένεκα τής έν Βελι- 
γραδίω πολιτικής κρίσεως, δριστικώς έπι- 
βεβαιοϋται- τά θρυληθέντα δμως περί 
μνηστείας αύτοϋ θεωρούνται άβάσιμα, το- 
σούτω μάλλον οσω έκυκλοφόρησε νέα εί- 
είοησις κατ’ αύτάς, περί μνηστείας τής 
βασιλόπαιδος Μαρίας μετά τοϋ Ρώσου με
γάλου δουκος Γεωργίου, υίοϋ τοϋ μεγάλου 
Δουκός Μιχαήλ , άφιχθέντος χθες έν
ταϋθα. Άλλά καί ή φήμη αΰτη χρή- 
ζει έπικυρώσεως, διότι ούδέν μέχρι τοϋδε 
{δικαιολόγησε τήν βασιμότητά της.

01 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
• Μηδ’ ’Ολυμπίας άγ&να φίρ. 

τερον αΰόάσομεν, όβιν ό πολϋ- 
ιραττος ύμνος αμφιβάλλεται σοφών 
μητίεσοι . . . ·

ΠινδάρονΌλνμπ. I. 11
Εν ούδεμία τής γής χώρα κχτεννοήθη 

καλλιον καί έντελέστερον ή θχυμασία τών

X <46 )(

σωματικών άσκήσεων ωφέλεια καί ή με. 
γαλή αυτών έπί τής ψυχικής διαθέσεως 
έπίορασις, όσον έν τή κλεινή καί άθανάτω 
Ελλάδι. Έν τή κλασική ταύτη χώρα, 

έν ή ή μέν ιδέα τοϋ καλού, άριστα ένεσαρ- 
κώθη,ή δέ τέχνη είς - όν ύπατον τής τελει
ότητες βαθμόν άνυψώθη. πρωιμώτατα κα- 
τεννοήθη καί τάχιστα έφηομόσθη τό Ρω
μαϊκόν έκεΐνο «mens sana in corpora 
SaH’O»· ήτοι ίνοϋς ύγιής έν σώματι ύ- 
γιεε»· τούτου ένεκα βλέπομεν 

εύθύς άπό τής
γιει» τουτου ενεκα ρ/.επομεν το ημετε- 
ρον έθνος, εύθύς άπό τής νεαράς αύτοϋ ή- 
λικίας, περί τά γράμματα μέν καί τάς 
τεχνας ασχολούμενου, άλλά καί περί τούς 
σωματικούς άγώνας προθυμότατα έξα- 
σκουμενον. Καί ούκ ήν άλλως γενέσθαι. 
Διότι δ φύσει ευφυής καί εύγενής έκεϊνος 
λαός, ω δ Πλάστης έδωρήσατο άφθονα 
καί άπαράμιλλα τά πνευματικά προτε
ρήματα καί Οαψιλή καί έναρμόνια επιδα
ψιλέυσε τή περιβαλλούση αύτόν φύσει τά 
πλεονεκτήματα, είκός ήτο πρωϊμώτατα 
καί τάχιστα νά κατανόηση, οτι τοϋ άλη- 
θούς άνθρώπου πρέπει ν ’ άναπτύσσωνται 
παραλλήλως καί έναρμονίως αϊτέ σωμα
τικοί καί ψυχικαί δυνάμεις. Εϊκός ήτο οί 
μοναοικοί εκείνοι άνδρες νά κατανοήσωσιν, 
οτι ή Μουσική, ύπό τήν εύρυτέραν τής 
λέξεως σημασίαν, καί ή Γυμναστική είσί 
ούο άναγκαώτατοι παράγοντες πρός τήν 
άρτίαν πνευματικήν τοϋ άνθρώπου μόροω- 
σιν καί τήν τελείαν σωματικήν αύτοϋ διά- 
πλασιν. Διότι <πάς δ τοϋ άνθρώπου βίος 
εύρυθμίας καί εΰαρμοστίας δεΐται» (Πλά
τωνος Πρωταγόρας XV Β. 326). Έδι- 
δάσκοντο καί τήν γυμναστικήν καί έθεώ- 
ρουν ταύτην ώς άπαραίτητον μάθημα οί 
άθάνατοι ήμών πρόγονοι «ϊνα τά σώματα 
αύτών βελτίω εχοντε; ύπηρετώσι τή δια- 
νοί? ΖΓ'ί’τή *«ί μή άναγκάζωνται
άποδειλιάν διά τήν πονηριάν τών σωμά
των καί έν τοϊς πολέμοις καί έν ταϊς άλ- 
λαις πράξεσι» (Πρωταγ XV. 326 C).

Αληθώς δέ πολύ ή γυμναστική πρός 
κραταιωσιν και εξυψωσιν τοϋ φρονήματος 
εύρύθμως καί κανονικώς γινόμενη συμβάλ
λεται. Διότι διά τήν άλληλεπίδρασιν, είς 
την δποίαν ψυχή καί σώμα εύρίσκονται, 
ποιά τις τούτου κατάστασις άνάλογον καί 
είς την ψυχήν κατάστασιν άπεργάζεται, 
έπομένως, όταν μέν ή κραταιόν καί ρω- 
μαλέον τό σώμα, κραταιοϋται καί έξυψοϋ- 
ται καί τό τής ψυχής φρόνημα, δταν δ' ά
φευκτου και μαλθακόν, άποχαυνοϋνται 
καί μαραίνονται καί αύται αί εύγενέστα- 
ται τής άνθρωπίνης ψυχής δρμαί. Είς τήν 
σωματικήν ο ’ εύρωστίαν καί ρώμην προσ- 
τιθεμένης καί τής πνευματικής διά τής 
Μουσικής μορφώσεως καί οΰτω σωματικών 
τε καί ψυχικών δυνάμεων παραλλήλως 
καί έναρμονίως άναπτυσσομένων τέλειος, 
ύπό σωματικήν τε καί ψυχικήν έποψιν, δ 
άνθρωπος καθίσταται. Άν δέ τις άσκηση, 
τό σώμα μόνον, τής δέ Μουσικής άμελήση, 
άλκιμος μέν καί ρωμαλέος, άλλά καί 
σκληρότερος τοϋ δέοντος αποβαίνει. Ω
σαύτως έάν περί τήν Μουσικήν μέν άσχο- 
ληθή τις, τών δέ σωματικών άσκήσεων 
όλιγωρήση, μαλακώτερος καί ήμερώτερος

■ - δέοντος καθίσταται (Πλάτωνος πολι- 
-ιία ΙΠ 410)· τούτου ένεκα οί ήμέτεροι

■ πρόγονοι έκείνους μόνους έθεώρουν εύαρμο- 
στότατα, άριστα καί έλευθεριώτατα άνα- 
σεθραμμένους, οϊτινες εξίσου τάς^ σωμα-

L καί πνευματικά; αύτών δυνάμεις
| ^πτυξαν. Ή σύμμετρος καί αρμονική 
I «ϋ τε σώματος καί πνεύματος άνάπτυξις 

ήτο κατ ’ αύτούς τό ιδανικόν τής άνθρω- 
L πίνης τελειότητος. Δι ’ δ πάντα τά ε"θνη 
I Ιχ,ϊνα, άτινα σωματικάς τε καί πνευμα- 
Ι· τιχάς δυνάμεις έξ ίσου άνέπτυξαν, τάχι- 
Γ στα £k πί^ίτ^μόν προήχθησαν καί

»ολύ είς τε τάς έπιστήμας καί τάς τέχνας 
Βέπέόοσαν.

■ νΤούτου ένεκα λοιπον βλέπομεν και εν 
τή άρχαία Έλλάδι πρωϊμώτατα τούς σω
ματικούς άγώνας ίδρυομένους, πολλούς, 

I δπως άγωνισθώσιν είς αύτούς προσερχομέ- 
[. νους καί τά μέγιστα τούς έν αύτοϊς δια- 

πρέποντας τιμωμένους. Καί πολλοί μεν 
έτελοϋντο, ώς γνωστόν, κατά τήν άρχαιό- 
τητα έν διαφόροις τής Ελλάδος μέρεσιν 

| άγώνες, άλλ’δμως πάντων τούτων οί 
[ ολυμπιακοί, περί ών ό λόγος, οϊτινες σύν 
j τώ χρόνω άπέβησαν πανελλήνιοι ύπερειχον.

Άλλά, πριν ή προβώμεν είς τήν περι- 
I γραφήν καί έξιστόρησιν αύτών, άνάγκη νά 
I είπωμέν τινα περί τοϋ ίεροϋ. έν ώ έτε- 
I λοϋντο χώρου, τής πολυυμνήτου καί ίεράς 
I ’Ολυμπίας.

Ή ’Ολυμπία, κατά τόν Ηρόδοτον (Β' 
’ 7) καί Στράβωνα (VIII 356) κεϊται είς

300 σταδίων άπόστασιν άπό τής Ήλιδος, 
I παρά τούς νοτίους πρόποδας τοϋ Ολύμ- 
I που καί Κρανίου λόφου’ τό όνομα τοϋτο 
1 είχε κατ"άρχάς ιερόν τι τέμενος τφ Ό· 

λυμπίω Διι καθιερωμένον, ού τήν περι
γραφήν εύρίσκουεν παρά τώ Στράβωνι λέ- 
γονται έν Βιβλ. VIII. 356 τά εξής 

'.·· «Έστι δ’έν τή ΓΙισάτιδι τό ιερόν (Ή 
"Ολυμπία δηλ.) σταδίους τής Ήλιδος 
έλάττους ή τριακοσίους διέχον’ πρόκειται 

Ι δ’ άλσος άγριελαίων, έν φ τό στάδιον, 
I παραρρεϊ δ’ ό "Αλφειός, έκ^ τής Αρκα

δίας ρέων είς τήν τριφυλιακήν θάλασσαν, 
μεταξύ δύσεως καί μεσημβρίας. Τήν δ’ 
επιφάνειαν έσχεν έξ άρχής μέν διά τό 
μαντεϊον τοϋ "Ολυμπίου Διός, έκείνου δ" 
έκλειφθέντος ούδέν ήττον συνέμεινεν ή 

! δόξα ' τοϋ ίεροϋ καί τήν αυξησιν, όσην 
έσμεν ε'λαβε διά τε τήν πανήγυριν καί 
τόν ολυμπιακόν στεφανίτην τε καί ιερόν 
νομισθέντα, μέγιστον τών πάντων. Έκο- 
σμήθη δ ’ έκ τοϋ πλήθους τών αναθημά
των, άπερ έκ πάσης άνετιθετο τής Ελ
λάδος®

άγώνες

Έκ τής περιγραφής ταύτης τοϋ Στρά
βωνος βλέπομεν τήν μεγάλην λαμπρότητα 
καί φήμην, ήν άρχαίοθεν τό ιερόν είχε 
καί ήτις ε’μελλε νά καταστή άθάνατος, 
σύν τώ χρόνω’ τό ιερόν άλσος τοϋ τεμέ
νους, δπερ κατά τήν έπιχώριον διάλεκτο» 
εκαλείτο Άλτις, περιίκλειε έν τώ κέντρω 
τόν έπίσημον ναόν τοϋ Διός, ου μικρά τινα 
μέρη, έφερε πρώτον είς φώς δ κατά την 
έπανάστασιν ύπό τόν φιλέλληνα στρατη
γόν Μα.ιζώνα έκεϊ σταθμεύων γαλλικός 
στρατό:, πριν ή γείνωσιν αί συστηματικαι

καί σπουδαϊαι ύπό τοϋ επιφανούς Κουρτίου 
άνασκαφαί.

"Ο τής Άλτιος περίβολος έξετείνετο 
πρός δυσμάς μέν παρά τόν ποταμόν Κλά- 
δεον, πρός νότον δέ παρά τόν Αλφειόν 
καί πρός άνατολάς μέχρι τοϋ σταδίου, 
οπερ πεοιελαμβάνετο έν αύτφ. Έκ τών 
πολλών δ’ άς είχε πυλας, μία πρόστυλος 
καί μεγαλοπρεπής ήτο ή έπίσημος τών 
πομπών είσοδος, έντός καί προς τά δεξιά 
τής δποίας ε'θαλλεν ή καλλιστέφανος ά- 
γοιελαία, έξ ής παις άμφιθαλής ε'κοπτε 
διά χρυσής μαχαίρας τούς διά τους στε
φάνους τών όλυμπιονικών κλάδους. Παρα- 
πλεύρως τοϋ τεμένους έκειτο δ ναός τών 
Δροσοφόρων νυμφών, περαιτέρω δ ’ δ μέγας 
τοϋ Όμυμπίου Διός ναός, όστις ένέκλειε 
τό άριστούργημα τής έξαισίας τοϋ Φειδίου 
σμίλης, πα.ραστήσαντος έν όλη τή θεία 
αύτοϋ μεγαλόπρεπε ία τόν ύπατον τών 
"Ελλήνων θεόν, ού τό άγαλμα ήτο το- 
σοϋτον κολοσσιαϊον, ώστε κατά τάς μαρ
τυρίας τοϋ Παυσανίου (_V.HI) καί τοϋ 
Στράβωνος (VIII. 171), άν ήγείρετο, θά 
ε'θραυε τήν ύπεράνω αύτοϋ έκτεινομένην 
οροφήν. Τό άνατολικόν τοϋ ναοϋ άέτωμα 
έκοσμεΐτο δι ’ άγαλμάτων παριστώντων 
τήν προπαρχσκευήν τής τοϋ Πέλοπος και 
Οίνοαάου άρματοδρομίας, το δέ ουτικον 
τήν τών Κενταύρων καί τών Λαπίθων 
πάλην. Άλλα ιερά’ πέριξ ήσαν τοϋ Πέ
λοπος, τής Ήρας, δ ναός τής "Εστίας, 
τής Ούρανίας Αφροδίτης . καί τινα έν τφ 
παρόντι ούτε δ χώρος τό έπιτρέπει άλλ ’ 
ούτε καί καιρός ν " άπαριθμήσωμεν ένταϋθα 
τά οικοδομήματα, τούς ναού-., τά άγάλ- 
μχτα, τούς άνδριάντας, τά κοσμήματα 
καί τά αναθήματα, άτινα σύν τώ χρόνω 
έκ πολλών και άπωτάτων χωρών έκομί- 
σθησαν ύπό τών πολυαρίθμων προσκυνητών 
τών είς τήν ίεράν τής "Ολυμπίας γήν 
μεταβαινόντων, καί άτινα συνετέλεσαν 
είς τόν καλλωπισμόν καί τήν έξωράϊσιν 
τοϋ μεγάλου έκείνου τών πανελλήνιον συν- 
εντευκτήριου. Περί πάντων τούτων τόμους 
δλοκλήρους δύναται τις νά γράψη, άν έπι- 
χειρήση λεπτομερώς τά περί όλυμπίας,νά 
πραγματευθή. Όθεν μεταβαίνομεν ήδη 
είς αύτούς τούς "Ολυμπιακούς άγώνας οϊ
τινες είσί και τό κύριον τής πραγματείας 
ήμών θέμα.

Ή τών "Ολυμπιακών άγώνων ϊδρυσις, 
ώς καί πάντα τά προϊστορικά τής "Ελ
λάδος γεγονότα, συνδέεται άδιασπάστως 
μετά τών χαριεστάτων ελληνικών μύθων. 
Εύφυέστατά λέγει δ μέγας ιστορικός 
Crote, ότι ώς πολλών ελληνικών ποτα
μών μέχρι τινός μόνον τόν ροϋν ν ’ άνεύ- 
ρωμεν δυνάμεθα’ διότι αίφνης κατεισδύου- 
σιν είς τά φυσικά τών όρέων χάσματα και 
άποκρύπτουσιν άπό τών τοϋ ερευνητοϋ οφ
θαλμών ^ό τε πρότερον αύτών ρεύμα και 
τήν κυρίαν πηγήν, οΰτω και τών Ολυμ
πιακών άγώνων τήν ιστορίαν μέχρι τίνος 
μόνον νά παρακολουθήσωμεν δυνάμεθα’ 
διότι ή πρώτη αύτών άρχή καλύπτεται 
ύπό όρη μύθων άνεπιδέκτων οντων ιστορι
κής έρεύνης _

Κατά τόν Πίνδαρον (Όλυμπ. 1,30)
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άπό τών άοχαίων χρόνων έτελοϋντο παρά 
τάς όχθας τοϋ "Αλφειού έπικήδειοι άγώνες 
καί τελεταί πρός τιμήν τοϋ Πέλοπος, ους 
έπειτα, φέρεται,ότι δ Ηρακλής άνενέωσε 
καί έπί τό τελειότερου διωργάνωσε (Πινο. 
Όλυμ. 11,69), Σι" δ ιδρυτής καί διοργα
νωτής αύτών έθεωρείτο. Κατά τάς ίστορι- 
κάς δέ μαρτυρίας ίδρυταί τών Ολυμπια
κών άγώνων έγένοντο δ Σπαρτιάτης Λυ
κούργος καί δ Ήλεϊος Ιφιτος, οϊτινες 
συνήψαν ιερόν δεσμόν, ού τό έπί χαλκού 
κύκλου έγκεχαραγμένον κείμενον έσώζετο 
μέχρι τοϋ 200 μ. χ.

[Έπεται τό τέλος] 
Ηρακλής Κ. Νεόφυτός

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΟ

Χτές πλάϊ ς τδ ποτάμι, 
Σ τήν πέρα ρεμματιά, 
Ποϋ σειέται τϊ καλάμι, 
Όποϋ λίγα ή έτιά,

Φ
Αουλοϋδι απαντάω 
Πεσμένο έκεϊ, χλωμό’

—Τί έχεις ; τό ρωτάω 
Μέ πόνο, μέ καϋμό.

Ψ
— Άχ ! μούπε, δυστυχιά μου ! 

Ήμουν όρΟό, χλωρό 
Καί μ’ έρριξε έτσι χάμου 
Σάν λουστη ς τό νερό 
ΚΓ έπέρασε σιμά μου 
Ή ώμορφη Άργυρώ.

Φ
ΚΓ έγώ ’.—Χαρά σ’ έσένα, 
Τούπα, ανθι τυχερό, 
Ποϋ σ" έχει λαβωμένα 
Ή ώμορφη Άργυρώ, 
Τέτοια γλυκεία παρθένα !

ΠΟΤΑΜΙ ΔΑΚΡΥΑ

“Οσα δάκρυα χύνω γιά τά σένα,
Γλυκειά παρθένα,

Νάτρεχαν μαζή, θενάχαν κάμη 
Τρανό ποτάμι.

Φ
Άχ I ας ήταν, φώς μου, νάχαν κάμη

Τρανό ποτάμι,
Νά γινώταν τάφος γιά τά μένα, 

Γλυκειά παρθένα.
„ , , * Αγιε Θεροε(Σπάρτη)
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ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ'

Ή έποχή τών υποθέσεων παοήλθ-ν, ή 
έποχή ζαθ ’ ήν ή ζίνησι; τών ουρανίων 
σωμάτων άπεδίδετο εί; άνεμοστροβίλους 
συμπαρασύροντας τά. σώματα ταϋτα. οέ·/ 
ύφίσταται πλέον. ΟΊ νεώτεροι αστρονόμοι 
έπεχείρησχ·/ νά οιασχίσωσι τό περιβάλλον

1. Σ. Δ. · Ό/. ·. Μ»τα χαράς δημοσιεύομεν την 
παρούσαν πραγματείαν τής λόγιας δεσποινίδας Αγ
γελικής Παναγιωτάτου. ήτις είς τό έξής θέλει συνε
χέστερων παρέχει είς ήμέτεθο». περιοδικόν ττ,ν συ
νεργασίαν τη:. Ή δεσποινίς Παναγιωτάτου, μετά τής 
αδελφής αυτής δεσποινίδας Αλεξάνδρας, έκ Κεφαλ
ληνίας καταγόμενα:, είσίν, ώ; γνωστόν, αί πρώται 
Έλληνίςες φοιτήτριαι αί ζαταταχθεέσα: είς ττ,ν ιατρι
κήν σχολήν τοΰ ήμετέρου Πανεπιστημίου, διανύουσι 
δέ άμφότεραι τό τελευταίου ε:ος τών σπονδών των. 
Τό ανωτέρω δοκίμιον. καίπερ άνευ αξιώσεων γεγραμ- 
μένον, εΐνε έν τούτοι; δείγμα αρκετόν τής έπιμε/είας 
και τΰς φιλοπονία; μεθ’ ή; ήχολούθησαν τάς επιστη
μονικά; σπονδές των αί φιλομαθείς νεάν.δες. αί τιμώ- 
σαι αληθώς τήν ευφυΐαν τοΰ έν Έλλαδ·. γυναικείου 
φύλου. 

αύτούς κενόν. Καθ’ήν στιγμήν αστέρες 
άπειροι έσπαρμένοι εις τό άχανές στολί- 
ζουσι τήν νύκτα μας διά τοϋ ωχρού ζαί 
ήρεμου φωτός των, δ τοσοϋτον ασθενή; άν
θρωπος δ τοποθετημένος έπί τοΰ ιεικροϋ 
πλανήτου, τον δποϊον Γην καλεϊ, ζητεί νά 
έξηγήση τούς νόμους, οϊτινες διέπουσι τ-.ύς 
αστέρας,τούς γαλαξίας, τά νεφελώματα, 
άτινα άπόλλυνται εις εκτάσεις απέραν
τους. Καί αί προσπάθεια; του δέν άποβαί- 
νουσιν έντελώς άγονοι, καθότι δ νόμος τής 
έ'λξεως αναφαίνεται καί αί ύποθεσεις τοϋ 
δογματισμού καταπίπτουσιν. Άπό τών 
χρόνων τοϋ Γαλιλαίου ιδία ή αστρονομία 
ένίκτ,σε την μεγαλειτέραν τών νικών της 
καί ούοευ.ίαν προσβολήν φοβείται πλέον. 
Ή φυσική επίσης άπό ήμέρα; εί; ημέραν 
άπορρίπτει πάσαν ύπόθεσιν. Ό κερχυ ός. 
τόν δποϊον καί αύτός δ μεγαλοφυής Βοΐ- 
leau έθεώρει ώς έ/άσκησι·/ τής θείας ίίιιης. 
ούδέν άλλο εινε ή ηλεκτρικόν φαινόμενο·/ 
τοσοϋτον εύαγωγον, ώστε δύναται νά οι- 
ονκήτχιύπό τής αιχμής τοϋ άλεξικεραύνου.

Ή γή σείεται, πόλεις βυθίζονται, λά- 
βα.ι πεπυρακτωμέναι έκπέμπονται, ή θά
λασσα μετατοπίζεται, πχ/τα σέ τ»ϋτχ
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πόθε·/; έκτης εσωτερικής Οερμότητος, τής 
έλαστικότητος τών άερίων καί τής βαρύ- 
τητος. Έν τή συγκρούσει ταύτη τών κο
σμικών δυνάμεων εμφανίζεται ήμΐν ύπό 
μεγενθυτικόν φακόν ο,τι καί κατά τάς τυ
χαίας σιδηροδρομικά; συμφοράς. Τό ΰδωρ 
λείπει, δ ατμός άπέρχεται, δ σιδηρού; 
μοχλός θραύεται,τό όχημα παρεκκλίνει τών 
σιδηρών έλασμάτων,αί άτμομηχαναί προ- 
σκρούουσιν άλλήλαις, ή πυρκαϊά άνάπτει, 
οί δέ ταξειδιώται συντρίβονται, καίονται. 
Καθ' εαυτόν έξετκζων τις δύναται νά ίδη 
πάντα τά φυσικά φαινόμενα έκ τών κο
σμικών δυνάμεων πηγάζοντα,ώς παρά τήν 
άκτήν νωχελώς καθήμενος βλέπει τό κύμα 
ύψούμενον, τό ΰδωρ προσπίπτον εί; τήν 
παραλίαν, τού; χάλικας κυλιομένου;, τόν 
λευκόν άφρόν άπεοχόμενον, πάντα δέ ταϋτα 
παραγόμενα ύπό τής δροσερά; τής αΰρας 
πνοής. Αί κτήσεις τής επιστήμης δσημέ- 
ραι αΰξονται. Αΰτη άσθενή; τό πρώτον καο 
περιωρισμένη εί; γωνίαν τινά τών μαθη
ματικών άποτελοϋσαν τήν μόνην έπικρά- 
τειάν της, έξεταθη μικρόν κατά μικρόν διά 
τής επιμόνου έργασίζ; τη; έπί τών έζτε- 
ταμένων πεδιάδων τών υποθέσεων καί.

σήμερον δέ ή πρόοδό;φαντασιοπληξιών, 
τη; βαίνει καλπάζουσα, αί άντίπαλοί της 
οπισθοδρομούσε κατασυντριμμέναι καί ά- 
φίνουσιν αύτή ελεύθερον τό πεδίον τής νί
κης.

Έν τών θεμάτων τά δποϊα έσχατω; έ- 
σμίλευσεν ή μάγος τής επιστήμης χειρ 
εινε τό τών λειτουργιών τοϋ έγκεφάλου, 
μεταξύ τών δποίων ίδιάζουσαν δλως θέσιν 
κατέχει ή έπεξεργασία τών έντυπώσεων 
καί ή έκ ταύτης πηγάζουσα γνώσις τοϋ 
εξωτερικού κόσμου και τοϋ έγώ. Έπί πολύ 
έπεκράτησεν ή ιδέα, ότι αί γνώσεις αύται 
εΐνε έμφυτοι έν ήμΐν· έφ' δσον δμω; ή ψυ
χολογία προοδεύει έπί τοσοϋτον άπομα- 
κρύνεται τής δοξασία; ταύτης, τήν δέ 
γνώσιν τών έκτος ήμών δέν παραδέχεται 
πλέον ώς άπόλυτόν τι καί πραγματικόν, 
άλλ ’ ώς σχετικόν καί δευτερεϋον, προκύ- 
πτον έκ τών έντυπώσεων καί τή; έπεξερ
γασία; αύτών ύπό τών αισθητηρίων ήμών 
οργάνων καί τοϋ έγκεφάλου, π. χ. δσάκι; 
ατενίζομε·; φωτεινόν τι σώμα, παράγεται 
έν ήμΐν αίσθημά τι, τό δποϊον άπεικονί- 
ζομεν, έξωτερικεύομεν διά τή; λέξεως 
«φώςί, δπερ δέν είνέ τι απόλυτον καί ά- 

νεξάρτητον, άλλά δευτερεϋον καί καθαρώ; 
σχετικόν πρός τόν οφθαλμόν καί τό οπτι
κόν ήμών νεϋρον.Τούτων έκλειψάντων, κα
θίσταται ήμΐν άπολύτως αδύνατον τό νά 
γνωρίσωμεν τί έστι «φώςϊ καί έάν ύπάρχη 
τοιοϋτον. Τί έστίν όντως δ έξωτερικός κό
σμο; διά τόν έκ γενετή; τυφλόν ; Τί δ 
λαμπρό; ήμών δρίζων, τί ή μαγική τοϋ 
ήλιου δύσις, τί αί άστερόεσσαι ποιητικαί 
νύκτες δι ’ αύτόν ; Όποιαν τινά έμφυτον 
γνώσιν δύναται νά έχη τών περικυκλούν- 
των αύτόν αντικειμένων, όποιαν τινά γνώ
σιν τών άπειρων καί θαυμάσιων οπτικών 
φαινομένων; Βαθέο; σκότους βασιλεύοντος 
πέριξ αύτοϋ, εινε δυνατόν νά συλλαβή ού
τος τελείαν τινά εικόνα, άφοϋ ή σύλληψι; 
αΰτη έξαρτάται μόνον έκ τής έπανειλημ- 
μένης παρατηρήσεω; άντικειμένου τινό; 
καί έκ τών επανειλημμένων αισθημάτων, 
τά δποϊα δοκιμάζει τις παρατηρών αύτό ; 
"Οταν λέγωμεν, δτι γνωρίζομεν αντικεί
μενων τι, γνωρίζομεν μόνον τάς έντυπώ- 
σεις, τά; δποϊα; προξενεί ήμΐν, πέραν δέ 
τών έντυπώσεων τούτων πλάττομεν μόνον 
ύποθέσεις, τών όποιων τήν άλήθειαν εινε 
άδύνατον ν’ άποδείξωμεν. Όθεν ή φχινο-
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μενικότης μόνη εινε ήμΐν προσιτή,αΰτη δέ 
παρουσιάζεται ύπό διαφόρους μορφάς, τάς 
δποίας «ΰλην» κχλοϋμεν. Έκ τών ύπό τής 
ΰλης παραγομένων έπί τοϋ νευρικού ήμών 
συστήματος ερεθισμάτων έξαρτάται πάσα 
τοϋ έξωτερικού κόσμου γνώσις, άφ ’ ή; δ
μως στιγμή; τά έρεθίσματα ταϋτα παύ
ονται τοϋ νά ένεργώσιν έπί τοϋ έγκεφάλου 
ήμών είτε αμέσως άπ ’ χύτοϋ τοϋ άντιχει- 
μένου, είτε εμμέσως διά τής άναπαραστά- 
σεως, πάσα γνώσις τών έκτος ήμών παύε
ται ώσαύτω;.

Έκ τούτων έπεται, οτι πέραν τών αν
τιλήψεων ήμών ούδέν ποτέ δυνάμεθα νά 
γνωρίσωμεν. Αύται μόναι ύπάρχουσι πραγ- 
μχτικώ; δι' ήμάς, ή δέ πραγματικότης, 
τήν όποιαν εί; τά όντα άποδίδομεν, εινε 
μόνον δεύτε οεύουσα, συνίσταται δέ εί; τήν 
δύναμιν, ήν κέκτηνται τοϋ νά προξενώσιν 
ήμϊν πάντοτε τά; αύτάς έντυπώσεις δσά
κι; εύρίσκονται ύπο τάο αυτά; περιστά
σεις. Έάν ύποθέσωμεν ήδη, ο οι δ άνθρω
πος τή; σήμερον έξέλειπε τοϋ κόσμου τού
του, αποβαίνει ήμϊν άδύνατον νά έννοήσω- 
μεν τί θά ητο δ κόσμος δι' άλλα όντα δι- 
αφοροτρόπως διαπεπλασμένα, ή άπολύτως
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τί θά ήτο δ κόσμος αύτός καθ' εαυτόν, Έ- 
κλείποντες συμπαρασύρομεν όλη·/ την φαι
νομενικότητα, ήτις ε’νε σχετική πρός τάς 
εντυπώσεις μα;.Τής φαινομενικότητο; ταύ- 
της όπισθεν τί υπάρχει ούδείς δύνατχι νά 
έννοήση, προς έςήγησιν όμως διαφόρων φαι 
νομένων θεωροΰμεν αύτήν ώ; ό», ώς ΰπαρ 
ξιν, άπαραλλακτω; καθώς οί χημικοί θε- 
ωροΰσι τή/ ΰλην συγκειμένην έξ άτόμων. 
Ούτοι τήν θεωρίαν ταύτην παραδέχονται, 
διότι έξηγεΐ απειρίαν φαινομένων,είς ά ού· 
δεμία άλλη έξήγησις δύναται νά δοθή καί 
διότι είς ούδεμίχν μέχρι τοΰδε παρατήρησιν 
ή εις ούδέν πείραμα άντιφάσκει. Άλλ' έν 
τούτοις άναμ.φισβήτητον εινε, ότι δ έξ ά
τόμων σχηματισμός τών σωμάτων ούδέν 
άλλο ε’νε ή ύπόθισις. Ούδέποτε θά λάβω- 
μεν μέσον τι πρός άπόοειξίν του, έάν δέ 
καί έν τφ μέλλοντι ούδέν φαινόμενον πχ- 
ρουσιασθή άντιφάσκον, αί ήμέτεραι έρευ- 
ναι θά μείνωσι πάντοτε πόρρω τοΰ νά πι· 
ρουσιάσωσιν ήμΐν τά άτομα άλλως ή ώς 
ιδέαν. Ώς οί χημικοί θεωροΰσιν εαυτούς 
«οερώς ή>αγκασμένους νά παραδεχθώσι τήν 
ΰπαρξιν τών άτόμων, ώς οί άστρονόμοι τήν 
ΰπαρξιν τής έ’λξεως, οί φυσικοί την ύπαρ- 
ξιν τής θερμότητο;, τοΰ ήλεκτρισμοΰ κλπ. 
χωρίς ούτε οί μέν ούτε οί δέ νά γνωρίζωσε 
τί έστίν έλξις, τί έστί θερμότης, τί έστίν 
ηλεκτρισμός, οΰτω πά; άνθρωπος ε’νε ή- 
ναγκασμένος νά παραδεχθή τήν ΰπαρξιν ενός 
εξωτερικού κόσμου, χωρίς ποτέ νά δυνηθή 
νά γνωρίση τί ε’·ε δ έξωτερικός ούτος κό
σμος αύτός καθ' έαυτόν. Είς άμφοτέρας 
τάς περιστάσεις ή ύπόθεσις εινε συμπέρα
σμα προκύπτον έκ τών φαινομένων. Τό δέ 
σχετικόν προς τον έςωτερικόν κόσμον συμ
πέρασμα ε’νε κοινόν διά πκντας τούς αν
θρώπους, διά πάντα τά ζώα τά έχοντα 
έγκέφαλον άναλόγου πρός τόν ίδικόν μας 
άναπτύξεως. Τό συμπέρασμα τοΰτο σχη
ματίζεται αύτομάτω; και άνευ έσκεμμένης 
εργασίας, άνέρχεται δέ είς έποχήν τή; α
τομικής ζωής, ή; τίνος ούδείς ποτέ διετή- 
ρησε τήν άνάμνησιν.

Ούδαμώς βεβαίως προτιθεταί τις δι' ο
λίγων λέξεων νά παραστήση ώς άμφίβολον 
τήν ΰπαρξιν έξωτερικοΰ κόσμου,φανερόν ό
μως καθίσταται, ότι ή γνώσις τοΰ έξωτε- 
ρικοΰ τούτου κόσμου οέν εινε τι κύριον καί 
απόλυτον, άλλ ' έξαρτάται έκ τών έρεθι- 
σμάτων, άτινα προηγούνται άναποφεύκτως 
αύτής καί δίδουσιν αύτή χαρακτήρα άπα- 
ραιτήτου σχετικότητος.

Ώς ή τοΰ έξωτερικοΰ οΰτω καί ή τοϋ 
έσωτερικοΰ κόσμου γνώσις δηλ. τοΰ υποκει
μένου ή τοΰ «έγώ» έξαρτάται έκ τών έρε- 
θισμών. Ού μόνον δέ ή συναίσθησις 
αύ1" 
τοσοϋτον μόνον ύφίσταται έφ ’ όσον δ έγ- 
κέφαλος είνε εις κατάστασιν νά δέχηται 
τά έρεθίσματα τών τε έκτος ήμών καί τών 
έν τώ όργανισμώ λαμβανόντων χώραν φαι
νομένων άφ’ ής στιγμής 
στημα καταστή άνίκχ·ον πρό 
παρξις έκλείπει. 
τούτο, 
δρώσαι έπί τόν εγκέφαλο 
αύτόν καί καθιστώσιν αύτόν κατάλληλον 

της 
ύθυπβρξίας, κα'ι αύτή ή ζωή έπί

το νευρικόν σύ- 
γγς τοΰτο ή ΰ- 

Άξιοσημείωτον δέ και 
οτι αύται αύται αΐ εντυπώσεις 

ον άναπτύσσουσιν

πρός ύποδοχήν των π.χ. όταν δέχηται τις 
τήν πρώτην έντύπωσιν, τό πρώτον ερέθι
σμα, τό πρώτον αίσθημα,πολύ άπέχει τοΰ 
νά γνωρίζη τό άντικείμενον τό προξενήσαν 
αύτήν κατέχει μόνον τό στοιχεϊον τής 
γνώσεως, άλλά διά νά γεννηθή ή γνώσις 
αΰτη έν αύτώ άνάγκη ίνα ή έσωτερική ή 
έξωτερική έ/τύπωσις πολλάκις έπκναλη- 
φθή. Ό έγκέφαλος παρουσιάζεται ήμΐν 
ύπό δύο μορφάς άναπτύξεως καί έν μέν τή 
μιά, τή τού άτόμου, ή άνάπτυξίς του άρ- 
χεται άπό τού εμβρύου καί καταλήγει εις 
τήν έφηβική/ ηλικίαν, έν δέ τή έτέρα, τή 
τής ζωικής ιεραρχίας άρχεται άπό τών ορ
γανισμών, είς οΰς παρουσιάζεται ή μάλ
λον άτελης κατάστασις τών ψυχικών λει
τουργιών καί καταλήγει είς έκείνους, εις 
τού; όποιους αί λειτουργία! παρουσιάζονται 
εις τόν μεγκλείτερον βαθμόν τής άναπτύ
ξεως. 'Εν οσω μέν δ έγκέφαλος τού νηπίου 
είνε έν άτελεϊ καταστασει, τοΰτο ούτε συ- 
νείδησιν, ούτε σκέψιν δύναται νά έχη,καί- 
τοι δέχεται έντυπώσεις, ώς δεικνύουσιν αί 
κινήσεις του, βραδύτερου όμως έφ’ όσον δ 
εγκέφαλος ύπ ’ αύτών τούτων τών έντυ- 
πώσεω», ύπ ’ αύτών τούτων τών έρεθισμά- 
τω· άναπτύσσεται, έφ' όσον αύξεται, τε
λειοποιείται, ή προσωπικότης, ή συνείδη- 
σις, δ λογισμός αναφαίνεται, άλλά τοσοΰ- 
τον συγκεχυμένα! κατ’άρχάς, ώστε ούδείς 
δύναται νά στρέψη τήν μνήμην του μέχρι 
τών πρώτων αύτών έτών καί ν' άτενίση 
τήν έμφάνισιν ταύτην τής συνειδήσεως ή 
τής προσωπικότητος. Ή συνείδησις, ή 
προσωπικότης, δ λογισμός εινε έντελώς ά- 
νεπτυγμένα παρά τώ έφήβω, άλλά τόν ί- 
φηβον διαδέχεται δ γέρων καί τότε τά 
πάντα άναγγέλλουσιν ήμΐν τήν κατάπτω- 
σιν. Τά τρέμοντα βήματα, αΐ τρέμουσαι 
κινήσεις, ή άοθενής όρασις,ή έξησθενημένη 
άκοή, ή έκλείπουσα διάνοια, τά πάντα 
ύπενθυμίζουσιν ήμΐν τό μαραμμένον άνθος, 
το όποιον ε’νε έτοιμον νά φυλλοροήση ύπό 
τήν έλαχίστην τοϋ άνεμου π.οήν. Ά·/ά- 
λογον θέαμα άναπτύξεως τοΰ έγκεφάλου 
παρουσιάζεται εί; ήμάς καί έν τή ζωική 
κλίμακι. Έφ ’ όσον άπομακρύνεταί τις τοΰ 
άνθρώπου καί κατέρ/εται τάς ζωολογικάς 
βαθμίδας, έπί τοσούτον συναντά τήν συνεί- 
οησιν συγκεχυμένην μετά τής ποοσωπικό- 
τητος καί φθάνει τέλος είς όντα στερούμενα 
νευρικών κέντρων καί κατέχοντα μόνον γε
νικόν τι αίσθημα, έν φ ή δικκρισις τού 
έγώ καί τοΰ αντικειμένου παύει πλέον τοΰ 
νά ύπάρχη. Ό έγκέφαλος άρα μόνος κα
τέχει τήν δύναμιν τοΰ νά δέχηται καί νά 
έπεξεργάζηται τάς έντυπώσεις Ή δέ έν- 
τύπωσις καί ή έπεξεργασία αύτής ε’νε τό 
ψυχικόν έμβρυον, τοΰ όποιου ή άνάπτυξίς 
βαδίζει σύν τή γνώσει τοΰ έξωτερικοΰ καί 
εσωτερικού κόσμου. “Α; μή συγχέωμεν κατ ’ 
άκολουθίαν τήν πραγματικότητα καί τήν 
βεβαιότητα. Ή πραγματικότης μάς δια
φεύγει, ή δέ βεβαιότη; ε’νε κτήμα μας, 
ε!νέ τι δευτερεΰον, όπεο δδηγεϊ ήμάς είς 
τήν φαινομενικότητα. Έκεΐ βαδίζομε*/ έπί 
στερεού εδάφους καί ούδέποτε ή πείρα κα
λώ; δδηγηθεϊσα μάς ήπάτησεν.
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ΕΝ ΤΗι ΑΡΧΑΙΑι ΕΛΛΑΔΙ
ΚΑΙ ΙΔΙΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ*

Κνρίαι καί Κύριοι,
Τή εύγενεΐ προσκλήσει αγαπητών συνα

δέλφων, τοΰ κ. Προέδρου καί τοΰ κ. Γε
νικού Γραμματέως τοΰ ήμετέρου συλλόγου, 
άνέίαβον νά συμμετασχω τών έν αύτώ α
ναγνωσμάτων, έξέλεξα δέ ώς θέμα τοΰ α
ναγνώσματος μου τά περί γάμου καί δια
ζυγίου έν τή αρχαία Έλλαδι καί Ιδίως έν 
Άθήναις.

Τό θέμα μου, καίπερ προσπελαζον είς 
τά όρια τοΰ Κράτους τή; σοβαρά; θέμι- 
δος, έλπίζω ότι δέν θά ε’νε μονότονον καί 
πληκτικόν λέγω δέ τοΰτο ίνα καθησυχά
σω τήν δικαίαν έκ τοΰ τίτλου τοΰ άναγνώ- 
σματός μου ανησυχίαν τών τιμ,ησασών μι 
άντιπροσώπων τοΰ ώραίου φύλου. Ό γά
μος άλλως ύπήρξε σχεδόν πάντοτε ταυτό
σημο; τή χαρά, δ περί γάμου άρα δμιλών 
και μάλιστα άπό τοΰ βήματος τούτου, 
περί χαρμόσυνων καί εύαρέστων πραγμά
των είναι επόμενον ότι ποιήσεται λόγον, 
τοΰτο δέ καί έγώ άκριβώς προτίθεμαι, έπ ’ 
ολίγον μέν νά διατρίψω περί τ' άφορώντα 
είς τό τοΰ γάμου δίκαιον,κυρίως δέ νά πε- 
ριγράψω τάς τελετάς τοΰ γάμου, τόν κό
σμον τής νύμφης, τά γαμήλια δώρα, νά 
περιορισθώ έν ένί λόγω είς το ευφροσυνώτε- 
ρον τοΰ γάμου μέρος, είς τήν σελήνην ού
τως είπεΐν τοΰ μέλιτος, ταύτη; δέ παρελ- 
θούσης έν συντόμω νά διεςέλθω τά περί 
διαζυγίου, όπερ άποδίδον είς τούς συζύγους 
τήν έλευθερίαν, άφίνει είς αύτούς εύρύ 
στάοιον διά νέους γαμους καί νέας χαράς.

Α'
Ό γάμος παρά τοϊς άρχαίοι; Έλλησιν 

ητο θεσμός κατ έξοχήν θρησκευτικός, δθεν 
ίνα έννοήσωμεν τά κατ ’ αύτόν είναι άπα- 
ραίτητον νά ρίψωμεν βλέμμα έπί τής θρη
σκείας έν ή έμορφώθη· άνευ τής γνώσεως 
ταύτης πολλά είς τόν γάμον άφορώντα 
φαίνονται σκοτεινά, καί παράδοξα. Δέν 
θέλομεν είσέλθει είς τόν λαβύρινθον τής 
Έλλ. Μυθολογίας, διότι αΰτη έλαχίστην 
έχει σχέσιν πρός τον θεσμόν τοΰ γάμου. 
Οί άρχαίοι Έλληνες έκτος τής κοινή; πρό; 
πάντα; θρησκείας, ειχον έκαστος καί τήν 
Ιδίαν έαυτοΰ θρησκείαν, μή ταυτιζόμενη» 
προς την κοινώς έπικρκτοΰσαν. ‘II θρη
σκεία αΰτη ητο ή τών Προγόνων καί ή τή; 
Εστίας. Έκαστη Έλλ. οικογένεια έλά- 
τρευεν ώ; ίδιου; θεού; τούς έαυτή; προγό
νους, ών δ τάφος συνήθως ήτο έγγυς τής 
οικίας, πλησίον τής θύρας, ίνα, ώ; λέγει

1 Σημ.Δ.· Όλ. »'Η παρούσα πραγματεία τοΰ 
Άρειοπαγίτσυ κ.Μ.Ήλιάόου,ένόςτών υάλλον έγ
κριτων καί ευπαιδεύτων μελών τοΰ παρ' ήμΐν 
ανώτερου ίικαστικοΰ κλάδου, άνεγνώσδη πρό 
τινο; εν τή αιθούση τοΰ Συλλόγου ο Παρνασσού» 
χχταβίλξασα τό πολυπληθές άχροατήριον δια 
τήν επαγωγόν χάριν και τήν σαφήνειαν αύτής, 
όπως θά καταΟέ/ςγ βιβαίως καί τούς ήνετέρουςα- 
ναγνώστας.

ΐ

τίον, ύφίστατο μεταξύ αύτών σχέσις ά- 
μεσωτάτη, ήτο τό σύμβολον τή; λατρείας 
αύτών ή άναδιδομένη δέ έν αύτή φλόξ ι 
έδήλου τήν παρουσίαν καί τήν έπαγρύ- 1 
πνησιν τών ψυχών αύτών έπί τών ζώντων.
Άμφότεραι αί λατρεΐαι αύται ήσκοΰντο 1 
διαδοχικώ; μόνον ύπο τών άρρένων, τού- , 
του δ’ ένεκα μη ύπάρχοντος άπογόνου άρ- 1 
ρενο; υιοθετείτο συνήθως συγγενής τής οι
κογένειας πρός δν έδίδετο ώς σύζυγο; μία 
τών θυγατέρων, ήτι; έλάμβανεν ώ; προίκα 
τό μεγαλήτερον τή; περιουσίας μέρος. Ή
σαν λοιπόν άποκλειστικώς οίκογενειακαί 
αί τελεταί τή; θρησκείας ταύτης καί έ- 
τηρούντο μυστικαί. Ή Εστία έτοποθε- 
τεΐτο ένεκα τούτου συνήθως είς θέσιν, ώ
στε νά μήν ήναι έξωθεν δρατή, έάν ξένο; 
οφθαλμός έβλεπε τελουμένην ιεροτελε
στίαν τής οικογενειακής ταύτης θρησκεί
ας, ή ιεροτελεστία έμολύνετο' δ ξένος 
οφθαλμός έθεωρεΐτο βέβηλος. Ή θρησκεία 
αΰτη, ήτις ήτο κοινή είς άπάσας τά φυ
λάς τάς έλκούσας τήν καταγωγήν αύτών 
έκ τοΰ μεγάλου Ίνδοευρωπαϊκοΰ κλάδου, 
έν ολη αύτής τή άκμή κατά τούς πρώτου; 
χρόνους τής συστάσεως τών ελληνικών 
κοινωνιών, βραδύτερον παρακμάζει αλη
θώς,καί κατά τούς κλασικούς χρόνους έλά- 
χιστα άπομένωσιν αύτή; τά ίχνη' έν τού- 
τοις είς ταύτην εδράζονται πλεϊστοι οσοι 
θεσμοί καί ιδίως οί σχετικοίπρός τόν γάμον, 
καί άνευ τής γνώσεως τών κατ' αύτήν, 
ώς έν άρχή ειπον, άνεξήγητα άποβαίνουσι 
καί ή τελετή τοΰ γάμου καί πολλά τών 
είς αύτήν άφορώντων ηθών καί έθίμων.

Β'
Ειπον άνωτέρω οτι ή λατρεία αΰτη τών 

προγόνων καί τής Εστίας λειτουργού; είχε 
τούς άρρενας τής οικογένειας διαδοχικώ;" 
έκ τούτου όμως δέν πρέπει νά ύποθέσωμεν 
οτι ή γυνή άπεκλείετο νά συμμετάσχη 
ταύτης, τούναντΐον κόρη μέν συμμετείχε 
τών ύπό τοΰ πατρός της τελουμένων ιε
ρουργιών, έπεκαλεϊτο την προστασίαν τών 
θεοτήτων τούτων τής οικογένειας, έστεφε 
δι' άνθέων τήν Εστίαν κατά τάς έορτα 
σίμους ημέρας· γυνή δέ συμμετείχε τών 
ύπό τοΰ συζύγου της τελουμένων άλλ’ ώ; 
είδομεν ανωτέρω ούδείς ξένος ήτο έπιτε- 
τραμμένον νά παρευρίσκεται είς τάς τελε
τάς ταύτας, μ.όνον οί έν τή οικογένεια 
γεννηθέντες άπήλαυον τοΰ δικαιώματος 
τούτου, άλλά πώς λοιπόν έπετρέπετο είς 
τήν σύζυγον,καί είς τήν έκ τοΰ υιού νύμφην 

> νά συμμετέχωσιν αύτών, καίπερ μ.ή γεν- 
νηθεϊσαι έν τή οικογένεια; Έπετυγχάνετο 
τοΰτο δι' αύτής ταύτης τής θρησκείας.Εί- 
δικαί θρησκευτικά! τελεταί ε'λυον τούς 
πρός τήν οικογένειαν τής κόρης δεσμούς 

■ - * ’ · _.■>.

b Εύρυπίδη; οί υιοί εισερχόμενοι καί έξερ- 
[ χόμε’νσ.I χόμενοι τής κατοικίας αύτών συναντώσι 

τού; Πατέρα; αύτών καί προσφερωσι τον 
όφειλόμενον αύτοΐς σεβασμόν. ’Εκαλοΰν- ι 
το δέ θεοί χθόνιοι Πατρώοι, θεοί γενέθλι- 
οι, θεοί σύναιμοι. Καί ήτο δι’ αύτού; κα
θιερωμένη λατρεία ιδιαιτέρα, μηδέν το 
κοινόν ε’χουσα πρός τήν τών λοιπών θεών. 
Ίερεύς τών θεών αύτώ» ητο δ ΙΙατηρ τής 

. οικογένειας, τούτον δέ θανόντα, καί επο
μένως άποθεωθέντα, διεδίχετο εί; τήν λει
τουργίαν ταύτην δ υιός αύτοϋ. Έκάστη 

I οικογένεια είχε τάς Ιδίας αύτής τελετάς, 
τάς ιδίας έορτάς. τούς ίδιους ΰμ.νους καί 
προσευχάς- δ Πατήρ άρχιερεύς τής ιδίας

I του θρησκείας ώφειλε πρός μόνον τόν υιόν 
I του νά διδάξη τά κατ’ αύτήν. Αί τελεταί, 

αί προσιυχαί. οί ΰμνοι, άπετέλουν κληρο
νομιάν ίεράν, ήτις ήτο γνωστή είς μόνα τά 
μέλη τή; οικογένειας, άπηγορεύετο δέ αύ- 
στηρώ; ή άνακοίνωσις τών κατ' αύτήν είς 
ξένους. Άπηγορεύετο ή παρουσία ξένων 
είςτά έπιτάφια δείπνα,διότι έτάραττε τήν 
γαλήνην τών ψυχών.

Παρά τήν τών προγόνων λατρείαν ύ- 
πήοχεν ή τής Εστίας. Έν έκάστη Έλλ. 
οικία ύπήρχεν είς Βωμός ούτος δ’ ήτο ή 
Εστία έν ή ε”πρεπε πάντοτε νά διατηρή- 
ται άσβεστο·/ πύρ, διότι παρά τοϊς αρχαί
οι; «έσβεσμένη Εστία» ήτο ταύτόσημον 
τοϋ έκλιποΰσα οικογένεια. Τό πΰρ της 
«’Εστίας» έθεωρεΐτο ένέχον τι θειον, τού
του δ ’ένεκα άληθή προσήνεγκον αύτώ λα
τρείαν· έρρίπτοντο είς αύτήν άνθη, καρ
ποί, θυμίαμα, πάν οτι ένομίζετο εύπρό- 
σδεκτον τοϊς θεοϊς. Πρός τήν « Εστίαν» 
ώς είς άληθή θεότητα άπηυθύνοντο προσ- 
ευχαί, δι ’ ών ήτεϊτο ή παροχή ύγείας, 
πλούτου, εύτυχίας’ τοιαύτη τις προσευχή 
περισωθεΐσα έν τοϊς ’Ορφικοί; 'Γμνοις 
ε’χει περίπου οΰτω. Ώ Εστία ειατή- 
ρησον ήμάς πάντοτε ακμαίους πάντοτε 
ευτυχείς· ώ σύ ή δίκαια ή πάντοτε νέα 
καί ώραία, σύ ή τροφοδότις καί πλούσια, 
δέχθητε εύμενώς τάς προσφοράς ήμών καί 
to; ήμΐν την ύγείαν καί εύτυχίαν, τά ά 
ριστα τών άγαθών. Δέν έζήτουν δέ παρ ’ 
αύτής μόνον ύγείαν καί πλούτον άλλά καί 
άγνότητα καρδίας, έγκράτειαν, φρόνησιν.

Ό άνήρ έξερχόμενος καί εισερχόμε
νο; εί; τήν οικίαν ούδέποτε παρέλιπε 
νά προσευχηθή είς τήν Εστίαν. Προ
τού νά φάγωσιν έπίση; έπεκαλοΰντο τήν 
προστασίαν τής Εστίας, καταθέτοντες 
τά άκροθίνια τής τροφής έπ ’ αύτής προ
τού πίωσιν έποίουν επίσης σπονδάς οίνου 
είς τήν τής Εστίας θεότητα, ούδείς δέ 
άμφέβαλλεν, ώ; παρατηρεί δ συγγραφεύ; 
τοΰ αρχαίου άστεω: Fustel de Coulange, 
ότι ή θεότη; αΰτη ήτο τώ ον. ι παρούσα 
καί συμμετείχε τής τροφής καί τοΰ οίνου· 
άπόδειξιν δ’ επαρκή τοΰ βάσιμου τής πε- 
ποιθήσεώς των εβλεπον είς τήν άναδιδο- 
μένην έκ τών προσφερομένων τροφών φλό
γα· οΰτω τό δεϊπνον άπετέλει θρησκευ
τικήν τελετήν, δι ’ ής οί άνθρωποι καί ή 
τής Εστίας θεότης ήρχοντο είς έπικοινω- 

1 νίαν. Ή λατρεία δέ τή; Εστίας δέν ητο 
άσχετος πρός τήν τών προγόνων τούναν-

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Είσερχόμεθα άπό τής αΰριον είς τήν "Αγίαν 

καί Μεγάλην 'Εβδομάδα και τά τροπάρια τών 
κατανυχτικών αύτής άχολουθιών 0' άχουσόώσι 
πάλιν άπό τής αΰριον μνημονεύοντα τοΰ φιλή
ματος τοΰ 'Ιούδα. Τήν μεγάλην ταύτην σχηνήν 
παριστά ή έν τή πρώτη σελίδι καλλιτεχνική 
είχών μας. έν ή αξιοσημείωτος ίδίφ εινε ή εκ- 
φρασις τής ιουδαϊκής μορφής τοΰ δολίου μα- 
Οητοΰ.

Οί εικονιζόμενοι έν άλλη σελίδι εινε δύο τών 
νικησάντων δρομέων τοΰ Μαραθωνίου δρόμου 
κατά τους τελεσθέντας τήν παρελθοΰσαν Κυρια
κήν Πανελληνίους άγώνας. Ό χ. X. Βασιλάκος. 
είνε ό πρώτος νικητής νεότατος τήν ηλικία». 
Λάκων τήν καταγωγήν καί ύπάλληλος έν τώ 
Πρωτοδιχείω 'Αθηνών. 'Ανήκει εις τον Όμιλον 
Πεζοπόρων Πειραιώς καί διακοίνεται διά τήν 
έκτακτον ώκυποδίαν καί άντοχην του. Οελήσας 
πρό έτών, ότε ητο άκόμη, παιδίον νά διαγωνι- 
σθή μ’ε τόν διάσημον πεζοπόρο» κ. Παρασκευαΐ- 
δην, κατά τό περίφημον αυτοΰ πείραμα έν τώ 
Σταδίω. Ό δέ κ. Δ. Δηλιγιάννης, τρίτος έλθών 
κατά τό άγώνισμα, εινε φοιτητής τής φιλολο
γίας, κατάγεται έκ Γορτυνίας καί εινε δρομεΰς 
άχαταπόνητος. ακμαιότατος ελθών είς τό τέρμα 
μετά τόν φοβερόν εκείνον δρόμον τών 40 χιλιο
μέτρων.

Δημοσιεύομεν επίσης τήν εικόνα τοΰ άποβι- 
ώσαντος τήν 13 ίσταμένου καί τήν ίπομένην έν 
Πανδήμω πένΟει χηοευθέντος βουλευτοΰ 'Αττι
κής Νικολάου Δ. Καλλιφρονα. Τό τεσσαρακοστόν 
πέμπτον έτος μόλις διανύων, υιός τοΰ έπιζώντος 
ύπεργήρου πολιτευτοΰ 'Αττικής Δ. Καλλιφρονα, 
όστις εϊμαρτο κατά τό τέρμα τοΰ βίου του τοι- 
οΰτον σκληρόν νά ύποστή τραΰμα, βουλευτής 
’Αττικής εκλεγείς κατά τάς τελευταίας έχλο- 
γάς και αντιπρόεδρος τής Βουλής χρηματίσας 
κατά τήν παρελθοΰσαν σύνοδον διεκρίνετο καί 
ήγαπάτο δια τήν αγαθότητά του καί διά τόν 
χρηστόν καί σεμνόν του χαρακτήρα.

Πρός τόν πενΟοΰντα έπιφανή τής 'Αττικής 
οίκον έκφοάζομεν καί ημείς τά ειλικρινή συλ
λυπητήρια μας.

· · ·
αύτής καί δι ’ ειδικών τελετών είσήρχετο 
είς τήν τοΰ συζύγου ώς μέλος ταύτης. Πά- 
σαι αί τελεταί αύται άπετέλουν τόν γά
μον, ήσαν δέ κυρίως τρεις, ή έγγύησις,

ις μέλος ταύτης.ΓΙά-

πομπή καί τό τέλος, 
(ίπεται συνέχεια) Μ. Ηλιαδης 

Άρειοπαγίτης.

ή

ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ’ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ

Ήρ.έρκν τινά μ.οί προσέφερι τόν διπυ- 
ρίτην του.

—Καί σύ ; τόν ήρώτησα.
— Δέν πεινώ.
Έδίστασα νά τόν λάβω.
— Όταν κατορθώσης πάλιν νά εΰρης 

κανένα πρόβατον, μοΰ δίδεις έν τεμάχιον, 
προσέθηκεν.

Μοί έθλιψε τήν χεϊρα. καί άπεμακρύθη.
Παριτήρησα θλϊψιν τινά είς τό βλέμμα 

του.
Τήν έπομένην, ένώ διηοχόμην δδόν τινα 

ειδον τέσσαρα; στρατιώτας φέροντας νε
κρόν.

— Είξεΰρεις ποιος ε’νε; μέ ήρώτησε λο- 
χίας τις τοΰ λόχου μου.

_’?χΐ· . ε»
— Είναι ό ακροβολιστή; σου.
Έσπευσα πρός τό φέριτρον. Ήτο ό 

Διδιέ.
— Έγνωρίζομεν οτι ήτο αδύνατον νά 

ζήση, μοί ειπεν είς τών φιρόντων αύτόν 
στρατιωτών.

Ήκολούθησά τήν νεκρικήν πομπήν, μέ 
δάκρυα εις τούς οφθαλμούς.

Καθ ' έκάστην σχεδόν συνήντα τι: 
αύτας θλιβερά; σκηνάς.
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Τά πτώματα μετεφεροντο προς ταφήν 
ίξηπλωμενα έπί ούο σανίοων συνεχομένων 
διά μικρών δοκών. Έ·ίοτε τέσσαρες στρα
τιώται τά έλάμβανον έζ τών χειρών ζαί 
τών ποδών ζ.αί τά εθετον έντός τάφου ό- 
ρυχθέντος έν βία, ζαί έπ' αύτών ίρριπτον 
ολίγον χώμα διά τοϋ πτύου.

Μόλις δύο ή τρεις συστρατιώται ήζο- 
λούθουν τό πτώμα .Την έπομένην τά πάντα 
έλησμονοϋντο...

Αί ώραι έν τώ μέσφ τής βροχής ζαί τής 
άταραςίας μά; έφαίνοντο ατελεύτητοι.Τάς 
ο·ηρχόμ.εθα εί; μαζρού; περιπάτους. Ιδίως 
συνηθροιζόμεθα είς τάς όχθχς τοϋ ποταμού.

Έβλέπομεν πζρασυρόμενα ύπό τοϋ ρεύ
ματος άναμίξ πτώματα άνδρών ζαί ίππων. 
Άνεζαλύπτομεν πτώματα έζβρασθέντα 
έπΐ τών θάμνων.

"Οταν δέν έβρεχε, τά βήματά μου ί- 
φερον πρός τά μέρη έχεϊνα. " Εβλεπον τά 
πτώματα τά όποια παρέσυρεν. άλλα δέ 
ησαν έσφηνωμ.ένα μεταξύ τών κορμών είς 
απαίσιας στάσεις. Μεταξύ τούτων Οά ύ- 
πήρχον άναμφισβητήτω; τινές, οϊτινες τόν 
παρελθόντα ’Ιούλιον ε’ψαλλον εις τάς λεω
φόρους τών Παρισίων τόν «Γερμανικόν Ρή
νον».

Ή αγωνία των έπαυσεν έντός τής ίλύ · 
ος. Ότε τό πρώτον έφθασα μέχρι τοϋ μύ
λου παρετήρησα δύο πτώματα στρατιω
τών, ενο; Γάλλου ζ.αί ένός Πρώσσου, έσφη- 
νωμένα έντός τών βράχων, τά δποϊα έ- 
ζ.ίνει άπαισίως τό ΰδωρ. Ή ζίνησις ύπό 
τοϋ ΰδατος τής κεφαλής καί τών χειρών 
τοϊς προσέδιδεν ε’δός τι ζωής άπάισίας.

Τά έπανεΐδον έκεϊ μετά τέσσαρας ήμέ- ΑΘΗΝΑΤΚΗ ΖΩΗ
ρις. ,

Την εσπέραν, ύπό τάς αμφιβόλους λάμ
ψεις ούρανοϋ ζεκαλ,υμμένου, τά πτώματα 
έζεϊνα, τά όποια έζλειδωνίζοντο έντός τοϋ 
ποταμού έλάμβανον όψιν φρικώδη. Είς 
τούτο συνετέλει καί ή φαντασία, άλλά τό 
θέαμα έν τή γυμνή πραγματικότητί του 
ειχέ τι τό άπαισίως φοβερόν.

'Ενθυμούμαι οτι πρωίαν τινά, 
τέβαινον νά ύδρευθώ είς μέρος τι 
θης, είς τό όποιον δέν ειχον άλλοτε πλη
σιάσει, είς τών συναδέλφων μοί ώθησε τόν 
αγκώνα:

— Κύτα, μοί εϊπεν.

ένώ με- 
τής όγ-

Άνήγειρον τούς οφθαλμού; καί ειδον έπ! 
νησιδρίου έξ άμμου άπέγοντος μέτρα τινά 
τή; όχθης, τό σώμα θωρακοφόρου, τοϋ δ
ποίου ή κεφαλή έκαλύπτετο ύπό τή; χλό
ης. ” Εφερεν ύψηλά ύποδήματα καί τό 
πτώμά του έπί τοϋ όποιου έλαμπεν ό θώ- 
ραξ έξήρχετο τοϋ ΰδατος. Ή χειροζτιο- 
φορο; χειρ του κατέζειτο έπί τή; ίλύος, 
περιτετυλιγμένη ύπό σχοίνων. Δύο ή τρεις 
κόρακες ΐπταντο άνωθεν τοϋ νησιδρίου' έκ 
τή; θέσεω; έν ή εύρίσκετο φαίνεται ότι δ 
θάνατο; τόν είχε καταλάβει έκεϊ. Τό πρό- 
σωπόν του έφερε πλείστου; σπαθισμού;.

Δεν ήδυνήθην έκ τή; άηδίας νά πλη
σιάσω τό ΰδωρ είς τά χείλη μου.

Κατά τούς περιπάτου; μου συνήντων έ
νίοτε όμίλου; στρατιωτών περί τό πτώμα 

ΐππου, τόν δποϊον ειχον ανασύρει έκ τοϋ 
ποταμού καί τοϋ όποιου έκοπτον τεμάχια 
σαρκό;. Ούδέποτε έκαμον χρήσιν τή; αν
θυγιεινής έκείνη; σαρκό;, καίτοι κατεβα- 
σανιζόμην ύπό φοβερά; πείνης.

Τά γεώμηλα ειχον έξαντληθή,οί στρα
τιώται δέν ειχον αφήσει γωνίαν άνεξερεύ- 
νητον.

'Ημέραν τινά, ένώ έσφιγγον τόν ζω
στήρα μου, δπως κατευνάσω τήν πεινάν 
μου,

— Είξεύρεις, μοί λέγει συνάδελφό; τις, 
είς τον δποϊον ειχον δώσει τεμάχιον έκ τοϋ 
προβάτου μου, έλησμονήσαμεν τόν μύλον.

— Τό είξεύρω τώ ειπον, χθες ήμουν έ
κεϊ, άλλά δέν εύρον τίποτε.

— Και έν τούτοι;, έγώ κάτι ξέρω.
’’ Εθεσε τόν δάκτυλον έπί τοϋ στόμα

τος είς σημεΐον έχεμυθίας.
— Είπέ μ.ου τί ξέρεις, τώ ειπον.
—Νά σοϋ πώ, άν δέν ύπάρχουν πουλε

ρικά στό μύλο, ύπάρχει δμω; κάτι άλλο.
— ’Αλεύρι, λοιπόν! ΐσω; ψωμί!
— Όχι, πίτυρα- έλα. πηγαίνομεν.
Ήκολούθησα μέ τινα ψυχρότητα τόν 

συνάδελφόν μου.
— Θά δώσης καί μένα, δέν εινε έτσι ; 

Είξεύρεις θά τά πληρώσωμεν.
Τώ άπήντησα καταφατικό;' έφθάσαμεν 

εί; τόν μύλον, δπου εύρίσκοντο καί άλλοι 
πολλοί συνηθροισμένοι.

— Αύτό έφοβούμην, μοί είπε μετά τίνος 
θυμού δ συνοδό; μου.

ΜΙΑ ΣΥΝ ΑΥΛΙΑ

Όλίγον άργά έρχομαι νά ομιλήσω διά τήν 
πρό τίνος δοθεϊσαν συναυλίαν τοϋ ’Ωδείου. Οί 
κοινοί πομπώδεις έπαινοι καί τά μεγαλοπρεπή 
θαυμαστικά έπίθετα έπλήρωσαν έν καιρώ τών 
εφημερίδων τάς στήλας. "Ωστε άσκοπος πάσα 
έπανάληψ:; αύτών’ δύναται μόνον νά προστεθή 
οτι αί ύπό τοϋ Ωδείου άπό τίνος διδόμεναι 
συναυλία:, φέρουσι τον τύπον καλλιτεχνικής 
απολαύσεως. και τοΰτο είναι άρκετός έπαινος.

Καί περί μέν τών έκτελεσθέντων μουσικών 
τεμαχίων ούδένα θά κάμω λόγον, τινά μόνον 
θά είπω περί τής άπαγγελίας. ΤΙ νέα διεύθυν- 
σις, πλήν τών άλλων, έβ-λτίωσε ζαί τήν 
σχολήν τής άπαγγελίας, διορίσασα ζαθηγητάς 
θεωρούμενους ειδικούς, καί συγζεντρώσα- 
σα αρκετόν άριθμόν μαθητών. Δείγμα δέ 
τής έπιδόσεως τής σχολή; παρουσίασε πλήν 
άλλων καί τον κύριον Δαμασκόν. Τό άδρόν 
τοϋ Χάϊνε άσμα, τό μεταφέρον ήμας εί; 
τόν άφελή και πλήρη μυστηριωδών παραδό
σεων γερμανικόν κόσμον καί τόσον άμα συνδε
όμενου πρός τάς νεοελληνικά; παραδόσεις, δέν 
δύναται τις νά εϊπγι ότι εόρεν άνάςιον ερμη
νευτήν. Ό ζ. Δαμάσκο; δέν εμφανίζεται τό 
πρώτον πρό τοΰ κοινού, άλλά καί κατά τό
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παρελθόν θέρος καί τάς άρχάς τοΰ χειμώνος 
ύπεδΰθη, έν τώ θεάτρω, διάφορα πρόσωπα καί 
πρός τούτοι; τόν Ρωμαϊον, έν τή τραγωδία 
τοϋ Σαιξπηρ «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα». Γε
νικώς όκ. Δαμάσκο; έθεωρήθη συγκινών μάλ
λον διά τής γλυκείας αύτοϋ φωνής ή δια τής 
ύποκρίσεως τήν εντέλειαν καί προξενών εντΰ- 
πωσίν εύάρεστον ή διεγείρων τά άτακτα, ζω
ηρά, περιπαθή καί ισχυρά αισθήματα, τα γεν- 
νώμενα έκ τής τραγωδίας τοΰ Σαίκπηρ. Έν 
τή άπαγγελία ποιημάτων λυρικών έφαίνετο 
περισσότερον ότι Οά διέπρεπεν, ώς καί κατε- 
δείχθη έκ τών ύστερων. Προσεπάθησεν, έν 
τισι δέ καί έπέτυχε, νά αποδώση τό έν τή 
«Λιτανεία» άνεπιτήδευτον καί άληθές λυρικόν 
αίσθημα, όπερ ό Χάϊνε ένεφύσησεν είς τήν 
Τέχνην, άντί τών ψευδών, επιτηδευμένων καί 
μεταφυσικών τάσεων τή; γερμανικής ρωμαν- 
τικής σχολής. Μεθ' ύλην τήν άπλότητα, μεθ’ 
ής τό ποίημα τοΰτο εΐνε γ.εγραμμένον, υπο
νοεί πλείονα τών όσων έζφράζει καί συμβο
λίζει ολόκληρον κόσμον παρελθόντα. Φαίνεται 
ώς σκηνή, εξελισσόμενη έν τώ σκοτεινό με- 
σαίωνι, και τών έκκλησιών ζαί τών παρεκζλη- 
σίων ή απειρία, καί τοϋ εύσεδοΰς πάσχοντος 
λαοϋ ή αφοσίωσις καί πίστις καί τών προλή
ψεων τό ισχυρόν κράτος καί τών παραδόσεων 
οί Ορΰλλο: αποδίδονται δΓ ελαφρών, ωχρών 
καί τρυφερών χρωμάτων. "Αν όκ. Δαμάσκο; 
δέν κατόρθωσε διά τή; άπαγγελίας αύτοϋ νά 
μας μεταφέρη εϊ; τόν ύπό τοϋ ποιητοΰ όνειρο- 
ποληθέντα κόσμον,.τοΰτο πρό παντός ώφείλετο 
είς τό περιέχον εις τό οποίον εύρισκόμεθα, εϊ; 
τά προηγηθέντα μουσικά τεμάχια, ποίκιλοτρό- 
πω; συνταράςαντα τήν ψυχήν καί ζαταλιπόντα 
αύτή έντύπωσιν. μή έξαλειφομένην όλοσχερώς 
έξ άλλων ιδεών, έξ άλλων έντυπώσεων. Αί 
συναυλία:, ώς έκ τή; ποικιλία;, γεννώσιν είς 
ήμας μύρια συναισθήματα καί ή έκ τοϋ ένός 
συνθέματος έντύπωσις παραμένει παρά τήν τοΰ 
άλλου’ ή ψυχή πλέει, ούτως είπεϊν, είς ωκε
ανόν αισθημάτων, καί τό μορφοΰμενον ισχυρόν 
όνίιρον παρίσταται πρό αύτή; τρελλόν, ζατα- 
πλήσσον. παράδοξον. Σχεδόν ύποφέρει τις έν 
μέσω τόσων χρωμάτων, τόσης αρμονίας, τό
σων λάμψεων’ κλείε: τούς οφθαλμούς, ώ; έν 
έκστάσει, καί οί ήχο:, απευθείας πλήττοντες 
τήν φαντασίαν, μεταμορφοΰντα: είς μορφας άλ
λοτε άγαπηθείσας. είς στιγμάς ευτυχίας τα
χέως χαθείσα:, ή είς δάκρυα ύγράναντα ποτέ 
τόν οφθαλμόν. Καί τό άσμα τοΰ Χάϊνε, έλθόν 
κατόπιν, έν ώ ή ψυχή είχε διατεθή εί; συγζι- 

( νήσει; καί παραδοθή είς ρεμβασμούς καί έν 
συνοδεία, ούτως είπεϊν, μέ τήν γλυζεϊαν φω
νήν τοΰ ζ. Δαμάσκου. έτάραξε τού; ρεμβα
σμούς καί τά; συγκινήσεις ταύτα; καί ήλλοί- 
ωσε τήν έντύπωσιν ήν Οά έπροξένει μόνον ά- 
ζουόμενον,ΰπό ψυχών, ά; δεν έδύθ’.σεν; είς διά
φορά αισθήματα, άλλη; τέχνης, μάλλον^, εγ
κάρδιον, άορίστου καί αισθηματικής, ή ισχυρό
τερα προηγηθεϊσα έπίδρασις.

ΑθΜΝΛΙΟΧ


