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Γεωγραφικοί κ. λ. η . κατ’ αλφαβητικήν τάξιν είς
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"Εκ χιλίων περίπου σελίδων έκαστος, μέ απείρους εικόνας καί χάρτας. 
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Ύ λη επιστημονική καί διδακτική, άλλά καί απολαυστική, είς γλώσσαν 
γλαφυράν μέ χιούμορ καί χάριν, γραμμένη διά νά τήν διαβάζουν καί νά 

τήν εννοούν όλοι παραλλήλως πρός τήν έκδοσίν της.
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Περιλαμβάνοντα 8 σελίδας περιοδικού, μέ καλλιτεχνικός εικόνας, 
σχετικάς με τήν 'Ελληνικήν καί παγκόσμιον πολιτικήν, 

κοινωνικήν καί καλλιτεχνικήν κίνησιν.
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Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ

[Περίληψις διαλέξεως δοθείσης κατά παράκλησιν τοΰ Συμ
βουλίου ύπό τού καθηγητοΰ κ. Κωντσταντίνου "Αμάντου έν 
τή μεγάλη αιθούση τής Φιλοσοφικής Σχολής τήν 27ην Νοεμ
βρίου π. ε. 1925]

Είς τήν Β. Δ. γωνίαν τής ’Αραβίας, είς τήν χερσόνησον τοΰ Σι να 
σώζεται ακέραιον μέχρι σήμερον περίφημον ίδρυμα τοΰ Ίουστινιανοΰ, 
φρούριον καί μονή, ή οποία περικλείει μοναδικήν συλλογήν χειρογρά
φων καί μοναδικήν συλλογήν βυζαντινών καί μεταβυζαντινών εικόνων. 
Τό περίεργον τοΰτο σημεΐον Ελληνικής ιστορίας, τ '-1 πολύτιμον Έλλη- 
νικ ν μουσεΐον είς χώραν μακρυνήν, είς τήν κοιτίδα τοΰ Μωαμεθανι- 
σμοΰ έπεθΰμουν καί ως 'Έλλην καί ώς φιλόλογος έκ καθήκοντος άπό 
πολλοΰ νά επισκεφθώ, τό κατώρθωσα δέ μόλις εφέτος διά τής εύμε- 
νείας τοΰ Σεβασμιωτάτου ’Αρχιεπισκόπου Σιναίου κ. Πορφυρίου τοΰ Β'.

Κατά τήν αποψινήν ομιλίαν μου θά περιορισθώ πρό πάντων είς 
τάς Έλληνικάς αναμνήσεις πού προκαλεΐ τό μέχρι Σινα ταξείδιον, περί 
δέ τών καθαρώς φιλολογικών καί ιστορικών σκοπών τοΰ τάξειδίου θά 
πληροφορηθοΰν αργότερα εκ δημοσιευμάτων μου, δσοι θέλουν.

Τήν 27ην ’ Ιουλίου μέ τό μικρόν άτμόπλοιον « ’Αρκαδία» άνεχώ- 
ρησα εκ Πειραιώς καί μετά πλοΰν 62 ωρών ήμηνείςτήν ’Αλεξάνδρειαν 
Ό  πλοΰς υπήρξε βραδύτερος τοΰ συνήθους, διότι προσηγγίσαμεν είς 
τρεις λιμένας τής Κρήτης, οΰτω δ’ ειχαμεν τό εύτΰχημα νά ίδωμεν 
κατά μήκος τήν περίφημον νήσον, ή οποία κλείει καί προφυλάττει τό 
Αίγαίον άπό νότου, ή οποία υπήρξε ποτέ γέφυρα πολιτισμοΰ μετά- 
γουσα άπό Μικράς ’Ασίας είς 'Ελλάδα καί έπεκοινώνησε πολλούς 
αιώνας π. X. πρός ιήν Αίγυπτον.

Κατά τόν πλοΰν λοιπόν αρχίζουν αί ίστορικαί αναμνήσεις



τάς όποιας δέν διακόπτει ή μικρά θαλασσοταραχή, πού κινεί έν τοΰτοις 
τήν « ’Αρκαδίαν» καί τούς Ιπιβάτας της!

Είς τήν ’Αλεξάνδρειαν εύρισκόμεθα έν πρώτοις είς ενα έκ τών 
μεγαλύτερων λιμένων τής Μεσογείου μέ μεγάλα έργα τεχνικά διά τήν 
ταχεϊαν έξυπηρέτησιν, έκφόρτωσιν κλπ. τοϋ εμπορίου. Καί χωρίς νά 
θέλωμεν ένθυμοΰμεθα δτι καί τό πάλαι υπό τών Ελλήνων έγιναν έδώ 
μεγάλα λιμενικά έ'ργα, γνωστότερος δι’ είναι ό περίφημος Ε ΐ ί ν ο σ τ ο ς  
λιμήν τής ’Αλεξάνδρειάς. Καί ακόμη ένθυμούμεθα δτι έδώ τό πρώτον 
έτοποθετήθη άξιος λόγου φανός χάριν τών ναυτιλλομένων έπί τής νησΐ- 
δος Φάρου, ήτις έμελλε νά γίνη ακριβώς δι’ αυτό διεθνώς γνωστή καί 
νά δώση τό ό'νομα της είς τούς ειδικούς ναυτικούς φανούς, ήδη άπό 
τών Βυζαντινών χρόνων.

Πριν άποβιβασθώ ένθυμοΰμαι καί ενθυμίζω είς τούς αρχαρίους 
φιλολόγους γενικά τ να σημεία τής περιφήμου χώρας τών Αιγυπτίων.

'Η  πλουσία αΰτη, ένεκα τοΰ Νείλου, χώρα εΰρίσκεται καί μετά 
τήν διόρυξιν τοΰ ισθμού τοΰ Σουέζ,— περισσότερον πρότερον— είς 
έπαφήν μέ τήν Άσίαν, ένεκα δέ τούτου τοΰ λόγου διά τής χερσονή
σου τοΰ Σινά καί ξένοι έπιδρομεΐς έπήλθον κατά τής Αίγυπτου ευκό
λως, δπως οί Ύκσώς καί οί Αιγύπτιοι βασιλείς έξήλθον είς τήν 
Συρίαν. ’Αλλ’ έκτος τής εύκολου έπικοινωνίας μέ τήν Άσίαν ή Αίγυ
πτος ως πλουσία χώρα έδέχθη έπιδρομάς καί πληθυσμούς άπό τήν 
λοιπήν ’Αφρικήν, καί άπό τήν δυτικήν Λιβύην καί άπό τήν νοτιωτέραν 
Αιθιοπίαν. Είς τήν άρχαίαν λοιπόν Αίγυπτον έπήλθε μεγάλη καί πε
ρίεργος άνάμειξις πληθυσμών, Σημιτών έξ Ά σίας καί ’Αφρικανών, 
δπως περίπου γίνεται καί σήμερον, μέ τήν συγκέντρωσιν καί άνάμει- 
ξιν διαφόρων φυλών πρό πάντων αφρικανικών. Είς τάς οδούς τοΰ Κάι
ρου καί τής ’Αλεξάνδρειάς συναντάτε δλας τάς άποχρώσεις τών με
λαψών καί μαύρων φυλών τής ‘ Αφρικής, κοντά εις τούς διαφόρους 
άντιπροσώπους τών λευκών φυλών.

Ή  άνάμειξις μέ τάς κατωτέρας αφρικανικός φυλάς ούτε τήν 
άρχαίαν Αίγυπτον ωφέλησε, ούτε βεβαίως τήν σημερινήν θά ώφε- 
λήση. Ή  τέχνη, ή έφεύρεσις γραφής, αί άστρονομικαί παρατηρήσεις 
τών αρχαίων Αιγυπτίων δέν δύνανται νά θεωρηθοΰν ως άρκετή υπηρε
σία είς τόν πολιτισμόν χώρας τόσον πλούσιας ως ή Αίγυπτος. Ή  αι
σχροκερδής έκμετάλλευσις τής θρησκείας ύπό τών ιερέων, ή έκμετάλ- 
λευσις τοϋ λαοΰ ύπό τών πριγκίπων καί «δυνατών» ίΛχεν ως άπο-

τέλεσμα τήν κατάπτωσιν τών αρχαίων Αιγυπτίων, την ευκολον υπο- 
δούλωσιν είς τούς ξένους έπί χιλιετηρίδας άπό τοΰ 6ου αιώνος π. X. 
(κατάκτησις Περσών) μέχρι σήμερον σχεδόν. ’Αλλ’ η εκμεταλλευσις αυτή 
δέν θά ήτο δυνατή άνευ τής περιέργου εθνολογικής μειξεως που ανεφερα 
άνωτέρω. Τά αίτια τής καταπτώσεως καί ύποδουλώσεως τοΰ Αιγυ
πτιακού λαοΰ είναι άξια πολλής προσοχής. Η αναπτυξις πολιτισμού, 
ή διατήρησις τής έλευθερίας έθνους τινός είναι δυναταί δπου αί με- 
γάλαι μαζαι τών λαών δέν δουλεύουν είς ολίγους φεουδαρχας η άλ
λους έκμεταλλευτάς, άλλά ζοΰν καί άναπτύσσονται έλευθέρως καί προσ
φέρουν έκ τής άνεξαντλήτου ζωτικότητάς των τούς ικανούς ν’ ανέλ- 
θουν είς τήν ηγεσίαν τοϋ έθνους ώς πνευματικοί ή πολιτικοί άρχηγοί. 
Πάσα οίαδήποτε κατάπνιξις τής έλευθέρας άναπτύ^εως δλων τών μα
ζών τοΰ ’Έθνους έχει ώς αμείλικτον έπακόλουθον τήν μείωσιν τής ζω 
τικότητάς του, τής ακμής του.

’Αποτέλεσμα τής καιαπτώσ ως τοΰ Αίγυπτιακοΰ λαοΰ ητο πρόζ 
τοϊς άλλοις ότι κ Λ οί "Ελληνες άπό τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου μέχιΐ τοΰ Η ρ α 
κλείου έκυριάρχησαν ή καί διηύθυναν (έπί Ρωμαίων δέν έκυριάρχουν, 
διηύθυνον δμως αύτοί πάλιν) τήν Αίγυπτον έιί χίλια περίπου έτη (332 
π. X.— 642 μ. X.). Κατά τό διάστημα αυτό ανέπτυξαν οί “Ελληνες κα[ 
νομοθεσίαν καί οικονομικά καί τέχνην καί λογοτεχνίαν καί επιστήμην 
καί καθόλου ύπό έποψιν πνευματικήν έπετέλεσαν έργα παγκοσμίου 
σημασίας, αντάξια τοΰ Έλληνισμοΰ. ’ Ιδιαιτέρως επιθυμώ να υπομνησω 
πρός φιλολόγους δύο μ ναδικά ιδρύματα, νήν περίφημον βιβλιοθήκην 
τής Άλεξανύρείας καί τό Μουσεϊον, τά ιδρύματα εκείνα τά οποία 
έδημιούργησαν τήν φιλολογίαν ώς επιστήμην καί τα οποία συνετελε- 
σαν είς τήν άνάπτυξιν μεγάλων μαθηματικών. Οσοι φιλολογοι ομι- 
λοϋν περί παρακμής τοΰ Έλληνισμ ΰ μεκχ τον αιώνα τοΰ Περικλεούς 
νά μή λησμονοΰν τούς μαθηματικούς τούς διδάξαντας ή σποΐ'δάσαντα; 
είς τήν ’Αλεξάνδρειαν, τόν Εύκλείδην, τόν ’Αρχιμήδη, τόν ’ Ερατο
σθένη, τόν ’Απολλώνιων τόν Περγαΐον καί τόσους άλλους. Οί εθνι
κοί ρήτορε:, οί όποιοι πολλάκις άερολογοΰν, άς μή λησμονοΰν τό 
Μ ο υ σ ε ϊ ο ν ,  τό ΐδυυμα τό όποιον κατά πρωτότυπον τρόπον ύπεστή- 
ριξε τήν έρευναν τής αλήθειας, τήν καλλιέργειαν τής επιστήμης, Ό  ση
μερινός Ελληνισμός θά είναι άξιος τοϋ παρελθόντος του μόνον δταν 
απαλλαγή τοϋ σημε^ινοΰ προχειρολόγου τύπου τοΰ διανοουμένου και



δημιουργήση ύπερτέρους καί πρωτοτύπους έρευνητάς καί έφευέτας 
είς τήν επιστήμην καί τήν τέχνην.

Παρ’ δλ ς τάς υπηρεσίας τοΰ πολιτισμού τών ^'Ελλήνων, οί Αι
γύπτιοι τούς ήσθάνοντο ώς ξένους, ώς εκμεταλλευτάς, τούς έμίσουν 
θανασίμως χωρίς δμως νά έχουν τήν δύναμιν νά απαλλαγούν αυτών, 
αν καί τό έπεδίωξαν. Τό μίσος αϊτό έξεδηλώθη σαφέστερον είς τάς 
θρησκευτιχάς συζητήσεις περί μονοφ. σιτισμού καί διφυσι ισμοΰ τόν 
πέμπον καί εκτον α’ιώνα, δτε έτάχθησαν καί οί Αιγύπτιοι μέ τούς Μο- 
νοφυσίτας κα κατέστησαν αδύνατον κάθε συμβιβασμόν, τόν όποιον 
έπε'ίωξαν οί πολιτικοί τοΰ Βυζαντίου. "Οτ ιν -ήλθαν οί ’Άραβες είς 
τήν Αίγυπτον, γεμάτοι χαράν εσπευσαν οί φανατικοί μονοφυσίται Αι
γύπτιοι νά ταχθοΰν μέ τούς νέους κατακτητάς διά ν’ απαλλαγούν τών 
Έ λ ήνων. Οικτρά πλάνη! *Αν οί “Ελληνες έξεμεταλλεύοντο τήν χώ
ραν οίκονομικώς, οί νέοι κατακτηταί έπέβα ον τήν γλώσσάν των, τήν 
θρησκείαν των, καί άπό τούς θρησχολήπτους μονοφυσίτας άπέμειναν 
καί διεσώθησαν ολίγοι μόνον, οί Κόπται καί οΰτοι ύπό δεινήν κατά- 
πτωσιν, τήν οποίαν έπέφερεν ή νέα κατάκτησις. Μόλις σή ερον άπό 
τοϋ έκτου αίώνος π. X. άκούεται είς τήν Αίγυπτον φωνή έντονος υπέρ 
τής άνεξαρ.ησίας καί τής ελευθερία, τοϋ Αίγ.πτιακοϋ λαού. Ό  άρχη 
γός τών Έθνικοφρόνων Αιγυπτίων Ζαγλούλ - πασάς είς συνέλευσιν 
τών οπαδών του ώρκίσθη ώς εξής πρό ολίγου χρόνου: « ' Ο ρ κ ί ζ ο 
μ α ι  ε ν ώ π ι ο ν  τ ο ΰ  π α ν τ ο δ υ ν ά μ ο υ  Θ ε ο ύ ,  εΐπεν υψών 
τήν χείρα, δη θ ά  θ υ σ ι ά σ ω  έ μ α υ τ ό ν ,  τ ή ν  π ε ρ ι ο υ σ ί α ν  
κ α ί  τ ή ν  ζ ω ή ν  μ ο υ  δ ι ά  τ ό ν  σ κ ο π ό ν  α ύ τ ό ν  (τάς I. ευ- 
θερίας τοϋ λαοΰ δηλ.). ' Έ κ α σ τ ο ς ' έ ξ  υ μ ώ ν  ας  όρκι  οθή».Λ όγοι 
σύντομοι, ανδρικοί, ηρωικοί οί οποίοι συνεκίνησαν καί ηλέκτρισαν τούς 
οπαδούς τής ανεξαρτησίας τής Αίγυπτου. ’Έχω τήν ιδέαν δτι καί οί σημε
ρινοί 'Έλληνες τής Αίγύπτου θά φύγουν αργά ή γλήγορα, είτε ύπό 
τοΰ άνταγωησμοΰ τοΰ επαγγελματικού αναγκαζόμενοι, είτε ίσως καί 
διά τής βίας κάποτε Πολλοί τό έχουν ύπ’ 5<μν καί κανονίζουν εγκαί
ρως τό μέλλον τα>ν. ’Ά ς  κατανοηθή καλώς: Οί "Ελληνες πατρίδα 
έχουν τάς έλληνικάς χώρας καί έξω τής Ελλάδος, εις την Αίγυπτον 
ή τήν Ρωσσίαν, είναι ξένοι!

Εις τήν Αίγυπτον λοιπόν εργάζεται καί σήμερον ό Ελληνισμός 
8πως καί ά'λλοτε, μέ τάς διαφοράς, εννοείται, πού διακρίνουν τόν νέον 
Απβ τόν άρχαίον Ελληνισμόν. Μόλις άποβιβασθήτε είς τήν Άλεξάν-

δρειαν, βλέπετε τό πλήθος τών Ελληνικών καταστημάτων καί παντα- 
χοϋ εργαζομένους "Ελληνας. "Οταν ό Αλέξανδρος ίδρυε τήν ’Αλεξάν
δρειαν τό 332)1 π. X. πού νά έγνώριζεν δτι μέχρι σήμερον ή πόλις του θά 
είχε τόσην σημασίαν καί θα περιείχε τόσους “ Ελληνας, υπέρ τάς 60,000! 
Τής παλαιας Ελληνικής ’Αλεξανδρείας δέν σώΐονται δυστυχώς πολλά 
πράγματα, πάντως δμως ίκαναλείψανα χαρακτηριστικά τής εποχής μω 
σαϊκά, έπιγραφαί επιτύμβιοι, κιονόκρανα καί άλλα λείψανα οικημά
των χριστιανικών ή παλαιοτέρων Ελληνικών, δλα συγκεντρωμένα είς 
τό ώραΐον μουσείον, τό όποιον διατηρεί ή Δημαρχία τή ’Αλεξάνδρειάς. 
Τοΰτο καθώς καί τό νέον Κοπτικόν Μουσείον τοΰ παλαιού Κάι
ρου μας δίδουν εικόνα τοϋ χριστιανικού καί παλαιοτέρου Ελληνισμού. 
Τό Κοπτικόν αντιπροσωπεύει καί τόν παλαιόν χριστιανικόν Αιγυπτια
κόν κόσμον, άλλά περιέχει καί άπειρον πλήθο; επιγραφών καί έ'ργα 
Ελληνικής καί Έλληνοκοπτικής τέχνης. Είναι τό καλύτερον κέντρον 
δπου βλέπει κανείς τήν έπίδρασιν τοϋ Ελληνισμού έπί τούς Χριστια
νούς Αιγυπτίους.

Μετά τήν άποβίβασίν μου έ'μεινα ολίγον είς τήν ’Αλεξάνδρειαν 
κ ί άνεχώρησα είς τό Κάϊρον, δπου τό Σινά έχει μετόχιον από τοϋ 15ου 
αϊώνος διά τήν επικοινωνίαν μέ τήν Κυβέρνησιν καί τήν προμήθειαν 
τροφίμων. Είς τό μετόχιον τοΰ Καΐρου έμεινα εΐκοσιν ημέρας πρός 
έξέτασιν σειράς κωδίκων άναφερομένων είς τήν ιστορίαν τής μονής άπό 
τοΰ 1600 καί εξής, διότι παλαιότεροι δυστυχώς δέν έσώθησαν. Έκ 
τών κωδίκων τούτων αντέγραψα διάφορα ιστορικά έγγραφα, εκκλη
σιαστικής καί πολιτικής σημασίας, τά όποια θά εκδοθοϋν βαθμηδόν 
καί πρό τής συγγραφής ιστορίας τής Μονής τήν οποίαν θά επιχει
ρήσω. Επιφυλαχθείς νά συμπληρώσω τήν αντιγραφήν τών εγγράφων 
πού εξέλεξα,— κατ’ ανάγκην έπρεπε νά εκλέξω έκ τών πολυπληθών κει
μένων τά μάλλον διαφέροντα κατά τήν άντίληψίν μου -  άνεχώρησα 
τήν εικοστήν ’Ιουλίου είς τό Σουέζ καί έκεΐθεν την 21ην δια τοΰ άτμο- 
πλοίου Borulus είς τό Τόρ (άρχ. 'Ραϊθώ) τής χερσονήσου τοϋ Σινά.

Τό Σουέζ είναι νεωτέρα πόλις, παρ’ αυτήν δμως τό πάλαι αναφέ- 
ρεται τό Κλύσμα, δπου υπήρχε βεβαίως καί Ελληνικός συνοικισμός! 
Διότι τήν Έρυθράν θάλασσαν έξεμεταλλεύοντο οί “ Ελληνες καί κατά 
τούς αρχαίους χρόνους καί κατά τους μεσαιωνικούς, κατα τούτους κυ
ρίως διά τό μαργαριτάρι καί τά άροίματα τών ’Ινδιών. Άλλα τοτε δέν 
Ιγίνετο μόνον έμπορική έκμετάλλευσις, δπως σήμερον είς τού^ κυριω-



τέρους λιμένας τής ’Ερυθρός, Σουέζ, ΙΙόρτ-Σουδάν, Ά δεν  κλπ. άλλά 
και επιστημονική. Δεν είναι ισως πολύ γνωστόν τό όνομα τοΰ περι- 
φήμου 'I π π ά λ ο υ, δστις Ιθαλασσοπόρησε μέχρι τών ’Ινδιών καί 
άνεκάλυψε πρώτος τ ύς περιοδικούς άνεμους μ ο σ ο ΰ ν τοΰ Ίνδικοΰ 
’Ωκεανού. ’Αξίζει, νομίζω, νά γίνεται γνωστός εις τους "Ελληνας μα- 
θητάς, δσον τουλάχιστον καί οι νεώτεροι θαλασσοπόροι Βάσκο Δε-Γάμα 
κλπ. Άλλά καί Βυζαντινός περίφημος συγγραφεΰς καί θαλασσοπόρος 
Κοσμάς ό Ίνδικοπλεΰστης πρέπει νά μνημονευθή ενταύθα, διότι πρός 
τοΐς αλλοις πρώτος ουτος καμνει λογον περί τών πολυπληθών άρχαίων 
επιγραφιυν τ ο Γ· Σινά. Βλέπετε οτι Ελληνικαι άναμνήσεις δέν μας άφή- 
νουν ούτε είς τήν ’Ερυθράν θάλασσαν.

Τό Τόρ είναι τό έπίνειον τής χερσονήσου τοΰ Σινά πρός τήν 
’Ερυθράν. Είς τό Τόρ υπάρχουν καί σήμερον Χριστιανοί "Ελληνες 
δπως υπήρχον άλλοτε είς τήν περίεργον αυτήν Χερσόνησον. Άλλά 
πριν ομιλήσω περί τής μονής, πρέπει νά εϊπω όλίγας λέξεις 
περί τής χώρας καί τών ιθαγενών κατοίκων.

Η Χερσόνησός τοΰ Σινά εΐναι χωρα δλως διάφορος τής Αίγυπτου 
πτωχή, ορεινή, αδενδρος, ανυδρος. Ουδέποτε ειχε μεγάλους συνοικι
σμούς καί σήμερον μόλις εχει 16.000 κατοίκους. Οί κάτοικοι εΐναι 
Αραβες νομάδες (Βεδουινοι) κατά τό πλεΐστον, μόλις άποζώντες εκ 

τών ολίγων αιγών καί τοϋ άραβοσίτου των, συνήθως πεινασμένοι, "Ο 
πως ολοι οι νομάδες αντέχουν εκτάκτως είς τήν πείναν, τήν δίψαν, τάς 
οδοιπορίας καί τους κοπους- άν εύρισκον ενα νέον Μωάμεθ θά τόν 
υπηρέτουν μετα τής αυτής άφοσιώσεως καί όρμητικότητος, δπως υπηρέ
τησαν οι προγονοί των τόν παλαιόν εκείνον. Ζοΰν ακόμη πατριαρχικώς, 
δπως περίπου είς τόν εποχήν τοΰ Αβραάμ, διότι ό χρόνος δέν μετέβαλε 
σχεδόν τίποτε εκτοτε ! ’Αναφέρω τήν χαρακτηριστικήν παροιμίαν τω ν : 
« Ενα γλήγορο καμήλι (δχι άλογο !) ενα Μαροκηνό σπαθί καί έ'να 
όμορφο κορ.τσι, νά τί ευχαριστεί τόν Βεδουΐνο». Τό σπαθί τό φέρει 
ακόμη απο τήν εποχήν πού εΐχε V αμύνεται κατά τών αγρίων θηρίων 
—  σήμερον κατ' ουσίαν δέν τό χρειάζεται —  άφ’ δτου εχει καί 
τήν συνήθειαν νά άνάπτη τό βράδυ πυράς ό'χι μόνον διά νά μαγειρεύση 
ή νά φωτισθή (άλλο φώς δέν εχει !) ή καί νά θερμανθή άλλά καί ώς 
άποτρεπτικάς τών θηρίων. Οι σημερινοί νομάδες εΐναι Μωαμεθανοί 
άλλά καί διετήρησαν συνήθειας προμωαμεθανικάς, κάμνουν θυσίας αι
γών καί καμήλων είς τον Μωϋσήν κατά πρώτον λόγον, έπειτα δέ είς

τόν τοπικ'ν προφήτην Σάλεχ (=Σωτήρα), χριστιανόν κατά τινα πα- 
ράδδσιν.

Ή  πτωχή αυτή χώρα έχρησίμευσεν ώς γέφυρα διαβάσεως μεταξύ 
’Αραβίας καί Αίγυπτου καί δι’ αυτόν τόν λόγον διασώζει χιλιάδας 
σημιτικός έπιγραφάς ιδίας γραφής οφιοειδούς τών πρώτων Χριστιανών, 
προερχομένας έκ τών μονίμων κατοίκων άλλά καί τών ερχομένων εξ 
’Αραβίας είς τήν Αίγυπτον ή τάνάπαλιν. Παραλείπω τάς ίερογλυφι- 
κας έπιγραφάς, αι οποΐαι εύρέθησαν επίσης εις μεταλλεία πολυτίμων 
λίθ ω ν  τοΰ Σινά.

Ά λλ ’ ή χερσόνησος τοΰ Σινά είναι κυρίως περίφημος διά τήν 
διάβασιν εκεί μεγάλου άνδρός, τοΰ Μωϋσέως. Οί μεγάλοι καί τάς 
ερήμους καμνυυν πολυθρνλήτους. 'Ο  Μωϋσής δέν έπ’ρασεν ώς κοινός 
άνθρωπος διά ιής Έρυθράς καί τοΰ Σινά διά νά φέρη τούς ’ Ιουδαί
ους είς τήν γήν τής ’Επαγγελίας. Ύ π έφ ερεν  εις τήν έρημον αυτήν 
άπό τόν λαόν τά πάνδεινα, άλλά καί τότε άνεδείχθη μέγας, εκεί έλαβε 
παρά τοΰ θεοΰ καί άνέκτυξε είε τόν λαόν του τάς δέκα ένιολάς. Καί 
πράγματι πολλοί μεγάλοι άνδρες, πολλοί υπεράνθρωποι είναι θείοι 
δπως άλλοι εΐναι διαβολικοί. Τό Σινά όρος ύψους 2.400 μέτρων, ύπότό 
όποϊον εύρίσκεται σήμερον ή μονή τοϋ Σινα, θεωρείται υπό τής πα- 
ραδόσεως τό ό'ρος δπου 6 Μωϋσής επεκοινώνησε πρός τόν Θεόν. Ά π ό  
τής δράσεως τοΰ Μωϋσέως ή πτωχή χερσόνησος τοϋ Σινά έγινεν Ιερά 
διά τούς Σημίτας καί έπειτα διά τούς Χριστιανούς.

"Οταν κατά τόν τέταρτον αιώνα, είς τήν χώραν τής τυφλής θρη- 
σκευτικότητος, είς τήν Αίγυπτον έγεννάτο ό μοναχικός βίος καί διά τοΰ 
μεγάλου άσκητοΰ ’Αντωνίου άπέκτησε κΰρος καί γοητείαν ιδιαιτέραν, ή 
χερσόνησος τοΰ Μωϋσέως έθεα>ρήθη κατάλληλος έρημος διά νά δεχθή 
τούς πολυαρίθμους μοναχούς, οί όποιοι έφευγον τόν κόσμον, οί όποιοι 
καί έξ άντιδράσεως δέν ήθελαν νά βλέπουν τό Ρωμαϊκόν ανατολικόν 
κράτος. Βαθμηδόν χιλιάδες μοναχοί κατεφυγον είς τήν έρημον τοΰ 
Σινα καί συνετέλεσαν νά κατοικηθή καί νά καλλιεργηθή αύτη δσον ου
δέποτε άλλοτε. Πανταχοΰ σήμερον εύρίσκονται ερείπια καί ίχνη πα
λαιών ερημητηρίων καί καλλιεργημάτων.

Οί μοναχοί τοΰ Σινα ύπέστησαν επανειλημμένους έ,.ιθέσεις έκ μέ
ρους τών Σαρακηνών, καί τών Βλεμμύων, εσφάγησαν καί έληστεύθησαν 
πολλάκις καί διά τούτο κατέστη ά·άγκη νά ίδρυθή οχύρωμά τι προφυ- 
λακτικόν όπό τών επιδρομών. Αυτός είναι δ λόγος διά τόν όποιον δ



’ Ιουστινιανός παρακληθείς 'ίδρυσε φροΰριον εις τήν κοιλάδα βορείως 
τοϋ δρους Ση α, εκεί δπου δ Μωϋσής κατά τήν παράδοσιν είδε βάτον 
καιομένην καί μή καταφλεγομένην καί ήκουσε τήν φωνήν τοΰ θεοΰ. Οί 
άπιστοι κριτικοί θέλουν νά δεχθοϋν δτι ή καιομένη βάτος ήτο πυρά 
νομάδων, δπως αί σημεριναί ’Εδώ εχω νά αναφέρω απλώς τήν παρά- 
δοσιν διά νά δείξω διατί έκτίσθη τό φροΰριον τοϋ Ίουστινιανοΰ εν
τός κοιλάδος, δέν εχω νά κρίνω αυτήν ούτε τούς κριτάς της, κρι
τικούς ή ακρίτους.

Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ
Τό τετράγωνον φροΰριον τοϋ Ίουστινιανοΰ έκτίσθη έκ γρανίτου 

τής περιφερείας καί διατηρείται μέχρι σήμερον σχεδόν ακέραιον, ως 
δείγμα τής μεγαλεπηβόλου ένεργείας του. Σύντομον περιγραφήν αΰτοΰ 
ώς καί τοΰ ναοΰ τής αγίας Αικατερίνης δημοσιεύω είς τό Ήμερολόγιον 
τής Μεγάλης Ελλάδος τοΰ 1927, ώστε δέν είναι ανάγκη νά τήν επα
νάβω. Τό φροΰριον πράγματι έσωσε τήν μονήν τοΰ Σινά διότι έπροφΰ- 
λαξεν άπό επιθέσεις τών αγρίων ’Αράβων. ’ Εννοείται δτι έχρειάσθη 
πλήν το· φρουρίου καί δλη ή δεξιό της τών μοναχών καί δλη η φιλάν 
θρωπία τής Βυζαντινής εκκλησίας διά νά διατηρηθή μέχρι σήμερον 
τό ίδρυμα τοΰ Ίουστινιανοΰ. Σήμερον ακόμη ή Μονή διανέμει είς ώρι- 
σμένην φυλήν ’Αράβων ψωμί καί οίλλα τρόφιμα καί υποθέτω εγώ δτι 
ή διανομή τροφίμων έγίνετο άπό τών χρόνων τοΰ Ίουστιανιανοϋ. Άλλ ’ 
ή φιλανθρωπική αΰτη ένέργε α εδωκε γοητείαν είς τήν Μονήν καί δι’

αυτό ενα αίώνα περίπου μετά τήνΓρυσιν τής Μονής άπό τοϋ Ίουστινι- 
ανοΰ οί νέοι κατακτηταί καί κύριοι τής Μονής Μουσουλμάνοι Αραβες 
εδωκαν είς αυτήν προνόμια, τά όποια τής έξησφαλ σαν ζωην καί περι
ουσίαν. Οί Ά ραβες  ήνώχλουν τήν Μονήν συχνά πυκνά καί έφόνευον 
ενίοτε καί μονάχους μέ τόν σκοπόν να εκβιάσουν περισσότερα τρόφιμα, 
δέν ήθελον δμως τήν καταστροφήν της, διότι ενόουν δτι το'το θά τούς 
έστέρει τό ψωμί.

"Οταν ό Ιουστινιανός ίδρυε τό φροΰριον καί εκκλησίαν εν αύτώ, 
δέν ήτο δυνατόν νά φαντασθή δτι τό 'ίδρυμα τοΰτο είς την ’ Αραβίαν 
θά έπέζη καί θά διειηρεϊτο καλΰτερον δλων τών άλλων έργων του— πλήν 
τής Αγίας Σοφίας— καί δτι θά έμνημονεΰετο είς τήν Ελληνικήν 
λειτουργίαν άκόμη μέχρι σήμερον! Είς τήν Μονήν άλλοτε κατεφευγον 
Χριστιανοί διαφόρων εθνών οχι μόνον "Ελληνες αλλα καί Γεωργιανοί, 
Σΰροι, Άβυσσήνιοι, 'Ρώσσοι. Δι’ αύτο πλην τών Ελληνικών υπάρ
χουν εκατοντάδες χειρογράφων Συριακών, ’Αραβικών, Γεωργιανών 
Σλαβικών, δι’ αύτό πολλά αφιερώματα τοΰ Σινά υπήρχον άλλοτε εις 
τήν Γεωργίαν καί τήν Συρίαν. Πλήν τών χιλιάδων χειρογράφων υπάρ
χουν εικόνες δλων τών εποχών, βυζαντιναι και μεταβυζαντινοί. Ισως 
ούδαμοΰ άλλαχοΰ είναι τόσον πολλαί συγκεντρωμεναι οσαι εις το Σινά. 
Δυστυχώς ενταύθα δέν είναι δυνατόν να γινη ιδιαίτερος λογος, οστις 
θά ήτο μακρότατος κατ’ ανάγκην. Περιορίζομαι μόνον περιεργειας καί 
δείγματος χάριν νά δημοσιεύσω μικρά τινα σημειώματα, τα οποία 
δΰνανται ν’ άποσπασθοϋν άπό τά σπουδαιότερα μεγαλύτερα έγγραφα. 
Τά μικρά σημειώματα καί ε ν θ υ μ ή σ ε ι ς  κλπ. έχουν πολ- 
λήν αξίαν, διότι πολλάκις μάς δίδουν χρονολογίαν η γενεαλογίαν, γλωσ
σικήν ή άλλην πληροφορίαν.

Είς τετράδιον νεώτερον, έφθαρμένον κατά το πλεϊστον, μη ηρι- 
θμημένον έν τφ άρχάω άνέγνωσα τήν έξης σημείωσιν.

τείς τούς αψμζ (χρόνους δηλ.) έγινε δυστυχία μεγαλην είς όλον τδν κό
σμον, ώστε όποΰ είς τήν Α νατολήν έπουλήθη τό σιτάρι το κοίλο μαΐΔ 
(= μ α ΐδ ιά ' 120 καί είς τήν Κρήτην τό μουζούριν μαΐΔ 70. Είς δέ την Αίγυ
πτον εύρίσκετον ευτυχίαν μεγαλώτατην.

Εις τόν Κώδ. 2197 σ. 304 υπάρχει τό έξης σημείωμα:
(j-ψξβ' μάς γράφει ό επίτροπο: μας κυρ Γεώργιος καραΐωάννης ά τό  Βενε

τίαν, δτι άπέθανεν ένας του συγγενής όνόματι Καρασάρης καί άφησε δου
κάτα τρεχούμενα είκοσι τόν κάθε χρόνον νά δίδωνται άπό τούς κατά καιρόν 
επιτρόπους τής έκεΐσε εκκλησίας είς τό "Αγιον ήμών Μοναστήριον τοΰ Θεο-



βαδίστου όρους Σινά διά μνημόσυνον τής ψυχής του, τοΰ όποιου το όνομα 
έγράψαμεν εις τό άγιον μοναστήοιον νά μνημονεύεται. Κ αινά  ζητοΰμεν τδ 
χαθ έτος αύτά τά είρημένα δουκάτα παρά τούς άνωθεν επιτρόπους.

Έπ'ι άργυροΰ επίχρυσου πολυελαίου υπάρχει ή έξης επιγραφή, 
ενθα γίνεται μνεία τής αυτής οίκογενείας Καραγιάννη καθώς καί τής 
δνομαστής ηπειρωτικής χρυσοχοΐας :

t ‘ Ετελειώθην τό παρόν κειμήλιον «ατά τύ ςίψνβ' έτος τό σωτήριον, μηνί 
Ιουλίω άρχιερατεΰοντος τοΰ πανιερωτάτου αρχιεπισκόπου άγιου Σιναίου 

όρους καί ύπερτίμου κυρίου κυρίου Κωνσταντίου. Κατεσκεύασται δέ έν πό- 
λει Ιωαννίνων δι’ επιστασίας μέν τοΰ εύγενεστάτου άρχοντος κυρίου Ά ν α - 
στασίο ’.) Καραΐωάννου, εργασίας δέ τών χρυσοχόων Σερμπάνου τε καί Ευστά
θιου Σουγδουρή τών αύταδέλφων καί άφιέρωται παρά τοΰ πανοσιωτάτου 
κυρίου Γερμανού αρχιμανδρίτου Σιναΐτου έκ πατρίδος Καστορίας είς μνημό
συνον αυτοΰ τε «α ί τών γονέων αύτοΰ Ίωάννου καί Τριανταφυλλιάς.

Έπί άναλογείου κινητού εξ ινδικής χελώνης, κόγχης καί ελεφαν
τοστού υπάρχει ή εξής επιγραφή :

έτβλειώθη 
τό παρόν έτους 
ζρστ' Ίουλλίω 
ζ ' Λαυρεντί 
ου αρχιεπισκόπου.

' Εκατέρωθεν τής επιγραφής γράφεται διηρημένον τό δνομα τοΰ 
τεχνίτου Π ο ρ - φ ΰ ρ ι ο ς .  'Ο  Λαυρέντιος ΰπήρξεν αρχιεπίσκοπος 
κατά τά έτη 1592— 1616. *

Σημειώνω καί τήν επιγραφήν τοΰ δεσποτικοΰ θρόνου, δστις 
έγινε ώς εΐναι σήμερον ύπό τοΰ περίφημου αρχιεπισκόπου Κυρίλλου 
τοΰ Κρητός περί τό 1878. 'Ο  θρόνος εΐναι κοσμημένος μέ δικεφά
λους αετούς (ύπέρ τούς 50!) καί έζωγραφήθη ύπό τοΰ δεξιοΰ Κρητός 
ζωγράφου, τοΰ Ίωάννου Κορνάρου.

Έ κ  β ά 'ρ ω ν  άνηγέρθη τό ίερόν τοΰτο μοναστήριον τοϋ Σιναίου όρους, 
ένθα έλάλησεν ό Θεός τφ  Μωϋσή παρά τοϋ ταπεινού βασιλέως ‘ Ρωμαίων 
’ Ιουστινιανοΰ πρός άΐδιον μνημόσυνον αύτού ^αί τής συζύγου Θ εοδώρας. 
Έ λαβε τέλος μετά τό τριακοστόν έτος τής βασιλείας του. Καί κατέστησεν έν 
αύτφ ήγούμενον όνόματι Δούλάς, έν έτει άπό μέν Ά δ ά μ  στκα' άπό δέ Χρι
στού φκζ'.

Έ λέω  θεού αρχιεπίσκοπος τού άγίου καί Θεοβάδιστου όρους Σινά Κύ 
ριλλος" χειρ ήν ζωγράφου Κορνάρου Ίω άννου  Κρητός 1778.

Ή  αυτή επιγραφή ευρηται επί μαρμαρίνης πλακός (άνευ υπογραφής 
τοΰ Κυρίλλου καί τοΰ Κορνάρου) τοποθετημένης έπί τής προσόψεως

τοΰ τείχους καί εδημοσιεύθη καί ύπο άλλων και τοΰ lafrali, Melan
ges d’ Archeologie et d’ Epigraphie Byzantines. 1913 σ.· 73 Πι- 
θανώτερον φαίνεται μοι δτι καί ή εξω επιγραφή ετοποθετηθη υπό τοΰ 
Κυρίλλου ή δτι άντεγράφη ύπ’ αύτοΰ χαριν τοΰ δεσποτικοΰ θρονου.

Παραθέτω ακόμη νεωτέραν επιγραφήν εύρισκομένην έπί τοΰ έσω- 
τεριχοΰ ξυλίνου πλαισίου παραθύρου τοΰ παρεκκλησίου τοΰ άγιου Γε
ωργίου έπί τοΰ τείχους :

•j· Έ τέθησαν τά σανίδια έν xf) ανω οτέγυ συν τοίς αστροις καί πηχεσι διά 
τής χειρός Προκοπίου μοναχού Σκευοφΰλακος τοΰ λιθοξόου καί Μακαρίου μο- 
ναχοΰ Οικονόμου, καί Νεοφύτου μοναχοΰ ζωγράφου, Κρητος τοϋ Συναϊτου, 
παρ’ ού έζωγραφήθησαν πρός ώραΐσμόν και ευπρεπειαν τοϋ θειου ναού 
τούτου καί ψυχικήν ήμών σωτηρίαν. Εν αϊτι <?ωδ ·

Ό  Προκόπιος έκ Καισαρείας τήε Μικράς Άσιας ητο δεξιωτατος 
λιθοξόος, ώς λέγει, καί γλύπτης καί μετα τοΰ ζωγράφου Κορνάρου 
εκαμε τήν μέχρι σήμερον σωζομένην νεωτεραν διακοσμησιν τοΰ ναοΰ 
τής αγίας Αικατερίνης. Ή  στέγη τοΰ άγιου Γεωργίου κάτωθεν διαιρεί
ται μέ πήχεις, ήτοι ξύλα περίπου πηχυαϊα εις τετράγωνα, βαμμένα κυ
ανά καί κοσμημένα μέ χρυσά άστρα.

Έκ τών πολλών παρέθηκα ασχολίαστα ολίγα μικρότερα σημειώ
ματα, τά όποια εύκολώτερον θά ήδύναντο να δημοσιευθοΰν ενταύθα 
Παρά τάς μέχρι τοΰδε δημοσιεύσεις προ πάντων τών Ρωσσων λογιών 
υπάρχει άφθονον υλικόν πρός έρευναν και εύχομαι εις τους μαθητας 
μου ν’ άποβοΰν εύτυχέστεροι καί δημιουργικωτερροι ημών εις το επι
στημονικόν πεδίον καί νά έπισκεφθοΰν προς τοίς αλλοις την μονήν 
επισκέπτονται λόγιοι εξ δλων τών εθνών, μονον οι Ελληνες είναι 
αραιότατοι!—καί τήν μονήν τοΰ Σινά, διότι πολλά επιστημονικά 
διδάγματα θά αντλήσουν έκείθεν.

Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ



' ΤΟ Μ Υ © 15Τ φ Ρ Η Λ Ά
Στον πρόλογο τής «Παναγίας τών Παρισίων» δ Victor H ugo 

αναφέρει πώς κάποιο δειλινό διαβαίνοντας κατά τύχη από τήν Ε κ 
κλησία, άνεκάλυψε μισοσβυσμένη μιά μικρή επιγραφή: ΑΝΑΓΚΗ. Μόνο 
μιά λέξη χαραγμένη επάνω στον τοίχο μέ χαρακτήρας ελληνικούς. Τί 
νά εσήμαινε τάχα ή παραγερασμένη αυτή κατάρα ; Ποιο βασανισμένο 
χέρι είχε φτάσει εως εκεί; ’Ίσως εκείνη τή στιγμή δ Hugo νά σήκωσε τά 
μάτια του μέ απορία: Στις τελευτά*ες ακτίνες τοΰ ήλιον, δ φοβε
ρός κολοσσός θά τοΰ φάνηκε πιο πελώριος, τά ντουβάρια πιο 
μουγγά, οί καμπάνες πιο σιωπηλές στίν πένθυμη ήσυχία τοΰ δειλι- 
νοΰ. Ποιος λοιπόν έκτυποΰσε αυτές τις καμπάνες ; Ποιος κατοικοΰσε 
στήν εκκλησία ; Ψηλά στον περίγυρο τοΰ καμπαναριοΰ θά πρόβαλε 
έκείνη τή στιγμή στ?) φαντασία τοΰ ποιητοΰ ή απαίσια σιλουέττα τοΰ 
Cuasimodo.1 Νά δ τρελλός ! Νά τό φάντασμα! Νά ή φυλακή ! Νά ή 
Έσμεράλδα. ’Έτσι άπό ενα συλλογισμό άπό ενα τίποτε έγεννήθηκε— 
ποιος ξέρει; — ενα άπό τά καλύτερα αριστουργήματα τοϋ Hugo.

Τό άλφα λοιπόν τοΰ μυθιστορήματος είναι ή προτη Ιδέα' κι αύ 
τή προϋποθέτει αίσθημα βαθύ καί πρό παντός ίδιοφυΐα. Ή  ίδιοφυΐα 
είναι τό παν. Πόσοι έδιάβασαν τήν επιγραφή αυτήν τής Παναγίας; 
Πολλοί. Πόσοι εσταμάτησαν; Ό  H ugo μόνος. “Οταν εχη κανείς ίδιο
φυΐα ή ε'μπνευσις μπορεί νά έλθη άπό τό κάθε τι. ’Από ενα πέταγμα 
πουλιοϋ, άπό ενα λόγο, ενα γέλοιο. Ά ν  είναι προικισμένος μέ ταλέντο 
δέν εχει ανάγκη ν’ άναλύση τήν κακούργα ι|η>χή ενός Μπονώ ή ενός 
Ααντρύ γιά νά κάμν) ενα αριστούργημα. Στή γωνία τοΰ δρόμου, στήν 
ίδια οδό πού κατοικείτε είναι ένας ζητιάνος. Αυτός δ απόκληρος τής τύ
χης εχει βέβαια κάποια ιστορία. ’Ίσως νά ήταν άλλοτε πλούσιος καί 
ευτυχής* ίσως ή ζωή του πού τόν έ'φερε σ’ αυτήν τί,ν κατάστασι νά 
υπήρξε μιά άτελείωτη τραγφδία. Ά ν  εχετε ίδιοφυΐα θά τ ν εΡρετε' θά 
τί,ν δημιουργήσετε' θά κάμετε νά τήν αισθανθούν καί οί άλλοι. ’Ά ν 
δέν έχετε, ούτε τά μεγάλα θέματα θά σάς ωφελήσουν. Ό  Flaubert2 κά-

1. Ό  κωδωνοκροΰσιης τής «Παναγίας τών Παρισίων» τοΰ Hugo.
2. Ό  γνω στός γάλλος μιιΟ-ιστοριογράφος, σνγγραψεύς ής «M adam e Βο- 

v a r y » ,  «S a la m m bo» κτλ. (1821 — 1881).

ποτε ελεγε' « Ό  κοινός άνθρωπος πού περνά καθημερινώς κάτω άπό 
τό σπίτι μου, είναι πιο ένδιφέρον πρόσωπον γιά ενα συγγραφέα παρά 
αυτός ό Flaubert».

Γιά νά ελθω τώρα πλέον συγκεκριμένως στο θέμα, αναφέρω δ,τι 
στον πρόλογο τοΰ θαυμασίου έργου του «Pierre et Jean», δ Guh de 
Maupassant3 γράφει4 «οί κακοί κριτικοί είναι εκείνοι πού κρίνουν λαμβά- 
νοντες ως πυξίδα τήν ιδίαν αυτών ιδιοσυγκρασίαν. Άναλόγως άπαιτοΰν 
άπό τόν συγγραφέα: νά τούς συγκίνηση, νά τούς διασκεδάση, νά τού? 
κάμη νά κλαύσουν, νά τούς κάμη νά γελάσουν, νά φιλοσοφήσουν κ.τ.λ. 
Ό  καλός δμως κριτικός λαμβάνει ώς βάσιν μόνον τό είδος τοΰ συγγρα- 
φέως καί απαιτεί νά τοΰ κάμη ενα αριστούργημα ε ί ς  τ ά  ε ί δ ο ς  
τ ο υ  π ά ν τ ο τ ε .  Ά ν δ  συγγραφεύς είναι ρωμαντικός, θάέξετάση είς τί 
τό έργον ύπελείφθη ροομαντισμοΰ καί ποιήσεως. Ά ν  είναι ρεαλιστής^ 
θά έξετάση είς τί υπολείπεται αλήθειας καί πραγματικότητος».

Σ ’ αυτές τις πολύ σωστές ιδέες τοΰ Maupassant περί κριτικής 
καί συγγραφικής, θά ήθελα νά προσθέσω μερικές παρατηρήσεις οχι 
γιά νά τόν άντικροΰσω, άλλά μάλλον γιά νά συμπληρώσω τή σκέψι 
του. Είναι βέβαιο πώς κάθε συγγςαφεύς αναπτύσσεται μέ τή γενική 
ιδέα καί —θά ήθελα νά μοϋ συγχωρήσετε τήν έκφρασι— «ιδιοσυγκρασία 
τοΰ αίώνός του». Τί θά λέγαμε π. χ. αν μάς παρουσιάζετο σήμερα 
ενας νέος Fenelon ( ')  μέ τίποτε «Περιπέτειες τοΰ Τηλεμάχου» ; θά 
καταλαβαίναμε; δέν θά πετοΰσαμε το βιβλίο αμέσως έ'πειτα άπό τή 
δεύτερη σελίδα; Ποιος θαυμάζει σήμερα τόν 'Ραφαήλο περισσότερο 
άπό τόν Μιχαήλ Άγγελο ; Ποιος δέν συγκινεΐται μπρ; ς σέ ?να άγαλ
μα τοϋ Rodin πού θάήτον ακατάληπτο στούς αρχαίους χρόνους; Κάθε 
εποχή εχει τις απαιτήσεις της. Ό  αιώνας σήμερα διψφ θετικισμό, 
δΰναμι, άλήθεια καί ρεαλισμό. Αύριο φέρεται ακαταμάχητα πρός τήν 
ύλη. Θά μοΰ πήτε τιάρα: Μά ό Pierre Loti, δ μεγαλύτερος αΰτός 
τεχνίτης τής φράσεως τοΰ αίώνος μας, δέ ήτο ρωμαντικός; Ναι 
καί όχι. Συνεχρόνισε δηλαδή τήν ιδιοσυγκρασία του μέ τό πνεϋμα τοΰ

3. Ό  μεγαλύτερος τών ρεαλιστών συγγραφέων ΐή£ Γαλλίαξ (1850—1893), 
γνωοτόξ Ιδίως ώς δ'.ηΥηματογράφος. Έ <  τών μυθιστορημάτων του σπουδαίο» 
τέρα είναι «Piferre et Jean», «Une V ie», «Fort conitne la M orts, «N otre 
Coeur».

4. Λιάοημος ου'/^ραφεύς τού Που αίώνος.



αίώνος. Είχε τή δύναμι νά μας παρουσίαση τήν ποίησί του, τήν έξαρσι 
καί τή φαντασία του ως άνταποκρίλ'ομένην πρός τήν πραγματικότητα. 
’Έκαμε σχολή δική του τήν Νεορρωμαντική. Έγελάστηκε δ ίδιος και 
έγέλασε και μας. —"Ηλιος πού χάνεται στά νερά τοΰ Βοσπόρου, παλιό- 
βαρκες πού κοιμοΰνται στ’ ακρογιάλι, αιωνόβια ξυλόσπιτα πού σαπίζουν 
επάνω στά νερά, καφενεία ακάθαρτα, γεμάτα άπό τό οχληρό ροχάλισμα 
τών ναργιλέδων, μακρινή προσευχή κάποιου μουεζίννη, πού ανεβαίνει 
αργά—αργά στον καταπόρφυρο βραδυνόν ουρανό τής ’Ανατολής, δλ’ 
αυτά παίρνουν μιά σημασία εξαιρετική στήν ώρα α φαντασία τοΰ καλ
λιτέχνη. Μάς τά δείχνει τόσο δυνατά καί ξειδανικευμένα, ώστε νά νοσταλ
γούμε μέ όνειροπόλα μάτια τούς εξωτικούς αυτούς τύπους. Άλλά ό 
Loti, δπως είπα, είχε τή δΰνα,υΐ νά συνδιάζη τό ταλέντο του μέ τάς 
απαιτήσεις τής εποχής. "Ολα αυτά πού γράφει φαίνονται ζωντανά, 
επειδή ό ρωμαντικός αυτός συγγράφει)-.είναι καί ρεαλιστής καί γι’ auto 
έζησε καί θά ζήση.

’Έτσι, νομίζω δτι ή ψυχή τοΰ ατόμου ακολουθεί τ ν ψυχή τοΰ 
αίώνός του καί ζυμώνεται άθελα μαζί της. "Οταν δ αιώνας αυτός πα- 
ραγηράση, γέννα ενα Dante, ενα Μιχαήλ Άγγελο, ενα Ronsard, ενα 
Hugo, έ'να Zola πού παρασύρουν τήν εποχή μαζί τους. Αυτά, δσο γιά 
τήν ίδιοφυΐα καί τήν ιδιοσυγκρασία τοΰ συγγραφέως. Μένει ακόμη 
τό τεχνικό μέρος.

‘Ο πολύ καλός γάλλος κριτικός Antoine Albalat γράφει σ’ ενα 
από τά τελευταία του βιβλία γιά τ') μυθιστόρημα: «θέλετε νά συγγρά
ψετε ; Πάρετε σημειώσεις, αντιγράψετε τή ζωή τών προσώπων, διαλέ
ξετε τό θέμα σας, έπεξεργασθήτε τό σχέδιο, τή σύνθεση, τό χρωματι
σμό καί τό στυλ». Ά ς  μοΰ έπιτραπή νά μή συμφωνήσω εδώ καθ’ δλα. 
Βέβαια ή επεξεργασία τοΰ σχεδίου χρειάζεται, ή σύνθεσις καί ιά πα
ρεπόμενα. Άλλά πώς νά διαλέξη κανείς πάντοτε τό θέμα του (έκτι'ς 
αν πρόκειται γιά μυθιστόρημα θέσεως πρός ύποστήριξιν δηλ. φιλοσο
φικής ή άλλης τινός άπόψεως), άφοΰ μπορεί τό μυθιστόρημα νά γεν- 
νηθή, δπως προηγουμένως είπα, από τήν εμπνευσιν μιας στιγμής.; 
Καί πώς δ Albalat συμβουλεύει ν’ ά ν τ ι γ ρ ά ψ η  κανείς τήν ζωή 
ιών προσώπων, άφοΰ πρέπει νά τά δημιουργήση δ ΐδιος; Βέβαια 
υπάρχουν υποδείγματα: άλλά είναι μήπως ανάγκη ν’ άντιγράψωμε τή 
ζωή τους; Θά εξετάση κανείς τό μοντέλλο του από σιμά καί άφοΰ τό 
γνωριση, θά τό ίδ η μ ι ο υ ρ γ ή σ η» προπαντός, λογοκρίνοντας αύ-

στηρά καί π α ί ρ ν ο ν τ α ς  ά π ό  τ ό  β ί ο  τ ο υ  μ ό ν ο ν  δ σ α  
χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι  γ ι ά  ν α  έ ξ ε τ ά σ η  μ ι ά  γ ε ν ι κ ώ τ ε ρ η ν  
ά π ο ψ ι  τ ή ς  ζ ω ή ς .  Τό ϊδιο κάνουν καί οί ζωγράφοι. Ή  περί
φημη «Τζίοκόντα» τοΰ Λούβρου είναι μήπως πιστή άντιγραφή τής 
Μόνα-Λίζας; "). Δέν έπιτρ πεται ή έξιδαλάκευσις, δέν επιβάλλεται; Ό  
Ντοστογέβσκυ έθύμωσε κάποτε διότι ενας άπό τούς ήρωας τοϋ μυθι
στορήματος του ήτο ψυχή μαύρη κι’ άδιόρθωτη. Νά μεγαλοφυΐα! Ό  
συγγραφέας έζοϋσε μαζί του. 'Ο  Zola γράφει κάπου: «μπορείς νά κερ
δίσης τήν αθανασία, αν κατορθώσης νά δημιουργήσης υπάρξεις πού 
θά κάμης νά κινηθούν καί νά ζήσουν».

Αυτό Λθύ πρό παντό: χρειάζεται είναι, άφοΰ γνωρίσει κανείς τό 
μοντέλλο τοΰ ήρωός του, νά μάθη κατά βάθος τόν χαρακτήρα του, νά 
τόν «δημιουργήσω» τόσον καλά, ώστε νά ξέρη τί θ ’ άπαντήση ή τί θά 
κάμη σ’ δποιαδήποτε περίστασι κι’ άν χρειαστή. Πρέπει νά δ ι ατ η-  
ρ ή σ η τόν χαρακτήρά του άναλοίωτο μέχρι τέλους. Δέν πρέπει νά γε
μίζεται τό μυθιστόρημα μέ πολλούς τύπους. Άναφέρονται μόνον εκεί
νοι πού είναι γνωστοί στον συγγραφέα καί πού έδημιούργησε πραγμα
τικά. Επίσης δέν θά δοίή ή ϊδια σημασία σ’ δλους. Καθένας στο έργο 
έ'χει τή θέσι του πού δέν πρέπει νά τήν ύπερβάλη. ’Ά ν  δλα τά πρόσωπα 
είναι στήν αυτή γραμμή χωρίς πραγματικό relief χάνονται καί κατα
στρέφουν τό έ'ργο ανεξαρτήτως τοϋ είδους, διότι λείπει ή καλλιτεχνική 
δύναμις πού είναι τό μεγαλύτερο προτέρημα γιά ενα συγγραφέα. Τά 
«Πληγωμένα πουλιά» τής κ. Καζαντζάκη, μήπως δέν «έπεσαν» τό πε
ρασμένο φθινόποορο μόνον καί μόνον γιατί είχε δόσει ο ’ δλους οχεδόν 
τούς ρόλους τήν ίδια σημασία;

"Οσον άφορςί τώρα τό σχέδιο (plan) τοΰ μυθιστορήματος, οί πε
ρισσότεροι υποστηρίζουν δτι, πολύ μελετημένο κι’ επεξεργασμένο, άφαι- 
ρεΐ άπό τήν έμπνευσι τοΰ συγγραφέως, δταν δέν είναι εκείνο πού ονο
μάζουν οί γάλλοι roman a these. Άλλοι γράφουν χωρίς κανένα 
προσχέδιο, άπλάς περειπετείας τών οποίων καί οί ΐδιοι δέν γνωρίζουν 
τό τέλος, δπως δ συγγραφεύς τοΰ περασμένου αίώνος Δουμάς πατήρ, 
'Υπάρχουν μερικοί, πού σκέπτονται τήν ύπόθεσι χωρίς νά επεξεργα-

5. Ώ ς  γνωστόν ή «Τζίοκόντα· εΐναι to  άρι<5ίούργημα toC Leonardo Da 
VinCi (1452 — 1519) καί παρισια τήν Μ ονα-Λίζο, τήν ώραιοτέραν γυναίκα ΐήί 
έποχής έκι[νης.



σθοΰν κανένα σχέδιο δπως ή Georges Sand καί ό Stendhal. Έάν 
μοϋ επετρεπεται να εκφρασω την γνώμη μου, θά έλεγα δτι τό προ- 
σχέδιον είναι αναγκαίο οταν δέν είναι βασανισμένο υπερβολικά, 
ώστε ν’ άφίνη καί τήν έμπνευση ελεύθερη. Ό  Edgard Poe 6) εΐ- 
χεν ωί αξίωμα : « είς ενα ποίημα δπως καί είς ενα μυθιστόρημα, 
είς ενα σονέττο δπως καί είς ενα διήγημα τό παν πρέπει νά συν- 

τρέχη είς τήν λΰσιν. 'Ο καλός συγγραφείς εχει ΰπ δψιν του τήν 
τελευταία γραμμή οταν γράφη τήν πρώτη» Τό ϊδιο μπορεί νά λεχθή 
καί για τήν σΰνθεσι. 'Ο Zola έ'γραφεν ανεξαρτήτως τής εμπνεύσεώς 
του ή διαθέσεως. Κατέστρωνε τό σχέδιο, κι’ άφοΰ διαιρούσε είς κεφά
λαια έγραφεν ώρισμένον άριθμόν σελίδων καθημερινώς. Γ ι’ αυτό καί 
τα μυθιστορήματα του είναι άνισα καί περιέχουν ενίοτε καί περιόδους 
κακογραμμένες, ανάξιες τοΰ έργου.

Θά ήθελα εδώ νά πώ ολίγα καί γιά τόν χρωματισμό' Είναι ά'πει- 
ρα είδη μυθιστ ρήματος, γι’ αυτό καί δέν θά μπορούσε κανείς ν’ άπαν- 
τηση απολύτως. Αν τό μυθιστόρημα είναι ρεαλιστικό, φιλοσοφικό, να- 
τουραλιστικό ή οτιδήποτε άλλο, τοΰτο έξαρταται άπό τό ταλέντο εκεί
νου πού συγγράφει. "Ο,τι ωφελεί πολύ, είναι ή άνάγνωσις καλών συγ
γραφέων πριν επιχειρήσω κανείς νά γράψη. Κι’ αυτοί ακόμη οί με
γάλοι, έχουν πολλές φορές άνάγκη νά εμπνευσθοΰν άπό κάπου. Πρέπει 
νό συγκρίνουν γιά νά βροΰν τήν νότα καί τοΰ δικοΰ τους στυλ. Ό  
Flaubert πριν καθίσει νά συγγράψη συνήθιζε νά διαβάζη Victor Hu 
go. Ό  μεγαλύτερος διδάσκαλος άπό τόν όποιον μπορεί νά· μάθη κα
νείς νά γράφχι είναι ό “Ο μ η ρ ο ς. ’Επίσης, γιά τό μυθιστόρημα, ό 
Τολστόϊ, ό Maupassant, ό Ντοστογι'φσκυ, ό Flaubert, δ Zola, δ 
Τουργίένίεφ καί ά'λλοι.

Γιά νά συνοψίσω λοιπόν δσα έγραψα, επαναλαμβάνω δτι τό μυ
θιστόρημα προϋποθέτει πρωτίστως ιδιοφυίαν, τήν οποίαν μπορεί νά 
υποβοηθήσει κανείς μέ τήν έργασίαν, μέ τό νά γράφη πολΰ, νά μελετφ, 
προπάντων δέ νά αισθάνεται καί νά παρατηρη. Τά άλλα ζητήματα 
έρχονται μόνα τους καί είναι δευτερεΰοντα, εκτός άπό τό συγγραφικό 
<ίτύλ πού εχει άνάγκη ιδιαιτέρας πραγματείας.

ΠΥΡΡΟΣ Μ ΠΑΜ ίΧΑΣ

6. Διάσημος σμερικανός μυθιστορισγράφος (1809—1849) γνωστός Ιδίως διά 
ΐάς «Εξαιρετικός ‘ Ιστορίας» του.

ΦΑΙΔΡΑ - ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ! - ΜΥΡΡΑ
(Συνέχεια)

"Ενας άλλος μΰθος, παράλληλος καί μάλιστα φριχτότερος άπό τό 
μΰθο τής Φαίδρας είναι δ μΰθος τής Μΰρρας, πού άγάπησε τόν πατέρα 
της τόν Κινΰρα. Πρώτος δ ’Οβίδιος *) σέ μιά Μεταμόρφωσή του 
(Metam. X .  298) μεταχειρίστηκε —θά ίδοΰμε πώς— τό μΰθο. Τόν 
’ Οβίδιο έχοντας γιά πηγή πολύ αργότερα δ ϊταλός τραγικός ’Αλφιέρης 
έγραψε τό ά'φταστο αριστούργημά του, τήν τραγωδία του <ΊΙ Μύρρα»·

Ό  ’Αλφιέρης, μιά ψυχή τραχειά, θαρρέϊς, ακατέργαστη, βγαλμένη 
άπό τά σπλάχνα τής φύσης, μά γι’ αύτό καί μεγαλόπρεπα επιβλητική. 
'Ένας ποιητής μέ πνεύμα δυνατό καί πικρόχολο. Q) Οί τραγφδίες του, 
κατά *τή δίκαιη παρατήρηση τοΰ Schlegel, είναι υπερβολικές καί τά 
πρόσωπά του ό'ξου άπό τήν άνθρώπινη φύση. Κι δμω: υπάρχουν λι
γοστά δράματά του (Saul, Mirra), δπου δ τόνος γλυκαίνεται κάπως κι 
δ ποιητής πάει στο πλάϊ τοΰ ιδεολόγου. 3)

"Ενα άπό τά δράματα αυτά είναι καί ή «Μύρρα». Ό  ποιητής, δια
βάζοντας κάποτε τόν ’Οβίδιο, αίστάνθηκε τά μάτια του νά όγρευτοΰνε 
άπόδάκρια γιά τή σκληρή τήν τύχη τής Μΰρρας. 4) ’Έτσι τοΰ δόθηκε ή 
άφορμή νά γράψη τήν τραγφδία του, πού δμως διαφέρει πολύ άπό τή 
διήγηση τοΰ Όβίδιου. ’ Ας δοΰμε πρώτα πώς δ λατΐνος ποιητής ξετυλί
γει τό μΰθο : Ό  Κινΰρας εϊτανε βασιλιάς τής Κύπρος κ’ είχε μιά μο- 
νάκριβη θυγατέρα, τή Μΰρρα. Ή  δυστυχισμένη αυτή κόρη, χτυπημένη 
άπό τήν ’Αφροδίτη, αίστάνεται μιά παράνομη άγάπη γιά τόν ίδιο της 
τόν πατέρα. Γυρεύει στήν άρχή νά άντισταθή στο πάθος της, μά στο 
τέλος άφίνεται σ’ αύτό νά τηνέ φέρη στήν καταστροφή. Εϊτανε μιά 
σιγαλή νύχτα, ή ώρα, πού (στ. 446)

1) Ό  ίδιος ό ’ Οβίδιος μιλεΐ χ ιί στήν «Τέχνη νάγαπα..» έλλ, μετ. σ. 11.
2) Ποιός ξεχνάει τό ωμό σονέττο στόν εαυτό του *Suo ritratto» καί μά

λιστα τούς τελευταίους στίχους του ; (Μ . Martina, Antologia Italiana, II, 
p, io o j

Or stim andom i Achille, ed or Thersite. 
t 'o m ,s e ’ tu grande o vil ? M uori, e il saprai.

3) Ό  ’ Αλφιέρης εΐταν ορμητικός δημοκρατικός. Π όσο μ«σοΰσε τήν τυραννία 
μ3ς δείχνουν οί τραγφδίες του «Φίλιππος», «Αγαμέμνων» κ. α.

4) Ό  ίδιος δηγάται τήν έντύ,τωση αυτή.(Vita, IV, ι4).



«Cuncta silent interque Triones 
F lexerat'obllquo tem one plaustra Bootes

Ή  Μύσρα, τρελλή άπό τύ πάθος της σηκώνεται σιγά. Κοντεύει 
στήν κάμαρα τοϋ πατέρα της. Σταματά πάλι. Κάτι τής πιέζει τήν καρ
διά. Μά σέ λίγο προχωρεί. Φτάνει κοντά του και «devota corpora 
iunx.it». Τό σκοτάδι τής νύχτας σκεπάζει τό έγκλημα. Ό  Κινυρας δεν 
είχε καταλάβει ακόμη ποια εΐταν εκείνη, πού σύρτηκε ίσαμε τό  ̂ πλευρό 
του -) "Οταν δμως δειλό τό φώς τής χαραυγής άρχισε νά μπαίνη στήν 
κάμαρα μέσα, ό Κινΰρας βλέπει τήν κόρη του καί καταλαβαίνει το 
έγκλημα, ποΰχε γίνει. Άπελπισμενος, τραβαει το σπαθί του κα 
πεθαίνει.

Ή  Μΰρρα άφίνει τό σπίτι της καί πλανιέται στους κάμπους, έχον
τας στην κοιλιά της τό άνομο βάρος (vix uteri portabat onus).  ̂ Η 
’Άρτεμις τότες τή λυπάται καί «τής κρύβει τη ντροπή της, καθώς λέει 
ο ’Οβίδιος ('Η  Τέχνη ν’ αγαπάς), κάτω άπό τις φλοΰδες ενός δέντρου, 
πού τά δάκριά του μάς χρησιμεύουνε γιά ευωδιές».

’Έτσι εΐταν ό μΰθος δταν τόν πήρε στά χέρια του ό Άλφιέρης. 
Γραμμένος, βέβαια, μέ τέχνη καί ύποβλι,κικότητα, άλλά στερημένος άπό 
μιά ανώτερη πνοή, άπό ενα ηθικό φόντο. ’Ανοίγει τό δράμα μ ενα 
διάλογο τής βασίλισσας καί τής εμπιστεμένης της τής Εύρίκλειας. 
Είναι χαράματα κι ακόμα δέν ήρτε ό βασιλιάς. Μιλοΰν γιά τήν κατά
σταση τής Μΰρρας. Λέει ή βασίλισσα:

Ε ver, ch ’ io da gran tempo 
Di sua rara belta languire il fiore 
V eggo  ; una muta, una ostinata ed alta 
M alicconia mortale appannan in lei κ. π.

Κ’ ή χλωμάδα αυτή τοΰ θανάτου, πού χύνεται άπάνου στο γλυκύ 
πρόσωπο τής Μύρρας, δέν είναι μονάχα ενα σημάδι τοΰ πάθους. Είνα 
μαζί καί τά σημάδια ενός τρομερού αγώνα. Γιατί ό Άλφιέρης αύτο 
κυρίως θέλησε νά π ι τύχη, νά δεί'ίη τήν καρτερική πάλη τής κόρης πρός 
τήν άνώτερη θέληση μιας θεάς. Κ ’ ή Μύρρα στήν πάλη αυτή εξαγνί
ζεται στά μάτια μας. Δέν είναι πιά ή παθιασμένη γυναίκα τοΰ Όβίδιου 
εΐναι τό αμαρτωλό τό θΰμα, τό παγνιδάκι τής σκληρής τύχης της. Γιά 
νά κάμη πιο φωτεινό τό δρόμο αύτοΰ τοΰ σκληροΰ αγώνα ό ποιητής^

2) Έ δ ώ  ό ποιητής μάς άφίνει κάποιον αμφιβολία. Ειταν τάχα «υ ιό  κάτι πού 
μποβονοε νά γίνχι ; —

αλλάζει τελείως τη μορφή τοΰ μύθου. Ή  Μύρρα, σπρωγμένη άπό τή 
συμβουλή τοΰ πατέρα της καί τής μητέρας της, άποφασίζει νά παν
τρευτώ τύν Πηρέα. ’Ίσως θάβοισκε έκεϊ την ησυχία.’Ίσως θά μπορούσε 
ετσι νάποκοι μίστ; τύ τρομερύ της πάθος. Μά γελιέται. Ό  δυστυχισμέ
νος ό Πηρέας, πού την αγαπάει μέ μιαν αγάπη βαθειά, νοιώθει τήν 
ψυχρύτητά της. Προσπαθεί νά τής δώση ζωή. Τοΰ κάκου δμως.

’Έρχεται, στο τέλος, ή μέρα τοϋ γάμου. Ή  Μύρρα .ελπίζει νά ξε- 
φύγη. Μέ λόγια τρυφερά μιλεϊ στον αγαπημένο της τόν Πηρέα. Τοϋ 
μιλεϊ γιά τούς τύπους καί τις θάλασσες τις καινούργιες, πού θά ίδοΰν, 
σάν φύγουν άπό τό πατρικό της σπίτι:

Si dolce sposo ; ch ’ io gia lal ti appello ;
Se cosa io ruai ferventemente al a o n d o  
Braruai, di partir teco al nuovo sole 
Tntta ardo, e il voglio.

Καταλαβαίνει κανείς, σάν ξαίρη τό σκληρό τό μυστικό της, πόση 
ειρωνία κλειοΰνε μέσα τους αυτά τά λόγια, πού ό Πηρέας άκουε γιο
μάτος ευχαρίστηση. Ή  ώρα πιά κοντεύει. ’Ανάφτηκαν τοϋ υμέναιου οί 
λαμπάδες κι ό χορός αρχίζει νά τραγουδάη :

D e’ nodi tuoi, bello Imeneo giocon do,
Stringi la degna coppia unjca al tnondo i)

Στά ο'μορφα τά τραγούδια ξανάφτει τής Μύρρας τό πάθος. Άρχι- 
νάει νά τρέμη. 'Η  πίστη Εύοίκλεια την καταλαβαίνει. ’Αντέχει δμως 
ακόμη. Κι ό χορός συνεχίζει τό τραγούδι του. Μά δέ βαστάει πολύ. Τά 
γόνατά της λυγίζουνε, δ νοϋς τησ σκοτίζεται. Ό  δυστυχισμένος ό Πη
ρέας σκοτώνεται μέ τό ίδιο του τό χέρι. Ή  Μύρρα δμως δέν άμαρταί- 
νει άκόμα. Μά έκεΐ, πεσμένη μες στήν αγκαλιά τοΰ πατέρα της, μιά 
φωνή κομμένη άπό τά θλιβερά αναφιλητά λέει τό δνομά του Oh Cinirob 
Κ ’ έ'στι προδόνει τό τρομερό μυστικό της. ’Έστι άμαρταίνει. Μά γιά 
λίγο έρχεται πάλι στον εαυτό της. Σκέφτεται τύ έγκλημά της, άναλο- 
γιέται πόσο πιο ευτυχισμένη θάταν άν είχε πεθάνει προτήτερα καί πε
θαίνει λέγοντας στήν Εύρίκλεια:

Quand’ io... tel .. chiesi,...
Darmi. . alora. Euriclea .., dovevi il ferro ...
Io m oriva... innoncente;... em pia... ora. . m uojo 2)

To κομμάτι αΰιό τοϋ χοροϋ είναι παρμένο άπό ένα έπιθαλάμιο Τοϋ 
Κάτουλλου (42). ·

2) Οί στίχοι αυτοί μας Ουμίξονν κάποιους στίχους τής «Φαίδρας» τοΰ 
Ράκίνα (I I I . 3).



Jo moriva innoncente ! Τά λόγια ταΰτα μας δείχνουνε το δρόμο 
της πάλης, πού πέρασε καί μας θυμίζουνε τό σκληρό τό ροιζικό τοΰ 
ανθρώπου, πού ανυπεράσπιστος κι αδύνατος διαβαίνει ανάμεσα άπό 
τις πλάνες τής ζωής.

$

Κι άφοΰ πε_ρι πλανηθήκαμε τόσο ανάμεσα στή θάλασσα τών πα
θών, άντικρΰζουμε πιά τό γλυκό τό χειμαδιό. Στο νοΰ μας δυο πρα- 
ματα μνήσκουν. Ή  (3αθιά ψυχογημένη γυναίκα, ή αληθινή γυναίκα 
τοΰ Ευριπίδη καί τό γλυκό τό φώς που χύνεται γΰρω στή συμπαθητική 
μορφή τής Μΰρρας τοΰ Άλφιέρη. Τό άντικρΰσαμε σάν βγήκαμε άπό 
τήν κόλαση τής Μεταμόρφωσης τοΰ ’Οβιδίου καθώς δ Λάνιης άντί- 
κρυσε τό σιγαλό φώς τών αστεριών, σάν βγήκε άπό τούς μαΰρους τής 
κόλασης κΰκλους. 1

ΔΙΟΝ . Α . ΖΑΚΥΘΗ ΝΟΣ.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α
 iNKr -

['Αναλύονται ή κρίνονται δσα βιβλία μας στίλλονται καί παρουσιάζουν 
έξαιρετιχήν σημασίαν ή σχετίζονται ε’.διχώτερον μέ τά θέματα τοΰ δελτίου μας].

Ά . Χ ατζημιχάλη: 'Ελληνική λαϊκή τέχνη. Σκύρος. Εν Ά Φ ή- 
ναις 1 9 2 5 .  Ή  κ. Χατζημιχάλη μδς παρουσιάζω μίαν έργασίαν πρω

ί Στά δημοιιχί μας τραγούδια,οτά τραγούδια ενός λαού πού συγκροτημένα 
καί αυστηρά ά\τίκρυοε τή ζωή καί τά φανερώματα της, ή παρά τή φύση ερω
τική αμαρτία είναι τέλεια άγνωστη. Θά μπορούσε κανείς μάλιστα νά πζ πώς σ ’ 
αύτό τό σημείο υπάρχει μιά μεγάλη διαφορά ανάμεσα στήν κλασική αρχαιότητα 
λβί τό νεο ελληνικό πολιτισμό. Ή  αρχαιότητα είχε περισσότερο τραγικό βάθος, 
εΐταν ενα κομμάτι τής αμόλευτης άγριας φύσης. 'Αντίθετα, τό νεοελληνικό 
πνεύμα βγαλμένο άπό τήν αύστηρή κι ασκητική ζωή τόσων αιώνων, έπήρε μιά 
Λεπτότηια εξαιρετική, πού είναι στερημένη άπό τήν πρωτόγονη όρμή καί 
δύναμη, μά πού δμως μ ϊς  είναι πολύτιμη, γιατί συμβολίζει τούς δρόμους, 
πού πέρασε στις διάφορες εποχές ή ελληνική ψυχή.

Τό μόνο πού βρίσκουμε στά δημοτικά τραγούδια είναι ή παρά τό νόμο 
αγάπη. Σ ιό  ποίημα «Τάγαπημένα άδέρφια κ' ή κακή γυναίκα» (Έκλογ.ιί, 
Πολίτη, άρ. 80) βλέπουμε μιά τέτοια αγάπη ανάμεσα σέ πρόσωπα, μ α κ ρ ι ν ό 1̂ 
συγγενικού βαθμού. Το τέλος δμως τοΰ τραγουδιού μάς φέρνει πάλι στή σκέ 
ψη πώς τέτοια θέματα είναι μακριά άπό τή νοοτροπία τοΰ νεοελληνικού λαοΰ.

τότυπον είς τήν Ελλάδα : μελέτη τής λαϊκής νησιωτικής τέχνης. Μετά 
τδν πρόλεγο έξετάζει τδ σπίτι γενικά τδ έλληνικδν καί είδικώτερα τδ 
σκυριανδν καί Ιπειτα δλα τά είδη τής χειροτεχνίας. Ό  καλλιτεχνικές 
τόμος της είναι πλήρης εικόνων άναφερομένων είς τά θέματα πού με
λετά καί πολλών σχεδίων τής ίδιας. Μέ έπιμέλειαν καί άγάπην πρδς τδν 
λαδν μάς ξεσκέπασε είς δλας τάς έκδηλώσεις καί τάς λεπτομερείας της 
μίαν τέχνην πού προηγουμένως μάς ή to άγνωστος.

Έλπίζομεν δτι ή μελέτη θά εδρη μιμητάς. Είναι δέ τοΰτο άνάγκη 
διότι μόνον μέ τήν άδιάκοπον καί προσεκτικήν μελέτην τών διαφόρων 
έκδηλώσεων τοΰ λαοΰ μας θά είμπορέσωμεν νά έννοήσωμεν άπδ πλησίον 
τδ πνεΰμα του καί τήν ψυχήν του.
Π. Γνευτοϋ : Τραγούδια Δημοτικά της *Ρ όδον.

Ό  κ. Γνευτός, ό οποίος άπδ Ιχη τώρα άσχολεΐται μέ τά δημοτικά 
τραγούδια συνεκέντρωσε είς £να τόμον τά τρογούδια τής 'Ρόδου. Τακτο
ποιημένα μέ καλλιτεχνικδν γούστο τά τραγούδια αυτά μάς παρουσιάζουν 
άπδ κάθε άποψιν τήν ζωήν τής μεγάλης νήσου τής οποίας ή ιστορία άπδ 
τά παλαιά ϊτη μέχρι σήμερον Ιχει Ιξαιρετικήν σημασίαν διά τάς πολ- 
λάς της περιπετείας. Μέ τδ βιβλίον τοϋ κ. Γνευτοϋ συμπληρώνεται ή γνώσις 
τής φιλολογικής παραγωγής τής νήσου πού άρχίζει άπδ τδν Γεωργιλλά 
καί τδ περίφημον άλφάβητον τής ’Αγάπης (W agner : ABC der Liebe 
eine Sammlung Rhodischer Liebeslieder) καί τελειώνει είς τά τελευ
ταία λιανοτράγουδα. Σημαντικωτάτη είναι ή παραλλαγή τοΰ τραγου
διού τοΰ πεθαμένου άδελφοΰ καί ό «Βρυκόλακας» διά τδ όποΤον ό κ. 
Γνευτδς κάμνει ίδιαίτερον λόγον. ’Επίσης σημαντική είναι ή παραλλαγή 
τοΰ «Γεφυριού», τδ «Ναυάγιο» κτλ.

Δυστυχώς ή συλλογή δέν συνοδεύεται καί μέ έπιστημονική έργα- 
σίαν Ετσι, πού νά δείχντρ μέ τάς λεπτομερείας τήν σχέσιν τής ^οδιακής 
ποιήσεως μέ τάς άλλας κοινοτέρας παραλλαγάς.

Ν. Ζ.
°0 Σολωμός χωρίς μεταφνοική. Κ. Βάρναλη. ”Εκδ. « Σ τοχα

σ τή » ΆΦ ήνα 1 9 2 5 .  Τδ βιβλίο αύτδ είναι άπδ τά λίγα έκεΤνα βιβλία 
πού κάπου-κάπου παρουσιάζονται σιδν πνευματικδν ορίζοντα τοΰ τόπου 
μας γιά νά ταράξουν τά βαλτωμένα νερά τής διανοητικής αύτο'ικανοποί-



ησης καί τοΰ κριτικοϋ μας μανδαρινισμού, καί νά ζώσουν μιά καινούρια 
ώθηση γιά τδ ξεσκλάβωμά μας in i  τήν άνυπόφορη άπολυτοδοξία που 
μ«ς μαστίζει.

Ίσαμε τώρα οί διάφοροι κριτικοί τοΰ. Σολωμοΰ, δυδ πράγματα 
έπιδίωξαν: η νά τδν έξιδανικεύσουν καί νά τοΰ ντύσουν τδν φαινομενικά 
δμορρο μαντύα τοϋ «έκτδς χόινοJ καί χρόνου» άνθρώπου, γιά νά τδν 
άνακηρύξουν έπειτα προστάτη αγιό τους, ή νά τοΰ άρνηθοΰν σχεδδν κάθε 
άξία, έκμε:αλλευόμενοι τδ άποσπασματικδ τών σωζομένων του, καί νά 
διακηρύξουν πω; ή Νεοελληνική λογοτεχνία άρχίζει μέ τδν Παλαμ3. 
Οί υπερβολές τών δυδ αυτών τάσεων, τήν ΐδ:α έχουν αιτία : τδν -υποκει
μενισμό. Καί οί μέν κχί οί δέ, δέν είχαν τήν άπαιτούμενη μέθοδο γιά 
νά κρίνουν ενα ιστορικέ πρόσωπο σάν τδ Σολωμδ κα! να τοΰ δωπουν τή 
θέση του, πρώτα στήν έποχή του πού τδν δημιούργησε καί έπειτα στήν 
έποχή μας πού τδν κληρονόμησε.

Τήν έλλειψη αυτή Ιρχεται ν’ ίναπληρώτη τδ βιβλίο τοΰ κ. Β ίρ - 
ναλη, γραμμένο μ’ έξαιρετική Ιπιμέλεια καί πρδ πάντων μέ άντιχειμενι- 
κότητα 'Ο κ. Βίρναλης άντικρύζει τδ Σολωμδ δχι μέ τή συνειθισμένη 
άντίληψη πώ; κριιιχή είναι Ινα λογοτεχνικδ είδος δπου ό χαθείς έχει δι
καίωμα νά έπιδείξΐβ κχί τήν πιδ άχαλί-ωτη φαντασία καί τούς άρρω
στους π·όθους τοΰ συναισθηματικοΰ του έγώ, μά πώς κριτική Είναι θετική 
υποεπιστήμη μέ νόμους καί έπομένως μέ άπαιτησεις άντικειμενικότητας.

Γιά τδν κ. Βάρναλη δπως καί γιά κάθε άντικειμενικδ διανοητή ό 
Σολωμδς ίίναι ώρισμένο ίσ:ορικδ πρόσωπο πού Ιζησε σέ μιά ώρισμένη 
έποχή κάτω άπδ ώρισμένες δλικές καί πνευματικές έπιδράσεις. Κάθε 
προσπάθεια άφαίρεσης καί έξιδανίκευσης είναι πρδς βλάβη τοΰ Σολωμοΰ, 
γιατί τδν βγάζει ϊξω άπδ τδν άέρα δπου Ιζησε καί τδν άπογυμνώνει άπδ 
τήν πραγματικότητα πού τδν έγέννησε. Προσωπικότητα σάν τδν Σολωμδ 
πάντοτε κερδισμένη θά βγί), άν μετρήσουμε τήν άξία της μέσα στήν 
έποχή δ που Ιζησε κι’ υ στέρ α  τήν ζυγίσουμε μέ τά σημερινά αισθητικά
καί φιλοσοφικά σταθμά.

Γι’ αύτδ τδ λόγο κι’ άπδ τδ άξιόλογο αΰτδ βιβλίο τοΰ κ. Βάρναλη, 
ό Σολωμδς βγαίνει πολύ άνώτερος άπ’ δ,τι θέλησαν νά μάς τδν παρα
στήσουν οί μεταφυσικοί κριτικοί του. Βγαίνει τέτοιος που ήταν: άληθινδ

καί ζωντανδ τέκνο ττ)ς ταραχώδιχης έποχης του καί θαυμάσιος διερμη- 
νευτής τών πόθων τών συ/χρόνων του.

β . Π.

Χ Ρ ΟΝΙ Κ Α

Τ Ιε π ο α ν ιιέ ν α  ' O u l l o v

’ Ελλείψει χώρου είς τό πρώτον 
φύλλον άνεβάλαμεν διά τδ παρόν μί
αν άνασκόπησιν τών πεπραγμένων 
ύπό τοΰ Όμίλου κατά τό διαρεΰσαν 
διάστημα άπό τής ίδρύσεως του.

Πέρισυ, «ατά τούς ολίγους μήνας, 
ένηργήθηοαν αί έξης κατά σειράν 
διαλέξεις καί έκδρομαί:
* Τέσσαρα μαθήμα τοϋ κ. Λίνου Πο

λίτη περί τής νεοελληνικής μετρικής. 
Όμιλία τοΰ κ. Σοφ. Χουδαβερδό- 
γλου περί γενέσεως τής στενογρα
φίας παρά τοίς άρχαίοις "Ελλησι. 
Τέσσαρες όμιλίαι τοΰ κ. Ίω ά ν . Συ- 
κουτρή περί τοΰ πώς πρέπει νά 
σπονδάζωμεν φιλολογίαν. Ό μιλία 
τού κ. Πορφύρα Δικαίου περί τής 
προϊστορικής Κύπρου μετά προβολών 
φωτεινών εικόνων. Ό μιλία τοΰ χα- 
θηγητοΰ κ. Θ εοφ. Κακριδή περί τής 
σημασίας τών λατινικών γραμμάτων 
καί τελευταία τοΰ κ. Διον. Ζακυθη- 
νού περί τού ποιητοΰ Λορέντσου Μα
βίλη μετά απαγγελίας τής δ X . Κων 
σταντίνου. Τάς διαλέξεις αύτάς έτί- 
μησαν διά τής παρουσίας των οί κα- 
θηγηται κ κ. Α. ’ Αδαμάντιου, Κ. 
Ά μ αντος, Θ. Κακριδής, Ά .  Κερα- 
μόπουλος, Σ. Κουγέας, Π. Λορεν- 
τζάτος, Σ. Μενάρδος, Έ ρ . Σκάσσης, 
Γ. Σωτηριάδης καί Χρ. Τσούντας 
προσέτι δέ καί οί κ. κ. Δ. Καμπού-

ρογλου, Μ. Τριανταφυλλίδης, Ά λ . 
Φιλαδελφεΰς κ. ά,

‘ Εκδρομαί:
Είς Δαφνί δπου ό καθηγητής κ. 

Ά δ .  Ά δαμαντίου έδίδαξε περί τής 
μονής καί τών σπουδαίων μωσαϊκών 
της. - Είς Καισαρι-·νήν όπου ώμίλησε 
ό κ. Ί ω ά ν . Συκουτρής.- Είς Διόνυ
σον δπου ώμίλησε σχετικώς ό καθη
γητής κ. Γεώρ. Σωτηριάδης. - Είς 
Θήβας - Χαιρώνειαν (διήμερος). Είς 
τά σπουδαιότερα αρχαιολογικά μέρη 
τών Θηβών έδίδαξεν ό καθηγητής κ. 
Ά ν τ . Κεραμόπουλος κατά τήν πρώ 
την ήμέραν, τό πρωΐ τής έπομένης 
είς τό μουσεϊον τών Θηβών, εργον 
ίδικόν του ώ ς  γνωστόν, τό δέ από
γευμα είς τό τής Χαιρωνείας καί πα
ρά τόν λέοντα. Ό  καθηγητής κ. Κου
γέας άνέπτυξεν έκεϊ άπό ιστορικής 
άπόψεως τήν σπουδαιότητα τής έν 
Χαιρωνεία μάχης. Τήν έκδρομήν έτί- 
μησαν καί οί καθηγηταί κ. κ. Π. Λο- 
ρεντζάτος καί Σ. Μενάρδος, ή διευ
θύντρια τοΰ ’ Αρσάκειου δ . Ά ν .  Γιαν- 
νοπούλου καί ό τ. Υ πουργός τών 
δημοσίων έργων τής ’ Αλβανίας κ. Σπ. 
Κολέκκας.-Είς Ά γ ιον  Ίω άννην τόν 
κυνηγόν.- Είς Χαλάνδρι.- Καί είς Σ α 
λαμίνα.

' Ε φ έ τ ο ς  : Τήν 27ην Νοεμβρίου 
ό καθηγητής κ. Κων. Ά μ αντος ώμί·



λησε περί τών έντυπώτεων έξ ένός 
ταξειδίου του είς τήν μονήν τοΰ όρους 
Σινά τής 'Αραβίας, περίλη-ψιν τών 
όποιων δημοσιεύομεν είς τό παρόν 
Δελτίον. Τήν ομιλίαν έτίμησαν οί 
καθηγχιταί κ. κ. Άδαμαντίου, Ν. 
Βέης, Θ. Κακριδής, Ί .  Καλιτσουνά- 
χης, Π. Λορεντζάτος, Γ. Σωτηριά- 
δης χ. ά. κύριοι επιστήμονες καί λό
γιοι. |Τήν 8ην Δεκεμβρίου έγινεν 
έχδρομή εις Μ αραθώνα. Έ π ί . τοΰ 
τύμβου ώμίλησεν άπό ιστορικής άπό- 
ψεως ό καθηγητής κ. Σ Κουγέας καί 
άπό άρχαιολογικής ό κ. Ά ν τ . Κε· 
' Ι σ τ ο ρ ία  ξ έ ν η ς  λ ο γ ο τ ε χ ν ία ς

Ένομίσαμεν ότι έξυπηρετοΰμεν τά 
μέλη τοΰ 'Ομίλου μας καί τούς άλ
λους κυρίους συναδέλφους διοργανώ- 
νοντες σειράν μαθημάτων παρεχόν- 
των στοιχεία, φυσικά, τής ξένης λο
γοτεχνίας, τής οποίας έδρα δέν ύπάρ- 
χει δυστυχώς ακόμη είς τήν σχολήν 
μας. Ό  κ. Πύρρος Μπαμίχας έπί 
έτη σπουδάσας τήν γαλλικήν φιλολο
γίαν έν Γενεύη παρεκλήθη καί εύγε- 
νέστατα έδέχθη ν ’ άναλάβη τήν σει
ράν τής ιστορίας τής Γαλλικής λογοτε
χνίας. Χάριν εκείνων οί όποιοι δέν 
ήδυνήθησαν νά παρακολουθήσουν τά 
τρία πρώτα μαθήματα σημειώνομεν 
καιφαλαιωδώς ότι τό πρώτον ήτο μία 
εισαγωγή είς τήν γαλλικήν λογοτεχ
νίαν. Ό  ομιλητής διήρεσεν αυτήν 
είς πέντε περιόδους· α ')  άπό τοΰ 
11ου αίώνος μέχρι τ ο Γι 1515 (Fran- 
?ois Ier) β ')  άπό τοΰ 1515—τού 17ου 
αίώνος (σχολή Ronsard καί πρόδρο 
μοι κλασσικών) γ ')  τόν 17ον αιώνα 
(έποχή τών κλασσικών) δ ) τόν 18ον 
(έγκυκλοπαιδισταί καί πρόδρομοι ρω- 
μαντισμοΰ) καί ε ')  τόν 19ον αιώνα 
(ρωμαντισταί—ρεαλισταί). Ώμίλησε
κατόπιν περί τής γαλλικής γλώσσης, 
τών κοινωνικών τάξεων (κλήρος, λα
ϊκή τάξις, αριστοκρατία), περί τής 
τότε καταστάσεως τής έκπαιδεύσεως, 
περί τής τέχνης, τών ξένων επιδρά
σεων καί τέλος περί τών ειδών τής 
φιλολογίας (ήρωική, Rom an, οα  υ- 
ρική, διδακτική καί τά άλλα είδη).

ραμόπουλος. Τήν έκδρομήν έτίμησβ 
καί ό καθηγ. κ. ’Άμαντος. Τήν 24ην 
Ίανουαρίου έγινεν έκδρομή είς τόν 

τάφον τοΰ Μενιδιοΰ δπου ώμίλησεν 
ό καθηγ. κ.Κεραμόπουλος.Τήν 12ην, 
19ην καί 26ηνΦεβρουαρίου ό κ. Πύρρος 
Μπαμίχας, τελειόφοιτος τοΰ Πανε
πιστημίου τής Γενεύης, έκαμε τά 
τρία πρώτα μαθήματα έπί τής ιστο
ρίας τής Γαλλικής λογοτεχνίας. Τά 
μαθήματα ταΰτα έτίμησαν διά τής 
παρουσίας των καί οί καθηγηταί κ· 
Σ Κουγέας, Ν. Βέης καί ό κοσμή- 
τωρ κ. Θ. Κακριδής.

Κατά τό β' μάθημα ό ομιλητής είσ- 
ήλθεν είς τήν άναγέννησιν καί έξή- 
τασε τά Vεγονότα τά όποια έπέδρα- 
σαν έπί τής πνευματικής προόδου τής 
Γαλλίας. Ά φ ο ΰ  άρχικώς ώμίλησε πε
ρί τοΰ πρώτου άξίου λόγου συγγρα- 
φέως Clement Marot καί τών άλλων 
συγχρόνων, ήλθεν είς τήν «Πλειάδα» 
μέ τόν άρχηγόν της Ronsard καί 
τους μαθητάς του Joachin du Bel- 
lay, Renni Belleau, Antoine de Baif 
καί Ponius de Thyard. Πλήν τούτων 
άνέφερε καί τόν Guillaume de Sa 
luste, Seigneur de Batras καί Ag- 
rlppa d’ Aubigne. Κατόπιν έξήτασε 
τους διηγηματικούς συγγραφείς, Ra
belais, τους μεταφραστάς Jacques 
A m yot κλ., τούς ήθικογράφους M on
taigne κλ. τούς θεολόγους ιστορι
κούς καί πολιτικούς Καλβίνον, La 
Beotie καί λοιπούς, καί τέλος ώμί 
λησε περί τοΰ θεάτρου, Etienne Jo- 
delle καί τών άλλων θεατρικών.

Είς τό γ ' δέ μάθημα ό ομιλητής 
έξήτασε τόν χρυσοΰν αιώνα τοΰ Λου
δοβίκου ΙΔ ', τόν όποιον έλάμπρυναν 
μεταξύ άλλων ό Malherbe, ό Descar 
tes, ό Balzac, ό Voiture, ό Roche- 
foucault, ό Corneille, ό Pascal, ό 
Bossuet, ό La Bruyere, ό M olere, 
ό La Fontaine καί άλλοι.

Είς τό προσεχές μάθημα θά  γίνη 
λόγος περί τοΰ. 18ου αίώνος (V o l- 
taire-Rousseau κτλ.

Qf’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ ΕΡΓΟΝ
‘2 .S O O  πληρωτέα’, εις *-?<> μηνιαίας δό 

σεις έχ ζοα χ . I έχίβτην.
A ci τον κλί^ρον, τούς δ /,μοβίου; χαί ίδίωτ'.χοίις 

Επαλλήλους, τοί»ς αξιωματικούς ξηρας και 6αλάσσης 
δραχ. 2 . 0 0 0  πληρωτέαι είς 2 »  μη^'.αάς δόσεις έκ 
δραχ. 8 0  έκάστ/j.

Αια τοί>ς Λιδασκάλους, «Ι*οιττ4τάς,
2£πουϊ?αατάς, Μαθητάς έν γενει δραχ. 1 . 8 0 0  «ληρω - 
τέαι είς 3 0  μηνιαίας δόσεις έκ δραχ. β Ο  έχάβτην.

Έ πί προκαταβολή όλοχλήρον τοϋ άντιτίμου έκπΙπτοντ&ι 
1Οη/0 έπί τώ ν &νω τιμών εγγραφής.
Qlfl SEIPAS ΤΕΥΧΩΝ

* 6 0  τεΰχη δραχμάς 2 ο Ο . —
3 0  τεΰχη δραχμάς 1 3 0 - —
Π ! τεΰχη δραχμάς Τ Ο .—

31 ’ Εκδοτ κοί Οίκοι Βασιλείου, Ζηκάκη, X. Σαλιβέρου και Σιδέρη, θά 
χορηγήσουν είς τούς έγγραφομένους είς τά Βιβλιοπωλείά των δι’ ολόκληρον 
τό έργον έκπτωσιν 20ο)ο έπί βιβλίων έκδόσεώς των μέχρις άξίας 1000 δρχ.

Τα Βιβλιοπωλεία Βαφειαδν), Δεπαστα καί ^Progrcs» θά  χορηγήσουν είς 
τούς έγγραφομένους παρ ' αύτοϊς δι" ολόκληρον τό έργον εκπτωσιν 10ο)ο 
έπί βιβλίων πωλουμένων παρ' αύτών μέχρις άξίας χιλίων δραχμών.

Οί έγγραφ-ησ6μενοι μέχρι τέλους Μ άρτιον δι' δλάχληρον τό έργον καί 
προπληρώνοντες τύ άντίτιμον αυτής &ά έχουν ίπ ί πλέον τδ δικαίωμα ν ’ απο
κτήσουν ανευ προκαταβολής, εν οίκόττ-3ον είς τόν Συνοικισμόν e JT3L ι η » -  
π ό λ ε ω ς τοΰ οποίου ή άξια πρός Δρχ. 3 0  κατά π ήχνν  (ήτοι μέ εκπτοο- 
οιν 2  5ο)ο £πι τής σημερινης τιμ ής) καταβλη&ή είς τριάκοντα ϊσας μ η 
νιαίας δόσεις.

Είς πάντ,α δύνάμενον νά έργασθή συντόνως ύπέρ τής διαδόσεως τής 
Μ ΕΓΑΛΗ Σ ΕΛΛΗ Ν ΙΚ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΟΠ ΑΙΔΕΙΑΣ 

παρέχονται πρωτοφανείς εύκολίαι καί άμοιβαί.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
Τ Η Σ Μ ΕΓΑΛΗ Σ ΕΛΛΗ Ν ΙΚΗ Σ ΕΓΚ ΥΚ ΛΟ Π ΑΙΔΕΙΑΣ
Ε ΙΣ  ΟΛΑ ΤΔ Β ΙΒ Λ ΙΟ Π Ω Λ Ε ΙΑ , ΤΑ Κ ΙΟ Σ Κ ΙΑ

Κ Α Ι  Τ Ο Υ Σ  Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Ο Π Ω Λ Α Σ .

ΣΥΝΔΡΟΜΑ! ΤΟΥ ΔΕΛΤ ΙΟΥ

" Ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ύ  Έ τησία Δραχ. 50
’ Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ  »  »  65

Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς :  Δ . Συμβούλιον ’ Ακαδημαϊκού 'Ομίλου 
( Ψ α ρ ώ ν  33.

Ίιμή φύλλου Δραχ. 5.



ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ ΕΛΕΓΘΕΡΟΐΛΑΚΗΣ,,
Μ Ε Γ Α

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ο Π Α Ι Δ Ι Κ Ο Ν  Λ Ε Ξ Ι Κ Ο Ν
Π ΕΡΙΛΑΜ ΒΑΝ ΟΙΝ Γ

Κ Α Ι  Π Λ Η Ρ Ε Σ  Λ Ε Ξ Ι Κ Ο Ν
Τ  Η  S

ΕΛΛΗ Ν ΙΚΗ Σ Γ Λ Ω Σ Σ Η Σ
 ----------------

T S n T S T I T U  7SI 7 S N € > P £ i n i N 7 U  Γ Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Χ Ξ Ι 22

ΟΓΚΩΔΕΙΣ
ΣΧΗ Μ ΑΤΟ Σ 12 ΤΟΜΟΥΣ

ΤΕΤΑΡΤΟΥ

Περί τάς 350.000 αρθρα
30 χιλιάδες εικόνων εντός καί έκτος τοΓ κειμένου 

ώς και 250 τοπογραφικούς και γεωγραφικούς χάρτας.

 W>--------

ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΑΡΘ ΡΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΥΠΟ 
Π ΛΗ ΡΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦ ΊΑΣ

Τό σπουδαιότερον εργον τ ίν  Έ λλη- , 
νικάν Γραμμάτων 

συντασσόμενον ύπό επιτελείου 
σ υ ν ε ρ γ α τ ώ ν  

έκ τοϋ ελληνικού καί ξένου επιστη
μονικού κόσμου 

ΜΕ ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗ ΡΑ 
'Ιστορικός σταθμός 

τοϋ ήμετέρου πολιτισμού 
Σ Η Μ Α Ν Τ ΙΚ Α ! Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε ΙΣ

ΔΙΑ  Τ Ο Υ Σ  Φ Ο ΙΤ Β Τ Δ Σ  

Ζ Η Τ Η Σ Α Τ Ε  Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Ν  Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν


