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© λίγοι 4κ των βυζαντινολόγων συνέθέθη- 
σαν με τας κρίσϊμωτάτας αλλά. καί Λερι- 

κλεεστάτας. σηγμάς-tov έλληνικού'έ&>Όυς oté·
? νότερον árto ιόν Ιπιφανή Γάλλον" άκαδημαΐ- 
. κόν. κ. Γόυάταύον Σλουμβερζέ. Ή  μεγάλη β υ 

ζαντινή'Εποποιία ron ¿tvoít μνημείον έμψυχον,;, 
δυνάμεθ« νά εΪΛωμεν, είνώι σκηνή θεάτρου 
μεγαλοπρεπής, άπό την όποίμν περνούν όλο-' 
ξώντανοι αν Σκόνες των μεγάλων μας άύτοκρα- 
τορων καν μαχητών τής- Λίστεώς και τής πατρί
δας,. επάνω είς τήν οποίαν πνέει αίιτή ·ή’. Ιδία 
ήίυχή των άλλοκότωΫ, τών μυστικοπαθών, άλλά 
ΛαΙ σιδηρών στρατιωτών -κάί βάθυνουστάτων 
Λοί.«ικών του Βυζαντίου.
'  Έ ν  τή 'Enonoúq. μάς διηγείται Ó γλα
φυρός ιστορικός τήν μεγάλην 4£οχήν του ι'

. αίώνος, μας ζωγραφίζει, καλύτερα da εϊπω, μάς' 
ζωντανεύει τους πλέόν δοξασμένους χρόνους τής 
μεσαιωνικήςΈλλάδος, είς ιούς όποιους όφείλο- 
μεν σήμερον τήν ύπαρξιν τής έλληνικής φυλής· 
διότι θά  έξηφανίζετο αυτή άπό του προσώπου 
τήςγήςέάνοί Νικηφόροι Καίοί Τσιμίσκήδεςκαί 
Βουλγαροκτόνοι δεν συγέτριβον ΰπό τάς σιδη· 
ρδς πυγμάς των τούς “Αραβας κάί τούς 'Ρ ώ σ- 
σους καί τούς Βουλγάρους. “Οσα συμβαίνουν 
σήμερον είς τήν Μακεδονίαν μαρτυροΰσιν ό- 
ποίαν ευγνωμοσύνην Ιθνικήν δφείλομεν είς 
τόν άνδρα, ό όποιος μάς έκαμε γνωστούς τούς 
λυσσώδεις άγώνας τών πατέρων μας κατά τών 
Βουλγάρων καί καθ’  ήμέραν περισσότερον θά 
αίσθάνωνται, όσοι μελετούν τήν πάτριον Ιστο
ρίαν, τό μεγαλεΐον του έργου, τό όποιον έπε- 
τέλεσεν δ Ιπιφανής ακαδημαϊκός κ. Σλουμ-

βέρζέ. Τόν άνδρα τούτον, ό όποιΟς τόν βίον 
τού δλόν άφιέρώσεν είς τό Βυζάντιον κάί ήγά- 
πησεν αυτό με πάθος κ ένθουσιασμόν,ό όποιος 
άνεδημιούργήσε τόν έπαγώγόν βίον του, καί 
ο  όποίός συνέδεσεν άναποσπάβτώς τ’ όνομάτόυ· 

. μέ .-ίάς μέγαλυίέρας δόξας τής. πατρίδος μας,— 
είναι δίκαιον νά κάμωμέν γνώσΐότερον είς 
τούς άναγνώστας τών <Παναθην’άίών », τώρα 
¡λοίλνστά̂  δΐε με τήν έκδόσϊν: τού τελευταίου τό
μον τής Βυζαντινής Εποποιίας τόύέφερεν είς 
πέρας τό μεγα καί δοξασμένων έργον, είς τό 
όποιον με Ατελεύτητους πνευμάτικάς άπολαύ- 
σεις, ώς λέγει, άφιερώόε τό μεγάλότέρόν μέρος 
καί τά καλύτερα έτη τού βίου τον.

Ό  Λέων Γουσταύος Σλουμβερζέ ( Ι« 0 ο ϊι-  
Θαβίμνό 8θ}ιΐιιηΒθΓ£βΓ) εγεννήθη. ΐό  1844 
είς τήν Νότιον ’Αλσατίαν, έσπούδάσε δέ κατ' 
άρχάς Ιατρικήν έν Παρισίοις καί, πράγμα παρά
δοξόν διά τόν μέλλοντα σοφόν ιστορικόν, διε-. 
κρίθη τά μάλιστα κατά τό βραχύ αυτού ιστο
ρικόν στάδιον, όπως καί άλλοι διακεκριμένοι 
Βυζαντινολόγοι, ό Μ οπϋιημηηκαίοϊ ήμέτεροι 
Νερούσος κάί Πασπάτης.

“Έτρεφεν δμως έν εαυτφ έμφυτόν τόν 
έρωτα προς τήν Αρχαιολογίαν καί τάς με
λετάς τών περασμένων χρόνων άπό τής ήλι· 
κίας πέντε έτών έτέρπετο νάσυλλέγη άρχαΐανο- 
μίσματα. Μετά τόν γαλλογερμανικόν πόλεμον 
διέμεινε δύο χειμώνας έν Ιταλίρ Ινασχολούμε- 
νος εΐς τήν νομισματικήν καί τήν Αρχαιολο
γίαν, κατόπιν δ’ έκαμε συχνά ταξίδια είς τήν 
’Ιταλίαν, Αίγυπτον, Ελλάδα, 'Ρωσίαν καί 
’Ανατολήν; διέμεινε δ’ εν τφ μεταξύ πολλάκις
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και έπί μακρον χρόνον είς το Βυζάντιον, όπου 
συνέλεξεν όλα ιά στοιχεία των πολυαρίθμων 
έργασιών του περί την ιστορίαν, την νομισμα
τικήν, την σιγιλλογραφίαν τής φραγκικής ’Ανα
τολής και τής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Έπε- 
δόθη δέ ό κ. Γ. Σλουμβερζέ άπό του έτους 
1884 είδικώς είς τήν Βυζαντιακήν Ιστορίαν καί 
αρχαιολογίαν, καί κατέστησε τάς Ιλκσστικάς 
ταυτας μελέτας τήν προσφίλεστάτην ένασχόλη- 
σιν του βίου του. Κατά το αυτό έτος έξελέγη 
μέλος τής ’Ακαδημίας των ’Επιγραφών καί. 
Γραμμάτων, μετά τινα δ ’ έτη προήδρευσε μά
λιστα τού ενδόξου τούτου συνεδρίου σοφών.

Ή  άκριβής αναγραφή τών ποικίλων καί 
πολυαρίθμων αυτού εργασιών δεν είναι σκοπός 
τής παρουσης μου διατριβής, ή οποία σκοπεύει 
ν άπεικονίση τόν έπιφανή διδάσκαλον κατά τόν 
ενδόμυχον ούτως έίπείν επιστημονικόν του βίον 
καί να κάμη γνωστόν καί προσφιλή τόν ενθου
σιώδη μελετητήν καί μεγαλόστομον κήρυκα 
τής δόξης τών πατέρων μας είς όσον τό δυνα
τόν περισσοτέρας έλληνικάς καρδίας1.

Μακρότατος είναι καί πολυμερέστατος δ 
κατάλογος τών νομισματικών καί σιγιλλογρα- 
φικών πραγματειών του, τάς οποίας ήρχισε 
νά δημοσιεΰη άπό τού 1873, άδιακόπως έως 
σήμερον χωρίς άνάπαυλαν καί μετά νέας 
πάντοτε προθυμίας καί αγάπης. Έδημοσιεύ- 
θησαν δ’ αύται καί είς Ιδιαίτερα βιβλία καί 
εις παντός είδους επιστημονικά περιοδικά τών 
Παρισίων, είς τήν Νομισματικήν Έπτ&εώρησιν 
(R ev u e  N um ism atique), τής όποίας ό κ. 
Σλουμβερζέ είναι διευθυντής μέ τούς διασήμους 
νομισμαιολόγους κ. κ. Barthélém y καί Ba- 
belotl, είς διαφόρους ά'λλας ’Επιθεωρήσεις, 
όπως είς τήν Ιστορικήν, Αρχαιολογικήν, τών 
Ελληνικών Σπουδών, τών Δύο Κόσμων, είς 
διάφορα γαλλικά καί ξένα Δελτία καί Άνάλεκτα, 
είς τήν Βυζαντινήν ’ Εφημερίδα τού Κρουμβά- 
χερ, καί είς διαφόρους εκδόσεις τής ’Ακαδη
μίας.

Δέν θά εκταθώ ενταύθα Ιδιαιτέρως είς τάς 
νομισματικός ταυτας εργασίας. Θά εΐπω υπό γε
νικήν έποψιν πόσον μεγάλην σπουδαιότητα 
έχουν αί μεμονωμένοι αύται έργασίαι πρός 
γνώσιν τού βυζαντιακού βίου καί πόσον θά 
χρησιμεύσουν είς τόν μέλλοντα Ιστορικόν, ό

1 Λεπτομερή κατάλογον όλων τό>ν διατριβών καί 
βιβλίων αΰτου κατά έτη έκδόσεως μέχρι καί του 1900 
βλ. παρά F. Mazeroile, L. — G Schlumberger,
Membre de 1’ Institut. Biographie et bibliogra
phie numismatiqne et archéologique, Olialon-sur 
-Saône, 1901. ·

όποιος θά οίκοδομήση τό μνημείον μιας με
γάλης καί πλήρους βυζαντινής Ιστορίας.
. Υποκείμενα τών έργασιών τούτων είναι άφ’ 

ένός μέν νομίσματα, σφραγίδες καί βοΰλλαι τών 
ίεροπολεμικών ταγμάτων τών Φράγκων ήγεμό- 
νων, οί όποιοι κατέλαβον έλληνικάς ή ανατο
λικός χώρας, τής Κωνσταντινουπόλεως, τής κυ
ρίως ‘Ελλάδος, τών νήσων αυτής, τής Άντιο- 
χείας, τής Συρίας καί Παλαιστίνης· άφ’ έτέρου 
δέ παντοειδή βυζαντινά κομψοτεχνήματα, όπως 
τρίπτυχα καί πυξίδες εξ έλέφαντος, μάλιστα, δέ 
νομίσματα καί σιγίλλια, —  μολυβδόβουλλα, παν
τοειδείς σφραγίδες και δακτύλιοι, — βασιλέων, 
πολιτικών άνδρών στρατιωτικών καί έκκλησιαστι- 
κών λειτουργών τού βυζαντινού κράτους· ά- 
κόμη δέ καί ξένων άρχόντων, ύπηρετούντων 
έν ταΐς βυζαντιακαϊς στρατιαΐς ή καί ηγεμόνων 
υποτελών είς τό Βυζάντιον. Ουτω μάς άπσ- 
καλύπτει άλλοτε μένχρυσούν νόμισμα ή σφρα
γίδα Βουλγάρου τινός άρχηγοΰ, ή καί ήγε- 
μόνος τής Μεγάλης ’Αρμενίας, άλλοτε δέ τάς 
σφραγίδας Νορμαννών αρχηγών είς ιάς βυ· 
ζαντιακάς στρατιάς, καί άργυρόβουλλα τών άρ- 
χηγών τών αύτοκρατορικών Μαγλαβιτών εν 
Βυζαντίω, εύγενών σωματοφυλάκων, οί όπυϊοι 
Ιφόρουν άπαστράπτοντα ενδύματα καί ήσαν 
ώπλισμένοι μέ «Ρομφαίας βαρυσιδήρους ».

Ιίολλαί ιδίως είναι αί πραγμάτεΐαί του περί 
τών σφραγίδων καί τών νομισμάτων τών Φράγ-, 
κων ηγεμόνων, οί όποιοι εγκατεστάθησαν είς 
τάς έλληνικάς ή άνατολικάς χώρας μετά τάς 
σταυροφορικάς Ικστρατείας. Μάς έγνώρισεν όχι 
μόνον τάς σφραγίδας τών Φράγκων αύτο- 
κρατόρων ·ι, άλλά καί τάς σφραγίδας τών βα- 
ρώνων καί τών φεουδαρχών καί τού κλήρου 
τής λατινικής αυτοκρατορίας τής Κωνσταντι- 
νοπόλεως2. Έπί τών μικρών τούτων άλλ’ ά- 
ψευδών μνημείων διέσώθησαν μέχρις ημών 
πολυποίκιλοι θυρεοί φέροντες τά οίκόσημα 
τών φραγκικών δυναστειών τής Ελλάδος, άλ
λοτε μέν σταυροί, κυρτούμενοι κατά τά άκρα, οί 
λεγόμενοι σταυροί τού πριγκιπάτου τής Άχαΐας, 
άλλοτε δέ διασταυρούμενοι πλαγίως διά μικράς 
κεραίας, ή πύργος αλλόκοτος, επί τού ο 
ποίου είναι τεθειμένος μικρός σταυρός, « πα
χυλή παράστασις τού πολυτιμότατου φρουρίου 
τών ήγεμόνων τής Άχαΐας » ήτοι τής Κόριν
θου- θυρεοί μετά λεόντων συνήθως, ή καί παρ-

1 Sceaux et bulles des empereurs latins de 
Constantinople, i aen 1898.

8 Sceaux des féudataires et· dît clergé de l’ 
empire latin  de Constantinople, Caen 1898.

δάλεων ή έναλλασσόντων κατά τό χρώμα τετρα
γωνιδίων καί παντοειδών κοσμητάτων. ’Ενίοτε 
δ’ εύρίσκομεν επί τών σφραγίδων τής εποχής 
ταύιης νά είκονίζωνται πριγκίπισσαι όπως αί 
Βιλλαρδουΐναι, όρθιαι, κατ ενώπιον, φέρουσαι 
στέμμα καί ένδεδυμέναι μεγάλον ποδήρη μαν
δύαν, κρατούσαι δέ διά τής χειρός άνθος ή 
καρδίαν.

. Συχναί είναι έπί τών σφραγίδων παραστά
σεις σιδηροφράκτων :ππέων, μέ τήν ασπίδα 
φέρουσαν έν θυρεώ τά οίκόσημα τού εΐκονιζο- 
μένου ήγεμόνος, μέ τήν βαρεΐαν ίπποτικήν 
σπάθην. Τό κράνος ένός έκτων Φράγκων τούτων 
ιππέων, τού Φλωρεντίου τού Άναγαυϊκοΰ, καί 
τήν κορυφήν τής κεφαλής τού ίππου του κο- 
σμοΰσιν αετοί μέ άπλωμένας τάς πτέρυγας. Ή  
δέ παράστασις αυτή τής μικράς σφραγίδος μάς 
ενθυμίζει, ότι τό έμβλημα τού Ιμπερίου, τού 
ήρωος τού χαριεστάτου μεσαιωνικού ήμώνέπυλ- 
λίου, «τό σημάδι, τό φέρνουν τ άρματά του», 
ήταν ένας πλουμιστός κόρακας στην περικε
φαλαίαν του « καί στοΰ πουλιού τήν κεφαλή 
στην κορυφήν άπάνου — είχεν πτερόν τού παγο
νιού βαμμένον κιτρινόχροιον » *.

Καί άληθώς τήν πανοπλίαν τών Φράγκων 
ίπποτών, όποιαν βλέπομεν είς τάς βούλλας ταύ- 
τας, τήν εύρίσκομεν περιγραφομένην όμοιοτά- 
την είς τά ωραία μεσαιωνικά μας έπύλλια, τά 
όποία έγεννήθησαν έκ τής έπιδράσεως τού ίπ- 
ποτικοΰ πνεύματος τής Δύσεως, άλλά προσ- 
έλαβυν χαρακτήρα ελληνικόν καί μάς παρέχουν 
πιστήν είκόνα τής παραδόξου Ικείνης καί Ρο
μαντικής ίλληνοφραγκικής κοινωνίας. ‘Ο παραλ
ληλισμός ούτος άποδεικνύει τήν σημασίαν, τήν 
όποίαν έχουν διά τήν ιστορίαν τά μικρά ταύτα, 
άλλ’ αληθινά μνημεία, τά όποία έμελέτησεν καί 
κατέστησε γνωστά είς τήν έπιστήμην ό διάση
μος βυζαντινολόγος. «Αί Άθήναι, ή πόλις τού 
Θησέως καί τού Περικλέους, καί ή Κλαρέντσα, 
ή άσημος πολίχνη τής “ Ηλιδος, έγιναν έδραι 
τών οϊκων τής Βουργουνδίας καί Κάμπανίας 
τών ΔέΛ αρώς καί Βιλλαρδουΐνων έπί μακρόν 
δ ’ at πόλεις αύται ήμιλλώντο μέ τάς λαμπρο- 
τάτας ίπποτικάς αύλάς τής Δύσεως, καί οί ηγε
μόνες αύτών περιεστοιχίζοντο άπό ύπερηφάνους 
καί μεγαλοπρεπείς ίππότας, χρυσούς έχοντας τούς 
πτερνιστήρας καί δίαξιφιζομένους άλλοτε μέν 
πρός τούς Βυζαντινούς, άλλοτε δέ πρός τούς 
Ιδίους σκληροτραχήλους υποτελείς ή πρός τάς 
άνυποτάκτους αυτόχθονος φυλάς τών δρέων

‘  Sp. Lambros, Collection des romans Orees. 
στ. 374 κέξ. τής «διηγήσεως τοΰ θα νμ αα τοΰ  ΊμπερΙου  ».
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τής ’Αρκαδίας ή τής Μάνης». Σπουδαιότατον 
δ ’ ήτο τό νομισματοκοπεϊον τής Κλαρέντσας, 
τής παλαιός πρωτευούσης τών Φράγκων ήγε
μόνων τού Μορέως, ή όποία ύπήρξεν ανθηρά 
πόλις καί εύδαίμων, καί τής οποίας ή άνάμνη- 
σις σώζεται είς τόν τίτλον τών “Αγγλων δου
κών τής Κλαρέντσας.

"Εφεραν όμως οί Φράγκοι νομίσματα καί 
άπό τάς χώρας των· είναι δέ παράδοξον άλη
θώς νά ευρίσκωμεν είς τάς όχθας τού Ίορδά- 
νου, υπό τά έρείπια τής ’Εδέσσης ή τής 'Ιερου
σαλήμ «ευτελές τι δηνάριον, κοινόν τινα οβο
λόν, κοπέντα είς κάμμίαν άσημον αυθεντίαν τών 
δχθών τού Λείγηρος ή τών πεδιάδων τής Βρε- 
τάννης ή τών υπωρειών τών Πυρηναίων. 
Όποίαν ιστορίαν, άναφωνεΐ ό ήμέτερος άκα- 
δημαϊκός, παθητικήν, άλλόκοτον, σχεδόν πάν
τοτε τραγικήν, θά ήμποροΰσαν νά μας διηγη- 
θούν τά μικρά καί άσχημα, τά κακοφκειασμένα 
νομίσματα αυτά, τά όποια ήλθαν άπό τόν 
ώραΐον καί μακρυνόν τόπον τής Γαλλίας νά 
τελειώσουν τήν ειμαρμένην των υπό τά χαλά
σματα κάνενός πύργου τής'Αγίας Γης, διά νά 
έμφανισθοΰν καί πάλιν ύστερα άπό λήθην οκτώ 
αιώνων καί νά πωληθούν άπό Ιθαγενείς πα- 
λαιοπώλας είς περιηγητάς έκ Λονδίνου καί 
Νέας 'Υόρκης! Όποία μακρά καί πολύπαθης 
είναι ή οδύσσεια αύτη τών μικρών τούτων 
κερματίων, τά όποία έφερεν είς τό βαλάν- 
τιον αυτού πτωχός τις καλόγηρος είτε τυ-



τυχοδιώκτης ιππότης! Καί ¿ποιων δραμάτων 
-περιπαθών είναι ταύτα πολλάπις μάρτυρες, δταν 
τά ευρίσκωμεν σθσσωρευμένα υποκάτω γηραιού 
τίνος ερειπίου, καί έρχονται να μάς διηγη- 
θούν διά χιλιοστήν φοράν κάνέν άπό τά συνη
θισμένα συμβάντα τής τρικυμιώδους αυτής επο
χής, αίφνιδίας προσβολής, απελπιστικής άμύ- 
νης, βιαστικής φυγής, κρυψίματος θησαυρών, 
τούς όποιους ήλπιζονν’ άναζητήσουν είς καλύ
τερος ήμέρας, καΐτούς οποίους ποτέ δεν θ ’ άνα
ζητήσουν ! »

Ευτυχής δ ιστορικός εκείνος, δ όποιος έχει 
τόσον ενθουσιώδη τήν ψυχήν, ώστε νά πα- 
θαίνεται καί πραγματικώςν’ άναδημιουργή κό
σμους δλοκλήρους γεγονότων και συμπερασμά
των άπό μικρά καί κακοφκειασμένα καί μισο- 
χαλασμένα κομματάκια χαλκού ή άργυρου. Καί 
είναι αύτη μοναδική άρετή τού ήμετέρου Ιπι- 
φανούς ιστορικού, δτι άπό μίαν φράσιν κάνε- 
νός καλογήρου αγραμμάτου, κακογραμμένην ή 
στρεβλωμένην καί αυτήν, άπό κάνέν κομμάτι 
σφραγϊδος ή ζωγραφίας άναπλάσσει, ζωντα
νεύει δλόκληρον εικόνα τού παρελθόντος, καί 
μάς τήν παρουσιάζει μέ τόσην δροσερότητα, 
με τόσην ζωήν, ώστε νομίζομεν δτι εύρισκό- 
μεθα αύτόσωμοι είς τούς χρόνους, τών δποίων 
άναγινώσκομεν τήν ιστορίαν.

Τήν ανωτέρω παρατεθεΐσαν ποιητικήν περι
κοπήν έλαβον άπό τήν μονογραφίαν του ίΑΙ 
φραγκικοί ήγεμονίαι τής Ανατολής, κατά τάς 
νεωτάτας άνακαλύψεις τής νομισματικής s διά 
τής δποίας μάς ζωγραφίζει δλοζώντανην μέ 
δυναμιν άναπλαστικήν καί μέ άνθηρότητα περι
γραφικήν τούς πολυκυμάντους, τούς ρομαντικούς 
εκείνους χρόνους, κατά τούς οποίους κατέκλυ- 
σαν τήν Ελλάδα καί τήν ’Ανατολήν οί ίππό- 
ται τής Δύσεως, κατά τούς οποίους παρά τά ευ- 
γραμμα λείψανα τών ναών τής Άθηνάς καί τής 
’Αφροδίτης εκτίσθησαν οί άλλόκοτοι καί σκυ
θρωποί πύργοι τών φεουδαλικών άρχόντων, 
μέσα είς τούς οποίους άντήχησε τό άσμα τό πε
ριπαθές τών πολυπλάγκτων τροβαδούρων. Ή  
μονογραφία δ’ αύτη μάς δεικνύει οποίαν ωφέ
λειαν δύναται ν’ άρυσθή δ δημιουργός ιστορικός 
άπό τάς ξηράς καί μεμονωμένος νομισματικός 
μελετάς· καί μέ αύτά τά χαλασμένα κερμάτια 
καί τά πολυποίκιλα κομμάτια ή μπορεί νά κτίση, 
δταν είναι άξιος τού δνόματος, περίλαμπρον 
ιστορικόν οικοδόμημα.

' Les principautés franques du Levant d’après 
les plus récentes découvertes de la numismati
que, έν Παρισίοις 1877, Ικ  σελ. 123.

Καί τό έκτισέν δ ήμέτερος βυζαντινολόγος 
τό περίλαμπρον αυτό Ιστορικόν οικοδόμημα 
διά τής μεγάλης του Βυζαντινής ’Εποποιίας, διά 
τών μεγάλων του νομισματικών εργασιών περί 
τής Νομισματικής τής Λατινικής ’Ανατολής καί 
περί τής Σιγιλλογραφίας τής βυζαντινής αυτο
κρατορίας. Είς τήν Νομισματικήν τής λατινικής 
'Ανατολής ι,—καί είς τό μέγα τούτο έργον κατ- 
ηνάλωσεν δ συγγραφεύς πολλά έτη τού βίου 
του, — εύρίσκονται δλα δσα γνωρίζομεν περί 
τής νομισματικής ιστορίας τών Λατίνων êv tfj 
Ανατολή επί πεντακόσια έτη, άπό τής πρώτης 
σταυροφορίας κατά τάς άρχάς τής 12ης εκατον- 
ταετηρίδος εως τήν πτώσιν τών τελευταίων ιτα
λικών άποικιών τού ’ Αρχιπελάγους, ώς Ιλέγετο 
τό Αιγαΐον πέλαγος, αί δποϊαι διεσκορπίσθη- 
σαν κατά τήν τουρκικήν λαίλαπα τόν ις'. αΐώνά.

Είς τό όγκώδες αυτό βιβλίον εύρίσκομεν 
νομίσματα μέ τάς ποικιλοτρόπους καί παραδό
ξους επιγραφάς καί παραστάσεις τών σταυρο
φόρων τής Συρίας καί Παλαιστίνης καίΚύπρου, 
τών φραγκικών ήγεμονιών τής κυρίως Ελλάδος, 
τών ιπποτών τού ίεροπολεμικού τάγματος τού 
'Αγίου Ίωάννου, τών λεγομένων Ίωαννιτών 
ιπποτών ιής'Ρόδου, τών Ενετών, καί Γενου- 
αίων άποίκων Ιν ταϊς έλληνικαϊς θαλάσσαις! 
Ευρίσκει δ’ ευκαιρίαν δμιλών περίήγεμόνος τί
νος αύθέντου ή φραγκικής άποικίάς νά μάς πα- 
ράσχη δ ευρυμαθής συγγραφεύς Ιστορικήν περί- 
ληψιν άκριβή καί τελείαν, χρήσιμον βοήθημα 
καί είς τούς νομισματολόγους και τούς Ιστορι
κούς. ’Ανταμοιβή δέ τών κόπων, τούς οποίους, 
κατέβαλε διά νά καταρτίση τάς πλουσίας του 
συλλογάς, είναι, πλήν τής ήδονής τού νά βλέπη 
τά μεγάλα βιβλία του, καί ή άνάμνησις τών τα · 
ξιδίων του- μέ χάριν δέ άρέσκεται νά διηγήται δ 
ρεμβώδης βυζαντινολόγος τάς περιπλανήσειςτου 
άνά τά χωρία τής Κύπρου καί τής'Ρόδου, κατά 
τάς δποίας δ δημογέρων διά τών κωδώνων έκάλει 
τούς συγχωριανούς του νά συναθροισθοΰν πρό 
τής μικρός εκκλησίας καί νά δώσουν άντί εύ- 
τέλούς τιμήματος δσα νομίσματα ή καί άλλα 
«παλαιό» πράγματα είχον εδρει δτε άνέσκα- 
πτον τά κτήματά των.

Είς δέ τό άλλο μέγα του έργον τήν Σιγιλλο- 
γραφίαν τής βυζαντινής αυτοκρατορίας1 δημο
σιεύει δλας τάς σφραγίδας, τάς βούλλας λεγο-

1 N u m ism atiqu e de l ’O rien t latiu , έν Παρισίοις, 
1828, είς 4 ον έκ ο . 506 μετά προσθηκών, ευρετη
ρίων, πινάκων, εΐκόνων.

1 S igillograph ie  d e  l’em p ire  byzan tin , ένΠ αρι- 
σίοις, 1884, είς 4ον, έκ β . 750, μετά πολυαρίθμων 
απεικονίσεων σφραγίδων.
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μένας, τής μεσοχρονίου ήμών ιστορίας μετά 
τών αναγκαίων Ιστορικών και νομισματικών 
παρατηρήσεων, παρέχων ούτω έπιφανεστάτην 
ύπηρεσίαν είς τήν γεωγραφίαν, τόν δημόσιοί 
καί τόν ιδιωτικόν βίον τής. βυζαντινής αύτο- 
κρατορίας. Δυσκόλως ήμποροΰμεν νά φαντα- 
σθώμεν όπόσον κοπιώδες υπήρξε τό έργον 
πολλάκις άφιέρωνεν ήμίσειαν ήμέραν δ άκα- 
ταπόνητος ίργάτης διά νά κατορθώση ν άνα- 
γνώση δυσερμήνευτον Ιπιγραφήν σπουδαίας 
τινός βούλλας. Νέας Ιντελώς. τρίβους άνοίγει 
δ ήμέτερος Ιστορικός καί θαυμάζομεν καί κα- 
ταθελγόμεθα δταν βλέπωμεν νά περνούν ένώπιον 
τών δφθαλμών μας ολόκληρος ή πολύπλοκος 
βυζαντινή κοινωνία, ή άλλόκοτος εκείνη αυλή 
τού Παλατιού, οί άριστοκράτικοί οίκοι τού Βυ
ζαντίου, ή πολυποίκιλος ιεραρχία καί οί πολυώ
νυμοι δφφικιάλιυι τού βυζαντινού κράτους, οί 
άφανείς στρατηγοί καί άρχοντες τών επαρχιών 
καί τών θεμάτων τού Βυζαντίου, καί διά πάντων 
τούτων δ άστικός καί εκκλησιαστικός βίος τών 
μεσαιωνικών πατέρων μας. Πόσην ή συλλογή 
αύτη έχει σημασίαν διά τόν βίον καί τήν 
ιστορίαν, μάς έδειξεν δ ίδιος ο συγγραφεύς, ό 
οποίος έγραψε περί έκκλησιών, μονών, παλα- 
τίων και του ίπποδρόμον τής Κωνσταντινουπό
λεως,— περί μνημείων χρησίμιυν διά τήν ίοτορίαν 
τών βυζαντινών θεμάτων, — περί τής Ιξεικονί- 
σεως τής Παρθένον, τον Χρίστον καί τώ ν 'Αγίων, 
μεταχειριζόμενος διά πάντα αύτά ώς πηγάς βυ
ζαντινά σιγίλλια1.

Καί είς τά Σύμμεικτα βνζαντιακής άρχαιο-

’  Τήν ποικίλην σπουδαιότητα τών μνημείων τής με
σαιωνικής μας τέχνης καί τήν ελλειψιν λευκωμάτων 
μέ άπεικονίσεις αυτών εχων ν κ ’  δψιν, έπρότεινεν ό κ. 
Σ λ . διά τοΰ κ Ά .  Φρότιγγαμ εις τό εσχάτως έν Ά θ ή -  
ναις συνελθόν ’Αρχαιολογικόν Συνέδρων, εις τό ό 
ποιον δέν ήδυνήθη νά παραστή, τήν Σ υλλογήν μ νη 
μ είω ν βυζα ντινή ς τέχνης.

2 6 1

λόγιας, είς τά δποια συνήθροισε προηγούμε
νος διατριβάς του, δημοσιευθείσας είς διάφορα 
περιοδικά  ̂ έκτός τών νομισμάτων καί σφρα
γίδων, μάς παρουσιάζει διάφορα κομψοτεχνή
ματα, δπως δακτυλίους ή δακτυλιόλιθους μετά 
παραστάσεων καί επιγραφών ποικίλων, αθύρ
ματα εξέλέφαντος, σταθμά καί διαφόρων ειδών 
μικρά κερμάτια έκ μετάλλου ή έλεφαντόδοντος· 
διάφορα σύμβολα ιδιωτών, εκκλησιών, μονα- 
στηρίων, φιλανθρωπικών ίδρυμάτων, τά όποια 
εχρησίμευον είς διανομάς έλεημοσυνών καί προς 
πιστοποίησιν όφειλόίν. ’ Ιδίως δέ πολυάριθμα 
είναι τά τεχνουργήματα εκκλησιαστικής χρή- 
σεως, όπως τρίπτυχα μέ παραστάσεις αγίων, 
πολυκάνδηλα, σταυροί ποικιλόμορφοι. Περιερ- 
γότατα δ’ είναι τά διάφορα λείψανα άγίων καί 
φνλακτήρια καί αί σφραγίδες Σολομώνος, τού 
μεγάλου μάγου τώ ν ’ Ιουδαίων. Κατά τόν λαόν 
ή άσθένεια είναι έργον κακοποιού δαίμονος, καί 
παύει Ιάν Ιξορισθή δ δαίμων ουτος· δ Σολομών, 
διά τής βαθείας γνώσεως τής μαγείας, άσκεΐ τήν 
επήρειαν τούτην επί τών δαιμόνων τήν πίστιν 
τούτην τοΰ λαού δεικνύουσιν άλλόκοτα ονόματα, 
γράμματα και παραστάσεις άκατανόητοι ¿ζωγρα
φισμένοι επί τών σφραγίδων Σολομώνος.

Είναι πολύτιμα μνημεία Ιστορικά τά μικρά 
ταύτα άλλ’ άψευδή λείψανα τού Ιδιοηικού. βίου, 
τής λατρείας καί τών δεισιδαιμονιών τών Βυ
ζαντινών διά τόν ιστορικόν, δ όποιος, δπως δ 
Γουσταϋος Σλουμβερζέ,κατέχειτόδαιμόνιον τής 
άναπλάσεως τού παρελθόντος, τ’ άσημα ταύτα 
μνημεία γνωρίζουν είς ημάς αυτόν τόν οικογε
νειακόν βίον, αυτήν τήν άλλόκοτον, τήν μυστι
κοπαθή ψυχήν τών μεσαιωνικών μας πατέρων.

Α Δ Α Μ Α Ν Τ ΙΟ Σ  I . Α Δ Α Μ Α Ν Τ ΙΟ Υ  
[ Τό τέλος είς τό προσεχές ]

1 M élan ges d ’archéologie b yzan tin e , έν Παρισίοις 
18υ5, έκ σελ. 350 μετ’ εικόνων.
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"Ολα λευκά κι' δλα άπαλά, .γλνκειά χαρά ατά μάτια : 
Κάμποι, βουνά και ρεματιές, γκρεμνοί και μονοπάτια , 
Καλογραμμένα, σκαλιστά, χυτά, πελεκημένα,
Μ ιας Τέχνης λαμπροφάνταστης μαρμαρωμένη γέννα !
Μ α ξάφνω, την άζιάρδενη σιωπή π ον βασιλεύει,
'Ενός κοράκον πέταμα χαλά και σημαδεύει.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Δ Ρ Ο Σ 1 Ν Η Σ

S U L L Y  P R U U H O M M E

Π Ο Υ  Π Α Ν Ε ;

"0 ο ο ι απ ’ άγάπη πέ&αναν στόν ουρανό δεν π άνε!
Β ράδνα  6 b  elv έκεΐ ξα νδά , ρημιες καί μονοπάτια 
Κ αι μέλι δε δ ά  βρίσκανε σι αγγελικά παλάτια,
Π ου  σαν τό μέλι το ν  φιλιού γλυκό κ εκείνο νάναι.

Α εν πέφτουν και στην κόλασιν, οί φλόγες vd τούς φάνε'
Τ ου ; κάψαν που τους κάψανε δνό  χείλη και δνό  μάτια·
Κ αί τώ ν δαιμόνων οί νυχιες ία  σιήδεια d b  ξεσκάνε 
Π ο ν  ή ζονλεια πρωτοξέσκισε καί τάκανε κομμάτια.

Π ού  π α ν ; Π οια γλύκα, ποιος κανμός π ον ακόμα d b  έγράφη 
— ‘ Α ν  τις καρδούλες πώκλεισαν δέν άλλαξαν οί τάφοι —  
θ ά  ξεπεράση τους καυμούς, τίς γλύκες πώ χουν ζή σει;

Τρομάρες τον  "Αδη κι ούρανοί, σάς έχουνε γνωρίσει! 
Ζώντας εδώ τ  άπόλαψαν εκείνοι, καί πεδαίνει 
Ω ς κ ή ψν%ή τ ο υ ς !  άπ  αύτσύς τίποτε πειό δέν μένει!

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Σ Η Μ Η Ρ ΙΩ Τ Η Σ

Ε Π Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α
E l s  t o r  ιW r a t o r  τ ή ς  ' Α σ π α σ ί α ς  Σ π .  Ρ ώ μ & .

Π αστήν αγύριστη ψυχή ανώφελα δακρύζουν, 
βουβοί εϊναι οί τάφοι, καί οί νεκροί δπίσω  δεν γυρίζουν. 
Τώρα δποΰ ok άγγάλιασεν ή Ατάραχη γαλήνη 
μάταια στόν τάφο σον άντηχονν τά κλάχμστα καί οί δρήνοι. 
0  δρή νος  είναι βέβηλος καί ή ταπεινή μας δλίψη  

δέν φτάνει, ούτε ώ ς αντίλαλος, είς τουρανού τά ύψη.

Ά όή να ι 1905 . Μ Α Ρ ΙΝ Ο Σ  Σ ΙΓ Ο Υ Ρ Ο Σ
Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α  Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Α  Τ Ω Ν  «ΙΙΑ Ν Α Θ Η Ν Α ΙΩ Ν » -  Ν Ι Κ Η  Ε Υ Ρ Ε - 

Θ Ε 1ΣΑ  Ε Ν  Σ Α Μ Ο Θ Ρ Α Κ Η  -  Μ Α Ρ Μ Α Ρ 1Ν Ο Ν  Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο Ν  -  Α Ο Υ Β Ρ Ο Ν



E H A P X IA K A  Δ ΙΗ Γ Η Μ Α Τ Α

Η Α Ν Α Θ Ρ Ε Φ Τ Η
Α '.

Γ 1 σιόρ’ Άντωνάκαινα ή Κιτραμίνα,— Ά ν -  
^ * τζολα τ’ δνομά της, — μέ μιχχ σκουτέλα 
’ςτό χέρι δπου έδερνε τό αυγό για τή σούπα, 
άλλαξε λίγα λόγια βιαστικά μ’  ένα θεληματά- 
ρικο παιδί, ’ςτό κεφαλόσκαλο, κι’ άπό ’κεΐχαρού
μενη , καλοκαρδισμένη, ¿τράβηξε ϊσια ’ςτήν κρεβ- 
βατοκάμερα.

‘Ο σιόρ Άντωνάκης ό Κιτραμής, πού δτι είχε 
γυρίσει άπό τό μαγαζί, Ιξάλλαζε γιά νά χαθηση 
’ςτό τραπέζι.

—:Τά συχαρίκια μου, Άντωνάκη! τοΰ φ ώ 
ναξε άπό τήν πόρτα ή γυναίκα του.

—  Τίεινε πάλι; Μή σού ξεχάραξε1, μάτια 
μου, ή καναβουράτη πουλακίδα;.

— Έ  . κάτι καλλίτερο . .
—  Όπου είνε;
— Μά πες ένα λόγο;!
— Λέγε τό λοιπόν, καί μή μέ γκαστρώνης !
— "Ελα, ή ώρα ή καλή: Έλευτερώθηκε ή 

Κρουσταλλένια, . .
—  Ό ρσε τά συχαρίκια σου ! είπε δ σιόρ Ά ν- 

τωνάκης, με μιά μικρούλα, πολύ φιλική μούντζα 
άπό δυο μόνο δάκτυλα.

Κ’ έπειτα, μέ πολύ σπουδαΐον τρόπο, περι- 
παιχτικό, σά νά ’ντρεπότανε νά δείξη τήν πα
ραμικρή φροντίδα, ρώτησε:

— Και τί παιδί μας έκαμε, ’μάτια μου;
Ή  σιόρ Άντωνάκαινα έδερνε τό αδγό της 

μέ νάζι, καί δέρνοντας δλοένα, επρόφερε γε
λαστά :

— θηλυκό.
—  Ό ρσε καί τά ρέστα! ■"’ώναξε θυμωμένος 

δ σιόρ Άντωνάκης, άνοίγωντας τώρα δλοστρόγ- 
γυλα καί τά πέντε του δάκτυλα.

Ή  Κιτραμίνα Ιξύγ^σε τά μούτρα της. Λίγες 
στιγμές έγινε σιωπή. .'0  Κιτραμής περνούσε τή 
λινή- γιακετόνα τού σπιτιού, καί τό κίνημά του, 
πλατύ καί ζωηρό, συνώδευε τό ρυθμικό καί 
κάπως φουρκισμένο δάρσιμο τής Κιτραμίνας.

—  "Ε , καί τώρα τί κάθεσαι; είπε ’ςτό τέλος 
δ άνδρας. Δεν πας ναύγυκόψης, νά φάμε ’ςτό 
ύστερο, πού έχω καί μία πείνα άβάσταχτη; άπό 
τή χαρά, βλέπεις! ναΐσκε2, μάτια μου!

1 Ξεχαρ&ζει λέγεται γιά τήν κότα, πού πριοτογεννφ
* Ναΐσκε, δσκε καί κάποτε δγιοβ«*=ναί, όχι.

' Atptt$ajutro *rtor η. Βλ. Γά0&ηλ$ττ

— Π άω, γυιέ μου, πάω. . . Μά δός μου 
κδν ένα τάλλαρο νάν τσή στείλω για τό καλό,
—  τσή καϋμένης τσή λεχώνας. .

—  Τί έκαμε, λέει:! ¿προσπάθησε νάντισκόψη 
δ σιόρ Άντωνάκης.

— . . .  Καί κανένα τριπέννι, εξακολούθησε 
άτράνταχτη ή γυναίκα, νά δώσω τοΰ παιδιού 
πού μούφερε τό μαντάτο.

—  Δέν έχω καί νά μή με σκοτίζης! είπε δ 
Κιτραμής, μέ τόν π ιό πεισματικό καί από
τομον τρόπο.

Μά ή Κιτραμίνα, άπό πείρα μακρινή, ήξερε 
πως δ τρόπος αυτός ίσα · ίσα προμηνούσε μιά 
γρήγορη ύποχώρησι. Κι’ είπε σάν βαριεστημένη : 

Έ λα τώρα, κακόρκε1, καί μή με χασο
μεράς !.  . Περιμένει καί τό παιδί ’ςτή σκάλα.

—  Μπά! μπά; Καί πώς δέν τό έμπαζες, μά
τια μου, ’ςτό σαλότο; Καί πώς δέν τό ’κάλεσες 
νά μάς κάμη τό άνόρε νά φάμε μαζί; Γιατί δχι; 
νάν το ταβλοκαθίσουμε κιόλας τό θεληματά- 
ρικο. Ούλα είσαι σύ καπάτσα νάν τα κάμης!

Ή  γυναίκα μιλιά. Έδερνε.
Ό  σιόρ Άντωνάκης έκαμε δυό-τρία σου

λάτσα. "Εβραζε. Έπειτα:
—  ΤΑ ! μέ κακό διάολο έμπλεξα, είπε, καί 

πολύ άργά τό έκατάλαβα. Μονάχα πάρε καί ξε- 
φορτώνου με, νά ζής, χριστιανή τοΰ Θεού, νά
ζΐ)«···

Μέ πολύ βιαστικά κινήματα έβγαλε άπό τήν 
πισινή τσέπη τού πανταλονιού του τή σακκούλα 
του, —  σακκούλα άπό λεπτή κανναβάτσα, έργο 
καί δώρο τής Κιτραμίνας, — έξετύλιξε τό κορ
δόνι, ξεσούφρωσε τό στόμα της καί τήν έχωσε 
’ςτό χέρι του σά γάντι.

— Νά π ά ρ ε ...  πάρε μία ρηγγίνα γιά τή 
λεχώνα. . . πάρε καί ένα. . . ένα μισόφραγκο,
—  δέν έχω, καϊμένη, τριπέννι, — γιά τό παιδί 
ποΰ μάς έφερε τό μαντάτο. "Ελα, γειά σου. . . 
Νά ξέρης όμως πώς είνε τά τελευταία καί τά 
υστερνά, καί τά ούλτιμα ποΰ. . . .

—  Καλά, καλά, τόν άντίσκοψε ή γυναίκα· 
νά φύγη πρώτα τό παιδί, μή σ’ άκούση κι’ δλα, 
καί μοΰ τά λές ύστερα.

1 Κακόρκε, κάίμένε.
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Ή  σιόρ’ Ά νΤ̂ ν^και:ν(1 έπήρε τάδυό άσήμια, 
όχι καί χωρίς ν® Χαά°Υελάση, γιατί δ άνδρας
της, π ρ ο φ α σ ι ζ ό ! · * 8 ™ ?  πώς δέν έχει τριπέννι, 
τής έδινε γιά παιδί τά διπλά Απ’  ο τι τοΰ 
είχε γυρέψει.

Ξαναγύρισε ’ ςτό κεφαλόσκαλο, πάντα μέ τή 
σκουτέλα, παράδωσε τά λεπτά στο παιδί, τό 
φόρτωσε μέ χαιρετίσματα, μ’  ευχές καί μέ πα
ραγγελίες για τήν Κρουσταλλένια, — είμαι βέ
βαιος,.πώς τό παιδί δέν θά θυμήθηκε ούτε τά 
μισά τών μισών,.— καί το εξαποστειλε με συμ
βουλές :

—  Έ λα , άμε στό καλό. . . καί τό νοΰ σου, 
Τζώρτζη μου , ’ςτή ρούγα. . . Νά πάς όσο γλί- 
γωρα μπορείς . . . Νά μή χάσης τά λεφιά. . . 
Καί πάρε, δπως βγαίνεις, τήν πόρτα.

Έπειτα, μόλις καιέβηκε τό παιδί, ήσιόρ’ Ά ν- 
τωνάκαινα έτριξε στό παραθύρι, έσπρωξε τήν 
κάτασπρη φρεσκάδα1 μέτό ελεύθερο χέρι, επρό- 
βαλε, καί άπό κεΐ τοΰ έφώναξε. γιά νά πάρη 
εΐδησι κ’ ή γειτονιά:

—  Νάντσηζήση, παιδάκι μου,νάντση ζήση!
Μ’ αυτό ήταν όλωςδιόλου περιττό, γιατί δ

μικρός μαντατοφόρος, πρίν άνεβή ςτοΰ Κι- 
τραμή, έφρόντισε νάφίση περνώντας *ςτά γειτο
νικά χαμόσπιτα τή ν ο β ι τ ά ,  πώς ή Κρουσταλλέ
νια, ή νειόνυιμη δουλίτσα τοΰ σιόρ-Άντωνάκη, 
¿γέννησε κ’  έκαμε θηλυκό.

Ό  σιόρ - Άν»ωνάκης είχε βγή κ’ εκείνος 
άπό τήν κάμερά του, καί χαϊδεύοντας τά σοβαρά 
μπαρμπετόνια του μέ παράξενο χαμόγελο, είχε 
παρακολουθήσει δλην αυτή τή σκηνή. "Επειτα, 
δταν ή Κιτραμίνα ξαναμπήκε πια γιά ναύγο- 
κόψη, πήγε κι’ αδτός ώςτήν πόρτα τής κουζί
νας, στάθηκε ’ςτό κατώφλι, άκκούμπησε ’ςτόν 

-παραστάτη, σταύρωσε τά χέρια ’ςτό στήθος 
του καί είπε:

—  Μά τό ναίς, είνε νά ξεραίνεται κανένας 
άπό τά γέλια μέ σένανε!

Κ έγέλασε δυνατά καί άγαθώτατα.
—  Μά τίκάνω ; διαμαρτυρήθηκε ή Ά ντω- 

νάκαινα, Ινφ ετοίμαζε δλοένα τή σούπα, μέ 
τήν άδέξια βοήθεια τής μικρής δούλας, τής 
Διαμαντίνας, ποΰ είχε διαδεχθή ’ςτό σπίτι τήν 
Κρουσταλλένια. — Μηγάρις κάνω κανένα κακό;

Ό  σιόρ - Άντωνάκης ¿σοβαρεύτηκε.
—  Κακό δέν κάνεις, τήςάποκρίθη, μά κά

νεις αστόχαστα. Έσένανε, ψυχή μου, σοΰ φαί
νεται πώς τά τάλλαρα τά γεννάνε οί κόττες, 
δπως τ’ αύγά σου. Έ τ σ ι έ ;  Δέ συλλογιέσαι,

1 Φρεσκάδα, τέντα.

παναπή, καί τά γεράματα. . .Ό τ ι  έχουμε καί 
δέν έχουμε, νάν το μοιράζουμε άπό ζώντας 
’ςτόν κόσμο, δεξιά καί άριστε^α. Καί έπειτα; 
ποίος θά μάς κυττάξη εμάς; Τά παιδιά μας; 
Δέν έχουμε! Οί ξένοι; Ναί, περίμενε νά ξη- 
μερώση!

Κ’ ή Άντωνάκαινα ’ςτή δουλίτσα :·
—  "Ελα, Διαμαντίνα, μή στέκεσαι καί μήν 

άκοΰς. . . ’Ανακάτωνε νά σοΰ ρίχνω εγώ, ανα
κ ά τω ν ε !... γειά σ ο υ !. ,  ( ’ςτόν Άντωνάκη:) 
"Αφισέ με τώρα, χριστιανέ μου, μή μοΰ κόψη 
τ ’ αύγό καί πετάξουμε τή σού π α ,— τέτοια 
σούπα. . . βωϊνό, χοίριο, ρίζι, αύγολέμονο. . . 
ποΰ θάν τήν τρώς καί θά δοξάζης τό Βασιλέα 
τοΰ Κόσμου ! . .  Εκείνο νά λές! ' * -

—  Λέω έκεΐνο, μά λέω καίτοΰτο. Έφτοΰνα 
ποΰ μοΰ πήρες μέτέτοια γαλιφία1 τώρα-τώρα, 
— στό λέω καί γράψε το, —  ήτανέ τά υστερνά. 
Πάει. έφινίρισε. Κρουσταλλένια δέ θέλω νά 
ματακούσω. Τήν είχα στό σπίτι μου, πηλειό2 
σά θεγατέρα παρά σά δούλα, δεκατέσσερα 
χρόνια κ’ έφτά μήνες, ναί ή όχι; Τήν ¿καλο
πάντρεψα μ' ενα τίμιον άνθρωπο καί δου- 
λευτή, καρρολόγο π’ ούτε ’ςτόν ύπνο τση δέν 
τόν είδε, ναί ή δχι; Τσή έδωσα πενήντα κο- 
λοννάτα παραπάνω άπότσού μισθούς τση, πα
ναπή, καί τά ροΰχα τση, ναί ή όχι; Τσού 
¿χάρισα γιά νά κάθουνται τό σπιτόπουλο ποΰ 
είχα — γιατί δέν τώχω πηλειό,—'ςτήν Αγία 
Μαρίνα, ναί ή δχι; Τσού ¿στεφάνωσα μέ τά 
ϊδια μου τά χέρια, μέσα ’ςτό σαλότο τον σπιτιού 
μου. μέ δύο παπάδες, μέ διάκο καί μέ τρεις 
ψαρτάδες, ναί ή δχι; Τσή έστειλα ’ςτή γέννα 
τση, γιά τό καλό, μία ρηγγίνα, ξέχωρ’ άπό τά 
συχαρίκια τού παιδιού, — ψυχή μου ! γιά συχα
ρίκια ήτανε! — ναί ή δχι; Έ ,  σώνει κι’ δλας· 
δ,τι ήτανε, τώκαμα καί μέ τό παραπάνου. Δέ 
θέλω νά ματακούσω ούτε γιά Κρουσταλλένια, 
ούτε γι’  άντρα τση, ούτε γιά παιδιά τση — (καί 
μάλιστα θηλυκά). — Τ ’ άκουσες, Α ντζολα ; Στό 
λέω γιά πάντα: νά μή μοΰ τή ματαμελετήσης 
άλλη βολά, γιά μά τόν "Αγιο Διονύσιο, θά γέ· 
νουμε άπό δεκατέσσερα χωρία!

Έ δώ  ό σιόρ-Άντωνάκης, δν καί δέν.τόν 
έβλεπε ή "Αντζολα, γυρισμένη κατά τό τζάκι, 
έκαμ’ ένα μεγάλο καί φοβερό σταυρό.

Ή  "Αντζολα ’ςτή δουλίτσα:
—  Μ ή! μήν άνακατόνης, μωρή, μέ τέτοια 

φούρια ! Τί έπαθες; Μή σέ πήρε καί σέ σήκωσε 
ή χαρά, καθώς άκουσες τά τί έκάμαμε γιά τήν

4 Γαλιφία, κατεργαριά
2 πηλειδ καί ίτονλειό, πλιό, πιό.
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Κρουσταλλένια; Έ γνοια σου, θα ί'ρθη και σέ- 
νανε ή άράδα σου, — καλή νά είσαι μοναχά 
κθΜ>θυλεύτρα, σαν εκείνη, καίνάχη την ύγειά 
τον- ό  άφέντης σου !

Ή 1 δουλίτσα κατακοκκίνισε. Ή  Ιδέα μάλι
στα πώς μπορούσε νά ελθη ’ μέρα νά κάμη κι’ 
αύτή κανένα θηλυκό, τήν ¿ντρόπιαζε πολΰ, δώ
δεκα χρονώ πονηρεμένη κοπελίτσα τής χώρας. 
Ό  σιόρ-Άντωνάκης δμως άναψε καί κόρωσε:

—  Νά κατάπιής τή γλώσσα σου, κακοχρο- 
'όχης, Άντζολά μου! Όρίστ1 εκεί! που σοΰ 
φάνηκε, παναπή , πώ; θάρχινίσω ντά - κάπο τα 
Τδια!. .  "Ετσι έ ; δεν Ιχρόνιασε ακόμα ή άλλη, 
καί μούβαλες ’ςτό νοΰ σου νά παντρέψης κ’ 
ετούτη δώ.

—  Τ σλάκ !.. τσλάκ! άποκρίθηκε ή παχειά 
σούπα, καθώς ¿χυνόταν άπό τό τσουκάλι ςτή 
σουπιέρα. Ή  Άνιωνάκαινα μιλιά.

—  Κύτταξε καλά, κακομοίρα μου, νά μήν 
άσηκώσης άδικα τά μυαλά τσή ξένης κοπέλλας, 
κ* εγώ δέν ϊήν έχω γιά παντρεία- τάκους; ’Εγώ 
τήν Ιπήρα ’ςτό σπίτι μου γιά νά μέ δουλεύη, 
κ’ έτσι μας βαρεθή ή τή βαρεθούμε, θάν τσή 
δώσωτά λεφιάτση νάκοπιάση ’ςτό καλό. Τάκους;

— Βάρδα! τόπο!! φώναξε ή Άντωνάκαινα, 
καί πέρασε θριαμβευτικά άπό δίπλα του, καί 
βγήκε κρατώντας τήν άχνιστή σουπιέρα μέ τά 
δύο της χέρια. Χωρίς άλλη λέξι, τήν επήγε τρε
χάτη’ςτήν τραπεζαρία— τήν έκαιγε, φαίνεται, 
κιόλας,— καί τήν απίθωσε ’ςτό στρωμένο τραπέζι 
καταμεσίς. Ό  σιορ Άντωνάκης άκολούθησε τη 
γυναίκα του φυσώντας καί μουρμουρίζωντας.

Καθήσανε σέ δυο άνχικρινές θέσες τού μι
κρού τραπεζιού. Τά πιάτα τους είχαν φτάνω, 
μέ θαλασσί χρώμα, τή ζωγραφιά τού Κανάρη, 
καί τά μαχαιροπήρουνά τους είχαν χερούλια άπό 
κόκκαλο, κιτρινισμένο άπό τήν πολυκαιρία.

—  Τώραήσυχία! είπε ή σιόρ’ Άντωνάκαινα. 
Καλά, καλά, τάκουσα ούλα, σώνει. . . Νάχουμε 
τέτοια μανέστρα καί νάν την τρώμε μέ μουρ
μούρα καί φαωμάρα, εϊνε άμαρτία κι’  άπό τον 
αφέντη τό Θεό. Σώνει, Άντωνάκη μου, νά ζής.

Τού ¿κένωσε. Έκένωσε καί γιά τόν ¿αυτό 
της, καί γιά τή Διαμαντίνα. 'Επειτα γέμισε 
άλλα δύο πιάτα, καί τά έστειλε μέ τή δουλίτσα, 
τό ένα ’ ςτή διπλανή γειτόνισσα, τή φτωχούλα, 
πού βυζαινόταν’ ή καψερή κ’ είχε ανάγκη άπό 
αοοτάντζα, καί τό άλλο σέ μια στραβή γρηά, πού 
καθότανε, «έρμη καί σκοτεινή», ’ςτόν παραπάνω 
δρόμο καί ζοΰσε άπό τήν Ιλεημοσύνη των χρι
στιανών. Αύτηνής τής έστελνε σχεδόν καθεμέρα.

—  Μ οίραζε!., μοίραζε!., μ οίραζε!.. I-

μουρμούριζε δ σιόρ-Άντωνάκης, κατευχαρι- 
στημένος, δν δχι άπό τά ψυχικά τής γυναίκας 
του, βέβαια δμώς άπό τή σούπα της.

—  Ά φ οϋ  τώχω, γιατί δχι;
—  Ναΐσκε! άφοϋ τώχεις. . .
—  Τρεις νομάτοι είμαστε ’ςτό σπ ίτι.. . Τί 

νάν τή κάμω τόση μανέστρα; Νά την πετάξω 
ήθελες; ή νάν τη φυλάξω γιά τό βράδυ νά γένη 
πήττα;

—  Πώς δέν έστερνες, μάτια μου, κανένα 
πιάτο και τσή Κρυσταλλένιας ;. .

—  Μπα! δς τήν είχα.πήλειο κοντά, καί θάν 
τσή. έστερνα όπως μέ βλέπεις καί σέ βλέπω. 
"Οχι, ψέματα!. . ’Αλήθεια ομως, τζά καί τήν 
έμελέτησές, δέν είξέρεις μέ τί εήκολίά πού έλευ- 
τερώθηκε ή καϊμένη!. .

—  Έ τσι έ; χαίρουμαι πολύ.
—  Φαντάσου! τήν αυγή. τρεις ώρες το’ ήμε

ρός1, τήν έπιάσανε οί πόνοι, καί ’ςτσί πεντέ- 
μισι έγέννησε.

—  Μ πράβο!;
—  Ναί, μά τόν άγιο Λεύτερη !
—  Έ ,  τώρα νάν τσή ζήση. . ,Είνε. γυιέ μου, 

τίποτσι άλλο;
Ή  Άνιζολα ¿χαμογέλασε μέ μεγάλο νόημα:
— Έ ,  γυιέ μ ο υ !.. Είνε ακόμα καί κάτι 

άλλο.
—  Σά νά λέμε; . .
—  Τά γεννητούρια οί χριστιανοί τά βαφτί

ζουνε, Άντωνάκη μου, τά βαφιίζουνε. . .
—  Μ πράβο;! Ά ς  εύρη κ’ έκείνη κανένα 

χριστιανό νάν τσή τό βαφιίση. Ά δ ά  είπα εγώ 
νά μείνη άβάφιιστο, σάν δβραιόπουλο;

Καί καθώς ή Άντζολα σιωπούσε:
—  "Η μήν ήθελες καί νάν τσή τό βαφτίσω 

έγώ;
Ή  "Αντζολα, έκεΐ --που έκοβε τό βραστό, 

έκούνησε τό κεφάλι της άμφίβολα * καί δχι έλεγε, 
καί ναί.

—  Ά ,  γιά νά σού πώ ! ¿φώναξε ό άνδρας· 
νά μή με σκοτίζης!! Έ γώ  δέν είμαι πηλειό χρι
στιανός- είμα· τούρκος, είμαι όβραΐος, τάκους; 
Έ γώ δέ βαφτίζω αλί.ο2 παιδία, τάκούς;

—  Μή βλαστημφς, Άντωνάκη μου, ούτε 
γιά μπαρτζολέττα. . .  "Ακου έκεΐνο πού σού λέω 
κ’ έγώ. Μία βολά πού τσοί ¿στεφάνωσες, πρέπει 
νάντσού βάφτισης καί τό πρώτο τους παιδί."Ετσι 
είνε τό σύστημα τό θεϊκό. Έπειτα, γιά τδλλα

1 Στή Ζάκυθο, ό  λαός μετ(>φ τις ώρες της ημέρας 
άπό τήν ανατολή, καί τής νύκτας άπό τή δύσι τοθ 
ήλιου. Τ ό μεσημέρι ϊΐνε ¿ξη, τό  βράδυ είνε δώδεκα.

* Ά λ λ ο , πιά.
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παιδία, είσαι νοικοκύρης νά κάμης δ,τι θέλεις.
—  *Α ! ά ! ούρλιασε ό σιορ Άντωνάκης- μή 

θά μοϋ ’πης τώρα πώς είμαι ύποχρεωμένος νάν 
τσού βαφτίσω καί οϋλη τή μονλαρία πού θά 
έβγη άπό κεΐ* μέσα, δση κι’ αν είνε;

—  Μά δχι, παιδί μου, δχι, δχι! Τό πρώτο, 
σοΰ είπα, τό π ρώ το .. ."Υστερα είσαι νοικο
κύρης. . .

—  Παναπή τώρα δέν είμαι, έ; Μέ τό νοΰ 
σου πάντα! Λοιπόν μάθε πώς είμαι νοικοκύρης 
καί τώρα, καί ύστερα, καί πάντα. Παιδί τσή 
Κρουσταλλένιας σου εγώ δέ βαφτίζω. . . καί 
μάλιστα θηλυκό. Ν ά, γιά τάλιγώτερα. Καί νά 
μοΰ κάμης τή χάρι νά μάφίσης ήσυχο, νά μή 
βλαστημήσω καί ’ςτ’ άλήθεια, καί νά μή γένη 
μέσα μου ή μανέστρα ξύδι καί χολή. Ά !

—  Μά τό πρώτο, Άντωνάκη μου, μοναχά 
τό πρώτο!. .

Ό  σιόρ Άντωνάκης άγρίεψε. Μέ τό γρόθο 
του Ικτύπησε τό τραπέζι δυνατά, καί κάτι 
¿μουρμούρισε, πού ή "Αντζολα τό πήρε γιά 
βλαστήμια φρικτή.

— Καλά, είπε φοβισμένη· δέν είνε τώρα χρεία 
να συγχυστής- τό παιδί τό βαφτίζω Ιγώ μέ τά 
σπαράνια 1 μου!

Ό  σιόρ Άντωνάκης εψευτογέλασε.
—  Χ μ ! μάτια μου, άπό κείνες είσαι, πού 

κάνουνε σπαράνια!.. Τρουποχέρα!. . Άκοΰς 
¿κεΐ! Θά πάη δύο χρόνων τό παιδί, και ακόμα 
θά είνε άβάφτιστο, σάν εκείνου πού εφύλαε 
τό γυιό του νάντονε βαφιίση ςτήν 'Αγία Σ ο 
φία, σά θά ματαπαίρναμε την Πόλι. Δέ μέ συ- 
χωρφς; Χ ά , χά, χά ! .  . Ά ς  γελάω κάνε!

—  "Εγνοια σου! . .  "Αλλη κουβέντα τώ ρα ! .  .
Τήν άνακωχή αύτή τήν Ιπρότεινε ή "Αντζολα

ή "δια, σίγουρη πιά πώς ή δουλειά της είχε 
φθάσει σέ καλό σημείο. Προς τί νά παρατεν- 
τόνη τό σχοινί; Στο τέλος μπορούσε νά κοπή 
καί νά θέλη πάλι καινούργιες θηλειές.. .

Τόν άφησε λοιπόν ήσυχο τόν άντρούλη της, 
ώς τήν ώρα ποΰ ¿φόρεσε ώμορφα - ώμορφα τήν 
πλαιύχειλη ψάθα του, γιά νά γυρίση ’ςτό μα
γαζί. Έκεΐ, στο κεφαλόσκαλο, κατά τή συνή
θειά της, τόν ¿κράτησε κάμποση ώρα, γιά νά 
τόν ξεβουρτσίση, νά τόν σιάξη, νά τόν καμα- 
ρώση, κι’ δν θέλετε, μέ τήν πρόφασι πώς ξε- 
χειλόνει άπό πίσω τό σακκάκι του, νά τόν χαϊ- 
δέψη λίγο ’ςτούς ώμους καί ’ςτήν πλάτη.

—  Φτάνει τώρα, γυιέ μου ! καλός είμαι! τής 
έλεγε ό σιορ Άντωνάκης, αλλά χωρίς νά φεύγη,

1 Σπαράηα, οικονομίες.

γιατί να λέμε τήν αλήθεια, καί ή τάξι ςτά ρούχα 
τού άρεσε, καί ή άγάπη τής γυναίκας του δέν 
τόν ¿πείραζε. Έκαμε μάλιστα τό νάζι νά της 
πή, ετσι σάν αηδιασμένος:

—  Πούφ! καί τσή γρήας τά κανάκια, σά 
νερόβραστα σπανάκια !. .

—  Καί τον γέρον λέει τό τραγούδι! διόρ
θωσε αμέσως ή σιόρ’ Άντωνάκαινα.

— Μά καί τού γέρου, ψυχή μου, καί τού 
γέρου. . . Μηγάρις είπα εγώ πώς τά δικά μου 
είνε σάν παοιίτοο ντί μακαρόνι;

Έγελούσαν σάν παιδιά. ’Σ  αυτό τό άνα- 
μεταξύ, ή "Αντζολα έδωσε ’ςτόν Άντωνάκη τις 
άτελείωτες παραγγελίες της γιά τό βράδυ, καί 
’ςτό τέλος, σά νά τό θυμήθηκε άξαφνα, τού 
είπε:

—  ’Αλήθεια. .  . τό κοντόβραδο, μέ τό σπερνό, 
εγώ θά ξεκινήσω αγάλι - γάλι καί θά πάω νά 
ίδώ τήν Κρουσταλλένια.

Ό  σιόρ-Άντωνάκης έκαμε νά φύγη. Ή  γυ
ναίκα του τόν ¿κράτησε άπό τό μανίκι:

—  Καί ποΰ είσαι, στο λέω γιά νάν τό ξέρης 
καί νά μήν έχουμε ντράβαλα: θάν τσή ’πώ πώς 
θάν τσή τό βαφτίσουμε. . .

Ό  σιόρ Άντωνάκης άποτράβηξε μέ ορμή τό 
μανίκι του, κ’ ερροβόλησε τή σκάλα σάν νάτόν 
κυνηγούσαν.

—  Έ ,  στάσου ! ποΰ είσαι;, μά μή φεύ- 
γης I Άντωνάκη! έχω νά σού ’πώ καί κάτι 
αΧΧο. . .  ψτ ! ψτ!

'Ο  Άντωνάκης τό πίστεψε, καί πριν άνοιξη 
τήν ¿ξώπορτα, στάθηκε καί σήκωσε τήν κεφάλα 
του πρός τά κάγγελα τής σκάλας. Ά π ό  κεΐ 
σκυμμένη ή Άντζολα, τού ¿σφύριξε:

—  Νά σού ’π ώ . Ά νίσως καί θά ψωνίσης 
απόψε τά βαφτιστικά, κύτιαξε καλά, τή μπα
τίστα γιά τό φωτίκι νά τήν πάρης άπό τού Γε- 
ρόλυμου, γιατί δ Μωραΐτης δέν έχει καλή- καί 
τό σταυρό άπό τό χρυσικαρεΐο τού Μπελαμόρε. 
"Ακόυσες;

— Ναί, ναί, ακόυσα! άποκρίθηκε άπό κάτου 
δ Άντωνάκης, μέ ηρεμίαν άνθρώπου άπελπι- 
σμένου δλότελα. Άκουσα, καί καθώς καταλα
βαίνω, δέν είσαι καλά, γυναίκα, δέν είσαι κα
θόλου καλά. . . ’ Απόψε νάβάλης μπότσες είς 
τά πόδια καί άβδέλλες εις τά ριζαύτια, μήπως 
καί σοΰ κατεβή τό αίμα άπότό κεφάλι και ήσυ- 
χάσουμε. Γιατί ¿σύ, παιδί μου, είσαι μουρλή, 
μουρλή! "Ε ποΰ στο είπα!

Καί χωρίς νάκούση άλλο, δ σιόρ Άντωνάκης 
άνοιξε τήν πόρτα καί βγήκε ’ςτό δρόμο κατα- 
φουρκισμένος.
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. . . Τό βράδυ Ιγύρισε ’ςτό σπίτι, λίγη ώρα ’ςτά γέλια, καί πές. μου καλλίτερα ποιος άπό 
αφού εγύρισε κ’ ή γυναίκα του από την Ιπίακεψι τσοί δυο μας θάν το βάφτιση

—  ’ Εγώ, ψυχή μου, εγώ. ΤΑ  ! θέλω νάντό
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της Κρουσταλλένιας. Ή ταν ροδοκοκκινος κάι 
χαρούμενος. Κρατούσε ένα μικρό πακέτο άπό 
κίτρινο χαρτί, δεμένο μέ τριανταφυλλιά κορδε- 
λίτσα. Και τό πέταξε ’ςτήν ποδιά τής Άντζο- 
λας χωρίς λέξι.

— Ή  φανέλλα πού σοΰ εΐπα, εινε;
— Καλέ ποια φανέλλα;. . . “Ανοιξε το, γιαμά, 

νά ξεστραβωθής! .
— Μ πα! Μπα! έκαμε ή σιόρ’ Άντωνάκαινα 

μόλις εξετύλιξε τό πακέτο.
—  Τίστα! πές, γιαμά, και τό ρέστο! φ ώ 

ναξε δ Κιτραμής.
—  Ναί, ή μπατίστα γιά τό φωτίκι. .
— « Ναί, ή μπατίστα γιάτό φωτίκι» ξαναπε 

κ’ εκείνος, περιπαίζωντας τή φωνή τής γυναί
κας του· άμή τί έλεγες, μάτια μου; Πώς θά 
επερίμενο τά απαράνια τά δικά σου, καί θά- 
φινα τό ξένο παιδί νά γεράση άβάφτιγο-, Έ ;. . 
Γιά ϊδές τώρα κι’ άπό δ ώ !

Κ’ έβγαλε ενα κουτάκι πέτσινο, μέ τή μάρκα 
του χρυσικοΰ Μπελαμόρε, τό άνοιξε, καί ’ςτά 
σπιθόβολα μάτια τής σιόρας Άντωνάκαινας 
ελαμψε ένας ώμορφος σταυρός άπό σμαλτω- 
σμένο χρυσάφι, στολισμένος μέ μαργαριτάρια 
καί περασμένος σέ χρυσή άλυσιδίτσα, πλούσιος 
καί κομψός.

—  Σάρέσει γιαμά;
— Μάρέσει. . .  μά. . .  μπορούσε νά είνέ καί 

πήλειο σέμπλιταες. . .  γιατί , νά πετάξης άδικά 
τόσα λεφτά;

— Ό ρίστε! δρίστε! εφώναξε ό σιορ Ά ντώ- 
νήκηςψευτυθυμωμένος. Θά μέ βαργομήση τώρα 
ή κυράτσα Αντζολα, πώς πετάω λεφτά!. . 
Σπαρανιάρω; δέ σάρέσει- ξοδεύω; δέ σάρέσει. 
Έσένανε, ψυχή μου, 5έν σέ βρίσκει κανείς!

— “Α ς είνε! τήν ΰγειά σου νάχης καί νά 
ξοδεύης.

—  "Οσκε, θά σέ ρωτήσω! λες καί τού λόγου 
σου ξεδουλευεις τά λεφτά. . ’Εγώ είμαι δ νοι
κοκύρης καί κάνω δ,τι θέλω, καί όί δέ σάρέοη, 
νά κάμης τήν άναφορά σου ’ςτό Μέττιλα! ι.

— νΑς τα τώρα, είπε ή Αντζολα σκασμένη

~ ΜίιιιΧα. τό άγαλμα τοΰ άγγλου αρμοστή 
Μαίτλανδ- .‘ς αύτο παραπέμπουν οί αστείοι ζακμάινοΐ 
όσους κάνουγ άπρεπα παράπονα,

βαφτίσω εγώ γιά νάν τοΰ βγάλω τό χρυσό σου 
όνομά: Βαφτίζεται ή δούλη τοΰ θεού ’Αγγε
λική. Ά !  οΰλα κι’ ούλα, μά σέ τούτο επιμένω. 
Μοναχά, γιά νά μή γένεται μισκονλιο καί συγ- 
χυσι ’ςτό σπίτι, ιή φιότσα1 μου ιθάν τηνε λέω 
.Άντζολίνα. . . Τοΰ λόγου σου "Αντζολα. . . 
έκείνηνε Άντζολίνα . . τήν άφεντιά σου Ά ν ·  
τζολα. . . πινομή τση Άντζολίνα. Πάει καλά! 
Τώρα, αν δεν τήν έπάντρεψες ακόμα καί βρέ- 
σκεται ’ςτό μαγερεϊο, κράξε τή Διαμαντίνα νά 
φέρη εκείνα τά ραδικοβλάσταρα, γιατί πεινάω 
πού δέ σέ βλέπω!

Φαιδρότατος ’ςτό βραδυνό τραπέζι δ σιόρ Ά ν - 
τωνάκής; άφοΰ ετράβηξε καί κάμποση βερντέα, 
—  άσπρο γλυκόπιοτο κρασί,— θυμήθηκε τό 
σχετικό τραγούδι, καί τό τραγούδησε μέ περι- 
πάθεια, πού προσπαθούσε νά τήν κάνη κωμική:

Μά γώ γιά τήν άγάπη σου καί τή γλνκότητάσον,
μπίο - μπό ! .  .

θενά βαφτίσω ένα παιδί νά βγάλω τδνομά σον.
μπίο - μπό ! .  .

Τό βάφτισα καί τοϋβγαλα, "Αντζολα, τδνομά σον, 
Μά οντε ’ς-ά κάλλη σονμόιααε, οντε καί ’ςτήν

[ καρδιά αον.

"Επειτα τό εσχολίασε:
— "Ας εΐνε, είπε- δσο γιά τά κάλλη δεν εινε 

κανένα δύσκολο νά σοΰ μοιάση · γιατί νά λέμε 
τήν άγι' αλήθεια, καί ή μάνα τση εΐνε πολύ 
ώμορφη, καί δ πατέρας τση δεν πάει παρακάτου. 
Μάδσογιάτήνκαρδίά . . νάν τά λέμε καινάμήν 
ξεροκοκκινίζουμε. . .αδύνατο μού φαίνεται!. .

Κ ’ εξακολούθησε τώρα πολύ σοβαρός, μέ 
συγκίνησι πού έκανε τή φωνή του νά πνίγεται:

— Γιατί τήν καρδιά-τή δική σου, "Άντζολά 
μου, στοχάζουμαι, σπάνιο πράμα νά τήν έχη 
άνθρωπος γεννημένος. . Εΐσαι καλή γυναίκα 
Ισΰ, δσο δύνεται καλή. . . εγώ εΐμαι κακός, καί 
κάθε τόσο σέ μαρτουρεύω.

— Κακός! είπε τότε ή 'Αντζολα σχεδόν άπό 
μέσα της. Μακάρι νά ήταν έτσι ουλ’ οί κακοί 
τού κόσμου!
["Επεται συνέχεια | Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ  3 Ε Ν 0 Π 0 Υ Α Ο 2

1 φιότοα, βαφιισχικι«
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Ο  Ν Ε Ο Σ  Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  Τ Η Σ  Δ Α Ν ΙΑ Σ  Φ Ρ Ε ΙΔ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ  Η ' .

Τ Ο  Μ Ε Λ Λ Ο Ν  Τ Η Σ  Α Γ Ω Γ Η Σ
ΑΙ ΤΡ ΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗ Σ ΑΓΩΓΗΣ

Έ άν δι’ ενός βλέμματος περιλάβωμεν τήν 
παιδαγωγικήν Ιξέλιξιν διά μέσου τών φάσεων 
τής κοινωνικής άναπτύξεως, θά ίδωμεν τήν 
άγωγήν περιοριζομένην κατ’ άρχάς καί επί μα
κράν χρόνον είς τήν άπλήν έκγύμνασιν διά την 
έκτέλεσιν τών άπαραιτήτων άναγκών. "Οταν

* Die Erziehung, von Letourneau. Leipzig G. 
Gôschen’she Verlangshandlung 1902. — ϊόιμπερά 
σματα τοΰ τελευταίου κεφαλαίου.

αργότερα διά τών καταλλήλων άσκήσεων, τών 
προσπαθειών, τής μνήσεως έπιζητεΐται ή ένί* 
σχιισις τής θελήσεως, ή άγωγή, έως τότε άπλώς 
φυσική καί βιοτεχνική, λαμβάνει διεύθυνσιν 
ήΰικήν. Τέλος δταν ή θρησκεία έγεινε δύνα* 
μις, δταν Ιτέθησαν αί βάσεις τών επιστημών, 
Ιδίως δταν ή φιλολογία καί αί τέχναι έλαβαν 
μεγάλην άνάπτυξιν, ή άγωγή μεταβάλλεται καί 
γίνεται επί μάλλον καί μάλλον πνευματική. Αί 
τρεις αύταί στάσεις, φυσική, ηθική καί πνευμα
τική, άνταποκρίνονται πρόςτήν άνάπτυξιν τοΰ ά-
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τόμου διά μέσου της ζωής της άνθρωπότητοζ, διά 
μέσου των αιώνων καί παρουσιάζουν τάς τρέϊς 
μεγάλας κατευθύνσεις τής παιδαγωγούς.

Τό ζήτημα είνε με ποιον σκοπόν καί μέ 
ποιον πνεύμα πρέπει νά παιδαγώγηθή τό σώμα. 
ή καρδία καί ή διάνοια. Ή  άπάνιησις ποικίλ
λει άναλόγως του βαθμού και τοΰ είδους του 
κρατούντος πολιτισμού. Οδτω, πολιτισμός βασι
ζόμενος έπΐ τοΰ πολέμου υπαγορεύει τάς σω
ματικός άσκήσεις καί μετατρέπει την αγωγήν 
είς στρατιωτικήν θητείαν. Πολιτισμός ποτισμέ* 
νος βαθέως μέ θρησκευτικόν αίσθημα θά άπο- 
βλέψη είς τόν άσκητισμόν, ένφ πολιτισμός έκ- 
λεπτυσμένος ύπεράνω δλων θά θέση τήν καλ- - 
κιτεχνικην, την φιλολογικήν, τήν επιστημονικήν 
και τήν φιλοσοφικήν Ικπαίδευσιν. Ή  πρώτη 
δθεν φροντίς τοΰ παιδαγωγού είνε νά καθο- 
ρίση άκριβώς τόν Ιπιζητούμενον σκοπόν.

Ο ΣΚ ΟΠ Ο Σ ΤΗ Σ ΑΓΩΓΗΣ

Πρέπει, έχ συμφώνου μέ τόν Έ ρβερτ Σπέν- 
σερ, νά περιορίσωμεν τάς παιδαγωγικός αξιώ
σεις εις τοιαύτην προπόνηον» τοΰ παιδίον, ώστε 
νά τό προσαρμόσωμεν μέ τήν ζωήν, ή όποία 
τό άναμένει; επομένως νά τό έξασκήσωμεν 
ήσύχως είς τήν δουλείαν έάν όφείλη νά είνε 
δούλος; Πρέπει νά έντείνωμεν τήν προσοχήν 
δπως μή σχηματίσωμεν ανθρώπινον ον ιδεώ
δες, όποιον δεν ήθελεν άνεχθή ή κοινωνία, 
είς τούς κόλπους τής δποίας θά  ζήση; Πρέ- . 
πει νά θεωρήσωμεν τήν σκληρότητα των γο
νέων προς τό τέκνα των ώς σωτηρίαν προ- 
πόνησιν διά τήν κτηνωδίαν τού. κόσμου; 
Τότε τό έργον τού παιδαγωγού γίνεται ούχί 
άπλούν άλλα καί πολύ περιωρισμένον. Βεβαίως 
δεν'πρέπει νά παραβλέψωμεν εντελώς τό πρα
κτικόν μέρος τής άγωγής, τό μέρος τοΰ άπαραι- 
τήτου ούτιλιταρισμού. Άναμφιβόλως πρέπει 
νά ήμπορή νά ζήση ό άνθρωπος, άποτελών 
μέλος τής κοινωνίας, πρέπει δμως επίσης νά 
βλέπη τάς άτελείας *αί τά έλλαττώματα καί νά 
Ιργάζεται διά τήν διόρθωσίν των, διότι, με 
τόν κίνδυνον τού έκφυλισμού, όφείλει άδιακό- 
πως νά προοδεύη μία κοινωνία.

Σήμερον πρέπει ή παιδαγωγική νάάρκεσθί) 
δπως, μή παραμελούσα τάς μεγάλας Ιδιό
τητας τού άνθρωπίνου δντος καί έμπνεομένη 
έκ τής πείρας, προσδώση είς έκαστον άτομον 
τήν πλήρη φυσικήν, ήθικήν καί διανοητικήν 
άνάπτυξίν του, ώστε νά καταστή τούτο ρω- 
μαλέον, καλόν καί νοήμον, έφ’  δσον τό Ιπιτρέ- 
πει δ ϊδιος αύτοΰ δργανισμός.

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΙΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

Αί άρχαΐαι κοινωνίαι, καί Ϊδίως ή Ελλάς 
καί ή ’Ρώμη, απέδωσαν πάντοτε μεγάλην ση
μασίαν είς τήν φυσικήν άσκησιν, τήν δποίαν 
μόνον αί ασκητικοί θρησκεϊαι κατέρριψαν. 
Προέχει είς τούτο é  χριστιανισμός, δ  όποιος 
άνύψωσεν είς δόγμα τήν περιφρόνησιν τής μυϊ
κής δυνάμεως καί τής καλλονής. Ή  άνθρω- 
ποκτόνος αυτή άποψις έπεκράτησεν είς τήν 
παιδαγωγικήν καθ’ δλον τόν μεσαιώνα· σήμε
ρον άκόμη εις τήν Γερμανίαν καί τάς λατινι
κός χώρας επιδρά είσέτι Ιπί τής άγωγής. *Η 
Αγγλία καί ή Αμερική είχαν τήν επίνοιαν νά 
άπαλλαγούν, καί δ Έ ρβερτ Σπένσερ διετύπωσε 
τήν κρατούσαν είς τόν τόπον του γνώμην εί- 
πών ·. « 'Ο  πρώτος δρος τής ευδοκιμήσεως είς 
τόν κόσμον τούτον είνε νά είνε κανείς καλάν 
ζώον καί δ πρώτος ορος τής ευημερίας είνε τό 
έθνος νά άποτελήται από καλά ζώ α». Είς τήν 
Αγγλίαν έκτιμώνται πολύ τάάθλητικά παίγνια, 
αί φυσικαί άσκήσεις, ιδίως είς τά κολλέγια καί 
τά πανεπιστήμια. Κάθε φοιτητής είνε μέλος 
γυμναστικού συλλόγου, καί οί καθηγηταί αυτοί, 
δσοι ειμπορούν νά εκγυμνάσουν, δέν παραλεί
πουν νά προσθέσουν είς τούς τίτλους των τό 
έπίθετον athletic. 'Εκτός τούτου τά καταστή
ματα τής δημοσίας έκπαιδεύσεως είς τήν ’Α γ
γλίαν, σχεδόν δλα, είνε είς τάς έξοχάς, είς τοπο- · 
θεσίας ύγιεινάς, δπου καθέν τούτων σχηματί
ζει μικρόν πόλιν, περιβαλλομένην από λειμώνας 
διά τά άθλητικά παίγνια. ’Απεναντίας, είς τήν 
Γερμανίαν καί Γαλλίαν καί έτι περισσότερον 
είς την Ιταλίαν, τά παλαιά κολλέγια διά τής 
άνθυγιεινής κατασκευής των, τοΰ ελαττωματι
κού αερισμού, τών μικρών αυλών, τοΰ ρυπα
ρού συχνά περιβάλλοντος, τής πιεστικής πειθαρ
χίας των, παρουσιάζουν "συγχρόνως τόν χαρα
κτήρα μοναστηριού, στρατώνός καί σωφρονι
στηρίου. Ά π ό  τά ιδρύματα αύτά εξάγονται 
κατ’ έτος είς τήν κοινωνίαν νεανίαι ώχροί, 
στερημένοι πόσης πρακτικής γνώσεως.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ! LIA ΤΗ Ν  ΣΩΤΗΡΙΑΝ 
ΤΟ Υ  ΣΩΜΑΤΟΣ

Καί ή Γερμανία Ιν μέρει, δπως ή ’Ιταλία 
καί ή Γαλλία, παρά τάς δειλός μείαρρυθμι- 
στικάς προσπάθειας, πρό τίνος έπιχειρηθείσας 
καί σχεδόν εξουδετερωθείσας διά τής επιβα- 
ρύνσεως τού προγράμματος καί τής μανίας 
τών Ιξετάσεων, δέν άπεμακρύνθη άκόμη άπο- 
φασιστικώς τής ρουτίνας. Εις τήν ’Αγγγίαν

καί τήν ’Αμερικήν τούς μαθητάς τών σχολείων 
καί τούς φοιτητάς τών κολλεγίων καί τών 
πανεπιστημίων χαίρεται νά τούς βλέπη κα
νείς. ’ Αλλά τί νά εΐπωμεν ύπό. φυσικήν έπο- 
ψιν διά τήν νεολαίαν τών σχολών καί λυκείων 
τής λατινικής φυλής; Έ ν τούτοις ή ρήσις: 
νούς υγιής έν σώματι ύγιεΐ, είνε ή ακριβής 
έκφρασις τής άληθείας. Πολύτιμοι ιδιότητες 
τού χαρακτήρος είνε στενώς συνδεδεμέναι προς 
τήν φυσικήν εύρωστίαν. 'Η  δραστηριότης, ή 
τόλμη, ή Ισχύς τής θελήσεως, τό πνεύμα τής 
πρωτοβουλίας, είσχωρούν πολύ σπανίως είς α
σθενή σώματα. Είς βαθμόν τινα φυσικής έξα- 
σθενίσεως άνταποκρίνεται συχνά ή ήθική αδρά
νεια, τήν δποίαν υποθάλπει άλλως ή στρα
τιωτική πειθαρχία ιών καταστημάτων τής δη
μοσίας έκπαιδεύσεως.

’Απεναντίας μεγάλη ελευθερία, εύρεΐα χρή- 
σις υπαιθρίων παιγνίων, γενίκευσις τής κολυμ- 
βητικής καί γυμναστικοί τινες άσκήσεις έπιμε- 
λώς εκλεγόμενοι καί μετά μέτρου εκτελουμεναι 
αξίζουν περισσότερον διά νά μετασχηματίσουν 
άνδρα καί γυναίκα ακόμη άπό τάς πεπαλαιω
μένος σχολικάς εργασίας, τάς δποίας δ με
σαίων μάς μετέδωκε κατά παράδοσιν. Κατε- 
νοήθη τούτο είς τήν Αμερικήν, είς τά πλεΐστα 
τών καλλεγγίων τής δποίας υπάρχει ιατρός ει
δικός, ίπιφορτισμένος δπως έπιβλέπη και κα- 
νονίζη τήν γυμναστικήν.

ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗ
ΜΟΝΙΚΗ Α ΩΓΗ

Λεπτοτέρα είνε ή ήθική παίδευσις. Έν 
τούτοις σωρεία γεγονότων έχ παρατηρήσεως 
μαρτυρούσιν δτι ύπό τήν έποψιν αυτήν ή αν
θρώπινη φύσις είνε πολύ ευμάλακτος· τό αλη
θές καί άναμφισβήτητον είνε δτι ολόκληρος ή 
ήθική ήμών προκύπτει άπό τήν άτομικήν άγω- 
γήν καί Ιδίως άπό τήν αγωγήν τών προγόνων, 
είς τήν δποίαν δφείλομεν τός Ιμφύτους καλάς 
ή κακός κλίσεις ήμών. Μερικαί τών εμφύτων 
τούτων διαθέσεων έχουν τόσην ένέργειαν, ώστε 
μένουν ανεπηρέαστοι, άπό πάσης ατομικής άγω
γής, άλλ’ αί πλείσται τούτων ήμπορούν είτε νά 
μετριασθούν είνε νά άναπτυχθοΰν διά καταλ
λήλου άγωγής. Είνε μάλιστα δυνατόν νά προ- 
παρασκευασθή ή γένεσις νέων κλίσεων, τών 
δποίων τήν άνάγκην θά αισθανθούν αί μέλ- 
λουσαι κοινωνίαι. Αλλ’  ύπό τήν έποψιν αυ
τήν ολόκληρος ή επιστημονική παιδαγωγία 
είναι άκόμη απαράσκευος.

Έ ξ δλων τών σχολών μόνον αί ΣχολαΧ τής

Λιχαιοοννης είς τήν άρχαίαν Περσίαν έθεσαν 
ώς σκοπόν τήν άνάπτυξίν πρός δεδομένην δι- 
εύθυνσιν τής ηθικής καί τού χαρακτήρος. Είς 
τάς περσικός αύτάς σχολάς έδιδάσκετο ή δικαιο
σύνη δχι διά τοΰ μέσου τών κανόνων άλλα 
πειραματικώς καί διά τής. εφαρμογής είς τό 
συμβάντα τής καθημερινής ζωής.

Είς τά συστηματικά παιδαγωγικά σωφρονι
στήρια τό καλώς νοούμενον συμφέρον, ή Ιδέα 
ταχυτέρας άπελευθερώσεως καί ή ευμενής προ
στασία έδωσαν έξαίρετα άποτελέσματα. Είς τό 
περίφημον Σωφρονιστήριον Έλμίρα τής ’Αμε
ρικής προσπάθεια γίνεται νά έγερθή ή άφυ- 
πνισθή είς τόν κατάδικόν τό αίσθημα τού κα
θήκοντος. Ό  φυλακισμένος είνε κύριος τήςτύ-Ι 
χης του. Τό παρελθόν του θεωρείται κατηρ- 
γημένον. "Υπάρχει μόνον παρόν καί μέλλον καί 
άμοιβή διά πάντα άξιον ταύτης. ’Επί 1722 
άπελευθερωθέντων Ιπί διαβεβαιώσει φυλακι
σμένων, οί πλεΐστοι, 1125, ήτοι 7 8 %  παρου
σίασαν μετά τήν άπελευθέρωσίν των Ικανοποι
ητικήν αγωγήν, δπως έξηκριβώθη. Οί*λοιπο! 
έγειναν άφαντοι, άλλ’ ούδέν βέβαιοί δτι ύπέ- 
πεσαν είς υποτροπήν τού άδικήματος, δπως 
συμβαίνει διά μεγάλην άναλογίαν τών άπε- 
λευθερουμένων Ευρωπαίων καταδίκων.

ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗΝ ΑΓΩΓΗΝ

Θεωρητικώς δθεν ή ήθική άγωγή είνε λίαν 
κατορθωτή. Άλλά ποία διεύθυνσις πρέπει νά 
δοθή είς αύτήν; Βεβαίως πρός γην διεύθυνσιν 
τών εύγενεστέρων κοινωνικών ιδιοτήτων, τής 
φιλαλληλίας, τής άμοιβαιότητος, τής υπαγωγής 
τών άτομικών είς τά γενικά συμφέροντα. Πρός 
τήν άντίθετον φοράν δμως ώθούσι τά ήθη καί 
εξελίσσονται ιιί δρέξεις, καί θά ήτο πολύ δύ- 
σκολον είς τήν παιδαγωγικήν νά άνέλθη άντι* 
θέτως τά γενικά αυτό ρεύματα. Ή  ήθική μας 
κατάστασις, γενικώτερον ιά ήθη τών πολιτισμέ- 
νων χωρών, ενθαρρύνουν τόν εγωισμόν καί 
ύποτάσσουν σχεδόν τό πάν ύπό τήν λάμψιν 
τού χρήματος.

Ύ πό τήν εποψιν αύτήν ό άγγλοσαξωνικός 
κόσμος, δστις κατενόησε τήν φυσικήν άγωγήν, 
παρέχει πολύ κακά ήθικά υποδείγματα. Ό  ατο
μικισμός άνεπτύχθη είς τό έπακρον. Μέγας 
"Αγγλος, ό Δάρβιν, άνεκήρυξε τόν συναγωνι
σμόν ώς τόν νόμον αυτόν τής άναπτύξεως 
δχι μόνον τής ζωικής, άλλά καί της κοινωνι
κής. «’Ανάγκη, έλεγε, νά καταργηθούν δλοι οί 
νόμοι καί δλα τά ήθη τά έμποδίζοντα τούς
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Ισχυρότερους δπως έπιτύχουν καί αναθρέψουν 
περισσότερα τέκνα»' άλλ’ ίπιτνχία κατά την 
τρέχουσαν έννοιαν τής λέξεως είνε κέρδος χρή
ματος. ΕΙς τήν Αμερικήν βροντοφωνάζουν 
τούτο, καί ό σεβασμός διά τά δολλάρια κατέ
στη θρησκευτικός. Δύναταίτις νά βεβαίωση δτι 
ή ηθική άγωγή δεν θά διοργανωτή σοβαρώς 
προτού αΐ πολιτισμένοι κοινο>νίαι μας ΰπο- 
στούν βαθείας μεταμορφώσεις.

Τ Ο  ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

. Διά τήν πνευματικήν άγωγήν δυναται νά 
συμβή άλλως. ΕΙς χρόνον άρκετά προσεχή 
καθ’ δλα τά φαινόμενα, δλαι αΐ πολιτισμένοι 
κοινωνίαι - θά προσπαθήσουν νά δώσουν είς 
πάντα τά πνεύματα άρκετήν μόρφωσιν, και 
μαζί μέ τήν άνάπτυξιν των επιστημών ευφυής 
παιδαγωγική θά κατορθώση νά παρασκευάση 
παν δ,τι δύναται καί οφείλει έκαστον πολι- 
τισμένον δν νά γνωρίζη. Ή  διάρκεια τών 
σπουδών δεν θά αύξηση ¿κ τούτου· άιζ’ εναν
τίας μάλιστα, διότι θά καταργηθοΰν αί πα
ράλογοι παλαιοί μέθοδοι. Ό  διδάσκαλος θά 
άπευθύνεται κυρίως είς τήν διάνοιαν και τήν 
κρίσιν καί δχυείς μόνην τήν μνήμην. Ή  σπουδή 
τών γλωσσών δέν θά παραλύεται πλέον διά 
τής γραμματικής.. -Θά έννοηθή δτι διά νά δι- 
δαχθή εύχερώς μία γλώσσα πρέπει άπό παιδι
κής ήλικίας νά γίνεται έξάσκησις απλή είς 
ομιλίαν, άνάγνωσιν καί γραφήν, θ ά  παρατη
ρητή δτι αί γραμματικαί μελέται δέον νά τί
θενται δχι είς τήν άρχήν άλλ’ είς τό τέλος. 
Δέν θά προσκολληθόύν πλέον είς τά Λατινικά 
και τά ‘Ελληνικά, ώς ναυαγοί είς σανίδα σω 
τηρίας. Ά ντΙ νά διασπείρουν τήν προσοχήν, 
άρκετά καθ’ ¿αυτήν φευγαλέαν, τών παιδιών, 
άναγκάζοντες αυτά ν’ άσχοληθοΰν Ιντός τής 
Ιδίας ή μέρας είς δ.κα διάφορα ζητήματα, θά 
ταξινομήσουν είς λογικήν σειράν καί έκ συμ
φώνου με τήν επιστημονικήν ψυχολογίαν τάς 
διαφόρους γνώσεις. Αί κυριώτεραι τούτων θά 
παρουσιάζωνται καθ’ δλην τήν κλίμακα τής εκ
παιδεύσεων άλλ’ είς εκάστην βαθμίδα ή προ
σοχή θά καταβάλλεται δπως έξαντληθή ή μία 
ύλη προτού γίνη έναρξις άλλης. Συστηματική 
επιστήμη ομοιάζει πρός δένδρον. Έχει κορ 
μόν, κυρίους κλάδους, κλαδάκια, μίσχους καί

φύλλα. Ό ,τι περιέχει θεμελιώδες, ή μπορεί πάν
τοτε νά συνοψισθή είς ολίγος σελίδας. Πέριξ 
τών ουσιωδών τούτων δεδομένων, γεγονότα 
Ιπί μάλλον καί μάλλον Ιδιαίτερα καί όλιγώτε- 
ρον ολονέν σημαντικά ήμπορούν φυσικώτατα 
νά συγκεντρωθούν. Δέν πρέπει όμως ή μελέτη 
τού Ιπιστημονικοΰ δένδρου νά άρχίση άπό τά" 
φύλλα, δπως συχνότατα είς τά σχολεία μας. 
Είς σύστημα δημοσίας έκπαιδεύσεως ουτω λο· 
γικώς διαρρυθμισμένον, έκαστη βαθμίς έπαρ- 
κούσα καθ’ έαυτήν θά άπετέλει συγχρόνως τήν 
βάσιν Ιπί τής όποιας θά έστηρίζετο ή άνω- 
τέρα βαθμίς, καί καθ' δλας τάς βαθμίδας ταύ- 
τας ή άγωγή θά ήτο άκεραία δηλαδή φυσική, 
ήθική καί πνευματική.

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΘΑ EINE ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΙ ΗΜΩΝ

Εΐνε φανερόν δτι τοιαύτη μεταρρύθμισις είς 
τήν παιδαγωγικήν δέν ήμπορεΐ άποτόμως νά 
πραγματοποιηθη. Πρώτον θά καταστρωθούν 
αί μεγάλαι γραμμαί, άλλά διά τάς λεπτομέ
ρειας πρέπει νά γίνη χρήσις μέσων εύφυώς 
προητοιμασμένων καί μελετημένων. "Αλλως τε 
τά συστήματα τής αγωγής πρέπει νά εδρί- 
σκωνται πάντοτε ,ύπό μελέτην καί πάντοτε νά 
βελτιοϋνται. Είς τό ζήτημα τούτο, πλέον ή είς 
πάν αλλο, ή τελειότης δέν επιτυγχάνεται ποτέ. 
ΕΙνε αρκετόν πρός τούτο νά εΐπωμεν δτι ΰγιής, 
σοφή καί προοδευτική άγωγή τού σώματος 
τής ψυχής καί τού πνεύματος τών παίδων είνε 
σχεδόν άδύνατος είς τάς ύπερμέτρως συγκεν
τρωτικός χώρας. Διά νά μεταρρυθμίσουν δμως 
τήν παιδαγωγίαν των αί χώραι αύται αί και- 
σαρικώς ώργανωμένάι, ώφειλον νά καταργή
σουν πρώτον τήν καταΟλιπτικήν διοίκησίν των, 
νά χωρισθοΰν είς ελευθέρας καί δμοσπόνδους 
πόλεις, τών οποίων τά διάφορα εκπαιδευτικά 
συστήματα θά Ιξελέγχοντο και θά εδιορθοΰντο 
άμοιβαίως. Είς πόσας άφορμάς καταστροφής 
δέν άντέσχε τό άνθρώπινον γένος, κερδίζον 
πάντοτε δλίγον έδαφος, προοδεΰον επιπόνως 
καθ’ δλων τών Ιμποδίων. Τί ήμπορεΐ νάγείνη 
ό άνθρωπος εάν ¿καλλιεργούντο δλαι αί Ιδιό
τητες τάς όποιας Ιμφύτως εγκλείει; Τούτο είνε 
ζήτημα σωτηρίας, διότι Ιπί ποινή Ιξαφανίσεως 
πρέπει οί άπόγονοί. μας νά είνε ισχυρότεροι, 
ωραιότεροι, καλλίτεροι καί ευφυέστεροι ημών.

[Μετάφοασις Σ . Λ .) Κ . Λ Ε Τ Ο Υ Ρ Ν Ω
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Στους χρόνους τής ’Αναγεννήσεως, ήταν στά 
Βρούγα Ινας πλούσιος νοικοκύρης, δπου 

δέν τον ευχαριστούσαν τά μεγάλα συμπόσια, 
είς τά οποία οί συμπατριώται του διεσκέ- 
δαζαν τρώγοντας πολύ καί γελώντας άδιά- 
κοπα. Θά τού. άρεσε νά ρίχνη τό δοξάρι, γιατί 
έκολακεύετο ή φιλοτιμία του νά έλθη πρώτος 
άπό δλους, άλλά δέν εδρισκε καμμίαν σπου- 
δαίαν εόχαρίστησιν νά τον θαυμάζουν οί συν- 
τοπίτισσές του γυναικούλες. ΕΙχεν ολίγον μάλι
στα βαρεθή τήν γυναίκα του, δν καί τού ήταν 
πιστή καί δροσερή άκόμα· είδα δμως τήν ει
κόνα της, κ’ ήταν σαν τές μικρούλες τού Μέμ- 
λιγγ, άφιερωμένη σε κάθε πράγμα πού ’ναι 
κλεισμένο στον ταπεινόν κύκλον μιάς τακτικής 
ζωής, καί τίποτα δέν ήξευρεν άπό τάς ελα
φρότητας καί τούς ένθουσιασμούς, πού μόνοι 
αυτοί θά εύχαριστοΰσαν τον άεργον εκείνον 
μελαγχολικόν.

Μ’ αύτά τά αίσθήματα, έκαμε τάμα νά τα- 
ξιδεύση στούς Αγίους Τόπους. Καί τό έκαμνεν 
αυτό για δυό αίτιες, για νά κατορθώση με
γάλα πράγματα καί γιά νά διασκεδάση.

Πρέπει δμως πάντοτε νά κόβη κάνεις τά 
φτερά του- ό Φλαμανδός δέν πήγε πέρα άπό 
τήν Ιταλίαν μια γυναίκα μέ τήν εύμορφοι τού 
τόπου έκείνου, όπού γι’ αυτό τού έφάνηκεν 
ασύγκριτη, έκράτησεν στά γυμνωμένα της στή
θη τό τετράγωνο κεφάλι τού ξένου. *Ηταν άλ
λοτε Ιρωμένη τού Λαυρέντιου Μεδίκου, καί 
γιά μιά νύκτα τού νέου Πίκ Δέ Λαμιραν- 
δόλ. Είθα τά πορτραίτα των, δπου τά πήρε 
υστέρα μαζί της στην Φλάνδραν, καί δπου εί
ναι στήν Άνβέρσαν, στο παλάτι Πλαντέν. 
Ό  Λαυρέντιος Μέδικος είναι χονδρός καί βυ- 
παρός σάν καθηγητής τής ζωγραφικής, καί ό 
Λαμίρανδόλ έχει τήν αγνήν καί παγωμένην 
μορφήν ένός Εβραίου κομψού, άδεξίου καί

ήμποροΰσε νά συνηθίση στήν σκέψιν, δτι μίαν 
ήμεραν μακρυά του αύτή θά ήταν γριά κι 
αξιολύπητη, τήν παρακάλεσε νά τόν συνοδεύση 
στήν Φλάνδραν, δπου θά εύρισκαν δλα τά 
άγαθά.

Ή  Κλορίνδα, εκεί δπου ¿μάθαινε τόν άγα- 
πημένο της βάρβαρον νά εύχαριστήται εϊς 
δλα τά ωραία πράγματα, είχε ξεμάθει αύτή νά 
τ’ αγαπά, καί μόνον άπ’  αυτόν νά χωρισθη, 
τής έφαίνετο βαρύ' έτσι έδέχθη τήν θλιβερόν 
αύτήν ¿ξορίαν. Ά λλ ’ δσο καί στό ταξίδι των 
πήγαιναν έμπρός, τόσο καί πιο πολλή στενο
χώρια ήσθάνοντο, διότι ή φύσις εγίνετο πιο 
πτωχή, καί ¿πήγαιναν πρός τά μέρη τού χει- 
μώνος.

"Οταν έφθασαν έμπρός στά Βρούγα, κατά
λαβαν κι ό ενας κι ό άλλος, δτι, περνώντας 
τό τελευταΐον αύτό δριον, ¿τελείωναν κ’ ένα μέ
ρος τής ζωής των, τό όποιον ήταν ή νεότης 
των. Ή  πεδιάς ήταν παγωμένη μέσα στον ή
λιο, έναν άδύνατον ήλιο τού μεσημεριού, δπου 
έπεφτεν άπό τόν πιο μολυβένιον ουρανόν. 
Ό  φόβος έσφιγγε τήν καρδιά τής ξένης, μή
πως τήν άγαπήση όλιγώτερον άπό τήν άλη- 
θινή γυναίκα του, καί τήν διώξη αύτήν. Κι 
αύτός άπό τ’ αλλο μέρος, βλέποντας τές πρώ
τες εικόνες, δπου είχαν μαγεύσει τά παιδικά 
του μάτια, έλυωνε μέ τήν Ιδέαν, δτι θ ’ άπέ- 
θαινεν μιά μέρα.

Έ τσι έφθασαν στήν προκυμαία 'Ροζέρ, καί 
άκούμβησαν πάνω άπό τήν μικρόν λίμνην, ή 
οποία βρέχει τά χαμηλά σπίτια, καμωμένα μέ 
τούβλα καί χρωματισμένα μ’  ώχρα έδώ κ’ ε
κεί. 'Η  βαρεία μυρουδιά της τούς ενθύμιζε τόν 
παράδεισον τής Βενετίας. Έκύτιαζαν τόν με
λαγχολικόν αύτόν καθρέπτην, τριγυρισμένον 
άπό τά χόρτα τού μοναστηριού, δπου φυτρώ
νουν είς τές παλιές τές πέτρες, και ή σκέψις 
των έτρεχε μέ τό ψυχρό νερό κ’ Ιχάνετο κάτωάρρωστου.

Αρωματισμένη καί στά μετάξια ντυμένη, 
έδιάβαζεν ή Κλορίνδα στον άγαπητικόν της 
τόν Άριόστον, τού οποίου ή μαλθακή μεγαλο
πρέπεια Ιξύψωνε περισσότερον τήν χάριν της, 
πού ήταν ήδυπάθεια γεμάτη· καί ή μελαγχο
λία τού νέου, ή οποία έμοιαζεν έως τότε 
τήν σκυθρωπότητα, έγινε τώρα μιά θλΐψις 
βακχευμένη.

"Οταν ¿σκόρπισαν τά χρήματα κι αύτά τά 
κοσμήματα των, ό Φλαμανδός, ό όποιος δέν

άπό τούς σκοτεινούς θόλους. Ό  ουρανός ήταν 
τόσον κοντά σ ’ δλες αύτές τές μικρές στέγες, 
τόσον παράξενα κομματιασμένες, ώστε τό κω- 
δωνοστάσιον τής Παναγίας ¿νόμιζες πώς τόν 
εγγίζει. Καί τότε χωρίς άλλο βέβαια, δπως καί 
σήμερα, τό καφενείον τής Άγελάδος είχε κρε
μασμένη πάνω άπό τό νερό τήν λεπτή καί τα
πεινή ταράτσα του, πού τήν ¿στήριζαν μικρές 
κολώνες. Καί ίσως επίσης, δπως τό ήκουσα, 
έπαιζαν καί τότε θλιβερή μουσική στήν μικρή
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ψαράδικη άγορά. Έστρεψε πρός αύτήν, δπου 
έτρεμε καί της είπεν:

«Γυρίζοντας μαζί σου στόν τόπον αυτόν, 
άπό τον όποιον έφυγα πριν σέ γνωρίσω, θέλω 
νά σθΰ πώ μέσα άπό τά φυλλοκάρδια, φίλη 
μου, πόσα πράγματα σου όφείλω. “Ησουν πολΰ 
καλή γιά μένα, δπου ήμουν ένας σωστός ά
γριος, και τώρα αίσθάνομαι μεγάλην για σένα 
εύγνωμοσύνην * 1

Τόσον πολύ έσυγκινήθη, ώστε αυτή, δπου μέ 
πολλήν λεπτότητα ¿καταλάβαινε τά γελοία πράγ
ματα, εύρέδηκε μέ μάτια βουρκωμένα καί τοΰ 
άπήντησεν:

« Δεν ξέρω πώς γίνεται, φίλε μου, άλλα συ, 
δπου είσαι καμμιά φορά τόσον σκληρός, καί 
μπορώ βέβαια νά σοΰ τό πώ, καί δλίγον χον
δρός, εύρίσκεις καί πότε πότε πράγματα τό
σον λεπτά, δπου κανείς δεν σέ περνφ Καί νά 
είσαι βέβαιος, δτι κανένα στόν κόσμον δεν 
λογαριάζω παρά μόνον σένα».

Κι άγκαλιάσθηκαν, δχι τόσον σάν δυο ερω
τευμένοι, δσον σάν άδελφός καί άδελφή, δπου 
καταλαβαίνονται άπό τήν ίδια γενιά, σε τέ
τοιον βαθμόν, ώστε θ* άπέθαιναν χωρίς κόπον 
ό ένας για τον άλλον πιστεύοντας 6 καθένας, 
δτι ή Αληθινή ζωή του δεν είναι μέσα του, 
άλλα μέσα στόν άλλον.

“Ετσι Ιφθασαν στο σπίτι τοΰ Φλαμανδοΰ, 
δπου ή γυναίκα του είλικρινώς εχάρηκε γιά 
την επιστροφήν του, καί, μολονότι βλέποντας 
την εμπιστοσύνην αυτήν, την ελυπήθη διά τό 
άδικον που τής έκαμνε, δμως σκληρά ήσθά- 
νετο τί θά ΰπέφερεν ή ωραία του φίλη, ή 
οποία τούς έβλεπεν, μακρυά δλίγα βήματα. 
Τές έπαρουσίασεν τήν μίαν στην άλλην: « ’Α 
γαπημένη μου γυναίκα, άγκάλιασε τήν ξένην 
αύτήν, διότι είναι ή μεγαλύτερη ευτυχία τής 
ζωής μου. Είναι μιά είδωλολάτρισσα, δπου 
τήν Ικατήχησα στόν καιρόν τής σταυροφο
ρίας μου, καί δπου τήν ¿πήρα μαζί, γιά 
νά μή ξαναγυρίση μακρυά μου στα είδωλά
της».

Τότε διεδόθη στά Βροΰγα ό λόγος, δτι ό 
εύγενής προσκυνητής είχε κατηχήσει μιά είδω- 
λολάτρισσα, καί δτι τήν έφερνε μαζί του, καί 
δλος ό  λαός τοΰ έπρόσφερεν ένα γεΰμα, εις 
τό όποιον είχε τήν πρωτοκαθεδρίαν, έχοντας 
στά δεξιά του τήν ξένην, καί στ’  άριστερά τήν 
γυναίκα του. Μ’ άπόλαυσιν έβλεπε πόσον 
¿θαύμαζαν τήν θαμβωτικήν ώραιότητα τής ε
ρωμένης του, άλλ’ δμως καί οί δύο ήταν

σκεπτικοί, καί τοΰτο έκανε δλους νά τούς πι- 
στεύσουν γιά δύο άγιους.

“Οταν έσήμανε ή ώρα ν ' άναπαυθοΰν, ή 
γυναίκα του, ή όποία είχε χάσει πολύ άπό τήν 
δροσιά της νά τόν κλαίη κατά τό σταυροφο- 
ρικό του ταξίδι, τοΰ είπε μέ ’ σοβαρότητα: 
«Είμαι πολύ μαραμένη, καί ξέχασα πιά τές 
άγάπες, αύθέντη μου, δεν πρέπει νά μέ συν- 
τροφέψης, άλλα θέλω νά γίνω υπηρέτρια, εκεί
νης, δπου τής έδωκες τον Παράδεισον, καί 
θά τήν πάρω μαζί μου τήν νύκτα».

Ή  Κλορίνδα ¿τρόμαζε μέ τήν Ιδέαν ν ’ άνα- 
παυθή μόνη της, κ’ εκείνος ποΰ τήν ¿λάτρευε 
νά ’ναι στήν άγκαλιά τής γυναικός του· λοι
πόν έδέχθη τήν λύσιν αύτήν μέ άπειρη χαρά. 
Αυτός τές ¿βοήθησε καί τήν μιά καί τήν άλ
λην νά γδυθοΰν, έπειτα έπεσε κι αύτός στο 
άλλο κρεββάτι τής ίδιας κάμαρας.

“Ετσι Ιζησαν καί οί τρεις, καί πολλές φ ο
ρές, τόν μακρόν χειμώνα τής Φλάνδρας, δπου 
τό κρύο ήταν δυνατό, πότε ή μιά καί πότε ή 
άλλη άπό τές δύο γυναίκες τοΰ κρατούσε συν
τροφιά.

Τά Βροΰγα είναι μιά πόλις ποΰ ’ναι σκεπα
σμένη μέ δένδρα καί καθρεφτίζεται στά κα
νάλια, ποΰ τήν δροσίζει άδιάκοπα ό βορριάς 
καί αντηχεί άπό τά καμπανίσματα τών εκκλη
σιών. Άλλ’ όταν έβλεπαν τούς κύκνους νά 
προσπερνούν αθόρυβα τήν προκυμαίαν, τούς 
ήρχετο στόν νοΰν, δτι εάν τά Μρόϋγα βάνουν 
στά κανάλια τούς παγωμένους αύτούς κύκνους, 
ή Βενετία βάζει γυναίκες ήδονικές. Καί οί 
δυό τους ηύχαριστοΰντο νά βλέπουν τήν νύ
κτα νά σκεπάζη μέ σκιάν τές πολλές λεπτομέ
ρειες καί κομψότητες τής φλώμανδικής τέχνης, 
καί ν’ άφίνη νά φαίνεται μόνον ιό έπιβλητικόν 
ξεπέταγμα τών άρχιτεκτονικών δγκων. Στήν 
μεγάλη πλατεία τής ίγοράς, όταν τό σκοτάδι 
έδειχνε τήν ¿πλοϊκήν βίγλαν σάν κανένα ευγε
νικό φλωρεντινό κάστρο, έβαζε στόν νοΰν της 
ή ξένη τούς τολμηρούς εκείνους δνδρας, οί 
όποιοι ¿κατοικούσαν Ικεί κάτω παρόμοια σκυ
θρωπά παλάτια, καίοί όποιοι πρώιοι τήν είχαν 
σφίξει στήν νεαράν Αγκάλην των, κι αυτός άπό 
τ’ άλλο μέρος εσυλλογίζετο, δτι στούς πλατείς 
πλακοστρωμένους δρόμους τής Τοσκάνης αό
ριστες επιθυμίες είχαν θερμάνει τήν ψυχήν 
του.

Κ ’ έτσι δέν ήμποροΰσάν χωρίς μια μέθη 
θλιβερή νά ένθυμηθοΰν τές περασμένες ήμέρές 
τής ’Ιταλίας. “Οχι επί τέλους γιατί ό καιρός 
¿κείνος ήταν προτιμότερος, άπό τούς ήρέμους
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περιπάτους, δπου έκαναν τώρα μέσα στήν ομί
χλην τής θαλάσσης τοΰ Βορρά, καί άπό τές 
βραδυές, δπου ¿περνούσαν, δπίσω από τά ύε- 
λόφρακτα καί γεμάτα άντανακλάσεις παράθυρα 
τής όδοΰ τών Χηνών! Ά λλ5 ό χαρακτήρ των 
δέν αγαπούσε τά κοινά πράγματα, ένφ ή Φλα- 
μανδή ήταν ευχαριστημένη εάν τούς Ιτοίμαζε 
καλό δεϊπνον ή $ν τούς ¿ζέσταινε καλά τό 
σπίτι.

Ό  Φίλιππος άπέθανεν άπό καρδιακόν νό
σημα, καί αί δύο του γυναίκες, δπως έλεγαν 
είς τά Βροΰγα, ήταν άξιολύπητες· ή γυναίκα 
του, είναι άλήθεια, τόνέκλαψε πολύ, δένέφθα- 
σεν δμως ή λύπη της τό αίσθημα τής εΐδωλυ- 
λάτρισσας. Έχανε αυτή εκείνον ποΰ τήν είχε 
κάμει νά γνωρίση τήν άλήθειαν.

Ή  ομορφη ¿κείνη γυναίκα ¿πήγε στές καλό
γριες τής Άπολυτρώσεως, δπου δ λαός τές λέ
γει κόκκινες άδελψές, διότι είνε ντυμένες μέ 
πουκάμισα καί μέ κάλτσες άπό κόκκινο με
τάξι. Καί τώρα ακόμη δπου ήθελε νά ζήση 
είς μετάνοιαν, καιεδίκαζε τόν εαυτόν της νά 
μή τυλίγί1 τό ώραϊον της σώμα παρά μόνον 
μέσα σέ μετάξι, άκριβώς γιά νά εξαγνίση τάς 
απολαύσεις, δπου είχε δοκιμάσει άλλοτε, μα
κρυά άπό τήν αγκαλιά τού άνδρός της. Σέ 
κάθε της βήμα τό τρίξιμο τής μετάξης τής έν 
θύμιζε τά φοβερά της άμαρτήματα.

Είπαν πώς ήθέλησε ν’ άποθάνη πρώτη, 
γιά νά μείνη μερικές στιγμές ακόμη πλαγια
σμένη μόνη μαζί του στόν τάφον.

Ή  άλλη γυναίκα έζησε πολύν καιρόν στό 
μοναστήρι δπου είχε μπή. Έπήγα ν’  άναζη- 
τήσω τήν άνάμνησίν ίων. Τίποτε δέν θά ήμ- 
ποροΰσε παρά μόνον ή άτολμη γλυκάδα τής 
λέξεως αυτής «μοναστήρι» νά ζωντανέψη τά 
νερά εκείνα οπού σέρνουν μαζί τους φύκια, τές 
φαλακρές εκείνες Ιτέες, τόν χλιαρόν ¿κείνον 
ήλιον δπου γλυκαίνει τό χρώμα τών τούβλων, 
τό ελαφρόν φύσημα τής θαλάσσης, τό κουδού
νισμα τό άρχυρόηχο καί τήν θλΐψιν τοΰ πε
ριβόλου ¿κείνου, δπου ή Φλαμανδή έξηκολού- 
θησε τήν τακτικήν ζωήν της, ή όποία ποτέ δέν 
ήτον παρά μόνον μισή ζωή. Ά π ό πάνω άπό τά 
χαμηλά σπίτια τίποτε δέν μπαίνει μέσα είς τό 
έρημον αυτό μέρος, ούτε τών άπολαύσεων δ

πειρασμός, ούτε τών ανθρώπων αί σκέψεις. 
Άλλα καί τί ήξευρε αύτή άπό άγάπες κι άπό 
ματαιοδοξίες, δπου είναι ό κόσμος γεμάτος; 
Τίποτα δέν άνθιζε στήν ψυχήν της πιό . περί
πλοκου άπό τήν αυλήν τοΰ μοναστηριού, αύ- 
λήν τετράγωνην άνώμαλην, ένα λιβάδι κομμένο 
μέ στενά μονοπάτια, άπό τά όποια άνεβαίνουν 
σάν βάΐα τού Ιίάσχα ύψηλές άχαμνές λεΰκες.

'Η  τελευταία επιθυμία τής γριούλας ήταν 
νάτήν θάψουν δίπλα τούς ίδικούς της, καί 

τοΰτο δέν Ιφάνη σέ κανένα παράξενο, γιατί 
τούς πίστευαν άγίους. “Ηθελε μάλιστα νά τήν 
κάμουν άπό χαλκό, καί νά κάθεται στά πόδια 
τους σάν τόν σκύλο τόν πιστόν, δπου συνή
θως βάζουν. Άλλ’ ή μετριοφροσύνη αύτίι Ιφά- 
νηκεν υπερβολική καί Ασυμβίβαστη μέ τό οι
κογενειακόν αίσθημα- κ’ έτσι τούς βλέπομεν 
στήν εκκλησία καί τούς τρεις πλάγι πλάγι, 
κρατώντας δ καθένας τήν ταινία, δπου έχει 
γραμμένα τ’ άγια λόγια, διαλεγμένα άπό αύτήν 
την ίδια: « Μάρθα. Μάρθα, μεριμνμς καί τυρ
βάζει περί πολλά' Μαρία δέ τήν άγαθήν με
ρίδα έξελέξατο».

“Οσο γιά μένα, διαμαρτύρομαι κατά τής α 
διαφορίας αύτής προς τήν δικαίαν της επιθυ
μίαν, έναντιοΰμαι πρός τήν ύβριστικήν αύτήν 
ισότητα, δπου εύρίσκεται υψωμένη χωρίς νά το 
θέλη! Καί δταν δλος ό κόσμος επαινεί τούς 
Αξιολύπητους πρωτογενείς, τές νοικοκυροΰλες 
τοΰ Μέμλιγγ καί δλες τές κοιμισμένες Αρετές, 
μεγαλύνω τήν Ιταλικήν λαμπρότητα, τό πάθος, 
δπου δέν κοιμάται καί δπου έχει δλας τέςέκθη- 
λώσεις τοΰ πάθους: τό πάθος τό ζωντανόν.

Ά ,  καί νά ήτον στό χέρι μου, εκείνη ποΰ 
έγεννήθη γιά νά ’ναι υπηρέτρια, θά ήταν στόν 
άλλον κόσμον ξαπλωμένη στά πόδια τών κυρίων 
της. Ό  Θεός δέν θά  Ιγεννοΰσε στήν Φλάνδραν 
μιά ψυχή, τήν όποιαν ήμποροϋσε νά κάνη Βενε- 
τσιάνα! Τήν φθάνει τήν μικρούλα Φλαμανδή 
ή τιμή, όποΰ τής έχομεν! Δέν Αγαπούμε δμως 
καί δέν τιμούμε παρά την Αγαπημένη καλό
γρια τής Άπολυτρώσεως, καί έάν συγκινοΰ- 
μαι μέσα σ’ ένα μοναστήρι, τοΰτο μου συμ
βαίνει, γιατί άπό τά βάθη τής μετριότητος 
ξαναγυρίζω μέ πιό πολλή άκόμη φλόγα είς τήν 
μεγαλοπρέπειαν τοΰ θεατρικού, ήδονικοΰ καί 
πλουσίου πάθους.
[Μετάφρασις Ά δ .)  Μ ίΙΡ ΙΣ  Μ Π Α Ρ Ρ Ε Σ
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Μ άθη μ α  êvatov. —  Αλεξανδρινή , ‘PoSia Hat 
Π τρ γ α μ η ν ή  Τ έ χ νη .

Διά ΐ& γ  καταχτήσεων τοΟ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου ό 
Ελληνισμός διεδόθη καθ’ όλον τον τότε γνωστόν κό
σμον, νέαι δε πόλεις, ώς ή ’Αλεξάνδρεια, ή  Σελεύκεια, 
ή Αντιόχεια, ή  Πέργαμος ήρχισαν νά  ίδρύωνται ύπό 
τού Μεγάλου άνδρός καί τών διαδόχων του, είς τάς 
όποιας πολυάριθμοι τεχνίται εδρισκον έργασίαν διά 
tóv στολισμόν τών δημοσίων Ιδρυμάτων, των ναών 
και τών πολυτελών ανακτόρων τών βασιλέων.

Ή  έποχή αύτή όνομάζεται '  Ελληνιοτική  και κατα
λαμβάνει περίοδον 200 περίπου έτών (300 -  100 π. X  ).

Έ ν  Άλεξανδρείφ αναπτύσσεται Ιδίως ή βιομηχανία 
τών πολυτελών έκ ιιετάλλου αγγείων μέ άναγλύφους 
παραστάσεις, τών οποίων δείγμα ώραϊον Ιχομεν είς 
ιόν θησαυρόν έκ Βοσκορεάλε, έν τφ  Μουσείφ τού 
Λούβρου διατηρούμενον. Έ κ εΐ έπί τού εσωτερικού 
άγγείου αργυρού παρίσταται καί ωραία προτομή τής 
πόλεως ’Αλεξάνδρειάς. Επίσης Αναπτύσσονται έν 
Άλεξανδρείρ. νέαι καλλιτεχνικοί τάσεις είς τήν κο
σμητικήν τοιχογραφίαν καί τά λεγόμενα γραφικά 
Ανάγλυφα με παραστάσεις τοπίων, ζψ ων, σκηνών 
άγροτικών καί. έκ της ζω ή ς τών πόλεων, μυθολογικών 
παραστάσεων ωραίων καί ρομαντικών. ’Λπήχησιν τής  
λαμπρός αύτής τέχνης έχομεν είς τάς τοιχογραφίας 
της Πομπηίας, « ί  οποίοι δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
μίμησις εξησθενημένη τών ’Αλεξανδρινών τοιχογρα
φιών, καί είς τά  κοσμητικά τών τοίχων Ιπίσης άνά- 
γλυφα τού Π αλάτζο Σπάδα τής 'Ρώμης, τού Μ ου
σείου τής Βιέννης καί άλλων.

*Ως πρός τήν ‘Α λεξανδρινήν  Πλαστικήν Ιχομεν ώ -  
ραίον δείγμα τόν Ποσειδώνα τούτον τής Μήλου, ό 
δποϊος εύρέθη εκεί, όπου καί ή περίφημος ‘Αφροδίτη 
τού Λούβρου. Ό  εύρύστερνος θεός παρίσταται ώς 
κυρίαρχος τής γής, ωσάν ήγεμών τών χρόνων ¿κεί
νων τών Διαδόχων, Ιπιβάλλων θεατρικώτερον διά τής 
πομπώδους παρουσίας τ ο ν  φ α ίνε τα ι  ώ ς  ήθαποιός 
έπί σκηνής παριστάνων τόν θεόν τούτον καί κομπα- 
στικώς έμφανιζόμενος, Ινα έκπλήξη τούς θεατάς καί 
Ιπιβληθή εις τήν έντύπο>σίν των.

'Ετερον δείγμα τής 'Αλεξανδρινής τέχνης έχομεν 
τόν 'Ε ρμ α φ ρόδιτο?, τό διφυές εκείνο δν, τό όποιον 
συνδυάζει τά  χαρακτηριστικά άμφοτέρων τών φύλων. 
Είναι έξηπλω|*«νος ήδυπαθώς έπι άπαλοΰ δέρματος, 
κοιμάται, καί ο  νοθς του καθ’  ύπνους Ιχει βυθισθή είς 
ήδονικά καί ωραία όνειρα (ψευδώς γράφεται ώς 
Μ αινά ς). Τοιοΰτοι 'Ερμαφρόδιτοι υπάρχουν πλεϊστοι 
άνά τά Μουσεία, ό  άριστος έν Τ ώ μ η , έ ν  τ φ  Μου- 
σείφ τών Θερμών τού Διοκλητιανού.

Χαρακτήρ λοιπόν τής ’Αλεξανδρινής τέχνης είναι 
τό θεαματικόν, τό θεατρικόν καί Ιπιβάλλον διά τής 
λεπτότητος καί έκπληκτικότητος.

’Ολίγον διάφορα είναι καί τής 'Ρ οδιάς Σ χολής  τά 
χαρακτηριστικά Ή  νήσος ¿κείνη αποτελεί τήν μόνην 
είενθέραν δημοκρατίαν /ιέχρι τού 43 π. X . Έ χ ε ι  
άκμαιότατον ¿μπόριον, ναυτικόν, βιομηχανίαν και

τέχνην, ή δύναμίς της ήτο ίκι·"ή -Λ  συντρίψη τόν 
έπιβουλευθέντα τήν Ιλευθερίαν της Λημήτριον τόν 
Πολιορκητήν τφ  304 —  308 π. X . Έ κ  τής νίκης ταύ- 
της κυριεύει ή 'Ρόδος τάς περιφήμους'Είεπόλ««, τά 
νέα Ικεΐνά πολιορκητικά μηχανήματα τού Δημητρίου, 
καί έκ τού άμετρου χαλκού αύτών Ιδρύει κολοσσιαϊον 
άγαλμα είς τόν πολιούχον θεόν της 'Η λιον.

Τ ό  άγαλμα κατεοκεύασεν ό  μαθητής τού Λυσίππου 
Χ ά ρη ς 6  έκ Λίνδου περί τό 281 π. X . Αρχίσας έκ τών 
κάτω καί προχωρών τμηματικώς μέχρι τέλους. Λέν 
ήξεύρομεν— ούτε τήν στάσιν του ούτε τήν θέσινόπου  
ίστατο τά λεγόμενα υπό Βυζαντινών συγγραφέων περί 
αύτοΰ, ότιύπό τά σκέλη του διήρχοντο τά πλοία, ότι 
έκράτει φανόν ύπεράνω τής κεφαλής, χρησιμεύοντα 
ώ ς φάρον τού λιμένος καί άλλα τερατολογήματα, εί
ναι ανοητοι όπερβολαί ανθρώπων, ο ι  όποιοι ούδέ 
είδον κάν τό έργον. Διότι 56 Ιτη ^ιετά τήν κατα
σκευήν του κατέπεσεν έκ σεισμού και έκβιτο εκεί Ιπί 
έπτά αιώνας, εως ότου οί "Αραβες κυριεύσαντες τήν 
‘ Ρόδον, τό έπώλησαν είς Εβραίους εμπόρους ώ ς χαλ
κόν. Τ ό  μόνον βέβαιον είναι ότι τό εργον παρ' ολον 
τόν όγκον του είχε 32 μέτρων ύψος ήτο έπιμελεστα- 
τον καί ώραίον, καί περί τούτου δέν υπάρχει Αμφι
βολία, ότι μαθητής του έξοχου χαλκοχύτου καί κατα- 
σκευαστού κολοσσιαίων επίσης χαλκών Ανδριάντων 
Λυσίππου, θ ά  έπέτυχεν είς την κατανίκησιν τών τ ε 
χνικών δυσχερειών.

Ά λ λ ο  περίφημον δημιούργημα τής 'Ροδίας Σχολής 
είναι ο γνωστός Λ αοκ όω ν  κατασκευασθείς Από ένα 
όγκον μαρμάρου υπό τών καλλιτεχνών Ά γη οά νδρ ον ,

Λ α ο κ ό ω ν  χ α ί  v t o i  οπαρασοόμενοι δπό δύο  
άφ εω ». —  Μ αρμάρινον άντίγραφ ον η  α ντό  τό 
πρωτότυπον —  B elStSégt Β ατικ α νού  ¿ν  Ρ ώ μ η .



278

Γ α λ ά τ η ς  σ α λ π ιγ κ τή ς  ά π ο & ν ή σ κ ω ν  —  Μ α ρ μ ά ρ ιν ο ν  α ν τ ί γ ρ α φ ο *  —  P a la z z o  d e i  
C o n s e r v a to r i  Κ α π τ τ ω λ ίο ν  i v  Ρ ώ μ η .

Π ολ νδώ ρον  και Ά & α νο δ ώ ρ ο ν . Άντίγραφον- αύτοδ τέ
λειον, η  ίσως αΰτότό πρωτότυπον, εύρέθη τφ  1506 έν
ΡωμΉ ΰπ ό  τινοςχωρικού καίήγοράσθη υπό του Πάπα  

τεθεν εις χό Βελβεδέρε του Βατικανού, δπου εκτοτε 
ευρισκεται. Πολυάριθμοι ποιηταί, γλύπται, ζωγράφοι 
συγγραφείς, κριτικοί, φιλάρχαιοι τό άπεθαύμασαν 
έκιοτε, ο  Βίνκελμανν τό έξύμνησεν, ό  Λέσσιγκ Ιθεμε- 
Αιωσεν επάνω του τήν κριτικήν του περί Τέχνης.

Σήμερον, όταν έγνώσθη άπό 50ετίας τό δφος των 
μεγάλων διδασκάλων τής αρχαίας Πλαστικής, ό  Λαο- 
κοωνέχασετήν θέσιν του' καί'δικαίως διότι παρίστα- 
ται εις το ύψιατον «ημβίον τού δραματικού καί επι
δεικτικούς πάθους, είς τούς σφαδασμούς τού σώματος 
και εις την συντριβήν τής ψυχής ανθρώπου συναπο- 
«νησκοντος ύπό τάς άγριωτέρας συνθήκας μέ τά τέ
κνα του. Ή  εξωτερίκευσή αύτη τής ανθρώπινης δυσ
τυχίας και άδυναμίας, αν καί εγινε μέ δλην τήν ανα
τομικήν επιτυχίαν, δέν είναι τι ώραϊον, άλλα μάλλον 
θεατρικόν και έκπληκτικόν. Δικαίως ό  Τ α γ έ  είπεν ότι 
ο Λαοκόων είναι ηθοποιός σπουδάξων τό μέρος του 
ενώπιον καθρέπτου. ’Επίσης, άν είναι τέλειον Ιργον 
ανατομικώς. αρμόζει είς σπουδαστήριον Ιατρού πρός 
σπουδήν και δχι εις κοινήν θέαν πρός θαυμασμόν.

-Ο μοίας τάσεις άλλ’  ΰπό εντελώς διάφορον πνεύμα 
μας δεικνύει ή ώραία καί πλήρης ζωής Π εργαμηνή  
a S S , Η__Π εθΥαί*0« ίδρϋθη ΰπό τού Φιλαιτέρου περί 

τ θ 2 8 θ π .Χ .  και ενιορις άνυψώθη είς μεγάλην άκμήν 
υπο τόν άνεψιόν τού Φιλεταίρου Εύμενην καί τούς 
λαμπρούς διαδόχους του. Έ κεΐ ίδρύθη εκτός τής Β ι
βλιοθήκης και τό πρώτον Μουσεϊον τού κόσμου, όπως 
το εννοοΰμεν σήμερον. πρός μελέτην καί σπουδήν 
της Ιεχνης επι τη βάσει περιφήμιον προγενεστέριον

Δύο καλλιτεχνικός περιόδους τής Περγάμου δια- 
κρινομεν- η πρώτη αντιπροσωπεύεται διά τού άναθή- 
ματος πολυαρίθμων χαλκών αγαλμάτων πρός άνά- 
μνησιν τής νίκης κατά τών Γαλατών ύπό τού βασι- 
Αεως Αττάλου τού Α ', υιού τού Εΰμένους, ή όποία 
εγινε τφ  228 π. X . Φέρει τήν έπιγραφήν *ΒαοιΧενς 
Α π α λ ός  τω ν  ¡sata πόλεμον Α γώ νω ν χαριοτήρια Ά θη νά ι,.ί 
Ιαυτα κατεστράφησαν εχομεν όμως άντίγραφα τόνΙ 

περιφημον Γαλάτην βνήοκοντα  τού Καπετωλίου πης|

'Ρώ μης, ό  όποιος 
είναι ό  ΰπό τού  
Πλινίου άναφερό- 
μενος σαλπιγκτής 
τώ ν Γαλατών, ερ- 
γον πλήρες δυνά- 
μεως καί άληθεί- 
ας, καί εν σύμπλεγ
μα τού Μουσείου 
Λ ου δοβίζη , δπου 
παρίσταται Γαλά
της διωκόμενος φο- 
νεύσας τήν γυναί
κα του καί βυθί- 
ζω ν τό ξίφος είς 
τό στήθος του διά 
νά μή πέσα είς τάς
χείρας τών εχθρών.

Ε π ίσ η ς  εχομεν 
άντίγραφα έκ πλου- 
σίιον συμπλεγμά
τω ν χαλκών τα ό
ποια άφιέρωσεν εις 
τήν’ Ακρόπολιν τών 
’Αθηνών, δ  τόσον 
άγαπήσας τήν πό- 
λιν φιλόμουσος βα
σιλεύς Ά τ τ α λ ο ς . 
Παρίστατο Γιγαν

τομαχία, Άμαζονομαχία, Μ αραθωνομαχία καί έξολό- 
θρευσις τών Γαλατών. Καί εκ τούτων έχομεν άντί
γραφα Είς δλα, έκτός τής ζω ή ς καί δυνάμεως, δεικνύε
ται καί έκτακτος έθνολόγική πίστις ή  φυσιογνωμία 
τών Γαλατών άπεδόθη πιστότατα

Είς τήν αυτήν σειράν άνήκει καί εν πρωτότυπον 
Ιργον τής Περγαμηνής Σχολής τή ς  Α ' .  περιόδου τό  
όποιον εύρέθη έν Δήλψ τφ  1882 καί υπάρχει ένταύθα 
έν τφ Έ θνικ φ  Μουσείο» Προέρχεται έξ αναθήμα
το ς  τού Φιλεταίρου, αδελφού τού βασιλέως Εΰμένους 
τ ο ν  Β '.  πρός άνάμνησιν τής νίκης του κατά τών Γα
λατών τφ -189  π. X ,  Είναι Ιργον τού Ν ικ η ράιου , πε
ρίφημου περγαμηνοΰ καλλιτέχνου καί συγγραφέως 

. καί παριστρ Γαλάτην πίπτοντα είς γόνατα καί μαχό- 
μενον εναντίον Έ λληνος ίππέως πρός τά αριστερά 
του έπιπεσόντος, ό  όποιος δέν έσώθη· Είναι άξία 
θαυμασμού ή άπόδοσις τών μυώνων είς δλην των 
τήν ενταοιν, τά δστά διακρίνονται ισχυρά καί ζω ή  
έκτακτος εμπνέει τό Ιργον τούτο, δλως διάφορος άπό 
τήν επιδεικτικήν καί αδικαιολόγητον τού Λαοκόοντος 
καί τών όμοιων έργων.

Τ ή ς Β ’ . περιόδου τής Περγαμηνής Τέχνης έργα 
εχομεν τά θαυμάσια άνάγλυφα τού Μεγάλου καί Μ ι
κρού Βωμού τή ς  Περγάμου έν τ φ  *ίίεργαμηνφ Μου- 
σείψ» του Βερολίνου. Παρίσταται Γιγαντομαχία είς 
άδιάκοπον σειράν 120 μέτρων με ύψος πλέον τών 2  
μέτρων πανταχοδ. Ταΰτα άνέθεσε κατά τό 178  π. X .  
ό βασιλεύς Εύμένης ό Β '. , έπί τού όποιου εφθασεν ή 
Πέργαμος είς τό υψιστον οημείον τής άκμής της, μέ 
τήν διασωθείσαν επίσης έπιγραφήν « Β α ο ά τυ ς  ϊ ,ύ μ έ  
νης. βαοιΧέως Ά ττά λ ον  καί β α ο ιίία οη ; Ά ποΧ λω νίδος έπί 
τοΤς γεγενημίνοι? άγα&οΐς Δ α  καί Ά ϋ η ν ρ  Ν ικηφόρο/·.

Δια τών έργων τούτων άπεδείχθη ψευδής ή νομι- 
ζομένη παρακμή καί κατάπτωσις τής Πλαστικής κατά 
τήν Ελληνιστικήν περίοδον ή  βασιλίς τών Ά ττα λει- 
δών είναι αί Νέαι Ά θή ν α ι τού Περικλέους καί ό βωμός 
τής Περγάμου είς Νέος Παρθένων 

Ή  λαμπρά αύτη εργασία όφείλεται είς τήν Γερ
μανικήν ’Επιστήμην, ή όποία άπό τού 1878 μάς άπε- 
κάλυψε τήν Πέργαμον, όπως όλίγον πρότιρον μάς 
άπέδωκε τήν ’Ολυμπίαν α ί Ιπιτυχίαι α ίτα ι αποτελούν 
στέφανον δόξης είς τήν ίστυρίαν.- τού Γερμανικού

"Ε θνους τόσον πολντιμότερον άπό τούς στεφάνους 
τών πολεμικών νικών, όσον πολυτιμοτέρα είναι ή νίκη 
τού πνεύματος καί τής Επιστήμης, όσον περισσότε
ρον διαρκεί καί επιβάλλεται ή τελευταία αυτη εις 
τήν ιστορίαν τού πολιτισμού.

Ή  ήπειρωτική Έ λλας κατά τ ή ν  Έλληνιστικήν πε
ρίοδον εχασε τήν άκμήν της· ή  ζω ή μετεβιβάσθη είς 
τάς νέας μεγάλος πόλεις τού ’Αλεξάνδρου καί τών 
Διαδόχων του

Καί ή μέν Α ττικ ή  Σχολή  μένει πιστή είς τάς κλα
σικός παραδόσεις- οί διάδοχοι τού Πρσξιτέλους μετα- 
πλάττουν τά περίφημα εργα του, καί οί διάδοχοί των 
εξακολουθούν τό αυτό' δείγμα τού τοιούτου κλασι
κισμού Ιχομεν είς τόν Έ ρ μ ή ν  τής 'Ανδρου καί τήν 
θέμ ιδα  τού. Χαιρεστράτου, άγνωστου άλλοθεν καλλι
τέχνου, άκόμη δέ καί είς τά  εργα τού Δ αμ οφ ώ ντος  εκ 
τού ναού τϋς Δεσποίνης έν Λυκοσούρφ, Είναι εργα 
τού 8ου π X . αίώνος, κολοσσιαία έκ μαρμάρου· έσώθη  
η κεφαλή τής Δήμητρος, τής Ά ρτέμιδος καί τού 
ήρωος Άνύτου, τού άναθρέψαντος τήν πρωτην θεαν. 
Άξιοσημείωτον είναι τμήμα φορέματος τής Δήμη
τρος μέ πβριεργοτάτας παραστάσεις άναγλύφους ζψο· 
κεφάλων ανθρώπων, αί όποίαι πιθανώς αντιστοιχούν 
πρός τάς έπί τών τρτε φορεμάτων καί παραπετασμά
των παραστάσεις.
" Ή  δέ Σ χολή τον  Λ νο ίπ π ον  έργάζεται νεωτεριστι- 
κώτερον· . ιδίως εισάγει τήν προσωπογραφικήν τέχνην, 
τήν όποιαν άνάγει είς άκρατον πραγματισμόν, ως 
δεικνύει αύτη ή χαλκή κεφαλή έξ ’Ολυμπίας απο αν
δριάντα ανθρώπου μέ άγεννή χαρακτηριστικά, αχα
λίνωτου σωματικής δυνάμεως και ίσχυρογνώμονο; θε- 
λήσεως, τήν όποίαν δέν διοικεί ό  νους·  ̂άπ’  αυτήν 
διακρίνομεν ότι ή εύγενής άμιλλα τών ωραίων και 
γυμνασμένων σωμάτων καί τών σεμνών καί γενναίων 
ψυχών αρχίζει νά έκλίπη άπό τούς^ ’Ολυμπιακούς 
αγώνας, άντ’  αύτών δέ επικρατεί ό επαγγελματικός 
άθλητισμός. ή πρόστυχος έπιδειξις δυνάμεων απολέ
μων πρός άπόκτησιν χρημάτων καί ματαιοδοξίαν- οί 
τοιοΰτοι άθληταί άχρηστοι διά τόν πόλεμόν είναι 
αγενείς καί έν ειρήνη.

Ά λ λ ά  ή τέχνη τού Λυσίππου μεταδίδεται ζωηρο- 
τάτη είς τόν ‘Ελληνιστικόν κόσμον καί παράγει τάς 
σχολάς έκείνας, τάς όποιας άνωτέρω περιεγράψαμεν. 
Δείγμα τής σχολής τούτης είναι επίσης ή Τύχη τής 
’Α ντιόχεια ;  ποιητικώτατον καί ώραιότατον ερίων τού 
Ε δ το χ ίδ ο ν  παρίσταται καθημένη καί προσβλέπουσα 
είς τήν πεδιάδα· ύπό τούς πόδας της εξέρχεται ο Ο -  
ρόντης, ό  ποταμός τής πόλεως. ώ ς νεανίας ̂ κολυμβών. 
Ή  Τύχη φορεΐ στέφανον τιιχικόν. τό  πρώτον είσαχ- 
θέντα ύπό τού Εύτυχίδου καί συχνόν μέχρι σήμερον 
είς παραστάσεις προοωποιήσεως κρατών και πόλεων. 
Τ ό Ιργον τού Εύτυχίδου ήξεύρομεν μόνον άπο εν 
μικρόν άντίγραφον τού Βατικανού.

Τής δέ άναμνήσεως τής Σχολής τον  Σ κόπα  εχομεν 
δείγμα τήν ώραίαν Ν ίκην τή ς  Σαμο&ρά^Ί^ι [ήν όπηιαν 
άφιερωσεν ό Δημήτριος ό  Πολιορκητής μεταξύ 806 
καί 294 π  X . ϊνα διαφήμισή τήν μεγάλην νίκην του,
όταν κατεναυμάχησε τόν στόλον τού Πτολεμαίονεθεσε 
δέ καί επί τών νομισμάτων του τόν τύπον τής Νίκης 
αύτής ό Δημήτριος.

Άγνοοΰμεν τόν καλλιτέχνην της' αλλ ή ευγενεια και 
άσφάλεια τής έπί μαρμάρου έργασίας, ή δύναμις τής 
συλλήψεο»ς τού θέματος, ή επιτυχία τής^κτελεσεως, 
δεικνύει άξιολογώιατον καλλιτέχνην ατενώς πρός την 
τέχνην τού i κόπα σχετιζόμενον καί γνώστην τών 
προόδων, τάς όποιας εΐσήγαγεν ό  Λύσιππος^

Ή  Νίκη παρίσταται έπί τού προσθίου άκρου τρέ
χοντος πλοίου κρατούσα σάλπιγγα καί έτοιμη νά ανυ- 
ψ ωθή είς τόν ούρανόν διά νά άναγγείλη και είς^τους 
έκείκόσμους τήν έπιτυχίαν τού Δημητρίου, αφ’  ου τήν 
διελάλησεν είς τήν γην. Τ ά  πτερά νης κροτούν, ό

άνεμος τής θαλάσσης κολπώνει τά φορέματα της καί 
άφίνει νά φαίνωνται τά ώραία, τά  ακμαία ̂  και πλα- 
στικώτατα μέλι) τού σώματός της. Τ ό στήθος προ
βάλλεται διά νά δειχθή οτι είναι έτοιμος να πεταξη.

Ή  Ελληνική Πλαστική μέ τάς νεας φάσεις της, 
ιδίως τής Περγαμηνής Σχολής, δεικνύει τόν τελευ- 
ταίον σπινθήρα δέν είναι πλέον δυνατόν να γίνή τί
ποτε ύστερον άπ’  αύτην. "Ο λα τά ζητηματα τής τέ
χνης καί τών παρεκβάσεων της έλυθησαν, —  Οπως 
όμως, ύστερον άπό τήν άπόσβεσιν τού τελευταίου 
σπινθήρος τής πυράς, μένει άκόμη δλιγον θάλπος, 
ολίγη θερμότης, τοιουτοτρόπως καί κατα την περίω- 
δον μεταξύ 100 π. X .  καί 300 μ. Χ · ,  τήν οποίαν θ α  
περιγράψωμεν εις τό έπό|.ιενον, τό τελευταΐον, μαθημα, 
δεικνύει σημεία ζω ή ς καί χάριτος η Ελληνική 1ε- 
χνη, εως ότου εξατμίζεται πάσα θερμοτης και καλλί- 
τεχνική ίκμάς έπί τού 'Ελληνικού έδάφους διά να ανα- 
φανή είς τήν Δύσιν καί μεταδοθή διά τών αίωνων άνα 
πάντα τόν κόσμον μέχρι? ήμών σήμερον.

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Ζ Ω Η
Α πολοχιομός π ο τη τιχ ον  Α γ ώ ν α ς .  —  Κ ά ρμ α  Ν ιρ - 

€αμή  « Ό φ ι ς  καί Κ ρ ί ν ο ι .  'Αθήνα 1 9 0 6 -

Π ολλά πολλάκις χλευαστικά καί καταφρονητικά 
έγράφησαν είς τάς ελληνικός εφημερίδας δια τον 

Λασσάνειον δραματικόν άγώνα, τόν όποιον διεξάγει 
κατ’ έτος τό Πανεπιστήμιον. Ό  Λασσανειος, πράγ
ματι, γενναίως Ιμοίρασε τήν δάφνην είς διάφορους, 
άλλ’  ό  ίδιος όμως δέν είναι άξιος δαφνοστεφανωμα- 
τος Ά λ λ ά  καί πολύ περισσότερον δέν αξίζει να κα- 
ταφρονηθή διά τούς λόγους τούς όποιους αραδιαζουν 
Ικάστοτ’  εναντίον του, καί τού αγαθού διαθέτου ο 
φιλόμουσος νούς έβλεπε φωτεινοτερον η οσον πα
ρέστησαν αύιόν άλλοτε μέν άμουσοι ποιηταί, άλλοτε 
δέ άβαθείς κριταί, πάντοτε δέ αστόχαστοι ευφυολό- 
γοι. Κατηγορεϊται συχνά πυκνά ό Λασσανειος, _ οτι 
όποχρεών τούς ποιητάς νά εκλεγούν έξ άρισμενης 
χρονικής περιόδου τάς υποθέσεις καί νά τάς διασκευ
άζουν καθ’ ώρισμένον πως τρόπον ψαλιδίζει τα 
πτερά τής έμπνεύσεως καί παράγει αντι πλασμάτων 
εκτρώματα- άνέγνωσα δέ ποτε είς άθηναϊκσν φυλλον 
νά αναγράφεται σοβαρώτατα ότι είναι καιρός να παύση 
ό  άγων σίτος, διότι οί ποιηταί αναγκαζόμενοι να 
λαμβάνουν τά  θέματα έκ τής βυζαντινής Ιστορίας, 
καί τά θέματα έξήντλησαν, καί αυτοί έξηντληθησαν! 
Ά λ λ ’  όσον εξαντλούνται οί ποταμοί και οσον έξαν- 
τλοϋνται αί θάλασσαι. άπό τους μεταχειριζομένους 
πρός παντοίας χρήσε^ τά ρεύματα και τα υδατα 
των, άλλο τόσον είναι κίνδυνος νά στειρευση περίο
δος χιλίων. αν άγαπάτε. Ιτών Ιστορίας, ώ ς ή τού Ε λ
ληνικού έθνους, καί άν ή Ευρώπη καί ή Ά σ ια  Ο λ ό 

κληρός μετεβάλλοντο ενς καθημερινά έργοστασια 
δραμάτων, νυχθημερόν εργαζόμενα, και άπο τής πε
ριόδου ταύτης άντλοϋντα τάς εμπνεύσεις των. Αλλ 
οταν ή  στειρότης έδρεύη είς τάς κεφαλας των δήθεν 
ποιητών, τότε καί δλόκληρος ό κόσμος τού παρελ
θόντος καί τού παρόντος, άπό τά εθνη σύμπαντα, αν 
τοΐς παρείχετο πρός έκμετάλλευσιν, π ο λ ιν ^ α  τους 
έστενοχωροΰσεν ό  κόσμος αύτός, καί « α  εψαλιδιζε 
τά πτερά των, τά άνύπαρκτα

Δέν είναι διά τόν ποιητήν ά π α ρ α ί τ η τ ο ν  ποσοτης, 
καί νεότης άκόμη, καί ποικιλία θεμ ά τω ν  δώσατε του 
τό κοινότατον, τό μάλλον μεταχειρισμενον, τό μιάλλον 
έξευτελισμένον θέμα φθάνει νά τόν συγκινή θ α  θαυ- 
ματσυργήση μ’  εκείνο· μεταμορφώνει και τήν εντελή 
καί τήν άχαριν ύλην είς. είδος καί εις κάλλος· εντός 
τού στενωτάτου κλωβού «ύρίσκει τροπον νά επίδειξη
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τό πλάτος τών πτερύγων του. Διά νά ύψώση τήν κο
ρυφήν του φρίττονσαν πρός τού? αιθέρας τό δένδρον, 
ανθοστόλιστον, καρποβριθβς, δέν χρειάζεται νάπλώση 

του τήν ύφήλιον τοδ φθάνει τό στενό- 
τατον βάθος μιάς τρύπας. Ή  άθάνατος Αττική τρα- 
γφοια δεν τρεφεται παρά με τά ψυχία τής 'Ομηρικής 
Γραπέζης{ καί δέν περιστρέφονται αί ύποθέσεις της 
πα_?ά αναπλάσεις καί εις άναμβΛσήματατών άμαρ-
tlt?T ι  νών δυστυχημάτων δύο τριών οίκων. Ή  
γαλλική τραγφδίφ τρέφεται μέ τά ψύχία τής τραπέ- 
ζη ς τοδ Εύριπίδον καί τοδ Σενέκα, και τάριστουργή- 
ματα τοδ Κορνηλίου καί τού Ρακίνα είναι, άπό τίνος 
αποψεως, ξαναζεσταμένα καί μεγαλονόως μόνον άλα- 
τισμεναλάχανι^ χά όποΧα άλλοι πρό αύτών εϊχον 
μαγειρευσει αναλατα· καί τί είναι, κατά μέγα μέρος, 
ο υπερθαύμαστος Σαίξπηρ ή διηνεκής προσπάθεια ' 
προς «ναζωογόνησιν έξηντλημένων ύποθέσεων; Ό  
υποτοδ δραματικού δαιμονίου οίστρηλατούμενος,άνα· 
δ·Φ“>ντας σελίδας τής πατρίου Ιστορίας, πιθανώτατα 
δεν θάφηση νά χαθούν, ανεκμετάλλευτοι άπό τήν τέ
χνην του, ήρωες ώς ό Νικηφόρος Φωκάς καί δ ’Αν
δρόνικός Κομνηνός, γυναίκες ώ ς ή Θεοφανώ καί ή 
¿κλήραινα, ̂  καί όλοι οί Παλαιολόγοι καί δλοι οί Χα- 
μαρετοι^ καί δλαι αί δούκισσαι τών ’Αθηνών, δσσν 
και αν επιπίπτουν Ανηλεώς εναντίον των κατ’  έτος εις 
τους Λασσανείους αί Έρινύες καί αί Ά ρπυιαι είτε μέ 
τον οωδεκασυλλαβον ίαμβον, σχολαστικόν καί νυστα- 
κτικον, είτε μέ τόν πολιτικόν δεκαπεντασύλλαβον, 
χυδαίον καί νερουλόν. « Ή  πιήσις τής Ποιήσεως— ώς 
λέγει κάπου εις κάποιον ποίημά του ό Βιζυηνος—

Δέν φέρεται περί τό Τί, άλλά π ερ ίτό  Π ώ ς . » '
Ά λ λ ά  ποιον εύτύχημα διά τόν άκόρεστον ποιητήι» 
όταν τού δίδεται αφορμή νά χορτάση δλην του τήν 
δίψαν,^ οχι μόνον άπό τήν κρηνην τού Π όίς, άλλά καί 
απο τήν πηγήν τού 7ί'ί Καί τήν ιδεώδη αύτήν εύχα- 
ριστησιν την παρέχει ό μακαρίτης Λ ασσάνης.'Τήν  
Ελληνικήν ψυχήν, ζώσαν καί δρώσαν, σπαραττομέ- 
vjjv και αγωνιώσαν, μέσα εις κύκλον δέκα αιώνων, 
με τήν αΐγλην μυρίιον θριάμβων, καί ΰπό τό κράτος 
μυρίων τυράννων, ένσαρκουμένην είτε είς ήρωα τής 
ιστορίας όνομαστόν, είτε έίς θαυμαστήν παράδοσιν, 
είτε είς ταπεινόν τι πρόσωπον τού λαού, είτε έίς πλά
σμα φανταστικόν- όλον τό παρελθόν, διά τό υλικόν 
Ινός δράματος, καί δλον τό παρόν, διά τήν εμπνευσιν 
μιάς κωμφδίας (ή οποία σμμβαίνέΐ πολλάκις νά είναι, 
καθώς διαπλάσσειαι μέσα είς τάς δεξιάς χεΐρας φι
λοσόφου ποιητού, κάτι θλιβερώτερον καί τής τραγω
δίας). Ό λ α  αύτά (όσον καί δν συμβουλεύη νά συνθε- 
τωνται^κατά τήν τέχνην τού Ούγκώ ή κατά τόν τρό- 
πον το Ρ  ,’Ρ ^-Υ^βή) τά θέτει πλατύτατα καί γενναιό
τατα ο άγωνοθέτης ύπό τήν διάθεσιν τών εραστών 
τής Μελπομένης, καί λέγει πρός αύτούς διά τής φωνής 
τοδ Πανεπιοτη μίου "Εκλέγετε καί γράφετε· είτε 
πεζά θέλετε,^ είτε στίχους, είτε Αρχαϊκά, είτε δημο
τικά, ό,τι καί όπως θέλετε· σάς περιμένουν οί στέφα
νοι καί τά χιλιόδραχμα!»

Κ αί φεύΙ ακόμη ν ’ άναστηθούν οί Σοφοκλεϊς καί οί 
Αρνστοφάναι· Σοφοκλής μας, Ιπί τού παρόντος, είναι 

ο κύριος Ά μ π ελο ς, και ο  ’Αριστοφάνης όνομάζεται 
Σκλιάς.

'Οποίους καρπούς άπέδωκεν ό  Λασσάνειος —  καί 
μ^υ ολα τά προσόντα του, ώς τάπαρίθμησ'άνωτέρω, 
τα ίοιάζσντα διά νά θαυματουργήση, —  μάς τό λέγει 
καθαρώτατα ή πρό τίνος έκδοθεϊσα Ικθεσις τής κρί- 
σεως τού περυσινοΰ Λασσανείου, τής οποίας εισηγητής 
έγένετο ό  καθηγητής κύριο? Σ .  Κ . Σακελλαρόπουλος, 
εχων συμπαρίδρους αύτφ κριτάς τόν Πολίτην καί τόν 
Λάμπρον. Τριάς Ικπροσωπούσα τήν ύγιεστέραν καί 
φωιεινοτέραν μερίδα τής άκαδηααϊκής μας κριτικής, 
και αρμόδια, μάλλον ή άλλοι, να Ικφέρη τήν γνώμην 
της έγκυρον καί άξίαν προσοχής, όσον καί δν ή γνώμη

αδτη έίναι άμφισβητήσιμος, όσον καί δν προκαλή αν
τιρρήσεις, καθώ ς είς πάντα τά  ζητήματα, δι’  & ή ιιά- 
θησις είναι τι δευτερεύον, καί τό ουσιώδες είναι χάρις 
τις λεπτεπίλεπτος, ίδιάζουσα. ή καλαισθησία.

Ή  κριτική τοδ κ. Σακελλαροπούλου είναι δμοδ έγ- 
κρατής καί έντονος, στρογγυλή καί άβρά, απέριττος 
καί σαφής· όχι λογοτεχνική τις αναδρομή είς πολυ
δαιδάλους γνώσεων άτραπούς, έπιδεικτική, στίλβουσα, 
καυστική· καθ’ αύτό λελογισμένη έκθεσιςάκαδημαϊκοδ 
άνδρός, θρεμμένου μέ τά κλασσικά γράμματα,ζυγίζον- 
τος τους λόγους του, καί τόν έπαινον μετά φειδοδς 
χειριζομένου, καί τόν ψόγον άπερίφραστον έκφέρον- 
τος. Ό  κύριος εισηγητής εν όλίγοις μάς παρέχει ζ ω η 
ρόν καί άκριβή εικόνα της όλης, άρχήθεν μέχρι τής 
σήμερον, Λασσανείου παραγωγής. Καταδίκη πανεπι
στημιακού άγώνος ποτέ δέν ήκούσθη μάλλον άπερι- 
καλύπτως, άπό πανεπιστημιακού βήματος, ώς αύτη. 
θέλετε διά τά δράματα ;  Ιδο ύ , « . . .  ’Εκτός όλιγίστων 
ΙΙωρέσεο»·, έκτός ¿λι/ίοτων ϊργτον, τά ¿ποια είναι όποια- 
δήποτε αξια  χρίοεεοί, τά πλεϊστα τών είς τόν άγώνα 
ύποβαλλομένων είναι όχι μόνον κρίσεως, άλλά και λό
γου ανάξια 0 1  μέν ύποβάλλοντες δράματα, περιορί
ζονται κατά τό πλεϊστον είς όλίνιστα σημεία τής βυ
ζαντινής ιστορίας κατά πρώτον λόγον, έπειτα δέ τής  
φραγκοκρατίας καί τής τουρκοκρατίας, πραγματεύον
ται δέ τά ώρισμένα ταδτα Ιπεισόδια κατά τρόπον σχε
δόν στερεοτύπως άτεχνον. Ο ί ήρωες καί τά  άλλα π ρό
σωπα, οί άπειράριθμοι Νικηφόροι καί Τσιμισκήδες καί 
Χαμάρετοι, οί Αρματολοί καί οί κλεφται, είναι ώ ς έπί 
τό πολύ ανδρείκελα άψυχολόγητα καί άνεν ηθοποιίας, 
ή γλώσσα οίανδήποτε καί δν §χη μορφήν, είτε μάλ
λον καθαρεύουσαν είτε δημωδεστέραν, ελέγχει τό  
γλωσσικός άκατάριιστον τών συγγραφέων, ποιητική 
δέ πνοή οόδαμοΰ γίνεται αισθη τή », θέλετε διά τήν 
κωμφδίαν; ’Ακούσατε: « ’Έ λαβα καί άλλοτε άφορμήν 
άπό τούτου τοδ βήματος νά έκφράσω τήν γνώμην μου 
περί τής παραδόξου τάσεως, ήν έχουσι πολλοί χών 
παρ’  ήμίν γραφόντων κωμφδίας. Ή  χυδαιολογία εκ
λαμβάνεται ώς ευφυΐα, ένδειξις δέ φιλοπατρίας θεω 
ρείται ή προσβολή καί ό  διασυρμός όχι μόνον τών . 
ηθών ή τών πραγμάτων τών άξίων στιγματισμοδ, 
άλλά καί πάσης κοινωνικής άναπτύξεως καί πασης 
μεταβολής είς τά καθ' ημάς, τήν οποίαν κατέστησεν 
άναγκαίαν καί απαραίτητον τού χρόνου ή πρόοδος».

’Αλλά διατί λοιπόν ό  Λασσάνειος, μολονότι φέρων 
τά σπέρματα δυνάμεων πρός πλουσίαν καρποφορίαν, 
έδείχθη τόσον στείρος, καί εκπνέει φθισικός; Διά νά 
κρίνωμεν ασφαλώς περί τών καρπών του θ ά  έπρεπε 
νάναδιφήσωμεν είς τάρ^εΐα τοδ Πανεπιστημίου άπό 
καταβολής τοδ άγώνος ολα τά χειρόγραφα τών ποιη
τ ώ ν  άλλά τό πράγμα άδύνατον· έχομεν τάς Ικθέοεις 
τών κριτών καί μόνον "Αςάρκεσθώ μεν είς αύτάς. Ο ί 
λόγοι τής αποτυχίας ενός τοιούτου άγώνος δέν είναι τι 
δυσεξιχνίαστοι·- άλλ’  ή έν άνέσει έξέτασις αύτών υπερ
βαίνει τόν χώρον πού διαθέτω ενταύθα. Ό μ ω ς  δϋνα- 
ται νά ύποδειχθώσιν οί κυριώτατοι συντομώτατα. Μία 
τών άφορμών τής αποτυχίας είναι ή καταφρόνησις 
τών τυχόν Αληθινών ποιητών πρός τοιούτου είδους 
διαγωνίσματα καί ή άποχή άπό τούτων φαινόμενον 
άνέκαθεν άπό τήν Ιποχήν τών ραλλείων καί τών 
βουτσιναίων καί οχι τόσον δυσεξήγητου. Είναι ή έλ- 
λειψις ένότητος(ι συνεχείας, παραδοσεως, ούτως είπεϊν, 
καθιερωμένης Ιν^τφ  έργφ τών καθηγητών κριτών 
τοδ Λασσανείου, εκλεγόμενων Ικάστοτε ύπό τού Π α 
νεπιστημίου άτάκτως καί ώ ς ετυχεν, ούτως ώστε 
έργα ρίφθεντα είς τό καλάθι τών αχρήστων σήμερον, 
νά δαφνοστεφανώνωνται αυριον. Ά λ λ η  άφορμη είναι 
αυτός ό  καταρτισμός τοδ Λασσανείου. Βραβεύονται 
έργα άπό χειρογράφων, ανέκδοτα ώ ς έπί τό πλείστον 
παραμένοντα καί μή> υφιστάμενα τήν βάσανον τής 
δημοσιότητος μήτε άπό τοδ βιβλίου, μήτε άπό τής

2 81

σκηνής Έ ν φ  σοφώτερον βεβαίως θ ά  ήτον άν.ό άγο)ν 
διεξήγειο μεταξύ «ργων έκδοθέντων ή παραστοθεντων.

■Έπειτα' καί τά βραβευθέντα έργα πολλάκις εχαρα- 
κτηρίσθησαν κατά τρόπον πολύ βαρύν διά την ραχιν 
των. Τ ή ς τοιαύτης υπερβασίας δέν φαίνεται απαλ
λαγμένος οΰδ’ αύτός ό  κ. Σακελλαρόπουλος, παρ όλος 
τάς επιφυλάξεις του καί τήν μετρημένη.· κρητικην του. 
Πολύ άμφιβάλλω δν δ στεφανωθείς συγγραφευς της 
κωμφδίας « Ρόδα καί αγκάθια » «κατώρθωσε, και ως 
πρός τήν γλώσσαν, νά εύρη τήν προσήκσυσαν είς τοι
ούτου είδους σκηνικά δημιουργήματα γλωσσικήν μορ
φ ήν». Τούς στίχους τοδ βραβευθέντος ποιητου του 
« ΕΙειρατοδ τού Αιγαίου » ό  κ. είσηγητης χαρακτηρι- 
%€\ «€ΰγλύπτους ρέοντας, καν μέ καλήν ομοκ'καταλ^  
ξίαν », παρατηρεί δ 'ε ίς  αετούς «τή ν επιδραοιν του 
Κρωτοκρίτου. ήτις φαίνεται καί είς την λαξευτήν 

διατύπωσιν τών γνωμικών» Κ ’ εγω —  έκ τω ν  παρα
τιθέμενων τεμαχίων —  δέν βλέπω είς τους στίχους αυ
τούς τίποτε λαξευτόν καίτίποτε εϋγλυπτον- είναι στί
χοι χαλαροί, μέ ροήν άντικαλλιτεχνικήν, μέ ομοιοκα
ταληξίαν τής πεντάρας, καί πρό πάντων στίχοι μη 
Ιχοντες τίποτε κοινόν πρός τόν θαυμαστώς, ως έπι τό 
πλεϊστον, στιχουργημένον Έρωτοκριτον.

* *·

ΚΟΜ Ψ ΟΝ τομίδιον καλίτεχνα τυπωμένον, μέ τό 
πορφυρούν του έξιόφυλλσν, ώ ς αίματοοτάλακτον. 

Τ ό δραματικόν τέλος τής ζω ή ς ενός ζωγράφου «με
γάλου καλλιτέχνη» — καθώς τόν θέλει ο  ψευδώνυμος 
συγγραφευς. Ή γάπησε και έμέθυσε άπό το κρασί 
τής αγάπης, καί Ινόσησε καί έξέστη τών φρενών και 
λουλούδια βαρύοσμα Ιπρομηθεύθη καί έκάλεσε την 
ερωμένην του κ’  έπέρασαν μαζί τήν νύκτα και απε- 
θαναν άπύ ανθινον θάι·ατον αύτοκτόνος, και δο /οφ ο- 
νος τής αγάπης του. Τ ό τελευταϊον έργον τοδ ζ ω 
γράφου. (όοτις δέν έχει τίποτε κοινόν μέ τόν Παυ- 
σιαν τοδ Γκαϊτε είς τό περίφημος ποίημα του, και 
είναι μόλις ώ ς εκφυλισμένος μαθητης ενος Μπαΐκλιν 
κ’  ενός Κλίγγερ « μ ά  αλλόκοτη εικόνα ..Μ ια μεγάλη 
έρημος κι’  ό ήλιος έβασίλευεν όλοκόκκινος κ αίμα- 
τωνε τόν ουρανό. Κ ' ενας δφις πελώριος ξετυλισοο- 
ιαν κ ’ έτρεχεν απάνω στήν άμμο. Καί σ ιό  στόμα του 
ποδ έτρεχε φαρμάκι, κρατούσε καί χάίδευε καί δάγ
κωνε ένα μικρό, κάτασπρο καί μαραμένο κρίνο».

Είναι μαζί ιστορία καί ποίημα. Η  ιστορία εκτυ
λίσσεται ώς ένας μονότροπος μονόλογος μέσα είς τας 
σελίδας τοδ ημερολογίου τοδ καλλιτέχνου. Τ ό ποίημα 
εΐναι χυμένον πανταχοϋ. Π οίημα νεανικόν και νοσή- 
ρί™ καί ώραίον καί θανάσιιιον, συμπλέκον αστό
χαστα όμοδ καί βαθύγνωμα τάς εκστάσεις του μυστι- 
κισμσδ μέ του πριαπισμού τήν λύσσαν, ώ ς νά σοδ 
«ροσφέρεται άν&οδέσμη άπό ρόδα καί κανθαρίδας,^ 
είκών ενός Σατύρου καί μιας ψυχής είς συμπλεχμ 
άδιάρρηκιον. έφιάλτης καί παραλήρημα, πάθος και 
κελάδημα έργον άνήθικον, διά νά τό αποκρύπτουν 
άπό τήν θέαν τών τέκνων των^ έν σπουδή καί =μετ 
άγανακτήσεως αί μητέρες, καί όμοΰ^ Ινθυμίζον δλην 
τήν ηθικήν αντινομίαν τού άθλιου ανθρώπου, φυλα
κή, μέσα είς τήν όποιαν άλληλοσπαράσσονται αδιά
κοπα η Σάρξ καί τό Πνεδμα Σελίδες τάς όποιας 
προτιμώ βέβαια, άπό κάθε τετριμμένον και άνειλι- 
κρινή πατριωτικόν θούριονδιά τήν Μακεδονίαν, διότι 
μέσα είς αύτάς σφύζει αίμα δημιουργικόν, καί παρα
ληρεί πυρετός καλλιτεχνικού δνείρου. Ά λ λ ’  έν ταυτφ 
έλπίζω ότι ό  δφις αύτός ό  δολερός καί τό κρίνον αυτο, 
τό «μαϋρον κρίνον», τό όποϊον δέν έφαντάσθη ουτε 
αύτός ό  πύρινος τού μαύρου θρηνφδός, ό  ποιητής 
Ά γ γ ε λ ο ς  Σημηριώτης, δέν εΐναι παρά αί πρώται εκ
δηλώσεις τής ευαισθησίας νεαρού λογοτέχνου, οστις 
μέ τόν καιρόν θ ά  δημιαυργήση έργα ωραία και υγιή, 
όμοδ συγκινοΰντα καί εύεργειοδντα, άνυψώνοντα καί

καθαρίζοντα τήνψυχήν, ώς εΐναι τά γεννήματα τής άρ
τιας καί Ιδεώδους Τέχνης.

Δ ΙΑ Γ Ο Ρ Α Σ

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η
Τ ό  μ νοτή ριον τής ζω ή ς  — Τ ό  π ολιϋόν σύστημα.

Ο  κ . Δημητρακόπουλος παρεσκεύασεν είς ημάς 
μίαν εκπληξιν ό  τέως^ δραματικός ποιητής καί 

γνωστός ώς συγγραφευς καί άρθρογράφος, ύπενθυ|»ί- 
ζω ν είς ημάς τούς χρόνους τών πονκιλασχόλων άν- 
δρών τής Αναγεννήσεως, παρουσιάσθη αίφνης άπό τοδ 
βήματος τού «Παρνασσού» ώ ς φιλόσοφος. Δένέπραγ- 
ματεύθη κοινωνικά ή ή&ικά θέματα. Ό * .  Λημητρα- 
κόπσυλος Ιπελήφθη τής έπιλύσεως τού άκανθωδεστά- 
του τών προβλημάτων όσα άπησχόλησαν ποτέ τήν 
σκέψιν τής άνθρωπότυτος.

Δι’ έπιχειρημιίτων έν στερεωτάτη συνοχή μεταξύ  
των άνέλαβε νά απόδειξη ότι ή ζω ή δέν είνε αλλο τι 
ή ρευστόν ήΧεχτρομαρ’η ιικ όν  άνάλογον, η τής αΰτής φύ- 
σεως πρός τήν ελξιν τών σωμάτων, ότι ό  άνθρωπος 
είνε μ α γνή τη ;, τμήμα τού γή ινου μαγνήτου, έχων δύο 
π όλου ; τόν δετικ όν  ή πόλον τής ενέργεια; Ιδρεύοντα 
έν τφ  έγκεφάλφ, καί τόν πόλον τής άντιδράαεως  ή τού  
κενού ό  όποϊος ε&ρίσκεται iv  τφ  ήλιακφ πλέγματι ύπό 
τό διάφραγμα- Τούς δύο πόλους τούτους παραδέχεται 
ώς κυρίους μοχλούς τής ζω ή ς κοί αποπειράται νά βα
σίση έπί τούτων ολόκληρον ψυχολογικόν καί φυσιολο
γικόν σύστημα τό όποϊον έκαλεσε πολικόν.

Τηροδμεν επακριβώς τούς όρους τής όνοματολο- 
γίας τοδ όμιλητοδ, έλπίζοντες ακριβώς ότι άλλοι 
νοημονέστεροι ίσως ήμών καί περισσότερον πεπειρα
μένοι θ ά  κατορθώσουν νά εννοήσουν όποίαι έννοιαι 
περικλείονται είς τάς λέξεις ταύτας Ό σον^ άφορφ 
ήμας θ ά  περιορισθώμεν είς τάς έξής παρατηρήσεις: 

Ό τ α ν  έν τη πειραματική Ιπισιήμη σύνολδν τι φαι- 
νομένοχν παρέχη είς ήμάς τό έτ'δόσιμον ότι κοινόν τι 
αίτιον υπεισέρχεται έν τή δημιουργία αύτών προσπα- 
θοϋμεν νά μαντεύσωμεν τήν φύσιν τού αιτίου τούτου, 
ώ ς καί τόν τρόπον καθ’ δν τούτο ένεργεΐ πρός παρα
γωγήν του φαινομένου. Ή  υποθετική αύτη άλήθεια 
ονομάζεται θεωρία.

Λί θεωρίαι παύουν νά είνε τοιαδται είτε διότι νεα 
φαινόμενα παρατηρηθένια δέν εύρίσκονται έν όρμο- 
νίφ πρός ταύτας, (θεω ρία τής εκπομπής τοδ φωτός, 
έν σχέσ ι πρός προσδιορισμόν μήκους τοδ φωτεινού 
κύματος) είτε διότι ή τελειοποίηοις τών πειραματικών 
μεθόδων απέδειξε ταύτας αληθείς όπότε εισέρχονται 
εις τήν κατηγορίαν τών θετικών γνώσεων, τών αισθη
τών ¿(λα δή  γνώσεων, ώ ς θ ά  ήδύνατο νά έρμηνεύση 
κανείς τήν σημερινήν εκδοχήν τοδ άνωτέρω όρου π . χ_ 

Ό  Νεύτων, μελετών τούς νόμους τού Κεπλέρου καί 
έφαρμόζοιν τούς κανόνας τής άναλύσεως, συμπεραίνει 
ότι ταδτα κινούνται ώ ;  εάν εΐλκον άλληλα κ α ι’ εύθύν 
λόγον τών μαζών καί κατ’  άντίστροφον λόγον τών 
τετραγώνων τών αποστάσεων.

Ί ο  γεγονός ότι ή ελξις αυτί] ύφίσταται. άπειελει 
θεωρίαν έφ ’ όσον δέν άπεδεικνύεεο πειραματικώς αλη
θή ς ( πτώσις τών σωμάτων, μέτρηοις τής ένιάσεως 
τής βαρύτητος. άκριβέστεραι άσιρονομικαί μετρήσεις 
κ .τ .λ .). Τούτου γενομένου έν γενικαίς γραμμαϊς. ή 
θεωρία τοδ Νεύτωνος έστερεώθη πλέον πρός ιό  πα
ρόν καί κατετάχθη είς τά έκ τών αισθήσεων ήμών 
γνωστά, είς τάς πειραματικός δηλαδή άληθείας

Ή  έρευνα δέν έτελείωσεν όμως έδώ άπ’  εναντίας 
έγένετο ετι μάλλον ενδιαφέρουσα καί δυσχερεστέρα, 
αί δέ νέαι θεωρίαι. ΐνα έξηγηθή ό  τρόπος καί ιό αί 
τιον έξ ού ή έλξις αύιη συντελεϊιαι έξ άποσιάσεως, 
δέν έπαυσαν νά σπασχολοδν ιούς σοφούς.
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Οδτοι εΐνε οί κανόνες τής διεξαγωγής τής Ιρεύνης 
και υπο τοιαυτας συνΟηκας είνε, βλέπομεν, Απέραντος 
και ατελεύτητος, ως αποδεικνύει καί δ ελά/ιστός συλ
λογισμός αναζητησεως τού αιτίου έκ τού. αποτελέ
σματος

Δέν θά έξετάσωμεν εάν καί κατά πόσον ή ερευνά 
εινε χρηι,ιμος ως και έάν ή απόλυτος επιστημονική 
μελετη αγη είς ωφελιμα αποτελέσματα διά τήν ανθρω
πότητα- ανθ’ ημών ζώσαν άπάντησιν'δύναται νά θώστι 
π ρ ό Χ ς >,ί<ί<ς συντι)λ(>ννένη διαρκής καί Αδιάκοπος

Έ ρχόμεθα δμως εϊς άλλο ζήτημα.
Σ υ μ π ερ ά σ μ α τα  ά μ εσ α  τ ώ ν  α ν ω τ έ ρ ω  εΐνε τά Ι ξ ή ς  - 

.  - 1 » '« δ ή π ο τ ε  θ ε ω ρ ία  δ έν  εΐνε ά λ λ ο  τ ι ή απ όπ ειρα
α π ομ ιμ η σεω ς , δ ιά  γ ν ω σ τώ ν  μη χανικώ ν συνδυ ασμ ώ ν  
τ ω ν  εν τη φ ύσει σ υ μ βαιν όν τω ν  ο !  δ έ π ρ α γ μ α τ .κ ο ί  εοευ- 
νηται ο εν  α μ φ ιβά λ λ ου σ ι π ο σ ώ ς  π ερ ί τή ς  ά λ η β ε ία ς  της 
π ρ ο τ α σ ε ω ς  ταυτη ς. « 'Ω ς ίά ν  » είπεν ό  Ν εύτο,ν, καί εϊς 
τ α ς  Λεξεις ταυ τας  δ ιαβλέπ ει τις τ δ  π νεύμα τ ώ ν  επ ισ τη 
μονικώ ν π ρ οσ π α θ ειώ ν .

Ι ν δ ! ! . ! 801^  δέν  ^ “ ι α ί  ϊ ά  «ΧΉ β α ρ ύ τ η τ ά  τ ιν α  καί 
εν ο ια φ έρ ον  δ ια  του ς  επ ιστή μ ον α ς είμή  έ φ ' ό σ ο ν  εΐνε 
σύγχρονος, εχει δη λα δή  ύπ ’ οψ ιν τη ς  π ά ν τα  τά  π α ρ α - 
τ η ρ η ο ε ν ια  φ α ιν όμ εν α  καί εύρίσκεται Ιν  π λ η ρέστατη  
α ρ μ ον ιρ  ,μ 8Γ α υ τώ ν , ο ν  μ όνον  ε’ ξη γ ο ύ σ α  τ ά  γ ν ω σ τά  
τού  Χαΐ Λ ρ°ί}λ έπ ου ,,β  τοιαύτα . Κ α ί π ό ρ ισ μ α

Ό  επιχειρών τήν δημιουργίαν νέας θεωρίας πρέπει 
νά εΐνε κάτοχος τών δεδομένων τής έπιστήμης καί 
έπομενως να αισθάνεται πληρέστατα τήν έκτασιν καί 
¿|ηγή ^ φην των απο<?ίών ϊάς όποιας προτίθεται νά

“Οταν_ τό ιοιοδτον δέν συμβαίνει, δύναταί τις βε- 
ραιως να θαυμαση τους συνδυασμούς καί τάς διεξόδους 
τους οποίους δυναται νά γεννήση ή εύστροφος διάνοια 
ευφυους και εύφανιάστου άνθρώπου, αΐ τοιαύται 
Ομως έρμηνειαι εις ούδένάγουσι θετικόν αποτέλεσμα·
¿Γκ“ ν2νο|να εΐπωμεν . μάλΐ™  δτι εΐνε «ύτόχρημα

Πάσα ¿πιστήμη, έκ τών άπλουσιέρων εϊς τά συνθε- 
τωτερα βαινονσα, εχει σταθμούς άναπαύσεως καί 
τμηματικός αφετηρίας.

Μ  τμηματικαι αύται άφετηρίαι εΐνε οί επιστημονι
κοί οροι, συνοψίζοντες έν έαυτοΧς πολλάκις τόμους 
ολοκλήρους ̂ θετικής εργασίας- ό  μεταχειριξόμενος δε 
τουτους εικη και ω ς ετυχε πρό άκαταρτίστου διά ιό  
αεμα και κατάπληκτου Ακροατηρίου, τείνει νά κατάρ
γηση πασαναυτου μετά τής έπιστήμης έν τφ  μέλλοντι 
συνεννοησιν, τής οποίας τό μόνον όργανον μέχρ,ς 0ό 

θεωρία παραδεχθή τό εναντίον, εΐνε ηγλώσσα.
αν δεν κατηλθομεν εις λεπτθ[ΐερείας σχετιζομένας 

πρός τήν σημερινήν θέοιν τής φυσιολογίας, καί τάς 
έρμηνειας τας οποίας δίδει έπί τού μηχανικού μέρους
ή Γ λ ά σ δηλ<00λω?  ‘ ής ϊ * 9*  Τοδτο ^Ρ άξαμεν δ,ότ. δέν 
ηθελησμμεν νά αποταθωμεν εις τόν κύκλον τών είδι- 

ν> οι οποίοι δέν εχουσι τούτου άνάγκην, άλλά νά
τλνΤ^Λσωμ8ν ? ί ?βεκηκ0Λ  τ»ύξ πολλούς όσον άφορφ 
την αποδοχήν αιρέσεων, αί όποίαι πάν άλλο διαφωτί- 
ςουσιν, η το σύγχρονον επιστημονικόν πεόίσν.

ΣΤ Α ΓΕ ΙΡ ΙΤΗ Σ

Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ

Είς πάσαν χώραν Ιλληνικήν είναι διαδεδομέναι αί 
παραδόσεις περί κρυμμένων θησαυρών, τούς όποι

ους ανακαλύπτει έκεϊνος, όπου ευρίσκει « τήν άντίκα 
μέ τή γουρούνα καί τά γουρουνόπουλα». Τόν τύπον 
χών παραδόσεων τούτων εΰρίσκομεν εϊς τάς Π άροδό- 
ιίΕΐί τού κ. Ν . Γ . Πολίτου - « Κάπου σέ κάποιο άπδ τά

χαλάσματα τών πμλα,ών Ελλήνων,. εΐναι χωμένη μιά 
αντικα, πιδχει απάνω σκαλισμένα τή γουρούνα μέ τά 
γουρουνόπουλα. Αΰτή τήν Αντίκα γυρεύουν νά βρούν 
ολοι οσοι σκάβουν στά χαλάσματα καί Φράγκοι καί 
Έλληνες. Γιατί χαρά στή μοίρα του κείνον πού θ ά  

την ευρη Οπου είναι κρυμμένος θησαυρός θ ά  τόν 
ρρισκη τα χρήματα »ου δέν θ ά  σώνωνται ποτές, καί 
ολες οί δουλείες του θά πηγαίνουν καλά Μ ά φαίνεται 
πως κάνεις άκομα δέ τή βρήκε ».

Αΰτή τήν άντίκα, » πώχει Απάνω σκαλισμένα τή 
γουρούνα μέ τα γουρουνόπουλα », είχεν ώς θέμ α  τής 
ομιλίας του και ηρμήνευσεν Α κ. Ί .  Σβορώνος τήν 
προπαρελθο»·σαν ' ρίτην, 24 ’ Ιανουάριου, είς διάλεξίν 
του, πλουσιαν εις πληροφορίας καί είς συμπεράσματα, 
ιπαρχουσιν νομισματοειδήτινα κομμάτια, έπί των 

παριστανεται υς περιτοιχισμένη άπό χοιρίδια καί τρι
γύρω διάφορά γραμματα καί παραστάσεις ακατανόη
τοι. Αυτ., είναι η άντίκα τής παραδόσεως, ή οποία 
βοηθει εις ενρεσιν τού θησαυρού. 'Ο  κ . Σβορώνος 
συνεδεικ την παράστασιν πρός τάς ύάδας, τόν Αστερι
σμόν, ό  οποίος δια τής έμφανίσεως αύτού προμηνύει 
παντοιε βροχάς· διότι τό νομίσματα ,ταΰτα όπως καί 
καθολου παν νόμισμα, έρχεται είς- τήν Ιπιφάνειαν τής 
γη§ κατα τους μεγάλους Αετούς, καί τότε οί χωρικοί 
σπευδουσιν είς το Ε θνικόν Μουσεΐον φέροντες πλή- 
? » ?  νομισμάτων πρός πώλησιν 

, Λ λλά πότε έκόπησαν τά νομίσματα αύτά; Συνήθως 
τα νομίζουν αρχαίας κατασκευής, άλλ’ ό κ. Σ β . δέν 
πίστευες οτι είναι άρχαιοιέρας του ιζ’ . αίώνος. δηλαδή 
των χρόνων, κατα τους οποίους ήρχισαν οίπεριηγηταί, 
οι μιλόρδοι, να_ ενδιαφέρωνται διά τάς κρυμμένος είς 
τήν γήν αρχαιότητας, καί ήρχισε ν ’ Ανασκαλεύεται τό 
έδαφος της Ελλάδος. Τότε μερικοί κατεργαρέοι Ιξε- 
μεταλλευθησαν την πίστιν τών χωρικών είς την υπαρ- 
,ιν  ένος θησαυρού καί κατεσκεύασαν τά προκείμενα 
κερματια τα οποία, ώ ς είναι εύλογον, έπώλουν άκρι- 
βωτατα_ είς τους χωρικούς, οί οποίοι ένόμιζαν, διι μέ 
την βοηθειαν των θ ά  εϋρουν τόν θησαυρόν

Αλλά δ ια τ ί  ¿προτίμησαν οί άγύρται τήν παράστα- 
ο»ν υός και χοιριδίων; διότι ή δς, εύφυώς λέγει ό Γ ά λ -’ 

θ'» _■ βΓΤΟί, σκάπτουσα ιό  έδαφος διά τού έύγχους 
αυτής, θεωρείται ώς τό σύμβολον τής έργατικότητος, 
και οδηγείς τους Ανθρώπους νά τήν μιμηθώσιν, βέ- 
ραιοι οτι ανασκαπτοντες τήν γήν θ ά  εδρωσι κάτι πο
λύτιμον. Ο  χ . Σ β . τήν Αρχήν τής παραστάσεως ευρί- 
σκει είς πολυ παλαιαν παράδοσιν τήν παράδοσιν περί 
της υπο τού Αίνείου κτίσεως τού Λαβινίου, τής μητρο- 

? ?  ! ° °  Υμνους τών Λατίνων'. 'Η  ΰς ώδήγησε 
τόν Αινείαν, αποβάντα είς τήν Ιταλ.ίαν, καί εκτισε τό 
Λαβινιον· εχομεν δέ νομίσματα τού ’Αντωνίου τού Εύ- 
σεβους (1 4 0 -1 4 6  μ. Χ ρ.),^έπί τών όποίογν φέρεται ή 
παραστασις αυτη τού Αίνείου καί τής ΰός. Ο ί Λατί
νοι δια τών έν τή Ά χα ίμ  καί Κορινθίμ Αποικιών 
αυτών, διεοωκαν τάς τοιαότας παραστάσεις καί πα
ραδόσεις ε ^  τούς 'Ελληνας χωρικούς,— καί παρα
τηρεί ο κ Σ β . οτι κοινότατοι είναι αί τοιαύται παρα
δόσεις είς τας επαρχίας ταύτας, όπου ήσαν λατινικοί 
αποικιαι. Επι τών νομισμάτων τών Άντωνίνων έπα- 
ριατανετο καισυκή, ή όποια είςτά  ήμέΐερα νομίσματα 
μετεβληθτ) είς τετραφυλλον τριφύλλιον τά δέ άκατα- 
νόητα γραμματα, μερικά έχ  τών οποίων νομίζει ότιάνα- 
γινωσκει ο κ. Σ β  , συνδέονται μέ τά μαγικά σημεία, 
τα οποία είναι γραμμένα είς τάς σφραγίδας Σολο- 
μωνος·_δια τής βοήθειας της συός καί τοΰ μάγου 
Σολομοιντος ευρισκεται ό  κρυμμένος θησαυρός.

« Μεσα στό νησί μας λέγει μία κρητική παράδο- 
σις, βρίσκεται χωσμενο στή γη βιός μεγάλο, τής Κρή- 
τη? ? γαβν 'Μ ι  οί Π ά γ κ ο ι, τό ’χουν σημειωμένο 
στα βιβλία τους. Ο σο μένει χωσμένο, τό νησί θ ά  ΰπο- 
φερη άπο δυστυχία, οταν βρεθή δμως θ ά  πλουιήση 

κρυμμένο ανάμεσο Λάμοντας καί Χάσκοντας
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καί θ ά  τό βρή χήρας γιος χοιροβοσκός ». *0  * χήρας 
γιος χοιροβοσκός», δ οποίος άναφέρεται είς αύτήν τήν 
παράδοσιν,— κ α ίτόβιβλ ίον  τού κ. Ν . Γ . Πολίτου εί
ναι θησαυρόε Ακένωτος εθνικών παραδόσεο>ν, πολυ- 
σήμαντον ώ ς Ιργασία εθνική, —  καί ό άλλος ό  πτωχός 
ό Κύπριος, ό όποιος μέ τόν κρυμμένον θησαυρόν θ ά  
κάμη « έφτά φορές τήν Κύπρον», —  συμβολίζουν τόν 
μαρμαρωμένον βασιλιά καί τήν άνάστασιν τού γένους.

Α . Α .

ΕΠ ΙΣΤΟ ΛΑΙ ΕΚ Μ ΟΣΧΑΣ

Ο Μ αξίμ Γκόρκυ δέν Αποθαρρύνεται. Έ χει έτοι
μον νέον δράμα «Ο ί Βάρβαροι» είς τό οποίον ζ ω 

γραφίζει μικρόν ¿παρχιακήν πόλιν, λησμοΐ'ημένηνάπό 
τήν ζωήν, καί όπου βλέπεις κάτι ανθρώπους μισο
πεθαμένους. μισοκοιμισμένους, ήλιθίους καί πρωτο
γενείς όπως οί άγριοι.

Κ ’ επάνω είς τό πτώμα αύτό τό παρελθόντος 
πέφτουν σάν κοράκια οί μηχανικοί, οί όποιοι ορίζουν 
τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν πού θ ά  περάση πλησίον 
τής μικρός πολεως- Αυτοί είναι οί βάρβαροι. Ο  πο 
λιτισμός τούς ωπλισε μέ τά πανίσχυρα μέσα τής κα
ταστροφής, μέ τά όποια γίνονται δήμιοι τής παλαιας 
ζωής.

"Ενας Απ’  αΰτους τους μηχανικούς —  ρωμαλέος και 
προπετής —  είναι πλήρης σκληρότητος πρός τήν μι
κρόν πόλιν- ό άλλος τής δίδει τό βραδύ Αλλά βέβαιον 
δηλητήριον τής κραιπάλης Κ αί όπως τό οινόπνευμα 
ενεργεί είς τούς άγριους, έτσι καί ο ί  βάρβαροι είς τούς 
αγαθούς αύτούς ανθρώπους.

’Ανάμεσα άπό Ανθρώπινα πτώματα, καταστρέφον- 
τες τούς παλαιούς θεσμούς τής μικρας κοινωνίας 
Ανοίγουν οι βάρβαροι τόν δρόμον πρός τήν νέαν ζωήν. 
Καί άφίνονν όπίσω ερείπια μόνον, καί έπάνω των 
θρηνούν καί στενάζουν οί δυστυχείς άνθρωποι ·

Καί καταστρέφουν μέν οί βάρβαροι, δέν είναι όμως 
ικανοί νά οικοδομήσουν κάτι νέον Χρειάζεται δύνα- 
μις δημιουργική, τήν δποίαν δέν έχουν οί δήμιοι.. .  .

Τήν εικόνα αύτήν τής καταστροφής ατενίζουν με
ρικά μέλη τής παλαιάς εύγενείας μέ ψυχράν αδιαφο
ρίαν πρός τούς αγρίους των συμπολίτας καί πρός τούς 
βαρβάρονς  καταστροφείς των --.

Αύτή είναι περίπου ή ύπόθεσις τού δράματος Ό  
συγγραφεύς δίδει. Ακόμη δύο ή τρεις σκιαγραφίας τών 
νέω ν  Ανθρώπων, οί όποιοι θ ά  κατασκευάσουν τό 
νέον οικοδόμημα τής ζω ή ς, άλλ’ ό καιρός των δέν 
ήλθεν καί αί δυνάμεις των είναι άκόμη άγνωστοι.

Μέ τήν ελευθερίαν τήν όποιαν παρέσχει ό Τσάρος 
είς τόν τύπον, μολονότι ή λογοκρισία δέν έπαυσε 
όλοτελώς διά τά β ιβ λ ία  «αί τό θέατρον —  ¿«δίδονται 
καθ’  ήμέραν χιλιάδες έργων ρωσσικών καί ξένων έπί 
διαφόρων θεμάτων κοινωνικών καί οικονομολογικών. 
Προτιμιόνται υπό τών έκδοτων τά έργα τά άναφερό- 
μενα είς τήν σημερινήν καιάστασιν, Αναμνήσεις καί 
Εντυπώσεις. Ίδόύ  ένα βιβλίον «Δεκατρία χρόνια είς 
τό φρούριον Σλίσελμπουρ», γραμμένον άπό τήν Λι- 
ουδμήλαν Βολκενστάϊν, μίαν τών συνενόχων τής από
πειρας κατά τοΰ ’Αλεξάνδρου Γ ’ . Επιφυλάσσομαι νά 
δώσω άνάλυσιν τοΰ έργου αύτοΰ, πού είναι γεμάτον 
άπό πόνον καί στεναγμούς

"Ε λαβα τήν τελευταίαν συλλογήν ποιημάτων τοΰ 
γνωστού ρώσσου ποιητού Βαλέρυ Μπρύσσο^. Ό  ποιη
τής έδωκε εις τό έργον του τό ελληνικόν ονομα Σ τέ 
φ ανοί. Περί τοΰ βιβλίου α ύ τ ο ΰ  θ ά  γράψω προσεχώς

Τ ό γνωστόν ρωσσικόν περιοδικόν Ό  Ζ υγός, εισερ
χόμενου είς τό τρίτον έτος τής έκδόσεώς του είσά-

γει καί τήν δημιουργικήν φιλολογίαν: μυθιστόρημα, 
ποίημα κλπ. Είς τό τεύχος τού ’Ιανουάριου 3906 πε- 
ριέχονιαι στίχοι τοΰ Κ. Μπαλμόντ, διήγημα τού Βα
λέρυ Μπρύσσοβ, μετάφρασις άπό τά << Παραμύθια τής 
παλαιός Γ αλλία ς» τοΰ Μορεάς. Μεταξύ άλλων Ό  
Ζ υγός  Αναγγέλλει καί μεταφράσεις συγχρόνων ’Ελλή
νων συγγραφέων καί δύο αρθρα : Ή  Ελληνική φι 
λολογία κατά τό 1905 καί Τ ό  γλωσσικόν ζήτημα έν 
Έλλάδι.

Ή  Ελληνική φιλολογία όλοένα γίνεται Αγαπητή 
είς τήν Ρωσσίαν. "Ε να  νέον περιοδικόν τής Μόσχας 
Τά Χ ρ ν ο ο νν  Δ έρας, φιλολογικόν καί καλλιτεχνικόν, 
πολυτελέστατον. τό όποιον θ ά  έκδίδεται συγχρόνως 
ρωοσικά καί γαλλικά, θ ά  περιλαμβάνη καί t á  νεοελ
ληνικά γράμματα. Τ ό τμήμα αύτό άνετέθη είς τόν 
γράφοντα τας γραμμάς αυτός.

Μ ΙΧ Α Η Λ  Λ ΙΚ ΙΑ Ρ Δ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ

Κ Ο Ν ΤΟ Ι ΨΑΛΜΟΙ
1 0  Φ εβρουάριου 1 9 0 6 .

Α ο χ υ φ ύ λ α Μ ίς  τής γ λ ώ σ ο η ς  — Ό  κ. Κάρολος 
Κρουμπάχερ είπε είς μίαν συνέντευξιν μέ Έλληνα  
δημοσιογράφον, οτι προπάντων πρέπει νά θεω ρήσω - 
μεν περιττούς έντελόις τούς αστυφύλακας τής γλώσ- 
σής Καί οί Αρχηγοί τοΰ συνθηματικού δημοτικισμού, 
δ κ. 9'υχάρης λ χ., μήπως δέν Αντιποιούνται τοιού- 
τον επάγγελμα;

H o v  φ ι ν γ ο υ ν . άπό τήν ζωήν καί καταφεύγουν είς 
τήν γραμματικήν. ’ Ιδού ή φιλοσοφία τοΰ Ψυχαρι
σμού. Ώ ς  πρός τήν εύγενικήν του πολεμικήν, αύτήν 
ένσαρκώνει ό  κ. Ταγκόπουλος

Β ο υ λ τ ν χ ή ς  καί οζρ α τιώ τ-η ς  — Ευρίσκουν Ασυμβι
βάστους τάς δύο ιδιότητας Ή  παπάς παπάς, ή ζευ
γάς ζευγάς ή καθάριος μυλωνάς ’ Ιδού τό πνεύμα τού 
νέου στρατιωτικού προγράμματος. Καί δέν θ ά  ζημι 
ω θή ή βουλή χάνουσα τούς εκλεκτούς τ η ς ; Ό  κ, 
Λυμπρίτης άλλοτε, ό κ. Καρπετόπουλος τόρα τελευ
ταία έχουν δηλώσει ότι θ ά  προτιμήσουν τήν τήβεν 
νον του συγκλητικού άπό τό ένδυμα τού στρατιώτου. 
Ό  δεύτερος είπε μάλιστα διι «καιελθών είς τόν πο
λιτικόν άγώνα έκλεισε τό στρατιωτικόν του μέλλον». 
Καί άς μήν ανησυχούμε.

Τ ά  Ί ιο β Λ α Ζ α .— Συμπληρώνονται τριάντα χρόνια 
σχεδόν άφότου ό κ ΙΙαλαμάς έφάν’  είς τόν λογοτεχνι
κόν όρίξοντα. Ποιητής, δημοσιογράφος, κριτικός, διη- 
γηματογράφος καί δραματικός μέ τήν «Τρισεύγενην» 
ό κ. Παλαμάς εΐνε διδάσκαλος καί έχει όλων μας καί 
τών όπαδών του καί τών Αντιπάλων κ’ εκείνων πού 
ούτε οπαδοί του ούτε Αντίπαλοί του εΐνε. άλλά έκττ- 
μηταί του βαθεΐς, καλοπροαίρετοι καί άπό συνείδη- 
σιν άγαθήν, τόν σεβασμόν.

Έορτάσαμεν εως τόρα ίωβιλαία πολλά. Δέν νομί
ζουν οί συνάδελφοι έπιβαλλόμενον «α ί ιόν έορτασμόν 
τού ίωβιλαίου τού κ. Π α λα μ α ; "Ας συμφωνήσουν πρός 
στιγμήν αΐ κακαί γλώσσαι καίτό γλωσσικόν ζήτημα..,

Ή  ε π ιδ η μ ία .  —  Δέν θ ά  σάς όμιλήσω περί εύλο- 
γίας άλλά περί φιλολογίας. Π ρό τίνος εις τήν ’Ιτα 
λίαν έδινε κ’ έπαιρνε μία φιλολογική ασθένεια: ό Δσν - 
νσοντσιασμός, Ή τ ο ν  Αρκετόν έν τ ο ύ τ ο ις  δ ύ ο  f¡ τρεϊς 
λέξεις άπό τόν Δαννούντσιο, τό έπίθετον im perioso  
λόγου χάριν, διά νάναγράψουν οί φιλολογικοί κριτι
κοί νέον κρούσμα είς τά δελτία των τής φιλολογικής
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υγιεινής και θνητόχητος. Ή  επιδημία είχε τόν άντί- 
κτυπόν της παντού. Καί βίς τήν 'Ελλάδα. Ευτυχώς 
ήλθε καί άπήλθε Ά λ λ ’  ιδού νέον κρούσμα. "Ε να  βι- 
βλίον μέ κόκκινον έξόχρυλλον μέ χρυσά γράμματα 
έπάνω, κ’  έπάνω κάτω γραμμένο κατά τόν τρόπον 
του κ Έπισκοποπούλου. « Ό φ ις  καί Κρίνο ».

Ε ίς  έ να  β ιβ λ ίο ν  νεοφώτιστου δημοτικιστοδ. βιβλίον 
στίχων —  ό  θεός νά τους κάμη στίχους —  ύπάρχ’ ή 
έξης σημείωσις : « διά κάθε μεγαλόκαρδο 'Ρωμιό ση
μειώνω έδώ τή διέφτυσί μου ». Ό  νοών νοείτω.

Ή  δ ιά λ ν σ ις  — Εύρισκόμεθα είς τόν τόπον των αιω
νίων πειραματισμών μου ελεγ’  ένας δικηγόρος "Ο λα  
τά_ κόμματα πειραματίζονται, μόνον πειραματίζονται 
καί πάντοτε κατ’ αντίθετον τρόπον. ΕΙνε ή  φιλοσοφία 
τής νεοελληνιλής πολιτικής. Καί ή διάλυσις τής Βου
λής etvg μία έκδήλωσις όρέξεως διά νέα πειράματα. 
"Αλλά πολυέξοδον καί τό πείραμα τοδτο όπως όλα 
τ’  άλόγιστα πειράματα. Αί νεαι ίκλογαί δέν θ ά  δώσουν 
είς τό έθνος ούτε καλυτέραν οΰτε χειροτέραν Βουλήν.

Ε ύ ρ α υ τ α ΐχ ή  λ ο γ ο τ ε χ ν ία .  —  Διά τούς άρνουμένους 
κάθε ζωήν έδώ, μήπως δέν ύπάρχ’  ή ζω ή  ή αλλού, 
ί ίς τόν αίώνα τής συγκοινωνίας, που ή Σπάρτη δέν 
απέχει από τήν χώραν τοδ μεγάλου βασιλέως τρεϊς 
μήνας όπως είπε τόν παλαιόν καιρόν ό  ’Αρισταγόρας 
είς τόν Σπαρτιάτην βασιλέα;

Ε ίς  τ ή ν  'Ε λλάδα  τ ίπ ο τ ε .  —  Καλά. Είς τήν ’Ιταλίαν 
όμως ó  Pascoli, είς τήν Γαλλίαν ό  F ran cis Jani- 
ines, ό M oréas, είς την 'Ρωσσίαν ό Τολστόη ταί ό 
'Ράσκιν έως χθές είς τήν ’Αγγλίαν Καί παντού άπό 
μία κορυφή. Διατί ό άπελπισμός. Δημιουργήσατε ένα 
κατ' εκλογήν περιβάλλον κ’  επειτα —  δημιουργήσατε.

'Α π ό  τ ή ν  χώραν τ ή ς  Ί α ι δ ο ς .  — Είς μίαν εφημε
ρίδα έκεικάτω ένας νέος κριτικός πού έφυγε μαζί μέ 
τά φθινοπωρινά χελιδόνια από τάς ’Αθήνας όμιλεϊ Si’ 
έναν_ ξανθόν, πολύ ξανθόν, παραπολυ ξανθόν Σ ο 
λωμόν. . . .

Τ ο  θ ε μ ιο τ ό χ λ ε ιο ν .  —  Έ ν α ς αρχαιολόγος ¿τοποθέ
τησε τόν τάφον τού Θεμιστοκλέους είς τήν άπέναντι 
ακραν έκείνης πού ένομίζετο περιέχουσά τόν τάφον 
έξηγών η παρεξηγών— ο Θεός κ ’ ή  ψυχή του— χωρία 
συγγραφέων ’Ελλήνων. Έ ν α ς  άλλος τόν ξανατοπο- 
θετεϊ είς τήν παλαιόν θέσιν κατά τόν ίδιον τρόπον. 
Π οιος έχει δίκαιον; "Ισω ς κανείς Διότι υπάρχουν άν
θρωποι άνίκανοι νά έ^ουν δίκαιον. Καί άνθρωποι έν 
τφ  δικαίφ πού έχουν άδικον καί προκαλούν τήν άν- 
τίρρησιν. "Ο  φιλόσοφος είπε: ■ συχνάάντιλέγομεν πρός 
τόν τρόπον μέ τόν όποιον κάτι λέγεται...»

θ λ ιβ ε ρ ό ν  γ ε γ ο ν ό ς .  — ’Απορώ πώς ό  κ. Ά ποστολί- 
δης ποϋ είνε νευρολόγος όπως ό  κ. Μιταυτσής, καί 
συνάδελφός μ αςώ ς Νιρβάνας, δένήθέλησε ν’άναμιχθή 
βίς τήν θλιβερόν ιστορίαν της άνακαλύψεως έκείνης 
ή όποια έστοίχισε χρονογραφήματα είς τόν κ. Κονδυ- 
λάκην κ’ έξευτελισμόν είς τήν νεοελληνικήν νόησιν Ιν 
γένει.

Είπε κάποιος δτι είς τήν περίστασιν αύτήν, έκεΐνοι 
πού υπήρξαν επιφυλακτικοί ήσαν, δσοι δέν ή  σαν επι
στήμονες δηλαδή άνθρωποι άπό καθήκον, Ιδιοσυγ
κρασίαν καί τ ’  άλλα, έπιφυλακτικοί. Τό bon  sen s τού 
κόσμου έδειξε τήν ζωήν του καί άνέβ’ είς τό ζενίθ.

Ν ά ήτον άγυρτεία; Ν ά ήτον αφέλεια : Ν ά ήτον 
κάτι άλλο ;

Έ ν α ς μαθηματικός είς μίαν έφημερίδα Ιγραψεν έξ 
αφορμής τού ζητήματος : «Ή ς βάσις τής θεωρίας αύ- 
τής τού Έ λληνος λογίου φέρεται τό «’Ηλεκτρικόν

ρευστόν» είς έποχήν, καθ’  ήν ή Μαθηματική Φυ
σική άπέρριψε xrjv σκουριασμένην ύπόθεριν δτι ό 
ήλκετρισμός είνε ρευστόν ...»

Μ Ο Τ Κ ΙΟ Σ  Σ Κ Α ΙΟ Λ Α Σ

ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ ΤΕΧ Ν Η  ΕΠΙΣΤΗΜ Η

Ο  φίλος τών * Παναθηναίων* κ. Δημήτριος Κόλ
λας, δήμαρχος Κερκυραίων, μάς στέλλει τό επό

μενον ποίημα τού συνεργάτου μας κ. Γ . Μαρκορά. τό 
όποιον δημοσιεύομεν ευχαρίστως. Είναι μία χαριτω
μένη κοινωνική είκών.

Τό γράμμα  τούτο, Δήμαρχε,
Σ τό  νοϋ  ο  ον  ας ξαναφέρη  
Τό νέον όπου οοΰ σύστησα  
'Α ντώ νιο  Καλωμέρη.

Δ ε  δέλω  άπό τό στόμα σου 
Κ α δόλον ν ’ ¿¡γροικήσω  
Τα κρύα , γνω στά  μιαόλογα'. 
θ ά  ίδώ  !  . . θ ά  προσπαδήσω  /

Μ ή ν  άχαπός να  ψαίνεοαι 
Π ολιτικός Λογιύλας'
Δ είξε π ώ ς  είσαι ξάστερα,
Σ ε  λόγια χ" έργα, é  Κόλλα?.

Ν αι, τό γνω ρ ίζω ' άμέτρητοι,
Σ νρμ ένο ι άπό τή ν  πείνα,
Σ ε  τριγυρνούν, γυρεύοντας  
Λίγαις δραχμαίς τό  μήνα.

Τό ξέρ ω ' σοϋ άντιχόβουνε
Τ όν ϋπνο χα ί τό  γιόμα
Γιά νά  οοΰ πούνε, άρχίζοντας,
Π ώ ς  είναι άπό τό κ όμ μ α .

Μ ε κ ά δε  μέοο , άκούραστα  
Π αντού σε κ α τα τρέχ ουν  
Σ υστα τικ ά  οοΰ φέρνουνε  
Π ολλούς προοτάταις έ χ ο υ ν

Μ α  κανενου στοχάζομαι 
Δ εν ή ρ δε  στό κεφάλι '
Tir*? Μ ούααις για μεσίτραις τον  
Σ  δμοta δουλειά νά βάλη.

Μ ή  σου φ ανή  παράξενο  
Ε ίν ’ ή έποχή μα ς τέτοια 

Οπου κ ’  έκεϊναις εμαδαν  
Ν ά  κ υνηγούν βονσφέτια

Κ αί θά  έπ ιτύχονν  σήμερα  '
Γό άκούω π ού  στα χαμένα  
Γυναίκες δέν έζήτησαν  
Χ ά ρη  ποτέ άπό σένα.

1 Δ )βρίου 1 8 9 9 .
Γ . Μ Α Ρ Κ Ο Ρ Α Σ

Ο έν Καλημέρφ τής ’Ιταλίας Ιτα λός λόγιος κύριος 
Βίτος Παλούμπος άπό έτών καταγίνεται είς τήν 

μελέτην τής έν ιή νοτίφ Ίταλίφ ελληνικής διαλέκτου, 
πολλάκις δ ’ έδημοσίευσε περίεργα καί ώραΐα μνημεία 
αύτής, είτε περισυλλέγων δημοτικά τραγούδια τού 
Ύδρσΰντος (T erra di O trantol, είτε μεταφράζων 
είς ταϋτην έργα έξ άλλων φιλολογιών. Τ ό μάλ
λον πρόσφατον δημοσίευμα τού κ. Παλούμπου εΐ-

ναι έμμετρος μετάφρασις τού περίφημου ποιήματος 
τού Έ ο γ α ρ  Π όε « Ό  Κόρακας», δ ε θ  είς τήν Ιταλικήν 
γλώσσαν καί είς τήν περί ής δ λογος Ιταλοελληνικήν 
διάλεκτον. Ό  κ. Παλούμπος γνωρίζει καί γράφει καί 
τήν Ελληνικήν, πολλάκις δέ ¿δημοσίευσε μεταφράσεις 
εις Ιταλικούς στίχους νεοελληνικών ποιημάτων. "Η δη  
καταγίνεται είς τήν σύνθεσιν δύο ποιητικών βιβλίων  
τό έν είναι στίχοι είς τήν Έλληνοσαλεντινήν διάλε
κτόν έπιγραφόμενοι «Ρόδα τζαί κάττια»  ̂ (Ρόδα καί 
αγκάθια · τό άλλο είναι στίχοι Ιλληνιστί τιτλοφο
ρούμενοι «Ά νθή μ ατα κ’  έξανθήματα». Έ κ  τής δευτέ- 
ρας ταύτης ανεκδότου ετι συλλογής παραθέτομεν κα
τωτέρω τό «όνειρο», ποίημα μεταφρασμένον έκ τού 
έλληνοσαλεντινού Ιδιώματος, άποσταλέν ύπό τού 
ποιητού είς τινα τών συνεργατών μας.

Ο Ν Ε Ι Ρ Ο

Απόψ ε σ’  είδα στ' όνειρο,
Σ ε  'φ ιλούν μ έ  ’ φιλούσες 
Κ ' έλεγα μέλι. ζάχαρι 
Σ τα  χείλη σου βαοτοϋσες.

Ο ί δυόμ ας  περπατούσαμε 
Σ έ  κήπο δροσερό·
Φ ώ ς τού Μ αΐου ¿γέμιζε 
Τ ήν γή , τόν  ουρανό.

Τά δένδρα  τά χορτάρια 
Λ ουλούδια  ήσαν στεμμένα.
Λ ουλούδια  σάν  αστέρια 

Ή σ α ν  ο τή ν  γή  σπαρμένα.

Ρ όδα  και κρίνοι άνοίγανε 
Σ το ν  ήλιου ταί? καρδιές,
Κ ι' άπ' ταίς καρδιές έχύνανε  
Π οτάμια μυρω διές.

Τά άνθη νά σε βλέπουνε 
Γ ύριζα ν  θαυμαστά,
Κ  ο! κρίνοι οοΰ φιλούσανε 
Π ερνώ ντα ς τή ν  ποδιά.

Μ ες στά  μαλλιά σ ου  δ  ήλιος 
Ά ν α π τ ε  σαν φωτιές,

Ι ό  προοωπάκι σου αοτραπτε 
Κ ' έοκόρπιζε χαρές.

Εκστατικό? σέ κοίταξα 
’ Β γω  χωρί? φ ω νή ,
Έ ν φ  ή καρδιά μ ο υ  ετρόμααοε 
Σ τό  σ τή δος  σά ν πουλί.

Έ κ ύττα ξα  τά στίλβονια  
Λ/άτια α ον, τό  φαιδρό  
Τό πρόσω πό οον  κ’ έκρινα 
Τ ' είναι ο τόν  ουρανό.

Μ ά  είχε κα ι καλλίτερο...
—  Ανάθεμα σ’ αότόΐ—
Τού  άρθρου τό κουδούνισμα 
Ξεσπάζει φοβερό.

'Χ ά δ η ς  Ισν ’ χα δή χα νε  
Κ ήπος, δλα μ έ μιά  
Κ ' εγώ  'βρέδη χα  μ όνος  μου 
Μ έσα στη  σκοτεινιά.

Β ΙΤ Ο Σ  Λ . Π Α Λ Ο Υ Μ Π Ο Σ  
Καλημέρα, Δεκέμβρης 1905.
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ΛΠ Ε Θ Α Ν Ε  τελευταίας ό ’ Αγγλος συγγραφεύς Ούΐλ- 
λιαμ -ά ρ π , καί δ  θάνατός του άπεκάλυψεένα φιλο

λογικόν μυστικόν, τό γυναικεϊον ψευδώνυμον F ion a  
Macleodi πού τόσον άπησχόλησε τούς κριτικούς. 
Ό  Σάρπ έγραψε ποιήματα, κριτικός βιογραφίας 
καί άλλα· άλλ’  ή κριτική άποδίδει περισσότερόν 
αξίαν είς τό δεύτερον μέρος τού έργου του, έκεΐνο 
πού έγραψε ύπό τό ψευδώνυμον τής Φιόνα Μακλέοδ. 
Τ ό Ιργον της, γράφει είς τόν « M ercure d e  F rance  
δ κ. R u d m ose  B row n, είναι τό Ιργον μιας φυσιο- 
λάτριδος καί έτσι πρέπει νά τό έξετάση κανείς Sià νά 
τό έννοήση. Είναι φυσιολατρικόν χωρίς νά φθάνη είς 
τά άκρα Συνδυάζει τόν άλτρουϊσμδν μέ τόν έγωΐ 
σμόν Ή  ψυχή καί ή σαρξ δέν είναι έχθραί άλλ' απο
τελούν ένα Η  πολιτική άναγέννησις τήν όποιαν ήρ· 
χισε δ Γήτς, δ Μούαρ καί άλλοι ποιηταί καί συγγρα
φείς εύρήκε ένα ισχυρόν παράγοντα είς τήν Φιόνα 
Μακλέοδ. Ό  Οΰΐλλιαμ Σάρπ άπίέθανε πενήντα έτών.

Ή·

ΕΧ Ο Μ Ε Ν  είπει περί τής πολυσήμαντου έργασίας, 
τήν δποίαν έκαμεν δ  κ. Μιλλέ είς τόν Μυστράν, δπου 

Ιμεινεν έξ ολοκλήρους μήνας κατά τό παρελθόν έτος, 
καί δτι έν τή παλαιδ ταύτη πόλει τών Παλαιολόγων 
σώζονται καλλιτεχνήματα ένθυμίζοντα τήν τέχνην τών 
μεγάλων ζωγράφων τής ιταλικής ’Αναγεννήσεως. Τά 
ανεκτίμητα ταύτα έργα διά τήν Ιστορίαν τής πατρίδος 
μας, τά οποία μάς άποκολύπτουν μίαν άναγέννησιν τής 
"Ελλάδος κατά τούς χρόνους τών Παλαιολόγων, κατα- 
στρέφονται κάθε ήμέραν ύπό τών χωρικών, καί έκ τής 
άμελείας πρός συντήρησιν αύτών. Ό  κ. Μιλλέ παρε- 
κλήθη ύπό τού κ. Καββαδία νά κατέλθη είς τήν Ε λ 
λάδα τήν άνοιξιν καί νά ΰποδείξη τάς αναγκαίας έπι- 
σκευάς. Ό  Γάλλος βυζαντινολόγος έδέχθη εύχαρίστως 
τήν πρόσκλησιν, δταν δέ κατέλθη μετ’ όλίγους μήνας 
εις τήν Ε λλάδα, θ ά  παρακαλέση τόν γενικόν έφ ο
ρον νά παραλαβή μαζί του ένα άρχιτέκτονα έξ Α θ η 
νών είς τόν Μυστράν, διά νά μελετήσουν καί γράψουν 
έν συνεργασία τήν έκθεσιν περί τών επισκευών, al 
δποΐαι είναι ανάγκη νά γίνουν διά νά συντηρηθούν τά 
πολύτιμα ταύτα Ιστορικά μνημεία.

Π ΙΚ Ρ ΙΝ Ω Ν  έν τή Βυζ. Έφημερίδι τού Κρουμ- 
βάχερ ό κ  Γαβρ. Μιλλέ πολύ ένδιαφέρον βιβλίον 

τού κ B erteau x περί τής Τέχνης έν τή  μεσημβρινή  
'Ιταλία, εύρίσκει εύκαιρίαν καί πάλιν να διακήρυξή 
πόσην διάδοσιν είχε λάβει άνά τήν μεσαιωνικήν Εύ- 
ρώπην ή τέχνη τού Βυζαντίου, τήν οποίαν ένόμιζον 
έως τώρα περιωρισμένην καί άγονον. Καί κατά τούς 
πρώτους άκόμη βυζαντινούς αιώνας, άπό τής δ ", μέχρι 
τής ς". Ικ .,ά π δ  τού τέλους τής Ρωμαϊκής αυτοκρατο
ρίας μέχρι τού Ιουστινιανού, είς τήν Ραβένναν, είς τήν 
Ρώμην καί εις άλλας πόλεις τής ’ Ιταλίας εύρίσκομεν 
χαρακτήρας είς τά μωσαϊκά καί τήν αρχιτεκτονικήν, 
οί όποιοι έρχονται έξ ’Ανατολής. Μετά τόν ς’ . αίώνα, 
λέγει καί δ κ. Μ περτώ, ή έκκλησιαστική τέχνη προσ
λαμβάνει είς τήν Ρώμην καί είς τάς άλλας ίταλικάς 
πόλεις δψιν άκραιφνώς ανατολικήν δηλ. βυζαντινήν. 
Κατά δέ τήν περύ^ον τής έν Ίταλίφ βυζαντινής κυ
ριαρχίας, τδν θ ’ , μέχρι τού ια’ . αίώνος ή  τέχνη συγ- 
κεντρούται κυρίως περί δύο μοναστηριακά κέντρα : 
τούς Βασιλειανούς έν Καλαβρίφ καί τούς Βενεδικτί
νους έν Καμπανίφ· νέον αίσθημα εύγενείας καί κομ- 
ψότητος είσάγεται άπό τό Βυζάντιον είς τά  έργα τής 
λατινικής καί. γερμανικής Δύσεως. Διά δέ τής Ένετίας 
κατά τόν ιγ". αιώνα ή Ρώμη καί ή Τοσκάνη λαμβά- 
νουσιν έκ Βυζαντίου μαθήματα, τά δποΐα διήνοιξαν 
τόν δρόμον καί προπαρεσκεύασαν τάς μεγάλοφυΐας 
τού Q iotto  καί τών άλλων μεγάλων ζιογράφων τής 
Ιταλικής ’Αναγεννήσεως.
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Ε Υ Θ Υ Σ  μετά τόν θάνατόν τού Ίουλιανού πέριεκά- 
- 7 '  λυΨε τον μ^ναν θρησκόληπτον ή αίγλη τής παρα- 
όοσεως. Ε ίς  μιαν μελέτην του <5 F C rster κάμνει λόγον 
περι της υλης, τήν οποίαν εύρον είς τόν 'Γουλιανόν 
αι παραδόσεις καί ή λογοτεχνία όλων τών αΙώνων. A i 
πράξεις και ο  χ α ρ α κ τή ρ  τ ο ν  μ ε γ ά λ ο υ  τ ο ύ τ ο ν  ίδεολό- 
γου κυμαίνονται είς τάς κρίσεις τών μεταγενεστέρων 
άλλοι τόν εξυψώνουν καί τόν δοξάζουν μέχρι τών 0ό· 
ρανων και άλλοι επιρρίπτουν επ’ αύτού ύβρεις καί 
αναπεμα. Ο  πολύς λόγος περί τού άνδρός δεικνύει τό 
μεγαλεΐον αυτού. Είς τούς νεωτέρους χρόνους ό  Ίου· 
λιανός έγινεν ιδίως προσφιλές θέμ α  δραματουργίας. 
Ο  Ιψεν έγραψε μακρόν δράμα, και ή αυστριακή 

Μαρία φόν N a jm a jer  τόν «αύτοκράτορα Ίουλια- 
νον». υ  ϋλληνορρωμαΐος οΐτος αΰτοκράτωρ κα
τέστη τό συμβολον θρησκοφιλοσοφικών Ιδεών και 
ο μυστικοπαθής βίος του θέλγει τούς ποιητάς τού ιθ ’ . 
αιώνος.

V Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ω Σ  σχεδόν μέ τό άρχαιολογικόν συνέ- 
"  ? 0 ’° ν  τ<°ν  Α θηνών συνήλθεν είςτό Άλγέριον (κατά 
τάτελη άπριλίου 1905) τό συνέδριον τών Άσιανολό- 
γων, τό οποίον είχεν συνελθεί κατά τά προήγούμενα 
ετη εις Παρισίους, Ρώμην καί Άμβοΰργον. Είς τό ΙΑ ', 
τούτο συνέδριον τών Άσιανολογων άφιερώθη όπως 
πάντοτε και ε ν  τμήμα είς τάς βυζαντινός μελε'τας ύπό 
την έπωνυμιαν «Ε λλάς καί Α να το λ ή .. Έ γιναν καί 
ενταύθα ένδιαφερουσαι βυζαντιακαί άνακοινώσεις: 
T O O  W e s s e J e y ,  Π ερί τής ¿ρα β ιχή ς  μεταγραφής ίλλ,ινι- 
χα>ν λεξεοον, _  τού Βασίλγεφ, Π ερί το ν  'Α γάπ ιον, 'Α ο α -  
βος χρ ιοτ,ανον  ίο ,ορ ,κ ον  τή ς  he., -  τού Κρουμβάχερ,

• α*'αΓ0«*«'*· οτο,χε/ων Ιν tjj βυζαντινή ψιλολο-
γιφ 10  ̂άρχαιολογικόν όμως συνέδριον τών ΑΦη· 
νων. το οποίον ¿προτίμησαν οί βυζαντινολόγοι,Ιβλαφε 
τό συνέδριον τού Αλγεριού.

A .  Α .

C l S i ú  γραφεία μας προ όλίγων ήμερων είς στενόν 
w t o  Í o v f a  καί καλλιτεχνών έξετέλεσε ό  νέος 

Ελλην συνθέτης κ. Γκρέκ διάφορα μέρη τού μελο
δράματος του η « Ά νθρονίκη» . Μέ αληθινήν χαοάν 
ομιλουιιεν δ,4«  ε ρ γ ο ν  τού κ. Γκρέκ καί άπσβλέπο- 
!í>tV , -  ®Α^τιθας είς το μέλλον τού νέου μουσικού. 
1 δ μελόδραμα είναι παρμένον άπό τό γνωστόν μυθι
στόρημα τού Στεφάνου Ξένου. Δεν είναι δυνατόν 
βέβαια νά δοθή πλήρης άνάλυσις τού έργου ούτε 
να γραφή πληρης κρίσις. Ή  έκτέλεσις εγεινε μέ τό 
πιάνο μονον. Καί όμω ς, δι* έκείνους ποΰ ή μπορούν 
να εννοήσουν, τό θέμα του τό διέπλασε μέ τέχνην· 
καί δεν είναι δύσκολον μέσα είς τούς απλούς ívyouc 
του πιάνου ν ο  φανιασδή κανείς επιτυχή πολλάκις 
την ένορχηστωσιν τής .  Ά ν δ ρ ο η κ η ς ,. Μία τριωδία 
δυο μονιυδίαι και αλλα τά όποια ¿τραγούδησαν αί 
άδελφαι Ηεοδωρίδη, δ κ· Μπακαρέλλης καί ό κ. Τ υ- 
παλοός τού Ελληνικού Μελοδράματος ήρεσαν πολύ.
Ο  χορός τού Ζαλόγγου είνε |να πολύ ωραίον μέ
ρος του έργου· επίσης ό χορός τών Ελλήνων  
αιχμάλωτων επι τής ναυαρχίδος. Καί είς τά δύο τό 
θεμ αδιδειτη ν έντύπωσιν τήν όποιαν ήθέληαε νά δωστι 
ο συνθέτης- και είνε εύχάριστον πολύ ότι τά θέματα. 
απΑα οπως είναι όλα τά δημοτικά θέματα, προσδί
δουν χάριν και χ ρ ώ μ α  είς τ ο ύ ς  δ ύ ο  α υ τ ο ύ ς  χορούς 

Θ α η τον άδικον νά ζητήσωμεν τελείως άνεπηρέαστον 
έργον —  και είναι^τό πρώτον του μόλις —  άπό τόν κ 
Ικρ εκ, ό οποίος άλλως τε άνετράφη κ ’ έζησε εις τήν 
Κέρκυραν, οπού μενει ζωηρά ή Ιταλική μουσική ¿πί· 
δρασις^ Αναγνωρίζομεν τό τάλαντον τού μουσικού 
ωιι του θλίβοιιεν είλικρινώς τό χέρι. μέ τήν εΰχήν νά 
ίδωμεν την * Ανδρονίκην » είς τήν σκηνήν τού *Έ λ- 
ληνιχαυ Μελοδράματος »,

Α Λ Λ ΙΚ ΙΙ Σ Χ Ο Λ Η  —  2 5  'Ια νουά ρ ιου . — · 'Ο  Ή.
, Ολλώ ηρμηνευσεν μέ δεξιότητα θαυμαστήν ίπιγρα- 

φην εκ τής πολεως Κολοφώνος τής νέας ή  τής έπί. 
θαλάσση εκδοθεΐσαν άλλοτε ύπό τού ¿κ Κωνσταντι
νουπόλεως κ Μακρίδου. Ό  εκδότης αύτής συνεπλή- 
ρωσε την επιγραφήν εν συνόλψ έπιτυχώς, άλλ’  όχι 
και αλανθάστως εις τά κατά μέρος. ΔΓ άναγγώ- 
σεως νεας και δι’  ιστορικών ύπολογισμών ό  ερευνητής 
εψθασεν είς τό συμπέρασμα ότι ή επιγραφή Ινράφη 
κατα τά τελη τής β  Ικ. πρό Χ ρ . καί ορίζει θυσίας 
καιγιιμνικους αγώνας πρός τιμήν τού ’Αθηναίου, υιού 
του Ατταλου, βασιλεως τής Περγάμου. Μετά ταΰταό  
κ. Dizara, εταίρος τής Σχολής, ωμίλησε περί των 
άνασκαφων και ευρημάτων, τά όποια έγιναν είς τήν 
Α γοράν τω ν  Ιταλιωτ& ν έν Δήλψ. Εΐναι δ ' ή άγορά τών 
Ιταλιωτών εύρύτατον ίδρυμα, τό όποιον είχε τετρα

γωνικόν τό σχήμα καί περιεβαλλετο μέ παντοειδή μι
κρότερα κτίρια. Ό  κ. Bizard περιέφερε τούς άκροα- 
τας περί τήν αγοράν, έπιδεικνύων καί είς διάγραμμα 
και εις εικόνας όλα τά ευρήματα. Π ρός τήν μίαν 
πλευράν είναι ή  Ιερά λίμνη, πλησίον #{ρμαι, καί έπί 
άλλης πλευράς στηρίζονται καθ’  όλον τό μήκος μικρά 
μαγαζεΐα, μεταξύ τών όποιων εόρέθησαν καί δύο έρ- 
γαστηρια γλυπτών καί άγαλματοποιών, είς τά όποια 
εσωζοντο αγαλμάτια καί άλλα γλυπτικά εργιι εύρισκό- 
μ ενα  ε ν  σ χ εδ ίφ  ακόμη,

Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Η  Σ Χ Ο Λ Η — 1 Φ εβρουάριον -  Ό κ .  φόν 
Γ , ^-όλις^οιμίλησε περί τού ¿κ Δήλου μαχομένου Γα- 
λάτου, τού οποίου ό  ωραίος σωζόμενος κορμός εύρί- 
σκεται εις τήν αίθουσαν τού Ποσειδώνος τού Ε θν ι
κού Μουσείου. Τελευταίως άνεκαλύφθη καί κεφαλή 
Γαλάτου ¿ν Δήλψ Έ π ειτα  Ιξήτασε καί άλλα έργα τής 
περγαμηνής τέχνης, ή όποια αποτελεί νέαν ζω ήν τού 
ελληνικού π ν ε ύ μ α το ς  Κ α τ ό π ιν  ό  κ . Δαϊρπφελδ ώμί· 
λησε περί τής « Γεωγραφίας τού Ό μηρου ν  Έ δ ω σ ε  
πλήρη εικόνα τής ομηρικής Γεωγραφίας καί έρμή- 
νευσε τά ταξείδια τού Ό δυσσέως μέ πολλήν εύγλωτ- · 
τίαν. Την άντίληψιν τού κόσμου, είπεν & κ. Δαϊρπφελδ, 
δέν πρεπει ν ’ άναγάγωμεν είς τούς Φοίνικας ούτε είς 
τους Ιωνάς τού 17ου αίώνος Καί οί δύο είχον πολύ 
πληρεστέραν γνώσιν τής γεωγραφίας Ή  γεωγραφία 
τών δμηρικών έπών είναι απλώς ή άντίληψις τής Γής 
υπό τών ’Αχαιών.

*+
Κ  Α Τ Ε Τ Ε Θ Η Σ Α Ν  κατά τό παρελθόν θέρος ¿ν τφ  
ΙΧ Έ θνικφ ^ Μουσίψ πέντε χαλκά κράνη διαφόρων 

τύπων, καλώς ύπωσδήποτε, διατηρούμενα, άτινα εΰ- 
ρέθησαν έν Ολυμπίφ, έντός τού Κλαδέου, κάτωθεν 
τού αρχαίου γυμνασίου, καί προέρχονται έ\ αύτού 
του γυμνασίου, τό όποιον, καθώ ς είνε γνωστόν, δέν 
ανεσκάφη κατά τάς μεγάλος γερμανικός άνασκαφάς. 
Τ ό εν τών κρανών φέρει τρίστοιχον εγχάρακτον επι
γραφήν, μέ ά ρ χ ά ϊχ ο ν ς  χ α ρ α κ τή ρ α ς , ε ίς  ή λ ε ιο κ ή ν  πι 
θανωταια διάλεκτον. Αυτη θ ά  άναφέρη βεβαίως περί 
τού άναθέσαντος τό κράνος καί περί τής αίτιας τής 
αναθέσεως, άλλ’  είνε πολύ δυσνόητος, μολονότι οί 
χαρακτήρες άναγινώσκονται όπωσούν καλώς. Τήν 
μελέτην ταύτης άνέλαβεν ό κ.Άρβανιτόπσυλος.'Ως είνε 
γνωστόν ό Κλάδεος, ό  παρά τήν άρχαίαν Ά λ τ ιν  
ρε'ων χείμαρρος, παρασύρει καθ’  έκαστον ετος πολύ 
μέρος τού άσκάπτου Γυμνασίου, τό όποιον κακή 
μοίρψ κείται έπί τής αριστερός αύτού όχθης, είνε δέ 
πολυ λυπηρόν ότι ο ν τ ε  ή Κυβέρνησις ο υ τ ε  ή Α ρχαιο
λογική Εταιρεία δέν Ιλαβεν είσέτι ύπό σοβαράν δψιν 
τό ζήτημα τής προφυλάξεως τής Ά λ τ ε ω ς  άπό τών 
καταστροφών τού Κλαδέου. Τυχαία ευρήματα, o la  τά  
κφάνη, ε«ιγραφατ> καί άλλα, ευ^ιοκόμ^να εχάατοτδ 
υπό χωρικών μετά τάς Ιν τφ  Κλαδέψ καταπτώσεις
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τών χωμάτων τής "Α λτεω ς δύνανται νά μαρτυρή- 
σωσι περί τού μεγέθους τής άπωλείας, ήτις προσγί- 
νεται διά τής παραμελήσεως τής προφυλάξεως τής 
"Α λτεω ς άπό τών καταστροφών τού Κλαδέοσ Είνε 
δέ καί άφ’  ετέρου γνωστόν ότι έν τφ  γυμνασίψ ήσαν 
αποτεθειμένοι οί κατάλογοι τών ’Ολύμπιονικών, τών 
Ελλανοδικών καί όλα ίσως τά σχετικά πρός τούς 
’Αγώνας επιγράμματα.

ΕΝ  τινι άγρφ τού χωρίου Στροβίτζι τής σημερινής 
επαρχίας ’Ολυμπίας, έν χή περιφερείρ τού αρχαίου 

Λεπρέου εύρέθη ύπό χωρικού α ρ χα ϊκ ή  μαρμάρινη 
κεφαλή παριστώσα ίσως ’Απόλλωνα. Ή  κεφαλή μο 
λονότι μίτριας διατηρήσεως, είνε σπουδαιοτάτη διότι 
έχει όλα τά δείγματα τής ίδιαζούσης έν Άρκαδίφ  
τέχνης, ήτις μέχρι ταΰδε μόνον εκ  πήλινων καί χαλ
κών ειδωλίων ήχο γνωστή.

ΕΝ  θέσει Καντράκι του δήμου Μακρυνείας άνεκαλύ- 
φθησαν ύπό χωρικών άργυρά αρχαία νομίσματα 

περιεχόμενα έντός πήλινου αγγείου. Τό ύπουργεϊον 
τής Παιδείας διέταξε τηλεγραφικώς τόν αστυνόμον 
νά μεριμνήοη δραστηρίως περί τής κατασχέσεως και 
αποστολής τών νομισμάτων είς τό ύπουργεϊον.

Α Ν Α Σ Κ Α Π Τ Ο Μ Ε Ν Ο Υ  τού έδάφους, Ιπί τού όποιου 
ανοικοδομείται ή  οικία Σακελλαρίου, άντικρΰ τού 

σιδηροδρομικού σταθμού ’Αθηνών -  Πειραιώς, εύρέθη 
μικρά καί απέριττος στήλη Ιχουσα χαραγμένην διά 
γραμμάτων όχι πολύ παλαιών τήν έπιγραφην 

Π ρώτος  
Ιερωνύμου  
Άντιοχεύς

Καί ή επομένη επιτύμβιος έπιγραφή εύρέθη πρό τι- 
νων Ιτών οίκοδομουμένης τής έν τή όδφ Λυκούργου 
οικίας Σακελλαρίου, ανέκδοτος άκόμη.

Δημητρία
Χρηστή
Χ αϊρε

Λ  Π Ο  χού παρελθόντος έτους κατά τάς έν Νοτίψ  
Α  Ινεργηθείσας τνχαίως άνασκαφάς ήλθον είς φώς 
εύρήματά τινα. έξ ών ήλάίζετο ότι ή ελεν άνακαλυ- 
φθή ό  ναός τού Κλαριού ’Απόλλωνος. Ό  κ Μακρί 
δης βέης έδημοοίευσε τότε ακριβή εκθεσιν τών άνα- 
καλυφθέντων έν τφ  περιοδικφ τού ’Αρχαιολ. Ιν σ τ ι
τούτου τής Βιέννης, ήδη δε προέβη είς την ένέργειαν 
προκαταρκτικών άνασκαφών, αποτέλεσμα τών οποίων 
υπήρξε τό ότι νΰν καθωρίσθη ή θέσις τού ιερού.

Έ π ί στήλης τού ναού άνευρεθείσης κατά χιόραν 
ύπάρχουν εγκεχαραγμέναι έπιγραφαί, άνάλογοι πρός 
τάς ήδη δημοσιευθείσας, περιέχουσαι τά ονόματα πό
λεων, αίτινες άπέστβιλαν άντιπροσοιπείας είς τό  μαν
τείαν τού 'Απόλλωνος Κλαριού. Μ ετά τά ονόματα 
τών διαφόρων άρχόντων, θεοπρόπων ύμνογράφων, 
ΰμνψδών. κιθαριστών, ύμνοδιδασκάλων, χοροδιδασκά
λων, κλειδοφορούντων, γραφέων κλπ., έπσνται τά τών 
ύμνησάντων καί συνυμνησάντων, παίδων καί παρθέ
νων.

Ε ίς τάς μέχρι τούδε έκ τών επιγραφών γνωστός 
πόλεις Λαοδίκειαν (τής πρός Λύκον Φρυγίας). Ά μ ισ 
θόν καί Νεοκαιοάρειαν τού Πόντου, Σαγολασσόν τής 
Πισσιδίας, Ίκόνιον τής Λυκαονίας, Άφροδισιάδα τής 
Καρίας, προσετέθησαν διά νέων έπίγραφών ή Η ρ ά 
κλειά τής Καρίας, ή Λάππα τής Μεσογείου καί ή 
Χ ίο ς.

Επίσης 6  κ. Μακρίδη βέης ένήργηοεν άνασκαφάς 
έν τή έκκλησίφ τού 11ου αίώνος (1060 μ. X  ). έν ή 
άνευρε πολλά σπουδαία Βυζαντινά αντικείμενα, ώς καί

άπασαν σχεδόν τήν άρχιτεκτονικήν διακόσμησιν τού 
μεγάλου άμβωνος, τέχνης όλως διαφόρου πρός τούς 
μέχρι σήμερον γνωστούς.

Άνεκαλύφθησαν ωσαύτως καί πολλά αντικείμενα 
αρχαϊκής Ελληνικής εποχής, πολλαί έπιγραφαί Ε λ 
ληνικής έποχής, πολλαϊ έπιγραφαί 'Ελληνικά! καί ψή
φισμα σπουδαιοτατον, μετά εΐκοσιν ετέρων έπίγραφών 
διαφόρων έποχών. Ά π α ν τ α  ταΰτα κατά τό προσεχές 
έαρ θ ά  κατατεθώσιν εν τφ  Αύτοκρατορικφ Μουσείψ 
Κων)πόλεως.

Π ;  ά να ο κ α φ ή ς  είς τήν Επιτροπήν τής Τεγέας ε ν -  
“ ρέθη μαρμαρόκτιστος Χριστιανικός τάφος καί παρ’ 

αύτόν μαρμάρινον βόθρον, μήκους 1,34, πλάτους 0,64  
καί ύψους 0,68. Φερει δέ έπί τής μιας πλευράς επι
γραφήν τής μετά Χριστόν 'Ρωμαϊκής εποχής: 
η π ίΐΗ α ρ ιε ρ ο β υ μ ε σ α ο π τ ο λ ιν π α τ ε  
ρ ο ν φ ε
α ν τε χ ε σ η σ ιε γ ε η σ μ ε ν ο ο ο € ρ ιμ ε  
α ν τε χ ε π α ο ιν
δ  υσ μ ενεο ινό τορω δεττα γά λ λ εο  
το β α ο ιλ ενσ ο ο ι  
α ν τα ρ ε τη σ δ το χ ε ν ο τη ο α ν δ ε  
π ο λ η ο σ α ρ ιο ιο ι

ΕΙ Σ  τό φύλλον τής 1 Φεβρουάριου τού Η ε Ι Ι έ η ί -  
ετηβ·· ό  άκαδη μαίκός'Α λίρρεδ Μεζιέρ έπ’ εύκαιριφτής 

επετείου τής εισόδου τού στρατηγού Φαβιέρου είς τι'ιν 
’Ακρόπολιν άφηγεϊται τά τής καθόδου τού φιλέλληνος 
Γάλλου είς τήν Ελλάδα, τούς κινδύνους, τάς δυσκο
λίας κατά τών όποιωνέπάλαισε διά νά έργασθή,άποτε- 
λεσματικώς. Έ ζη σ ε  είς τήν Μεσσηνίαν αφανής, έμαθε 
τήν γλώσσαν, έφόρεσε τήν ένδυμασίαν τού τόπου, είδε 
τάς άρετάς τού ελληνικού λαού καί τάς ήγάπησε. Καί 
εξακολουθεί ό συγγραφεύς μέχρι τής ημέρας όπου ό 
Φαβιέρος Ικλέξας 530 έκ τών τακτικών του καί τούς 
καλυτέρους άξκοματικούς του ώρμησε άπό τό Φάλη- 
ρον πρός τήν Ακρόπολιν, όπου χίλιοι περίπου πο· 
λιορκούμενοι έπερίμεναν πολεμοφόδια Κ άθε στρα
τιώτης θ ά  έφερε μαζί του πρός τούς πολιορκουμένους 
ένα σάκον πυρίτιδος, αύτοί δέ θ ά  ήνοιγον δίοδον μέ 
τήν λόγχην μόνον. Ή  προμήθεια αύτή τής πυρίτιδος 
παρέτεινε έπί έξη μήνας τήν πολιορκίαν.

Π Ρ Ο Τ Ο Μ Η  Τ 0 Ϊ  Σ Ο Λ Α Μ Ο Τ  Ε Μ Α θ Η Ν Α Ι Σ
Τη π ρ ω τ ο β ο υ λ ία  τ ω ν  « Π α ν α θ η ν αίων,>

—  άόεία τού Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  —

Εκ προηγουμένων εισφορών..........................Δρ. ί .0 3 6 .4 0
Π. Καλογερόπουλος. ........................................  * 5 .—
Β . Μέντζος  ......................................  » 5.40

Δρ. 2.046.80

Ε Π Ε Ρ Α Σ Α Ν  τριάμισυ χρόνια ά φ ’ ό- 
του  τά  « ΙΤαναθήναια ο άίϊϊ)υ{Κιναν Ικ- 
κλησιν διά νά στήσουν δ ι ’ είσφορών την 
προτομήν του Σολοιμοΰ είς τάς Α θή 
νας, τιμώντα τόν μεγαλείτερον ποιητήν 
τής νέας Ε λ λ ά δος . Δέν ήθελήσαμεν, έκ 
σεβασμού πρός τόν ποιητήν, νά  περιελ- 
θωμεν τά  σπίτια και τά γραφεία Ινα-ένα. 
Σχεδόν άφήσαμεν τό κοινόν είς τήν διά - 
θεσίν του. Έ σχηματίσθη οΰτω  τό άνω-
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τέρω ποσόν των 2000 δραχμών. Χ ρειά
ζονται ομως άκόμη τουλάχιστον 1500 
δραχμαί. Έπαναλαμβάνομεν την εκκλη- 
σίν μας καί σήμερον με την πεποίθησιν 
δτι δσοι δεν έπρόσεξαν Ισω ς τότε, θ ά  
σπεΰσουν τώ ρα  νά συντελέσουν εις τήν 
περάτωσιν του έργου. ΕΙνε καιρός ή 
πρωτεύουσα νά δείξη είς τον ποιητήν του 
"Υμνον εις τήν 'Ελευθερίαν και των Ελευ
θέρων Πολιορκημενων δτι γνωρίζει νά 
τιμρ τά τέκνα πού έδόξασαν τήν πατρίδα.

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

Ευχαρίστως δημοσιεύομεν, εις τήν εικόνα εκτός τού 
κειμένου, νεον Ιργον τού φίλου ζωγράφου κ. Γ 'Ρ ο ϊ- 
λοσ, ό  όποιος εύρίσκετολ είς τήν Αγγλίαν. Δεν είναι 
δύσκολον νά ίδή κανείς, άπό τδ άντίγραφον αυτό, τό 
χέρι Ινός των καλλίτερων μας καλλιτεχνών.

Ύ π ό  τής Σχολής τών Φυσικομαθηματικών ώνομά- 
σθη παμψηφεί ύφηγητής τών ’Ανωιερων Μ αθηματι
κών εις τό Εθνικόν Πανεπιστήμιον ό  κ. Παναγ. Ζερ
βός, γνωστός είς τόν μαθηματικόν κόσμον τής Ευρώ
πης έκ σπουδαίων Ιργασιών του μερικοί τών όποιων 
έγειναν δεκταί καί έδημοσιίύθησαν ύπό τής Γαλλικής 
'Ακαδημίας Ό  κ. Ζερβός είναι αδελφός τού φίλου 
καί συνεργάτου μας κ  Ία». Ζερβού.

Βαθύτατα συλλυπητήρια πρός τόν αγαπητόν συνερ
γάτην μας κ. Παύλον Νιρβάναν διά τδν θάνατον τής  
μητρός του.

Έγράφη δτι πρόκειται νά ίδρυθή πόλις τών γραμ
μάτων καί τών τεχνών. Κανείς δέν θ ά  εργάζεται διά 
νά ζήση άπό τήν εργασίαν του παρά μόνον, εάν θέλη, 
διά νά παρέχη εις τούς άλλους τήν άπόλαυσιν αύτίϊς

Ή  πόλις θ ά  ίδρυθή Ιπί τών ερειπίων τής 'Η ρά
κλειας. Α ί οίκοδομαί θ ά  κτισθούν άποκλειστικώς μέ 
δωρικόν ή ιωνικόν ρυθμόν. Ή  νέα πόλις θάεΐνε ξένη 
κάθε νέας έφευρέσεως Ο  σιδηρόδρομος θ ά  σταματφ 
§  μίλια μακράν. Έ τ σ ι  ή ζω ή  θ ά  «Ινε περισσότερον 
αληθινή, μακράν άπό τόν θόρυβον καί τόν πυρετόν 
τής σημερινής ζω ή ς τών πόλεων. ΪΙολλοί φιλόλο
γοι καί. καλλιτεχναι άπεφάοισαν νά Ιδρύσουν έκεΐ 
Ιπαύλεις.

Είς τδν « Τύπον » του Βόλου διαβάζομεν τήν Ιπο- 
μένην συνταγήν κατά τής φαλάκρας: Καθε πρωί νά 
πλένετε τδ κεφάλι μέ σαπούνι τής μπουγάδας καί 
κρύο νερό καί έπειτα νά τό σκουπίζειε καλά. Αύτό νά 
γείνη επί δεκαπέντε ημέρας. ’ Επειτα έπί άλλος ιόσας 
ημέρας νά έξακολουθήση τό πλύσιμον μίαν καί δύο 
φοράς τήν ήμέραν μέ κρύο νερό βέβαια. ’Αποφεύγετε 
όσον δυνατόν τδ καπέλο καί Ικθέτετε τό κεφάλι άφό- 
βιος είς τόν άερα. Παύει τό πέσιμον τών μαλλιών καί 
άρχίζουν γλίγωρα νά πυκνώνωνται.

Ύ π ό  τής Ελληνικής Κυβερνήσεως θ ά  γίνη ή άνα- 
κομιδή τώ ν δοτών έθνιποΰ εύεργέτου Γεωργίου Ά β έ -  
ρωφ είς τάς Α θή να ς.

Κατά την διάρκειαν τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων θ ά  
παρασταθή είς τό στάδιον ό Οίδίπους Τύραννος τού 
Σοφοκλέους μέ μουσικήν τού Μπέλερμαν.

Ό  συνταγματάρχης κ. Μπάλκ έγραψεν είς τήν 
Επιτροπήν τών Α γώ νω ν ότι θ ά  κόμη διάλεξιν περί 
τών αγώνων τού Β ορρά, τής Σουηδίας καί τών εθί
μων τών Σουηδών μέ προβολάς διακοσίων φωτεινών 
εΙκόνων.

Ό  Μπραντές, ό γνωσιός κριτικός, άπάντφ εις Ικεί- 
νους πού τόν έρωτούν τί πρέπει νά διαβάζουν : « δ,τι 
σάς διασκεδάζει, διότι αύτή είναι ή τροφή πού σάς- 
ταιριάζει καί άπό τήν δποΐαν θ ά  ωφεληθήτε ’Εκείνο 
τό οποίον σάς αρέσει αύτό καί θ ά  συντείνη είς τήν 
μόρψωσίν σας ».

Τ ό περιοδικόν « L a  R e v u e »  δημοσιεύει εν συνε- 
χείφ γνώμας διαφόρων γάλλων συγγραφέων Ιπί τού 
ζητήματος « L a  m orale  sa n s  D ie u » .

Είς τό Παρίσι, είς τήν γωνίαν πού σχηματίζει τό 
« Γαλλικόν Θέατρον u Ιστήθη ό μαρμάρινος άν- 
δριάς τού Μυσσέ. Καί τούτο χάρις εις τήν γενναιό
τητα Ινός ίδιώιου. Ή  επιτροπή ή όποια είχε συστηθή 
δέν είχε κατορθώσει νά εύρη τό άπαιτούμενον ποσόν 
διά τόν ποιητήν τών « Νυκτών ». Τ ό έργον είναι τού 
Μερσιέ. Ό  Μυσσέ παρίσταται μελαγχολικός καί πλη
σίον του ή παρήγορος Μούσα.

Ταύτοχρόνως είς τό Νελιύ θ ά  σιηθή ό άνδριάς τού 
ποιητοΰ. ’Εδώ ό  Μυσσέ θ ά  ήvat ό  ζωηρός καί εύθυ
μος νέος. Ό  άνδριάς είνε όρθιος.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α
Ο Π Ε Σ Τ Α Λ Ο Τ Σ Η Σ  ύπό Ί .  Ε . Διαμαντοπούλου 

Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, Ά θή ν α ι  
1906 Σχ 16ον σελ. 87 λεπτά 40.

Μ Ε Σ Σ Η Ν ΙΑ Κ Α  Κ Α Ι  IJ 1 A  Π Ε Ρ Ι  Φ Α Ρ Ω Ν  Κ Α Ι  
Κ Α Α Α Μ Α Τ Λ Ζ  άπό τών άρχαιοτάιων χρόνων μέχρι, 
τού Καποδιστρίου ύπό Δημητρίου Χ ρ . Δουκάκη Τεύ
χος A  Α θήναι 1906 σχ. 16ον σελ. 80  δρ. 1.

Ε Λ Ε Υ  Σ Ι Ν Ι  Λ Κ Α  Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Μ  Α Τ Α . Άπάντησις είς 
Ί .  Σβορώνον ύπό Δ . Φιλίου έν Ά θή να ις τύποις Π . Δ. 
Σακελλαρίου. ’

Π Λ Α Τ Ω Ν  έξ ερμηνείας καί διορθώσεως Σπ . Μ ω- 
ραίτου. Τόμος Αος περιέχων Εισαγωγήν, ’Απολογίαν, 
Κρίτωνα Γοργίαν. 'Ζωγράφειος "Ελληνική Βιβλιο
θήκη) έν Ά θή να ις τύποις Π . Δ . Σακελλαρίου.

M I S T R A L  E T  S O N  O E U V R E  p ar L eopold  
C o n stan s A v ig n o n . R ou m an ille  fr .3 .5 0 .

L A  B A S I L I Q U E S  C H R É T I E N N E S . L E S  
E G L I S E S  B Y Z A N T I N E S . L E S  E G L I S E S  R O 
M A N E S . L E S  E G L I S E S  G O T H I Q U E S  p ar L . 
B réhier P aris, B loud , 4  v o l fr . 2 .40.

L A  V O Y A G E  D É  S P A R T E  p a r  M au rice  B ar
r é s . P aris, J u v en  fr . 3 .6 0 .

Δ ιο ρ θ ώ σ α ς  :
Είς τό τεύχος τής 31 Ίανουαρίου, σελίς 228 , στί

χος τέταρτος αντί α ύ ιή  νά διορθωθή α ντύς.


