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Π ρό τεσσάρων ¿ιών εδρισκόμενος εν Φιλιπ- 
πουπόλεί, γενομένΟυ; λόγου έν κύκλω λο

γιών καθηγητών τοΰ έν τή πόλει ταύτη Ελλη
νικού Διδασκαλείου ενώπιον τοΰ τότεέν Φιλιπ- 
πουπόλειΓενικοΰ Προξένου 2). Φουντούλη, περί 
των έν τή βορείφ Θράκη έιι μέχρι νΰν υπαρ
χόντων Παυλικιανών, ήκουσα τοΰ κυρίου Π ρο
ξένου λέγοντος δτι έν τή περιφήμφ κατά. τήν 
Ροδόπην μονήτοΰ Βατσκόβου υπήρχε Τυπικόν 
των Παυλικιανών; άρμενιστι συντεταγμένον. 
Τό τοιοΰτον άκουσμα μοί έποιηβεν έκπλήξιν 
οίχί. διά τήν άρμενικήν γλώσσαν τοΰ υποτι
θεμένου Τυπικοΰ , (διότι οΰδόλως παράδοξον 
ήτο, βιβλίον Παυλικοανόν νά είνβσυντεταγμένον 
αρμενιστί, άφοΰ ή τούτων γλώσσα έν τη ά-, 
στατική αυτών πατρίδι ητο κυρίως ’Αρμένική), 
άλλα διότι Ιγίνετο λόγος περί τυπικοΰ μονα
στηριακού προκειμένου περ'ι Παυλικιανών, εΙς 
ών τον βίον τόν θρησκευτικόν καί τάς άρχάς· 
τάς θρησκευτικός άπήδε πάντως βίος μονα
στικός και μοναστήρια καί τυπικά μοναστη- 
ρίων Άλλ’ είτα μαθών παρά τοΰ αΰτοΰ κ. 
.Φουντούλη οτι το Τυπικόν ή άντίγραφον αΰ- 
τοΰ ευρίσκετο έν τφ Οίκουμενικφ ΓΙατριαρχείφ,, 
ένόησα περί τίνος έπρόκειτο. Τό περί ου .δ 
λόγος Τυπικόν ήτο αυτό τό Τυπικόν τής Μονής 
το υπό τοΰ κτίτορος αυτής συνταχθέν καί δια-, 
τηρούμενον Ιπί αιώνας έν τή Μονή. Καί αΰτό 
μεν τό έν τοΐς Πατριαρχείοις πρωτότυπον ή 
άντίγραφον πιστόν τοΰ Τυπικοΰ δεν έξεδόθη 
έτι· άλλά τό περιεχόμενον αΰτοΰ πρό πολλοΰ 
ήτο, γενικώς τουλάχιστον, γνωστόν άφ’ οτου 
πρό 18'έτών (τφ 1888) είχε δημοσιευθή υπό 
τοΰ Γεωργίου Μουσαίου μετάφρασις αΰτοΰ

είς την καθωμιλημένην μετά πολλών χασμάτων. 
Τφ δέ 1904 έν τοΐς Βυζαντινοϊς : Χρονικοίς 
τής Πετρουπόλεως (ώς παράρτημα τόΰ -ΙΑ 'τό - 
μου) εδημοσιεύθη ύπό τοΰ έκ τοϋ. τάγματος 
των ΑυγΟυστίνοίν Louis Petit αδτότό κέίμενον 
τοΰ Τυπικοΰ T ypicon  de G régoire P acou - 
rianos p ou r lé  m onastère dé  Petritzos. 
(B ackovo), (καί τούτο μέθ’ Ικανών χασμάτων) 
εδρεθέν έν τοΐς χειρογράφοτς τής Ακαδημίας 
τοΰ Βουκουρεστίου. Τό δημοσιεύθέν Τυπικόν 
φέρει επιγραφήν « Άρχή συν Θέφ·: τό Τυπικόν 
τό εκτεθέν παρά τοΰ με/άλου δομεστίκου τής 
Δύσέως κυρίου Γρηγορίου τοΰ Πακόυριανοΰ 
πράς τήν πάρ’ «δτοΰ κτισθεΐσαγ μονήν τής 
Ύπεραγίας Θεοτόκου τής Πετριτζώτίσσης». 
Ό  Louis Petit: προτάσσει τής έκδόσέως μα
κράν πρόλογον, έν φ  δήθεν έκθετων τήν ιστο
ρίαν τοΰ Τυπικοΰ καί άνερευνών κιιί εξηγού
μενος τους λόγους, δι’ οδς .τό'Πατριύρχείον 
δέν προέβη μέχρι νΰν' είς. τήν εκδοσιν. αΰτοΰ, 
εδ'ρίσκει άφορμήν ΐνα έκχέη πάσαν την χολήν 
αυτού έναντίον του Ελληνικού κλήρου έκδη- 
λΦν ένθεν μεν τόν φανατικόν μισσελληνι- 
σμον, ένθεν δέ τα πρός. τούς Σλαύους δουλό- 
φρονα ’ αισθήματα αΰτοΰ. Δεν 'σκόπρΰμεν έν 
τή μικρά ήμών ταύτή περί τοΰ έν ,λόγφ Τυπι
κού πραγματεία νά άσχοληθώμεν είς'συζήτη- 
σιν καί άναίρεσιν των ΰπό. τοΰ Αΰγουστίνου 
μοναχών λεγομένων,. άναξίων. άλλως- σπου
δαίας προσοχής. Ήμίν διαφέρει άπλώς νά έκ- 
θέσωμεν ένταΰθά δ,τι ίστορικώς νέον τι καί 
δξιον λόγου μανθάνομεν έκ τής άναγνώσεως 
τοΰ Ικδοθέντος Τυπικοΰ, τοΰ γραφέντος τφ 
1083 μ. X  βασιλεύοντος εν Κωνσταντινουπό-
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λει τοΰ ’ Αλεξίου Α ' τοΰ Κομνηνοΰ (1081—  
1118) μ. X . Έ κ των πολλαχοΰ τοΰ Τυπικού 
εγκατεσπαρμένων ιστορικών ειδήσεων και νύ
ξεων διαφωτίζονται ίστορικώς γενικώτερον μέν 
τά κατά τάς σχέσεις τάς έν τοΐς χρόνοι.ς τών 
Κομνηνών συνδεοΰσας τδ Ελληνικόν κράτος 
τοΰ Βυζαντίου προς τον περί τόν Καύκασον 
οίκοΰντα ’Ορθόδοξον λαόν τών Ίβήροιν, τών 
άλλως Γεωργιανών καλούμενων, είδικώτερον 
δέ τά κατά την ιστορίαν αυτού τού ίδρυτοΰ 
τής Μονής Γρηγορίου Πακουριανοΰ ούχί ώς 
κτίτορος απλώς τής Μονής, άλλ’ ώς στραιηγοΰ 
τοΰ Ελληνικού κράτους, ώς μεγάλου δομεστί- 
κου τής Δύσεως.

Οί "Ιβηρες ή Γεωργιανοι οι ώς προς τό κάλλος 
τοΰ σώματος θεωρούμενοι ώς κατέχοντεςτήνάνω- 
τάτην βαθμίδα 1ν τή Λευκή ή Καυκασία λεγο- 
μένη άνθρωπολογική φυλή τού ανθρωπίνου γέ
νους, οί κατά τινα παράδοσιν ελληνικήν μεταγενε- 
στέραν καταγόμενοι Ικ τών ’Αργοναυτών τοΰ 
Ίάσωνος, οί εν παρόδφ μόνον μνημονευόμε
νοι !ν τή ίστορίρ τών τελευταίων χρόνων τής 
Ρωμαϊκής δημοκρατίας καί τών πρώτων αίώ- 
νων τής Ρωμαϊκής αδτοκρατορίας, ήρξαντο 
συνδεόμενοι στενώς προς τούς Έλληνας άφ’ 
ου χρόνου επί τοΰ Κωνσταντίνου τού Μεγά 
λου έδέξαντο τόν χριστιανισμόν καί έπεμψαν 
πρεσβείαν είς την αυλήν τοΰ πρώτου τούτου 
χριστιανικού βασιλέως. Ου πολύ δέ μετά την 
βασιλείαν τού Κωνσταντίνου, περί τά τέλη τού 
40» μ. χ . αίώνος επί τής βασιλείας τοΰ Θεο
δοσίου Α ', ήλθε τις είς Κωνσταντινούπολιν 
"Ιβηρ ήγεμών ή ήγεμονόπαις («βασιλίσκος Ί 
βήρων» κατά τόν Εκκλησιαστικόν Ιστοριογρά
φον Σωκράτην), δστις προτιμήσας τήν έν τφ 
Έλληνικφ στρατφ υπηρεσίαν τής έν τή πα- 
τρίδι ηγεμονίας έπέμφθη ώς ταξιάρχης ή κό
μης δομεστίκων είς ’Αντιόχειαν, είτα δέ έγέ- 
νετο δονξ (διοικητής) Παλαιστίνης καί μετέ- 
σχε τοΰ εν τή Δύσει έναντίον τοΰ αποστάτου 
Ευγενίου πολέμου τοΰ Θεοδοσίου. Βραδύτε
ρου έπί τού ’Ιουστίνου Β ' ό βασιλεύς τών 
Ίβήρων Γοργένης δ έχων πρωτεύουσαν τήν 
Τιφίλιδα (Τιφλίδα), υποτελής ών τέως τοΰ 
Πέρσου βασιλέως, άπέστη (571 μ. X.) πρός 
τόν αύτοκράτορα καί συνεμάχησε μετ’ αύτοΰ. 
Καί δ αύτοκράτωρ δέ 'Ηράκλειος έν ταϊς περι- 
φήμοις εις Περσίαν είσβολαϊς τών ετών 23 — 
26 είχε συμμάχους τούς Τβηρας. ’Αλλά στε- 
νώτεραι σχέσεις μεταξύ τοΰ Ελληνικού κρά
τους καί τών Ίβήρων συνήφθησαν από τών 
αρχών τοΰ 9 μ. X . αίώνος έπί τής βασιλείας

Δέοντος Ί  ' τοΰ Σοφού, οτε οί "Ιβηρες ηγε
μόνες άπολαύοντες τής προστασίας τού έν 
Κωνσταντινουπόλει αύτοκράτορος εναντίον τών 
μωαμεθανών ’Αράβων παρέδιδον αύτοΐς ά- 
σμένως καί φρούρια τής χώρας αυτών, καί 
έπεζήτουν άξιώματα καί προσωνυμίας τιμητι
κός Κουροπαλατών, μαγίστρων καί πατρικίων 
τοΰ Ελληνικού κράτους καί μεθ’ ΰπερηφα- 
νίας έφερον τάς τοιαύτας προσωνυμίας, καί 
άνδρες "Ιβηρες τήν καταγωγήν διεπρεπον έν 
τφ στρατφ τοΰ κράτους οίος μεταξύ τών άλ
λων είναι ό περίφημος ήρωϊκός στρατηλάτης 
’Ιωάννης Κουρκούας δ έπί τοΰ Ρωμανού Α ' 
καί τοΰ Κωνσταντίνου Ζ· τοσαύτας άράμενος 
περιφανείς Ιναντίον τών ’Αράβων νίκας καί χί
λια άπ αΰτών έν Συρία καί Μεσοποταμίρ άφαι- 
ρέσας φρούρια1. Ά λλ ’ αί μεταξύ τοΰ-Ελληνι
κού κράτους καί τών Ίβήρων σχέσεις έτι μάλλον 
ζωηρώς άνεπτύχθησαν από τοΰ τέλους, τοΰ 10 
καί τών άρχών τοΰ 11 αίώνος, οτε δ μέγας 
καί κραταιός Έλλην βασιλεύς Βασίλειος Β ’ 
υπήγαγε τήν Ίβηρίαν ΰπό τήν κυριαρχίαν 
τοΰ Ελληνικού κράτους. Καθ’ ολον δέ τόν 11 
αίώνα έξηκολούθησαν αί σχέσεις αΰται. Καθ' 
δν χρόνον περί τά μέσα του αίώνος τούτου 
ήρξαντο αί πρώται τών Σελσούκων Τούρκων 
είς τάς ’Ασιατικός τοΰ κράτους χώρας έπιδρο- 
μαί, "Ιβηρες στρατηγοί ήσαν οί άντιτασσό- 
μενοι καί πολεμοΰντες έν Άρμενίφ έναντίον 
τών Τούρκων τούτων. Ώ ς δε μανθάνομεν έκ 
τοΰ Τυπικού τής Μονής Πετριτζιωτίσσης, ό 
τής Μονής ταύτης κτίτωρ Γρηγόριος Πακου- 
ριανός καί δ αύτάδελφος αύτοΰ Άπάσιος Ί -  
βηρες υίοί τοΰ Ίβηρος ευπατρίδου ή ήγεμο- 
νίσκου Πακουριανοΰ πολλών, μετέσχον πολέ-

1 Ό  Κρυρκούας είναι Ί β η ρ  τό γένος καί ούχί ’Α ρ 
μένιος, ώς έζέλαβον τινές έν οίς καί ό Σ άθας καί Le- 
gran d  στηριζοντες έπί τής πλημμελούς ταύτης ύποθέ- 
σεως ολόκληρον σειράν εικασιών πλημμελών (Ίδ . 
E xp lo its  d e  D igen is A k ri tas p ar Sathas e tL egra n d  
In trod u ction  σ X X I V )  T o ονομα Κουρκούας είναι 
άλλος τύπος τοΰ :ιαρά Ιΐυζαντινοϊς μνημονευόμενου 
ΐβηρικοΰ ονόματος Γοργένης  ή Κουρκένης. Τ ό ονομα 
τοΰτο, όπερ κακώς οί μεταγενέστεροι Βυζαντινοί χρο
νογράφοι Κεδρηνός καί Ζωναράς, όπως καί πολλοί 
τών Κύρωπαίων, συγχέουσι πρός τό Έ λλην. Γ ιώ ργιος  
είναι τό ΰπό διαφορωτάτους τύπους C oricé. C iou- 
ricé. Ciouracé, G oricé, G u rgen , G o rg é , G o rg i, 
G iorgi) γνωστόν άρχαϊον δημοτικώτατον έ.ν Ίβηρίφ  
όνομα (ίδ. B rosset H istoire  de la  G éorgie  τόμ. 
4ος σ. 1 6 5 —166). Ά λ λ ’  ή σύγχυσις ’Αρμενίων καί 
Ίβήρω ν παρά τοΐς Βυζαντινοΐς (καίπερ τών μέν πρώ
των όντων αιρετικών, τών δέ δευτέρων όρθοδόξων) 
είνε συνήθης, άφοΰ ως βλέπομεν κατωτέρω, καί αυ
τός ό  Πακουριανός ΰπό τών συγχρόνων αύτοΰ κα'ι 
κάλλιστα είδότων τά κατ’ αύτόν παραδίδεται ώ ς ’Α ρ 
μένιος τό γένος.

291

μων Ελληνικών έν Ά σία  καί έν Ευρώπη, εν 
Ά σίφ μέν έναντίον τών Σελσούκκων Τούρκων 
διεξαγομένων, έν Ευρώπη δέ έναντίον Παισι- 
νάκων ή Βοσνίων, τέλος δέ καί έναντίον των 
έξ ’Ιταλίας είς τάς Ευρωπαϊκός χώρας τοΰ 
κράτους έπιδραμόντων Νορμανδών τής Κάτω 
Ιταλίας.

Τό όνομα τών Πακουριανών, ή τουλάχιστον 
τοΰ Πακουριανοΰ, δέν ήτο άγνωστον έν τή 
ίστορίφ καί προ τής έκδόσεως τοΰ περί ού δ 
λόγος ενταύθα Τυπικού. 'Η  ΆνναΚομνηνή ή 
εν τή Άλεξιάδι αυτής ίστορήσασα τά γεγονότα 
τής βασιλείας τοΰ μεγάλου πατρός αυτής καί 
τά κατορθώματα αύτοΰ, Ικανά ιστόρησε καί 
περί τοΰ Πακουριανοΰ. Έ κ  τής Άλεξιάδος έ- 
γινώσκομεν ότι Πακουριανός τις (οΰτω.καλεΐ 
αύτόν ή συγγραφεύς τής Άλεξιάδος· νΰν έκ 
τοΰ Τυπικού μανθάνομεν ότι εκαλείτο Γρηγό
ριος Πακουριανός) ών έν ύψηλώ άξιώματι στρα- 
τιωτικφ, τφ τοΰ μαγίστρου, ώς φαίνεται περί 
τάς άρχάς τοΰ 1081 κατά τάς παραμονάς τής 
είς τόν θρόνον άνόδου τοΰ Αλεξίου Κομνη- 
νοΰ, όντος προ τής άνόδου « μεγάλου δομε- 
στίκου τής'Εσπερίας», (τών έν ταΐς Εύρωπάί- 
καΐς δηλονότι έπαρχίαις τοΰ κράτους στρατιω
τικών δυνάμεων άρχηγοΰ), καί ότι συνδραμών 
τελεσφόρως είς τήν τοΰ θρόνου άνοδον τοΰ 
’Αλεξίου, καί άλλας παρασχών αύτφ πολυτίμους 
ύπηρεσίας, ήμείφθη ύπ’ αύτοΰ, γενομένου βα- 
σιλέως, διά τής άπονομής τοΰ αύτοΰ άνωτά- 
του στρατιωτικού αξιώματος, δπερ-περιεβάλ- 
λετοπρότερον δ Αλέξιος. Ό  Γρηγόριος Πακου- 
ριανός, δ κατά τήν συγγραφέα τής Άλεξιά
δος « μικρός τό δέμας, άλλά μαχητής, γένους 
λαμπρού έξ ’ Αρμενίων δρμ<ί>μ«νθζ » γενόμενος 
« δομέστικος τής 'Εσπερίας» (οΰτω καλεΐ αύ
τόν ή "Αννα Κομνηνή, ένφ αύτός δ Γ. Πακου- 
ριανός έν τφ Τυπικφ καλεΐ καί αύτόν « μέγαν 
δομέστικον τής Δύσεως» , ότι δέ ούτως είχε 
κατ άκρίβειαν ή τιμ η τή  προσηγορία μαρτυ- 
ρείται εκ ιούιυυ ότι ή αύτή Ά ννα  Κομνη
νή τόν πατέρα αυτής κατέχοντα πρό τής είς 
τόν θρόνον άνοδου τό αυτό αξίωμα καλεΐ- «μέ
γαν δομέστικον») μετέσχε τών Ιν Ευρώπη Ιν τοΐς 
έτεσι 1081— 1085 κατά τών Νορμανδών καί 
τών Πατσινάκων πολέμων τοΰ 1085, ών έν τφ 
πολέμφ τούτφ άρχιστράτηγος· έπί δέ τφ θα- 
νάτφ αύτοΰ μεγάλως έθλίβη δ ’Αλέξιος « γι- 
νώσκων αύτόν ίκανώτατον οίκονομήσαι στρα
τεύματα καί κατά φάλαγγα στήναι καί πράγ
ματα διαμηχανήσασθαι ποικιλώτατον». Νΰν έκ 
τοΰ Τνπικον μανθάνομεν ίκανάς λεπτομερείας

ιού βίου αύ.οΰ, έτι δέ καί ότι πλείστων πο
λέμων μετέσχε καί έν Ά σία  πρό τοΰ 1081 
έπί τών πρό τοΰ Αλεξίου αύτοκρατόρων. Μαν
θάνομεν λοιπόν ότι ό Γρηγόριος Πακουρια- 
νός (ώς τονίζεται κ. λ. έν τφ κειμένφ τής 
Άλεξιάδος) ή Πακουριάνος (ώς τονίζεται Ιντφ 
Τυπικφ) 1 καταγόμενος ούχί ώς λέγει ή "Αννα 
Κομνηνή έξ Αρμενίων άλλ’ έκ τής απαμφαε- 
στάτης φυλής τών Ίβήρων » ώς λέγει αύτός ό 
Γρηγόριος Π. είχε πατέρα καλοΰμενον Πα- 
κουριάνον καί αδελφόν Άπάσιον. Ό  πατήρ 
αύτοΰ ήν έκ τών εύγενών τής Ίβηρίας άφοΰ 
καλείται έν τφ Τυπικφ «άρχων άρχόντων» ούχί 
ούτως αποδιδόμενης τής Βυζαντινής προσω
νυμίας Κονροπαλάχης, ώς πλημμελώς λέγει δ 
L  Petit, άλλά διότι τοιαύτη έδίδετο προσω
νυμία κατά τούς μέσους αιώνας είς τούς ηγε
μόνας τής Αρμενίας (καί είς αυτούς έτι τούς 
ύπό Αραβικήν ή Ελληνικήν κυριαρχίαν δια- 
τελοΰντας) κατά μίμησιν τής Περσικής βασι
λικής προσωνυμίας σαχινσάχ ( .· βασιλεύς βασι
λέων), καί ή τοιαύτη προσωνυμία κατά τούς χρό
νους τοΰ Πακουριάνου, οτε ή Ίβηρία διηρεΐτο 
είς πολλάς μικράς ήγεμονίας, έλαμβάνετο ύπό παν
τός αύτονόμου τοπάρχου, ώς σήμερον I ν ’ Ινδική 
τήν προσωνυμίαν μαχαραδζάί (=■ μέγας βασι
λεύς) φέρουσι πάντες οί μικροί ή μεγάλοι 
υποτελείς τοπάρχαι τής ’ Αγγλίας. Τούναντίον 
δε τά Βυζαντινά άξιώματα καί αί τιμητικαί προ- 
σωνυμίαι χονροπαλάτης, μάγιοτρος, πατρίκιος 
έδίδοντο είς τούς Ίβηρας ήγεμόνας ώς δείγ
ματα εύνοιας αύιοκρατορικής καί ήγγέλοντο 
δι’ άπεσταλμένων αύτοκρατορικών κομιζόντων 
καί τάς ίδιαζούσας είς τά άξιώματα ταΰτα στο-

1 Τ ό όνομα τούτο πάντως είναι παραγωγόν τοΰ 
άπό τοΰ Γ ' ήδη αίώνος γνωστού Ίβηρικου ονόματος 
Πακούρ (ήγεμόνος Άρσακίδου τής Ίβηρίας) ή Ιίακού· 
ρης (ώ ς  καλείται κατά τά άνωτέρω εΐρημένα ό  περί 
τά τέλη τού Δ ' αίώνος είς Κωνσταντινούπολιν άφικό- 
μενος "βασιλίσκος Ίβ ή ρ ω ν » , υπάρχει δέ καί όνομα 
Άρμενικόν τών αύτών χρόνων Παγ(κ)ούρ. Είς τό Π α - 
κουριάνος ή κατάληξις ιανος δέν είναι Λατινική (κατά τό 
Ιουστίνος, Ιουστινιανός) άλλά Περσοαρμενική καί Ί  
βηρική (πρβλ, τό Ίβ η ρ . Χοσριάνης έκ τοΰ Χοσροΰ, 
Χοσρόης. ΕΙνε δέ περίεργον ότι ό Βυζαντινός τύπος 
του όνόματος συνρδει πρός τόν Άρμενικόν_ καί ούχί 
πρός τόν Ίβηρικόν, «τι δέ περιεργότερον ότι έν τφ  
Τυπικφ τό Πακουριάνος, Ινφ φέρεται ώς όνομα οικο
γενειακόν τών δύο αδελφών (Γρηγορίου καί Άπασίου) 
κεϊται συγχρόνως καί ως όνομα κύριον τοΰ πατρός 
αύτών. Τοιαύτη απορία λύεται άν τό έν τή επιγραφή 
του Τυπικού » Γρηγορίου τοΰ Πακουριάνου » έρμηνευ- 
θή  απλώς Γρηγορίου τοΰ υίοΰ τοΰ Πακουριάνου, δτε 
τό Πακουριάνος θ ά  ¿θεωρείτο απλώς ώ ς όνομα τοΰ 
άνδρός καί ούχί όνομα τής οίκογενείας.’Λλλ’  έ ξ  άλλων 
ειδήσεων γινώσκομεν ότι τό όνομα Πακουριάνος ήτο 
οικογενειακόν.
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λάς, Είχε δέ δ Γρ. Πακουριάνος καί πατρά- 
δελφον καλούμενον Χορσριάνην και αδελφόν 
’Απάσιον, άποδανόντα προ αυτού, διαπράξαντα 
έν ’Ανατολή πολλά έργα στρατιωτικά καί άνελ- 
θόντα εις τό μέγά αξίωμα τοΰ μαγίστρου και 
άμειφθέντα ύπό τοΰ κράτους ενεκα των υπηρε
σιών τούτων διά μεγάλων τιμαρίων (χτισμάτων 
ώς λέγεται έν τφ Τυπικφ) έν τή διοικήσει'Αν
τιόχειας1. "Οτι ό πατήρ τοΰ Γρηγορίου μετά 
τής πομπώδους τιμητικής προσωνυμίας αρχών 
άρχόντων δεν συνήνου καί πραγματικήν άρ- 
χήν σπουδαίαν καί πλοΰτον μέγαν, μαρτυρείται 
εξ ών λέγει δ Γρηγόριος περί τοΰ βίου αΰτοΰ 
<Τ. π. 38— 39).

« Ό  γάρ μακαρίτης ημών πατήρ πάλαι τα
χέως δονών, πάνυ σμικροτάτους ή μάς κατέ- 
λειψε καί άνήβους, καί πάντα τά υπάρχοντα 
αΰτφ ή μήτηρ ήμών κατά γυναικείαν έξιν εις 
τά επιτήδεια των παίδων αυτής καί τών δη- 
λειών αδελφών ήμών δοΰσα εις προίκα, γυ
μνούς ήμδς κατέλιπε καί κεναΐς ταΐς χερσί 
πάντων τών πατρφων ήμών χρημάτων, προς 
δέ καί τών έαυτής ήτοι μητρφων ήμών· αί 
δέ άδελφαί ήμών μετά τών προικών α&τών 
άπελδοΰσαι εις τους άνδρας αυτών έν διαφό- 
ροις χώροις, προς δέ κάμοΰ περιερχομένου έν 
τε τή Άρμενίρ καί Τβηρία καί τή Συρία, έτι 
καί τή Ρωμανία προσφοιτώντος καί τήν ευ
πορίαν τής ζωής. μου ζητοΰντος, πολύν άγαν 
διεβίβασα χρόνΟν, καί ταΰτα πάντα καν τε 
κτήματα κάν τε χρήματα κάντε αξιώματα εχρη- 
σάμην τή βοηθείρ τοΰ δεοΰ και διά τών άγιων 
εύχών τών γονέων μου καί δι’ Ιμών πολλών 
τρόπων καί περιστάσεων γέγονεν, ούςυπέστην, 
διά τε καμάτων καί δι’ αίματός μου έκκεχυμέ- 
νου, οδ διά τίνος έτέρου αρωγής ή μεσιτείας- 
μάλλον δέ πάντες οί συγγενείς μου καί οί άν- 
δρωποι διά τοΰ έμοΰ μόχδου καί τής δου
λείας καί τής προς με τών εδσεβών ήμών βα-

1 Ό τ ι  6  Άπάσιος έγένετο καί διοικητής (ήτοι δούξ) 
Άντιοχείας, ώς θέλει νά είκάση 6  L  Petit, δέν φαί
νεται πιθανόν. ΆμαθιΓις δ ’ οθτος περί Άντιοχείας 
προχειμένου ποιείται λόγον περί τών ορίων τοΰ Ε λ 
ληνικού καί τοΰ ’Α ραβικοί κράτους, άφαΰ είναι γνω
στόν δτι από τών μέσων τοΰ 11 αίώνος όμορον πρός 
τό 'Ελληνικόν κράτος ήτα έν Ά σ ίφ  τό ΤουρκικΟν 
Σαλσουκκιχόν κράτος.

σιλέων προσπαδείας καί φιλοτιμίας εδοξάσδη- 
σαν καί εδηργετήθησαν καί έξ οικείων μου κάν 
τε λεγάτον τινί δέδωκα ή 2τι δώσω».

Τίνες ή σαν οι πόλεμοι, οΰς διεξήγαγεν δ Γ. 
Παπουριάνοςέν ’ Ανατολή καί έν Ευρώπη, έκτος 
τών εκ τής Άλεξιάδος γνωστών, περί ών έγένετο 
ήδη λόγος, περί τούτων δίδωσι νύξεις τινάς 
αδτός δ Γρηγόριος έν τφ Τυπικφ. Οίπω λέγει 
(Τ. π. 14) δτι «διά τής μεγάλης βοηθείας 
καί δυνάμεως τής δείας αυτού (τοΰ κραταιοΰ 
καί άγίου ήμών βασιλέως κυρίου ’Αλεξίου) 
τούς λίαν δεινούς καί δρασυτάτους Ιχθρούς 
αδτοΰ συνέτριψά τε καί κατεπάταξα τούς άνη- 
τασσομένους οδ μόνον τη Ρωμανίρ1 αλλά καί 
παντί τφ  γίνει τών Χριστιανών, φημί δέ τούς 
Ποσνάκους, ών τήν συντριβήν καί παντελή 
έξολόδρευσιν γραφή παραδοΰναι πάντη τών 
χαλεπωτάτων Ιστί' πέπεισμαι γάρ δτι καί μετ’ 
έμήν παρέλευσιν διά πολλοΰ χρόνου ή τότε 
γενομ;’νη δαυματουργία τοΰ παντοδυνάμου 
δεοΰ επιλανδάνεται οδδαμώς». 'Αλλά ποία 
ήτο ή κατά Ποσνάκων αυτη στρατεία είναι 
άλλοδεν άγνωστον καί πολλήν άπορίαν έγείρει 
τό ζήτημα. Έκ ιών άνω λεγομένων έξάγεται 
σαφώς δτι δ κατά Ποσνάκων πόλεμος έγένετο 
μεταξύ τών έτών 1081— 1086 άφοΰ τό μεν 
1081 άνήλδεν δ ’Αλέξιος είς τόν θρόνον, τφ 
δέ 1086 έφονεύθη ό Π. έν τφ κατά Παετσιε- 
νάκων πολέμφ. 'Αλλά τά άπό 1081 μέχρι 
1085 έτη τής βασιλείας τοΰ 'Αλεξίου άπη- 
σχόλησεν δ Νορμανδικός πόλεμός, τφ δέ 1086 
έγένετο ό κατά Παετσινάκων. ’Αλλά καί άλλη 
απορία Ιγείρεται ένταΰδα: πώς οί Ποσνάκοι, 
οΐτινες κατά τόν 11 αιώνα ήσαν ήδη χριστια
νοί, θεωρούνται ως αντιτασσόμενοι παντί τφ 
γένει τών χριστιανών. 'Ίσω ς 'πρόκειται περί τών 
αιρετικών Βογομίλων (τών καλουμένων έν Βοσ
νία καί Παταρηνών). Άλλ ’ ή υπό τοΰ ’Αλεξίου 
καταπολεμησις τών Βογομίλων έγένετο έν 
χρόνφ πολλφ δστέρφ τής τελευτής τοΰ Πακου- 
ριάνου. Είναι δέ 8λως παράλογον νά δποδέ- 
σωμεν δτι Ποσνάκοι νοούνται ένταΰδα οί τφ 
1085 υπό τοΰ’Αλεξίνου πολεμηδένιες έν Θράκη 
Παυλιανίται.
[ Έ π εται τό τέλος 1 Π . Κ Α Ρ Ο Λ ΙΔ Η Σ

1 Τ φ  Ρωμαϊκφ Έλληνικφ) δηλονότι κράτει.

Γ Ε Ν Α Ρ Η Σ

Γενάρης με τήν ήμερη χλωμάδα τών βραδιών,
7τον τό φεγγάρι μέρα —
μέ τήν γαλήνην τών Άλκυονίδων ημερών,
που έχουν πατέρα τόν ΑΙΰ'έρα . . .

Πηγαίνεις κάτω άπό τή μυγδαλιά κ <ί λές· 
άκόμη' άνάνϋιστη; κ έως πότε; 
νά! ή*Α νοιξις, τί προσδοκάς;
Ό  "Ηλιος και οί φεγγαροβραδιές 
δέν έίνε τό χαμόγελό της;

Πόοο βαϋειά που κρύβεται τον μυστηρίου ή ϋεότης' 
Γιατί ή χαρά διαδέχεται τήν πιο μεγάλη -&λϊψι, 
καί δάκρυ τό πλατύ τό γέλασμα τό α&έλητο 
νά ραίνη δέν ϋά  λείψη;

Γενάρη με τις ήμερες τις φε^αρονυκτιές 
με τήν ημέρα δέκα ώρες —  
μέ τά γλυκά τά δειλινά —  
τις αύγινές τις δροσοφόρες!

Ά κ όμ η  άνάνθιστη ή αμυγδαλιά 
δμως γιατί, γιατί;
"Οσο βα&ειά καί άν κρύβεται τον μυστηρίου ή ΰεότης, 
τό στήϋας μου τό έγέμιαε κάτι σάν φώς, 
στήν άνοιξιν που προσδοκώ και που έρχεται, 
καί χύνεται όλοτρίγνρα τό ΰείον χαμόγελό της.

Α Ρ ΙΣ Τ Ο Σ  Κ Α Μ Π Α Ν Η Σ

Λ Ι Γ Ο  Π Α Ρ1 Σ Γ

Κάλλος καί δυναμις μέ τριγυρίζουν άπό πυροτεχνήματα, σκορπά γύρω τον λάμψιν. 
παντού. Ζωή που λαμποκοπρ καί σπεύ- ”Ολα έδώ συνυπάρχουν: έλαττώματα, δια- 

δει. Ό  λαός αυτός —  λαός λαμπαδηφόρων — φθορά, κάλλος, δύναμις. Μαζί μέ τόν ρυθμόν 
μέ τό παραμικρόν ξεσπρ σέ θύελλαν, καίει μεγάλης άρχιτεκτονικής καί μεγάλης τέχνης

ακούονται παραφωνίαι καί ήχοι μουσικής πρω-
* ’Α π ο σ π ά σ μ α τα  ά π ό  τ ό ;  παρισινός εντυπώσεις του τ ο γ ε ν ο ν ς .  Π ό σ α  δρ γα ν εττα  και π ό σ α  τρ α γο ύ δ ια  

νοςβηγου συγγραφέως Κνούτ Χάμσουν, γνωστού είς στοή ς δρ όμ ου ς τοΰ Π α ρ ισ ι ο ύ ! Κ α ί  ούτε εν α ς  
τούς άναγνώστας τών «,Παναθηνακον. και από την , „ η η ν η ^ Γ „ ¿ η η  , ϊ -  Κ1ον „ Α ,λ
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τό πλήθος. Συχνά άκουετε τούς Παρισινού; 
νά σφυρίζουν ένα εμβατήριον, ποτέ δμως δεν 
τούς βλέπετε νά βαδίζουν καί βυθμικά μέ αύτό. 
"Οταν περνά ή φρουρά ή δ στρατός, Θεέ μου, 
τί ελεεινή εΐκών. Παντού ήμπορεϊτε ν’ ακού
σετε καλά την Μαρσελιέζα εκτός άπό τό Πα
ρίσι.

Ό  λαός δμως αυτός σφυρίζει καί παίζει μέ 
ήδονήν. Ή  ζωή καί ή χαρά τόν μεθούν, καί 
τότε ή εύθυμία του ξεσπρ. Στούς δρόμους φω- 
ναί καί θόρυβος. Καί μαζί μέ τήν αδιαφορίαν 
του πρός τούς ξένους, μαζί μέ τήν συνείδη- 
σιν τής υπεροχής του, μία περιέργεια καθαυτό 
παιδική.

"Αν άπαντήσουν στόν δρόμο ένα Κινέζον 
ή έ'ναν άράπη, σταματούν καί τόν κυιτάζουν. 
Καί δμως είς τόν Σάν-Φραντζίσκο κανείς δέν 
γυρίζει νά ίδή τούς αγρίους πού φορούν δα
κτυλίδι στή μύτη.

* **

Περπατούν πάντα σαν χορευταί εύθυμοι, 
δπως δ πιό νέος, δ πιό ξένοιαστος λαός τού 
κόσμου. Καί δμως σπανίως, πολύ σπανίως, 
τούς. βλέπεις νά λησμονούν τούς κανόνας τής 
ζω ής.'Ο  πολιτισμός των είναι παλαιός, βαθειά 
ριζωμένος. Προσπαθούν ν’ άποφύγουν καθετί 
άγροίκον καί νά διατηρήσουν παντού τήν ισορ
ροπίαν, δπως δλοι οί άριστοκράται είναι κατά 
βάθος συντηρητικοί. Σήμερ’  άκόμη σφραγίζουν 
τάς έπιστολάς των μέ δστιες καί μεταχειρίζον
ται σπίρτα μέ θειάφι, πού μόνον ϊσως τά 
άμερικανικά σπίρτα έχουν τέτοια χάρι. "Εχουν 
μεγάλο παρελθόν, καί μέ αύτό ζούν. "Ενας 
στρατηγός μέ στολήν, είναι πάντοτε δι’ αυτούς 
Ισόθεος· καί μέσα εις τήν ψυχή τους υπάρχει 
πάντα δ πόθος τής μοναρχίας. Οί κλητήρες των 
υπουργείων φορούν ακόμα δίκωχα καπέλα...

***

Monsieur, Monsieur!
’Στήν αύλή τού ξενοδοχείου κάθονται τό 

βράδυ ένας μάγειρος καί δ μικρός μαρμιτόνος 
πού πλαίνει τά πιάτα. Έργάσθηκαν δλη τήν 
ήμερα, καί τώρα κουβεντιάζουν. "Εξαφνα δ μι
κρός σηκώνεται :

Bonne nuit, Monsieur!
Καί δ μάγειρος άπαντά :
Bonne nuit, Monsieur!
Ποτέ δέν λησμονούνται οί.τύποι.

*#*

Μια φορά έφθασε ένα γράμμα μέ πένθος. 
Ή τον άπάντησις από μια νέα,γυναίκα πού 
μόλις είχε χάσει τόν άνδρα της καί τής ζη
τούσαν ραντεβού. Έγραφε σέ χαρτί πένθιμον, 
έδινε δμως καί τό ραντεβού.

Αύτό πού λέω, τό ξεύρω καλά. Είδα τό 
γράμμα μέ τό πένθιμο χαρτί.

4**

Κάποιος διηγείται:
Πέντε ώρες πρωί. Είμαι στο πόδι γιατί 

δέν έκλεισα μάτι δλη τή νύχτα. Είμαι έγκα- 
ταλελειμμένος καί δυστυχής. Τίποτε δέν θέλω. 
"Ελαβα τώρα ένα γράμμα πού μού έφερε τήν 
εΐδησιν αύτή.

Βγαίνω από τό δωμάτιό μου, κατεβαίνω 
στόν δρόμο καί μπαίνω σ’ ένα καφενείο πού 
πηγαίνουν δλο αμαξάδες. Ζητώ καφέ καί κο- 
νιάκ. Τό καφενεΐον είναι γεμάτο από αμαξά
δες πού παίρνουν τό πρόγευμά τους. Πέντε 
άμαξάδες, δλοι μιλούν δυνατά καί τρώγουν.

Κρατώ μια μικρή φωτογραφία, τήν κυττάζω 
καί διαβάζω χίλες φορές δύο-τρία  λόγια πού 
εΐνε γραμμένα πίσω άπό τή φωτογραφία. Μέ 
τό γράμμα πού είχα λάβει άπσβραδύς, μού 
έλεγε νά κάψοι τή φωτογραφία, μά Ιγώ δέν 
τήν έκαψα. Τήν δείχνω στόν άμαξα πού κάθε
ται δίπλα μου- εκείνος τήν κυιτάζει, χαμογελά 
καί λέει πώς δέν έχω κακό γούστο.

— Μά δχι, τού είπα- .είναι άρραβωνια- 
στική μου.

Τότε άκόμη περισσότερο έπαινεϊ τό γούστο 
μου. Η φωτογραφία περνφ άπό χέρι σέ χέρι, 
καί οί άμαξάδες δλοι μιλούν γιά τήν ομορφιά 
της καί είνε γελαστοί. «Θέλω νά πώ πώς σή
μερα πιά δέν είναι, άρραβωνιαστική μου, ιούς 
είπα. Χθές τό βράδυ έλαβα τό υστερνό της 
γράμμα. Τώχω εδώ, τό γράμμα της».

Τούς έδειξα τό γράμμα καί τούς είπα πώς 
μ’ έγκατέλειψε. Οί άμαξάδες δέν ήξεραν νά δια
βάσουν στή γλώσσα μου, μά δταν τούς έδειξα 
τό μέρος πού μού τό έγραφε, δλοι έκούνησαν 
τό κεφάλι καί φάνηκαν λυπημένοι.

Πίνομε δλοι μαζί.
Πλησίαζαν έξη ώρες.
"Ενας δμιλος άπό γυναίκες καί άνδρες μπαί

νουν γελώντας, θ ά  έρχωνται άπό κανέναν χορό, 
— τό δείχνουν τά φορέματά των —καί είνε δλοι 
ώχραί καί νυστασμένοι· χύνουν δμως παντού 
χαρά καί γέλια. "Ηλθε καί σ αυτούς ή ιδέα νά 
μποΰν σ’  ένα λαϊκό καφενείο. Έζήτησαν καί αύ-
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τοί καφέ καί κονιάκ. Καί οί άμαξάδες τούς 
δείχνουν τή φωτογραφία καί τούς λέγουν τήν 
Ιστορία μου. "Ολοι μέ κυττάζουν πονετικά, καί 
μιά κοπέλα ψηλή καί λιγνή μού ρίχνει μια μα
τιά μελαγχολική.

Εξακολουθώ νά πίνω καφέ καί κονιάκ, 
καί κάθε φορά οί άμαξάδες χτυπούν τά πο
τήρια τους μέ τό δικό μου. Ό  δμιλος τών 
νέων κάθεται κοντά μας καί πίνουν στήν ύγειά 
μας.

νΕξαφνα ή ψηλή κοπέλα , μέ πλησιάζει καί 
μού δίνει δύο τριαντάφυλλα πού φορούσε στό 
στήθος της. Οί άλλοι κάθονται καί κυττάζουν. 
Σηκώθηκα ταραγμένος καί τήν εύχαρίστησα. 
’Εκείνη μ’ αγκάλιασε τό κεφάλι, μέ φιλεί στά 
χείλη καί κάθεται πάλι στή θέσι της.

Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ Κ Α  Δ 1ΙΙΓ Η Μ Α Τ Α

Η ΑΝ Α θ
Β'.

Η Άντζολίνα, ή κόρη τής Κρουσταλλένιας 
καί τού Γερόλυμου τού Λαδά, τού καρ- 

ρολόγου, καί ή βαπτιστικιά τού σιόρ Ά ντω- 
νάκη τού Κιτραμή, ήταν τόρα επτάμισυ χρονώ.

Τις ημέρες τής μικρούλας της ζωής τις είχε 
ζήσει ώς σήμερα μοιρασμένες σέ δυό σπίτια, 
’ςτό πατρικό «σπιτόπουλο * καί ’ςτό «αρχοντικό» 
τού νουνοΰ της. Ποιό άπό τά δυό ήταν καθαυτό 
τό δικό της, δέν θάξευρε κ’ ή "δια νά ξεχω- 
ρίση. Καί ’ ςτό ένα καί ’ςτό άλλο ήταν τό ίδιο 
στημένο γι’ αυτήν ένα χαϊδεμένο κρεββατάκι, 
κοντά ’ς ένα μεγάλο κρεββάτι άντρογενιάρικο. 
Πολλές φορές, πού βαριούνταν τήν ψευτομουρ
μούρα τού άνδρός της καί δέν της έλεγε νά 
καθήση ή νουνάτης, τήνεκρατούσε ’ςτό ύστερο 
ό νουνός της ό ίδιος:

—  Δέ βαριέσαι! Κάτσε ¿δωπά πού βρέσκε- 
σαι· πού νά τρέχης τόρα εκεϊ-πάνον .'

Είδε κι'άπόειδεή σιόρ’ Άντωνάκαινα,κ’ έβαλε 
τόν άνδρα της νά τής άγοράση τό κρεββατάκι.

—  Μία βολά πού κοιμάται εδώ κάθε δεύ
τερη μέρα, τού είπε, γιατί νά κακοπερνάη τό 
χακόμοιρο ;

* -·. Παναθήναια· σελ. 268.

"Ολοι γύρω επιδοκιμάζουν.
Τά τριαντάφυλλα είχαν αρχίσει νά μαραί- 

νωνται, έπειτα άπό μιά ολόκληρη νύχτα, μά 
ήταν μεγάλα καί κατακόκκινα. Ήθέλησα νά 
τά βάλω στήν μπουτονιέρα μου κ’ εζήτησα 
μιά καρφίτσα. Έ νας απ’  δλους μού δίνει αμέ
σως. "Ολοι φαίνονται πρόθυμοι. Καί δλοι μού 
δείχνουν μιά Ιξαιρετική συμπάθεια Έ νας άπό 
τούς άμαξάδες μ’ έρωτα πού είναι ή κατοικία 
μου καί μού λέγει νά μέ πάη δωρεάν στό 
σπίτι μου. Καί δταν κ’ Ιγώ επλήρωσα δλους 
τούς καφέδες καί τά κονιάκ, δλοι διαμαρτύρον
ται, χειρονομούν, αίσθάνονται νικημένοι, μ’ 
ακολουθούν, μ’ αποχαιρετούν καί μέ προβοδί
ζουν μέ χίλιες ευχές καί μέ λόγια καρδιακά:

— Στό καλό, Monsieur. .Ευχαριστούμε.
Κ Ν Ο Υ Τ  Χ Α Μ Σ Ο Υ Ν  

[Έ χ  του νορβηγικού ΰπί» Μ . Λ . καί Κ. Μ.]

Ρ Ε Φ Τ Η *

Πάντα τό χακόμοιρο. "Οσες φορές ήθελε νά 
μιλήση γι’ αύτήν ’ςιόν Άντωνάκη, έτσι τούτην 
έλεγε: Τό χακόμοιρο δέν έχει άλλα παπούτσια... 
Τό κακόμοιρο ήθελε μιά τριτσονλα γιά τόν 
ήλιο . . . Θά μεταλάβη αύριο τό κοκόμοιρο, 
καί θάν τού σφάξω ένα κοτοπουλάκι. . . ’Επι
τέλους ό Άντωνάκης έχασε τήν υπομονή:

— Μά γιά νά σού πώ, μάτια, τής είπε μιαν 
ήμέρα’ χακόμοιρο τήν έβγαλα εγώ ή Άντζο- 
λίνα; Άκούς-έκεΙ κακόμοιρο! Νάν τήν έχης 
χήν κακομοιριά καί νά μή σου λείπη!

"Ηταν δμως, - ή αλήθεια,-μιά κοπελονλα 
χαριτωμένη.

"Ασπρη, ξανθή, ψιλόλιγνη, μέ μαύρα μάτια και 
μ’ ένα στοματάκι σάν κοραλλένιο δαχτυλίδι. Οί 
γειτόνισσες Ισυχάριαζαν τή σιόρ’ Άντωνάκαινα 
γιά τήν ώμορφη φιότσα της καί πάντα τής 
έλεγαν:

—  Είνε τό καμάρι,ή άχτίδα καί ή μοσκοβο- 
λάδα τσή γιτονιδς μας. Έφτούνη, ψυχή μου, 
αύριο μεθαύριο, θά κάψη καρδίες.

—  "Αν δέ χαλάση! έλεγε δ Άντωνάκης δποτε 
άκουε τίποτα τέτοιο. Ά π ό  μέσα του δμως ήταν 
πολύ υπερήφανος τόσο γιά τά κάλλη τής βα- 
πτιστικιδς του, δσο καί γιά τήν καρδιά της
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που για την ώρα, τήν ευρισκε αρκετά κίτρα 
μέϊκη.'Η αλήθεια είνε, πώς ή Άντζολίνα είχε τον 
αγαπησιάρη εκείνον εγωισμό ενός χαϊδεμένου 
παιδιού, πού όλα ΐον  μάς φαίνονται νόστιμα, 
καί δλα του τά συγχωράμε, και τά νάζια του, 
καί τά πείσματα, καί τίς μικροκακίες του.

Τό σπίτι τού Κιτραμή ήταν άκόμα δπως τό 
ξέραμε. Δυό νομάτοι και ή δούλα τρεις. Μόνο 
πού δεν τήν έλεγαν τώρα Διαμαντίνα, αλλά Παρα
σκευή· καί δέν ήταν άπό τή χώρα, άλλ’ άπό 
τά βουνά. Ή  Διαμαντίνα δέν εβγήχε καλή, κ’ 
ή έλπίδα τής κυράς της πώς θά τήν πάντρευε 
μιά μέρα σάν τήν άλλη, Ιβγήκε ψεύτικη, γιατ’ 
ή τρελλή δουλίτσα Ιπρόλαβε νά παντρευτή μο
ναχή της, καί μάλιστα μέ πολλούς. Έ ! δέν είνε 
όλες’ςτόν κόσμο Κρουσταλλένιες!. . Κ’ ή ζωηρή 
ανησυχία τής σιόρ’ Άντωνάκαινας αυτόν τόν 
καιρό ήταν γιά τήν καινούρια Παρασκευή: τί 
θάβγαινε ’ςτό ύστερο, Διαμαντίνα ή Κρου
σταλλένια;

—  Διαμαντίνα, Διαμαντίνα! τήν εβεβαίονε 
δ Άντωνάκης· νά είσαι σίγουρη καινά ήσυχάσης.

—  Μά γιατί, καϊμένε, νά βάνης πάντα μέ 
τόνου σου τό κακό; Γιατί;

— Γιά τ’ άντι πού έχει δύο τ ρ ο ύ π ε ςγ ιά  
κείνο! Έγνοια σου, γιατί ξέρω τί λέω εγώ. 
Έσυ μπορεί νά είσαι αγία, καταπώς σέ λέει 
κ’ή γειτονιά, μάεγώ, τζόγια μου, έχω τήν πείρα 
και τήν πράξι. 'Ο κόσμος τώρα έγινε κακός, 
καί δσον πάει, δλο χειρότερος γένεται. Τ ’ ά- 
κούς; —  τ ακούω νά λές!

Απάνω σέ μιά τέτοια δμιλία, ή σιόρ’ Ά ντω- 
νάκαΐλ’α ξεθάρρεψε κάποτε νά ρίξη δυό λόγια 
γιά ένα ζήτημα, πού τώρα-ύστερα τήν έβα- 
σάνιζε φοβερά: γιά τό μέλλον τη; Άντζολίνας. 
Τί θά τήν έκαναν τή βαπτιστικιά τους; "Ετσι 
θάτήνάφιναν μέσα’ςτήν πλάνη καί ’ ςτήν κακία 
τού κόσμου, άγράμματη, θεόστραβη, μπαίγνιο, 
νά πάρη τόν κακό δρόμο καί νά χαθή; Δέν θά 
τήν έβαζαν γιά λίγο στο Σχολείο, δέν θά τής 
έπαιρναν τουλάχιστο κανένα δάσκαλο 'ςτό σπίτι, 
— τό γέρο - Βορρέ, παραδείγματος χάριν, τό 
γείτονα, πού είχε τό καλλίτερο δνομα, —  νά 
μάθη δύο γραμματάκια, νά ξεστραβωθή, νά 
μπορή κανε νά διαβάζη τή Σύνεψι καί τό Εύ·. 
αγγέλιο;

Μά πού νά τ’ άκουση τέτοιο πράγμα δ 
σιόρ-Άντωνάκης ! Παράξενος ήταν πάντα του, 
μά τώρα-ύστερα, λέει, παραγίνηκε. Πού δ

1 άντί, τό ξύλο τοϊι άργαλιοΰ, ποΰ τυλίγεται τό δια- 
σίδι « Γ ιά  τ ' άντί που Ιχει δύο τρούπες», συνειύισμένη 
άπάντησις περιπαιχτική.

πρώτος Άντωνάκης, πού μπορούσες νά τού 
μιλάς έλεύθερά, μέ τά γέλια μάλισια καί μέ 
τις μπαρτζολέττες, γιά τό κάθε τί! Τώρα έπρεπε 
νά τόν πιτυχαίνης ’ςτήν ώρα του, ’ςτόν ίοτρο 
του, νά ιού τό φέρνης μέ τρόπο,καί. . . καί. . . 
“Οσο έπήγαιναν οί δουλειές του καλλίτερα, δσο 
έμάζευε τάλλαρα καί τάλλαρα, τόσο περισσό
τερο λές καί τά πονούσε, τόσο λυπόταν νά 
ξοδέψη παραπανιστό άκόμα καί τό φαρδίνι.

--■· Μά μέ δαύτα θά μάς θάψουνε, χριστιανέ 
μου; έμουρμούρισε μιά μέρα ή Άντωνάκαινα, 
πού τήν έσταύρωσε ώς νά τής δώση τόπασχά- 
ιικο τού παπά.

Ή  ίδέα του γιά τήν Άντζολίνα ήταν κι’ αύ- 
τουνού πο>ς έπρεπε βέβαια «νά γένη καλή»·μά 
γι’ αύτό έφθανε νά τήν προσέχουν γιά τήν 
ώρα, καίάργότερα, έλεγε, άμα γινόταν δέκα- 
δωδεκα χρονω, μπορούσαν νά τήν κρατήσουν 
πιά ’ςτό σπίτι « νά βοηθάη ’ςτίς δουλειές » καί 
νά διώξουν τήν Παρασκευή, ποΰ οιγονραμέντε 
θά έβγαινε κακή. Έ τσι έλογάριαζε δ νοικοκύ
ρης μας νά λύση καί τό πρόβλημα « τής υπη
ρεσίας πού σέ κάθε τόπο καί σέ κάθε εποχή 
είνε, φαίνεται, πρόβλημα.

Ή  Αντωνάκαινα έσχιζε τά ρούχα τη ς,— 
τουλάχιστο τ' άπομέσα:

— Μ' αλήθεια στο Χριστό σου, τού κλαι
γότανε, λογαριάζεις νά κάμης τή φιότσα σου 
μαμούρα

— Καί γιατί δχι; Μηγάρις μαμούρα δέν 
ήτανε κ’  ή μάννα τση ;

—  Ναΐσκε· μά ή μάννα τσή δέν είχε πατέρα 
δουλευτή , ούτε νουνό μεγαλέμπορα!

— Βέβαια! άντηχούσε τότες ή περιπαίχτρα 
φωνή τού σιόρ - Άντωνάκη · άλλα τά μάτια, βλέ
πεις, τού λαγού. . . Καλέ δέ μέ ξεφορτώνεσαι 
μέ τσί ιδέες σου, ποΰ θέλεις νά κάμης ουλο τόν 
κόσμο άφεντάδες καί πυράδες;! Άκούς έκεϊ 
πού θάν τή στείλω στό σκολειό! Στό σκο
λειό! Καί ποΰ, μάτια μου; Μήν δρίζης καί 
’ςτή Ντακουρού, πού πάνε οί άρχοντοπούλες; 
νά πιάση φιλίες μέ τσ) κοντεσσίνες, καί νάν τή 
βλέπης νάνοίγη ή καρδιά σου σάν.τραντάφυλλο; 
Καί νά πηγαίνω νά τήν άσκολάζω εγώ, νά 
σού τή φέρνω κάθε τό κοντόβραδο, νάν τή 
γλυκοφιλής καί νάν τσή λές πώς μοσκοβολάει 
σάν τά μπουγαρίνια; - ώ ώ ίβ ω δ ίε ς !  . .  — Καί 
νά μάς καλούνε 'ςτσί ζάμινες2, τό Θεριστή, καί 
νά βάνης εσύ τό 5μπαό 3 σου κ’ έγώ τή μι-

1 μαμούρα, δουλικό.
9 ζάμινις, έξετάσεις 3 &μπηο, φόρεμα επίσημο με 

ταξωτό

β ι ο μ η χ α ν ί α  T o r  K A ' r p o r Π .  Τ Ι Ι Ρ Ι Γ Ω Τ Κ

γρέα 1 μου, μέ τέτοια κάψα, καί νά πηγαί
νουμε νάκοΰμε τά τραγουδάκια τΐτή φιότσας 
μ α ς ; . . .  Ά φ ισ έ  με, χριστιανή ! Ό  αφέντης δ 
Θέος μούκαμε τή χάρι νά μέ γλυτώση άπό 
παιδία,—  κάτι ήξερε! — κ’  έγώ γιά καπρίτσιο 
του 3 θά φορτωθώ τά ξένα ; “Ασε με!. .

Ή  σιόρ' Άντωνάκαινα τό ήξερε καλά: Ά μ α  
δ άνδρας της μιλούσε γιά τά παιδιά πού δέν 
είχε καί γιά τά βάαανα των παιδιών πού μπο
ρούσε νά έχη, έπλαθε ίσ α -ίσ α  μέ τή φαντα
σία του μιάν ευτυχία ποΰ τού έλειπε, κ’ είχε 
άπό μέσα του δλη τή διάθεσι γιά νά τή δοκι- 
μάση μέ τή φιότσα του. Σέ μιά τέτοια καλή 
ώρα, πού της άράδιασε πάλι τά φανταστικά 
γλυκοβάσανα πολύ ζωηρά, ή γυναίκα του τόν 
έψηλάφισε μέ τρόπο, τόν ηΰρε καί τόν έπιασε:

— "Οχι, γιά σκολειά είνε μικρή άκόμα ή 
Άντζολίνα, τού είπε- έπειτα θέλουμε έξοδα 
πολλά. . . Πάρε τση γιά προς-ώρας τό Βορρέ, 
νά μάθη άγάλια - γάλια νά κουτσοκαππακίζη, 
καί πήλειο ’ μπρός. . .  έ, βλέπουμε!

1 μιγρέα, είδος ζακέ ή ρεδιγκόνας.
9 /ιά καπρίτσιο του, ςτό πείσμα του.

— Μ ποΰ!! Ιφώναξε διαμιάς δ σιόρ Ά ντω- 
νάκης· δόξα σοι δ Θέος, Θέ μου, πού σέ ακόυσα 
μία βολά νά μιλήσης σωστά! “Ετσι μάλιστα! 
νά κράξης τό Βορρέ άπό αύριο νά έρχεται 
μέρα - παρά - μέρα νάν τή διαβάζη, καί άμα 
μάθη νά ξεχωρίζη τά γράμματα καί νά ση- 
μειόνη τά ρούχα τσή μπουγάδας... έ, τσή 
φτάνει!

— Μά τί λές, καϊμένε. . .
— Τσή φτάνει, είπα! έβρόντηξε δ σιόρ-Άν- 

τωνάκης θυμόνωντας τάχα, κατά τή συνήθειά 
του, γιά νάποσκεπάση τήν υποχώρησι. Τση 
φτάνει! Τά πολλά γράμματα γιά τσί κοπέλλες 
είνε περιττά. Άμή τί θέλεις; Νάν τή μάθουμε, 
νά γράφη ραβασάκια; καί αύριο - μεθαύριο 
πού θά μεγαλώση, — καί θά γένη ώμορφη ή 
βρώμα,—  νάχουμε ανάμεσα ’ςτσί άλλες, καί τέ
τοιας λογής σκοτούρες;. . .

— ”Ω, τό κακόμοιρο ! .
— Πάλε τό κακόμοιρο; !
—  Συμπάθειο! Ά ς  τήνε λέμε βρώμα, οπως 

τήν είπες τού λόγου σου. “Ετσι σάρέσει καλ
λίτερα ;
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Αυτή ή Ιρώτησι έμεινε χωρίς Απάντησι. 
Μολοντούτο ή σιόρ’ Άντωνάκαινα δέν άργησε 
ούτε στιγμή V(\ κραξη το δάσκαλο Βορρέ, 
— Ιν’ αγαθώτατο να! ακούραστο γεροντάκι, 
πού πήγαινε ’ςτά σπίτια τού λαού κ’ ¿μάθαινε 
τά πρίσια γράμματα σέ άνδρες και σέ γυναίκες, 
σέ. μεγάλους καί σε μικρούς1, — κι’ άπό την 
άλλη μέρα η μικρή Άντζολίνα άρχισε νά κε- 
λαϊδή σαν το πουλάκι: Σταυρέ βοή&ει μοι, 
άλφα - άλφα, βήτα - βήτα . . . ■

Ά λλα πριν τελείωση καλά καλά δ μήνας τού 
δασκάλου, ένα δειλινό, γυρίξωντας από τον πε
ρίπατό τον, δ σιόρ Άντωνάκης δ  Κιτραμής 
είπε μέ τό πιο επίσημο ύφος του:

—  Άντζολα καί Άντζολίνα, νά μού κάμετε 
. τή χάρη νά πήτε τού σιόρ δασκάλου τού Βορρέ,

από αύριο νά μή ματακοπιάση.
—  Γιατί;
—  Γιατί δέ μοΰ χρειάζεται άλλο!
— "Ω συφορά μου! ¿μουρμούρισε ή Ά ντω - 

νάκαινα.
—  Ού, μεγάλη συφορά σ’  εύρηκε, μά τό 

ναός, καί σένανε καί τή φιότσα σου ! Μά δέν
. ήξέρεις !. . Βάλε μέ τό νοΰ σου μοναχά, πώς 

σήμερα έπήγα ό ίδιος ’ςτό σκολειό τσή Ντα- 
κουροΰς καί τήν έγραφα.

—  Μπδ!;
—  Μπού καί μπάξις! Ναΐσκε’ από αύριο 

θά πηγαίντ) σκολειό tai] καί θά μέ ξεφορτώνε
ται. Δέν τώκαμα εγώ τό σπίτι μου Ακόμα σκο
λειό, καί βαρέθηκα νάκούω κάθε μέρα ά'ρφσ - 
βήτα νό ρ ώ -ρ ώ . . .  Έντογε τό σκολειό τση ! 
Ά ς  πηγαίνη εκεί καί ας κελαίδή όσο θέλει.

— “Έλα τώρα, Άντζολίνα, νά μού φίλήσης τό 
χέρι καί νά πάς ’ςτό σπίτι σου, γιά νάν τό πής 
καί τσή μάνας σου. . .  δχι γιά τίποτσι άλλο 
παναπή, παρά έτσι, γιά νάν τό ξέρη.

Καί άμα έφυγε τό κορίτσι, δ Άντωνάκης 
¿κλαύτηκε τής γυναίκας του :

—  Πάλι μπήκα ’ςτά έξοδα, μά ήταν Ανάγκη 
μεγάλη... γιά νά μή βουρλιστώ ... Ξέρεις, 
γυναίκα, πόσο θά θέλουμε τό μήνα; “Ενα 
τάλλαρο σκαστό. Ξέχωρα τά λίμπρα, τά χαρ- 
τία καί τά ρέστα.

—  Έ ,  έχει δ Θέος, είπε ή σιόρ’  Άντωνά- 
καινα, πού μόνο δέν έκλαιγε Από τή χαρά της.

— Βέβαια δ Θέος έχει ’ μά νά μού λές Ιμεΐς 
τί έχουμε, καί τί θά έχουμε ςχά γεράματα!

Ά ς  εινε! Κάθε Αρχιμηνιά, δ σιόρ Ά ντω-

1 Ό  Βορρές βίνε πρόσωπο άληϋινό. Τόν αξέχαστο 
αΰτό δάσκαλο toO λαού κάποτε ζωγράφισε ωραία ό 
ζακονθινός ποιητής Άνδρέας Μαρτξώκης.

νάκης δ Κιτραμής άνοιγε τή σακκούλα του,
— μιάνεώτερη αδελφή εκείνης πού .γνωρίσαμε,
— κ’ έδινε τής βαπτιστικιάς του έ'να πεντό- 
φραγκο Ασημένιο γιά τήν «κυρία», κ’  ένα 
μισόφραγκο γιά τήν « Ιπισιάτρια». Καί μιά 
φορά, πού ή σιόρ’ Άντωνακαινα ξεθάρρεψε 
νά τού ’πή πώς τδ μισόφραγκο μπορούσε νά 
εινε κάποτες καί περιττό, δ Κιτραμής Αγρίεψε 
καί τής ¿φώναξε:

— Γιά κάμε μου τή χάρι, μή με κάμης καί 
‘πώ κανένα άσκημο λόγο μπροστά στο παιδί . . 
Βάρδιες Ιγώ ’ςτό πουγγί ιιου δέ θέλω · ά !

Έ τσι ¿πέρασαν τρία χρόνια· Τρεις φορές 
’ς αύτό τό διάστημα δ σιόρ Άντωνάκης ¿φό
ρεσε τή μιγρέα του καί ή Κιτραμίνα τό ΰ,μπιχό 
της, καί πήγαν ςτίς ζάμινες, μέ τήν κάψα τού 
θεριστή, γιά νάκούσουν τά τραγουδάκια καί 
νά ίδοΐν τά χειροτεχνήματα τής φιότσας τους. 
Ή  Άντζολίνα είχε μεγαλώσει μιά χαρά. Δεκά- 
μισυ χρονώ, καί τήν έκανες δώδεκα δν τήν 
έβλεπες· καί τήν έκανες δεκαπέντε αν τήν 
άκουγες νά μιλή. "Ηξερε κάθε λόγο, καί 
κάθε Αντίλογο, καί κάθε παροιμία, καί κάθε 
πείραγμα, καί κάθε έξυπνάδα λαϊκή· καί ή 
κουβέντα της, λιγόλογη πάντα, δλο μέ πόν
τους· καί πάντα μ' ένα έλαφρό πείσμα, μ-’ 
ένα παράξενο κάκιωμα, σά νά τά είχε μέ 
δλους καί μέ κανένα. Ά ν  της έλεγες γιά κά
ποιον πώς εινε καλός, σού Απαντούσε: «Κ α
λός βέβαια! δν ήτανε κακός θά τόν είχανε στη 
φυλακή » .  "Αν ακούε κανένα τραγουδιστή, 
πού δέν είχε αιτία νά τόν κολακέψη, τόν εβε- 
βαίονε: « Ά ν  πνίξουνε οΰλους τσοί τραγουδι
στάδες, έσύ, καϊμένε μου, θά πας άδικα». Ά ν  
τήν ¿ρωτούσες « πότε; * γιά κάτι πού τώξερες 
πολύ καλά πότε έ'γινε, σού Απαντούσε: «Τήν 
ώρα πού γεννούσανε οί κόττες ». Καί τακτικά, 
δποτε τής επαινούσαν ένα πράγμα, είτε τής 
άρεσε είτε δχι, Απαντούσε: «Ν αί, μά τήν 
Αλήθεια· δ δέ χαλάση, καρδιές θά κάψη «. Ό  
νουνός της δέν ¿χόρταινε νάτήν άκουη,νά κρυ- 
φογελάη, νά τήν ψευτομαλόνη καί νά καμα- 
ρόνη. Καί οί δυό γειτονιές ήταν μαζί της ξε- 
τρελλαμένες.

Μιά φορά μόνον τήν άκουσαν νά μιλήση 
σοβαρά, χωρίς νάζι. Περνούσε, γιά νά πάη 
’ςτού νουνοΰ της, από τήν ταβέρνα τού Μπα- 
λαρή, κ’  ένας νοικοκύρης άπό αλλη γειτονιά, 
πού τήν είδε καί τού έκαμε φαίνεται έντΰπωσι
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ή ξανθή ευμορφιά της καί το Αρχοντικό ύφος 
της, ρώτησε τή γυναίκα τού ταβερνάρη «τίνος 
εινε ή κοπελλούλα; ».

—  Είνε ψυχοπαίδα τον σώρ Άντωνάχη τον 
Κιτραμή, Αποκρίθηκε ή Μπαλαρίνα από τό 
κατώφλι τής πόρτας της.

Πήρε τό λόγο τ’ αυτί τής μικρής, κ’ ¿γύρισε 
οπίσω κατακόκκινη καί περήφανη, τήν ¿καλη
μέρισε ευγενικά, κ’ έπειτα τής είπε:

—  Τί είπες, κυρά μου, πώς είμαι ψυχοπαίδα 
τού νουνοΰ μου; Μέ συμπαθφς, μά έγώ δέν 
είμαι ψυχοπαίδα. Στή ρούγα δέ μ’ εΰρήκανε 
¿μένανε καί δέν έχω χρεία νά μέ λέη έτσι κα
νείς. Δόξα σοι δ Θέος, καί μάννα έχω, καί 
πατέρα. Αναθρεφτή τού σιόρ - Άντωνάκη νά 
λές. Έ τσι μάλιστα! Είμαι φιότσατου κι’ Ανα
θρεφτή του.

Ά π ό  τά γύρω παράθυρα οί γυναικούλες 
ακόυαν σαστισμένες. Ή  Αγαθή Μπαλαρίνα τά 
είχε χάσει δλότελα, καί σά νά είχε μπροστά της 
άνθρωπο μεγάλο, δέν ήξερε τί νά πή.

—  Συμπάθειο, ¿ψιθύρισε, δέν τώ ξερ α ... 
εγώ ή καϊμένη δέν τώπα γιά κακό. . .

’Αλήθεια δέν τό είχε ’πή γιά κακό. Κ’ ίσως 
μάλιστα νά μήν υποψιαζότανε καθόλου πώς 
στέκει τόσο μεγάλη διαφορά Ανάμεσα σέ ήιυχο- 
παΐδα καί ’ς Αναθρεφτή.

“Ομως ύστερ’ Από λίγον καιρό, ή Άντζο
λίνα δέν μπορούσε πια νά καυχιέται πώς έχει 
μάννα καί πατέρα. Ή  δυστυχισμένη ή Κρου
σταλλένια βαρειαρρώστησε καί πήγε. Λίγες 
μέρες πρίν, είχε γεννήσει εν’ Αρσενικό σκοτω
μένο. Ή  σιόρ’ Άντωνάκαινα άκουσε τό μαν
τάτο καταλυπημένη κι' Απαρηγόρητη πού δέν 
μπορούσε νά βάφτιση κι' αυτό τό παιδί. . . 
“Επειτα έμαθε καί τόν θάνατο τής μητέρας 
Από πυρετό έπιλόχιο. . .  Τό τί θρήνο καί τό τί 
δαρμό έκαμε, δέ λέγεται! eQ Άντωνάκης δ Κι- 
τραμής, πού λυπήθηκε κι’ αυτός λιγάκι τήν 
άμοιρη Κρουσταλλένια γι’ Αγάπη τής Άντζο- 
λίνας,— δπως κι’  δ θές δέν ήταν «θεού πόρεψι» 
νά μείνη ορφανό τό κακόμοιρο καί νά μαυρο- 
φορεθή άπό τέτοια ήλικία,— Αναγκάστηκε πάλι 
νά κάμη τόν σκληρό, τόν αναίσθητο καί τόν 
άγριο :

—  “Ελα, καλά, έπέθανε, και μέ τούτο; θεός 
σχωρέσ’ τη! Είνε τίποτσι άλλο; Ουλοι μας 
θά πεθάνουμε! Οί Αθρώποι, βλέπεις, έχουμε 
εφτούνη τή χάρι Από τόν ’Αφέντη ιό θέο. 
"Ηθελα δμως νάξερα, μία βολά πού κάνεις έτσι 
γιάτήν Κρουσταλλένια, τίθάκανες αν έπέθαινα 
Ιγώ ; .  .

— Ματατόπισε! τού ¿φώναξε μέσ’ ’ςτούς θρή
νους της ή γυναίκα του" έτσι πάντα κακομελε
τάς καί μάς βρίσκουνε ουλές οί δυστυχίες τού 
κόσμου! . .

— Μάτια μου! Αποκρίθηκε δ Άντωνάκης, 
μακάρι ουλές μας οί δυςτυχίες νά ήτανε σαν 
τή σημερινή ! Μά πού δέν είνε! .

— Ά ,τ ί  σκληρόψυχος πού έγεινεςτώρα-τώρα, 
Άντωνάκη! είνε ή σιόρ’ Άντωνάκαινα· μά 
τήν άγι’ Αλήθεια, σιχαίνεται δ χριστιανός νά 
σέ Ακούη. Έ τσι γιαμά κάνουνε τόν άνθρωπο 
τά τάλλαρα, π’ Ανάθεμά τα;

—  "Ετσι, έτσι, Αποκρίθηκε ό σιόρ Ά ντω 
νάκης· καί γιά δαύτο, φαίνεται, βάλθηκες τού 
λόγου σου νά μού τά φινίρης τό γληγορώ- 
τερο. . .

‘Ο δυνατώτερος δμως καυγάς Ανάμεσα ςτ' 
Αντρόγυνο, έγινε τήν ημέρα πού ή Άντωνά- 
καινα Ιπρότεινε ςτόν Κιτραμή, —  χωρίς τρόπο 
αυτή τή φορά, γιατί τό πράγμα ήταν βια
στικό,—  νά πάρουν πια τήν Άντζολίνα ’ςτό 
σπίτι τους δλωσδιόλου καί γιά πάντα. Έ έ ! 
καί νά βλέπατε τό ξάφνισμα τού σιόρ Ά ν τω 
νάκη μόλις άκουσε τέτοιο λόγο, τό τίναγμά 
του Από τήν πολυθρόνα, τά μπαρμπετόνια του. 
τις ματιές του τις σαστισμένες κ’ Ιρωτηματι- 
κές, τις άλλες ματιές του τις θυμωμένες καί 
είρωνικές, τις χειρονομίες του, τά βροντερά 
βηξίματά του καί τ’ αφάνταστα του επιφωνή
ματα!. . Ή  επιμονή τής γρηδς τόν είχε κάμει 
νάφρίση, καί δέν ήξερε πια τί έλεγε καί τί δέν 
έλεγε. *Ηταν κωμικώτατο, πού μ’ δλο του τό 
κακό, επειδή ή Άντζολίνα, μαυροφορεμένη, 
έκλαιγε τό κακόμοιρο ’ςτή διπλανή καμαρούλα, 
περιμένωντας νάλθη ό πατέρας της νά τήν πάρη, 
—  βράδυ ή ώρα, —  δ Άντωνάκης έπνιγε τή 
φωνή του, γιά νά μήν Ακουσθή· κ’ οί πιο ψηλές 
νότες τού θυμού έβγαιναν μέ μιά βραχνάδα, 
πού λές καί είχε στριγγλιάσει:

—  Τόν κακό, ψυχρό σου φλάρη, γυναίκα! 
Ξέρεις τί ’παναπή τόν κακό ψυχρό σου φλάρη; 
Έ ! εφτούνο παναπή! Άκούς εκεί, πού θάν τό 
κάμω τό σπίτι μου σπιτάλιο! Καί τί μέ γνοιά- 
ζει ¿μένανε α δέν έχη μάνα; Ά δ ά  έχω έγώ ; 
Καί τί μέ γνοιάζει ¿μένανε δ δέ μπορή νά ζήση 
μέ τόν πατέρα τση ; Ά δ ά  μπορή εγώ ; Καί τί 
μέ γνοιάζει ¿μένανε δ δέν ξέρη δ πατέρα τση 
άπό «αιδία; Ά δ ά  ξέρω έγθ);. . . Νά μού κά- 
μης τή χάρι, Άντζολα, νά τσή πής νά πάη 
Απόψε ’ςτό σπιτάκι τση, καί νά μή μου κομπα- 
ρίρη πάρα κάθε Κυριακή. “Οχι πού θάν την 
έχω ¿δώ σπιτικιά, τήν ξένη κοπέλλα, γιά νά
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μου κουβαληθώ έπειτα και δ πατέρας τση, και 
νάχω άλλα ντράβαλα!. .

—  Ναί, ό παιέρας τση! είπε ή Άντωνά- 
καινα' μπά ό κακομοίρης! Έ γώ  τοΰ μίλησα, 
και δσο γι’ αύτό νά είσαι σίγουρος. Θέλει, 
λέει.........

— Έ τσι έ ; άξιζε και νά μήν ήθελε !
— θέλει νά συμμαζώξουμε §δώ τή θεγατέρα 

του, κι’ εκείνος, αν είνεανάγκη,νά μήν πατήση 
τό πόδι του ποτές. . .

— Ναΐσκε, ποτές. . . πάρα καθεμέρα, . . 
αυγή. γιώμα και βράδυ.

— Μά δχι, σου λέω, μη σέ γνοιάζη! ακούε 
καί μένανε!

—  Βέβαια, γιά νά σ’ άπούω πηγαίνουμε έτσι 
ωραία Κάθεσαι και σέ μπαλιγάρει καί σέ γε
λάει δ Ινας καί δ άλλος. . . Καλά! καλά! άσε 
καί θά Ιδης τί κολλιτσίδα θά μάς γένη δ σιορ 
Γερόλυμος! Πάρ’ τηνε τη θεγατέρα του καί 
υστέρα κουβεντιάζουμε. . . Ναί, μά βγάρ' το 
άπό τδ νοΰ σου πώς θά σοΰ κάμω έφτούνη τή 
χάρι. "Αλλα λόγια δεν ακούω ! Έντογε τδ 
σπίτι τση ! Ά ς  πάη νά κάτση !
. — Ωραίο σπίτι μά τό ναίς ! Χωρίς μάννα, 

χωρίς άδρέφια, χωρίς κανένανε, μ’ εναν πατέρα 
μοναχά, ποϋ θά λείπη ούλη την ή μέρα ςτή 
δουλειά του καίθάντήν άφίνη, έρμη καί σκο
τεινή, γιά νάν τοΰ μαγειρεύη. Μά τώβαλες 
μέ τό νοΰ σου καλά;

— Έ  ! μά γιά νά σοΰ πώ ! έφώναξε 6 σιόρ. 
Άντωνάκης φρενιασμένος· δέ σοΰ εΐπα πώς 
δέ θέλω συγκινητικά; Καί τί είμαι Ιγώ; δ Θέος, 
γιά νά γιατρεύω τσί δυστυχίες τοΰ κόσμου; 
Στό ΰστιρο νά στό ’πώ γιά νάν τό ξέρης: δ,τι 
έκαμα ίσια μέ τάτώρα, τώκαμα γιά την Κρου
σταλλένια που μ’ εδούλεψε πιστά τόσα χρόνια. 
Τώρα ή Κρουσταλλένια Ιφινίρισε! Πάει, δέν 
έχω καμμία ύποχρέωσι σέ κανένανε!.

Η σιόρ Άντωνάκαινα, τρομαγμένη από αυτή 
την ύστερη άποκάλυψι, έσιωποΰσε καθιστή. 
Ό  σιόρ Άντωνάκης, μή βρίσκωντας νά πή άλλο 
δυναιώτερο, έσιωποΰσε σουλατσάρωντας. Πέ
ρασαν έτσι λίγες στιγμές. . . Κανείς τους δέν 
έεολμοΰσε νά ξαναφέρη την ομιλία, αν καί τό 
ήθελαν τό ϊδιο κ1 οί δυό. Επιτέλους μίλησε ή 
σιόο’ Άντωνάκαινα:

—  Συφορά μου ! Ποΰ νάν τό στοχαζόμουν 
ή κακομοίρα, ποΰ θάδειχνες τόση σκληρότη καί 
κακία ’ ςτήν περίστασι τσή Άντζολίνας μας!. . 
Καί χωρίς νά σ’ Ιρωτήσω . . . .

—  Έ !  τί έκαμες, λέει, χωρίς νά μ’ ερώ
τησης; άντίσκοψε φοβερός δ σιόρ Άντωνά- 
κης.

—  Είπα τοΰΓερόλυμου νάν τσή φέρη άπόψε 
τά ρουχαλάκια τοη , είπε μέ γενναίαν άπόφασι 
ή σιόρ’ Άντωνάκαινα.

— Μ πά; τώπες κι’ δλας; Καί γιατί δέ μοΰ 
τό λες τόση ώρα, παρά μέ κάνεις καί φωνάζω; 
Καί τί μ’ έρωτας, παναπη, άφοΰ τό έχης απο
φασισμένο, καί γεναμένο;. . . Γιά νά μέ κογιο- 
νάρης1; γιά νά μέ κάμης μπαίγνιο; ή γιά νά 
χαλάω τό αίμα μου άδικα; Κάνε ντούνκονε 
δ,τι θέλεις ! Έ γώ, μάτια μου, φεύγω καί σά· 
φίνω . . νοικοκυρά! Πάω ίσια μέ τον “Αμμο 
νά ξεσκοτίσω. . . Δέ μέ λογαριάζεις εμένανε 
άλλο, δέ μέ στιμάρεις γιά τίποτσι. Φεύγω. . 
Καί τοΰ λόγου σου κάμε ελεύθερα δ,τι βου- 
λισία σέ φωτίση δ Θέος καί δ διάολος!

Κ έφόρεσε τό μπερετόνι του δ σιόρ Ά ντω - 
νάκης κ’ έφυγε, μέ τέτοια άπελπισία ζωγραφι
σμένη ’ςτό πρόσωπό του, ποΰ λές κ’ έπήγαινε 
ίσια ’ςτόν'Άμμο γιά νά πέση ’ςτή θάλασσα νά 
πνίγη. . .

—  Ά χ ! έφτούνη ή αναθρεφτή ! . . . έ- 
μουρμούριζε· έφτούνη ή άναθρεφτή θά μέ 
φ άη ! . .

Έγύρισε μολοντούτο τήν ώρα τοΰ δείπνου, 
ήσυχος καί Ιλαρός. Γιά πρώτη φορά ’ςτή ζωή 
του, είχε τό ύφος πατέρα ποΰ γυρίζει τό βράδυ 
’ςτό παιδί του. . .Ή  κασσελούλα τής Άντζο- 
λίνας είχεν έλθει στό σπίτι καί είχεν άπιθωθη 
ςτήν κρεββατοκάμαρα. Τήν είδε τήν ώρα ποΰ 
μπήκε γιά νά ξαλλάξη, καί δέν είπε τίποτα. . . 
Στό τραπέζι έφαγαν οί τρεις τους, καί μολονότι 
αυτό ήταν πολύ συνειθισμένο, τακτικό σχεδόν, α
πόψε φαινόταν άσυνείθιστο, καινούριο...Πρώτη 
φορά, υστερ’ άπό τόν θφνατο τής μητέρας της, 
¿χαμογέλασε ή Άντζολίνα: μιά στιγμή, ποΰ χαϊ
δεύοντας τά ξανθά της τά μαλλιά, δ νουνός 
της τήν έρώτησε τί κάνει εκείνος δ δάσκαλός 
της μέ τή μεγάλη μύτη.

—  Αύριο τήν αυγή ποΰ θά πάς, τής είπε, 
χαιρέτα μ ού τον κ α ί πές του, έτσι γέννηση ή 
μυτούλα του, τόνε παρακαλώ νά μοΰ φυλάξη 
έ'να κουλοΰκι2.
[ Έ πεται τό τέλος ] Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ  Ξ Ε Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

1 κογιονάρω , κοροϊδεύω. 
3 Κουλοϋκι, κουτάβι.

ΓΟΥΣΤΑΥΟΣ Σ Λ Ο Υ Μ Β Ε Ρ Ζ Ε  *
Β' .

Ο δημιουργικός νοΰς τοΰ επιφανούς διδα
σκάλου εμφανίζεται κυρίως είς τά συνδε

τικά του έργα, μάλιστα δέ είς τήν θαυμασίαν 
καί άληθώς μεγάλην Βυζαντινήν ’ Εποποιίαν. 
Τό είιρυ πνεΰμά του κατώρθωσε πράγμα θαυ
μαστόν, νά συνδνάση τήν δύναμιν πρός εί- 
δικάς έργασίας καί πρός λεπτολόγον έρευναν 
τών κατά μέρος μέ τήν παραγωγικήν ευ
φυΐαν, τήν καθολικήν έξέτασιν τών γεγονό
των καί τήν διά φράσεως άνθηράς έκθεσιν αύ- 
τών. Ό  νομισματολόγος, δ δποίος άπό κερ- 
μάτια ευτελή άναπλάσσει ολοκλήρους ιστορίας 
καί δ όποιος δέν άπεξήρανε τήν Ινθουσιώσαν 
ψυχήν του μέ τήν μονότονον καί ξηράν ένα- 
σχόλησιν περί σφραγίδας καί νομίσματα, καθι- 
στάνεται άληθινός ποιητής καί άρχιτέκτων, 
δταν οικοδομή μεγάλων ιστορικών γεγονότων 
τάς Ιποχάς. “Οπως μία Ιπιγραφή, τής δποίας 
διαβάζονται μόνον μερικά γράμματα, μανθά- 
νονσιν είς αυτόν την ιστορίαν δλόκληρον μιας 
κοινωνικής καταστάσεως ή πολιτικού ιδρύμα
τος, ούτω καί άπό μίαν κακογραμμένην καί 
άνόητον φράσιν ιδιορρύθμου καλογήρου, άπό 
έν λάθος αγραμμάτου χρονογράφου τών μέσων 
αιώνων, άπό καμμίαν ξηράν φράσιν σκωλη- 
κοβρότου καί κατά τά φύλλα καί κατά τά νοή-, 
μονα βίου άγίων, άναπλάσσει, άναδημιουργεί 
ολόκληρα δράματα οικογενειακά, μηχανορρα
φίας τοΰ Τεροΰ Παλατιού, πομπός καί τελε- 
τάς βυζαντινός, αυτήν άκόμη τήν ψυχικήν 
κατάστασιν τών ιστορικών προσώπων, τών 
δποίων τόν βίον άφηγεΐται.

Τοιοΰτος άληθης άρχιτέκτων δεικνύεται είς 
τά κυρίως άρχαιολογικά καί ιστορικά του έργα 
δ ήμέτεροςΙστορικός.Μνημονεύω ενταύθα συνιό- 
μωςδύοάπό τάγλαφυρώτερα βιβλία του, προω- 
ρισμένα δι’ εύρύν κύκλον λογιών είναι δέ 
ταΰτα αί Πριγχιπόννησοι, τό παλάτιον και ή έκ- 
κληοία τών Βλαχερνών, το μέγα τείχος τον Βυ
ζαντίου, άναμνήαεις ίξ  'Ανατολής *, εις τό όποιον 
περιγράφονται μέ χάριν καί μάθησιν εξαιρετι
κήν οί ένδοξοι εκείνοι, καί πολυθρήλητοι τό
ποι τής Βασιλίδος τοΰ μεσαιωνικού Ελληνι
σμού, εξετάζονται τά σχετικά τοπογραφικά ζη

* « Παναθήναια», 15  Φεβρουάριου.
1 Les Iles des princes, le palais et l’église des

Blaehernes, la grande muraille de Byzance, sou
venirs d’ Orient, έν Παρισίοις 1880, Ικ σελ. 425.

τήματα καί άνασύρονται άπό τό βάθος τών 
αίώνων ποικίλαι ίστορικαί αναμνήσεις, άλλοτε 
μέν μεγάλαι στρατιωτικοί πράξεις, άλλοτε δέ 
περισσότερον άθόρυβα δχι ομως καί δλιγώτε- 
ρον τρικυμιώδη πάθη τής ψυχής τών Βυζαν
τινών, οί όποιοι κατοίκησαν εις τάς Πριγκι- 
ποννήσους, είς τό Παλάτιον τών Βλαχερνών 
καί ήγωνίσθησαν επί τών επάλξεων τοΰ μεγά
λου βυζαντινού τείχους.

"Ομοιον κατά τήν γλαφυρότητα καί τό ελ
κυστικόν ενδιαφέρον διά τάς ίπποτικάς του 
περιπετείας είναι τό βιβλίον του ‘Ρενάλδος Σα- 
τιγιώνιος, πρίγκιψ τής ’Αντιόχειας, αν&έντης 
τής πέραν τον Ίορδάνον χώ ρας1, εν χφ δποίω 
μάς μεταφέρει δ συγγραφεύς είς τάς πεδιάδας 
τής Συρίας καί τάς διαφόρους χριστιανικός 
κομιτείας, πριγκιπάτα καί βασίλεια, τά οποία 
ίδρύθησαν είς τάς μουσουλμανικός χώρας υπό 
τών προσκυνητών άμιι καί στρατιωτών τών 
πρώτων σταυροφορικών εκστρατειών. Ό  'Ρε
νάλδος ουτος Σατιγιώνιος έδωκεν είς τήν Ιστο
ρίαν άψευδές μαρτύριον τοΰ μεγαλείου καί τής 
δυνάμεωςτής μεσαιωνικής ήμών αυτοκρατορίας. 
“Οτε ύπέπεσεν είς τήν οργήν τοΰ άθλητικοΰ καί 
άρειμανίου αύτοκράτορος Μανουήλ Κομνηνοΰ, 
διά νά ζητήση παρ’ αύτοΰ συγγνώμην δ ύπε- 
ρήφανος Φράγκος πρίγκιψ «άψήρεσε τήν καλύ- 
πτραν τής κεφαλής του, λέγει δ βυζαντινός 
χρονογράφος Κίνναμος, Ιγύμνωσε τάς χεΐράς 
του έως τούς άγκώνας καί άνυπόδητος Ιπο- 
ρεύθη διά μέσου τής πόλεως μετά πολλών μο
ναχών. Καί ήτο δεμένος μέ σχοινίον άπό 
τόν τράχηλον, έκρέματο δέ ξίφος άπό τήν 
μίαν χεΐρά του . Καί δ μέν 'Ρενάλδος δέν 
έτόλμα νά πλησιάση είς τήν σκηνήν τοΰ βασι- 
λέως, είσήλθον δέ άσκεπεΐς καί άνυπόδητοι 
τό πλήθος τών μοναχών, καί ριφθέντες είς τά 
γόνατα Ιχυνον δάκρυα άπό τούς οφθαλμούς 
των καί άνέτεινον ίκετευτικώς τάς χεΐρας. 'Ο 
δέ βασιλεύς κατ’ άρχάς μέν ήρνεϊτο, κατόπιν 
δμως έκάμφθη καί διέταξε νά είσέλθη δ πρίγ- 
κιψ». Ό  βυζαντινός χρονογράφος μ’ εθνικήν 
υπερηφάνειαν άναφέρει τόν θαυμασμόν, δ δποίος 
κατέλαβεν τούς παρισταμένους πρέσβεις πολλών 
χριστιανικών καί μωαμεθανικών εθνών βλέπον-

1 Renaud de Ohâtiflon, prince d ’Antioehe sei
gneur de la terre d’ Outre Jourdain, έν Παρισί- 
οις, 1890, εις 8ov, εκ σελ. 407.



τας τον έξ ευτελισμόν τοΰ εύγενοΰς Φράγκου 
πρίγκιπος. Ό τε  δέ ό Μανουήλ είσήλΟε τρο- 
παιοΰχος είς την ’Αντιόχειαν, δλοι, λέγει πάλιν 
ό Κίνναμος, οί ξένοι, και έπήλυδες έξεπλάγη- 
σαν, βλέποντες, δτι δ 'Ρενάλδος και ot επιφα
νείς Φράγκοι τής ’Αντιόχειας ¿περιπατούν πε
ζοί παρά τον ίππον τοΰ βασιλέως καί εκράτουν 
τόν αναβολέα τοΰ ίππου του, ό δέ βασιλεύς 
ιών 'Ιεροσολύμων Βαλδουΐνος δ Γ ', άνήρ γέ
νους βασιλικού, ήκολούθει όπισθεν, έφιππος 
μέν, αλλά χωρίς νά φέρη κανέν βασιλικόν πα- 
ράσημον. «Τ ό χαρακτηριστικώτατον επί τοΰ 
προκειμένου είναι, λέγει δ ήμέτερος Παπαρ- 
ρηγόπουλος, δτι δ Μισώ 1 άπεσιώπησεν «πά
σας ταΰτας τάς σκηνάς. . . άλλ’ ή αλήθεια 
συγκαλύπτεται μέν πολλάκις υπό τοΰ νέφους 
τών πολιτικών συμφερόντων, δεν βραδύνει 
δμως ν ’ άνατείλη αύθις λαμπροτάτη. 'Ο καλός 
κάγαΟός Γουσταΰος Schlum berger γεγωνυία 
τή φωνή πρό τινων Ιτών έβεβαίωσεν δτι δ 
'Ρενάλδος ημίγυμνος καί φέρων καλώδιον 
περί τόν τράχηλον καθικέτευσε τόν βασιλέα 
Μανουήλ νά τόν συγχώρηση καί ώμοσε πίστιν 
εΐς αυτόν» !
■ Άνέφερα επίτηδες τήν δικαίαν ταύτην 

κρίσιν, διότι αύτη προέρχεται άπό τόν επι
φανή διδάσκαλον τής νεωτέρας ελληνικής Ιστο
ριογραφίας, καί εγράφη μάλιστα εις χρόνους, 
κατά τούς δποίους δ Σλουμβερζέ δεν είχεν ακόμη 
αρχίσει τήν δημοσίευσιν τοΰ μεγάλου του έρ
γου ήτοι τής Βυζαντινής του 'Εποποιίας, είς 
τήν οποίαν κυρίως άναδεικνύεται άληθής διδά
σκαλος τοΰ ήμετέρου γένους διά τήν τελείαν 
ανεξαρτησίαν πνεύματος άπό τών παχυλών προ
λήψεων, τάς δποίας διέσπειρον είςτήν δυτικήν 
Ευρώπην σκότιοι Φράγκοικαλόγηροι περί τοΰ 
Βυζαντίου, δια τήν λεπτολόγον δικαιοσύνην 
του καί πρό πάντων διά τόν ενθουσιασμόν του 
υπέρ τοΰ μεγαλείου τοΰ μεσαιωνικοΰ ελληνι
σμού καί τήν χαράν του νά γίνεται μεγαλό- 
στομοςκήρυξ τοΰ μεγαλείου τούτου.

’Αλλά πρίν ή ομιλήσω περί της μεγάλης Βυ
ζαντινής Εποποιίας τοΰ διάσημου άκαδημαϊ- 
κοΰ, μνημονεύω ενταύθα Ιλκυστικώτατον ιστό
ρημα, τό δποΐον εγραψεν ώς άνάπαυλαν Ιν 
μεσφ τών επιμόχθων ερευνών του πρός συγ
γραφήν τοΰ μεγάλου του έργου· λέγω τήν 
«Στρατείαν τών * ‘ Αμογαβάρων ·> ή Καταλα- 
νών μισθοφόρων είς 'Ελλάδα άπό τοΰ έτους

1 Ιστορικός τών σταυροφοριών. Βλ. Κ . Παπαρρη- 
γοπούλου. Ίο τορ ία  τοΰ Έ Ιλ . Έ & νονς , έκδ. 1897, τ. 
Δ ’  σ. 541.
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1302 μέχρι τοΰ έτους 1311» λ Έ ν  τφ γλα- 
φυρφ τούτω βιβλίφ εξιστορεί δ ήμέτερος Ιστο
ρικός τήν υπό Ανδρονίκου Β ' τοΰ Παλαιολό- 
γου πρόσκλησιν μισθοφόρων Ίσπανοαράβων, 
οί όποιοι εκαλούντο ’ Αμογάβαροι, τήν σύγ- 
κρουσιν αυτών πρός τούς Βυζαντινούς, καί τάς 
άνά τήν Ελλάδα καταστρεπτικός πορείας των 
μέχρι τής ύπ’ αυτών ίδρύσεως ίσπανικοΰ δου
κάτου υπό τούς πρόποδας τής Άκροπόλεως. 
« Μεταξύ τών χρονικών τοΰ μεσαιώνος, λέγει 
δ συγγραφεύς, χρονικών τοσοΰτον θαυμάσιων 
ενίοτε, δεν υπάρχει έπεισόδιον περισσότερον 
δραματικόν καί παθητικόν, περιπέτεια περισ
σότερον απροσδόκητος καί ανήκουστος άπό τήν 
νέαν ταύτην εκστρατείαν, πρός κατάκτησιν τοΰ 
Χρυσοΰ Δέρατος». Ή  Ιστορία τής Όδυσσείας 
ταύτης Ιγράφη υπό χρονογράφου άψευδοΰς, δ 
δποΐος, όπως καί δ Ξενοφών, έλαβε μέρος εις 
τήν εκστρατείαν καί ύπήρξεν στρατιώτης αμα 
καί συγγραφεύς αυτής, τοΰ «μεγαλοπρεπέστατου 
αύθεντου» Μουντάνερ έν 'Ραμών. Κατά τούτον 
δέ και τούς βυζαντινούς Παχυμέρην καί Γρηγο
ρών εγραψεν δ'Ισπανός Δον Φραγκίσκος Μογ- 
κάδας έργον δνομαστόν, ( ι ζ 'έ κ .) άξιόλογον 
διά τήν κομψότητα τοΰ ύφους καί τήν άκρί- 
βειαν τών ιστορούμενων, άριστούργημα τής 
ωραίας καστιλλανικής λογοτεχνίας. Ώ ς πηγάς 
δ ’ έχων τούς ‘Ισπανούς Μουντάνερ καί Μογ- 
κάδαν,τούς Βυζαντινούς Παχυμέρην καί Γρη
γορών, συνέγραψεν δ ήμέτερος βυζανιινολό- 
γος γλαφυρωτάτην άφήγησιν τής παραδόξου 
ταύτης εκστρατείας τών Καταλανών είς τήν 
’ Ανατολήν. Οί 'Αμογάβαροι ούιοι, πεζοί πο- 
λεμισταί, συγκείμενοι άπό Καταλανούς, Κα- 
στιλλανούς,. Άραγωνίους, Ναβαρραίους, Γα- 
σκώνους καί Σικελούς, καταγωγής εύγενοΰς 
άλλα ψυχής τραχείας, ώρμήθησαν κατά τάςάρ- 
χάςτοΰ ιδ ' αίώνος έκ τών χλοερών Πυρηναίων 
καί τών Σικελικών πεδιάδων, σύροντες μεθ’ ε
αυτών κατ’ έθος άρχαίον τάς θρασείας εταί
ρας, αί δποΐαι καί αύταί χειρίζονται οσάκις πα
ρουσιάζεται άνάγκη, τήν βαρεΐαν σπάθην τών 
σκληροτραχήλων συντρόφων.

Ή  δέ « Βυζαντινή 'Εποποιία », τό μέγα καί 
θαυμαστόν άληθώς κατά ποσόν καί κατά ποιόν 
έργον τοΰ επιφανούς βυζαντιολόγου, άποτελεΐται 
άπό τέσσαρας δγκωδεστάτους τόμους, στολισμέ
νους μέ εικόνας πολυαρίθμους βυζαντιακών 
μνημείων τέχνης, τυπωμένους μέάνέφικτον πο
λυτέλειαν καί τυπογραφικήν τελειότητα, γραμ

1 Βραχείαν κρίσιν ¿δημοσίευσα έν τη Άρμονί  ̂ τ. Γ' 
1902, σ . 267 κεξ.

μένους δέ μέ ποιητικήν εξαρσιν, μέ χάριν 
αφηγηματικήν, μέ ύφος γλαφυρόν, καί άφη- 
γουμένους τήν θαυμασιωτέραν περίοδον τοΰ 
μεσαιωνικού ελληνισμού «υπό έποψιν στρα
τιωτικής δυνάμεως καί τελείας έπιδόσεως τοΰ 
πολιτισμού καί τής τέχνης τής ελληνικής κατά 
τόν μεσαιώνα». ΙΙερί τοΰ μεγάλου τούτου πονή
ματος, τό οποίον πρό μικρού επέρανεν δ Ιπι- 
φανής ιστορικός μειά μόχθους πολυετείς καί 
άιρύτους, θά γίνη, ώς είναι πρέπον, μακρο
χέρης λόγος αλλαχού. ’Ενταύθα δέ λέγω τινά 
κεφαλαιωδώς, ΐνα καταδείξω τήν επιβολήν τοΰ 
συγγς>αφεως καί τό μέγεθος τοΰ έργου.

Ή  Βυζαντινή Εποποιία είναι αληθές επος 
τών άθλων τών μεσαιωνικών ήμών πατέρων. 
Ό  συγγραφεύς έξέλεξεν πρός έξιστόρησιν τήν 
λαμπρυτάτην εποχήν τοΰ ελληνικού έθνους, 
κατά τήν δποίαν αί στρατιαί τοΰ Βυζαντίου 
συνεχώς έξεπέμποντο κατά πολυωνύμων βαρ
βάρων, κατά Σαρακηνών τής Κρήτης, Άσίας, 
Αφρικής καί Σικελίας, κατά'Ρώσων καί Βουλ
γάρων, κστά Νορμανδών Ιπποτών τής ’Ιταλίας, 
κατά ηγεμόνων υποτελών τής Γεωργίας καί τής 
Αρμενίας· ή δέ άγία Σοφία,ή κιβωτός τών πό
θων τοΰ ελληνικού λαού, άντήχει άπό τούςθρι- 
αμβικούς αίνους τών νικηφόρων στρατιών, καί 
ηγεμόνες βάρβαροι εσύροντο δέσμιοι άνά τάς 
δδούς τής βασιλίδος τών πόλεων, καί δ πούς 
τοΰ βυζαντινού Βασιλέως έπάτει έπί τών κεφα
λών τών είς τό έδαφος συρόμενων εχθρών τοΰ 
Ελληνισμού καί Χριστιανισμού. Έπειτα είναι 
θαυμασία ή έξιστόρησις διά τόν ενθουσιασμόν 
καί τήν αγάπην, μέ τήν οποίαν γράφει δ συγ
γραφεύς, διά τήν Ιπανθίζουσαν χάριν τοΰ ύφους, 
καί τέλος διά τήν έπηκριβωμένην αυτού όιήγη- 
σιν, ή δποία φέρει άληθώς υπό τάς αισθήσεις 
τά λεγόμενα.καί διαγράφει μεγαλοπρεπή, ζων
τανήν είκόνα τών ήθών καί τοΰ βυζαντινού 
βίου κατά τόν περίδοξον Γ καί ια ' αιώνα τής 
μεσαιωνικής ήμών αυτοκρατορίας.

Άνάγνωσε κατά τύχην είς τόν Νικηφόρον Φω- 
καν τήν περιγραφήν τών στρατιών καί στόλων 
τοΰ Νικηφόρου Φωκά έξερχομένων τοΰ Βυζαν
τίου, υπό τάς άνευφημίας τών δήμων τής πό- 
λεως καί τάς λιτανείας τών μοναχών, πρός κα- 
ταπολέμησιν τών Α ράβω ν  τής Κρήτης, τήν 
περιπετειώδη εκείνην στρατείαν τοΰ σιδηρού 
στρατηλάτου, τήν θριαμβευτικήν είσοδον αύτοΰ 
είς τό Βυζάντιον, σΰροντος τούς Σαρακηνούς 
έμίρας καί άναγορευομένου βασιλέως έν τήί 
Ά γίρ  Σοφία· τάς μετά μοναχών διατριβάς τοΰ J 
θρησκομανούς βασιλέως, τοΰ μοναχού αμα και|

αύτοκράτορος, καί τούς έρωτας αύτοΰ πρός τήν 
έχουσαν περικαλλλές τό πρόσωπον, αλλά διε
φθαρμένη ν τήν ψυχήν Θεοφανώ, κόρην καπήλου, 
ή δποία Ικάθισεν έπί τοΰ θρόνου μεγάλων αύ- 
τοκρατόρων τά φαιδρά επεισόδια τής πρε
σβείας τοΰ Λογγι βάρδον ιεράρχου Λουΐτπράν- 
δου, καί τέλος τήν τραγικήν νύκτα, κατά 
τήν δποίαν οί συνωμόται, άναρριχηθέντες κατά 
μεσονυκτίους ώρας είς τό Ιερόν Παλάτιον ?κ 
τοΰ πρός τήν θάλασσαν τείχους, κατέσφαξαν 
άγρίως τον προσευχόμενον τήν ώραν εκείνην 
μοναχόν βασιλέα.

Είς δέ τόν Ίωάννην Τοιμιοκήν θά θαυμάσης 
τάς περιέργους στρατείας έπί τόν Δανούβιον 
καί τόν Ευφράτην, τάς μοναδικός έν τή Ιστο
ρία γιγαντομαχίας τοΰ μεγαλοπρεπούς στρατη
λάτου εκείνου πρός τούς 'Ρώσους, καί τήν 
συνέντευξιν έπί τοΰ Δανουβίου τοΰ ίπποτιχοΰ 
αύτοκράτορος τών 'Ελλήνων, τοΰ φοβερού έν 
ταΐς μάχαις καί σαγηνευτοΰ έν τοΐς έρωσιν, 
πρός τόν άξεστον καί ήμιβάρβαρον ηγεμόνα 
τών 'Ρώσων τόν Σβιατοσλαΰον, δ όποιος ήρ- 
χετο είς τήν συνέντευξιν έπί σχεδίας καί δ ίδιος 
έκωπηλάτει, ένφ έπερίμενεν αυτόν έπί τής όχθης 
δ βασιλεύς έφιππος καί ύπό λαμπράς περιστοι- 
χιζόμενος συνοδίας.

Κατ’ εξοχήν δέ μεστός πολεμικών συμβάντων 
είναι δ Γ '  τόμος τής Βυζαντινής Εποποιίας, 
δ Βοίλειος Β ' ό Βουλγαροκτόνος, δ πολυτιμό
τερος ύπό έθνικήν έποψιν, διότι αυτός μάς μαν 
θάνει δι’ οποίων γιγαντομαχιών καί δι’ δποίας 
πολιτικής περινοίας διεσώθη άπό λυσσαλέων 
πολεμίων, τούς Βουλγάρους λέγω, ή ελληνική 
φυλή. Είς τόν Βασίλειον τόν Βονλγαροχτόνον 
δεν θελγόμεθα μόνον άναγινώσκοντες τάς έπι- 
κάς άληθώς σκηνάς τών μαχών, αλλά και παν- 
τοΐα έπεισόδια τοΰ εσωτερικού βίου τοΰ μυ
στικοπαθούς Βυζαντίου, όπως τήν σύνοδον τών 
αρχόντων τής ’Αρμενίας, οί όποιοι παρουσιά
ζονται εις τόν Βασίλειον τόν Βουλγαροκτόνον 
καί προσφέρουν είς «ύτόν τήν ύποτέλειάν των, 
τά περί τοΰ θεοπνεύστου μοναχού Νείλου, ό 
όποιος ιδρυσεν έν τή Ίταλίρ τήν περιλάλητον 
μονήν τής Κρυπτοφέρρης, τήν διασώζουσαν 
μέχρι σήμερον έν μέση καθολική χώρα τάς πα
ραδόσεις τής ορθοδόξου ήμών έκκλησίας.

Πλουσιώτερος δμως είς έπεισόδια τοΰ εσω
τερικού βυζαντινού βίου είναι δ τελευταίος τό
μος τής δλης σειράς τοΰ μεγάλου έργου, δ 
πραγματευόμενος περί τών τελευταίων βασι
λέων τής Μακεδονικής δυναστείας, καί δη περί 
τής Ζωής καί θεοδώρας, θυγατέρων τοΰ άφα-
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νοΰς Κωνσταντίνου Η ' και ανεψιών τοΰ με
γάλου βασιλέως Βασιλείου τοΰ Βουλγαροκτό- 
νου λ ’Ενταύθα κυριαρχεί τό δνομα τής βασι- 
λίσσης Ζωής, τής τελευταίας τοΰ ενδόξου μακε- 
δονικοΰ οίκου. « Ό  τόσον παράδοξος βίος τής 
Πορφυρογέννητου ταύτης, λέγει ό συγγραφεΰς, 
αί φοβεραί στάσεις τοΰ παλατιού, αί όποΐαι 
κλονίζουν τον θρόνον της, ό επίσης πολυκύμαν
τος βίος τής αδελφής της Θεοδώρας, μεριζόμε
νος μεταξύ τοΰ μοναστηριού καί τοΰ γυναικω- 
νΐτου, μεταδίδουσιν είς τήν άφήγησιν των γε
γονότων τούτων, άδιακόπως απροσδόκητων, 
άρωμα Ρομαντικόν άμα καί τραγικόν. Παρέρ
χονται δέ προ τών οφθαλμών τοΰ άναγνώστου 
αί μάλλον πρωτότυποι φυσιογνωμίαι, καί αί 
μάλλον άλλοκότως ή εναργώς διαγραφόμεναι: 
ό κομψός καί αβρός καί ασθενής τον χαρα
κτήρα Κωνσταντίνος ό Μονομάχος, τοΰ οποίου 
ή ζωή σνγκεντροΰται περί τά γράμματα καί 
τόν έρωτα- ή χαριτόβρυτος Σκλήραινα, ερω
μένη πιστή καί άφοσιωμένη, Πομπαδούρ τοΰ 
ια ' βυζαντινοΰ αίώνος· ό παράφορος ήρως 
Γεώργιος Μανιάκις· ό φιλόδοξος, εύγλωττος 
καί δύστροπος πατριάρχης Μιχαήλ Κηρουλλά- 
ριος καί τόσοι άλλοι άκόμη ».

Δεν περιορίζεται δέ μόνον ό ήμέτερος ιστο
ρικός είς τήν εξωτερικήν ιστορίαν τοΰ Βυζαν
τίου- είς τήν άφήγησιν μόνον πολεμικών γε
γονότων, μαχών καί πρεσβειών, αλλά μάς μαν
θάνει τήν γεωγραφίαν τοΰ βυζαντιακοΰ κρά
τους καί τών ποικίλων βαρβάρων λαών, οί 
οποίοι περιεστοίχιζον αυτό καί άδιαλείπτως 
διεμάχοντο προς τους μεσαιωνικούς ήμών πα
τέρας· μάς μανθάνει καί τήν θαυμασίαν πολι
τικήν καί στρατιωτικήν διοργάνωσιν τής με
σαιωνικής ήμών αυτοκρατορίας, τόν περίπλο- 
κον πολιτειακόν μηχανισμόν τών αΰτοκρατορι- 
κών γραφείων, καί τέλος δημοτικώτερα καί 
οίκογενειακώτερα επεισόδια, δπως τούς έρω
τας, τούς γάμους καί τά συμπόσια τών βυζαν
τινών παλατίων, τόν βίον τόν ηγεμονικόν τών 
μεγάλων στρατιωτικών τιμαριούχων έν ταΐς 
άπομεμακρυσμέναις έπαρχίαις τής άπεράντου 
αυτοκρατορίας, καί τόν περίεργον βίον τών φυ- 
λασσόντων τά όρια τοΰ κράτους φρουράρχων, 
τών ακριτών, οί όποιοι ήσαν οί Γερμανοί μαρ- 
γράφοι (πίΑΓ^^Γβί = κόμις όρΐων) τής Ελλη
νικής ’Ανατολής.

Πρός πορισμόν δέ τών· παντοίων τούτων 
ειδήσεων υπεβλήθη ό συγγραφεύς εις μυρίους

1 Πανα&ήναία, τ. Ε ' (1905) ο . 280 έξ.

μόχθους, τούς όποιους δυσκόλως δύναται νά 
φαντασθή ό δίεξερχόμενος σήμερον τάς ετοί
μους περιγραφάς καί αφηγήσεις. "Ολα Ιξ άρ- 
χής άνφκοδομήθησαν, διότι σχεδόν όύδέν ήτο 
γνωστόν περί τοΰ εξωτερικού καί τοΰ εσωτε
ρικού βυζαντινού βίου τών πολυκυμάντων εκεί
νων χρόνων τή ς ι '- ια ' έκ.'Η Ιργασία τοΰ οικο
δόμου συγγραφέως δπήρξεν άληθώς γιγαντιαία' 
εκατοστύας βιβλίων καί μονογραφιών διεξέρ- 
χεται, διά νά ζητήση ενίοτε εΐδησίν τινα 
τριών γραμμών, πολλάκις δέ διά νά μή εύρη 
τίποτε· ανθολογεί πηγάς βυζαντινός, αραβικός, 
άρμενιακάς, γεωργιανάς, σλαβωνικάς, ρωσι
κός, συριακάς καί φραγκικός μάλιστα δέ ιτα
λικός· μελετά πάντα τά. σύγχρονα τών ιστο
ρούμενων ΰπ’ αυτού χρόνων μνημεία τέχνης, 
άρχιτεκτονικά καί άφιερώματα τών Ικκλησιών, 
ιστορίας ήτοι μικρογραφίας χειρογράφων, σι- 
γίλλια καί νομίσματα- εξετάζει όλα τά μικρά 
κομψοτεχνήματα και κερμάτια,καϊ συχνά κάμνει 
ταξίδια είς τήν ’Ανατολήν καί μα'λιστα είς τήν 
Κωνσταντινούπολή, Θεσσαλονίκην, Πελοπόν
νησον, καί εις αυτήν άκόμη τήν ρωσικήν Α ρ 
μενίαν καί τάς μεσημβρινάς υπώρειας τοΰ 
Καυκάσου. Παραθέτων δέ καλλιτεχνικωιάιας 
εικόνας τών μνημείων τούτων έπεξηγεΐ τό κεί
μενον δι’ αυτών, καί παρέχει, ούίως είπείν, 
συνεχή εξεικόνισιν τών ίστορουμένων διά τής 
τέχνης καί τής άρχαιολογίας.

Μέ τοσούτους καί τοιούτους .μόχθους καί 
έρευνας φκοδόμησεν άληθώς καί άνεδημιούρ- 
γησεν ένα ολόκληρον αιώνα, τόν λαμπρότατου, 
τής Βυζαντινής ιστορίας από τής είς τήν Κρή
την εκστρατείας τοΰ Νικηφόρου Φωκά (960 
μ. Χ ρ.) μέχρι τής είς τόν θρόνον άναρρήσεως 
υπό τοΰ στρατού Ίσαακίου τοΰ Κομνηνοΰ 
(1057 μ. Χ ρ .), δηλαδή τό δεύτερον ήμισυ τής 
Μακεδονικής δυναστείας- αφιέρωσε δέ είς τόν 
αίώνα τοΰτον περί τάς τρισχιλίας σελίδας, ένφ 
πρότερον ή εποχή αΰτη δέν ήτο γνωστή παρά 
μόνον μέ όλίγας σελίδας τοΰ Γάλλου Λεμπώ, 
τοΰ "Αγγλου Γίββωνος καί τοΰ ήμετέρου Πα- 
παρρηγοπούλου.

Τό δέ έργον τοΰ επιφανούς διδασκάλου είναι 
κατ' εξοχήν φιλελληνικόν, είναι κήρυγμα μεγα- 
λόστομον τοΰ μεγαλείου τής μεσαιωνικής πα- 
τρίδος. 'Αντίτοΰ αψύχου Βυζαντίου, τοΰ όποιου 
τήν νάρκην αφυπνίζουν μόνον τών καλογήρων 
αί σχολαστικαί διαμάχαι καί τοΰ παλατιού αί 
αίματηραί σκηνογραφίαι, δι’έπιπόνου εργασίας 0 
ήμέτερος ιστορικός έκθάπτει Βυζάντιον γεμά- 
τον άπό ζωήν, τό όποιον έπί δέκα αίώνας

εγενετο προμάχων της χριστιανωσονης κατα των 
βαρβάρων, διά τής πολιτικής περινοίας του 
μετεμόρφωσεν εις έθνη τάς άγριας καί πρωτο
γενείς φυλάς τοΰ ανατολικού χάους, διά δέ τής 
αίγλης τοΰ πολιτισμού του, λεπτεπιλέπτου καί 
περιλάμπρου,έγένετο καί είς τήν Δύσιν άκόμη ό 
μέγας έκπολιτιστής καί παιδαγωγός τών λαών 

Τόν δίκαιον τοΰτον θαυμασμόν πρός τό με- 
γαλεΐον τοΰ Βυζαντίου δέν ήδύνατο παρά νά 
κηρύξη μεγαλοστόμως άνήρ συνενώνων !ν 
έαυτφ άρμονικώτατα βαθείαν ιστορικήν καί 
δπέροχον κοινωνικήν μόρφωσιν, παρέχων δέ 
τύπον τέλειον άληθινοΰ Γαλάτου Ιπιστήμονος. 
Ψυχή φιλόκαλος και εξαιρετική άβρότης τρό
πων περικοσμοΰσι τόν άνδρα τεθραμμένον είς 
γενναίας οίκογενειακάς παραδόσεις. Αΰτάρ- 
κης ών ΰλικώς, ούδεμίαν δημοσίαν θέσιν έπε- 
ζήτησεν πλήν τής τιμής τοΰ νά παρακάθηται 
είς τάς συνεδρίας τοΰ γεραροΰ Γαλατικού ’Ιν
στιτούτου- Ιπιχειρεΐ συχνά ταξίδια χάριν τών 
μελετών του, καί τάς εδτυχεστάτας στιγμάς

ΒόΒ

διέρχεται είς τό περίκομψον σπουδαστήριον αυ
τού,αληθές μουσεϊον νομισματικόν καί καλλιτεχνι
κόν, συναναστρεφόμενος μέ τούς προσφιλείς Β υ
ζαντινούς τον, τών οποίων τό όνομα δΓ Ιργα- 
σίας επιπόνου έπηνόρθωσεν καί Ικαθάρισεν 
άπό τάςκηλΐδας, τάς οποίας ειχεν συσσωρεύσει 
έπ’ αΰτοΰ προαιώνιος καλογηρική Ιμπάθεια.

«Διατί, ελεγεν ήμέραν τινά, προσκολλάσθε 
τόσον ζηλοτύπως είς τούς άρχαίους Έλληνας 
καί λησμονείτε τούς μεγάλους πατέρας σας 
τούς Βυζαντινούς; Δέν θά λησμονήσω ποτέ 
μίαν επίσκεψίν μου μέ τόν ίδικόν σας Πα- 
σπάτην είς τά τείχη τής Κωνσταντινουπόλεως. 
«Έ δώ, μέ λέγει, δτε έφθάσαμεν είς τήν πύλην 
τοΰ’ΑγίουΡωμανοΰ,έδώ έπεσεν ό τελευταίος μας 
αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγοςη, καί 
οί οφθαλμοί του άνέβλύσαν δάκρυα* ένόμισα 
προσθέτει 0 καλός κάγαθός διδάσκαλος, ότι 
είχα ένώπιόν μου κανένα Βυζαντινόν, τεθραμμέ
νον έν τή σοφία τών προγόνων καί παλλόμενον 
τήν καρδίαν έξάγάπηςπρός τήν πατρίδα.«

Α Δ Α Μ Α Ν Τ ΙΟ Σ  I . Α Δ Α Μ Α Ν Τ ΙΟ Υ

ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥ*

Ό  φιλολογικός β ίος  —- Ο  τύ π ο ς. — ’ Ο οργανισμός  
το ν . —- Γραφ εία teat σ ύ ντα ξις . —  Τό π ρ ώ το ν  μ ου  
3.ρθρον. —  Τά π εριοδικά uni o l ο ννερ /ά εα ι τ<ον.—  
Π ρ ώ ιμ ος π α ρα γω γή . —  Τα  ιΗμερολόγια. —  Τό & ία- 
τρόν

λ  ιά νά γείνη μάλλον καταληπτός είς τούς ση- 
μερινούς άναγνώστας ό φιλολογικός βίος 

είς δν (ονειροπολούν νά έπιδοθώ, πρέπει έξ 
άνάγκης νά προβώ είς σύντομον άνάλυσιν τής 
πνευματικής άτμοσφαίρας τών χρόνων έκείνων, 
νά περιγράψω τά στοιχεία έξ ών άπετελείτο καί 
νά εξηγήσω τάς έπικρατούσας τότε συνθήκας 
περί τήν μόρφωσιν καί τήν φιλολογικήν έν γέ- 
νει παραγωγήν, πολλαί έκ τών όποιων μετε- 
βλήθησαν ή ήλλοιώθησαν τόσον έπαισθητώς, 
ώστε νά είνε σήμερον άγνωστος καί παράδο
ξος διά τήν σύγχρονον γενεάν.

Καί έν πρώτοις — à tout seigneur tout 
h onneur — δς εΐπω τινά περί τοΰ τύπου, εΐ 
καί κατ’ εκείνην τήν έποχήν αί σχέσεις μου 
μετά τών Ιφημερίδων ήσαν πολύ περιωρισμέ-

'  «Παναθήναια» 15 καί 30  Ίανουαρίου.

ναι, ούδ’ εφανταζόμην δέ καν δτι μετ’ δλίγα 
έτη ή δημοσιογραφία έμελλε νά μέ σαγήνευσή, 
νά μέ καταλέξη μεταξύ τών θεραπόντων της 
καί νά καταστή τό κύριόν μου έργον καί τό 
βιοποριστικόν μου έπάγγελμα. Τοιοΰτο τι δμως 
δέν ήδύνατο τότε νά συμβή διά τόν λόγον δτι 
ή-δημοσιογραφία εύρίσκετο έν άρχεγόνφ κατα- 
στάσει, είς τρόπον ώστε σχεδόν νά μή άποτελή 
ώρισμένον καί διακεκριμένον έπάγγελμα. Κατά 
τήν γνώμην μου μάλιστα, ή δημοσιογραφία τών 
χρόνων έκείνων διήνυε περίοδον παρακμής, 
καθυστερούσα ύπό πολλάςέπόψειςτών δημοσιο
γραφικών δργάνων τής προηγούμενης γενεάς.

Διότι ή Ά&ηνα τοΰ Άντωνιάδου, ή ΈλπΙς 
τοΰ Λεβίδου, ό Α1ό)ν τοΰ Φιλήμονος ήσαν 
φύλλα όμολογουμένως συντασσόμενα μετ’ έμ- 
βριθείας καί συζητοΰντα μετά κύρους τά πράγ
ματα, ένφ ή άφθονος βλάστησις ή έπακολου· 
θήσασα μετά τήν έπαναστατικήν καταιγίδα τοΰ 
1862, άπετέλει χλωρίδα ποικιλωτέραν μέν, άλλά 
ποιότητος πολύ κατωτέρας. Τά περισσότερα τών 
φύλλων τής εποχής εκείνης εΐλκον τήν γένεσιν έκ 
τοΰ περιφήμου στίχου τοΰ Σούτσου.
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’Ή  Επάγγελμα μου δίδεις, ή Εφημερίδα γράφω.
Τινά έξ αυτών, όπως τό Μέλλον τό συντασ- 

σόμενον υπό Γλήνη καί τού Δήμου Παππα- 
θανασίου, ή ΈφημερΙς των Συζητήσεων τό όρ- 
γανον τού Έπαμ. Δεληγεώργη, καί ά'λλα δύο 
ή τρία, συνετάσσοντο μετά σχετικής έπιμελείας 
καί γλαφυρότητος, ύπήρχον δέ καί μερικοί κά
λαμοι πλήρεις σφρίγους καί άκμής τότε, μεταξύ 
τών όποιων διεκρίνετο ό τού σεβαστού σήμε
ρον συναδέλφου μου κ. Πέτρου Κανελλίδου, 
διευθυντοΰ τών * Καιρών» συντάσσοντος, αν 
δεν άπατώμαι, την Κόλασιν. Άλλ ’ είς τά περισ
σότερα έπεκράτει φυρμός καί σύγχυσις άρθρο- 
γραφική, καί είδησεογραφική, καί ακρισία καί 
επιπολαιότης, καί έλλειψις πάσης μεθόδου καί 
συνοχής. Καί τινα μέν τού φύλλου έξεδίδοντο 
άπαξ, ή δίς τής έβδομάδος, τινά δέ, ώς ό Έ ·  
θνοφνλαξ, ή Αυγή, ή Παλιγγενεσία, ή ’Αλήθεια, 
σπιθαμιαία τό σχήμα, έξεδίδοντο πεντάκις. 
Φύλλον ήμερήσιον δεν υπήρχε κανέν, τό πρώ
τον δ’ Ικδοθέν ήτο ή ίδρυθεΐσα τό 1875 Βφη- 
μερϊς τού Δημ. Κορομηλά, με άρχισυντάκτην 
τον Ίωάννην Καμπούρογλουν, ήτι; πρώτη 
¿συστηματοποίησε τήν υπηρεσίαν τής συντά
ξεως καί τής διαχειρίσεως καί έθεσε τάς βά
σεις τής τάξεως καί τής εύπρεπείας τής ελ
ληνικής δημοσιογραφίας. Πρώτη αυτή ίδρυσε 
γραφεΐον ίδιον, άξιοπρεπές καί κόσμιον, χρη
μάτισαν κατόπιν τό πρώτον φιλολογικόν καί 
πολιτικόν κέντρον τής εποχής. Οι άλλοι δήμο-, 
σιογράφοι συνήθως ειχον ώς γραφείον άτημέ- 
λητόν τι, ή καί ρυπαρόν διαμέρισμα τού τυ
πογραφείου ένθα έξετυποΰτο τό φύλλον των, 
κάποτε δέ τό τραπέζιον τού καφενείου, καί 
τά φλογερά άρθρα συνετάσσοντο είς τό καφε
νείου έν τφ μέσφ τού ροφήματος τού καφέ, 
τού μασσήματος τής κουλούρας καί τού ρυθμικού 
ρόγχου τού ναργιλέ. Ό  διευθυντής μεθ’ ενός 
βοηθού έπήρκουν διά τήν σύνταξιν τού φύλ
λου, συνεπικουρούντων ένίοτε καί τών φίλων, 
εθελοντών ή ερασιτεχνών τής δημοσιογραφίας. 
Δι’ αυτών συνελέγοντο αί όλίγαι έγχώριαι ει
δήσεις, οι έμμισθοι δέ ρεπόρτερ ήσαν νεωτε
ρισμός, τον όποιον είσήγαγε πρώτη ή Έφη- 
μερίς, προκαλεσας μεγάλην αίσθησιν είς τούς 
δημοσιογραφικούς κύκλους.

“Αλλως τε ή εργασία δεν ήτο πολύ κοπιώ
δης· διά τών τηλεγραφημάτων τών Βορδεάνου 
καί Ρόϋτερ (Ρέουτερ, κατά τήν προφοράν τής 
εποχής) διά τού κυρίου άρθρου, κατά τό μάλ
λον καίήττον εκτενούς, διά τών Εξωτερικών, 
παραλαμβανομένων έκ τών τεργεσταίων φύλλων

Κλειοΰς καί'Ημέρας ή έκ τής Βυζαντίδος, τη 
βοηθείρ τής ψαλίδος, καθιστώσης περιττήν πά
σαν μεταφραστικήν εργασίαν, διά ιών Διαφό- 
ρων, περιλαμβανόντων φυρμόν είδήσεων εσω
τερικών, εξωτερικών, πολιτικών, κοινοινικών, 
άποτελουσών αληθή κυκεώνα, δι’ ολίγων Ποι
κίλων, μερικών διατριβών έπί πληρωμή καί 
τινων άγγελιών μέ κλισέ ευρωπαϊκά, δι’ ών δι- 
εφημίζοντο πρό πάντων τά καταπότια Χολλω- 
βαί -  οί πρόγονοι τών σημερινών καταποτίων 
Πίγκ — τό μικρόσχημον φύλλον συνεπληρούτο. 
Ύπήρχον δέ καί σατυρικά ιινα φύλλα, έξ ών 
διέπρεπεν, εΐ καί μή άπηλλαγμένον τής χυδαιό- 
τητος καί τής τραχύτητος ήν περιεβάλλετο τό 
σατυρικόν πνεύμα τής εποχής έκείνης, τό Φως, 
συντασσόμενον υπό τού Σοφοκλέους Καρύδη, 
τού οποίου ή σάτυρα άνέδιδεν ούχί σπανίως 
άναλαμπάς δηκτικότητος καί ευφυΐας.

Τά φύλλα καθώς καί τά είς Ικτάκτους περι
στάσεις εκδιδόμενα παρ' αυτών παραρτήματα, 
έπωλοΰντο υπό τών μικρών λούστρων, ώς καί 
σήμερον, αλλά μή διωργανωμένων ούτε Ιξαρ- 
τωμένων ύπό πρακτορείου τινός· ή δοσοληψία 
έγίνετο απ’ εύθείας μεταξύ αυτών καί τών δι
ευθυντών τών εφημερίδων. “Αλλως τε τά εκ 
τής πωλήσεως εισοδήματα ήσαν μηδαμινά σχε
δόν, δπως ελάχιστα καί άνάξια λόγου ήσαν 
καί τά εκ τών έμπορικών καί διαφημιστικών 
άγγελιών. Αίκύριαι πρόσοδοι τώνέφημερίδων, 
τών όποιων καί τά έξοδα άναλόγως ήσαν μι
κρά, συνίσταντο είς τάς συνδρομάς, αϊτ.ινες 
ήσαν υποχρεωτικοί διά τυύς υπαλλήλους τών 
διαφόρων κλάδων τής δημοσίου ύπηρεσίας, προ- 
κειμένου περί τών φύλλων τών ύποστηριζόντων 
τήν Κυβέρνησιν. Καί τ’ άλλα, τά άντιπολιτευό- 
μενα; θά έρωτήση τις φυσικώς. Τ' άλλα άνέ- 
μενον άπλούστατα τήν σειράν των, επειδή δέ 
τά υπουργεία κατ’ Ικείνους τούς χρόνους, ώς τά 
φάσματα άτινα έβλεπεν ό Μάκβεθ εντός τού κα
τόπτρου, ήρχοντο καί παρήρχοντο ταχέως, ή 
προσδοκία τών νηστευόντων δέν ήτο μεγάλη. 
Πλήν τών συνδρομών δέ παρείχοντο εις τούς 
πιστούς τής εξουσίας καί βοηθήματα, είτε ύπό 
τόν άμεσον τύπον τής παροχής δι’ ενταλμάτων, 
είτε ύπό τόν έμμεσον τής δημοσιεύσεως δημο
σίων εγγράφων.

‘Υπό τοιούτους όρους ο τύπος δέν ¿παρου
σίαζε πλεονεκτήματα καί γόητρα υλικά καί 
ήθικά, ικανά ώστε νά σαγηνεύωσι τούς νέους 
και νά τούς παρακινώσι ν’ άσπάζωνται τήν 
δημοσιογραφίαν ώς Ιπάγγελμα καί ώς μέσον 
βιοποριστικόν. Έπειτα, τό σπουδαιότερον, ό

τύπος εις ούδεμίαν σχεδόν διετέλει σχέσιν τότε 
μετά τής φιλολογίας, περιοριζόμενος αύστηρώς 
είς τά στενά πολιτικά του όρια. Ή  άνάμιξις τού 
τύπου είς τήν φιλολογίαν, ή αυθαίρετος μάλι
στα έπέμβασις αυτού είς τά δικαιώματά της, ή 
προϊοϋσα μέχρις άποκλειστικότητος καί φθά- 
σασα μέχρι τού σημείου, ώστε νά καταστήση 
προβληματικήν τήν ύπαρξιν τών φιλολογικών 
δημοσιευμάτων, είνε Ιφεύρεσις τών νεωτε’ρων 
χρόνων. Πλήν μιας επιφυλλίδος, δημοσιευομέ- 
νης καί ταύτης είς τά μεγαλόσχημα τότε φύλλα 
καί πλήν ποιημάτων τινών δημοσιευόμενων 
ένίοτε είς τάς εφημερίδας υπό στιχουργών νεα
ρών καί άδοκίμων, άνυπομονούντων νά δημο- 
σιεύσωσι τά πρωτόλεια τής ποιητικής των έμ- 
πνενσεως, καμμία άλλη ύλη καθαρώς φιλολο
γική δέν είσεχώρει είς τάς άσφυκτικάς του 
στήλας. ’Αλλά καί όσάκις κατώρθωναν οί ανυ
πόμονοι στιχουργοί νά στεγάσωσι τά προϊόντα 
τής έμπνεύσεώς των ύπό τήν σκέπην τών πο
λιτικών εφημερίδων, ή παρεχομένη εϊς αύτάς 
φιλοξενία συνωδεύετο ένίοτε ύπό άπροόπτων 
δυσάρεστων. Καί ενθυμούμαι σχετικως πρός 
τούτο φαιδρόν έπεισόδιον συμβάν έκ τοιαύτης 
άφορμης εϊς αθηναϊκήν Ιφημερίδα, είς ήν είρ- 
γάσθην μετά τινα έτη. Νεαρός ποιητής συχνά- 
κις έπολιόρκει τό γραφεΐον κομίζων τά έμμετρα 
προϊόντα τής γονίμου φαντασίας του καί άπαι- 
τών Ικάστοτε τήν δημοσίευσίν των. Ό  άρχι- 
συντάκτης τής έφημερίδος, άνήρ όξύνους καί 
αστείος, έδέχθη κάποτε έξ άνάγκης καί ένάπο- 
ρίρ άλλης ύλης νά δημοσίευση έν μικρόν ερω
τικόν ποίημα τού στιχοπλόκον άλλ’ ότε Ιπρό- 
κειτο νά διόρθωση τά τυπογραφικά δοκίμια^ έν 
εύθυμίρ ψυχική διατελών καί θέλων ίσως νά 
έκδικηθή διά τήν φορτικότητάτου τόν οχληρόν 
συνεργάτην, άπέναντι ένός τών στίχων λέγον- 
τος: Τι μ ’ ωφελούν τά μάτια μ ο ν ;  έσημείωσε 
παραπομπήν δι’ άστερίσκων καί έγραψεν έν 
ύποσημειώσειτήνφράσιν: Βγάλ’ τα. Τόποίημα 
Ιτυπώθη μέ αυτήν τήν άστείαν προσθήκην, πρός 
μεγάλην έκπληξιν καί θυμηδίαν τού άναγινώ- 
σκοντος κοινού καί πρός άπελπισίαν τού ποι- 
ητού, όστις έσπευσε φρυάττων τήν έπομένην 
είς τό γραφεΐον ζητών εξηγήσεις. Άλλ’ ό πα
νούργος άρχισυντάκτης μετά πολλής ετόιμότη- 
τος ήδυνήθη ν' άποφύγη τάς συνέπειας τής 
πράξεώς του, έπινοήσας ευφυέστατην δικαιολο
γίαν. « — Ό  στοιχειοθέτης, είπε δικαιολογού
μενος πρός τόν ποιητήν, είχε παρενείρει Ικ 
παραδρομής μερικά σημεία παραπομπής μετά 
τόν στίχον, εγώ δ’ έσημείωσκ είς τό περιθώ-

ριον την λέξιν βγάλ’ τα, διά νά τ’ άφαιρέση. 
Φαίνεται όμως ότι έκεΐνος έξέλαβε τήν σημείω- 
σίν μου ώς παραπομπήν καί τήν έστοιχειωθέτη- 
σεν ». Καί ό τιμωρηθείς στιχουργός ήναγκάσθη 
ν’  άποδεχθή τήν έξήγησιν ταύτην καί ν’ άρκε- 
σθή εις αυτήν, αφού άλλως τε δέν ήδύνατο 
νά Ιπιτυχη άλλην καλλιτέραν έπανόρθωσιν.

Τούτου ένεκα μή έλκυόμενος καί έγώ άπό 
τήν λίαν άναιμικήν Σειρήνα τού τύπου, είς 
ούδεμίαν ήλθα πρός αυτήν επικοινωνίαν, κατά 
τούς χρόνους ¿κείνους, πλήν μιάς καί μόνης 
περιστάσεως, καθ’ ήν παίζων μάλλον ή σπου- 
δάζων, ώς ετυχε νά διηγηθώ άλλοτε, έγραψα 
έν άρθρον χάριν τού ’Ε ω θ ι ν ό ν  Τ α χ υ δ ρ ό μ ο ν  έπί 
τής τραπέζης τού γραφείου μου είς την Είσαγ- 
γελίαν τών Έφετών, κατ' άπαίτησιν τού διευ- 
θυντού του — όστις ήρανίζετο τά άρθρα τού 
φύλλου του κατ’ αυτόν τόν περίεργον τρόπον, 
ανίκανος ών αύτός νά τά συντάξη — άμείψαν- 
τός με γενναίως σύν ταΐς ευχαριστίαις του δι’ 
ενός καφέ μετά τής σχετικής κουλούρας, τά 
όποια υπήρξαν τό πρώτον μου έκ τής δημο
σιογραφίας κέρδος. Χάριν τής ιστορίας προσ
θέτω ότι τό άρθρον ήτο διθυραμβικόν ύπέρ 
τ ο ν  Δημητρίου Βούλγαρη τού πολιτικού προ
στάτου τής έφημερίδος έκείνης, τού όποιου 
έξεθείαζον τάς άρετάς, ένφ δύναμαι νά βε
βαιώσω μιιρτυρόμενος κατά θεού τού ζώντος 
ότι έως τότε άμυδροτάτας είχον γνώσεις περί 
τών πολιτικών φρονημάτων καί τής πορείας 
τού εξ ‘"Υδρας πολιτευτού.

Ό  φιλολογικός όργασμός τής Ιποχής έκείνης 
κυρίως είχεν όργανα τά τότε έκδιδόμενα περιο
δικά. Έ κ  τούτων ή μέν Π α ν δ ώ ρ α , ή τις υπήρξε 
μετά τής Εύτέρπης τό χάρμα τής προηγούμενης 
γενεάς, είχε παρακμάσει· μάτην κατά τά τελευ
ταία της έτη προσεπάθει νά έμφυσήση είς αυ
τήν ζωήν καί σφρίγος, άκμαϊος τότε καί στιλ
πνός έπιφυλλιδογράφος, εί καί μετριοφρόνως 
τηρών τήν άνωνυμίαν, ό σήμερον σεβαστός 
πολιτευτής κ. Στέφανος Δραγούμης. Έ ζη  ώς 
γραία νωδός, συντηρουμένη διά στρυφνών τινων 
καί δυσπέπτων φιλολογικών ή αρχαιολογικών 
διατριβών, σπανιώτατα δημοσιεύουσα έργα 
έλαφρότερα τών νεωτέρων καί έχουσα ώς έκ 
τούτου λίαν αραιόν κύκλον αναγνωστών. Ή  
‘Ε φ η μ ε ρ Ι ς  τ ώ ν  Φ ιλ ο μ α θ ώ ν , έχουσα διάδοσιν 
μεταξύ τού διδασκαλικού καί μαθητικού κό
σμου ¿δημοσίευσε τά ανάλατα καί σχολαστικά 
ευφυολογήματα τού γηραιού Πανταζή. Ή  
άληθώς κομψή καί γλαφυρά Χ ρ ν σ α λ λ Ις  τού 
’Αλεξάνδρου Βυζαντίου είχε διακόψει τήν έκ-
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δοσίν της. Τά μόνα δέ άντιπροσωπεύοντα την 
σύγχρονον παραγωγήν ήσαν ή 'Εθνική Βιβλιο
θήκη καί ό Ίλιοσός, Ιλαφρότερα, ζωντανώτερα, 
λαϊκώτερα και μάλλον διαδεδομένα.

Καί ό μέν Ίλιοσός ίδρύθη καί διηυθύνετο 
παρά τοΰ μακαρίτου Ίωάννου Κούρτελη, θε
ράποντος και τούτου των Μουσών κατ’ εκεί
νους τούς χρόνους, μεθ' σδ συνειργάζετο Ενζή- 
λως καί μετά σφρίγους δ καί είς την ΐδρυσιν 
αυτού συντελέσας ’Ιωάννης Καμπούρογλους. 
Τής δέ ’Εθνικής Βιβλιοθήκης ιδρυτής ύπήρξεν 
ό ’Αριστείδης Βαμπδς, δ πολιδς σήμερον γενι 
κός γραμματεύς τοΰ ΰπουργείου των Εσωτερι
κών, δστις είχεν ίδρύσει τυπογραφικόν καί Εκ
δοτικόν κατάστημα μετάτών ’Αδελφών Περρή. 
Μετά ταΰτα την διευθυνσιν αυτής άνέλαβεν δ 
’Αλέξανδρος Σκαλίδης, δπερίεργος Ιδιόρρυθμος 
τύπος, λόγιος, δημοσιογράφος, μεταφραστής, δι
ορθωτής, ήθοποιός, εύφυολόγος. φαροέρ, καί 
προ πάντων βοημός τά ήθη καί τον βίον. Αύ- 
τός ήτο δ είπών το περίφημον εκείνο προς τον 
διάσημον τοκογλύφον τόν στέρξαντα νά δα- 
νείση αύτω δραχμάς διακοσίας επί ουναλλάγ- 
ματι τριμήνφ, άλλ’ υπό τόν δρον νά κράτηση 
ιάς εκατόν ως τόκον: « Κράτησε καί τάς άλλος 
εκατόν καί κάμε τό συνάλλαγμα διά εξ μήνας». 
Μετ’ αΐιτόν ή 'Εθνική Βιβλιοθήκη περιήλθεν 
είς τόν Νικόλαον Ματαράγκαν, άδελφόν τοΰ 
γνωστού λογίου καί ποιητοΰ Παναγιώτου, ποι- 
ητοΰ καί τούτου, δημοσιεύοντος Εν άφθονία 
τούς αίσθηματικούς στίχους του είς τάς στήλας 
ΐοΰ περιοδικού του, εχοντα τό γραφεΐον είς την 
στενωπόν τής Α γίας Είρήνης. Είς τά περιοδικά 
ταΰτα έδημοσίευον τά προϊόντα των οί Επιφα
νέστεροι τών λογίων τής τε προγενεστέρας καί 
τής συγχρόνου τότε γενεάς, τακτικώτεροι δέ 
συνεργάται αυτών ήσαν δ "Αγγελος Βλάχος, δ 
'Ροΐδης, δ Είρηναίος Ά σώπιος, οί άδελφοί 
Παράσχοι, δ Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, δ 
Σπυρίδων Βασιλειάδης, δ ’ Ιωάννης Καμπού
ρογλους, δ Σπυρίδων Λάμπρος, δ Αριστομέ
νης Προβελέγγιος, δ Νεοκλής Καζάζης, δ Τιμο- 
λέων Άμπελός, δ Παναγ. Φέρμπος καί άλλοι. 
Παρά τήν Πλειάδα ταύιην ημείς, οί νεώτεροι 
τότε κατά τι, οί άποτελοΰντες οίονεί τό ήμιχό- 
ριον τών εΰελπίδων σπαρτιατών νεανίσκων, Εφι- 
λοδοξοΰμεν νά συμπαραστήσωμεν, θεωροΰντες 
τιμήν ύπερτάτην νά ίδωμεν καί τά ίδικά μας 
πρωτόλεια δημοσιευόμενα παρά τά έργα τών 
άνεγνωρισμένων ιεροφάντων τής Μούσης.

Ή  υλη ή κυριαρχούσα είς τάς δλίγας καί μι- 
'*ν κράς σελίδας τών περιοδικών τούτων ήσαν αί

μεταφράσεις ξένων μυθιστορημάτων καί διη
γημάτων. Τά πρωτότυπα πεζά εργα ήσαν σπά
νια καί μονότονα, συνιστάμενα είς άποπείρας 
διηγημάτων ή χρονογραφημάτων, σκαριφημά
των , ή σκαλαρθυμάτων — διότι τότε κυρίως 
Εσπάρησαν υπό αύτά τά άρχαιοπρεπή δνό- 
ματα τά περίεργα ταΰτα φιλολογικά ζιζάνια 
—  έφερον δέ πάντα τήν σφραγίδα τής επι- 
τηδεύσεως καί τής κενής, στομφώδους ή με
λιτώδους αισθηματολογίας τής Εποχής, ήτις 
άπετέλει τήν τελευταίαν τοΰ ρομαντισμού φά- 
σιν. Άφθονωτέρα δέ βεβαίως καί άξιολογω- 
τέρα ήτο ή ποιητική συγκομιδή, περί ής θά 
διαλάβω βραδύτερον, μάλλον Εμπεριστατωμέ- 
νως. Μερικά ανέκδοτα καί τ’ άπαραίτητα αι
νίγματα καί δ γρίφος συνεπλήρουν τό πέριεχό- 
μενον Εκαστου Εβδομαδιαίου τεύχους. ’Εννοεί
ται δτι τά τε πεζά καί τά Εμμετρα πρωτότυπα 
εργα Εδημοσιεύοντο άνευ τινός άμοιβής, μόνον 
δέ μετά έν ή δύο Ετη τά υπό τοΰ Ν. Μανιτάκη 
ίδρυθέν καίυπό τοΰ φιλτάτου Νικολάου Γ. Πολί
του, τοΰ σημερινού καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστη
μίου διευθυνόμενον άξιόλογον περιοδικόν Παρ
νασσός ήρχισε νά παρέχη ποιάν τινα χρηματικήν 
άποζημίωσιν διά τήν πνευματικήν εργασίαν.

Καί ταΰτα μέν ήσαν τά πρωτεύοντα καί γνω
στότερα περιοδικά, ύπήρχεν δμως καί δευτε- 
ρεύοντα καί τριτεύοντα Εκ τών ημερόβιων ή 
καί λαθροβίων, τά όποια δέν άπολείπουν είς 
καμμίαν εποχήν, προϊόντα πρωίμου συνήθως 
νεανικής φιλοδοξίας. Ή  συνήθεια τοΰ εκδίδειν 
ή προβαίνειν είς άποπείρας Ικδόσεως τοιούτων 
περιοδικών πρωτογενών από τών μαθητικών 
εΐσέτι βάθρων φαίνεται δτι είνε παλαιά· διότι 
πρό τινων ετών δ μακαρίτης φίλος καί συνερ
γάτης μου· καί γνωστός Επιφανής λόγιος Χρι
στόφορος Σαμαρτσίδης μοΰ διηγείτο δτι δτε 
εμαθήτευεν Εν τφ Ενταύθα εκπαιδευτηρίου τοΰ. 
Βάφα πρό πεντηκονταετίας καί πλέον, εξέδιδε 
καί αυτός — αγνοώ δν ενχειρογράφφ ή διά τοΰ 
τύπου — περιοδικόν τοιοΰτο, εχων ως συνεργάτην 
καί συνεκδότην του — τίς θά τό επίστευε! — 
τόν τότε συμμαθητήν του Δημήτριον Έάλλην, 
τόν τέως πρωθυπουργόν. Μοΰ προσέθετε μά
λιστα τήν λεπτομέρειαν δτι αυτοί μέν τό περιοδι
κόν των ετιτλοφόρουν ‘ Ερατώ, άλλ’ οί κακεντρε
χείς συμμαθηταί των τό ω ν ό μ α ζο ν . . Ξερατό.

Κατά τούς χρόνους Εκείνους περίπου ήρχισε 
καί ή Ετησία δημοσίευσις ημερολογίων φιλο
λογικών, γενάρχης τών όποιων ήτο τό ’Αττι
κόν Ήμερολόγιον τοΰ Ειρηναίου Άσωπίου, τοΰ 
οποίου λίαν εξετιμάτο ή άκμάζουσα τότε χάρις
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καί τό πνεύμα. Επί σειράν ετών Εξεδίδετο και 
ό Καζαμίας τοΰ Κορομηλά, φυτώριον επίσης 
νεαρών καλάμων, υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κα
λού κάγαθοΰ Δημητρίου Κορομηλά, δστις 
σφριγών καί θαλερός, υπερόπτης καί τραχύς 
κατά τό φαινύμενον, αλλά κατά βάθος τόσον 
πρφος καί ίπποτ.ικός, έγραφε πεζά καί έμμε
τρα ποικίλα, άρεσκόμενος νά υποκρίνεται πρό· 
σωπον οίονεί μικρού Μαικήνα μεταξύ τοΰ οί- 
κειοτέρου του φιλολογικού κύκλου, πράγμα άλ
λως τε επιτρεπόμενον αύτφ υπό τής ευπορίας 
του καί τών εκδοτικών μέσων άτινα διέθετε. 
Καιά προτίμηοιν δ Κορομηλάς κατεγίνετο είς 
τά θεατρικά έργα, τρέφων τόν διάπυρον προς 
τό θέατρον έρωτα, δστις τόν εθέρμανε μέχρι 
τής τελευιαίας του πνοής, έκτοτε συγγράφων 
καί εκδίδων τά δράματα καί τάς κωμωδίας καί 
τούς μίμους καί τούς φλύακας καί δέν ήξεύρω 
ποια άλλα είδη, τών οποίων τήν παράδοξον 
ονοματολογίαν είχε τήν μονομανίαν νά εκζητή 
εις τήν άρχαίαν δραματογραφίαν. Άλλ’ ή 
άληθής αΰτη προσπάθεια, ήτις δέν ήτο μονο
μερής, διότι καί άλλοι σύγχρονοι καί διακε
κριμένοι λόγιοι, δ Βλάχος, δ Βασιλειάδης, δ 
Παπαρρηγόπουλος καιέβαλλον πρός τόν αυτόν 
σκοπόν φιλοτίμους κόπους, δλίγην παρεΐχεν 
εύρωστίαν καί άνάπτυξιν είς τό ελληνικόν θέα
τρον, τό όποιον ακόμη τότε εύρίσκετο είς τά 
σπάργανα, σήμερον δέ, μετά παρέλευσιν τριών 
καί Επέκεινα δεκαετηρίδων διανύει μόλις τό

στάδιον τής μειρακιώδονς ηλικίας. Τό Ενεργη
τικόν τής Ελληνικής σκηνής κατ’ εκείνους τούς 
χρόνους άπετελείτο άπό τά παλαιότερα δρά
ματα τοΰ Ζαμπελίου, τοΰΡαγκαβή, τοΰ Βερ- 
ναρδάκη, άπό τινας κατά τό μάλλον καί ήττον 
επιτυχείς άποπείρας τών νεωτέρων, οίον τοΰ 
Αμπελά, τοΰ Ζάνου καί άλλων, καί άπό τά 

ετήσια προϊόντα τοΰ πο.ιητικοΰ διαγωνισμού, 
οΰτινος χορηγός ετύγχανε τότε δ φιλόμουσος 
Εν Όδησσφ ομογενής κ Ίωάν. Βουτσινάς καί 
ουτινυς τό γέρας είσέπραττε τακτικώς επί έτή 
ώς εισόδημα δ μακαρίτης Άντ. Άντωνιάδης, ό 
γυμνασιάρχης, μέ τάς άποστεωμένας τραγφδίος 
του, τό θέατρον δέ έτροφοδοτεΐτο, δπω; συμ
βαίνει καί σήμερον άκόμη, διά μεταφράσεων 
ξενικών έργων. Άλλά περί τοΰ θεάτρου γενι- 
κώτερον ίσως λάβω άφορμήν ν’ · άναφέρω 
πλείονα περαιτέρω, καθότι τότε άκόμη δέν 
ήσθανόμην κλίσιν ωρισμένην πρός τήν δραμα
τικήν τέχνην, αν καί δέν ήμην άπηλλαγμένος 
Εντελώς τοΰ πειρασμού τής συγγραφής δρα
ματικών έργων, οΰτε είχα «ζέσεις στενάς μέ 
τούς θεατρικούς κύκλους, όπως 6 αγαπητός μου 
φίλος Σουρής, δστις έκτοτε, καθά μοί εξεμυ- 
στηρεύθη — ποΰ νά τό γνωρίζω τότε! —  άνε- 
μιγνύετο ενεργώς είς τό θέατρον και άνήρ- 
χετο Επί τής σκηνής, συμπράττων μετά τοΰ 
Βαρβέρη, μετά τοΰ Σκαλίδη, μετά τοΰ Λάμ
πρου Ένυάλη καί άλλων Ερασιτεχνών είς τάς 
παραστάσεις αρχαίων καί νεωτέρων δραμάτων

X . Α Ν Ν ΙΝ Ο Σ
Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
Α π όσπ α σμ α .

XXXI. Μ’ εκείνους όπως ποΰ μοΰ δώκανε 
αθωωτική ψήφο, θά μιλούσα ευχαρίστως, 
γι’ αυτό ποΰ έγινε, ενόσψ οί ένδεκα βρίσκον
ται ακόμα σέ δουλειά καί Εγώ δέν πηγαίνω 
ακόμα εκεί ποΰ πρέπει νά πάω, γιά νά θανα
τωθώ. Μείνετε λοιπόν μαζί μου, παιδιά, αύτήν 
τήν ώρα· γιατί τίποτε δέν μάς Εμποδίζει νά τά 
πούμε μεταξύ μας, δσο μάς άφίνουν. Γιατί σέ 
σάς, σάν φίλοι ποΰ είσθε, θέλω νά σάς δείξω 
τί σημαίνει αύτό ποΰ μοΰ συνέβηκε. Γιατί 
εμένα, ώ δικασταί (καί δταν Εσάς σάς ονο
μάζω δικαστάς, σωστά νομίζω πώς σάς δνο- 
μάζω) μούτυχε κατιτί σάν θαΰμα. Γιατί ή 
μαντική δύναμις ποΰ έχω πάντα, άπό τήν θεό-

* ’Από τά έκόοθέντα « Ή λύ σια »,

τητα ποΰ ξέρετε, προτύτερα ήτανε πολύ συχνή 
πάντα καί μοΰ εναντιονότανε καί στά μικρό
τερα πράγματα, δταν πήγαινα νά κάνω τίποτε 
ποΰ δέν ήτανε σωστό- καί τώρα μοΰ συνέβηε 
καν αυτά εδώ ποΰ καί μόνοι σας τά βλέπετ- 
καί ποΰ θά νόμιζε κανένας, δπως όλοι τό πι
στεύουν, πώς είνε τά μεγαλύτερα κακά. Έμενα 
λοιπόν οΰτε δταν βγήκα τό πρωΐ άπό τό σπίτι 
μου μοΰ Εναντιώθηκε τό σημάδι αύτό τοΰ 
θεού, οΰτε δταν παρουσιάσθηκα εδώ στο δι
καστήριο, οΰτε στον λόγο μου άπάνω, δταν 
πήγαινα νά πώ κάτι, μολονότι σέ άλλους λό 
γους, σέ πολλά μέρη, μ’ Εμπόδισε άπάνω στήν 
ώρα ποΰ μιλούσα. Τώρα δμως πουθενά σέ 
δλην αύτή τήν ιστορία, οΰτε σέ πράξι κάμ- 
μιά, οΰτε σέ λόγο μοΰ Εναντιώθη. Ποιά λοι-
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πόν είνε ή αίτία, κατά τή γνώμη μου; Έ γώ  θά 
σάς τό πώ· γιατί αυτό ποΰ μου συνέβηκε πάει 
νά μοΰ βγή σε καλό, και δεν εΤνε σωστό, 
οπως τό πέρνομε εμείς, δσοι νομίζομε πώς 
είνε κακό νά πεθάνη κανένας. Έμενα μοΰ 
δόθηκε μιά μεγάλη άπόδειξις γι’ αυτό τό 
πράγμα' γιατί δέν ήτανε ποτέ δυνατόν νά μή 
μοΰ εναντιωθή τό συνειθισμένο σημάδι τοΰ 
θεοΰ, δν δέν έμελλα νά κάμω κάτι καλό.

X X X II. Έπειτα ας τό συλλογισθοΰμε και 
έτσι, πόσες δηλαθή ελπίδες μάς δίνει μέ τό νά 
ήνε καλό πράγμα. Γιατί ένα άπό τά δυο είνε 
τό νά πεθάνη κανένας· ή είνε δηλαδή σαν νά 
μην είνε, οΰτ’ έχει αΐσθησι άπό τίποτε δ πε
θαμένος, ή οπως λένε κάποια αλλαγή είνε ό 
θάνατος καί ή ψυχή αλλάζει κατοικία άπό τόν 
τόπον αυτόν σέ άλλον τόπο. Καί δν καμμιά 
αΐσθησις δέν ΰπάρχη πιά, άλλά είνε σάν ΰπνος, 
όπως όταν κοιμάται κανείς, οΰτε δνειρο βλέπη 
κανένα, θά ήτανε θαυμάσιο κέρδος ό θάνατος, 
Γιατί εγώ νομίζω πώς αν διάλεξη κανένας αυτή 
τή νΰκτα, ποΰ έτσι βαρειοκοιμήθηκεν, ώστε 
οΰτε δνειρον είδε, καί υστέρα συγκρίνη μέ τής 
άλλ^ς νύκτες καί τής ήμερες τής ζωής του τήν 
νΰκτα αυτή, καί συλλογισθή καί πή πόσες 
ήμερες καί νύκτες έξησε καλύτερα καί γλυκύ
τερα στή ζωή -του, πιστεύω πώς, δχι ένας 
Ιδιώτης, μά καί 0 μέγας βασιλεύς εύκολομέ- 
τρητες θά τής βρή αυτές μπροστά στής άλλες 
ήμέρες καί τής νύκτες. Ά ν  είνε λοιπόν τέτοιο 
πράγμα ό θάνατος, Ιγώ λέω πώς είνε κέρδος. 
Γιατί τίποτε περισσότερο δέν. φαίνεται νά ήνε 
έτσι δλος 6 καιρός, παρά μιά νΰχτα. ΚΓ άν 
είνε πάλι ό θάνατος σάν ταξίδι αποδώ σέ άλλο 
τόπο, καί είνε αληθινά αυτά ποΰ λένε, πώς 
εκειπέρα βρίσκονται δλοι οί πεθαμένοι, τί 
μεγαλύτερο καλό θά ήτανε άπ’ αυτό, ώ  δικα- 
σταί. Γιατί δταν φθάση κανένας στον "Αδη, 
άφοΰ γλυτώση άπ’ αυτούς ποΰ λένε πώς είνε 
δικασταί, καί βρή τους αληθινούς δικαστάς, 
αύτούς ποΰ λένε πώς δικάζουν έκεΐ, τόν Μίνω 
καί τόν Ραδάμανθυ καί τόν Αίακό καί τόν 
Τριπτόλεμο καί τούς ά’λλους, δσοι άπό τούς 
ήμιθέους ζήσανε δίκαια στή ζωή τους, άσχημο 
τάχα θά ήτανε τέτοιο ταξίδι; “Ή  γιά νά βρε- 
θήτε πάλι μέ τόν Ό ρφέα καί τόν Μουσαίο 
καί τόν Η σίοδο καί τόν "Ομηρο, πόσα δέν 
θάδινε δ καθένας άπό σάς; Έ γώ τουλάχιστον 
χίλιες φορές θά ήθελα νά πεθάνω, δν είνε αλη
θινά αύτά, γιατί καί γιά μένα θαυμαστό θά 
ήτανε νά μείνω εκειπέρα, δν εΰρισκα τόν Πα- 
λαμήδη καί τόν Αϊαντα τόν γυιό τοΰ Τελαμώ-

νος καί οποίον άλλον άπό τους παλαιούς ποΰ 
θανατώθηκε άπό άδικη κρίσι' νά συγκρίνω τά 
πάθη μου μέ τά δικά τους δεν είνε δυσάρεστο 
πράγμα κατά τήν γνώμη μου. Καί τό καλύτερο 
άπό δλα νά περνώ τή ζωή μου μέ τό νά ρωτάω 
καί νά Ιρευνώ κ’ εκείνους εκεί, δπως τούς 
εδώ, ποιος τάχα είνε σοφός άπ’ αύτούς καί 
ποιος νομίζει πώς είνε καί δέν-είνε. Καί πόσα 
δέν θάδινε κανένας, ώ  δικασταί, νά ρωτήση 
αυτόν ποΰ ώδήγησε τό μεγάλο στράτευμα στην 
Τροία ή τόν Όδυσσέα ή τόν Σίσυφον καί χι- 
λίους άλλους, νά ποΰμε, καί άνδρες καί γυναί
κες· ποΰ νά τους μιλή κανένας καί νά τούς 
συναναστρέφεται καί νά τούς ρωτάη θά ήτανε 
μιά θαυμαστή ευτυχία. Καί γι’ αΰτό Ικείνοι 
εκεί δέν θανατώνουν κανένα Γιατί καί στά 
άλλα είνε πιο ευτυχισμένοι αύτοί Ικεί άπό τούς 
εδώ καί δλον τόν καιρό είνε αθάνατοι, δν είνε 
άληθινά αυτά ποΰ λένε.

X XIII. Άλλά καί σείς πρέπει, ώ  δικασταί, 
νά έχετε τής καλύτερες ελπίδες σας στόν θά
νατο, κ’ ένα πράγμα νά συλλογίζεσθε ποΰ 
είνε άληθινό, δτι γιά τόν καλόν άνθρωπο, τί
ποτε δέν είνε κακό οΰτε στή ζωή οΰτε στόν 
θάνατό του, οΰτε οί θεοί τόν ξεχνούνε ποτέ' 
οΰτε τά δικά μου γινήκανε τώρα έτσι άπό τήν 
τύχη, άλλά τώρα τό βλέπω φανερά πώς τό νά 
πεθάνω καί νά γλυτώσω άπό τής φροντίδες 
είνε τό καλύτερο γιά μένα. Γι’ αυτό καί που
θενά δέν μ’ εμπόδισε τό σημάδι τοΰ θεοΰ καί 
οΰτε έχω καί πολΰ παράπονο μ° αΰτοΰς ποΰ 
μέ καταψήφισαν καί τούς κατηγόρους μου. 
Μολονότι αυτοί δέν μέ καταψηφίσανε καί δέν 
μέ κατηγορήσανε μ’ αυτή τήν ιδέα, μόνο μί- 
ζανε πώς μέ βλάπτουν καί γι’ αΰτό καί μόνο 
άξίζει νά τούς παραπονεθώ.

Ωστόσο τούς παρακαλώ ένα πράγμα: Τά 
παιδιά μου οταν γίνουν έφηβοι, νά τά τιμω
ρήσετε, ώ  ’Αθηναίοι, καί νά τά τυραννήσετε 
μέ τόν ίδιο τρόπο ποΰ σάς έτυράννησα έγώ, 
άν σάς φανούν πώς φροντίζουν γιά χρήματα ή 
γι’ άλλο τίποτε, περισσότερο άπό τήν αρετή, 
καί αν νομίζουν πώς είνε κάτι χωρίς νά είνε, 
νά τά περιγελάσετε δπως σάς περιγέλασα 
εγώ, πώς δέν επιμελούνται εκείνα ποΰ πρέπει, 
καί νομίζουν πώς είνε κάτι χωρίς νά είνε άξιοι 
γιά τίποτε. Καί αν κάμετε έτσι δίκαια θά 
τά κάμετε καί γιά μένα καί γιά τά παιδιά μου.

Είνε δμως ώρα νά πηγαίνω, έγώ γιά νά πε
θάνω καί σείς γιά νά ζήσετε. Ποιος άπό μάς 
πηγαίνει στο καλύτερο, κανένας δέν τό ξέρει, 
παρά μόνος ό θεός.

Μέτάφρασις Π Α Υ Λ Ο Υ  Ν ΙΡ Β Α Ν Α

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΙ Α ΓΩ Ν Ε Σ— ΥΠ Ο  ΘΕΜΟΥ ΑΝΝΙΝΟΥ
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ΤΩΝ « Π ΑΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»
ΤΠΟ TOT ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ A Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μ ά& ημα ôéxatov ( ιελενταίον) —  Α ναγέννησις, άν- 
τιγραφική περίοδος, ¿λληνα - ρω μαϊκή π ρ ο σ ω π ο 
γραφία,

Δ ΙΑ  να πβρακολουθήσωμεν τήν τελευταίαν φάσιν 
τής Ελληνικής Πλαστικής άπό χοΰ 150 π .X .,— 400  

μ. X . δτε ή Ε λλάς εύρίσκετο ΰπό τήν κυριαρχίαν τών 
'Ρωμαίων, είναι ανάγκη νά ρίψώμεν εν βλέμμα προς 
τήν Αιωνίαν ΓΙόλιν.

Οί 'Ρωμαίοι, λαός πρακτικός Ικ φύσεως, δέν εξή- 
σκησαν την Τέχνην, τήν οποίαν κατά βάθος περιε- 
φρόνουν· τά άνα ήματά των διά τούς ναούς και τά 
ίερά έπρομηθεύοντο είς παλαιοτάτην εποχήν από των 
Ί υρρηνών, ή τέχνη τών όποιων εύρίσκετο υπό τήν 
άμεσον έπίδρασιν τής Ελληνικής' τά δέ άγάλματα τών 
θεώ ν των καί τούς άνδριαντας τών έξοχων άνδρών 
των, τούς όποιους ΐδρυον έν τή ’Αγορά xil? 'Ρώμη? 
( F oru m  R om an u m  ), κατεσκεύαζον Έλληνες τεχνί- 
ται, οί όποιοι άπό τού 600 π X .  μετέβαινον έκεί πρό^ 
εύρεσιν τύχης.

Ά λ λ ’ δταν οί 'Ρωμαίοι ήλθον είς Ιπικοινωνίαν με 
τήν ώραίαν καί μεγάλην Ελληνικήν Τέχνην, ήρχιααν 
νά Ιλκύωνται ύπ’ αύτής, νά τήν αγαπούν καί νά τήν 
θαυμάζουν ολίγον κατ’ όλίγον μέχρι βαθμού αληθι
νής μανίας.

Ή  πρώτη επικοινωνία των μέ τήν Ελληνικήν Τέ
χνην εγινεν όταν τφ  212 π. X . ¿κυρίευσαν τάς Συρα
κούσας καί τφ  209 π- X .  τόν Τάραντα, καί Ικόμισαν 
ώ ς λάφυρα πολλά άγάλματα έκ τών πόλεων εκείνων, 
μεταξύ τών όποιων τινά ήοαν έργα τού Λυσίππου. 
’Ενώπιον αύτών έμειναν έμβρόντητοι οί ‘Ρωμαίοι, 
ιδίως οί εύγενείς, διά τήν τελειότητα τής τέχνης, διά 
τήν καλλονήν τών μορφών, διά τήν χάριν τής έργα- 
σίας, Μάτην c Κάτων ίδών τόνκίνδυνον τής προσελ- 
κύσεως τών συμπολιτών του ΰπό τών Ιλληνικών καλ
λιτεχνημάτων, έφώναζεν οτι θ ά  τους διαφθείρη ή π ε 
ριέργεια αύτή διά τήν καλλιτεχνίαν ή δΰναμις τής 
δευτέρας ήτο πολύ μεγαλύτερα από τούς λόγους τού 
άλλως τε ελληνομαθούς καί φιλοτέχνου Κάτωνος-

Έ κ το τε έπεκράτηοεν ή συνήθεια ινα κοσμούν οί 
νικηφόροι ύπατοι, στρατηγοί καί αύτοκράτορες 'Ρ ω 
μαίοι τούς θριάμβους των, μεταφέροντες ελληνικά 
αριστουργήματα τής Πλαστικής είς τήν 'Ρώμην.

Τήν πρώτην καλλιτεχνικήν Ιπιδρομήν ύπέστη ή 
Μακεδονία. Ό  Τίτος Κόίντος Φλαμινΐνος τφ  194 π. 
X . νικήσας τούς Μακεδόνας, έφερε τό πρώτρν φορτίον 
αγαλμάτων είς 'Ρώμην· μεταξύ αύτών ύπήρχον πολλά 
τού Λυσίππου πάλιν, τά οποία κατά διαταγήν τού 
Μεγάλου Αλεξάνδρου είχε κατασκευάσει διά τό Δϊον 
καί άλλας πόλεις τής Μακεδονίας ό μέγας άργειοσι- 
κυώνιος διδάσκαλος. ’Ολίγα έτη κατόπιν, τφ  187 π. 
Χ ·, 6 Μάρκος Φούλβιος Νοβιλίωρ κομίζει δευτέραν 
δόσιν αγαλμάτων έκ Μακεδονίας καί κατάγει λαμπρόν 
θρίαμβον δι* αύτών. Έ τ ι  μάλλον πολυάριθμα καί τών 
δύο τούτων ήσαν τά κομισθέντα ΰπό τού Αιμίλιου 
Παύλου τφ  167 π. X . ,  ό  όποιος κατέλυσε τό Μακε
δονικόν βασιλέων* έπί τρεις ημέρας παρήλαυνον διά 
τών όδών τής 'Ρώμης τά θαυμάσια ελληνικά εργα,

μεταξύ τών οποίων ήσαν καί τινα τοΰ Φειδίου. Ή  Μ α
κεδονία δμως δέν εξηντλήθη ούτε μέ τήν αρπαγήν αΰ- 
τήν διότι ό Μέτελλος τφ 146 π. X . κατάγει θρίαμβον  
Ικ Μακεδονίας, άφ’  ου κατέπνιξε τήν τελευταίαν 
ασθενή έπανάστασιν, καί φέρει τετάρτην δόσιν αγαλ
μάτων έξ αύτής, μεταξύ τών όποιων 26  ήσαν τού Λ υ
σίππου μόνον.

Κατόπιν ήλθεν ή σειρά τής κυρίως Ε λλάδος ό  Λεύ- 
κιος Μόμμιος καταλύσας τήν Ελληνικήν ελευθερίαν 
διά τής άλώσεως τής Ιίορίνθου τφ  146 π. X .  ήρπασε 
μόνον Ικ τής πόλεως ταύτης 1000 χαλκούς άνδριάντας 
καί έκόμισεν είς 'Ρώμην. "Ολοι οί ναοί καί τά δημόσια

Δ  η  μ ο σ & έ ν η  ί - —  Μ α ρ μ ά ρ ιν ο ν  ά ν ι ί γ ρ α φ ο ν  κ α τά  
ε ύ  χ α λ κ ο ν ν  πρωτότυπον τον ΙΤολυίύκιου. —  

’Ε θ ν ικ ό ν  Μ ο ν σ ε ΐο ν  ΙΤ εαπόλεω ς.

Σ ο φ ο κ λ ή ς  —  Μ α ρ μ ά ρ ιν ο ν  ά ν ι ί γ ρ α φ ο ν  —  
Μ ο ν σ ε ΐο ν  Λ α τ ε ρ α ν ο ν  έ ν  'Ρ ώ μ η .

κέντρα τής πόλεως εκείνης Ιγέμισαν άπό ελληνικά 
αριστουργήματα καί ήρχισαν νά διανέμωνται είς τάς 
έπαρχίας της ’ Ιταλίας τά πλεονάζοντα. Έ τέραν λεη 
λασίαν, τεραστίαν κατ’  αριθμόν. έξετέλ^σεν ό  Σύλλας 
τφ 86  π X . ,  άπογυμνώσας έκ τών αρίστων έργων 
τήν ’Ολυμπίαν Ιδίως, τούς Δελφούς καί τήν ’Επίδαυ
ρον. Μ ετά τινα έτη κομίζει είς 'Ρώμην καί ό  πολύς 
Πομπήϊος δχι δλίγα ελληνικά καλλιτεχνήματα διά νά 
κοσμήση τόν θρίαμβόν του.

"Επειτα ήλθεν η σειρά τών νήσων τής Ελλάδος, 
τής Μ ; ’Ασίας καί τής Αίγύπτου Τ φ  1§3 π. X .  δ 
ελεεινός βασιλεύς τής Περγάμου "Ατταλος ό  Γ '  έδώ- 
ρησε τό βασίλειόν του είς τούς Ρωμαίους, οί όποιοι 
πραγματοποιούντες τήν δωρεάν άπεγύμνωσαν τήν 
ώρα,ίαν εκείνην βασιλίδα πόλιν τής καλλιτεχνίας* τό 
ΜουσεΤ,ον τής Περγάμου, δπου οί φιλότεχνοι Ά ττα  
λεΐδαι είχον συναθροίσει πλείστα άριστουργήματα 
τών καλλιτεχνικών σχολών καί περιόδων τής τέχνης, 
είς πρωτότυπα καί αντίγραφα, μετεκομίσθη είς τήν 
'Ρώμην Τ φ  43 π. X . κυριεύεται ή 'Ρόδος ΰπό τοΰ 
Κασίου καί κομίζονται οί καλλιτεχνικοί θησαυροί 
της είς ‘Ρώμην. Τ φ  30  π  X  καταλύεται τό βασί- 
λειον τών Πτολεμαίων, ό δέ Καϊσαρ Όκταβιανός  
Αύγουστος κοσμεί τόν θρίαμβόν του μέ τά καλλιτε
χνήματα τής 1 Αλεξανδρείας καί άλλων ‘Ελληνικών 
πόλεων, αί όποΐαι είχον συμμαχήσει μέ τόν ’Αντώνιον.

Έ κ το τε κατήντησε πλέον συρμός, ΐνα κάθε ύπατος, 
στρατηγός, αύτοκράτωρ περιοδεύων άνά τήν Ελλη
νικήν ’Ανατολήν, άφαιρή όσα έργα Ινόμιζεν άξια 
λόγου καί τά κομίζη είς τήν 'Ροιμην. Μετά πολλάς 
συλήσεις Ικ  τών οποίων σημαντικότερα ΰπήρξε τού 
Νέρωνος, έκτελεϊται καί ή τελευταία ΰπό τού Μεγά
λου Κωνσταντίνου τφ  332 μ. X . ,  έκτοτε δέ άρχίζει

Α ι σ χ ί ν η ς .  — Μ α ρ μ ά ρ ι ν ο ν  ά ν ι ί γ ρ α φ ο ν . —  
Έ & ν ι χ ό ν  Μ ο ν σ ε ΐ ο ν  Ν ε α π ά λ ε ω ς .

δχι πλέον άρπαγή άλλά καταστροφή τών άρχαίων 
μνημείων, έ ν  Ίταλίφ  μέν ΰπό τών είσβαλλόντων Ικά- 
στοτε βαρβάρων, έ ν  τή Ελληνική δέ ’Ανατολή καί 
ΰπ’ αύτών καί ιδίως ΰπό τών Χριστιανών, δοθεντος 
τού συνθήματος επωήμως ΰπό Θεοδοσίου τού Μεγά
λου όλίγον πρό του 400 μ. X .

’Εκτός τών ¿ιζιαήμων τρόπον τινά συλήσεων τού
των έχομεν ταυτοχρόνως πολλάς άλλας ίό ιω ιιχάς· ή 
πρός τήν Ελληνικήν καλλιτεχνίαν αγάπη τώ ν ‘ Ρ ω 
μαίων μετά τάς πρώτας έκ Μακεδονίας συγκομιδάς 
μετατρέπεται είς μανίαν, και ό μικρότερος δέ ρω 
μαίος πολίτης θεωρεί ώς ζήτημα στοιχειώδους κα
λαισθησίας καί απαραιτήτου έπιδείξεως νά έχη είς 
τήν οικίαν του και τήν έπαυλίν του ‘Ελληνικά άγάλ 
ματα. "Ενεκα τής τάσεως ταύτης έσχηματίζοντο 
έταιρεΐαι καί διωργανοΰντο είδικαί άποστολαί πρός 
αρπαγήν ή άγοράν αγαλμάτων έξ όλης τής Ελλάδος-

’Λλλ’  ή συγκομιδή θέν ήτο έπαρκής καί. ήρχισαν 
νά ζητούν αντίγραφα  τών περίφημων έργων τών με
γάλων καλλιτεχνών· οί καλοί Αντιγράφεις εδρισκον 
τήν τύχην των έν ‘ Ρώμη· αλλά καί δσοι Ιμενον έν 
‘Ελλάδι έστελλον τά έργα των πρός πώλησιν είς τήν 
’Ιταλίαν, δπου τά άνέμενον εύπρόσδεκτοι άγοραί. Καί 
έβλεπέ τις καθ’  δλην τήν περίοδον 500 καί πλέον 
ετών 194 π . X .  — 332 μ. X . )  νά διασχίζουν τήν Μ ε
σόγειον πλοία φορτωμένα μέ τό περίεργον αύτό 
προϊόν τών αγαλμάτων καί μέ διεύθννσιν πρός τήν 
’ Ιταλίαν, δπως σήμερον βλέπει τά πλοία μέ τά  ποι
κίλα φορτία των από ύλας καθημερινής ιδίως κατα- 
ναλώσεως καί σωματικής εΰμαρείας, νά αύλακώνσυν 
τήν αίωνίαν θάλασσαν.

Εννοείται ότι πλείστα ναυάγια συνέβαινον καί 
τότε μέ τά ατελέστερα μάλιστα μέσα τής αυγκοινιφ
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Α  ν  χ ί ν  ο  ο ς. — Μ αρμάρινο* π ρ ω τό τυ π ο ν  κατά  
μίμηαιν Σργον τίνος  τον ΣΙολυκλείχον . —  

Ε θνικ όν  Μ ουοεΐον Ν εαπόλεως.

νιας τινά αναφέρουν οί αρχαίοι "Ε ν, έκ τών μή ανα- 
φερομένων βεβαίως, είναι καί τό γενόμενον εις την 
θάλασσαν τών ’ Αντικυθήρων, το δποίον χρονολογικώς 
ώρισαν μεταξύ τού 50 π. X - καί 50  (ΐ. X . οί κ. κ. Α. 
2 .  ’Αρβανιτόπουλος καί Β . Στάης επί τή βάσει Επι
γραφών τινω ν τούτο βεβαιούται σήμερον^ διά τής 
άναγνώοεως χρονολογίας τινός έπί του εύρεθέντος 
πλανηταρίου μηχανήματος τοϋ ναυαγήσαντος πλοίου.

Ή  «νιιγραφική  αύτή περίοίος αποτελεί μίαν φάσιν 
τής άναγεννήοεω ί τής 'Ελληνικής Τέχνης. Τούτο του
λάχιστον ιό καλόν εΧχον αί άρπαγαί, ότι μετωχέτευ- 
σαν εις την Δύσιν τό καλλιτεχνικόν αίσθημα καί τό 
έρρίζωσαν έκεϊ πολύ βαθέως, καί δτι διά τών πολλών 
αντιγράφων έπέτρεψαν εις ημάς σήμερον νά λάβωμεν 
ιδέαν τής αρχαίας τέχνης. Τήν άλλην φάσιν αποτε
λούν οί μεταπλασμοί ύπό τών καλλιτεχνών έργων 
αρχαιότερων· μέ όλιγας δηλ. μεταβολάς τών χειρών, 
τής κεφαλής ή τών ποδών άγάλματος τού Φειδίου η 
τού Πολυκλείτου, του Σκόπα, τού Πραξιτέλους ή

τού Λυσίππου, παρουσίαζον τότε οί τεχνίται καί εν 
νέον δήθεν έργον. καί τό έπώλουν αδρότατα ώ ς νέον 
δημιούργημα.

Περί νέας δημιουργίας καί έμπνεύσεως ούτε λόγος 
δεν δύναται νά γίνη. καθ’ δλην τήν περίοδον αΰτήν 
τών 500 ετών. Έ ν  τούτοις Ιμορφώθησαν σχολαί ψευ- 
τοδημιουργών, ή Νεοαττική  καί ή Πααιτελική, εχουσαι 
καί αί δυο αντιπροσώπους καί έν τή Ελληνική ’Ανα
τολή καί έν Ίταλίφ.

Ή  Νεοαττική σχολή έπήγασεν έκ τώ ν  ’Α θη ν ώ ν  εί- 
δομεν δτι οί διάδοχοι τού Πραξιτέλους μετέπλαττον 
τά Ιργα του καί τά έπώλουν ώς νέα' τάς αύτάς τάσεις 
έδειξαν καί αί κατά τήν Β ' καί Α ' π. X .  εκατονταε
τηρίδα καλλιτεχνικοί οίκογένειαι άφ’ ένός μέν του 
Ε ΰβ ονλ ίθον-Ε ϋχειρος , άφ ’ ετέρου δέ το'· Τ ιμάρχου- 
Τιμαρχίδον , έκ τών όποιων έσώΟησαν έν τφ  Έ θνικφ  
ήμών Μουσείφ καί έργα τινά καί πολλαί έπιγραφαι. 
Καί ούτοι μέν είναι έκλεκτικοί κλασικισταί' οί δέ 
όμόφρονές των έν Ίταλίρ. αντιγράφουν τά^έπίτηδες 
άρχαίζοντα έργα τού Καλλίμαχου, τά όποία έχουν έμ· 
φασιν αρχαϊκήν έξεζητημένην, Τ ό έπιτετηδευμένον 
αύτό ύφος τών Νεοαττικών ονομάζεται άρχαϊστικάν 
ύφ ος  _ _

Ή  δέ Πασιτελική Σχολή ελαρε το ονομα^ εκ του 
μεγάλου αντιπροσώπου αυτής Π αοιτέλους, ο  οποίος 
έδρασε μεταξύ 89  καί 63 π. X -, συνέγραφε πεντάτο
μον εργον, άπολεσθέν, δπου περιέγραφε πάντα τά  
έν τφ  κόσμφ καλλιτεχνήματα καί άπέθανε σπαρα- 
χθείς ύπό πάνθηρος τού όποιου έμελέια^τάς κινή
σεις καί τάς μετέγραφεν εις πρόπλασμα. Ή  σχολή 
αΰιη έν άντιθέσει πρός τούς Νεοαττικούς άντέγραφεν 
έργα τής Άργειοσικυωνίας Σχολής τών πρό τού Π ο
λυκλείτου καλλιτεχνών (500 —450 π Χ )

’Ιδίως δμως ηΰδοκίμησεν ή προσωπογραφία κατά 
τήν εποχήν ταύτην· είδομεν δτι ή άρχή τού είδους 
τούτου τής τέχνης οφείλεται εις τόν Λύσιππον. Και 
ό μέγας μέν οΰτος καλλιτέχνης δέν παρίστανε μέ 
όλως δουλικήν μίμησιν τούς ανθρώπους, άλλ’ οί διά
δοχοί του καί οί μιμηταί ίω ν  ’Αθηναίοι παρίστανον 
αύτούς όπως ήσαν ή κατά φαντασίαν, άν δέν είχον 
αύτούς τούς ίδιους ένώπιόν των.

Έ κ  τής πρώτης περιόδου τής προσωπογραφίας, ή 
όποία κεΐται έντός του Δ ' καί Γ  . π. X  αίώνος_ έχο- 
μεν άντίγραφα έκ τώ ν αγαλμάτων πολλών φιλοσόφων, 
ποιητών, ρητόρων, βασιλέων, ηγεμόνων από τού 
Ό μηρου μέχρι τών Διαδόχων τού Μεγάλου ’ Αλεξάν
δρου. Τού Σ οφ οχλέονς  ιδίως έσώθη ώραΐον αντίγρα- 
φον έν Λατερανφ τής 'Ρ ώ μης ή ωραία καί γλυκεία, 
όσον εύγενής καί άγαθή φυσιογνωμία τού ποιητού 
διακρίνεται, πολύ διάφορος άπό τήν σκεπτικήν και 
βαρεϊαν, δσον ύψηλήν κΟΤί μεγάλην φυσιογνωμίαν του 
Εύριπίδου'. Επίσης έσώθησαν αντίγραφα τών μορ
φών τού Δημοο& ένονς καί του αντιπάλου του Α Ισ χ ίνο ν  
τού Δημοσθένους κατεσκεύασαν οί ’Αθηναίοι χαλκούν 
ανδριάντα κατά_ τό 287 π X . ,  εργον τού Πολυευκτοιτ 
τότε ίσως κατε’σκευάσθη καί τοϋ Λίσχίγου. Έ ν  τφ  
Έ θνικφ  Μουσείφ εχομεν κεφαλήν Ι ξ  άνδριάντος του 
Δημοσθένους. Τ ό πρόσωπόν του πλήρες φυιίδων καί 
έντάσεως δεικνύει άνυπόμονον, δραστήριώτατον, πο
λυάσχολου καί άπότομον άνδρα, ό  οποίος σύρεται 
ύπό ακράτου φιλοδοξίας καί αγωνίζεται μέ αύτοθυ· 
σίαν υπέρ έπικρατήσεως μεγάλων ίδεωδών._ Τούναν- 
τίον ή φυσιογνωμία τού Αίσχίνου δεικνύει άνθρωπον 
ήρεμοι·, αγαθόν, φροντίζοντα μάλλον^ δια τόν εαυτόν 
του, εύγενών διαθέσεων, όλίγσν άδιάφορον διά τήν 
εκβασιν τών πραγμάτων καί ούχί είς τήν δράσιν καί 
αυτοθυσίαν άλλ’ είς τήν ησυχίαν άποδίδοντα τά πάντα.

Νέον έδαφος εύρεν ή προσωπογραφία_ είς τους 
μετ’  ’Αλέξανδρον βασιλείς καί ηγεμόνας^ καί περισσό
τερον είς τήν εποχήν τών 'Ρωμαίων αύτοκρατόρων, 
οί όποιοι έπέβαλλον είς δλας τάς πόλεις νά κατα
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σκευάζουν ανδριάντας αύτών καί τής αύτοκρατορικής 
οικογένειας. Ό ς  έκ τούτου λαμβάνει ιδιαίτερον χαρα- 
κτήρα ή προσωπογραφία τότε ώς κλάδος τής Πλαστι
κής αυτοτελής. Πολυάριθμα αγάλματα οφζονται έκ 
τών προσωπογραφιών τούτων

Μεταξύ αύτών έξέχει ή μορφή τοϋ ώραίου έκείνου 
έκ Βιθυνίας νεανίου Ά νχ ιν ό ο ν , τόν οποίον τόσον ήγά- 
πησε διά τήν αυτοθυσίαν του ό αύτοκράτωρ Ά δ ρ ια - 
νος (117 -1 3 4  μ. X.). Διότι κατά τινα χρησμόν θ ά  πα- 
ρετεινετο ή ζω ή τοΰ Άδριανοϋ, άν τις τών άγαπητο- 
τέρων του φίλων έθυσιάζετο' καί ό Άντίνοος έθυσιά- 
σθη κρυφίως διά τούτο, ό δέ Ά δριανός διέταξε νά 
τιμηθή ώ ς Θεός ΰφ’  όλου τοϋ κόσμου Πολυάριθμα  
αγάλματα τού ’Αντινόου σφζονται παριστώντα αύτόν 
καί ώς Έρμήν, Διόνυσον, ’Απόλλωνα κλ.. δέν υπάρχει 
δε Μουσείου, τό οποίον νά μή έχη μίαν ή περισσότε
ρός εικόνας του εσχάτως άνεκαλύφθη έν Δελφοί; 
θαυμάσιου άγαλμα Άντινόου.

Τοιαύτη ήτο ή έξάσκησις της Τέχνης έν τή Δύσει· 
ή ’Λΐ'ατολή έξακολουθεί μέν νά εργάζεται, άλλ’ εΐχεν 
άπορροφηύή ύπό τής 'Ρώ μης. Αί ’Λθήναι κατήντη- 
σαν κατά τόν Α '. αιώνα π. X . καί κατόπιν έπαρχιακή 
πόλις ζώ σα μέ τό παρελθόν της· πλεϊστοι περιηγηιαί 
τήν έπεσκέπτονται διά τούς ένδοξους τόπους καί τά  
μνημεία της. Ή  Πελοπόννησος έχει παρακμάσει έτι 
μάλλον, μόνον δε ή Δήλος έπί τινας αιώνας ύψοΰται 
μέ έκτακτον άκμήν ένεκα τής θέσεώ ς της ώς ναυτι
κού σταθμού μεταξύ Δύσεως καί ’Ανατολής. Πολυά
ριθμοι προστρέχουν εκεί έκ πόσης φυλής ένεκα τού 
έμπορίου, πλεϊστοι δέ καλλιχέχναι εργάζονται ζωηρώς  
καί μέ νέαν δύναμιν. Τήν Δήλον αί θαυμάσιοι άνα- 
σκαφαί τών Γάλλων, όφειλόμεναι είς ^ήν γενναιο
δωρίαν τοΰ ^κόμιτος Λούμπα, μας παρουσίασαν ώς 
νέαν Πομπηίαν. ’Αποτελούν δέ αί άνσσκαφαί τής 
Δήλου μετά τών Δελφών επιστημονικόν στέφανον δό- 
ξη? τής Γαλλικής Ιπιστήμης, έφάμιλλον πρός τόν 
κερδηθέντα ύπό τών Γερμανών διά τών άνασκαφών 
τής ’Ολυμπίας καί τής Περγάμου. Ε ίς τάς νήσους καί 
τήν Μ Ά σία ν  ^εξακολουθεί επίσης ποιά τις καλλι
τεχνική δρασις εχουσα πάντοτε χαρακτήρα τήν θεα
τρικήν καλαισθησίαν.

Ό  γενικός χαράκτήρ τής περιόδου ταύτης είναι 
παραγωγή τεραστίακαί ανυπέρβλητος είς ποσόν, ασή
μαντος εις ποιόν καί νέαν δημιουργίαν. Τ ό πνεύμα 
τού κόσμου έστείρευσε πλέον, διότι πάντα τά καλλιτε
χνικά προβλήματα άπό πάσης άπόψεως έλυσε καί 
έξή-ντλησεν ή Ελληνική Τέχνη άπό τού , Αγελάδα μέ
χρι τών Περγαμηνών. Έ κ τοτε μόνον αίωνίαν άνα- 
γεννησιν διά τών 'Ρωμαίων καί τοΰ Μεσαίωνος μέχρι 
σήμερον καί ίσως μέχρι συντέλειας τών αιώνων θά  
σημειώνη ώ ς πρός τήν Πλαστικήν ή άνθρωπίνη Ιστορία. 
Τ ό δώρον, τό όποιον ή Ε λλ ά ς έχάρισεν είς τόν κό- 
σμον, η Πλαστική, θ ά  παραμένη πάντοτε ώς κοινόν 
κτήμα τής άνθρωπότητος, τοϋ όποιου άνώτερον δέν 
είναι δυνατόν νά προσφέρη άλλος λαός.

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Ζ Ω Η
Έ ρ μ ο ν α  « Α ργώ *.

Ο κ. "Ερμονας πού δευτέραν ήδη φοράν παρου - 
σιάζει τόν ποιητικόν έαυτόν του εμπρός είς τόν 

καθρέπτην τού βιβλίου καί τής κοινής γνώμης, είν’ 
ενας άνθρωπος μέ τάλαντον άναμφισβήτητον.

Ί σ ω ς  είνε δύσκολον— μάλλον αδύνατον— νά χω
ρίση κανείς τό βάθος άπό τήν έπιφάνειαν είς ένα 
εργον τέχνης Ν ά  συγχωνεύωμεν τό βάθος καί τήν 
επιφάνειαν ύπήρξε τό παράγγελμα τού ποιητού έκεί
νου πού τόσον είνε μεγάλος καί τόσον όλίγον τόν γνω
ρίζουν. Β άθος καί επιφάνεια, σκέψις καί μορφή,

γλώσσα καί ύφος είνε τόσον άλληλένδετα, τόσον «ένα» 
ώστε πρέπει νά είνε κανεΐί έντελώς «άγευστος παι
δείας» διά νά λέγη ότι τό δείνα βιβλίου έχει «ιδέας», 
άλλά δέν έχει «μορφήν». Δ ι’ αυτόν τόν λόγον καί 
διά τού ; ύπερθεματισμούς τού γλωσσικού του τρόπου 
ό κ. Έ ρμονας, ένας άπό τούς πλουσιώτερα προικι
σμένους ποιητάς μας — τούς νεωτέρους —  είνε καί θ ά  
είνε απλησίαστος άπό τό ολιγάριθμου νεοελληνικόν 
δημόσιον πού διαβάζει στίχους.

Τ ό τάλαντον τοΰ ποιητού τής «’Αργούς» ένα πλατύ 
έπικολυρικόν τάλαντον έκχυνόμενον είς δεκατετρά
στιχα πού άν είχαν τήν ρίμαν θ ά ή σ α ν  σονέττα— διότι 
ή ρίμα είνε τό ούσιώδες γνώρισμα τοϋ σονέιτου άπό 
τόν Δάντην είς τόν Σαίξπηρ, τόν Γκαϊτε καί ιόν 
J osé  M aria de H eréd ia— τάλαντον ζωγραφικόν, άξί- 
ζει με το παραπανω τήν προσοχήν μα ς. Τάλαντον 
άνόμοιον καί άνισον. Τάλαντον σονεττογρά^ου.

Τ ά  δεκατετράσιιχ’ αύτό —  άπό τά όποια ελειφεν ή 
ρίμα διά νά οίκονομηθή ή νε ό χ ε υ χ χ ο ς  γραμματική, 
ενθυμίζουν τήν σονεττογραφίαν τών Γάλλων Παρνα- 
σικών καί συμβολικών. Ίσω ς όχι διότι είν’ Ιπηρεα- 
σμένος άπ’ αύτούς ό  νέος ποιητής, άλλά διότι έχει 
ψυχήν άνάλογον. Καί ώρισμένως ή νεοελληνική ποίη- 
σις θ ά  Ικέρδιζε έναν τίτλον άκόμη, άν ό ποιητής 
έσυλλογίζετο περισσότερον τόν ποιητήν κ ’ ¿λησμο
νούσε δι όλίγον καιρόν ή διά παντός ιόν γραμματι
κόν. Λύτό θ ά  ή τον ά ν έ β α ο μ α  τού ταλάνιου του. Καί 
τού τό εύχόμεθα ολόψυχα

A . Κ

Γ ε ρ μ α ν ικ ή  φ ιλ ο λ ο γ ία  : Δ ύ ο  νειόχερα  μ υ θ ισ τ ο ρ ή μ α τ α .

ΤΟ  κοινωνικόν μυθιστόρημα είς τήν Γερμανίαν άπο· 
τελεί, παραλλήλως μέ τό κοινωνικόν δράμα, τήν 

κυριωτέραν φιλολογικήν παραγωγήν τών τελευταίων 
χρόνων. Ό  λυρισμός, τό φιλοσοφικόν, καθώς καί τό 
ίστορικόν μυθιστόρημα, άκόμη δέ καί τό άλλοτε χα
ρακτηριστικόν τής γερμανικής φιλολογίας μυθιστό 
ρημα τών εθνικών τύπων εύρίσκονται είς δευτέραν 
μοίραν.

Τ ά  τελευταίως περισσότερον άναγνωσθέντα είς τήν 
Γερμανίαν μυθιστορήματα είναι τό « H illigen lei » του 
Γουσταύου Φρένσσεν καί ¿ ό  κόμης U d o  B o d o  » τού 
βαρώνου Σχίλτ, καί τά δύο περιγράφοντα κοινωνικά; 
πλιιγάς καί άσχολούμενα μέ τά κοινωνικά Ιδεώδη 
ή ακριβέστερου, ύπερασπιζομενα τάς βλέψεις καί τά 
δίκαια τών λαϊκών τάξεων.

Είναι φανερόν ότι βάσεις τόσον συγκεκριμένοι καί 
συνθήκαι τόσον στεναί δέν άφήνουν ν’  άναπτυχθή δλη 
ή πλαστικότης καί ή Ιμπνευσις καί ή δημιουργικότης, 
πού χαρακτηρίζουν τά μεγάλα έργα τής τέχνης. Διότι 
ή έξέτασις τών κοινωνικών προβλημάτων καί ή ύπε- 
ράσπισις τών λαϊκών δικαιωμάτων φορτώνουν μέ συ- 
νειθισμένην κοινωνιολογικήν σκέψιν κάθε πλαστικό
τητα καί φέρουν τήν έμπνευσιν είς ρητορικήν « Ή  
τέχνη δέν πρέπει ν ’ άποβλέπη είς τίποτε άλλο παρά 
είς τήν τέχνην» όπως είπεν ώραϊα ό  Taine.

Τό H illin gelei ( ίερά γή ι είναι ό γενέθλιος τόπος 
καί ή χώρα είς τήν οποίαν άποβλέπει μέ πόθον ό 
ήρως τού μυθιστορήματος τοΰ Φρενσσεν, ό  Κάϊ Ζάνς, 
υίός ταπεινού εργάτου, διελθών τήν παιδικήν του ηλι
κίαν μέ στέρησιν καί μέ αθλιότητα είς τό πατρικόν 
του σπίτι. Παιδί ό Ζάνς ήτο έρμαιον ρεμβασμών καί 
είχε δίψαν Ιδανικών εύτυχίας καί άγαθότητος Νέος 
έπειτα ήγάπησε τήν θάλασσαν, έγινε ναύτης- άλλά καί 
πάλιν ζω ή  του έπέρασε ταραχώδης καί ανωφελής. 
Έ ω ς  οΰ άποκτών σιγά · σιγά μόρφωσιν έζήτησε την 
πραγματοποίησιν τών ιδανικών του είς τήν πίστιν καί 
έγινε έπί τέλους θεολόγος είς τό * νμβούργον μέχρι 
τού θανάτου αύτοϋ.

Ά π ό  τά αλλα πρόσωπα τοΰ μυθιστορήματος μερικά
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Αποβλέπουν μόνον εις την άπόκτησιν τού χρήματος, 
οπω^ ό δήμαρχος τού τόπου, όπου ό Κάνς έγεννήθη, 
και ο  Τζάρη Ντούζενσεν μεταχειριζόμενοι κάθε μέσον, 
Ακόμη καί δολιότητα και κλοπήν, πρός επιτυχίαν τού 
σκοπού των. "Α λλα πρόσωπα πάλιν στερημένα συστη
ματικότητας καί ίσιος δυνάμεως ιίναι ενθουσιώδεις 
ΰποστηρικταί τής κοινωνικής ίσότητος. Έ ξ  αντιθέτου 
δέ υπάρχουν οί ισχυροί, ώς τούς άποκαλεΐ ό  συγγρα- 
ψεύς, οί όποιοι βασίζουν τά πάντα επί τής ατομικής 
δράσεως, καί τήν ηθικήν αυτήν άκόμη καί τήν δικαιο
σύνην. ’Από τούς δυνατούς αύτούς είναι αί δύο θυγα
τέρες τού διευθυντού τού σχολείου, ή  Ά ν ν α  καν ή 
Χέϊνκε καθώς καί ό  αδελφός τών Πιέτ.

Μέσα εις τοιούτον περιβάλλον πλησίον τής θαλάσ
σης, ή όποια κάποτε είναι ήμερη καί συνήθως κακή 
καί άγρια, εξελίσσεται ή ανήσυχη ζωή τού Κ αί Ζάνς, 
άρρωστη άπό επιθυμίας καί ανεκπλήρωτα ιδανικά. 
—  Ά π ό  μικρός αηδιάζει ό  Κάνς τό περιβάλλον αύτό, 
έως ού άποκτρ δισταγμούς εναντίον τών ανθρώπων 
καί καταφεύγει είς τήν θάλασσαν — γίνεται διά τρία 
έτη ναύτης μαζί με τόν Πιέτ, τόν υιόν τού διδασκά
λου. Ά λ λ ά  καί είς τήν θάλασσαν τόν καταδιώκει αμεί
λικτα ή άθλιότης ή μάλλον ανευρίσκει αύτός τήν 
άθλιοτητα μέσα εις τήν μικρόν κοινωνίαν, ή όποία 
αποτελεί τό πλήρωμα του πλοίου. —  Έ π ί τέλους επι
στρέφει καί πάλιν είς τήν γην, ανάπηρος μάλιστα —  
άπό εν δυστύχημα έχασεν ώ ς  ναύτης τό  χέρι του -  καί 
γίνεται σπουδαστής τής θεολογίας Ά λ λ ’  ό άγων τής 
ψ^Χής δέν τόν εγκαταλείπει. Είναι άπό τάςΰπάρξεις, 
αί όποίαι φέρουν είς τά μύχια τής ύποστοίσεώς των 
τήν πάλην καί τήν διαστασιν πρός τήν πραγματικό
τητα καί πρός τάς πεζότητας τής ζω ή ς Ό  πόθος του 
πρός ευτυχίαν τής άνθρωπότητος αυξάνει όλονέν καί 
είς έπίμετρον άλλος ποθος — ή άγάπη του διά τήν 
Χέϊνκε —  γεννάται είς τήν ψυχήν του. Ή  άγάπη του 
αύτή, μικρά καί άπροσδιόριστη είς τήν αρχήν, μεγα- 
λόνει βαθμηδόν μυστηριωδώς ώστε νά καταλάβη τό 
μεγαλήτερον μέρος τής ΰπάρξεώς του. Ά λ λ ά  καί πά
λιν δέν φθάνει ή άγάπη του αύτή νά δώση σκοπόν 
είς τήν ζω ήν του καί ν ’ Απόκρυψη άπό τών βλεμμά- 
του τάς κοινωνικός αθλιότητας. ’Ονειροπολεί νά ύπάγη 
άλλου, είς μεγαλήτερον κύκλον δράσεως, είς τό Βερο- 
λϊνον, διά νά ζητήση έκεΐ τήν πραγματικήν ψυχήν τού 
λαού. Συντρίβεται τοιουτοτρόπως είς ψυχικόν αγώνα 
χωρίς σκοπόν πρακτικόν καί χωρίς ωφέλειαν. Ό  τό
πος τής γεννήσεώς του έχει ύποστή συμφοράς. Ό  
Ντούζενσεν, ό χρηματολάτρης, άφοϋ προσείλκυσε τά  
χρήματα τού κόσμου μέ ωραίας ύποσχέσεις χρεοκοπεί. 
Ούτε αύτός καν αυτε όσοι τόν ήκολούθησαν ¿πραγμα
τοποίησαν τό ιδανικόν των « Ο ί  άνθρωποι είναι τρελ- 
λοί— λέγει ό Κ άϊ Ζάνς Κανένας τους δέν ήμπορεί 
νά όδηγηθή μόνος του χωρίς νάναυαγήση».

Τότε ή. Χέϊνκε αναλαμβάνει νά τόν άνεγείρη. Τόν 
παρηγορεΐ καί τού δίδει θάρρος. Ά λ λ ά  τήν στιγμήν 
πού αρχίζει αύτός νά έπανέρχεται είς τήν δύναμιν τής 
ζωής καί εξομολογείται είς τήν Χέϊνκε τήν αγάπην 
του. άλλη μεγαλητέρα όλων τών προηγουμένων άπο- 
γοήτευσις τόν κολαφίζει Ή  Χέϊνκε άγαπά άλλον καί 
τού τό λέγει με άγαθότητα άλλά καί μέ άμείλικτον 
ειλικρίνειαν

Μόνος μετά ιήν θλιβερόν άποκάλυψιν μέσα είς τό 
μικρόν δωμάτιόν του παραδίδεται είς τήν άπελπισίαν. 
Ά λ λ ά  κάποια φωνή άπό τά μύχια τής ψυχής του, 
φωνή γεμάτη άγαθότητα τόν συνεφέρει. « Πιστεύεις 
λοιπόν —  λέγει ή φωνή —  ότι μέ μειδίαμα είς τά χείλη 
θ ά  ήμπορούσες νά διηγηθής είς τούς άλλους τήν ζωήν 
τού ιω τ ή ρ ο ς ;»

Ό  Κάϊ Ζάνς Ικλαυσε, συνήλθε καί άρχισε νά γράψη 
τήν ιστορίαν τού Ί*ρ ού . Και μία παρένθεσις τοιουτο
τρόπως αρχίζει, που Αποτελεί τό έν  πέμπτον τού δλου 
βιβλίου. Είναι ή περιγραφή τής άνθρωπότητος πρό

τού Ίησσοΰ, έπειτα ή γέννησίς του, ή ιστορία τού 
Χριστιανισμού καί ή σημερινή καταστασίς του. Τ ε 
λειώνει ή παρένθεσις αύτή μέ περίληψιν τών συμπε
ρασμάτων' τής σημερινής έλευθέρας σκέψεως. πού 
παρουσιάζουν τόν Ίησοϋν ώς άνθρωπον, άλλά τόν 
καλήτερον καί τόν ύπέρτερον όλων τών Ανθρώπων. 
—  Μετά τό εργον του αύτό ό Κάϊ Ζάνς Αποθνήσκει 
είς τήν πατρίδα του, κατόπιν ενός ταξειδίου του εις 
’Αφρικήν, ήτοι κατόπιν νέας απόπειρας αυτού πρός 
διδασκαλίαν τής άγαθότητος καίπραγματοποίησιν τής 
εύτυχίας. Καί αποθνήσκει μέ ανέφικτους τάς δύο άγά- 
πας του —  τήν αγάπην τής Χέϊνκε καί τήν αγάπην τής 
άνθρωπότητος.

***
« Ό  κόμης U d o Bodo -> τό εργον τού βαρώνου 

Σχίλτ, πού άνεφέραμεν άνωτέρω είναι καί αύτό κ οι
νωνικόν καί ρέπει περισσότερον είς τήν σάτυραν παρά 
είς τόν λυρισμόν. Φέρει δηλαδή τόν αύτόν χαρακτήρα 
μέ τά προηγούμενα έργα τού συγγραφέώς που χαρα
κτηρίζουν καί σατυρίζουν τήν πλουτοκρατίαν καί τόν 
στρατόν. Αύτήν τήν φοράν ή σάτυρα τού συγγραφέώς 
μαστιγόνει τήν τάξιν τών εύγενών. —  ‘Ο  ήρως τού έρ
γου, ό  U d o  B odo είναι μόνος απόγονος πολύ παλαιός 
καί πολύ εύγενούς οικογένειας. Ή  μητέρα του άπέ- 
θανε κατά τήν γέννησίν του καί ό πατέρας του, άνθρω
πος στενοκέφαλος, σχεδόν ήλίθιος, παρουσιάζων Ιν 
τούτοις όλο. τά εξωτερικά γνωρίσματα τής λεγάμενης 
σοβαρότητος, καταγίνεται νά έπιστατή τά κτήματά του 
νά καπνίζη καλά καί νά συνεχίζη τόν χρονογράφον 
τής οικογένειας του. Αύτός προορίζει τόν υίόν του 
δι’  υπουργόν, άλλά δέν νομίζει άναγκαΐον πρός τούτο 
νά τού δώσή πραγματικήν μόρφωσιν. « Δέν εχομεν 
ανάγκην —  λέγει —  τών νέων γνώσεων. Δέν ήμποροϋ- 
μεν νά γίνωμεν (ήμεϊς οί εύγενεϊς) περισσότερον 
άφ’  ότι είμεθα. Πρέπει πρώτον νά φροντίζωμεν πώς 
νά διατηρώμεν τήν άπόστασιν, ποΰ μας.χωρίζει άπό 
τόν λαόν».

Ά λ λ ά  καί ό  U d o B odo καθ’ εαυτόν είναι ανεπί
δεκτος μυρφώσεως πραγματικής Δέν κατορθώνει ν ά . 
λάβη τό απολυτήριον του Γυμνασίου καί μή δυνάμε- 
νος νά Ιπιδοθή ένεκα τούτου είς επιστημονικός σπου- 
δάς. καταφεύγει εις τόν στρατόν. Είσάγεται είς στρα
τιωτικήν Σχολήν, όπου συναναστρεφόμενος ένεκα τού 
τίτλου του μέ τούς εύγενεϊς γίνεται φίλος ένός πρίγ- 
κηπος συσπουδαστοϋ χάρις είς τάς ηλιθίους άστειο- 
λογίας του καί τούς επιτηδευμένους τρόπους του. Τ ά  
προσόντα αύτά κάμνουν να έκληφθή μεταξύ τού κύ
κλου τών άλλων εύγενών ώς νέος ευφυής. Καί τοιου
τοτρόπως άμα έγινεν Ανθυπολοχαγός, δκορίσθη καί 
υπασπιστής τούπρίγκηπος, τού φίλου του, ό  όποιος έν 
τφ μεταξύ άνήλθεν είς τόν'πατρικόν θρόνον.

’ Εν τούτοις ό πατήρ του άποθνήσκει καί αύτός κλη
ρονομεί τόν τίτλον τού κόμητος. Νομίζει τότε ότι ή 
θέσις του ώ ς ύπασπιστού είναι ταπεινωτική καί ζητεί 
άπό τόν πρίγκηπα προστάτην του κάποιαν προαγω
γήν. Τότε μόνον ό πρίγκηψ άνακαλύπτει τήν κουφό
τητα καί τήν εύήθειάν του Ά λ λ ’  έπειδή πρόκειται 
περί εύγενούς τόν άπομακρύνει μέν, τόν στέλλει όμως  
μέ καλάς συστάσεις είς έν σύνταγμα. Έ κεΐ τόν θ ε ω 
ρούν ώς εΰνοούμενον τού πρίγκηπος καί τοιουτοτρό
πως οί ανώτεροι του, άκόμη καί οί σοβαρώτεροι άπο- 
φεύγουν νά τόν χαρακτηρίσουν κακώς. Ά λ λ ά  διά νά 
τόν θέσουν κατά τινα τρόπον είς αδράνειαν, φροντί
ζουν διά τήν προαγωγήν του καί επειτα λοχαγόν 
πλέον τόν τοποθετούν είς τό Ιπιτελείον.

’Ετελείωσεν όμως. Ό  U d o  B odo Απέκτησε τοιου
τοτρόπως θέσιν, πού τού παρέχει δικαίωμα σοβαρότη
τος, μορφώσεως καί πνευματικής υπεροχής. Τόσον 
πολύ, ώστε καί αύτός ό  πρίγκηψ αρχίζει νά πιστεύη 
ότι πραγματικώς πρόκειται περί άνθρώπου Αξίας, 
άφοΰ οί άνώτεροί του τόν έκριναν Ικανόν διά τό έπι-

τελείον καί επί τέλους διορίζει ύπουργόν. Κ αί τοι
ουτοτρόπως τελειόνει τό εργον, τό όποιον διακρί
νουν λεπτότης εικόνων τής πραγματικής ζωής καί τό 
οποίον χάρις είς τήν σάτυράν του ελαβε καταπληκτι
κήν διάδοσιν είς τήν Γερμανίαν.

Ζ . Π Α Δ Ο Σ

Λ Ο ΓΟ Ι ΚΑΙ Α Ν ΤΙΛΟ ΓΟ Ι
&νμα

Τ ' Ο  ψ ώ ςδ έν  ¿ξύπνησε (ιόνον τάς ίεράς κορυφάς τών
Α  άσφοδέλων.Ή  ¿φετινή άνοιξιςθά είναι γόνιμη, καί 

πολλαπλοΰν καί πλουσιοπάροχου τό άνθισμά της. 
Έκλογαί, ’Ολυμπιακοί αγώνες, ρητορική ίσως άφθονη, 
λόγοι καί λόγια καί W o r d s , W o rd s , W o r d s , πού λε- 
γει ό  Ά μλέτος. Καί πριν άπ’  αύτά, ¿ξ ίσου μ ’  αύτά, 
μία δίκη γεμάτη ένδιαφέρον, Ιστορίαν άκόμη αν θ έ 
λετε, γοητείαν, συγκινήσεις διά τούς πολλούς ύπερτέ- 
ρας άπό τάς Ιαρινάς όλας.

Ό  Κωσταγερακάρης, παρ’ όλα όσα τού ¿κατηγόρη
σαν, είναι μία ϋπαρξις,ήμπορεί νά ’πή κανείς, άν δέν 
είνε φόβος νά παρεξηγηθή, εύ γενούς... δολοφόνου. 
Ό χ ι  διότι τό έγκλημά του εΐχ’  έπίδρασιν είς τήν πολι
τικήν κίνησιν τού τόπου. Ό  Κωσταγερακάρης δέν 
ήθελησε ούτε ένεργών τό έγκλημά του, ουτε απολο
γούμενος δι'αύτό, ν α τ ό  άναγάγη εις ύψος εγκλήματος 
πολιτικού Π ιθανόν έτσι νά έσωζε καί τήν κεφαλήν 
του, τις οίδε! Τούλάχιστον τήν ύπόληψίν του. Ή  κομ
ματική εμπάθεια κάμνει θαύματα περισσότερα άπ’ 
ολα τά θαυματουργά άγια λείψανα τών καλογήρων, 
εκείνων ποΰ ό Ά νδρέας Λασκαράτος, ό  μόνος νεοέλ- 
λην σατυρικός, εις τόν βιιθμόν τού ύψηλού θυμού του 
ώνόμασε θρησκεμπόρους. "Ισω ς νά εσωζε τήν κεφα
λήν, διότι όλος ό  διαφωνών πρός τόν μακαρίτην Δ η - 
λιγιάννην Ελληνισμός θ ά  έλάμβανεν ενδιαφέρον διά 
τήν ταπεινήν του ζωήν.

Ή δύνατο ν ’  άναγάγη τό ταπεινόν καί κακόμοιρον 
έγκλημά του είς έγκλημα πολιτικόν. Δέν τό έκαμε. Δέν 
τό έκαμε άπό Αδυναμίαν, άπό αδεξιότητα.. άπό ειλι
κρίνειαν. , . Ό  Κωσταγερακάρης απολογούμενος είπεν 
ότι γνωρίζει έκ τών προτέρων τήν καταδίκην του, 
όπως ένας φθισικός είς τό τελευταίον στάδίον τής φθί- 
σεως υπολογίζει περίπου τόν καιρόν πού θ ά  κοινω- 
νήση μέ τόν θάνατον, ¿προσπάθησε μάλιστα νά βιάσή 
τούς δικαστάς νά κάμουν ό τι έχουν νά κάμουν μία 
ώ ρ ' άρχύτερα. Δέν είχε τήν δύναμιν νά περιμένη τόν 
θάνατον είς τήν ώραν ποΰ θ ά  τού ήρχετο, θ ά  τού τόν 
έστελναν δηλαδή. Καί ύπό τήν έποψιν αύτήν ό Κ ω - 
σταγερακάρης είνε μέν φύσις ανθρώπινη, πάρα πολύ 
ανθρώπινη, άλλ’ άντισωκρατική καί άφιλόσοφος.

Ό  δυστυχής αύτός, πού είνε σπάνιον καί ΰπέροχον 
παράδειγμα δυστυχίας έως είς τά έσχατα, ή μπορούσε 
νά είνε οπαδός τού Λεοπάρδη καί τού Σοπεναουερ καί 
τού αρχαίου ‘ Ηγησία τού πεισιθάνατου, άν τους ήξευρε. 
Καί ίσως, άν τους ¿γνώριζε, νά έμάνθανε ότι ή αύτο- 
κτονία εΐνε κάποτε ή  μόνη λύσις. Ή  δολοφονία τόν 
άπεξένωσε άπό κάθε συμπάθειαν. Συμπάθειαν πού κα
νείς δέν θ ά  τού ήρνεϊτο, άν αύτοκτονούσε, όταν « ¿νό
μιζε πώς είχε μίαδεκάρα στήντσέπη του νά πάρη γάλα 
για τό άρρωστο παιδί του καί είδε πάλι ότι δέν είχε».

Πόσον είνε ανθρώπινα τά τελευταία αύτά λόγια I 
Σχεδόν μέ συγκινούν όπως μία ΰψηλή τραγφδία μεγά
λου διδασκάλου. Ά λ λ ’  ίσως ή τέχνη θέν γίνεται, ο$τε 
πρέπει νά γίνεται άνθριοπίνη τόσον πολύ ποτέ ’Ιδού 
λοιπόν μία ύψηλή συγκίνησις άπό τήν Απολογίαν δο
λοφόνου, τόν όποιον ή μοίρα έμοίρανε κακά, πολύ 
κακά, μέ ολας τάς δυστυχίας καί μέ άσχημίαν περισ 
σήν. Καί νά. μί’  αφορμή διά τήν συμπάθειάν μου. 
Συμπαθοΰμεν τόσο τούς δυστυχείς, καί ίσως είν’  έ-

3J?

Ό  Κ ω σ τα γ ε ρ α χ ά ρ η ς .

κείνοι μόνοι πού αξίζουν ή χρειάζονται τήν συμπά 
θειάν μας.

Δέν ηξεύρω τί θ ά  πουν οί έγκληματολόγοι τής νέας 
σχολής καί τών νέων Ιδεωδών, όί καταδικάζοντες τήν 
είς θάνατον καταδίκην.
= "Ο σοι νομίζουν Ανάγκαίαν τήν θανατικήν ποινήν, 
αναχωρούν από τήν ιδέαν ότι ή δικαιοσύνη είν’  έκδί- 
κησις εναντίον τού άδικούντος. Καί ή ¿κδίκησις 
κατ’  αύτόν τόν τρόπον αναβιβάζεται εις τό ση- 
μείον τής υψηλής δικαιοσύνης. Ά λ λ ά  δέν είνε πλέον 
ή ηθική μας είδωλολάτρις. Καί ή θρησκεία, μας είνε 
μία θρησκεία οίκτου Ανευ ορίων. Κ αί ιδού διά ποιον 
λόγον είς αύτήν τήν περίστασιν ό  Κωσταγερακάρης, 
θύμα μιας Ιποχής κ’  ενός καθεστώτος διά τό όποιον 
ο κ. Ε!σαγγελεύς έβροντοφώνησε « καταλυθήτω » καί 
θύμα Από τά μάλλον Ακούσια, Από τά μάλλον ταπεινά, 
θύμα όμως, χάνει τήν κεφαλήν, ΐ ί  νά σας πώ I Τό  
θύμα είτε ’Ιφιγένεια είνε, είτε Κωσταγερακάρης, μέ 
συγκινεζ τό συμπαθώ καί μού φαίνεται πάντοτε μή 
¿στερημένου μιας εύγενείας οποιοσδήποτε, τής εύγε- 
νείας τών θυσιαζομένων. Ό  Κωσταγερακάρης χάνει 
τήν κεφαλήν του. Καί βέβαια τήν στιγμήν αύτήν δέν 
ένθυρεΐται καθόλου τόν Μάρκον Λύρήλιον « μέμνησο 
καί αποθνήσκων ότι βιωτικήν πράξιν επιτελείς ».

Τό θύμα -  θύμα είνε
Ό  Κωσταγερακάρης είνε θύμα καί πολλάς φοράς 

θύμα.
Μ ΟΥΚΙΟΣ ΣΚΑΙΟΛΑΣ

ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ ΤΕΧ Ν Η  ΕΠΙΣΤΗΜ Η

ΕΝν τφ  τελευταίφ τεύχει τής «’Αρχαιολογικής Έ φ η - 
μερίδος» τού 1905, όπερ έκλείσθη τήν 15ην ’ Ιανου

άριου 1906, ¿δημοσίευσα κορμόν τού ’ Εθνικού ημών 
Μουσείου δν αναγνωρίζω ώς έξ Αντιγράφου τού πε
ρίφημου Σ ανροκτόκον Α πόλλω νος  τού Πραξιτέλους 
προερχόμενου καί μοναδικόν έν Έ λλάδι 

Έ κείπροσεπάθησανά σχετίσω παράδοσίν τινα λαϊ- 
κήν τής ’̂Αρκαδίας πρός ερμηνείαν τού Απόλλωνος  
τούτου, όστις παρίσταται εντελώς υπό τύπον αίνιγ-
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ματώδη: δέν κατορθώθη θηλ. νά έρμηνευθή διατί 
παρεστάθη τόσον νεανικό?, ώ ς παιδίον δωδεκαετές, ό 
θεός κα'ι τίνα σχβσιν έχει πρός τήν παράστασιν αύτοΰ 
ή σαύρα, ήν προφανώς πρόκειται νά ψονεύση.

—ήμερον έν Άρκαδίρ τά παιδία πιστεύοιισιν ότι  ̂ άν 
τις φονεόση αοχαό.αβιρτην, κοινώς πολννιήρι, βι’ ενός 
κτυπήματος τής χειρός καί χωρίς μετ’  αΰτό νά δώση 
τό ζωυφιον σημεϊον τι ζω ής, απαλλάσσεται παντός 
αμαρτήματος, δπερ προυξένησεν εις φίλον αύτοΰ. ’Α 
κριβώς ό ’Απόλλων, δταν ήτο παιδίον, έφόνευσεν 
άκουσίως τόν άγαπητόν αύτοΰ φίλον 'Υάκινθον ίσως 
λοιπόν κατά τινα τοπικήν παράδοσιν. σχετικήν πρός 
τήν λατρείαν ’Απόλλωνος— 'Υακίνθου, ό νεαρός θεός 
¿δοκίμαζε νά καθαρθή διά τού φόνου τής σαύρας άπό 
τού αμαρτήματος έκείνου, ό δέ Πραξιτέλης διετή- 
ρησε τήν παράστασιν αύτοΰ ο&τω κατ’ άπαίτησιν των 
παραγγειλάντων τό άγαλμα, όπως ό Σκόπας εις τόν 
Απόλλωνα Σμινθέα (έξολοθρβυτήν τών ποντικών) 

καί άλλοι καλλιτέχναι εις άλλα όμοια εργο Ιπραξαν τό 
αότό.

Ε !ς  όσα γράφω έκεϊ περί του ζητήματος δΰναται 
νά προστεθή καί ή χρήσις τής σαύρας είς τά φίλτρα 
καί τάς έν γένει Ιρωτικάς μαγείας, ώ ς εξάγεται π χ. 
έκ τοΰ στίχου τοΰ Θεοκρίτυυ (2, 5 8 ) :

σαύραν τοι ιρ/ψααα κακόν  ποιόν αύριον οΐοώ ,

έκ τοΰ Πλινίου (Φυσικ. 'Ιστορ. 30 , 15, 49), έκ του 
Σχολιαστού τοΰ Θεοκρίτου, έκ τοΰ Εύσεβίου (Εύαγγελ. 
Προπαρ. V  12)

ζφοισιν λεπτοΐσι κατοικιδίοις σκαλαβωταις 
.............................................. μίγματα τρίψας κτλ.

Ε πίσης εκτός τών παραστάσεων έπί άρχαίων αγγείων 
τής σαύρας, μεθ’ ής παίζουσι τά παιδία. μνημονεύο- 
μεν καί τινα παράστασιν αύτής έπί κορινθιακού άγ· 
γείου τοΰ Ίίθνικοΰ ήμών Μουσείο» (άριθμ  5 21 ) φε· 
ρουσαν έπιγραφήν «.άακάλαβος »· πλησίον παρίσιανιαι 
δύο μορφαί άνδρών.

Α  Σ . Α Ρ Β Α Ν ΙΤ Ο Π Ο Υ Λ Λ Ο Σ
16 Ίανουαρίου 1906.

++

Ο συνεργάτης μας κ. Παύλος Νιρβάνας μάς στέλ- 
λει τήν έπομένην έπιστολήν.

Φ ριατνς 2 0  Φ εβρουάριου

Α γ α π η τό  Δ ιτ υ θ υ ν τά ,

Ό  Μούκιος Σκαιόλας ζητεί νά έκβιάση τήν σιωπήν 
μου έπί τοΰ « Μυστικού τής Ζωής » Τήν θεω ρεί μά
λιστα ώ ς θλιβερόν φαινόμενου. Ή  προσοχή του είς 
τήν ψυχολογικήν μου ειδικότητα μέ τιμφ καί τόν εύ- 
χαριστώ Λυπούμαι μόνον ότι δέν θ ά  τόν εύχαρι- 
στήσω Τ ό « Μυστικόν τής Ζ ω ή ς » εΐνε άτυχώς τό 
χειρότερον μυθιστόρημα του εύφυεστάτου αύτοΰ λογο
γράφου καί καλού μου φίλου κ. Πολυβίου Δημητρα- 
κοπούλου. Είς τό είδος αότό δ  πασίγνωστος Βέρν καί 
δ "Αγγλος Οΰέλς μέ τήν « Μηχανήν πρός Έξερεύνησιν 
τού Χ ρόνου» καί τόν «Π όλεμον τών Κόσμων» εΐνε 
διδάσκαλοι τών οποίων τήν μελέτην συνιστώ είς τόν 
κ  Δημητρακόπουλον, έάν θέλη νά έξακολουθήση τό 
είδος Αύτά θ ά  είχα νά είπώ ώς λογοτέχνης. 'Ω ς ψυ 
χολόγος δέν θ ά  είχα νά είπώ τίποτε. Τ ό σύστημα τού 
κ  Δημητρακοπούλόυ, δέν είνε δυνατόν νά συζητηθή  
μέ τά δεδομένα καί τάς μεθόδους καμμιάς άπό τάς 
γνωστός έπιστή μας. Μόλις παύση κανείς νάτόάντιμετω- 
πίζη ώ ς έργον φαντασίας, απογυμνώνεται άπό κάθε
του ώραιότητα. Τό εργον μένει παιδαριώδες. Κυρίο- 
λεκτικώς παιδαριώδες, γεμάτον άντινομίας, παρεξη

γήσεις καί ιλαρά άπρόοπτα Πεδίον συζητήσεως έπι- 
στημονικής δέν ύπάρχει Ούτε καν συνεννοήσεως 
όποιασδήποτε. Ή  γνώμη μου εΐνε αυτή, καί μένει 
κατόπιν άκόμη τών άσοφων διθυράμβων,τοΰ σοφού δι
δασκάλου μου κ Μ Κατσαρά καί τών συναδέλφων μου 
κ. κ Βλαβιανοΰ καί Μιταυτσή. Ά ν  είμποροϋσε του 
λάχιστον τό « Μυστικόν » νά ΰπαχθη είς τάς Άποκρύ ■ 
φους Έπιστήμας, τάς Sciences O ccultes ! Έ κ εϊ επί 
τέλους θ ά  είμποροϋσε νά πιστεύση κανείς κατά βού- 
λησιν, διότι όσον μωρόν εΐνε νά πιστεύη κανείς είς 
αύτάς, άλλο τόσον εΐνε καί νά μή πιστεύη Ή  έπιστη- 
μονικοφάνεια δμως τού « Μυστικού τής Ζω ής » τό απο
στερεί καί απ’  αΰτό τό πλεονέκτημα

Έ ν  τούτοις δέν θέλω  νά κλονίσω καθόλου τάς πε
ποιθήσεις τοΰ φίλου μου κ Δημητρακοπούλου. Κ αθέ
νας είμπορεϊ νά δημιουργή μίαν θεωρίαν διά τήν έξή- 
γησιν κάθε φαινομένου. Είς όλα τά δύσκολα προβλή
ματα τής φύσεως καί τής ζωής αί θεωρίαι πλημμυ- 
ροΰν, όπως πλημμυροΰν τά θεραπευτικά μέσα είς τά 
μέχρι τοΰδε ανίατα νοσήματα. Καί όλαι είμπορεϊ νά 
εΐνε «εΰφυεϊς», ingén ieu ses, όπως έγραψαν οί ξένοι 
πρός τόν Paul A rcas, et très ingénieuses. Έ ν α ς φί
λος μου λογογράφος έχει μίαν άνάλογον θεωρίαν, 
Ιδικήν του περί σεισμών. Είνε εύφυεστάτη, ΙξηγεΧ 
όλα τά σχετικά φαινόμενα, μέ τήν διαφοράν ότι εΐνε 
άπλούστατα παιδαριώδης. Δέν την ¿δημοσίευσε, δέν 
τήν διετύπωσεν ύπό μορφήν « άναγνώσματος » δέν 
τήν μετέφρασε, .δέν τήν έστειλεν είς τάς ξένας ακαδη
μίας, τήν κρατεί πρός ατομικήν του χρήσιν καί εΰχα· 
ρίστησιν. ‘υ  κ Δημητρακόπουλος έσκέφθη διαφορε
τικά. Τ ό μόνον δικαίωμα που έχω είνε νά αδιαφο
ρήσω. Ή  θεωρία του δέν μου χρησιμεύει είς τίποτε. 
Έ ά ν χρησιμεύη είς τόν ίδιον καί είς άλλους, τόσον τό 
καλλίτερον.

Αύτά είχα νά είπώ, κατόπιν του ήθικσΰ εκβιασμού 
τοΰ Σκαιόλα ‘ Ο κ. Δημητρακόπουλος καί ή θ εω 
ρία του δέν εχει νά ζημιωθή τίποτε. Ά ν  έγώ  
εχω νά ζημιω θώ  απέναντι τής έπιστημονικής συ- 
νειδήσεως τών συγχρόνων μου καί τών μεταγενεστέ 
ρων, αΰτό μένει έτντελώς à  m es risques, et p érils . 
"Ε να  μόνον θέλω  νά δηλώσω. Εξακολουθώ νά πι
στεύω μέ όλ’ αύτά είς τήν έξαιρετικήν ευφυΐαν τοΰ κ. 
Δημητρακοπούλου, έν μέσψ τόσων άλλων απογοητεύ
σεων καί έκπλήξεων σχετικών μέ τήν έφεύρεσίν του. 
Ί σ ω ς  μάλιστα περισσότερον άπό άλλοτε. Ό  διακε
κριμένος φίλος μου έδημισύργησε άπό τήν σύγχρονον 
σκέψιν ένα σκοτεινόν φ όντο, τό οποίον έξαίρει άκόμη 
περισσότερον τό ίδικόν του πνεύμα Ύ π ’  αΰτήν τήν 
έποψιν τοΰ σφίγγω έγκαρδιως τά χέρι καί διατελώ, 
άγαπητέ διευθυντά, έγκαρδίως ίδικός σας.

Π Α Υ Λ Ο Σ  Ν ΙΡ Β Α Ν Α Σ

ΕΕ Ξ Ε Δ Ο Θ Η  τό πρώτον τεύχος τών Ή ί ν σ ι ω ν ,  ένας 
κομψός καί όγκώδης τόμος άπό 190 σελίδας. Τ ά  Ή  

Χνσια είναι ή ένσάρκωσις μιας ωραίας ιδέα; μέ τήν με- 
τάφρασιν είς τήν ζωντανήν γλώσσαν παντός ό,τι εξέ
χει είς τήν παγκόσμιον φιλολογίαν. Είς τό πρώτον 
αΰτό τεύχος περιέχονιαι: Πλάτωνος ’Απολογία Σ ω - 
κράτους, Πασκάλ Σκέψεις περί ανθρώπου, Έ π ικτή- 
του Έγχειρίδιον, Λεοπάρδη Διάλογος τοΰ Τορκουάτου 
Τάσσου μέ τό δαιμόνιόν του, Ί’σέχωφ ό  Γλάρος, Δάντη 
ή Κόλασις, μεταφρασμένα άπό τούς κ Παύλον Ν ιρ 
βάναν, Α . Καμπάνην Γ . Ζουφρέν, καί Α γ. Κωνσταν- 
τινίδην. Μ ία εργασία Ικλεκτή καί ειλικρινής μέ τήν 
οποίαν θ ά  συμπληρωθή ένα κενόν είς την σημερινήν 
πνευματικήν ζωήν μας. Με τά Ή Χ νοια  θ ά  γνωρίσωμεν 
πλησιέστερα καί πλατύτερα κάθε μεγάλον συγγραφέα 
ίδικόν μας ή ξένον. Καί δι’αΰτό οφείλεται ευγνωμοσύνη 
είς τό Ιργον τών φίλων μας Ιδρυτών τών Ή λνοίτον.
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Ο συνεργάτης μας κ. Σιμός Μενάρδος, τόν όποιον 
όλοι γνωρίζομεν ώς μεταφραστήν τού θεοκρί

του, Ικδίδίΐ άνέκδοτον Ιω ς τόρα « Θρήνον τής Κύ
πρου* ώς τόν άποκαλεΐ, μέλλοντα νά προστεθή, ώ ς ό 
ίδιος ό κ Μενάρδος αναφέρει είς τά λιτά προλεγό- 
μενά του, είς τούς γνωστούς έω ς τόρα θρήνους διά 
τήνάλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως είς τούς οποίους 
έσχάτως ό κ Παπαδόπουλος -  Κεραμεΰς έχει προσθέ
σει νέον. Ό  θρήνος πού έκδίδει ό κ. Μενάρδος άνα- 
φέρεται είς τήν άλωσιν τής Κύπρου τού 1570. 'Ο  
ποιητής τού θρήνου λέγει δ κ. ΣΧμος Μενάρδος «πι- 
θανώτατα ήτο ψάλτης, δ  δέ στ. 454, όπου παραπέμ
πει « σ’  άλλον χαρτίν του », μαρτυρεί ότι ήτο έξ 
έπαγγέλματος στιχουργός ή «ποιη τάρις» Ποιητάρι- 
δες λέγουσιν είς τήν Κύπρον τούς δυναμένους νά Ιν - 
τείνουσιν είς πολιτικούς οτίχους οτιδήποτε περιστατι
κό ν κοινής περιεργίας· εΐνε δέ τό έπάγγελμα βιοπορι
στικόν, καί πολλοί χωρικοί διδάσκονται άπό άλλους 
παλαιοτέρους τόν δεκαπεντασύλλαβον καί τήν όμοιο- 
καταληξίαν, τά δύο κυριώτατα προτερήματα τής ποιη
τικής των τέχνης». Τ ό ποίημα δέν έχει, ήμπορεί νά 
πη κανείς, αξίαν ποιητικήν. "Ε χει εύκολίας είς τόν 
δεκαπεντασύλλαβον καί δυσκολίας είς τήν ρίμαν. 

Ιδού  μερικοί στίχοι:

ΎΗ τον ή γη μ ΐ τό ψηφί όμορφα ώρδινοεσμένη 
πρασινα, βένετα καί οξιά, κίτρινα οταμττασμενα- 
Ζημία είς εκείνα τάλΧαχιά, τα ίμορφοχαμωμέρα 
μεταξωτά πομάνικα, ποϋιαν χαρχονπιασμένα 
Μαργαριτάρια ήιαν άδρά άαάνω καθισμένα.
Τά κρίματα ήσαν τον Χαον καί τά δικά μ ον εμένα . .

Κ αθώ ς βλέπουν οί άναγνώσται, ό Θρήνος έχει σχε
δόν αξίαν ώς μνημεϊον γλωσσικόν μόνον.

Ν άπό τά πλέον ενδιαφέροντα βιβλία τοΰ «Συλ
λόγου πρός Διάδοσιν Ω φελίμων Βιβλίων» είναι ή 

Γυμναστική τού κ. Ί .  Χρυσάφη. Ό  κ. Χρυσάφης ήτο  
ένδεδειγμένος διά νά γράψη ενα τέτοιο βιβλίον. Είναι 
γυμναστής επιστήμων, γνωρίζει τά πράγματα επομέ
νως κατά βάθος Καί γνωρίζει νά έκθετη τάς ίδέας 
του μέ τό ίδιον πρακτικόν πνεύμα τό όποιον τάς πε
ριβάλλει. Έ ν α  προσόν τό όποιον καθιιΛφ τήν Γ υ 
μναστικήν βιβλίον χρησιμώτατον.

Τ ό  βιβλίον εχει καί διαφόρους εικόνας αί όποίαι 
όδηγο&ν τόν γυμναζόμενον είς τάς διαφόρους ασκή
σεις, καί έπί πλέον πέντε πίνακας άσκήσεων έκαστος 
τών όποιων περιλαμβάνει μίαν πλήρη καθημερινήν 
έξσσκησιν.

Διά νά ώφεληθή κανείς άπό τήν γυμναστικήν πρέ
πει ή καθημερινή έξάσκησις νά είναι εν γυμναστικόν 
σύνολον δηλ ένας πλήρης καί καλώς κατηρτισμένος 
συνδυασμός άπό όλας τάς κατηγορίας τής μεθοδικής 
γυμναστικής αύτά λέγει ό  συγγραφεύς Καί σύμφωνα 
μέ τό πνεύμα αύτό είναι κατηρτισμένοι οί πίνακες 
τών άσκήσεων τάς όποιας δίδει είς τό τέλος τού βι- 
βιβλίου ώ ς όδηγόν δι’ έκείνους οί οποίοι δι' όποιον- 
δήποτε λόγον δέν συχνάζουν είς τά γυμναστήρια.

·»*+

ΓΕ Ρ Μ Α Ν ΙΚ Κ  Σ Χ Ο Λ Η . —  Συνεδρία τή ς  26  Ίανουα- 
ρ ίον .Ό  κ. Στάϊνερ εξήγησε τήν παράστασιν δύο πα

λαιών αναγλύφων ένφκοδομημένων κατά τάς γωνίας 
τής όπισθίας πλευράς τοΰ 'Αγίου Ελευθερίου ήτοι 
τής παλαιός μητροπόλεως τών ’Αθηνών. Ε π ’ άμφο- 
τέρων τών άναγλύφων τούτων παρίστανται στέφανοι, 
ψέλλια, περιδέραια, φάλαρα κοσμητικά τής σκευής 
τών ίππων καί δόρατα, ταΰτα πάντα δέ άπέδειξεν ό κ. 
Στάϊνερ ότι ήσαν δώρα άπονεμόμενα είς διαπρέψαν-

τας 'Ρωμαίους στρατιωτικούς, ίσοδυναροΰντα πρός 
τά σημερινά παράσημα, έπέδειξε δέ καί άλλα ρωμαϊκά 
άνάγλυφα, Ιδίως έπιτυμβίους στήλους. εφ’ ών παρί- 
στανται όμοια κοσμήματα. ’Ακολούθως διέλαβε περί 
τής γενέσεως τών κοσμημάτων τούτων, τής αναπτύ- 
ξεως αύτών καί τέλος περί τής παρακμής καί έγκατα- 
λείψεως αύτών προελθούσης έκ τής συχνής απονο
μής αύτών είς ανθρώπους ούδέν κατορθώοανιας, 
έπειτα δέ καί περί τών ονομάτων, δι’ ών έδηλοΰτο 
έκαστον είδος τών τοιούτων κοσμημάτων ύπό τε τών 
'Ρωμαίων καί τών Ελλήνων συγγραφέων. Κατόπιν ό 
υποδιευθυντής τής σχολής κ. Κάρο ώμίλησε περί τών 
παναρχαίων, θεών, τών άπεικονιζομένων έν τοίς έρ- 
γοις τών προϊστορικών κατοίκων τής Ελλάδος, κατ’ 
εξοχήν δέ τής Κρήτης Ώμολόγησεν ότι ή  έξακρίβω- 
σις τής προϊστορικής μυθολογίας έκ μόνων τών έργων 
τής τέχνης εΐνε δύσκολος καί εύκόλως δύναται νά όδη- 
γήσο είς πλάνας, άλλ’  όμως περί τινων γενικωτέρων 
γεγονότων δύνανται νά συναχθώσι συμπεράσματα ίκα- 
νώς πιθανά. Ο ΐ κυριώτατοι θεοί τών χρόνων εκείνων 
¿θεωρούντο ώ ς άνθρωπόμορφοι, άλλά δέν ύπήρχσν 
αγάλματα λατρείας καί μόνον σπανίως άπεικονίζοντο 
οί θεοί έπί έργων τέχνης. Δέν ύπήρχον ωσαύτως ούδέ 
ναοί, ή λατρεία δέ έτελεϊτο έντός υπαίθρων τεμενών 
ή έντός σπηλαίων ή  καί εντός μικρών δωματίων’ τών 
ανακτόρων. Έ κ  τών άπεικονιζομένων έν προϊστορι- 
κοϊς εργοις τέχνης, τινές φαίνονται όμοιάζοντες πρός 
τόν Κρόνον, την 'Ρέαν, τόν νήπιυν Δία θηλάζοντα τό 
γάλα τής Άμαλθείας, τήν Ά θη νά ν καί τόν ’Ασκλη
πιόν, άλλ’ εΐνε άδηλον άν έφερον τά ονόματα ταΰτα 
ή άλλα, καί ή μορφή δέ αύτών διαφέρει άναγκασιι- 
κώς άπό τοΰ σταθερού τύπου τών κλασσικών χρόνων. 
Ε κτός αύτών ύπήρχον καί δαίμονες εχοντες σώμα 
ανθρώπινον καί κεφαλήν ζώου, άνάμνησις δ’  αύτών 
εΐνε ή ύστερωτέρα. παράδοσις περί τοΰ Μινώταυρου. 
Ούτοι ίσως ήσαν κατ’ άρχάς θεοί εισηγμένοι έξ Α ί
γυπτου, άλλά κατά τούς μυκηναϊκούς χρονους εΐχον 
καταβιβασθή είς τάξιν δαιμόνων.

Σ.
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ΕΛ Α Β Α Μ Ε Ν  τά τελευταία τεύχη τοΰ θεολογι- 
κοΰ περιοδικού της 'Ιερουσαλήμ «Ν έα  Σ ιώ ν». 

Είς τό τεύχος τοΰ Νοεμβρίου -  Δεκεμβρίου άναγινώ- 
σκομεν τά έξής άπό μίαν άνταπόκρισιν έκ Γενεύης διά 
τόν χωρισμόν εκκλησίας καί κράτους τόν όποιον ¿ψή
φισαν μέ καταπληκτικήν πλειονοψηφίαν τά  νομοθε
τικά σώματα τής Γαλλίας : « . . .  Έ κ  της στοιχειώδους 
ταύτης τού νόμου άνακεφαλαιώσεως δ χωρισμός εΐνε 
τέλειος καί άνταποκρίνεται εύρύτατα είς τάς απαιτή
σεις πάντων τών θρησκευτικών συστημάτων, έφ’ όσον 
ή θρησκεία περιορίζεται έν τίρ  έσωτερικφ άνθρώπφ, 
έν τή συνειδήσει. Γού λοιπού ή θρησκεία έν Γαλλιφ 
καταλαμβάνει τήν προσήκουσαν αύτή θέσιν Τοΰ λοι
πού ή θρησκεία έν Γαλλίρ. περιορίζεται έν τφ  καθαρφ  
πνευματικφ αύτής έδάφει, δέν θ ά  προσβάλλεται ύπό 
τής πολιτείας καί δέν θ ά  γίνεται όργανον πρός έξυπη- 
ρέτησιν ξένων πρός τήν αποστολήν αύτής σκοπών. 
« Τ ά  τού Καίσαρος τφ  Καίσαρι καί τά τοΰ θεού  τφ  
θ ε φ » .

Τ ό  τεύχος τού Ίανουαρίου περιέχει μεταξύ άλλων 
μελέτην περί τού « Α καθίστου  "Υμνου » τοΰ κ. Π . 
Θέμελη.

'Ο  συγγραφεύς δίδει απολογισμόν τών εργασιών 
που Ιγειναν άπό διαφόρους σοφούς άναφορικώς πρός 
τόν ’Ακάθιστον "Υμνον καί δίδει εικόνα τής συγχρό
νου καταστάσεως τοΰ ζητήματος διά τήν προέλευ- 
σιν καί τόν καιρόν τής δημιουργίας τοΰ υψηλού ποι
ήματος. Κορυφαίος εις όλους αυτούς τούς έρευνητάς 
είνε ό ίδικός μας Α . Παπαδόπουλος—  Κεραμεύς τοΰ 
όποιου τήν μελέτην περι τοΰ ΰμνου —  ποιήματος κατ’



αυτόν τού θ ' .  αΐώνος —  έξέδωκεν ή Μαράσλειος β ι
βλιοθήκη.

Κμ.

Τ Ό  «A thenaeum » ’ έγραψε περί τού βιβλίου τού
* Τ Λ  Παχτίκου -2 6 0  Δηιιώδη Ελληνικά Ά σ μ α τα »  

τό όποιον έξεδόθη πέρυσι υπό της Βιβλιοθήκης Μ α- 
ρασλή. Ό  κ. Παχτίκος άπέδωκε είς τό βιβλίον α ν  τ ο  
τούς ήχους τών διαφόρων τραγουδιών. Ιδ ο ύ  τί λέγει 
περί τού σοβαρού αύτού θέματος ιό  άγγλικόν περιο
δικόν. « Ή  Εκκλησιαστική μουσική έν Έ λλάδι μάς 
άφίνει τήν έντύπωσιν ότι ο  αλλόκοτος χαρακτήρ της 
δφείλεται είς παράδοσιν τινά, άρχαιοτέραν τής γε- 
νέσεως τής νεωτέρας μουσικής, καί Ισως θ ά  ήδύνατό 
τις νά υποστήριξή ότι δεν είνε άσχετος πρός τήν άρ- 
χαίαν Ελληνικήν μουσικήν 'Ο π ω ς συμβαίνει ν ’ 
άκούη κανείς εις Χριστιανικός εκκλησίας τών Ινδιώ ν, 
ύμνους Αγγλικούς ψαλλόμενους εις ήχους Ιντοπίων 
ασμάτων, όμοίιος εΐμπορεΐ κανείς νά παραδεχθή ότι 
οί πατέρες τής εκκλησίας είχον τήν ευφυΐαν νά προσ
αρμόσουν είς εθνικά άσματα τούς Ικκλησιαστικούς 
ψαλμούς Πληροφορούμεθα έξ ασφαλούς πηγής ότι 
δύο σπουδασταί καθολικοί καταγίνονται είς τό ζή 
τημα τής Εκκλησιαστικής μουσικής, ό  μέν τής Λ α
τινικής Εκκλησίας, ό  δέ τής ’Ορθοδόξου Ελληνικής, 
φαίνεται δέ έκ τών έρευνών των ότι τά τρία μέλη, 
Λύδιον, Δώριον καί Φρΰγιον, δέν είνε τά μόνα ιστο
ρικά δοκουμέντα επί τών οποίων στηρίζονται.

«Υπάρχει μεγάλη σχέσις μεταξύ τών άσμάτων τής 
συλλογής τού κ. Παχτίκου, καί μερικών έκ τών 
άσμάτων τής Ελληνικής ορθοδόξου Ικκλησίας. Τινά 
εξ  αδτών είνε πολύ άλλόκοτα, όχιδέ καί πολύ εύχά- 
ριστα δΓ εύρωπαΐκόν αύτί. 0 1  τρόποι δέν αντιστοι
χούν μέΙκείνους τούς όποιους Ισυνηθίσαμεν. τά δέ 
διαστήματα καί «I αλλοιώσεις είνε πολύ περίεργα.

« Έ ν  άπό τά προσφιλέστερα αύτών διαστήματα τό 
όποιον είνε πολύ σύνηθες, καί είς τήν κινεζικήν μου
σικήν, είνε τό φα δίεσις—  μ ΐ ΰψεπις, ή κλίμαξ είνε σολ 
μεΐζον  jie μ ΐ νφεαιν  άντί μ ΐ  φυσικού. Αύτήν τούλάχι- 
στον την κλίμακα είμπορούμεν νά σχηματίσωμεν μέ 
την Ιδικήν μας παρασημανιικήν, άμφιβάλλομεν όμως 
αν, μέ τά μέσα τά όποΐά έχομεν, είμπορούμεν νά με- 
ταφέρωμεν άκριβώς τά άσματα αύτά είς τό Ιδικόν 
μας σύστημα. Είς τήν άρχιιίαν μουσικήν τό διάστημα 
τής όγδοης περιείχε πολύ περισσοτέρους φθόγγους 
άφ’  ότι είς τήν Ιδικήν μας, έπειτα ΰπήρχον καί δια
στήματα μικρότερα τοΰ ημιτονίου, ύποθέτομεν δέ ότι 
μονον τό βιολίον καί τά λοιπά έγχορδα όργανα είμ- 
ποροϋν ν ' άναπαραγάγουν άκριβώς τά Ελληνικά 
ασματα Πρέπει όμως νά δμολογήσωμεν έν πόση 
ειλικρινείς ότι τά Έ λληιικά άσματα είνε πολύ δυσά
ρεστά είς τήν ακοήν μας, ίόίως όταν ψάλλωνται ¡ιέ 
οξεΐαν ερρινον φωνήν, όπως συνήθως συμβαίνει».

+·?-

L J  πλατεία τοΰ «Γαλλικού θεάτρου» είς τό Παρίσι 
1  I  στολίζεται τώ ρα μέ τό μνημεϊον τοΰ Μυσσέ. 
Ό λίγαι γραμμαί χαρακτηριστικοί τού Ά ρσέν Ούσσαί 
διά τόν ποιητήν τών νυκτών δέν είναι ακαιροι. Ό  
Μυσσέ ήτον ό θελκτικώτερος άνθρωπος τού κόσμου 
άλλά καί ό  πλέον αλλόκοτος. Τ ό έλάχιστον τόν διέ
θετε  κακώς καί ή ψυχική αυτή κατάστασις ξεσποΰσε 
είς τούς φίλους του. ’Από τήν μίαν ημέραν έως τήν 
άλλην μετεβάλλετο.

Συ^νά είς τό τέλος μιας τραγφδίας υπό τής 'Ραχήλ, 
ό Ουσσαί, διευθυντής τότε τοΰ Γαλλικού θεάτρου, 
έδιδε μίαν κωμφδίαν τού Μυσσέ. όχι διότι ¿πρό
σθετε τίποτε είς τήν δόξαν του άλλά διά νά εύρίσκη 
τρόπον νά .λαμβάνη ό  ποιητής. 500 φράγκα. Ό  ίδιος 
ο Μυσσέ ποτέ δέν ήτο εύχαριστημένος ουτε άπό τόν
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εαυτόν τουούτε άπό τούς ηθοποιούς. Μετά τήν δεύ
τερον παράστασιν τής κωμψδίας του .« C h a n d e l i e r  » 
ο Σκρίμπ τόν ¿πλησίασε, τήν στιγμήν1 aoú ό Μυσσέ 
διηγείτο κάτι είς τήν Άλλάν, ήθοποιόν τοΰ «Γάλλι 
κού θεάτρου» καί τού είπε

—  Είμαι καταγοητευμένος μέ τήν κωμφδίαν σας. 
Ποιό λοιπόν είναι το μυστικό τής έπιτυχίας σας;

—  Καί τό δικό. σας; Ιρ ω τς  ό Μυσσέ.
—  Τ ό μυστικό μου είναι τό ότι προσπαθώ νά δια

σκεδάσω τό κοινόν.
—  Καί τό δικό μου τό ότι προσπαθώ νά διασκε

δάσω τόν Ιαυτόν μου.

Π Ρ Ο Τ Ο Μ Η  T O T  Ζ Ο Λ Ο Μ Ο Τ ί Ε Ν  Α θ Η Ν Α Ι Σ
Tjj π(/<οτοβονΧί<£ τ ώ ν  «HaraOt/raicave 

—  ¿θεές τού Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  —

Εκ προηγουμένων εισφορών. ......................Δρ. 2 .046.80
Κωνστ. Ψαρούδας .................................  » 5 .—
I. Χρυσάκης ............................................... .... . 8 5 .—

Δρ.~2·056.80

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

Ά π ό  τής ίίέμπτης 28  Μαρτίου ήρχισε δεύτερα 
σειρά τών_ « ’Αρχαιολογικών Μ αθημάτω ν» καταλαμ- 
βάνοντα τά « Μνημεία τών Α θη ν ώ ν » Περίληψιν αύ
τών, τά όποια άνέλαβε καί πάλιν ό φίλτατος αρχαιο
λόγος κ Άρβανιτάπουλος, θ ά  δώσωμεν είς τά « Π α- 
ναθήναια».

Τώ ρα, μ έτή ν εύκαιρίαν αύτήν, μία σημείωσις έρχε
ται μόνη της νάζητήση θέσιν είς τήν στήλην αύτήν, 
δικαιωματικός. Είναι ή πρόθυμος, ή  μέ.στοργήν, 
ήμπορεί νά είπή κανείς, προσέλευσις τών κυριών οί 
κύριοι άποτελούν τήν μειονότητα— είς τά μαθήματα 
τών « Παναθηναίων » ; "Ενας κύκλος εκλεκτός, δι
ψών ν ’ άκούση τήν Ιστορίαν τής τέχνης του καί νά 
αίσθανθή τό μεγαλείον της βαθύτερα άπ’  ότι ήμπορεί 
νά διδάξη μιά στιγμιαία έπίσκεψις

Ό  φίλος μας καί συνεργάτης τών «Παναθηναίων» 
κ. Θεόδωρός Βελλιανίτης διωρίσθη διευθυντής τών 
Ταχυδρομείων καί Τηλεγράφων τού Κράτους.

Κ ατάτάς άνασκαφάς των Θηβών τής Αίγύπτου άνε- 
καλύφθη όλόκληρον ίερόν μέ ακέραιον τό εϊδωλον 
τής θεάς Θαχώρ Τ ό εϊδωλον διατηρείται τελείως. 
Ή  θ εά  θηλάζει μικρόν jtaiôiov. Επιγραφή δεικνύει 
ότι παριστάνει τόν Άμένοφιν Β".

Ο ί Ρώσσοι αίχμάλωίοι είχαν εξαίρετον περιποίησιν 
είς τήν ’Ιαπωνίαν. Κ αί αύτοι οί ναοί είχαν μεταβληθή  
είς νοσοκομεία

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Ο Ο Δ Η Γ Ο Σ  Τ Ω Ν  Γ Υ Μ Ν Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  υπό Ν ικο
λάου Σαχίνη. Ά θή ν α ι 1906. 'Γυπογραφεΐον Δ . Γ . Εύ· 
στρατιού, σχ. 16ον σελ. 128 δρ- 8 .— Διά τούς συνδρο
μητές τών «Παναθηναίων» δρ. 2.

Η  Γ Η  ΰπό Π . Ε . Πρωτοπαπαδάκη. Σύλλογος πρός 
διάδοσιν ώφελίμων βιβλίων. Ά θή ν α ι 1906 σχ. 16ον 
σελ. 88, λεπτά 40.

Α Μ Υ Ν Α  Κ Α Τ Α  Φ ΙΛ Ο Ν ΙΚ Ο Υ Ν Τ Ο Σ  Θ Ε Σ ΙΘ Η Ρ Α  
ύπό ,άνδρέου Ν . Σκιά Ά θή ν α ι 1906. Τυπογρ- Π . Δ . 
Σακελλάρίου. Ε ίς τούς ζητοΰντας δίδεται δωρεάν.

ΥΔΩΡ ΣΑΡΙΖΑ ΑΝΔΡΟΥ
ΚΑ*1·ΡΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ; ΚΑΙ ΤΩΝ£ΣΥΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 

<  Η  Μ  λ  ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΙΣΤΗ, Ν. ΚΑΛΙΒΙΝΟΥ ΚΑΙ Λ. ΜΕΝΔΡιΝΟΥ
Δηλονν, Su τό θαυμάσιου καί παγκοσμίου φήμης Ιαματικόν νδωρ 

«S à p tÇ a :; Ά νδρ ον  ήγγυημένον, ώς δίς τής ίβδομάδος χομιζόμενον, 
πωλείται παρά των Ιδιόκτητα») Α δ ε λ φ ώ ν  ‘á lr .ía tv j, Σταδίου 33, 
καί διασταύρωσις όδοΰ Παρθεναγωγείου, Ν  -, Κ α ιλ ιβ ίν υ υ , Ζωοδόχον 
Πηγής 17 xal Λ ,β ω ν έδα  JWevÇp&v«»iî, ’ Οφθαλμιατρείου 2. 
Π α ρ ά ρ τ ιία α  ¿ν Π ε ίρ α ιε ί  ¿ δ ω δ ιμ ο π ω Χ ε ΐο ν  2S 3T . Β Ο Ρ Ρ Ι Α — Κ ε ν τ ρ ικ ή  Α γ ο ρ ά .

Ο ί  θ έ λ ο ν τ ε ς  ε κ  τοΰ ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό ν  νά π ρ ο μ η θ ε ύ ο ν τ α ι  ν δ ω ρ  χ ο ν δ ρ ι κ ώ ς  
δ ν ν α ν τ α ι  ν ’  ά π ε υ θ ν ν ω ν τ α ι  ά π '  ε υ θ ε ί α ς  ε ίς  τους ¿ν Ά θ ή ν α ι ς  Ι δ ιο κ τ ή τ α ς  
κ . κ . ’-% δελφοί»ΐ Μ π ίβτη  κ α ί  Ν .  ΒΆαλιβίνου- A l  α ιτ ή σ ε ις  τ ω ν  

ίκ τ ε λ ώ ν τ α ι  ά π ’  ε ύ θ ε ί α ς  ¿ κ  τ ή ς  ί ν  ' Ά ν δ ρ ω  π η γ ή ς  μ ε τ ά  τ η ς  μ ε γ α λ ε ι -  
τ έ ρ α ς  ά κ ρ ιβ ε ία ς  κ α ι  τ α χ ύ τ η τ ο ς .

-  1 8 3 1  _ "7 ~
’’ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΔΑΕΙΑΙ,, ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ

( A  S S I C T J  R A Z I O  Ν 1 G E N E R a L I )
έ τ α ιρ ικ δ ν  κ ε φ ά λ α ιο ν  κ α ί ά π ο θ ε μ α τ ι χ ά  τή  31 Δ ε κ ε μ β ρ ίο υ  1904  

Κ ο μ ώ ν Μ
Π Υ Ρ Λ Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Ι  -  Θ Α Λ Α Σ Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α 1  

Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Ι  Ζ Ω Η Σ
i n i  δ ι α φ ό ρ ω ν  σ υ ν δ υ α σ μ ώ ν .

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α  Σ Γ Ν Δ Π Τ Ε 1  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  Ζ Ω Η Σ  Ε Ι Σ  Δ Ρ Α Χ Μ Α Σ
Διευθυντής τοΰ έν Ά θή ναις Γεν. Πρακτορείου Γενικός Ε πιθεωρητής διά τήν 'Ελλάδα

Δ. Β Ρ Υ Ζ Α Κ Μ Σ  καί Διευθυντής τοΰ Ειδικού Γραφείου Κλάδου Ζωής
I. Κ Ο Υ Ζ Ι Ν

Γενικός Αντιπρόσωπος καί Τραπεζίτης ό Οίκος Γ. Π. Σ Κ Ο Υ Ζ Ε  
Γ ραφ εία : Άθήναι, Ό δος  Σταδίου καί ’Οφθαλμιατρείου αριθμός 10.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Ε Ν Π Α Τ Η Σ Ι Ο Ι Σ

m a i ’ s o n  D E  S A N T É  
Σ. Γ. ΒΛΑΒΙΑΝΟ Υ ’ * «τρ οΐ1  Ν ε υ ρ ο λ ό γ ο ι»  4 > ρ * ν ο λ ό γ ο υ ,

"Ιδρυται εις μαγευτικήν θέσιν τών άλοδρόσων Πατησίων, τοΰ ωραιότατου τοΰτου καί υγι
εινότατου προαστείου τών ’ Αθηνών, εν τέταρτον μόλις απέχοντος αύτών καί σνγκοινωνοΰντος 
δι’ δλων τών μέσων τής συγκοινωνίας, περιβάλλεται δέ ύπό άπειρων μυροβόλων κήπων καί ϊδιον 
κέκτηται κήπον, ώς και άφθονον καί διαυγέστατον ύδωρ.

Έ ν τή Κλινική ταύτη νοσηλεύονται δξέα καί χρόνια νοσήματα Νευρικά καί ’Εγκεφαλικά. 
Μολυσματικά δέ καί επικίνδυνα εγκεφαλικά δέν εΐσί δεκτά

ΙΙρός θεραπείαν τών άσθενών εφαρμόζονται δλαι αί θεραπευτικοί μέθοδοι μεταξύ τών οποίων 
ή ψ υ χ ο θ ε ρ α π ε ί α ,  ή Η λ ε κ τ ρ ο θ ε ρ α π ε ί α ,  ή - ' " Υ δ ρ ο θ ε ρ α π ε ί α ,  ή Ά ν α τ ρ ι ψ ι θ ε ρ α π ε ί α  ( M a s s a g e ) ,  ή 
Μ ο υ σ ι κ ο θ ε ρ α π ε ί α ,  ή 'Ι α τ ρ ι κ ή  Γ υ μ ν α σ τ ι κ ή ,  ή διά χ α τ α χ λ ισ ε ω ς  ( a l i t e m e n t )  κ α ί  ά π ο μ ο ν ώ α ε ω ς  
( i s o l e m e n t )  θεραπεία, ή δ ΐ  ' Υ π ν ω τ ι σ μ ό ν  καί υ π ο β ο λ ή ς  i v  ί γ ρ η γ ό ρ σ ε ι  ( s u g g e s t i o n  à  l ’ é t a t  
d e  v i e l l e ) ,  a l  ¿ ν έ σ ε ι ς  ο ρ ρ ώ ν  ( ό ρ ρ ο θ ε ρ α π ε ί α )  καί λοιπών φαρμάκων κλπ. κλπ.

Πδσαι αυται at θεραπευτικοί μέθοδοι εφαρμόζονται άναλόγωςτοΰ νοσήματος καί τών ενδείξεων.
Νοσοκομειακή υπηρεσία πλήρης οί νοσοκόμοι έκ τών ειδικήν μόρφωσιν λαβόντων καί πεπει

ραμένοι περί τήν νοσηλείαν τοιούτων άρρωστων.
Κλΐναι άπό δέκα δραχμών καί άνω δι’ ημέρας, άναλόγως τοΰ δωματίου, τοΰ προσωπικού δπερ 

άπασχολεϊται, τής θεραπείας, τής τροφής καί τών Ιατρικών επισκέψεων.
Ή  Κλινική συνδέεται διά τηλεφώνου μέτήν οίκίαν καίτό γραφεϊον τοΰ Διευθυντοΰ.’Αρ.τηλφ 314.
Οί βουλόμενοι νά είσέλθωμεν ή νά είσαγάγωσι τούς άρρώστους των δέον ν’  άπευθυνθώσιν 

eîç τό Γραφεΐον τοΰ ’ Ιατρού Ιν τή οίκίρ του 1 β  —  Ζ ή ν ω ν ο ς  — 1 β ,
Ινθα δέχεται τούς πάσχοντας εκ *

Κ Κ Υ Ρ Ι Κ α ΐ ν  ή
καθ’ εκαστην 8 -1 0  π. μ. καί 4 -6  μ. μ. πλήν τής Κυριακής. —  Άριθ. τηλεφώνου 2(V>



Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Ο Ν  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

Ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ς ,  Γ λ υ π τ ι κ ή ς  κ α ί  Φ ω τ ο τ σ ι γ κ ο 

γ ρ α φ ί α ς

Α Ρ .  Δ  Α Τ Ο Γ

’ Α ρ ι σ τ ο ύ χ ο υ  τ ο ν  Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ  - Ά & η ν ώ ν  

’ Α ρ ι σ τ ο ύ χ ο υ  τ ή ς  'Α κ α δ η μ ί α ς  Μ ο ν ά χ ο ν

Π λ α τ ε ί α  Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς

1 —  'Οδόί Μ ονσ& ν  —  1

ΑΘΗΝΑΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ί δ ρ ν & ε ΐ σ α  τ φ  1 8 7 3 .  -  Ε δ ρ α  Ι ν  Ά · & ή ν α ι ς  

ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δρ. 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ Δρ. 6 9 2 ,7 5 7 .9 0  
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΥΠ ΟΚΑΤΑΣΤΗΜ Α έ ν  Κ ω ν α τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ι ,  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ί ν Σ τ α μ π ο ΰ λ ,  
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜ ΑΤΑ έ ν  Π ε ι ρ α ι ε ϊ ,  Π ά τ ρ α ι ς ,  Β ό λ ψ .

—  £»χτεΑε<τ*ς εμπορικών εργασιών οια Λ / σ μ ο ν  των «βΛατων αυχης.
ΙίΑ Τ Α β Ε Σ Ε ΙΣ  : ΒΙς πρώτην ζήτησιν δ  %  μετά τρεις μήνας 3 */< "/«  μετά εξ μήνας 3 */3 %  μετά έν Ιτος  

4  β/0 μετά δύο ετη καί επέκεινα 5 .
Ή  Τ Ρ Α Π Ε Ε Α  δέχεται καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια, εις έπιταγάς έπί Γαλλίας καί ’Αγγλίας, καί εις 

χρυσόν. Έ π ί καταθέσεων έν όψ ειείς  χρυσόν ή τραπεζογραμμάτια 100,000 καί άνω, 2  %
Τ Α Μ ΙΕ Υ Τ Η Ρ ΙΟ Ν : Γίνονται δεκται καταθέσεις είς π ρ ώ τ η ν  ζ ή τ η σ η  4 ° ^ .
Θ Η Σ Α Υ Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ ΙΟ Ν : Ή  Τράπεζα 8χει είς τήν διάθεσιν του κοινού αντί ελάχιστου μισθώματος δια

μερίσματα χρηματοκιβωτίων πρός φύλαξιν χρημάτων, τίτλων καί άλλων πολυτίμων αντικειμένων εντός το»  
τε θ ω ρ α κ ισ μ έ ν ο υ  δ ιά  χ ά Ι ν € ο ς  καί ά δ ια τ ρ ή τ ο ν  θησαυροφυλακίου αύτής.

ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

Πλούτος γραφικής ύ
λης.— "Εντυπα καί έπι- 
σκεπτήρια καλλιτεχνικά.— 
Έργοστάοιον φακέλων τέ
λειον.— Χάρτης τυπογρα
φικός· λευκός και έξιοφύλ
λων παντός είδους καί 
ποιότητος.

Γ. 1. ΓΟΥΑΙΕΑΜΟΥ & ΣΑ2
Όδός Γ  Σεπτεμβρίου

Ο Λ Α  ΤΑ  Γ Α Λ Α Κ Τ Ε Ρ Α  Ε ΙΔΗ

ΓΑΛΑ ΑΓΝΟΤΑΤΟΝ 
Π Ρ Ο Σ  80 Λ Ε Π Τ Α  Η  Ο Κ Α

*

Μ ΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΑΡΚΕΙ
Δ ΙΑ  Ν Α  Σ Α Σ  Γ1Ε1ΣΗ

ι.


