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Τ ό χεφάλαιον τοδχο άπεσπάσθη ίχ  τού άδημο- 
σιεύτου συγγοάμματος τοΰ Ιν Άλεξανδρβίςι Γ εν . ΙΙρο- 
ξένου τής 'Ελλάδος κ. Ν . Σ Κ Ω Τ ΙΔ Η  «’Από Κέρκυρας 
εις Πορείαν "Ηπειρον καί εις Νότιον ’Αλβανίαν» όπου 
ΰπηρέτησεν έν ετει 1886 ώς Πρόξενος. Μ έρος αότοΰ 
περί τουχαραχτήροςτώ ν’Αλβανώνέδημοσιεύθη είςτό  
τεύχος 152 τών «Παναδηναίων» 31 Ίανουαρίου 1907.

Γρρείς περίπου ώρας μακράν τοΰ Άργυροκά- 
Α στρου και πρός δυσμάς αύτοΰ, έκεΐ, δπου 

τελευτρ ή πεδιάς τής Δρυϊνουπόλεως, έν μέσφ 
τών όρέων Σοποτοΰ καί Λυντζουρίάς, άρχεται 
ή Λιαπουριά, ή χώρα τών Αλβανών Λιάπι- 
δων, ή τό τμήμα Κουρβελεσίου, τό όποιον 
υπάγεται διοικητικώς είς τό Μουτεσαριφλίκιον 
τοΰ Αργυρόκαστρου μετά τών Ζουλιατών άλλά 
τά διοικητικά δρια τοΰ Κουρβελεσίου καί τών 
Ζουλιατών δεν δύνανται νά θεωρηθώσι κάί 
ώς τά Ιθνολογικά δρια τής Λιαπουριάς, διότι 
αυτη περιλαμβάνουσα τά τμήματα ταΰτα εκτεί
νεται πρός νότον μέν μέχρι τών περιχώρων 
τοΰ Δελβίνου, συγχεομένη έν τι μέρει αίιτοΰ 
μετά τοΰ δμωνΰμου Καϊμακαμλικίου, πρός βορ- 
ράν δέ μέχρι σχεδόν τοΰ Αίιλώνος, συγχεομένη 
οίίτω μετά τοΰ δμωνΰμου Μουτεσαριφλικίου 
δλως άνεξαρτήτου από τοΰ Αργυρόκαστρου.

Ό  ΡοΐκμίθνίΙΙθ παράγει τήν λέξιν Λιάπις 
έκ τών άρχαίων Ίαπΰγων μετατατρέπων, ώς 
υποθέτω, τό τελικόν γράμμα ξ είς ς, δν ληφθή 
ΰπ’ οψει ή ονομαστική τοΰ ενικοΰ Ίάπυξ, καί 
τήν συλλαβήν ια είς λιά. Ή  ερμηνεία αΰτη 
υποστηρίζουσα τήν γνώμην του δτι οί ’Αλβα
νοί μετηνάστευσαν εις ’Αλβανίαν έκ τής Ια- 
πυγίας ακραςτής ’ Ιταλίας, φαίνεται βεβιασμένη, 
διότι και ό "Ελλην καί ό ’Αλβανός Οά ήδΰ- 
ναντο νά προφέρωσι γιάπις άντί τοΰ ίάπις, δχι

δμως καί νά μεταβάλωσι τήν συλλαβήν ίά 
είς λιά.

Κατά τον Μάγερ, Λιαμπεριά ή Λιαπεριά 
είναι τό σαντζάκιον τό καλοΰμενον καί ,Άρμε- 
ριά, ή όποία λέξις Ιξελληνισθεΐσα έγεινε’Αρβα* 
νία καί Αλβανία. Λιαπεριά δέ ή Λιαμπεριά 
είναι Σλαυϊκός τύπος παραχθείς κατά μετάθεσιν 
τοΰ άρχικοΰ γράμματος ώς έν τφ Σλαυϊκφ 
Labe — Άλβις.

Ή  Λιαπουριά διακρινομένη πάντοτε επί τω 
αίχμηρφ αύτής έδάφει καί έπί τφ άρειμανίφ 
χαρακτήρι τών κατοίκων της μετέσχε βεβαίως 
πασών τών ιστορικών περιπειών τής ^Αλβα
νίας άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής 
σήμερον.

Οί Λιάπιδες, φυλή δρεινή,ζωηρά καί άτίθασ- 
σος,δένήδύναντο νάιστανταιάπαθεΐςίντή άγόνφ 
πατρίδι των, προ τών συνεχών πολιτικώνκαίέθνο- 
λογικών μεταβολών τών τελουμένων έν Άλβα- 
νίφ- άλλ’ ολιγάριθμοι καί συγχεόμενοι μετά τοΰ 
καθόλου Άλβανικοΰ λαοΰ έν τή ίστορίφ του, 
οΰδεμιάς ειδικής μνείας ήξιώθησαν μέχρι τών 
νεωτέρων χρόνων. ’Ερείπια μόνον πελασγικών 
έργων πλησίον τοΰ χωρίου Κουδέση καί τεμάχια 
κιόνων τής ρωμαϊκής Ιποχή'ς χρησιμεΰουσιν 
ώς ελάχιστα Ιστορικά μνημεία τής ΰπάρξεως 
πόλεως άγνωστου.

Καί βεβαίως έν τφ σκότει τό όποιον κατά 
πολΰ μέρος καλύπτει τήν έθνολογικήν καταγω
γήν καί τήν ιστορίαν τών ’Αλβανών, δεν ήτο 
δυνατόν νά είναι φωτεινή μία μόνον αποψις 
ταΰτης, ή περί τών Λιάπιδων, οΐτινες θά ώνο- 
μάσθησαν οΰτω καθ’ ή μάς άπό τής είσελάσεως 
είς ’Αλβανίαν τών Σέρβων ή Βουλγάρων, οί



όποιοι καί έδωκαν είς αύτούς τό σλαυϊκήν ρί
ζαν έχον όνομα Λιάπις κατά ιόν Μάγερ όρθώς 
κρίνοντα.

Μόνον άπό τής τουρκοκρατίας καί όλίγον 
προ αυτής άρχεται μικρά μνεία περί αυτών είς 
τά άσυνάρτητα καί συγκεχυμένα χρονογραφή
ματα περί ’Ηπείρου καί ’Αλβανίας· άπό ένός 
6έ καί ήμίσεως περίπου αίώνος, καί κυρίως 
άπό τής εποχής του Άλή - Πασσδ Τεπελενλή, 
μνημονεύονται συνεχώς εν τή ίστορίρ; ώς άρει- 
μανία καί άτίθασσος φυλή έντρυφώσα είς τάς 
δηφσεις.

Μέχρι τον έτους 1730 οί Λιάπιδες ήσαν 
Χριστιανοί συναγωνιζόμενοι πάντοτε μετά τών 
λοιπών ’Αλβανών κατά πάντων τών έπιδρα- 
μόντων καί δή καί κατά τών ’Οθωμανών άλλ' 
δτε ουτοι, άφ’ ενός μέν διά τής βίας, άφ ’ έ
τερον δέ δι’  υποσχέσεων κτηματικών περιου
σιών καί δωρήσεως τών βαρέων .φόρων, ους 
έζήτουν, κατώρθωσαν νά προσηλυτίσωσι πολ
λούς, καί οί Λιάπιδες ήσπάσθησαν τόν ίσλα- 
μισμόν.Ίσως συνετέλεσεν είς τοΰτο καί ή μωρά 
διάταξιςτοΰ τότε Επισκόπου Χειμάρρας, είς τόν 
όποιον ύπήγοντο, δι’ ής άπηγορεύθη εις αυ
τούς νά πίνουν γάλα, κατά την τεσσαρακοστήν, 
έν φ  ή Λιαπουριό Ιμαστίζετο υπό δεινής σι
τοδείας. ’ Αλλά καί πάλιν δεν έλησμονήθησαν 
ύπ’ αυτών αί χριστιανικά! παραδόσεις, διότι εις 
τινα μέν χωρία Ιτελοΰντο μέχρι προ όλίγου 
χρόνου παρ’ αύτών αί έορταί αγίων τινών, είς 
τό χωρίον δέ Δουκάτες, έν φ  είχον ύπολει- 
φθή καί τινες χριστιανικοί οίκογένειαι, ετε- 
λοϋντο μέχρι προ ολίγων έτών καί μικτοί 
γάμοι μεταξύ αυτών καί τών όθωμανικών οι
κογενειών.

Πολλοί τών άλλαξοπιστησάντων Λιάπιδων 
έγένοντο Γενίτσαροι έκ τών αίμοβορωτέρων 
μάλιστα, καί Λιάπιδες ώς έπί τό πολύ ήκο- 
λούθουν τόν Ά λή  Πασσάν δτε προσέβαλλε τό 
Σούλι καί κατέστρεφε τό Χόρμοβον, την Λέ- 
κλην, χήν Χειμάρραν καί τό/ Γαρδίκιον.

Οί Λιάπιδες ένδυονται, ώς οί λοιποί ’Αλ
βανοί τής Βόρειας ’Ηπείρου καί Αλβανίας. 
Οί άνδρες φορούσι τινές μέν μικράν φουστα- 
νέλλαν μετ’ δλίγων πτυχών, έσωκάρδιον μάλ
λινου, έπενθυτην (κάπαν) μάλλινον, είτε λευ
κόν, είτε μέλανα, περικνημίδας καί τσαρούχια, 
τό πλεϊστον δέ αντί φουστανέλλας περιζωνυουσι 
τό μακρόν καί άκάθαρτον, ώς έπί τό πολύ, 
ύποκάμισον τό όποιον φοροΰσιν, ούτως ώστε 
τό κάτω δεν τής δσφύος μέρος σχηματίζει είδος 
φουστανέλλας, κάτω τής όποιας υπάρχει λευκή

περισκελίς διήκουσα μέχρι τών ποδών καί μή 
τιθεμένη εντός τών περικνημίδων.

Αί γυναίκες είναι ένδεδυμέναι, ώς αί χρι
στιανοί, φοροΰσαι άπλήν έσθήτα μαλλίνην μέ- 
λαιναν, ώς επί τό πολύ, μικρόν Ιπενδύτην μάλ
λινου, περικνημίδας μαλλίνας ποικιλοχρόους, καί 
κάλυμμα μέλαν έπί τής κεφαλής, δπερ δένου- 
σιν υπό τόν λαιμόν· τό γιασμάκι είναι άγνω
στον παρ’ αύταΐς.

Οί Λιάπιδες λαλούσι τήν άλβανικήν τών 
Τόσκων.μετ’ Ιδιαζούσης προφοράς, τινές δέ λα- 
λοΰσι καί τήν ελληνικήν σκληρώς παρεφθαρ- 
μένην. Θεωρούνται ώς άνδρεΐοι, ευφυείς, πο
νηροί, όλιγαρκείς καί άκάθαρτοι' είναι μικροί 
ώς Ιπί τό πολύ τό σώμα, ταχΰποδες, ακάμα
τοι καί δύσμορφοι, άνδρες τε καί γυναίκες. 
Πρεσβεύοντες τήν άρχήν «κόκα πέρ κόκα* ήτοι 
κεφαλήν άντί κεφαλής, καί νομίζοντες τήν κλο
πήν ώς φυσικόν είδος βιομηχανίας, είναι Ιπι- 
κίνδυνοι καθ’ οίανδήποτε περίστασιν, καί αυ
τής τής γνωστής περιπτώσεως τής «μπέσα πέρ 
μπέσα* πίστιν διά πίστιν, σπανίως Ιξαιρου- 
μένης.

“Ενεκα τών ιδιοτήτων τούτων, καί εν τή 
λοιπή Τουρκίρ καί έν Έλλάδι τό δνομα Λιά- 
πις, καίτοι άφ’ ένός σημαίνει τόν φουστανελ- 
λοφόρον, άφ’ ετέρου δμως κατέστη καθ' υπερ
βολήν τό τού ληστού. Τοιαύτης ύπολήψεως 
άπολαύουσιν οί Λιάπιδες κα) έν αυτή τή Άλ- 
βανίρ καί παρ’ αυτοΐς τοΐς Τουρκσλβανοΐς. οδς 
δεν άπαξιούσι νά ληστεύωσιν αί Ικ Λιάπι
δων άποτελούμεναι ληστρικοί συμμορίαι μετά 
τής αυτής όρέξεως καί προθυμίας, μεθ’ ής κα- 
κουργούσι καί κατά τών χριστιανών ’Αλβανών. 
Άλλ' όμολογητέον δτι ύπάρχουσι μεταξύ αύ
τών καί πολλοί σώφρονες είρηνικοί καί προση- 
νέστατοι πολίται.

Οί Λιάπιδες άνερχόμενοι είς 20,000 περί
που ψυχάς κατοικούσιν έν μικροΐς χωρίοις διε- 
σπαρμένοις τήδε κακείσε εν μέσω τών κλεισω
ρείων, ώς έπί τό πολύ, καί τών φαράγγων τών 
σχηματιζομένων υπό τών άποτόμων δρέων Πι- 
λοβοΰνι, Κουδάβα, Τσίκα, Κιόρα καί Λογαρά 
τών διάσχιζόντων κατά διαφόρους διευθύνσεις 
τήν Λιαπουριάν.

Τοιαύτη ορεινή, άγονος καί άγρία φύσις ά- 
μοιρούσα μάλιστα πάσης σχεδόν συγκοινωνίας 
μετά τών περίοικων μερών, ήτο φυσικόν νά 
Ιπηρεάση τόν χαρακτήρα καί τά ήθη τών κα
τοίκων της. Έκόντες άκοντες, δπως πορίζων- 
ται μόνον τά προς τό ζήν, διότι ή ύπαρξις 
παρ’ αυτοΐς περιουσιών είναι σχεδόν άγνωστος,
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γίνονται τό πλεϊστον ποιμένες μιθωτοί τών γει
τόνων ’ Αλβανών, βόσκοντες τά ποίμνια μα
κράν τής Λιαπουριάς.

’Ενίοτε παρακολουθούσι τούς Λιάπιδες καί 
αί γυναίκες των, δταν μάλιστα τύχη νά βό- 
σκωσιν οίτοι ίδια ποίμνια, διότι αί Λιάπισ- 
σαι δεν υποβάλλονται είς τούς περιορισμούς 
τούς Ιπιβαλλομένους είς τάς δθωμανίδας γυ- 
,ναΐκας, καί ζώσιν έλεύθεραι ώς αί χριστιαναί. 
Ώ ς έπί τό πολύ δμως μένουν είς τά χωρία 
των, δταν έχωσι μικρά τέκνα καί μικρόν χινα 
άγρόν, δν προσπαθοΰσι νά καλλιεργώσιν, δπως 
προμηθεύωνται τόν άρτον τής οίκογενείας των, 
διότι οί απομακρυνόμενοι αυτής άνδρες λαμ
βάνουν τόσον γλίσχρον μισθόν, ώστε μόλις αύ- 
τοί κατορθούσι νά ζώσι-

Ή  οίκτρά αύτη κατάστασις ή παρομαρτεΐ 
ή προς τό κλέπτειν τάσις τών Λιάπδιων, άναγ- 
κάζει πολλούς έξ αύτών νά τρέπωνται πρός 
τόν ληστρικόν βίον λυμαινόμενοι Ιν συμμορίαις 
έφ’ ικανά έτη όλοκλήρους πιιλλάκις επαρχίας. 
Αί έν Άργυροκάστρφ άρχαί μόλις κατορθούσι 
νά συλλαμβάνωσιν ενίοτε τινάς, είτε κατά σύμ- 
πτωσιν, είτε δόλφ, διότι σπανίως έπιτυγχά- 
νουσι νά συναντήσωσι αύτούς έν σώματι εν
τός τών πυκνών δασών ή τών σπηλαίων είς 
τά όποια κρύπτονται. Υπήρξαν μάλιστα καί 
υπάρχουν έ'χς λήσταρχοι Λιάπιδες, τών όποιων 
τά κατορθώματα καί τόν κακώς έννοούμενον 
παρά τυΰ δχλου ήρωϊσμόν Ιξύμνησεν ή δημώ
δης ποίησις τών συμπατριωτών χων.

Ούχί προ πολλοϋ χρόνου, Ιν φ  έχι εΐμεθα 
έν Άργυροκάστρφ, είχε συλληφθή έν Λια- 
πουριρ διαβόητος λήσταρχος άπό πολλού λυ- 
μαινόμενος τό Μουτεσαριφλίκιον τού ’ Αργυ
ροκάστρου. Ό  τρόπος τής συλλήψεως καί 0 
ηρωικός θάνατός του είχον εμποιήσει μεγάλην 
Ιντύπωσιν είς τούς ’Αλβανούς, καί ή ποίησις 
αύτών δέν άπηξίωσε νά έξυμνήση τόν ήρωα 
τούτον τών όρέων.

Είχε κατέλθει μόνος τών δρέων τής Λια- 
πουριάς εις τι ποιμνιοστάσιον, Ιν φ  τήν στιγ
μήν εκείνην εύρίσκετο μόνη Λιάπισσα ποιμε- 
νίς, διά νά πίη γάλα. Έκάθησεν έπί τίνος λί
θου καί έχων παρ’ έαυτφ τό οπλον του έπινεν 
ήσύχως τά γάλα, δπερ τψ είχε προσενεχθή. Ή  
Λιάπισσα είτε έξ Ιδίας πρωτοβουλίας, είτε συν-

εννοημένη μετά τής Ινεδρευούσης μακράν στρα
τιωτικής δυνάμεως, έσχε τήν γενναιότητα καί 
τήν δύναμιν νά άρπάση αύτόν δπισθεν Ικ τών 
άγκώνων καί τόν κράτηση ακίνητον έφ’ ικα
νόν χρόνον, μέχρις ο ί  προσκληθέντες διά συ- 
ρίγματός της οί λοιποί ποιμένες προσήλθον 
καί εδεσαν αύτόν.

Τοσούτον είχε θιγή ή φιλοτιμία τού λήσταρ
χου τούτοι', μόνον καί μόνον διότι είχε συλ- 
ληφθή υπό γυναικός, αύτός πρό τού οποίου 
ετρεμεν άλλοτε όλόκληρον τό Μουτεσαριφλίκιον 
τού ’Αργυροκάστρου, ώστε παρεκάλεσε τούς 
στρατιώτας τούς μεταφέροντας αύτόν εις Ά ρ- 
γυρόκαστρον νά τόν φονεύσωσι, πριν ή έξευ- 
τελισθή περισσότερον πρό τών οφθαλμών τών 
συμπατριωτών του έπί τή άναξιοπρεπεΐ συλ- 
λήψει του- άλλά τούτων άρνηθέντων, μόλις έ- 
φθασαν άνωθεν άγρίας τινός καί κρημνώδους 
φάραγγος, παρά τόν ποταμόν Ά φ ον , ό υπε
ρήφανος καί φιλότιμος Λιάπις έκφυγών τών 
στρατιωτών έκρημνίσθη καί συνετρίβη έν αύτή.

Τής αφορμής δοθείσης Ικ τού θανάτου τού 
λήσταρχου τούτου, είπον ημέραν τινά είς άρχι- 
ποιμένα Λιάπιν είς τού όποίου τό ποιμνιο- 
στάσιον είχον προσκληθή πρός κυνηγεσίαν, δτι 
δλοι οί Λιάπιδες είναι άνδρεΐοι, παλληκάρια. 
Ναί, άπήντησε μειδιών- άλλά πρέπει νά γνω
ρίζετε τόν λόγον δι5 δν εΐμεθα άνδρεΐοι· ό τό
πος μας είναι ξηρός καί άγονος· ενεκα τούτου, 
ίσως δέ καί διότι εΐμεθα ολίγον δκνηροί, εΐ
μεθα πτωχοί."Οπως έπαρκέσωμεν είς τάς άνάγ- 
κας τών οικογενειών ήμών, άνάγκας ύπάρξεως, 
εΐμεθα ήναγκασμένοι νά λάβωμεν παρά τού 
έχοντος, έκεΐνο τό όποιον δέν έχομεν ήμεΐς, είτε 
διά δόλου είτε διά κρύφιας κλοπής κατά τήν 
νύκτα, είτε διά ληστρικής επιθέσεως· άλλά πριν 
ή προβώμεν είς αύτάς, Ιχομεν ύπ’ δψει δτι 
κατα πάσαν πιθανότητα θά άπαντήσωμεν άντί- 
στασιν άπό μέρους έκείνων, τών οποίων τήν 
περιουσίαν έποφθαλμιώμεν δπως ύπερνικήσω- 
μεν τήν δυσκολίαν χαύτην, ή δπως άμυνθώμεν, 
καθ’ ήν περίπτωσιν άλλος τις Λιάπις ήθελεν 
έπιτεθή καθ’ ήμών, δφείλομεν κατ’ ανάγκην 
υπερτάτην, κατά τό αίσθημα τής αύτοσυντηρή- 
σεως, νά εΐμεθα άνδρεΐοι. Ούτως έννόουν καί 
εννοούν τήν άνδρείαν πάντες οί λαοί οί ευρι
σκόμενοι έν τή άρχετύπψ αύτών καταστάσει.



AÎIO T A  ΟΡΦΙΚΑ Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ ΙΑ
( o ï ^ P H I ^ C H E  E r l E D E ^ )

Φ Ο Υ  ς Ο Ν Ε Φ Α Ν Φ Ι Ν Ο Υ  Χ Ρ Η δ Φ Ο Μ Α Ν Ο Υ  

Μ εταφ ερμένα ά π ό  τ ό ν  Ιδιο .

Τ Ο ·*  Λ Α Μ Π Ρ Ο Γ  Ο Ο Ρ Φ Γ Ρ Α

Σ άν πότε νά είδα την χλωμή τη λίμνη,
την απόμακρη,

για πάντα βονβαμένη . .
κάτω άπ' τον φεγγαριού τάραχνιαομένα πέπλα; —

. . καί τής ιτιές,
που έσκυβαν στους δχτονς

λιγόϋνμες 
καί βουβοτνλιγμένες ο δνείρατα

θλιμμένα ; -------------

Σ άν πότε να είδα τής ιτιές στή λίμνη ;
. . σάν πότε νά εϊδα τής Ιτιές στή λίμνη . . .

. . "Ολο τήν χλωμή τους σιγαλιά 
μέσ’ στην ψυχή μου νάχω . .

. .  καί δνείρατα ανείπωτα τών πονεμένων δέντρων —  
καί στήν ψυχή μου όνείρατα. . όνείρατα. .  δνείρατα

θλιμμένα------------

* * *
Ί Ο Υ  Π Α Γ Λ Ο Γ  Ν ΙΡ Β Α Ν Α

Σ τοϋ φεγγαριού τή γλάρα χορεύουν ή ξω & ιές...

Ασημωμένες χλωρασιές ανάλαφρα σαλεύουν . .  .
"Ελνα τραγούδι μυστικό,
άπδ γλυκείας λησμονησιάς δνείρατα

βγαλμένο,
στών δέντρων τής γλαυκόφεγγες κορφές

μυριοστενάζει. ..

Αία τό φεγγάρι άποσταμένο 
άργοκνλάει καί

πέφτει πίσω άπ ' τά πελάη . . .

( Τί κ ί  άν λαμποκοπούν τά θλιβερά τάστέρια; )  —  
Λ ύνουν ή νύμφες ή λευκές τά αν μ

πλεγμένα χέρια και 
στ αφέγγαρα σκοτάδια σβύνουν . . .

Πάλιν άποχοιμιοννιαι
στής ισκιωμένες φυλλωσιές τών δέντρων 

, τά ονειρευτά τραγούδια . .  .
. , Μέσ* στην παΰιάρα σιγαλιά

χορτάρια καί λουλούδια γέρνουν
αγκαλιά καί

άχνότρεμα άναδέρνουν 
οέ βουβή

λαχτάρα. ..

* * *
Τ Ο Ι* Ζ Α Χ Α Ρ Ι Α  Π Α Π Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Γ

Κοιμούνται τά λουλούδια . .
τά χόρτα δλα κοιμούνται. . ·
στους βελουδένιους κάλυκες, ατά μεταξένια φύλλα 

χωρίς πνοήν
οί άέρηδες κοιμούνται. .

. . καί τό φεγγάρι άπό ψηλά κυττάει 
τόν κοιμισμένον κήπο . .  .

Από ψηλά χλωμό κυττάει
τό δλιβερό φεγγάρι 

τόν κοιμισμένου κήπο 
καί άφηγκράζεται τή σιγαλιά . .  
καί δεν μπορεί

τά μάτια του νά πάρη..
. . καί αγάλια προσπερνφ καί πάει..
—  μά δεν μπορεί

τά μάτια τον νά πάρη 
άπό τόν κοιμισμένον κήπο . .  .

(  Φεγγάρι, φεγγάρι! —
’Εσύ χρεμάμενο καί ασημένιο

δάκρυ!

Κ. ΧΡΗΣΤ0ΜΑΝ02



Γαΐλης είταν τό μεγαλύτερο βώδι τοΰ χω· 
^-''ριού μας.

“Οπως τό μαύρο πρόβατο λέγεται λάγιο, το 
μαύρο τραγί νιαγγρο, τό μαύρο σκυλλί χ ορι
κής, έτσι καί τό μαΰρο βώδι λέγεται γαΐλης.

Είταν ένα βώδι, πού δεν είχε ταίρι σ’ 
δλα τά περίχωρα. Κι’ δταν έβγαινε στη ράχη 
και μούγκριζε: «Μουουουού»! τόν άκουε δλο 
τό χωριό κι’ έλεγαν: « Ό  Γαΐλης τοΰ Λέτα 
μουγκρίζει». ’Αλλά καί στο χωράφι δεν είχε 
ταίρι. Ό  Λέτας είχε τρία βώδια καματερά: τόν 
Γαΐλη, τόν Τριγώνη καί τόν Μελίσση. 'Ο Τρί
γωνης έκανε άπό τό πρωΐ ώς τό μεσημέρι χω
ράφι, μέ τόν Γαΐλη, κουράζονταν κι' έμπαινε 
στη θέση του, ό Μελίσσης άπό τό μεσημέρι 
ώς τό βράδυ, ένφ ό Γαΐλης άπό τό πρωΐ ώς τό 
βράδυ δε συναλλάζονταν καθόλου. Καί μη νο
μίζετε, δτι ό Τρίγωνης κι’ δ Μελίσσης είταν 
βώδια τής αράδας . Καθόλου! Είταν κι’ αυτά 
διαλεχτά, άλλα δεν μπορούσαν νά παραβγοΰν 
μέ τόν Γαΐλη άπό τό πρωΐ ώς τό βράδυ τό 
καθένα, κι’ έτσι δ Γαΐλης άπό τό πρωΐ ώς τό 
μεσημέρι ζεύονταν μέ τόν Τριγώνη κι’ άπό τό 
μεσημέρι ώς τό βράδυ μέ τόνΜελίσση.Ένα βώδι 
δε μπορούσε νά κάνη χωράφι άπό τό πρωΐ ώς τό 
βράδυ μέ τόν Γαΐλη. “Εσκαζε.

Είχε κάτι κέρατα —  μέ συμπάθειο —  μιση δρ- 
γυιά τό καθένα, καί γυρισμένα πρός τ’ άπάνω, σδ 
λόγχες,καί δέν τώβανε τίποτε χέρι άπάνω του. Μια 
φορά τού ρίχτηκε ένας λύκος, δ Γαΐλης κάπως γυ
ρίζει τό λαιμό του, σκύβει τό κεφάλι του, καί 
τοΰ δίνει μιά τοΰ κυρ - λύκου στην κοιλιά μέ τό 
δεξί κέρατο, πού τόν πέρασε πέρα καί πέρα, 
καί τόν βάσταξε καρφωμένον καί μετέωρον 
ώς που ήρθε ό βαλμάς καί τόν έβγαλε ψό- 
φιον.

Έκεΐ ποΰ βοσκοΰσε δέν ζύγονε άλλο βώδι 
κοντά του, κι’ δταν ό βαλ[ίάς έβγαζε τό πρωΐ 
δλα τά γελάδια γιά τη βοσκή, ή τά μάζευε τό 
βράδυ γιά τό χωριό, ό Γαΐλης είταν μπροστά 
άπ’ δλα τά βώδια, άρχηγός τής αγέλης. Νόμι
ζες, δτι τ’ άλλα τά βώδια τό καταλάβαιναν, δτ’ 
ειταν άνώτερός τους, καί τοΰ έκαναν δρόμο.

Ολ’ οι Λεταΐοι είταν ό Γαΐλης καί τά μά
τια τους! 'Ορκίζονταν στ’ δνομά του. Τόν εί
χαν καμάρι τους, θεμέλιο καί γρεντά τοΰ σπι
τιού τους. Τόν είχαν οί μεγαλύτεροι σδν παιδί

τους, κι’ οί μικρότεροι σδν πατέρα τους. Είταν 
γέννημα τοΰ σπιτιού τους. Τόν είχε γεννήσει 
ή Γαΐλω, ή μάννα του, μιά γελάδα μακρειά σδ 
μιά σποριά, κι αυτή γεννημένη στο σπίτι τό 
λετάτικο, τό μόνο γελάδι, πού είχε γλυτώσει 
άπό τή λημούρα, πού είχαν κάνει οί ’Αρβανίτες, 
δταν βγήκε ό Γρίβας στά 1854 νά πάρη τά 
Γ  ιάννινα κι’ δλη την “Ηπειρο, άλλ’  ανάθεμά τη 
τή Φραγκιά I . . .

Κάθε πρωΐ τόν χειμώνα, δταν τά καμα
τερά παχνιάζονταν, θά πήγαιναν δλοι οί Λε- 
ταϊοι στο κατώγι, σδ νά πούμε, νά χαιρετή
σουν τόν αγαπημένο τους τόν Γαΐλη, κι’ αυ
τός, σδ νά καταλάβαινε, γύριζε τό γραμμένο του 
τό κεφάλι, σα ν’ άντιχαιρειοΰσε τους άγαπη- 
μένους του, πού τόν χαΐδευαν, τόν περιποιών- 
ταν καί τόν άγαποΰσαν τόσο πολύ. Άλλά ξη
μέρωσε καί μιά μαύρη μέρα, πού ό Γαΐλης, τή 
στιγμή, πού μπήκε μέσα πρώτος ό Κολιός, ό 
πρωτοζευγίτης τοΰ σπιτοΰ, δέν κουνήθηκε κα
θόλου, ούδέ γύρισε τό γραμμένο του τό κεφάλι 
νά τόν άντιχαιρετήση.

—  Γαΐλ’ ! Γαΐλ’ ί
Τοΰ φώναξε ό Κολιός.
Κι’ δ Γαΐλης, άνχί νά στρέψη, σαν άλλοτε, 

τό μεγαλόπρεπο κεφάλι του, χαρούμενο, μ’ ε
κείνα τά ώμορφα μάτια του, πού είταν σδ δι- 
πλοφέγγαρο μέσα στά κατάμαυρα σύννεφα, άπό- 
λυκε ένα βαθύ μουγκρητό, σαν αναστεναγμό 
καί σδν πόνο.

Ό  Κολιός πετάχτηκε άπό τό κατώγι, κλαί- 
γοντας καί φωνάζοντας:

~ Ά χ !  ό Γαΐλ’ς μ’ ! “ Αχ! ή ψυχή μ’ !
Στές φωνές τοΰ Κολιοΰ δλο τό σπίτι άν- 

τραλλεύτηκε. « Ό  Γαΐλ’ς άρρωστος;» Χάλασε ό 
κόσμος! Δέ μπορούσαν νά φανταστούν, δτ' εί
χαν δυνατό νά πάθη ό Γαΐλης τίποτε, κι αυ
τοί νά ζοΰν στον άπάνον κόσμο.

'Έμπηξε μιά ψιλή φωνή ή Κολιοΰ ή μεγα
λύτερη τοΰ σπιτιού.

—  “Αχ! ή σκύλλα, πού νά τό βρή άπό τόν 
Θ εό! τί μάς έκανε ! Ά χ  ! πού νά τής είχαν βγή 
καί τά δυό της τά γκαβά!

’Εννοούσε ιήν Τσίταινα, μιά καλή χωριανή, 
άλλά πού μπορούσε νά σκίση πέτρα μέ τό μάτι 
της. Δέν είταν κατά βάθος κακή γυναίκα, δέν 
κακομιλούσε ποτέ, ούτε σύζανα έβανε ανάμεσα
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στους χωριανούς, ούτε είχε μαλώσει καμμιά 
φορά μέ κανέναν, άλλ’ είχε ενα μάτι— Θεός 
σχωρέ ’στη— πού δπως είπα έσκιζε πέτρα. Παι
διά, μωρά, άρνιά, κατσίκια, φοραδάκια, μοσχά
ρια, κι’ αυτά τά πουλλάκια τών κλωσσαριών, τά 
παραμέριζαν νά μή τά ίδή ή Τσίταινα. Κι* αύτή 
ή κακομοίρα γνώριζε τό κακό, πού κοιμώνταν 
μες στο μάτι της κι’ άπόφευγε νά τά βλέπη. 
Κι’ αν τύχαινε νά πέση τό μάτι της σέ κανένα 
άπ’ αυτά, έτρεχε καί τούς έδινε σιάλι.. . ’Αλλά 
καμμιά φορά τό μάτι τής Τσίταινας ενεργούσε 
καί σέ χοντρά ζώα καί σέ μεγάλους, σδν κα- 
λιώρα τώρα μέ τόν Γαΐλη.

"Υστερα είπε στή συννυφάδα της:
— Τί μ’  κάθεσαι, μωρή, σδ νύφ1 άπό Δευτέρα; 

Πάρ’ ένα φλυιζάν’ καί πετάξου νά πάρ’ς σιάλ” 
απ’ τήν άντίχριστη, ποΰ νά τής είχαν ρέψ’ τά 
φωτερά τ’ς !

‘ Η  μάννα μου, άκούοντας τό τζαβαλλιό, βρήκε 
στό παραθύρι καί ρώτησε:

—  Τί πάθαταν καί τζαβαλλιαζεστε έτσι;
—  Τί πάθαμαν; ( Άπολογήθηκε ή Κολιού). 

Ά ρρωστος ό Γαΐλ’ς άπό μάτ’ ! άπό βάσκαμα! 
Μάς τόν έφαγε, πού νά τής ρέψ’ν καί τά 
δυό της.

—  Μή τήν παίρετε τή γυναίκα στό λαιμό 
σας έτσι! Ποιος ξέρ’ ; Τάχα είν’  αύτή; Δρό
μος είναι. . .Μπορεί καί κάνας ξένος. Ρίξτε τά 
κάρβουνα, γιά νά βρήτε έκεΐνον, πού σάς έκανε 
τό κακό. . .

Είπε ή μάννα μου. . .
—  ’Αλήθεια! (Φωνάζει κδποια άλλη άπό τές 

Λεταίϊσσες). Νά ρίξωμε τά κάρβουνα. . .
—  “Α ! χαλασιά τους τί έπαθαν !
ΕΤπ’ ή μάννα μου καί τραβήχτηκε άπό τό 

παράθυρο καί μπαίνοντας μέσα, έβαλε τή ρόκκα 
της στό ζωνάρι κι’ έτρεξε στούς Λαταίους, δπου 
είχαν μαζευτή κι’ ά'λλοι πολλοί χωριανοί.

Μέσα στό σπίτι έρριχναν τά κάρβουνα. Εί
χαν μιά ποτήρα γεμάτη νερό παραπάνω 
άπό τή μέση, κι’ ή Κολιού έπαιρνε μέ τήν 
τσιμπίδα ενα κάρβουνο αναμμένο, τ’ «ονομά
τιζε καί τώρριχνε μέσα. Τό πρώτο είταν τοΰ 
Λώλη, τό δεύτερο τού Στέργιου, τό τρίτο τοΰ
'Γσιόλη............. έρριξε έξη-εφτά κατ’  αύτόν τόν
τρόπο κι' δλα τά κάρβουνα στέκονταν άπάνω 
στό νερό. . .Έ ρχεται καί τ’ δνομα τής Τσί- 
ταινας. . .

—  Τής Τσίταινας!. . .
Τό κάρβουνο κάνει ένα μεγάλο «ζιαααάζζζζ» 

καί καταιβαίνει στον πάτο τής ποτήρας!
—  Αύτ’ είναι! ( Φώναξαν δλες οί γυναίκες

μ’ ένα στόμα) Γ Αύτή, ποΰ νά τής είχε ρέψ’ 
τό στραβό τ’ς !

—  Τρέξε, (φώναξε ή Κολιοΰ σέ μιά άπό 
τές νυφάδες), παρ’ ένα φλυτζάν’ καί πετάξ’ 
στην άντίχριστη νά τής πάρ'ς σιάλ’ νά ποτί- 
σωμε τό βώϊδ’ !

Μιά γειτόνισσα έφερε φωλιά κυνηγιοΰ, ποΰ 
στρέγει πολύ στες βασκανίες.

Κυνηγός είναι ένα είδος μελισσιού, πού χτί
ζει τή φωλιά του στες γωνιές μέ πηλό, σαν τό 
χελιδόνι καί καλύτερα,κι’ δταν τοΰ έρχεται τό τέ
λος τής ζωής του, σφαλάει τη θύρα της καί πε
θαίνει. Αύτή τή φωλιά την άναλυοΰν στό νερό 
μαζί μέ τό σώμα τοΰ κυνηγού, ποΰ είναι μέσα, 
ψόφιο καί στεγνωμένο, καί τή δίνουν στον βα- 
σκαμένον, άνθρωπον ή ζώο, νά τό πιή.

Σέ μιά στιγμή τό σιάλι τής Τσίταινας, τό 
νερό τών καρβούνων, τό άνάλυμα τής φωλιάς 
τοΰ κυνηγού καί τά τρία μαζί ταρριξαν στό 
στόμα τοΰ άρρώστου βωδιοΰ, μέ τό χωνί.

—  "Ολ’ αύτά καλά είναι, (είπε ή μάννα μου), 
άλλά χρειάζονται πλειότερο τ’ αγιωτικά. Πρέπ’ 
νά φωνάξ’τε τόν παπά νά διαβάσ’  τήν ευχή 
τής βασκανίας. . .

—  Αυτό πρέπ’ πού πρέπ’ νά γέν’, άλλά καί 
τό γήτεμα δέν πρέπ’ νά λείψ’ ! Είπε μιά γριά.

Στή στιγμή πετάχτηκε ή Κολιοΰ στή φράχτη 
καί φώναξε:

—  Παπαδιά! *Ωρ’ Παπαδιά!
—  "Ο ρσε!
Άπολογήθηκε μιά φωνή άπό τήν άλλη άκρη 

τοΰ χωριού.
—  Πέ τοΰ Παπά νά πάρ’ τό φκολόϊ καί 

νδρθη νά διαβάσ’ τοΰ Γαΐλ’ μας, π’ άρρώστησε 
άπό μάτ’ !

Σέ λίγο έμπαινε ό ΙΙαπάς στήν πορειά μέ 
τό πετραχήλι καί τό εύχολόγι στό χέρι, ό δέ 
Παύλος, ό δεύτερος ζευγίτης τοΰ σπιτιού ξε
κινούσε γιά τή Βελτσίστα, μέ λίγες τρίχες άπό 
τό κεφάλι τού Γαΐλη, δπου βρίσκονταν ή πλειό 
ξακουσμένη γήτισσα, ή Πογδόρω, πού μπορούσε 
νά γιατρέψη καί τό χειρότερο βάσκαμα, άπό 
τό χειρότερο μάτι.

Τί τά θέλετε; "Οτι γιατρικό κι’ δτι γητειά, 
κΓδτι εύχή είναι στον άπάνον κόσμο, δλα τ’ 
έκαναν οί καημένοι οί Λαταΐοι γιά τόν άγα- 
πημένο τους τόν Γαΐλη, «χλλά τού κάκου! Ό  
Γαΐλης δέ σπάραζε άπό τόν τόπο του, κι’ οΰτε 
έτρωγε, ούτε έπινε, κι’ ούτε άρμακιώνταν. *Ω- 
ρες· ώρες τόν έφτανε δ πόνος κι’ άρχιζε ένα 
βογγητό, σδν κλάμα, πού τ’ άκουε δλο τό 
χωριό.
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Τρία άκέρια μερόνυχτα πέρασαν, πού χαρο
πάλευε δ Γαίλης, κι’ οί Λεταιοι χτυπιώνταν, 
πού δέ βρίσκονταν γιατρικό νά τόν γιατρέψη.

Κάποιος τότε τούς είπε νά σφάξουν μιά 
μαύρη κόττα για νά ίδή τό στηθαμι, αν θά 
ψοφήση ή δχι δ Γαΐλης. Στή στιγμή σφάχτηκε 
καί βράστηκε ή κόττα και βγήκε τό στηθάμι 
της. ‘Ολοφάνερος δ ψόφος τού Γαίλη ! "Ενας 
κόκκινος ίσκιος, σδν τομάρι, φαίνονταν φως φα
νερά στό κόκκαλο. "Ως εκείνη τή στιγμή είταν 
καί κάποια έλπίδα, άλλ’ από έκείνη τή στιγμή 
κάθε ελπίδα χάθηκε, καί περίμεναν ώρα μέ 
την ώρα νά γείνη τό κακό.

Τήν τέταρτη μέρα πρωΐ-πρωί άκούσαμε μυ
ρολόγια στά Λεταίϊκα.

—  Πάη δ Γαΐλ’ς, ροβολιά τους!
Ξεφώνησε ή μάννα μου, κι’ άφησε δ τι δου

λειά είχε στό χέριτης καί τράβηξε νά πάη στούς 
Λεταίους νά τούς παρηγόρηση. Κίνησα κι’ εγώ 
κοντά της, παιδάκι, ώς εφτά χρόνων.

Σέ λίγο έφτασαν καί πολλοί άλλοι, γυναίκες 
κι’ άντρες, καί καθένας Ι'λεγε τό παρηγορητικό 
του λόγο. Τέλος ή μάννα μου— Θεός σχωρέσ’ 
τη ! —  τούς από πήρε, λέγοντας τους:

—  Τί κάνετε, ωρέ, έτσι; Παιδί σάς πέθανε 
ή τσιούπρα; Βώδ εΐτανε! Εσείς νά είστε καλά 
καί βώδια όσα θέλετε. Μην κάνετ' ετσι καί σάς 
δικιμάσ’ δ Θεός, καημένοι!

—  Τρία-τέσσερα παλληκάρια πήραν σύν
εργα καί πήγαν έξω άπό τό χωριό νά σκά
ψουν τό λάκκο τού Γαΐλη καί σέ λίγο οί 
γυναίκες έφεραν τριχιές κι’ άρχισαν νά δένουν 
τά ποδάρια τού ψόφιου ζώου, χώρια τά πισινά 
καί χώρ'ια τά μπροστινά, κι’ δταν τέλειωσε τό 
δέσιμο των ποδαριών, πεντέξη έπιασαν τήν πι
σινή τριχιά καί πεντέξη τήν μπροστινή κι’ άρ
χισε τό ξόδι.

’Εκείνη τή στιγμή οι Λεταίϊσσες είπαν τά 
υστερνά τους μυριολόγια γιά τόν αγαπημένο 
τους τόν Γαίλη!

X . Χ Ρ Η Σ Τ 0 Β Α 2 Ι Λ Η Σ
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Πρό ολίγων μηνών πλούσιος εύπατρίδης του 
Μονάχου ήγόρασεν άντί άδρού τιμήματος 

παρά τίνος ’ Ιουδαίου αρχαιοπώλου τής πόλεως 
M ainz χρυσοΰν βυζαντινόν δακτύλιον φέροντα 
επιγραφήν ή δποία πολλά καί ενδιαφέροντα 
δύναται νά διδάξη.

Καθ’ δν χρόνον παρηγγέλλετο είς τόν καλόν 
τεχνίτην ή κομψή δακτυλιοθήκη, ή δποία θά 
εδέχετο τού φιλάρχαιου βαρώνου τό ζηλευτόν 
άπόκτημα, προσεκαλεΐτο καί δ βυζαντινολόγος 
επιστήμων νά εΐπη περί τού ιστορικού κειμη
λίου τήν γνώμην του. Ό  κάτοχος τού πολυτί
μου δακτυλίου, δ συλλέγων μετ’ άγάπης καί 
άνευ φειδοΰς χρημάτων άντικείμενα ιστορικής 
καί αρχαιολογικής άξίας, προοριζόμενα βραδύ- 
τερον νά πλουτίσωσι τό μουσεΐον τής γενετεί- 
ρας πόλεως, είναι δ Βαυαρός βαρώνος von 
C ram er- Klett, κληρονομικός σύμβουλος τής 
επικράτειας γνωστότατος διά τάς υπέρ τής 
βαυαρικής έκπαιδεύσεως καί επιστήμης ευερ
γεσίας του, ώς πρός τάς δποίας δύναται νά 
παραβληθή πρός τόν ίδικόν μας Μαικήναν, τόν 
Μαρασλήν. Δέν είναι δέ ούτος καί πρός τήν 
Ελλάδα ξένος, αφού ή ερίτιμος σύζυγος αύτοϋ 
είναι θυγάτηρ Έλληνίδος μητρός. Τόν βυζαν- 
τινολόγον επιστήμονα τόν μαντεύει τις εύκόλως· 
είναι ό Κάρολος Κρουμβάχερ.

Ό  σοφός καθηγητής άφού πρώτον έξήτασεν 
ό ίδιος τό ίστορικόν άντικείμενον, ήθέλησε νά 
καταστήση κοινωνούς εις τήν Ιξέτασιν καί τούς 
μαθητάς του. Τήν μακράν συζήτησιν έντφ φρον- 
τιστηρίφ επηκολούθησεδημοσίευσιςτριακοντασε- 
λίδου πραγματείας είς τά «Πρακτικά τής βασιλ. 
Βαυαρ.’Ακαδημίας των Επιστημών », |ν τή δ- 
ποίαπραγματείρ δ κ. Κρουμβάχερ,άφοΰ πρώτον 
δίδει μικράν περιγραφήν τού δακτυλίου,Ιξετάζει 
κατόπιν τήν επιγραφήν τούτου υπό παλαιογρα- 
φικήν, γλωσσικήν, ορθογραφικήν καί μετρικήν 
έποψιν, παραβάλλει αύτόν πρός άλλους βυζαντι
νούς δακτυλίους, δμιλεΐ περί αυτού ώς δακτυλίου 
αρραβώνας, καί καθορίζει τά εν τή επιγραφή 
άναφερόμενα πρόσωπα' έν γένει δέ πραγμα- ( 
τεύεται τό ζήτημα μετά τόσης εμβριθείας, σα
φήνειας καί μεθοδικότητος, ώστε δικαίως δ 
διαπρεπής επιγραφικός καί καθηγητής εν Βρυ- 
ξέλλαις F. Cum ont είπε περί τής έργασίας 
ταύτης τού Κρουμβάχερ: «si les inscriptions 
byzantines avaient été com m entées ainsi,

le C orpus (δηλ. τών επιγραφών) deviendrait 
un jeu  d ’enfants».

Περί τού δακτυλίου τούτου έγεινε καί θά γείνη 
ίσως ακόμη πολύς λόγος. Διά τήν έμμετρον 
καί πολλαχώς ένδιαφέρουσαν επιγραφήν του 
ή δποία μάς φανερώνει τόσον σαφώς είς ποιους, 
καί πρός ποιον σκοπόν εχρησίμευσεν, άποτε-

λεΐ τι τό μοναδικόν μεταξύ τών μέχρι τοΰδε 
γνωστών δμοίων του, καί είναι ίσως εν έκ τών 
ολίγων άψυχων τά όποια μάς διέσωσεν δ χρό
νος διά νά δμιλήσουν περί τοίούτων προσώ
πων καί τοσούτων πραγμάτων. Διά τούτο έ
κρινα καλόν ν= άνακοινώσω διά τών «Πανα- 
θηναίων» ολίγα περί τού ιστορικού τούτου 
κειμηλίου έπεκτείνων κατά τι καί τήν περί τών 
§ν αύτφ άναφερομένων προσώπων έρευναν. 
Πρέπει νά μή παραλειφθή ενταύθα, δτι είς τήν 
καλωσύνην τού άνωτέρω σεβαστού καθηγήτού 
χρεοστώ τό δτι δύναμαι νά παραθέσω έίς τούς 
άναγνώστας τών «Παναθηναίων» καί τάς ει
κόνας τού δακτυλίου. ’Εκ τούτων ή μεν πρώτη 
είκονίζει τόν δακτύλιον είς τό φυσικόν, ή δέ 
δευτέρα τήν ένεπίγραφον σφενδόνην εΐς διπλά- 
σιον τού φυσικού μέγεθος.

‘Ο δακτύλιος είναι ολόχρυσος καί μονοκόμ
ματος· ζυγίζει 26 γραμμάρια, καί ή διάμετρος 
τού μένκρίκου, -εκ τών έσω μετρουμένη είναι 
181/» χιλιοστά, τής δέ σφενδόνης 17 1j2. Ή  
διατήρησίς του είναι άρίστη, ή δέ κατασκευή 
του, άπηλλαγμένη παντός ποικίλματος, παρου
σιάζει τι τό άδρόν, άπλούν καί στερεόν.

Έ πί τής λειοτάτης σφενδόνης φέρεται διά 
μελανόχρου ύελώματος 1 (n iello) ή Ιξής διά κε

1 Διά τήν άπόδοσιν είς τήν γλώσσαν μας ιου νεολα- 
τινικοθ niello , μεταχειρίζομαι τόν δρον δν εδωκεν 
άλλοτε δ  καθηγητής Ή ρα κλ . Μηστόπουλος εΐς τόν 
Α - Κουμανοΰδήν έν «Ά θη ναίφ » τόμ. 9  σ. 166.
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φαλαίων γραμμάτων επιγραφή ήν παραθέτω 
δνευ των βραχυγραφικών συμπλεγμάτων.

ΜΝΗΤΡΟΝ ΐΕ Φ Α Ν Ο Υ  ΔΟΥΚΙΚΙΟ P IZ IC  ΚΛΑΔΟΥ
ΚΟΜΝΗΝΟΦΥΙΟ T E N  Χ ΕΡΣ ΙΝ  ΑΝΝΑ ΔΕΧΟΥ

ΕΙς τούς δυο τοΰτους στίχους 6 κ. Κρουμβά- 
χερ ευρίσκει τέσσαρας ανορθογραφίας, την διά 
του e αντί η γραφήν είς τά Δουκικτς, ρ(ζ<ς, Κο- 
μνηνοφυις, καί τήν δι’ ε γραφήν άντί αι είς το 
τεν τό όποιον δέχεται ως άρθρον δυϊκοΰ άρι- 
θμοΰ μετά τής άναγνώσεως χεροΓν. Αποδίδει 
δέ τάς ανορθογραφίας ταυτας είς τήν έπίδρα- 
σιν του Ιωτακισμού καί συμπεραίνει δτι κατά 
τήν εποχήν έκείνην ή σαν εν χρήσει δύο ορθο
γραφικά συστήματα, τό τής σχολικής καί τής 
τού πρακτικού βίου, ώς τήν δνομάζει, ορθο
γραφίας, γνώμην, ήν διά πολλών και σοφών 
επιχειρημάτων ύποστηρίζει.

“Ισως είναι δλίγον τολμηρόν !κ μέρους μου 
νά διαφωνήσω προς τον σεβαστόν καθηγητήν. 
Μετασχών καί έγώ, ώς μέλος τού φροντιστη
ρίου, είς τήν περί δακτυλίου τούτου συζήτη- 
σιν, είχα τότε άναγνώσει χερσίν άντί χεροΓν, 
άποδωσας τό σύμπλεγμα σι είς έπίδρασιν τής 
μικρογραμμάτου γραφής επί τού χαράκτου. 
Γράφων δέ τό άρθρον τούτο διά τά «Πανα- 
θήναια», δέν έσκόπουν νά έπανέλθω είς τήν 
γνώμην μου έκείνην, δν ό κ. Κρουμβάχερ δέν 
μου άνεκοίνου δτι χερσίν άναγινώσκει και ό 
σπουδαίος βυζαντινολόγος καί καθηγητής τής 
Σορβώνης D iehl, δστις δμως παρασυρόμενος 
προφανώς έκ τον άρθρου τεν, νομίζει δτι κα
κώς εγράφη πληθυντικός άντί τού δυϊκοΰ. Έν 
τοιαυτη περιπτώσει ας μού έπιτραπή νά εκθέσω 
ένταύθα τήν περί τούτου γνώμην μου.

Τήν επιγραφήν θεωρώ άπηλλαγμένην πά- 
σης ανορθογραφίας· φρονώ δηλαδή δτι ό χα
ράκτης δταν έχάραττε τήν κάθετον κεραίαν ι 
είς τά Δουκικις, ρίζις, Κομνηνοφυις, δέν έ
γραφε διά τού ι, άλλ’  έσκόπει, συνδέων βρα- 
δύτερον χήν κεραίαν αυτήν μετά τού τελικού 
ς (C) διά μιας όριζοντίας γραμμής, ν’ άποτε- 
λέση τό βρυχυβραφικόν σύμπλεγμα Ι-C = η ς ,  ώς 
έπραξε καί είς τάς λέξεις μνήστρον καί Κομνη- 
νοφυής· παντού διαφαίνεται ή προσπάθειά 
του να οίκονομή τόν χώρον. Λησμονήσας δμως 
νά πράξη τούτο αμέσως, δέν ήδύνατο νά επα
νόρθωση ύστερον τήν παράλειψιν ταύτην άνεν 
βλάβης τού έκ μεταλλικής ύποστάσεως ύελώ- 
ματος, δι’ οΰ είχον πλέον πληρωθή τά κενά 
τών επί τής σφενδόνης χαραχθέντων γραμμά
των. ’Εάν πράγματι έπέδρασεν είς τάς γραφάς

ταύτας ό ιωτακισμός, διατί τάχα νά μή επί
δραση καί είς τό η τού μνήοτρον, είς τό η καί 
ν τού κομνηνοφυις καί είς τό οι τού χεροΐν, 
Ιάν όντως είναι τούτο χεροΐν ώς άναγινώσκει 
ό Κρουμβάχερ; ’Εκτός δέ τούτου, είναι δύσκο- 
λον νά πιστευθή δτι ό ποιητής, ό λαβών τήν 
Ιντολήν νά συνθέση τούς στίχους οίτινες θά έχα- 
ράσσοντο έπί τού βασιλικού άρραβώνος, θά 
ήτο τις ημιμαθής, άγνοών τήν γραμματικήν 
ορθογραφίαν καί Ιπηρεαζόμενος από τόν Ιω
τακισμόν τουναντίον έχω την ίδέαν δτι θά ήτο 
εκ τών λογιωτέρων τής Ιποχής, καί τό χειρό
γραφον τό όποιον θά έδωκεν είς τόν χαράκτην, 
θά ήτο δρθώς γραμμένον. Κατά ταύτα άνα- 
γινώσκω:

Μνήοτρον Στεφάνου Δουκικής ρίζης κλάδου,
Κομνηνοφνής τ' εν χερσίν “Αννα δέχου.

Τήν λέξιν μνήοτρον εκλαμβάνω δνομαστικής 
πτώσεως, καί δπονοουμένου τού ρήματος έστί, 
δέον νά τεθή στίξίς τις μετά τό κλάδου, ένθα 
καί τελευτφ ό πρώτος στίχος. Είς τόν δεύτερον 
στίχον άντί τού τεν (Ισφαλμένης γραφής άντί 
τού όρθοΰ ταϊν) άναγινώσκω τ εν  τό δέ τ* δέ
χομαι ώς ούδέτερον [τ ’ (ο ) ]  τής δεικτικής αντω
νυμίας τός, τή, τό, τής οποίας συχνά έγκλινο- 
μένης έγίνετο χρήσις παρά τοΐς Βυζαντινοΐς 
άντί τής αϊτός, αύτή, αϊτό, καί τήν πρόθεσιν 
ίν συντασσομένην μετά τής δοτικής χερσίν. 
Ή  άντωνυμία τό άναφέρεται είς τό μνήοτρον 
καί χρησιμεύει ώς άντικείμενον τού δέχου' 
ένεκα δέ τών αναγκών τού μέτρου, ουδεμίαν 
άλλην θέσιν ήδύνατο νά έχη έν · τφ στίχφ 
έκτος έκείνης ήν έλαβεν, έγκλιθέντος τού τόνου 
καί έκθλιβέντος τού ο. “Ισως ήθελε ξενίσει 
τινά ή χρήσις τής έν μετά δοτικής ώς δπε- 
ραττική, άλλ’ είναι όλιγώτερον τοιαύτη από τήν 
χρήσιν τού δυϊκοΰ διά τούς χρόνους τούτους 
είς ούς άνάγεται δ δακτύλιος· δίδωμί τι ίν 
χεροί ευρηται καί έν τή Νέφ Διαθήκη καί αλ
λαχού, θά ήδυνάμην δέ νά παραθέσω πολλά 
παραδείγματα, αν μού επέτρεπε τούτο ό χώρος 
τών «Παναθηναίων». "Οτι ή γραφή χεροΐν 
δέν είναι βεβαία, βλέπει πας τις έν τή φωτο
γραφική τής επιγραφής άπεικονίσει. Ούδένα 
δύναμαι νά εννοήσω λόγον, όποιος θά ήνάγ- 
καζε ιόν χαράκτην νά σύνδεση κατ’ αΰτόν τόν 
τρόπον τό ο, ιό όποιον άλλωςτε χαράσσει ω ο
ειδές καί όχι στρογγύλον, μετά τού ι.

έπιγραφή άποτελεΐται έκ δύο τρίμετρων 
Ιαμβικών ή, όπως όρθότερον οί στίχοι οΰτοι 
άπό τινας χρόνου όνομάζονται, βυζαντινών δω-
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δεκασυλλάβων, οίτινες δύνανται ν’ άποδοθώσι 
περίπου είς τήν ελληνικήν διά τών εξής δεκα
πεντασυλλάβων.

Του Στέφανου, γενιάς Δουκών, είναι τό δαχτυλίδι, 
Καί φόρεσε το, "Αννα εσύ, τών Κομνηνών στολίδι.

ΙΙολύς κόπος έχρειάσθη διά νά καθορισθή 
ποιος είναι δ Στέφανος ούτος, καί ποία ή μνη
στή αύτού "Αννα. Είς τήν Βυζαντινήν ιστο
ρίαν παρουσιάζονται πλέον ή άπαξ Ανδρόγυνα 
φέροντα τό όνομα Στέφανος καί “ Αννα, άλλ’ 
ούδέν δύναται νά ταυτισθή πρός τό τού δα
κτυλίου μας, τού όποιου ό μεν Στέφανος ρη- 
τώς φέρεται καταγόμενος έκ τής οίκογενείας 
τών Δουκών, ή δέ “Αννα έκ τής τών Κομνη
νών. Οί δέ Βυζαντινοί χρονογράφοι καί Ιστο
ρικοί, οί όποιοι μάς. περιγράφουν πολλάκις 
μέ περισσήν πολυλογίαν βασιλικούς γάμους, 
ούχί σπανίως μάς διηγούνται μέ άνιαράν φλυ
αρίαν τοιαύτα περιπετειώδη συνοικέσια, τηρού- 
σιν άπόλυτον σιγήν Ιπί τού προκειμένου. Τό 
μέγα καί ογκώδες περί τών Βυζαντινών οίκο- 
γενειών βιβλίον τού Δουκαγκίου, είς τό όποιον 
ώς καί είς τόσα άλλα φιλολογικά έργα τά όποια 
μάς έκληροδότησεν ή φιλόπονος Γαλλία τού 
Μεγάλου Λουδοβίκου, είναι υποχρεωμένος ν’ 
άνατρέχη καί τού 20ου αίώνος δ έπιστήμων, 
ουδόλως μάς βοηθεΐ. Άλλ ’ έκ τινων σερβικών 
καί έλληνικών ίστορικών πηγών τάς όποιας 
παραθέτειδ Κρουμβάχερ είς τήν πραγματείαν του, 
καθίσταται άνεπίδεκτον άμφισβητήσεωςόιιπρό
κειται περί τού τρίτου βασιλέως τής Σερβίας 
Στεφάνου τού Ραδοσλαύου, δστις ώς υιός τής 
έλληννίδος Εύδοκίας, Θυγατρός τού αύτοκρά- 
τορος τού Βυζαντίου ’ Αλεξίου τού Γ", προσω- 
νομάζετο καί προσυπεγράφετο Ιλληνιστί 6 Δού
κας, καί τής Άννης, θυγατρός τού δεσπότου 
καί κατόπιν αύτοκράτορος τής Θεσσαλονίκης 
Θεοδώρου ’Αγγέλου Κομνηνού.

Συχνότατα είναι κατά την βυζαντινήν έπο- 
χήν τά μεταξύ έλληνίδων πριγκιπισσών καί 
τών γειτόνων Σλαύων δυναστών συνοικέσια' 
άλλά ταύτα, σνναπτόμενα μάλλον διά πολιτι
κούς σκοπούς, είχον ενίοτε κακόν τέλος, καί 
σπανίως έπεσφραγίζοντο υπό τής οικογενεια
κής εύδαιμονίας. Αί ελληνίδες πριγκίπισσαι, έ- 
χουσαι καί 
ανατροφήν
δυσκολίας ήδύναντο νά έγκλιματισθώσιν είς τό 
άγροΐκον τών Σλαύων περιβάλλον, καί νά προσ- 
οικειωθώσι τάς βαρβάρους συνήθειας τών 
Βουλγάρων καί τών Τριβαλλών, ώς δνομάζου-

σιν οί Βυζαντινοί τούς Σέρβους. Ώ ς  πρός τήν 
έν Σερβίρ; τότε βασιλικήν ζωήν, χαρακτηριστι- 
κώτατον είναι τό εξής υπό τού Παχυμέρη ίστο- 
ρούμενον έπεισόδιον. Είχεν Αποφασίσει ό αδ- 
τοκράτωρ Μιχαήλ ό Παλαιολόγος νά δώση τήν 
θυγατέρα αδτοΰ Ά νναν είς γάμον πρός τόν 
δευτερότοκον υιόν τού τότε βασιλέως τής Σερ
βίας Οΰρεσι. ’ Αφού συνεφωνήθησαν τά προ
καταρκτικά, άπέστειλεν ό Μιχαήλ τήν κόρην 
του συνοθευομένην δπό πολυαρίθμου βασιλι
κής συνοδείας· δταν έφθασαν είς τήν Βέρροιαν, 
ό χαρτοφύλαξ μετά τίνος Ιεράρχου είχεν εντο
λήν δπό τής βασιλίσσης Θεοδώρας νά προη- 
γηθή διά νά γνωρίση τήν δίαιταν καί τάς συνή
θειας τού λαού είς τόν όποιον έστελλε την 
άγαπητήν της κόρην. Έλθόντες ουτοι είς τήν 
Σερβίαν, όχι μόνον δέν είδον τι άξιον βασι
λέων, άλλά τουναντίον, μόλις είδε τήν έλληνι- 
κήν ακολουθίαν ό Ουρεσις, καί ερωτήσας έμα- 
θεν ότι αύτη συνοδεύει τήν μελλόνυμφον βα- 
σιλόπαιδα, έφώναξε μέ φωνήν μικρού παιδίου : 
«α ΐ ! α ΐ ! τί ταύτα; καί ήμΐν ου συνήθης αύτη 
ή δίαιτα!»  καί λεγων ταύτα έδειξε διά τού 
δακτύλου τήν σύζυγον τού πρωτοτόκου υίοΰ 
καί διαδόχου του, πενιχρά φορούσαν καί άσχο- 
λουμένην είς τό νήθειν έρια, προσθέσας «ουτω 
ταΐς νύμφαις ημείς προσφερόμεθα»' «ήσαν δέ» 
γράφει δ Παχυμέρης «τά κατ’ αυτούς τό πα- 
ράπαν λιτά τε καί ευτελή ώς άποζήν θήραις καί 
κλέπτοντας». ’Εννοείται δτι τό συνοικέσιον έ- 
ματαιώθη.

Έ ν μέσφ τοιούτου περιβάλλοντος δέν είναι 
δύσκολον νά φαντασθώμεν κατά πόσον θά ήτο 
ευτυχής καί ή Άγγελο-Κομνηνή Ά ννα  είς τόν 
μετά τού Ραδοσλαύου γάμον της. Δέν δπήρξεν 
αυτη όλιγώτερον ατυχής τής πενθεράς καί θείας 
της Εύδοκίας, ακριβώς δέ είς τήν ατυχίαν ταύ- 
την χρεωστοϋμεν καί τάς άλίγας είδήσεις αΐ- 
τινες περιεσώθησαν μέχρις ήμών ΐνα μάς βοη- 
θησωσιν είς τήν έρμηνείαν τού δακτυλίου.

Ή  Ά ννα  ήτο, ώς έκ τού Άκροπολίτου 
μανθάνομεν, ή πρεσβυτέρα θυγάτηρ τού θεο
δώρου ’Αγγέλου, πότε δμως ακριβώς ήλθεν 
αυτη είς γάμον μετά τού Στεφάνου Ραδο
σλαύου, δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν. Έ ν  έπι-

γαμον ίσως τότε καί μακράν τής Θεσσαλονί
κης ευρισκομένην, ουδόλως Αναφέρει. Έ ξ  επι
στολής τού διαπρεπούς κληρικού καί νομομα-

στολή τήν οποίαν ό έπίσκοπος Ναυπάκτου Ίω - 
μόρφωσιν πολλάκις μεγάλην, καί άννης Άπόκαυκος γράφει πρός τήν μητέρα 
λεπτήν καί έπιμελημένην, μετά της, στέλλει ούτος χαιρετισμούς πρός τήν νεω-

τέραν άδελφήν Ειρήνην, ένφ τήν “Ανναν, έγ-
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θοΰς ΔημητρίουΧωμαηανοΰ πρός ιόν Ζουπάνον 
τής Σερβίας Στέφανον Νεμάνια μανθάνομεν, 
δτι ούτος είχε πρότερον ζητήσει ώς σύζυγον 
διά τον υίόν Ραδοσλαΰον τήν θυγατέρα τοΰ 
Μιχαήλ, Ιξαδέλφην τής Άννης, άλλ’ ό Ιπίσκο- 
πος Άχρίδος εδρισκε κώλυμα διά τον γάμον 
τούτον τήν συγγένειαν μεταξύ των ’Αγγέλων 
και τοΰ Ραδοσλαύου, γεννηθένιος ίχ τής πυ
ράς Ενδοχίας, θυγατρός τοΰ ’Αλεξίου τοΰ Γ '. 
μεθ’ ής δ Σέρβος Ζουπάνος ολίγα μόνον Ιτη 
συνέζησε. Είς τον μετά της "Αννης όμως γά
μον συγκατετέθη φαίνεται ό Χωματιανός ένεκα 
τής άφοσιώσεώς του πρός τον πατέρα αύτής 
Θεόδωρον, είς ά'λλας δέ έπιστολάς βλέπομεν 
τόν Χωματιανόν Αλληλογραφοΰντα μετά του 
Ραδοσλαύου, βασιλέως ήδη όντος, καί Αποκα- 
λοΰντα τούτον Δεσπότην ύψηλότατον, ρήγα 
Σερβίας καί τέκνον άγαπητόν.

"Οτε τφ 1228 ανήλθεν δ Στέφανος Ραδο- 
σλαΰος είς τόν Σερβικόν θρόνον, φαίνεται δτι 
εΐχεν ήδη νυμφενθή τήν "Ανναν. Τ ά  τον γά
μου τούτου μανθάνομεν καί έξ άλλων σερβι
κών πηγών, άλλ’ Ιδίως Ικ τοΰ Σέρβου χρονο
γράφου Θεοδοσίου, δστις διηγείται δτι ό Ρα- 
δοσλαΰος ή το Ιντελώς έξηρτημένος από τής συ
ζύγου του, τήν οποίαν δ Σέρβος καλόγηρος 
ονομάζει δευτέραν Δαλιδάν, καί είς τήν δποίαν 
αποδίδει τήν διανοητικήν άνισορροπίαν τοΰ 
βασιλέως συζύγου, τήν έκπτωσιν από τοΰ θρό
νου, καί τήν εξορίαν. Τό τελευιαίον τοΰτο πα
ραδέχεται καί δ γράψας Ιστορίαν τής Σερβίας 
Ερρίκος Thiers, δστις όμως κάμνει σύγχνσιν 
χρονολογιών καί ονομάτων.

"Ενεκα έλλείψεως επαρκών πλοροφοριών,δέν 
δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν τί ακριβώς συνέβη 
τότε έν Σερβίρ, καί ποια γεγονότα Ιπροκάλε- 
σαν τήν Ικθρόησιν καί εξορίαν τοΰ Ραδο
σλαύου μετά τής έλληνίδος βασιλίσσης- φαίνε
ται δτι οί κυριώτεροι εχθροί τοΰ βασιλικού 
ζεύγους, ήσαν δ έποφθαλμιών τόν θρόνον Αδελ- 
φός καί διάδοχος τοΰ Ραδοσλαύου Βλαδισλαΰος, 
καί δ θείος αύτοΰ μοναχός Σάββας, δστις, προ- 
χειρισθείς αδθαιρέτως είς Αρχιεπίσκοπον Σερ
βίας, είχε καταπατήσει τά δικαιώματα τοΰ Χω- 
ματιανοΰ- διαμαρτυρηθέντος τότε εντονώτατα, 
καί προκαλέσαντος σκάνδαλον διά τήν πα
ρανομίαν ταύτην τοΰ Σάββα, Ουδόλως εί
ναι απίθανον δτι ή "Αννα, έχουσα σύμφω
νον καί τόν σύζυγον βασιλέα, διά τής ύπο- 
στηρίξεως τών δικαίων τοΰ πατρικού φίλου 
Χωματιανοΰ, Ιπροκάλεσε μίση καί δυσαρέ
σκειας, άτινα κατέληξαν είς τήν Ικθρόνισιν

καί τόν διωγμόν τοΰ βασιλικού ζεύγους εκ τής 
Σερβίας.

Οί έκπτωτοι βασιλείς διωκόμενοι υπό τών 
σφετεριστών τοΰ θρόνου, κατέφωγον τόν Φε
βρουάριον τοΰ 1234 είς τήν κοινότητα τών 
Ραγουσαίων, κατοικούντων τήν δμώνυμον καί 
Ακμάζουσαν τότε τής Δαλματικής παραλίας πό- 
λιν. Ά λλ ’ οί διώκται φαίνεται δτι καί !δώ  δεν 
άφήκαν ήσύχους τούς πρόσφυγας, καί ύπυμνή- 
σαντες παλαιός συνθήκας, άπήτησαν παρά τών 
Ραγουσαίων τήν παράδοσιν ή τήν Ικδίωξιν 
αυτών εκ τών συνόρων. Ουτυι δμως επροστά- 
τευσαν γενναιοφρόνως τούς υψηλούς των ξέ
νους καί παρέσχον πρός αυτούς πολλάς περι
ποιήσεις, ως εξάγεται έξ εγγράφου τό όποιον 
ό Ραδοσλαΰος Ιξέδωκεν Ιν Ραγούση τή 4 Φε
βρουάριου 1234, καί τό όποιον Αρχίζει ώς 
εξής: «’Εγώ Στέφανος, ελέψ θεον πιστός βα
σιλεύς πάσης Σερβίας καί Διοκλείας, εγγονος 
τοΰ Αγίου Συμεών καί υίός τοΰ πρώτου στε- 
φθέντος βασιλέως καί ύστερον μακάριοί’ μονα- 
χοΰ Στεφάνου, Ραδοσλαΰος, έν έτει 1234 εξε- 
διώχθην κακή μοίρα υπό τοΰ άδελφοΰ μου 
Βλαδισλαύου, καίιοι ήμην Ιγκαρδίως.πιστός είς 
τήν χώραν καί τάς προγονικάς παραδόσεις, καί 
ήλθον είς τήν πόλιν ταύτην Ραγοΰσαν. Ό  Πέ
τρος Γίολεσλάβκι καί Θεόδωρος Κροΰσκι καί 
δλοι ανεξαιρέτως οί άρχοντες τής κοινότητος 
μέ ύπεδέχθησαν μετά πολλών καί μεγάλων τι
μών, τόσων, δσας δεν εΐχεν ίδει έως τώρα ή 
βασιλική μεγαλειότης μου. Διά τοΰτο αποφα
σίζω κάί ορίζω: Έ άν δώση δ Θεός καί γίνω 
πάλιν κύριος τής Σερβίας ώς ήμην πρότερον, 
θά παραχωρήσω είς τούς Ραγουσαίονς τά 
Ιξής . . », έπονται υποσχέσεις προνομίων, δω- 
ρεαί Αμπελώνων κ.λ.π. Είς τό τέλος τοΰ εγγρά
φου καταράται τέκνα, Ιγγόνους καί συγγενείς 
οί οποίοι ήθε?,ον ποτέ βλάψει Ραγουσαΐον. Ά ν  
εΐχεν ήδη πράγματι Αποκτήσει δ Ραδοσλαΰος 
τά έν τφ έγγράφψ Αναφερόμενα τέκνα, ή είναι 
τοΰτο τρόπος τοΰ λέγειν, δεν δύναμαι Ασφα
λώς να εΐπω. Τό έγγραφον είναι μέν σερβιστί1 
γραμμένον, φέρει δμως ελληνιστί τήν υπογρα
φήν τοΰ εκπτώτου βασιλέως «Στέφανος ρηξ ό 
Δούκας».

Είς τήν Ραγοΰσαν δεν ήδύναντο φαίνεται 
νά παραμείνωσιν επί μακρότερον έν Ασφαλεία 
οί εξόριστοι βασιλείς, καί οί καλοί Ραγουσαΐοι 
διηυκόλυναν τήν διά πλοίου διαπεραίωσιν αύ-

1 Τ ή ν Ικ  τον σεοβικοδ μετάφρασιν οφείλω είς τήν 
φιλικήν προθυμίαν τοΰ 2έ(?βου συναδέλφου κ. Βέσε- 
λιν Τσαχάϊνοβιτς.
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τών είς τάς Ακτάς τής ’Ηπείρου, δπου κατέ- 
φυγον είς τόν θείον τής "Αννης καί δεσπότην 
τής χώρας ταύτης Μανουήλ. Ή  διωγμένη Ανε
ψιά θά διηγήθη πρός τόν Ισχυρόν θείον τάς 
περιπετείας τής φυγής καί τήν περίθαλψιν τών 
Ραγουσαίων, δ δέ Μανουήλ διά ν’ Ανταμείψη 
τών Αγαθών θαλασσινών την « εύνοιαν» καί 
4 ενοπλαγχνίαν», έκδίδειτόν Μάρτιον τοΰ 1234 
πρόσταγμα διά τοΰ οποίου παραχωρεί είς τούς 
Ραγουσαίους πολλάς ναυτικός καί Ιμπορικάς 
προνομίας· τοΰτο αρχίζει ώς εξής: « φ Διά τήν 
Αγάπην ήν έχει ή βασιλεία μου είς τούς οϊκή- 
τορας τοΰ κάστρου Ραουσαίου (εύγνώμονες γάρ 
καί αυτοί έφάνησαν περί τήν βασιλείαν μου, καί 
καλώς καί εύνοϊκώς καί εύσπλάγχνως διετέθησαν 
περί τά παιδία τής βασιλείας μου, ήγουν τόν 
ύψηλότατον ρήγα Σερβίας καί περιπόθητόν μου 
γαμβρόν κυρ Στέφανον τόν Δούκαν, καί τήν 
εγκάρδιόν μου Ανεψιάν κυράν "Ανναν τήν Δού- 
καιναν), διά γοΰν τήν τοιαύτην Αγάπην φιλο- 
τιμεϊται αύτοίς τό παρόν πρόσταγμα αυτής, δι’ 
οΰ καί διορίζεται ϊνα Από τοΰ νΰν καί είς τό 
έξής έχωσιν έλευθερίαν οί τοιοΰτοι Ραουσαΐοί 
από τοΰ μέρους τής βασιλείας μου καί έν τη 
θαλάσση καί Ιν τή ξηρρ κ.λ,π.».

Πόσον καιρόν παρέμειναν παρά τφ Μα
νουήλ οί πρόσφυγες βασιλείς, δεν ήξεύρομεν. 
Έκ τών όλίγων σχετικώς σερβικών ειδήσεων 
μανθάνομεν δτι δ Στέφανος Ραδοσλαΰος Ιπέ- 
στρεψε μόνος, άνευ τής' συζύγου Άννης είς 
τήν Σερβίαν, καί είσήλθεν ώς μοναχός εΐς μο· 
ναστήρισν «διά νά Ιξοφλήση μερικός Αμαρ
τίας», ώς λέγει δ βιογράφος τοΰ αγίου Σάββα 
Δομιτιανός· είς αύτόν άποθανόντα, 6 σέρβικός 
λαός απέδωκε τήν προσωνυμίαν τοΰ «δικαίου».

'Ο Σέρβος δμως χρονογράφος Θεοδόσιος δεν 
σταματζί έως εδώ, Αλλά προχωρών περαιτέρω, 
διηγείται μέ κάποιαν κακοβουλίαν δτι ένας 
Φράγκος ήρπασεν είς τό Δυρράχιον Από τόν 
Στέφανον τήν ώραίαν σύζυγον, καί αυτόν, τολ- 
μήσαντα νά διαμαρτυρηθή, ήπείλησε διά τής 
σπάθης. Ό  Κρουμβάχερ δίδων πίστιν είς τόν 
θρΰλον τούτον, υποθέτει όπ δ  εραστής Φράγ
κος τόν οποίον διά τήν ώραιότητά του ήκο- 
λούθησεν ή "Αννα, Ιγκαταλείψασα Ασπλάγχνως 
τόν ταλαίπωρον Στέφανον, ήτο ’ Ιταλός τις Ιπ
πότης, καί δι’ ώραίων φράσειυν έκφράζει έν 
τφ Ιπιλόγψ τής πραγματείας αύτοΰ τήν ιδέαν, 
δτι έκ τοΰ. ρομαντικού τούτου θρύλου ήδύνατο 
εμπνευμενος τις συγγραφευς νά παραγάγη τό 
αισθηματικόν μυθιστόρημα τοΰ *Σερβο-βνζαν- 
τινον δακτυλιδιού» άνάλογον πρός τό « Τό δα~

κτυλίδι τον Φραγχιίτάνη» τοΰ Thode. Τοΰτο 
θά ήτο ώραίον, Αλλά χρειάζεται πολλή προσ
οχή ώς πρός τήν πίστιν τήν δποίαν πρέπει νά 
δώσωμεν είς τά γραφόμενα τοΰ Σέρβου καλο- 
γήρου. Πλεΐστα παραδείγματα μάς διδάσκουν, 
δτι δ ίστορικός πυρήν τών τοιούτων θρύλων 
τούς δποίους μάς παραδίδουν οί χρονογράφοι, 
ενίοτε Απομακρύνεται πολύ τής αλήθειας, καί 
παραλείπων τά αλλα, άρκοΰμαι ν’ Αναφέρω τό 
πάθημα τής Ανωτέρω μνημονευθείθης βασι- 
λόπαιδος Ευδοκίας, τής μητρός τοΰ περί ού δ 
λόγος Στεφάνου Ραδοσλαύου. Αύτη, μετά ολι
γοετή συμβίωσιν, διεζεύχθη τόν πρώτον σύζυ
γον Στέφανον Νεμάνια. Τά αίτια τοΰ διαζυγίου 
τούτου οί νεώτεροι Ιστορικοί, Ακολουθοΰντες 
τάς θολός πηγάς κακολόγων τινών χρονογρά
φων, παρεξήγησαν εντελώς, καί κατεδίκασαν 
τήν Αγνήν βασίλισσαν είς όνειδος, από τοΰ 
δποίου εσχάτως μόλις τήν Απήλλαξεν ή καλή 
πραγματεία τοΰ μακαρίτου Μηλιαράκη ή δημο- 
σιευθεΐσα τό πρώτον είς τήν «Εστίαν» καί κα
τόπιν ώς παράρτημα εις τήν «'Ιστορίαν τοΰ 
βασιλείου τής Νικαίας», υπό τόν τίτλον «Τό 
νόσημα μιάς βασιλίσσης παραμορφούμενον έν 
τή Ιστορία».

Παρόμοιόν τι συμβαίνει καί μέ τήν Άνναν. 
Είναι δύσκολον νά πιστευθή δτι ή εύγενής 
βασιλόπαις, λησμονούσα τό δνομα καί τάς οι
κογενειακά; αύτής παραδόσεις, ήδύνατο νά 
προβή είς τοιαύτην δτοπον πράξιν υπό τά 
δμματα τοΰ θείου, δ όποιος άλλως τε ποτέ δέν 
πρέπει νά πιστευθή δτι θά ήνείχετο τοιαύτην 
παρεκτροπήν Ιν τή αύλή αύτοΰ. Τό πιθανώτε- 
ρον είναι, δτι μετά τής ελπίδος πρός άνάκτησιν 
τοΰ άπολεσθέντος θρόνου υπό τοΰ Στεφάνου, 
εΐχεν Ικλίπει καί πάσα δι’ αύτόν συμπάθεια. 
Ή  περαιτέρω συμβίωσις τής "Αννης μετ’ αύ
τοΰ, παθόντος διανοητικήν διατάραξιν, καίκατα- 
στάντος1 ώς αύτοί οί Σέρβοιχρονογράφοι παρα
δίδουν, ήλιθίου, ήτο Αδύνατος. Διά τοΰτο οί 
ισχυροί συγγενείς τής Άννης, πρακτικώς σκε- 
πτόμενοι, τόν μέν Στέφανον απέστειλαν είς τόν 
οίκον του, τήν δέ Ά νναν Ιφρόνησαν ν’ αποκατα
στήσουν είς δεύτερον γάμον. Αντάξιον καί εαυ
τών καί αύτής. Ό  Φράγκος τόν δποΤον |νυμ- 
φεύθη ή "Αννα, δέν είναι τυχοδιώκτης τις κα
βαλιέρος έχων ώς μόνα εφόδια τήν σπάθην 
καί τήν καλλονήν, άλλ’ είναι κατά πάσαν πι
θανότητα ό μέγας κΰρις καί ύστερον δούξ τών 
Α θηνών Γουίδων Δελαρός.

Ό  Γάλλος Buchón, δ μετ’ Ιμβριθείας σπου- 
δάσας τά τών Ιν Έλλάδι φραγκικών οίκων, δ
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παρασκευάσας διά των μελετών του την πλού
σιον τράπεζαν foi των ψυχίων της οποίας έπί 
έτη πολλά θά σιτίζεται ή έρευνα τής φραγκο- 
κρατηθείσης 'Ελλάδος, δημοσιεύων Ιπανειλημ- 
μένως1 το γενεαλογικόν δένδρον τοΰ οϊκου 
των δεσποτών τής ’Ηπείρου Άγγελο-Κομνη- 
νών, αναγράφει ότι ή θυγάτηρ τοΰ αύτοκρά- 
τορος τής Θεσσαλονίκης Θεοδώρου 'Αγγέλου 
Άννα, ένυμφεύθη τόν G uy de la R oche I, 
άγνοών ή μή ενδιαφερόμενος ν’ άναφέρη τον 
μετά τοΰ Στεφάνου πρώτον γάμον αυτής. OÎ 
δέ T a fel 'καί Thom as 2, αναφέρουν μεν καί 
αύτοί τόν μετά τοΰ G uy de la R oche I  γά
μον τής Άννης, πλανώνται δμως νομίζοντες 
δτι ούχος προηγήθη τοΰ μετά τοΰ Σέρβου Στε
φάνου τοιούτου, καί παραδέχονται δτι Ικ τοΰ 
de la R oche έφερεν εις to εξής ή Ά ννα  τόν 
τίτλον «Ρήγαινα», τοΰ οποίου τίτλου νομίζουν 
μετά τοΰ Pallmereyei* δτι μόνον ήγεμόνες 
τής Δύσεως έκαμνον χρήσιν· άλλά ίοΰτο δεν 
είναι άληθές. διότι πάντοτε βλέπομεν τόν Στέ
φανον ΰπογραφόμενον καί προσαγορευόμενον 
ρήγα Σερβίας.

Άτυχώς οΰτε è  B uchón  ούτε oí T afel καί 
T hom as ίστοροΰντες τόν γάμον τής θυγατρός 
τοΰ Θεοδώρου ’Αγγέλου Άννης πρός τόν Guy 
de  la  R oche, άναγράφουσι την πηγήν έξ ής 
ήντλησαν τήν εϊδησιν. 'Ο  H op f καί ό  τούτον 
άκολουθών Γρηγορόβιος δέν δέονται τήν γνώ
μην ταύτην, άλλ’ έχοντες ΰπ’ δψει χωρίον τι 
τής Ιστορικής συγγραφής τον M arino Saiiudo, 
φρονοΰν δτι ή σύζυγος τοΰ δουκός τών Α θ η 
νών Γουΐδωνος τοΰ Α\ ήτο φραγκικής κατα
γωγής καί μάλιστα άνεψιά τοΰ ήγεμόνος τοΰ 
Μορέως Βιλλαρδουίνου τοΰ Β χωρίς νά ονο
μάζουν ταύτην. Τοΰτο δμως δέν μοΰ φαίνεται 
πιθανόν, διότι ό Γουίδων á A ' ήτο πολύ πρε- 
σβύτερος τοΰ Βιλλαρδουίνου Γουλιέλμου τοΰ 
Β ', κατά φυσικόν δέ λόγον ?τι περισσότερον 
τής ούδαμοΰ δνομαζομένης ανεψιάς του, είς 
τρόπον ώστε ή διαφορά τής ήλικίας νά καθι- 
στρ άπίθανον τό συνοικέσιον/ Άναφέρων 6 
Σανοΰδος τόν γάμον τής άνεψιάς τοΰ Γουλιέλ
μου Β ’ μετά τίνος μετά τίνος «D eila R oz- 
zia», δεν θά âvvorj ϊσως Γουίδωνα τόν Α ', ώς 
ΰπέβαλεν ό H opf, άλλα τόν εγγονον τούτου 
Γουίδωνα τόν Β ’, νυμφευθέντα τήν Ματθίλ-

1 Recherches et matériaux Paris 1840 lre par
tie πίναξ III. Nouvelles recherches historiques 
Τόμ. 2- Paris 1&43 1*» partie πίναξ IV.

’ Griechische Original - Urkunden zur Ges
chichte des Freistaates Ragusa, Wien 1851 σελ. 10 καί 31

δην (Μαάταν Χρον. Μορ. σ. 7983) άνεψιάν 
τοΰ Γουλιέλμου Β ', ατε θυγατέρα τής αδελφής 
αύτοΰ Ίσαβέλας τής Βιλλαρδουΐνης.

Τό Χρονικόν τοΰ Μορέως, άναψέρον τά τής 
αίχμαλωτίσεως τοΰ Βιλλαρδουίνου έν Πελαγο- 
νίρ, καί τα τής άποδημίας τοΰ δουκός τών ’Α 
θηνών Γουΐδωνος τοΰ Α ' είς τήν Γαλλίαν, 
προσθέτει έν στίχφ 7970 {έκδ. Schm itt) τά 
εζής:

- Ό  Δ ο νχ α ς  γά ρ  τω ν  Ά & η νώ ν  γννα ΐχ α  ετότε ο ύ χ  ίΐχ εν  
■χαί μετά ταύτα Ιοιάοτηχεν με τόν  σεβασιοχρά ιω ρ  
•¿κείνον ιόν  χ ν ρ  Θ εόδω ρον, τόν  άφ έντην τή ς  ΒΙαχίας  
• κ ι' επήρε τή ν  & νγάτηρ το ν  βλογη ιιχή ν  γνναΐχα .

Προχωρών δμως ό ποιητής τοΰ Χρονικού, 
συγχέει τόν άποδημοϋντα είς Γαλλίαν κατά 
τόν χρόνον τής εν Κωνσταντινουπόλει αιχμα
λωσίας τοΰ Βιλλαρδουίνου Γουίδωνα τόν Α' 
πρός τόν υίόν αύτοΰ Γουλιέλμον τόν Α', 
τόν πατέρα τοΰ Γουίδωνος τοΰ Β ', τοΰ νυμ- 
φευθέντος είς νεαρωτάτην ήλικίαν'ίτήν ανω
τέρω μνημονευθείσαν Ματθίλδην. 'Ο Ιν τφ 
ανωτέρω χωρίψ τοΰ Χρονικού άναφερόμενος 
Θεόδωρος, παρέσχε πολλάς δυσχερείας είς τους 
εκδότας τοΰ μνημείου τούτου, διότι, καθώς όμο- 
λογεϊ καί ό S ch m itt1, ό ώς άδελφός τοΰ Νι
κηφόρου και σεβαστοκράτωρ άναφερόμενος 
Θεόδωρος, δέν ώνσμάζετο ουτω, άλλα Ιωάν
νης. 'O  B uchón εθρίσκει διέξοδον διά τής δι
πλής δνομασίας ’Ιωάννης - Θεόδωρος.

Είναι προφανές οτι σύγχυσίς τις προσώπων 
επικρατεί έπί τοΰ προκειμένου είς τόν συγγραφέα 
τοΰ Χρονικού, δέν δυνάμεθα δέ άσφαλώς νά όρί- 
σωμεν αν εν τφ  στίχφ 7972 Ιννοή τόν Θεόδωρον 
Άγγελον τόν πατέρα τήςΆννης,ήν ό (ΐέγας κΰρις 
τών ’Αθηνών Γουΐδων δε λα Ρός, δν ένυμφεύθη, 
θά ένυμφεύθη βεβαίως πολύ πρδ τοΰ . εις Γαλ
λίαν ταξιδιού του, κατά τό 1235 περίπου, διότι 
προ τοΰ 1258 ΰπάνδρευσεν ούτος θυγατέρα 
πρός τόν Γοδοφρέδον de B ryères. Είναι πολύ 
λυπηρόν δτι δέν'είναι γνωσταί πηγαί έξ ών, 
ανεκδότων που ϊσως άκόμη κειμένων,· ήντλη
σαν δ B uchón  καί οι T afel καί Thom as τήν 
εϊδησιν τοΰ γάμου τοΰ Γουίδωνος Α' Δελαρός 
μετά τής θυγατρός τοΰ Θεοδώρου ’Αγγέλου 
Άννης, τόν όποιον γάμον αναγράφουν ώς βέ
βαιον.

’Εάν τις εξετάζων τόν δακτύλιον, θελήση ν’ 
άναπαραστηση διά τής φαντασίας τήν σωμα
τικήν διάπλασιν τής γυναικός δι’ ήν ούτος τό

1 The Chronicle of Morea σελ. 628' ΐδε καί σελ 
XC τοΰ αότοΟ βιβλίου.
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πρώτον προωρίσθη, θά σχηματίση τήν ϊδέαν 
δτι ή Ά ν ν α  εΐχε παχύν τόν δακτυλιοφόρον 
παράμεσον, καί οτι έν γένει αντη θά ήτο γυνή 
σωματώδης καί εύσαρκος. Ή παλαιά παροιμία 
«|ξ δνυχος τόν λέοντα» εφαρμόζεται εδώ προσ
φυέστατα. Δυστυχώς, ώς καί άνωτέρω έλέχθη, 
οι Βυζαντινοί Ιστορικοί έφάνησαν πολλοί φει
δωλοί ώς πρός τάς περί τής Άννης ειδήσεις 
των, ένφ περί τής καλλονής καί τής εύρωστίας 
τών λοιπών τέκνων τοΰ «βριαρόχειρος» Θεο
δώρου επανειλημμένος κάμνουν λόγον, ιδία δέ 
περί τής Ειρήνης, περί ής λέγει δ  Άκροπο- 
λίτης δτι ήτο «καλή τό είδος καί ευμεγέθης». 
Είναι γνωστόν δτι είς τήν ωραιότητα τής θυ
γατρός ταύτης ώφειλεν ό πατήρ Θεόδωρος τήν 
έπανάκτησιν όχι πλέον τών οφθαλμών του, άλλα 
τής ελευθερίας καί τοΰ θρόνου του, τόν όποιον 
τοΰ άπέδωκεν ό νικητής τής Κλοκοτινίτσας Ά -  
σάν, χαριζόμενος εις τήν Ειρήνην ήτις άπό 
αιχμαλώτου είχε γίνει ή λατρευτή σύζυγος, καί 
τήν δποίαν δ Βούλγαρος τσάρος ήγάπα κατά 
τόν Άκροπολίτην «ούχ ήττον ή ’Αντώνιος τήν 
Κλεοπάτραν». ’Εκτός δετής καλλονής, ήτο καί

δι’ άλλων ψυχικών προτερημάτων κοσμημένη 
ή Ειρήνη. Τόσου σεβασμού καί έκτιμήσεως ά- 
πήλαυεν αυτη διά τήν σεμνότητα καί τήν μόρ· 
φωσίν της, ώστε δταν, χήρα ήδη ούσα, ήλθε 
νά ίκετεύση τόν καταχτητήν τής Θεσσαλονίκης 
Βατάτσην δπως μή τυφλώση τόν νεαρόν καί 
ώραΐον αδελφόν της Δημητρών, δ Βατάτσης δχι 
μόνον ύπήκουσεν είς τήν παρα'κλησιν αυτής, 
άλλά καταβάς άπό τοΰ ίππου είς ένδειξιν σε
βασμού, προσηνέχθη πρός αύιήν μετά τιμών 
μεγάλων καί Ιξαιρετικής φιλοφροσύνης. ’Εάν 
τά χαρίσματα τής καλλονής καί τής αρετής δί- 
δωνται άπό τήν ψύσιν καί τήν καλήν άνατρο- 
φήν μέ κάποιον άνάλογον μέτρον είς τά ομο
πάτρια καί δμομήτρια τέκνα, τότε Ικ τών ει
δήσεων τάς οποίας εχομεν περί τής Είρή- 
νης, δυνάμεθα νά κρίνωμεν καί περί τής 
άδελφής Άννης, καί νά εΐπωμεν μετά πι- 
θανότητος, δτι ή έν τφ δακτυλίφ άναφερο- 
μένη Κομνηνοφυής, καί κατά τάς σωματικός 
καί κατά τάς ψυχικός άρετάς θά ώμοίαζε 
καί θά  ήτο άνταξία της ώραίας καί σεμνής 
άδελφής.
[Μόναχον] ΣΩΚΡΑΤΗΣ Β. ΚΟΥΡΕΑΣ

ΠΡβΤΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΑ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-ΖΑΠΠΕΙΟΝ 1907

Ο πως διοργανόνωνται αί περισσότεροι εκθέ
σεις απάνω κάτω είς δλα τά μέρη τοΰ κό

σμου, ούτε νά άναδείξουν τούς αληθινούς καλ- 
λιτέχνας συνετέλεσαν ποτέ, άλλ’ ούτε καί νά 
καλλιτερεύσουν έν γένει τήν θέσιν τών καλλι
τεχνών κατόρθωσαν πάντοτε. Τό πολύ πολύ, 
χωρίς νά τό θέλουν, ίσως νά έχρησίμευσαν είς 
την έκκόλαψιν μερικών έξ αύτών, άλλά καί τότε 
πάλιν ουδέποτε ή ένθάρρυνσις εδόθη πραγμα
τική. Πάντοτε ή Ιπιτηδειότης Ιπωφελεΐται τών 
δημοσίων παρουσιάσεων, προσόντος ώς έπί τό 
πλεϊστον τών μέτριων, τών άνθρώπων τής ρου
τίνας, καί τής εύκολης δημιουργίας.

Καί δμως καλώς σκεπτόμενος δεν ήμπορεί 
νά άρνηθή κανείς πώς αί έκθέσεις εις μίαν 
πολιτισμένην κοινωνίαν, είς ένα όπωςδήποτε 
κινούμενου κέντρον δέν είναι μία άνάγκη, 
τόσον άπαραίτητος δσον καί ή ύπαρξις ενός 
θεάτρου π. χ. ενός δημοσίου μέσου, δπου εμφα
νίζονται, δοκιμάζονται καί λαμβάνουν τήν πραγ
ματικήν των ύπόστασιν τά έργα τοΰ πνεύμα
τος καί τής φαντασίας. Καί δπως ή δημοσίευ-

σις ενός κακοΰ βιβλίου, δσην πέρασιν καί δν 
έχη, ή ζημίατου πολύ δλίγον λογαριάζεται, έτσι 
καί τά ανάξια καί άσήμανια έργα, τά όποια συνή
θως κατακλύζουν τούς τοίχους τών έκθέσεων, 
δέν είναι αύτά τόσον ποΰ εμποδίζουν τήν 
άνάπτυξιν τής ρωμαλέας τέχνης. Α π ’ Ιναντίας 
κάποτε έχουν καί τό εύεργετικόν μέρος των. · 
Αύτά κρατοΰν καί γνέθουν τό σχοινί τής παρα- 
δόσεως, πού δέν αφήνει νά λησμονηθή ή Τέχνη, 
τό σχοινί πού ενώνει καί οδηγεί κάποτε τόν 
πολύν κόσμον, χρησιμεύοντα ώς αντιθέσεις 
ή σημεία σνγκρίσεως, νά άντιληφθή τά ανώ
τερα έργα ιά πραγματικώς δημιουργικά, τά 
Ιχοντα μέσα των τούς σπινθήρας τής λάμ- 
ψεως, τής ώραιότητος, καί τά όποια ίσως 
δέν θά  ήμποροΰσαν νά σταθούν δρθια, ή έπί 
πολύν καιρόν θά φεγγοβολούσαν χωρίς νά γί
νεται αίσθητόν τό φώς των, έάν έξαφνα ήρ- 
χυντο μόνα των, χωρίς τήν ενοχλητικήν συντρο
φιάν, χωρίς τήν προήγησιν τών άμφιβόλων 
καί ύπόπτων διά τήν άξίαν των έργων, τά ό 
ποια πέφτουν μόλις τά άλλα στερεωθούν.
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Δι’ δλα δμως αύτά, πρέπει νά τηρήται 
μία. ισορροπία. Και αυτή πρέπει. νά είναι τό 
κυριώτερον μέλημα Ικείνων πού αναλαμβά
νουν την διοργάνωσιν των εκθέσεων. "Αλλως 
ό κίνδυνος γίνεται αμέσως ορατός. Ή  σκιά 
ποΰ έχρησίμευε νά άναδείξη τό φως, ξαπλώ
νεται καί τό Ιξαφανίζει μέ τούς πέπλους 
της. Διότι οί άσθενικοί καί οί άδύνατοι, 
δταν μένουν άχαλίνωτοι, έγείρουν είδωλα και 
θεούς, άπό συστήματα και πρόσωπα, καί είς 
την πρώτην δοκιμήν πρός κατάλυσιν τής δε
σποτείας των Ιξαγριούνται.'Ο δέ πολύς κόσμος 
πού τον παροργίζει πάντοτε ένας νεωτερισμός, μία 
άληθινή προσωπικότης, που έρχεται νά μιλήση μέ 
δικόν του τρόπον καί μέ μίαν έκφρασιν δικής 
του δημιουργίας νά παρουσίαση καινούργιες ώ- 
ραιότητες ατομικής. άντιλήψεως, πού άπαιτούν 
κόπον καί προσπάθειαν διά νά γείνουν κτήμα 
τού καθενός, διά τήν ευκολίαν τάσσεται πάν
τοτε μέ αύτούς. Έ τσι γεννάται μιά μυστική 
συνεννόησις μεταξύ των, ένας δεσμός συν-, 
εργασίας πρός δημιουργίαν προσκομμάτων,, 
κάποτε τόσον Ισχυρών, πού πολλάς άληθινάς 
άξίας άπήλπισαν καί δυνάμεις καλλιτεχνικός 
πραγματικώς δημ ιουργικάς είς μάτην εξήντλησαν.

Ή  πρώτη έκθεσις τής Καλλιτεχνικής εται
ρίας, δπως παρουσιάζεται, μδλην τήν σχετι- 
κώς καλήν κατάταξιν των εικόνων είς τάς 
αίθούσας τοΰ Ζαππείου, άνωτέραν τών περα
σμένων Ικθέσεων, ίσως επειδή ή Ιπιείκεια ήτο 
ήναγκασμένΐ) ακόμη νά μαλακώση διά νά γείνη 
δυνατή ή διοργάνωσις τής Ικθέσεως, είναι 
αρκετά Ισχνή καί άδύνατη. Αί Ά θήναι ενθυ-. 
μοϋνται είς παλαιότεραχρόνιαέκθέσεις μέπολύ 
μεγαλείτερον ενδιαφέρον διά τήν ποικιλίαν καί 
τήν έκλογήν τών έργων. Είχαν έργα ανώτερα 
καί περιεκτικώτερα, ίκανά νά δείξουν τάς τά
σεις τουλάχιστον ενός εκάστου τών καλλιτεχνών 
καί επομένως νά δίδωνται κάποια στοιχεία καί 
διά τόν άμυδρόν προσδιορισμόν τοΰ χαρακτή- 
ρος τής σημερινής έλληνικής Τέχνης, ελληνι- 
κής ή δχι, δπωσδήποτε δμως μιας Ιργασίας, τής 
οποίας τήν ¿θόρυβον υπαρξιν δεν ήμπορού- 
με νά άρνηθοΰμε. Δυστυχώς είς τήν πρώτην 
της έκθεσιν ή Καλλ. Εταιρία δέν κατώρθωσε 
νά διατηρήση τήν Ισορροπίαν, περί τής οποίας 
άνωτέρω όμιλοΰμεν. Τά κακά καί άσημαντα 
έργα πλεονάζουν είς βαθμόν πού νά πνίγουν 
τά αλλα καί νά καθιστούν μίαν αίθουσαν ϊ· 
δίως τήν τελευταίαν, σκοτεινήν πένθιμον καί 
θλιβερόν. Παντού παλαιοί άνθρωποι, χωρίς ο
μιλίαν, πού δέν ήμποροΰν νά ποΰν τίποτε, άν-

θριοποί πού δέν βλέπουν ή δέν ξέρουν νά ί- 
δοΰν τήν φύσιν. Αντιγράφεις καί μιμηταί κα
κών μοδέλων, ξεθοριασμένου ρομαντισμού, 
ψευδούς ρεαλισμού, έξωραϊσταί ή διαστροφείς, 
δπως θέλετε, τό ίδιο κάνει, τής φύσεως σε κα- 
λούπια πολύ παληά καί κακού γούστου. OÎ 
άξιώτεροι μεταξύ των έχουν ώς υψηλόν ίδεώδες, 
τήν άντιπροσώπευσιν είς τάς εικόνας των καί 
τών μικρότερων λεπτομερειών, ιδίως αύτών, χω
ρίς συνθετικόν πνεύμα, στρώνοντες παντού ό- 
μοιομόρφως τό χρώμα χωρίς διαύγειαν καί 
άντιθέσεις, με μόνον σκοπόν τής Ιπιτυχίας τού 
λείου. Θά ήτο προτίμώτερον άντί δλων αύτών 
τών παραπανήσιων ζωγράφων καί' ερασιτεχνών 
νά εβλέπαμεν καινούργια ονόματα καί τά πρώτα 
δειλά · έργα, τήν πρώτην ομιλίαν τής νέας έλλ. 
καλλιτεχνικής γενεάς.

Δέν θά προσπαθήσωμεν από τήν έκθεσιν νά 
καθορίσωμεντήν νέανέλλ. Τέχνην, μίαν έννοιαν 
άλλως δχι πολύ συγκεκριμένην διότι Ελληνική 
Τέχνη ήμπορεί νά είναι κάθε έργασία Έλληνος 
καλλιτέχνου, δταν αίιτή είναι είλικρινής, δταν 
θέλη κάτι νά είπη, νά παρουσίαση ωραιότητας 
μέ δποιανδήποτε τεχνοτροπίαν καί. φυρμούλαν. 
Ό  χώρος δέν μάς επιτρέπει νά όμιλήσωμεν 
άναλυτικώς ούτε δι5 δλα τά σχειικώς καλά 
έργα τής Ικθέσεως. Θά περιορισθώμεν μόνον εις 
μερικάς εντυπώσεις καί στοχασμούς πού μάς 
εγέννησεν ό τρόπος, μέ τόν όποιον Ιργάζονται 
μερικοί τών έκθετόντων καλλιτεχνών μας, μέ τάς 
sensations πού θέλουν διά μέσου τών έργων 
των νά προξενήσουν είς τήν ψυχήν μας.

Άναμφιβόλως ή ζωή δλης τής εκθέσεως εί
ναι τό εύρύτατα παρουσιαζόμενον έργον τού 
κ. Π. Μαθιοπούλου. Έτσι εξ δλου τού. έργου 
του, πού απαρτίζει ένα σύνολον, άσφαλέστατα 
κατορθόνομεν νά συλλάβωμεν τήν άρχήν, ή ό- 
ποία διέπει δλην του τήν ζωγραφικήν. Κατά 
τόν κ. Μαθιόπουλον ή άνθρωπίνη μορφή, ή 
πλέον όρισμένα ή γυναικεία μορφή, είναι ενα 
σχήμα, μία φόρμα διακοσμητική διαρκώς μετα
βαλλόμενη καί πάλλουσα, πλημμυρισμένη άπό 
τό διακοσμητικόν στοιχείον καί τοΰ οποίου εί
ναι ή πλουσιωτέρα καί τελειωτέρα πηγή. Είς 
δλα τά έργα του ή αύτή αρχή κυριαρχεί, είς 
τά πορτραϊτα του, δπως καί είς δλα τά χαρι
τωμένα Ικεΐνα δημιουργήματα ονείρου καί λε
πτής αίσθήσεως, καί διά τά όποια μδλα ταϋτα 
δέν ήμπορεί νά είπη κανείς, πώς δεν είναι 
άληθινά, πώς ή φύσις δέν Ιχρησίμευσε ώς άρ- 
χικόν μοδέλον, τουλάχιστον, ώς άφετηρία, άπό 
τήν οποίαν· ώρμήθη.
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Βεβαίως είς τήν φύσιν τό σχήμα είναι άμετά- 
βλητον. Είς τήν Τέχνην δμως είναι κινητόν, έχει 
τόσας μεταλλαγάς δσαι τέχναικαί συστήματα. Τό 
σχεδιάγραμμα (trait) μέτό όποιον παριστάνεται 
είς τήν Τέχνην τό σχήμα τών μορφών τής φύσεως, 
δίδει τήν μεγαλειτέραν ελευθερίαν είς τόν καλλι
τέχνην. Μέ αυτό ή άνθρωπίνη μορφή καθώς καί 
δλαι αί άλλαί μορφαί τής φύσεως μεταβάλλονται 
είς τούς κυματισμούς τής Τέχνης, όδηγούμεναι 
άπό τήν διακοσμητικήν άρχήν, ενώνουν καί συν
δέουν τά πλέον άνόμοια πράγματα, τό πραγ
ματικόν μέ τάς συνθέσεις τής φαντασίας, καί 
καθίστανται δλαι άλήθειαι, δταν ό καλλιτέχνης 
πλάττων δέν λησμονεί νά συμορφώνη τήν φύ
σιν με τήν Τέχνην, δηλαδή νά Ιχη διαρκώς 
προσηλωμένον τό βλέμμα ίου εί; τήν φύσιν 
διότι τό έργον τής Τέχνης τότε μόνον έχει άξίαν, 
δταν ήμπορούμε νά λέγωμεν πάντοτε περί αύ- 
τού, δτι είναι άληθινόν, δτι έχει τρόπον' τινά 
τήν φύσιν μέσα.του.

Αί βάσεις λοιπόν είναι άληθεϊς· δσον διά 
τον πλούτον καί τήν ποικιλίαν, τήν χάριν, τήν 
κομψότητα καί τάς ήδονικώς γαργαλιστικός στά
σεις τάς μή εδραιομένας πουθενά, πού περιέ
χει τό έργον τοΰ κ. Μαθιοπούλου, τά άρύεται 
άπό τήν κίνησιν τών μοδέλων του. Σπουδάζει 
μίαν μορφήν πάντοτε έν κινήσει, τής όποιας 
τήν ώθησιν δίδει αυτός, Ιξαλείφει τήν άκαμ- 
ψίαν, παίρνει καί Ιξυψώνει δ,τι ζητεί, μεταχει· 
ριζόμενος συχνά άβρούς χρωματισμούς καί έτσι 
αί συνθέσεις του γίνονται πάντοτε ελαφραί, λε
πτοφυείς και άπαλαί.

Είς τόν άέρα άκόμη, ό όποιος διαρκώς μετα
τοπίζεται είς τά έργα του, προσπαθεί νά συλ- 
λάβη καί τά μυστήρια τών αίσθημάτων, δπως 
είς τά κυρίως πορτραΐτα του, τών όποίων λαμ
πρόν δείγμα έχομεν μίαν Ιλαιογραφίαν γη
ραιός κυρίας, γεμάτην άπό συγκρατημένην κομ
ψότητα καί ευγένειαν.

Πάντοτε άντί επεισοδιακής τίνος παραστά- 
σεως, ή όποία μόνον χονδροειδώς θά κινούσε 
τό Ινδιαφέρον τού θεατού, προτιμά νά γοη- 
τεύη διά τής παραθέσεως τόνων θελκτικών καί 
δι' άντιθέσεων καταλλήλων είς κομψάς μορφάς 
νά ύποβάλλη sensations διά τής εναρμονί- 
σεως λεπτότατων άποχρώσεων. Τοιαύτην Ιντύ- 
πωσιν μάς προξενούν δ ’Αργνρόγελως, ή Γαλήνη, 
ή 'Αρμονία είς τεφρόν καί τό γυμνόν του δπου 
ή ζωντανή καί παλλομένη γυναικεία σάρκα βου· 
τημένη είς ένα λουτρόν φωτός λαμβάνει ένα 
απαλόν ρόδινον χρώμα, τό χαρακτηριστικώτε- 
ρον χρώμα τής ζωής καί τοΰ σφρίγους. Καί

δμως τό χρώμα τού κ. Μαθιοπούλου δέν εί
ναι πάντοτε βέβαιον, καί τά μεγαλείτερα σφάλ
ματα του εύρίσκονται ίσως είς τήν Ιναρμόνι- 
σιν τών χρωμάτων του, δπου κάποτε κάτι τι 
τό βεβιασμένου καί ύποπτον άπαντφ, καί μία 
αμφιβολία βασανίζει τόν ζωγράφον διά τήν 
πραγματικήν συμφωνίαν μερικών τόνων. Τί δέ 
φωναχτοί τίτλοι! Μειώνουν κατά πολύ τήν επι
θυμίαν τού καλλιτέχνου, πού ονειρεύεται νά 
άποδώση τήν μυστικήν ζωήν τών βουνών καί 
τών φύλλων. Ή  πολύ ζαχαρένια καί κυριακο- 
φορεμένη εκείνη χωριατοπούλα δέν ήμπορεί 
βέβαια νά είναι ή ψυχή τοΰ τρελλού καί τάξει- 
διάρη 'Υμηττού, ό όποιος τόσον απαλός καί 
ελαφρός, σαν νά άπαλλάχθηκε άπό τόν δγκον 
του, διέρχεται είς τό βάθος τής είκόνος.

Ό  κ. Κωνσταντινίδης ίσως Ιπηρεάσμένος 
άπό τήν τεχνοτροπίαν τοΰ κ. Μαθιοπούλου κα
τέχει δμως πολλήν σταθερότητα είς τήν έναρ- 
μόνισιν τών χρωμάτων. Καί τά δύο γυναικεία 
πορτραΐτα (pastel) πού Ικθέτει, έχουν ώραΐον 
καί εύχάριστον χρωματισμόν· πλούτος και σπα- 
νία σύνθεσις περίπλοκων τόνων καί άποχρώ
σεων, δλων ωραίων λεπτών εύγενών, προξενούν- 
των αληθινήν εύχαρίστησιν είς τά μάτια.

Ή  κ. Κ λΆσπριώτη,ή γνωστή προσωπογρά- 
φος, παρουσιάζεται μέ πολύ δλίγα έργα. Τρία 
τέσσερα πορτραΐτα καί ένα μικρόν τοπίον, δλα 
δμως χαρακτηριστικότατα τού τρόπου μέ τόν 
όποιον εργάζεται καί τήν άντίληψιν πού έχει 
τής φύσεως. Καθ’ αύτό ζωγράφος, μή φροντί· 
ζουσα διά τίποτ’ άλλο, μή Ιξερχομένη έξω τού 
κύκλου τής ζωγραφικής καί άπηλλαγμένη πά- 
σης intellectualité, προσπαθεί μόνον διά τών 
καθαρώς ζωγραφικών μέσων, ϊδίως διά τού 
χρώματος, νά άποδώση καί νά μεταδώση είς 
τόν θεατήν, δ τι αίσθάνεται ευρισκόμενη άπέ- 
ναντι τής φύσεως. Διαρκώς συγκινημένη άπέ- 
ναντί της, είς δ,τι άρπάζει άπό αύτήν, χωρίς προ
διαγεγραμμένου σκοπόν καί σκέψιν, δίδει τόν 
παλμόν τής ζωής, χύνει πλουσιώτατα τόν χυ
μόν της- είς τά τόπεΐα της, τών οποίων δυστυ
χώς μικρόν δείγμα έχομεν είς τήν παρούσαν 
έκθεσιν, είναι μιά κρυφή συνδιάλεξις μέ τήν 
φύσιν, μεταβαλλόμενη σιγά σιγά είς σύνθεσιν, 
μουσικήν ήμπορούμε νά εΐπωμεν, καί ή όποία 
μεταδιδομένη διεγείρει τήν συγκίνησιν. Βεβαίως 
δέν είναι γραφή τό σχέδιον της, διά τοΰ όποιου 
νά θέλη νά συγκρατήση καί νά σημείωση μίαν 
ιδέαν. ’ Αλλά μέ τήν φυσικήν αΐσθησιν πού έχει 
διά τό χρώμα, άποκτφ δύναμιν διά τής οποίας 
κατορθώνει νά δίδηίσχυράν τήν έκφρασιν. Τρία
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πορτραΐτα, τών οποίων τό καθένα έχει ίδικόν 
του τρόπον έκφράσεως διάφορον. Ούδέποτε 
μόνη ή φωτογραφική όμοιότης, δπου τό πρόσ- 
ωπον έξισοΰται μέ τό πρώτον τυχόν άντικείμε- 
νον και (Αναπαριστάνεται μόνον όδγκος του καί 
τό φώς πού τό φωτίζει. Παρατηρήσατε τήν 
ύπ’ άρ. 134 προσωπογραφίαν (παστέλ), μικρού 
παιδιού, πόσον έξέχει άνάμεσα εις τά παστέλ 
τού κ. Μαθιοπούλου τά όποια άμεσος κατά τι 
μεταβάλλονται εις bibelots. Τί σφρίγος ζωής 
είς τό μικρόν εκείνο πρόσωπον, καί μέ ποιον 
βλέμμα όρμητικόν καί πλήρες στοργής τό έσκά- 
λισε ή καλλιτέχνις, καί έξωτερίκευσεν είς ένα 
άφρόν φρεσκάδας καί πείσματος τάς άορίστους 
ακόμη όρμάς καί διαθέσεις τής τρυφερός ψυ
χής. Είς την μεγάλην ελαιογραφίαν τής κ. Ν. 
Φ., διαφαίνεται μία προσπάθεια δπως όμο- 
φωνούν δλαι αί ίδέαι πού έχουν σχηματι
σμένος οί γνωστοί καί τό ίδιον μοδέλον περί 
αυτού' συγχρόνως δέ καί νά συγκέντρωση καί 
νά δώση μίαν έκφρασιν άνάλογον προς τήν 
φυσιν καί τάς ιδέας, άπό τάς οποίας Ιμπνέεται 
τό μοδέλον της. Ά λ λ ’ έκεΐ δπου ή καλλιτέχνις 
μένει έλευθέρα νά είσδύση καί νά άναδείξη τό 
μοδέλον της, άναδεικνύεται πραγματικώς άνω- 
τέρα- τό πρόσωπον πλέον γίνεται δργανον διά 
νά δώση τήν ζωήν είς τά ρούχα. Ξαναπλάττει 
καί δημιουργεί όλόγυρα του, διπλόνουσα καί 
ξεδιπλόνουσα πτυχάς καί απλώματα, δίδουσα 
καί άφαιροΰσα τήν φωνήν είς τό πολυτελές 
καί στίλβον ύφασμα, έως δτου νά καταφέρη 
νά άναδείξη τό μοδέλον της προσωπικότητα. 
Είς τό ύπ’ άριθμ. 130 ζωντανόν σχεδιόπλασμα 
( R afaelli) αδιαφορεί διά τήν πιστήν καί 
ούδετέραν όμοιότητα' μία άνωτέρα προσπάθεια 
νά προσδιορίση καί νά σταματήση επί τής ο 
θόνης, διά πλαστικής Ικφράσεως, μίαν σκέψιν 
κάτι τι άπό τήν πνευματικήν ένασχόλησιν τού 
μοδέλου της, γίνεται αισθητή.

Μέσα είς τον κυκεώνα τών έρασιτεχνών καί 
άλλα έργα πού καί πού διακρίνονται δπως 
τού κ. Φρυδά, Ιδίως ένα τοπείον φθινοπώρου 
μέ ώραΐον βαθύν χρωματισμόν, τού κ. Χατζή, 
ένα τοπεϊον (Ιλαιογραφία), τού κ. Μποκατσιά- 
μπη, μερικαί ύδατογραφίαι τού κ. Γιαλλινά μέ 
τήν γνωστήν τεχνοτροπίαν των, τής δποίας μό
νον οί μιμηταί θά είναι (Αξιοκατάκριτοι, ένα 
πορτραΐτο τού κ. Άλεκτορίδη δχι ή προσωπο
γραφία τού κ. Ζαΐμη, άπό τήν άρρενωπήν τού 
όποιου φυσιογνωμίαν καμμία Ιδέα δεν έκφεΰγει, 
καί τήν όποιαν ό ζωγράφος τόσον τήν έζάρωσε 
πού έξήλειψε καί.τήν παραμικροτέραν έκφρασιν.

Ό  κ. Θ. θωμόπουλος πλήν τών γλυπτικών 
του έργων εκθέτει καί μερικάς εικόνας, άλλά 
καί είς αύτάς τρόπον τινά υποβοηθητικώς πα
ρουσιάζει δ,τι Ιδίως τόν χαρακτηρίζει ώς γλύ
πτην. "Ωρισμένως είναι ό πιό λόγιος δλων τών 
ζωγράφων μας. Είς τά έργα του ζητεί τήν Ι
δέαν, τήν σχεδιάζει καί θέλει νά ύπονοήται. Ζη
τεί νά τά δώση μίαν έντονον έκφρασιν καθα- 
ρώς φιλολογικήν. Συμβολιστής μέ τόλμην καί 
Ιλευθερίαν Ικφράζει μίαν ιδέαν, τήν Ιδέαν του. 
Άλλ ’ αυτό πού είς τήν φιλολογίαν συχνόταια 
είναι δύναμις, ζωγραφικώς δεν είναι πάντοτε 
αρετή. Ό  ζωγράφος μεταβάλλεται είς illumi- 
nateur καί τό έργον του ακολουθεί τήν τύχην 
τής Ιδέας· διαρκεΐ έφ’ δσον καί ή Ιδέα ελκύει 
τήν προσοχήν. Καί μδλον τούτο μια ισχυρά μυ
στική ποιητική πνοή έκφεύγει άπό τήνΜιτικήν 
νύχτα του.

Διά τελευταίαν φοράν Ιφέτος κοσμούν τήν 
εκθεσιν και μερικά έργα τού Λύτρα τού κατ’ 
εξοχήν ζωγράφου τής έλληνικής γης, τής όποίας 
Ιννόησε τό τραγούδι καί τής έλληνικής ζωής 
τής όποίας ερμηνεύει τούς πόνους τήν ποίη- 
σιν καί τήν μελαγχολικήν καρτερικότητα. Ή  
θερμαινόμενη μοναχή, ό "Ορΰρος καί Για τήν 
μάννα μέ τήν απαλήν πλαστικότητα καίτόνγλυκύν 
χρωματισμόν είναι άποσπάσματα άπό τήν ζωήν 
αυτήν πού έγραψεδπως τήν διησθάνθηκε ό Λύ
τρας. ’Αδελφός τών μοδέλων του συνέλαβε τόν 
παλμόν τών ψυχών των καί ώρισε τόν ρυθμόν 
τής ζωής των. Καί έτσι ελαφρά άποφεύγων 
κάθε τραχύτητα άναπλάττει είς τάς εικόνας του 
τήν ζωήν τών ελληνικών ψυχών καί άψύχων σέ 
μια φύσι, δπου τά πρόσωπα, ό άέρας, τά ξερά 
βουνά καί ή φωτοβολούσα ολόγυρα θάλασσα 
ζούν μέ τό ίδιο φώς, τήν ίδιαν ζωήν. Καί 0 
Λύτρας αίσθηματοποιεΐ καί έξιδανικεύει, δέν εί
ναι πιστός άντιγραφεύς· άλλ’  αί χαρακτηριστικοί 
αύταί μεταλλαγαί ενώ άφ’ ένός τείνουν δπως 
άποδώσουν έντονώτερον τό effet πού θέλει νά 
προξενήση, συγχρόνως φαρδύνουν καί γενικεύ
ουν τά πρόσωπα καί τά τοπεϊα, μεταξύ τών 
όποίων συχνά μια συγκρατημένη τραγικότης 
πλανάται.Ό Λύτρας μολονότι διδάσκαλο; εκρά- 
τησε διά τόν εαυτόν του τό μυστικόν τής άπο- 
δόσεως. "Ολοι οί άλλοι ζωγράφοι τού έλληνι- 
κοΰ κόσμου δέν είδαν παρά τό ένδυμα καί με
ρικός συμβατικάς στάσεις χωρίς έκφρασιν καί 
άπόδοσιν' είς τήν φιλολογίαν μας μόνον ήμ- 
ποροΰμεν νά άναζητήσωμε τούς άληθινούς ά· 
δελφούς του τόν Παπαδιαμάντην καί τόν Μω- 
ραϊτίδην.

Ά πό τήν Ελληνικήν Καλλιτεχνικήν εταιρίαν 
τήν συσταθεΐσαν δπως έργασθή πρός άνάπτυ- 
ξιν καί έμψύχωσιν τών Καλών Τεχνών στήν 
Ελλάδα, τήν εύτυχήσασαν μάλιστα νά έχη έπί 
κεφαλής άνθρωπον δπως τόν κ. Μερλόπουλον 
μέ άγάπην καί διάθεσιν νά έργασθή υπέρ αύ-

τής, περιμένομεν χώρια άπό τήν συστημα- 
τοποίησιν τής έργασίας αύτής διά τήν επιτυ
χίαν τού σκοπού της καί τήν καταπολέμησιν 
μερικών κακών έξεων, αί όποϊαι Ιδίως γί
νονται φανεραί είς τήν διοργάνωσιν τών έκ- 
θέσεων.

Κ Ω Ν Σ Τ . Μ Α Κ Ρ Η Σ
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Ε Π Ι Γ Ρ Α Φ Α Ι  Ρ Ο Δ Ι Ω Ν  Α Μ Φ Ο Ρ Ε Ω Ν  
Ε Υ Ρ Ε Θ Ε Ν Τ Ω Ν  ΕΝ ΠΑΦΩ

ϊ^ορείως τής κώμης Γεροσκήπου, έκ τού ά- 
λ-^γρού, δστις ονομάζεται Χρυσοχώραφον, έξή- 
χθησαν κατά τό 1903 έξ άμφορείς, ευρισκό
μενοι σήμερον έν τή πολυτίμψ συλλογή τού κ. 
Κλεάνθους Πιέρίδου έν Λεμεσφ. Καί τό μέν 
δνομα Γεροσκήπου προήλθε βεβαίως Ιξ άρ- 
χαίου Ιερού Κήπου καί δή πιθανώτατα τής 
Αφροδίτης (βλ. Άθηνάς, τόμ. Ι Η ' σελ. 321), 
τό δέ Χρυσοχώραφον είναι βυζαντιακή πιθα
νώς επωνυμία τής θέσεως, δηλούσα τήν ευφο

ρίαν αύτής. Αύτοί δέ οί 
αμφορείς είναι πάντες 
τού γνωστοϋροδίουσχή- 
ματος, δπερ διαγράφο- 
μεν Ινταύθα, καίέχου- 
σιν οί μέν Α Β Γ  Δ 
ύψος 0,82 τού γαλλικού 
μέτρου καί περιφέρειαν 
κατά τό πλατύτερον τής 
κοιλίας ποικίλλουσαν 
άπό 1,00 μ. μέχρι 1,07, 
ωστε χωρούσιν άπό 26 
μέχρι 30 λιτρών, οί δέ 
Ε καί Ζ  είναι καθ’ δλα 
μικρότεροι. Έπί τών 
λαβών αυτών, αίτινες 
έχουσιν ύψος 0,27 ύ- 
πάρχουσι σφραγίδες, 
τετράγωνοι ή στρογγυ
λοί, φέρουσαι τάς έξής 
έπιγραφάς, ας άναπα- 
ριστώμεν κατά τό δυ

νατόν πιστότερον, όνομάζοντες άριστεράν 
καί δεξιάν λαβήν εκείνην, ήν έχει 0 κρατών 
τάγγεία καί άναγινώσκων, συμπληροΰντες δέ 
τά επ’  αυτών ευδιάκριτα γράμματα διά τών έν 
άγκύλαις [ ].

Ό  Α  έχει τετραγώνους σφραγίδας (μήκους

0,04) καί ή μέν έπί τής δεξιάς λαβής φέρει 
τήν επιγραφήν

Έ π ί Παυ 
σανία 

Πεδαγειτνυού

,  T l p v r
ι

ή δ’ έπί τής αριστερός φέρει κηρύκειον καί ά
νωθεν τά γράμματα ΙΜΑ.

Ό  Β έχει τετραγώνους σφραγίδας, τού αυ
τού μήκους, άλλ’ άντιστρόφως άποτυπωθείσας, 
ών ή μέν άνέκαθεν έξηλειμμένη φέρει τά γράμ
ματα, άπερ συμπληροϋμεν ούτω

Έ π ί. . .αι 
ρα

Σμ[ινθίου]

ή δέ κηρύκειον καί άνωθεν

Εύκλεΰ[ς]

Ό  Γ  φέρει μόνον επί τής μιάς λαβής τε
τράγωνον σφραγίδα, μήκους 0,035, ήν συμ- 
πληροϋμεν

Έ π [ί] . . μα
ου

Π[εδαγειτν]υοΰ
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Ό  Δ φέρει στρογγύλας σφραγίδας, παριστώ- 
σας εν τφ μέσφ ρόδαν και περιξ αύτοΰ ή μέν 
δεξιά σαφώς

Έπί Ή ραγόρα Ύακινθίου
ή δέ αριστερά πέντε γράμματα άσαφώς άπο- 
τυπωθέντα.

'Ο Ε φέρει τετραγώνους σφραγίδας (μή
κους 0,04), καί έπί μέν τής δεξιάς άναγινώ- 
σκομεν καί συμπληροΰμεν τά εξής

Έπί [Πυ]θογε
νευς Βαδ 
ρομίου

Ιπί δέ τής άριστεράς φαίνεται κηρύκειον καί 
άνωθεν δύο τρία γράμματα ασαφή.

Τέλος ό Ζ άμφορεύς έχει άμφοτέρωθεν 
στρογγύλας σφραγίδας, παριστώσας επίσης ρό- 
δον, ών ή μεγαλυτέρα φέρει κάτωθεν τυΰ άν- 
θους τρία γράμματα άσαφή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ

Προς τήν ταιγγουνιά τοΰ Γ'ύφτου, άμιλλάται 
ή γεχονντιά καί ή τοιφονηά καί τό όβραακο πα
ζάρι τοΰ ’Ιουδαίου. Είναι καί οΰτος άγύρτης, 
κακός χρηματιστής, κυμινοπρίστης, τσιφούτης 
εν ένί λόγφ. “Αλλά καί φοβερός θρησκευτικός 
αντίπαλος, έκδικητικός ώς Σάΰλωκ, δόλιος είς 
τους αλλοθρήσκους του, καταχθονίως κλέπτει 
παίδας ών πίνει τό αίμα, είναι ή πρόσωπό· 
ποίησις τοΰ κατηραμένου ’Ιούδα τοΰ προδώ-

’ ·ι Παναθήναια» 30 ’Απριλίου σ. 56.

Ή  ροδία παραγωγή των άμφορέων τούτων 
καταδηλοΰται ού μόνον |κ των συμβόλων, άλλα 
καί εκ των δνομάτων των άρχόντων καί των 
μηνών, οΰς φέρουσιν έπιγεγραμμένους. Οί μή
νες Πεδαγείτνυος ή Πεδαγειτνυός (πρβ. Με- 
ταγειτνυών) Βαδρόμιος καί Ύακίνθιος (αντί
στοιχοι κατά τόν πίνακα τοΰ Staddart τοΰ 
Μαίου, ’Ιουνίου καί ’Ιουλίου) άπαντώσιν επί 
πλείστων άλλων έκ 'Ρόδου άμφορέων (βλ. τής 
συλλογής τοΰ A lbert D um ont άριθ. 19, 23, 
23α, 27 κτλ. Ύακινθίον, 49, 187 Πεδαγειτνυοΰ, 
73, 186, 234 Βαδρομίου), διό κατά τάς ΰπ’ 
άρ. 21. 33, 36 συνεπληρώσαμεν καί τό όνομα 
τοΰ επί τοΰ Β μηνός Σμ[ινθίου]. Έ κ δέ τών 
δνομάτων τών έπωνύμων άρχόντων τό μέν τοΰ 
«Παυσανία» ευρίσκεται πολλάκις (βλ. τής συλ
λογής τοΰ D um ont άρ. 218-230α), τό δέ τοΰ 
«Εύκλεΰς» επί τών άρ. 127 καί 128, κατά δέ 
τήν ύπ’ άρ. 31 συνεπληρώσαμεν τήν επί τοΰ Ε 
επιγραφήν «έπί Πυ[θο]γένευς», φέρουσαν τήν 
γνωστήν είς -ευς δωρικήν γενικήν. Τό δέ ό
νομα τοΰ άρχοντος Ήραγόρα, δπερ φέρει ό Δ 
άμφορεύς άπαντφ καί επί ανεκδότου επιγρα
φής, Ικ τής εν Κύπρφ Λαπήθου προερχόμενης. 
'Ρόδιοι αμφορείς εν Κύπρφ εύρέθησαν καί 
άλλο», άλλ’ ούχί πολλοί, διό νομίζομεν ότι 
έπρεπε νά γείνη ό προσήκων περί τών εξ ‘ Ιε- 
ροΰ Κήπου λόγος.

Σ ΙΜ Ο Σ  Μ Ε Ν Α Ρ Δ Ο Σ

ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ *

σαντος τόν Χριστόν του, τοΰ ’Ιούδα δν καίει, 
εν δμοιώματι, κατά τά; ήμέρας τοΰ Πάσχα δ 
Χριστιανός παΐς Ικδικούμενος.

Τρίτον κύριον χαρακτηριστικόν τοΰ Εβραίου 
είναι τό τοΰ θορυβοποιοΰ, τοΰ θρασύδειλου 
φωνασκοΰ, τοΰ δημιουργοΰντος έκκωφαντικήν 
Εβραίϊκην χάβραν, καί άναίτιον καί άνευ άπο- 
τελέσματος τσιφοντ - πατιρντί.

’'Ανθρωπον τών λόγων καί τών φωνών άλλά 
καί τών ύβρεων θεωρεί τόν Τοΰρκον. Τά παχιά 
λόγια, αί άτελεύτητοι υποσχέσεις, αί άπειλαί καί
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μί ύβρεις, αϊτινες ακίνδυνοι σήμεροντυγχάνουσι ν, 
χαρακτηρίζουν τόν Τοΰρκον.Άλλά καίτοι παρήλ- 
θενή εποχή καθ’ ήν εις τό άκουσμα τής παρου
σίας τοΰ Τούρκου δ ήμέτερος είς φυγήν έτρέ- 
πετο, εν τούτοις διατηρείται άκμαία ή άνάμνη- 
σις τοΰ σκνλλότονρκου, τοΰ ώμοΰ καί σκληρο- 
τυράννου

'  Ο τρόμος τών εσχέπιδων κιοϋλο) ·· τών γενιτ σάρων
Τό δριμύ δξος λέγεται άκόμη τονρκος, καί ό 

κεχαγιάς καί δ δερβέναγας καί ό καπανταής (δάρ- 
χηγός τοΰ σώματος τών Δαΐδων)εξοΰ δ σημερι
νός νταής, δ βασιβουζούκος, δ γιονρονκος και ή 
κονιαρά τίθενται είς δήλωσιν βίας, επιδρομής 
καί τυραννίας.

Άλλά τό τρίτον κύριον χαρακτηριστικόν τοΰ 
Τούρκου είναι τό τοΰ καλοδιαίτου, τοΰ bon  
vivant, τοΰ αφεντάνθρωπου, τοΰ γνωρίζοντος 
νά τρώγη καλά φαγητά, νά πίνη καφφέν άλα 
τούρκα κατεσκευασμενον, νά περνά σάν μπέης, 
σάν άγδς, σάν αονλτάνος. Σουλτάνα είναι όνομα 
δηλωτικόν τρυφής. Καί μετά θάνατον ήδονήν 
υπόσχονται τά πιλάφια καί τά γιαούρτια τοΰ 
τουρκικού παραδείσου.

Η δονής κακή χρήσις, διαφθορά, χαρακτη
ρίζει Ιξ άλλου τόν Φράγκον. Ουτος θαυμάζεται 
όμως διά τό νεωτεριστικόν του πνεύμα, διά τάς 
τέχνας του. Ό λ α  τά νέα πράγματα, ών είδη 
έχομεν καί ήμεΐς, δνομάζονται φράγκικα, άπό 
τοΰ φραγκοστάφυλου, τοΰ φραγκοπιπέρον, τής 
φραγκόκοττας, τοΰ φραγκοσύλλον μέχρις αΰτοΰ 
τοΰ φραγκορράπτον καί τοΰ φραγκοκάβονρα.

Ά λλά καί τής σκληρότητος ήν έδειξαν οί 
Φράγκοι κατά τοΰ Ελληνισμού διασώζονται 
ίχνη παρ’ αδτφ. Ά π ό  τόν σκνλλόφραγκον καί 
καί τό μίσος του τό δόλιον έπρεπε νά φυλάτ- 
τεται δ ήμέτερος. ’Επίσης διασώζεται καί ή 
σκληρότης τοΰ Καταλάνον (Κατιλάνου), δστις 
Ιπέδραμε πρό τών Τούρκων είς τήν γήν του. 
Ό μοίως καί ίχνη καταστρεπτικής επιδρομής 
Άλλαμανών έν Ήπείρφ. Πιθανόν ή Άλλαμάνα 
(δ Σπερχειός) σχέσιν τινά μετά τών Ιπιδρομέων 
τούτων νά Ιχη. Ά λλ ’ δρα γε οί Νορμαννοί 
είναι οί ούτως καλούμενοι;

Περιέργως επί βαρύτητος καί συνοφρυώ- 
σεως ήκουσα έν τή Στερεφ τήν φράσιν σαν 
ονγγρος.

Άλλάτόάκρον άωτον τής σκληρότητος άπο- 
δίδεται εις τόν "Αραβα, δν δ έλληνικός λαός 
γνωρίζει μέ τό όνομα τοΰ Σαρρακηνον ή τοΰ 
Σουργιανον (Σουριό καί Συριά ή Συρία). Ουτος 
ήτο δ τρόμος τών νήσων, δ φοβερός άντίπα-

λος τών θαλασσινών τότε Κρητών. Αί μητέρες 
τών παραθαλασσίων μερών, τά δποΐα έσπάρ- 
θησαν μέ τοπωνυμίας έκτου ονόματος εκείνων, 
τούς τριομμάτους Σαρρακηνούς άκόμη μετα
χειρίζονται ΐνα φοβερίσωσι τά τέκνα των. Άλλ’ 
οί Σαρρακηνοί δέν ήσαν μόνον βόρειοι “Αρα
βες, οί Μοσλήμαι, κληθέντες ούτως κατά τινας 
εκ τής Σάρρας τής Γραφής, άλλά καί οί διά
δοχοι τών Α ράβω ν  Τούρκοι. Τούτους πάντας 
άγαρηνά σκνλλιά (έκτής Ά γ α ρ ) διά τήν σκλη
ρότητα των δ λαός ήμών καλεΐ.

Είς τόν Άράπην (τον Φελλάχον καί τόν Αι
θίοπα) δ έλληνικός λαός διακρίνει πείσμα 
(ή μπουρί)  άράπικο, ήτοι Ισχυρόν. Τόν καλεΐ δέ 
στρα/ίάραπαν ένεκα τής Ιπιπολαζούσης είς αυ
τόν δφθαλμίας.

Ό  Άλγερίνος χάνεται δλονέν άπό τό στόμα 
τοΰ λαοΰ καί μόνον ή κατάρα «Μπαρπαριά 
και Τούνεζα νά σέ πιάση» δεικνύει πόσον άξε
νοι καί όλέθριαι θεωρούνται αί άκταί τής 
Βαρβαρίας καί τής Τύνιδος

Πεισματώδης θεωρείται δ ’Αρβανίτης, συγ
χρόνως καί άπιστος. Άλλά δ κύριος χαρακτη 
ρισμόςτου είναι.δτι δέν έχει εύφυΐαν, δέν τοΰ 
κόβει, είναι άδέξιος άφ’ οδ ούτε γλώσσαν γρα
πτήν Ιπρόλαβε νά παραλάβη, όταν δ Θεός 
Ιμοίραζε τά γράμματα. 'Υπέρ τό βαρύ, τό 
Σκονντριάνικο κεφάλι τοΰ Γκέκα τίθεται το χον
τρό κεφάλι τοΰ Βουλγάρου, δ όποιος κατ’ εξοχήν 
βαρύς όσον καί άμετάπειστος, άγροΐκος όσον 
καί άσχημος καί βάρβαρος, διότι χορεύει ώς ή 
άρκτος, θεωρείται, άλλά καί άδρός τά μέλη καί 
καρτερικός τήν αντοχήν καί Ιπίμονος· “Ηδη 
άσφαλώς εν Μακεδονίφ θά γεννάται δ διά τήν 
άγριότητα καί ωμότητα έτερος αυτού χαρα
κτηρισμός, δστις θά συνέχιση τάςδπό τοΰ λαοΰ 
λησμονηθείσας άναμνήσεις τοΰ Σκνλλοϊωάννον 
τοι· καί τών άλλων.

Τουναντίον δ Ρονμοννος (Βλαχομπόγδανος) 
χαρακτηρίζεται ώς ήμερος καί Ιλευθέριος καί 
πλούσιος καί μόνον οίκογενειακής ήθικής στε
ρούμενος.

Καί δ Βενετός θεωρείται έτι καί σήμερον 
ώς πλούσιος. Ή  νθηβΗβ ΙΙίββμ είς τά 
νανουρίσματα τών μητέρων μας άναφέρεται, 
δταν τάζουν είς τά νήπιά των πόλεις λαμπράς.

Έκ τών νεωτέρων μόνον ή 'Αγγλική στερεό - 
της, τό Ρούσικο με&ύσι, ή Γαλλική μόδα, ή 
’Αμερικανική πρακτικότης και τό 'Αμερικανικό 
χρήμα είναι γνωστά παρά τφ λαφ.

Περί δέ τοΰ Έλληνος οί ξένοι, άπό Βιργι- 
λίου, άπισααν καί δολιότητα έκφέρουσι, άλλά



καί διχόνοιαν και ¿συμφωνίαν. Το τελευταίου 
τούτο παραδέχεται περι εαυτοΰ καί ό έλληνικός 
λαός δ ίδιος, εις τοΰτο μάλιστα Αποδίδει καί 
την κακοδαιμονίαν του. Άλλα την μέν κακο
δαιμονίαν του την σημερινήν επιρρίπτει εις τό 
ρωμαίϊκον μέρος τής ψυχής του, πιστεύει δέ

Θ Α Λ Α Σ

Α Π Ο  τά παιδίστικο παιγνίδια του πού έπαιζε μέ τά 
γειτονόπουλά του τόν έσάρωσε μέ μιας μέσα στή 

στενή κουβέρτα τού καραβιού ή θάλασσα.
Μ έ τής χρυσές Αναλαμπές της, μέ τήν πονηρή ησυ

χία της καί μέ τά γλυκοφιλήματα της πού έδινε στήν 
Αμμουδιά τού Νησιού, ¿ξελόγιασε τό άμοιρο παιδί.

Σ τό  περιγιάλι ήταν μία μέρα κι’  έπαιζε· είδε μα- 
κρυά στήν άπειρη έκτασι τού πελάγους 'βράχους' μεγά
λους, θεόρατους καί ¿πεθύμησε νά τούς πλησιάση, 
νά τούς γνωρίση.

Ή  μυρωδιά τής θάλασσας σιγά σιγά έζάλισε τό λο
γικό του καί τόν έβύθισε σέ όνειρο· σιήν αλλοφρο
σύνη του έφαντάσθηκε τόν έαυτό του μεγάλο καί 
τρανό, τό παιδίστικο μυαλό του έπλασε σέ λίγη ώρα 
παλάτια μεγάλα κι’ υπερήφανα, ή φαντασία του, ά· 
κούραστα τόν ¿τοποθέτησε σ’  ενα ψηλό πανύψηλο 
θρόνο κ’ έφερε γύρω-τριγύρω του τόν κόσμο πούλεγε:

—  Νάτον, αΰτός είνε.
Τ ά  συνειθισμένα παιγνίδια τής γειτονιάς του ήταν 

γι’  αύτόν Ανούσια· ήθελε νά παίξη μ’  άλλους φίλους· 
έβλεπε τά πανιά φουσκωμένα στά καράβια πού περ
νούσαν διαβατάρικα μακρυά Από τό περιγιάλι του —  
ώ  τί ώραΐα θ ά  παίξω μ’  αΰτά, ¿φαντάστηκε·

Έ βλεπ ε τό κούνημα πού έκανε τό καράβι στό τα- 
ξεΐδι του— ώ  τί ωραία κούνια είπε μέ τόνου τ ο ν  ε -  
έβλεπε τό καράβι, βουνό ολόκληρο νά ταξειδεύη {»πε
ρήφανο —  έκεί θ ά  κρύβω, Ιλεγε τά παιγνίδια μου, 
όταν θ ά  καυράζωμαι πιά άπό τό παίξιμο.

Τό όνειρό του, γλυκά-γλυκά τόν ένανούρισε. "Α 
φησε τά πηγαδάκια πούκανε στήν άμμο κι’  έβύθισε 
τά άπειρα μάτια του τό αμάθητο παιδί στό πέλαγος 
βαθειά. /

"Ε να απέραντο κομμάτι άπό χρυσάφι ήταν ή θ ά 
λασσα· Ιφαίνουνταν σδν κουρασμένη σάν μετανοιω- 
μένη γιά τήν άγριάδα της τήν προτητερινή' σκιές φαν
ταστικές έπρόβαλλαν τά Νησιά κάθε λίγο διάστημα 
σά νάπαιζαν μέ ιό κύμα τό ελαφρό πού έκυλούσε μέ 
ασύλληπτη χάρι στούς Απότομους βράχους καί στήν 
ήρεμη Αμμουδιά Δελφίνια παιγνιδιάρικα πηδούν ά- 
πάνω στήν Ιπιφάνεια.

Μ έσα στό όνειρό του τό παιδίστικο, μόλις άρχισε

* Ά π ο  τόν έκθο^έντα τόμον όιηγημάτ<ον »Τον Κηοιοδ μου· 
τον χ. Αγγέλου Α. Κοσμή.

ενδομυχως, ενεκα τής μακραίωνος διατηρήσεως 
τής φυλής του καί ενεκα τών επίλεκτων προσ
όντων όίτινα ¿ποδίδει εις έαυτόν, δτι θα σωθή, 
καί δτι εις άπώτερον χρόνον θάναγεννηθή καί 
θά δοξασθή εις μοίραν άνάλογον μέ τό ελλη
νικόν δνομα δπερ φέρει!

Κ Ω Ν . 2 .  Γ Ο Υ Ν Α Ρ Η Σ

Σ 1 Ν Ο Σ *
χωρίς συναίσθησι ν’  άνοίγη πάλι τά πηγαδάκια, μιά 
φωνή γλυκεία, φωνή ξελογιάστρα, μελωδική, σαν Από 
βάθος άφθαστο τουλεγε μέσα σταύτί του.

—  Θάλασσα, θαλασσινός.
Μπάρκο τρικάταρτο μέ όλόασπρη κοκ κοινά στήν 

πλώρη καί μέ τορναρισμένη πρύμνη ¿φουντάρισε μιά 
μέρα μέσα στό λιμάνι τού Νησιού

Ή τ α ν  γιά ταξεϊδι μεγάλο, ήταν γιά θάλασσα Ατέ
λειωτη, κι’  ήρθε στό νησί νά κόμη κουμπάνιες 
καί τήν άλλη αύγή μόλις άλλάξη ή νύκτα νά κόμη 
πανιά.

Ή  φωνή ή γλυκειά ή κρυφή πού τόν ¿νανούριζε 
άπό τόσο καιρό τόν σπρώχνει, τόν βιάζει, όλη τή 
νύκτα, αντηχεί στό κεφάλι του καί τού φ ω νάζει:

—  Θάλασσα, θαλασσινός.

*  *  *

Τό όνειρο τώρα Ιγεινε πάθος· μέσα στή ψυχή τού 
μικρού παιδιού έπλημμύρησε μιά δρμή ακράτητη· θ έ 
λει τή θάλασσα, γιατί δέν ξέρει τής φουρτούνες της, 
θέλει νά γείνη θαλασσινός γιατί δέν ξέρει τήν ευτυχία 
τού στεριανού

Τ ό μπάρκο σαλπάρει· τά κλειδιά τής άγκυρας τό 
ενα ύστερα άπό τάλλο σωριάζονται στήν πλώρη μέ 
τόν αρμονικό ήχο τού εργάτη πού τόν δουλεύουν 
μπράτσα άντρίκια σιδερένια' δ  φλόκος Ανοίχτηκε γιά 
τή βόλτα· οί ναύτες είνε σκορπισμένοι στά πινά· άλ
λος ανοίγει τόν παπαφίγκο, άλλος σφιχταγκαλιάζει 
τής άντένες. δλοι Απάνω κάτω ζούν καί κινούνται· δ 
καπετάνιος, βασιληάς μέσα σ’  αύτό τόν κόσμο βαστφ 
τό τιμόνι καί οδηγεί τό καράβι του μέ βόλτες καμα- 
ρωμένες όξω στό πέλαγος.

Τ ό μπάρκο ξεκίνησε· πρίμος όλόπριμος δ  καιρός 
τό σπρώχνει καί πετφ περήφανο τό όμορφο καράβι. 
Ό  καπετάνιος κυτάζει μέ πόνο τή Στεριά, μέ βλέμμα 
πού φανερώνει δλη τή λαχτάρα πού έχει δ  θαλασσι
νός γιά νά πατήση τό πόδι του στή Γή . Έ ν α  μικρό 
παιδί κυττάζει μέ πόθο ανέκφραστο τό πέλαγος, ανα
πνέει δυνατά όλο χαρά κι’  όλο χάρι

—  Τί κυττάς αύτού; τού λέει δ  καπετάνιος.
—  Τό πέλαγος.
—  ι ’ιατί μπήκες μ έσ α ;
—  Θέλω τή θάλασσα.
—  Τί τήνε θέλεις ;
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—  θαλασσινός θ ά  γείνω.
Είπε τό μικρό παιδί, ένφ  δ καπετάνιος έρριξε άλλη 

μιά ματιά στή Στεριά γιά τελευταία φορά καί ύστερα, 
σάν βυθισμένος σέ παληά άνάμνησι, ¿πλησίασε τό μι
κρό πού ήθελε νά γείνη θαλασσινός. Πόσο έμοιαζε 
ή Ιστορία του μέ τή δική του !

—  Ξέρεις τί θ ά  πή θάλασσα ;
—  Εέρω, είπε τδ μικρό, κι’  άρχισε νά χοροπηδφ 

μέσα στό καράβι, πού καμαρωτό έσχιζε τά νερά σάν 
δελφίνι, άπό τόν στρωτό τόν κατάπρυμο καιρό πού τό 
βοηθούσε.

—  Καί σένα ή μοίρα σου σάν τή δική μας είνε, κα· 
νείς δέν μπορεί νά σέ σώση, ή θάλασσα θ ά  σέ φάη 
είπε ένας γέρο» -θαλασσινός.

• * ·
Παίζει 'ψηλά στά πανιά, ύστερα άπό χρόνια τδ 

παιδί πού είνε άντρας τώρα· κτυπφ μέ δρμή τό πανί, 
τό θαλασσοβρεγμένο πρόσωπό το ν  σφυροκτυπά δ 
αέρας στ’  αύτιά του, κι’ αυτός πιασμένος στό κατάρτι 
ανάμεσα στό σκοτειδιασμένο οΰρανό καί στή λυσα- 
σμένη θάλασσα:

—  "Ω  ! τί ώραΐα παίζω μ ’ αΰτά, λέει μέ πικρό χα
μόγελο.

Στήν πλωριά κάμαρη ξαπλωμένος, ντυμένος μέ τής 
νιτσίράδες προσπαθεί ν ’ άποκοιμηθή, μά τό κύμα πετφ 
ψηλά τό καράβι καί ύστερα τό ρίχνει μέσα στά τάρ- 
ταρα' φουρτούνα μαύρη τόν δέρνει δλη μέρα κι' δλη 
νύκτα, μήτε στιγμή γιά ύπνο δέν τού αφήνει.

— "Ω  τί ωραία κούνια έλεγε, κάθε πού τό κύμα 
έκτυποΰσε τά πλευρά τού καραβιού.

Μέ χέρια παγωμένα άπό τ ’  αγιάζι τής νύκτας καί 
της θάλασσας, τυλίγει καί ξετυλίγει σχοινιά Ακατά- 
παυστα, χωρίς νά μιλή, χωρίς νά βλέπη γύρω του τί
ποτα [πού νά τού θυμίζει τήν ωραία του ζω ή . τά πα- 
ληά του όνειρα.

***
Ψηλά στήν κορφή τού καταρτιού πιασμένος ανοίγει 

τό πανί· γύρω του μόνο θάλασα φαίνεται· τίποτε δέν 
κρύβεται άπό τό μάτι του, σχίζει τή θάλασσα καί 
προχωρεί, κι’  αύτός μέ παράπονο λέγει:

—  Ν ά  δ  θρόνος μου· νά κ ι’ δ κόσμος πού μέ δείχνει 
μέ τό δάκτυλο καί μοΰ ζηλεύει.

Τ ά  κύματα άγριεμένα τόν κτυπούν, κι’  αύτός προ
χωρεί Αδιάκοπα καί στό δρόμο πού σχίζει Αντί παι
γνίδια βρίσκει βάσανα, άντί τής ζω ή ς βρίσκει τό θ ά 
νατο κάθε στιγμή καί παλεύει μαζί του καί τόν νικά 
γιά νά βασανισθή περισσότερο· Ινα ξερό ψωμί βου
τηγμένο στόν ιδρώτα του καί στό αίμα τής καρδιάς 
του τρώει καί θυμάται τά  πηγαδάκια πού άνοιγε στήν 
αμμουδιά καί τό ήσυχο σπιτάκι του καί τήν κακο
μοίρα τή μάννα του πού δέν ξέρει άν πρέπη νά τήν

κλάψη γιά πεθαμένη ή  άν τόν κλαίη αύτή ζωντανό-
Τ ώ ρ α .. .θάλασσα παντού.
Περνούνε χρόνια' έγνώρισε τούς βράχους ποΰβλεπε 

μικρό παιδί άπό τό περιγιάλι τού Νησιού του· έγνώ
ρισε τής θάλασσας τήν Αρμύρα καί τήν πίκρα· έμα
θαν ταΰτιά του τήν άγρια μουσική τών Ανέμων. Έ -  
μέτρησε τό πλάτος τής θάλασσας άπό τή μιά άκρη 
ώ ς τήν άλλη. Είδε τή θάλασσα χαρούμενη παιγνιδιά- 
ρια, ήσυχη· τήν είδε όμως καί κατάμαυρη νά ορ θώ 
νεται καί νά ζητφ νά τόν πνίξη στά σκοτεινά τρίο- 
βαθά της.

Τώ ρα κάθε άφρός πού σκορπιέται μέσα στό κα
ράβι, κάθε κτύπημα πού κάνει τό κύμα στά πλευρά 
τού πλοίου, κάθε κατρακύλισμα τού καραβιού καί 
κάθε τρίξιμο παραπονιάρικο στόν κουραστικό δρόμο 
του, τού λέει μέ φρικτή ειρωνεία βαθειά στό φοβι
σμένο αύτί του.

—  Θάλασσα, θαλασσινός.
Γελ$ μονάχος του γιά τό πάθημά του καί παρηγο- 

ρεΐ τη λύπη του όταν άκούη άπό τούς συντρόφους του 
πώς κι’  αύτοί έχουν τήν ίδια Ιστορία, πώς κι’ αύτοί 
άπό τήν ίδια τύχη εΰρέθηκαν κλεισμένοι μέσα στού 
καραβιού τήν ύγρή φυλακή καί στής θάλασσας τά 
φαρκωμένα φιλήματα.

Διαβαίνουν τά χρόνια βιαστικά-βιαστικά, τό μάτι 
τού θαλασσινού κουρασμένο πιά άπό τής θάλασσας 
τή ζω ή , ζητφ μέ νοσταλγία μιά Στεριά γιά νά ξαπο- 
στάση, κυττάζει τή Στεριά μέ πόθο καί παρατηρεί 
τά καινούργια θύματα τής γόησσας μέ συμπάθεια καί 
μέ πικρό χαμόγελο καί θυμάται τόν πρώτον καπετά
νιο του πού τουλεγε:

— Ξέρεις τί θ ά  πή θάλασσα;
Καί έρω τ§ τούς νιούς πού βλέπει πρωτόμπαρκους 

μέ τήν ίδια έρώτησι

***

Μέ μανία ένα γεροντάκι, κάτασπρο, καμπουρια
σμένο, ανοίγει πηγαδάκια κάτω στήν ά;<μουδιά τού 
Νησιού. Λίγοι θυμοΰνταιπώςεΐνεκι’ αύτός γεννημένος 
στήν ίδια γή μ’  αύτούς. Σ έ  κανένα δέ δίνει γνωριμία.

Σκάβει κι’  ανοίγει πηγαδάκια, γιά νά θυμηθή δ,τι 
έκανε στά παιδίστικά του, γιά νά κάμη δ,τι έπόθησε 
στή θαλασσινή ζωή του. . .

Τώ ρα τής θάλασσας ή Ικτασι δέν τόν συγκινεΐ. 
τώρα μοναχός καθώς είνε στον κόσμο γέρνει καί φι- 
λεϊ μέ πόθο τή Γή.

—  Ό  γέρος πουσκαβε τά πηγαδάκια πέθανε-έτρε- 
ξαν όλοι νά τού κάμουν τή θανή.

Τάφο δέν έσκαψαν γιατί τόν είχε σκάψη μόνος του 
στήν αμμουδιά. ’Ακούει τώρα στόν τάφο του βαθειά  
τούς νιούς πού θένε νά γείνουν θαλασσινοί καί πονεί 
γιά τήν τύχη πού τούς περιμένει.

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Α . Κ Ο Σ Μ Η Σ
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ΛΟ ΓΟ Ι ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΙ

ΝιοελΙηνιχαΙ dtα&ηχαι

Ο θάνατος Ινός άκόμη έθνικού ευεργέτου, τού με
γάλου πολίτου τής 'Οδησσού, έγέννησε πάλιν τήν 

ανυπομονησίαν καί τήν περιέργειαν μιας διαθήκης, 
διά τήν όποιαν, άπό ημερών τώρα, έρωτώνται δλα τά 
τηλεγραφικά σύρματα, χωρίς νά δίδουν άπάντησιν. 
Εις τήν νεοελληνικήν ζω ήν ή προσδοκία καί ή περι
έργεια τών μεγάλων διαθηκών έχει καταντήσει νέου 
είδους άγωνία, πού δέν εχει άκόμη περιγραφή είς 
τήν σειράν τών ψυχώσεων του συγχρόνου πολιτισμού.

"Ολοι οί Έλληνες εχομεν ριζωμένην μέσα μας τήν 
έννοιαν, δτι δ  πλούτος τών ολίγων, περισσότερον ή 
όλιγώτερον, άνήκβι όπωσδήποτε είς τόν καθένα μας, 
καί δτι τήν έπαύριον ενός έπισήμου θανάτου, κάτι 
δικαιούμεθα νά περιμένωμεν, αν δ^ι άπ’  εύθείας, του
λάχιστον κατά τρόπον, δίδοντα έστω καί άμυδρώς 
τήν ελπίδα κάποιας Ιδανικής συμμετοχής είς τήν παν
δαισίαν. Καί διατί δχι; Έ ν α  μεγαλοπρεπές μνημεΐσν, 
ένα φιλανθρωπικόν ίδρυμα, ενας ωραίος κήπος, μία 
μεγαλοπρεπής λεωφόρος, Ινα νέον. θωρηκτόν, καί δταν 
άκόμη δέν εΐμεθα ΙκτελεσταΙ διαθήκης ή ίργολάβοι 
— αύτό πλέον είνε λαχεϊον— |τάς υπόσχονται πάντα 
απολαύσεις τών αισθήσεων και τής ψυχής, ποτέ δέν 
είνε ευκαταφρόνητοι. "Επειτα είνε ή περιέργεια, αί 
εκπλήξεις, τά  άπρόοπτα, ή  εύχαρίστησις τών σχολίων 
καί τών κρίσεων, ή  ερευνά τής ψυχολογίας τοΰ δ ια θ έ 
του, ή ήδονή τής κακογλωσσιάς καί τόσα άλλα πού 
φέρει μαζί της μία διαθήκη. Έ ά ν  οί πλούσιοι απο
θνήσκουν τόσον προώρως είς τήν Ε λλά δα , ενας λό
γος, χωρίς άλλο, είνε διότι άρχίζομεν νά τούς γλωσ- 
σοτρώμε, μόλις σχηματισθή το  πρώτον τους έκατομ- 
μύριον, καί νά στοιχηματίζωρεν προκαταβολικώς 
επάνω είς τήν διαθήκην τους, με μίαν ανυπομονησίαν, 
πού συμμερίζεται συχνά ιιαζί μας καί αύτό τό πτωχόν 
Κράτος, ué όλους τούς άλλους πτωχικούς οργανισμούς 
τής νεοελληνικής κοινωνίας. Τόν κίνδυνον αΰτόν τής 
γλωσσοφαγιάς εύτυχώς τόν εννόησαν πολλοί άπό τούς 
προνομιούχους τής τύχης καί, διά νά έξευμενίσουν 
τάς σχετικός θεότητας, τάς έφορους τών διαθηκών, 
άρχισαν νά μοιράζουν τά πλούτη του^, πριν κλεισονν 
άκόμα τούς οφθαλμούς, πράγμα πολυ σοφόν καί λο
γικόν ύπό πολλάς Ιπόψεις. Ε ίς τήν 'Ελλάδα δμως τί*. 
ποτέ δέν είμπορεΐ νά έξασφαλίση τελείως άπό τίποτε. 
Ή  έγκαιρος αύτή διανομή τού πλούτου, άντί νά κο- 
ρέση τήν δημοσίαν περιέργειαν, τήν έξάπτει περισσό
τερον, καί έφ’ δσον Απομένει καί^ ένα χιλιόδραχμον 
άκόμη είς ένα Ιθνικόν ευεργέτην, ό  θάνατός του καί 
ή διαθήκη του, άναμένεται πάντοτε μέ αύξάνουσαν ά- 
γωνίαν. Θέλετε ένα S xgov &o>tov τοΰ είδους, άξιον νάνα- 
γραφή μέ κεφαλαία γράμματα είς τήν ψυχολογίαν τών 
λαών; Π ρό όλίγων έτών, κάποιος πλούσιος, έχάρισεν 
είς τό έθνος δλην του τήν περιουσίαν, ύπό τόν όρον 
νά λαμβάνη, νομίζω, πρός συντήρησίν του πεντακο- 
σίας δραχμάς τόν μήνα. ” Κ ! λοιπόν, κύριοιΙ Τήν επαύ
ριον τής δωρεάς, άπό Ικατόν στόματα άκουσα διατυ- 
πονόμενον τόν έξής συλλογισμόν: «Αυτός δ  άνθρωπος 
ζή  μέ ψωμί καί κρομύδι. Είνε ζήτημα &ν θ ά  μπό
ρεση νά δαπανήση περισσότερα άπό έξήντα δραχμάς 
τδν μήνα. Καί νά ίδήτε, δτι αν ζήση ολίγα χρόνια, 
θάφήση άλλα τόσα είς τήν διαθήκην του>. Τ ό πράγμα 
νομίζω δτι έγράφη καί είς τάς έφημερίδας καί ό

άνθρωπος, πού έμεινε πτωχός, διά νά χαρίση τήν πε
ριουσίαν του είς τό έθνος, δέν κατώρθωσε νάποθάνη 
μέ τήν ήσυχίαν του καί τήν άνεσίν του.

Δέν ήξεύρω &ν αί γραμμαί αύταί θ ά  πέσουν κατά 
τύχην εμπρός είς τά  μάτια άνθρώπου, έτοιμαζομένου 
νά γράψη τήν διαθήκην του, μέ ώραίας κ ’ ευγενικός 
διαθέσεις. 'Οπωσδήποτε θ ά  είχα νά ύποβάλω μίαν 
σχετικήν συμβουλήν, μολονότι γνωρίζω καλά δτι μία 
διαθήκη κανονίζεται συνήθως άπό πολλούς καί δια
φόρους λόγους, ιδιοσυγκρασίας, υποβολής, ιδιαιτέρων 

• τρόπων τού σκέπτεσθαι, στιγμιαίων παρορμήσεων, 
συμπαθειών, άντιπαθειών, δργής, κινδύνου καί άνάγ- 
κης. Έ κεϊνο όπωσδήποτε, πού θ ά  είχα νά συμβου
λεύσω, είνε δλίγη πρωτοτυπία. Αί διαθήκαι τελευ
ταίως έγιναν πολύ μονότονοι. Πριν άνοιχθή μία δια
θήκη καταντά νά γνωρίζη κανείς εκ τών προτέρων τά 
κονδύλιά της καί τήν διάθεσίν των. Είνε καιρός πού 
έχομεν νά εξαφνισθώμεν μέ κάτι τι νέον, ώραίον, 
άσυνείθιστον καί πρωτότυπον. Ή  φαντασία τών περισ
σοτέρων διαθηκών, μέ τό νά κοιμάται είς μίαν κρίσι- 
μον στιγμήν, αδικεί πολύ συχνά τήν μνήμην των καί 
τήν νοημοσύνην των. Έ ν α  ποτήρι σαμπανιας. κονιάκ, 
ή γενναίου οίνου όπωσδήποτε, πρό τής συντάξεως 
μιάς διαθήκης, έχω τήν Ιδέαν, δτι θ ά  ¿βελτίωνε πολύ 
τήν ποιότητα τού τελευταίου αύτοΰ πνευματικού 
προϊόντος, διά τό όποίον δ  νόμος άπαιτεί «σφας τάς 
φρενας» άλλ’ δχι καί άποκοιμισμένας. Καί είς τό τέ
λος, διά νά είμαι ειλικρινής, δηλώ δτι δέχομαι εύχα- 
ρίστως κληροδοτήματα. Είνε άλλως τε ό μόνος τρό
πος διά νά εύρεθώ είς τήν θέσιν νά συντάξω κ’  έγώ 
τό περίφημον αύτό έγγραφον καί νά δοκιμάσω τάς 
τελευταίας δυνάμεις τής φαντασίας μου.

Π . Ν β

Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Ή λία Π . BovttegiSff: Ό  Προσκυνητής

Ο κ . Ή λία ς Βοντιερίδης, ό  δποΐος μάς εδωκεν έως 
τώ ρα εύσυνειδήτους μεταφράσεις τών Αρχαίων 

είς ζωντανήν γλώσσαν, ποιητής είς τάς στιγμάς του 
ό  ίδιος, δημοσιεύει εις τεύχος τδν «Προσκυνητήν» του 
έκτεταμένον ποίημα, γνωστόν μας ήδη άπό μίαν τμη
ματικήν του δημοσίευοιν είς τόν «Νουμάνι.

Τόν χαρακτήρα τού νέου έργου τού κ. Βουτιερίδη, 
καταλληλότερος άπό κάθε άλλον, μάς δίδει δ διδά
σκαλός του, ό  κ. Παλαμάς, είς όλίγα χαρακτηριστικά 
λόγια «Αύτό πού κυρίως ξεχωρίζει τόν «Προσκυνη
τήν» είνε ή προσπάθεια νά ξεφυλακώσουμε τό έγώ 
μας άπό τόν ατομισμό, όσο κι’  άν είνε ώραία ή φυ
λακή, καί νά τό σκορπίσουμε στή ζω ή ». Ό  κ. Παλα- 
μ&ς, ό δποΐος πιστεύει είς τήν έξέλιξιν τής ποιητικής 
φιλολογίας, φρονεί δτι ή προσπάθεια αυτή «θά  δυνα- 
μώση μιά ήμερα τήν ποίησή μας κι’  δλη μας τήν 
καλλιτεχνική πεζογραφία». ’Ανεξαρτήτως τής πίστεώς 
μου πρός τήν καλλιτεχνικήν έξέλιξιν (είς τήν άκριβή 
επιστημονικήν έννοιαν τού δρου) ευρίσκω τόν χαρα
κτηρισμόν αυτόν τού «Προσκυνητοΰ» πολύ Αποδοτικόν 
τών τάσεων toö νέου ποιητοΰ. Ή  ποίησις τού <Προ- 
σκυνητού». μέ δλην τήν λυρικήν της έκφρασιν, είς τά 
περισσότερα μέρη, καί τά σκορπισμένα λυρικά της 
χαρίσματα, είνε κυρίως ένα φιλοσοφικόν άντίκρυσμα 
τής ζω ή ς, πού κάπου-κάπου ενθυμίζει μάλιστα τον 
τρόπον τών γνωμικων ποιητών. * 0  κ. Βουτιερίδης,
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χωρίς νά μάς δίδη πάντοτε τήν συγκίνησιν τής συναι
σθηματικής σκέψεως— ίσως διότι αύτή ή σκέψις του 
δέν προσλαμβάνει πάντοτε ένα συναισθηματικόν χα
ρακτήρα—  μάς δίδει θ ά  έλεγα μίαν σκέψιν μέ υπό- 
κρουσιν.

Ό π ω σδήτοιε ό  κ. Βουτιερίδης συνοδεύει τήν σκέ- 
tjnv του πολύ αρμονικά καί πολυ παθητικά. Ο ί στίχοι 
έχουν πολύ συχνά εναώραίον βή μ α κ ’ ενα γλυκύτατον, 
απαλόν ρυθμόν. Τόσον πού ή ύπόκρουσις έπισκιάζει 
κάποτε τό θέμα. Θ ά ευχόμουν εντούτοις νά ίδώ είς 
τήν τέχνην τοΟ κ. Βουτιερίδη έωτερικώτερα καί 
όργανικώτερα ένωμένην καί άφωμοιωμένην τήν ποίη- 
σιν μέ τήν μουσικήν. Ό  μόνος τρόπος εΧνε νάφήση 
δ ποιητής τόν Ιαυιόν του είς τό τάλαντό» του, χωρίς 
προσπάθειας νά συντελέση είς καμμίαν Ιξέλιξιν. Τού 
υπενθυμίζω, πρόςένίσχυσιν των λόγων μου, τά πρόσ
φατα λόγια ενός ποιητοΟ καί φιλοσόφου, τού Σουλύ 
Π ρ υ δώ μ : « Ή  ποιητική φιλολογία δέν έξελίσσεταί' τά  
μεγάλα Ιργα διαδέχονται άποτόμως τό Ινα τό άλλο, 
άκριβώς διά τήν πρωτοτυπίαν ιώ ν δημιουργών τους».

« Ή γ η σ ώ  »

Χ Α ΙΡ Ε Τ Ω , μέ μίαν ώραίαν συγκίνησιν, άπό τήν 
στήλην αύτήν, μίαν πολύ-πολύ ευγενικήν ποιη

τικήν παρουσίασιν. Ή  περιοδική Ανθολογία τών 
νέω ν— τών νεωτάτων— ποιητών, ή στολισμένη μέ τό 
ώραϊον όνομα τής παρθενικής σκιά; τού Κεραμεικού, 
άποτελεί μίαν έμφάνισιν τόσον συμπαθητικήν, τόσον 
σεμνήν —  σεμνήν καί συμπαθητικήν άπό τό τυπογρα
φικόν ένδυμα Ιω ς τόν μοναδικόν, όλιγόστιχον πρόλο
γόν τ η ς — ώστε νά κατακτφ άπό τό πρώτον άντίκρυ- 
σμα. Κατ' άντίθεσιν πρός τόν συνήθη τύπον τών.περιο
δικών «τών νέων», όπου μία συνθηματική πολεμική 
δέν άντικρύξει πάντα ισοδύναμον δημιουργίαν, ή πλειάς 
τών νέων ποιητών, έμφανίζεται μέ μίαν σημαίαν δη
μιουργικήν. Α ί μηνιαίαι «ποιητικοί συναυλίαι»—  κατά 
τήν εύνυχή εκφρασιν τού προλόγου τω ν— τάς δποίας 
μάς υπόσχονται, είνε άξιοι νά έλκύσουν τήν άγάπην 
όλων τών φίλων τής ποιήσεως. Ή  πρώτη των συν
αυλία είνε εύτυχώς πολύ ένθαρρυντική. Δέν θέλω νά 
σπεύσω αμέσως είς κανένα ξεχώρισμα. Ο ί κ. κ. Ρ ώ - 
μος Φιλύρας, Μήτσης Καλαμάς, Λ . Κουμαριανός, 
Λέαντρος Παλαμάς, Ν . Λαπαθιώτης. Κ. Βάρναλης, 
Λόεγγριν καί S ieg fried , μετέχουν είς τήν πρώτην 
ουναυλίαν. Ό λ α ι  αί φωναί είνε δροσεροί, αΰιό πρό 
πάντων. Πού θ ά  φθάση καθεμία, κανένας όέν είμπο- 
ρεί νά προίδη. Έ ν α  εύχάριστον χαρακτηριστικόν έχω 
νά σημειώσω ίδιαιτέρως. Ό τ ι  οί ποιηταί τής αύριον 
δείχνουν τάσεις ώραίου προσανατολισμού, πρός τήν 
απλότητα, τήν ειλικρίνειαν, τήν διαύγειαν, πού είνε 
τά χαρακτηριστικά κάθε Αληθινής ποιήσεως. Μίαν 
εύχήν έχω δι* αύτούς και μίαν συμβουλήν: Ν ά  φυλά
ξουν τήν δροσερότητα τής ψυχής των ώς κόρην οφθαλ
μού. Ο ί ποιηταί είνε αιώνιοι παρθένοι. Άλλοίμονον 
όταν χάσουν τήν παρθενίαν τους.

Π Α Ϊ Λ Ο Σ  Ν ΙΡ Β Α Ν Α Σ

U εριχΧίους Τ .  Ζερλέντου : ’Αντώνιος ά Βνζάνtíos, 
διδάσκαλος τής θ  Ζωνσταντινουπόλει μεγάλης τοϋ 
γένους σχολής. S o n d e r a b d r u c k  a u s  d e m ■ X V I .

B a n d e  d e r  B y z a n t in is c h e n  Z e i t s c h r i f t . Σελ.
2 4 1 - 2 5 3 .

Δ ΙΑ  τής προκειμένης μελέτης έπανορθούται άξιο- 
σημείωτος άμαρτάς τής Ί ο ιο ρ ία ; τή ς  Β υζαντινής  

Λ ογοτεχνίας  τού κ. K ru m bach er Ό  επιφανής βυζαν- 
τινολόγος καί δ συνεργάτης αύτοΰ E r k a r d t  παρα- 
πλανηθέντες έκ τού Νικηφόρου Καλογερά άνέγραψαν 
τόν ’Αντώνιον Βυζάντιον ώς συγγραφέα τού Ι Α ' αίώ- 
νος. Ά λ λ ’ ό κ . ΖερλέντηςόΙμβριθέοτατοςκαί κατ’ έξο-

χήν έμπειρος Ιστοριοδίφης, άπέδειξε κατά τρόπον μή ά- 
ποδεχόμενον ούδεμίαν απολύτως άντίρρησιν, ¿τι ό 
λόγιος οδτος ήκμασε κατά τά τέλη τού ΙΖ ' καί τά 
πρώτα δέκατα τού Ι Η ' αίώνος. Παραθέτει δέ πο- 

: λυτίμους Ι ξ  έντύπων καί χειρογράφων κειμένων 
είδήσεις περί τού βίου καί τών έργων τού έθνι- 
κοϋ αότοϋ διδασκάλου. Χαρακτηριστική δέ κ α θ ' όλου 
διά ιόν συγγραφέα τής μελέτης καί ούχί άσημος συμ
βολή είς τήν Νεοελληνικήν Βιβλιογραφίαν είναι ή éi- 
οομένη ύπό τού κ. Ζερλέντου αναγραφή τών διαφό
ρων εκδόσεων ένός έκ τών έργων τού ’Αντωνίου 
Βυζαντίου,τής Χ ρηοτοηδείας. ’Ενώ δηλαδή ό  μέν Ν ικη
φόρος Καλόγερός μίαν μόνην έκδοσιν τού ήθοπλα- 
στικοΰ αύτοΰ βιβλίου ¿γνώριζε, ό δέ κ. K ru m b aeh er  
δύο καί ό  κ. Σπυρίδων Λάμπρος τρεις, δ βιβλίο· 
γραφικώτΛτος κ. Ζερλέντης αναφέρει 1 9τό  όλον εκδό
σεις. Ε π ίση ς άναφέρει καί ικανά χειρόγραφα τής 
Χρηστοήθεια« έναποκείμενα είς τάς διαφόρους βι- 
βλιοθήκας τής Ανατολής. Είς αύτά έχω νά προ
σθέσω κ’  έγώ άντίγραφον σφζόμενον είς τόν ύπ’  άριθ. 
14 κώδικα τής μονής Ά γ .  ’Αθανασίου (έν  τφ  δήμφ  
Λευκασίου), φιλοπονηθέν μετά διάστιχου ψυχαγωγι
κής Ιρμηνείας Ιν Σίφνφ τφ  1752. Ό  κατάλογος τών 
χειρογράφων κωδίκων τής προμνημονευθείσης μονής, 
σ υ ν τά ξεις  ίοι’ έμοΰ κατά τήν Ιστοριοδιφικήν καί 
παλαιογραφικήν εκδρομήν μου είς τήν επαρχίαν 
Καλαβρύτων τφ  1904, έκδίοεται λίαν προσεχώς έν 
τη ’ Επετηρίδι τοΰ Π αρνασοοΰ. Είς δέ τάναγραφόμενα 
ΰπότού κ. Ζερλέντου Αντίγραφα τοΰ «περί έγχλιτιχώ ν, 
εγχλινομένων και σννεγχΧ ιτιχώ ν ·  έπιστολιμαίου έργου 
ιού ’Αντωνίου Βυζαντίου έχω νά προσθέσω τό σ φ ζό 
μενον έν τφ  ύπ’ άριθ. 30  κώδικι τής Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου. Ή  άρχή τού άντιγράφου άΰτού Ιχει ώς 
Ιξή ς : « ...π ερί τω ν  εγχλινομένων Ά ν τό ν ιο ς  φίΧφ χα ί 
ρειν και εδπράττ s tv 1» .  Τ ό  δέ τέλος: « έν ετει α ψ μδ έν 
μεταγετνιώ νι: πέρας όχτομ β ρ ίω  χ ς .  Ό  λογο&έτης γενικόν  
τή ς  μεγάλης έχχλησίας, και διδάσκαλος τή ς  χα τά  τή ν  χ ον-  
σιαντινονπολιν πατριαρχικής αχοΧής . . . ο -

H e n r i  G r é g o i r e  : L a v i e  d e  S t .  A b r a m i o s  p a r  
C y r i l l e  d e  S h y t h o p o l i s .  'Α π ό σ π α σ μ α  i x  τ ή ς  
R e m e  d e  l ’i n s t r u e t i o n  p u b l i q u e  e n  B e lg iq u e .

Τ ό μ . X L I X  ( 1 9 0 6 )  a . 2 8 1  —  2 9 6 .

Ο γνωστός είς τούς άναγνώσταςτών Πανα& ηναϊων  βυ- 
ζαντιολογος κ . G rég oire  Ιξέδωκεν Ικ τού ύπ' άριθ. 

494 Σιναΐτικοΰ κώδικος. τού Τ  αίώνος, λείψανον τού 
άρχεγράφου ελληνικού βίου τού « ά γίον  π ατρός η μ ώ ν  
Ά β ρ α μ ίο ν  τοϋ  γεγονότος Ιπ ιοχόπου Κ ρ α τε ία ς .». τόν 
οποίον βίον συνέταξεν ό  Κύριλλος ό  Σκυθοπολίτης. 
Τ ό συναξάριον συνοδεύει βραχεία είσαγιογή, σύγκρι- 
σις τοΰ άρχεγράφου κειμένου καί τής Αραβικής αύ- 
τού παραλλαγής, σημειώσεις ποικίλαι διασαφηνΐζουσαι 
τό έλληνικόν κείμενον καί μελέται περί του χρόνου 
καθ’  δν συνετάχθη αύτό. Γενικώς κρινομένη η περί 
ής ό  λόγος έργασία είναι λίαν τιμητική διά τόν κ. 
G régoire  καί λίαν ωφέλιμος καί διδακτική διά τούς 
άσχολουμένους είς τήν έρευναν καί τήν φιλολογίαν 
τών συναξαρίων.

H . Κ α ρ ο λ ίδ ο ν  :  Σ η μ ε ιώ σ ε ι ς  χ ρ ι τ ι χ α ί  ίσ τ ο ρ ιχ α ι  
Mai τ ο π ο γ ρ α φ ιχ α ί  ε ίς  τ ό  έ π ο ς  « Ά κ ρ ιτ α » . ( Ά ν α ·  
τ ύ π ω ο ι ς  ¿ χ  τ ή ς  ‘Ε π ε τ η ρ ίδ ο ς  τού Έ θ ν .  Π α ν ε π ι 
σ τ η μ ί ο υ ) .  ’ Ε ν  Α & ή να ις  1 9 0 7 .  Σ ε λ . 6 0  [ 1 8 6 -  

2 4 6 ] .  Σ χ ή μ α  8 ο ν .

ΟΤ Α Ν  πρό ένός καί πλέον ήδη έτους ό κ. Κ αρο- 
λίδης άνεκοίνωσεν ενώπιον τοΰ φιλολογικού καί 

Αρχαιολογικού τμήματος τοΰ «Π α ρ ν α σ σ ο ύ  τά πορί

1  X ,  I .  Π α π α ΐ Φ ά ν ν ο υ  ; Κ α τ ά λ ο γ ο ς  τ © ν  χ ε ι ρ ο γ ρ ά φ ω ν  τ ή ς  β ι -  
β λ ι ,ο Ο ή κ η ς  τ ή ς  Ά ρ χ ύ β Λ ύ Ο χ ο π ή ς  Κ ύ π ρ ο υ .  Έ ν  τ ή  * Β η ίχ η ρ ίά ι  Í I o q -  
νασσοδ. Τ όμ, β '  (1906) σ . 114,
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σματα τής έρεύνης του επί τού ’Ακριτικού έπους, 
μετά περισσής χαράς κ’  ενθουσιασμού έχαιρετισαμεν 
διά τών « ΠαναίΙηναίων>  τήν ένασχόλησιν τού διακε
κριμένου οοψοΰ περί τό εθνικόν έπος τού μ εσοχοο
ν  ίου καί νεωτέρου Ιλληνισμού·; Τ ώ ρα έδημοσιευσε 
τμήμα τών διεξοδικών ύπομνημάτων »ου είς τό ακρι- 
τικόν έπος. Καί τό τμήμα αυτό, τό οποίον θ α  επακο
λουθήσουν προσεχώς καί άλλα, είνε μία έκ τών οπ ον- 
δα ιοτά τω ν  συμβολών είς τήν γνώσιν καί μελέτην της 
εθνικής μας εποποιίας καί τών συναφών πρός, αυτήν έπυλ- 
λίων.’Αφ' ένός μέν διότι ό  κ. Καρολίδης μετά βαρυτητος 
έπιχειρημάτων, έμβριθείας καί οίστρου έξήγησεν εντφ  
Ιπει πολλά μέχρι τούδε άνερμήνευτα η άνεσκευασεν 
πλείστα όσα άστόχως σημειωθέντα υπό τώ ν διάφορων 
έκδοτων αύτού, άφ’  έτέρου δέ, διότι έγινεν είσηγητης 
νέας όλως Ιςεύνης τοϋ έπους καί παρέσχεν συγχρόνως 
πολυτίμους άπαρχάς τής νέας ταύτης έρεύνης. Συνεκρι- 
νεν δηλονότι ό  βιβλιολάθας σοφός τήν άχραικην επο
ποιίαν πρός διαφόρους δημώδεις θρύλους τών μω α
μεθανικών λαών τής ’Ασίας καί μάλιστα προς τάς 
. Περιπλανήσεις τού Σ αϊδι Β α τά λ ·, περίφημο» επος η 
μυθιστόρημα Ιν τή τουρκική καί τή ταταρική γλωσοη, 
γνωστόν καί εκ γερμανικής μεταφράσεως αυτού υπο 
τού H erm a n n É th e . Κατά ταδτα τά  κριτικά έπη, τα  
εύρέως έξετασθέντα μέχρι τοΰδε Ιν σχέσει πρός τά δη
μώδη λογοτεχνήματα τών σλαυϊκών λαών, τών τουρ- 
κοφώνων Ελλήνων τής Καππαδοκίας καί τής Μ ελι- 
τινής, κλ. κλ. χάρις είς τόν κ. Καρολίδην έμελετηθησαν 
κατ’  άρχήν ύποδειγματικώς καί πρός τά_μνημεία τής  
κυρίως μωαμεθανικής γραμματείας τών μέσων αιωνων.

Έ ν  τέλει σημειώνομεν, ότι εν σ. 22 [ 2 0 8 ]  ενθα  
αναγράφονται τά διάφορα γνωστά χειρόγραφα τα πε· 
ριέχοντα τό έπος τού Βασιλείου Διγενή ’Ακρίτα, δυνά- 
μεθα νά προσθέσωμεν καί δύο άλλα άκόμη : 

a  ) Εκείνο δπερ είδεν έν Κωνοταντινουπόλει ό  o f
M o r d t m a n n  ' -  ,

β ’ ) Τ ό ύπό τού φίλου κ  Δ ημ ητριον  Π αοχαλη  εν _Αν- 
δρφ άνευρεθέν, περί οδ αλλαχούΙδωκα ειδήσεις τινας*.

Ά μφ ότερα τά χειρόγραφα αύτά περιέχουν ιό  επος 
είς πεζόν λόγον. Ε π ίση ς σημειωτέον ότιτό  χειρόγρα
φόν τής Κρυπτοφέρρης έξέδωκε καί είς β ' εκδοσιν ό 
μακαρίτης É m ile  l.egra n d  τφ  1902 ( B i b l i o t h è q u e  

■ g r e c q u e  v u l g a i r e  T o m e  V I .  L es exp loits de Basile  
D igén is A oritas, épopée byzantine publiée d ’ après  
le  m a n u scrit de G ro tta -F e rrra ta . Seconde édi
tio n  rev u e  et currigée. P aris ) . . ’Αλλ’  αί βελτιώσεις 
καί at διάφοροί τού κειμένου τής β ' αύτής εκδόσεως 
δέν έχουν νάλλοιώσουν κατά τι ή  καί νά διασείσουν 
τά πορίσματα τού κ. Καρολίδου, τά  οποία άληθώς 
έχουν άνεγερθή ώς περίβλεπτον καλλίστευμα έπί βά
σεων άσαλεύτων.

Ν ΙΚ Ο Σ  Α . Β Ε Η Σ

Φ Υ Σ Ι Ο Γ Ν Ω Μ Ι Α Ι

I .  Μ . Δ α μ & ρ γ η ς

Ο νέος γραμματεύς τού Βασιλικού Θεάτρου είναι 
ό νεώτερος τών πρεσβυτέρων λογίων μας και ό 

πρεσβύτεςος τών νεωτέρων. Αύτή είναι άκριβώς ή θ έ -  
σις του ύπό έποήπν ήλικίας καί ύπό έποψιν Ιδεών. Έ Ις  
τό Βασιλικόν Θεατρον παραπλεύρως τού κ. Βλάχου θά  
είναι ό  νεωτεριστής όπως δήποτε. ’Ολίγον πρίν, είς 
τό πλευράν τού κ. έτεφάνου θ ά  ήτο ό  άρχαίκός.

Ό τ α ν  τήν «Ε βδομ άδα» παρήτησεν^ ό  κ. Α. Κ αμ- 
πούρογλους τήν ήρπασεν αυτός καί ή «Έ βδομός» έξη- 
κολούθησε έτη θριαμβευτικά, κατά τά όποία αύτή συν-

1 Κ. K rum baeher: E ine neue H andschrift d es  Digenis 
A kritas. ’Ev Μονάχιρ 1904, o . 811, 1.

2 ·Ν ουμ«ς» 15 Α ύγοίοτο» 1904.

’Ι ω ά ν ν η ς  Δ α μ β έρ γη ς

εκέντρωνε τήν φιλολογικήν κίνησιν τής έποχής τιΐς· 
Πολλοί άπό εκείνους οΧ οποίοι σήμερον ευρίσκονται 
είς τήν πρώτην γραμμήν τής σημερινής πνευματικής 
εργασίας, άρχισαν άπό τήν «Ε βδομ άδα» νπο τήν έν- 
θάρρυνσιν τού Δαμβέργη. Κ αί τό περιοδικόν έκείνο 
ήλθε στιγμή πού συνεπλήρωσε φάλαγγα συνεργατών 
άρχίζουσαν άπό τόν Ραγκαβήν καί φθονούσαν εως 
κάποιον μαθητήν τού γυμνασίου γράφοντα υπο ψευ
δώνυμον διά τόν φόβον τού γυμνασιάρχου του, και 
ευρισκόμενον σήμερον είς τήν πρώτην γραμμήν των 
λογογράφων μας.

'Α λλά ή «Έ βδομός» ύπέκυψε είς^τόν μοιραΐον νό
μον τής παρακμής. Ό  Δαμβέργης εγινε δημοσιογρά
φος, έξέδωκε τούς «Κρήτας» μίαν σειράν διηγημάτων 
τιθογραφικώ» κιιί Ιπί τέλους ίδρυσε τ α  «Πάτρια» τα  
όποια διευθύνει άκόμη. Π ρό πάντων όμως έμεινε ο 
κατ’  εξοχήν έξυπνος ομιλητής. Ή  ομιλία του σπινθη
ρίζει. Εις τού Ζαχαράτου όπου χρονιά τώρα φθάνει 
τήν Ιδίαν ώραν και εγκαθίσταται είς το ίδιο τραπέζι, 
Αμέσως σχηματίζεται γύρω του ένας κύκλος ανθρώπων 
διψώντων την φαιδρόν καί έξυπνην συυτροφιά του._  ̂

Τ ό Βασιλικόν Θεατρον είς τό πρόσωπό» του ευρί
σκει ένα είλικρινώς άφωσιωμένον εργάτην. Αύτό δεν 
σημαίνει ότι ό  Δαμβέργης θ ά  έπιτύχη περισσότερόν 
άπό κάθε άλλον. Ό  διορισμός του είναι επιτυχής- 
Ύ π ό  τόν κ. Βλάχον δένέπρεπε νά είναι άλλος γραμμα- 
τεύς άπό τόν Δαμβέςγην. Ή  αρμονία τών ιδεών■ είναι 
έξησφαλισμένη, καί ύπάρχει πάσα έγγυησις διά την 
προθυμίαν καί τήν ειλικρίνειαν.

’Αλλά άπό τού σημείου αύτοΰ Ιω ς τήν έπιτυχίαν 
τού θεάτρου ή άπόστασις εΧναι. μεγάλη. Κ αθώ ς πηγαί
νει τό θέατςον μέ τό άπηρχαιωμένον πρόγραμμα —  
ίσως μάλιστα χωρίς κανένα πρόγραμμα— ή αρμονία 
καί ή προθυμία δέν ήμπορούν νά το σώσουν. Εκει 
μέσα έχρειάζετο έπανάστασις, όχι Ιπανάστασις μέ τρομ- 
πόνια καί μέ πυρπολικά τοΰ παοελθοντος αίώνος. 
άλλά έπανάστασις μέτορπίλλας τού τελευταίου συστή
ματος καί μέ τάς τελευταίας έφαρμογας τών εκρηκτι
κών ύλών είς τήν πολεμικήν τέχνην. Δι’  αυτάς τας 
έπαναστάσεις δέν εΧναι ό κ. Βλάχος-

© ά  Ιξακολουθήση λοιπόν τό θέατρον μέ τήν ίεραν 
άφοσίωσνν πρός τά  Ίδια πρόσωπα, προς τα Ιδια έογα, 
π ρ ό ; τήν Ιδίαν μέθοδον © ά  γίνωνται και ι.ικονομιαι. 
Διευθυντής καί γραμματεύς θ ά  έργαζωνται μέ πληρη 
καί ειλικρινή συνεννοησιν καί θ ά  σωθωμεν απο φη- 
μας διαφωνιών καί άπό φήμας σκανδαλών και ρή
ξεων. Αύτό εΧναι κάτι τι. ’Αλλά τό Βασιλικόν θ ε α
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τρον θ ά  «ζακολουθη τόν ίδιον δρόμον τοϋ ήρεμου  
καί άποψαοιστικοϋ μαρασμού ό  όποιος θ ά  το φέρη 
είς τόν γαλήνιον καί ειρηνικόν θάνατον.

Γ . Τ .

Ελεείς Καλογεροπούλου

Η  χαλλιτέχνκ του άσματος, ή  δποία δίδει μεθαύ-
μ - ^ ϊ\ λ  Οδ«Χοντήν πρωτην της σννανλίαν.
Μας ηλνεν ολ6  τό Μίλάνον, ο π ο ν  ΐΛίουόαβϊν είζ 

το κονσερβατόριον την φδικήν. ’Απόφοιτος, κατηρ- 
τισ|εενΐ| τελείως, έτοιμη νά κάμη την έμφάνισίν της 
ω ς υψίφωνος «Ις εν των ίταλιχών θεάτρων.

Πριν Ιπισκεφθή ιό ς  ’ Αθήνας, έπεσκέφθη τήν Κων
σταντινούπολή, χήν πατρίδα της, όπου έδωσε μερικά 
δείγματα της τέχνης της. Α Ι βυζαντινοί έφημϊρίδες 
έγραψαν μεγαλα έγκωμια, τά ό π ο ια ...δ έ ν  Ιπιστεύσ«- 
μεν. Και επρεπε νακούσωμεν τήν φωνήν τής Δδος Κα- 
λογεροπουλου καί νά συμμεριοθώμεν τόν γενικόν εν
θουσιασμόν, καί νά δικαιολογήσωμεν τούς αλεξανδρι
νούς ομογενείς— ή οικογένεια τής άοιδοΰ είνε ποό 
πολλου έγκατεστημένη έν ’Α λ ε ξά ν δ ρ ε ιά -ο ί όποιοι 
ανελαβον να την στείλουν είς χήν Ιταλίαν ποός χε- 
ΑειοΛΟίησιν. ν *

Η  φωνή τής Δ8ος Καλογεροπούλου εΤνε τωόντι 
κάτι θαυμασιον. Δέν έχει άκόμη τριχαπτοειδή τέχνην 
και την ώ ς άηδονος ευστροφίαν τής Κας Νίνας Φωκά. 
ΚΙνε ομως εκτάκτως Ισχυρά καί γλυκεία» τήν δέ κά
ποιαν Λεπτότητα τής περιτεχνήσεως αντικαθιστά τό 
πάθος, η θερμότης, ή ζωηρότης τού άσματος |κεί· 
νου, ή περιπάθειά του ή όλως μεσημβρινή.
Μ " β * ή άίς Καλογεροπούλου είνε νεαρωτάτη. 
5 ? ·λ1? > 1 ^ουμπληρίύσει τό εικοστόν πρώτον έτος 
1 ί θ α  είνε ως άοιδός μετά δέκα άκόμη έτη ; Δέν είνε 

ουσκολον να μαντεύσουν όσοι ηύτύχησαν νά τήν α
κούσουν. Τ ό όνομα Σ περάντοα, ΰπό τό όποιον θ ά  έμ- 
φανισθη, θ α  είνε μετ’ όλίγον άπό τά γνωστότερα 
και ίσως τά ενδοξότερα τού Ιταλικού λυρικού θ εά 
τρου.

Ή  Δεσποινίς Καλογεροπούλου δέν διακρίνεται μό· 
νον είς την μουσικήν, είς τά μυστήρια τής όποιας 
ενεβαθυνε και πρακτικως καί θεωρητικώς, ώστε νά 
εκτελη εν τεμάχιον μέ όσην τελειότητα ή μπορεί καί 
να το Ανάλυση. Είνε επίσης καί ζωγράφος διακεκρι
μένη. Ι ό  τοπία της έκτιμώνναι πολύ άπό τούς είδή- 
μονας ως πρωτόλεια, τά οποία μαρτυρούν εν άπό τά 
ισχυρότερα καλλιτεχνικά τάλαντα. Καταγίνεται επίσης 
εις, την φιλολογίαν, γράφει τρυφερωτάτας έντυπώσεις. 
και ίταρακολουθεί μέ Αγάπην τήν πνευματικήν κίνη- 
σιν. Είνε άλλως τε μορφωμένη εγκυκλοπαιδικές όσον 
ολ,ιγαι Ελληνιδες.Άρκεί νά φαντασθήτε ότι έτελείωσε 
τό ίυμνάσιον και γνωρίζει "Αλγεβραν κ α ί .. .Λατινικά  
οχιοπ ω ς τα γνωρίζουν οί μαθηταί ά λ λ ά ...α ί  μαθή- 
τριαι των Γυμνασίων. Τό δέ φόρτε τ η ς  αν Αγα
πάτε, —  είνε ή κοσμογραφία.

Χαρακτηριστικόν τής «πνευματικότητας» της Ιν 
γενει είνε οτι επι τρία Ιτη είχεν αλληλογραφίαν πυ
κνήν^ με, τον Παύλον Μπουρζε. (Σημειώσατε οτι είμ- 
πορει να γραφή είς τρεις γλώσσας). Είνε φίλη τού 
Δ Αννουντσιο, καί τού Μπό'ίτο έπίσης. Τίποτε τό 
πνευματικόν, τό ύψηλόν, τό ώραϊον δέν υπάρχει, πού 
νά μη την ενδιαφέρη μέχρις αγωνίας. Ε ντελώ ς χειρα
φετημένη, μονη της προαλειφομένη διά τήν δόξαν, 
είνε από τάς πλέον συμπαθείς καί χαριτωμένος γυναι- 
κ®ια?ί1υπα?**1? πού έγνωρίσαμεν. Ω ρ α ία  κυριολεκτι
κ ός δέν είνε· και όμως μαγεύει ώς ή ώραιοτέρα. Δι
ότι, περισσότερόν άπό την μορφήν της είνε ώραία ή 
!” £6Ψ*« ΤΤί. Ί  όράσις της, ή ψυχή της. ή  ζωή της.

Γ ρ . 3 .

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΤΑ Π αναδήνα ια  μέ αληθινήν χαράν δημοσιεύουν 
σήμερα τρία άπό τά 'Ο ρφ ικ ά  7'ραγονίια  τού κ. 

Κωνσταντίνου Χρηστομάνου μεταφερμένα άπό τόν ί 
διον "Ο σοι διαβάζουν, θ ά  ένθυμοϋνναι βέβαια τάς 
ώραίας χαί ενθουσιώδεις κρίσεις πού Ιγράφησαν ό
ταν έξεδόθη δ τόμος αδτός γερμανικά, τό 1899. Μιά 
ζω ή  έσωτερική καί μιά εύγένεια στίχου είναι άπό τά  
κύρια χαρακτηριστικά των τραγουδιών αύτών, τά ο 
ποία μάς άπέστειλε μέ τά έξης φιλοφρονητικά λόγια 
ό ποιητής :

« ’ Αγαπητέ Κ υρ ιε  Μ ιχαηλίδη,

«Κάτω άπό τήν λήθην εξαετούς θεατρικής σκόνης 
άνέσκαψα τά ς ήμερος αΰτάς τρία άπό τ ά  « ’Ορφικά  
Τραγούδια·) μου, τά όποια τόν καιρόν έχείνον είχα 
μεταφράσει διά τά «Παναθήναια» Τ ά  είχα έκτοτε α
φιερωμένα εις τούς τρεις μοναδικού? Πορφύραν, Ν ιρ
βάναν καί Παπαντωνίου. Δέν πιστεύω νά τά  Ιπεριμέ- 
νατε έπειτα άπό τόσα έτη Δυστυχώς δέν έχω τίποτε 
άλλο καλλίτερου νά προσφέρω ουτε είς σά? ούτε είς 
αυτούς.

« Μέ άγάπην πάντοτε ίδικός σας » 
Κ  Χ Ρ Η 2 Τ 0 Μ Α Ν 0 Σ

”Αν ό  φίλος ποιητής νικήση τήν νωχέλειαν είς τήν 
οποίαν προσκαλεί τούς θαυμαστά? του ό έλληνικός 
όρίζων, οί άναγνώσται τών « Παναθηναίων » θ ά  απο
λαύσουν γλίγωρα τό φημισμένον βιβλίον τού κ. 
Χρηστομάνου ή  Α ύτοκράτειρα  ’Ελισάβετ, μεταφρα
σμένου Από τόν ίδιον, όπως μάς ύαεσχέθη

Ε ί Σ  τόν «Σύνδεσμον πρός ύπεράσπισιν τών Έ λλη- 
νικών Δικαίων» πού έχει Ιδρυθή είς τό Παρίσι, 

ο κ. Ψυχάρης ώμίλησε τελευταίως περί τού Σολωμού. 
Έ ν α  μεγάλο γνώρισμα τού Σολωμού, είπε & κ. Ψυ- 
χάρης, Ινα σπάνιον δώρον πού έχουν οί Ικλεκτοί μό
νον, είναι τό ε ξή ς : Δύο ποιήματα του ύπάρχουν 
είς τήν συλλογήν τού Πάσσοβ ώ ς Τραγούδια Δη
μοτικά. Είναι αυτή ή μεγαλείτερη δόξα δι’  Ινα 
ποιητήν νά Ιπαναλαμβάνη κανείς τάς σκέψεις του 
χωρίς νά τόν γνωρίζη καί κάποτε μάλιστα ένφ ά
κόμη τόν πολεμούν. Σκεφθητε τί ευτυχισμένα δώρα  
χρειάζονται νά εχη διά νά άφ ομοια ι& ή  κανείς μ έσα  είς 
τό πλήθος,. Εΐμεθα όλοι ένα άπειρον πλήθος ψυχές 
άγνωστες ή μία πρός τήν άλλην. Ό  ποιητής ήσθάνθη  
οπως αισθάνεται τό πλήθος καί έσκέφθη όπως αύτό 
σκέπτεται.Έδωκε μορφήν είς τήν συνείδησιν τού λαού.

Ε Π Ι  τέλους εύρέθησανκαί κριταί αυστηρότεροι τού 
,  συνήθους ώστε νά μή βραβεύσουν κανένα εκ τών 
υποβληθέντων έργων είς τόν Π αντελίδειον. Ή  αύστη- 
ρότης των αΰτη ήτο δια xddt άνθρωπον, ένδιαφτρό- 
μενον διά. τήν πνευματικήν πρόοδον τού τόπου μας, 
μια εύχάριστος εκπληξις. Τοιουτοτρόπως έσταμάτη- 
σαν την ίνθάρρυνσιν τόσον τών τερατουργημάτων πού 
υπεβαλλοντο Ικάστοτε πρός άπόκτησιν όχι τής δάφνης 
άλλά τού χιλιοδράχμου βραβείου είς τό όποιον άπέ- 
βλεπον μετά τόσης στοργής οί συγγραφείς των. Ά λλά  
μήπως άραγε έφθασαν είς τό άλλον άκρον; Η μ ε ίς  
δεν ανεγνώσαμεν ,τ ά  ύποβληθέντα έργα καί φυσικά 
δέν δυνάμεθα νά Ικφέρωμεν καμίαν γνώμην. Ώ ς  I- 
ΥΟαΦη όμως, τό «Ξημερώνει» τουλάχιστον έπρεπε νά 
κ ριθή μ έ περισσοτέραν προσοχήν άφού — ώ ς λέγουν—  
εχει ο λα τά στοιχεία τής δραματικής τέχνης, ή δέ 
κεντρική του ιδέα Ατενίζει είς εέρυτέρους κοινωνικούς 
δρίζοντας. 2 .
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ΤΑ  Χ ρονικ ά  το ν  Μ αρέω ς  τού συνεργάτου μας κ. Α 
δαμάντιου τά όποια μέ πολλήν έκτίμησιν έδέχθη 

πρό μηνών ό κόσμος τών λογίων ΐδικών μας καί ξέ 
νων, Ιβραβεύθησανϋπό τής γαλλικής ’Ακαδημίας τών 
’Επιγραφών καί Γραμμάτων. ’ Κξ άλλου ή A ssocia 
tion p o u r l’ E n cou ragem en t d es E tu d es G recques  
έτίμησεν αυτά μέ μετάλλιον. τιμής. Τ ά  Πανα&ήναια 
συγχαίρουν θερμότατα τόν συνεργάτην των, έκ τών 
πλέον άγαπητών μας, καί περιμένουν άνυπομόνως τ ’ 
άποτελέσματα τής νέας εργασίας του άπό τόν Μυστράν 
καί τάς άλλας πόλεις τής Πελοπόννησου, αί όποίαι 
έγκλείουν τόσον βυζαντινόν πλούτον.

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Η Σ  μας έπανελθών άπό τήν Αίγυπτον 
μας λέγει ότι ό Ιν Άλεξανδρείφ Γενικός Πρόξενος 

τής 'Ελλάδος κ  Νικόλαος Σκωτίδης, ό  όποϊος μετέβη 
είς τό Χαρτούμ κατ' Ιντολήν κυβερνητικήν, άπέ^ερε 
πολύ εύχαρίστους έντυπώσεις. Ό  κ Σκωτίδης επέ- 
στρεψεν Ικείθεν ένθουσιασμένος διά τούς εις τό Σου
δάν εγκατεστημένους Έ λληνας. Είνε πολύ σπουδαίον 
ότι οί "Αγγλοι θεωρούν τους "Ελληνας ώ ς τήν βάσιν 
τής μελλούσης κοινωνικής καί πλουτοπαραγωγικής 
έξελίξεως τής κατακτηθείσης χώρας. Ή  ύπό τών 
’Ά γγλω ν άναγνώρισις αύτη ιώ ν ’Ελλήνων ώ ς στοιχείου 
νομιμόφρονος καί εκπολιτιστικού άνά τήν Μαύρην 
Ή π ειρ ον δέν είνε ασήμαντος. Αυτός ό αντιπρόσωπος 
τού διοικητού, είς τό παρατεθέν γεύμα πρός τιμήν τού 
κ. Σκωτίδη, έτόνισε τούτο έν τή προπόσει του καί, 
έκτός τών άλλων τιμητικών διά την Ελληνικήν φυλήν 
χαρακτηρισμών, είπεν ότι όταν οί τών Ε λλήνων πρόγο
νοι μετέδιδον τά φώτα καί τόν πολιτισμόν άνά τόν 
κόσμον, οί ίδικοί του έκρύπτοντο άκόμη είς τά δάση 
τής «Σκωτίας καί τής ’Αγγλίας».

Έ κτός τής επισήμου Ικθέσεως τήν όποιαν ό κ Σ κ ω 
τίδης άπέστειλεν είς τό Ύπουργείον τών έξωτερικών, 
διά τήν άνά τό Σουδάν Αποστολήν του, πολύ πιθανόν 
βραδύτερον νά δημοσίευση είς τά «Παναθήναια» τών 
όποιων είνε πολύτιμος συνεργάτης, τάς Ιδιαιτέρας 
έντυπώσεις του πε,ρί τών φυσικών καλλονών τής χώρας 
ταύτης πρός τήν οποίαν άπό πολλοΰ στρέφονται ζ η 
λότυπα τά βλέμματα όλων έκείνων που θέλουν νά 
δημιουργήσουν περιουσίας.

ΕΙΣ  τό ένΖακύνθψέκδιδόμενον περιοδικόν αί «Μού- 
σαι» πού διευθύνει ό φίλος κ. Λ  Ζώ ης, ό  συνεργάτης 

μας κ. Χ ρ . Χρηστοβασίλης δημοσιεύει ώραίαν «Π ρω 
τομαγιάν» έκ τής όποίας άποσπώμεν τούς κατωτέρω  
γραφικούς στίχους πού υπενθυμίζουν χωρίς όμοιότητα 
η έπίδρασιν καποιαν περιγραφήν τού Καλοκαιριού άπό 
τόν ’Ησίοδον.

Αν& ίζτι δ  γά β ρ ο ί κι ί/ δ ξνά  . . Ή  Πλάοη  πέρα-πέρα
Τήν x lt ià  γιορ ίά οψ η  οτολή ΐφ όρτσε μ ε  χ ά ρ η ..........
Φ ονν ιόνονν ι τά  σύδεντρα , μ α υρ ίζουνε τά  πεύκα  
Κ αί ντνέτα ι πράσινο κλαδί κά&ε λογής δεντράκι 
Τά χιόνια ά σπ ρίζονν  μοναχά ψηλά σ ιά  κορφοβούνια  
Κ ι ο ί  κάμποι πραοινοβολοΰν, ντυμένοι ατά λουλούδια. 
Λ αλούνε ¿λα τά πουλλιά, κι ir a  τραγούδι λένε,
— «Κ αλώ ς τη ν , τήν Πρα>τομαγιά \ Καλώς τονε τον  Μ άη  /*

Μ ες ο'ε χω ρά φ ι τρίστρεμμον δργάνει δ  ζευγολάτης . .  
Έ χ ε ι  τ’  αλέτρι άπό μηλιά καί τό ζυγά  πό δάφνη  
Κ αι τή μαχρειά  βονκέντρα του  κλωνάρι κυπαρίσσι. 
Κ εντάει δυο  βώ δια  ώ μορφ α κοιλάτα. τραχηλδτα,
Κ ι '  ά νο ιγα  ή  ~γή σ το  διάβα το ν  αυλάκια σ τη ν αράδα  
Κ ι' άπάνω  στ' ανλακιάσματα κα ι στ’  άναγχάσματά το ν ,  
Χ αρούμ ενος κα ί π εταχτός γλυκό τραγούδι λέγει :
—  «Κ αλώ ς τη ν, τήν Π ρω τομαγιά  !  Κ αλώ ς τονε τό ν  Μ άη !»

Κάτω, άπό δέντρο γέρικον δ  νιός κι’  ή νιά ά ντα μ δνουν . . .  
Ό  νιός τή ς  λέει τόν  πόνο του  κι' ή ν ιά  τόν  ίδ ιχό  τη ς  ■ 
Κ ι ο ί  δ α ό  τους  κόκκινοι φ ω τιά  π ό τή ν  πολλήν.αγάπη  
Σφιχταγκαλιάζονται γλυκά κ ι' ινα  τραγούδι λ ένε :
—  «Κ αλώ ς την, τή ν  Π ροτομ αγιά !  Κ αλώ ς τονε τον  Μ άη !>■

Ζ.

Η έν Ζακύνθψ έκδιδομένη Ιφημερίς ’ Ελπίς επ’  εύ· 
καιρίφ τής εορτής τών Βαΐων δημοσιεύει εγκύ
κλιον τού κατά τό 1685 πρωτοπσπά Ζακύνθου ’Ιερ ω 

νύμου Σιγούρου δι’ ής απαγορεύεται είς τούς Ιερείς 
έπί ποινή ή δι άνθέων διακόσμησις τών διανεμόμενων 
βαΐων καί επιβάλλεται ή Αρχαία τής εκκλησίας συνή
θεια νά διανέμωνται τά βάΐα μόνον μετά κλάδων 
έλαιών καί φοινίκων. Δημοσιεύομεν τήν άρχήν τής 
Ιγκυκλίου ταύτης ώ ς κείμενον τής γλώσσης τών λο
γίων Ζακύνθου κατά τό 1685.

« Η μ είς  Ιερώνυμος πρωτοπαπας ό  Σίγουρος κτλ.
«Ή ξεύροντας καλώτατα πόσος έπαινος τυγχάνει τής 

αγάπης, καί επομένως έκείνων όπου άξίως τήν μετα
χειρίζονται, επειδή καί νά είναι ή τρίτη άπό ταϊς 
πολυθρύλληταις ψυχοσωτήριαις άρεταΐς όπού είναι 
χρειαζόμεναις νά έχει ό άνθρωπος διά νά σωθή, καί 
μάλιστα όπου ή κεφαλή τής εκκλησίας μας ό Χριστός, 
άλλο τίποτε δέν έπαρήγγελε τοϊς θείοις καί ίεροΐς 
αύτού μαθηταΐς, κατά τόν ύψιπέτην τής θεολογίας 
Αετόν, είμή μόνον τήν ειρήνην κτλ.

«Λοιπόν θέλομεν καί διορίζομεν Αποβάλλοντας
τόν άνωθεν σκανδαλώδη νεωτερισμόν και ακολου
θώντας άπλώς τήν όρθήν γνώμην τής εκκλησίας, ότι 
είς τό ερχόμενον νά |Λήν ήθελε προπετώς τολμήσει 
κανένας κ α ι’  ούδένα τρόπον νά έτοιμόση τα κοι
νώς λεγάμενα βαΐα, είς τήν Κυριακήν τών Βαΐων, μέ 
πολυειδή άνθη, τριαντάφυλλα, βιολέταις καί αλλα 
παρόμοια, έξω άπό κλάδους έλαιών καί φοινίκων.. . » .

ΕΙ Σ  Ινα του χρονογράφημα είς τό ’Ε μπρός  έλέγ^ει 
ό  Διαβάτης τά Π άτρια  τά όποια έδημοσίευσαν ενα 

θρύλον τής σταυρώσεως τού Χριστού διότι δ  θρύλος 
αύτός είναι φράγκικος. Ε μ ά ς , πού δέν λέγο^ιεν ότι 
άγωνιζόμεθα διά τά πάτρια, δέν θ ά  μας έλεγξη πι- 
στεύομεν κανείς άν άναδημοσιεύσωμεν έδώ τήν ώ 
ραίαν παράδοσιν. Κ ατά τήν παράδοσιν αύτήν γύρω 
είς τόν σταυρόν τού Σωτήρος φτερούγιζε ένα μικρό 
πουλάκι, ό πυρούλας- Πονοΰσε καί αύτό για τό άδικον 
μαρτύριο καί ήθελε νά τόν ανακούφιση. Τό καύμενο 
τό πουλάκι, μόνον αύτό ήμπόρεσε νά κάμη, νά κόψη 
μέ τό ράμφος του ένα αγκάθι άπό τόν στέφανον τού 
Θεανθρώπου.

Ά λ λ ά  τό πάθημα τών Π α τρίω ν  είναι διπλό. Τόν !λ -  
ληνικώτατον πυρούλαν  ήθέλησαν νά τόν εξελληνίσουν 
καί τόν έκαμαν πνραλλίδα. Πυραλλίς δέ έστί «μικρόν 
εντομον καταστρέφον ιά α μ π έλ ια  καί μ ή  δννάμενον 
νά έχη τά εύγενή αισθήματα τού πυρούλα», λέγει πάν
τοτε ¿  Διαβάτης.

Ρ Α ΙΟ Τ Α Τ Η  ήτο ή  πράξις τών Ιν Έλβετίφ ’Ελ
λήνων σπουδαστών όπως πρωτοστατήσουν είς 

τήν άνέγερσιν μ νη μ ε ίου  έ ν  Γενεύη τού μεγάλου φιλέλ- 
ληνος Έϋνάρδου. Ό  'Ελβετός τραπεζίτης είργάσθη 
μετά μοναδικής καί αξιοθαύμαστου άφοσιώσεως —  
οπως τόσοι άλλοι φιλέλληνες ξένοι— ύπέρ τής εθνι
κής μας άποκαταστάσεως. ώστε νά δικαιούται τής 
άμερίστου εύγνωμοσύνης παντός Έλληνος.

Τήν Ιποχήν όπου ή πατρίς μας διεξήγε,τόν γιγάν- 
τιον άγώνα χάριν τής Ανεξαρτησίας της, ό  Ιωάννης 
ΈΟνάρδος συνδεόμενος διά στενωτάτης φιλίας μέ τούς 
Μαυροκορδάτους, τούς Σούτσους καί τόν Καποδί* 
στριαν, δέν έδίστασε ν’  άφοσιωθή όλοψύχως είς τόν
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εύγενή άγώνα. Κ άθε εϊδησις ή όποία εφθανεν άπό τήν 
άγώνιζομένην Ελλάδα, μετεδίδετο διά ιώ ν  πρακτόρων 
του εις τά τέσσαρα σημεία τής Εύρώπης, δι’  αύτών 
δέ πάλιν συνέλεγε τ ’  άνάγκαιοΰντα π ο σ ά  διά τήν Ιξα - 
κολούθησιν τού άγώνος.

Πρωτοστατών εις όλα τά δάνεια τά όποία συνή- 
πτεν ΰπέρ τής Ελλάδος, εγγραφόμενος πρώτος αύτος 
διά γενναιότατα ποσά, είχε καταστή σχεδόν δ άρχη- 
γός πόσης φιλελληνικής κινήσεως έν Εύρώπη. Π ροι
κισμένος μέ μεγάλην άντίληψιν και γνωρίζων κατά 
βάθος τά Ελληνικά πράγματα, δέν άφήκε καμμίαν 
ευκαιρίαν υπέρ τής Ε λλάδος νά τού διαφυγή, καί 
μάλιστα μέχρι τοιούτου βαθμού ώστε ν’ άναγκάση 
τόν πολύν Μέττερνιχ νά είπή περί αύτού ότι «ό κ. 
Έϋνάρδος είνε έξ έκείνων των άνθρώπων που μοΰ είνε 
εις αύτόν τόν κόσμον οί περισσότερον ενοχλητικοί».

Α λ λ ά  και μετά τήν άποκατάστασιν τής πάτρίδος 
μας δ εύγενής Ε λβ ετός δέν Ιμεινεν ήσυχος. Μ έ τόν 
φίλον του Καποδίστριαν εσχεδίαξε πλείστα όσα αγαθά  
ύπέρ τής λυτρωθείσης χώρας, τά όποία άφήκεν 
απραγματοποίητα ό βίαιος θάνατος τού Κυβερνήτου, 
του οποίου τήν μνήμην ΰπερήσπισεν Ινώπιον δλοκλή- 
ρου τής Ευρώπης.

Πολύ βραδΰτερον ό  Έύνάρδος, κατά τό 3840, έπρω- 
τοστάτησεν είς τήν Χδρυσιν τής Ε θνική ς Τραπέζης 
τής Ελλάδος^ παρασχών τοιουτοτρόπως ανυπολογί
στους υπηρεσίας είς τό μόλις γεννώμενον έλληνικον 
Ιμπόριον. Κατά τό 1847 ¿πλήρωσε περί ιό  ήμισυ Ικα- 
τομμύριον έκ τού ίδίου βαλαντίου είς τήν ’Αγγλίαν, 
ποσόν τό όποιον ώφειλεν ή Ε λλάς είς αυτήν καί τού 
όποιου τήν πληρωμήν άπήτει ό  ϊίάλμεστρον διά τό
νου κάπως τοκογλυφικού.

Ό  Έύνάρδος έγεννήθη τό 1775 καί άπέθανεν 
όγδοηκοντούτης τό 1869. Ή  πόλις'τών Α θη ν ώ ν  τι- 
μώσα τήν μνήμην του εδωκε τό δνομά του είς μίαν 
τών όδών της, όπως ή Κυβερνησις άπεκάλεσεν αυτόν 
«μέγαν τής χώρας πολίτην». Ε.

Ρ  Λ Α Β Α Μ Ε Ν  τό άκόλονθον γράμμα :

’ Α γαπ ητέ φίλε,

Μ ετά λύπης μου εΐδον ότι είς τό άρθρον μου Νίκη  
τοΰ  Μ οροζίνη  ¿y 'ΕλΧάδι τφ  1 6 8 6 , τό δημοσιευθέν είς 
τά τελευταία Π αναήήναια  τό όνομα τής οίκογενείας 
ή όποία μού ¿δώσε τά σχετικά έγγραφα άναφέρεται

λανθασ^ιενως. Σάς παρακαλώ θερμότατα νά δημοσι
εύσετε οτι ή οίκογένεια ή δποία κατέχει τά  έγγραφα 
αύτά είναι ο ί  κομήτες Αδελφοί Σ ιγού ρ ον  δέ Σνλλα.

Ζάκυνθος 5  Μαίου 1907. Μέ αγάπην
ΣΓΙ. Δ Ε  Β ΙΑ Ζ Η Σ

Α Σ  Ιστάλησαν τά Ιπόμενα:

‘Α ξιότιμ ε  κ. Α ιενά υντα  τω ν  « U avafhjra ltor»,

Άποστείλας ύμίν άντίτυπον τού άρτι Ικδοθέντος 
«Ελληνικού Αύτοκρατορικού Στόλου», εΐδον μετ’ εύ
λογου άπορίας άμα καί καταπλήξεως δημοσιευθέντα 
έν τφ  τελευταίφ τεύχει τού περιοδικού σ α ς .. .

[ Έ δ ώ  καί παρακάτω Ακόμη ίκρίναμεν καλόν νά 
παραλειψωμεν Αρκετά 6πον ό συγγραφείς λησμονεί 
τα Sgta τής Απλής σνζητήσεοβς]· Σ . τ. Δ.

Πρώτον λοιπόν οφείλω νά εΐπω ότι προκειμένου νά 
εξασφαλίσω έμαυτόν άπό πάσης δεδικαιολογημένης 
άμφισβητήσεως, προσέφυγα τφ  σοφφ μεσαιωνοδίφη κ. 
Λάμπρψ τοδ ’Ε θν Πανεπιστημίου’Αθηνών,τοΰδποίου  
τό κύρος καί ή μεγίστη Ιπιβολή δέν πιστεύω νά θεω - 
ρήται μηδαμινόν τι· άλλ’  έκτδς τούτου, οί Έλληνες Ιχο- 
μεν χάριτιθείφ. είδικάς μας τινάς κορυφάς πρό τών ο 
ποίων άποκαλυπτόμεθακαί τήνγνώμηντούτωνθεωροδ-

Íev ΰπέρ πάσαν Ιτέραν σεβαστήν, επόμενοι τή παρακε- 
εύσει τοΰ πολλού κ. Σ ά θ α  όπως μή διά τώ ν τεθαμβω- 

μένων διοπτρών τών ξένων, διατών ήμετέρωνδ’ όφθαλ- 
μών έξετάζωμεν τάς οικείας παραδόσεις. Είς τήν διά- 
θεσιν συνεπώς τού Ιπιλέκτου τής Ηανελληνίου έπι- 
στήμης Ανδρος εκείνου έθεσα δσας έζήτησε διά κα
θορισμού σειράς έκ τών χειρογράφων, δήλώσας τήν 
πληρη έμοΰ αδυναμίαν νά διαγνώσω τήν ακρίβειαν 
καί τήν ουσιαστικήν σημασίαν τής περιεχομένης ύλης, 
παρακαλέσας δέ θερμώ ς ίνα έρευνήση αυτός εύαρε- 
στόύμενος καί καταχωρήση τήν άλάν&αστον γνώμην 
του έν τφ  «Έλληνομνήμονι» τοΰθ’  δπερ Ιγνω νά 
μοί ύποσχεθή πάνυ προφρόνως ότι θ ά  πράξη. Έ κ  
παραλλήλου δ’  έπεκαλέσθην καί τήν πεφωτισμένην 
άντίληψιν τών κ. κ. Καρολίδου καί Σβορώνου, ών ή

άιη δέν φαίνεται περιοριζομένη έντός τού Αιγαίου 
άγους καί τοΰ Ίονίου. Ε πειδή  προσέτι τό ζήτημα  

δέν εϊνε προσωπικόν έμοΰ, διά τών καταβληθέντων 
δέ κόπων έπεδίωξα μόνον τόν ορθολογικόν οπωσδή
ποτε καθορισμόν τού μεσαιωνικού στόλον τών Ε λ λ ή 
νων, άπεκδέχομαι μετ’  εΰγνωμοσύνης οίονδήποτε μέ
χρι καί τού δυσμενεστέρου έλέγχου έν ώς οίον τ’  εύ- 
ρυτέρφ κύκλει πεπολιτισμένων, εΰγενών ούχί κατ’ επι
φάνειαν καί όντως Ανεπτυγμένων άνθρώ πω ν έάν δέ 
καί έν τφ  παρόντι έγίγνετο προσφυγή είς έμέ πρός 
παροχήν τών άναγκαιουσών επεξηγήσεων χάριν τής 
διατυπώσεως ΰγειούς τινός συμπεράσματος επί τοΰ 
«Ελληνικού Αύτοκρατορικού Στόλου,» ούδενός θ ά  
ήμέλουν τοΰ συντελεστικοΰ Ανεξαρτήτως τών πεποι
θήσεων αΤτινες θ ά  έμορφούντο κατ’  απόρροιαν καί 
ϊσφ άποδίδων χάριτας διά τε τάς ευμενείς καί διά τάς 
δυσμενείς έκ τούτων.

Δευτέρως δέ, λέγω ότι διά μικράς τίνος υπομονής 
θά  Ιπεξηγηθώσι μετά τής Ιπιθυμητής τάξεως έν τφ  
έκδοθησομένψ δπόταν προσεχώς τελείωση συμπλη- 
ρωτικφ τόμψ πάνθ’  όσα κατά δόξαν άβασάνιστον καί 
οπό κάκιστης ούχ’ ήττον προθέσεως γεννώοι παρερ
μηνείας· καί δή έν προοιμίψ θ ά  φέρωνται τότ’  έπί 
πλέον παοαι άδιακρίτως αί εκπεφρασμένοι άπό περιω
π ή  γνώμαι περί τού ορθού ή  έσφαλμενου κατά χώρας 
τών χρησιμοποιηθέντων στοιχείων, έπί τφ  τέλει νά 
φσι τά πορίσματα πληρέστερα έν τφ  μείζονι μέτρψ 
τού δυνατού καί δι’  όλου εντελέστερα. Παρορμηθείς

95

έν τοσούτψ νύν πρός γενικήν τινα δημοσίφ λογοδο
σίαν πρό τού καταλλήλου χρόνου, τό μεν παρατηρώ  
τφ  κ; G régoire  ότι ό  φερόμενος χάρτης τής Πτολεμαϊ- 
κής έποχής εϊνε εκδεδομένος έν άγνοια του πρό πολ
λών ετών ύπό τοΰ Κίπερτ μετ’ άλλων όμοιων και 
έτήρησα τόν γεωγραφικόν τετραγωνισμόν διά τό εύ- 
χερές τού κοινού προσανατολισμού· τό δέ παρέχω τάς 
εξής βραχείας πληροφορίας έπί των χειρογράφων 
άπερ μετεχειρίσθην έφ’ Ικανών έκ τών τοΰ «Ε λλη νι
κού Αύτοκρατορικού Στόλου».

Α ’ ) Τ ά  χ  εύρέθησαν κατ’  ετος 1897 φθϊνσν. Λ ε- 
πτομερειαι έδόθησαν τφ  κ. Λάμπρφ, Ινα πιθανολο- 
νηθή άπαρχικώς ή γνήσια ή οΰ προέλευσις αύιών καί 
εξαχθώσι μετ’ ασφαλείας πδσαι αί σχετικαί είκασίαι.

Β '.)  Έ ν  τφ  διασωθέντι τμήματι τού προλόγου καί 
πολλαχού έν τοϊς επόμενοι; μνημονεύονται περιστά
σεις καί γεγονότα, έκ τών όποιων άγεται τις νά πι- 
στεύση ότι ανεξαρτήτως τού ένυπάρχοντος κύρους τό 
πρωτεύον τής συγγραφής ανάγεται είς τήν προτελευ- 
ταίαν περίοδον τής Έλλην. Λύτοκρατορίας καί συνε- 
τάχθη έπί τη βάσει παλαιοτέρων πού καί συγχρόνων 
ιινών πηγών.

Γ  .) Έ κ  τής συνόλης άναγνώσεως τών χ. Απορρέει 
ότι τό πρωτεύον έκείνο καί δή πλεώτον τής συγγρα
φής ανήκει προφανώς είς άνδρα πεπαιδευμένον, κατά 
περικοπάς δέ διαγνωρίζεται Ιτερός τις άξεστος δστις 
έπιφέρει ίδιας παρατηρήσεις όπου άν νομίζη πρέπον 
νά ΰπεισέλθη έπεξηγών καί Ιστιν ότε άναλύων μετά 
διεξοδικότητος τεμάχια έκ τών αμέσως προηγουμένων. 
Ούτος ομολογεί που ότι ήν άρμενιστής τό κατ’  άρχάς 
καί είτα πρωτοκάραβος τών Βασιλικών κάτεργων, 
αντέγραψε δέ καί συνεπλήρωσε κατά τήν αύτού δό
ξαν οτε έφησύχαξεν επί βασιλείας τινός τών Παλαιο- 
λόγω ν άλλά τά διαφωτιστικά ή μή καί έξοβελιστέα 
ταυτα μέρη είσί πάντη φανερά και εύχερής τυγχάνει 
ή άκεραία συναρμολόγησές τής κυρίας ύλης Ιπί συνέ
χειαν τών εννοιών,

Δ '-)  Τ άνύν χειρόγραφα προέρχονται καταδήλως εκ 
μεταφοράς, ώ ς παρουσιάζονται τούλάχιστον. Τούτου 
ούτως εχοντος, ή γενομένη είδική έξέτασις τού χάρτου 
αύτών φέρει είς τό δτι ή αύτουσία τοιαύτη τού συνό
λου ώ ς είχεν άπό τεθέντος ΰπ’  δψει κειμένου έγένετο 
ούχί ποτέ πρό τοδ 1810 ούδέ μετά τό 1850 ετος· ώστε 
εϊνε όπωσούν πρόσφατος.

Ε '.) 0 1  άσχοληθέντες είς τήν μεταφοράν είσί δύο Ιξ  
ΰπαμοιβής κεφαλαίων τοΰθ ’ όπερ ένδέχεται νά ή τε- 
κμήριον δτι, παρά πάσαν συζήτησιν έπί τής ακρίβειας 
τού χρησιμοποιηθέντος πρωτοτύπου, δέν πρόκειται 
ήδη περί νόθου τινός κατασκευάσματος ύπό τήν Ικδη- 
λουμένην μοριρήν. Ό  μέν καταρξάμενος καί προϊόν- 
τω ς άναφαινόμενος έπί σειράς φύλλων Ιχει τόν γρα
φικόν χαρακτήρα μάλλον φυσικόν καί τρόπον τινά 
ρέοντα Ι ν  tfl άπομιμήσει κατά τό ένόν αύτφ τής π ρω 
τοτύπου Βυζαντινής γραφής, ό  δ ’ είς τά ôutjieaa έργα- 
σθείς καί περάνας γράφει διά τρόπου βεβιασμένου 
καί μετά καταφώρόυ πώ ς προσοχής όπως μή φανη 
ύστερων τού ετέρου κατά τήν τεχνοτροπίαν, είτε περι- 
πέση είς σφάλματα· έξ ού διαστέλλεται έκαστος τών 
είρημένων άλαθητί (ϊδε τό τού δευτέρου λίαν άπει- 
ρότεχνον ύπ’ άρ. 107-4, δπερ έδηαοσιεύθη Ιπί παρα
δείγματος έν προοιμίφ τού «’Ελληνικού Αύτοκρατο- 
ρικού Στόλου»). Τήν δέ διαφοράν καθιστφ Ιτι μάλ
λον κατάδηλον ή άπόδοσις τών πολυαρίθμων εγκατε
σπαρμένων εν τφ  κειμένφ πλοίων, ών εύρέθη τί 
συμπίπτον καταπληκτικά»; πρός τό έσχεδιασμένον έπί 
ανεκδότου χειρογράφου τοδ Ι Β ’ . αίώνος ευρισκομέ
νου έν φωτοτυπίρ παρά τφ  κ. Λάμπρφ.

Σ Τ '.)  Δεδομένου ότι γειτνιάζη άμέσως τφ  τόπφ 
εύρέσεως τών χ. νήσος ητις διετέλεσε σταθμός ση· 
μαίνων τοδ Βυζαντινού ναυαρχείου κατά τήν τελευ- 
ταίαν περίοδον τής Έ λλην. Αύτοκρατορίας, παρά τό

άδηλον ετι τής γνησιότητος αύτών Ιν δλφ είτ’  έν μέρει 
συμβιβάζονται τά  χ. ύποθέσει τινί ότι προέρχωνται 
κατά τά περιεχόμενον έξ έκείσε κατακειμένων ποτέ 
εγγράφων ναυτικής τε ΰφής καί άλλων.

Ζ '.)  Π ερί τού τί άπέγειναν τάχα τά  πρωτότυπα, δν 
πράγματι ύπήρξαν τοιαύτα, δέν δύναταί τ ι ς .ν ’ άπο- 
φανθή ώ ς εύνόητον. Καταστραφέντα παρασύρούσι 
βεβαίως παν κύρος τών παρόντων χ. υφιστάμενα δέ 
θ ’  άποκαλυφθώσιν άνευ άμφιβολίας ημέραν τινά.

Η '.)  Ή  έν πάσι παρατηρούμενη άπ’  αρχής μέχρι 
τέλους έπίγνωσις βαθύτατη τών διεπόντων Ισωτερι- 
κώς όργανισμών τά καράβια είνε τί αξιον ιδιαιτέρας 
προσοχής, άποκλείει δ’  έντός τών όρίων εικασίας ύπό 
ναυτικήν εποψιν τήν υπόνοιαν αύτοσχεδιασμοϋ, Ίδίφ  
θαυμαστή τυγχάνει ή διδόμενη πού σαφεστάτη έξήγη- 
σις τής διατάξεως τού Ιρετικού, ήτις μηχανικώς άπο- 
δεικνύεται μετά μαθηματικής ακρίβειας δτι είνε ή 
μόνη δΓ ής κατορθοΰται νά κινηθή.όμαλώς καί χωρίς 
περισσών κόπων, μετά μεθόδου δ ’  άμα καί τάξεως 
σκάφος οίουδήποτε Ικτοπίάματος μέχρι 1400 τόννων- 
ίνα δέ διατυπωθη ώς Ιχει έν τή σχετική περικοπή 
τών χειρογράφων άπαιτεί ενημερότητα άκοαν τών 
συναφών λεπτομερειών, πείραν βαθυτάτην και μικρο- 
λόγον ακόμη άντίληψιν τών διεπουσών συνθηκών.

Έ ν  τέλει δηλώ ότι διά παν ό ,τι επιθυμείτε ύμεϊς 
νά μελετήσητε έν σχέσει πρός τόν «"Ελληνικόν Αύιο- 
κρατορικόν Στόλον» θέτω  Ιμαυτόν είς τήν παντοτινήν 
σας διάθεσιν, οποτεδήποτε δέ ζητήσετε πληροφορίας 
καί έκ τών χειρογράφων ίδίφ όσα δν σάς χρειασθώσιν 
έκάστοτε θ ά  Ιχητε ανευ Ιτέρου Διατελώ δ ’  έπί τού
τους μετά πλείστης τιμής καί φιλικής άφοσιώσεως 

ταπεινός ΰμών θεράπων 
Κ Ω Ν Σ Τ . Σ Α Ρ Α Φ Η  Π ΙΤ Ζ ΙΠ ΙΟ Σ

Ά θή ν η σ ι χή 2 ç  ’Απριλίου '  1907

Π Ρ Ο Τ Ο Μ Η  T O T  Σ 0 Α 0 Μ 0 Τ  Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι Ε

Τ ή  πρωτοβουλία ττ&ν αΙΙαναθηναίων»
— άδείφ τον Υπουργείου —

Έ κ  προηγουμένων είσφ ορώ ν.......................Δρ. 2 .230 .—
Κωνσταντίνος Λεοντίδης  » 3.20

Δρ. 2 .233 .20

Τό άπαιτουμενον όλικόν ποσόν εΐναι 3500 
περίπου. "Υπολείπονται περί τάς 1500. Καί τό 
ύπενθυμίζομεν είς δλους. "Ολοι Ιζησαν καί ζοϋν 
μέ τούς στίχους τοΰ ύμνητοΰ τή; ελευθερίας.

AÎ είσφοραί στέλλονται είς τά γραφεία τών 
«Παναθηναίων», όδός Άριστοτέλους 35.

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

Τ ά ιΠ α να ΰ ή να ια ·  έδέχθησαν χθές είς τά γραφεία 
των τήν νέαν ελληνίδα καλλιτέχνιδα Δ δα Καλογερο- 
πούλου. "Ενας στενός κύκλος προσκεκλημένων άπό 
τόν κόσμον τών γραμμάτων καί τής τέχνης.

Φωνή γλυκειά μέ τέχνην καί μέ αίσθημα βαθύ. Ή  
Μαργαρίτα τού Σούμπερτ καί ό  Βρυκόλακάς του, τό 
Αριστούργημα αΰτό, έπροκάλεσαν πρώτα πρώτα τόν 
ενθουσιασμόν καί τήν συγκίνησιν όλων. Ε ίς τό A ir  
d es b ijo u x  τού Φάουστ Ιβαλε όλην τήν τέχνην της 
καί τήν περιπάθειανκαί τήν ζωήν. Έ π ειτα  ή προσευχή 
τής Τόσκας, δ  γερο-Δήμος, δλα ωραία, γοητευτικά.

Τής σφίγγομεν θερμότατα τό χέρι βέβαιοι δτι γλί-

* 6ηλ» ΜαΙον.



γω ρα θ ’  άναγράψωμεν εδώ τό όνομά της φημισμένον. 
Τήν συνοδεύομεν μέ τάς « ιό  είλικρινεΐς εϋχάς.

Ά π έθανεν είς τήν 'Οδησσόν ό μεγάλος Έ λλην πο
λίτης Γρηγόριος Μαρασλής.

"Ενας έμπορος είς τό Λονδίνον ήγόρασβ άντί τριών 
λιρών μίαν παλαιάν εΙκόνα- Είς τόν κατάλογον τον 
πλειστηριαβμρΰ άνβγράφετο ή ελαιογραφία αδτη, ή 
παριστώσα Κάρολον τόν Α '. άποβιβαζόμενον είς τήν 
Ισπανίαν, ώ ς εργον άνήκον είς τήν Φλαμανδικήν Σχο
λήν. Καί όμως μετά τινας ήμέρας ,ένας άστυφύλαξ 
γνωστός διά τάς καλλιτεχνικός του γνώσεις, παρατη- 
ρήσας τήν εικόνα καί έκπλαγεις διά τάς άναλογίας τάς 
όποιας παρουσίαζε τήν τεχνοτροπίαν τοδ Βελάσκεζ 
έξήτασε καλλίτερον αύτήν καί άνεκάλυψε πραγματι- 
κώς τό όνομα τοδ μεγάλου ζωγράφου έπ’  αύτής γραμ- 
μέννον μέ μικροσκοπικά ψηφία.

Ό  Δανούντσιο έδημοσίευσεν είς βιβλίον τό .δράμα 
του « Piu che Γ a m o re » τό δποϊον άπέτυχε τόσον 
οίκτρά είς τά θέατρα τής 'Ρώμης καί τής Νεαπόλεως. 
Είς τόν πρόλογον τοδ βιβλίου του έπιτίθεται δριμύ- 
τατα εναντίον τών φιλολόγων καί τών κριτικών πού 
έπέκρινον τό δράμα του. A i δικαιολογίαι τον είνε πολύ 
ώραΐαι άλλ' όχι καί πειστικαί

Ό  Μιχαήλ Ζαμακοΐς, είς ένα έργον του παραστα- 
θέν είς τό θέατρον τής Σάρρας Μπερνάρ, λέγει ότι 
αί «γυναίκες δέν αγαποδν τούς ώραίους ανδρας άλλά 
τούς πνευματώδεις. Τ ί κρίμα νά μή μάς λέγει καί τάς 
προτιμήσεις τών άνδρών.

Ό  Μιστράλ ό  ένδοξος ποιητής τής M ireiile παρα- 
κληθείς παρά πολλών φίλων του άκαδημαΐκών νά 
θέση τήν υποψηφιότητά του είς τήν Γαλλικήν "Ακα
δημίαν ήρνήθη δικαιολογηθείς ότι εκ τής μεγάλης 
ηλικίας του δέν έπιθυμεΐ νά έγκαταλείψη τήν άγαπη- 
τήν του Προβηγγίαν.

Είς τό κατάστημα τοδ Ά σ έ τ  είς τό ΓΙαρίσι έξεδό- 
θησαν είς πολυτελή τόμον όλα τά σχεδιογραφήματα 
τοδ διασήμον ζωγράφου Μιλλέ.

Είς τό Παρίσι έπειδή αί γυναίκες έπέτυχον ώ ς άμα- 
ξηλάτιδες, οΐ Βέλγοι έσκέφθησαν ότι δύνανται νά τάς 
χρησιμοποιήσουν καί είς τήν αστυνομικήν υπηρεσίαν, 
Είς την Γάνδην προοελήφθησαν μερικαί καί ανέπιτύ- 
χουν είς τό νέον των Ιπάγγελμα ούδεμία αμφιβολία 
οτι θ ’  άντικαταστήσουν μίαν ήμέραν τούς άστυφΰλακας.

Ά π ό  τήν αύτοβιογραφίαν τοδ φιλοσόφου Έ ρβερτ  
Σπένσερ μαντεύομεν οτι ό "Αγγλος κοινωνιολόγος ήτο 
ένας πολυ περίεργος άνθρωπος. Ό  Σπένσερ δέν οφεί
λει τίποτε είς τά βιβλία. Ή  σκέψις τον έπί μερικών 
ζητημάτων ήτο το άπαύγασμα Ιδίων παρατηρήσεων.

Είς τό Μαυροβούνιον κατηργήθη ή θανατική ποινή. 
Δέν άπαλλάσσονται όμως τοδ εύεργετήματος τούτου 
οί καταδικαζόμενοι έπί έσχατη πφοδοσίφ.

Τ ό Στάδιον διά τούς ολυμπιακούς άγώνας πού γί
νεται είς τό Λονδίνον θ ά  περιλαμβάνη 3 65 0 00  θεα- 
τάς. Ο  στίβος τοδ δρόμον θ ά  εχη έκτασιν ένα μίλι. 
Γύρω άλλο.; στίβος διά ποδήλατα. 'Επίσης θ ά  ύπάρχη 
δεξαμενή διά τούς κολυμβητάς μήκους 110 γυάρδες.

Ο ΐ όλυμπιακοί αγώνες τοδ Λονδίνου θ ά  γείνουν τό 
έρχόμενον ετος καί θ ά  διαρκέσουν δεκαπέντε ήμέρας.

Ιδο ύ  μερικά συμπεράσματα άπό τήν λογοδοσίαν 
τοδ Δρομοκαϊτείον τοδ 1906. Είσήχθησαν κατά τό έ 
τος 72 ανδρες καί 33  γυναίκες. ’ Ε ξ αύτών 63 άγαμοι, 
33 έγγαμοι καί 7 χηρευμένοι. Έ ξήλθον θεραπευθέν- 
τες καί βελτιωθέντες 29. Ή  θεραπεία ή ή βελτίωσις 
τών ασθενών γίνεται Ιδίως κατά τό πρώτον έτος τής 
νοσηλείας.

ΝΕΑ1 ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ

Ερμηνεία τής ànοχαλνψεως ύπό Χαραλάμπου  
Ά νδρεάδη. Ά θή ναι τυπ. Δ . Ευστρατίου 1907 δρ. 1.

Παγχνπριον Γνμνάαιον, τά κατά τό 1905-1906  
πεπραγμένα. Λευκωσία 1907 τυπογρ. τής «Φ ωνής  
τής Κυπρου».

'Ιστορία τής Γαλλιχής λογοτεχνίας ύπό Γουσταύου 
Λανσών κατά μετάφρασιν Γεωργίου Σωτηριάδον. 
(Βιβλιοθήκη Μαρασλή τόμος πρώτος. Έ ν  ’Αθήναις 
τύποις Π . Δ Σακελλαρίου, 1907.

Ωερί τον προσω πικοδ &τβμοΰ zmv Αλλού απών  
ά ν ω ν ύ μ α ν  ê t a ig i â v  ό» 'Ε λλά6 ι ύπό Μιχαήλ Μ . Ίίπ ι- 
φάνους. Πειραιεύς 1907 τυπογρ. «Φωνής Πειραιώς» 
δρ. 3.

L a  D u è g n e  A p p r i v o i s é e . — com édie ly r i-

Î ue en  1 acte p a r  T ristan  K lin gso r . Paris 1907 
!. S an sot et O  f r  1.

S p e c t a c l e ·  e t  R ê v e s  p oèm es p ar G aston  
D ’U rviU e. P aris  1907 E . S an sot et C ° fr s  3 .

C e l l e ·  q u i  a t t e n d e n t  P oèm es p ar Jane  
Perdiel · V aissière . P aris 1097 E  S an sot O  fr  3.50.

L e s  P a ·  L é g e r »  p oèm es p ar Cécile Périn. 
P aris 1907 E . S an sot et C ° fr . 3 .

A t h e n i s c h e  H o c b z e l t s g e s c h e n k e v o n  A l
fred  B ru eek n er— A u s  d en  «A thenischen M ittei
lu n gen  X X X I  l 1907 A then.

L ’  e s i l i o  P aolo  B uzzi, 3  v o l. fr . 6.

P h r a s e s  poésies, p a rE stie n n e . P aris  E . San  
so t O  1907 fr . 2.

ΤΟΜΟΙ
ΤΩΝ "ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ,,  

ME ΜΕΓΑΑΗΝ ΕΚΠΐΩΣΙΝ
Καταρτίσαντες πλήρεις σειράς ιών «Πανα- 

θηναίων», (1900-1906) πωλοΰμεν τούς περισ
σεύοντας τόμους είς τιμάς Ικτάκτως ήλαττω- 
μένας.

Οϊ τόμοι Ιος. 2ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος, 7ος 
8ος 9ος 11ος καί 12ος πωλοΰνται πρός δραχ. 
ή φρ. ΔΥΟ έκαστος.

Ό  τόμος 10ος, έκ τοΰ οποίου δέν περισ
σεύουν άντίτυπα, πωλείται μόνοι· μέ ολόκληρον 
την σειράν πρός δρ. 28 ήτοι όλόκληρος ή σειρά
δρ. ή φρ. 50.

Διά κάθε τόμον προν&έτομεν είς τάς άνω 
τιμάς 50 λεπτά διά τάς επαρχίας και 1 φράγκον 
διά τό Ιξωτερικόν ταχυδρομικά.

Μετά τήν εξάντλησιν τών περισσευόντων τό
μων, αί όλίγαι ύπολειπόμεναι σειραί τών «Πα- 
ναθηναίων» θά πωλοΰνται είς τήν άρχικήν 
των τιμήν δραχ. 150.

Αί παραγγελίαι στέλλονται πρός τήν 
Διεύθυνσιν τών «Παναθηναίων» δδός Άριστο- 

τέλους 35 ’Αθήνας 
καί προπληρώνονται.

Ή  Λ ιε ν θ υ ν ά ις  τ ώ ν  « Π α ν α Ο η ν α ίω ν »


