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άκρον τής Ελλάδος, έκεΐ
Ε ιςπούτό τάβορειότερον
Ιλληνικά νερά άδελφώνονται μέ

ε ο Μ ίο κ

ζ '

τά κύματα τού Ά δρια, και συγχέονται μέ τά
κύματα πού τρέχουν νά ξεσπάσουν είς τάς
ηπειρωτικός άκτάς, ή Κέρκυρα υψώνεται μέσα
από τον πόντον, δπως ή Άναδυομένη ’ Α φ ρο
δίτη. ‘ Ο Όδυσσευς, Σεβάχ θαλασσινός τής
άρχαιότητος, την ηυρεν είς τον δρόμον του,
και ό "Ομηρος, ο παράδοξος τυφλός ό όποιος
είδε την φύσιν· καί τούς ανθρώπους μέ χίλια
μάτια, δταν έπλησίασε τον ήρωά του είς τάς
άκτάς τής νήσου αυτής, ήσθάνθη την άνάγκην
νά γίνη λυρικός. Καί έγινε θαυμάσιος, δπως
ήδύνατο καί ήξευρε νά γίνεται ό ποιητής εκεί
νος, ό όποιος κατώρθωσε νά χύση άπό την
ψυχήν του την ποίησιν ενός όλοκλήρου λαού.
Ή Κέρκυρα ζωγραφίζεται είς το τέταρτον άσμα
τής Όδυσσείας μέ τόσην άβράν χάριν, ώστε
μόνη αυτή ή περιγραφή θά ήρκει νά από
δειξη θρύλον τον Ισχυρισμόν δτι ήτο τυφλός
ό θεϊος ζωγράφος. “Ισως είναι καί αυτό μία
υπερήφανος δπερβολή των προγόνων μας. έπιθυμούντων νά δείξουν πόσην θύναμιν ήμποροϋν νά προσλάβουν κάποτε τά μάτια τής
ψυχής.
Τό άτμόπλοιον δταν άφήση τήν μικράν
ελληνικήν ήπειρωτικήν παραλίαν, πλέει αρι
στερά της ισχυρός καί αποτόμου άκτής τήν
όποιαν πλαισιώνουν τά άγρια καί υψηλά βουνά
τής Ηπείρου, αιωνίως χιονοσκεπή. Ά π ό τήν
κορυφήν των, κατά τήν παράδοσιν, μίαν άραίαν
πρωίαν Ιξεκίνησαν οί πρώτοι “Ελληνες, καί
όδηγούμενοι άπό θείαν έμπνευσιν, τήν όποιαν
εύρίσκομεν άλλην μίαν φοράν όδηγοΰσαν τούς

τρεις Μάγους, κατήλθαν προς νότον καί κατέ
λαβαν τήν χώραν ή όποία σήμερον φέρει τό
δνομά των.
“Ολαείναιάκόμηάγριαπρόςτάδεξιά. Οί βράχοι
κατεβαίνουν αίματοβαφεΐς προς τήν θάλασσαν,
οί άνεμοι πνέουν δρμητικοί, τό κύμα είναι
άνήσυχον καί όπίσω άπό τά υψηλά φυσικά
τείχη μαντεύει κανείς δτι ζή φυλή άνυπότακτος, τρεφόμενη μέ ορμήν καί μέ υπερηφά
νειαν άπό τήν άγρίαν φύσιν.
’Απέναντι ή Κέρκυρα είναι δλη άβρότης κ α ί.
γλυκύτης καί.χάρις. Μία άκρόπολις ύψοΰται
άπέναντι τής ήπειρωτικής άπειλής. Άλλα καί ή
άκρόπολις τής Κέρκυρας είναι λεπτόν τεχνικόν,
έργον, ενας μικρός καί κομψός Δαυίδ, άπέναντι
τού Γολιάθ τής ξηρός. Ή φύσις ήσθάνθη τήν
άνάγκην, άφ ’ ού έφάνη άδρά καί επιβλητική
είς τήν ήπειρον, νά φιλοτεχνήση κάτι κομψόν
διά τήν θάλασσαν, καί ή γιγαντιαία γεωλογική
μεταβολή ή άποσπάσασα άπό τήν ξηράν τό
τεμάχιον εκείνο τής γής, ήθέλησε νά δείξη δτι
είναι ικανή καί είς κομψότητας, άφ ’ οΰ ήτο
ικανή είς μεγαλεϊον.
Έ ν τούτοις καί είς τήν Κέρκυραν υπάρχει
κάτι άκόμη τό όποιον δεικνύει τήν συγγένειαν
προς τήν ξηράν. Ό Παντοκράτωρ νομίζει κανείς
δτι δέν είναι δρος κερκυραϊκόν. Κάτι τι ήπειρωτικόν καί αλβανικόν έσφηνώθη είς τήν μαλακήν γην τής νήσου. Καί μόνον ή κερκυραϊκή φύσις κατώρθωσε καί αύτόν τόν άγριον
κολοσσόν νά έκπολιτίση. ’ Επάνω είς τάς κλιτύας του άναρριχάται πυκνή ή ελαία, καί είς
μίαν πλευράν του, βλέπουσαν προς τήν θ ά 
λασσαν, αί γλυσΐναι σκύβουν εως είς τό κύμα
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καί τά γαλανά άνθη των πνίγονται εις τον
άφρόν.
Ά π ό την νήσον τών Φαιάκων την βποίαν
συνήντησεν εις τον δρόμον του τον περιπετειώδη,
δ Όδυσσεΰς, δεν γνωρίζομεν τί σώζεται σή
μερον μέχρις ήμών. Εις τό μέρος δπου ΰποτίθεται δτι άπεβιβάσθη δ παμπόνηρος Έλλην
δρχηγός,δέν ή μπορεί βεβαίωςν’ άναπαραστήση
κανείς την σκηνήν τής Ναυσικάς, κρυπτόμενης
ενώπιον τοΰ ξένου. Κερκυραίος φιλάρχαιος
δμως διατείνεται δτι ή άποβίβασις εγινεν είς τό
Κανόνι. "Αν τούτο είναι αληθές, ίσως μόνον
οί βάτραχοι πού κοάζουν σήμερον μέσα είς τά
καλάμια θά είναι οί άπόγονοι τών βατράχων
πού έρρηξαν κραυγήν φρίκης είς τό θέαμα τοΰ
καραβοτσακισμένου ξένου.
* * *

Είναι βέβαιον δτι είς δλας τάς Ιλληνικάς
πόλεις χωρίς πολλήν δυσκολίαν ήμπορεΐ κανείς
νά συνάντηση τά ίχνη τών εποχών πού έπέρασαν άπό επάνω των, μολονότι μία μανία,
καθαρώς νεοελληνική, καταγίνεται ν’ άφαιρέση
τά ιχνη αύτά, μόλις Ιπιτρέπουσα είς τάς πόλεις
μας νά διατηρούν τον συνεκτικόν των με τήν
κλασικήν άρχαιότητα δεσμόν.
Ή Κέρκυρα δμως είναι ή Ιλληνική πόλις
ή κατ’ Ιξοχήν έστραμμένη πρός τό παρελθόν.
Οί έπισκεφθέντες τήν Φλωρεντίαν, Ιξακριβώνουν
μίαν τάσιν τής πόλεως είς τό νά σταματήση είς
τήν έποχήν, καθ’ ήν ετρώγετο Ιπί αΙώνας μέ
τήν Πίζαν. Τό ίδιον μεσαιωνικόν μυστήριον,
κάτι τέλος πάντων άπομακρΰνον άπό τήν επο
χήν μας, αίωρεΐται Ιπάνω άπό τήν Κέρκυραν.
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Ό ταξειδιώτης πατών τον πόδα του είς τήν
νήσον δεν είναι βέβαιος μόνον δτι έχει μετα
βάλλει τοπικήν θέσιν αίσθάνεται δτι μετέ
βαλε καί χρονικήν.
Ό λ οι αύτοί οί δρόμοι οί στενοί καί άκανόνιστοι, τά πανύψηλα σπίτια τά όποια νο
μίζει κανείς δτι θ’ άφήσουν τάς . στέγας των
ν’ άγκαλιασθοΰν είς τά σύννεφα, τό πλήθος
τών Ικκλησιών, οί κώδωνές των πού ζητούν
— νομίζεις — άφορμήν νά σημαίνουν, οί παππάδες οί δποΐοι προβάλλουν είς κάθε γωνίαν
δρόμου, παππάδες Ιδικοί μας καί καθολικοί
καί έβραίοι, τά μαρμάρινα οικόσημα πού στε
φανώνουν μερικάς θύρας, οί τίτλοι πού εμφα
νίζονται έξαφνα καί άπροσδόκητοι μυκτηρίζοντες τό Σύνταγμα, αί πινακίδες τών δρόμων με
τά παράδοξα δνόματα, αί μεγάλαι στοαί κάτω
άπό τάς δποίας περιπατεΐ τό πλήθος δπως είς
τήν Βενετίαν καί είς τό Μιλάνον, δλα αύτά
δίδουν είς τήν πόλιν βαθύ καί έντονον με
σαιωνικόν χρώμα. "Οταν τό βράδυ βράδυ, άπό
τούς δρόμους πού φέρνουν πρός τήν Σπιανάδαν,
κατέρχονται οί κάτοικοι βραδείς καί πυκνοί,
είς τήν αμφιβολίαν τής άμφιλύκης, θ ά Ινόμιζε
κανείς δτι είναι οί ίππόται πού έπεβιβάσθησαν ένα βράδυ είς τάς τετρακοσίας όγδοήντα
γαλέρας τού Δανδόλου, διευθυνόμενοι είς τούς
'Αγίους Τόπους.
Καί δέν έσφηνώθη μόνον ή πόλις είς περα
σμένα χρόνια, άπό τά όποΐα φαίνεται δτι δέν
είναι εΰκολον νά προχωρήση μέχρι τής εποχής
μας. Οί άνθρωποί της επίσης δέν άνήκουν είς
τό παρόν καί τούς άντιλαμβάνεται κανείς, σκιάς
καί πνεύματα περασμένων χρόνων, πλανώμενα

ακόμη μεταξύ μας, αδιάφορα πρός ημάς καί
έκπληκτα διότι εσώθησαν μέχρις ήμών.
Μοΰ έδειξαν ένα δικαστικόν κλητήρα, ό όποιος
τό βράδυ δταν τελείωση ή θλιβερά εργασία
πού τοΰ προσπορίζει τό ψωμί του, φορεΐ τά
πλέον άμεμπτα χειρόκτια, κάμνει τόν περίπα
τόν του είς τήν Σπιανάδαν μόνος, κατάμονος,
μή Ιπιθυμών νά συγχρωτισθη πρός τό πλήθος,
καί περιμένων νά παίξη ή μουσική τόν άπαραίτητον φεΰ! Ναβουχοδονόσωρα διά νά σταματήση είς μίαν γωνίαν καί νά παρακολουθήση τόν θρήνον τών Ε βραίω ν φρεντονάρων
τό κλασικόν *Va p en siero, suT ali d óra te».
Και μοΰ είπαν δτι ό υπηρέτης τοΰ καφφενείου, ό όποιος φέρει τόν καφφέν «τής γραμ
μής» τό γνωστόν άνούσιον μαΰρον κατασκεύ
ασμα, δταν τήν νύκτα κλείνη τό καφφενεΐον,
μαζεύει τά νερά διά νά τά ρίψη είς τόν μεγάλον κάδον, ποτίζων είς τό μεταξύ μέ τήν σκέψιν του κάποιον άόρατον δένδρον γενεαλογι
κόν, τό όποιον έχει καί αύτός, δπως κάθε Κερκυραίος.
Άλλάτίποτε δέν ήμπορεΐ νά δείξη τήν προσήλωσιν τών Κερκυραίων πρός τά παλαιά δσον
ή παρατήρησις αυτή, τήν οποίαν έκαμα εγώ Ó
ίδιος. Μέ συνοδείαν τεσσάρων πέντε άνεπτυγμένων νησιωτών έπεσκέφθην ένα όμιχλώδες
πρωΐ τό φρούριον. Ό τα ν Ιπεστρέφαμεν Ιπεράσαμεν εμπρός άπό τό μνημειον τοΰ Σούλεμπουργ. Κάποιος ξένος έζήτησε πληροφορίας
περί τοΰ μαρμάρινου ναυάρχου. Οί Κερκυραΐοι
Ιφάνησαν αδιάφοροι πρός τήν έρώτησιν. Έ π ί
τέλους ένας έξ αύτών, ως ν’ άπεσπάσθη άπό
μακρυνούς συλλογισμούς είπε.
— Ό Σούλεμπουργ είναι πρόγονος τής κυ
ρίας τοΰ προέδρου τής λέσχης μας.
Αύτό ήξευραν άπό τόν Σούλεμπουργ, διότι
αυτό μόνον έπρεπε νά ήξεύρουν. Ό Σούλεμ
πουργ τούς ένδιέφερε μόνον ώς πρόγονος, ώς
ρίζα γενεαλογικού δένδρου

Τό παρόν περνά άπ’ έμπρός των σχεδόν
άδιάφορον καί ό ρεμβασμός είναι Ιδιαίτερον
χαρακτηριστικόν των. Είς τό κιγκλίδωμα τής
Γαρίτσας δ ξένος συναντφ ανθρώπους, οί όποιοι
άκουμβώντες είς τά σίδερα, βυθίζουν τό βλέμμα
των μακράν καί μένουν έπί ώρας ακίνητοι
καί σιωπηλοί. Ή θάλασσα έκτείνεται ατελείωτος
εμπρός των, καί δέν υπάρχει τοπικόν σημεΐον
είς τό όποιον νά σταματήση τό βλέμμα. Ό
ρεμβασμός είναι χρονικός, δέν είναι τοπικός,
καί επάνω άπό τήν μονοτονίαν τής θαλάσσης
ό νους τρέχει πρός τά περασμένα, τά όποια τόν
Ιλκύουν μέ Ιδιαιτέρως μυστηριώδη δύναμιν.
Λεπτότεροι άκόμη άπό τούς άνδρας αί γυ
ναίκες, είναι βραδεΐαι, νωχελεΐς, καί έχουν κάτι
τό ύπερήφανον είς τό βάδισμα. "Οταν είς τάς
τέσσαρας τό άπόγευμα τελειώσουν τά μαθήματα
τού ’Αρσάκειου μία γραία υπηρέτρια περιμένει
κάθε μαθήτριαν διά νά τήν άκολουθήση εύλαβώς δύω βήματα όπισθεν. Ή ά ΐ ΐ θ ^ θ τ ο ΰ Μεσαιώνος δέν έκαμνε τίποτε άλλο διά τήν κόρην
τοΰ αύθέντου της.
Δύσκολον θά είναι ίσως νά εύρη κανείς λαόν
τόσον άπηλλαγμένον άπολύτως περιεργείας όσον
είς τήν Κέρκυραν. Εις τόν άπαράμιλλον άνη-

» * *

Αύτή ή προσήλωσις πρός τό παρελθόν έδωκεν ένα ιδιαίτερον τύπον εύγενείας είς τούς
ανθρώπους, τόν όποιον δύσκολα άπαντά κα
νείς είς άλλο μέρος τής Ελλάδος, καί &ν τόν
εύρη θά τόν σημείωση μεμονωμένον.
Μέσα άπό κάθε Κερκυραΐον αισθάνεται κα
νείς κάτι τι ώς δαντελλωτόν, καί ό τελευταίος
βαρκάρης τού λιμένος έχει είς τό βλέμμα καί
είς τήν κίνησιν την σφραγίδα άριστοκρατικής
φύσεως.
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φορικόν δρόμον ό όποιος φέρει προς τό Άχιλ- παλαιά βενετικά τείχη— τά Μουράγια — φ θ ά 
λεΐον, είναι σφηνωμένον ένα χωριουδάκι, δπέ- νει διά νά δείξη όλόκληρον τήν Κέρκυραν. Οί
ροχον εις θέαν, τό Γαστοΰρι."Οταν εν απόγευμα Κερκυραΐοι είναι υπερήφανοι διά τήν Σπιαέκάμαμεν τό άλησμόνητον προσκύνημα τοΰ
νάδα των καί έχουν δίκαιον νά είναι υπερή
θεάματος έκείνου τής φύσεως και τής τέχνης, φανοι. Ή θέα άπό τήν πλατείαν αυτήν δεν
ή συνοδεία μας άποτελουμένη άπό τρεις άμα είναι εύρεΐα καί ποικίλη δπως ή θέα άπό τό
ξας, συνοδευομένη άπό έφιππον τόν αστυνόμον
Ζάππειον. Ά λ λ ’ ή Σπιανάδα είναι τό λεύκιυμα
και δύω έφιππους χωροφύλακας, διέσχισε τό είς τό όποιον δλαι αί έποχαί έχουν θέση τάς
χωρίον, νΑνδρες καί γυναίκες Ικάθηντο είς τά
ΰπογραφάς των.
πεζούλια καί συνωμίλουν ήσύχως μεταξύ των.
’Απέναντι, τό φρούριον τοΰ ‘ Αγίου Γεωργίου,
Ούδείς διέκοψε την όμιλίαν του εις τήν διά»
βαρύ καί ογκώδες μεσαιωνικόν κτίριον, τό όποιον
βασίν μας και οι περισσότεροι ούτε Ιστράφησαν
χωρίζεται ακόμη με τήν διώρυγα πού τό άπένά ϊδουν ποιοι ή σαν οί ξένοι πού έπερνοΰσαν.
σπα άπό τήν ξηράν εις στιγμάς κινδύνου. Α ί
Αύτοΰ τοΰ είδους ή εύγενής νωχέλεια καί ή
βροχαί καί ή υγρασία έμαύρισαν τά τείχη τοΰ
άριστοκρατική αδιαφορία έχει καί τά δυσά
φρουρίου καί ή άντίθεσίς του προς τόν δεξιά
ρεστά της. Ό Κερκυραΐος εδημιουργήθη υπό λόφον τής Γαρίτσας, καταπράσινον καί άνθητής φύσεως νωθρός, βραδύς, μή αγαπών τήν ρόν, καταλήγοντα είς τό κατάλευκον χωρίον
εργασίαν. Καί ή Κέρκυρα εμπορικώς καί βιοΜπενίτσες, άποτελεΐ μίαν άνέκφραστον εύχαρίμηχανικώς ανήκει σήμερον εις τούς Ήπειρώτας.
στησιν τοΰ δφθαλμοΰ. Τό φρούριον τοΰ άγιου
Οί άνθρωποι αυτοί, έπικύνδυνοι γείτονες, διαΓεωργίου καί τό φρούριον τής νησίδος Βίδοπεραιοΰνται άπό τήν άπέναντι ξηράν και είσχωαποτελούν τήν πολεμικήν Κέρκυραν. Τό πρώ
ροΰν είς τάς στενωπούς τής πόλεως καί είς τον έχει άκόμη τούς στρατώνας του, τό νοσοτάς έξοχάς, καί άναρριχώνται είς τά υψηλά κομεΐον του, τάς φυλακάς του, καί τό πρωΐ
χωρία, θεμελιοϋντες παντού τήν Ιμπορικήν των
άπό τάς επάλξεις του δ σαλπιγκτής εξυπνφ τήν
δύναμιν. Άλλά ή Κέρκυρα είναι πτωχή καί κοιμωμένην Κέρκυραν. Τό Βίδσ έχει μόνον
μετ’ ολίγον δεν τούς φθάνει πλέον. Τότε συνα τά ερείπια του φρουρίου κατεδαφισθέντος ΰπό
θροίζουν τούς καρπούς τής ύπομονητικής, Ιπι- των “Αγγλων καί επί τών ερειπίων έφύτρωσε
μόνου καί άδιαλείπτου εργασίας των καί μάς τώρα είρηνικωτάτη γεωργική σχολή.
έρχονται είς τάς ’ Αθήνας νά συνεχίσουν τόν
Είς τήν Σπιανάδαν τά μνημεία είναι δυσαταμιευτικόν των αγώνα.
ναλόγως αφθονα. Ή Γαληνότατη Βενετική
Έ ν τφ μεταξύ οί Κερκυραΐοι, δπως οί αρ Δημοκρατία ΰψωσεν ενα είς τόν περίφημον
χαίοι ’Αθηναίοι, άπολαμβάνουν τόν ήλιον, τήν ναύαρχον Σούλεμπουργ, «ζώντος αύτοΰ» διά
Ιξοχήν, τόν άέρα, τήν φύσιν. Α ί Ιλαΐαι, άποτετήν σωτηρίαν τής νήσου άπό τούς Τούρκους. Ό
λοΰσαι τό μόνον εισόδημα τής νήσου, πνίγον ναύαρχος παρίσταται όρθιος, βλέπων προς τήν
ται είς τάς άκάνθας τάς όποιας άφήνει ή.άμέθάλασσαν άπό τήν όποιαν ήρχετο 0 εχθρός.
λεια νά φυτρώνουν μεταξύ ιών σεβαστών αιω Ό άγιος Σπυρίδων εμφανισθείς καθ’ ύπνους,
νόβιων δένδρων. Ό Κερκυραΐος δεν άπελπί- ύπέδειξεν είς τόν ναύαρχον τήν νίκην. Ή Κέρ
πίζεται· τοΰ χρειάζονται τόσον ολίγα διά νά κυρα ένθυμεΐται τώρα περισσότερον τόν άγιον,
ζήση, καί περιμένει τήν ευτυχίαν του τόσον μα τόν οποίον βλέπει σπανίως, παρά τόν ήρωα
κράν άπό τόν ελαιώνα ώστε, δσον δλίγον καί τόν όποιον έχει διαρκώς Ιμπρός είς τά μάτια της.
δν τοΰ δ «όση κουρασμένη είς τόν άγώνα ιιέ τάς
’Ολίγον μακρύτερα ύψοΰται τό μνημείον τοΰ
άκάνθας ή έληά, τοΰ είναι άρκετόν.
Μαίτλανδ, ναΐσκος ολόκληρος, ιωνικού ρυθμού,
/
!π ’ δνόματι τοΰ Μαίτλανδ τοΰ άγγλου διοικη**«
τοΰ, δστις συνέδεσε τό όνομά του μέ τό Ί ό 'Η πόλις τής Κέρκυρας άποτελεΐ ολόκληρον νιον σύνταγμα, μέ τήν ύποδοχήν είς τήν Κέρ
μουσεΐον, καί τό Μουσεΐον τό όποιον κατέχει κυραν των εκουσίων εξόριστων τής Πράγας,
μίαν αίθουσαν τοΰ Γυμνασίου, δπερ ύπήρξεν πωληθείσης υπό τής ’Αγγλίας.
ή περίφημος Ίόνιος ’Ακαδημία τοΰ Γκίλφορδ,
Τό μνημείον τοΰ Γκίλφορδ δεν είναι τόσον
είναι τό δλιγώτερον σημαντικόν τό όποιον έχει προσιτόν είς τήν θέαν, κρυμμένον δπως είναι
νά επίδειξη ή Κέρκυρα.
μέσα είς τά φυλλώματα τοΰ κήπου. ‘ Ο περί
Ενας περίπατος είς τήν πλατείαν, έπειτα φημος πρύτανις τής Ίονίου ’ Ακαδημίας, παρίάπό τήν παραλίαν ή όποία απολήγει είς τά σταται όρθιος καί είναι έργον τοΰ γλύπτου
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Άπέργη. Λέγεται δέ ότι προωρίζετο διά τό
Πανεπιστήμιον τών ’Αθηνών, καί έμεινεν επί
πολύ κλεισμένος είς τό υπόγειον τοΰ Ίονίου
Γυμνασίου.
Είς τήν Σπιανάδαν εύρίσκετο μέχρι πρό
ολίγου άκόμη καί τό μνημείον τοΰ λόρδου
Δούγλας, μαρμάρινος δβελΐσκος, τό όποιον έσχάτως ύπεχώρησεν εις τήν επιρροήν τοΰ χρόνου.
Ό λόρδος Δούγλας ύπήρξεν άπό τούς καλλίτε
ρους διοικητάς τής Κερκύρας. Ή διοίκησίς του
εκεί έσημειώθη καί μέ παράδοξον γεγονός. Ό
Δούγλας ήτο συγγενής τοΰ Σκώτου Δούγλας, τόν
οποίον άναφέρει είς τό μυθιστόρημά του δ
Ούάλτερ Σκώττ, καί Ιπομένως είς τό μελόδραμά
του « Λουκία τοΰ Λαμερμούρ * ό Δονιζέιης.
"Οταν έξετελέσθη τό μελόδραμα είς τήν Κέρκυ
ραν, τό θεωρεΐον τοΰ Δούγλας έμεινε κενόν καί
οί Κερκυραΐοι έννοήσαντες δτι τό έργον δεν
εύχαρίστει τόν διοικητήν των, τό διέγραψαν
άπό τό δραματολόγιον τών θιάσων καθ’ όλην
τήν διάρκειαν τής άρμοστείας τοΰ Δούγλας.
’Αργότερα δταν έλειψεν ό Δούγλας οί Κερκυραΐοι άπεζημιώθησαν, καί ή «Λουκία» είναι
άπό τά μελοδράματα τά όποια έγιναν δημοτικώτερα είς τήν φιλόμουσον νήσον.
Καί είς συμπλήρωσιν δλων αυτών τών μνη
μείων ίδού τοΰ άγαλμα τοΰ Καποδίστρια, προσ
τιθέμενον είς τήν μαρμαρίνην σύτήν βιβλιοθή
κην. 'Ο πρώτος τής 'Ελλάδος πολιτικός παρίσταται όρθιος, τυλιγμένος είς τόν κλασικόν πλατύν μανδύαν, βυθισμένος εις σκέψεις.
Δέν περιλαμβάνεται είς τήν Σπιανάδαν ή
μικρή Ικκλησία τής Παλαιοπόλεως, άλλά θά
ήτο άδικον νά μή μνημονευθή Ιδώ τό τρισσέβαστον αύτό μνημείον, τό οποίον Ιφιλοτέχνησαν δλοι οί αιώνες καί όλαι αί ίδέαι δσαι
έπέρασαν άπό τήν Κέρκυραν.
Είς τόν δρόμον τόν φέροντα πρός τό Γαστοΰρι, κλειόμενον εκατέρωθεν άπό τόν πρά
σινον πλούτον πού παράγει αφειδώς ή κερκυραϊκή φύσις, κάτι διακρίνει μεταξύ τής πρασι
νάδας ό περιπατητής. Είναι ή Παλαιόπολις,
ναός εγκαταλελειμμένος πλέον, τόν όποιον φυλάττει άγριος μανδρόσκυλος δεμένος είς τήν
ρίζαν μιας έλαίας. Μία γυναικούλα, κατοικούσα
είς χαμόσπιτον παραπλεύρως κρατεί τό κλειδί
καί τό προσφέρει είς τούς έπισκέπτας. Τεσσάρων
θρησκειών τά ύλικά συνηρμολογήθησαν είς τό
παράδοξον αύτό θρησκευτικόν οίκοδόμημα,
ίσως συμβολΐζον τήν υπαρξιν ενός καί μόνου
θεοΰ, διά μέσου τών διαφόρων μορφών πού
τοΰ έδωκαν οί άνθρωποι.

Τ φ δντι αί κορινθιακοί του στήλαι άποδεικνύουν ότι πρόκειται περί άρχαίου έθνικοΰ
ναοΰ, καί ή στεφάνη στολισμένη μέ βυζαντι
νούς σταυρούς πείθουν ότι καί εδώ ή νέα θρη
σκεία ένεθρονίσθη είς τά λείψανα τής παλαιός.
Είς τήν αύλήν σώζεται τό χαρακτηριστικόν μάρμαροντών τουρκικών τάφων. Οί Τούρκοι ίσως
έκεΐ, περαστικοί άπό τήν νήσον, έψαλαν τόν
ύμνον τοΰ Μ ωάμεθ είς τήν εκκλησίαν ή όποία
άντήχει άπό τούς ύμνους τοΰ Ίησοΰ. Τέλος ό
λέων τής Βενετίας εδρίσκεται σφηνωμένος
επάνω άπό τήν είσοδον.
Ή παράδοσις λέγει ότι ή Παναγία τής Π αλαιοπόλεως, μετεβλήθη είς χριστιανικήν Ικκλησίαν, ύπό Κερκύρας, κόρης τοΰ Βασιλέως τής
νήσου, άσπασθείσης τόν χριστιανισμόν καίκαταδιωχθείσης ύπό τοΰ πατρός της. Μέ τήν παράδοσιν ταύτην συνδέεται καί ή παράδοσις περί
κατακομβών, τάς όποιας άναφέρει καί ό ιστο
ρικός βαρόνος Έ μ . Θεοτόκης.
Δέν είδα τάς κατακόμβας καί δέν επρόφθασα
νά ΐδ ω τό μωσαϊκόν τό οποίον άπό τήν έκκλησίαν μετεφέρθη είς τό μουσεΐον. Είδα όμως
είς τήν ώραίαν πύλην τής Ικκλησίας αυτής ένα
«Χριστόν πάσχοντα*' τόν όποιον δέν θά λησμο
νήσω ποτέ. Οί Κερκυραΐοι δέν τόν γνωρίζουν
ή δέν τόν έπλησίασαν, όπως συμβαίνει ώς επί
τό πλεΐστον είς τούς έντοπίους. "Ολον όμως τό
τό μυστήριον πού άναδίδεται άπό τήν έκκλησίαν πλαισιώνει τόσον ύπερόχως τόν μεγάλον
μάρτυρα, ώστε ό πίναξ αύτός ήλθε στιγμή πού
μέ Ιβύθισεν είς μυστικισμόν καί είς έκστασιν.
***
"Ενας πράσινος ωκεανός, τόν όποιον συνταράσσει ό άνεμος είς μυροβόλα κύματα, χωρίζει
τήν πόλιν τής Κερκύρας άπό τό Άχίλλειον.
“Ασπρος καί εύθύς καί άνηφορικός καθώς εί
ναι ό δρόμος θά ήμποροΰσε νά έκληφθή ώς
ένας πελώριος όφις γλυστρών μέσα είς τήν
πρασινάδα. Είς μίαν καμπήν τοΰ δρόμου αύτοΰ,
όπου φαίνεται σκαρφαλωμένον τό Γαστοΰρι,
Ιμφανίζεται έξαφνα τό Άχίλλειον.
"Ενας λευκός όγκος, δεσπόζων τής πράσινης
έκτάσεως άνακύπτει άπό τάς άνωμαλίας τοΰ
εδάφους. Δεξιά ή κορυφή τοΰ λόφου άποτόμως
κοπεΐσα διά νά εύρυνθή τό όροπέδιον, έμεινε
στεφανωμένη μέ μίαν δέσμην έλαιών. Ό πίσω
οί "Αγιοι Δέκα, είς τήν πλευράν χλοερού βουνού,
άποστέλλουν τήν κατάνυξιν τής καμπάνας τοΰ
εσπερινού.
’Αριστερά όλη ή πεδιάς, κατάφυτος κλίνη
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φύσεως ακολάστου καί παραγωγικής· |ίε παρα
δόξους, κυματισμούς του έδάφους, μέ δλας τάς
έναλλαγάς καί τάς αποχρώσεις του πρασίνου,
καί είς τό βάθος ή πόλις με τα φρούρια καί
τά κωδωνοστάσιά της κλειόμενα άποτόμως άπό
την αυστηρόν σιλουέτταν τοΰ Παντοκράτορος,
άτενίζοντος μέ νοσταλγίαν τά αδελφικά άπότομα δρη τής ’Ηπείρου άπό τά όποια τον |χώ·
ρισεν μία έξαφνη γεωλογική μεταβολή.
"Ολη ή δύναμις καί ή επιβολή κα'ι ή χάρις
και ή λεπτότης καί ή διαύγεια τής άτμοσφαίρας
καί αί μυρωμέναι πνοαί καί τό βαθύ μυστή
ριον τής ελευθέρας φύσεως, δλα συνηθροίσθησαν είςτό μέρος εκείνο ώς διά νά δείξουν τί
κατορθώνει διά τούς εύνοουμένους της ή
πλα'σις.
Καί ένφ δ Ιπισκέπτης πολλαπλασιάζει τά
μάτια του καί εντείνει τήν άντίληψίν του προσπαθών ν’ άποτυπώση είς μίαν πλάκα τής ψυχής
τήν είκόνα, μία βαρεία μεσαιωνίζουσα θύρα
κυλιέται μέ δυσκολίαν είς τούς στρόφι,γγάς της
καί δ επισκέπτης είσέρχεται είς τό παλάτι τής
Αύτοκρατορίσσης.
Είναι δρα γε ή βαθύτατα πληγωθεΐσα μη
τρική καρδία, ή δποία Ιξέλεξε τον τόπον αύτόν
ώ ς έρημητήριον, ή μάλλον πρέπει νά δεχθώμεν δτι .μία θεία έμπνευσις, έπιφοιτώσα κάποτε
εις τάς Ικλεκτάς ψυχάς, έσταμάτησε εις τό μέρος
έκεΐνο τήν θλιμμένην βασίλισσαν, μέ τήν έντολήν νά κτίση εκεί τήν φωλεάν της;
Ό θρύλος τής κτίσεως τής Κωνσταντινου
πόλεως διηγείται, δτι ένας άγγελος προηγήθη
τού Κωνσταντίνου καί τού διέγραψε μέ τήν
ρομφαίαν τά δρια τής νέας πόλεως. 'Υποπτεύο
μαι δτι δταν ή Έλισσάβετ άνερριχήθη είς τό
Γαστούρι, ενας άγγελος πάλιν, ίσως δχι μέ
ρομφαίαν, πιθανώτατα μέ ένα άνθος είς τό
χέρι, ύπέδειξεν είς τήν πλάνητα τό μέρος δπου
έπρεπε νά ύψωση τον ώραιότερον ναόν τής
λύπης. Καί μάλλον έτσι, ύπό μίαν μυστηριώδη
έμπνευσιν, πρέπει νά δεχθώμεν οιι ύψώθη τό
δνειρον αύτό, ναός λατρείας τής φύσεως καί
τοΰ καλού.
/
Διότι πραγματικώς πουθενά δεν αισθάνεται
κανείς τό ίδανικόν νά τόν διαπερνά άπό δλους
τούς πόρους τής ψυχής, δσον είς τό ύψος έκεΐνο
τής άπολύτου σιγής, τής υπέρτατης ήρεμίας,
τής άταράκτου γαλήνης, είς τό ύψος αύτό πού
νομίζει κανείς χωρισμένου άπό τούς άνθρώπους,
άπρόσιτον είς τά πάθη των, άφθαστου άπό τάς
κακδτς των, άμόλυντον άπό μίση καί άπό βέλη
καί άπό δηλητήρια. Ώρισμένως δεν άπέχει

πολύ ό ούρανός άπό τήν κορυφήν έκείνην, καί
δταν άκούεται δ κώδων τού Ισπερινοΰ τών
'Αγίων Δέκα, ένθύμίζει δτι κάποτε Ινας άνθρω 
πος, δ ’ Ιακώβ άνήλθε τολμηρός τήν κλίμακα
είς τό τελευταίου σκαλοπάτι τής οποίας τόν
Ιπερίμενεν δ Θεός.
Είς τήν δημοσιευθεΐσαν άλληλογραφίαν τού
δυστυχούς Λουδοβίκου Β '. τής Βαυαρίας, τού
μεσαιωνικού ήγεμόνος τών χρόνων μας, ύ.τήρχον άποσπάσματα επιστολών τής Έλισσάβετ,
είς τό οποία διεκρίνετο πραγματικός δ ζωντανώτατος έρως προς τον Άχιλλέα. Δέν ήξεύρω
αν τά άποσπάσματα αυτά είναι ικανά νά πείσουν δτι πραγματικώς ή ολίγον άνισόρροπος
αύτοκρατορική διάνοια ήσθάνθη παράδοξον
πάθος πρός τόν ομηρικόν ήρωα. Ό επισκέ
πτης δμως τού « ’ Αχίλλειου» φεύγει άποκομίζων τήν πεποίθησιν δτι ή Έλισσάβετ ήτο
ποτισμένη μέ θαυμασμόν πρός τόν ώραΐον
υιόν τής Θέτιδος.
Δέν είναι μέγαρον ούτε έπαυλις άπλή τό
« ’Αχίλλειου »· είναι μία υψηλή προσφορά πρός
τόν υπέροχου αρχηγόν τών Αχαιών δπως Ικεΐναι πού προσέφεραν οί ’Αθηναίοι είς τόν Δελ
φικόν ’ Απόλλωνα άπό τά περσικά λάφυρα.
Δέν είναι ούτε «τό παλάτι τών Έκβατάνων άπό
χρυσάφι καί μετάξι» τού Βερλαίν. Ό Μεσαίων
δέν όμιλεΐ είς αύτό δπως είς τάς φανταστικός
επαύλεις τού έκφύλου ήγεμόνος τής Βαυαρίας
τού συναντηθέντος μέ τήν Έλισσάβετ. είς τόν
δρόμον τής άναζητήσεως ιδανικού. Είναι ένας
ναός υπέροχος τής φύσεως, δαμασθείσης άπό
τόν άνθρωπον καί τοΰ άνθρώπου άπλωθέντος
είς τήν φύσιν. "Αν είναι άφιερωμένος δ ναός
εις τόν Άχιλλέα, τόν Άχιλλέα πρέπει νά τόν
δεχθώμεν ώς μίαν εκδήλωσιν φυσιολατρικήν
άπό έκείνας πού ένέπνευσαν τήν θεογονίαν τοΰ
Η σιόδου.
* * *

Ή Κέρκυρα κοινωνική, φιλολογική καί καλ
λιτεχνική, φέρει επίσης ζωηρόν τόν αριστο
κρατικόν τύπον, τόν γενικόν είς δλας τάς
Ικδηλώσεις.
Μέσα είς στενάς καί άκανονίστους οδούς
συναντφ κανείς παλαιά μέγαρα, τό εσωτερι
κόν τών οποίων παρουσιάζουν δλα τά χαρακτη
ριστικά εύγενών άρχοντικών οίκων. Οί Κερκυραΐοι είναι καλαίσθητοι είς τήν διακόσμησιν.
Είς τάς άπογευματινάς των οί άνθρωποι φαί
νονται ώς σκιαί διακριτικαί πλανώμεναι μέσα
είς μουσεΐον. Ά λλά είναι δμιλητα\ έξυπνοι καί
άφηγηταί χαριτωμένοι. Τό σαλόνι τής κυρίας
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’Αμαλίας Θεοτόκη συγκεντρώνει τακτικώτατα
τήν εκλεκτοτέραν κοινωνίαν τής νήσου.
Κάτω άπό τήν στοάν τής Σπιανάδας το
απόγευμα, είς ώρισμένην ώραν, εμφανίζεται
βαρύς καί μεγαλόσωμος πρεσβύτης, έρχόμενος
νά καθήση είς τήν ίδιαν πάντοτε Οέσιν τήν
οποίαν μέ σεβασμόν τοΰ φυλάττουν οί άλλοι.
Είναι 6 Μαρκοράς, σύγχρονος δόξα τής Κέρκυρας,
γέρων πλέον μέ άραιάς τάς έμπνεύσεις, χρειαζόμενος τήν συγκίνησιν ενός μεγάλου οίκογενειακοΰγεγονότο'ς διά νάάρμόση είς ώραίαν ομοιο
καταληξίαν μίαν κομψήν καί χαριτωμένην Ιδέαν.
Καί όπισθεν τοΰ Θεάτρου, εκεί περίπου
όπου ύψοΰτο ή περίφημος Πόρτα-Ρεάλε, ή

κατεδαφισθεΐσα διά ν ’ άνοιξη ό δρόμος, είς τό
ακρον μικράς κομψότατης δενδροστοιχίας έχει
τό Ιργαστήριόν του ό Γιαλλινάς. Μάλλον μουσεΐον παρά έργαστηριον. Διότι ό Γιαλλινάς
Ιργάζεται είς τό ύπαιθρον, είς τάς εξοχάς όπου
πηγαίνει μέ τό άμαξάκι του συνοδευόμενος άπό
τήν ώραίαν σύζυγον ή οποία τόν λατρεύει.
“Ολη ή απαλή, ή άβρά, ή διαφανής κερκυραϊκή
φύσις έπέρασεν άπό τούς πίνακας τοΰ Γιαλλινά
καί σκορπίζεται είς τήν Ευρώπην όπου αί
εκθέσεις τοΰ Κερκυραίου καλλιτέχνου σημειώ
νουν αύξάνουσαν διαρκώς επιτυχίαν. 'Ο καλ
λιτέχνης και ή νήσος είναι σφιχτά συνδεδεμένοι
και εύγνώμονες μεταξύ των.
Γ.

Β. Τ Σ Ο Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Τό κΰμα σου τ' όλάφριστο ς’ τά σύννεφα μέ υψώνει
Μεγάλο καί στυγνό σαν τ ’ δνειρό μου,
Κ ’ ένας δεσμός, ’ Ωκεανέ, κρυφός θ ά μας ένώνη
Γιά νά βουΐζης έτσι ς' τό πλευρό μον.
Σ ώ π α , καί θ δ ρ θ ω πλάγι σου νά κοιμηθούμε αντάμα
Σ ’ τήν υστερνή τήν εκπνοή τοΰ χ ρ ό νο ν!
Γιατί κι ο ί δυό μ ας χύνομε τριγύρω μας τό κλάμα
‘ Α π ’ τις άστείρεντες πηγές τον πόνου.
#* «

θ υ μ ά σ α ι; σου είπα πώ ς βραχύ θ έ νά είνε τ ' δνειρό μας,
Β ραχύ, σάν νυχτώ ν δραμα, πού ή χαραυγή αφανίζει,
Κ αί μου είπες— “Οχι, τ' δνειρο θ ά μένη ς ’ τό πλευρό μας,

ΑΪΤΟ

ΤΗΝ

ΛΗΚΥΘΟΝ

Ώ ς πότε, της θολές χορδές τής λύρας μου θά κρούης,
Ψνχή, ντυμένη τής αυγή ς τό χ ρώ μ α ;
Π ο υ κλαίς κι’ όπόταν ς’ τόν νασμό τής Ίπποκρήνης λονης
Τό διάφανο κι άσύλληπτό οου σώμα.

Τόν πόνο τής αγάπης μας γλυκό ν άποκοιμίζη — ·
Μ ά έγώ που είδα ς' τήν ζω ή δσα δέν είδαν άλλοι
Καί πιό βαθειά μ' έθώπευσε τώ ν θλίψεων ό πόνος
Σ ' τά φρούδα λόγια έγέλασα κι ώημένα έπήρα πάλι
Περίλυπος τόν δρόμο μ ου, δπως καί πρώτα, μόνος.
** «

Καί μες ς ’ τής νύχτες τής υγρές, που ό ουρανός μου λέει
Τά ΐερά του μυστικά ς ’ τό αυτί μου,
Κ αί τότε νιώθω μέσα μου τό δάκρυ σου νά ρέη,
Περίλυπη κι άνήσυχη ψ υχή μου.

*Ω σύ, έξοχον δνειρον, πού τ ' άλλα δνειρα σβύνεις
Μ έ φώτα άπό φωτιά πλημμυρισμένα,
Κ α ί ς' τήν ψυχή μ ο υ τή ν όργή τώ ν ουρανώ ν πραΰνεις,
Πολύμνια, πού ¿θρήνησα γιά Σένα.

Μ ά δπου κιΛν πάω , τον πόνου σου βογγάει σιμά μου ή μπόρα,
Αιχμάλωτος τή ς γ ή ς καί τώ ν στοιχείων,
Κ αί ή χαμένες μ ου χαρές γίνονται θλίψες τώρα
Σ ' τήν ασωστη πηγή σου τών δακρύων.
** *

Για τήν ζω ή σου ς' τήν ζω ή πάντα βαθειά θλιμμένη
Βρήκαν σιμά σου θάνατον ή αύρες τοΰ Ζεφύρου
Κι

άπό τό νέκταρ, ώ ψ υχή, τοΰ πόνου μεθυσμένη

Ν ά λικνισθώ μ έ άφησες μες' ς’ τους παλμούς τοΰ άπειρου.
Ωχ, ύφασμένη μέ όνειρα σέ δύχτια χωματένια,
Σ ’ ένα κλωνάρι άδύνατο του πρίνον στηριγμένη,
Σ ’ τών σπλάχνων μου τά τρίσβαθα σκορπάς τώρα τήν έννοια
Ά φ ο ΰ κ έσέ τό πέλαγος τής λησμονιάς προσμένει.

Μές' ς' τά πυκνά φυλλώματα πού κελαηδούν τ αηδόνια
Κ αί μοΰ ξυπ νούν τόν κοιμισμένο πόνο,
Μ υσταγω γός σου θρα ύω πιά μέ τά ξερά τά κλώνια
"Ο ,τι μέ δένει άκόμα μέ τόν χρόνο.
Π Ε Τ Ρ Ο Σ Ζ Η Τ Ο Υ Ν ΙΑ Τ Η Σ
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ΕΞ

ΑΦΟΡΜΗΣ

ΕΝΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΥ

Οί Αλβανοί έν Ελλάδι άπό ζοΰ 1 3 2 0 -1 8 2 1 ϋπό Μ . Ααμπρυνίδον, πρφην βονλεντοϋ.
■γντό τοιούτον τίτλον βιβλίον μόνον ξένος,
I και δή Ιχθρικώς προς την Ελλάδα διακείμενος, ή δυνατό νά γράψη, προκειμένου περί
λαισκου, δστις, είσβαλών πρό εξ Ικατονταετηρίδων είς τήν Ελλάδα, άδιάφορον πώς, οΰτε
συνανεμίγη τελείως μετά τής κρατούσης Ιν τή
χώρρ φυλής, ούτε Ιξεδιώχθη, ώς έξεδιωχθησαν
οί εις αυτήν είσβαλόντες Βούλγαροι, άλλ’ άποβαλών πάσαν Ιδέαν Ιδίας Ιθνικότητος, έζησεν
εν Ελλάδι ώς "Ελλην, συνυπέφερε μετά τής
περ\ αϊτόν πλειονότητος των Ελλήνων, ώσπερ
καί έκεΐνοι, υπό τον σκληρόν ζυγόν τοΰ Τούρ
κου, καί έν τφ υπέρ τής ελληνικής άνεξαρτησίας μεγάλφ άγώνι έδρασεν ώς "Ελλην, καί ώς
τέλειος ήδη "Ελλην εξακολουθεί νά υφίσταται
έν τφ έλευθέρφ έλληνικφ εδάφει, νεμόμενος
τά άγαθά τής ελευθερίας και τής ίσοπολιτείας, ώς
Ιάν ήτο άνέκαθεν γηγενής έν τή χώρφ ταύτη.
"Ελλην σωφρονών, έστω καί άπόγονος τοΰ
λαΐσκου τούτου, δεν ώφειλε νά επιχειρήση τοιαύτην συγγραφήν, τείνουσαν νά δώση Ιθνικήν δπόστασιν διάφορον εϊς μικρόν λαόν, 130
περίπου χιλιάδων ψυχών, ευρισκόμενον άπό
Ιξακοσίων ήδη ετών Ιν τή ελληνική γή, καί ν ’
άποσπάση άπό τής ελληνικής οικογένειας, ής
έπί εξ ήδη αιώνας άποτελεΐ άναπόσπαστον μέ
λος, διότι αί λέξεις »” Ελλην» καί «Αλβανός»
είναι σημαντικαί δύο διαφόρων Ιθνοτήτων.
Τό πράγμα ίσιος θά ήλλαζεν ό'ψιν, εάν οί
’ Αλβανοί ήσαν έθνος ενδοξότερου καίάριθμηιικώς ύπέρτερον τών Ελλήνων. Συμβαίνει ό 
μως δλως τό εναντίον. "Ισως Μασσαλιώτης τις
ήδύνατο νά φιλοδοξήση, δτι δεν είναι Γάλλος,
άλλ’ άπόγονος τής θεμελιωσάσης τήν Μασσαλίαν
άποικίας εκείνης τών Φωκαέων, άλλ’ ό έν Έ λλάδι τυχών Α λ βα ν ός δφείλει νά καυχάται ώς
άναπόσπαστον μέλος τής έλληνικής οίκογενείας,
νά θεωρή δέ Ιχθρόν του πάντα έ^ιβουλευόμενον
τήν ελληνικήν αύιού δπόστασιν, καί δή είς τάς
παρούσας περιστάσεις, δτε ό 'Ελληνισμός, διά
λόγους κατακτητικούς, πανταχόθεν επιβουλεύεται.
Δυστυχώς άπό τής συστάσεως τοΰ νέου ελ
ληνικού βασιλείου έπαυσε καλλιεργούμενον καί
ποτιζόμενον τό μικρόβιον ή μάλλον τό μεγαλόβιον τού ελληνικού φανατισμού, άπόδειξις δέ
τούτου ή άπ’ άκρου είς άκρον Ιθνική ήμών
άβελτηρία, μία τής όποιας συνέπεια είναι καί ή

έκδοσις τού υπό κρίσιν βιβλιαρίου τού κ. Μ.
Λαμπρυνίδου, πρφην βουλευτοΰ Ναυπλίας καί
πρφην γενικού γραμματέως τοΰ υπουργείου τών
Οικονομικών τοΰ βασιλείου τής Ε λ λ ά δ ο ς!
Πρό δύο καί επέκεινα μηνών έστάλη είς τό
γραφεΐόν μου τό βιβλιάριου τούτο, άλλ' άπέφυγον νά τό άναγνώσω, ΐνα μή συγχισθώ, καθ'
δσον ήμην. βέβαιος, δτι θά περιείχε πολλά τά
πρός ζημίαν τοΰ Ελληνισμού, δέν ύποπτευόμην όμως, δτι θά μέ έθιγεν είς τό όμοούσιον,
ότι θά μέ έπείραζεν άκριβώς είς τήν "Ηπειρον.
Περιέμενον δέ ν ’ άκούσω παρ’ άλλων λεπτο
μέρειας, άλλά δυστυχώς ούδεμίαν τοιαύτην ήκουσα, εκτός τών συνηθισμένων περιποιητικών
διαφόρων όλων τών άθηναϊκών Ιφημερίδων,
είς ας θερμοσυστημένον έστάλη. Σημεΐον, δτι
ούδεμία εφημερίς τό άνέγνωσε. Και μέ ένέβαλε μέν είς πειρασμόν τινα τό Ινδιαφέρον,
μεθ’ οΰ έζήτει αυτό ό τότε παρεπιδημών ένταύθα έπιφανής φιλέλλην’ Αλβανός κ. Ισ μ α ή λ Κεμάλ-μπεης, άναγκασθέντα νά συνταράξω όλην
τήν πρό τοΰ γραφείου μου χαρτοσωρείαν ινα τό
άνεύρω καί τφ τό δώσω, άλλά δέν ήδυνάμην
νά φαντασθώ, δτι διά τοΰ φυλλαδίου τούτου
τοσοΰτον έπεβουλεύετο ή ιδιαιτέρα μου πατρίς
"Ηπειρος, ής τήν ΰπεράσπισιν άνέλοβον, μεθ’
δλον τόνένΈ λλάδι πνέοντα αλβανικόν βορράν.
Είς τήν έθνικωτάτην τών «Παναθηναίων»
Διεύθυνσιν οφείλω τήν άνάγκην τής χαράξεως
τών γραμμών τούτων, άναθέσασάν μοι 'ώ ς ε ι
δικόν περί τά Αλβανικά» νά κρίνω τήν νέαν
συγγραφήν τοΰ κ. Μ. Λαμπρυνίδου, καί, άς τό
όμολογήσω, προκρίνασάν με τών έξ έπαγγέλματος ιστορικών, οιτινες ώφειλον αύτεπαγγέλτως
νάλαμβάνωσι τον λόγον, πολύ δέ περισσότερον,
οταν καλώνται, προκειμένου περί έργων τής
καθαράς αυτών δικαιοδοσίας.
Τό περιεχόμενον τοΰ ύπό έλεγχον βιβλιαρίου
δίδει άφορμήν είς τόν κριτικόν νά γράψη περισ
σότερα τών δσων έχει γράψει Ó συγγραφεύς
αυτού κ. Μ. Λαμπρυνίδης, καί διότι δ εν λόγψ
συγγραφεύς είναι ώριμωτάτης ήλικίας, σοβα
ρός, καί πρφην, ίσως δέ καί μέλλων, βουλευτής,
καί διότι τό έργον του -τούτο έξεδόθη δαπάναις τοΰ Ιν ΠειραιεΙ Διοικητικού Συμβουλίου
τοΰ Συνδέσμου τών Σπετσιωτών. Ή τ ο άρα γε
τόσον άπορος Ó συγγραφεύς, ώστε νά μή δυ-

νηθή νά έκδώση όγδοηκοντασέλιδον βιβλιάριου
μικρού σχήματος, ή ήθέλησε νά ώχυρώση τήν
συγγραφήν του δπισθεν γενναίων μέν καί τιμίων άνδρών, άλλ’ ανικάνων νά είσδύσωσιν είς
τό πνεΰμα αυτής καί τούς ύπ’ αυτής έξυπηρετηθησομένους σκοπούς ;Ά φ ίν ω τόν άναγνώστην
ελεύθερον είς τά συμπεράσματα του.
Ή 'Ελλάς δυστυχώς είναι χώρα, ένθα δύναται
νά γράψη έκαστος δ τι θέλει άνεξελέγκτως,καίπρό
πάντων ϊστορικάς μελέτας, διότι τά τοιούτου
είδους έργα προσάπτουν είς τούς συγγραφείς
των δόξαν εκ τοΰ άσφαλοΰς, χάρις εις τήν άδιαφορίαν τών ιστορικών μας καί ίδία τών είδικών
τής Ιστορίας καθηγητών εν τφ Έ θνικφ Πανεπιστημίφ κ. κ. Π. Καρολίδου, Σ . Λάμπρου καί
εϊ τίνος άλλου, οϊτινες εΐχον τό ίερόν καθήκον
νά έξελέγχουν τά διάφορα ιστορικά συγγράμ
ματα τών αύτοσχεδίων Ιστορικών συγγραφέων,
επαινούντες τά άξια έπαίνου καί παρέχοντες
αύτοΐς τό κΰρος τοΰ τίτλου των, ή κατήγορούντες τά άξια κατηγορίας ή τέλος διορθοΰντες
τά έσφαλμένα. "Επρεπεν οί κ. κ. ιστορικοί μας,
ώ ; άπό σκοπιάς, νά Ιξασκώσιν είδος επιστη
μονικής λογοκρισίας, αύστηράς μάλιστα, διότι
όπως έχουσι τά καθ’ ημάς πράγματα σήμερον,
πάν δημοσίευμα ιστορικής ή Ιθνολογικής φύσεως δύναται μέν νά ώφελήση ή νά μή ώ φελήση, άλλά δύναται, τό σπουδαιότερου, και
νά ζημιώση, διά τών Ιν αύτφ τυχόν ΰπαρχουσών άνακριβειών. Δέν ζημιοΐ ό άμαθής Ιστο
ρικός αν π.χ. όνομάση τούς Σπαρτιάτας "Ιω 
νάς καί τούς Κορινθίους Δωριείς, άλλάζημιοΐ,
άλλά καταστρέφει ό άμαθής Ικεΐνος ιστορικός,
καί μάλιστα άν τνγχάνη "Ελλην, δστις παριστα Ιλληνικωτάτας χώρας ώς μή ελληνικός καί
ελληνικωτάτους πληθυσμούς ώς ξένους ήμΐν.
Ά κ ριβ ώ ς έν τούτφ έγκειται τό σφαλερόν, τό
έπιζήμιον τής περί ής πρόκειται συγγραφής,
μάλιστα γραφείσης υπό έλληνικής χειρός. Ξέ
νος τις, ώς ό Φαλμεράύερ, ήδύνατο νά επι
χείρηση τοιαύτην τινά συγγραφήν, χάριν Ιξυπηρετήσεως τούτου ή Ικείνου τοΰ ανθελληνικού
σκοπού, άλλ’ "Ελλην ουδέποτε. Ό "Ελλην δέν
έχει συμφέρον νά διατυμπανίξη διά τής δημοσιότητος, συκοφαντών τήν μέν πατρίδα του,
ώς μήκατοικουμένηνύπό ακραιφνώς ομογενούς
πληθυσμού, τήν δέ Ιστορίαν του ώς μή γνη
σίως έλληνικήν, καί ώς ενεχόμενων έν αυτή ξέ
νων φυλών, μή ελληνικών.
Διά τής συγγραφής του δμως ταύτης ό κ.
Λαμρπυνίδης,άπόή άπο σκοπού, επιχειρεί νάδημιουργηση αλβανικήν Ιστορίαν, καί μικράν τινα

Αλβανίαν εντός τής έλευθέρας Ελλάδος ! Φαλμεράϋερ δέ δόξαν ζηλώσας, γράφει ότι οί
"Ελληνες τής Πελοποννήσου εδέχθησαν άπαντες άλβανικόν αίμα καί συνεπώς, εάν θέληση
τις ν’ ανεύρη έ'να κδν γνήσιον "Ελληνα έν Π ελοποννήσφ, θά εύρεθή είς πολύ δύσκολον θέσιν, μή δυνάμενος ούδ’ ένα ν ’ άνεύρη! ’Ιδού ή
σχετική περικοπή:
. . . 'Η τοιαύτη έπιμιξία ( ’ Αλβανών καί
Ελλήνων) έκιός τού δτι συνεπλήρωσε τόν
έχ τών τελευταίων τουρκικών έπιδρομών
(δ συγγραφεύς φαντάζεται τήν έγκατάστασιν
τών ’ Αλβανών Ιν Πελοποννήσφ (1320) μεταγενεστέραν τής κατακτήσεως ταύτης ΰπό τών
Τ ο ύ ρ κ ω ν !!!) είς άκρον άραιωθέντα πλη
θυσμόν τής χώρας, μετήγγισεν &μα καί είς
τάς φλέβας αύτοϋ αϊμα άρήϊον, δ περ ή μαηραίων δουλεία είχε διαφθείρει ( ! ) (Σελ. 10
στιχ. 1 -4 ). Ά ρ α τό ελληνικόν αίμα είναι μή
άρήϊον, ίσως καί πρόστυχον!
’ Ενταύθα ό συγγραφεύς νοθεύει δχι μόνον
τό Ιλληνικώτατον αίμα τών Πελοποννησίων,
άλλά καί τήν λογικήν τοΰ ελληνικού Συντακτικού.
Δέν άρνοΰμαι, οτι υπάρχουν περί τάς 130
χιλιάδες άλβανογλώσσων εν Έλλάδι, ελθόντων
κατά τόν ΙΔ '. αίώνα μ. X. άλλ’ ήλθεν ό πλη
θυσμός οΰτος είς τήν Ελλάδα ίνα καταστήση
αύτήν άλβανικήν, ή δπως εύρη έν αυτή άσυλον καί καταφύγιου, καί καταστήση αύτήν πα
τρίδα του, ώς τήν κατέστησε πράγματι έπί εξ
όλους αιώνας, συμπαθών καί συμπράξας μετά
τοΰ όλου 'Ελληνισμού, ώς γνήσιον τής Ε λλά
δος τέκνον; Διατί οί ’Αλβανοί ουτοι τού κ.
Λαμπρυνίδου, εάν αληθώς ήσαν ’ Αλβανοί, έπο·
λέμησαν καθ’ δλον τό διάστημα τού επταετούς
άγώνος τής ελληνικής παλιγγενεσίας εξίσου κατά
τών τουρκικών στρατιών τού Κιουταχή, δσον καί
κατά τών άλβανικών τού Ό μέρ-Β ρυώνη, τού
Μ ουσταφά-πασσά τής Σκόδρας, τού Μουστάμπεη Κιαφεζέζη καί τών λοιπών αρχηγών τής
κατά τής Ελλάδος στρατευθείσης τότε ’Αλβανίας;
"Α ρα, οί έν τή έλευθέρφ Έλλάδι άλβανόγλωσσοι ούδεμίαν έχουσι σχέσιν μέ τήν άλβα
νικήν ιστορίαν τού κ. Λαμπρυνίδου. Ή Ιστο
ρία των είναι αυτή αδτη ή ελληνική ιστορία,
όπως είναι πατρίς των ολόκληρος ή Ελλάς.
Καί ταΰτα ώς πρός τήν αρχήν, ώς πρός
τόν σκοπόν, τής συγγραφής τού έν λόγφ Ιστο
ρικού έργου, ήδη δέ ας έξετάσωμεν δλίγον καί
άπό ιστορικής άπόψεως, άπό τής άπόψεως τής
επιστήμης τόν συγγραφέα, ίνα άποδείξωμεν,
ότι ούδεμίαν σχέσιν έχει ούτε μετά τής λογι
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κής, οΰτε μετά τής. άληθείας, ούτε μετά των
άρχαίων συγγραφέων, άποσπάσματα των ο 
ποίων αφειδώς παρενείρει προς πτόησιν, άκριβώς ΐνα συγκάλυψη τήν ιστορικήν του γυμνό
τητα. ’Αποσπώ μεριχάς περιχοπάς έκ του βιβλια
ρίου του τούτου ϊνα καταστήσω απτότερα τοΐς
άναγνώσταις τά κατά τού Ελληνισμού έν γένει
καί ίδίρ τής ’ Ηπείρου καί τών Ήπειρωτών
συγγραφικά αδικήματα τού κ. Λαμπρυνίδου.
« Μ ί α τ ώ ν Αλλεπαλλήλων ά νά τ ά ς έ λ λ η νικ άς χ ώ ρ α ς ά& ρόων β αρβαρικ ώ ν μ ετα να
σ τεύ σ εω ν ύπ ή ρ ξε κατ’ έξαίρεσιν ή κ ιστα δί/ςή χεστος κ αί π ω ς εύεργετιχή διά τ δ ν ’Ε λ
ληνισμόν. Ά π α ύ τό ν £τι τ ώ ν ά ρ χ ώ ν τής
ι δ : μ. X . έκατονταετηρίδος, περί τά έτος
1320, φ υλή εύρω στος, φ υλ ή νομ ά δω ν, Από
γ ο ν ο ς τ ώ ν μενεπτολέμω ν Χ α ό ν ω ν ή Θεσπ ρ ω τώ ν χα ΐ τώ ν π ροελλήνω ν Σ ελλώ ν :

άλλ’ εκείνη μέν ’ Αλβανία, ουτοι δέ ’Αλβανοί!
Έ ν φ ρητώς ό Πτολεμαίος άναφέρει: « Α ρ χ ά
Ε λλάδος άπ ό Ώ ρικ ίας-, 'Ομοίως καί ό Διο
νύσιος ό Περιηγητής- «Ώ ρ ιχ ίη ν &’ ύπ έρ αϊαν
Μν&α έρείδεται Ε λ λ ά δ ο ς άρχή ι>, άτινα σημαί
νουν, δτι ή Ελλάς δρχεται άπό τής Ώρικίας,
δηλαδή άπό τής συνορευούσης μετά τής Χιμάρας επαρχίας, ήτις εχρησίμευεν ώς δριον μεταξύ
Έλλάδοςκαί ’ Ιλλυρίας. Καί ώς νά μή ήρκουν τ’
ανωτέρω, δι’ Ιτέρας συνεχούς παραγράφου, (σελ
6 στιχ. 15 καί !φ ’ εξής) ετι μάλλον εξασφαλί
ζει τήν Ιδέαν τής ήπειρωτιχότητος τών είς Θεσ
σαλίαν έπιδραμόντων ’Α λβανών:
« Ο ί λιποπ άτριδες ο ϋ τ ο ι νομ ά δες (Α λ β α 
ν ο ί ) ούδ' είς τά νέα α ύ τ ώ ν σκ η νώ μ ατα δτυ χ ό ν τιν ό ς ποθητής ησυχίας, ήν επεδίωκον,
φ ε ύ γ ο ντεςτή ν δυσχείμερον(δμι\ρικόν έπίθετον
άποκλειστικόν τής Δ ω δώ νη ς) π ά τρ ιον γ ή ν . . ,.
Τούς δέ σήμερον καλούμενους Τσιάμηδες έν
« ο ίπ ε ρ ί Δ ω δ ώ νη ν δυσχείμ ερον οίχΟ Η Ιεντο1*
Ή πείρφ, έξ ών οί μεν ήμίσεις τυγχάνουσιν
ύ π ό λ ιμ οϋ χα ΐ έ μ φ νλ ίω ν σπ α ρα γμ ώ ν έλαυ- ελληνόγλωσσοι, δντες έλληνικώτατοι καί ορθό
νομ ένη , διέσχισε το ύ ς δρ υ μ ο ύ ς χα ΐ τά ς δια- δοξοι χριστιανοί, οί δέ έτεροι ήμίσεις, "Ελλη
σ φ ά γα ς το ΰ Π ίνδ ο υ , ,τύ ν Ζ υ γ ό ν , χα ΐ έξεχύ&η νες καί αυτοί καί ελληνόγλωσσοι, ούχί πρό πολά& ρόως είς τά εύεπ ίβατα π εδία τή ς έριβ ώ λοΰ έξομώσαντες τήν πάτριον θρησκείαν, όμιλαχος Θεσσαλίας, έν&α χα ϊ χατεσχήνω σεν. λοΰντες, έκτος τής Ιλληνικής, καί τήν άλβανικήν,
Ο ί Α λ β α ν ο ί, Σ χιπ ετάρ, ω ς ώ νομ ά ζετο δ φ ε λόγφ τής έξομώσεως, φρονεί δτι ονομάζονται
ρέοικος ο ύ το ς λαός, φ εύ γ ο ντες τά ς π ενιΑ ρ να ο ϋ τα ι καί προήλθον έκεΐ έκ τής πέραν
χ ρ ά ς τή ς χ ο ιτίδ ο ς α ύ τ ώ ν νάπας, είαέβαλον τοΰ Ά φ ο υ χώρας, τής ’ Αλβανίας ! ’ Ιδού ή σχε
τό τε είς τ ή ν Όεασαλιχήν γήν, τδ π ρ ώ το ν τική περικοπή :
μ έν άρα ιώ ς,έπ ίσχοπ φ δ ια ρ π α γ ή ς. . . )(Σελ. 5.)
« άέν πρέπει νά ονγχέωμεν τους ήμετέρους
Διά τής περικοπής ταύτης άποφαίνεται καί τοντονς ελληνοαλβανονς π ληύνομονς. . .προς τάς
διδάσκει δ συγγραφεύς διά τών ιστορικών του ¿κεΐΟεν τον Ά φ ο ν προελΟοΰσας βαρβάρους δρ·
γνώσεων, δτι οι κάτοικοι τών δύο συνεχών με δάς τών ΙξιοΧαμιομένων Τοάμηδων καί Μπε
γάλων τής ’ Ηπείρου τμημάτων, Χαονίας κάί κιάρηδων (άγνωστον αυτό τό όνομα είς τήν
Θεσπρωτίας, τών σχηματιζουσών τό δλον τής άλβανολογίαν) τούς κοινή χαίονμένονς Ά ρ παραλίου έκτάσεως τής χώρας, άπό τοΰ Κεραύ ναοντας» ( ! !)
νιου ’ Ακρωτηρίου μέχρι τοΰ Άμβρακικοΰ Κόλ
Κατά τον άλβανολόγον τούτον τής νεωτέρας
που καί τής περί τήν Δωδώνην χώρας κατφκεΐτο
Ελλάδος κ. Λαμπρυνίδην, ή "Ηπειρος έκαλεΐτο
προϊστορικώς, άπδ τού κατακλυσμού τού Δευ
καί καλείται.. .Ίλλυρίς! ‘Ιδού καί πάλιν ή σχε
καλίωνος, ύπό ’ Αλβανών, Σκιπετάρ, καί δτι εξ τική περικοπή Ιν σελ. 65:
’ Ηπείρου, ώς άπδ αρχικής κοιτίδος, ώρμήθη«Ο ί ’Α λ β α νοί, ο ί τ ε έντεϋΰ·εν καί έκεΖ&εν
σαν αί κατά τον Ι Δ α ί ώ ν α μ. X . άνά τήν Θεσ τ ώ ν Κ ε ρ α ύ νιω ν δρέω ν, τ ή ν Π αλαιάν καί
σαλίαν τό πρώτον καί μετέπείτα άνά τήν λοι τή ν Ν έα ν "Η π ειρον οίχοϋντες, τ ή ν π οτέ
πήν Ε λλάδα άλβανικαί δρδαί. Ώ στε, κατά
Ιλ λ νρ ίδα . .»
τον κ. Λαμπρυνίδην, τον νέον τούτον ΙστόΧάριν συντομίας παραλείπω πλείστας ίστορικόν άστέρα τής σημερινής Ελλάδος, ούτε ρικάς άνακριβείας, χονδροειδεστάτας μέν, άλλ’
ή "Ηπειρος μετά τής Δωδώνης της όπήρξέ ποτε άζημίους τφ Έλληνισμφ.
Ιλληνική χώρα, ούτε οί Ήπειρώται "Ελληνες!
’Αλλά δεν είναι ή πρώτη φορά, καθ’ ήν ό
κ. Λαμπρυνίδης κατέχεται υπό τής μανίας τού
1 · Ζ ε ν &να Δω δοιναΐι, Π ιλασγιχί, τη ΐό ό ι ναΙ<σν,
νά παριστά ώς ξένους γνησιωτάτους "Ελλη
ιΔ ΐο δ ώ ν η ; μ ώ έ ω ν δ ν σ χ α μ ίρ ο ν άμφί d i Σ Μ ο ί
νας. Δέν γνωρίζω τί συμβαίνει έν αύτφ. “Α λ
'«οί réova ίχοφ ήται άηπτόίΐοδ*ς χαμαιεΰναι ».
λοτε, πλείστους δσους, φέροντας τό όνομα τοΰ
Ό μ ή ρ ο ν ’ U M o t Π . σ ζ ιχ . 2 3 3 -2 3 5 )

« ’Ι α τ ρ ο ύ » άπεκάλυψεν ώς άπογόνους τώ ν. . .
Μεδίκων τής Φλωρεντίας! Μακρά πραγμα
τεία τον, δημοσιευθεΐσα έν τφ Ήμερολογίφ
τοΰ κ. Κ Φ. Σκόκκου, μαρτυρεί περιτράνως
τοΰτο. Έ ν αυτή άναφέρεται, δτι καί δ Ιπί τής
έπαναστάσεως έκ Λακεδαίμονος αρχηγός Γιατράκος ήτο άπόγονος τών Μεδίκων, ώς καί άλ
λοι άκόμη Ίατρίδαι καί Ίατρόπουλοι. Διά τον
κ. Λαμπρυνίδην πάς Έλλην, δστις έχει τό άτύχημα νά φέρη όνομα μέ τήν ρίζαν «’ /ατρ.»,
είναι άπόγονος τών Μεδίκων τής Φλωρεντίας!
Διατί νομίζετε; Διότι ή λέξις « Μ έ δ ι χ ο ι » ή
M e d i c i σημαίνει ’Ι α τ ρ ο ί ! Καί δλοι αύτοί οί
"Ελληνες, οί ώς Μέδικοι συκοφαντηθέντες, έτήρησαν σιγήν Ιχθύος! Ί σ ω ς καί νά ηύχαριστήθη σαν! Είς τοιοΰτο σημεΐον άφιλοπατρίας
περιέστημεν, ώστε ν’ άνταλλάσσωμεν τόν Ιθνισμόν μας άντί ξένων ονομάτων!
Ά λλά τό προσγινόμενον έκ τής συγγραφής
ταύτηςάδίκημα είναι μέγα διά τήν "Ηπειρον,ήτις
είναι ό μεγαλείτερος σκοπός βολής διαφόρων φνλλαδατζή δων, τών έπαγγελλομένων είτε τόν ιστορι
κόν, είτε τόν γεωγράφον, είτε τόν χαρτογράφον
ένΈλλάδι. Δυστυχώς τά άντεθνικά ταύτα δημο
σιεύματα περιβάλλει ενίοτε διά τού κύρους της
καί αυτή ή επίσημος υπηρεσία τής έπισήμου
Ελλάδος, πολλά τών οποίων χαρακτηρίζουσι
τήν Ή πειρον ώς ’ Αλβανίαν καί τούς Ήπει*
ρώτας ώς ’Αλβανούς, άτινα δυστυχώς μίαν ήμέραν θ ά καταλήξωσιν είς τήν καταστροφήν
τής ’Ηπείρου! Διότι, τίνι τρόπφ θ ά πονέσωμεν καί θά διεκδικήσωμεν χώραν τινά ώς ήμετέραν, δτανήμείς αύτοί τήν άποκαλοΰμεν μή Ελ
ληνικήν ; Ή άλβανομανία σήμερον είναι ή ελ
ληνική νόσος τής έποχής. "Οπως πρό εικοσαε
τίας έν Παρισίοις τό k la russe ήτο τοΰ συρ
μού, οίίτω καί παρ’ ήμϊν σήμερον τό Δ 1’ alban aise. Τυγχάνει τοσοΰτον έπιπόλαιον τό
έθνικόν ήμών αίσθημα σήμερον, ώς έκ τής
παντελούς έλλείψεως έθνικής διδασκαλίας έν
τοΐς σχολείοις τής μέσης καί κατωτέρας ήμών
παιδεύσεο)ς, ώστε εύκολώτατα ολόκληρον τό
Ελληνικόν δύναται νά δνομασθή ’ Αλβανικόν !
Μά τήν άλήθειαν, είς πολύ κακήν δι’ αύτόν
εποχήν ήλθεν είς τήν Ε λλάδα 6 Φαλμεράϋερ,
ΐν’ άποδείξη τούς σημερινούς "Ελληνας Σλαύους
καί ’ Αλβανούς! Έ άν ήρχετο σήμερον, τό έργον του θ ά έστέφετο υπό πλήρους έπιτυχίας.
’Αλλά καί έάν δέν ύπήρχεν ό σημερινός άνταγωνισμός Ιν Μακεδονίφ, άνταγωνισμός μέχρι
θανάτου, μεταξύ Ελληνισμού καί Βουλγαρισμοΰ,
πολλοί τών σημερινών 'Ελλήνων θά Ιφιλοδό-

ξουν νά κατάγωνται έκ Βουλγάρων, ώς φιλοδοξοΰσι τό γε νΰν ούκ ολίγοι, δτι κατάγονται
έξ ’ Αλβανών ! Οί Τομπάζηδες ονομάζονται παρ’
έαυτών καί παρ’ άλλων Αλβανοί, καί δμως ή
μεγάλη αύτη ναυτική οικογένεια κατάγεται έκ
τών έλληνικωτάτων Βούρλων τής άντικρύ τής
Χίου Ιωνικής άκτής. Ούτως ονομάζονται καί οί
Μιαούληδες, δν καί είναι πασίγνωστον, δτι ?λκουσι τήν καταγωγήν έκ τοΰ έλληνικωτάτου
χωρίου Φύλλων τής Εύβοιας. Ούτως δνομάζονται καί οί Κουντουριώται, οϊτινες ώρμήθησανέκ τοΰ έλληνικωτάτου χωρίου Κουντούρων.
’Ακριβής καί Ιπισταμένη έρευνα θ ’ άπεδείκνυεν,
δτι οί θαλασσοκράτορες τής "Υδρας καί τών
Σπετσών, οί κατανικήσαντες τούς τουρκικούς
στόλους καθ’ δλον τό διάστημα τής Ιπαναστάσεως, ήσαν άπόγονοι Ελλήνων καί ούχί ’Αλ
βανών. Τούτο άποδεικνύει ή παναρχαία Αρ
χ ο ντιά τών δύο ένδοξων νήσων "Υδρας καί
Σπετσών, ήτις διφκει καί έκυβέρνα άριστοκρατικώς τούς κατοίκους αύτών, ούσα δίγλωσσος,
ομιλούσα δηλονότι ελληνιστί μέν εν τε τφ
οϊκφ καί τή διοικήσει, άλβανιστί δεέν τφ πλοίφ.
Ό κ. Λαμπρυνίδης, ένφ έν τή σελίδι 69 τοΰ
βιβλιαρίου του μάς παρουσιάζει τήν εικόνα τού
’Αλβανού τής Πελοποννήσου, κατ’ ούδέν διαφέρουσαν,ώς προς τήν άμφίεσιν, τής είκόνος τοΰ
Κολοκοτρώνη, τού Καραϊσκάκη, τοΰ Μακρή καί
παντός άλλου κατά ξηράν Έλληνος άγωνιστοΰ,
εν τή 15 μάς λέγει, δτι «οί Αλβανοί τής'Αργολίδος φχησαν τάς έγγνς άργολιχάς νήσους " Υδραν
καί Σπέτσας καί Πόρον, έρή μ ους κ ατοίκω ν
άπ ό π ο ίλ ο ν διατελούσας
Ά ν αληθώς αί
νήσοι αύται ήσαν έρημοι, γεννώνται δύο ούσιώδεις άπορίαι:
1 η :Π ώ ς οί συνοικήσαντεςτάς νήσουςταύτας
’Αλβανοί, οί φέροντες ώς ένδυμα τήν φουστανέλλαν, άπέβαλον αυτήν καί ενεδύθησαν τήν
ένετικήν βράκαν;
Καί 2α : Π ώς άνθρωποι ορεινοί, οίοι οί
’ Αλβανοί ούτοι, μετεβλήθησαν άμέσως είς ναυ
τικούς;
Άλλάσσει λαός τις τό έθνικόν του ένδυμα;
Μεταβάλλεται αυτομάτως άπό όρεινοΰ είς ναυ
τικόν;
Τά έρωτήματα ταύτα γεννώσι τήν σκέψιν:
ή δτι αί είρημέναι νήσοι δέν ήσαν έρημοι, ή
δτι σύν τοΐς Άλβανοΐς τής Άργολίδος, συνφκίσθησαν μετά τών ’Αλβανών τούτων καί ελ
ληνικοί ναυτικοί πληθυσμοί βρακοφόροι, έκ
δέ τοΰ συνοικισμού τούτου οί μέν ’Αλβανοίέδιδάχθησαν παρά τών Ελλήνων τήν ναυτικήν τέχνην,
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παραλαβόντες και τήν ναυτικήν ενδυμασίαν, οϊ
δέ "Ελληνες χήν αλβανικήν παρά χών ’ Αλβανών,
ώς μάλλον άνεπτυγμένοι. Τό δτι δέ οί ’Α λ βα 
νοί οΰτοι έδιδάχθησαν τήν ναυτικήν παράτών
Ελλήνων ώς μισθωτοί πλουσίων Ελλήνων
καραβοκυραίων, ούδεμία αμφιβολία, καθ’ δσον
δ αλβανικός λαός ουδέποτε ήδυνήθη νά ίδρυση
μέχρι σήμερον αλβανικήν ναυτιλίαν, αν καί
μέγα μέρος της Αλβανίας περιβρέχεται υπό τής
Άδριατικής θαλάσσης, αν καί ή παράλιος αυτή
’ Αλβανία ευρίσκεται μεταξύ τών ναυτικωτέρων
λαών του κόσμου, τών Δαλματών, τών ’ Ιταλών
καί τών Ελλήνων.
“Ισως ήδύνατο νά εΐπη τις, δτι ή βράκα ήτο
τό ναυτικόν της εποχής ένδυμα. Πολύ καλά,
άλλ’ δ θήλυς κόσμος τών νήσων τούτων, δ στις
δεν κατεγίνετο είς τά ναυτικά, διατί ήλλαξε τήν
πασίγνωστον άλβανικήν περιβολήν προς τά
γνωστά γυναικεία φορέματα, τά ύδραιώτικα;
Έ ά ν δ κ. Λαμπρυνίδης φρονή τό εναντίον,
δεν έχει νά μάς είπή ή δτι οί ’ Αλβανοί μετήρχοντο τον ναυτικόν έν ταΐς κορυφαϊς καί εντός
τών κοιλάδων τών δρέων τής ’ Αλβανίας, καί
δτι είσβαλόντεςείςτήν 'Ελλάδα,έφερονέπ’ ώμου
καί τά καράβια των, έξωθεν μεν φοροΰντες
τήν φουστανέλλαν, έσωθι δέ τήν βράκαν!
Έάνύπάρχη χώρα, έν ή τό έθνικόν αίσθημα
έχει έκπέσει σήμερον, δσον έν ούδεμιά άλλη,
αδτη είναι ή Ελλάς. Ό σημερινός Έλλην, άν
μή μετ’ εδχαριστήσεως, άλλ’ ούτε καί μετά δυ
σαρέσκειας άκούει παρά ξένων καί ‘ Ελλήνων,
δτι δεν είναι "Ελλην, αλλά Φράγκος, ’Αλβανός,
Σλαύος, Αθίγγανος καί δ,τι άλλο. Τούτο είναι
σημεΐον τών καιρών, δτι βαίνομεν μοιρολατρικώς πρός τήν καταστροφήν, χωρίς νά τό
Ιννοώμεν. Έ ξ δλων τών περίοικων λαών μόνον
οί "Ελληνες στέρούμεθα σήμερον έθνικοΰ φ α 
νατισμού, οί όφείλοντεςνάσεβώμεθαπερισότερον
τήν καταγωγήν μας. Ό υπέρ πάντας ήμάς περισ
σότερον πονέσας διά τήν σημερινήν κατάστασιν
Πρόεδρος τής 'Εταιρείας τού Ελληνισμού κ. Ν.
Καζάζης, έν τινι τών εθνικών αυτού διαλέξεων
περί Μακεδονίας, έρρηξε κραυγήν, συστήσαςτό
έθνικόν μίσος κατά τών έπιβουλευόντων τά
εθνικά ημών δίκαια. Έ γ ώ , ζητώ κάτι δλιγώτερον: τήν άγάπην πρός τά έθνικά ημών δί
καια, πρός τό έθνικόν ημών δνομα, πρός τήν
έθνικήν ήμών καταγωγήν. Έχοντες τό ύψιστον
προνόμιον τού κόσμου νά εϊμεθα Έλληνες,
δέν πρέπει νά καταδεχώμεθα νά μάς λέγουν,
νά μάς συκοφαντούν έστω καί ώς άπογόνους
βασιλέων μή Ελλήνων! Οί Ρωμούνοι, κράμα

τών βαρβαρικωτέρων νομάδων λαών τού κό
σμου, καυχώνται διά τον έθνισμόν τω ν! Οί
Βούλγαροι άπόγονοι αγρίου μογγολικού φύλου
καί άμεσιότερον τών Κρούμων καί τών Σκυλλογιάννηδων, έπαίρονται επί τη τοιαύτηκαταγωγή των! Τό ίδιον καί οί ’ Αλβανοί, οϊτινες
καί σήμερον άκόμη ούτε έθνικήν Ιστορίαν
έχουν, ούτε γράμματα, ούτε έθνικήν ύπόστασιν,
δουλτύοντες τήν Τουρκίαν ώς μισθοφόροι έπί
ζημίμ τής εαυτών έθνικότητος· δ δέ Τούρκος,
έρωτώμενος, έάν είναι Τούρκος, άποκρίνεται
άγερώχως:
— Δόξα τψ Θεφ, Τούρκος είμαι! (’ Αλλάχ
σιούκιουρ, Όσμανλήϊμ).
'Ως σημείον τών καιρών πρέπει νά θεωρηθή
ή κατέχουσα ήμάς απαραδειγμάτιστος επιείκεια
πρός τούς άδικουντας τήν Πατρίδα καί τά
κοινά. Ό λιποτάκτης τού στρατού, οί διάφοροι
Άποστολάκοι δημόσιοι ταμίαι, οί διάφοροι
δολοφόνοι Μίχηδες άξιούνται τής περιθάψεως
ή τής συμπάθειας τού κοινού-· « ό κ αη μ ένος».
Δέν έμάθομεν άκόμη έν τή χώρα ταύτη νά
θεωρώμεν και άτομικόν έχθρόν πάντα άδικούντα τό Κοινόν ή την Πατρίδα. Ά πωλέσαμεν πάν έθνικόν Ιδανικόν. Θέλοντες νά εΐπωμεν, δτι εϊμεθα τίμιοι ή γενναίοι, λέγομεν:
— « Έ γ ώ , είμαι ’ Α ρβανίτης»!
Θέλοντες δέ νά θαυμάσωμεν έλληνικήν τινα
καλλονήν, ήνπερ οί φίλοι μας ’ Ιταλοί χαρακτηρίζουσι μέ τάς λέξεις « tip o g r e c o » λέγομεν:
— Γυναίκα βλάχα!
Εύτύχημα διά τον συγγραφέα τού εξ’ ουέλάβομεν άφορμήν νά γράψωμεν πάντα τ’ ανω
τέρω δημοσιεύματος,δτιτυγχάνει Έλλην, ήτούλάχισιον πολίτης τής νεωτερας Ελλάδος άλλως,
έάν ήτο τούλάχιστον Ρωμούνος, θ ά έλάμβανε
την τύχην τού Λαζαρέσκου Λεκάντα, άλλοτε
Διευθυντοΰ τού έν Ίωαννίνοις προπαγανδικού
ρωμουνικοΰ γυμνασίου, δστις, διότι έτόλμησε
νά γράψη, δτι ή Ρωμουνία ούδέν κέκτηται έν
Μακεδονίςι, Ά λβανίφ καίΉ πείρφ θετικόν κεφάλαιον, καί δτι δέον νά συνεννοηθη μετά τών
Ελλήνων, πρός ους άποκλίνουσι πάντες οί αδ·
τόθι λεγόμενοιΚουτσόβλαχοι, (έκτος τών εμμί
σθων τής ρωμουνικής Προπαγάνδας, οϊτινες
θά δμολογώσιν εαυτούς Ρωμούνους, έφ’ δσον
θά λαμβάνωσι παρά τής Προπαγάνδας τόν μι
σθόν των, μεταπηδώντες δέ ε!ς τάς τάξεις τών Ε λ 
λήνων, εύθύς ώς παύση ή μισθοδοσία των) έφονεύθη έν τινι καφενείφ τού Βουκουρεστίου
υπό τίνος Ρωμούνου, άθωωθέντος πανηγυρικως υπό τού δικαστηρίου μετά ταύτα, χαρα

κτηρισθείσης τής πράξεώς του ώς έ& νιχ ή ς!
Καίτοι δ’ έν Μακεδονίφ δέν ύπάρχουσιν ή
έξωνημένα τινά ρωμουνικά κεφάλαια, έν τούτοις ή ρωμουνική Κυβέρνησις κατώρθωσε νά
διδάξη εις τόν λαόν της, δτι ή Μακεδονία άποτελεϊ μέρος τής Μεγάλης Ρωμουνίας, καί οδαί
είς τόν τολμήσοντα νά εΐπη ιό εναντίον ! ’Από
τοιαύτης άπόψεως ζηλεύω καί τόν φόνον τού
Λεκάντα καί τήν άθωωτικήν άπόφασιν τού ρωμουνικού δικαστηρίου. Ή σημερινή Ελλάς δς
λάβη μαθήματα έθνισμοΰ τούλάχιστον παρά
τών Ρωμούνων!
Έχομεν ανάγκην εθνικής κατηχήσεως, Ιθνικού έγωϊσμού, εθνικού φανατισμού, εθνικού

μίσους, ώς έδίδαξεν δ Πρόεδρος τής Εταιρείας
τού ‘ Ελληνισμού κ. Καζάζης, καί ουδέ δυνάμεθα νά καταστώμέν ποτε έθνικώς ύγιεΐς, έάν
δέν άποκτησωμεν τόν έθνικόν έγωϊσμόν καί τό
έθνικόν μίσος. Τότε, καί δή τότε μόνον δέν
θά βλέπωσι τό φ ω ς δημοσιεύματα ώς τό περί
ού δ λόγος, καί πολλά άλλα υπάρχοντα δυστυ
χώς, οί δέ τυχόν δρασται τοιούτων αντεθνι
κών συγγραφών θά έπισύρωσι καθ’ εαυτών
σκληράν τήν έθνικήν άγανάκτησιν τού ελλη
νικού λαού. Τότε μόνον θ ά δυνάμεθα νά εΐπωμεν, δτι έμορφώθημεν έθνικώς καί δτι κατέστημεν άξιοι νά διεκδικήσωμεν την έθνικήν
ήμών κληρονομίαν.
X . Χ Ρ Η Σ Τ Ο Β Α Σ ΙΛ Η Σ
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ι
στο καλοΐσκιωτο τραπέζι στα πράσινα
Γ ύρω
βάθη τού κήπου τού σπιτιού μας έκάλεσα
προχθές, τις άπόκρηες, τούς φίλους μου μέ τις
φιλενάδες των σέ γλέντι. Τά ποτήρια ήσαν γε
μάτα κρασί, οί καρδιές ξεχείλιζαν άπό τήν χαρά
τής ζωής κι άπάνω οτά μαλλιά μας είχαμε πλέ
ξει δλοι μενεξέδες καί ρόδα.
Γελώντας προσκαλέσαμε μέ σπονδές στο ξεφάντωμα τούς θεούς. "Ενα φιλί έχύθηκε γύρω
μας. Κι ένοιώσαμε, έξύπνησαν άπό τόν πέτρινον ύπνο των οί Μεγάλοι θεοί κι έκατέβηκαν
χαρούμενοι άπό τις μετόπες καί τά διαζώματα
τού Παρθενώνος κ’ είχαν σταθεί χαμογελώντας
άθώρητοι άποπάνω μας.
Κι έγερναν ώμορφες ώμορφες οί γυναίκες
μέ βλέφαρα άργοκίνητα άπό τό άνάλαφρο χάδι
τού Διόνυσου κι έμιλοϋσαν κρυφά μέ τούς άγαπημένους τω ν— κι έκοκκινίζαν. Τό τραγούδι ά
ναψε στα χείλη μιας κόρης κ’ ή φλόγα διαδό
θηκε σ ’ δλα τά χείλη κι δλοι σηκώθηκαν κι
έπλέξανε μέ τά κορμιά των ένα παναρμόνιο
χορό κάτω άπό τά μεγάλα τά καλοϊσκιωτα
δεντρά.
Ή αγάπη μου έγυρε κι ένοιωσα μυρωδιά
ρόδων καί μενεξέδων καί μουπε:
— Σήκω νά χορέψης κι Έ συ.
Καί μ’ έπιασε άπό τό χέρι καί μ’ έσυρε στόν
χορό.
Ή νύχτα ήρθε κι εκείνη στο γλέντι κι έβρήκε
ιούς άλλους θεούς.
Καί μούπαν οί φίλοι μ ου:

— Ά φ ιν έ την. Μήν ανάψεις φως.
Καί οί φιλενάδες μας δέν έμιλήσαν. Τά ά
στρα χαμογέλασαν άποπάνω μας κι δ νυχτερι
νός μπάτης έπέρασε άπάνω άπό τά κεφάλια
μας κι άργοκίνησε τά λουλουδένια στεφάνια.
Κι έτραγουδούσαν δλοι κι έχορεύαν δλοι μαζί,
πιασμένοι άπό τό χέρι.
Έκύτταξα τήν ’ Αγάπη μου κι έχαμογέλασε
έκείνη κι αναστέναξε λίγο κι έκοκκίνισε. Κι έ
σκυψε τό κεφάλι σάν νά μοΰλεγε ν α ί. . .
Κι εμένα ήταν δ νούς μου σ’ ένα πανώρηο
άρχαΐο λαγήνι πού είδα κάμποσα χρόνια τώρα
— πώς μούρθε πάλι στόν νού!
Ά π ά ν ω του γύρω τριγύρω, ντυμένοι μαύρο
χρώμα, άντρες ώμορφοι καί δυνατοί καί νέοι τρυ
φεροί κι ολόγυμνοι καί γυναίκες μ’ ευλύγιστα
κι Αρμονικώτατα κορμιά — έσερναν γύρω, τρι
γύρω, άπάνω στό λαγήνι τόν χορό. Τά μαλλιά
καί τά μέτωπα σφιχτοφιλιούνταν άπό λουλου
δένια στεφάνια— ρόδα καί μενεξέδες. Ό θρίαμ
βος τής ζωής λαμποκοποΰσεν άπάνω στά κορ
μιά των — σάν ήλιος.
Κι έσυλλογούμουν, έσυλλογούμουν: Πόσα
χείλη κόκκινα, κατακόκκινα, θάπιαν άπό κείνο
τό λαγήνι— πόσα χείλη σαπημένα τώ ρ α . .
II
Σάν τήν βασιλοπούλα τού παραμυθιού κάθε
Σου λέξη πανώρηα μπαίνει μέσα μου και στά
χέρια της κρατεί τά κλειδιά τών στοχασμών καί
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προχωρεί κι Ανοίγει, κι Ανοίγει ολες τις πόρτες τΙς
διπλοκλείδωτες και ξεχασμένες των αραχνιασμέ*
νων παλατιών. . .
Προχθές το βράδυ — θυμάσαι; γυρίζαμε από
τό βουνό. Σ τα χέρια Σου κρατούσες κυκλαμιές
κι Ακουμπισμένη Απάνω μου προχωρούσες Αγαλια, Αγάλια, κυττώντας τό ήλιόγερμα.
Έστάθηκες μια στιγμή, Ανέπνευσες βαθειά
την ψυχή τοΰ βουνοΰ — την παρθένα μυρωδιά
τού θύμου — και μούπες:
— Ξέρεις τί ήθελα τώρα ; ψωμί. Μελαψό
ψωμί.
Κι Ιγέλασες τό ώμορφο, τό Ασημένιο γέλιο
κι έπροχώρησες πάλι Αξέγνοια και δεν έθυμούσουν πλειά.
Κι Ιγώ δέν Ιμίλησα. "Εσκυψα κι ένοιωθα
τήν φωνή Σου νά μπαίνη σαν τήν βασιλοπούλα
τού παραμυθιού στην ψυχή μου καί ν’ Ανοίγη καί ν’ Ανοίγη. . .
Καί είδα τή Ζωή μεστωμένη νά υψώνεται
σαν δρυς Απάνω στόν κάμπο. Καί τά κάτασρα χωριά πού κρέμουνται στά πλάγια τού
βουνού καί κάτω τις πράσινες, τις Ισκιωμένες
ρεματιές. Καί είδα τά φτωχικά τά ήρεμα σπι
τάκια καί τον καπνόν ακίνητον Απάνω στη
στέγη καί την χωριατοπούλα τήν ώμορφη καί
ήλιοφιλημένη με γυμνά μπράτσα νά βγάνη τό
ψωμί τό μελαψό καί μυρισμένο Από τόν μικρό

φούρνο τού σπιτιού καί τά παιδάκια γύρω μέ
τά μεγάλα μάτια ν Απλώνουν τά χεράκια των
καί ν’ Ανοίγουν τό στόμα καί τή γριά μάννα
στό χαμηλό κατώφλι νά κλώθη πολυλογούσα
καί γλυκόγελη τά προικιά τής ώμορφης καί
ήλιοφιλημένης.
Καί ή βασιλοπούλα προχωρούσε, προχωρούσε
μέσα στήν ψυχή μου.
Καί είδα ξανά τό μικρό καμπαναριό μέσα
στά κυπαρίσσια καί τά σκυφτά μέτωπα τά ορ
γωμένα Από τήν κούραση μέσα στό εκκλησάκι
καί τις ψαλμφδίες νά ντύνωνται μέ λιβάνι καί
ν’ Ανεβαίνουν μπροστά στις Παναγίες τις χλω
μές καί γύρω-τριγύρω στά δεντρά, τρεμουλιαστή στά φύλλα, χαδευτική Απάνω στις στέγες
των χαμηλών σπιτιών, σιγανή κι Αργοκυλοΰσα
κάτω στόν κάμπο καί παραπονιάρισσα μέσα
βαθειά στήν ψυχή μου ακόυσα ξανά τήν ώμορφη,
τήν Απόμακρη, πού τή θαρρούσα σβυσμένη,
φωνή τής καμπάνας τού μικρού μικρού χωριού,
στά σπερνά, τό σαββατόβραδο. . .
’ Εσύ επήγαινες Αγάλια, αγάλια κυττώντας τό
ήλιόγερμα. Κι Ιγώ έβλεπα μέσα μου δλα τά
πράσινα πού είδα στή ζωή μου καί Σ ’ ένοιωθα
κοντά μου. Ακουμπισμένη δλη απάνω μου κι Iχαμογελούσα. Καί στις βασιλοπούλες' τις ώμορφες εχαμογελοΰσα καί στ’ Αραχνιασμένα πα
λάτια.
Κ Α Ρ Μ Α Ν ΙΡ Β Α Μ Η
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ

ΒΙΟΣ

ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

ρ ΐ ν α ι γνωστόν δτι αί Αρχαιολογικοί Ανασκα^ φαί αί έπιχειρηθείσαι Από τινων ετών υπό
τής !ν Ά θήναις Γαλλικής Σχολής εις τήν νήσον
Δήλον έφεραν είς φώ ς σύνολον οικοδομημάτων
Αρκετά Ιπιβάλλον. Καί κατ’ Αρχάς μέν αί Ανασκαφαί περιωρίζοντο είς τό τέμενος τοΰ ’Απόλ
λωνος. Ά π ό τού 1903 ομως αί Ιργασίαι, υπό
τήν Ακάματον διεύθυνσιν τοΰ κ. Ηοΐΐθβΐΐχ,
διευθυντού τής Γαλλικής Σχολής, έσχον ώς κύ
ριον σκοπόν τήν εκκαθάρισιν αύτής τής πόλεως
τής Δήλου, ή οποία περιβάλλει τό ιερόν, ή
όποια ζώσα υπό τήν προστασίαν τού θεού,
καί κατά τόν ΙΙΙον καί ΙΙον αίώνα π. X., εσχεν
λαμπρόν περίοδον ευημερίας. "Ολα τά τμήματα
τής πόλεως, οί δρόμοι, τά σπίτια πού κατφκουν αλλοχ.ε οί Δήλιοι, αποχωρίζονται ολίγον
κατ’ δλίγον άπό τά χώματα πού έπί αιώνας τά

ΔΗΛΙΩΝ

Ικάλυπταν. Καί ούτως ολόκληρος Αρχαία ελλη
νική πόλις, Αντίζηλος τής τόσον φημισθείσης
Πομπηίας, αναδύεται καί παρουσιάζεται είς τά
μάτια τού ταξειδιώτου είς τήν πετρώδη νήσον
τής Δήλου.
Κατά τήν διάρκειαν τών Ανασκαφών, εύρον
είς τούς οϊκους τούς χρησιμεύοντας πρός κατοι
κίαν, είς τάς Αποθήκας, καί τά καπηλεία τά εύρισκόμενα είς τάς δύο πλευράς τών όδών, μέγαν Αριθμόν αντικειμένων, Αναγόμενων είς τήν
Ιπίπλωσιν τής κατοικίας εν Δήλψ ή Ανηκόντων είς χρήσεις τής καθημερινής ζωής. "Ολα
αύτά τά ταπεινά εύρήματα, περί τών όποιων
ίδίως θά Ασχοληθώμεν είς τήν μελέτην αυτήν
δτι εχρησίμευε είς τήν έσωτερικήν διαρρύθμισιν τών κατοικιών, τραπέζια, οικιακά σκεύη,
ελαιοτριβεία, μύλοι, πήλινα σκεύη τού μαγει

ρείου, χρειώδη τού καλλωπισμού κ,τ.λ., δλα αύτά
έχουν συλλεχθή μέ πολλήν προσοχήν. Καί δέν
πρέπει νά ύποθέση κανείς πώς δλη αυτή ή ερ
γασία ύπήρξεν ανωφελής καί χωρίς ενδιαφέ
ρον. Ά π ’ Ιναντίας,. μόνον άπό τά μικρά αύτα
μνημεία ήμποροΰμεν νά σχηματίσωμεν ακριβή
καί Αληθή Ιδέαν τί ήτο ή Αρχαία ζωή.
’ Επί πολύν καιρόν ή προσοχή δλων ήτο
έστραμμένη Αποκλειστικώς έπί τών ναών,
καί τών δημοσίων κτιρίων τών αρχαίων Ε λ 
λήνων εύρίσκοντο έν έκστάσει πρό τής πλαστι
κής ώραιότητος τών έργων των, Αλλά δέν ή
θελαν σχεδόν νά φαντασθούν, πώς καί αύτοί
οί άνθρωποι κατφκησάν είς σπίτια Ανάλογα
μέ τά Ιδικά μας. καί δτι είχον ανάγκην δλων
τών μικρών έκείνων Αντικειμένων, τά όποια
χρησιμοποιούνται Ακόμη είς τόν καθημερινόν
μας βίον. Άναμφιβόλως είς τήν ’Ιταλίαν, αί
ανασκαφαί τής Πομπηίας Ιφώτισαν, κατά τρό
πον αρκετά ικανοποιητικόν, δλον αύτό τό μέ
ρος τής ιδιωτικής ζωής τών Αρχαίων Αλλ έλειπεν είσέτι έν Έλλάδι Ανασκαφή ίσης σπουδαιότητος. Είς τήν Πριήνην, έπί τής παρα
λίας τής Μ .’ Ασίας, είς τήν Θήραν Ικ τών Κ υ
κλάδων, είναι αλήθεια πώς τελευταΐον Ικαθάρισαν μερικάς ελληνιστικός πόλεις, Αλλά τα
μνημεία τά εύρεθέντα έκεΐ καί Αναγόμενα είς
τόν Ιδιωτικόν βίον είναι ελάχιστα. ΔΓ δλα αύτά
αί Ανασκαφαί τής Δήλου, δπου τά Αντικείμενα
τής οικιακής χρήσεως εύρέθησαν καί συνελέχθησαν έν Αφθονία, είναι υπό τήν Ιδιαιτέ
ραν αύτήν έποψιν, μεγάλου ενδιαφέροντος.

Χάρις είς αύτάς δυνάμεθα νά
είσδύσωμεν είς τά Ιδιαίτατα
τής Αρχαίας ζωής· βλέπομεντούς
"Ελληνας τής έποχής έκείνης, δχι
μόνον νά καταγίνωνται είς τήν
Ανοικοδόμησιν ναών καί στοών
καί νά στήνουν Αγάλματα, αλλά
καί ζώντας τήν Ιδίαν ζωήν μέ
ήμάς, έχοντας τάς αύτάς άνάγκας, πιεζομένους Από όμοιας καθημερινάς μικροφροντίδας.
Καί εΐναι ούχ ήττον σκοπός
τής αρχαιολογίας, λίαν συχνά
ψυχρός καί νέκρας, ή αναπαράστασις τού παρελθόντος καί είς
αύτάς τάς μικράς λεπτομερείας
καί είς αύτάς τάς Ασχολίας τών
Ανθρώπων τάς πλέον πεζάς.
Έ κ τών προτέρων περιεμένετο άφθονος συγκομιδή Αντι
κειμένων τοιαύτης φύσεως είς τήν Δήλον.
"Ητο γνωστόν δτι τό Ιμπόριον τού λιμ.ένος αύτού κατά τό τέλος τής 'Ελληνιστικής
έποχής καί κατά τούς πρώτους χρόνους τής
Ρωμαϊκής κατακτήσεως, ήτο πολύ Ανεπτυγμέ
νου- καί δτι από τάς εύρυχώρους Αποθήκας
τής νήσου, δπου συνεκεντρούντο τά Ιμπορεύματα δλης τής ’Ανατολής, ήρχοντο καί Ιπρομηθεύοντο οί Ρωμαίοι έμποροι. Τά Αρχαία
κείμενα ύπερεγκωμιάζουν επίσης τόν ορείχαλ
κον τής Δήλου, άπό τόν όποιον έχυναν είς
αύτήν τήν νήσον κλίνας καί ύποστηρίγματα
τραπεζών- Αναφέρουν δέ Ακόμη καί πλεϊστα
έργαστήρια κεραμευτικής- πάντα επιμαρτυρούν
δτι ή βιομηχανία ήτο έξ ίσου Ανεπτυγμένη
πρός τό Ιμπόριον. *Ητο λοιπόν φυσικώτατον
μερικά τών αντικειμένων αύτών δτι διετηρήθησαν μέχρις ήμών.
Κάθε οίκΐαείςτήν Δήλον, (είκών 1)δπως δλαι αί
οίκίαι τής Ιλληνιστικής έποχής Απηρτίζετο άπό
μίαν κεντρικήν τετράγωνον αύλήν, συνήθως
περιτριγυριζομένην είς τάς τέσσαρας πλευράς
της άπό κίονας, οί οποίοι ύπεβάσταζαν εξώ
στην εκτεινόμενου δι’ όλοκλήρου τοΰ Ανω πατώ
ματος. Είς τήν αύλήν αύτήν μέ ελεύθερον τόν
ούρανόν, έδιδον δλα τά διαμερίσματα τής κα
τοικίας : τά δωμάτια τοΰ ύπνου, τό μαγειρείου,
αί αΐθουσαι τής υποδοχής καί τά Αλλα. Τό έ
δαφος τής αύλής καθώς καί τών διαμερισμά
των ήτο πλακόστρωτον, πολλάκις δέ Ιποικίλλετο μέ μωσαϊκά ζωηρών χρωμάτων- είς τούς
τοίχους έπιχρίσματα χρωματισμένα απομιμού-
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μενα τάς ποικιλοχρόους μαρμαρίνας πλάκας έναποθηκεύετο καί μέσα είς μεγάλους άμφορείς,
των Ελληνιστικών άνακτόρων,' διαζώματα μέ άπό τούς όποιους εύρέθησαν έν άφθονίρ είς
έγκαρπα, πρόσωπα πολλά όμού καταγινόμενα κατοικίας καί καπηλεία τής νήσον.
εις διαφόρους «Ασχολίας καί διάφορα αλλα δια
Συνήθη δοχεία πήλινα τών όποίων τό σχήμα
ζώματα ωσεί «Ανάγλυπτα συνέτρεχον εις τον ποικίλλει πολύ, χύτρες, στάμνες, κούπες, «Αγγεία
εσωτερικόν στολισμόν. Πανταχού ή το σκορ
διαφόρου μεγέθους άπήρτιζαν τά σκεύη τού
πισμένος πλούτος χρωμάτων τόσον πολύ άμαγειρείου καί τού τραπεζιού. Είναι ως επί
μιλλώμενος μέ τον ευθυμόν και ζωηρόν ελλη
τό πλεϊστον χονδροειδή καί «Ακοσμα, απαράλ
νικόν ήλιον, μέ τό κυανούν τής θαλάσσης, τήν λακτα όπως τά σημερινά ταπεινά πήλινα σκεύη
δποίαν εις τήν ¿ήλον έχει κάνεις εμπρός τών οίκοκυρών. Κάποτε έν τοΰτοις διάφορα
εις τά μάτια του εις δλα τά μέρη τής πόλεως. άνάγλυπτα κοσμήματα τά στολίζουν. Μεταξύ
Μέσα λοιπόν είς τούτο τό περιβάλλον θά έξε- άλλων ποτήρια, συνήθους τύπου, γνωστά υπό
τάσωμεν εν προς έν δλά τά οίκιακά αντικεί τό όνομα «Μεγαρικοί κώθωνες», διότι συχνό
μενα τά οποία διετηρήθησαν.
τατα ευρέθησαν είς Μ έγαρα, Ιξωτερικώς
Καί θά άρχίσωμεν την Ιξέτασιν μας από τά στολισμένα μέ χάριν, μέ άνθρωπίνας μορφάς
εύρήματα τά «Αναγόμενα είς τήν παρασκευήν τής ή μέ φυτά, τών όποίων τά φύλλα είναι κομ
καθημερινής τροφής.
ψότατα χαραγμένα, (είκ. 2) Καί διάφοροι οίνοΔιάφορα εργαλεία έχρησίμευαν διά νά άλέσουν τόν σίτον! . . Μερικοί μύλοι άπό λάβαν,
«Απαρτιζόμενοι άπο δύο τεμάχια, ών τό εν στρεφόμενον : έπί τού ετέρου συνέτριβεν διά τής
προσάψεως τούς παρεντεθειμένους κόκκους τού
σίτου' έγκαθιδρυμένοι είς ώρισμένον μέρος τού
οίκου, έστρέφοντο διά των χειρών δούλων,τών
όποίων τά πόδια Εχουν «Αφήσει έπί τού πλα
κόστρωτου Ιδώ κ’ εκεί ίχνη «ρθορδς. ’Αλλαχού
πάλιν μεγάλα πέτρινα Ιγδία, τών όποίων τό
σχήμα εύρίσκεται είσέτι έν χρήσει Ιπί τών ή
μερων μας· μικρές σκουτέλες (τριβλία) μέ αυ
τιά άπό μάρμαρον ή λάβαν, έχρησίμευαν άκόμη
διά κοπάνισμα τή βοηθείρ γουδοχεριού, έχοντος τό σχήμα «Ανθρωπίνου δακτύλου κυρτωμέ
νου, κόκκων ή άλλων μαγειρικών ίλ ώ ν άπλαϊ
τέλος πλάκες άπό λάβαν, Ιπί τής ραβδωτής επι
Είκών 2,
φάνειας τών όποίων εσποϋσαν τούς κόκκους μέ
πέτραν, όργανον χονδροειδές, τό όποιον μετε- φόροι στάμνοι, έπί τής κοιλίας τών όποίων ήσαν
χειρίζοντο οί πρωτογενείς πληθυσμοί, καί τό έφηρμοσμένα προέχοντα διάφορα σχέδια.
όποιον άπανταται άκόμη εις μερικάς νεωτέΑί τροφαί έψήνοντο έπί μεγάλων πήλινων
ρας φυλάς άπολιτίστους.
πυραύνων μέ σχήμα κομψόν, εύρεθέντων είς μέΌ χ ι δλιγώτερον ενδιαφέρουσα ήτο ή παρα γαν άριθμόν. “Έχουν πλουσιωτάτην διακόσμησκευή τού έλαίου. Έξέθλιβον τό έλαιον άπό
σιν ληφθεϊσαν άπό τήν συνήθη χυδαίαν διακόΙλαίας μέσα είς μεγάλα πιεστήρια, τών όποίων σμησιντής Ιποχής: έγκαρπα, μαιάνδρους, λημνίτό ξύλινον άνώτερον μέρος ήτο καθισμένον
σκους κ.τ.λ. Ή χύτρα έσιηρίζετο έπί τριών ύποείς μεγάλον λίθινον κυβικόν δγκάν. Τό επάνω
στηριγμάτων μέ προσωπίδας διαφόρων τύπων,
μέρος τού λίθου αυτού έπεριτριγυρίζετο άπό ένα σχήμα γενειοφάρων κεφαλών Ιπάνω άπό τήν
βαθούλωμα, είδος αυλακιού, καταλήγον είς στόφωτιά, ή οποία εύρίσκετο είς τό άνώτερον μέρος
μιον, άπό τό οποίον έτρεχε τό λάδι. Είς μερι τού κυλίνδρου, τό σώμα τού πυραύνου μέσα είς
κάς κατοικίας τής Δήλου υπήρχαν ιδιαίτερα έ’να τρυπητό, άπό τής τρύπες τού όποιου έπεφτεν
διαμερίσματα προωρισμένα διά τήν Ιγκατάσταή στάχτη. Οί πύραυνοι αύτοί έχρησίμευον επί
σιν τοιούτων πιεστηρίων· ήσαν τά έλαιουργεϊα, σης, έν καιρφ ψύχους, καί πρός θέρμανσιν τών
όπου μέσα είς χωμάτινα πιθάρια διεφύλαττον
διαφόρων δωματίων. Τ ά σημερινά ελληνικά μαγτό έλαιον. Πολύ συχνά όμως δπως καί δ οίνος, κ«ίλια άναπαριστάνουν τόν τύπον άπλοποιημένον.

115
Θά άναφέρωμεν άκόμη τάς μικράς πηλίνας
σφραγίδας άπό όπτήν γην, διά τών όποιων
έσφράγιζαν τά γλυκίσματα τά παρασκευαζόμενα
διά τάς Ιορτάς, συνήθεια διασωθεΐσα μέχρι τών
ημερών μας.
Θά Ιπεξετεινόμεθα έπί πολύ εάν έπρόκειτο
νά άναφέρωμεν όλα ιά αντικείμενα τά χρησι
μοποιούμενα είςτήν μαγειρικήν |ν Δήλψ. ’Αλλά
δεν θ ά Ιπιμείνωμεν εις τά τής υπηρεσίας.
Είσέλθωμεν είς τά διαμερίσματα τά χρησιμεύοντα πρός κατοικίαν. Ήμπορούμεν νά σχηματίσωμεν ακριβή ίδέαν πώς ήσαν Επιπλωμένα;
Δυστυχώς τά έπιπλα ήσαν ξύλινα καί ήτο επό
μενον νά μή άνθέξουν είς τήν καταστροφήν.
“Έχουν δλα μεταβληθή είς κόνιν, μή άφήσαντα
παρά τεμάχια τινά όρειχάλκινα, ή άπό όστούν,
μέ τά όποια ήσαν έπενδυμένα τά έπιπλα. Α ί
κλίναι, τά καθίσματα, τά κιβώτια, τά άρμάρια, αί
ξύλιναι τράπεζαι, δλα αύτά έχάθησαν εϊςτήν Δήλον. Ή απώλεια δμως αυτη δέν μας θλίβει καί
πολύ· μάς είναι είκολον νά άναπαραστήσωμεν
τίήτο περίπου ή έπίπλωσις αυτή. Διότι πράγματι
είς δλα τά δωμάτια τής πολυτελείας, τά δια
μερίσματα τής ύποδοχής, εΰρίσκομεν σκαλισμένα
είς τήν πέτραν έπιπλα απομιμούμενα τά σχή
ματα τών ξυλίνων επίπλων. ’ Ιδιαιτέρως μάλι
Είκών 3 .
στα υπάρχει πλουσιωτάτη συλλογή διαφόρων
σχημάτων τραπεζών. Α ί μέν ήσαν τετράγωνοι
σιηριζόμεναι άντί επί ποδών επί εύρειών μαρ ανθη μέ λεπτοφυή πέταλλα, δπώρας, στάμάρινων πλακών «τυνηθέστατα γλυπτών μέ σώ- χυς κ.τ.λ. όλα στοιχεία διακοσμητικά πέριξ
ματα ζφων με ανοιγμένα πτερά. Ά λλαι πάλιν τών όποίων περιστρέφονται ταινίαι καί μεταξύ
ήσαν στρογγυλά! μέ τρεις κομψούς πόδας έ των ϊπτανται πτηνά, {είκ 4). Ή τράπεζα είς τήν
χοντας τό σχήμα κνήμηςλέοντος, φέροντας είςτό δποίαν άνήκε τό άβάκιον τούτο ήτο άναμφιάκρον κεφαλήν ζφου, λέοντος, πάνθηρος, γυπός, ή βόλως έπιπλον πολυτελείας, δλίγον κατάλληλον,
καίάνθρωπίνην κεφαλήν.'Ωραίον δείγμα παρου διά τήν λεπτεπίλεπτον έργασίαν της καί τό
σιάζει ή παρεντιθεμένη είκών, (άρ. 3 ) ή όμοιότης εύθραυστον τής ύλης έξ ής ήτο, διά καθημε
ρινήν χρήσιν* ή κάτοχός της, υπερήφανος δι’
τής οποίας με τούς ιερούς τρίποδας τού θεού
τών Δελφών τής έδωκε τό δνομα Δελφική. Π α έπιπλον τοιαύτης φύσεως, ενεκα τής σπανιόρουσιάζει κεφαλήν Σατύρου μέ μαλλιά καί γε τητος κατ έκείνην τήν εποχήν τού σχιστόλιθου,
νειάδα άκτένιστον, έξερχομένην άπό μίαν τρα θ ά τό επεριποιεΐτο βεβαίως πολύ.
Δέν συνέβαινεν όμως τό αύτό μέ τάς άλλας
χηλιάν φύλλων άκανθου, ή δποία καλύπτει
έπιτηδειότατα τό μέρος τής μεταβάσεως άπό τραπέζας, τών όποίων ό προορισμός ήτο έξότήν κνήμην τού λέοντος πρός τήν άνθρωπίνην χως χρήσιμος καί αί όποΐαι τοποθετούμενοι είς
τάς συνήθεις θέσεις έν τοϊς περιστηλίοις ύπεκεφαλήν.
βάσταξόν τά επιτραπέζια σκεύη. Είς τάς αύλάς
Ό κυκλοτερής δβας ύποβαστάζεται συνήθως
άπό άπλοΰν κυλινδρικόν κορμόν, ή άπό στή μιχρμάριναι ύδροθήκαι τετραγωνικού σχήματος
έρειόόμεναι έπί δύο μαρμάρινων ποδών, έχρη
λην λείαν ή ραβδωτήν.
σίμευον είς τάς διαφόρους άνάγκας τής οικο
"Εν μεγαλοπρεπές έκ σχιστόλιθου άβάκιον
τραπίξης είναι χπραγμένον μέ πλουσιωτάτην γενειακής ζωής. Ω σαύτως ταύτα ήδύναντο νά
έχουν άπλούστατα προορισμόν δλως διακοσμηδιακόσμησιν κατά τόν τρόπον τής ελληνι
στικής Ιποχής, δηλαδή μέ κεντρικός ζώνας τΐκόν καί νά συντελούν μάλλον είς τόν στολι
σμόν τών οικημάτων δπως τά παρόμοια μνημαιάνδρων, στεφάνους, φυλλώματα άκανθων,
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ΕΙχών 4.

μεΐα είς τα υπαίθρια (a tria ) και τούς κήπους
τής Πομπηίας.

**·

"Οταν Ινΰκτονε πολυάριθμον πήλινοι λύχνοι
έφώτιζον διά τοΰ άμυδροΰ φωτός των τάς κα
τοικίας. τής Διίλου, έκ των οποίων εύρέθησαν πάμπoλλou Τ ό σχήμα των είνε επίσης
κομψόν, πλουσία δε καί ποικίλη ή διακόσμησίς των. "Ενας έξ αυτών τών λύχνων παριστφ
τριήρη μέ τά εδώλια τών κωπηλατών τελευτώ·
σαν προς τά εμπρός είς κεφαλήν ζφου, προς
τά όπίσω είς άκροστόλιον. (είκ. 6).
Οί Θεοί έπίσης οίτινες έπροστάτευον τούς
κατοίκους τής Δήλου ήσαν εντός τών οίκημάτων
τό άντικείμενον οικογενειακής λατρείας. Π ρο
τών κογχών είς τάς όποιας ή σαν αί απεικο
νίσεις τών θεών, πλησίον τών ¿φιερωμένων
είς αυτούς βωμών, δ οικοδεσπότης εντός μικρών
θυμιατηρίων εύλαβώς εκαιε λίβανον. Τά θυμια
τήρια αυτά άλλα δρειχάλκινα, ή μαρμάρινα
καί άλλα πήλινα, εϊνε ώς επί το πολύ κομ
ψότατα.
Ά λλα μεταξύ τών πολυαρίθμων άντικειμέμένων τά όποια έχρησίμευον είς έπίπλωσιν
τών οικημάτων τής Δήλου, πλεΐστα ή σαν ανω
φελή. Τ ό περιπλέον δεν απείχε πολύ τού χρη
σίμου. 01 Δήλιοι χωρίς νά είνε άνθρωποι μέ
λεπτότατον καλλιτεχνικόν αίσθημα, διότι προ
παντός ήσαν Ιμποροι, ήγάπων όταν μετά τό

τέλος τών εργασιών των επέστρεφαν εΐς τήν
γαλήνην τοΰ οϊκου των, νά έπαναπμυουν τά
βλέμματά των επί ωραίων άντικειμένων τά
οποία συνεσώρευον Ιντός ιών οίκημάτων. προς
στολισμόν αύτών. Είς τά περιστύλια πολλάκις
¿τοποθετούν μαρμάρινα άγάλματα τά όποια
ή σαν απομιμήσεις έργων επιφανών τεχνητών.
’ Α,λλ’ δλοι δέν ήδύναντο νά έχουν μεγάλα άγάλματα καί οί όλιγώτερον εύποροι περιωρίζοντο
εις τήν άπόκτησιν μικρών άγαλματίων μαρμά
ρινων ή πήλινων τά δποια εβαφον διά ζωηρών
χρωμάτων διάνάφαίνωνταιώσείκατεσκευασμένα
από πολύτιμον ύλην. Πλήθος τοιούτων χρωμα
τιστών ειδωλίων εύρέθη είς την Δήλον καί τά
όποια δεν έχουν την λεπτήν τέχνην τών
έξοχων κορών τής Τανάγρας. Δέν δύναταί
τις πράγματι νά αίσθανθή ζωηρόν θαυμασμόν
έπί τή θέφ χονδροκομμένης 'Αφροδίτης, άναπαριστώσης γνωστοτάτην παράστασιν τής 'Ελ
ληνικής τέχνης. Ίσταμένη έπί τής μιας
κνήμης, τον αριστερόν
βραχίονα τεταμένον χάριν τής Ισορροπίας, άποσπφ μέ τό
δεξί της χέρι τους Ιμάντας τών σανδαλίων της.
Αί γραμμαί εΐνε βαρείας καί τό πρότυπον δεν
είνε καθόλου επιμελημένον. Ό έργάτης οστις
τό κατεσκεύασε, προσεπάθησε νά κάλυψη τά
ελαττώματα τοΰ έργου του διά τοΰ χρωματισμοΰ καί τών ελάχιστων λεπτομερειών.
* **

’ Ολίγον κατ’ ολίγον ήριθμήσαμεν σχεδόν
όλα τ’ αντικείμενα τά όποια άπετέλσυν τήν έπίπλωσιν τών οίκημάτων τής Δήλου. Ά ν α μ φ ιβόλως υπάρχουν καί πολλά άλλα ακόμη τοιούτου είδους αντικείμενα τά όποια παραλείπω
ώς έκ τής μονοτονίας' ούχ ήττον ήξιζε τόν
κόπον νά τ’ άναφέρη τις. Ά λ λ α τώρα δπου
γνωρίζόμεν είς ποιον περιβάλλον εζων οί κά
τοικοι τής Δήλου εντός τών οίκημάτων των δς
προσπαθήσωμεν νά τούς γνωρίσωμεν, τή βοηθείφ τών. άντικειμένων πού περιήλθον είς γνώσιν μας, είς τήν ιδιωτικήν των ζωήν καί είς
τάς καθημερινάς των Ενασχολήσεις.
Ούδεμία άμφιβολία ότι ό καθρέπτης αυ
τός τοΰ οποίου μένει έν τεμάχιον μόνον, ά·
νήκεν είς κομψήν τινα κυρίαν τής Δήλου. Ό
νΕρως γυμνός κάθηται Ιπι ενός βράχου. Τ ό
ύφασμα πού σχηματίζει τάς πτυχώσεις δεικνύει
τήν χάριν και τήν καλλονήν τοΰ νεαρού αύτοδ
σώματος. "Ισ ω ς ύπήρξεν ό μόνος έμπιστος φί
λος τών ερωτικών ρεμβασμών εκείνης ήτις
εκαθρεπτίζετο είς τό λεϊον τοΰ ορειχάλκου, καταστραφέν σήμερον. Προσήλονεν ίσως είς τήν
κόμην της ή Δηλία αΰτη, τάς ωραίας ταύτας
καρφίδας τάς έξ ορειχάλκου, άργύρου ή χρυσού
ών ή κεφαλή φέρει κομψόν κόσμημα, μία δέ
καρπόν ροιας. (είκ. 6).
Είς τά αντικείμενα τοΰ καλλωπισμού τών
γυναικών τής Δήλου άνήκουν άκόμη καί κυτία
όστέινα μέ ψιμμύθιον, πόρπαι, σπαθίδες, έν μια
λέξε,ι'πάν ότι έχρησίμευεν είς τάς γυναίκας τοΰ
πάλαι καιρού. Μήπως πάλιν είςγυναικεΐον δάκτυ
λον δέν ανήκει αυτός ό χρυσούς δακτύλιος έπί τοΰ
οποίου είνε άνηρτημένος ό Άρποκράτης ό Θεός
τής σιωπής καί οστις ¿προστάτευε τόν φέροντα
αύτόν έναντίον πάσ»|ς βασκανίας; (είκ. 7).

’ Επίσης ό εύθυ
μος κόσμος τών
παιδιών μάς άφησε
τι έκ τών παιγνιδίων του. "Οπως
τά σύγχρονα παιδία ωσαύτως καί
τάέλληνόπουλατής
Δήλου ήγάπων νά
παίζουν «τά σπί
τια » καί οί γονείς
των διά νά θέλ
γουν την φαντα—/ —
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δαν συχνά μικροσκοπικά έπιπλα ή άλλα διά
φορα οίκιακής χρήσεως άντικεΐμενα έκ μολύβδου.
’Ασφαλώς είς ένα παιδάκι τής Δήλου ανήκει
εύρεθέν μολύβδινον μαγειρεΐον τό όποιον περι
λαμβάνει τραπέζας, δισκάρια καί μίαν οίνοχόην.
Τ ά παιδιά έπαιζον επίσης ώς καί οί μεγάλοι
καί τούς άστραγάλους παιγνίδι πολύ διαδεδο·
μένον είς τήν άρχαιότητα. Δύο παΐκται άπηθανάτισαντό παιγνίδι των είςτόν τοίχον οίκίαςτινός.
Δημήτριος:
[Τ ]υ φ λ [ό ]ς ουδέ
Βλέπει ούδέν
Π α ί[ζ ]ω ν άσ·
τράγάλοΰς.
*Έ κ[λε]ψ ε ( ? ) αύτφ
Έ ρμίας άσ[τρ]αγάλους
Λεγ...αύτφ —
— (Έ ρ ίμ ία ς —
Καί αυτά είνε άκόμη χαραγμένα εδώ κ’ έκεΐ
έπί τών μαρμάρινων πεζοδρομίων, τών οικη
μάτων, τραπεζών έκ διαφόρων παιγνιδιών ιών
όποιων συχνά είνε δύσκολον νά βεβαιώση τις
τήν ταυτότητα προς τά περιγραφόμενα ύπό
άρχαίων συγγραφέων.
**%
Α ί γυναίκες τής Δήλου ήσχολοΰντο μέ
τούς καλλωπισμούς των. Τά παιδία διεσκέδαζον
μέχά παιγνίδια τής ηλικίας των. ’ Αλλ’ οί άνδρες
τί έχαμνον; Πλεΐστοι τών Δηλίων κατεγίνοντο
είς την άλιείαν. Ά λλα δέν ήτο μόνον ή θάλασσα
πού τούς έπρομήθευε έν άφθονία τά όνομαστά
ψάρια. Ή Ιερά λίμνη έπίσης ήτις σήμερον άπεξηράνθη κατά τρία τέταρτα, είς τήν άρχαιό
τητα ήτο πλήρης ιχθύων. 'Η αλιεία ένηργεϊτο
προς όφελος τοΰ ναού. Πλεΐστα άγκιστρα έξ
ορειχάλκου διαφόρων σχημάτων βεβαιόνουν
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κινα καί μολύβδινα πάσης αξίας. ’ Επίσης καί
πολλά μέτρα διά τα ποτά, Αύτά τά τελευταία
έχουν τό σχήμα μαρμαρίνης τραπέζης έσκαμμένης είς τήν έπιφάνειαν διά μιθς ή πολλών κοι
λοτήτων περιτριγυρισμένων δι’ υψηλών χειλέων.
’Εντός των κοιλοτήτων τούτων ήσαν τοποθε
τημένα άγγεϊα μετάλλινα έν εΐδει μέτρων καί
τά όποια έξηφανίσθησαν. Ό πωλητής έγέμιζε
μέ ρευστόν τό άγγεΐον τό άνταποκρινόμενον
μέ ιό μέτρον τό ζητούμενον άπό τον αγοραστήν,
δι’ οπής δέ ερρεε τό ρευστόν είς άγγεΐον τιθέμενον υποκάτω.
Τ ά τοιαΰτα ευρήματα είναι τοσοΰτον πολυά
ριθμα ώστε μαρτυροΰσιν έπαρκώς διά τ ό μέγα
εμπόριον τής νήσου, δπερ γνωρίζομεν έκ των
συγγραφέων.
•* *

ΕΙκών β.
τήν δραστηριότητα των Δηλίων άλιέων. Μέ δρειχαλκίνας βελόνας έπλεκον τά δίχτυα των ή έρραπτον τά πανιά των λέμβων των.
Έ ν τουτοις προ παντός άλλου οϊ. Δήλιοι
ήσαν έμποροι. Α ί μεγάλαι άποθήκαι των και
σήμερον ακόμη παρατηρούνται κατά μήκος τής
παραλίας προς Νότον καί Βορραν τού Ιεροί».
Τά καπηλεία των κατακλύζουν τήν οδόν τον
Θεάτρου, τήν μακράν αύτήν αρτηρίαν δπου ή
κυκλοφορία ήτο αδιάκοπος και ή οποία αρχίζει
άπό τής παραλίας καί φθάνει μέχρι των κλιτυων τού λόφου δπου είνε τό θέατρον. Τ ά μαγαζεία «ύτά «ίνε μικρά καί σκοτεινά φωτιζό
μενα μόνον άπό τήν θυραν, εύρύτατα άνοιγμένην, καί τά οποία παρουσιάζουν τον τύπον
δλων των μαγαζείων τής ’ Ανατολής. Είνε κενά
τώρα καί δεν δυνάμεθα νά μαντεύσωμεν τό
είδος των Ιμπορευμάτων των. ’ Αλλά δργανα
τινά τά δποΐα έχρησιμοποίουν οί πωληταί εις
τό έμπόριόν των Ιφθασαν μέχρις ημών. Είνε
ζυγαριαΐ ρωμαϊκού τύπου, βάρη λίθινα όρειχάλ-

Έπετύχαμεν είς αδτάς τάς όλίγας σελίδας νά
πάρουσιάσωμεν ποιον είνε τό άληθές ενδιαφέ
ρον δλων αυτών των άντικειμένων, συχνότατα
χονδροειδών καί τά όποια έν τψ συνόλφ των
μάς επιτρέπουν ν ’ άναπαραστήσωμεν είς τάς
λεπτομερείας το)ν τήν ζωήν των 'Ελλήνων τής
Δήλου; Δεν τολμώμεν νά κολακευόίμεθα περί
τούτου. Έ ν τουτοις βεβαιούμεν μίαν φ ο 
ράν επί πλέον δτι χάρις είς τά ευρήμα
τα ταϋτα δυνάμεθα
νά έχωμεν άληθή
γνώσιν τής πάλαι
ζωής, τήν οποίαν
δεν δύνανται νά μάς
δώσουν ούτε αί με·
λέται έπι τής θρη
σκευτικής άρχιτεκτυνικήςσύτε ή σπουδή
τής άρχαίας πλαστι
κής μέ τά απειρο
πληθή της μνημεία.
Είκών 7.

W . DEONNA
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ό Μάιος τού 1233Η χο "Ενας
δρόμος τής Φλωρεί'τίας Ιπλεεν είς
μίαν φωτεινήν θάλασσαν κάτω άπό τον λαμ
πρόν ήλιον τής άνοίξεως. Ό άήρ δροσερός 1πνεε είς τήν γαλανήν διαύγειαν τον ουρανού.
Ά π ό των υψωμάτων άντήχει τό φτμα τών πτη
νών και άπό τούς κήπους έφθανε ό ελαφρός
ψίθυρος τών δένδρων.

Κατά διαλείμματα επανέπιπτεν πέριξ μία
ύπνηλή σιγή, γεμάτη άπό την μαγευτικήν γλυκύτητα τής άνοίξεως.
Ενίοτε έπερνοΰσε τόν δρόμον ενας καλόγηρος, έν εύσεβεϊ καταννξει, μέ τάς χείρας
εσταυρωμένα; επί τού στήθους καί τό άσπρον
σκοινί, πού τού περιέβαλλε τήν μέσην, έκ τού
οποίου εκρέματο τ ό κομβολόγιον. Έπερνούσεν

ή αύστηρά κατατομή τού μοναχού ωσάν. σκιά,
καί αί λευκαί περιστεραί έφευγον άγεληδόν επί
τού γείσου τών οικιών καί Ιπετοΰσαν τόσον
ήσυχοι καί σιωπηλαΐ ώς νά μή ήθελον νά τα
ράξουν τήν άνάπαυσιν τής πόλεως, ή οποία
έλικνίζετο είς ένα γλυκύ άνοιξιάτικον δνειρον.
’ Απέναντι τής οικίας τού Φόλκου Πορτινάρη, εις τό μέσον τής οδού Κόρσου, ιστατο
ενας νεανίσκος υψηλός. Έ φόρει μαΰρον έν
δυμα κομψόν, δπως εκείνην τήν έποχήν, έσυνείθιζον υϊ θαμώνες τών πανεπιστημίων.
Ό νεανίσκος έφαίνετο ώς νά έπερίμενε κά
ποιον. Έστέκετο άκίνητος ώς άγαλμα καί είχε
προσηλώσει τό βλέμμα έπάνω είς ένα θάμνον
πλημμυρισμένον άπό ευώδη τριαντάφυλλα. Βρα
δέως, μέ γυρμένην κεφαλήν, ενας άνθρωπος
ώριμου ήλικίας, φέρων τό μαΰρον ένδυμα τών
πατρικίων, Ιπλησίασε τόν νεανίσκον. Έκράτει
είς τήν δεξιάν ένα φύλλον καί έφαίνετο άναγινώσκων. Έ στάθη πρό τού νεανίσκου καί τόν
έκύιταξε προσεκτικώς μέ μελαγχολικόν μειδία
μα, άλλ’ έκείνος δεν τόν είδε, διότι άφηρη μέ
νος παρετήρει τήν άνθισμένην ροδωνιάν, βυ
θισμένος είς μακρυνόν δνειρον. . ."Οταν έστρεψε
τούς οφθαλμούς και τόν είδε, Ιπλησίασε προς
αυτόν καί άπλώσας τό χέρι του προς τό φύλ
λον, άνεφώνησε :
— Γουΐδο μου!
— Μην εξάπτεσαι έτσι, Δουράντε! — άπήντησεν ό Γουΐδος άνυψώνων τό χαρτί ύπεράνω
τής κεφαλής του, μήν Ιξάπτεσαι έτσι.
— Τό ξέρεις, μέ φλέγει ή έπιθυμία. . .
— Φυσικά ! Οί έρωτευμένοι φλέγονται πάν
τοτε άπό τόν πόθον.
— Μέ είρωνεύσαι;
— Όχι, φίλε μου, άλλά αμφιβάλλω αν ή
άπόκρισις μου ήμπορή νά σέ Ικανοποίηση.
Ό σ ο ν διά τήν άγάπην, έγώ έχω διαφορετικός
ιδέας άπό σέ καί άπό τόν Κίνον.
— Ό Δάντης τού Μαϊάνο, τόν διέκοψεν δ
φίλος, τόν ξέρω καλά. Ά λλά δόσε μου, σέ παρα
καλώ Ικεϊνο τό χαρτί. Βλέπεις πόσον επιθυμώ
τήν άπάντησίν σου’ λάβε έν τούτοις. . .(καί
Ιξήγαγε κάτι εκ τού θυλακίου του) λάβε τήν
άπάντησίν τού Δάντη τού Μαϊάνο. Αυτός δμιλεΐ περί τού έρωτος μέ προσβλητικόν τρόπον,
αί βλέψεις του είναι τόσον χαμηλαΐ καί στεναί
όσον ό δρίζων τής ψυχής του. Δόσε με τώρα
λοιπόν τήν άπόκρισίν σου ! Ά λ λ ά ό Γουΐδος
Καβαλκάντης 1 έκράτει δυνατά είς τάς χείρας
1 ‘ Ο Καβαλκάτης ήχο φλωρεντινός φιλόσοφος καί

του τό χαρτί. Τό μειδίαμά του Ιχάθη εντελώς.
"Ενας ίσκιος μελαγχολίας Ιφάνη έπίτού προσώ
που του.
— Πίστεψέ μου, Δουράντη, καί ή ίδική μου
άπόκρισις δέν θά είναι τής άρεσκείας σου. Π ό
σοι είς αυτόν τόν κόσμον είναι «πιστοί είς τόν
έρ ω τα !». Καθένας σκέπτεται διαφορετικά επί
τού αισθήματος της άγάπης! Διά τόν Δάντην
είναι ένα κουτόν καί άσήμαντον παιγνίδι πά
θους, δι’ έσέ είναι μία θερμή περιπέτεια τής
ψυχής καί έγώ τά παρατηρώ μέ τόν οφθαλ
μόν τής ψυχράς σκέψεως. Δι’ έμέ ύψηλότερος
σκοπός τού έρωτος είναι ή φιλοσοφία. Αύτη
είναι ή γλυκεία δύναμις πού μέ άλυσσοδένει. . .
Άλλά ποϊος αραγε έξ δλων ήμών στηρίζεται
έπι τού αληθούς;
— Τήν άπόκρισίν σου, Γουΐδο, τήν άπόκρι
σίν σου θέλω νά δια βά σω !
Α κ ριβώ ς καθ’ ήν στιγμήν δ Γουΐδος ένε·
χείριζεν είς τόν άνυπόμονον φίλον του τήν ποθουμένην άπάντησίν είς τό σονέττον αύτοΰ,
ήνοιξεν ή θύρα τού κήπου τής οικίας Πορτινάρη.
Δύο ήλικιωμέναι κυρίαι μέ μετάξινα ενδύ
ματα καί αύστηράν τού προσώπου τήν έκφρασιν έξήλθον συντροφευμέναι άπό μίαν χαριτωμένην κόρην, εύκίνητον, ένδεδυμένην λευκήν
στολήν.
ΟΙ δύο φίλοι άπεσύρθησαν κατά μέρος μέ
μίαν βαθείαν ύπόκλισιν. Αί δύο γυναίκες μό
λις κατεδέχθησαν ν’ άπαντήσουν είς τόν χαιρε
τισμόν των, άλλά ή κόρη έκυψε-τήν ώραίαν
κεφαλήν καί τό πρόσωπόν της έπορφυρώθη
τόσον ώστε πρός στιγμήν τήν έκαμε νά όμοιάση μέ τό λαμπρότερον ρόδον. Μέ δειλίαν
άνασήκωσε πρός στιγμήν τά βαθυγάλανα μά
τια της, καί ύστερα έξηκολούθησε τόν δρόμον
της άνάμεσα είς τάς δύο μελανειμονούσα; γραίας.
— Π όσο είναι ταπεινή ή κόρη κ° ευγενική!
έψιθύρισεν δ φίλος τού Γουΐδου Καβαλκάντη.
Μία άπειρος αγάπη έλαμπύριζεν είς τά μάτια
του, ένα σέβας καί θαυμασμός δποΰ έξωμοιοΰτο πρός λατρείαν.
Ό Γουΐδος ώριμώτερος παρά δ φίλος του
καί κύριος εαυτού, έβλήθη βαθέως Ιξίσου. Καί
στηρίζων τό ένα του χέρι έπάνω είς τόν ώμον
τού νέου, έπανέλαβε μέ θλιβερόν τόνον τάς τε
λευταίας λέξεις ενός σονέττου του :
ποιητή; καί φίλος τού Δάντη. "Εγραψε σονέττα καί
φδάς θεωρούμενα; ώς κείμενα γλώσσης. Ό Δάντης
είς τήν Vita N o v a τόν άποκαλεί πρώτον τών φίλων
του καί τόν έκτιμφ πολύ ώς ποιητήν. Άπέύανε έν
Φλωρβντίφ κατά τό 1300.
Σημ. Μεταφρ.
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— Σου λέγει στην ψυχήν « άναστέναζε άδιάκοπα». Και ευθύς έξηφανίσθη εις ένα δρομίσκον πλάγιον.
Ό Δουράντης έμεινε σιωπηλός είς ιήν θεσιν ίου, καί είχεν ακόμη ¿στραμμένα τά βλέμ
ματα είς τον παραδείσιον δρόμον. Ά λαφροπατούσε σαν άγγελος «τό ώμορφο πλάσμα το
λευκοενδυμένο» και ώμοίαζε μέ ενα κρίνον
μέσα είς τά τεφρά στελέχη ξηρών βούρλων.
Εκείνη είχεν ένα βάδισμα ρυθμισμένο και
είικίνητο καί έφαίνειο είς τον νέον ωσάν δλη
ή άνοιξιάτικη Ικείνη άνθισις της φύσεως, 8λαι α ! άρχαιότητες τής πόλεως, αί ευωδίαι καί
ή πλημμύρα του φωτός ήνοϋντο καί έσχημάτιζον μίαν φανταστικήν στεφάνην έκ τής όποιας
έξήρχετο έκείνη μειδιώσα, με Ιλαφρώς πορφυρωμένον πρόσωπον, με δφθαλμούς βαθεϊς πλή
ρεις συγκινήσεις ¡τού είς τό βάθος των έφεγγε
μία ιλαρά άκτίς εδσπλαγχνίας καί θείας άγάπης.
Την στιγμήν εκείνην άντήχησαν οί κώδω
νες τής πλησίον Μητροπόλεως. Μία άγέλτ| πε
ριστερών δειλών έπέταξεν έκ τής γής καί περί-,
έβαλεν, πρός στιγμήν, ωσάν νεφέλη τήν κεφα
λήν τής κόρης. Τ ό πτερωτόν συγνεφον επέταξε
•ψηλά όταν ή νέα έπέρασε τον ουδόν τής εκ
κλησίας, τού οποίου οί λίθοι θά Ιρρίγησαν §ξ
ηδονής.
— E c c e D e u s fo r t io r m e, q u i v en ien s
dom in a b itu r m ihi, έψιθύρισεν ó Δάντης Ά λ ν
γιέρης ωσάν μέσα είς δνειρον.
— *Α ! μεσσέρ Δουράντη, άντήχησε μία φωνή
θπισθέν του, τίνος ποιήματος άναζητάτε τήν
ρίμαν ;
Ό έρωτηθείς εσίράφη μέ άνήσυχην ταχύ
τητα δπως ¿κείνος τόν οποίον Ιξυπνοΰν άποτόμως άπό βαθύν ύπνον. ’Απέναντι του ϊστατο
ένας νέος, τέλειος τύπος φιλάρεσκου έκείνης τής
έποχής. Είς τό Ινα χέρι έκράτει μίαν ανθοδέ
σμην, άπό τής πλευράς του έκρέματο δι’ άργυροστίκτου ζώνης ή σπάθη του.
— Σ έ καλό σου, μεσσέρ Σ ίμ ω ν δεν ζητώ τήν
ρίμαν, ποτέ μου δεν συνηθίζω να τήν άναζητώ.
"Ερχεται άπρόσκλητος, πίστεψό με, καί αχι πάν
τοτε μόνη.
— Ά ! δλοι γνωρίζουν τήν υπερηφάνειαν
σας. 'Εξ άλλου δέν είναι τούτο άληθές. ”Η κουσα νά λέγουν δτι συχνά αγρυπνείτε μίαν
νύκτα όλόκληρον πρό ενός μόνον σονέττου.
— Δυνατόν. Αυτό δέν είναι δλη ή αλήθεια.
’Αγρυπνώ μίαν ολόκληρον νύκτα άλλά εμπρός
είς έν σονέττον τελειωμένον ή δ η . . .
— Τελειωμένον ήδη ; Αυτό ας τδ καταλάβη

δποιος θέλει εγώ δέν τό εννοώ. Μίαν φοράν
πού έγράφη, έγράφη. . . μοΰ φαίνεται. Τί άλλο
λοιπόν; Έ γ ώ , σάς εξομολογούμαι, διά νά κάμω
ένα σονέττον μονομιάς αύτούσιον, δέν θά έ
φτανε δλη μου ή ζωή.
— Έ ! μεσσέρ Σίμων, σάς πιστεύω, άπήντησεν & Λάντης μέ έλαφράν ειρωνείαν. Διά
τούτο άκριβώς ό δρόμος τού καθενός διαφέρει.
— ’Αλήθεια. Έ σεΐς μένετε εδώ δια νά συν
θέσετε ρίμες, ενώ έγώ είμαι επιφορτισμένος νά
περιμείνω τήν Βεατρίκην καί νά τήν συνο
δεύσω είς τόν οίκον μετά τήν λειτουργίαν.’ Αλλά
έχω ακόμη καιρόν νά κάμω ενα γύρον είς τήν
πλατείαν πριν νά πάγω είς τήν είσοδον τής
Ικκλησίας. Έ δ ώ είναι υλη δΓ ένα <|σμα, δέν
σάς φαίνεται, μεσσέρ Ά λιγιέρη;
— Έσεΐς, εσείς είσθε επιφορτισμένος; Καί
παρά τίνος ·,

— Ά π ό τήν κόρην τήν ίδιαν τοΰ Φόλκου
Πορτινάρη, πού μου Ιδωσε τήν ομολογίαν τής
νύμφης, μεσσέρ τροβαδούρε- καί τώρα πηγαίνω
νά την συναντήσω ώς μελλόνυμφος, ώς ευτυ
χισμένος μελλόνυμφος. Χαΐρε . Καί δταν εύρης
τήν ρίμαν ένθυμήσου με I . .
Ό Δάντης δέν τόν ήκουε πλέον.
Τού εφάνη πέριξ του δτιήπλούτο ενα άπει
ρον σκοτεινόν πέλαγος πού ¿πλημμύριζε καί
έπνιγε τήν ψυχήν, Τοΰ Ιφανη οτι αντήχησε εΓ
νας βουβός βρυχηθμός ώς νά έβυθίζετο ή γή,
ώ ς νά ΰπεχώρει κάτωθεν των ποδιών του· "Ω,
ας τόν κατέτρωγεν ή γή, δς τόν έρροφούσε, δς
τόν Ισυρεν είς τούς βαθεϊς κόλπους της! Ά λλα
ή γή ή το σκληρά καί δσπλαγχνος καί δέν τό
έκαμε. Τό πάν έμεινεν ακίνητον δπως πρώτα.
Τά δένδρα Ιψιθύριζον πανηγυρικώς πλήρη μυ
στηρίου, τάρόδα Ιπεδείκνυον τήν έρυθράν καλ
λονήν των καί αί περιστεραί έπέτών άπό τό
πλατύ γεΐσον τών οικιών δπως πρώτα. Ό αήρ
ήτο διαυγής καί ευώδης, άλλα είς τήν καρδίαν
του είχεν άπλωθή τό σκοτάδι είς τήν ψυχήν
του άνοιξε μία άβυσσος αίωνίας θλίψεως.
"Εμεινεν Ιπί μακρόν έκεϊ, άκίνητος, συστρέφων, μέ νευρικά κινήματα τών χειρών, τήν άπάντησιν, τήν οποίαν άκόμη δέν άνέγνωσε· Τί
τόν Ινδιέφερε τώρα πλέον δι’ έκείνην τήν άπάντησιν, τήν τόσον προσδοκωμένην πρίν; Μία
άλλη άπάντησις τού ήλθεν, ή οποία αντηχεί
άκόμη είς τά ώ τα του ώ ς κεραυνός. .
Βήματα πλησιάζοντα, φωναί καί γέλωτες
τόν έσυραν άπό τό θλιβερόν του δνειρον.
ΤΗ το ή κόρη. Είχε τελειώσει τήν προσευχήν
της καί έπέστρεφεν έκ της Μητροπόλεως. Έ π έ-

στρεφε, άκτινοβόλος μέσα είς τό λευκόν της έν
δυμα, μόνη αύτήν τήν φοράν καί δχι άνάμεσα είς
τάς δυο μαύρας γυναίκας. Προεπορεύετο με
ρικά βήματα, και είς τό πλευρόν τήςέπορευετο
υπερήφανος εκείνος 0 Σίμων δέΒάρδι, ό όποιος,
δλίγον πρότερον είχεν ομιλήσει είς τόν ποιη
τήν. 'Ωμίλουν χαμηλή φωνή καί Ικείνη Ικράιει
εις τό χέρι της τήν άνθοδέσμην καί έμειδία μέ
γλυκύτητα άφραστον. Α ί γηραιαί κυρίαι ήκολούθουν μέ μεγαλοπρεπή σοβαρότητα καί έφλέγοντο υπό μητρικής υπερηφάνειας.
Τό νεαρόν ζεύγος ¿πλησίαζε πάντοτε περισ
σότερον. Ή συνομιλία των καθίστατο ευκρινής
καί ό γέλως των άντήχει άργυρόηχος.
Ό Δάντης ήθελε νά φύγη, αλλά δέν ήδύνατο. Τού ελέιπον αί δυνάμεις και έξ άλλου
ήτο πολύ αργά.
— Τί ευτυχία νά σάς συντροφεύω, έψιθύριζεν ό Σίμων, είναι άληθινή τύχη πού δέν ειμ·
ποροΰσα νά τήν πληρώσω ούτε μέ τήν ίδιαν
ζωήν μ ου!
— Έ γ ώ δέν γνωρίζω, έπρόσθεσε ή νεάνις,
δν αυτό είναι τέτοια τύχη ώστε νά γίνεται τό
σος λόγος.
— Θέλετε νά σάς τό άποδείξω; διεκήρυξεν
ό νεανίας μέ τόνον προκλήσεως.
— Εύκολον είναι νά λογίζεται κανείς ευτυ
χής οταν εν τή ζωή τό πάν μειδιρ — είπεν έ
κείνη καί ό ποιητής ήσθάνετο είς τήν φωνήν
της νά τρεμουλιάζη ένα δάκρυ — άλλα είς τήν
ευτυχίαν μας ας στρέφωμεν τήν σκέψιν καί
πρός τούς στερουμένους. Είναι αυτό πράξις εύγενής και μεγάλη, κύριε.
— “Εγώ δέν σάς εννοώ. . . ποιον άλλον πρέ
πει νά σκέπτομαι έ γ ώ ;
ΕΙχον φθάσει πρό τής ροδωνιάς καί έστάθησαν μίαν στιγμήν.
— ’ Εκείνους πού πάσχουν, εκείνους πού πά
σχουν . . . είπεν έκείνη σιγαλά.
Πρίν άκόμη δυνηθϋ νά μαντεύση ό Σίμων
δέ Βάρδι τί ένόει ή κόρη, έκυψεν έκείνη καί
αφού έκοψε τό ώραιότερον ρόδον τής ροδωνιάς
τό προσέφερεν είς τόν ποιητήν μέ χαμηλωμένα
βλέφαρα, μέ μίαν άπειρον γλυκύτητα.
Έ σιώπησαν άμφότεροι.
Έκείνη μετά τής συνοδείας της είσήλθεν εις
τόν οίκον. Ό Δάντης έμεινε μόνος έπί τής πλα
τείας, έφερεν είς τά χείλη τό λαμπρόν όλοπόρφυρον ρόδον, τό κατασταθέν ίερόν δι’ αυτόν
έκ τού βλέμματος έκείνης είς τό όποιον έλαμπεν ένα δάκρυ θείας άγάπης καί άπειρου εύσπλαγχνίας. Έ π ί μακρόν άκόμη έμεινεν ό νέος

Δάντης Άλιγιέρης απέναντι τής' οικίας τοΰ
Φόλκου Πορτινάρη. Παρετήρει προσηλωμένος
τό ρόδον, μή δυνάμενος ν’ άποσύρη τά βλέμ
ματα, κατ’ άρχάς δίχως' νά σκέπτεται, κυριευό
μενος άπό άπειρον πάθος.
’ Ολίγον κατ’ δλίγον ήρχισε νά διακρίνη τό
σχήμα, τό περίγραμμα τού ρόδου, είδε τήν χαριτωμένην όψιν τών πλαγίων φύλλων πού έκι·
νούντο Ιλαφρώς μόλις συγκροτούμενα. Καί ένφ
τά παρετήρει μέ τούς δφθαλμούς τής έξημμένης φαντασίας του, τοΰ έφάνη οτι τά φύλλα
έκεΐνα έπιπτον, έν βιαίρ στροφή, κάτω, κάτω είς
τό βάθος. Ή σκοτεινή διάθεσις τής ψυχής του
έπενήργησεν μέ μαγικήν διαβολικήν δύναμιν
έπ’ αύτοϋ. Τό ρόδον έξηφανίσθη έκ τών βλεμ
μάτων του. "Εμειναν μόνον τά καταπίπτοντα
φύλλα, τά στροβιλιζόμενα πρός μίαν τρομεράν
άγνωστον άβυσσον χωρίς βάθος. "Ε να δραμα
πρός στιγμήν τού παρεπλάνησε τήν φαντα
σίαν. Είδε ένα άπειρομέγεθες βάραθρον τής
κολάσεως, διανοιγόμενον κάτωθεν τού ρόδου,
ένα τόπον αιωνίων βασάνων, μίαν εικόνα ευ
κρινή δμοίαν μέ τήν κόλασιν, έκείνην ή δποία
έβρεμε είς τό βάθος τής καρδίας του και τόν
έπλήγωνε μέ χίλια βάσανα.
Τά δάκρυά του θερμά έπιπτον επάνω είς τό
ρόδον.
Τά δάκρυά του Ιστάλαζον ώς πρωινή δρό
σος, ευεργετική καί εξαγνιστική. Ά νάμεσα είς
τά δάκρυα τού Ιφάνη πρός στιγμήν δτι τό
φλεγόμενον ρόδον ώχρίασε, έλαμψε μέ μίαν
διαυγάζουσαν λευκότητα καί ηύξανε, ηΰξανε
είς γιγάντιον σχήμα μέχρις ου έγινε τό ρό
δον τού ύπερτάτου ουρανού, έκαστον φύλλον
τού όποιου προσωποποιεί τόν θρόνον ένός ά
γιου, καί τό κέντρον του είναι ένας φλογερός
στρόβιλος οπου κάθεται έπί θρόνου ή Α γάπη
πού κινεί τούς αστέρας. . .καί Ιδού εγείρεται
δρθία καί, μέ τό μειδίαμα είς τά χείλη κινείται
πρός αυτόν τό «ώραίον λευκοενδυμένον πλά
σμα» ή μαγευτική μορφή τής Βεατρίκης. Κρα
τεί είς τό χέρι της μίαν στεφάνην έκ δάφνης
πού τό κάθε φύλλον της είν’ έν’ αστέρι. Καί
είς εκείνο τό άπειρον διάστημα άντηχεΐ, καθώς
ροή νερού καθαροφλοισβίστου, ή φωνή μυριά
δων στρατιών αγγέλων: "Αγιος! άγιος! άγιος!
ώσανν.ά! αλληλούια!
Μέ παράφορον κίνημα ό Δάντης Άλιγιέρης
έφερεν είς τά χείλη του τό ρόδον. Μέσα είς τον
νούν του ήσθάνθη έκπηγάζουσαν τήν πρώτην
ιδέαν τοΰ θεοτικού ποιήματος πού τόν άνύψωσεν ύπεράνω τής άνθρωπίνης άθλιόιητος
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καί τόν ¿παρηγόρησε δ1(* ϊ(*ζ συμφ 0.
ράς τής καρδίας καί την προδοσίαν τής πατρίδος.

Ό ζωγράφος έκεΐνος ήτο δ Γιόττο Κ
JA R O SL A V V R C H L IC K Y

Ό Δώντης δέν άντελήφθη δτι κατάτήν στιγμην εκείνην, ?νας νέος ζωγράφος, Ινώ Ιδκχβαινεν Ικεΐ πλησίον, Ιστάθη διά νά δεχθή καί ν’
άποτυπώση είς τήν ψυχήν ίου τήν ύπέροχον
εικόνα τοΰ ποιητοΰ, ϊνα τήν μεταδώση κατόπιν
εις τάς Ιπερχομένας γενεάς.
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Γω ττο υπηρξεν ό πρώτος μέγας ζωγράφος τής
Ιταλίας. Εγεννηθη κατά τό 1276 είς τό Κόλλε πλη
σίον τοΟ Βεσπινιάνο, υίός πτωχού χωρικού. Είς βραχύ
ύΜΗπημα χρονου απέκτησε μεγάλην φήμην καί εΓδοξα^ * 1 « * ψιλός «ού Δάντη καί άπέθανε κατά τό
Ιόόύ Την στιγμήν ταύτυν τοΰ δράματος τού Δάντη
άπεικονισεν είς μίαν εικόνα του.
Σημ. Μετ
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Λ Ο Γ Ο Ι ΚΑΙ Α Ν Τ ΙΛ Ο ΓΟ Ι
Καλοχαιριναί καταχρήσεις
Π Ο Θ Ε Τ Ω δ η είς δλα τά πράγματα υπάρχουν δρια, τά όποια είνε επικίνδυνον νά ύπερβαίνη κα
νένας. Μόνον δτι τά δρια αΰτά δεν είνε πάντοτε εύ·
διάκριτα, τόσον ώστε δια πολλά πράγματα νά Ιχωμεν
τήν ιδέαν δτι υπάρχουν. Έ τ σ ι πολυ συχνά άκουμε
δτι ό δείνα έπαράφαγε καί τόν ¿πείραξε τό στομάχι
του, δτι ό τάδε παραπίνει καί ζαλίζεται, δτι δ άλλος
παραπερπατεί καί δτι ό άλλος προσθέτει τήν πρόσθεσιν παρά είς πολλάς πράξεις τής ζωής του. ’Αλλά
ποτέ μου δέν ακόυσα δτι έ τάδε παραβλέπει. Καί τό
νά βλέπη κανείς μέ τό παραπάνω είνε καί αΰτό μία
κατάχρησις. ή οποία δέν βλάπτει μόνον τό αισθητή
ριον τής όράσεως — Ιπί τέλους αύταί αί αισθήσεις μας
χατήντησε νά συνειθίσουν εις μερικός καταχρήσεις —
άλλά καί αΰτό τό ταλαίπωρον ψυχικόν στομάχι, πού
παραφορτώνεται μέ τόσον ύπερβολικά καί ανόμοια
ύλικά.
Έ χ ω τήν ιδέαν δτι οί "Ελληνες καί ΐδαιτέρως οι
Αθηναίοι είνε άπό τούς μεγαλυτέρους καταχραστάς
τής όράσεως καί δτι τό καλοκαίρι ιδίως είνε ή έποχή,
πού ή κατάχρησις αύτή προσλαμβάνει διαστάσεις επί
φοβους. Ό θ ε ό ς εδωκε τόν ήλιον ώρισμένας ώρας
είς τό στερέωμα, διά νά βλέπουν ot άνθρωποι καί
διά νά βλέπουν πράγματα άπλά καί «ορισμένα τόν ούρανόν, τήν γην, τήν θάλασσαν καί τούς ¿μοίους των.
"Επειτα απλώνει τό σκοτάδι είς τήν γην. ώ ς νά λέγη
είς τά πλάσματά του: «’ Αρκετά είδατε διά σήμερον.
Σάς φθάνουν». Ό άνθρωπος όμως άνεκάλυψε τό πΰρ
— π^ώτη πράξις τής ανθρώπινης μεγαλοωυΐας κατά
τήν εκφρασιν τού Γκουρμόν — εκαμε φώς ιδικόν του,
άλλο τόσον έντονον ώς τόν ήλιον, κ’ έδιπλασίασε τάς
ώρας τής ημέρας, μέχρι καταργήσεως τής νυκτός.
Καί αύτό διά νά εχη τήν εΰχαρίστησιν νά βλέπη, νά
βλέπη διαρκώς άκόμη καί τήν ώραν πού ό θεός τού
τό άπηγόρευσε.
'Ο ’ Αθηναίος είνε ό μεγαλύτερος καταχραστής, είς
τήν κακήν αΰτήν συνήθειαν. ’Αφού βλέπη δλην τήν
ημέραν, έννοεί νά βλέπη καί δλην τήν νύκτα. “Οταν
συναντήσετε Ινα Ά θηναίον είς τούς δρόμους, είμπορείτε νά είσθε βέβαιος ότι πηγαίνει νά ΐδή κάτι. Π η 
γαίνει νά Ιδή τά πυροτεχνήματα, τόν κινηματογράφον,
τό θέατρον, τόν καραγκιόζην, τήν ταραντέλλαν, τόν
Ζύπ, τά Πολιτάκια, τήν μουσικήν— καί αΰτήν τήν
βλέπει άκόμα— τούς θεατός τών θεαμάτων αΰτών καί
χίλια δυό πράγματα άκόμα. "Ολο καί βλέπει. Καί όταν
γυρίση, κατά τάς μικράς ώρας είς τό σπίτι, μέ τό στο
μάχι τής ψυχής του φορτωμένον άπό τά πλέον δύσπε
πτα υλικά, άποκοιμάται ένα άγριον ύπνον καί ξανα
βλέπει παλιν όλ’ αΰτά τά πράγματα είς τ’ δνειρόν
του. Λέν ήξεύρω τώρα ποιας άκριβώς ψυχικάς βλάβας είμπορεί νά προκαλέση δευτεροπαθώς δλη αύτή
ή καθημερινή δυσπεψία. Πολύ φοβούμαι δμως δτι ή
ήλιθιότης είνε ένα άπο τά πλέον βέβαια άποτελέσματά
της, μέ τόν καιρόν. 'Ο μακαρίτης Όδυσσεύς, ό όποιος
«πολλών ανθρώπων είδεν άστεα καί νόον έγνω·. Ιβασανίσθη δλην του τήν ζωήν του διά νά τό κατορθώση- Έ άν τά εβλεπεν δμως δλα ενα βράδυ, είς τόν
κινηματογράφον, είς τό θέατρον καί εις δλα τά άλλα
άθηνακά θεάματα, καί μάλιστα ύπό τό ήλεκτρικόν
φώς, είμαι βέβαιος δτι όχι μόνον δέν θ ά ¿γνώριζε τόν

Τ

«νόον» των, άλλ’ ασφαλώς θ ά εχανε καί τόν ίδικόν
του «νόον». Ε κ εί κα θ’ όλας τάς προβλέψεις βαδίζουν
καί οί ’Αθηναίοι. Καί άν λάβ ωμεν ύπ’ δψιν δτι είς τήν
κατάχρησιν αΰτήν σύρονται άκόμη καί δλα τά άνήλικα πλασματα, διά τά όποια εκαμεν ό θεός τόν ύπνον
— άνήλικα μέ μαύρα καί μέ άσπρα μαλλιά— ή πρόγνωσις άρχίζει νά γίνεται «Απελπιστική διά τό μέλλον
τοΰ έθνους.
Έννοώ πολύ καλά δτι ό άλκοολισμός αύτός τής
δράσεως δέν είνε μία συνήθεια πού είμπορεί νά κοπή
μέ τό μαχαίρι καί οτι τά ηλεκτρικά φώτα, οί κινη
ματογράφοι καί τά θεαματα δέν είμποροϋν νά καταρ·
γηθοΰν. Καί δμως ύπάρχει καί Ιδώ μία ύγιεινή, πού
οσοι θέλουν ειμπορούν νά τήν άκολουθήσουν, καί ή
υγιεινή αύτή δέν είνε μόνον ή τυφλομύγα. ‘ Υπάρχουν
μερικά θεάματα, πού δχι μόνον δέν κουράζουν, δχι
μόνον δέν καλλιεργούν τήν ήλιθιότητα, άλλά καί είνε
τά μόνα πού έπαναφέρουν τήν έσωτερικήν τάξιν του
άνθρωπίνου έγκεφάλου.Είνε ό ούρανός, ή θάλασσα, τά
δένδρα, ή χλόη, τά βουνά- Είς τάς έξοχός, όπου δέν
φθάνουν οί κινηματογράφοι, είμπορεί νά τά εύρη κα
θένας δλ’ αΰτά καί νά ταπολαύση. Δι’ δσσυς δέν είμπορούν νά επιτύχουν τήν δίαιταν αύτήν, υπάρχει καί
ένα άλλο μέσον : Ν ά Ιρωτευθοΰν. Είς τήν περίστασιν
αύτήν, δσον καί δν ζοΰν περικυκλωμένοι από θεάματα,
είνε βέβαιον δτι. δέν θ ά βλέπουν παρά ενα μόνον
πράγμα: τό εΐδωλον τής αγάπης των. Καί τότε είνε
τό ίδιον ώς νά βλέπουν t«yv ούρανόν, τήν θάλασσαν,
τήν χλόην καί τά βουνά. ’Εάν ή πρόγνωσίς μου ύπήρξεν άμείλικτος, η θεραπευτική μου είνε εύκολος,
αγαθή καί συμπαθητική.
Π . Νβ.
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Ι Σ τάς δέκα δκτώ σελίδας τής είσαγωγής αύτοϋ
ό κ. Περικλής Άργυρόπουλος άπαντφ είς τήν διατνπωθεΐσαν πρό διετίας υπό στρατιωτικού άρθρογράφου έν τή έφημερίδι ’ Εστία (φυλ. 13ης, 21ης, 22ας καί
23ης Δ)βρίου 1905 ετου;) γνώμην δτι τά Ινδιαφέροντα
τόν 'Ελληνισμόν ζητήματα θ ά λυθώσι δι’ άγώνος άπο·
κλειστικώς τού κατα γήν στρατού έν Μακεδονίφ*
κλείει δέ τήν εισαγωγήν αύτού ό συγγραφεύς μέ τό
•συμπέρασμα δτι δέν πρέπει τό Κράτος νά προβαίνη
είς παραγγελίας οργάνων πολέμου διά τε τόν κατά
γήν και κατά θάλασσαν στρατόν πριν ή διά τής συζητήσεως τών θεμάτων, τά όποια άφορώσιν είς τήν
πολεμικήν παρασκευήν καί τήν έν τφ μέλλοντι πολε
μικήν ενέργειαν του έθνους, καθορισθώσιν αί λεπτομέρειαι τών γενικών γραμμών τής συνδυασμένης
ένεργείας τών δύο πολεμικών κλάδων.
Έ ν τή εισαγωγή αί ίδέαι τού συγγραφέως περιστρέ
φονται περί Ινα κυρίως άξονα : τήν «Απόλυτον προτίμησιν τής ιδέας τής ένισχύσεως τών ναυτικών δυνά
μεων τής χώρας Ιν σχέσει πρός τάς στρατιωτικός,
ας δέν θεωρεί άριθμητικώς έπαρκείς, όπως άντεπεξέλθωσι κατά τών αντιπάλων τοΰ Ελληνισμού έν
μέλλοντι πολέμφ, έάν κατ’ αύτόν ήθελε μάλιστα προ-
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Ν το χ λ ίο υ ς Κ α ξ ά ζ η
τιμηθή ή^Ιπίλυσις ιώ ν διαφορών ημών πρός τά
αντίπαλα έθνη δι’ άγώνος μόνου κατά γήν. ’Α π ό τής
κεντρικής δέ ταύτης ιδέας άναχω ρώ ν— ή έπί τή ς
οποίας οο'ζήτησις δεν εϊνε άντιχείμενον τής παρούσης
άναλύσεω ς— ό συγγραφεύς εισέρχεται είς τό κύριον
τής μελέτης αυτού θ έ μ α διαιρών ταύτην είς δύο δια
κεκριμένα μέρη.
Είς πρώτον μέρος, μετά εκτενή μελέτην περί ιών
έπιτευχθεισών σύν τφ χρόνψ προόδων είς τήν βιομη
χανίαν τή ς κατασκευής τώ ν πλακών θ ω ρ α κ ίσ εω ς ιώ ν
πλοίων έκ παραλλήλου πρός τήν αύξουσαν ¿λονέν
δύναμιν τού πυροβολικού, ό συγγραφεύς παρέχει πλη
ροφορίας περί τού τουρκικού ναυτικού καί τής συντελουμένης άνακαινίσεως αύτού. Π αρά τάς πληροφ ο
ρίας δέ ταύτας, ας δηλοΐ ότι έ| ιδιωτικής πηγής
εσχε,^ παραθέτει άρκετά χαρακτηριστικήν περιγραφήν
τοΰ^ ήμετέρου οτόλου, δν συγκρίνει πρός τον τουρ
κικόν, άπό άπόψεως κυρίως τή ς ισχύος τού π υροβο
λικού τών συγκρινομένων στόλων, καί καταλήγει είς
τό άλλως πρό πολλού άχρι τοΰδε έκ συζητήσεων έξαχθέν συμπέρασμα, δτι ό στόλος ήμών με τό απηρ
χαιωμένου ήδη βραδύ πυροβολικόν του καί τά λοιπά
έλαττώματα, τά άφορώντα είς τήν σνγκέντρωσιν τού
βαρέως πυροβολικού, τό δλως άπροφύλακτον τού ελα
φρού καί τήν κακήν τών σκαφών θωράκισιν δέν εΐνε
τοιοϊιτος «ώστε τό Κ ράτος νό στηρίζη τάς ελπίδας
καί τήν άσφάλειαν αύτού επί τής ύπαρχούσης ναυτι
κής πολεμικής δυνάμεως».
Α ί πληροφορίαι δμ ω ς τού κ. Γ1. Α . αί άφορώσαι τήν
άνακαίνισιν καί άνασύνταξιν τού τουρκικού στόλου εΐνε
κατά τήν γνώμην μου, στηριζομένην εις άτομικήν άντίληψιν, ύπερβολικαί είς άκρον Μ έ τήν άντίρρησιν δμως
ταύτην δεν εννοώ δτι ήδύναντο νά μεταβληθώσι τά έκ
τής μελέτης τού ήμετέρου στόλου προκύπτοντα συμ
περάσματα, κ α θ’ δσον εΐνε άναμφισβήτητον δτι ό ήμέτερος έκ θ ω ρη κ τώ ν στόλος, ώ ς σήμερον έχει, παρου
σιάζει μειονεκτήματα, άτινα δεν εΐνε επιτετραμμένου νά
παρίδωμεν άσχέτως πρός τήν κατάστασιν τού πολεμ.
ναυτικού τών μελλόντων άντιπάλων μας· ώ ς Ιπίσης
αλ η θές εΐνε δτι ο ί κολοσσαίοι πόροι τής γείτονος αύτοκρατορίας, θ ά ήδύναντο νά συντελέσωσιν έν καιρφ
καταλλήλως διατιθέμενοι είς τήν σύμπηξιν στόλου,
δυναμένου νά θ εω ρ η θ ή ώ ς δύναμις |ν τή ανατολική
τή ς Μεσογείου λεκάνης, υπό τήν αόστηρώς απόλυτον
προυπόθεσιν τής βελτιώυεως τού ποιοΰ τού έπιβαίνοντος προσωπικού. "Ωστε τά συμπεράσματα τού κ.
Π . Α . τά άφορώντα είς τόν ήμέτερον στόλον εΐνε
ακριβέστατα, άσχέτως πρός πάσαν σύγκρισιν αύτού
πρός τόν σημερινόν ή τόν μέλλοντα στόλον τών γει
τόνων μας. [Ιροκειμένου όμω ς είδικώτερον περί τής
αξίας τού στόλου αύτών δύναμαι νά βεβαιώ σω τόν κ.
Π . Α . δτι τών μέν ναυπηγουμένων ή σχεδιαζόμενων
νά ναυπιιγηθώσι πλοίων ή άναγγελία θ ά έξακολουθή
στερεοτύπως έπαναλαμβανομένη έφ’ δσον έν τή γείτονι αύτοκρατορίφ κρατούσιν αί γνωστοί παλαιοί μέ
θο δ ο ι, τών δέ έπισκευασθέντων ήδη ώ ς καί τών ναυπηγηθέντων πλοίων αί μηχαναί εύρίσκονται αποσυν
τεθειμένοι καί παραλελυμέναι.
; Τό δέ προσωπικόν τού στόλου των γειτόνων ήμώ ν
εύρίσκεται έν τοιαύτη καταστάσει ώστε ή έκπαίδευσις
πεντήκοντα ή καί εκατόν άξιωματικών δέν δύναται τό
παράπαν νά συντέλεση είς βελτίωσιν αύτού, κ α θ ’ δ σον ή κατάστασίς του δφείλεται τό μέν εις τήν παν
τελή ελλενψιν ναυτικού πνεύματος τού λαού, τό δέ είς
αίτια μή δυνάμενα νά Ιπ ηρεασθώ σι π οσώ ς έκ τής έκ παιδεύσεως δεκάδων τινων κατωτέρων άξιωματικών,
’ Α σχέτω ς όμω ς πρός πάσαν σύγκρισιν ήμών πρός
τούς γείτονας, τά περί τού οτόλου ήμ ώ ν συμπεράσματα
τού κ. I I- Α . τά πασίγνωστα άλλως τε, εΐνε ορθότατα.
■ Προβαίνε^ι κατόπιν ό κ. Α . είς τήν σπουδήν τών
στοιχείων, άτι να δέον ν’ άποτελέσουν τήν βάσιν ναυ

τικού προγράμματος καλώς μελετημένου. Τ ά άποκομισθέντα πορίσματα έκ τής τελευταίας κατά τήν άπω
.ανατολήν μεγάλης ουρράξεως δέν εΐνε ξέν α πρός τόν
συγγραφέα. Α ί δέ δημοσιίυθεϊσαι προσφάτως εργασίαι
τού άντιπλοιάρχου D a v e lu y , τού βουλευτοΰ καί είσηγητού τού ναυτικού προϋπολογισμού τής Γαλλίας
C h a rle s B o s καί άλλων, παρέσχον είς αύτόν τά ασφα
λέστερα πορίσματα διά τάς θεμελιώδεις ιδιότητας, τάς
όποιας πρέπει νά Ιχη τό πολεμικόν πλοΧον τού μέλ
λοντος, ‘ ϊ ϊ Ιδέα μάλιστα ή ς τήν σημασίαν, μετά θ ά ρ 
ρους επαινετού αίρει δ κ. Π . Α δσον άφορφ τό ζή τημα
τού νά προτιμηθή ή ναυπήγησις νέων σκαφών άντί
τής ματαίας δαπάνης τ ή ς μετασκευής τών ύπαρχόντων,
δέΐ’ ήτο δυνατόν ή νά προκύψη έκ τών συμπερασμά
τω ν τού τελευταίου πολέμου, κ α θ ' δσον οίαδήποτε
μετασκευή εΐνε ανίκανος ν ’ άπαλλάξη τά θ ω ρ η κ ά μας
τών άπό κατασκευής θεμελιω δώ ν Ιλαττω μάτω ν αύτών.
Ό τύπος δ μ ω ς τού θωρηκτοϋ σκάφους τόν οποίον
δ κ. Π . Α προτείνει διά τόν καταρτισμόν τού μέλ
λοντος ή μ ώ ν στόλου, προκύψας έκ προχειροτάτης τροποποιήσεως τού π ροταθέντος ύπό τού C h a rle s B o s
τύπου θω ρηκ τοϋ πλοίου 18000 τόνων, δέν νομίζομεν
δτι εΐνε δυνατόν άπολύτως έν τή εφαρμογή νά π α ρουσιάζη τά αύτά πλεονεκτήματα πρός τό πρωτότυ
πον. Α ί έν σελ. 152 τού έργου τού κ. Π . Α . παρεχόμεναι «άναλογίαι τώ ν βαρώ ν τών διαφόρων στοιχείων
θωρηκτοϋ εκτοπίσματος 8 0 0 0 τόνων», προτεινομένου
ύπ’ αύτού, δέν είνε φρονούμεν άπολύτως εφαρμόσιμοι,
εΐμή διά τό^ πρωτότυπον τού C h a r le s B o s τών 18000
τόνων, δι’ δ καί. ύπελογίσθησαν ύπό διαφόρων ναυ
πηγών επί τή βάσει τής προδιαγραφής τώ ν ιδιοτήτων,
άς ό Γάλλος βουλευτής προτείνει διά τό νέον πλοϊον,
το προκύπτον έκ τή ς σπουδής τών διδαγμάτων τού
τελευταίου ναυτικού πολέμου.
Ε ίς τό δεύτερον μέρος τή ς μελέτης αύτού δ κ. II.
Α . άσχολεΧται είς γενικώτερα θ έμ α τα στρατηγίας καί
ταχτικής άφορώντα τόν κατά θάλασσαν πόλεμον. Π α 
ραθέτει^ περιγραφήν τής ναυμαχίας τής T s o u - s h i m a
έκ τού έργου τού άντιπλοιάρχου D a v e lu y , επίσης μ ε
λέτην ελιγμού τίνος μάχης προταθέντος ύπό τού ανθυ
ποπλοιάρχου κ. I . Θεοφανίδσυ, άλλά μή είσέτι δοκιμασθέντος ύπό εφαρμογής, καί κλείει τήν μελέτην του
μ έ σπουδήν περί της δράσεως τού στόλου ήμών έν τφ
Α ίγαίφ είς μέλλουσαν περίπτωσιν συρράξεως πρός τήν
όμορον επικράτειαν.
Ά σ χ έ τ ω ς πρός τήν ορ θό τη τα ένίων έκ τών συμπε
ρασμάτων τού σνγγραφέως ίδίφ τών άφ ορώντων είς
τήν μάλλον συμφέρουσαν έν μελλούση συρράξει διάθεσιν τών πολεμικών ήμών δυνάμεων τόσον κατά γην
δσον καί κατά θάλασσαν, ε ί ς τ ό βιβλίον τού κ . Π . Α .
δπερ δέον νά κριθή ώ ς προϊόν επιμελούς εκλογής
τώ ν γνωμών καί πορισμάτων τώ ν Γάλλων κριτικών
έπί τού τελευταίου ναυτικού πολέμου, δ έ ο ν ν ’ άναγνωρίσωμεν καί ίδιας τινάς άρετάς. Τονίζεται δΓ αύτού
ή ανάγκη τού καταρτισμού σχεδίου ένεργείας διά τό
ναυτικόν μας, ινα καταστή είς τό μέλλον ή δράσις
αύτού διάφ ορος ή κ ατά τό παρελθόν.
Ά ν δέ αί δι’ αύτού προτεινόμεναι στρατηγικοί
ίδέαι τής έν τφ μέλλοντι δράσεως ήμών άνά τό Α ί γαίον εΐνε συζητήσιμοι, δέν δύναται νά καταλογισθή
τούτο είς τό παθητικόν τού βιβλίου τού κ Π . Α κ α θ ’
οσον νομίζω δτι ό κύριος τού συγγραφέως σκοπός
εϊνε ή συζήτησις τώ ν τοιούτων ιδεών. Ά λ λ ω ς καί
μόνη ή ιδέα τής ναυπηγήσεως νέων σκαφών άντί τής
άσκοπου δαπάνης τής έπισκευής τώ ν θ ω ρη κ τώ ν μας,
κατά τό σύστημα τού έν τφ Κερατίψ κόλπφ ναυστάθ
μου, άρκεΐ νομίζω όπως κριθή ύπό τού ναυτικού κ ό σ 
μου, οΰχί ώ ς ό συγγραφεύς έν τφ προλόγψ του έξαιτεΐται μετ’ έπιεικείας. άλλά μετ’ έκτιμήσεως.
Μ ΙΧ Α Η Λ Γ Ο Υ Δ Α Σ
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Ι Σ τήν Ε λ λ ά δ α , όπου δλοι ομιλούν διά τό Μ ακε
δονικόν ζή τη μ α χωρίς δμω ς νά γνωρίζουν καί
κατά β ά θ ο ς τ ί είδους ζώ ο ν ή πράγμα εΐνε αύτό τό
πολυθρύλητον ζή τη μ α , διά πρώτην φοράν έκδίδεται
π αρ’ "Ελληνος συγγραφέως ένα τόσον δγκώδες βιβλίον
καί ύπό τήν έποψιν τή ς ΰλης καί ύπό τήν εποψιν τής
Αξίας. Συγγραφεύς του εΐνε δ κ . Κ α ζά ζη ς ό περισσότερον
παντός άλλου έγκύψας είς τά μακεδονικά πράγματα.
Τ ό έργον αύτό άναμφισβητήτως δύναται νά όνομ α σ θή εγκυκλοπαίδεια τή ς τε Μακεδονίας καί έν γένει
τού μακεδονικού ζη τήματος. Ά π ό τάς σελίδας του
περνφ ολόκληρος ή μακεδονική Ιστορία ά φ ’ δτου οί
Βούλγαροι άνεφάνησαν καί πάλιν έπί τής σκηνής τού
Α να τολ ικ ού ζη τήματος. "Ο λ α ι αί σκευωρίαν κ αί αί
μυθοπλαστίαν τή ς μεγάλης Πανσλαυίστικής Ε ταιρεία ς
εν συνδυασμφ μέ τόν χαρακτήρα τής βουλγαρικής
φυλής τής τόσον άρεσκομενης είς τά αιματηρά δρ ά
ματα. Ό λ η ή διπλωματική κίνησις έν σχέσει μέ τό
μακεδονικόν ζή τη μ α καί α ί βλέψεις Ικάστης τώ ν Μ .
Δυνάμεων, ιδίως οέ τώ ν πρωτοστατουσών είς τήν^ίιακανόνισιν αύτού Ρ ω σσίας καί Α υστρίας. Κ αί τό ού σιαστικώτερον μία τελείως άκριβής εθνολογική, εκ
παιδευτική καί έκκλησιαστική στατιστική τή ς χώρας
έπί τή βάσει επισήμων κειμένων προερχόμενων π αρ’
άνδρώνούδόλως συμπαθούντωντόνΈλληνισμόν τής χώ
ρας ώ ς έκεϊνα τού Γ κόλτς πασσά καί τού Χ ιλμή πασσά.
Κ α τά τήν γνώμην μ α ς τό εργον χρησιμώτατον διά
Α ν Ελληνισμόν, διά τόν όποιον είνε ώ ς αί ακτίνες
τού Ραϊντγεν, θ ά περικλεισθή έντός τού στενού δρίζοντος τής Ιλληνικής δημοσιότητος χωρίς νά έπιφέρη
τά προσδοκώμενα αποτελέσματα, άν δέν μεταφρασθή
τούλάχιοτον είς τέσσαρας εύρωπάίκάς γλώσσας Ή
τελεία γνώσις τού μακεδονικού ζητήμα.τος ύπό τών
Ε λλ ή ν ω ν εΐνε άναμφ ιβόλως άναγκαιοτάτη, άλλ’ ή λύσις αύτού δέν θ ά έπιτελεσθή είς τάς ’Α θή ν α ς. Καί
δυστυχώς ούτε είς τάς μακεδονικός δειράδας, άλλά
μέσα είς τά υπουργεία τών ’Ε ξω τερικώ ν τών εύρωπαϊκών κρατών δπου ή διπλωματία όργιάζει είς βά
ρος τού Ε λληνισμού.
Δ ιά ν ’ άνακοπούν κάπως τά όργια τής ευρωπαϊκής
διπλωματίας εΐνε άπολύτως έπάναγχες νά μ ορ φ ω θή
ή Κοινή Γνώ μη τής Ε υρώπης ήτις δέν είνε δπως είς
τήν πατρίδα μας φωνή βοώντος έν τή έρήμψ. Δ Γ αύ
τόν δέ τόν λόγον ή ‘ Εταιρεία τού Ε λληνισμού ήτις
άνέλαβε τήν Ικδοσιν ενός τοιούιου εθνωφελούς έρ
γου, θ ’ άφήσα αύτό πλέον ή ημιτελές άν δέν προβή
τό ταχύτερον εις τήν έκδοσιν αύτού είς τρ ε ϊς -τ έ σ σ α ρας εύρωπάίκάς γλώσσας δΓ ού καί μόνου τρόπου ή
εύρωπαϊκή Κοινή Γνώ μη θ ά έννοήση καί θ ά πεισθή π οια εΐνε. τά έλατήρια τών έν Μακεδονίφ δρώντων Βουλγάρων καί λοιπών άλλων εθνικοτήτων καί
τίνος είδους έλευθερωταί εΐνε οί περίεργοι αύτοί
έλευθερωταί τού εικοστού αίώνος.
Π Ε Τ Ρ Ο Σ Ζ Η Τ Ο Υ Ν ΙΑ Τ Π Σ
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Ρ Ο Σ άναζήτησιν τής Ό μ η ρ ικ ΰ ς Πύλου ό διευ
θυντής τής Γερμανικής Σ χολής κ. Δαΐρπφελδ μετέβη είς Τριφυλίαν μετά δύο Ιταίρων τή ς Σχολής,
δπου κατά τον Ό μ η ρ ο ν πρός Ν . τού ’ Αλφειού ϊκειτο
ή Πύλος τού Νέστορος· κατά δέ τόν Σ τρά βω νά οί δμηρικώτεροι έθετον ταύτην μεταξύ Σαμικοϋ >.αί Λ επρεου. Α υ τ ό θ ι ήμίσειαν ωραν πρός Ν . τ ή ς Ζαχάρω ς,

Π

κ ατά τήν θέσιν Φουρκαριό οί Γερμανοί αρχαιολόγοι
εδρον χωρικούς άφαιροΰντας λίθους· άκριβής δέ έ ξ έ τασις κατέδίιξε δτι πρόκειται περί παναρχαιοτάτων
τάφων κ α θ’ όσον μάλιστα καί έπί τών έγγύς λόφων
άπήντησαν μέγα π λή θος τεμαχίων προϊστορικών άγ·
γείων. Ό κ. Δαΐρπφελδ λαβών τήν άδειαν παρά τής
Κυβερνήσεως δοκιμαστικών άνασκαφών, άχρι τή ς ορι
στικής άπαλλοτριώσεως τού χώρου, άνέσκαψε μετά
τού κ . Κ άρο καί τών εταίρων τής Σ χολή ς Μύλλερ
καί Β έγε τόν μείζονα τών αύτόθι τάφων καί έκαμε
τάφρους έπί τής άκροπόλεως.
Ό τάφος ούτος είναι παρεμφερής κ α τά τε τό σχήμα
καί τήν κατασκευήν πρός τόν τού ΜενιδιοΟ καί Β α 
φείου, άλλά μείζων τούτων, εχων 12 μέτρων διάμε
τρον. Έ ν αύτφ εύρέθησαν πολλά τεμάχια μεγάλων,
μυκηναϊκών άγγείων, τεμάχια χρυσών κοσμημάτων
έν ο ίς βάτραχος χρυσούς) εκατοντάδες κτερισμάτων
ξ ήλεκτρου δακτυλιοειδών καί σφονδύλων, πολλά έλεφάντινα τεμάχια μετά κοσμημάτων, μικρά χαλκά, έτι
σίδηρους δακτύλιος, ώ ς έν Μυκήναις. Ε ν γένει τά
κτερίσματα τού τάφου τούτου είσί λίαν παρεμφερή
π ρός τά τού νεωτέρου κνωσσικοΰ μεγάρου.
Έ π ί τού λόφου εύρέθησαν ερείπια τή ς προϊστορι
κ ής άκροπόλεως. μέρος τού τείχους καί το ίχο ι οικο
δομήματος άποτελοΰντες δω μάτια μεγάλα καί μικρά,
έκτισμένα θ Γ υλικού όμοιου πρός τό τώ ν τάφων. Τ ά
αύτόθι εύρεθέντα αγγεία είναι μονόχρωμα (μέλανα ή
έρ υ θρ ά ) μετά χαρακτών κοσμημάτων, δπ ω ς είς τό
Ν ύδρι τής Λευκάδος, όλίγιστα δέ μυκηναϊκά. Ούτως
έχομεν, κατά τόν κ. Δαΐρπφελδ, έν μέν τφ μεγάρφ
άγγεϊα έγχώρια, έν δέ τοϊς τάφοις έπείσακτα. Ά λ λ α
τό μάλλον απρόοπτον τών αύτόθι εύρημάτων ήτο έξ
π ίθοι, περιέχοντες σύκα, πρώτον νυν άπαντώντα κατά
τούς άπωτάτους έκείνους χρόνους.
Ή κατασκευή τού αύτόθι μεγάρου είναι άπλουσ τέρα ή τών Μυκηνών καί τής Τύρινθος, τό δέ επί
χρισμα έκ πηλού καί ούχί έξ άσβέσιου , δπ ω ς είς τά
Α . ανάκτορα Τ ά ς διαφοράς ταύτας, ώ ς πρό πολλού
παρετήρησεν δ κ. Δαΐρπφελδ, γνωρίζει δ "Ο μηρος,
δστις τό μέν άνάκτορον τή ς Ιθά κ ης περιγράφει ά πλοΰν, τά δέ τής Σ π ά ρτη ς καί Σ χερίας, ώ ς πλουσιώτατα, άναφέρει δ ’ έν αύτοΐς τόν χρυσόν, τόν ήλεκτρον
καί τόν έλέφαντα.
"Α μ α τή άπαλλοτριώσει τού χώρου έν φ εύρέθησαν
ταύτα ό κ. Δαΐρπφελδ θ ά προβή είς τήν^ άνασκαφήν
καί τών δύο ετέρων τάφων, ώ ς καί τής άκροπόλεως,
δπερ θ εω ρ εί μετά θετικ ότητος, ώ ς τό αίπύ π τ ο λ ί ε θ ρ ο ν τού Ν έστορος.
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Ε Ε ! τ ί κατακλυσμός λαδιού, όχι φαγώσιμου,
πολλού γε καί δει, άλλά ζωγραφικού. Τ ό ρεύμα
έξογκόνεται κατ’ έτος καί, συλλογιζόμενος τό μέλλον,
κανείς φρικιφ πρό τής άκατασχέτου αύτής πλημμύ
ρ α ς Χ ω ρ ίς νά λογαριάσωμεν τάς μικράς έκθέσεις
πού άνοίγουν καί κλείνουν διαρκώς μέ έργα πολλάκις
εξαίρετα, άλλά σχετικώς εύάριθμα, είχαμεν έφέτος
τήν άνοιξιν τρία μεγάλα σαλόνια, όπ ω ς τά άποκαλοΰν
έδ ώ . Τ ό π ρώ τον, κατά χρόνον, τό τώ ν ’Α νεξαρτήτων
λεγόμενον, είχε, μέ συμπάθειο, 5363 εικόνας, ούτε
δλιγώτερον, ούτε περισσότερον π ροσθέσετε δέ δτι
κ α θ ώ ς πό όνομά τους δηλοϊ. ο ί ανεξάρτητοι αυτοί
ζυγό»' δέν ύποφέρουν, καί έχουν άπαλλάξη ¿αυτούς
τής κρίσεως ελλανοδικών άποτελοΰν σω ματεΐον, τού
όποιου τά μέλη εκθέτουν δλα, δτι τούς κατέβη, έκ
τού αριθμού δέ βλέπετε δτι τούς κατεβαίνουν πολλά,
και πολύ άνίσσυ αξίας· αν καί υπήρχαν μεταξύ τών
έκθεμάτων όχι ολίγα τής προκοπής, έχάνονπο μέσα
ίΐς τέτοιον ωκεανόν παραδοξογραφημάτων, ώ σ τε κ α-
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νείς, από τήν παραξάλην, δέν ήμποροΰσε τίποτε νά
διακρίνη' έβλεπε μόνον κάτι σχήματα τερατώ δη, κάτι
σώματα άπιστεύτου διαπλάσεως καί χρωματισμού, κάτι
δένδρα και φυτά μ ορφάζοντα ώσάν ινδάλματα νο σ η 
ρ ό ς φαντασίας καί έφευγε κερδίσας ενα δυνατόν π ο 
νοκέφαλον.
Κατόπιν, τήν 1δ ’Απριλίου άνοιξε ή έκθεσις της
Έ δ ν ιχ ή ς Κ αλλιτεχνικ ής ’ Ε τα ιρία ς, ή ποτέ επαναστα
τική, τώ ρ α δέ πολύ ήσυχη,, παρά πολύ κατά τήν
γνώμην τώ ν είδημόνων, καί έντελώς Ιπ ίσημος πλέον,
περιέχουσα καί αυτή περί τάς 2 0 0 0 εικόνας. Τ ά τοπεΐα κ α θώ ς πάντοτε κατέχουν προέχουσαν θέσιν. του
λάχιστον κατ’ αριθμόν, άλλα δεν παρουσιάζουν τί
ποτε τό έξέχον, έκτος ίσω ς μεγάλης συνθέσεως διακοσμητικής Δάσος καί θάλασσα ΰπό F r a n c is A u b u rtin .
Ό συνήθως άριστος τοπειογράφος C h . C o tte t. άποδίδων μέ τόσον βαθύ α ίσ θ η μ α τήν μελαγχολίαν της
Βρεττανίαςκαίτήνσκυθρωπότητατής βορείου’Ισπανίας
δέν φαίνεται τόσο καταλλήλως έμπνευσμένος άπό τό
ηδυπαθές θέλγητρον τής Βενετίας. Τ ό γυμνόν παίζει
ςιέτος μεγάλο μέρος εις τήν Έ & η κ ή ν διακρίνεται Ι
δίω ς διά τήν δροσιά του ένα μικρό «Ύ παιθρον» τού
παλαιμάχου ζωγράφ ου R o ll καί του αύτού «Τ ό χάδι
τού ήλιου». Ό Ε λ β ε τ ό ς ζω γράφ ος C h. G ir o n έκθέτει προσωπογραφίαν τού πατρός Υ α κ ίν θ ο υ τού αίρεσιάρχου των Π αλαιοκαθολικών, ολίγον σκληρόν καί
τραχεϊαν άλλα τόσον ζωντανήν καί αποπνέουσαν τήν
ειλικρίνειαν. Τ ά πρόσωπα τσΰ L a G a n d a r a πάντοτε
προσελκύουν τόν κόσμον, μάλιστα τά ς' ώ ραίας κυρίαις· είναι ό ζω γράφ ος τοϋ συρμού, καί αρέσει με
τό νοσηρόν του θέλγητρον, καί τήν ολίγον προσποιημένην χάριν τ ο ν ή ύπ’ αύτού προσωπογραφία τής
Κας d ’ A n n u n z io , τής ώραίας πρό καιρού έγκαταλειφθείσης ξα ν θ ή ς Ρ ωμαίας, ιδίως προσελκύει τό βλέμμα.
Ή «Θ εία λειτουργία» τού L n c ie n S im o n , παριστά
νει μέ α ίσθη μ α κ αί μέ δπέροχον έκτέλεσιν, σκηνήν
τή ς θρησκευτικής ζω ή ς, μεταξύ τών ευσεβών χωρι
κών τής Βρεττανίας. Ε ις τήν γλυπτικήν πολλά καλά
έργα· όριστικώς ή Γαλλία είνε ή |Λ0νη χώ ρα πού ζή
ακόμη ή γλυπτική. ‘ Ο R o d in κ α θ ώ ς πάντοτε έξασκεΐ
μεγάλην ελξιν έπί τού κοινού· ό « Ά ν θ ρ ω π ο ί β α δίζεονν,
είνε βεβαίως πολύ τεχνικόν έργον, άλλα δέν έννοώ
διατί νά τόν κάμη άκεφαλον ό καλλιτέχνης· δέν μ’ ά ρέσει αΰτή ή ιδέα τών καινούριων συντριμμάτων, καί
αν καί βεβαίως ή μέ τό σ ώ μ α διδομένη εκφρασις είνε
πολύ έντονος, δέν βλέπω κατά τι ή προσθήκη τής
κεφαλής θ ά τήν έβλαπτε· νομ ίζω ότι ο ί άρχαΐοι εί
χαν φθαση τήν τελειότητα, καί ότι αί κεφαλαί τών
αγαλμάτων των^ καθόλου δέν παρέβλαπταν ούτε ά φαιρούσαν τήν εκφρασιν πού δλον τό σ ώ μ α πρέπει νά
άποπνεη.
Ή Έ χ ύ ε α ι ς τών Γάλλων Κ α λ λ ιτεχνώ ν, ή πατριδρχις
αύτή τών έκθεσεων, κατήντησε νά μή διαφέρη πλέον
τώ ν νεωτέρων τη ς άδελφών, υ π οθέτω έπειδη εκείνοι
προσέγγισαν πρός αύτήν. Ό π ω ςδή π ο τε εφέτος μόλις
είνε άνεπαισθήτως πιό άκαδημαϊκή καί κλασική. Ύ πάρχουν μάλιστα εργα, ώ ς τού H e n r y M artin , τά δπ ο ια είνε άπό τά πιό ζω ντανά, τά πιό καινούρια, ώ ς
Ή Αγροτική σκηνή δίδουσα άλήδ^ιόνητον Ιντύπωσιν
τή ς φύσεως σφριγώσης ύπό τόν ήλιον, καί τό ποιη
τικόν καί μελαγχολικόν Λ υ κ ό φ ω ς , παριστάνον ποίμνιον
συσπειρονόμενον ύπό τό ίόχρουν φ ώ ς τή ς δύσεως,
π α ρά τήν μελαγχολικήν Ισπερινήν θάλασσαν. Μ εταξύ
τών κλασικωτέρων έργων νών οποίων ή τέχνη είνε
συμφωνοτέρα πρός τούς παλαιούς κανόνας διακρίνοντα ι μεταξύ πολλών, μέ πλεονεκτήματα διάφ ορα καί
άνισον άξίαν τρεις προσωπογραφίας ή τής ηθοποιού
C e r n y ύπό C a y r o n άποδίδουσαι δλην τήν πνεύματώδη χάριν τού πρωτοτύπου, καί ή τού Π ροέδρου
τής Δημοκρατίας ύπό τού διασήμου B o n n a t, είς τόν
δποΐον προσάπτουν δτι δέν έδιάλεξε τήν πιό έπιτυχη-

i

μένην εκφρασιν τού πρωτοτύπου άποδώσας υπέρ τό
δέον πιστά τήν έστερημένην έξάρσεως φυσιογνωμίαν
τού κ
F a llie re s· άλλά κυρίως άξια προσοχής είνε
προσωπογραφία ύπό K lo t s παριστώοτι νεαν κυρίαν μέ
ένδυμασίρν χορού, αξιόλογος διά τή ν ' έπιτυχίαν τής
έκφράσεως, τήν χάριν τής στάσεως, τήν αρμονίαν τών
χρωμάτων καί τώ ν γραμμών τού λευκού φορέματος
μέ ρόδινα κεντήματα, διά μέσου τού όποιου διαφαίνετα ι τό εύπλαστον νεανικόν σώμα.
Μεταξύ τώ ν μεγάλων συνθέσεων άξία παντός επαί
νου ή ύπό τού Ι ω σ ή φ B a il— μέ τόσην ειλικρίνειαν, μέ
τόσην αυθεντίαν καί τέχνην ζωγραφ ισμένη— ή παριστώσα έργαστήριον άσπρορρούχων εντός μοναστηριού·
δλη ή κλιμαξ τών λευκών παίζει καί πάλλεται ύπό
χρυσόχρουν φ ώ ς τό όποιον ζω ογονεί τάς πισιοτάτας
άναπαραστάσεις ήσύχων καί πρφων γυναικείων φυσιο
γνωμιών μλλων χυδαίων, άλλων ίδεωδώς λεπτών. Τ ό
εργον αύτό έμπνευσμένον άπό δλην τήν υψηλήν φυ
σικότητα τών μεγάλων Φλαμανδών τού παρελθόντος,
ήμπορεΐ νά θ εω ρ η θ ή ώ ς τό έξοχώτερον τών έφετεινών έκθεμάτω ν. ’ Α λλ ά μεταξύ τώ ν 2 0 0 0 άλλων, πολλά
είνε πού δείχνουν όχι κοινήν έπιτηδειότητα καί επι
μελή σπουδήν τής φύσεως· είνε δέ αναμφισβήτητοι·
δτι άν α ί ύψηλαί κορυφαί δέν είνε περισσότεραι παρά
άλλοτε, ό μέσος δρος τής τέχνης είνε ύψηλότερα ή
πρό πενήντα ή εξήντα χρόνων. ’Α λλά τό π λή θος τών
τεχνιτών καί τών έργων καταντά Απελπιστικόν άν δέν
ε&ρεθή δέ κανένας φραγμός, φ όβος είνε μήπως φέ
ρει τόν κόρον δταν πλέον δλοι οί τοίχοι σκεπασθούν
μέ ζωγραφ ιές μέτριες- άρά γε δέν θ ά άποζητήσωμεν
τό απλοϊκόν σ οβάτισ μ α; ’Α ρκεί νά ουλλογισθή κανείς
π ώ ς έξετέθησαν περί τάς 15,0 0 0 εργα, . διά νά τού
ελθγι ίλιγγος.
Ε ίς τόν μουσικόν κόσμον, κ α θώ ς στόν Ιδον αίώνα
μεταξύ τών όπαδών τού G lu c k και τώ ν Ιτ α λ ώ ν ,
άνάπτει ή Ιρις μεταξύ τών θαυμαστώ ν τή ς άναγεννηθείσης γαλλικής μουσικής καί τής εκ τοϋ Ηάγνερ
τρεφομένης γερμανικής. Ό μόνος ζώ ν γερμανός μου
σικός τής προκοπής, ό R ic h a rd S tr a u s s , άνεστά-,
τω σε τόν κόσμον μέ τήν Σ α λ ώ μ η ν του, τόσον διά τών
έπιβαλλόντως πολύπλοκων τής μουσικής συνθέσεων,
δσον καί διά τή ς εκλογής τού θεωρούμενου ώ ς σκαν
δαλώδους δράματος τό όποιον ό O s c a r W ild e εγραψεν έπί τής βιβλικής ύπ οθέοεω ς. Τ ό μουσικόν αύτό
δράμα έδόθη διά πρώτην φοράν πρό μιας έβδομάδος
καί δλοι δσοι καταλαβαίνουν ή προσποιούνται δτι
καταλαβαίνουν άπό μουσικήν, Ιγειναν άνάστατοι. Τό
ποίημα εύρεθη όμω ς μετριώτατον, ή μουσική δέ μ ’
δλην τήν ά λ η θώ ς καταπλήσσουσαν τέχνην τή ς π ροσ οργανώσεως εύρέθη γενικώς ώ ς άρκετά πτωχή τήν
εμπνευσιν, είδος Βάγνερ υπερβολικού καί φουσκω
μένου άλλά χωρίς τό δαι^ιόνιον πού όλα ζω ο γ ο 
νεί. Έ ξ άλλου, συγχρόνως, έπι ύποθέσεως τού M a e te r
lin c k δ γάλλος μουσουργός D u k a s εγραψε μουσικόν
δράμα τήν «Ά ρ ιά δ ν η ν καί τόν B a r b e -b l e u e » , όπου
ή πάλη τής ζειδώ ρου Ινεργείας πρός τήν σκλαβιάν
τή ς υποτακτικής συνήθειας συμβολίζεται μέσα είς τάς
π ροσπάθειας τή ς ’ Αριάδνης, τελευταίας συζύγου τού
B a r b e · b le u e νά ξαναφέρη πρός τό φ ώ ς τάς προτέρας του γυναίκας πού ζοΰν κλεισμέναι μέσα είς άνήλιον κρύπτην άλλ’ αύταί έλευθερούμεναι άπό τήν
Ά ρ ιάδνη ν δέν τολμούν νά τήν ακολουθήσουν, τήν ά ·
φήνουν νά φύγη ι»όνη καί έπαναπίπτουν είς τήν σ κ ο
τεινήν των έξουθενισιν. Έ π ί τοϋ υπερβολικά συμβο
λικού αύτοϋ θ έμ α τος ή μουσική τού κ . D u k a s , Ικαμε
θαύματα, διαχύσασα φ ώ ς καί νόημα καί α ίσθημα είς
δλας τάς λεπτομερείας, πότε ηδυπαθής, πότε ιδανική,
άπαλή ή βιαία. πάντοτε μετρημένη καί φυσική, άν
καί γνωρίζουσα νά μεταχειρίζεται δλα τά τελειότερα
διδόμενα τής νεωτέρας μουσικής τέχνης. "Ω στε εις

αύτήν τήν περίστασιν, κατά τήν γνώ μην τών περισ
σοτέρων είδημόνων, ή γαλλική τέχνη έφάνη νικήτρια.
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Ι Σ τό νέον θύμα πού έδέχθη τό χώ μα τής Μακε
δονίας, τόν Καπετάν Φούφαν, δ κ Κ ω στής Π α λα μάς εγραψε είς τήν Ά κ ρ ό π ο λ ιν τούς ωραίους αύτούς
στίχους.
Σ ε x la tv s τού χ λ ω ρ ό τ α τ ο υ Μ ο ν α ο ιη ρ ιο ν τά ηδόνια ,
a i διαΧαΧονν àjr τ ις κ ο ρ φ έ ς ά ίτοϊ μ α κ εδ ο νίτες.
ΣιγαΧ ύς, ή μ ερ ος καί ά γνός « . ’ ά νιρ ειοιμ ένος, «ο ί είχες
t ρια νιάφ νΧ λ ο σ τή ν δψ η σ ο ν κ ι άτσάλι σ τή ν κ α ρδιά σου.
κ ι’ ν ψ ώ ν ο α ο υ ν , ¿μ ο ρ φ ο νιέ , σα ν ένα κ νιταρίοοι,
π ο ύ τ ο ν σαλεύει τή ν κ ο ρ φ ή ε ν ά λ αφ ρο άγεράκι,
κ ι’ άτι τό ν κ ο ρ μ ό τ ο ν πλάθειαι τό δ υ ν α τό καράβι.
Σ τ ο ν τόπο πού σ χ ο τ ώ β η χ ε ς φ ύ τρ ω σ ε δ έ νδ ρ ο παίρνουν ·
tâv&ta ι ο ν ο ί νιές «αϊτούς βα& ειονς ώ ρ ιο ο το λ ίζο ν ν κ ό ρ φ ο υ ς,
χ ι " δσοι τοϋ τρώνε τούς κ α ρπ ού ς γίνονται παλληκάρια.

Υ Δ Ε Μ Ι Α αμφιβολία δτι οί Γάλλοι έξ όλων τών
άλλων λαών τής Εύρώπης μάς συμπαθούν περισ
σότερον καί δεικνύουν μάλιστα έμφανώς τήν συμπάθειάν των αύτήν πρός ημάς Τελευταίως μ έτή ν ίδρυσιν είς τό Π α ρ ίσ ι τού Συνδέσμου πρός προστασίαν
τών Ε λλ η ν ικ ώ ν Δικαίων, άποτελούμενον άπό τους I ξοχωτέρους Γάλλους φιλολόγους, έπιστήμονας καί πο
λιτικούς, ή συμπάθεια των πρός δ ,τι ‘ Ελληνικόν έκ δηλούται εμφαντικώτερονκαίσκοπιμώτερον η άλλοτε.
Έ ν τούτοις ή φιλία αύτη τών Ι'άλλω ν πρός τούς
“Ελληνας δέν είνε τωρινή. Χ ρονολογείται άπό χρόνου
μακροΰ. Ε ίς τήν φιλολογίαν ιδίως άπό τή ς εποχής
τώ ν ποιητών τή ς «Π λειάδος» πρωτοστατοΰντος τού
Ρονσάρ. Ά λ λ ’ είς τήν πολιτικήν άπό τά τέλη τού προπαρελθόντος «ίώ νος.
Τήν ιστορίαν τών πολιτικών τούτων σχέσεων μ ε
ταξύ Γάλλων και Ε λ λ ή ν ω ν εις τάς άρχάς τή ς Γ α λ 
λικής Έ π αναστάσεω ς μάς περιγράφει τό πρό ημε
ρών έκδοθέν βιβλιαράκι τού φίλου διευθυντού τού
« M o n d e H e llé n iq u e » κ. Σπυρίδωνος Π α π π ά ή «Γ α λ 
λία καί ή Ε λ λ ά ς είς τήν Ιποχήν τού D ir e cto ire » με
στόν άπό πληροφορίας ιστορικός ανεκδότους τάς
οποίας άνεϋρεν ερευνών τά αρχεία τού Υ π ου ργείου τών
’ Ε ξω τερικώ ν τής Γαλλίας.
Ο ί Γάλλοι είς τήν εποχήν τού D ir e c to ire είχον προσβληθή άπό αληθινήν έλληνοπάθειαν. Ή γεννωμένη
τότε δημοκρατία Ιζή τει όχι μόνον είς παλαιός ελλη
νικός δημοκρατίας τά πρότυπα τής Ιδικής της πορείας
άλλά καί αύτό τό γυναικείου ένδυμα άκόμη μετέβαλεν έπί τό έλληνικώτερον. Α ί τάσεις α ίτα ι ούδόλως
άπίθανον δτι είχον Ιπιδράσει καί έπί τού Ναπολέοντος, δστις έσκέπτετο τήν άπελευθέρωσιν τών Ε λ λ ή 
νων άπό τού όθωμανικού ζυγού, άφού μόνος του είς
τήν Α γ ία ν Ε λ έ ν η ν Ιλεγεν δτι «ή Ε λ λ ά ς άναμένει τόν
’ Ε λευθερωτήν τη ς».
Μ έ αύτό τό πνεύμα τής Ιστορικής έξελίξεως τ ή ς Έ λ ληνογαλλικής φιλίας είναι γραμμένον ολόκληρον τό
βιβλίον τού κ. Π αππ ά άπό τό ¿π οιον προσκτρ. κανείς
πλείστος ώφελίμους πληροφορίας τή ς εποχής εκείνης.
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Ζ.
Ν Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Ο Μ Ε Ν άπόσπασμα ενός χρονο
γραφήματος τού κ. Ξενοπούλου πού έδημοσίευσε
είς τό Ν έον " Α σ tu,
«“Οταν άπέθανεν ό Δημήτριος Βερναρδάκης τά
Π ανα& ήναια ανέθεσαν είς τόν υποφαινόμενον μίαν κρι
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τικήν έπί τού έργου του. Ό ύποφαινόμενος εγραψε
τήν ξητηθεϊσα ν κριτικήν ή όποία έδημοσιεύθη είς
δύο συνεχή φύλλα τώ ν Π ανα & η να ίω ν.
»Φαίνεται ό μ ω ς, δτι ο ί Μιτυληναίοι, ουμπολίται. φί
λοι καί θαυμαστοί τού Βερναρδάκη,— καί μόνον τάχα
ο ί Μ ιτυ ληνα ίοι; — έχουν Ιδέαν πολύ διαφορετικήν.
Ν ομίζουν δτι ή κριτική τώ ν μεγάλων άνδρών είνε α
σέβεια πρός τήν μνήμην τω ν, καί δτι δι’ αύτούς τά
φιλολογικά περιοδικά δέν έχουν τό δικαίωμα νά δη
μοσιεύουν παρά ένθουσιώδεις πανηγυρικούς. Δ ιά τούτο,
μόλις άνέγνωσαν τήν κριτικήν, εσπευοαν μερικοί μ’
επιδεικτικήν άγανάκτησιν νά έπιστρέψουν τά «Π αναθή να ια », ή δέ εφορεία τή ς Μιτυληναϊκής Λέσχης
«Ιΐρόοδος» συνελθοΰσα αμέσως, καί πιθανόν έκτάκ τω ς, συνέταξε σφοδράν διαμαρτυρίαν κατά τής άσεβείας τού περιοδικού καί τού κριτικού του «διερμηνεύουσαν καί τήν γνώμην τοϋ δήμου τής Μιτυλήνης».
« ‘ Η διαμαρτυρία αΰτή έδημοσιεύθη είς τήν « Η 
μερήσιον» τής Σμύρνης,— δέν γνω ρίζω άν έδημοσιεύθη
καί αλλού,— τήν άνέγνωσα μετά χαράς, καί είμαι είς
θέσιν νά μετρήσω τάς ύβρεις, τάς οποίας περιέχει.
Ε ίνε δσαι καί α ί λέξεις της. Ά λ λ ’ ίδού μερικαί, διότι
δλας θ ά ή το αδύνατον νά τά ς άναφέρω
«Είς τήν άπάντησιν αύτήν δ ύποφαινόμενος χαρα
κτηρίζεται ώ ς «κριτικός και
τή ς νεωτέρας
Ε λ λ ά δ ο ς αύτοχειροτόνητος,— Δόν Κ ιχώ της— α τά σ θα 
λος γλώ σσα — ά ν θ ρ ω π ο ς .. .φ υ ρ ά μ α τ ο ς— γνωστός έξ
εύτελών δημοσιευμάτω ν— φ θο νερ ό ς— κακεντρεχής—
ασεβής — άποτρόπαιος — μίσθαρνος — μελανωτής τοϋ
χάρτου— ‘ Η ρόστρατος τώ ν ελληνικών γραμμάτων»,
καί άλλα πολλά.
«Λ ίβελλος έκτοξευόμενος ύπό ολοκλήρου Δήμου
εναντίον
άνθρώπου
τών γραμμάτων,
ό
όποιος
ούτε ύβρισε, ούτε έπροπηλάκισεν, ούτε ήσέβησε, ούτε
κάν έδογμάτισε, άλλ’ άπλούστατα έμελέτησεν, έλογικεύθη καί συνεζήτησε,— είνε μοναδικόν φαινόμενον,
καί θ α ή το αληθινά άπελπιστικόν διά τήν πνευματι
κήν κατάστασιν τών όμοεθνώ ν μας, άν δέν έμαρτύρει
κάτι άλλο : Τ ήν αγάπην, τήν λατρείαν τών Μιτυληναίων πρός τήν μνήμην τού μεγάλου των Βερναρδάκη.
Τ ό αίσθη μ α αύτό, καί δταν άκόμη παραφέρη, περιποιεΐ τιμήν καί είνε άξιον σεβασμού.
«Φίλος μου καθηγητής Ικ Σμύρνης, μοϋ γ ρ ά φ ε ι:
«Σ α ς στέλλω τό χθεσινόν φύλλον τής «Η μ ερ ή σ ια ς»,
τό περιέχον τόν έκ Μιτυλήνης λίβελλον. “Ισ ω ς έχετε
περιέργειαν νά τόν άναγνώσετε, καίτοι ή το έντροπή
καί διά τήν Σμύρνην ή δημοσίευσίς του. Τ ό βέβαιον
δμω ς είνε δτι εν Σμύρνη τούλάχιστον, καί άπό πολ
λούς Μιτυληναίους άκόμη, έχαρακτηρίσθη ώ ς πολύ
πρόστυχον δημοσίευμα τής Λέσχης καί τοϋ Δ ήμου τό
έγγραφον».
«Ά κ ό μ η εύγλωττοτέρα είνε μία έκτενής έπιστολή,
τήν δποίαν Ιλ α β α εκ Π ειραιώ ς, παρά τού αγνώστου
μοι κ. Εύστρατίου Α . Βαρελτζίδου,Μ ιτυληναίου. Ί δ ο ύ
μερικά ά π ο σπ ά σ μ α τα :
»Θ έλ ω νά πιστεύσω. π ώ ς δ,τι έκαμαν, τό έκαμαν
είς στιγμάς μεγάλης θλίψ εως διά τήν άπώλειαν τού
σοφού Ε ρ η μ ίτο υ , καί επομένως μέ θολω μένην κ’ έπηρεασμένην τήν άντίληψίν των “Α λ λ ω ς θ ά ήτο φρι
χ τ ά απελπιστικόν διά τήν όνειροπολουμένην πνευμα
τικήν μας πρόοδον, νά θεσπ ισθή τοιαύτη πολεμική,
καί μάλιστα άπό νέους, όπότε ασφαλώς καί τό κάτι
πού γίνεται καί τό περισσότερον πού υποφώσκει, θ ’
άποθάνρ άπό μαρασμόν, πνιγμένον μέσα είς τήν ψευ
τιάν και άπό τόν φόβον τού έλευθέρου άέρος καί τήν
έλλειψιν άληθινής ζω ή ς ».

Αύτοκράτωρ τή ς Γερμανίας, ό δαιμόνιος Κ άίζερ,
6 όποιος δι’ δλα φροντίζει καί δι’ δλα προνοεΐ.
ώμίλησε πρό τινων «τώ ν έπί τη ενκαιρίρ κάποιας
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ίο ρτή ς ψιλαρμονικοΰ συλλόγου, διά τήν σπουδαιότη τα τών λαϊκών τραγουδούν, καί Ιξέφ ρασε ιή ν επι
θυμίαν του όπως προτιμώσι ταΰτα αί λα'ίκαί χορφδίαι άπό τά δυσκολωτέρας καί σοφω τέρας ίσ ω ς συν
θέσεις τά ς οποίας φιλοτιμούνται νά έκτελοΰν. Ύ π εσχέθη δέ νά φροντίση όπ ω ς έκδοθή συλλογή τών
τραγουδιών αύτών, άδιαφόρως έάν οί συνθέται αύτών
είνε γνωστοί ή άγνωστοι. Τ ή ν ύπόσχεσίν του έτήρησεν δ Κ άϊζερ, κ αί τό «αΰτοκρατορικόν άσματολόγιον»
έξεδόθηΈ γεννήθη όμ ω ς σπουδαίον ζή τη μ α τό όποιον άπησχόλησε τ ο ύ ; διαφόρους σοφούς Π οϊα άπό τά θ ε ω 
ρούμενα λαϊκά τραγούδια είνε γνησίως λαϊκά; ’ Εκείνα
τών οποίων οί ποιηταί είνε άγνωστοι, καί τά όποια
ψάλλονται παντού έδώ κι’ έκεϊ, μέ μικράς παραλλαγάς, άπό τό στόμα τού λαού; Ή παλαιοτέρα θεωρία
είνε εκείνη τήν οποίαν γραφικώταταέκφ ράζει δ Σ τόρμ.
* Τ ά ώραϊα αύτά τραγούδια δέν τά Ιδημιούργησε κα
νείς, φυτρώνουν μόνα τω ν , δπως μερικά λουλούδια
τών οποίων τόν σπόρον φέρνει δ αέρας καί τδν ρί
πτει όπου τάχει, καί ψάλλονται διά μιας ταύτοχρόνως
εις χίλια μέρη Μ έσα είς αύτά εΰρίσκομεν δλοι κάτι
άπό τήν ψυχήν μας. Είνε ώ ς νά εϊχαμεν δλοι βοη
θή σει είς τήν σύνθεσίν των « Ή θ εω ρ ία αυτή κατεπ ολεμήθη αργότερα. ’Α π ό τό στόμα τού λαού άκούονται πολλάκις ποιήματα τών μεγάλων κλασσικών,
παρηλλαγμένα, παραμορφωμένα, σύμφωνα με τήν
άντίληψιν τού καθενός. Καί τούτο δέν συμβαίνει
μόνον διά τά ποιήματα καί τά τραγούδια. Α Ι ένδυμασίαι τών χωρικών (δμιλούμεν πάντοτε διά τήν Γ ερ 
μανίαν) δέν είνε ίδικικαί τω ν φαντασίαι καί δημιουργίαι, άλλά παλαιοί συρμοί παρηλλαγμένοι σύμφωνα μέ
τάς άνάγκας καί τήν αισθητικήν αύτών. 'Ο μ οίω ς καί
τά έπιπλα καί άκόμη καί τά σκεύη των.
"Ε ν ώρισμένον άτομον δημιουργεί πάντοτε. 'Ο λαός
άκολουθεΐ, θαυ μάζει, δταν δ ενας αύτδς κατορθώνει
νά έκφράση τάς έσωτερικάς άνάγκας αύτού, τούς
πόθους, καί τά Ιδανικά τού πλήθους δταν απομα
κρύνεται πολύ άπό τήν άντίληψίν του, τόν καταδικά
ζει ή τόν έμπαίζει Ό Βίσμαρκ καί δ Λ ού θη ρ ος έγνώριζαν νά ύποδεικνύουν είς τόν λαόν τάς Ιδίας του
άνάγκας.
Μ ερικά άπό τά ποιήματα τού Γκαίτε έχουν γείνει
δημοτικά, δχι διότι είνε εύκολώτερα ή άπλούτερα
άπό άλλα, άλλά διότι ή εκφρασις, ή μορφή, τό περιεχόμενον είνε σύμφωνα μέ τήν λαϊκήν άντίληψιν, είνε
ενα καθρέφ τισμα τή ς λαϊκής ψυχής.
Ε τήν ευκαιρίαν τής έκατοστής επετείου τής
γεννήσεως τού Ε ρ ρ ίκ ο υ Λάουμπε, όλα τά γερμα
νικά φύλλα καί περιοδικά, πλέκουν διθυράμβους καί
δημοσιεύουν ά ρ θρ α κριτικά καί μελέτας καί άναλύσεις διά τό πολύμορφον καί εύρύτατον εργον τού
μεγάλου αύτού συγγραφέως τού λήξαντος αίώνος.
Συγχρόνως εγινε καί μία έκδοσις τών έργων του είς
δέκα τόμους, άπό τόν Χούμπεν, ή όποία περιλαμβά
νει τά εκλεκτότερα καί χαρακτηριστικώτερα τώ ν φι
λολογικών του συγγραφών. Χαρακτηριστικώτερα δέ
άπό ολα είνε δσα Ιχει γράψει σχετικά μέ τήν δράσιν
του ώ ς διευθυντού θεάτρου καί σκηνοθέτου
'Η φυσιογνωμία τού Λάουμπε ώ ς δραματικού σογγραφέω ς, μυθιστοριογράφου καί ποιητοΰ εχει ήδη
ώχριάσει είς τήν μνήμην τού φιλολογικού κόσμου.
Ή προσωπικότης του ώ ς πολιτικού καί άρχηγσΰ τής
νεογερμανικής κινήσεως θ ά καθέξη είς τήν Ιστορίαν
τώ ν μέσων τή ς παρελθούσης Ικατονταετηρίδος τήν
ξεχωριστήν θέσιν ή όπόία τής ανήκει Τ ά συγγράμ
ματα του δμ ω ς περί τού βορειογερμανικοϋ θεάτρου,
τού θεάτρου τή ς Βιέννης καί τού Μπουργκτεάτερ,
είνε π ρω τίστω ς έπιστημονικής σπουδαιότατος, άπ α ραίτητα εφόδια δι’ δσους ένδιαφέρονται η έργάζον-
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τα ι διά τό θέατρον, κρίνονται δέώ ςΰπ έρτερα δλ ω ςδσ α
έχουν γραφή έω ς τώ ρ α επί τού θέματος αύτού.
Ά π ό τά δραματικά του έργα τά σπουδαιότερα είνε
τό «Ροκοκό», ό -Γ χ ό τ τ ο ε δ καί Γκ έλ λ ερτ’·., ό «’’Ε σ α ε ξ»
καί ό «ΛΤοναίδέσι».
ΠΡΟΤΟΜΗ

TOT

ΣΟΛΟΜΟΥ

Τ ή π ρ ω το β ο υ λ ία

ΕΝ ΑΟ ΗΝΑ ΙΣ

τ ώ ν α Π α ν α ΰ -η ν α ί ω ν ο

— ό δ ε ία τ ο ϋ ’ Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ —
Έ κ προηγουμένων ε ισ φ ο ρ ώ ν ..................... Δ ρ . 2 2 3 3 .2 0
T h C o m te d e G e ld e r n E g m o n d . . » ______6.30
Δρ. 2 239 50

Τό άπαιτοΰμενον ολικόν ποσόν είναι 3500
περίπου. Υπολείπονται περί τάς 1500. Και τό
δπενθυμίζομεν είς δλους.
AÎ είσφοραί στέλλονται είς τά γραφεία τών
«Π αναόηναίων», όδός Άριστοτέλους 35.

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α
Κ α τ ά τ ο ύ ς θ ε ρ ι ν ο ύ ς μ ή ν α ς Ι ο ύ ν ι ο ν , Ι ο ύ λ ι ο ν κ αί
Α ύ γ ο υ σ τ ο ν τ ά « Œα ν α θ ή ν α ί α ν ί χ Μ ο ν τ α ι ε ι ς τ ε ύ χ η
μ η ν ι α ί α διπ Χ Α .
Τ ήν 21 Μ αΐου έορτάσθη εις τήν αίθουσαν τού
«ΙΙαρνασού» ή επέτειος τής ένώσεως τής Επτάνησου.
Ό καθηγητής τού Ιΐανεπιστημίου καί συνεργάτης
μας κ Ά . Ά ν δ ρ εά δ η ς έκαμε τόν πανηγυρικόν, καί
άπηγγελθησαν ποιήματα τού Βιζυηνού καί τού Βαλαω ρίτη· ή μουσική έπαιξε άποσπάσματα τής Φ λώρας
Μιράμπιλις τού κ. Σ α μ ά ρ α καί τόν ύμνον τού Μ αντζάρου
-"·-■
Ή μηνιαία Ικδοσις τής Έ ρ ε ν ν η ς τής ’ Ο ξφ όρδης υπό
τήν διεύθυνσιν τού κ. Π λάτω νος Δρακούλη όλοέν
προοδεύει. Π ροσεχώς θανάγγελθή τό α ’ . τεύχος μέ
ύλην πολλής σπουδαιότητος.
Ό εύγενής ξένος πού στέλλει σήμερα τήν εισφοράν
του διά τήν προτομήν τού Σ ολω μού , γρ άφ ει: «Δ ιά
τήν προτομήν τού Σ ολω μού , πού λατρεύω πολύ».·
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