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ΜΕ ΜΕΓΑΑΗΝ Ε Κ Π ΊΙΒ ΙΝ
Οί τόμοι 1ος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος, 7ος, 

8ος, 9ος και 12ος πωλοΰνται πρός δραχ. ή φρ. 
ΔΥΟ έκαστος.

Ό  10ος τόμος πρός δρ. η φρ. ΤΕΣΣΕΡΑ.
Διά κάθε τόμον προν&έτομεν εις τάς ανω 

τιμάς 50 λεπτά διά τάς επαρχίας και 1 φράγκον 
διά τό Ιξωτερικόν ταχυδρομικά.

ΑΙ δλίγαι ΰπολειπόμεναι Π ΛΗ ΡΕΙΣ ΣΕΙ- 
ΡΑΙ των «Παναθηναίων», εν ολφ τόμοι 12, 
πωλοΰνται πρός δρ. 100 έκαστη.

Αί παραγγελίαι στέλλονιαι πρός τήν 
Διευθυνσιν των «Παναθηναίων» όδός Άριστο- 

τέλους 35 ’Αθήνας 

κα'ι προπληρώνονται.
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Η “Ηπειρος κεΐται βορειοδυτικώς τού σημε
ρινού ελληνικού Βασιλείου, δυτιχώς τής 

Θεσσαλίας, νοτίως τής Μακεδονίας καί τή ς ’Αλ
βανίας, εύρίσκεται δέ μεταξύ τής ] 7ης καί τής 
19ης μοίρας μήκους καί τής 39ης καί τής 
40.25' πλάτους του μεσημβρινού των Παρι- 
σίων, καί συνορεύει προς άνατολάς μέν μετά 
τής Θεσσαλίας πρός βορράν δέ μετά τής Μα
κεδονίας καί τής ’Αλβανίας καί πρός δυσμάς 
καί νότον μετά τού Ίονίου Πέλαγους καί τού 
Άμβρακικού Κόλπου.

Ή  “Ηπειρος εΐναι συγκεκριμένη χώρα, ώς 
Ιλληνική, από των αρχαιότατων χρόνων μέχρι σή
μερον, μάλλον δέ καθορισμένη τής Μακεδονίας, 
διότι οί αρχαίοι συγγραφείς έδήλωσαν τά δρια 
τής Ηπείρου, ώς καί τό περιεχόμενον αυτής 
έθνολογικώς. Ουτω, δ μέν Πτολεμαίος δ Γεω
γράφος λέγει: -, Ά ρχά 'Ελλάδος άπδ Ώρικίας-, 
Ώρικία δέ είναι ή αμέσως πρός βορράν τής 
Ηπείρου επαρχία, μεταξύ τής σημερινής Χι- 
μάρας καί τού Αυλώνας, άλλοι δέ τό αυτό 
ακριβώς λέγουσι.

'Η  χώρα αΰτη σήμερον άποτελεϊ τό βιλα- 
γέτιον, ήτοι την Γενικήν Διοίκησιν τών Ίωαν- 
νίνο>ν, μετά τινων πρός βορράν κειμένων Ιπαρ- 
χιών τής ’Αλβανίας, συνίσταται δέ ?κ τών μη
τροπόλεων: 1) Νικοπόλεως (Πρεβέζης), 2) Ίω - 
αννίνων, 3) Παραμυθίας (Φωτικής), 4) Βελλάς 
καίΚονίτσηςκαί 5) Δρυΐνουπόλεως ( Άργυροκά 
στρου - Δελβίνου-Χιμάρας) καί τής αύτοκεφά- 
λου εξαρχίας ( υποεπισκοπής) τού Μετσόβου.

Διοικητικώς δέ διαιρείται είς τρεις μεγάλους 
νομούς (σαντζάκια) υπαγόμενους είς την Γενικήν 
Διο ίκησιν (βιλαγέτιον) τών Ίωαννίνων, τούς εξής:

Ιον) Τον νομόν Πρεβέζης, συγκείμενον έκ 
τριών έπαρχιών (καζά): α) Πρεβέζης, β) Λού
ρου καί γ) Μαργαριτίου.

2ον) Τόν νομόν Ίωαννίνων, συγκείμενον έξ 
εξ επαρχιών: α) Ίωαννίνων, β) Μετσόβου, 
γ) Παραμυθίας, δ) Φιλιατών, ε) Κονίτσης καί 
ς) Λεσκοβικίου.

Καί 3ον) Τόν νομόν ’Αργυροκάστρου, συγ
κείμενον έξ εξ έπαρχιών: α) ’Αργυροκάστρου, 
β) Πωγωνίου, γ) Πρεμετής, δ) Δελβίνου, ε) 
Χιμάρας καί ς) Τεπελενίου.

“Ητοι ή χώρα σύγκειται έκ πέντε μητροπό
λεων καί μιάς έξαρχίας, τριών νομών καί δέκα 
πέντε έπαρχιών, μή υπολογιζόμενων τών κατά 
τό 1881 είς τό Ιλληνικόν Βασίλειον προσαρ- 
τηθεισών ηπειρωτικών έπαρχιών “Αρτης καί 
Τζουμέρκων διά τής Συνθήκης τού Βερολίνου.

Ή  ’Ήπειρος άπό τού 1878, δτε ίιπεγράφη 
ή βερολίνειος Συνθήκη, δι’ ής παρεχωρεΐτο είς τό 
ελληνικόν Βασίλειον τό ήμισυ περίπου τής 
χώρας, ήτοι τό μέχρι τού Θυάμιδος (Καλαμα) 
τμήμα, είσήλθεν είς λίαν κρίσιμον διά τήν ύ- 
παρξίν της στάδιον, διότι έκτοτε άνεφάνησαν 
έν αδτή δλλαι φυλαί καί ίσχυραί Δυνάμεις, αΐ- 
τινες καλλιεργούσιν αυτόθι σχέδια καί σκοπούς 
άνθελληνικούς ένταύτψ καί άντιτουρκικούς, κα
θόσον δπως έχουσι σήμερον τά τής ’Ηπείρου, 
τά ελληνικά συμφέροντα είναι ταυτισμένα μετά 
τών τουρκικών, δ δέ μεγαλείτερος ήμών φίλος 
έν Ήπέίρφ τυγχάνει δ Τούρκος, Ιφ’ δσον ου- 
τος δύναται νά έννοήση τό συμφέρον του, δ περ 
εΐναι αύτό τούτο καί ελληνικόν συμφέρον. Δυς- 
τυχώς δμως δ Τούρκος δέν ήδυνήθη είσέτι νά 
έννοήση τήν κοινότητα τών ελληνικών συμφε-
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ρονιών μετά των ιδίων εαυτού, καί, παρά 
ιό συμφέρον του, συμμαχεί μετά των εχθρών 
του προς καταστροφήν καί εαυτού καί τού 
Ελληνισμού.

Τφ 1878, μετά την Συνθήκην τού Αγίου 
Στεφάνου, ή τουρκική Κυβέρνησις, φοβουμένη 
μή, τό κληθέν τού Βερολίνου .Συνέδρων νά 
σχίση τήν Συνθήκην ταΰτην, παραχώρηση εις 
τό ελληνικόν Βασίλειον τάς προς βορραν αυ
τού επαρχίας “Ηπειρον καί Θεσσαλίαν, ηύνόησε 
τήν ούστασιν τού έκτοτε γνωσθέντος ’Αλβανι
κού Συνδέσμου, δστις περιέλαβε τήν Ήπειρον 
ολόκληρον είς τό αλβανικόν του δίκτυον. Έ κ - 
τοτε, παραλλήλως τού ΙΓ '. πρωτοκόλλου τής 
Βερολινείου Συνθήκης, δι’ ου παρεχωρονντο 
εις τό ελληνικόν Βασίλειον ή Θεσσαλία καί 
τό μέχρι Θυάμιδος (Καλαμά) τμήμα τής Η 
πείρου, άνεφάνη τό αλβανικόν ζήτημα, καί 
προσετέθη είς τήν χορείαν των λοιπών ζητη
μάτων τής εγγύς Ανατολής, δι’ ού διεκδι- 
κεΐται ολόκληρος ή “Ηπειρος, ώς καί αυτή ή 
Μακεδονία καί ή Θεσσαλία είς τήν κυοφο- 
ρουμένην Μεγάλην ’Αλβανίαν.

“Οπως ή Μακεδονία καί ή Θράκη εχουσι 
κύριον έχθρόν τον Βουλγαρισμόν, ούτω καί ή 
Ήπειρος εχεικύριον Ιχθρόν τόν Άλβανισμόν, 
δστις άπό τού 1878 καί εντεύθεν, δργανον 
ταύτης ή εκείνης τής Δυνάμεως γενόμενος, δι’ 
άλλότριον λογαριασμόν, λυμαίνεται άπό προ
γράμματος τήν Ήπειρον, Ιπιδιώκων τόν παν
τελή έξαφανισμόν αυτής, ώς χώρας κάτοικου- 
μένης υπό Ελλήνων, οί δέ έν Ήπείρω άποι- 
κοι ’Αλβανοί, άποτελοΰντες τό τέταρτον σχεδόν 
τού δλου πληθυσμού τής χώρας, είναι τό μόνον 
εύχρηστον δργανον είς χεΐρας τών αυτόθι προ
παγάνδων, καί ίδίρ τής αυστριακής καί τής 
ιταλικής, είς ήν προσετέθη τελευταίως καί ή 
ρωμουνική, ών σκοπός τυγχάνει ή εξολόθρευ- 
σις τού γηγενούς ελληνικού πληθυσμού πρός 
προφανή ζημίαν καί αυτής ταύτης τής Τουρ
κίας, ής πρωτίστως ό έκτοπισμός Ιπώιώκεται 
διά τής δράσεως τών προπαγανδών τούτων.

Ή  πρώτη δράσις τού ’Αλβανικού Συνδέ
σμου τφ 1878 ύπήρξεν ή αποστολή 49 τηλε
γραφικών διαμαρτυριών πρός τό Συνέδρων 
τού Βερολίνου, προερχόμενων εκ 48 δήθεν 
αλβανικών πόλεων καί κωμοπόλεων της ’Ηπεί
ρου, μεταξύ τών οποίων τήν πρώτην θέσιν κα- 
τεΐχον τά έλληνικώτατα Ιωάννινα, καί μιας δήθεν 
κουτσοβλαχικής, φερούσης τήν υπογραφήν τού 
γνωστού άρνησιπάτριδος ίδρυτού τής ρωμουνι- 
κής Προπαγάνδας Α. Μαργαρίτου, δι’ ώνδιαμαρ·

τυριών άπεκρούετο ή προσάρτησις οίουδήποτε 
τμήματος τής ’Ηπείρου είς τό ελληνικόν Βασί
λειον· μετά δέ τήν δημοσίευσιν τής. Βερολι- 
νείου Συνθήκης, γνωσθέντος δτι παρεχωρήθη 
είς αυτό τό μέχρι Θυάμιδος (Καλαμά) τμήμα 
αύτής, Ιπιιροπή Τουρκαλβανών εξ Ηπείρου 
περιήλθε τά ανακτοβούλια τών Μεγάλων Δυ
νάμεων, διαμαρτυρομένη κατά τής υπό τού 
Βερολινείου Συνεδρίου παραχωρήσεως τού τμή
ματος τούτου, ίσχυρισθεΐσα καί προφορικώς 
και δι’ υπομνημάτων, δτι ή "Ηπειρος είναι αλ
βανική χώρα οί δέ Ήπειρώται δολιχοκέ- 
φαλοι, και ώς τοιούτοι είσίν ’Αλβανοί, καί ούχί 
βραχυκεφαλοι,ώς οί "Ελληνες, πρός οΰς ούδεμίαν 
έχουσιν ο ί ’Αλβανοί φυλετικήν συγγένειαν, ουδέ 
κοινόν τι εθνικόν συμφέρον ή αλβανική αύτη 
ενέργεια κατώρθωσεν ώστε νά μή παραχωρηθή 
ολόκληρον τό υπό τής Συνθήκης έπιδικασθέν 
είς τό Ιλληνικόν Βασίλειον μέρος τής ’Ηπείρου, 
άλλά μόνον ή στενή λωρίς της ’Άρτης καί τών 
Τζουμέρκων.

Ο ί ’Αλβανοί, ή μάλλον οί πάτρωνες των, ερ
γάζονται έκτοτε κατά παντός δτι Ιλληνικόν εν 
Ήπείρφ. Ή  πρώτη ώθησις έγένετο έν Βουκου- 
ρεστίω ύπδ τήν προστασίαν αύτής τής ρωμου- 
νικής Κυβερνήσεως. Έδημιούργησαν άλβανικά 
γράμματα, τη βοήθεια τού λατινικού αλφαβήτου, 
εδημοσίευσαν σειράν εγκυκλοπαιδικών βιβλίων, 
εκδοθέντων έν Βουκουρεστίφ, ένθα είδε τό φώς 
καί ή πρώτη άλβανική έφημερίς ή "Δρίτα» 
(Φώς) ή νυν έν Σόφια τής Βουλγαρίας έκδι- 
δομένη, καί έπλασαν τήν λεγομένην εϋνικ ήν  
ευγένειαν, ήτοι θεούς καί ήρωας ’Αλβανούς είς 
βάρος τής ελληνικής Μυθολογίας καί'Ιστόρίας. 
Ουτω δ Δωδωναΐος Ζευς έβαπτίσθή άλβανι- 
κός θεός καί συν αύτφ φυσικώςκαίή Ήπειρος 
άλβανική χώρα:
«Κ α τφ χ ε ι  πάντοτε δ  Ζ ευς  εντός τής Σ κ υπ ερ ίας  1 
- Κ α ί είς το ν  ϋ ε ΐο ν  Τ όμ ορ ον  2 είχε ναόν ώ ραίον.

(Έ κ  τού ελληνιστί επικολυρικού ποιήματος: 
« 'Ο  Άλη&ής πό&ος τώ ν  Α λβανώ ν»  τού Ναΐμ- 
μπεη Φράσαρη).

Μετά τήν άλβανοποίησιν τού πανελληνίου 
"Ελληνος θεού, έρχεται ή σειρά τών έξεχόν- 
των ηρώων καί λοιπών μεγάλων άνδρών τής 
’Ηπείρου καί τής Μακεδονίας:

Α Ω  τέκνα τή ς  π α τρ ίδος  μ ο υ , γενναίοι πατριώται, 
» Ώ  γό νο ι λεοντόκαρδοι Μ εγάλου ’Α λ εξά νδρου ,

1 ’Αλβανίας.
2 Τόμορο.;, τό πρό της Δωδώνης δρος, δ δέ «ω 

ραίος ναός» ό ναός τής Δωδώνης.
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» Τ ου  π ερίφ ημ ου Π ν ρ ρ ο ν  τε κ α ίτώ ν  λοιπ ώ ν η ρ ώ ω ν  
»Κ α ί π α ίδες τ ο ν  Σ κ ενδ έρ -μ π εη , π α τρ ός  άν-

[δ ρ ε ιω μ έ νο ν  !
- Η  ’ Ισ τορ ία  μ α ρ τυ ρ ε ί  τά κ α τορ Ά ώ μ α ιά  τ ω ν  . . . »  
» Ω ς  άετοί Ιπ έτα ξα ν  π οτέ  είς τη ν  ’Α σίαν  
» K a l Α ναπ οδογύρισα ν το ν  ύ ρ ό ν ο ν  τ ο ν  Δ αρείου  
-Κ ι  Άλλοτε πάλιν ώ ρ μ η σ α ν ,ώ ς  λέοντες γενναίω ς, 
-Ε ις  Ρ ώ μ η ν  χα ϊ ¿ τρ ό μ α ξα ν  το υ ς  φ οβερ ούς Ρ ω 

μ α ί ο υ ς » .

'" Α ν  έξετάση  τις  κ αλώ ς, δ ικ α ίω ς και σ π ονδα ίω ς  
» Κ αί τό ν  α οφ ώ τα το ν  α υ τ ό ν  Ά ρ ισ το τέλ η ν , λέγω , 
» K ai Π τολεμ α ίονς καί λοιπ ούς πολλούς ίκ  τώ ν

[σπ ο υδ α ίω ν ,
»θ ά  μά&η πώς άνήκονσιν είς τό άνδρεϊον γένος 
»Τών Σκνπετάρων1 . . . Και αυτός δ Μέγας

[Κ ω νσ τα ντ ίνο ς , 
» "Ο σ η ς  Δ α ρ δ ά ν  τό  γένο ς  ήν φ υλ ή ς τώ ν  Σ κ νπ ε

[τά ρ ω ν ε .
( ’Εκ τού ίδιου ποιήματος)

1 ’Αλβανών.

Καί διά νά άλβανοποιήση άπαξάπαντας τούς 
τε αρχαίους καί τούς σημερινούς Ήπειροότας 
καί Μακεδόνας ό ’Αλβανός ποιητής, τούς χρίει 
διά μιας ούτωσί μονοκονδυλιας ’Αλβανούς:

ζ θ ε σ π ρ ω τ ο ί  τε  καί Μ ολοσσοί, Ί λ λ ν ρ ο ί  τε καί
[  Μ ακ εδόνες

«"Α π αντες ήσαν ’Αλβανοί, καθώς είναι καί τώ ρ α » /

Καί δμως ή Ήπειρος, καί μετά τήν παρα- 
χώρησιν είς τό ελληνικόν Βασίλειον τών επαρ
χιών "Αρτης καί Τζουμέρκων, καί τάς έπελ- 
θούσας έκτοτε οίκονομικάς καί εθνολογικός 
καταστροφάς, τυγχάνει είσέτι ή έλληνικωτέρα 
χώρα τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας, διότι τό έν 
αύτφ αύτόχθον ελληνικόν στοιχεων τυγχάνει 
είσέτι τριπλάσιον τού τόυρκαλβανικοΰ, τού μό
νου σχεδόν ξένου στοιχείου.

Αί άντιμαχόμεναι εθνολογικοί δυνάμεις έν 
Ήπείρω εχουσιν ώς εξής άριθμητικώς κατά 
νομούς καί επαρχίας :

β
Ο

Ζ
Έπαρχίαι

Έλληνες ελ
ληνόγλωσσοι 
ορθόδοξοι 
Χριστιανοί

"Ελληνες άλ- 
βανόγλωσσοι 

και Ιν ταύτφ 
έλληνόγλωσ- 

σοιόρθόδοξοι 
Χριστιανοί

Ελληνες βλα· 
χόγλωσσοι 

καί έν ταύτφ 
έλληνόγλωσ 
σοι ορθ όδο 
ξοι Χριστια

νοί

Έλληνες έλ- 
ληνόγλωσσοι 
Μωαμεθανοί 

(Τονρκοέλλη- 
νες )

Α λβανοί μω
αμεθανοί άλ- 
βανόγλωσσοι 
καί έν ταύτφ 
ελληνόγλωσ

σοι

‘Ολικόν

α» 1) Πρεβέζης 14000 1000 15000
CÖ. 2) Λούρου 19500 500 20000
θ '

C 3) Μαργαριτίου 4500 4500 15000 24000

1) Ίωαννίνων 81000 7500 5000 93500
>α 2) Παραμυθίας 8500 1500 1000 4000 15000
Ρ: 3) Μετσόβου 2500 5000 7500
3 4) Κονίτσης 17500 250 17750

£ δ) Λεσκοβικίου 1000 10000 4000 15000
6) Φιλιατών 15000 10000 25000

S> 1) ’Αργυροκάστρου 18000 2000 20000
0
QfΜ 2) Πωγωνίου 21500 • · ·  · · 21500
0 3) Πρεμετής .  » . . ♦ 14500 .  * . · · 14500 29000
CΛ. 4) Δελβίνου 16000 2000 4000 22000
*r* 5) Χιμάρας 4000 4000 8000 16000

< 6) Τεπελενίου. 8000 .......... 18000 26000

15 έπαρχίαι. 223000 46500 12500 7750 77500 . 367250

Άλλ’ δ Ελληνισμός τής ’Ηπείρου, δπως καί 
άλλαχού, συνδεόμενος άρρήκτως μετά τού Χρι
στιανισμού, αντιπροσωπεύεται αύτόθι καί υπό 
τών άλβανογλώσσων καί τών βλαχογλώσσων

Χριστιανών, δ δέ Άλβανισμός υπό μόνων τών 
Μωαμεθανών, Ιπομένως υπό έποψιν εθνικής 
δυνάμεως αί έν Ήπείρφ άντίπαλοι φυλαί, 
Ελληνισμός καί Άλβανισμός, εχουσιν ώς έξής;
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"Ελληνες, ελληνόγλωσσοι, Χριστιανοί 223000 
» βλαχόγλωσσοι » 12500
» άλβανόγλωσσοι » 46500

282000
"Ελληνες Μωαμεθανοί 7750
’Αλβανοί * 77500 85250
(Ίσραηλΐται (έλληνόγλωσσοι) 2500)

Ή  δέ δύναμις τής έν Ήπείρφ ελληνικής 
παιδείας, εν άντιπαραβολή προς την ξένην, 
έχει ώς έξης.

Σχολεία, εν οίς εν γυμνάσιον, 10 ήμιγυμνά- 
σια, 40 σχολαρχεία και 600 δημοτικά, διδάσκαλοι 
800 καί μαθηταί 24000, άπέναντι20 μόνον τουρ
κικών σχολείων με άναλόγους διδασκάλους καί 
μαθητάς, καί 2 ρωμουνικών, 1 Ιν Ίωαννίνοις 
καί 1 έν Βουβούση, μέ 17 διδασκάλους καί 13 
μαθητάς!

Τά έλληνικά σχολεία συντηρούνται υπό τών 
ελληνικών κοινοτήτων ή οικείων κληροδοτη
μάτων, τά τουρκικά υπό τής τουρκικής Κυ- 
βερνήσεως καί τά ρωμουνικά υπό της ρώμου- 
νικής, ήτις ρωμουνική Κυβέρνησις, συν τοϊς 
διδασκάλοις, μισθοδοτεί καί τούς μαθητάς !

Ή  ελληνική γλώσσα είναι ή μητρική γλώσσα 
ολοκλήρου τής ’Ηπείρου, άνεξαρτήτως φυλής 
και θρησκεύματος, άκουομένη έξ ίσου εν τε τή 
’ Εκκλησία, τφ Τζαμίφ καί τή Συναγωγή· είναι 
γλώσσα τοΰ Ιμπορίου, τής κοινωνίας καί έν 
γένει διεθνής γλώσσα τών έν αυτή συμφυ- 
ρομένον φυλών.

‘ Η Τουρκία έκπροσωπεϊται έν Ή πείρφ υπό' 
μόνον τής αλβανικής έθνότητος, ήτις δια
χειρίζεται τάς αυτόθι τουρκικός άρχάς. Ή  Ή 
πειρος δέν τουρκοκρατείται, άλλ’ άλβανοκρα- 
τεΐται, ένεκα τοΰ όποιου ή διοίκησις είναι ά- 
συγκρίτφ τψ λόγψ βαρύτερα, άφ’ δ τι τυγχάνει 
άλλοθι. Έ ν ούδεμιρ τουρκοκρατούμενη ελλη
νική έπαρχία εύρίσκεται τόσον έν κινδύνφ τό 
τουρκικόν καί τό ελληνικόν καθεστώς, δσον έν 
Ήπείρφ, δπου τό κράτος τοΰ Σουλτάνου εύρί- 
σκεται έν χερσί μή τουρκικαΐς. Αί πόλεις τής 
’Ηπείρου δλαι εύρίσκονται οΰτω εκτεθειμέ
νοι εις τήν αλβανικήν ιδέαν καί διά τής αλβα
νικής ίδέας είσεχώρησαν είς τήν χώραν αί ξέ- 
ναι προπαγάνδας αϊτινες ούδέν αλλο πράττου- 
σιν ή νά κατεργάζονται τήν κακοδαιμονίαν τοΰ 
αυτόθι Ελληνισμού, πρός εύχερεστέραν άντι- 
κατάστασιν τοΰ τουρκικοΰ καθεστώτος δι’ Ιτα
λικού ή αυστριακού, άλλά πρό παντός ιτα
λικού.

Ή  μόνη άπαθώς θεωμένη τον έν Ήπείρφ

κίνδυνον είναι ή ελληνική Κυβέρνησις, διότι 
οδχί μόνον ούδεμίαν έλαβε ποτέ πρόνοιαν, άλλ' 
αγνοεί τελείως τό πόθεν ή Ήπειρος κινδυνεύει. 
Έχουσα τελείως άσαφή Ιδέαν περί αλβανικού 
ζητήματος καί θεωρούσα τούς ’Αλβανούς ώς 
υποδούλους τή Τουρκίφ αδελφούς, έγένετο πα
ραίτιος πολλών άνθελληνικών καί υπέρ τού 
άλβανικοΰ άγώνος δημοσιευμάτων έν αυτή τή 
Ιλληνική πρωτευούση, έξ ών, χάριν συντο
μίας, μνημονεύω τών έξης μόνων:

Ιον) Τοΰ υπό τόν τίτλον « Χ ά ρ τη ς  τή ς  °Ε λ 
ληνικής Χερσονήσου», υπό Β. Γίαπαχρυσάνθου, 
έγκεκριμένου υπό τοΰ υπουργού τής Παιδείας, 
έν φ  σημειοΰται ή "Ηπειρος ώς ’Αλβανία.

2ον) Τοΰ υπό τόν τίτλον « Π ίνα ξ  τή ς  Ε υ ρ ώ 
πης*  συνταχθέντος μέν υπό τοΰ Έ . Κίπερτ, 
έκδοθέντος δέ μεταβεβλημένως, ώς φαίνεται, 
υπό τοΰ έν Άθήναις Συλλόγου πρός διάδοσιν 
τών ελληνικών Γραμμάτων τφ 1889 έν Βερο- 
λίνφ, έν φ  έπίσης σημειοΰται ή Ήπειρος ώς 
’Αλβανία.

3ον) Του υπό τόν τίτλον «Π ίνα ξ  Μ α κ εδο 
νίας, Ιλ λ υ ρ ία ς  καί Η π ε ί ρ ο υ » , συνταχθέντος μέν 
υπό Μιχ. Χρυσοχόου, Ζιτσαίου, έκδοθέντος δέ 
δαπάναις τοΰ έν Άθήναις Συλλόγου πρός δι- 
άδοσιν τών ελληνικών Γραμμ.άτων τφ 1902, 
έν φ  Ιπεξηγεΐται ή "Ηπειρος ώς ’Αλβανία

4ον) Τοΰ υπό τόν τίτλον «Carte E thno
graphique et linguistique de la M acé
doine (Supplém ent à l ’ou vrage  «la  M a
cédoine» par le D octeur Cléanthés Nico- 
laïdés, 1899 Berlin)» δαπάναις έπισήμου 
Γραφείου, έν φ  ή "Ηπειρος περιορίζεται μέ
χρι Ζίτσης, πεντάωρον εις έκτασιν άπό τοΰ Ά 
ραχθου, τοΰ ΰπολοίπου μεγάλου αυτής τμήμα
τος αναγραφόμενου ώς ’Αλβανίας.

5ον) Τής υπό τόν τίτλον « 'Ε λ λ ά ς , Μ ακ ε
δονία  και Ν ό τιο ς  Α λ β α ν ία »  στρατιωτικής Γεω
γραφίας τοΰ αυστριακού υποστρατήγου κ. V on 
W aldcam pf, μεταφρασθείσης υπό τής έπιτε- 
λικής υπηρεσίας τοΰ υπουργείου τών Στρατιω
τικών τφ 1901 έν Άθήναις. εν ή ή "Ηπειρος 
άποκαλεΐται Ν ότιος  Ά λ € ·χνία  οί δέ κάτοικοι 
αυτής Έλληναλβανοί, Βλάχοι, Μωαμεθανοί, 
’Ιουδαίοι καί Καθολικοί, μηδόλως άναφερομέ- 
νων ώς αυθυπάρκτων τών Ελλήνων.

6ον) Τοΰ υπό τόν τίτλον « Λ εξικ όν  Εγκυ
κλοπ αιδικόν (συμ π λ ή ρ ω μ α )» , έκδοθέντος έν Ά -  
θήναις υπό τών βιβλιεκδοτών Μπέκ καί 
Μπάρτ, έν φ, έν σελίδι 384, καί έν τή λέξει 
« 'Ιω ά ν ν ιν α » καταχωρίζει στατιστικήν τής ’Ηπεί
ρου, δλως αναληθή, Ιχουσανοΰτω:

Έλληνες -ψυχαί 110,000
Τούρκοι » 10,000
Τουρκαλβανοί » 180,0001
Όρθοδ. ’Αλβανοί » 110,000 315,000
Καθολικοί » 25,000'ΐ
Βούλγαροι » 20,000
Βλάχοι » 180,000
Άτσίγγανοι » 7,000
Ίσραηλΐται » 6,000

Τό δλον » 648,000

ΙΙεριοριζομένων οΰτω πως τών Ελλήνων είς 
τό έκτον τοΰ πληθυσμού τής χώρας, καί

7ον) Τής υπό τόν τίτλον « Γζνική Γ ε ω γρ α φ ία  ■> 
πρός χρήσιν τών ελληνικών Σχολείων, έγκρι- 
θείσης διά τήν πενταετίαν 1903-1908, συγ
γραφείσης υπό Ίωάννου Σαρρή, σχολάρχου, 
έκδοθείσης έν Άθήναις τφ 1903, έν ή, έν σελίδι 
84, λέγεται δτι «ο ι αρχαιότατοι κάτοικοι τής 
»ελληνικής Χερσονήσου εινε ’Αλβανοί, οί άρ- 
»χαίοι Ιλλυριοί, κατοικοΰντες άπό τής ορεινής 
»χώρας τοΰ Μαυροβουνίου μέχρι τοΰ Ά μβρα- 
»κικοΰ κόλπου», άποκλειομένης ουτω τής έπι- 
στημονικής ίδέας, δτι οί άρχαιότατοι κάτοικοι 
τής έλληνικής Χερσονήσου ήσαν Πελασγοί - Έ λ 
ληνες καί χαρακτηριζόμενης τής Ηπείρου εξω- 
δίκως ώς αλβανικής χώρας.

Καί ένφ τοιαΰται καταβάλλονται ένέργειαι 
καί προσπάθειαι υπό τών ξένων ή άπ’ εύθείας 
υπό τών Αλβανών πρός δημιουργίαν ’Αλβανίας 
μεγάλης, άναλώμασι τοΰ Ελληνισμού, εΐδομεν 
οποίαν τινά μέριμναν καταβάλλει ή έλληνική 
Κυβέρνησις πρός σωτηρίαν τής εύγενεστέρας 
Ιλληνικής επαρχίας τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας ! 
Μονονουχί ή έλληνική Κυβέρνησις συνδράμει 
διά τής άκηδείας της ή τής έγκληματικωτά- 
της άμαθείας της έπισήμως τό έργον τών έν 
Ήπείρφ άνθελληνικών προπαγάνδων 1 Δυστυ
χώς ομως παραλλήλως πρός τήν άμεριμνησίαν 
καί την άμάθειαν τής έλληνικής Κυβερνήσεως 
έρχεται καί ή άμάθεια τής έλληνικής κοινω
νίας καί δή τοΰ έλληνικοΰ τύπου !

Δέν γνωρίζω πώς οί Τουρκαλβανοί, άσπον
δοι εχθροί τοΰ Ελληνισμού τής ’ Ηπείρου καί 
τής Μακεδονίας, οί σφαγείς τής Πελοπόννη
σου, οί δηωταί τής Θεσσαλίας καί τής Στερεός 
Ελλάδος, οί πολιρκηταί καί σφαγείς τών η
ρώων τοΰ Μεσολογγίου, αί όρδαί τοΰ Άλή - 
πασσδ τοΰ Τεπελινιώτου έξελήφθησαν υπό τής 
έλληνικής Κοινωνίας ώς όμαίμονες τών ναυ
μάχων τοΰ 1821, διότι, ένεκα ίστορικών έθνι- 
κών περιπετειών, οί Υδραίοι καί οί Σπετσιώ*

ται άπώλεσαν τήν έλληνικήν των γλώσσαν καί 
εγένοντο άλβανόγλωσσοι ! Οΰτω δέ κατά τό 
γεωμετρικόν αξίωμα «τά ενι τρίτφ ϊοα και άλ- 
λήλοις ίσα» οί Τουρκαλβανοί, καίτοι τυραννή- 
σαντες καί τυραννοΰντες τόν Ελληνισμόν, Ιξε- 
λήφθησαν παρά τών έλευθέρων Ελλήνων ώς 
αδελφοί, ή δέ Αλβανία ώς έλληνική έπαρχία 
καί συνεπώς σύγχυσις τελεία μεταξύ Ηπείρου 
καί ’Αλβανίας, έκλαμβανομένης τής μιας άντί 
τής άλλης, δηλαδή ’Αλβανίας μέχρις Άράχθου 
ή ’Ηπείρου μέχρι Μαυροβουνίου. Καί δλα 
ταΰτα πρός καταστροφήν τής δυστυχούς ’Ηπεί
ρου, διότι, δταν δέν γνωρίζωμεν ακριβώς ποιος 
καί πόθεν ό κίνδυνος τής Ηπείρου, έπεται 
δτι έγκατελείφαμεν τήν δύστηνον ταύτην χώ
ραν ερμαιον τής τύχης της.

Είναι τοιαύτη ή καταλαβοΰσα τό Ελληνικόν 
άλβανομανία, ωστε πάς ό τολμών νά όμιλήση 
ή νά γράψη κατά τών «αδελφών ’Αλβανών» 
κηρύσσεται τουλάχιστον προδότης.

’Ιδού μερικά αποσπάσματα έκ τοΰ αθηναϊ
κού τύπου :

«Ή  ’Αλβανία είνε διά τήν Ελλάδα, ο τι ή 
»Λομβαρδία διά τήν ’Ιταλίαν . . “Ελληνες καί 
» ’Αλβανοί διετέλεσαν πάντοτε φίλοι καί σύμμα- 
»χοι. Συνδεδεμένοι διά τής όμαιμίας, έμφορού- 
» μενοι υπό τών αύτών πόθων καί αισθημά- 
»των, ρέπουσιν ένστίκτως πρός ένωσιν. . , με- 
»ταξύ Αλβανού καί Έλληνος δέν ύφίσταται 
»ούδεμία διαφορά έθνικής άντιλήψεως, καί ού· 
»δεις άντικείμενος πόθος». («Πρωία*, 19 8βρίου 
1903. Άριθ. 2464).

«Ζήτημα ορίων δέν ήμπορεΐνά ύφίσταται, ουδέ 
»συμφέρει νά προκύπτη μεταξύ Ελλάδος καί 
» ’Αλβανίας». {« ’Ακρόπολις» 29 Αύγούστου 1904).

"Ωστε τών Αλβανών έπιθυμούντων τά έλ- 
ληναλβανικά σύνορα νά είναι είς τόν Άραχθον, 
οί Έλληνες δέν πρέπει ποσώς νά έχωσιν εναν
τίαν ιδέαν !

“Αλλη άθηναϊκή έφημερίς, ή «Ημερήσια», 
έγραφε τό προπαρελθόν έτος, δτι ή Ήπειρος 
έκτείνεται μόνον μέχρι τοΰ θυάμιδος (Καλαμά), 
άφιεμένου τοΰ πλείστου μέρους αύτής τοΰ έπί τής 
δεξιάς δχθης τοΰ Θυάμιδος, ώς Νέας ’Ηπεί
ρου, ή Αλβανίας !

Ίσω ς τυγχάνει άγνωστον, δτι έν Ά θ ή - 
ναις έκδίδονται δύο άλβανικαί εφημερίδες 
έλληνιστί, ό «Πνρρος» καί ό «Άοτήρ-'Ύλ» κα- 
τηχοΰσαι τόν ελληνικόν λαόν είς τάς αλβανι
κός ίδέας. Ή  πρώτη μάλιστα τούτων προβαίνει 
λίαν τολμηρώς εις τά άλβανικά κηρύγματά της. 
“Εν τινι φύλλφ της έγραφεν: «01 ’Αλβανοί



δικαιούνται νά όακδικώσι τά? 'Α&ήνας περισ
σότερον τής Σκόδρας.» /  Εν δέ τφ ύπ’ άρ ιθ. 
72 άπό 10 Σεπτεμβρίου 1904 φύλλφ της γρά
φει τά εξής αύθαδέστατα: · ' Αφον ή αννένω- 
αις (Αλβανίας καί * Ελλάδος) δεν Ιπήλθεν hi, 
ώσιε νά πνιγή ή ή Ελλάς είς τήν 'Αλβανίαν, 
ή ή Αλβανία είς τήν ’Ελλάδα. . . και είθε νά I- 
πνίγετο ή Ελλάς εις τήν 'Αλβανίαν, νά μετεδί· 
δετο τό αϊμα εκείνο τό άρειμάνιον καί είς ημάς (!), 
ή ψνχή τον 'Αρβανίτου νά εγίνετο ψυχή μας (!), 
μακάρι νά γένοννταν τούτο/»

Παραλλήλως πρός την μωράν αδελφικήν 
γλώσσαν τού ελληνικού τύπου, Ιδού τί γράφει 
ό αλβανικός:

«Οί "Ελληνες είνε οί μεγαλείχεροι εχθροί 
τού Άλβανισμού, καταδυναστεύουσι καί χατα- 
τυραννονσι τούς δυστυχείς αλβανικούς πληθυ
σμούς τής ’ Ηπείρου, τής ’Ιλλυρίας καί τής Μα
κεδονίας, τής μεγάλης ταύτης Αλβανίας, καί 
άπαγορεύουσιν αύτοΐς τήν χρήσιν τής άλβανι- 
κής γλώσσης καί τών αλβανικών γραμμάτων έν 
τη συναλλαγή, τή ’ Εκκλησία καί τφ Σχολείο)! 
Ή  Ζευς, ό ’Αριστοτέλης, ό ’Αλέξανδρος ό Μέ· 
γας, ο Πύρρος, ό Μέγας Κωνσταντίνος, υπήρ
ξαν ’Αλβανοί, ούς ή Ιλληνική πονηριά παρου- 
σίασεν ώς “Ελληνας! 'Η  “ Ηπειρος είναι άλβα- 
νική επαρχία!»

’Ιδού πρός άπόδειξιν τούτων καί μερικά 
κείμενα, διότι δεν πραγματεύομαι ποσώς ζητή
ματα ανευ εγγράφων (docum ents), άνευ σω
μάτων τού εγκλήματος (co rp ora  delicti).

« Λοιπόν, μέχρι τονδε οντε κδν τό όνομά μας 
παρεδέχεοθε ν’  Αναφέρετε οεΐς, οι "Ελληνες, 
τώρα δμως άρχιοατε ΰνχνά πυκνά ν' αναφέρετε 
τήν λέξιν «Αλβανός», καί μάλιστα κάμνετε καί 
εκτενείς πραγματείας περί αυτών, δηλ. 'Αλβα
νών καί ’Αλβανίας, περί πλέον <5έ μειαχειρί- 
ζεσθε τήν λέξιν «Αδελφοί», δηλαδή, δτι μάς 
θεωρείτε Αδελφούς. Άλλα τήν λέξιν Αδελ
φοί» νά τήν μεταχειρίζεσθε Αλλον, αν δεν θέ- 
λετε νά έϊσθε γελοίοι, (διότι) μεταξύ 'Αλβανών 
καί Ελλήνων υπάρχει μέγα χάος. Γνωρίζετε 
ποιοι καί πόσοι είναι οί άσπονδοι Ιχθροί τών 
Αλβανών : Πρώτοι οί "Ελληνες, δεύτεροι οί 
Τούρκοι καί τρίτοι οί Σλανοι. Λέγσμεν πρώτοι 
οί "Ελληνες, διότι χρονολογούνται (ώς εχθροί), 
από κτίσεως κόσμου, καί διότι ημείς μέν ίχομεν 
θυσιάσει χρήμα καί αϊμα διά τήν ϋπαρξίν των, 
αύτοί δέ θυοιάζουοι χρήμα καί αϊμα καί τι
μήν και ϋπόληψιν διά τήν καταστροφήν τον 
εθνισμόν μας, διά τήν καταστροφήν τής γλώσ
σης μας, δηλαδή διά τά δύο ίερώτερα τον

Ανθρώπου».(ΐρίτα άριθ. 32, 5 Μαρτίου 1903).
« Οί Τούρκοι . . . μάς ήλλαξαν τήν θρη

σκείαν, Αλλά δέν μάς ¿πείραξαν τήν ¿θνι- 
κόιητα, δέν μας έβλαψαν τήν γλώσσαν μας. Οί 
Χοτζάδες τής Σταμπονλ δέν ϊσβνσαν τά καν- 
δήλια τών τζαμιών μέ καιράνι, καί δέν άφώ- 
ρισαν έπειτα τους 'Αλβανούς, δαοι στέλλονν τά 
τέκνα των εις τά Αλβανικά σχαλεια, 5πα>ς σβν- 
νουν οί καλόγηροι τον Φαναριού είς τήν Κορν- 
ταάν τά χανδήλια τής έκκληοίας καί άφορίζονν 
τούς γονείς, δαοι ατέλλονν τά τέκνα των είς τά 
Αλβανικά σχολεία. . . » (Αυτόθι.)

« 'Ολόκληρος δ Ιλληνικδς τύπος Iλύσσα
ξε, διότι είπεν δ Πατριάρχης, έκών άκων, 
δη υπάρχουν Αν Μακεδονία καί ’ Αλβανοί Αν- 
ριον δμως θά λυσσάξη περισσότερον, δταν θά 
ϊδη, δη υπάρχει καί άλβανικόν δόγμα, διότι τά 
κακονργήματά σας εξάπαντος αυτό τό όποτέλε- 
αμα θά φέρωοτ. Βεβαίως· διατί δχι;  Διατί 
βονλγαριστί, τουρκιστί, βλαχισιί, Αρμενιστί, σερ- 
βιστί και άραβιστί ν' άναγινώσκεται τό Εναγ- 
γέλιον, και άλβανιοτί δχι;  Ποιος διαπράττει τοι- 
αντα ;  Οί παπάδες τοΰ Φαναριού ;  τοΰ Έλληνι - 
ο μου ; Κάτω αυτοί οί παπάδες !  (καί) ζήτωσαν 
οί παπάδες τής Βουλγαρίας !  “Η  μήπως δέν 
είναι καί αυτοί Χριστιανοί δρθόδοξοι; ’Ή  μήπως 
μάς μέλλει τό δη ύηόκεινται είς τόν “Εξαρχον 
καί ούχί είς τόν Πατριάρχην ; Τί θά είπή Ε- 
ξαρχος καί τί θά είπή Πατριάρχης ;  Μόνον δι 
ή μάς τούς Αλβανού;  είνε Αναγκαίος αύτδς »5 
Πατριάρχης ; Διατί δέν είνε καί διά τούς "Ελληνας 
τής Ελλάδος ; Διατί αυτοί εχονν τού? Αρχιερείς 
τών 'Αθηνών καί δέν Αναγνωρίζουν τόν Πατρι
άρχην τής Κωνσταντινουπόλεως; » (Αυτόθι.)

« . . . .Α ί  περί τοΰ νοτίου μέρους τής Κάτω 
» ’Αλβανίας ή Ήπειρον αξιώσεις τών 'Ελλήνων, 
»ουδόλως στηρίζονται επί τών πραγματικών καί 
»Αληθών δικαίων. . . ‘Η  “Ηπειρος δέ οντε δί- 
»καιον είνε ν ’ Αποσπασθή τής ’ Αλβανίας, οντε 
»Αληθές είνε, δτι ποτέ ίστορικώς, πολιτικώς, ή I- 
»θνολογικώς Απεσπασμένη ήτο». (Βθβδ» Νο 
3, σελ. 43. 1904).

’ Ιδού έν δλίγαις λέξεσιν αί ιδέαι τών ’ Αλ
βανών τής Ηπείρου, τής ’Ιλλυρίας καί τής Μα
κεδονίας περί Ηπείρου, Μακεδονίας καί ‘ Ελ
ληνισμού έν γένει.. . . .«  Η  ”Ηπειρος είναι τό 
νότιον μέρος τής Κάτω ’Αλβανίας . . . .  αλβα
νική δέ Ιπαργία ή Μακεδονία καί αυτή ακόμη 
ή Θεσσαλία !  »

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, καί τοιαύ- 
της άκηδείας καί άγνοιας ύπαρχούσης περί τών

τής Ηπείρου πραγμάτων, παρ’ έκείνοις, οΐτι- 
νες ώφειλον ούχί μόνον νά μεριμνώσι περί 
τών καθ’ ολου εθνικών ημών πραγμάτων, άλλά 
καί νά γνωρίζωσι κατά βάθος αυτά καί νά 
φωιίζωσι τήν κοινήν γνώμην, επεται, δτι ή 
Ήπειρος κινδυνεύει περισσότερον πάσης άλλης 
έλληνικής έν Τουρκία επαρχίας, διότι άφίεται 
είς τούς έναντίους έλεύθερον τό στάδιον τών 
κατοχθονίων Ινεργειών των. 'Η  τοπική διοίκη- 
σις, ευρισκόμενη καθ’ δλοκληρίαν είς χεΐραςτής 
αντιπάλου φυλής, τής αλβανικής, κατέστησε τόν 
βίον άβίωτον διά τούς Ήπειρώτας οΐτινες διά 
ν ’ άποφύγωσι τάς ληστείας, τάς ζοωκλοπάς, τήν

έν άγνοια βεβαίως τού κυριάρχου άδικον καί 
συστηματικήν τών αρχών καιαδίωξιν, καί ΐήν 
ύπέρμετρον καί δυσβάστακτον φορολογίαν, παν- 
οικεί Ικπατρίζονται. Ύπολογίζονταιείς εκατόν χι
λιάδας ελληνικών -ψυχών άπό τοΰ 1878 μέχρι σή
μερον οί άνεπιστρεπτεί έγκαταλείψαντες τήν γήν 
τών πατέρων των Ήπειρώται, καί εάν δέν λη- 
φθώσι τά κατάλληλα μέτρα παρ’ έκείνων, οΐ
τινες δφείλουσι νά φροντίσωσι περί τής άτυ
χούς ταύτης χώρας, δέν θά παρέλθη πολύς χρό
νος καί ή “ Ηπειρος θά εΐναι Ιστορική έκφρασις 
ώς ελληνική χώρα !

Solitudinem faciunt pacem appellant!
X, ΧΡΗΣΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ

π ρ ο ε ο π η Γ Ρ \ Φ ΐ Α  rno γ .  ρ ο τ λ ο γ



Α Ρ Χ Α Ι Ο Ι  Α Ν Τ Ι Λ Α Λ Ο Ι

Ο  Μ Ε Λ Η Σ

Ποτάμια ’ς  την ’Ανατολή ποτάμια καί ’ς τη Δ ναι,
"Αλλα ξανοίγουν διάπλατα μ άν&οπλεγμένον δχδο  
Κ ι’ άλλα ξεσποννε από γκρεμνούς με βογγη ιό  καί ρόχδο  
Σ ε καταρράχτες, πού πεώ 'κεϊ μια θάλασσα ύά  σβνση.

Κι' ενα ποτάμι Ανέμελο ’ς  τής ’Ιωνίας μιαν άκρη 
Κυλά τ άργά του τα νερά ‘δώ και χιλιάδες χρόνια,
Κά&ε του στάλα ήσυχη σαν λυπημένου δάκρυ,
Μα ό άντίλαλος τον ποια ψυχή δεν νανουρίζει αιώνια ;

Ο  Π Α Σ Ι Τ Β Λ Η 2

Ή  Τέχνη, ’ς την ψυχή ι%ριό, λαχτάρησε μιά μέρα 
Την άγρια Φνσι σκλάβα της 'ς τύ μάρμαρο rá κλείση,
Κι ό Πασιτέλης, ξακουστός τεχνίτης μες ’ς  τή Δνσι,
"Ενα Καπλάνι διάλεξε μοδέλο για φοβέρα.

Μά ή Φύσι, αγρίμι Ανήμερο, ξανοίγοντας τα μάτια 
Μές’  Απ' τά νύχια τον δεριοϋ ξεχνϋη  μ άγρια μάνια,
Και τον τεχνίτη σχίζοντας τής σάρκες σε κομμάτια 
Τής ύλείας τής Τέχνης πλήγωνε τήν κρύφια περηφάνια.

Ο  Τ Α Ν Τ Α Λ Ο Σ

Τον Κόσμον άλυοηο φάντασμα, πού έγέννησε ή ’Ελπίδα 
Σε πόΰου ισόϋεου φίλημα —  μ ’ Από τ ’  ανύρώπον στόμα —  
Σ ' είδα χλωμό ’ς  τή λίμνη σου, ’ς τον τάφο σου σε είδα, 
Κ ι’ δμως νεκρό ολοζώντανο παντού σε βλέπω ακόμα.

’Εσύ ’σαι, Συ, που έακόρπισες τήν άσβεστη λαχτάρα 
Για τ άφταστο κι άνέγγιχτο άπ τα παληά τα χρόνια·
Τώρα τον Δία έξόρκισε νά λνώση τήν κατάρα 
’ Η  νά χορτάση τήν ψυχή πού υποφέρει αιώνια.

Ε Π Ι  Τ Ο Ν  Π Ο Τ Α Μ Ο Ν  Β Α Β Υ Λ Ω Ν Ι Α Σ

Σ ' τον κόσμον τή μεγάλη Βαβυλώνα 
Έχόρτασα τ ’ Αχόρταγο κορμί,
Μέ μεΰνσμένον έρωτα κορώνα 
Καί με στρωσίδι κάτω τήν τιμή.

Καί 'ς του μεγάλου ποταμού τήν άκρη 
Έ πήγα νά ξεπλύνω τήν ψυχή 
Μά ήταν πικρό τό ρέμα καί βαρύ 
Γιατ ήτανε γιομάτος Από δάκρυ.

Μ ΙΧ Α Η Λ  Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε Ι Σ  ^  A I Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ
  Α Π Ο  Τ Η Ν  Ι Ω Ν Ι Α Ν  ------

ό άτμόπλοιον έσχιζε γοργά τά στάσιμα νερά. 
Τό πέλαγος, σάν παρθενικό μαγουλάκι, ά· 

πλώνετο άζάρωτο γλυκοφιλώντας τής στεριές. 
Οι γλάροι μέ τής μελαγχολικές καί μονότονες 
κραυγές των μάς παρακολουθούσαν διαγράφον- 
ιες ωραίους κύκλους ’ ς τ’ δλογάλανο χάος. Εί
χαμε περάσει τό Σούνιον μέ τον έρειπιωμένον 
ναόν του, νωπόν άκόμα άπ' τά φιλήματα τής 
αυγής· 'Η  θέα του έπλήγωσε τήν καρδιά μου, 
και ή μνήμη μου βαρεία άπ5 τής παλιές Ινθύ- 
μησες βυθίστηκε "ς τά περασμένα χρόνια, που 
ανανεώνουν μέσα μας τήν φλόγα τού καϋμοΰ.

Περιπατώ ’ς τό κατάστρωμα μέ τά βλέμ
ματα προσηλωμένα "ς τό γραφικόν άκρωτήρι. 
Τήν ψυχή μου αίσθάνομαι νά τήν λικνίζη 
ένας μακρυνός άντίλαλος μισοσβυσμένος. Ή ταν 
Σειρήνων μελφδίες ή τών πνιγμένων στε
ναγμοί;

* # *
Ό  ήλιος μεσουρανεί, άλλ’ ένα δλόδροσο άε· 

ράκιπού έρρυτίδωνε τήν επιφάνεια τής θάλασ
σας βαλσαμώνει τον κουρασμένον οργανισμόν 
μου, μέ τής μυρωμένες του πνοές. “Ενα άρωμα 
ζωής καί ρώμης πλανάται ’ς τόν αίθέρα. Τό 
πέλαγος λαμβάνει χίλιων ειδών χρωματισμούς 
πού θέλγουν τό βλέμμα καί ευφραίνουν τήν 
ψυχήν. Περνούμε πλάγι ’ ςτήν "Ανδρον, πεπλω- 
μένην από λεμονιές. Στό βάθος τού δρίζοντος 
τά γαλανά κύματα γλυκοφιλιοΰνται μέ τά ολό
λευκα. συνεφάκια τ’ ουρανού.

Ό  ήλιος τώρα σάν μία τεραστία πύρινη 
σφαίρα γέρνει πρός τήν δύσιν του. Τ ’ άκρο- 
γιάλια τής Χίου φωτίζονται μέ τής τελευταίες 
του άναλαμπές. Μά τά βλέμματά μου υγρά πε
ριβάλλουν μέ στοργή τήν ολόμαυρη ράχη τών 
Ψαρρών. Στολίδι τού νεοελληνισμοϋ τό άγονο 
νησάκι δέχεται τά χάδια τού Αιγαίου μέ συγ
κινητική μελαγχολία. Τό πέπλο τής λύπης είνε 
απλωμένο επάνω του μέ άρρητη χάρι. "Οσες 
φορές Ιπέρασα σιμά του, ποτέ μου δεν τό είδα 
νά χαμογελφ.

Καθισμένος ’ς τήν πρύμνη τού πλοίου μέ 
τά βλέμματα καρφωμένα ’ς τό υπερήφανο νησί 
βυθίζομαι ς τούς πιο θλιβερούς στοχασμούς. 
Τό πλοΐον προχωρείκαί σιγά - σιγά ή άπόστα- 
σις μικραίνει τ’ άντικείμενα. Σέ λίγο ή νύχτα 
πεπλόνει τόν όρίζοντα. Τά Ψαρρά έχάθηκαν 
’ς τά βάθη τού πόντου καί μόνον ή δεντρο-

γέμιστη Χίος, σάν ένας πελώριος ίσκιος, προσ
ελκύει άκόμα τήν προσοχή μου.

* * *

Ξυπνώ καί ανεβαίνω ’ς τήν γέφυρα για ν’ 
απολαύσω ένα άπό τά μαγευτικώτερα θεάματα. 
Ή  ροδοδάχτυλη αυγή προβαίνει άπό τής κορυ
φές τού Τμώλου μέ νωχέλειαν όδαλίσκης. Τό 
άτμόπλοιον μέ μοναδικήν απαλότητα εισέρχεται 
’ς τόν κόλπον τής ’Ιωνίας. Ή  Σμύρνη φαίνεται 
βυθισμένη άκόμα ’ς τόν πρωινό της ύπνο. Τά 
βλέμματα μου απλώθηκαν ’ς τόν βράχο τού 
Ταντάλου πού μάς έμαθε τήν άσβεστη, τήν 
αιώνια δίψα τής ψυχής. Μά ή καρδιά μου έ- 
σκίρτησεν δταν ’ς τής όχθες τού Μέλητος διέ· 
κρίνα τής σκιές τού Όμηρου, τού Καλλίνου 
καί τού Μιμνέρμου.

Τό λιμάνι πλημμυρισμένο άπό τό φως τού 
ήλίου τώρα, παρουσιάζει κάποια χάρι μέ τ’  ά- 
νισα κατάρτια τών καραβιών. Ή  κίνησις ’ςτήν 
προκυμαία άρχίζει. Βάρυπνοι άκόμα οί άνθρω
ποι πηγαίνουν ’ς τής εργασίες των καί μοΰ 
φαίνονται σάν νωθρές μηχανές. Θαρρεί κα
νείς πώς μόλις κινούνται. Ποΐος δμως θά έ- 
λεγεν δτι ή φυσιογνωμίες των δεν είνε συμπα
θητικές ; "Ενας βαρκάρης μέ τό ηλιοκαμένο 
πρόσωπο του καί τά χονδρά χέρια του έχει τό 
ωραιότερο ανδρικό σώμα πού είδα ’ς τήν ζωή 
μου. Περιπατεΐ επάνω ’ ς τό λιθόστρωτο μέ τό 
κεφάλι υψηλά σάν κατακτητής. Πόσο λιμπί
ζομαι τό αγέρωχο βλέμμα του !

* * *

Γυρίζω μόνος μου ’ς τό εσωτερικόν τής πό- 
λεως. Οί στενοί της δρόμοι μ’ ενοχλούν. Καμ- 
μία ρυμοτομία, κανένα σχέδιον. Δρομίσκοι στε
νόχωροι καί άσχημοι. Καί δμως υπάρχουν ά- 
σχημίες πού έχουν κάποια χάρι καί γραφικό
τητα. Στήν Σμύρνη δέν υπάρχει ούτε αυτού 
τού είδους ή άσχημία.

Δέν άφίνω δρομάκι νά μή τό γυρίσω. Ζητώ 
παντού κάτι νά εύρω πού νά αίχμαλωτίση ο
λίγο τήν προσοχή μου. Προχωρώ καί δικαιόνω 
τόν Λαμαρτΐνον πού, άπό τά 1833 άκόμα, ώ- 
νόμασε τήν Σμύρνην ένα «μεγάλο εμπορικό 
γραφείο», καί τίποτε άλλο.

Μέ τό ήλιόγερμα άνεβαίνω ’ς τόν λοφίσκο 
γεμάτο άπό κυπαρίσσια. Η θέα τού κόλπου
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ήτο αληθινή γοητεία από το ύψος εκείνο. Ή  
θαλασσα έφαίνετο σαν ένας καθρέφτης απέ
ραντος, πού έκαθρεφτίζετο μέ κάποια μαλθα- 
κότητα ή γλυκυτάτη ’Ιωνία.

* * *

Κάτω άπό έναν άνθινο θόλο κυλάει τά ό- 
λάργυρα νερά του 6 Μέλης. Πλατάνια φουν
τωτά καί πανύψηλα κυπαρίσσια σκιάζουν τής 
όχθες του πλημμυρισμένες άπό τρυφερά κα
λάμια. Ή  σκιά τοΰ 'Ομήρου πλανάται τριγύρω 
μου καί ή ψυχή μου τρέμει άπό συγκίνηση 
Τό κελάρυσμα τοΰ ποταμού βυθίζει την μνήμην 
μου ’ ςτά περασμένα χρόνια. Προσπαθώ ν’ άνα- 
καλύψω τό μέρος πού ή φτωχούλα ή σκλάβα 
έναπέθεσε μέσα 'ς τόν καλαμιώνα, τόν θειον 
καρπόν τής άγάπης της. Ποτέ της δεν θά ε- 
φαντάζετο ή φτωχή μητέρα δτι τό παραρριγ- 
μένο εκείνο παιδί ’ ς τή χλοερή παραποταμιά 
τό είχε φιλήσει ’ς τό μέτωπο του δ 'ούρανός. 
Τυφλός δ φτωχός τραγουδιστής έζησε τήν βα
σανισμένη ζωή του. Ή  τύχη δεν τού εδωκε 
πορφύρα βασιληά. Μά οί άνθρωποι ’ς τό διάβα 
του παραμέριζαν, γιατ’ ένοιωθαν πώς μπρός των 
περνοϋσεν δ θεός.

««*

Ή  μεγάλη "Αρκτος εϊνε ’ ς τό ζενίθ. Τά με
σάνυχτα σημαίνουν καί τό βαρκάκι μας σχίζει 
τά κύματα. Κάτω άπό τά πόδια μου ή υγρή 
άβυσσος δπνώττει» Επάνω μου δ έναστρος ού· 
ρανός καθρεφτίζεται άπό τό χάος ’ς τ’ άκίνητα 
νερά. Οί σύντροφοι μου γυναίκες καί άνδρες, 
παλαιοί θαλασσοδρόμοη περιπαίζουν τήν γα
λήνην τού πόντου. Ή  χαρά πλημμυρίζει τά 
στήθη των καί τό χασκάρισμά των άντηχεΐ ’ς τά 
ήρεμα άκρογιάλια. Στριμωγμένος σέ μιά γω
νιά τής βάρκας σιωπώ. Τήν ψυχή μου· κατέχει 
τό αίσθημα τοΰ θανάτου. Τά μάτια μου είνε 
βαρειά άπό τόν πόνο τής ζωής.

Τά κουπιά ρυθμικά πλαταγίζουν επάνω ’ς 
τά στάσιμα νερά καί ή βάρκα μας κάμνει ά- 
θόρυβες στροφές. Οί φίλοι μου τραγουδούν ένώ 
εγώ βυθίζομαι ’ς τ’ άλαργινό μου όνειρο. Τό 
τραγούδι των Ινοχλεΐ τήν ψυχή μου. ΕΙνε ό 
λοι ευθυμοι γιατί δεν βλέπουν τίποτε τριγύρω 
των. Ή  γαλήνη τής θάλασσας τούς έχει γοη
τεύσει καί δεν άκούουν πώς κάτω ’ς τά βάθη 
της ή τρικυμία μαίνεται. Τό τραγούδι τοΰ θα
νάτου, πού άπ’ τά σπλάχνα τής βυθισμένης 
πολιτείας έφθανε ’ς τήν επιφάνεια, κανένας 
των δεν τό ενωτίζεται. ’Αλλοίμονο, ποιος άν*

θρωπος ακούει τό θλιβερό, τά γλυκύτατο τρα
γούδι τής αίωνίας καταστροφής;

Στήν πλώρη τής βάρκας ή νεράιδα τού κόλ
που καθισμένη χαμογελά. Βλέπει, τούς φίλους 
μου καί κάμνει χίλιους μορφασμούς. Για μιά 
στιγμή τά βλέμματά μας συναντώνται. Ή  ψυ
χή μου άνατρίχιασε κι’ άθελα έφερα τό χέρι 
’ς τά μάτια μου πού κ’ εκείνο τό βράδυ εΐταν 
βαρειά άπό τόν πόνο τής ζωής.

* * *

Μελαγχολικό μέ τούς ωραίους δρομίσκους 
του απλώνεται απέναντι μου τό Κορδελιό. Τά 
φώτα του μέ προσελκύουν. Μά έμενα μ’ αι
χμαλωτίζει τό άμυδρό φως πού τρεμοσβύνει ’ς 
τήν κορυφή τοΰ βουνού. Έκεΐ σιμά, νομίζω, 
είνε ό τάφος τοΰ Ταντάλου. Κάποιο χέρι πο
νετικού διαβάτη άναψε τό καντύλι ’ς τό ερη
μικό έκκλησάκι γιά νά σκορπφ, σάν άστρο μα- 
κρννό, τό τρεμάμενο φώς του.

“Ησυχο, μελαγχολικό φώς, πόση παρηγοριά 
δεν άπλώνεις 'ς τήν θλιμμένη μου ψυχή πού 
σού μοιάζει; Μοναχική καί αυτή ’ς τό βουνά 
τών ονείρων της φωτίζει τά Ιρείπια τής ζωής 
των καί θρηνεί τόν χαμό των. Ώ  ήσυχο κι’ 
απόμακρο φώς, γιατί μιλεΐς απόψε‘ς τήν ψυχή 
μου τόσον θλιβερά ;

*  *  *

Τρέχω ’ς τό Σεβδίκιοϊ, τό πιό μελαγχολικό 
χωριουδάκι τής Σμύρνης, χωμένο ’ς τά πλά
για ενός βουνού πού δεν έχει όνομα. "Ενας 

φίλος μου μ’  δλάνοιχτα τά χέρια μέ προσμένει 
’ς τόν πύργο του πού ή δψις του μού ενθυμί
ζει τόν μεσαιώνα.

Στόν κήπο, πού τά όλόπυκνα δένδρα άπλώ- 
νουν τής πλατειές σκιές των, ή πυργοδέ- 
σποινες ωραίες σάν τήν άνοιξη πλάι ς ’ 
τούς άνδρας των μέ υποδέχονται .μέ χάρι 
γοητευτική. Περνώ μαζί των τό δειλινό ώς 
τά βαθειά μεσάνυχτα. ‘Ο γρύλλος τονίζει 
τώρα τό μονότονο τραγούδι του. Τά δένδρα 
εγυραν τά χλωρά φύλλα των κι’ αποκοιμήθη
καν. Ά πό τά γύρω μου βουνά ή σιωπή μέ 
γιγάντια βήματα κατεβαίνει 'ςτό  ερωτικό χω
ριό. Στον ούρανό τά σύνεφα άλληλοκυνηγού- 
μενα παίρνουν χίλια σχήματα καί χίλιες μορ
φές, κι’ όταν άπό τ’ δλοσκότεινο πέπλο των τό 
φεγγάρι ύψωσε τόν όλάργυρο δίσκο του, μία 
φωνή τσακαλιού έσχισε τήν ησυχία τής νύχτας 
κ’  έχάθη μέσα ’ς τό χάος.

·*«
Τό τραίνο σταματφ ’ ς τόν σταθμό τοΰ
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Μπουτζά. Έ δώ  καί κάμποσα χρόνια ένα 
ώραϊον όνειρο μ’ είχε σύρει ’ςτό γραφικό χω
ριό. Ενθυμούμαι, τότε ¿τραγουδούσα τήν ά- 
γάπη. Τήν ψυχή μου δεν τήν είχεν άγκυλώσει 
ακόμα ό πόνος τής ζωής. Είχα τήν αφέλεια νά 
πιστεύω ’ς τόν έρωτα καί 'ςτήν φιλία, καί δεν 
ήθελα νά παραδεχθώ πώς βάσις τής ζωής είνε 
ή θλΐψις καί όχι ή χαρά.

Άθελα διευθύνομαι ς τό ερημικό δρομάκι 
πού άλλοτε ¿διάβαινα εύτυχισμένος. Τό μισο- 
γκρεμισμένο τοιχάκη μέ τής γέρικες εληές τρι
γύρω του, είνε καί πάλι ’ ς τήν θέσι του. 'Ο 
καιρός ¿πέρασε χωρίς νά τό έγγίση. Μά ’ς τήν 
θέα του γιατί κλαίει ή ψυχή μου; Γιατί πιέ
ζουν τούς κροτάφους μου ή ένθύμησες πού 
συνεπήρε μέσα ’ςτά βάθη του 6 καιρός;

* * *

'Ο Μπουρνόβας είνε τό χωριό τών μενεξέ
δων. Άλλ’ ένα λαϊκό τραγουδάκι λέγει πώς είνε 
καί τών ωραίων γυναικών.

« Καί τον Μπονρνόβα τό νερό 
Λένε πώς βγάζει βδέλες,
Κ ' εκείνο τό κακόμοιρο 
Βγάζει όμορφες κοπέλες».

’Αληθινά. Στήν χλοερή αύτή εξοχή είδα τής 
ωραιότερες έπαύλεις καί τής περισσότερες καί 
πιό χαριτωμένες παρθένες τής ’Ιωνίας. Κατε
βαίνω τήν λεωφόρον τών έρωτευμένων μέ δυο 
παληές μου γνωριμίες. Στόν δρόμο θαυμάζω 
τής εύμορφες κόρες πού περνούν, μά δεν μα
καρίζω τούς γονείς των.

* # *

'Η  ’ Ιωνία είνε ή πατρίδα τής ποιήσεως. Ό 
πως ‘ ς τά παληά χρόνια, έτσι καί τώρα ’ ς τήν 
Σμύρνη ή ποίησις άνθίζεη Τά σκήπτρα της τά 
κρατούν τρεϊς ποιηταί. Ό  Μιχαλάκης Άργυ- 
ρόπουλος, ό Στέλιος Σεφεριάδης κι ό Άλεκος 
Φωτιάδης. Ή  είμαρμένη καί τούς τρείς τούς ηύ- 
νόησε καί άφήκε τάς Μούσας νά θωπεύσουν τά 
μέτωπα των.

Ό  Μιχαλάκης Άργυρόπουλος είνε έξαιρετική 
φυσιογνωμία γιά τήν Σμύρνη. Είνε ό κατ’ έξο- 
χήν ψάλτης της. "Εχει κάτι τι πού δεν τό έχουν 
οί άλλοι Σμυρναΐοι. Τόν ενθουσιασμόν προς 
δ,τι είνε ώραϊον καί πνευματικόν. Τά τραγού
δια του έχουν ένα χρωματισμόν άνατολικόν. Τήν 
Φασουλιώτισα, δέν ΰπάρχει Σμυρνιός νά μη 
τήν γνωρίζη. Μά έγώ προτιμώ πιό πολύ άπό 
τ’ άλλα τραγούδια του τούς « ’Αρχαίους ’Αντι

λάλους». Άκούσατέ τον πώς τραγουδεΐτόν Μέ- 
λητα.

Ποτάμια ’ς την'Ανατολή, ποτάμια καί 'ςτή Δ ναι 
Κι άλλα ξανοίγουν διάπλατα μ ’ άν&οπλεγμένον

[οχ&ο
Κι’ άλλα ξεοποΰνε άπό γκρεμνούς και βογγητό

[καί ρόχ&ο
Σε καταρράχτες, πού πιό κεΐ μιά άάλασσα θά

[οβύοη.

Κ ' ένα ποτάμι άνέμελο ’ς τής 'Ιωνίας μιαν άκρη 
Κνλμ τ’ άργά τον τά νερά δώ καί χιλιάδες χρόνια' 
ΑΓάθε τον στάλα ήσυχη οάν λυπηαένον δάκρυ 
Μά ό άντίλαλος τον ποιά ψνχή δεν νανουρίζει

[αιώνια;

'Ο κ. Στέλιος Σεφεριάδης τονίζει τήν λύρα 
του μέ απλότητα συγκινητική. Ή  στροφές του 
έχουν μιά νοσταλγία πρός τήν αίωνία θλΐψι·. 
Πόσον άγαπώ να τόν άκούω νά μού άπαγ- 
γέλλη τούς στίχους του.

Ξέσπασε πάλιν δ Βορριας καί στρώνει τά χαλιά 
Στρώνει τά κίτρινα χαλιά 'ς της άδειανές τής

[ρούγες
Μανιάσανε τά κύματα 'ς τήν 'έρμη άκρογιαλιά 
Κι’ οντε πανί δέν φαίνεται ούτε πουλιού φτε-

[ρονγες.

Φύσηξε φύαηξε, Βορρια, ξερίζωνε κορμούς 
Καί στήσου μές’ 'ς τής καλαμιές τρανό προσκυ-

[νητάρι
Διώχνε βουνά τά σύνεφα 'ς τους μαύρους ού·

[ρανούς
Μά πές μου ποιάν άγάπησες κι’ αύτή δέν σ ’

* /ϊχε* πάρει ;
*** .

'Ο  κ. Αλέκος Φωτιάδης είνε πάλιν 6 είδυλ- 
λιακώτερος τών ποιητών μας. Οί στίχοι του είνε 
εΙκόνες τού Μιλλέ, πού εξέρχεται δλυζώντανη 
ή μελαγχολία. ’Ακούσατε μερικές στροφές του.

Καλύβι άνεμοσάλεντο σάν πόσα δέν μου λέγει 
Τό βραδννό σου κάπνισμα κι’ ή χαμηλή οον

[στέγη ;
Στήν ερημιά πού δλόγνρα σέ ζώνει πάντα μόνο 
Λησμονημένο στέκεσαι μέ τόν κρυφό σου πόνο !

Μιά μέρα σάν έπέρασε μιά μοίρα άνοιχτομάτα 
Πούχε άπό πλούτη τήν ποδιά, τά χέρια της γε-

[μάτα
Είπε: δέν βλέπω τίποτε, καλύβα, νά σου λείπη' 
Δέν έχεις οΰτ ένα σκαμνί γιά νά καϋίση ή λύπη.
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Τριγύρω από τούς τρεις ποιητάς ένας κύ
κλος νέων λογίων καί δημοσιογράφων ανα
πτύσσεται. Ό  κ. Γληνός, δ κ. Άναστασιάδης. 
’Από τούς παλαιοτέρους ό κ. Έμμανουηλίδης 
μέ τό δυνατόν του ΰφος και τό σαρκαστικόν 
του πνεύμα, ό μυθ ιστοριογράφος κ. Χρ. Βασι- 
λακάκης μέ την παρατηρητικότητα του. Οί πα
λαιοί γλωσσικοί και καλαισθητικοί θεοί άφίνουν 
θέσιν εις τούς νέους. ‘Η συνείδησις των γρα- 
φόντων Αποκρούει τον σχολαστικισμόν, καί μία 
δλως διόλου νέα άντίληψις τής τέχνης κατέχει 
την ψυχή ιω ν .Τ ά  όλάργυρα νερά τής Καστα
λίας Ιραντισαν τό πνεύμα των. Τα βλέμματά 
των οδηγούμενα Από την άλήθειαν τής Τέχνης 
καί τής Ζωής υψώνονται μέ κάποια υπερη
φάνεια προς τόν ουρανόν. "Ενα πλήθος γυναι
κών μέ λεπτήν αΐσθησιν χειροκροτεί τά ωραία 
των άλματα προς τό ώραίον καί τό άληθινόν. 
Τριγύρω των ό μανδαρινισμός μαίνεται. Άλλ’ 
αυτοί χαμογελούν τό ωραίο χαμόγελο τής 
νίκης

'Ο  ορμητικός άνεμος τής Αλήθειας εξερίζωσε 
πια τό πολύκλαδο δένδρο τού σχολαστικισμού.

Τό τράνταγμα ήταν φοβερό. Εινε καιρός τώρα 
πού ή νέα γενεά, ή Αθάνατη νεότης κρημνίζει 
τά παλαιά γλωσσικά είδωλα για νά στήση τόν 
ίδικόντης καλαισθητικόν ναόν. Τά «παλαιά χρό
νια» έπέρασαν. ’Ακούω τό τραγούδι των νά φθά- 
νη λιποθυμισμένο σιμά μου. Ή  Αρχαία ζιοή 
μέ τό αϊώνιον πνεύμα τού καλού μάς παρουσι
άζεται μέ νέαν μορφήν. Ή  γραφική πρωτεύ
ουσα τής ’Ιωνίας με κάποιαν εκπληξιν Ακούει 
τό νέο τραγούδι καί ξυπνφ από τήν νάρκη πού 
την είχε βυθίσει ή κακοπιστία καί δ σχολαστι- 
τισμός. * * *

Σ ’ άφίνω, ώ  γλυκυτάτη ’ Ιωνία, μέ τήν καρ
διά βαρειά και τά μάτια υγρά Από τά δάκρυα 
γιατ’ ή ψυχή μου σέ λατρεύει Από τά χρόνια 
τά παληά. Στο δρόμο μου δεν θά λησμονήσω 
ποτέ, πώς έβρεξα τά διψασμένα χείλη μου Από 
τού Μέλητος τά νερά. Στής δχθές του μία 
νύκτα, μπρος ’ς τήν σκιά τού Όμήρου γονά
τισα καί προσευχήθηκαν. Τήν προσευχή μου, 
Από τά βάθη τής ψυχής μου βγαλμένη, τήν άκου- 
σεν δ αιώνιος Κύκνος σου κι’ δ Ουρανός.

Π Ε Τ Ρ 0 2  Ζ Η ϊΟ Τ Ν Ι Α Τ Η Σ
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Π ίς τήν παράκλησιν τού αξιότιμου διευθυν-
τού τού περιοδικού τούτου ένδίδων, ανέλα- 

βον τό δυσχερές έργον τής σκιαγραφής τού με
γάλου πνεύματος τό δποΐον προ ημερών Ισβέ- 
σθη υπό τόν λάμποντα αττικόν ήλιον. Έσβέσθη 
φεύ! αλλ’ ώς οί διάιτονιες τού Στερεώματος 
καταλείπουσι σβεννύμενοι αΐγλην τινά φωτει
νήν, ήτις προδίδει τήν διέλευσίν των επί μα- 
κρόν καί μετά τήν λάμψιν των, ούτω καί ή 
διάνοια τού μεγάλου Αρχαιολόγου σβεσθεισα, θά 
φωτίζη έπί πολύ έτι τό στερέωμα τής επιστή
μης, τού δποίου υπήρξε πρώτου μεγέθους α· 
σιήρ.

Ό  Furtw ängler ήτο Αληθώς μέγας 
νούςΐ νούς σπινθηροβολών, διάνοια οξεία ή- 
τις διεπέρα τήν Αχλύν τού σκότους φωτίζουσα 
δπως ήλεκτρικός προβολεΰς. Διά τόν Furtw än
g ler  δεν ύπήρχον σκοτεινά ζητήματα. Αί Αμ- 
φιβολίαι παρεμερίζοντο, έλακιίζοντο ένίοιε ϊνα 
προχωρήση ή τολμηρά διάνοια του εις τήν ανεύ- 
ρεσιν τού αληθούς. Πρό τής προσπάθειας δέ 
τούτης ή τόλμη του, ή έδράζουσα επί κρίσεως

ύγειούς καί γνώσεων κολοσσιαίων, δεν είχεν ό
ρια. Άνέτρεπε, κατεδάφιζεν, ίσοπέδουίνα ανοι
κοδόμηση νέον Από θεμελίων κτίριον, κατα
σκεύασμα τούτο τής υψηλής διανοίας του Τά 
«M eisterwerke» to δγκωδέστατον αυτό σύγ
γραμμά του, τό έδραιώσαν τήν παγκόσμιον φή
μην του, πρόκειται μαρτύριον αψευδές τής ανα
τρεπτικής αυτού τόλμης, Αλλ’  άμα καί τής 
διαυγούς αυτού κρίσεως. Πάσα σχεδόν σελίς αυ
τού περιέχει νέας Ιδέας, νέας συγκρίσεις έργων 
τέως Αγνώστων ή έλάχιστα έκτιμηθέντων, νέα 
συμπεράσματα περί τής τεχνοτροπίας τών αρ
χαίων τεχνιτών καί τής αξίας τών έργων αυ
τών. Και Ανά πάσαν αυτού γραμμήν δ ανα
γνώστης καταπλήσσεται διά τό ύψος τών συλ
λογισμών καί τήν γνώσιν τών δι.ασωθέντων 
έργων τής Αρχαιότητας. Διότι δ Furtw ängler 
ήτο προ παντός βαθύς γνώστης τών μνημείων, 
κατά τούτο δέ υπερέβαλλε πάνταςτούς συγχρόνους 
αδτφ καί τούς πρό αυτού αρχαιολόγους. Δεν 
ύπήρχεν Ιν τοΐς Μουσείοις τής Ευρώπης κορ
μός Αγάλματος, δέν υπήρχε κεφαλή, ουδέ τμήμα
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καν Αρχαίου μνημείου τό δποΐον νά διέφυγε 
τό οξύ βλέμμα του καί τού δποίου τήν είκόνα 
νά μή συνεκράτει στερρώς ή κολοσσιαία μνήμη 
του. Ύ πό τοιαύτας συνθήκας ή σύγκρισις καί 
δ έλεγχος τής Αξίας τών Αρχαίων έργων ήτο 
διά τόν F urtw ängler ζήτημα χρόνου. Πο- 
σάκις μοί έλεγεν, εν τφ Μουσείφ ήμών έν· 
διατριβών, απαντών είς πρόκλησίν μου δπως 
καταστρώση είς άρθρον διά τήν αρχαιολογικήν 
ήμών εφημερίδα— τήν όποιαν πολλάκιςέτίμησε 
διά τού καλάμου του —  έκφευγούσας κρίσεις 
του επί μνημείων τής τέχνης «δέν έχω καιρόν, 
δέν έχω καιρόν». Καί Αληθώς δέν είχε καιρόν 
δ πολυάσχολος αυτός επιστήμων. Ά ν  αναλογι- 
σθή τις τάς ποικίλας τού Ανδρος Ασχολίας ώς 
καθηγητοΰ εν Μονάχφ, ως διευθυντοϋ προτύ
που Μουσείου, ώς δρώντος μέλους τής Βαυα
ρικής ’Ακαδημίας τών Επιστημών καί τόσων 
άλλων επιστημονικών ιδρυμάτων, ώς συγγρα- 
φέως κολοσσιαίων συγγραμμάτων καί απείρων 
διατριβών κατεσπαρμένων είς πλειστα δσα πε
ριοδικά συγγράμματα, ώς διοργανωτοΰ καί 
πρωτεργάτου Ανασκαφικών ερευνών και τών 
ταύταις έπακολουθουσών σχετικών δημοσιεύ
σεων, δέν δύναται ή νά θαυμάση τήν καρπο- 
φόρον Ιργατικότητα τού μεγάλου επιστήμονος, 
τού δποίου άπας δ πεπολιτισμένος κόσμος θρη 
νεΐ ήδη τήν έκλειψιν. Ό  Furtw ängler έγεν- 
νήθη τόν ’ Ιούνιον τού 1853 έν F reiburg  ύπό 
γονέων εύπορων καί εγγραμμάτων. Ό  πατήρ 
αυτού καί ό αδελφός ήσαν καθηγηταί ή διευ- 
θυνταί Γυμνασίων. Μετά τάς γυμνασιακός αύ· 
τού σπουδάς, νεώτατος, ενεγράφη είς τήν φιλολο
γικήν σχολήν καί ασπασθείς τόν κλάδον τής αρ
χαιολογίας, είς δν άπό παιδικής ήλικίας έδείκνυε 
κλίσιν, έπεδόθη είς τήν Αποκλειστικήν μελέτην 
αύτοΰ Ακολουθήσας μαθήματα σχετικά εν Μο
νάχα», παρά τφ μεγάλφ Brunn τού δποίου έ- 
πέπρωτο νά γίνη διάδοχος, έν Λειψία καί Βε- 
ρολίνφ. Τό 1874 Ανηγορεύθη διδάκτωρ δι’ 
εναισίμου διατριβής περισπουδάστου, έπιγρα- 
φομένης: ό έρωςέν τή Αγγειογραφία. Διότι ση- 
μειωτέον δτι δ F urtw ängler κυρίως κατέ- 
γεινε είς τήν Αγγειολογίαν, παρέμεινε δέ και 
μέχρι τέλους δ άριστος τών είδικών Ιν τφ 
κλάδα» τούτφ, συγγράψας μόνος ή εν συνεργα
σία μετ’ ισοτίμων ερευνητών έργα κράτιστα επί 
τού κλάδου τούτου. Τό έξοχον τού πνεύματος 
τού F urtw ängler διαγνώντες Ιγκαίρως οί δι- 
οργανωταί τής είς ’Ολυμπίαν Αρχαιολογικής 
εκστρατείας Κούρτιος καί Adler, εξέλεξαν καί 
τόν νεαρόν F urtw ängler δπως μετά τού

Α Δ Ο Λ Φ Ο Σ  Φ Ο Γ Ρ Τ !1 Α 1 Γ Κ Λ Ε Ρ

D orpfeld , to0 P iirgold  καί άλλων εύελπίδων 
Ιπιστημόνων, κατέλθη καί αύτός είς Ελλάδα 
καί συνεργασθή είς τάς μεγάλας τής ’Ολυμπίας 
άνασκαφάς, τάς δαπάναις ιού Γερμανικού κρά
τους έκιελεσθείσας. Ό π ω ς  0 D orp feld  τά
χιστα έκεϊ διεκρίθη έν τφ κλάδφ τής Αρχιτε
κτονικής, ούτω καί δ Furtw ängler ανεδείχθη 
Αμέσως δ κράτιστος τών συνεργατών του Ιν τφ 
έλεγχφ καί τή έπιστημονική Ικτιμήσει τών α
πείρων μικροτεχνημάτων άπερ ή σκαπάνη καθ
ημερινώς είς φώς ήγεν.

Μετά τό πέρας τών Ανασκαφών έπανελθών 
είς Βερολΐνον διωρίσθη Ιπιμελητής τού τμή
ματος τών μικροτεχνημάτων έν τφ έκεΐ Αύτο- 
κρατορικφ Μουσείφ, Ανέλαβε δ ’ άμα καί τήν 
Ιπιστημονικήν κατάταξιν καί περιγραφήν τών 
«χαλκωμάτων» έν τφ μεγάλφ συγγράμματι περί 
τών ανασκαφών τής ’Ολυμπίας. Πλεΐσται εν 
τφ μεταξύ έπιστημονικαί έργασίαι, έν αΐς καί ή 
έκδοσις τής Συλλογής Σαβούρωφ, καί διατρι- 
βαί αύτού περισπούδαστοι ανέδειξαν Ιπί το- 
σούτον τόν άνδρα, ώστε έδέησε νά προσλη- 
φθή καί ώς έκτακτος καθηγητής έν τφ Πανε- 
πιστημίφ τού Βερολίνου.

’Αλλ’ ή τύχη καί δ νούς προώριζον αυτόν 
διά μεγαλήτερον στάδιον. Θανόντος έν τφ 
μεταξύ τού μεγάλου διδασκάλου καί κορυφαίου 
τών αρχαιολόγων Η. Brunn, ώς διάδοχος αύ-
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τοΰμιρ σκέψει Ιξελέγη δ μαθητής αυτού, δ ήδη 
δόκιμος Αρχαιολόγος Furtwängler.

Τφ 1894 κατέλαβε το πρώτον την επίσημον 
έκείνην έδραν ήν δ Otto Jahn καί δ Brtinn ιο- 
σούτον εΐχον Ανυψώσει. Ό  διάδοχος τών σοφών 
εκείνων διδασκάλων δέν Ιβράδυνε ν' Αναδειχθή 
εφάμιλλος, ϊσως και υπέρτερος, τών προκατόχων 
του και Από τού χρόνου Ικείνου δ Furtw ängler 
Ανεκηρύχθη μέγας Αρχαιολόγος. Ή  διδασκαλία 
του ήτο ήρεμος, μεθοδική, έμπνεομένη από 
καιρού είς καιρόν ίιπό των δυσσυλλήπτων τής 
τέχνης γραμμών ών ΰπήρξεν αμίμητος ανιχνευ
τής αμα και ερμηνευτής. Έξήρετο τότε ή φαν
τασία καί δ αρχαιολόγος ύπεχώρει πρό τοΰ καλ
λιτέχνου. Διότι τούτο ήτο κυρίως τό μέγιστον 
τών προσόντων τοΰ Furtw ängler, δτι ήτο 
Ικ φύσεως καλλιτέχνης. Ήσθάνετο τό ώραΐον 
και ενεπνέετο ύπ’ αυτού, Ιν τή έξωτερικεύσει 
δέ τού αισθήματος δπερ έπλήρου διάνοιαν 
και καρδίαν, δ Furtw ängler αναπαρίστα, 
είκόνιζεν, Ιδημιούργει ζωντανόν οΰτως εΐ- 
πεΐν αριστοτέχνημα. 01 μαθηταί του τόν ελά- 
τρευον ού μόνον διά τήν καρποφόρον αύτού 
διδασκαλίαν, Αλλά καί διά τήν προσήνειαν αυ
τού καί τήν αγαθότητα. Κατά τάς Ασκήσεις τάς 
έν τψ Μουσείψ γενομένας δ F urtw ängler 
ήτο μαθητής καί αύτός, συνεζήτει πράως καί 
Ιδέχετο μεθ’ υπομονής οίανδήποτε έρώτησιν 
ενίοτε δέ καί άντίκρουσιν τής γνώμης του υπό 
τών όμιλητών του τινός. Δέν ήτο δμως τοιού- 
τος καί πρός τούς έξ έπαγγέλματος Αρχαιολό-. 
γους, τούς άντιφρονοΰντας αύτψ. Δριμύς, Ινίοτε 
καυστικώτατος άντεπεξήρχετο κατά τών τολ- 
μώντων ν’ Ανασκευάσωσι θεωρίαν του τινά ή 
Απλώς εχάντων εναντίαν τής ίδικής του γνώ
μην επί ζητήματος τό όποιον αύτός διε- 
πραγματεύθη. Εις τήν πολεμικήν ήτο φοβερός 
καί δσοι έμονομάχησαν μετ’ αυτού ή ήττήθη- 
σαν ή άπεχώρησαν. Ό  Furtw ängler δεν έ- 
δέχετο συμβιβασμόν. Ναι ή δχι. Άπέρριπτε 
δέ συνήθως μετ’ Αγανακτήσεως πάσαν Ιδέαν ή 
γνώμην μή συμβιβαζομένην πρός τά πορίσματα 
τά εκ τής μελέτης του έπί τοΰ θέματος έξα- 
χθέντα. Είχε δέ γνώμην δι’ δλα περίπου τά εκά- 
στοτε Αναφυόμενα Αρχαιολογικά ζητήματα, διότι 
καί παρηκολούθει Ιπιμελώςτήν σύγχρονον παρα
γωγήν καί βάσεις είχε τοιαύτας ώστε ν’ Αντιλαμ

βάνεται αμέσως τοΰ ορθού, έστω καί επί θέματος 
Απώτερον τών μελετών του ευρισκομένου. Πα· 
ρενέβαινε δέ συχνά καί είς συζητήσεις τρίτων, 
αύιόκλητος, ώσανεί άνεγνώριζεν είς εαυτόν τό 
δικαίωμα τής διαιτησίας. Μία τών τελευταίων 
αύτοΰ τοιουτων παρεμβάσεων, κατά τόν παρελ
θόντα ’ Ιούνιον γενομένη, Ιβάρυνεν αποτελε- 
σματικώς υπέρ τής γνώμης Έλληνος Αρχαιο
λόγου, τοΰ κ. Σβορώνου, γνώμης πολεμηθείσης 
υπό Ελλήνων τε καί ξένων καί δμως προφα
νώς ορθής. Ό  μέγας αρχαιολόγος έθεώρησε 
καθήκον του νά πικράνη, ίσως, φίλον του Γερ
μανόν συνάδελφον ή νά άποσιωπήση τήν υπέρ 
τής γνώμης τοΰ "Ελληνος μορφωθεΐσαν πεποί- 
θησίν του. Καί τήν εξέφρασε μέ τό θάρρος 
εκείνο τό όποιον διέκρινε πάντοτε τόν κάλα
μόν του.

Ό  Furtw ängler ήγάπα τήν Ελλάδα ώς 
δευτέραν πατρίδα του, κατήρχετο δέ- συχνά είς 
τό κλασικόν αυτής έδαφος είτε πρός μελέτην 
τών μνημείων της, είτε πρός Ικτέλεσιν ανα- 
σκαφών. Τελευταίως, ώς γνωστόν, έξηρεύνα τήν 
Αίγιναν, τήν νήσον ήν τοσοΰτον ήγάπα καί ή 
δποία, κακή μοίρα, έπέπρωτο νά τόν Αποχαι- 
ρετήση ετοιμοθάνατον. Τό τελευταίως έκδοθέν 
περί Αίγίνης σύγγραμμά του περιλαμβάνει 
μεταξύ τόσων νέων πληροφοριών, από τών έκεΐ 
Ανασκαφών του Αρυσθεισών, καί νέαν άναπα- 
ράστασιν τών Αετωμάτων τού ναού τής ’ Α
φαίας, τήν όρθοτάτην πάντως τών τέως γενο- 
μένων. Έμελέτα δέ δ σοφός ανήρ καί τήν 
Ιξερεύνησιν τοΰ έν ’ Αμύκλαις περιωνύμου θρό
νου τοΰ ’Απόλλωνος, Αλλ’ δ θάνατος Ανέκοψε 
τό ευρύ έτι μέλλον τών Ανακαλύψεων του πρός 
ζημίαν τής έπιστήμης ανεπανόρθωτον. Ό  
F urtw ängler μεταξύ τών τόσων τελείων έρ
γων α κατέλιπε, έργων Αναγόμενων είς πάν- 
τας σχεδόν τούς κλάδους τής αρχαιολογίας, κατα
λείπει ήμιτελες τό Αριστον ίσως τών έργων 
του: «Τήν ιστορίαν τής τέχνης* Από τών Μυ
κηναϊκών χρόνων, τής δποίας δ ύπό τύπωσιν 
πρώτος τόμος θά ΐδη μετ’ ολίγον τό φως.

Θρηνοΰμεν τήν επιστημονικήν Απώλειαν έπί 
το» θανάτφ μεγάλου έπιστήμονος, Αλλά θρη- 
νούμεν μεϊζον έτι τόν Ανδρα τής μεγάλης καρ- 
δίας, Ιν τή δποία τόσος υπήρχε χώρος καί διά 
τήν προσφιλή του ’Ελλάδα.

- Β. Σ Τ Α Η Σ

Φ Ω Ρ Ι Ν Α  ϊ\ A I Π Ε Ρ Α Σ Μ Ε Ν Α
Α Ν Α Σ Φ Α Σ Ι Σ  Φ Ρ ΙΩ Ν  Π Ο Λ Ε Ω Ν    Ο Γ Δ Ο Η Ν Φ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Ο Π ΙΣ Ω

Η  ΙξΑ Φ Α Σ Φ Ρ Ο Φ Η  Φ Ω Ν  Ψ Α Ρ Ρ Ω Ν

Πρό ολίγων ημερών τρεις πόλεις έφύτρωσαν 
έξαφνα είς τήν παχεΐαν θεσσαλικήν γήν, 

τρεις πόλεις τάς δποίας έσπειρεν δ μέγας αύτός 
καί Αθάνατος Σπορεύς, δ όποιος λέγεται ελλη
νική ίδέα. Αιώνας τώρα δ Σπορεύς αύτός γυ
ρίζει καί σπείρει. ’Από τήν στιγμήν πού ολί
γοι Ανθρωποι, οδηγούμενοι Από κάποιο θειον 
φώς έρροβόλησαν κάτω Από τά ξηρά καίαγρια 
’Ηπειρωτικά βουνά καί έρριψαν τόν σπόρον 
μιάς νέας προνομιούχου φυλής είς τήν γωνίαν 
τής γής είς τήν οποίαν έδωκαν τό δνομά των, 
Ελλάς, από τότε τό έργον τής σποράς εξακο
λουθεί.

«Έξήλθεν δ σπείρων τού σπεΐραι τόν σπό
ρον αύτοϋ» δπως λέγει τό Εύαγγέλιον, καί είς 
ιόν δρόμον του έφύτρωναν πόλεις. 'Η  Ελλη
νική Χερσόννησος σιγά σιγά έγινεν ένας ωραίος 
Ανθών είς τόν όποιον έθαλαν ανθη διαλεγμένα. 
Έπειτα ή σπορά εξηκολούθησε πρός τά ανω, 
πρός τά κάτω, πρός τά πλάγια. Ή  ’Ιταλία 
ήσθάνθη τό έδαφος της Αροτριώμενον Από τήν 
ελληνικήν ιδέαν. Ή  ευεργετική περιπλάνησις 
καί δ εκπολιτιστικός τυχοδιωκτισμός εφεραν 
τούς "Ελληνας πέραν τοΰ Πόντου. Ό  Μέγας 
’Αλέξανδρος έθεμελίωνε Ιλληνικά τείχη είς τόν 
Ατελείωτον δρόμον του καί αιώνας πολλούς πριν 
Από τόν Κολόμβον καί Από τόν Άμερικόν 
Βεσπούκιον, περαστικοί "Ελληνες εΰρισκαν είς 
τόν δρόμον των τήν Άτλαντίδα, τήν σημερι
νήν Αμερικήν, καί αφηνανΐχνη τά δποία ανα
καλύπτουν σήμερον μέσα είς τά σπλάχνα τής 
γής, οί Αρχαιολόγοι.

’ Ιδού δτι τό έργον τής σποράς δέν Ανεκόπη. 
Τρεις πόλεις έφύτρωσαν πρό δλίγων ήμερων είς 
τήν θεσσαλικήν γήν, διαβεβαιώσεις τής Αφθαρ
σίας μιάς φυλής ή δποία εσκορπίσθη, κατεδι- 
ώχθη, έβασανίσθη, έπέρασε τάς μεγάλος δοκι
μασίας τών πολύπαθων, Αλλά δέν απέθανε. 
Λέγουν δτι δ Φοίνιξ, ζωντανευων Από τήν τέ
φραν του, είνε μυθολόγημα ασιατικόν. Καί 
8ν δέν εΰρισκαν οί ’Ασιανοί τόν ώραΐον αύ- 
ιόν θρύλον, θά τόν εΰρισκαν "Ελληνες. ’Αρκεί 
έπί τέλους δτι ή ανάστασις τού Φοίνικος Από 
τήν τέφραν του αρμόζεται είς τόν ελληνισμόν. 
Ό  πρώτος Αρχών τής Αναγεννηθείσης Ελλά

δος, δ Καποδίστριας, τόν καθιέρωσε ώς έμ
βλημά της.

« # «
"Ενα ώραΐον πρωί Μεγαρεΐς μετανάσται Α

φού Ιθυσίασαν είς τόν Άρχιθάλασσον Ποσει- 
δώνα, έξεκίνησαν Από τήν πατρίδα των ζη- 
τοϋντες γωνίαν γής είς τήν δποίαν νά κτίσουν 
μίαν νέαν φωλεάν. Τί δύναμις ήτο αύτή ή δ
ποία ώθει διαρκώς τούς ανθρώπους τής έποχής 
εκείνης νά τρέχουν έξω άπό τήν πατρίδα των; 
Οικονομικοί όροι, καθιστώντες δύσκολον τήν 
σημερινήν ζωήν, Ιξωθούν τώρα τούς Ανθρώ
πους ν ’ Αφήνουν δπίσω τούς Ιφεστίους καί νά 
ζητούν νέας πατρίδας. Αί ΐδιαι αίτίαι δέν υ
πήρχαν τότε. Ή  καλή Μοίρα τής 'Ελλάδος ή 
δποία ήθελε Απλωμένον τόν ελληνικόν λαόν 
κα! ή καλή Μοίρα τού κόσμου ή δποία ήθελε 
φωτισμένον τόν κόσμον, έσήκωνε τ’ ανθρώπινα 
αύτά κύματα καί τά έξέβραζε είς μακρυνάς 
άκτάς. Καί οί Μεγαρεΐς μετανάσται εξεβρά- 
σθησαν ένα πρωί είς αδτό τό κομμάτι τής 
θρακικής Ακτής τού Εύξείνου Πόντου καί ίδρυ
σαν τήν Άγχίαλον.

’Απομακρυσμένη από τό κέντρον, είς τήν Α- 
κραν τού ελληνικού κόσμου, ή Άχγίαλος έπέ- 
ρασεν άπό δλας τάς δοκιμασίας πού έπέρασαν 
αί έλληνικαί πόλεις· τά εχθρικά κύματα ήλθαν 
συχνά καί έξέσπασαν εμπρός της Αφρούς όρ- 
μής καί λύσσης. "Οΐαν είς τήν Κωνσταντινού- 
πολιν ίδρύθη ή νέα ελληνική αυτοκρατορία, ή 
Άγχίαλος — Άγχιαλοΰ δπως τήν έλεγαν οί Βυ
ζαντινοί— έγινε προπύργιον τού κράτους κατά 
τών βορείων εχθρών. Άλλά κατά τά χίλια έτη 
τού βυζαντινού μας βίου οί εχθροί Από βορρά 
ήρχοντο πυκνοί, δπως Αλλως τε ήρχοντο πυκνοί 
οί εχθροί άπό δλα τά σημεία.

Καί ή πόλις Αλλοτε αντεστάθη καί Αλλοτε 
έπεσε, καί οί εχθροί πότε τήν κατέστρεψαν καί 
πότε έφυγαν Ανίκανοι εμπρός είς τά τείχη της. 
Ό  Χαγάνος τών Άβάρων, δταν Ιπλημμύρισε 
μέ τούς Αγρίους του τήν θρψκην, κατέλαβεν 
δλας τάς πόλεις, δχι δμως καί αυτήν. Πλησίον 
της ήσαν θερμά λουτρά, είς τά δποία δ Αρ
χηγός εκείνος έστειλε τάς γυναίκας του. Δέν 
είναι γνωστόν Από τί έπασχαν αί γυναίκες

2
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τού Χαγάνου. Φαίνεται δμως δτι ώφελήθησαν 
τόσον από τά λουτρά, ώστε δεν έσώθησαν μό
νον αΰταί άλλα και ή Άγχίαλος. Και έπειτα 
άπό ολίγον καιρόν σεισμός έκλόνισέ την πόλιν 
καί τής κατέστρεψε τά θαυμάσια βυζαντινά 
τείχη. Ή  αυτοκράτειρα ΕΙρήνη έσπευσε τότε 
νά τά ύψωση εκ νέου, καί τά-τείχη αυτά I- 
προφύλαξαν τήν πόλιν έως τήν επιδρομήν των 
Φράγκων.

Έκτοτε ή Άγχίαλος ήκολούθησε τήν τύχην 
τοΰ έλληνισμού ολου, καί επέρασαν από πάνω 
της πληρώνοντες μέ αίμα άφθονον τά διόδια, 
οί Φράγκοι, ot Βούλγαροι καί ot Τούρκοι. 
Καί επί τέλους εις τον αιώνα μας, τον αιώνα 
τής γαλήνης καί τής αγάπης και τής ήμερότη- 
τος, μίαν άπο τάς τελευταίας ημέρας τού Ιο υ 
λίου πέρυσιν, ή Άγχίαλος Ικάη άπό τους Βουλ
γάρους, καί τό φως της υψώθη ώς κάποια με
γάλη θυσία προς τους θεούς τοΰ σκότους καί 
τάς βαρβαρότητας πού λατρεύουν ακόμη οϊ 
άγριοι αυτοί επιδρομείς τής Ευρώπης.

* * *

Φαίνεται δτι ήτο ωραία καί ειρηνική πόλις 
ή Άγχίαλος, άλλά ήιο καί ελληνικός φάρος 
εκεί επάνω. Ά π ό  τήν ή μέραν πού ή συνθήκη 
τοΰ Βερολίνου τήν εξεχώρησε καί αυτήν καί 
τήν παρέδωκεν εις τούς Βουλγάρους, οί άκο- 
ποι καί αναίμακτοι κατακτηταί ήσθάνθησαν οτι 
είχαν νά κάμουν μέ μίαν εοτίαν ελληνικού φ ω 
τός ή οποία ήτον δύσκολον νά σβύση.

Πέντε χιλιάδες κάτοικοι, ψαράδες καί γεωρ
γοί καί μικροέμποροι των ειδών πού δίδει ή 
γή καί ή θάλασσα, ήσαν πέντε χιλιάδες ελλη
νικοί ψυχαί άδάμαστοι. Εις τό μέσον τής πό- 
λεως ή Μητρόπολις εστηλώνετο κέντρον ιδέας, 
καί απέναντι τά Ιλληνικά σχολεία έσυντηροϋ- 
σαν άκοίμητον τό ελληνικόν φώς. Μητροπολί
της καί πρόκριτοι έστέκοντο φύλακες πιστοί 
κάποιου μυστηριώδους θησαυρού πού είχαν 
πάρει κληρονομιάν άπό τούς πατέρας των καί 
πού θά έδιδαν κληρονομιάν στα παιδιά των.

"Ενα πρωΐ οί Βούλγαροι ώρμησαν άπό παν
τού ώπλισμένοι, άγριοι καί ορμητικοί, καί ή 
ωραία Άγχίαλος ύψωσεν ώς τον ουρανόν τάς 
φλόγας τής πυρκαϊδς της. "Ολα δσα άκολου- 
θοΰν μίαν τέτοιου είδους άνοσιουργίαν, ήκο- 
λούθησαν πιστά καί τώρα, φόνοι, άρπα- 
γαί, λεηλασίαι, ύβρεις πρός τήν τιμήν των γυ
ναικών καί τών παρθένων, καί ένας Μητροπο
λίτης έρρίφθη εις τήν φυλακήν, διότι ήθελε νά 
μείνη Έλλην.

Είς τάς ’Αθήνας έ κείνο τό βράδυ ή εϊδησις 
διεδόθη μέ ταχύτητα αστραπής καί δέν θά λη- 
σμονήση κανείς μας τήν συγκίνησιν καί τήν 
φρίκην ενός μεταμεσονυκτίου συλλαλητηρίου 
πού Ιξέχυσεν έξαφνα πρός τήν πλατείαν τού 
Συντάγματος πλήθη άπό τάς μακρυνοτέρας 
συνοικίας.

Καί όλίγας ημέρας άργότερα επέρασαν μέσα 
άπό τάς ’Αθήνας, χλωμοί άπό τήν συγκίνησιν 
μεταξύ χλωμών άπό συγκίνησιν θεατών, οί πρώ
τοι πρόσφυγες τής Άγχιάλου. "Ενας ώραΐος 
παπάς προηγείτο συμβολίζων τήν ηγεσίαν τής 
ελληνικής εκκλησίας εις κάθε μεγάλην έλληνι- 
κήν θυσίαν. Καί τό πλήθος βλέπον τούς αν
θρώπους εκείνους, άπό τούς οποίους είχαν πτε
ρυγίσει οί Ιφέστιοι θεοί, θλιμμένους άλλ’ ακα
τάβλητους, δυστυχείς άλλά ύπερηφάνους, έξε- 
χύθη είς χειροκροτήματα. Δέν ήσαν κατατρεγ
μένοι καί αξιοθρήνητοι αυτοί, είς τούς όποιους 
νά πηγαίνουν τά δάκρυα. Ή σαν ίσια ίσια οί 
θριαμβευταί πού είχαν τήν καλήν τύχην νά 
προσφέρουν τήν θυσίαν των είς τήν πατρίδα. 
Καί τό πλήθος, μέ τήν ώραίαν διαίσθησιν ή 
οποία βροντοφωνεΐ μυστικά είς τάς ομάδας, 
εξεχύθη είς ζητωκραυγάς, είς επιδοκιμασίας καί 
είς χειροκροτήματα.

Τώρα οί φυγάδες τών αγρίων καί θηριο- 
βριθών τόπων έχουν πλέον τήν φωλεάν των 
εκεί επάνω είς τήν ειρηνικήν γην, δπου δέν 
υπάρχει κανείς Βούλγαρος νά μελετήση μυστικά 
δολοφονικήν έξόντωσιν. Καί τούς έταξενή τύχη 
τού "Εθνους είς τά σύνορά του, άληθινούς 
’Ακρίτας, εκεί δπου άρχίζει ό άγών τής Ιπι- 
κρατήσεως. Τρεΐς ελληνικά! πόλεις νέαι καί ώ- 
ραΐαι διεδέχθησαν τάς τρεις παλαιός. Αυτή εί
ναι ή μοίρα τής φυλής μας. "Οπως ό Φοΐνιξ 
τής παραδόσεως, καίεται άλλά δέν πεθαίνει. 
Ά π ό  κάθε πυράν θά μείνη πάντοτε όλίγη στα
κτή διά ν’ αναγέννηση τόν αθάνατον φοίνικα.

««*

Ή  ελληνική Ιστορία έχει ένα άκόμη πρό
σφατον παράδειγμα αυτής τής άναστάσεως 
μιας καταστραφείσης πόλεως, τήν άνάστασιν 
τών Ψαρρών.

Ή σαν καί αυτά μία πέτρα γής ριγμένη μέσα 
είς τήν θάλασσαν διά νά κυματίζη επάνω της 
ή Ιλληνική Ιδέα. Τόπος ξηρός καί άγονος δέν 
ήτο δυνατόν νά γέννηση τούς μαλθακούς καί 
τούς εγωϊστάς. Έγεννοΰσε μόνον παλλικάρια 
δαμαστάς τών κυμάτων, κυριάρχους τής θα
λάσσης. "Οταν μία πνοή έξεγέρσεως συνεκλό-
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νισε τήν δουλεύουσαν φυλήν, ώρμησαν μεταξύ 
τών πρώτων είς τό Ιλαφρά τών πλοία καί πε
ριέφεραν τόν τρόμον τών εχθρών επάνω είς τά 
γαλανά κύματα τού Αιγαίου. Κουρσάροι άτρό· 
μητοι, άλλά Κουρσάροι τής ιδέας, ΰψώνοντο 
ώς δράκοι τού παραμυθιού καί έπλησίαζαν τά 
νεφελώματα τών θρύλων καί τών παραδόσεων. 
"Ενας Κανάρης έγεννήθη διά τήν καλήν τύ
χην τής Ελλάδος μέσα είς τούς μαύρους βρά
χους τοΰ ήρωϊκοΰ νησιού.

Ό  εχθρός τούς συνήντησε συχνά είς τόν ύ- 
περήφανον δρόμον του καί έμαθε νά τούς φο· 
βήται. ’Ολίγα νησιά τότε, φούχτα χώματος καί 
πετρών μέσα εις τήν ύγράν έκτασιν, ΰψώ
νοντο προπύργια επικίνδυνα, καί τά ψαρρά καί 
ή Κάσσος καί ή Χίος έστελλαν μηνύματα θρι
άμβων έως τήν ’Αλεξάνδρειαν, άπό τήν οποίαν 
εξεκινούσαν βαρείς οί στόλοι.

’ Επί τέλους ένα πρωί μέ τό σύννεφον πού 
έπύκνωσαν οί κανονοβολισμοί, οί εχθροί άπε- 
βιβάσθησαν είς τό νησί. Οί επιδρομείς ήσαν 
αμέτρητοι καί οί ΰπερασπισταί ήσαν ολίγοι. 
Άλλά οί ΰπερασπισταί ήξευραν νά σχοτώνων- 
ται. Καί εσκοτώθησαν σχεδόν δλοι. Ό  Σπυρί
δων Τρικούπης ήκουσε άπό τό στόμα τοΰ κυ
βερνήτου μιάς αγγλικής φρεγάδας ένα μόνον 
επεισόδιον τής καταστροφής, ικανόν νά δώση 
είκόνα τού δλου. 'Ο "Αγγλος ναυτικός πληρο- 
φορηθείς δτι μεταξύ τών αιχμαλώτων ήτο καί 
ένας φίλος του άρχιμανδρίτης "Ελλην, άνέβη είς 
τήν ναυαρχίδα τού έχθρού καί έζήτησε νά ίδή 
τόν φίλον του. Ό  ναύαρχος Ιμειδίασε καί έ
καμε, ένα άδιόρατον νεύμα είς τούς άνθρώπους

του. Μετ’ ολίγον δύω ναύται έφερναν είς τόν 
Άγγλον τό κεφάλι τού αρχιμανδρίτου, θερμόν 
άκόμη, άποκοπέν εκείνην τήν στιγμήν.

Καί ίσως ζή άκόμη είς τά Νέα Ψαρρά μία 
γραία εις τήν ποδιάν τής όποιας έσφαξαν καί 
τά Ιπτά της παιδιά οί κατακτηταί. Καθώς έ- 
τρεξε είς τό ακρογιάλι νά σωθή , προστατεύ- 
ουσα τά παιδιά της, τήν συνέλαβαν καί τήν 
δπεχρέωσαν νά γίνη μάρτυς τής φρικιαστικής 
θυσίας. "Επειτα, δπως ήχο βουτηγμένη εις τό 
αίμα τών παιδιών της, τήν έσπρωξαν είς μίαν 
βάρκαν είς τήν οποίαν άλλα γυναικόπαιδα, ω 
φελούμενα τοΰ καπνού, κατώρθωσαν νά σω 
θούν.

* **
Ά π ό  τόν δλεθρον τών Ψαρρών Ισώθησαν 

οί ολίγοι πού έξέφυγαν άπό τά νύχια τής μοί
ρας· καί ή Ελλάς, παλαίουσα άκόμη, κυλισμένη 
είς τό αίμα τό ίδικόν της καί είς τό αίμα τών 
εχθρών της, τούς έδέχθη είς τήν Εύβοιαν, δ 
που μία νέα πόλις ίδρύθη είς τά ένδοξα Ιρεί- 
πια τής άρχαίας Έρετρίας.

Άλλά τό έτος πού έγινεν δ άποικισμός, δέν 
ήτο βέβαια έτος κατά τό όποιον οί Ψαρρια- 
νοί θά ήμπορούσαν νά πανηγυρίσουν τήν εγ- 
κατάστασιν των δπως τήν πανηγυρίζουν σήμε
ρον οί φυγάδες τής Βουλγαρίας. "Ολη ή Ε λ 
λάς συνεκλονίζετο άκόμη, δ γιγάντιος άγών 
έξηκολούθει, καί ή Ικβασίς του έφαίνετο πολύ 
μακρυνή. Έν τφ μεταξύ κατεστρέφετο καί ή 
Κάσσος, καί ή φωτιά καί ό σίδηρος διευθύνοντο 
πρός άλλα σημεία τής ελληνικής γής διά νά 
συμπληρώσουν τό έργον τού ολέθρου. Οί Ψαρ-
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ριανοί άφησαν σιωπηλοί καί θλιμμένοι είς την 
νέαν των πατρίδα τά γυναικόπαιδα καί έσπευ- 
σαν νά ριφΟοΰν πάλιν είς τά πλοία. Αυ
τήν τήν φοράν ή έκδίκησις εδιπλασίαζε τό 
θάρρος.

Είς τήν Έθνοσυνέλευσιν, όταν ήλθε τό ζή
τημα τού Αποικισμοΰ τών Νέων Ψαρρών, οί 
πληρεξούσιοι ηΰραν πραγματικώς ωραία καί 
μεγάλα λόγια διά νά εκθειάσουν τήν θυσίαν. 
Καί πριν άκόμη ό Σολωμός έμπνευθή τό ύπέ- 
ροχον Ιπίγραμμα, ένας Ιερεύς, ο Νεκτάριος 
Κουτούλης, συνεκάλεσε τον λαόν τοΰ Ναυπλίου 
εΐς τήν Ικκλησίαν καί χαιρετίζων τήν καταστρο
φήν τών Ψαρρών ώς εθνικήν θυσίαν, ήρχισε 
μέ μίαν Αποστροφήν.

« ’Αδελφοί Ψαρριανοί, είπεν Ιπάνω από τον 
άμβωνα. ΕΙς τήν πυράν ή οποία άναδίδεται 
Από τήν λάμψιν τών καιομένων σας οικιών 
βλέπω συντελουμένην τήν θυσίαν τοΰ ’Αβραάμ. 
'Ο πατριάρχης Ικεΐνος δεν επρόφθασε νά θυσιάση 
τον υιόν του. Σείς εθυσιάσατε τά τέκνα υμών. 
'Η  θυσία σας ανέρχεται εΰπρόσδεκτος είς τά 
ύψη. ’Αδελφοί, μή θρηνήτε. Έγείρατε τήν κεφα
λήν ύμών,δτι ό μισθόςύμών έν τοίς ούρανοϊς».

Ή  ελληνική πολιτεία μόλις καταρτισθεΐσα, 
εδωκε τιμητικήν θέσιν είς τον μικρόν συνοικι
σμόν, καί ή ελληνική Βουλή έχαιρέτησε μέ σε
βασμόν τον πρώτον Αντιπρόσωπον τής μικρας 
πόλεως, είς τήν όποιαν χάριν τιμής έδωκεν ε- 
ξαιρετικώς τό δικαίωμα αντιπροσωπείας.

"Οταν επέρασεν Από τήν Ελλάδα δ μαρκή- 
σιος Βιλλφρέ, έπεσκέφθη τά Νέα Ψαρρά καί 
εφιλοξενήθη είς τό σπιτάκι ενός γέρου, δ ο
ποίος μαζί μέ τούς ολίγους διασωθέντας Ψαρ- 
ριανούς, είχεν εγκατασταθή καί αυτός είς τήν 
νέαν του πατρίδα. Τό βράδυ, δ γέρος καθισμέ
νος είς τό πλάϊ ενός τζακιού, διηγήθη είς τον 
Γάλλον περιηγητήν τήν καταστροφήν τής πα- 
τρίδος του, τήν δποίαν είδε νέος άκόμη. «Αί 
εικόνες τοΰ ολέθρου καί αί λεπτομέρειαι τής 
αιματηρός θυέλλης έπαιρναν μίαν Απερίγραπτον 
τραγικότητα Από τό αφελές καί ήρεμον ύφος 
τοΰ Ανθρώπου εκείνου, δ οποίος έφυγε τελευ
ταίος Από τό Ιρημωθέν νησί. Μία εΐκών ά
γιου κρεμασμένη μέσα είς ένα είκονοστάσιον, 
ήτο τό μόνον πράγμα πού έσωσε Από τό σπίτι 
του, από τήν οικογένειαν του, από τούς δικούς 
του δλους σφαγέντας ή φονευθέντας».

+ * *

"Οσοι ταξειδεύουν τήν νύκτα είς τό Αίγαΐον 
πέλαγος, βλέπουν έξαφνα είς τήν λάμψιν μιας

Αστραπής, ένα μαΰρον άγριον όγκον επιπλέοντα 
επάνω είς τ” άφρισμένα κύματα. Είναι τά Ψαρ
ρά. "Ενας αιών επέρασε σχεδόν από τήν κα
ταστροφήν, καί έστία Ανθρώπων δέν έπήχθη 
εκεί επάνω, καί φώς ζωής δέν έλαμψεν άκόμη. 
Ό  άνεμος πού φυσρ καί σηκώνει τά κύματα, 
φέρνει ίσως στεναγμούς τών σφαγέντων, καί 
τό έδαφος Ιποτίσθη τόσον Αφθόνως μέ τό αίμα 
ώστε μόνον αραιά άνθη κόκκινα στίζουν κά
που κάπου τήν μαύρην επιφάνειαν.

Άλλά Ακριβώς έτσι όπως είναι, μαΰρον καί 
Αποτρόπαιον τό έρημον νησί, όγκος πένθους 
είς τήν επιφάνειαν τοΰ Αιγαίου, μένει ώς στίγμα 
τής άνθρωπότητος, μαρτύριον κάποιας περα
σμένης άγριότητος καί λύσσης.

Καί εΐς τήν παραλίαν τής Μαύρης Θαλάσ
σης υψώνεται άλλο μαρτύριον Αγριότητος, ή 
Άγχίαλος. Αύτήδέν κατεστράφη.δλόκληρος, καί 
οί Βούλγαροι, ταπεινοί έκμεταλλευταί κάθε κα
ταστροφής, έκράτησαν αύτοί τήν πόλιν Από τήν 
δποίαν έδιωξαν τούς κατοίκους.

Ά λλά "Ελληνες δέν υπάρχουν είς αυτήν, καί 
είναι σβυσμένη ή έστία τοΰ πολιτισμού πού 
έλαμπεν έκεΐ επάνω φωτίζουσα τό σκότος γύρω 
της. Τά Ψαρρά καί ή Άγχίαλος είναι δύο ση
μεία πού τά ενώνει ή θυσία διά μέσου τοΰ 
χρόνου. . Χ
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' 0  t κ ύρ ιο ς  κ α θ η γ η τ ή ς * — ύπό τόν τί
τλον τούτον είναι γνωστός είς τούς Ιλληνικούς 
κύκλους τοΰ Μονάχον —  «¿ναι μία Από τάς χα
ρακτηριστικός φυσιογνωμίας τής βαυαρικής πρω- 
τενούσης. “Εχει δλας τάς άρετάς καί τάς έξεις, 
αΐεινες Α ακρίνον&ι τούς καλούς xai gem üthi- 
chen ( ή λέξις δέν μεταφράζεται δυστυχώς εϊς 
τήν έλληνικήν)  Βαναρονς, τά δέ Ιξωτερικά τον 
χαρακτηριοτικά Υπενθυμίζουν τόν γνήσιον τύπον 
τών παλαιών B ajuw aren , οί όποιοι έξ όλων 
τών γερμανικών φυλών έμειναν μέχρι σήμερον 
Αμιγέστεροι Υπό Ιθνολογιχήν όποψιν.

Λ Ο Γ 4 0 Β Ι Κ Ο Ε  Β Γ Ρ Χ Η Β Ρ

Ό  Αονδοξΐκος Βύρχνερ —  ούτως Υπογράφει 
πάντοτε άλληλογραφών πρός "Ελληνας— υίός τοΥ 
βασιλικόν ίαιροΰ τον βαυαρικόν στρατόν, Ιγεν- 
νήθη ιή 29η Νοεμβρίου 1858 έν Λανόισχοντφ 
(ΣαηάδΗιιί) τής Κάτω Βαυαρίας. Μετά τε
τραετείς φιλολογικός σπονόός (1877-1881) έν 
τοίς πανεπιστημίοις Μο'άχον καί Βερολίνου έ· 
δίδαξεν είς τά γυμνάσια διαφόρων πόλεων τής 
Βαυαρίας, κατά τά τελευταία δ! δώδεκα ϊτη έν 
αΥιή τήπρώτευούση τής χώρας ταύτης. Κατά τά 
έτη 1888, 1895 και 1900 ίμελίιησεν Ιμ£ριθώς 
τήν Ιστορίαν, Ιδίφ δε τά έπιγραφικά μνημεία, τήν 
γεωγραφικήν χατάσιαοιν, καθώς καί τόν Ιδιωτι
κόν βίον τον λαού είς όλα σχεδόν τά μέρη του 
Ιλληνισμοΰ, τό όποια έπεσκέφθη έπανειλημμένως.

Έ χ τής μακρας σειράς τών έπιστημονικών 
συγγραφών του κ Βύρχνερ άναφέρω τάς σπου- 
όαιοτέρας τών είς τάς έλληνικάς αύτοΰ μελετάς 
άναγομένων. Είναι δέ αύιαΐ' «ελληνικά νομί·

οματα μετ' εικόνων ιστορικών προσώπων» (Βε- 
ρολΐνον, 1881 έν τή Z etschrift fü r  N um is
m atik ). «άποίκιοις τοΰ ΕΥξείνον Πόντου Υπό 
τών Μιληαίων» ( I  K em pten  1885), «A d 
den d a  lexicis linguae g ra eca e » (Αιψία, 
1891, C om m eniationes W celfflin ianae), 
τή ιωνική Σάμος* ( I  Arnberg 1892) «*1- 
καρος-Νικαριά» (Γόθα 1894. P eterm ann ’s 
M itteilungen), «ή νήσος Λίρος* (Μόναχον 
1898). «Βυζαντινή έν Σάμψ Ιπιγροφή» (έδη- 
μοοιεύθη ε λ λ η ν ισ τ ί  έν ιφ  ΚΗ  τόμφ τον 
περιοδικού τον έν ΚΠ. Έλλ. Φιλ. Συλλόγου), 
«ή ” Εφεσος» (Μόναχον 1905), «ό λιμήν της 
Πανόρμον καί τό άκρωτήριον Παλίνονρος εν 
Σάμφ» (1905 P h ilologus). ’ Εκτός τούτων ό 
κ. Βύρχνερ έγραψε πλείστας διατριύας είς γέρμα 
νικά καί Ιλληνικά περιοδικά καί εφημερίδας, 
έκατοντάδα δί άρθρων έν τή «Πραγματική Έ γ-  
κυκλοπαιδείφ τής κλασικής άρχαιότητος» (P au ly  
-W issow a )  περί της γεωγραφίας τής 'Ελλάδος, 
τών νήσων ιού Αίγαίου Πελάγους, τής Προπον- 
τίδος, τής Μνσίας, °Ιωνίας, λυδίας καί Καρίας.

Είς τά Ιλληνικά κέντρα τοΰ παρισαρείον &- 
στεως, τά όποια αύ0ορμήτως έπιζητεΐ ό φίλος 
βαναρός καθηγητής, είναι πάντοτε Αγαπητός καί 
εύπρόσδεκτος, όχι μόνον διά τάς πρός τά Ιλλη· 
νικά πράγματα ειλικρινείς αύτοΰ σνμπαθείας 
άλλά και διά τδ μειλίχιον τών τρόπων καί την 
έν γίνει εΥχάριστον αύτοΰ συναναστροφήν. Πρός 
διαφόρους έλληνικάς σννηθείας έχει έξοικειωθή 
τελείως, όμιλέι δΐ καί γράφει εΥχερώς τήν ήμε- 
τέραν γλώσσαν μή ληαμονών νά παρενείρη 
πολλάχις καί τούς σπανιωτέρους αυτής Ιδιωτι
σμούς. ’ Ιδιαιτέραν τρέφει συμπάθειαν πρός τά 
Ιλληνικά δημοτικά άσματα, περί ών Ιπανειλημ- 
μίνως έγραψεν έν τφ έπιστημονικφ παραρτήματι 
τής Γενικής Έφημερίδος τοΰ Μονάχον καί ών 
τινα, ύπ’ αύτοΰ συλλεγίντα, έδημοαίενοεν έν τή 
Συλλογή τής Διεθνούς Μουσικής *Εταιρείας.

Ό κ . Βύρχνερ διατελεΐάπό έτών μέλος τοΰ ΑΥ- 
τοκρ. 'Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου τής Βιέννης και 
τής’ Επιστημονικής ’ Εταιρείας χών'Αθηνών. Τήν 
έπιοτημονιχήν δράσιν καί τά Αγαθά αίσθήματα τοΰ 
διακεκριμένου βαναροΰ έπιατήμονος τιμών καί 0 
έν Κωνοταντινονπόλει πρεσ@νγενής Ελληνικός 
Φιλολογικός Σύλλογος έταξεν αύτόν είς τήν σεμνήν 
χορείαν τών άντεπιστελλόντων αύτοΰ μελών.
[Ββρολινον] ΒΟΡΕΙΟΣ
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Μουσικός; Ήμπορεΐ κανείς ν’ Αμφιβάλλη αν 
ύπήρξεν. 'Ο  Βάγνερ, αληθώς, ιόν Απεκάλε- 

σεν δχι μόνον μαθητήν του αλλά καί «συν- 
δημιονρόνο του (Mitschoepfer). ΕΙπεν ή ε- 
καμεν ώστε νά εΐπη περί αυτού Ó Λίστ, έν 
γερμανικωτάτη σχολαστίκολογία. « 'Η  προσδε- 
κτιχότης αυτού εινε ίση μέ την παραγωγικό
τητά μου*. ’Αλλού πάλιν εγραφεν «Ήξεύρει 
παν δ,τι συνέθεσα’ μέ κατανοεί καθώς εγώ 
κατανοώ τον εαυτόν μου». Άλλά, αν καίόλι- 
γώτερον βάρβαρος κατά την διατΰπωσιν, ή 
δεύτερα αυτή ρήτρα δεν είνε ίσως Αληθέστερα 
«ατά βάθος. 'Ένας τον οποίον έχομεν λόγους 
νά ύποπτευώμεθα δλιγώτερον Από τον Βάγ- 
νερ, ένας βιογράφος του. Αναφέρει ότι ό μου
σικοδιδάσκαλος toó νεαρού πρίγκηπος δταν I- 
πήγαινε διά νά τού δώση τό τελευταίον του 
μάθημα, Ανέκραξε’ «Ιδού  ή καλλίτερα στιγμή 
τής ζωής μου!»

Μία Ιπιστολή πρός τον Βάγνερ, γραφεΐσα 
μετά ιόν πρώτην παράστασιν τού «Τριστάν 
καί τής Ίσόλτ» δεν περιέχει ή κοινότατα πρα- 
γμχχτα’ ύπό την έποψιν τής μουσικής, εννοείται’ 
Αλλως τό παν εν αυτή είνε εκκεντρικόν καί 
μάλιστα Αφρον.

Όπωςδήποτε φαίνεται πράγματι δτι ό Λου
δοβίκος Β ' δεν Ιγνώρισεν Αλλην μουσικήν 
από την μουσικήν τού Βάγνερ. Άλλά καί 
αυτήν Ακόμη, δεν την έγνώρισεν ή ατελώς, 
ώοάν να είπούμεν ήμιιελώς. Δέν ύπέστη από 
αυτήν ή τήν Ιπίδρασιν τής δυνάμεως ή οποία 
επιφέρει παράνοιαν καί δχι τού νοΰ γαλήνην, 
τήν έπήρειαν τήν πονηράν καί δχι τήν Αγα
θήν επιρροήν. Ή  μουσική αυτή δέν έθιξε παρ' 
αύτφ ή μίαν αισθητικότητα ή οποία ήτο ήδη 
νοσηρά καί τήν οποίαν εξήψεν ακόμη περισ
σότερον. Δέν ύπήρξεν αυτή ή αίτια, Αλλά ή 
τροφή τής παραφροσύνης του. Τήν ήγάπησεν 
έμμανώς, παραψόρως, θέλω νά είπώ ως παρά- 
φρων, διότι τήν ήγάπησε χωρίς νά τήν κατα
νόηση, ενφ πάσα μουσική είνε πνεύμα.

Ναί, καί είς αυτήν Ακόμη τήν μουσικήν τού 
Βάγνερ τό πνεύμα έχει τήν μερίδα του, τήν 
πολύ μεγάλην μερίδα του' είνε αυτή τό le it 
m otiv, ή ή Ανάπτυξις τής ιδέας καί αί μετά-

‘  Louis II de Bavière υπό Jacques Bainville.

μορφώσεις της’ είνε ό συνδυασμός των θεμά
των καί ή Αλληλουχία τών συγχορδιών είνε ή 
τάξις, ή λογική καί ό κανών είνε πάν δ,τι ό 
Βάγνερ έκληρονόμησεν Από τόν γηραιόν Bach, 
τόν μουσικόν τού ακράτου δρθού λόγου’ παν 
δ,τι Ιν τφ μέσφ τής βαγνερίου καταιγίδος 
πρέπει ν ’ Αρπάζωμεν. καί νά κρατώμεν στε
ρεά, διά νά μή καταποντισθώμεν.

Μουσικός Ατελής, δ βασιλεύς τής Βαυαρίας 
υπήρξε καλλιτέχνης υποδεέστερος’ «καμποτί
νος» ύπό τινας Ιπόψεις καί, υπό Α'λλας, πέραν 
τού δέοντος s αστός». Ί σ α  μέαύτήν τούτην τήν 
Τέχνην αγαπφ καί τήν παραποίησίν χης, τήν 
νοθείαν της. Ήγάπησεν ούτω τούς χάρτινους 
βράχους καί τόν δήθεν ορείχαλκόν, τό ψευδές 
καί ιό τεχνητόν, τά περισυμμαζεύματα τών 
παλαιοπωλείων, τα «γυαλικά καί τούς μαστρα- 
πάδες». Έν ελλείψει πολυτίμων πινάκων ή Α
γαλμάτων, ? σχημάτιζε μέ πλαγγόνας βαγνερί- 
ους καί μέ χρωμολιθογραφίας εν μουσεΐον 
Grévin ή πινακοθήκας ώς τά εΙκονίδια τού 
Épinal.

Έ ξ ίσου ερωτευμένος μέ διαφόρους Ιπο- 
χάςκαί μέ ετερογενείς ρυθμούς, έσύναζε γύρω 
του τάς εικόνας τού Βάγνερ καί τής Μαρίας 
Άνιουανέττας, τής Δεσποινίδος Λαβαλλιέρ καί 
τής Βρουνχίλδης. Τό θέατρόν του, ώς καί τό 
Ανάκτορον αυτού, ήτο έκλεκιικόν καί δχι δλι
γώτερον Από τάς τύχας τού Σήγφρηδ ή τού 
Πάρσιφαλ, αί τών σωματοφυλάκων τού Δουμά 
ή τών συνταγματαρχών τού Σκρίβ εΐχον τό 
χάρισμα νά τόν θέλγουν.

Ό  Λουδοβίκος Β ' υπήρξε τό τελευταίον 
θύμα τού γερμανικού ρομαντισμού. «"Ολος δ 
κόσμος γνωρίζει, έλεγε κάποτε δ Ερρίκος Χά- 
ϊνε, δτι ή σελήνη κατασκευάζεται είς τό Ά μ - 
βοΰργον». Έκτοτε, κατεσκευάσθη αύτη εν Βαυ- 
αρίςι, διά νά φωτίση τα φαντασμαγορικά εκείνα 
AvAxtoQ«’H ohenschwangan.,Xohenschwan 
stein, τά δποΐα είνε φερώνυμα πτηνών, Ινός 
μόνου πτηνού’ τού βαγνερίου κύκνου.

Ό  Ατυχής ήγεμών ! Ήθέλησε νά διάθεση 
υπέρ τής τέχνης θέσιν ύπερβάλλουσαν, Αδύνα
τον, έν τή ζωή καί μάλιστα καί Ιν αυτή τή 
πολιτική. «Ή  κατάστασις αύτη δέν ήμπορεΐ νά 
διαρκέση, έγραφε πρός τόν Βάγνερ. Πρέπει ν’ 
Ακολουθήσωμεν Αλλην οδόν εάν θέλωμενπράγ-
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μάτι τήν σωτηρίαν». Καί ή σωτηρία, διά 
τόν Άνακτα αδιόν! ήτο ή άπόσπασις τού ’Q- 

r δείου Από τό Ύπουργεΐον τών ’Εσωτερικών 
καί ή διά τών εξόδων αυτού Ιπιβάρυνσις τής 
βασιλικής του Ιπιχορηγησεως.

Ούτως, ώ ; θά έλεγε περίπου κανείς φιλόσο
φος τής πατρίδος του, εθυσίασεν είς «τόν κό
σμον ώς παράστασιν τόν κόσμον ώς βούλησιν» 
ή ώς είναι.

"Οταν προσεκάλει Από τό Μονάχον είς τό 
Σταρνβέργ ένα Αοιδόν διά νά τραγουδήση μέ 
θώρακα έπάργυρον, επάνω εις μίαν Αληθινήν 
λίμνην, ύπό τό πραγματικόν φέγγος τής σελή- 
νης, τό Αφήγημα τού Λοεγκριν, δ Λουδοβίκος 
Β’ ήμποροΰσε νά νομίζη τόν εαυτόν του καλ
λιτέχνην. Δέν ήτο παρά ένα παιδί δταν ελε- 
γεν εις τόν υπηρέτην τού Βάγνερ νά τόν Αναγ- 
γείλη εις τόν κύριόν του, — αυτόν καί ένα φί
λον του, ύπό τά όνόματα τού ιππότου W alther 
de Stolzing καί τού Ακολούθου του.

Άλλα δταν ύπεκρίνετο 6 ίδιος τόν Σηγμοδν- 
δον ή τόν Ταγχόύζερ εντός καλύβης όμοιας μέ 
τήν τού H unding  ή πρό ένός “Ορους τής 
Αφροδίτης (V enusberg) καμωμένου Από χαρ
τόνι, ήτο Απλούς «καμποτίνος». Ή το  τοιούτος 
διότι Ανεμίγνυε τότε ή συνέχεε τό αισθητικόν 
πλάσμα με τήν πραγματικότητα καί διότι αυτή 
ή ουσία τού «καμποτίνου» είνε αυτή ή ανά- 
μιξις ή σύγχυσις.

Τέλος ό φιλέρημος αυτός ερασιτέχνης έστρέ- 
βλωσε, διέφθειρε τήν μεγάλην Αρχήν καί οίονεί 
τόν ίερόν χαρακτήρα τής τε'χνης, ή όποια είνε 
δλη συμπάθεια καί έλεος. Ή  βαγνέριος τέχνη, 
κοινωνική ή κοινωνιολογική πολυτρόπως, ή 
τέχνη αυτή ή οποία ύπό τόσας αυτής επόψεις 
είνε αλληλεγγύη καί πολλών Αθροισμα, τφ έδι- 
δεν §ν τούτοις Αλλα διδάγματα. Τφ παρεΐχεν 
εύγενέστερα παραδείγματα, τούς λυτρωτάς εκεί
νους ήρωας καί τάς ελευθερώτριας εκείνος ήρω- 
ΐδας. Δέν τούς εμιμήθη. Ήθέλησε νά καταστήση 
εγωιστικήν ώς τόν εαυτόν του τήν μεγάλο- 
φνιαν, εις τήν οποίαν Ιθυσίαζε μόνος, εντός 
τού κενού καί σκοτεινού θεάτρου τό όποιον

δέν έπλήρου ή διά τής πλάνης του καί τής υ
περηφάνειας τον.

Τήν μεγαλοφυΐαν ώς τόσφ αυτήν, τήν ενό- 
ησε, κατ ίδιον τρόπον, καί τήν έσωσε. Τού Α- 
νωτάτου Ικείνου ιδανισμού τόν όποιον ή πα
ραφροσύνη του εξώγκωσεν Ακόμη περισσότε
ρον, έσχε τουλάχιστον καποιαν Αόριστον, αλλά 
βαθεΐάν καί πρόωρον διαίσθησιν. Είς τήν ά
τυχή του σκοτεινήν καί θολωμένην ψυχήν, ολί
γον φώς καί ώσάν μία προφητική ακτίς έ’ξέ- 
λαμψε,— φώς Από τό όποιον οί σωφρονέστε- 
ροι καί οΐ ύγειέστεροι δέν εφωτίσθησαν ή έ
πειτα Από αυτόν.

Ό  Λουδοβίκος Β ' έσωσε τόν Βάγνερ Ακρι
βώς τήν ώραν κατά τήν όποιαν ό Βάγνερ έ
μελλε νά ύποκύψη. Ύπήρξεν ό πανίσχυρος καί 
καί οίονεί θείος φίλος τόν οποίον ό καλλιτέ- 
χνης είχε τόσον καιρόν Αναμείνει καί τόν ό 
ποιον δέν ήμποροΰσε νά περιμείνη περισσό
τερον. «Μού έχρειάζετο ό ήγεμών αυτός. Χ ω 
ρίς αυτόν, θά έλεγα τότε, τετέλεσται». Ό  Β ά
γνερ θά ήρκεΐτο είς ένα μεγιστάνα’ εύρεν |'να 
βασιλέα, ή μάλλον ό βασιλεύς εύρεν αυτόν, 
διότι ή πρώτη βασιλική πράξις τού Λουδοβί
κου Β 'ύπήρξεν ή αναζήτησις τού βάγνερ.

Ό  Βάγνερ δέν ύπήρξεν αγνώμων. “Εσωσε 
καί αύτός εκ τού άτυχούς ήγεμόνος δ,τι ήδύ- 
νατό νά σωθή. Καθώς λέγει πολύ σωστά ένα 
βιβλίον τό οποίον τευλευταίως εδιαβάσαμεν, 
τό δτι ήγάπησε καί συνέδραμε τόν μέγαν 
μουσικόν θά είνε μίαν ημέραν ό αριστος τών 
τίτλων τού βασιλέοις τής Βαυαρίας Ô όποιος ε
καλείτο Λουδοβίκος δ Γερμανός. Άδιάφορον 
εάν τό επλήρωσε μέ παράνοιαν ταχυτέραν καί 
πληρεστέραν. Ή το  οίονεί Αφιερωμένο; Ικ τών 
προτερων είς τήν παραφροσύνην προαιρεσμέ
νος δι’  αύτήν- ό βαγνερισμός ύπήρξε τουλάχι
στον τής παραφροσύνης αυτής ή ύτ|*ηλοτέρα 
μορφή. Χάρις είς αυτόν μόνον δέν θεωρείται 
ώς Απλούς δυστυχής φρενοπαθής. Χάρις είς 
αύτόν οί ποιηταί ψάλλουν καί εξυμνούν |ν 
τφ βασιλεί τής Βαυαρίας τόν ηγεμόνα νοΰ ’ Ι 
δεώδους καί τού Καλού».
[Μετάφρ. X. Θ. Δαραλέξη] CAMILLE BELLAIGUE
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Τό θηλυκόν ζήτημα.

Η κυρία Παρρέν μέ τό εύγλωττου άπολογητικόν 
της δράμα, έφερεν έπισήμως τώρα τάς γυναίκας 

Ιπί του τάπητος. Τι θλιβερόν αλήθεια πράγμα διά 
τήν πεζότητα τών χρόνων μας νά άπλόνωνται αι γυ
ναίκες έπί τού τάπητος καί νά σχολιάζονται καί νάνα- 
τέμνωνται μέ δλας τάς ψυχρότητας καί τάς άνευλα- 
βείας του ορθού λόγου I 'Οπωσδήποτε τό πράγμα 2- 
γίνε, ή ποίησις κατετροπώθη άλλην μίαν φοράν, _ό 
ίπποτισμός έλαβεν άκόμα ένα καίριον τραύμα καί ο - 
σον καί αν εϊνε κανένας διατεθειμένος νάποστρέψη τά  
βλέμματα άπό τό  πεζόν θέαμα, δέν είμπορεϊ νά τό 
κόμη Ή  κυρία Παρρέν ήλθε νά σπάση τά δεσμά 
μιας δουλείας, ή όποια ύπήρξεν έως τώρα ό ωραιό
τερος τίτλος καί ή μεγαλύτερα δύναμις τής γυναικός 
και νά έπικάλεσθή υπέρ αύιών τήν χυδαίαν καί θλι
βερόν έλευθερίαν του άνδρός. Κ αί τί χαρακτηριστι
κόν πάλιν! ΑΙ γυναίκες, μεθυσμένοι από τήν ρητο
ρικήν τ η ς —  μεθούν τόσον εύκολα τά τρυφερά αύτά 
πλάσματα, — τήν χειροκροτούν, καί οί άνδρες μεθυσμέ
νοι άπό τά τελευταία άπομεινάρια τού ίπποτικού^ κρα
σιού, τήν άποδοκιμάζουν. Καί οί όροι αντιστρέφον
ται ακόμη μίαν φοράν.

'Οπωσδήποτε σήμερον έχομεν καί γυναικείον ζή 
τημα εις την 'Ελλάδα Ή  κυρία Παρρέν, ή δποία εϊνε 
ένας έξοχος Έ λλην, εις δράσιν, κήρυγμα, ένέργειαν, 
δημιουργίαν, κοινωνικότητα καί πάσαν αγαθοπραξίαν, 
μέ τόν αρσενικόν της νοίιν, ήλθε νά καταλύση τήν 
ποίησιν τών παλαιών καιρών. Ά ν  αί γυναίκες δέν 
τήν κατεξέσχισαν έως τώρα, ή Ποίησις όμως έχει 
καθήκον νά διαμαρτυρηθή. Μόνον διότι έφαντάσθη 
ένα ζήτημα  έκεΐ δπου τά ζητήματα αποτελούν ιεροσυ
λίαν καί ανευλάβειαν. Διότι άλλο τόσον είμπορεϊ νά 
ΰπάρξη γυναικείον ζήτημα, δσον καί ζήτημα άνθινον. 
Καί δμως ή κυρία Παρρέν έννοεί νά φέρη τούς παν- 
δέκτας της μέσα εις ένα κήπον καινά συζητήση τούς 
άνθινους νόμους. Κ αί τά πτωχά καί ανίδεα λουλού
δια τήν χαιρετούν καί τήν λιβανίζουν, χωρίς νά μαν
τεύουν τί τό περιμένει. Μέσα είς τούς σκονισμένους 
δρόμους, δπου μόλις αντέχουν τά χυδαία φυτά, έρχε
ται νά κάμη φράκτες άπό τριαντάφυλλα. ’Επάνω εις 
τά πεζοδρόμια, δπου σκοντάφτει τό βάναυσον βήμα 
τού βιαστικού διαβάτου, έρχεται νά φυτεύση κρίνα. 
Καί ίσ ω ς -ίσ ω ς  δνειρεύεται νά κατασκευάση άκόμη 
καί σάρωθρα άπό χρυσάνθεμα. Διατί ό χ ι; Έ τ σ ι  τά  
λουλούδια θ ά  ελευθερωθούν άπό τήν δουλείαν τοΰ κή
που, θάπαλλαγσϋν άπό τά δεσμά τού θερμοκηπίου, θ α  
χρησιμεύσουν είς τήν ζωήν. θ ά  είμπορούν νάντιμετω- 
πίσουν μέ θάρρος, ώ ς ίσοι πρός ϊσους, τις μολόχες 
καί τά γαϊδουράγκαθα.Ό λινόσπορος δέν θ ά  είμπορή 
πλέον νά κυττάζη περιφρονητικώς τούς μενεξέδες και 
νά τούς λέγη: «Τ ί χρησιμεύεις έσύ, περιττόν πράγμα; '  
Έ γώ  τουλάχιστον γίνομαι κατάπλασμα». Διότι οί με
νεξέδες θ ά  τού απαντούν: «Σιωπή, κύριε λινόσπορε. 
Ε μείς είμεθα οί νέοι μενεξέδες. Γινόμεθα κ ' εμείς 
κατάπλασμα καί καλύτερον άπό σένα». Ό  κόσμος 
προχωρεί μέ άλματα. Ο ί νέοι θεοί εκθρονίζουν τούς 
παλαιούς. Μίαν φοράν κ’  ένα καιρόν τά  λουλούδια 
είμπορούσαν νά μυρίζουν μόνον, νάπλώνουν τά χρώ
ματά τους είς τόν ήλιον, νά δπερηφανεύωνται διά τήν 
θείαν των όκνηρίαν καί νά έχουν ώς ουράνιον τίτλον

τήν αχρηστίαν των εις τάς χυδαίας άνάγκας τής ζω ής. 
Ο ί άνθρωποι τά εμύριζαν, τά έφιλοΰσαν, τά ¿θαύμα
ζαν καί τά έκοβαν είς τήν ώραν τους, οί πεταλούδες 
τά έψαυαν μέ τά χνουδωτά των φτερά, τά μικρά έν
τομα έρροφούσαν τό μέλι τους, αί ακτίνες έπαιζαν μέ 
τά χρώματά τους- Σήμερα δέν άρκεί αύτό. ’Αεργία 
δνειδος. Τ ό  λουλούδι πρέπει νά δηιηονργήση μόνον 
του τήν ζω ήν του καί νά συνεισφερη είς τήν ζωήν  
τών άλλων. Ν ά ποτισθή μόνον του, νά κλαδευθή μό
νον του καί, δταν έλθη ή ώρα, νά γίνη κατάπλασμα, 
αφέψημα, φράκτης δημοσίας όδού ή σκούπα διά τόν 
δρόμον. Ή  εργασία ελευθερώνει τό άτομον καί τό 
άνθος. Τίποτε δέν πρέπει νά ζή  πού δέν χρησιμεύει. 
Κάτω τά  παλαιά λουλούδια. Ζήτωσαν τά  νέα λουλού
δια. Καί καθώς εϊνε δειλά καί ανίδεα τά πτωχά, ω 
ραία πλάσματα, δέν εύρέθη ένα νά διαμαρτυρηθή διά 
τήν θείαν αργίαν, διά τήν ούράνιον όκνηρίαν, διά τήν 
ΰπέροχον άχρηστίαν τών ωραίων πραγμάτων. Καί ή 
κυρία Παρρέν τά ξερριζώνει άσπλάχνως.

Ά λ λ ά  δέν τήν φοβούμαι. Υ π άρ χει ένας φρουρός 
εναντίον δλης αυτής τής επιβουλής. Εϊνε τό άρρεν, 
Χ θές έβλεπα τόν πετεινόν μου είς τόν κήπον μου- Ώ 
μο ίαζεν ώς βασιλεύς καί ώς κύριος. Τριγύρω του οί 
κοτοΰλες ταπεινές καί υποτακτικές θ ά  έλεγες πώς εϊνε 
σκλάβες του. Έτριγύριζεν ό  τύραννος κ’  Ιρράμφιζε 
τό χώμα κ’  έψαχνε είς τήν γην. "Επειτα έβαλε μίαν 
κραυγήν χαρακτηριστικήν. Κάτι καλόν εδρήκε. Οί 
κοτούλες ετρεξαν τριγύρω του, άρπαξαν λαίμαργα τό 
εύρημα καί τού έγύρισαν τήν ούράν περιφρονητικώς. 
Τίποτε δέν έφαγεν αΰτός. Καί ήτο ευχαριστημένος κ ’ 
έτίναξε τά φτερά του κ ’  έπροχώρησεν ίπποτικός καί 
υπερήφανος, έτοιμάζων νέους ίπποτισμούς διά τάς ω 
ραίας του. Καμμία άπό τις κοτούλες δέν έμάντευε τήν 
στιγμήν εκείνην δτι ύπάρχει γυναικείον ζήτημα. Κ ’ 
έπειτα ένας ξένος πετεινός είσήλασεν είς τήν αύλήν. 
Μ ία αιματηρά μάχη έπηκολούθησε. Ό  ξένος έτράπη 
είς φυγήν. Ό  πετεινός μου έγύρισεν αίματωμένος, 
σπαραγμένος άπό τήν μάχην καί δέν έζήτησεν άπό τάς 
ώραίας του παρά jiiav στιγμήν έρωτος. Καί οί μικρές 
κοτούλες δέν έσκεφθηκαν καθόλου δτι πρέπει έπί τέ
λους νάπελευθερωθοΰν άπό τήν δουλείαν τού τυράννου 
αύτοϋ. Κ ’ έγώ άικψέσα μου έρωτοϋσα, συλλογιζόμενος 
τήν κυρίαν Παρρεν. ΠοΧος εϊνε τάχα έδώ ό τύραν
νος καί ποιος ό  δούλος ; Καί μία παρδαλή κοτούλα. 
πού έτίναζε τά φτερά της τήν στιγμήν Ικείνην, διότι 
ύπήρξε καλή μέ τόν πτερωτόν σύζυγον, έκακάριοεκαί 
μού είπε : «Δέν βλέπεις λοιπόν ποιος βασιλεύει; . . . »

"Α ς  ήσυχάσουν τά ώραϊα πλάσματα, πού δέν ήξεύ· 
ρουν τί ζητούν. Κανένας κίνδυνος δέν εϊνε νά μετα
νοήσουν. Τ ό άρρεν είν’ έκεί πού τά φρουρεί. Μέσα  
είς τό ερωτικόν του παραλήρημα, ό κουτσαβάκης, α
νίδεος εντελώς τού γυναικείου ζητήματος, διαλαλεϊ 
τόν χυδαϊον ίπποτισμόν του, ώ ς νά φορή ξίφος καί 
μανδύαν :

Π άρε μ ι , Ά νδ ρ ιά να  μ ο υ , vä σε βοηθτδ ο τή ν  πλύση  
K al νά  ocv  κουβαλώ  νερό  άπ° το Βα&ραχονήσι.

Ά π ό  τήν άλλην γωνίαν ό  Ιρωτευμένος συνάδελφός 
του διαμαρτύρεται έντόνως, όπδ συνφδίαν κιθάρας, 
κατά τών θεωριών τής κ. Π αρρέν  
Δ εν  θέλω  νά  δουλενηζ, σχή φάμιτριχα νά  .τ-ϊϊ 
Γιά μ ιά  κ ’  είχοαιπέντε τά  νιάτα σαν νά  φ ά ί.

Κ ’  εξακολουθεί,
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Δ έν  ΜΧω νά  δονλενης, νά  οεκλιιίζεοαι 
Π αρά νά  τρ ώ ς, νά  π ίνης καί νά  οτοΐίζεηαι.

Καί ό δυστυχής ό Παράσχος, ό  όποιος δεν είχε 
τήνδύναμιν νά κουβαλή νερό άπό τό Βαθρακονήσι, 
έψαλε θυσίας υπεράνθρωπους καί ανέξοδους ·

Τον Γαλαξίαν τάπητα μ η  &έλεις τδτν ποδ& ν o tv  ;
E ins !  Τά πάντα δύναται & Ιδικάς μ ουέρο ις .

Ώρισμένως αί γυναίκες δέν έχουν νά φοβηθούν τί
ποτε άπό ιό  γυναικείον ζήτημα. Κανείς δέν θ ά  καταρ- 
γήση τά θερμοκήπια τών παλαιών καλών ήμερων. 
Καί τά έξοδα τής θερμάνσεως θά τά καταβάλλη πάν- 
ιοτε ή λατοεία του άρρενος.

Π . Νβ·

( Τ . Γ . Δέν θέλω έν τούτοις νάφίσω άπαρηγόρητον 
τήν κ. Παρρέν. “Οταν οί άνδρες λέγομεν γυναίκας, 
δέν έννοοίμεν δλα τά πλάσματα, πού στερούνται τρι- 
χωοεως εις τό πρόοωπυν καί φορούν φουστάνια άπό 
μεταξωτόν ή άπό τσίτι. Καί έδώ γίνεται μία σπουδαία 
παρεξήγησις. Τ ά  πλάσματα αύτά έννοεΐται ότι δέν έ- 
χομεν καμμίαν δυσκολίαν ούτε εγώ ούτε ή ποίησις νά 
τά παραδώσωμεν εις τήν κ. Παρρέν καί τάς θεωρίας 
της.

Π . Ν β .

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

Σ υ ν τ ά γ μ α τ  ο ς  : Ή  ιΝ έα  Γ υνα ίκ α »,
δράμα sis  πράξεις τρεις i/π ο  Καλλιρρόης Π αρρέν.

ΟΙ άναγνώσται ιώ ν  «ΠαναΟηναίων» θ ά  ένθυμρΰν- 
ται ίσως ότι ώμιλήσαμεν κάποτε εύμενώς περί 

τής «Χειραφετημένης» τής κυρίας Κ. Παρρέν. Είνε 
μυθιστόρημα μέ ϋέαιν. Καί μολονότι ή ήρωΐς του 
εΐνε πλασμένη χάριν τής θέσεως. μάλλον ΐδανικώς 
και αρκετά αύθαιρέτως, τά άλλα πρόσωπα γύρψ της 
εΐνε άνθρωποι άληθινοί, ζωντανοί, καί ζωγραφίζον
ται μέ αρκετήν δεξιότητα, ώστε μέγα μέρος τού έρ
γου νά μή στερήται ουτε τοπικού οδιε φιλολογικού 
χρώματος.Έ ν γένει τό μυθιστόρημα εΐνε ενδιαφέρον, 
ανεγνώσθη πολύ άπό τόν γυναικείον προπάντων κό
σμον έν Έ λλάδι, Ιτυχε δέ καί τής σπανίας ' τιμής νά 
μεταφρασθή γαλλικά καί νά δημοσιευθή είς τήν « Ε 
φημερίδα τών Συζητήσεων».

Ά π ό  τό μυθιστόρημα της ή κυρία Παρρέν έσκέ- 
φθη νά βγάλη ενα δράμα, νά δώση δηλ. είς τήν χει
ραφετημένων της, τήν Νέαν Γυναίκα, ώς βήμα τήν 
σκηνήν, διά νά κηρύξη καί άπό έκεϊ τό εΰαγγέλιον τής 
μεταξύ τών φύλων ίσότητος καί είρήνης. Ή  ύπόθεσις 
μενει σχεδόν ή Ιδία. Ή  Μαρία Μύρτου είνε νεαρά 
’Αθηναία ζωγράφος ΕΙς τήν Πόλιν, όπου εργάζεται 
έπικερδώς είς τά χαρέμια, γνωρίζεται μ ’ ενα νέον τής 
ψευτοαριστοκρατίας τού Σταυροδρομιού, τόν εύμορ
φον Κώσταν Μεμιδώφ. Τόν άγαπφ, άγαπαται, καί τόν 
στεφανώνεται κρυφά, διότι ή οικογένεια τού νέου 
— φυσικά,— έχει άλλος βλέψεις καί άλλας ιδέας. Ά λ λ ά  
πριν έπέλθη συμφιλίωσις καί πριν νά κοινοποιηθή 
καν ό μυστικός γάμος, ή Μ αρία Μύρτου συλλαμβάνει 
τόν άνθρα της είς τάς άγκάλας μιας παλαιας αντι
ζήλου, τήν όποιαν ό  Κώστας Μεμιδώφ δέν έπαυσε 
νάγαπφ, ένφ τήν Μαρίαν πρό πολλοΰ τήν είχε βα- 
ρυνθη. Καί ή Μαρία τόν άφίνει άμέσως καί φεύγει. 
"Αλλη 'ίσως θ ά  έμενεν. ή  τό πολύ θ ά  έγκαιέλειπε τόν 
ασταιον διά νά ύπανδρευθή άλλον. Ά λ λ ’ ή Μαρία 
είνε ή χειραφετημένη Φεύγει πολύ μακρυά, είς τήν 
Αμερικήν, όπου μεταφέρει τό έργαστήριόν της. Έ κεϊ 
άφοσιώνεται είς τήν τέχνην της καί είς τήν ανατρο
φήν τού υίού της. Μ ετά δεκαοκτώ έτη ο ί χωρισμένοι 
συναντώνται είς τάς ’Αθήνας. Ό  Κώστας Μεμιδώφ,

μετανοημένος, ζητεί νά ένωθή πάλιν μέ τήν Μαρίαν 
Μύρτου, χάριν τού υιού των, ό οποίος είνε τώρα ένας 
δυνατός καί ώραΤος έφηβος, άθλητής καί Ό λυμπ ιο- 
νίκης. Ά λ λ ά  χάριν τού υιού των επίσης, ό  όποιος δέν 
πρέπει ποτέ νά μάθη ότι έχει ένα ανάξιον πατέρα, ή 
Μαρία Μύρτου απορρίπτει τήν πρότασιν. Καί άποχω- 
ρίζονται διά παντός

Ί Ι  Μαρία Μύρτου είνε ή Νέα Γυναίκα 'II κυρία 
Μεμιδώφ, ή ιιητέρα τού Κώστα, εΐνε ή Παιλαιά Γυ
ναίκα. Μιά κούκλα αΰτή, σκλάβα τού άνδρός της, 
ταπεινή καί σχολαστική, διαρκώς ψευδομένη καί άνα- 
τρέφουσα τά παιδιά της μέσα είς τό ψεύδος "Α ν
θρωπος ή άλλη, έλευθέρα, υπερήφανος, χωρίς προ
λήψεις καί χωρίς δόλον. Ή  συγγραφεύς μας δείχνει 
τήν διαφοράν μεταξύ τών δύο, άπό τά παιδιά, τά ο 
ποία άνέθρεψαν. Ή  Παλαιά Γυναίκα έκαμε τόν Κ ώ 
σταν, τόν γυναικοπρεπώς εύμορφοί', τόν άστατον, τόν 
άσωτον, τόν ψεύστην, τόν άνήθικον, τόν άνίκανον νά 
ζήοη ώ ς  άνθρωπος, τόν ήττημένον. Ή  Ν έα Γυναίκα 
απεναντίας έκαμε τόν άλλον, τόν ανδροπρεπώς ώ -  
ραίον, τόν δυνατόν, τόν έντιμον, τόν ηθικόν, τόν εΰ- 
θύν, ό  οποίος θ ά  νικήση είς τήν ζωήν όπως ένίκησεν 
είς τό Στάδιον. Ό  Κώστας Μεμιδώφ είς τό τέλος 
καταράται την μητέρα το υ : « Ά ς  οψεται εκείνη πού μ’ 
έκαμε έτσι! » Ό  νέος Μεμιδώφ, ποτέ αυτός δέν θ ά  
καταρασθή τήν μητέρα του ! Κ αί όταν είς τήν σκη
νήν, είς μίαν αληθινά συγκινητικήν στιγμήν, βλέπω- 
μεν άντιμετώπους τούς δύο αυτούς τόσον διαφορετι
κούς ανθρώπους,—  οί όποιοι έν τούτοις εΐνε πατήρ 
καί υίός, —  άντικρύζομεν όλην τήν διαφοράν τών δύο 
συστημάτων, καί έννοούμεν αληθινά πόσον ώραΐά καί 
μεγάλη θ ά  είνε ή γενεά τού μέλλοντος τήν όποιαν 
θάναθρέψουν Νέαι Γυναίκες ω ς ή Μαρία Μύρτου.

Τ ό δράμα τής κ. Παρρέν Ικρίθη διαφοροτρόπως. 
Οί άνδρες έφάνησαν πρός αύτό μάλλον δυσμενείς καί 
εϊρωνες, απεναντίας δέ συνεκινήθησαν κ’  ένθουσιά- 
σθησαν αί κυρίαι. Πολύ φυσικόν αύτό. Τ ό  κατ’ έμέ, 
τό δράμα μοδ Ιφάνη ώραίον όπως μού είχε φανή άλ
λοτε καί τό μυθιστόρημα. Δέν γνωρίζω όμως τί έν- 
τύπωσιν θ ά  μού έκαμνεν, ώ ς σκηνικόν έργον. ή «Νέα  
Γυναίκα», άν δέν είχα διαβάσει πριν τήν «Χειραφε- 
τημένην». Σχεδόν κάθε φοράν πού άπό ενα μυθιστό
ρημα βγαίνει ένα δράμα, τό δράμα εΐνε πολύ κατώτε
ρον. Καί αύτό φοβούμαι ότι Ιπαθε καί ή κυρία Παρ
ρέν

Ν έα Σ κ η ν ή - .  Τ ά  Έγγύνια τ ο υ  Δύν Ζ ο υ ά ν ,  
δράμα είς πράξεις τέαοαρας υ π ό’ Αγγέλου Τανάγρα.

ΤΟ  εργον τούτο άπέτυχε κ α θ ’ ολοκληρίαν. Σ οβα
ρεύεται μέσα είς ενα κόσμον παλγ\ανθρωπάκων του 

σαλονιού, κυριών καί κυρίων, άπό έκείνους τούς ό 
ποιους δέν άνέχεται κανείς είς τό θέατρον, παρά ΰπό 
τόν όρον νά κάμνουν καί νά λέγουν έξυπνα πράγματα, 
διά νά τόν διασκεδάζουν. Έ ξ  άρχής λοιπόν, είς τήν 
βάοιν του, τό έργον εΐνε άσυμπαθές καί άποκρουστι- 
κόν. Ή  ύπόθεσις Αψυχολόγητος, ή πλοκή άτυχεστάτη, 
ή οικονομία παιδαριώδης καί ό  διάλογος ξηρότατος. 
Καί ό  επιεικέστερος τών κριτών δέν θ ά  ή μπορούσε ύπό 
καμμίαν έποψιν νά έπαινέση αύτό τό δράμα, τό ό 
ποιον έκίνησεν έ δ ώ κ ’ έκεί τήν περιέργειαν τών θεα
τών, άλλ’  άντί συγκινήσεως έπροξένησεν ανίαν.

Διά τόσον άτυχες έργον δέν θάέγράφομεν τίποτε, άν 
δέν μας ένδιέφερεν ό συμπαθήςσυγγραφεύςτου. Λυπού- 
μεθαπολύ νά τόνβλέπωμεν κατερχόμενον είς τοιαύτας 
εμπνεύσεις. Καί θ ά  τόν έσυμβουλεύαμεν είλικρινώς νά 
σταματήση όσον είνε καιρός είς τόν κινδυνώδη κατή
φορον τής βεβιασμένης γονιμότητος, διά νά μή χάση 
ό,τι έκέρδισεν ώς τώρα μέ τούς «Σπογγαλιεΐς τού Α ι
γαίου», τό όποιον άπομένει τό καλλίτερόν του έργον, 
μέ όλα όσα έσώρευσε κατόπι. Υ π άρχει ένας τρόπος :
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νά γράφη όλιγώτερα, σπανιώτερα, προσεκτικώτερα, 
ειλικρινέστερα, μόνον όταν αισθάνεται επιτακτικήν 
πραγματικήν,αληθινήν τήν ανάγκην νάγράψη, καί όχι 
άπλώς όταν τόν γαργαλίζηή μικροφιλοδοξίανά θερίση 
χειροκροτή ματα.

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ  Ξ Ε Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ! ΦΥΣίΟΓΝΩΜΙΑΙ
'Α ν δ ρ έ α ς  Π α π α δ ια μ α ν τ ό π ο υ λ ο ς .

ΕΙΝ Κ  αδύνατον νά σάς είπω μέ πόσην εΰχαρίστησιν 
αύτήν τήν στιγμήν αναλαμβάνω τήν σκιαγραφίαν 

τού κ. Παπαδιαμαντοπούλου Γενικού Προξένου τής 
Ελλάδος είς τήν Κων)πολιν, καί περί τού όποιου λέ
γεται ότι μετά τήν άποκατάστασιν τών Έλληνορρου- 
μανικών σχέσεων θ ά  σταλή ώς πρέσβυς είς τό 6ου- 
κουρέστιον. Καί τό κάμνω οχι μόνον διότι ώ ς έκ της 
θέσεως του καί τού πνεύματος του εΐνε πάντοτε ό  άν 
θρωπος τής ημέρας, άλλά διότι πρό πολλού είχα ύπο- 
σχεθή είς τόν εαυτόν μου νά προσθέσω κέγώ εις όσα  
έγράφησαν περί αύτού, κάτι τι δι’ αύτόν τόν άνθρω
πον όστις, εκτός τών έξοχων ύπηρεσιών πού προσέ- 
φερε καί προσφέρει εις τήν πατρίδα του, εΐνε καί εκ 
τών όλιγίστων διπλωματικών υπαλλήλων πού ή κυανό- 
φθαλμος θεότη ςτή ς σοφίας ένηγκαλίσθη τόννοΰντου.

Ό  κ. Παπαδιαμαντόπουλος εΐνε ένας intellectuel 
καί ανήκει έξ ολοκλήρου είς τήν άπέραντον πολιτείαν 
τών ιδεών. 'Οπαδός τής φιλοσοφίας τού A u gu ste  
Com te καί φίλος του Littré μετά τού όποιου διετέλει 
εις τακτικήν αλληλογραφίαν, έγραψεν ώραιοτάτας μο
νογραφίας έπί τής φιλοσοφίας τού θετικισμού. Ως 
θετικιστής εΐχεν όλας τάς ιδιότητας νά γίνη τοιοΰτος 
διότι, ώ ς γνωρίζετε, δέν δύναται νά εΐνε θετικιστής 
όποιος θέλει, καθόσον ή φιλοσοφική αύτή θεωρία  
ζητεί άπό' τούς όπαδούς της μερικά ιδιαίτερα προ
σόντα Διά νά γίνη κανείς θετικιστής, πρέπει νά εΐνε 
άπηλλαγμένος άπό τήν δογματικήν θεολογίαν καί τήν 
μεταφυσικήν. Έ κ τος τούτου τό πνεύμα του νά εΐνε 
γενικόν, μεθοδικόν καί ταξινόμον, ή  τουλάχιστον επι
δεκτικόν σπουδής καί μελετηρόν, δώρα πολύτι
μα τού θετικισμού Έ π ειτα  δύναται νά τελειοποιηθη 
μέ τήν βοήθειαν τών ήθικών ιδιοτήτων στηριζομέ- 
νων έπί τής αγάπης καί τής συνειδήσεως τών κοινω
νικών καθηκόντων. Μέ όλίγας λέξεις οί θετικισταί 
πρέπει νά έχουν θέλησιν σιδηράν, νούν ύπερήφανον 
καί καρδίαν θερμήν. Καί όπως λέγει ό C om te, τό α
ληθές θετικόν πνεύμα συνίσταται είς τό νά βλέπη 
άοφαλώς διά νά προβλέπη καί είς τό νά σπουδάζη 
τά παρόντα διά νά συμπεράνη τά μέλλοντα. Καί ύπ’ 
αύτήν τήν έποψιν ό  κ. Παπαδιαμαντόπουλος εΐνε τέ
λειος τύπος θετικιστού

*  *  *

Ή  πρώτη jiou γνωριμία μέ τόν κ. Παπαδιαμαντό- 
πουλον ή το ολως διανοητική. "Ημουν πολύ νέος ά- 
κόμη όπου είς ένα συγγενικόν του σπίτι μίαν ημέραν 
φυλλομετρούσα τάς σειράς τού «Μή Χάνεσαι» καί τού 
«Ραμπαγά». Τ ά  βλέμματά μου συνήντων εις τάς ώ -  
ραίας σελίδας τών δύο αύιών εφημερίδων εύφυέσιατα 
λογογραφήματα πού εφερον. πότε τό όνομα ΙΙαπαδια- 
μαντοπουλος καί πότε τό ψευδώνυμον «L u cifer» ή 
«Λυγκεύς»."Ενα διήγημά του μάλιστα έπιγραφόμενον 
ιό  «"Ονειρον» νομίζω, πραγματευόμενον περί μιάς 
καθόδου του είς τόν φδην, γεμάτην άπό φαντασίαν 
καί σαρκασμόν διά τά πολιτικά ήθη τής εποχής, κυ- 
ριολεκτικώς τό έρούφηξα. Βραδύτερον, είς τό ίδιον 
συγγενικόν του σπίτι, έπεσαν είς τά χέρια μου μερι
κές μελέτες του περί «Ά γιω ν  καί Λειψάνων» περί 
τών «Ό ρ ίω ν  τού ’Ανθρωπίνου Πνεύματος» χα ίτη ς  
φιλοσοφίας τού ‘ Ιππολύτου Ταίν. Α ί δύο τελευταίαι 
ενθυμούμαι στηριζόμεναι έπί τής θετικής φιλοσοφίας

ιδιαιτέρως είχον συγκινήσει τήν σκέψιν μου "Αλλως  
τε ή θεω ρία αδτη τού θετικισμού είχε κάμει παγκό
σμιον Ιντύπωσιν καί ή συζήτησις έπί τών αρχικών 
καί τελικών αιτίων ένδιέφερον κάθε άνθρωπον άρε- 
σκόμενον νά βυθίζεται είς τό βασιλείαν τών Ιδεών. 
Ό  κ- Παπαδιαμαντόπουλος, μου φαίνεται ότι είς τήν 
μελέτην του περί τών όρίων τού ανθρωπίνου πνεύ
ματος, φοβούμενος νά Ιξηγηση τό απόλυτον ώ ς άνε- 
ξήγητον, ύπεστήριξεν ώς απολύτως Αδύνατον τόν κα
θορισμόν τών αίτιων τούτων.

» .  Π α Π & Δ ΙΛ Ν Ν Τ Ο Π Ο Γ Λ Ο Σ

Μετά τήν μελέτην καί τών ανωτέρω έργων τού κ. 
Παπαδιαμαντοπούλου, μέσα εις τήν ψυχήν μου ισχυ
ρός έγενήθη ό πόθος νά κάμω τήν γνωριμίαν του. 
Δυστυχώς άπουσίαζεν ώς Γενικός Πρόξενος είς τήν 
Θεσσαλονίκην. Ά λ λ ’  ό πόθος μου ή το τοιαύτης Ιντά- 
σεως ώστε μετά παρέλευσιν μερικών έτών, κατά τήν 
διάρκειαν τών ελληνοτουρκικών έχθροπραξιών, νά τόν 
γνωρίσω έδώ. Ί Ι  ομιλία του μέ συνεπήρεν. ’Ενθυμού
μαι ότι έφ ’ όσον μού ώμίλει, ήσθανόμην τήν αύτήν 
ψυχικήν καί νοητικήν εύχαρίστησιν τήν όποιαν είχα 
αίσθανθή πρότερον μέ τόν ΓΙλάτωνα Δρακούλην καί 
βραδύτερον μέ τόν διάσημον Ιξάδελφον του Jean  
M oréas Α ί σκέψεις του βαθείαι καί διαυγείς είτε φι
λοσοφικοί, είτε πατριωτικοί ήσαν, καχεκύλουν τήν 
ψυχήν μου καί έθελγον τήν σκέψιν μου.

***
"Εκτοτε παρηκολούθηαα τήν διπλωματικήν δράσιν 

τού κ. Παπαδιαμαντοπούλου, όπως τήν παρηκολούθει 
ολόκληρος ό  Ελληνισμός. Ώ ς  διευθυντής τού πολιτι
κού γραφείου τού Πρίγκηπος Γεωργίου είς τήν Κρή
την διεδραμάτισε σπουδαιότατον πρόσωπον. Μερικοί 
θέλουν νά εϊπουν ότι ό  κ. Παπαδιαμαντόπουλος ήτ- 
τήθη είς τήν μεγαλόνησον τής Μεσογείου. 01  κατέ- 
χοντες όμως τά πράγματα καλώς, γνωρίζουν οτι διά 
τής άποχωρήοεως έκείθεν τού Πρίγκηπος Γεωργίου 
καί τού κ. Παπαδιαμαντοπούλου, ό ήτιηθείς ήτο αύτή 
ή Κρήτη, τής όποιας τό ένωτικόν όνειρον άνεοτάλη 
επί μακρόν.

Είχα τό εύτύχημα νά τόν ϊδω έπανερχόμενον έκ 
Χανιών. Μή νομίσετε ότι είς τόν μακρόν περίπατον 
πού έκάμαμεν μέχρι Παλαιού Φαλήρου, ή συνομιλία 
μας περιεστράφη είς τό φλέγον άκόμη τότε Κρητι
κόν ζήτημα. Ά π α γ ε  της βλασφημίας. Έδιψούσαμεν 
καί οί δύο άπό φιλοσοφικήν συζήτησιν καί έρρίφθη-

Εεν είς τόν κόσμον τών ιδεών μέ έκπλήσσουσαν βου- 
ιμίαν. Έ κ  τής συζητήσεως μας έκείνης διέκρινα ότι 

ό κ. Παπαδιαμαντόπουλος είς πλείστα σημεία είχε



§εταβληθή, Ινφ άφ ' ετέρου, ή πίστις του πρός την 
εόχητιι ελχεν αύξηθή έν Ιαυτφ σημαντικώς. ’ Ιδίως  

Λρός τήν 'Ορθοδοξίαν. Δέν έβράδυνα όμως νά ένοήσω 
τό σφάλμα μου, καί, εις τήν παρατήρησιν μου περί 
τής μεταβολής του είς σημεϊα τινά ώ ς Λρός την θε
τικήν φιλοσοφίαν, ενθυμούμαι καί τώρα ακόμη τά ώ - 
ραΐα λόγια του. ότι οέδέποτε μετεβλήθησαν αί θ ρη - 
οκευτικαι πεποιθήσεις του υπέρ τών οποίων εγραψεν 
άπό πολύ νέος, άλλ’  ύπε στήριζε πάντοτε ότι ή φιλο
σοφία δέν δύναται νά έξηγήση τά πρώτα καί τελικά 
αίτια καί ότι ή θετική φιλοσοφία άπέχουσα τού τοιού- 
του έργου είνε ή όρθοτέρα όλων τών άλλων φιλο
σοφικών θεωριών. * 0  κύκλος τών ζητημάτων τών 
πρώτον καί τελικών αιτίων άνήκει είς τήν αληθή  
θρησκείαν καί είνε ζήτημα πίστειος. Θεωρεί τούς κα- 
τεχομένους άπό μίαν τοιαύτην πίοτιν εύτυχενς διότι 
καί αϊτός ό Ιδιος κατέχεται ύπ' αυτής. Νομίζει, όπως 
είνε καί βέβαιον, ότι άπό τήν πίστιν άντλεΐ κανείς 
θάρρος, φρόνημα καί σθένος διά τήν έπιτέλεσιν παν
τός καθήκοντος. Ό  ’’Εγελος Ιλεγεν ότι έξήγησε τόν 
Θεόν, τόν κόσμον καί τόν άνθρωπον, αύτά Ομως δέν 
τά Ιξηγεΐ ή θετική φιλοσοφία, διότι τό πεπερασμένον 
δέν . έξηγεϊ τό άπειρον, άλλ’  επιβάλλονται διά τής 
πίστεως. Δ ι' αύτόν τόν λόγον καί ό κ. Παπαδιαμαντό- 
ηουλος είνε χριστιανός άλλά καί δέν παύει νά φιλο- 
σοφή εντός τών ορίων τής φιλοσοφίας.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Ζ Η Τ Ο Υ Ν ΙΑ Τ Η Σ
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ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ ΤΕ Χ Ν Η  ΕΠΙΣΤΗΜ Η

Ο  κ. Σπυρίδων Παγανέλης, ό γνωστός λογογρά
φος, έξέδωκε νέον τόμον μέ τόν τίτλον 'Α θηναϊ

κ ο ί  Ήμέραι. Είναι έντυπώσεις το »  νέου Λημοφώντος, 
6  όποίος έρχεται είς τάς ’Αθήνας άπό τά ξένα, πραγ- 
ματοποιών τό γλυκύ όνειρόν του. ’ Εντυπώσεις άπό 
τήν ζωήν καί τήν φύσιν τών ’Αθηνώ ν, γραμμένοι μέ 
αίσθημα πολύ, είς κάπως ρητορικόν ύφος καί γλώσ
σαν ΰπερκαθαρεύουσαν.

Παρακάτω δίδομεν μερικά αποσπάσματα άπό τό κε- 
φάλαιον Δημοσιογράφοι χα ι Λόγιοι, τό όποιον φυσικά 
μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως καί τό όποιον ό συγγρα
φεύς Ιγραψε μέ πολλήν άγάπην.

Ό  κ Παγανέλης δίδει πλήρη εικόνα τής έλληνικής 
δημοσιογραφίας μέ τά προτερήματα καί τά  έλαττώ- 
ματά της, έξαίρων τόν τίμιον δημοσιογράφον καί κατα
δικάζει τόν παραγνωρίζοντα τόν μεγάλον οκοπόν της. 
Ό μ ιλ ε ! περί τών περιοδικών μέ συμπαθητικό λόγια 
και φθάνει είς τό βιβλίον καταδικάζων τό κοινόν διά 
τήν αδιαφορίαν του.

’ Ιδού τί λέγει ό  συγγραφεύς ως συμπέρασμα :
«Δέν υπάρχει τάξις έν Έ λλάδι πλειότερον κακοδαι- 

μονούσα άπό ύλικής άπόψεως ή ή τάξις τών χρηστώγ 
δημοσιογράφων, τών λογίων καί τών συγγραφέων. 
Συμβαίνει δηλαδή έν Αθήναις τό άντίθετον ακριβώς 
εκείνου, τό οποίον παρατηρεϊται είς τάς μεγάλος τής 
Δύσεως πρωτεύουσας, όπου συγγραφείς καί δημοσιο
γράφοι, άναδειχθέντες καί έπιβληθεντες εύφήμως είς 
τήν δημοσίαν προσοχήν, πλέουσιν είς δόξαν καί είς 
χρυσόν, θάλασσα τρικυμιώδης «αί άγρια, μέ σκοπέ
λους καί πικρίας έσπαρμένη είναι ή οδός τών λογίων 
άνδρών έν 'Ελλάδι.

»Καταδικάζει άμειλίκτως τήν Ελληνικήν κοινω
νίαν τό τραγικόν τούτο φαινόμενον, καί είμαι βέβαιος 
δτι, έόν ήθελε νά νοήση καί νά αίσθανθη ή κοινωνία 
αυτή πόσον άνεπιφθόνως είναι χαρακτηριστικόν διά 
μίαν έποχήν νά τελευτφ ή πολιά όεινότης τού τίμιου 
«αί σοφού δημοσιογράφου καί λογίου, καθ’  ον τρό
πον άπέθανον τόσοι άριστείς τής διανοίας καί τής 
γραφίδος, ήθελε σύσσωμος έκφέρει άλγους κραυγήν

καί εντροπής Ισως, διά «ατάστασιν, ήτις ουτε τιμη
τική ούτε απλώς άνεκτή θ ά  έκρίνετο αλλαχού.

»'Α ριστα ό  βαθύς καί εύλόγως^δημοφιλής ποιητής 
τού » Ρωμηοΰ» σκορπίζων όλίγα άνθη έπί τού τάφου 
γνωστότατου καί χαριεστάτου λογογράφου, σεβαστόν 
πατρικόν καί Ιδιον φιλολογικόν όνομα φέροντος, θ α -  
νόντος δέ πρό τίνος έν γήρατι καί πενίφ,_ έγραψε τό 
Ιξής δίστιχον, όπερ καί αύτό είκονίζει κάλλιστα, με 
τής άληθείας τό κύρος καί τής έπιγραμματικότητος 
τήν δύναμιν, τό στάδιον, τήν σημερινήν τύχην τών 
λογίων άνδρών έν Έ λλάδι καί τού κοινού τήν καλαι
σθησίαν kui τήν άντίληψιν:

‘ Ο ,τι καλό χ £  Αληθινό ytrvovv  Ι8ώ τά γράμματα  
χάνεται V *8 π αίβάσχερο, τό  σ β ννο νν  τά γεράματα.

» Ή  νέα Ε λ λ ά ς , οί νεώτεροΓΕλληνες δεν θεω ρού- 
σιν άξιον τού κόπου νά σκεφθώσι πόσον μεγάλη έ- 
θνική δύνάμις είναι ή έθνική φιλολογία χώρας τινός 
καί έν τοίς σπαργάνοις έτι διατελούσα, πόσον είναι 
έπιταχτικόν τό καθήκον νά στηριχθή ή φιλολογία 
αδτη, υγιής οδσα καί έθνική, ποίας υπηρεσίας δυνα- 
ται νά παράσχη είς τόν σύγχρονον τόπον, πόσον δύ- 
ναται αδτη διά τής καλλιέργειας τών άλλων επιστη
μών καί τής ιδίας έαυτής παραγωγής νά προσέγγιση 
τήν Ε λλά δα  τελεσιουργότερον παντός άλλου μέσου 
πρός τόν λοιπόν πεπολιτισμένον κόσμον, ποίαν δυνα- 
ται έπί τοΰ Κράτους νά  έχη τήν έπίδρασιν άναλόγως 
τής τροπής καί τού δρόμου, δν θ ά  χαράξή ή φιλο
λογία αδτη, καί ποίαν άπό τής άναπτύξεως^ αυτής και 
τής διευθύνοεως ν’ άσκηση τήν επιρροήν επί τών τυ
χών, τών σκέψεων καί τών αισθημάτων τού έθνους
καί τής κοινωνίας ...............................

»Δέν ήθέλησεν η δεν ηδυνήθη άχομη η ελληνικη 
κοινωνία νά έννοήση ότι άπό τής ηθικής δυνάμεως 
τής άγρυπνούσης καί άσφαλώς δρώσης άπό τού κα
λάμου τού Έ λληνος συγγραφέως καί τού δημοσιογρά
φου, δύναται και αύτή πολλάκις ή πρόσκαιρος εστω  
τύχη τής κοινωνίας καί τής πολιτείας νά έξαριηθή και 
νά κανονισθή.

»Πολύ πλειότερον άριστα ένόησαν τούτο οί άλλοι 
τού Αίμου λαοί, κσΧτοι όλιγιότερον ήμών προηγμένοι 
έν ταίς έπιστήμαις, έν τοίς γράμμασι καί τφ  δήμο- 
σίφ βίψ Ενδεέστατοι οί >-αοί εκείνοι είς πάσαν πνευ
ματικήν παραγωγήν πειρώνται καί διά τεχνικούς έτι 
θορύβου νά περιάψωσι δόξαν καί κύροςείς τάς άση- 
μοτάτας καί τάς μετραοτάτας φιλολογικός αυτών προ
σωπικότητας- ,

•Τό άντίθετον συμβαίνει εδώ. Ε δώ , εις τήν γήν 
αδτήν τού πνεύματος, τής καλαισθησίας καί τής Ιδέας, 
ή πνευματική πρωτοτυπία καί πάσα άλλη καλλι
τεχνική καί καλλιλογική ή λογοτεχνική ύπεροχή; έάν 
ποτε πιστοποιηθή καί άναγνωρισθή, κρίνεται καί χα
ρακτηρίζεται μειονέκτημα. Συμβαίνει μάλιστα νά χα
ρακτηρίζεται Ινίοτε καί ώς εντελώς άχρηστος βαθύς 
τις θεωρητικός έπιστήμων, ποιητής τις, λογογράφος, 
καλλιτέχνης ή  λόγιος άπλώς, άφοδ, φερόμενος εκ 
τών μελετών καί κλίσεων αύτοϋ είς σφαίρας διάφο
ρων σκέψεων, μελετών καί άσχολιών, δεν άποδεικνύε- 
ται ικανός νά κερδίζη προχείρως χρήματα-

» Ή  κοινωνία δέν αντιλαμβάνεται ότι πλειότερον 
πολλών εκατοντάδων συνήθων άνθρώπων καί συνή
θ ω ν  εύπορων μία οίαδήποτε πνευματική ύπεροχή η 
καλλιτεχνική κατορθούσα νά θέση είς κίνησιν εν ά- 
νέσει τού πνεύματος αύτής τά ελατήρια καί τήν χρη
στήν έργασίαν, δύναται άπείρως καί άγαθώ ς νά επί
δραση έπί τού τόπου καί νά ώφελήση τό εθνος^καί τήν 
κοινωνίαν, έν μέσψ τής όποιας Ιγεννήθη καί έζησεν»

Ο κ. Ματσούκας είναι διαρκώς ό  άνθρωπος τής η
μέρας. Λίγος καιρός, μία ή  δύο εβδομάδες, καί 

έξαφνα νά τος, Ιδ ώ , στό Μεσολόγγι, στάς Πάτρας,

νά σκορπίση τόν ενθουσιασμόν, παντού τόν ένθουσια- 
σΐιόν. Τ ώρα πάλιν, είς τά τελευταία γυμνάσια, συνε- 
κλόνισε τούς έφεδρους μέ τά  τραγούδια του. “Ετρεξε 
ν’  άπλώση έπάνω τους τήν δροσερή σκιά τών τραγου- 
διών το ν .

Τ ά  τραγούδια που αυτά, Σαλπίσματα, τά  χαρίζει 
τώρα, τυπωμένα σ ’ ένα βιβλιαράκι άπό τό  ύπουργείον 
τών Στρατιωτικών. “Εχουν τήν έ μορφιά τής άπλότη- 
τος, τού αισθήματος, τ ο ν  ένθουσιαομοδ, Τ 4  εμπνέει 
μιά ψυχή πού ονειρεύεται δλοένα τό ώροΐον όνειρο 
τής Μεγάλης Πατρίθσς, πού σ ’  αύτήν έχάρισεν ό  ποιη
τής των τά νειάτα καί τήν λεβεντιά του.

Θ ά  σάς δ ώ σω μ εν  έ δ ώ  κ  έκ ε ΐ μερικός στροφ άς.

2 Φ Ο Ν  Α » Β Η Γ Ο

Σέ Σένα ή κά&ε ελπίδα μας,
Τ ον  Ε ράνου μ α ς  βλαστάρι,
Κ ’ ή κάϋε απαντοχή μας,
Έ σν  π’ ή γαλονόλενκη 
Γιά μας προσκυνητάρι,
Κρνφή χαρά δική μας.

Έ σν Πατέρας κί οδηγός,
Έ σν συστρατιώτης
Και δάσκαλός μας κι’ αδερφός,
Έ σν ν' άνάβης το άγιο φως 
Τής άνδρικής μας νηότης 
Μέ ιό δικό Σ ον φως.

Παιδιά, καί μας παράταξε 
Στο πλάι σου ή Πατρίδα 
Μέ μιά της προσταγή,
Νά χύσουμε καί τή στερνή 
Τ ο »  αίματος ρανίδα 
Στή δοξασμένη γή·

Β Φ Ο Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο  Λ Α Ο

"Ολα μον λένε δννα/ιι 
Νά παίρνω εγώ κί όρμή,
Και τό λαό μας νά ξυπνώ 
Τόν κοιμισμένο,
’Αδέρφια μον, ξυπνήσετε,
Με μιά καρδιά δερμή 
Με μια Ελληνική ψυχή 
Σάς περιμένω.

3Π Η 2 Ε Ε Ν ΙΦ Β Μ Β Ν Ε Σ

Ξενιτεμένες μου ;«κρές,
Εσείς νά μήν κτιττατε 
Τάλλα κορίτσια που γελούν 
Και παίζουνε τριλλά,
Σεμνά και Χιγομίληια 
Τό δρόμο νά τραβάτε

Κι' δ νους σας νάνε στή γλυκειά 
Πατρίδα μοναχά.

Κι’ δ ν  τάχη ή Μοίρα σας γραφτό 
Νά γίνετε Μητέρες 
Και σείς, Έλληνοποΰλες μον,
Στή μαύρη ξενιτιά,
Κνττάξετε νά κάνετε 
Παιδιά κ α ί ίάνγατέρες 
Μ  ’ Ελληνική καρδιά.

Α Ι  Σμυρναΐκαί εφημερίδες έγραψαν πολλά διά τό 
δραματικόν Ιργον τού συνεργάτου μας κ. Ε ύ - 

στρατίου Άθανασιάδη αΤίποτι 'ς  τή ν  &έοι ιο ν »  παρα- 
σταθέν άπό τής σκηνής τοό θιάσου Βερώνη-Γενάδη.

Συνεργάτης μας «αρευρεθείς είς  τή ν Σμύρνην ή -  
κουσε τό έργον άναγινωσκόμενον παρά τού συγγρα
φ έω ς εις κ ύ κ λ ο ν  Χοχίοτν. Φαίνεται ότι ή έκ  τής αν«- 
Υνώσεως Ιντύπωοις ΰπήρξεν άρίοτη καί ό  συνεργά
της μας μάς γράφει γραμμάς γεμάτας άπό ένθουσια- 
ομόν διά την φυσικότητα καί χήν δύναμιν τού διαλό
γου, καθώς καί διά τό σύνολον τού έργου πού πα
ρουσιάζει πολλάς άρετάς Δυστυχώς δέν παρευρέθη 
είς τήν παράστασιν διά νά εχη εκτός τής φιλολογικής 
καί τήν σκηνικήν έντύπωσιν τού δράματος.

Έ λπ ίζομ εν  νά ίδωμεν τό εργον τού κ. Ά θανασι-- 
ά δ η  παριστανόμενον καί είς τά ς  ’Α θήνας καί νά γρά- 
ψωμεν τότε έν έκτάσει περί αύτοΰ.

ΕΝ Α  βιβλιαράκι μας ήλθεν άπό τήν Κωνσταντινού- 
πολιν υπό τόν τίτλον τό «Γλωσσικόν Ζήτημα καί 

ο ί Γαζετατζήδες τής Π όλης». Συγγραφεύς του είνε ό 
κ. Χ ρηστός Φεγγάρας όστις διά  τού βιβλιαρίου του 
αύτοΰ ήθέλησε νά μάς άποκαλϋψη μερικάς άσχημίας 
τής Βυζαντινής δημοσιογραφίας πού χάνεται πολλές 
φορές είς ενα άγονον άγώνα ύπέρ τής έπικρατήσεως 
τού σχολαστικισμού.

Εις τάς άπσκαλύψεις ίου αΰτάς δέν γνωρίζομεν 
κατά πόσον Ιχει δίκαιον ό  συγγραφεύς, διότι θ ά  ητο 
πολύ λυπηρόν διά τό Γένος άν  ήλήθευε καί τό  
έλάχιατον έξ αύτών,— δηλαδή περί δωροδοκίας (ορι
σμένων πρώην Πατριαρχών ύπό τής Ρωσαίας ιή  
συμπράξει τόίν εφημερίδων πρός βλάβην τών εθνικών 
συ[ΐφερόντων - -  τό βέβαιον όμως είνε ότι οί δημο
σιογράφοι τής Βασιλευούοης όμιλοΰντες μέ κάποιαν 
έπιποίαιιότητα περί τής γλώσσης συγχέουν πολλάκις 
τό ζήτημα είς τοιοϋτσν βαθμόν ώστε να γίνωνται πρό
ξενοι κακοδ μάλλον είς τούς Αναγνώστης των.

Ε ίς τ σ ι ο ν τ ο ν  είδους ζητήματα άφορώντα τήν πρόο
δον ολοκλήρου τού Ελληνισμού ή δημοσιογραφία τού 
Αλυτρώτου Γένους εχει τήν ύποχρέωσιν νά σταθμίζη 
καλώς τά πράγματα πριν έπιληφθή τών γλωσσικών 
διενέξεων. ',\ντι δέ νά κατατρίβεται είς τήν επικρατή- 
σιν τών τύπων οίασδήποτε γλωσσικής σχολής, νά με
ριμνά με ποιον τρόπον θ ά  παρέχη είς τούς άναγνώ- 
αιας η|ς πνευματικήν τροφήν τοιαύτην ώστε νά έν- 
ήυναμώνη τό Γένος είς τόν ώραίον του άγώνα ύπέρ 
τής έπικρατήσεως τής φυλής του.

Λ  Α Π Λ Ν Η  τή ς Α ρχαιολογική ς Ε τα ιρείας  Ανιδρύ- 
Σ -Δ  θησαν εν μέρει ύπό τού Καλούδη, έπιστατοΰντος 
τού έφ ορου  τώ ν αρχαιοτήτων κ . Κ . Κ ουρουνιώτη, έν 
τ φ  ν έφ  μουσείφ τη ς Λυκοσούρας τα έν τ φ  ν α φ  τής 
Δεσποινης εύρεθέντα κολοσικά άγάλματα τού Δαμο- 
φώντος.
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_Είνε γνωστόν, ότι κατά τάς πρό ετών γενομίνας Ιν 
τψ ναφ τής Δεσποίνης έν Λυκοσούρφ άνασκα'φάς άνευ- 
ρεθησαν αί τρε'ις κεφαλαί καί πλειστα τεμάχια έκ 
των τεσσάρων κολοσικών αγαλμάτων, άτινα άπετέλουν 
το υπό του Παυσανίου έν τφ  ναφ τής Δεσποίνης πε· 
ριγραφόμενον σύμπλεγμα τής Δήμητρος. Δεσποίνης, 
Αρτεμιδος και ’Λνύτου. ΛΙ κεφαλαί καί τά πλειστα 

τ ο «  λοιπών τεμαχίων είχον μεταφερθή τότε είς τό 
Εθνικόν Μουσεϊον, άλλά μετά τήν οικοδομήν του μι- 

* ΰ ί -  Ι*ουσε,ίου τίί? Λυκοσούρας, επειδή έκεϊ είχον ά· 
φεθή πολλά όγκώδη, δυ<>μ8ϊακόμκϊτ(ί τεμάχια τά>ν 
σωμάτων τών άγαλμάτων, άπεφασίσθη νά μεταφερθώ- 
σιν εκεί καί τά έν τφ Έ θνικ φ  Μουσείψ ευρισκόμενα 
τεμάχιά ώ ς και γύψινα αντίτυπα ιών έκτεθειμένων 
ηδη εν τφ Έ θνικφ Μουσείφ κεφαλών, καί νά γίνη 
εκεί η συγκόλλησις τών διαφόρων προσαρμοζόντων 
τεμαχίων καί ή άνίδρυσις τών άγαλμάτων. *Η’  εργα
σία αυιη συνετελέσθη εφέτος.

Λείπουσι δυστυχώς πλειστα τεμάχια εγένειο όμως 
δυνατόν νά άποτελεσθή κατά τά δύο τρίτα περίπου τό 
άγαλμα τής Δήμητρος, τό άγαλμα τής Άρτέμιδος  
κατα τό πλείστον, πολλά ουσιώδη μέρη τοΰ αγάλμα
τος τής Δεσποίνης, οδτινος λείπει δυστυχώς ή κεφαλή, 
και τινα μέρη τού ’Λνύτου Διά τών εργασιών τούτων 
καί τής γενομένης μελέτης τών διαφόρων τεμαχίων ή 
αναπαράστασις έν σχεδίφ του σπουδαίου καί μοναδι
κού σφζομένου λατρευτικού συμπλέγματος δέν θ ά  πα- 
ρέ'ΧΪΙ μεγάλην δυσκολίαν. Διεκρίθησαν προς τούτοις 
πολλά ουσιώδη μέρη τού μαρμάρινου θρόνου τών 
θεώ ν. ώστε καί τούτου ή άναπαράοτασις θ ά  είνε ϊσως  
δυνατή.

Έ ν  τφ αύτφ μουσείφ τής Λυκοσούρας έξετέθησαν 
προσήκοντος καί τά λοιπά έν ταϊς άνασκαφαϊς Λυκο- 
σουρας εύρεΟέντα αρχαία, Φντινα. ώς λ, χ. μία άριστα 
σψζομένη Ιερά τράπεζα, μία ύψηλή βάσις έν μορφή 
δένδρου καί άλλα, είνε πολλού άξια

Τή έπιοτασίρ τού αυτού έφορου έγένετο πρός τού· 
τοις μικρά άνασκαφή καί παρά τόν ναόν τού ’Επικού
ρειου "Απόλλωνος, ούτινος αί εργασία* τής άναστυ- 
λώσεως τείνουσι νά περατωθώοι. ’Αντίκρυ τής ΟΔ. 
γωνίας τού ναού τούτου άνεκαλύφθη 3 μ. περίπου 
βαθΰτερον τού σφζομένου ναού τό έδαφος αρχαιότε
ρου ίεροΰ. Έ ν  τούιφ άνεκαλύφθησαν άφθονοι κοριν
θιακοί βομβολιοί καί αγγεία άλλων οχημάτων κοριν-· 
θιακής τεχνοτροπίας, άγγεϊα τινά έν μορφή ζώων, 
πλειστα μικρά χαλκά αναθηματικά όπλα (θώ ρα κ ες, 
ασπιδια, κνημίδεςΙ, §ν χαλνούν άγαλμάτιον ’Απόλλω
νος, και πλήθος άλλο διαφόρων μικροτεχνημάτων. Ή  
άνακάλυψις έχει μεγάλην σπουδαιότητα διά τήν ιστο
ρίαν τού νεωτέρου, τού καί ά|ιολογο>τέρου τών έν 
Πελοποννήσφ ναών.

Κ.

1—1 Διεύθυνσις τών Μ ο υ σ ώ ν  τής Ζακύνθου γράφουσα 
.  π ϊ°*  τ*ί? ανάγκης ίδρύσεως Μουσείου είς τήν 

νήσον, δπου νά φυλαχθούν τά Ιστορικά κειμήλια τής 
Ζακύνθου, τονίζει τό έπείγον τού πράγματος, όιόιι 
διάφορο* ά ρχα ιοχά π ηλοι έχονιες ν π ’ δψ ιν τ ή ν  π ι& α ν ό ιη ια  
τή ς  έπ ιτυχία ς τοΰ π ροτα & ένιος μ έ τρ ο ν , περιέρχονται π ν ·  
ρετω όώ ς τούς μ ή  άπογραφέντας ίτ ι  ναούς κ α ί προοπα&οΰν  
ν ’ άρπάοουν, ώ ς  ννκτο κ ό ρα κες άπαίσιοι, π α ν  δ ,τι Απ έμεινε
και χο ϋμέΐ ιη*  νήαον. *

Ίδου τί έπιλέγει ό  φίλος διευθυντής τών ΜίΛ/αών 
περισσότερόν συγκεκριμένα:

Ίίπερτρισχίλια αντικείμενα τέχνης ελληνικής πρώ- 
της ταξεως, ΰπερεβδομήκοντα χιλιάδες χειρογράφων 
τού πολυτιμότατου ΰπό ιστορικήν Ιποψιν ’Αρχειοφυ
λακείου, δεκαεξακισχίλιοι τόμοι τής Δημοσίας Βιβλιο
θήκης —  πλήν των δκτακισχιλίων τής Δημοτικής —  
βεβαίως^ περί τούς 150 κώδικες εκκλησιών, ή είκών 
εφ’  ής ωρκίζοντο, κατά ιστορικός παραδόσεις, οί πα-

ρασκευάσαντες τήν άνεξαρτησίαν μας Φιλικοί καί μυ- 
ρία άλλα κειμήλια τιμώντα τόν τόπον, καί τά  όποια  
είσί προορισμένα νά κάμουν πτερά άπό τόν τόπον, 
ούτως άσυστόλως κλεπτόμενα, αξίζουν τόν κόπον 
τούτον.

Ά ς  κινηθούν οί άρμόδιοι ένόσφ είναι άκόμη καιρός.

κ· Ν . Κλ. Λανίτης γράφει είς τόν H ellén ism e  
λ—'τ ή ν  35 Σεπτεμβρίου άρθρον ΰπό τόν τίτλον Ή  
Κ ύπρος κα ί ή ’Α γγλία . Τήν Κύπρον, κατά τήν άπογρα- 
φήν τού 1900, κατοικούν 182,739 Έλληνες καί 51,309  
’ Οθωμανοί Ή  αύξησις τού έλληνικού πληθυσμού τής 
νήσου ύπελογίσθη είς lf>.25u/i>, ή δέ τού όθωμανικού 
είς 6.94 % .  Ό  συγγραφεύς, θερμός πάντοτε συνήγορος 
τής ένώσεως τής νήσου μέ τήν μητέρα Ε λλάδα, δίδει 
συνοπτικήν εικόνα τής ιστορίας τής νήσου άπό τοΰ 
1878 οπότε περιήλθε είς τήν ’Αγγλίαν, καί ζωγραφί
ζε ι τήν δυστυχίαν της. "Υπό διοίκησιν ελληνικήν δ 
προϋπολογισμός τής Κύπρου θ ά  εΐχε πλεόνασμα, ένφ 
ή αγγλική πολυέξοδος διοίκησις παρουσιάζει έλλειμ
μα 30,000 λιρών κατ’  έτος. Αύτή είνε ή πειστική άπάν- 
τησις τού κ. Λανίτη. είς τήν έρώτησιν τοΰ Τσάμπερ- 
λαιν κατά τό 1902 «ποιος θ ά  πληρώση τό ετήσιον 
έλλειμμα^ πού πληρώνει έτησίως ή αγγλική Κυβέρνη- 
σις». Καί καταλήγει ό συγγραφεύς τού ά ρ θρ ου : ή 
ϋπαρξις ισχυρού ναυτικώς ελληνικού κράτους θ ά  βση- 
θήση σοβαρώς τά βρεττανικά συμφέροντα άλλά καί 
θ ά  συμβάλη άκόμη είς τόν πολιτισμόν καί τήν πρόοδον.

κ· Χόρτον, γενικός πρόξενος τών Η νω μένω ν  
'•-■ 'Π ολιτειών τής ’Αμερικής έν Ά θ ή ν α ις . ώμίλησε 
είς τήν Νέαν Ύ όρκην έπ’  ευκαιρία τής ίδρύσεως τού 
«’Αμερικανικού Πανελληνίου Συνδέσμου». Ό  κ. Χ όρ 
τον θ ά  κόμη σειράν διαλέξεων άποδεικνύων ότι οί 
σημερινοί "Ελληνες είναι οί κατ’  ευθείαν γραμμήν 
άπόγονοι τού λαού τών χρόνων τού Δημοσθένους, τού 
ΙΙερικλέους καί τού Φειδία, έξαίρων τάς μ^γάλας καί 
θαυμασίας άρετάς τών 'Ελλήνων ώς φυλής, τών ο
ποίων, ονομάζει τόν εαυτόν του, ειλικρινή, γνωστόν 
καί άναφισβήτητον φίλον. Δέν αποκρύπτει τήν αδυνα
μίαν τής φυλής μας,.τό οτι ποτέ δένήμπορεί νά έπέλθη 
συμφωνία μεταξύ Ελλήνων. «Είς κάθε σύνδεσμον 
δώδεκα Ε λλήνων, προσθέτει, ασφαλώς θ ά  εύρεθούν 
ένδεκα οί όποίοι θεωρούν τόν εαυτόν των Ικανόν νά 
ήναι αρχηγοί καί οί όποιοι χωρίς αμφιβολίαν είναι 
ικανοί».

Κ αί έξακολουθεί μέ τήν ιδίαν φιλικήν συμπάθειαν 
όμιλών περί τού ελληνικού λαού καί τών πολλών 
αρετών του.

L1 γαλλιστί έκδιδομένη έφημερίς « ’ Αγγελιοφόρος τω ν  
1 -* 'Α ϋη νώ νι. άπηύθυνε τελευταίως είς μερικούς, όλί- 

γας ερωτήσεις διά τό γλωσσικόν ζήτημα.
Δέν παρηκολουθήσαμεν τά ς απαντήσεις. Καί όλοι 

οί άναγνώσται μας καί όλοι οί "Ελληνες πισεεύομεν 
ότι έχουν βαρεθή τό ζήτημα αΰιό. Έ τυ χ ε  όμως νά 
διαβάσωμεν μίαν επιστολήν τού καθηγητού % Φωκά, 
ό όποιος αΰτόκλητος είσήλθε είς τήν συζήτησιν. 
Είναι έξυπνη έπιστολή αύτή. Ό  κ. Φωκάς λέγει 
ότι ποτέ δέν ήκουσε κανένα άρρωστον νά ζη ιή  Ά ρ
τον  ή .ύδω ρ άλλά ψ ω μ ί  καί νερό. Ούτε κανείς τού εί
πε ποτέ οτι άλγεΧ άλλ’ ότι πονεΐ.

«Δέν είμαι, λέγει παρακάτω, κακός άνθρωπος, θ ά  
σάς προτείνω όμως ένα πείραμα. Δόσετε μου τόν κ. 
Μιστριώτην νά τού κάμω μιάν έγχείρισι,— μιά μιν.ρού- 
τσικη νιστεριά — όσο χρειάζεται γιά νά βγάλη μιά 
φωνή μ άνα  μ ο ν , καί θ ά  ϊδοΰμε τότε αν θ ά  φωνάξη 
ω  μήτερ . Βεβαιωθήτε καί βεβαιώσατε καί τόν άξιότι-
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μον κ. Μιστριώτην ότι δέν Ιχω αιμοχαρείς διαθέσεις. 
Καί αν έπρόκειτο πραγμαηκώς νά  τού κάμω έγχείρτ- 
σιν, θ ά  ιόν ¿χλωροφόρμιζα γιά νά μή τόν Αναγκάσω 

, ν’ άπαρνηθή τας άρχάς του. Μ ά πήτε μου λοιπόν, τί εί
δους γ λ ώ σ σ α  είναι- α ύ τή  πού χάνεται τήν ώραν ο π ο ύ  ό  
άνθρωπος κινδυνεύει, θυμώνει, αρρωσταίνει, άγαπ§» ;

p I S  μίαν συναυλίαν πού έδόθη πρό δύο εβδομάδων 
Εν είς τόν ΙΙαρναοοάν  απήγγειλε καί ένα μικρό κορί

τσι, δέκα ετών περίπου, γαλλικά καί ελληνικά. Δέν 
τό άκούσαμεν. Φαίνεται όμω ς νά εχη ένα Ιδιαίτερον 
τάλαντον. Ό  κ. Τσοκόπουλος γράφει είς τάς « Α θ ή 
νας» : Εΰρισκόμεθα ώρισμενως πρό άποκαλύψεως. 
Ά ν  ή Δίς Βαλσαμάκη μεταχειρισθή τήν δυναμιν πού 
κλείει είς τό μελαγχροινόν της σώμα διά νά τσαλα- 
πατήση προλήψεις καί μούχλαν καί άποφασίση ν’  ά· 
νέβη είς τό θέατρον, μία δόξα διευθύνεται μ έ  απλω
μένα τά πτερά πρός την έλληνικήν σκηνήν.

ΣΑ Σ  ύίδομεν τό πρόγραμμα τής καθημερινής διαί- 
της άπό τά άρθρα πού δημοσιεύει τό Νέοι· Ά -  

στυ  «ΙΙώ ς νά παρατείνετε τήν ζω ήν σας»,
Τό προΛ νά τρώγετε κάτι περισσότερο άπ’  δ ,τι συν- 

ειθΐζομεν εις τήν Ε λλά δα  παίρνοντες ενα άπλοϋν 
μαύρο καφέ. "Ε να αύγό μελάτο, ένα ποτήρι γάλα εί- 
ν«ι απαραίτητα. Δέν είναι καλόν νά έργάζειαι κανείς 
μέ στομάχι άδειο Τ ό έλβετικόν πρόγευμα μέ ψωμί 
καψαλισμένο, ολίγο φρέσκο βούτυρο, μέλι και καφέ- 
γαλα είναι καλόν διά τούς δυσπεπτικούς καί τούς έ 
χοντας τά έντερα άτονα.

Τό μεσημέρι αυγά, χοιρομέρι, κρέας καλοψημένον, 
ρίζι ή  πάστες (όλ ίγες), χορταρικά, ολίγο τυρί καί ό -  
πωρικά. 'Αποφεύγετε τήν ψύχιι τού ψωμιού καί τής  
σάλτσες. ’Επίσης τά ώμά πράγματα, κυρίως δη λ ,σ α - 
λάτες ώμές όπου, κ α τά  ιόν  Μετσνικώφ. γεμίζουν τόν 
έντερικόν σωλήνα μέ μικροοργανισμούς έπιβλαβεστά- 
τους.

Είς τώς πέντε, δύο φλυτζάνια ίλαφρό τσάϊ μ ’ «να 
παξιμάδι.

Τό βραδυνόν γεύμα, όσον τό δυνατόν έλαφρόν. Μία 
σούπα, λευκά κρέατα, χορταρικά, μία κρέμα ή  ριζό - 
γαλο.

Λ· *- -V

ΕΞ Ε Δ Ο Θ Η  ένα βιβλιαράκι μέ τόν τίτλον A lfred  
de M u sset an ecdoliq u e τού κ. Άλφόνσου Séché. 

Ό  συγγραφεύς έδιάλεξε τά άνεκδοτα που κυκλοφο
ρούν διά τόν ποιητήν τώ ν Ν υ κ τώ ν , Έ π ή ρε εκείνα πού 
ήμποροϋν νά άποδόσουν τόν χαρακτήρα, ιά ς Ιδέας, 
τά γούστα, τά προτερήματα καί τά έλαττώματά το ν .  
Ή μπορεΐ έθώ κ’  έκεϊ τό ένα νά άναιρή τό  άλλο- Ό  
συγγραφεύς δικαιολογείται ότι είναι τόσον δόσκολον 
ν ά  εΰρεθή κάποτε ή Αλήθεια ώστε δέν εδίστασε νά  
μάς δώση καί τό ένα καί τό άλλο. Είναι μιά Ιργαοία 
άξια έκτιμήσεως άπό ενα συγγραφέα γνωστόν ή δη- 
μοσίευσις αύτοΰ τού βιβλίου- είδος πορτραίτου, δν 
καί γελοιογραφημένον κάποτε, όπως τόσον έξυπνα λέ
γει ό ϊδιος, διά τό όποιον όμω ς πρέπει νά τοΰ γνω- 
ρίζη χάρτν ό  αναγνώστης- Θ ά  σάς δοισωμεν μερικά 
άπό τά ανέκδοτα αύτά, τά περισσότερα χαρακτηρι
στικά.

Ό  Μυσσέ ποτέ δέν ¿πήγαινε μέ τό λεωφορείου. 
"Ηθελε πάντοτε νά πηγαίνη μέ άμάξι δν καί συχνά 
δέν ήμπορούσε νά τό κόμη καί τότε προτιμούσε νά 
πάη πεζός. Ό  άδελφός του Παύλος είχε όλιγιότερον 
άριστοκρατικάς ιδέας, είς τό ζήτημα αΰτό. ‘Ο  Μυσσέ

όταν έβλεπε κανένα λεωφορείον, έλεγε : Ν ά  τό άμάξι 
τού άδελφού μου.

Δέν ήθελε νά του μιλούν διά τά έργα του, άκόμη 
καί δν μιλούσαν μέ θαυμασμόν. "Ο ταν τού έλεγαν : 
είσθε μεγάλος ποιητής, έδέχετο τόν έπαινον μέ κά 
ποιον μορφασμόν.

"Ο ,τι είχε σχέσιν μέ τήν ποίησιν ώ ς Ιπάγγελμα. τόν 
Ικαμνε νά τήν συχαίνεται. Δέν ήμπορούσε νά κατα- 
λάβη πώς ήτο δυνατόν νά ζή  κανείς μέ τήν πένα του, 
προπάντων μόνον άπό αυτήν. "Οταν έλεγαν ότι ό  τάδε 
έκαμε περιουσίαν άπό τά βιβλία του :

—  Π οτέ ¡ιοιι δέν θ ά  μπορούσα νά κερδήσω τόσα 
χρήματα, άπαντούσε.

Δέν ήτο μάταιος διά τό τάλαντον του, μόλις Ιφαί- 
νετο υπερήφανος δι’  αύτό. Λέν μισούσε κανένα συνά
δελφόν του καί Απέδιδε τήν δίκαια ν έκτίμησιν είς ό 
λους. Μίαν ημέραν άποδίδων άμερολήπτως είς κάθε 
ποιητήν βαθμόν αθανασίας, διά τόν εαυτόν του έλεγε 
ότι θ ά  μείνουν μερικοί στίχοι δικοί του.

Ε ις τής κυρίας Γιραρδίνου ενα βράδυ τού 1835  έ 
καμε ό  Μυσσέ τήν περίφημον άπάντησίν του είς τόν 
Γερμανικόν Ρ ήνον  τού Μπέκερ.

"Οταν άνεχώρουν, ό  Βίκτωρ Οΰγκώ έπιασε ιό  χέρι 
τού Μυσσέ και πηγαίνοντας τόν συνέχαρη θερμά διά 
τό αΰτοσχεδίαομα. ’Αλλά καί τού έδωσε μερικός σύμ
βουλός διά τούς στίχους, τούς όποιους έκεϊνος ευριοκε 
τολμηρούς χωρίς δύναμιν όμως. Ό  Μυσσέ ιόν άφινε 
νά λέγη σάν νά έδέχετο τάς συμβουλάς του μέ υπο
μονήν. Έ ξα φ να  τόν σταματφ : «Φθάνει, δέν ή μπο
ρείτε νά έννοήσετε ούτε νά αίσθανθήτε ό,τι αισθάνο
μαι καί έννοώ έ γ ώ .  Μ άθετε μ ό ν ο ν  αύτό, πώ ς σε ix ttxb  
χρόνια θ ά  διαβάζουν άκόμα τούς στίχους μου καί οί 
δικοί σας θ ά  είναι ίσως λησμονημένοι».

Έ κ το τε  δέν μίλησαν ό ένας είς ιόν άλλον έπί δέκα 
έτη.

Διά τόν Σκρίβ έλεγε ό Μυσσέ : «Θ έτω  πολύ ύψηλά 
τόν Σκρίβ, μά έχει ένα ελάττωμα, ποτε όέν  &νμόνει 
μ έ  τον  έαντόν  του. Θέλω νά είπώ πώς όταν άρχίζει ένα 
δράμα, μιά πράξι, μιά σκηνή, ξεύρει πάντα άπό πού 
αναχωρεί, άπό πού θ ά  περάση. πού θ ά  φθάση. Αύτό 
είναι μία άρετή πού δίδει μεγάλην 'ενότητα είς ό,τι 
γράφει. Ά λ λ ά  καί έλλειψιν ευστροφίας καί ποικιλίας. 
Είναι παραπολύ λογικός- ποτέ δέν τά χάνει. Έ γ ώ , ό 
ταν γράφω μιά σκηνή ή ένα ποίημα, έξαφνα αλλάζω  
κάποτε δρόμον, κ’  έκεί πού ένα πρόσωπον μού ήτον 
άγαπητόν, γυρίζω τό  φύλλο «α ί τό  ξυλοφορτόνω.. .  
Είχε φύγει γιά τή Μαδρίτη καί ταξιδεύει στήν Πόλι».

Ε .

Ε2 Ε Δ 0 Θ Η  τό τεύχος τών μηνών Ιου λ ίου  —  Α ύ
γουστου τής Nuova Rassegna di letterature 

moderne. Είς τό τμήμα τής νεοελληνικής φιλολογίας 
άρχίζει τήν δημοσίευσιν ωραίας μελέτης του κ. P ió  
Ciuti περί τής φιλολογίας μας. Τ ό  δημοσιευθέν μέ
ρος πραγματεύεται περί τής πτώσεως τών Ε κκ λη 
σιών καί τών Ελλήνων έν Ίταλίρ . Μεταφράζει εις 
τό αύτό τεύχος τήν Σ υνομιλίαν μ έ τόν  Κ ύριον  τοΰ κ. 
Νιρβάνα δημοσιευθεΐσαν εις τούς Λ όγονς  xa ! ’Α ντιλό 
γους  ιώ ν «Παναθηναίων». Κ ατω τέρω ό κ. Ciuti κρίνει 
τόν J  ιαδεχάλογον ιού Γ ύ φ το ν  τού κ  Κ . Παλαμά, τόν 
οποίον όποκαλεί «βαθύ Ιργον θάλασσαν φωτός» καί 
μνημονεύει διάφορα άλλα δημοσιεύματα τών «Π α- 
ναθηναίων.
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Ο  Ιταλός καθηγητής κ. ’Αλέξανδρος Λέβη. ετοι
μάζει διά τήν Φιλοσοφικήν 'Εηιθεώρηικν μελέ

την περί της μεθόδου τής διανοητικής εργασίας 
Π ρός τούτο άπέτεινε τάς εξής Ιρωτήσεις πρός τους 
διαπρεπέστερους επιστήμονας, ποιητάς καί λογίους 
τής ’Ιταλίας.

—  Π ώ ς συνέλαβον τήν ιδέαν τής συνθεσεως τών 
κυριωτέρων έργων τω ν;

—  Π ώ ς εργάζονται συνήθως. Μεθοδικώς δλίγας 
ώρας καθ’  Ικάοτην, ή διέρχονται περιόδους διαρκούς 
καί άκαταπαύστου εργασίας, κ α ί ' περιόδους άργίας 
καί άναπαύσεως ;

—  ΓΙοίαν άντοχήν έχουν Ιν τή Ιργασίφ;
—  ’Εργάζονται καλλίτερον εν τή πόλει ή έν τη

έξοχά;
—  Προετοιμάζουν δλην τήν σχετικήν υλην τού έρ

γου των πριν τό αρχίσουν, ή  τήν ετοιμάζουν καί τήν 
τακτοποιούν δλίγον κατ’ ολίγον άπό κεφαλαίου είς 
κεφάλαιον

Ή  εργασία τούς παρέχει συνήθως ηδονήν ή κόπον, 
εύχαρίστησιν ή κούρασιν ;

Ή  έργασία αύτή τού Ιταλού καθηγητού μας ενθυ
μίζει τόσων άλλων συγγραφέων τόν τρόπον τού έρ - 
γάζεσθαι. Ό  Καρλάϋλ κατέβαλλε προσπάθειας, έκου- 
ράζετο, έκοπίαζε, έσχιζε, έστέκετο ώρας ολοκλήρους 
πρό μιας λευκής σελίοος Ό  Βάλτερ Σκώ τ Ιλάμβανε 
λευκόν τετράδιον καί άρχιζε νά γράφη. πρίν άκομη 
σχεδίαση ούτε τήν πλοκήν τού μυθιστορήματος του· 
ένεπνέετο γραφών. Ό  Βίκτωρ Άλφ ιέρης έδενε τά 
πόδια του είς τήν πολυθρόναν διά νά μή εγείρεται καί 
διακόπτη τήν εργασίαν του Ό  Βολταΐρος είχε διά
φορα γραφεία είς τό δωμάτιον είργάζετο επί τού 
ένός είς ιστορικόν εργον, μετέβανε είς τό άλλο 
όπως γράψη τραγοιδίαν, καί δταν έκουράζετο είς 
άλλο διά νά γράψη μυθιστόρημα. Ή  ποικιλία τού 
ήτο άνάπαυσις. Ό  'Ρουσσώ Ιλεγεν δτι τό γραφεΐον 
του ήτο τό δάσος Μομορεναί. Ή  σύζυγος τού Δελ- 
λίλ τόν έκλείδωνεν είς τό γραφεΐον του διά νά έργα- 
σθή. * 0  Μαντζόνης Ιζη  έτη ολόκληρα χωρίς νά 
γράψη ούτε μίαν γραμμήν.

Μ . Σς.

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α
« Ό  Γ υ ιό ς  τού “Ι σ κ ι ο υ ¡ τού κ. Σ π όρου Μ ελά  θάρ- 

χίση άπό τού προσεχούς εενχονς.

Ό  νέος πρύτανις τού Πανεπιστημίου κ  Κατσαράς 
ενεργεί τήν ΐδρυσιν οικονομικού συσσιτίου τών φοι
τητών. Τ ό συσσίτιον έδέχθη νά άναλάβη ΰπό τήν 
προστασίαν της ή A , Β . Υ . πριγκήπισσα Σοφία.

Τ ό βασιλικόν θέα τρ ον  έδημοσίευσε τό χειμερινόν 
πρόγραμμα. Περιέχει πολλά νέα έργα- δύο άρχαΐα 
τόν Οίδίποδα επί ΑΓολωνώ καί τήν Ά Ικ η α ιτν  καί οκτώ 
νεοελληνικά: Ά χ ζ ή , Βελισαάριος τραγφδίαι Τ . Ά μ 
πελό. Τό Α ίνιγμα  κωμψδία X .  Άννίναυ. Σ πάρτη  τρα- 
γφδία Δ . ΟΙκ. Καλαποθάκη. Ό  Ν τροπαλός ερω τευμέ
νος  κωμφδία Ί  Καμπούρογλου-Ν. Λάσκαρη. Ό  IJto>- 
χοπρόδρομος δραματική κωμφδία I. Πολέμη. *Η  Κόρη  
τή ς  Λ ή μ νου  τραγφδία Α . Προβελεγγίου. θεοδώ ρα  τρα· 
γφδία Γ - Β . Τσοκοπούλου.

Ό  κ. Πλάιων Δρακούλης, διευθυντής τής Έ ρ εννη ς , 
έκ τών έκτάκιων άλλ’  δχι όλιγώτερον άγαπητών συν
εργατών μας ανήγγειλε τούς αρραβώνας του μέ τήν 
κυρίαν A lice L am b e.

Π αρά τήν συνοικίαν Ελαιοτριβείων εύρέθη τάφος 
άρχαΐος περιέχων δύο ύδρίας.

Ιδρύεται εν Ά θή να ις γαλλική σχολή πρός διδα

σκαλίαν τής γαλλικής γλώσσης. Ή  σχολή θ ά  λει- 
τουργή ώς παράρτημα τής γαλλικής αρχαιολογικής 
σχολής.

"Ενας ίερεύς είς τήν Σμύρνην έτόλμησε νά είπη τό 
Π άτερ ή μ ώ ν  είς τήν δημοτικήν. Κίπε δηλαδή : «Π α 
τέρα μου, πού βρίσκεσαι ατά ούράνια, άς είναι αγια
σμένο τό όνομά σ ο υ .. . »  Ό  ίερεύς κληθείς ν’  άπολο- 
Υηθή είπε δτι στό χωριό του, είς τήν Κρήτην, πάντα 
έτσι έλεγε τό Πάτερ ημών γιά νά τό καταλαβαίνη 6  
κοσμος. Τώ ρα πρόκειται νά σταλή, ίσως καί νά ε 
στάλη. δπίσω είς τήν πατρίδα του.

Ή  ρουμανική Κυβέρνησις διέταξε τήν κατάργησιν 
τών διατυπώσεων εις τάς οποίας ύπεβάλλοντο άπό 
τής 18 Νοεμβρίου 1905 τά έγγραφα τών ύπό ελληνι
κήν σημαίαν πλοίων, τά όποια έφεραν έμπορεύματα 
άπό τήν Ε λ λ ά δ α  είς τήν Ρουμανίαν.

Ό  Μιστράλ καθώς γράφει ένα γαλλικόν φύλλον, 
κτίζει τόν τάφον του άπό τώρα. Θέλει ή παντοτεινή 
κατοικία του νά ήναι τελείως σύμφωνη μέ τό ΐδικόν 
του γούστο. ^

Είς τήν σειράν τ ώ ν  Ά γ γ λ ω ν  Σ υγγρ α φ έω ν  Ιξεδόθη έ
νας μικρός τόμος περί τού Ράσκιν ύπό τού Φρειδερί
κου Χάρισον. Προσεχώς θ ά  δώσωμεν άποσπάσματα 
τού βιβλίου περί τής ζωής καί τού χαρακτήρος τού 
μεγάλου άγγλου αισθητικού.

Είς τό μεγάλο δουκάτον τής Βάδης είσάγεται νέον 
σύστημα έκπαιδεύσεως— άγόρια καί κορίτσια μαζί- 
Τό 1906 εις τά  διάφορα κολλέγια ένεγράφησαν 53 μα- 
θήτριαι.

Γίνεται σκέψις νά γίνη πλωτός ό  Ρήνος άπό τής 
έλβετικής πόλεως Μπάλ έως τήν λίμνην τής Κωνστάνς.

Ό  Ταίν γνωστός διά τό θάρρος τής γνώμης του 
έγραφε ποτέ : Ο ί τρεις συγγραφείς πού είχαν τό με- 
γαλύτερον κύρος μεταξύ 1840 καί 1870, ό  Κουζέν. ό 
Θιέρσος καί ό Ούγκώ δέν ήγάπησαν τήν αλήθειαν 
άλλά τήν δόξαν των. Κανείς Απ’ αύτούς δέν είναι α
ξιόπιστος, καί είς τούς τρεις υπάρχουν γνοιρίσματα 
τού σαρλατάνου.

Έδημοσιεύθησαν είς Ινα τόμον δ,τι ανέκδοτον ύ· 
πήρχε τού Λεοπάρδη. Τ ά  χειρόγραφα εύρίσκονιο είς 
τήν ’Εθνικήν Βιβλιοθήκην τής Νεαπόλεως.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟ ΣΕΙΣ
Αθηναϊκοί Ήμέραι ύπό Σπυρίδωνος Παγανέλη. 

Ά θή ν α ι, Βιβλιοπωλείον «Ε στίας» δρ 3.

Σαλπίσματα ποιήματα Σ . I . Ματσούκα. Ά θή ναι, 
έκδοσις Υπουργείου Στρατιωτικών.

Τό Μυστικόν τής ύγείας ύπό Γεωργίου Ν . Φιλα
ρέτου. Μικρά βιβλιοθήκη « ’Αθήνας -  'Υγείας».

Τ ά  δνειρα και ή τηλεπάθεια ύπό Σ . Γ. ΒλαβιανοΟ. 
’Απόσπασμα «Ψυχιατρικής καί Νευρολογικής ’Επι- 
θεωρήσεως».

ΙΙρονομιονχος Έτατοία πρός Προστασίαν τής Π α 
ραγωγής καί τής εμπορίας τής Σταφίδος. Υπόμνημα  
πρός τό Ύπονργεΐον τών Οικονομικών. Εν Ά θή να ις  
τύποις Π . Δ . Σακελλαρίον 1907.

Ε . Γνπαρης. Δείγματα ομοιοπαθητικής θερα
πείας χωρίς Ιατρόν. ’Εν Ά θή να ις τύποις Π . Δ . Σα· 
κελλαρίου 1907.

>

Τ Ο Μ Ο Ι
ΤΩΝ “ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ,,  

ΜΕ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΚΠΐΩΣΙΝ
Οί τόμοι Ιος. 2ος, 3ος, 4ος, 6ος, 7ος, 8ος, 

9ος, 11ος καί 12ος πωλοΰνται πρός δραχ. ή φρ. 
ΔΥΟ έκαστος.

Διά κάθε τόμον προσ&έτομεν εις ιάς άνω 
τιμάς 50 λεπτά διά τάς επαρχίας και 1 φράγκον 
διά τό εξωτερικόν ταχυδρομικά.

Αί όλίγαι ΰπολειπόμεναι Π ΛΗΡΕΙΣ ΣΕ1- 
ΡΑΙ τών «Παναθηναίων», έν ολφ τόμοι 12, 
πωλοΰνται πρός δρ. 100 έκαστη.

Αί παραγγελίαι στέλλονιαι πρός τήν 
Διεύθυνσιν τών «Παναθηναίων» οδός Άριστο- 

τέλονς 35 ’Αθήνας 

και προπληρώνονται.


