
Τ 0 Π 1 0 Ν  — Σ Κ ΙΤ Σ Ο  Ν . Λ Τ Τ Ρ Α

ΕΤΟΣ Η' 80 Νθ- 
Ε Μ Β Ρ Ι Ο Τ  1 9 0 ?

Η Α Ν' Φ Ρ  Β Ι Ο Μ Ε ' Ν  Η
 Λ Η Μ Ο Φ Ι ^ Ο Ν  Φ Η 2  » Ο Δ Ο Υ ------

Στις δεκαπέντε τής Λαμπρής σάς κοσιτρεΐς τ  *Απρίλη 
Πανηγυράκι γίνεται τ ' Λ ή  Γιωργιον ή χάρις.
Οΰλοι τρων κι* σύλοι πίνονσι κι συλοι ξεφάντι κάμνονν 
Μά κείνος όπου γιόρταζε δ&ν τρώει μηδέ πίνει 
Γιατί δ έ  νάρτη ο  Τσαμερλής ά&ρώπονς νά χαλάση.
Καί νά τον καί τόν Τοαμερλή απ' άντικρυ μπροβάλλει 
Κ  έβάστα καί στα χέρια τον πεύκους ξεριζωμένους.
Κ  είχε ατών πεύκων τα κλωνιά άδρώπονς κρεμασμένους.
'Από μακρνά σύρνει φωνή κι από κοντά τους λέει.
« Π οώ ς έχει σίδερο βρακί κι άλυσι βρακοζώνη 
Κ  έχει καί μπράτσα δυνατά μαζί μου  νά μπαλαίση » ;
Κανείς και δεν έμίληαε κι* ούλοι τον έφοοΰνταν.
Μιά κόρη άαπρη κι όμορφη πό 'να ψηλό Παλάτι 
Τόν Κωσταντή κάμνει ματιά για νάβγη  νά μπαλαίση.
Κ  εκείνος έφοοϋταν τον μά τό  ‘χε και ντροπή τον  
Νά τον τό γνέψ" ή κοπελιά κι αύτός νά πή τό όχι,
Βγαίνει μπροστά στο Τοαμερλή κι άπηλοή τον δίνει.
•Έγώ χω σίδερο βρακί κι’  άλυσι βραχοζώνη
Κ ' έχω και μπράτσα δυνατά μαζί σου νά μπαλαίσω.»
'Επιάσαν καί παστρέψαν τους εφτά μοδιώ χωράηι 
Άποσπερής πιαστήκασι κι ώς τό πορνό μπαλονσα.
Κ ι δ Τσαμερλής &ν ήδελε γλήορα τόν έχάλιε.
Μ ά έγάπαε τήν μάνα τον καί τοϋκαμνε χατήρι.
Κι ό Κωνσταντής λιγώδηκε τή μάνα του φωνάζει.
«Μ άνα μου, φέρε με νερό γιά νά ξεκάμη ό νους μου .»
Κ ’ ή μάνα του ή άνομη κ ή  μάνα του ή σκύλλα



Παίρνει σταμνί μέ τδ νερδ σταμνί με τδ φαρμάκι.
Δίνει τδ Τσαμερλή νερδ τδ γυιό της τδ φαρμάκι.
JC ή κόρη που τον άγαπά φωνάζει άφ τδ Παλάτι.

—  <ΓΕ Κωναταντή μην πιής νερδ και δ έ  νά πιής φαρμάκι. 
Βάλε ζερβά τή δύναμη δεξιά τδν φέρε κάτω.
Μ ήν εβγω καί ναπουγκωδώ καί δε  νά σέ 'ντροπιάσω. » 
—  « Μακάρι καί νά τδκαμνες δεν τδχω σέ ντροπή μου.» 
Σ αν άετδς πετάχτηκε άπδ τδ παναδνρι.
Κ ’  εκεί στδν κάμπο τδν πλατύ τά ρούχα της άλλάζει 
Βάλλει σωφόρι σίδερο καί ρούχο άτσαλένιο 
Κ ' iva κιονλάφι πέτσενο κ εχωσε τίς μπλεξούδες.
Και τρεΐς βολές τήν άλνση γερά σφιχτά έζώστη.
Τά μάννα* της έχτύπησε κι’ ήβγε στδ μεϊτάνι.
«Για βαρδα βάρδα Κωσταντή, σύρτου λιγάκι πίσω.

Ν ά δοκιμάσω δύναμη rd δω και τήν άντρειά μου .» 1
Κι δ Τσαμερλής περήφανος μάταν καί παληκάρι.

—  «Καλώς τψ ε  τήν κοπελιά πού μ ’ έρχεται γιά γλεντι.
Νά παίξω νά γελάσουμε νά γλυκοφιληδούμε. η
«Μ ήν νο καυχιέσαι Τσαμερλη, μήν κάμνεις φαντασμένα 

Κι & δέλει ή χάρις τού δεού δ ε  νά σέ βάλω κάτω.»
Κι δ Τσαμερλής έδάρεψε νά πά νά τή χαδέφη 
Μά γληορα τδ γνώρισε πώς ήταν όντρειωμένη.
Χέρια μέ χέρια πιάνουνται πόδι πατεΐ τδ πόδι.
Σ άν δυδ δερ>ά ταυρομπαλούν δ Τσαμερλής κ ή κόρη.
Κ  εκεί που πιάνει δ  Τσαμερλής τά γαίματα έπετοϋσαν 
Κ  έχει που πιάνει ή κοπελιά τά κόκκαλα ετσακοΰσαν.
Κι δ Τσαμερλής φοήδηκε τήν κόρη και φωνάζει.
« Μ η με χαλάσης κοπελιά μήν πά νά μέ σκοτώαης
Κι ά δέλης πάρ με σκλάβο σου κι* α δέλης πάρ'με δούλο
Κι α δελης πάρ' με σύμβιο νά μ' έχης συντροφιά σου.»

—  «Δ εν δέλω μηδέ σκλάβο μου δέν δέλω μηδέ δούλο 
Δεν δέλω μηδέ σύμβιο νά σεχω συντροφιά μου. 
Μπαλαισιρα νά μή κάμνης πιο άνδρώπους νά οκοτώνης 
Καί χοίρου τ ψ  τή νιότη σου καί τήν παληκαριά σου 
Κ ' έγώ 'γαπώ τον Κωσταντή καί δ έ  νά τδν έπάρω.

Έ κ  της ανεκδότου Συλλογής Π Α Υ Λ Ο Υ  Γ Ν Ε Υ Τ Ο Υ

* τα  παίαμάχια.

Τ Ο  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΖΗΤΗ Μ Α ΤΗ Σ  ΚΥΠΡΟΥ

Α πό Ιπταετίας ήδη συνταράσσει τήν ‘Ελλη
νικήν μεγαλόνησον Κύπρον τόπολυθρύλη- 

τον καταστάν ’Αρχιεπισκοπικόν ζήτημα, δπερ 
όχι μόνον τήν γαλήνην τής Νήσου Ιτάραξε καί 
ταράττει, αλλά καί των Ιν γένει Ελληνικών 
εκκλησιών τήν μέριμναν έπεσπάσατο καί είς 
ανησυχίαν αΰτάς ενέβαλεν. Τό εκκλησιαστικόν 
κυπριακόν αυτό ζήτημα άπέβη γνωστόν άνά 
τό πανελλήνιον, καί οί πάντες διαποροΰσι διά 
τί νά παρατείνεται τόσον, καί πάντες οί μή 
έκ τοΰ σύνεγγυς γνωρίζοντες τά πράγματα τό 
χαρακτηρίζουσιν ώς προσωπικήν πάλην μεταξύ 
δύο επισκόπων. Ό  χαρακτηρισμός οΰτος τής 
προσωπικότητος έν μέρει βεβαίως είνε άληθής 
άλλ’ ουχί καί ώς πρός τό δλον. Ή  αλήθεια 
τοΰ ισχυρισμού μας δέν δύναται νά δειχθή ή 
δι’ άναλύσεως τής ουσίας, καί άνελίξεως αύτοΰ 
τούτου τοΰ ζητήματος. ’Ακριβώς δέ τούτο εν
ταύθα προτιθέμεθα νά πράξωμεν διά τούς άνα- 
γνώσταςτών «Παναθηναίων» οίδποϊοι βεβαίως 
θά έχουσι καί τήν περιέργειαν πολλφ δέ μάλ
λον τό ενδιαφέρον νά μάθωσιν, έν περιλήψει 
πάντως, οποίον τό πολυθρύλητον ζήτημα, καί 
διατί επί τοσούτον χρονίζει.

Ή  Κύπρος υπήρξε μία τών χωρών Ιν αίς 
Ικ τών πρώτων έξηπλώθη άπό τής κοιλάδος 
τοΰ Ίορδάνου ή Χριστιανική θρησκεία. Τού 
γεγονότος τούτου δύο υπήρξαν οί κυριώδεις 
λόγοι. Ή  γειτνίασις άφ’  ενός τής Νήσου πρός 
τήν Παλαιστίνην καί ή σχετική άφθονία 'Ε 
βραίων, κατά τήν εποχήν τής Ινανθρωπίσεως 
τοΰ υίοΰ τού Θεού, κατοίκων επί τής Κύπρου. 
Άμφότεροι οΰτοι οί λόγοι συμπτύσσονται φυ- 
σικά είς ένα, τον τής στενής τότε Ιπικοινω- 
νίας μεταξύ Κύπρου καί ’ Ιεροσολύμων. Ό  τε
τραήμερος Λάζαρος μετφκησεν είς Κύπρον, 
έγένετο είς τών πρώτων ’Επισκόπων της καί 
έτελεύτησεν έν Κιτίφ, ένθα (Λάρνακι) σώζεται 
καί ο τάφος αύτοϋ. Ό  ’ Απόστολος Βαρνάβας 
Κύπριος ών ένεκατεστάθη καί οΰτος παρά τήν 
Σαλαμίνα ένθα καί εμαριύρησεν. Καί δ άπό- 
στολος Παύλος έδίδαξεν είς Κύπρον καί έχειρο- 
τόνησέν ’Επισκόπους. Ούτω δέ εΰθύς άπ’  άρ- 
χής τού χριστιανισμού έρριζώθη έν τή Νήσφ 
τό νέον θρήσκευμα, δπερ παρελήφθη ώς βλέ- 
πομεν άπ’ αύτών τών τού Χριστού μαθητών. 
Αί δέ κατόπιν καί εκτοτε χειροτονίαι καί ή 
διοίκησις τών εκκλησιαστικών υποθέσεων τής

Νήσου έγένοντο διαδοχικώς ύπό τών Ικάστοτε 
’Επισκόπων της, κατά τό δοθέν αύτοΐς ύπό τών 
’Αποστόλων δικαίωμα, ύπό τήν προεδρείαν 
τών διαδόχων είς τήν έπισκοπήν τού ’Απο
στόλου Βαρνάβα, δστις θεωρείται ώς δ θεμε
λιωτής τής Κυπριακής εκκλησίας καί προστάτης 
ταύτης. Κατά τόν τρόπον τούτον ή εκκλησία 
τής Κύπρου άνεπτύχθη άνέκαθεν αύτόνομος 
καί αυτοκέφαλος. Βραδύτερου ήγειραν αξιώσεις 
έπ’ αυτής οί Πατριάρχαι ’Αντιόχειας, διότι ή 
Κύπρος διοικητικώς έξήρτητο άπό τής ’Αντιό
χειας. Οί Κύπριοι έρρωμένως άντέστησαν κατά 
τών Άντιοχικών άξιώσεων καί τό ζήτημα έλύθη 
υπέρ αύτών διά τής άποφάσεως τής Γ '.  Οίκου- 
μενικής Συνόδου, καί τής τελευταίας τοιαύτης 
τής επί τούτο κληθείσης Συνόδου ’Αρχιερέων 
τδ 477 κατ’ εντολήν τοΰ αύτοκράτορος Ζήνω
νος χαριζομένου είς τούς Κυπρίους ’Επισκό
πους τούς κομίσαντας αύτψ τό κατά Ματθαίον 
Εύαγγέλιον, δπερ άνευρέθη μετά τοΰ λειψάνου 
τοΰ ’Αποστόλου Βαρνάβα ύπό τού ύπό θείου 
δνείρου έμπνευσθέντος Άρχιερέως Κωνσταν- 
σταντίας (’Αρχιεπισκόπου) Άνθεμίτου- Ό  Αύ- 
τοκράτωρ έτίμησε έπί πλέον τόν ’Αρχιεπίσκο
πον Κύπρου διά τών ήγεμονικών προνομίων, 
τού νά φέρη οΰτος μανδύαν έρυθροΰν,. σκή
πτρου μέ μήλον καί νά ύπογράψη μέ κιννά- 
βαριν. ‘Ο ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου υπήρξε καί 
εινε Ισοβάθμιος τοίς λοιποΐς Πατριάρχαις έρ- 
χόμενος πέμπτος τή τάξει. 'Ως τοιούτος παρε- 
κάθησεν δ τελευταίος ’Αρχιεπίσκοπος αοίδιμος 
Σωφρόνιος έν τή τελευταία Συνόδφ τών Πα 
τριαρχών έν Κωνσταντινουπόλει διά τήν σύσκε- 
ψιν τών έπί τής Βουλγαρικής ύποθέσεως καί 
τής καταδίκης τοΰ σχίσματος.

Κατά τά άνω ή εκκλησία τής Κύπρου αύ
τόνομος καί αυτοκέφαλος οΰσα έκτελεΐ καί 
χειροτονεί τούς τε Επισκόπους καί τόν ’ Αρχιε
πίσκοπον άφ' έαυτής, καί ανευ άναμίξεως ούτε 
τών άλλων εκκλησιών ούτε τής πολιτικής άρχής.

Τό 1900 άπεδήμησεν είς Κύριον ό άείμνη- 
στος ’Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος. Ά π ό τότε φυ
σικά προέβαλεν είς μέσον τό ’Αρχιεπισκοπικόν 
ζήτημα, ήτοι τό ζήτημα τής εκλογής ’Αρχιε
πισκόπου. Τόν ’Αρχιεπίσκοπον κατά τά εΐω- 
θότα έκλέγει δ κλήρος καί λαός δι’ άνηπροσώ- 
jfiov, καί τά μέλη τής Συνόδου, άτινα συνέρχον
ται μετά τών άντιπροσώπων είς μίαν έκλογικήν
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συνέλευσιν άποφασίζουσαν κατά πλειοψηφίαν.
Ευθύς άπό τής πρώτης στιγμής τής χηρείας 

τής Αρχιεπισκοπής ώφειλε νά έ'λθη τό ζήτημα 
τής διατάξεως των έκλογών, κατά τά θέσμια, 
¿«λεγομένου έντός 40 ήμερων τοΰ ’Αρχιεπι
σκόπου. Τίς διατάσσει τάς έκλογάς; Κατά τά 
είθισμένα ό πρώτος τή τάξει Άρχιερεύς.

'Ως προς την τάξιν τούτην έχουσιν ούτω τά 
πράγματα. Μετά τον ’Αρχιεπίσκοπον φυσικά, 
πρώτος τή τάξει είνε δ Πάφου, δεύτερος έρ
χεται δ Κιτίου καί τρίτος δ Κυρηνείας. Κατά 
συμπτωσιν ό θρόνος Πάφου Ιχήρευεν. Πρώ
τος επομένως μεταξύ τών δύο υπαρχόντων 
’Αρχιερέων ήρχετο δ Κιτίου, δ δποΐος καί 
ώφειλε νά λάβη την τοποτηρητείαν καί νά δια
τάξω έκλογάς. Διά λόγους, οΐτινες μάς είνε ¿διά
φορον ένταΰθα, δ Κιτίου μετά τοΰ συναδέλφου 
τοΰ Κυρηνείας καί 4  άλλων κατωτέρων κλη
ρικών, οΐτινες ζώντος τοΰ Αρχιεπισκόπου κατά 
τά τελευταία έτη έκαλοΰντο ύπ’ αύτοΰ καί έλαμ- 
βανον μέρος ώς Συνοδικά μέλη| συνήλθον καί 
κοινή άπεφάσισαν νά συγκροτήσωσι προσωρι
νήν Σύνοδον, ήτις ν’ άναλάβη καθήκοντα τοπο- 
τηρητοΰ καί νά διατάξη τάς έκλογάς. Δέν παρ- 
ήλθον δμως πολλαί ήμέραι άπδ τής συστάσεως 
τοΰ Σωματείου καί αί έργασίαι αύτοΰ έτραχύ- 
νοντο συνεπείφ διαφωνιών ώς εκτοτε προε- 
βλέπετο, δ τάς μείζους πιθανότητας επιτυχίας 
διά τήν ’Αρχιεπισκοπήν συγκεντρώνων ήτο δ 
Κιτίου. Ό  Κιτίου ήτο πάν άλλο ή άγαπητός 
παρά τοΐς λοιποΐς Συνοδικοΐς. Σύμφωνοι λοι
πόν ούτοι μεταξύ των διεφώνουν συστηματικώς 
προς τον καί πρόεδρον των Κιτίου, δστις συ- 
νεπείφ τής στάσεως των αυτής άπεχώρησε τής 
Συνόδου πρίν ή ετι διαταχθώσιν αί έκλογαί.

Καί μετά τήν άποχώρησιν τοΰ προέδρου 
τό Σωματεΐον έσυνέχισε τάς εργασίας του υπό 
τήν προεδρείαν τοΰ Κυρηνείας. Προέβη είς 
τήν έκδοσιν εγκυκλίων διά τάς έκλογάς τών 
άντιπροσώπων, οΐτινες ώρίσθησαν είς 20 κλη
ρικούς καί 40 λαϊκούς. Έγένοντο αί έκλογαί 
καί Ιφαίνετο δτι οί 45 ήσαν υπέρ τοΰ Κιτίου 
15 δέ μόνον ύπέρ τοΰ εΰ/οουμένου υποψηφίου 
τής Συνόδου, Κυρηνείας. Κατά τών έκλογών 
προύβλήθησαν ύπό τών μειονοψηφησάντων πο
λυάριθμοι ενστάσεις. Τάς ένστάσεις έπρόκειτο 
νά έλέγξη ή Σύνοδος προς άνακήρυξιν δριστικήν 
τών αντιπροσώπων. Έγένετο γνωστόν, δτι ή 
Σύνοδος έσκόπει νά λάβη ύπ’  οψει της καί 
τάς μάλλον έλαφράς παρατυπίας. Αί ένστάσεις 
δ* δλαι, ή σχεδόν δλαι, Ιβασίζοντο επί παρα
τυπιών καί μόνον. Επίσης δ’ έκοινολογεΐτο

δτι είς πάσαν άκυρουμένην εκλογήν θά άνε- 
κηρύττοντο ώς δριστίκοί αντιπρόσωποι οί έπι- 
λαχόνιες. Ή το  πρόδηλον δτι ή πλειοψηφία 
τοΰ Κιτίου θά μεταστρέφετο ούτω είς μειοψη
φίαν, ή δέ μειοψηφία τοΰ Κυρηνείας θά ήσφα- 
λίζετο είς πλειοψηφίαν.

Ό  Κιτίου μετά τών έκλεχθέντων 45 αλλά 
μή άνεγνωρισμένων είσέτι γενικών Αντιπροσώ
πων έζήτησεν έξηγήσεις παρά τής Συνόδου πρίν 
ή αύτήπροβή είς τό εργον τής έξελέγξεως· έζή
τησεν δ’  ώρισμένως νά συνταχθή κανονισμός 
καθ’ δν ώς ακυρωτικοί λόγοι νά θεωρούνται 
έκεΐνοι οΐτινες θά άπεδεικνύοντο δτι* ήλλοίω- 
σαν τό άποτέλεσμα τής εκλογής, καί δτι έν 
περιπτώσει άκυρώσεως οίασδήποτε έκλογής νά 
διατάσσεται είς τό οικεΐον διαμέρισμα νέα. Ή  
Σύνοδος ούτε νά συζητήση καν ήθέλησε τάς 
εισηγήσεις αύτάς άξιοΰσα Αιτ̂ όλυτον έλευθερίαν 
ένεργείας.

Ό  Κιτίου τότε μετά τών περί αυτόν προ
σέβαλε αύτό τό κύρος τής Συνόδου καί έξεκά* 
λεσε τήν ύπόθεσιν είς τά λοιπά Πατριαρχεία 
καί τήν έκκλησίαν τής Ελλάδος.

Διατί προσεβλήθη τό κύρος τής Συνόδου; 
’ Επαρχιακή Σύνοδος κατά τούς έκκλ. κανόνας 
πρέπει ν ’ απαρτίζεται τουλάχιστον έκ τριών 
’Αρχιερέων. Οί κατώτεροι κληρικοί κατά τούς 
αύτούς κανόνας δέν δικαιούνται νά είνε μέλη 
Συνόδου μέ ψήφον. ’ Επί πλέον, οί έπίσκοποι 
τής Κύπρου είνε 4 έν δλφ τόν αριθμόν. Πρός 
άπαρτίαν άρα Συνόδου άπητοΰντο τρεις του
λάχιστον ’Αρχιερείς (τό ήμισυ πλέον ενός). Έν 
τή προκειμένη περιπτώσει, χηρευόντων δύο 
θρόνων, ήτοι τής ’Αρχιεπισκοπής καί τοΰ Π ά
φου, δέν εμενον ή δύο μόνον επίσκοποι, άρα 
Σύνοδος κονονική δέν ήτο δυνατόν νά συγκρο- 
τηθή, άρα ή Εκκλησία τής Κύπρου έμεινεν 
άνευ ’Αρχής. Πρός άπαρτισμόν έγκύρου αρχής 
έζητήθη ή αρωγή τών αδελφών ’Εκκλησιών 
ας παρεκάλουν ν’ άποστείλουν έξάρχους ’Επι
σκόπους νά συμπληρώσωσι τά κενά. Διά τό 
κανονικόν δέτοΰ πράγματος Ιπεκαλοΰντο δμοια 
παραδείγματα Ικ τής έκκλησιαστικής ήμών ιστο
ρίας.

Ταΰτα διετείνοντο καί έλεγον οί Κιτιακοί. 
Οί Κυρηνειακοι άπέκρουον τήν έπέμβασιν τών 
Εκκλησιών, ώς μέλλουσαν κατ’ αύτούς νά κα- 
ταλύση τό αύτοκέφαλον, ίσχυριζόμενοι δτι ή 
Σύνοδος ήτο έγκυρος, έπειδή καί κατώτεροι 
κληρικοί κατά τοπικόν έθος εδικαιούντο νά 
ώσι συνοδικά μέΐη.

Αί εκκλησίαι ένώπιον τών οποίων ήχθη τό
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ζήτημα, άπεφάσισαν νά στείλωσιν έξάρχους, 
Αλλ’ ή κάθοδος τούτων άνεστάλη τή παρεμβά- 
σει τής έν Κ/πόλει άγγλικής Πρεσβείας κατ’ 
είσήγησιν τής τοπικής Κυβερνήσεως, καί ταύ- 
της ένεργούσης κατόπιν παραστάσεων τής Συ
νόδου, ώς άπειλουμένου τοΰ αυτοκέφαλου.

Αί έκκλησίαι πρό τοΰ πολιτικού αύτοΰ κω
λύματος έσκέφθησαν δν ήτο δυνανόν νά λύ- 
σωσι τό ζήτημα άλλως. ’Απεφάσισαν λοιπόν 
νά έκλεγή ό Άρχιεπίσκοπς ΰπ’  αύτών καί μό
νον έν Κ/πόλει καί νά σταλή έκεϊθεν είς Κύ
προν. Τήν λύσιν αυτήν άπέκρουσαν οί Κιτια· 
κοί, διατέινόμενοι δτι δέν έζήτησαν νά τούς 
εκλέξουν έκεΐνοι Αρχιεπίσκοπον, αλλά νά βοη
θήσουν τούς Κυπρίους νά εκλέξουν επί τόπου 
κατά τά εαυτών θέσμια τόν πρωθιεράρχην των. 
Οί Κυρηνειακοι τουναντίον νΰν έδέχοντο Ασμέ- 
νως τήν τοιαύτην έπέμβασιν τών εκκλησιών. 'Ο  
λόγος τοΰ φαινομένου τούτου ήτο διότι Απε- 
κλείετο ό Κιτίου, ήτο δέ τούτο γνωστόν.

Καί ή άπόφασις αίίτη τών Πατριαρχών 
έματαιώθη πρό τής Αντιστάσεως τών Κιτιακών 
καί τής άναφυείσης μεταξύ τών Ιδίων Πα- 
τριαρχών διαφωνίας, τοΰ Πατριάρχου ’ Αλεξαν
δρείας άναγνιορίσαντος δίκαιον είς τήν ένστα- 
σιν τών Κιτιακών καί έν τέλει άποχωρήσαντος.

Έμενεν ούτως έκτοτε τό ζήτημα εκκρεμές, 
δτε κατά τό παρελθόν έτος οί έλληνες βου- 
λευταί τής Κύπρου παρουσίασαν νομοσχέδιον 
πρός Ιπιψήφισιν είς τό Ν. Συμβούλιον, δι’  ού 
ψηφιζομένου θά έπεβάλλετο ή εκλογή ’Αρχιε
πισκόπου. Τούτο έτάραξε τήν Σύνοδον τοσούιφ 
μάλλον καθ’ δσον ή Κυβέρνησις έδήλωσεν δτι 
θά έδέχετο τό νομοσχέδιον. ’Απέναντι τών πα
ραστάσεων τής Συνόδου κατά τοΰ νομοσχε
δίου καί τής επιμονής τών άλλων υπέρ αύτοΰ, 
ό 'Αρμοστής έκάλεσεν άμφοτέρας τάς μερίδας 
νά συμπράξωσι, δηλώσας δτι ή Κυβέρνησις 
δέν θά άνθίστατο καί είς τήν κάθοδον τών 
Έξάρχων, δν οί πρός τούτο πρόσκλησις προ- 
ήρχετο έξάμφοτέρων τών Μητροπολιτών. Τούτο 
δέ καί έγένετο. Σημειωτέον δ’ δτι ή πολιτική 
άρχή δέν παρίσταται ή ώς απλούς θεατής, 
μόνον δικαίωμα έχουσα νά εΐπη αΰτη τό κα
λώς έχειν μετά τήν εκλογήν.

Συνεπεία τής κοινής αύτής προσκλήσεως 
κατήλθον είς Κύπρον άπό μηνών ήδη δ Πα- 
τριάρχης Άλεξανδρείας αυτοπροσώπως, ό Ά γ- 
χιάλου ώς άντιπρόσωπος τοΰ Οίκουμενικοΰ καί 
ό ’Αρχιμανδρίτης Μεταξάκης ώς Αντιπρόσω
πος τοΰ ’Ιεροσολύμων.

Μετά μακράς συζητήσεις καί μελέτην τοΰ

ζητήματος κατέληξαν εσχάτως είς τήν Απόφα- 
σιν τοΰ νά προσέλθη καί προεδρεύη τής Συνό
δου δ Κιτίου, καί ή Σύνοδος νά προβή είς τά 
τής έκλογής ώσανει απέθνησκε νΰν δ ’Αρχιε
πίσκοπος. ’Επί παντός ζητήματος διαφωνίας θ’ 
άπεφάσιζον άνεκκλήτως οί Έξαρχοι. Ούτως 
ήλπισαν δτι τό ζήτημα Ιπί τέλους θά έλύετο. 
Δυστυχώς έν τή Συνόδψ άνεφύησαν αί αύταί 
πάλιν διαφωνίαι. Οί Συνοδικοί Απήτησαν άπό 
τόν Κιτίου νά Αναγνώριση τήν Σύνοδον ώς 
κανονικήν καί τάς πράξεις αύτής κανονικάς. 
Ό  Κιτίου Απεποιήθη καί ΐσχυρίσθη δτι τό 
μόνον καθήκον των ήτο νά διατάξωσι τά τής 
έκλογής. Πρό τοΰ νέου Απροχωρήτου τής Συ
νόδου ή αντιπροσωπεία τών Πατριαρχείων εύ- 
ρέθη καί αΰτη διαφωνούσα καί μή δυναμένη, 
τό γε νΰν έ'χον νά προβή είς ώρισμένην Από- 
φασιν. Ό  Φώτιος λέγεται δτι προτείνει νά προ- 
βώσιν αύτοί οί ’Έξαρχοι είς τήν έκδοσιν εγκυ
κλίου έκλογής. Ό  Οικουμενικός Αποστέργει τού
το προτιμών τό παλαιόν αύτοΰ σχέδιον τής 
έκλογής τρίτου εξωθεί·. Τί γενήσεται;

Δέν έπιθυμοΰμεν νά είσέλθωμεν είς τά πα
ρασκήνια' είνε δμως γνωστόν δτι δ ΟΙκουμε- 
νικός Αντιπαθεί τόν Κιτίου, δέν συμπαθεί πολύ 
καί πρός τόν Φώτιον, καί δέν θά έβλεπε δυ- 
σαρέστως τήν αποτυχίαν τής Αποστολής του είς 
Κύπρον, άφ’ ού μάλιστα προηγήθη ή Αποτυ
χία δτε κατ’ αρχάς ούτος είχε τήν πρωτο
βουλίαν. Διά τόν Άγχιάλου έλέχθη δτι έχειδ 
ίδιος βλέψεις έπί τοΰ ’Αρχιεπισκοπικού θρό
νου. ’Αηδής καί Απαίσιος κυκεών!

Ή  ούσία τοΰ ζητήματος είνε δτι έπί ελευ
θέρων έκλογών δ Κιτίου έχει ήσφαλισμένην 
τήν επιτυχίαν. Αυτός τε άρα καί οί περί αύ- 
τόν δέν θέλουσιν άλλο ή έκλογάς. Οί έναντίοι 
αύτοΰ γνωρίζοντες έπίσης τοΰτό, πάν άλλο δέ
χονται ή έκλογάς. Υπέρ τίνος τό δίκαιον;

’Αλλά καί πώς δύναται καθαρώς έκλογικόν 
ζήτημα νά μή λυθή δι’ έκλογής; Καί ή Κύ- 
βέρνησις δέ εχει ήδη δεδηλωμένην γνώμην 
υπέρ νέας έκλογής, καί τό σπουδαιότερον, δτι 
δέν θά Αναγνώριση Αρχιεπίσκοπον ή εκείνον 
δν ήθελεν έλευθέρως άναδείξη ό κλήρος καί 
λαός κατά τά Ανέκαθεν θέσμια.

Τό δυστύχημα είνε δτι έκτος τής γαγγραίνης 
ήν έγέννησεν έν τή νήσψ τό ’Αρχιεπισκοπι
κόν ζήτημα, κατέδειξε καί τήν σαθρότητα τών 
δεσμών τών Ελληνικών έκκλησιών καί τήν ανι
κανότητα αύτών περί τήν διεξαγωγήν γενικών 
ζητημάτων ύψίστου ενδιαφέροντος. Κατέδειξεν 
έπί πλέον δτι τά προσωπικά τίθενται ύπεράνω
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Πάντως δμως ή άλγεινή Ιντύπωαις θά μετρι«- 
σΟχί δν και κατά τήν έσχάτην αυτήν στιγμήν 
έπιτευχθή διά των Ικκλησιών, καί εντός τού 
οίκογενειακοΰ μας ούτως είπείν κΰκλου, ή λύ- 
σις τοΰ περιλάλητου ζητήματος- Τό εύχόμεθα.

Β Υ Φ Φ Ο Ν
ΈπΙ τ β  διακοσιετηρίδι τ ή ς  γεννήσεώς τον 7 Σεπτεμβρίου 1707

Σύγχρονος τοΰ Βολταίρου, τοΰ Διδερό κα'ι σχηματισμόν Ιτέρου. Διά τον τοιοντον ανθρω-
τοΰ Ρουσσώ, άνθρωπος τοΰ δέκατου ογδόου πον γεγονός, όποιον ή πτώσις τής 'Ρωμαϊκής

αίώνος και μάλιστα των μέσων τοΰ δεκάτου Αύτοκρατορίσς, είναι ρυτ'ις ανεπαίσθητος έπ'ι
δγδόου αίώνος, ό Βυφφόν δέν ήσχολήθη οΰτε τοΰ ωκεανού των αίώνων, κα'ι δ δέκατος όγδοος
μέ τήν πολιτικήν, οΰτε μέ την πολιτικήν οί- αιών συγχέεται τόσον επακριβώς μέ τον δέ-
κονομίαν, οΰτε μέ τό θέατρον, οΰτε μέ τήν κατον τρίτον ή τόν δέκατον έκτον ώστε ποτέ
μυθιστοριογραφίαν, οΰτε μέ τήν θεολογίαν, δέν τόν έξεχώρισε και δεν άντελήφθη τήν
Δέν άνηκεν εις τόν κύκλον των Έγκυκλοπαι- ΰπαρξίν του. ι
δικών, δέν άνηκεν είς τοΰτον ή εις εκείνον Συνδέεται Ιν τούτοις μέ αύτόν,θά μοΰ είποΰν,
τόν πολιτικόν ή  φιλοσοφικόν κύκλον ή σύλ- δι’ αύτής τούτης τής κλίσεως προς τήν φυσι-
λογον, δέν ανήκε καν είς μίαν κοσμικήν αΐ- κήν ιστορίαν ή οποία, ώς γνωστόν, είναι μία
θουσαν, δέν ήτο κδν άνθρωπος τών αιθουσών, άπό τάς κυριαρχούσας τάσεις τοΰ δεκάτου
δέν ήτο καν άνθρωπος «πνευματώδης», οΰτε ογδόου αίώνος, ή ισχυρότατη δλων ϊσως. Δέν
ήθέλησε νά είνε- Οί μεγαλύτεροι άπό τούς εινε όμως ακριβώς τό αυτό. Ό  Βυφφάν δέν
συγχρόνους του έχουν τάς μικράς των τέρψεις παρεσύρθη ποσώς πρός τήν φυσικήν Ιστορίαν
καί τούς άστεΐσμούς των, αυτός ό ίδιος ό Μον- άπό κάποιαν άνυπομονησίαν «.φιλοσοφικής®
τεσκιέ, δλιγώτερον χυδαίους άπό τούς τοΰ Βολ- περιεργείας κα'ι άπό κάποιον κνισμόν άνεξαρ-
ταίρου ή τοΰ Διδερό, άλλ’ αρκετά πάντοτε τησίας, καθώςό Διδερό. Δέν είχεν είς τόν νοΰν
ελευθεριάζοντας καί Ικλελυμένους. Ό  Βυφφόν του, κατ’ άρχάς, τήν φυσικήν ιστορίαν. Εϊχεν
ποτέ δέν έσκέφθη νά γράψη «Επιστολήν έξ είς τόν νοΰν του τήν Γνώσιν, τό είδέναι εν 
Αϊτής» ή ένα «Ναόν τής Λέσβου», οΰτε, κατά γένει.
πάσαν πιθανότητα, νά διαβάση μίαν όμοίας Νέος, ήτο μάλλον μαθητικός και γεωμέτρης.
φυσεως σελίδα άπό Ικείνας πού έγράφοντο Διορισθείς διευθυντής τοΰ Βασιλικού Κήπου
γύρω.του. καί συλλογιζόμενος τόν Λινναΐον, άπεφάσισε

Έ ν  μέσφ δεκάτφ δγδόφ αίώνι έζησε μέσα καί κατηυλίσθη είς τήν Φυσικήν 'Ιστορίαν,
είς τόν Βασιλικόν Κήπον. Εϊνε δύσκολον ν’  δηλαδή είς ολον τόν Κόσμον, εξαιρέσει παν-
άνήκη κανείς δλιγώτερον είς τήν εποχήν του τός δ,τι μηδαμινόν καί ανάξιον λόγου, εύ-
άπό δ,τι άνηκεν αυτός. Δέν ανήκει είς ώρι- ρέθη Ιν άνέσει καί δέν άπεμακρυνθη πλέον
σμένην έποχήν. Προσέλαβε κάτι άπό τήν φύ- άπό αυτήν. Τό πάν τόν εδέσμευεν έκεΐ καί δέν
σιν τήν οποίαν εμελέτα' ζή έν τφ άπεριορίστφ έγώριζε ποτέ τίποτε, τόσον έντός δσον καί
χρόνφ· ή πνευματική του ζωή εκτείνεται άπό Ικτός τοΰ εαυτοΰ του, τό όποιον νά τόν άπο-
τήν στιγμήν πού ή γη άπεσπάσθη άπό τόν τρέψη.
ήλιον έως είς τήν στιγμήν πού ό άνθρωπος Διότι εάν διετέλει εκτός τοΰ αίώνος του, 
ενεφανίσθη επί της γής, ίσως έ’ως είς τήν ήτο επίσης εκτός τής ιστορίας καί οΰτε άπό
στιγμήν πού ό άνθρωπος ώργανώθη είς κοι- τήν παράδοσιν Ιδεσμεύετο οΰτε άπό τούς νεω-
νωνίαν, άλλ’  ούχί πέραν αυτού. Καί άπό δ,τι τερισμούς εΐλκύετο, καί ή άλήθεια είνε δτι
συνέβη άπό τότε φαίνεται ώς νά μή ήξεύρη πράγματα καθιερωμένα ή πράγματα καινά
τίποτε ή μάλλον ήξεύρει πολύ καλά δτι δέν ή σαν λέξεις αί όποΐαι δέν είχαν δι’ αυτόν κα-
συνέβη άπολύτως τίποτε. νέν είδος σημασίας.

’Αριθμεί κατά χιλιάδας αιώνων, καί μόνον Ή θελε νά είνε, καί ήτο σχεδόν, άπλώς
άπό τής Ιμφανίσεως ενός είδους έως είς τόν καί μόνον μία διάνοια ενώπιον τών αιώνων

τοΰ δικαίου, καί τοΰ κοινοΰ συμφέροντος, καί 
παρ’  Ικείνων έτι οϊτινες ώς έκ τής θέσεώς των 
ώφειλον νά είνε άνώτεροι προσωπικών.

Ό  μέλλων Ιστορικός θά εχη νά κακίση 
πολλά τά όποια Ινταΰθα παρασιωπώνται.
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αύτών, παρατηρούσα αΰτά καί προσπαθούσα 
νά τά κατανόηση. Είργάσθη οδτως επί πεν- 
τήκοντα έτη, εγειρόμενος λίαν ενωρίς χωρίς νά 
δίδη καμμίαν προσοχήν είς τήν κοινήν γνώ
μην, είτε είς επικρίσεις, είτε καί είς έπαίνους· 
διότι, άπαξ διά παντός, άπένειμεν δ ίδιος είς 
τόν εαυτόν του έλευθερώτατα τούς έπαίνους 
εκείνους τών οποίων ένόμιζεν δτι ήτο άξιος, 
καί δέν θά ήτο πολύ εύπρόσδεκτος Ικεϊνος ό 
όποιος θά τούς έπηύξανεν ή θά τούς έλάτ- 
τονε.

Τό βάθος τοΰ χαρακτήρος αύτοΰ, είνε ή 
ήρεμος ενεργητικότης, ή καρτερία, ή διορατι- 
κότης καί ή άνευ άνησυχίας δηλαδή άνευ μα- 
ταιοδοξίας υπερηφάνεια. « ’Αρκετή μεγαλο- 
φυία, πολλή μελέτη, όλίγη ελευθερία τοΰ πνεύ
ματος», εϊπεν ό ίδιος κάποτε όμιλών περί τών 
ιδιοτήτων αί όποιας εινε άπαραίτητοι είς τόν 
φυσιοδίφην καί ίδού ό ορισμός τοΰ Βυφφόν 
διατυπωθείς άπό τόν ίδιον Βυφφόν. ’Ά ς  Ιν- 
τείνωμεν μόνον όλίγον τούς δρους καί ας εΐ- 
πωμεν.

«Μία μεγάλη μεγαλοφυία καί μία ελευθερία 
σκέψεως πού άπό αυτήν δέν ήξεύρω νά υπήρξε 
ποτέ άλλη πληρεσιέρα, πλέον άναλλοίωτοι καί 
πλέον σταθερά».

Ή  ούσιώδης άρετή τοΰ Βυφφόν είνε ή 
υγεία. Κανείς δέν είχε, βασιζομένην Ιπί εύρω
στου σωματικής ίδιοσυγκρασίας, λαμπροτέραν 
ήθικήν υγείαν. Δέν έγνώρισε πράγματι τά πά
θη. “Ο,τι είς τόν βίον αύτοΰ δυνάμεθα, αύ- 
σιηρώς κρίνοντες τά πράγματα, ν’ άποκαλέσω- 
μεν οϊ-τω, δέν είνε ή άπλαϊ φαντασιοπληξία·, 
ώραι σχολής ή μάλλον άνέσεις ίδιοσυγκρασίας 
εύρωστου. Ποτέ του δέν έδείχθη σπουδαρχών 
ή πολυπραγμονών ή έκλιπαρών ή άπαιτών. 
Μόλις ίσως ηύχήθη. Ποτέ δέν έθύμωσε, ποτέ δέν 
έφθόνησεν. Ή  άληθής του καταφρόνησις πρός 
τάς έπικρίσεις, ή άπλή σιωπή πού μόλις είνε 
καταφρονητική καί διά τής οποίας τάς Αποδέ
χεται, είνε κάτι θαυμαστόν. “ Εν άνθρώπινον 
πράγμα είνε άγνωστον είς τόν άνθρωπον αύ- 
τόν, ή ανησυχία. Αόγφ τοΰ γεγονότος αύτοΰ 
φαίνεται σχεδόν έκφεύγων τών ορίων τής άν- 
θρωπότητος, καί δσον άφορ§ τόν αιώνα του, 
λόγψ πάντοτε τοΰ γεγονότος αύτοΰ, απομα
κρύνεται άπό αΰτόν κατά τρόπον περίπου κα
ταπληκτικόν.

Είνε άληθώς αξιοπερίεργος δταν θεωρή 
τούς ανθρώπους άπό τής άπόψεως ταύτης. 
Δεν τούς Ιννοεΐ ποσώς· τόν εκπλήττουν μέχρι 
τής βαθύτερος καταπλήξεως. Μά τί έχουν λοι

πόν; φαίνεται έρωτών Ιπιζητοΰσι τήν ήδονην, 
ένφ έχουν τήν ευτυχίαν. « Ή  εύτυχία είνε μέ
σα μας· μας Ιδόθη· ή δυστυχία είνε εκτός μας 
καί τήν επιζητοΰμεν». 'Η  εύτυχία είνε ή κα· 
τάκτησις τοΰ εαυτοΰ μας, καί ήμεΐς δέν σκε- 
πτόμεθα ή πώς νά έξέλθωμεν άπό τόν εαυ
τόν μας. «Θέλομεν νά μεταβάλωμεν αύτήν τήν 
φύσιν τής ψυχής ημών δίν μάς έδόθη ή πρός 
τό είδέναι χαΐ δέν εννοονμεν νά την χρηοι- 
μοποιήοωμεν ή είς τό α ίο&άνεσθαι». Καί έκ 
τούτου προκύπτει δτι οί άνθρωποι διατελοΰ- 
σιν είς σχεδόν διηνεκή κατάστασιν παρανοίας. 
Δέν είνε «λογικοί ή κατά διαλείμματα, καί 
τά διαλείμματα αυτά θέλουν νά τά καταργή
σουν». Οΰτω διέρχεται ή ζωή των ή όποία 
γενομένη άτακτος καί παρά φύσιν καί διαφθει- 
ρομένη άπό αυτούς τούς ίδιους δέν ήμπορεΐ 
νά είνε ή δυστυχής. «Οί πλεΐοτοι τών ανθρώ
πων άπο&νήοχονν άπό λύπην».

Ό  Βυφφόν δέν έσχεν οΰτε αυτό τό είδος τής 
ζωής, οΰτε αύτό τό είδος τοΰ θανάτου. Δέν 
ύπήρξεν άνήσυχος, δέν έσχεν οΰτε λύπας οΰτε 
δυσαρέσκειας. Εύρε τήν ζωήν θαυμαστώς κα
λήν άφοΰ είχε «μίαν ψυχήν πρός τό είδέναι» 
καί άφοΰ υπάρχουν περισσότερα πράγματα 
πρός γνώσιν άπό δσα ή μπορεί κανείς νά γνω- 
ρίση είς τό διάστημα μιας ζωής. Δέν ήσθάνθη 
τήν άνάγκην τοΰ αίσθάνεσθαι- καί ή άνάγκη 
τοΰ είδέναι δέν τόν καιέλιπεν οΰτε στιγμήν 
καθ’ δλον αύτοΰ τόν βίον. Τό απόρρητον τής 
κατά φύσιν ζωής του άνθρώπου τοΰ είχεν άπο- 
καλυφθή, καί ή ευτυχής είμαρμένη του τοΰ κα- 
τέστησεν Ιφικτόν νά διαγάγη τήν ζωήν του 
υπό τούς ώραιοτέρους καί ευγενεστέρους δρους.

*«»

Είνε πολύ μεγάλος επιστήμων. Καμμία άπό 
τάς Ιδιότητας τοΰ έπιστήμονος δέν τοΰ έλει- 
ψεν· οΰτε ή κλίσις πρός τήν παρατήρησιν καί 
ή υπομονή περί τήν παρατήρησιν οΰτε ό μό
χθος ό τεράστιος, 0 συνεχής καί ήρεμος· οΰτε 
τό πνεύμα τής τάξεως- οΰτε ή σαφήνεια- οΰτε 
ή έλλειψις τοΰ πάθους καί τής προκαταλήψεως- 
οΰτε ή έπιστημονική φαντασία, δηλαδή ή δυ- 
ναμις τής γενικεύσεως καί της υποθέσεως· οΰτε 
ή ψυχραιμία χάρις είς τήν οποίαν έθεώρει τάς 
γενικεύσεις ώς άπλάς Αποθέσεις, καί τάς Αποθέ
σεις ώς άπλάς διευκολύνσεις τής έργασίας, έχού- 
σας πάντοτε χαρακτήρα προσωρινόν καί πάν
τοτε προωρισμένας νά Ιγκαταλειφθώσι μίαν 
ήμέραν· οΰτε ή δύναμις τοΰ θιαμορφόνειν 
συστήματα· οΰτε ή περιφρόνησις πρός τά συ-
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σχήματα ευθύς ώς εννοούν νά θεωρούνται ως 
δόγματα άκλόνητα και νά δεσμεύουν τό άν- 
άνθρώπινον πνεύμα τό όποιον τα παρήγαγεν.

’Υπό την έπιστημονισήν Ιποψιν, χωρίς νά 
ήμεθα τό παράπαν υπερβολικοί, όφείλομεν νά 
εΐπωμεν μετά βεβαιότητος δτι ό Βυφφόν είνε 
ή μεγαλειτέρα χρονολογία έν τή ίστορίφ τής 
γενικής έπιστήμης άπό τού Descartes μέχρι 
τού Καρόλου Δαρβίνου. Εΐνε ό διδάσκαλος 
κοί ό υποκινητής, Auctor, ό άναγνωριζόμε- 
νος παρ’ αδτών των Ιδίων, τού μεγάλου μας 
Λαμάρκ και τού Ζοφφρουά δέ Σαίντ - 'Ιλαίρ. 
Είνε ό άνήρ ό όποιος ύπεκίνησε πάσας τάς Ιδέας 
μέ τάς οποίας ή νεωτέρα επιστήμη προέβη είς 
συστήματα ή είς Ιξηγήσεις τήςφύσεως.Ήννόησε 
τά πάντα, ή προησθάνθη τά πάντα. Έφερεν 
έν τφ πνεύματι αυτού, τουλάχιστον έν σπέρματι, 
δλα τά συστήματα, καί αν παρεδέχθη τοιαΰτα τά 
όποια φαίνονται άποκλειόμενα άμοιβαίως ή 
των οποίων άπόκειται εις άπώτερον ίσως μέλ
λον ό συμβιβασμός, επραξε τούτο διότι, κατέ- 
χων είς ύψιστον βαθμόν τό πνεύμα της γενι- 
κεύσεως χωρίς και νά κατέχεται ύπ’ αυτού, προ· 
έβαλεν είς τόν εαυτόν του Ιναλλάξ πλήθος Ιδεών 
χωρίς νά θεωρή έαυτόν δεσμευμένον μέ καμ- 
μίαν άπό αΰτάς, μιμούμενος αύτήν την επιστή
μην ή δποία δποβοηθεΐται προσκαίρως άπό 
μίαν ύπόθεσιν καί δεν θεωρεί Ιαυτήν ύποχρε 
ωμένην νά τήν διατηρήση.

Ύ πό τήν φιλολογικήν έποψιν, ό,τι έγραψεν 
εΐνε τό ώραιότερον έπος τό όποιον έγράφη εν 
Γαλλίφ. Είνε ούτος τουλάχιστον, ό μέγιστος 
των ποιητών τού δεκάτου ογδόου αίώνος, καί 
έπρεπεν ό δέκατος δγδοος αΙών νά έχη τάς κλί
σεις τάς όποίας γνωρίζομεν όσον άφορφ την 
ποίησιν διά νά μή τό άντιληφΟή καθόλου. Τό 
έ’ργον του είνε άπό εκείνα τά όποια είς τήν 
άρχαιότητα έγράφοντο είς στίχους, ώς |πη ιε
ρά. ’Εν Γαλλίφ, Ιγράφη είς τόν πεζόν λόγον 
(διά τό όποιον ύπό τινας Ιπόψεις πρέπει νά 
χαίρωμεν) διότι ή ψευδοκλασσική καλαισθησία 
είχεν οϊονεί άναστρέψη τά πράγματα, καί έπι- 
φυλάττουσα τήν στιχουργίαν διά τήν περιγρα
φήν γελοίου συμποσίου ή διά τήν άσθένειαν 
κανενός κυναρίου, παρέπεμπε φυσικά είς 
τόν πεζόν λόγον τήν περιγραφήν τού κόσμου 
καί τήν άφήγησιν τής γενέσεως τών δντων. 
Άλλ’ ¿διάφορον, καί Ó Βυφφόν εγραψεν ούχ 
ήττον τό De naturae rerum  ήμών. Τό έγραψε 
μετά τού αυτού πρός τήν επιστήμην πάθους 
μεθ’ ού καί ό Λουκρήτιος, χωρίς τίποτε άπό 
τό κυρίως καλούμενον «πάθος» καί τήν όδυ-

νηράν και τραγικήν εύαισθησίαν τήν όποιαν 
ό μέγας ποιητής κατέλιπεν. έν τφ βιβλίφ του.

Διότι δ Βυφφόν χωρίς νά είνε περισσότε
ρον Ιπιστήμων, έν σχέσει με τήν έποχήν, άπό 
τόν Λουκρήτιον, είνε πολύ περισσότερον «ό 
έπιστήμων». Έχει τήν άμεροληψίαν, τήν γα
λήνην, τήν έλευθερίαν τού πνεύματος καί τήν 
ήσυχίαν τού ανθρώπου ό οποίος δεν άγαπφ ή 
νά μανθάνη, να κατανοή καί νά κάμνη καί 
τούς άλλους να εννοούν, καί ό όποιος παρα
τηρεί τά δντα διά νά τά έννοήση, ούχί όπως 
έξαναστή κατ’ αύτών άλλ’  ούτε καί όπως μετά- 
χειρισθή τόν τρόπον καθ’ 8ν θά τά έννοήση 
ώς επιχείρημα καθ’  οίουδήποτε. Καθώς δέν 
θέλει νά ζητούνται τελικά αϊτια έν τη φύσει, 
αντάξιος τού προτύπου, του καί συμμορφού- 
μενος μέ αύτό, δέν έχει καί αύτός, δυνάμεθα νά 
εΐπωμεν, τελικά αίτια, άρκεΐται είς τήν επιστή
μην διά τήν επιστήμην, καί εγ τφ άντικειμένφ 
τό όποιον τόν άπασχολεΐ δέν έχει άλλον σκο
πόν άπό αύτό τούτο τό άντικείμενον. Συμμε
τέχει τής άναλλοιώτου γαλήνης τού προτύπου 
του· ή περιλάλητος επιγραφή «M ajestati n a 
turae par ingenium » είνε άκόμη δικαιοτέρα 
ή δσον Ινόμισεν δτι ήτο, καί τούς Tem pla 
Serena τού Λουκρητίου δ Βυφφόν τούς κα· 
τφκησε.

Θά ήδύνατό τις νά είκάση έκ τών προτέ- 
ρων τάς φιλολογικάς ίδέας τού Βυφφόν απλώς 
καί μόνον άφού γνωρίση τούς κυριωτέρους 
χαρακτήρας τού ύφους του. Τ ό ύφος τούτο 
είνε τό Ρητορικόν ύφος, ή διά νά ήμεθα άκρι- 
βέστεροι, τό ύφος τής ρητορικής διηγήσεως ή 
έκθέσεως, δηλαδή ούχί τό ύφος τού φήτορος 
έπί τού βήματος, ένώπιον τον δικαστηρίου ή 
έπί τού άμβωνος, άλλά τό τής «διδασκαλίας» 
γινομένης ύπό άνδρός φυσικώς εύγλωττου. Είνε 
μεθοδικόν, σοβαρόν, μετρημένον, επιβλητι
κόν, μεγαλοπρεπές καί εύρυθμον. Δέν είνε 
ούτε άπό τά ζωογονούμενα άπό ζωηρόν πά
θος, ούτε γοργόν ¿ιαι πολεμοχαρές ώς τό τής 
λογομάχου πολεμικής. Είνε τό ύφος καθηγη- 
τού ό οποίος είνε μεγαλοφυής. ’Ιδού άκριβώς 
τί ήχθη ό Βυφφόν νά συστήση ώς ύφος τέ
λειον, ή προσεγγίζον είς τήν τελειότητα- διότι 
οσάκις λογογράφος υπέρτερος σκέπτεται νά 
χαράξη διά τούς άλλους τόύς κανόνας τής τέ
χνης τού γράφειν, κάμνει άπλώς τήν άνάλυσιν 
καί τήν λογισμένην έκθεσιν τών ίδιων αυ
τού λογογραφικών αρετών. Αυτό συνέβη καί 
μέ τόν Βυφφόν γράψαντα τόν Περί ° Υφους 
λόγον. Ώ ς εΐπεν έξαιρέτως ό Βιλλεμαίν, ό, λό- Τ Α  Τ Η Μ ΙΑ ·— Σ Κ ΙΤ Σ Α  Ν - Λ Υ Τ Ρ Α
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γος αυτός δέν είνε ή μία «κάπως επιτηδευ
μένη Ικμυστήρευσις» του Βυφφόν περί τής 
ιδίας αύτοΰ φιλολογικής μεγαλοφυΐας, καί κα
λώς θά πράξη τις μή βλεπων εν αυιψ ή τοΰτο 
καί μόνον, έπωφελού μένος έν ταύτψ των δο- 
κιμωτάτων περί τάς λεπτομέρειας μαθημάτων 
καί τών βαθυτάτων σκέψεων τάς όποιας δια
λαμβάνει,

***

'Η  έπίδρασις του Βυφφόν ώς ποιητοΰ δεν 
ύπήρξεν όλιγώτερον μεγάλη τής συμβολής αυ
τού ώς Ιπιστήμονος είς τήν συνείδησιν τής άν- 
θρωπότητος.

Τήν μεγαλειτέραν ποιητικήν ιδέαν τήν 
όποιαν έσχεν ό δέκατος δγδοος αΙών αυτός 
τήν έσχε καί τήν εξέφρασε. Τό δληθές μεγα
λείου τής φύσεως αυτός τό ήσθάνθη. “Οταν 
άναζητοΰνται αί άρχαί του έν Γαλλίρ αίσθή- 
ματος τής φυσεως, δν υποτεθή ότι· τό αί
σθημα ιοΰτο έχη άρχάς, είνε παράδοξον δτι 
εύρίσκεται άμέσως ό 'Ρουσσώ καί δεν εύρί- 
σκεται ποτέ ό Βυφφόν. Πρέπει από τον Βυφ- 
φον νά μή έχη κανείς διαβάση παρά τόν 
Μυιοτρόχάον ή τό Καγκονρον διά νά συμβαίνη 
ή λήθη αύτή. Ή  αλήθεια δι* εκείνον πού 
εδιάβασε τάς "Ωρας τον "Ετους, είνε δτι 
τό μέγα αίσθημα τής φυσεως ενυπάρχει είς 
τόν Βυφφόν, καί δτι ή έπαίσθησις, εξαί
σια άλλως τε, άλλα μόνον ή έπαίσθησις τής 
φυσεως ενυπάρχει είς τόν 'Ρουσσώ. Τήν με-

Β Υ Φ Φ Ο Ν  Κ Α Ι

'Τ ’ό έργον μου, είπεν ό Λαφονταΐνος, είνε ευ- 
■ ρυτάτη κωμωδία μ’ Ικατό διαφόρους πρά

ξεις. Κ ω μφ δία ;.. Δηλαδή έργον φανταστικής 
έπινοίας; Άλλα ποια εινε τά δρώντα πρόσω
πα τής κωμφδίας αυτής; Τά ζώα; Αναμφί
βολος, άλλα τά ζώα παίζουν διπλά πρόσωπα. 
Τά ζώα έν ταΰτφ ζώα καί άνθριοποι. Τί προ
κύπτει κατ’ άνάγκην; “Οτι τά δύο πρόσωπα 
συγχέονται- δτι έν τφ πράγματι αύιφ, τό έν 
έκ τών δύο άπορροφφ τό έτερον καί δτι τό 
άπορροφώμενον είνε πάντοτε τό ζώον. Τό 
εργον τού Λαφονταίνου είνε χορός μεταμφιε
σμένων! Τά πάθη ήμών τών άνθρωπον όμι- 
λοΰσιν υπό τό προσωπεΐον τού λέοντος, τοΰ λύ
κου καί τής άλώπεκος. Τό δέ ζώον έξαφανίζε-

γάλην δπτασίαν, τήν μεγ λην άντίληψιν τής αίο- 
νίας δυνάμεως ή όποία έπλασε τούς κόσμους 
ήμών καί τό άείποτε παρόν αίσθημα τής μυ
στηριώδους αυτής ιστορίας τής άναγεγραμμέ- 
νης είς τάς κλιτύας τών όρέων καί είς τούς 
βράχους τών άκτώνΚ παρά τφ Βυφφόν τά ευ- 
ρίσκομεν είς εκάστην σελίδα, καί να ήσθε πε
πεισμένοι δτι ή φράσις τοΰ Σατωβριάνδου 
περί τών «αρχαίων παραλίων τών θαλασσών» 
είνε φράσις άνδρός ό όποιος Ιδιάβασε τόν 
Βυφφόν.

’ Αληθώς είπεΐν, τά τέλη τού δεκάτου δγδόου 
αίώνος παρέσχον τρεις ποιητάς οί οποίοι είνε 
ό Βυφφόν, ό ‘Ρουσσώ καί ό Χενιέρος, καί 
οί τρεις, άνίσως, έσχαν είς τά προϊόντα τής 
φαντασίας τοΰ δεκάτου έννάτου αίώνος αίσθη- 
τήν έπέκτασιν τής σκέψεως αύτών. ‘Ο ‘Ρουσ
σώ ήνοιξε πάλιν, καί περισσότερον από δ,τι 
έπρεπε, διάπλατα τάς πηγός ίης ευαισθησίας. 
Ό  Βυφφόν Ιδίδαξεν είς τούς άνθρώπους τήν 
Ιστορίαν καί τήν γεωγραφίαν τής φύσεως καί 
τούς εκάλεσε νά έμποτισθοΰν υπό δλων αυτής 
τών μεγαλείων. Ό  Χενιέρος έπανεύρε τήν άν
τίληψιν τοΰ άρχαίου κάλλους· καί θά άπαντήση 
τις τάς τρεις αύιάς μεγάλας έπιδράσεις είς τόν 
Σατωβριάνδον. Καί άφού ευρίσκονται αύται 
είς τόν Σατωβριάνδον, ήξεύρετε άρκετά δτι δλος 
όαίών είς τόν όποιον άνήκομεν, μετέλαβεν αύ
τών καί μέχρι τής στιγμής κατά τήν οποίαν 
άνεφάνη ή καλουμένη πραγματική σχολή, ό 
ρεαλισμός, έξηκολούθησε νά τάς διατηρή. 
[Μετάφρ. X .  Θ . Δ  } Α ΙΜ Υ Λ ΙΟ Σ  Φ Α Γ Κ Ε

Μέλος τής Γαλλικής 'Ακαδημίας

Λ Α Φ Ο Ν Τ Α Ϊ Ν Ο Σ

ται όλοσχερώς, δεν άπομένει άπό τόν εαυτόν 
του ή μόνον ή δορά. Τό καταπληκτικώτερον 
παράδειγμα τής μεταμορφώσεως αυτής είνε 
βεβαίως ό μύθος τοΰ Έρωδιοΰ..

«Μίαν ή μέραν, ¿πάνω είς τά μακρνά τον 
πόδια, έπήγαινε, κ’ έγώ δέν ήξενρω πού δ Έ ·  
ρωδιός μέ τό μαχρν ράμφος τό προσαρμοομέ♦ 
νον είς μακρίιν λαιμόν. ' Ακολουθούσε τήν δχθην 
ένός ποταμού τά νερά ήοαν διαφανή δπως καί 
κατά τάς χαλλιτέρας ή μέρας, δ κνρ Κυπρίνος 
ίχαμνε χίλια δύο παιχνίδια μέ τόν σύντροφό 
τον τόν Άνθίαν, Ό  *Ερωδιός πολύ εύκολα ήμ· 
ποροΰαε νά Ιποφεληθή. Ά φ ον ήρχοντο πλη
σίον είς τήν δχθην, τδ πτηνόν δέν είχε παρά 
νά ψαρεύοη. ’Αλλά Iνόμισε, δτι καλλίτερα θά
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ϊκαμνε νά περιμένη νά τον ¿λθη περισσοτέρα 
δρεξις. *Ητο τακτικές είς τήν δίαιτάν τον καί 
διρωγεν είς ώριαμένας ώρας. Μετ’ δλίγα λεπτά 
ήλθε ή δρεξις· τό π'ηνόν έπληαίααεν είς τήν 
δχθην, εϊδεν είς τά νερά Τίλλωνας οί όποιοι 
έξήρχοντο άπό τά βάθη τφν κατοικιών Ικτί
νον. Τό δδεσμα δέν τοΰ ήρεαεν. ίπερίμενε κάτι 
τι καλλίτερον καί έδειξε περιφρόνησιν ώοάν τον 
ποντικόν τον Αγαθού Όρατίον. « Ε γ ώ  νά φαγω 
Τίλλωνας-, ’Εγώ ό ’Ερωδιός νά Ιχα> τόοο μη
δαμινήν τροφήν ; Ral πώς μέ περνούν » ; Τών 
Τιλλώνων άπορριφθένχων εύρε Κωδιούς. «Κ ω - 
ξιονς!  Εϊνζ αυτό φαγητόν δι° ενα ’Ερωδιόν! 
Ν  Ανοίξω διά τόοο μηδαμινόν πράγμα τό 
ράμφος!  θεός φνλάξοι !  Τό ήνοιξε διά πολύ 
μηδαμινώτερον. Τά πράγματα ήλθαν hat ώστε 
δεν είδε κανένα πλέον ψάρι. Τόν Ιπιασε πείνα 
Ιχάρηχε σάν τί δταν ηνρε iva οαλιγχαράχια.

Όποία προσωπογραφία! Πότε κομψευόμε- 
νος, πότε κομψευομένη, μεγιστάν άνόρεκτος, 
συβαρίτης μέ άμβλεΐαν πλέον τήν γεΰσιν, γα
στρίμαργος παραχορτάτος, έζωγραφήθησαν 
ζωηρότερα καί καταπληκτικώτερα; Τίποτε δεν 
λείπει. Ό  σκωπτικός γέλως ό περιφρονητικός 
μορφασμός τό στόμα πού κάμνει πούφ! Πρό- 
σωπον τοΰ Μολιέρου δέν είνε πληρέστερον! 
Ά λλ ’ άπέναντι τής προσωπογραφίας Ιδού τό 
πρότυπον. ’Απέναντι τοΰ Έρωδιοΰ αύτοΰ τής 
φαντασίας, ίδοΰ ό άληθινός ’Ερωδιός. ’Απέ
ναντι τοΰ Λαφονταίνου, ίδοΰ ό Βυφφόν.

«Τό πτηνόν αυτό παρέχει είς ή μάς τήν ε!- 
κόνα ζωής έμπλέου δδύνης, Αγωνίας, ένδειας. 
Μή Ιχα>ν ή τήν Ινέδραν ώς μόνον βιοτεχνικόν 
ιιέοον, 0 ’Ερωδιός διέρχεται ώρας, ήμέρας όλο- 
χλήρους είς τήν αύτήν θεσιν, Ακίνητος είς βαθμόν 
ώστε ν’ άμφιδάλλη τις δν είνε δν ζωντανόν. 
’ Αναγκασμένος νά τιεριμένη Γνα ή λεία του ίλθη

καί τφ  προοενεχθή Αφ’ έαντής καί μή £χων 
είμή μίαν μόνην στιγμήν διά νά τήν σνλλάδη, 
δφείλει νά ϋφίστατοι μακρΑς νηστείας, καί Ινί- 
οτε ν’ Αποθνήσκη Ιξ άοιτίας. Δεν Αντέχει καί 
δέν ζή ή διά πολλής καρτερίας καί πολλής 
έγκρατείας.

<γΆ θνμ ος  καί έρημικύς, Ιάν έξαιρέση τις τόν 
χρόνον τών νεοσσών, δέν φαίνεται γνωρίζων 
καμμίαν τέρψιν, ούδέ κδν τά μέσα ν ’ άποφεύγη 
τήν λύπην. Με τήν μεγαλειτέραν κακοκαιρίαν, 
μένει Απομονωμένος, άστεγος, ιοτάμενος &τί 
ιού ένός ποδός ή Ιτί λίθον, παρά τήν δχθην 
ρύακος, έπι μικρού δψώματος έν τφ μέσω λει- 
μώνος κατακεκλνσμίνον. Μένει ούτως Ικτεδει- 
μένος είς δλας τάς προσδολάς τού Αέρος καί 
είς τήν μεγαλειτέραν Αριμύτητα τον ψύχους. Οί 
μακρότατοι πόδες του δέν είνε ή καλόδαθρα 
Αχρηστα πρός δρόμον μένει δρθιας καί έν 
άπολύτω άδρανείρ κατά τό μέγιστον μέρος τής 
ήμέρας- ή φωνή τον είνε ήχος μοναδικός, ξη
ρός, δξύς καί θρηνώδης- καί έπιπροσθέτως είς 
τάς δυοτυχίας τής Ασθενικής τον ζωής, τό κα
κόν τον φόδον καί τής δυσπιστίας φαίνεται 
Ανησυχών καί τρομάζων μέ τό τίποτε».

Ό ποία άντίθεσις! Είνε σχεδόν τρομακτική! 
Δέν ήμπορεΐ κανείς νά πιστεύση δτι πρόκει
ται περί τοΰ αύτοΰ προσώπου. Δέν απομένουν 
είς τόν ’Ερωδιόν τοΰ Λαφονταίνου ή μόνον 
οί μακροί του πόδες καί ό μακρός του λαιμός. 
Ό  Λαβρυγέρ δέν επέτυχε τρομερωτέραν άν- 
τίθεσιν μέ τήν άντίστοιχον περιγραφήν τοΰ 
πλουσίου καί τοΰ πτωχού. Συμβαίνει είς τόν 
ποιητήν δ,τι συνέβη καί είς τούς ηθοποιούς 
του. Παρ’ αύτφ, ώς καί παρ’  έκείνοις, έν τών 
δύο προσώπων εξαφανίζεται !ν τφ έτέρψ' ό 
κωμικός ποιητής άπορροφα τόν μυθογράφον. 
[Μετάφρ X  Θ . Α .] Ε Ρ Ν Ε Σ Τ Ο Σ  Λ Ε Γ Κ Ο Υ Β Ε
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a  έν έχει παρέλθει πολύς καιρός δπου το ελ- 
ληνικόν έμπόριον είς την ’Ανατολήν «κυ

ριαρχεί. Είς δλους τούς λιμένας καί τα έμπο- 
ρικά της κέντρα ευρισκόμενον είς χεΐρας των 
'Ελλήνων, oî όποιοι διηξήγον αύτό μετά θαυ
μαστής ευστροφίας πνεύματος, τούς προοε- 
κόμιζεν αδρότατα κέρδη. Εις τάς σχέσεις 
ταύτας μάλιστα των 'Ελλήνων έμπορων μετά 
των Εδρωπαίων βιομηχάνων καί είς τα εξ αυ
τών ωφελήματα, δφείλεται κατά τό πλεϊστον 
και ή ΰλική άντοχή τοΰ Γένους μας, ή όποια 
σπουδαίως συνέβαλεν είς τήν Ιθνικήν μας άπο- 
κατάστασιν.

Οί Ευρωπαίοι πρό τής ελληνικής άνεξαρ- 
τησίας και πολλά έτη μετ’ αυτήν δεν είργά- 
ζοντο έμπορικώς μόνοι των είς τήν ’Ανατολήν, 
δπως σήμερον. Ή  μεταξύ Ευρώπης καί ’Ανα
τολής εμπορική Ιπικοινωνία διεξήγετο διά τών 
'Ελλήνων, οί όποιοι είχον καταστή Ινα είδος 
μεσοτοίχου, δστις ήρχισε να καταπίπτη άφ’ ής 
στιγμής ό Κριμαϊκός πόλεμος έφερε τήν Εδ- 
ρώπην πρός τήν ’Ανατολήν.

Ά πό τής εποχής εκείνης οί μεγαλέμποροι 
και οί μικρέμποροι τής ’Ανατολής άνέπιυξαν 
απ’ ευθείας εμπορικός γνωριμίας μέ τούς Ευ
ρωπαίους, oî όποιοι είχον τήν έμπνευσιν να 
Ιδρύσουν τραπεζικά καταστήματα διευκολύνοντα 
ποικιλοτρόπως tô έμπόριον. Οί “Ελληνες έν 
τή όξυδερκεία των διεΐδον τόν έπαπειλοΰντα 
αυτούς κίνδυνον, δέν ήλλαξαν δμως καί σύστημα 
εργασίας. Ή  ολιγωρία των αύτη, ή έμμονή 
των είς τός παλαιός εμπορικός συνήθειας, ενώ 
άφ’ ενός ελάττωσε σημαντικώς τό κέρδη των, 
όφ ’ ετέρου ά'φηνεν Ιλεύθερον τό πεδίον εις 
τό ευρωπαϊκό πιστωτικό ιδρύματα δπως τό 
Crédit Lyonnais, τό οποίον διό τών υπο
καταστημάτων του κατέκτησεν ολόκληρον τήν 
’Ανατολήν άποκομίσαν έκτοτε κολοσιαΐα κέρδη.

Ή  μεταβολή αύτη είς τόν τρόπον τής εμπο
ρικής συναλλαγής, ή έκλειψις πολλών ελληνι
κών έμπορικών οικων καί ιό  κέρδη τών Εδ- 
ρωπαίων τραπεζιτών δέν ήτο δυνατόν ν’ άφή- 
σουν τούς “ Ελληνας νό καθεύδουν. Οί ευφυέ
στεροι έξ αυτών κεφαλαιούχοι ήρχισαν νό συγ- 
κινοΰνται καί ν’ άφυπνίζωνται άπό τόν βαθύν 
των λήθαργον. Είδον δτι ή Εύρώπη βαδίζει 
όλματικώς, καί διά νό προοδεύσουν και αύτοί 
έπρεπε νό κάμουν τό ίδιον. Καί τό έκαμαν,

’Ι ω ά ν ν η ς  Π ε σ μ α ζ ό γ λ ο υ

άλλό δυστυχώς δχι κατά τρόπον έξασφαλίζοντα 
τελείως τήν κυριαρχίαν τού ελληνικού έμπο- 
ρίου καί κεφαλαίου. Είς τός ’Αθήνας μάλιστα 
συνεστήθησαν καί τράπεζαι δπως ή Πιστω
τική καί ή Βιομηχανική βραδύτερον, άλλό διό 
πλείστους λόγους δέν έδωκαν τό προσδοκώ- 
μενα αποτελέσματα.

k « *

Μετά πάροδον πολλών ετών ό. ’Αντώνιος 
Καλέργης συνέλαβε τό εΰρύ σχέδιον τής με
τατροπής τού τραπεζικού οϊκου του εις κέν- 
τρον δράσεως κατά τόν τύπον τού Crédit 
Lyonnais. Ή  «Τράπεζα Καλέργη» μετετράπη 
τότε είς «Τράπεζαν ’Αθηνών» καί όπό τής 
ΙΉ? Τανουαρίου τού 1894 ήρχισε τός έργα- 
σίας της κατά τρόπον παρέχοντα δλας τός 
Ιγγυήσεις δτι ή πρόοδος της ήτο έξησφαλι- 
σμένη. Άναμφιβόλως αί έργασίαι της κατ’ άρ- 
χός δέν είχον τήν σημερινήν ευρύτητα, άλλό 
δέν ήτο μικρόν τό γεγονός δτι όπό τού πρώ
του έτους οί δημοσιευθέντες Ισολογισμοί έπέ~ 
τρεψαν είς τόν κ. Καλέργην καί τούς συνδιευ- 
θυντός τής Τραπέζης νό επεκτείνουν τός ερ
γασίας των διό τής ίδρύσεως ύποκαταστημάτων 
είς τό έμπορικώτερα κέντρα τής ‘ Ελλάδος. ’ Εν 
τούτοις μεθ’ δλας τός προόδους της καί τήν 
γενικήν συμπάθειαν μετά τής όποιας ιήν πε- 
ριέβαλεν ό έμπορικός κόσμος, μέχρι τοΰ 1897 
τουλάχιστον, ούδεϊς ακόμη ήδύνατο νό προΐδη 
τήν έντός δλίγων ετών μεγάλην έξέλιξιν της.

Ή  άληθής πρόοδος τής Τραπέζης Αθηνών
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σημειοΰται άπό τής στιγμής δπου άνεμίχθη" 
είς τάς εργασίας της ό ’Ιωάννης Πεσμαζό- 
γλου. Συγχωνεύσας τόν ϊδιον έν Αΐγύπτφ τρα
πεζικόν οΐκον μετά τής Τραπέζης ’Αθηνών, ό 
οξυδερκής τραπεζίτης ίδρυσεν ύποκατάστημα 
αύτής έν Άλεξανδρείφ, τοΰ οποίου άνέλαβε 
καί τήν διεύθυνσιν. Ό  προσεταιρισμος ουτος 
τού ευφυούς τραπεζίτου Ιχαιρετήθη εύφροσύ- 
νως, διότι καί οί γνωρίζοντες έκ τού σύνεγ- 
γες καί οί μή γνωρίζοντες αύτόν ώσφράνθη· 
σαν τόν λέοντα. Ίίσθάνθησαν δτι μία δύνα- 
μις διωχετεύθη είς τήν Τράπεζαν δχι μόνον έκ 
τής αύξήσεως τών κεφαλαίων τό όποια άπό 
2750000 δραχμών άνήλθον'είς εξ έκατομμύ- 
ρια κατά τό 1899, άλλ’ έκ τής δργανωτικής 
δεξιότητος τής είσελθούσης είς αυτήν.

Καί πράγματι ή είσοδος τοΰ Πεσμαζόγλου 
είς τήν Τράπεζαν ως γενικού διευθυντοΰ πλέον 
κατά τό 1900 μέ συμβοηθούς καί σννδιευθυν- 
τάς τούς κ. κ. Ζαφείριον Μάτσαν καί Ίορδα- 
νόπουλον, ήτο άρκετή ώστε αΐ έργασίαι της

Ζ α φ ε ί ζ ί ο ς  Μ ά τ σ α ς

Γενικός Διευθυντής τής Τραπέζης ’ Αθηνών
ι

νό έπεκτείνωνται καί τό κεφάλαια της ν αδ- 
ξάνωνται όλοέν. Τό έξ έκατομμύρια τού 1899 
έγιναν δέκα κατά τό 1900. δια να φθασουν είς 
είκοσιν έκατομμύρια ήειά μίαν τετραετίαν καί 
είς πεντήκοντα σήμερον, συμπεριλαμβανομένων 
καί τών άποθεματικών, μέ τήν συγχώνευσιν 
τής ΒιομηχανικήςΤραπέζης. Kαtά τό διάστημα 
τών τελευταίων Ιτών ή Τράπεζα ποικιλοτρο- 
πως εδηργέτησε τό εμπόριον καί τήν βιο
μηχανίαν τής χώρας.

Τόιουτοτρόπως διά της δράσεως τών διευ- 
θυνόντων καί τής έμπιστοσύνης τοΰ κοινού αί 
έργασίαι τής Τραπέζης ηύξανον τόσον είς τό 
εσωτερικόν δσον καί ε!ς τό έξωτερικόν, δπου 
ίδρύοντο καί νέα "υποκαταστήματα. Οί “Ελλη
νες τοΰ έξωτερικοΰ καί Ιδίως τής ’ Ανατολής 
έχαιρέτησαν μέ χαράν τήν νέαν εξάπλωσιν τής 
Τραπέζης. Έγνώριζον καί γνωρίζουν δτι πλη
σίον της ευρίσκουν τόν άντιλήπτορα τών πολ
λαπλών συμφερόντων των. Διότι ή πρόοδος 
τών εργασιών μιας τραπέζης ελληνικής είνε 
έμμεσος οικονομική πρόοδος τής χώρας. Αδτή 
δίδει διά τής ύποστηρίξεως της τήν ώθησιν εις 
τό εμπόριον καί Ινδυναμώνει τήν βιομηχανίαν 
τής όποιας τόσην έχομεν άνάγκην.

Ή  σύντονος καί νεωτεριστική δρδσις τής 
διευθύνσεως τής οποίας έχομεν πολλά δείγματα, 
έκαμεν ώστε ήπίστις τής Τραπέζης ν’ άπλω- 
θή καί εις τήν Ευρώπην καί νά εΐσαχθούν 
είς τά χρηματιστήρια τών Παρισίων καί τής 
Αίγυπτου αί μετοχαί της. Συγχρόνως έγίνετο 
καί ή ΐδρυσις υποκαταστήματος είς τό Λον- 
δΐνον, κύριον σκοπόν έχοντος ιήν βοήθειαν 
τού ελληνικού σταφιδεμπορίου, τό όποιον 
άπροστάτευτόν διεξήγετο δλως τυχαίως καί μέ 
μέγιστα διά τούς “ Ελληνας έξαγωγεΐς έξοδα.

Είς τήν ’Ανατολήν δπου ό Ελληνισμός πα- 
λαίει έναντίον τόσων ξένων έπιρροών, κατε- 
βλήθη ή αδτή φροντίς πρός Τδρυσιν υποκατα
στημάτων, τών οποίων ή διεύθννσις άνετέθη 
είς όίνδρας διορατικούς καί έμπειρους. Είς τήν 
’Αλεξάνδρειαν ό κ. Ίωαννίδης, γενικός διευ
θυντής τών υποκαταστημάτων τής Αίγύπτου. 
Είς τήν Σμύρνην οί κύριοι ’Αλεξάνδρου καί 
Μπόσκοβικ μεθοδικώτατοι καί έμπειρότατοι 
τής αγοράς καί τού έμπορίου. Είς τήν Θεσ
σαλονίκην οί κ. κ. 'Ρουσέν καί Χρυσάφης. Είς 
τήν Κων/πολιν οίκ.κ. Στέφανος Πεσμαζόγλου 
και Πέτρος Βασιλόπουλος λεπτότατοι είς τήν 
άντίληψιν τής αποστολής των. Τό έν Κων/πό- 
λει μάλιστα ύποκατάστημα, τό όποιον έχει 
καί πρακτορεΐον είς τήν Σταμπούλ, κάμνει 
άπό τίνος χρόνου αϊσθητάς προόδους μολο
νότι συναγωνίζεται πρός μεγάλα πιστωτικά 
ίδρύματα. Τελευταίως ίδρύθη καί είς τήν 
'Ρέθυμνον πρός συμπλήρωσιν τού δικτύου 
τής Κρήτης. ‘Ωσαύτως είς τό Χαρτούμ δπου 
τό έλληνικόν στοιχεΐον άκμάζει, καί πρό ενός 
μηνός είς τήν Καβάλλαν μέ διευθυντήν τόν 
κ. Γρηγοριάδην.

Τό οδσιαστικώτερον δλων είνε ό δι
πλασιασμός τοΰ εταιρικού κεφαλαίου διά
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τής συγχωνεύσεως τής Βιομηχανικής Τρα
πέζης, καθόσον ή Τράπεζα ’Αθηνών πα
ρουσιάζεται μέ κεφάλαιον τεσσαράκοντα εκα
τομμυρίων δραχμών και άποθεματικόν σχεδόν 
δέκα εκατομμυρίων. Καί ο διπλασιασμός αυ
τός τών κεφαλαίων της όχι μόνον τής δίδει 
τώρα τάς άπαιτουμένας δυνάμεις διά νά συμ
πλήρωσή τό δίκτυον τών υποκαταστημάτων 
της εις τήν ’ Ανατολήν, ιά  όποΐα-θά συντρέξουν 
ποικιλοτρόπως τό Ιλληνικόν Ιμπόριον, άλλα θά 
συντελέση καί εις τήν εξευρεσιν νέων τρα
πεζικών συνδυασμών προς προαγωγήν τών 
οικονομικών συμφερόντων τής χώρας.

'Υπό τοιοΰτων Ιδεών δράσεως κατεχομένη 
ή διεύθυνσις τής Τραπέζης προέβη καί είς 
τήν μεταρρύθμισιν τοΰ καταστατικού της, κατά 
τοιοΰτον τρόπον ώστε ή θεραπεία τών εσω
τερικών αναγκών τοΰ τόπου νά είνε άμεσω- 
τέρα. Προ παντός τό ζήτημα τής έπεκτάσεως 
τοΰ δικαιώματος τοΰ ενεργεΐν δάνεια επί υπο
θήκη άκινήτων κτημάτων είς κλίμακα εΰρυ- 
τέραν παρ’ δ,τι ένεργειτο μέχρι σήμερον, ήκου- 
σθη μετ άληθοΰς εΰχαριστήσεως. Είνε δέ πα- 
σίγνωστον πώς μία τοιαύτη ευκολία παρεχομένη 
προς τούς κτηματίας, θά Ιπιδράση γενικώτερον 
καθόσον τήν ευεργετικήν παροχήν τών δανείων 
θά τήν αισθανθούν πρώται αι γεωργικοί τάξεις αί 
όποιοι τόσον άσπλάχνως έχουν έγκαταλειφθή 
παρά τής επισήμου πολιτείας είς τούς κατά τό
πους τοκογλύφους οϊτινες απομυζούν τήν Ικμάδα 
τών μόχθων των.

«**
Θά ήθελα νά ομιλήσω μέ ολιγώτερα λόγιά 

καί μέ περισσοτέρους άριθμούς. Άλλ’ ή άνά- 
λυσις τών Ισολογισμών τής Τραπέζης άπό τής 
ίδρύσεως της είνε έργον δυσχερές καί απαιτεί 
σελίδας ολοκλήρους. ’Εγώ έπεθύμουν νά δώσω 
εδώ άπλώς μίαν σκιαγραφίαν τής Τραπέζης. 
Κάτι τι άπό τήν ίστορίαν καί τήν δράσιν της, 
άπό τήν ζωήν της τήν πλήρη ρώμης καί μέλλον
τος. Τήν εύρωστίαν της μάλιστα αυτήν τήν 
έδειξε τελευταίως μέ τόν θάνατον τοΰ Πεσμα- 
ζόγλου. Τό έργον Ικείνου ήλθε νά τό συνέ
χιση ό συνεργάτης του κ. Ζαφείριος Μάτσας, 
δστις τόν διεδέχθη είς τήν γενικήν διεύθυνσιν 
τής Τραπέζης. Διότι είνε άναμφισβήτητον γε
γονός δτι εκείνο πού συνελάμβανεν ό Πεσμα- 
ξόγλου μέγα καί τολμηρόν, έξετέλει καί έσυστη- 
ματοποίει ό μορφωμένος «αί θετικός νοΰς τοΰ 
κ. Μάτσα, ένας νοΰς ανοιγμένος εις τούς ορί

ζοντας τοΰ νεωτέρου πνεύματος, νοΰς μεγαλαϊ- 
δεάτου καί θετικιστοΰ συγχρόνως. .Καί δ κ. 
Μάτσας συμπαθής πάντοτε καί μειλίχιος, είνε 
Ικ τών νέων άνδρών, πού παρακολουθούν μέ 
επιμέλειαν τήν σύγχρονον σκέψιν, πού δεν φ ο
βούνται τήν εργασίαν καί ό όποιος, κατά τήν 
έκφρασιν ’Αθηναίου τραπεζίτου, σκέπτεται με
γάλα καί συνεπώς δρφ μεγάλως καί μάλιστα 
μέ τόλμην πλέον συνετήν ήτις όδηγεϊ είς τήν 
άσφαλή Ιπιτυχίαν.

Τοιαΰται Ιπιτυχίαι τών Ιλληνικών τραπεζών 
είνε ένα βήμα αρκετά μεγάλον οίκονομικώς, 
ένα βήμα τό όποιον υπό τήν έποψιν τοΰ πο
λιτισμού είνε σημαντικόν, διότι ενώ έσωτερι- 
κώς ή χώρα άνακουφίζεται χρηματικώς καί τό 
έμπόριον καί ή βιομηχανία προοδεύει, έξωτε- 
ρικώς ή φήμη της έδραιοΰται ώς χώρας πα- 
ρεχούσης δλας τάς ελπίδας προς έντιμον δρα- 
σιν εις τήν ’Ανατολήν.

Τής δράσεως αυτής σήμερον περισσό
τερον ή άλλοτε έχομεν ανάγκην παντοΰ 
όπου υπάρχει 'Ελληνισμός. Τά ελληνικά κε
φάλαια δεν είνε ολίγα. 'Απλωνόμενα κα
ταλλήλως είς τήν Εύρωπαϊκήν Τουρκίαν θά 
συντελεσουν είς τόν οικονομικόν σύνδεσμον τοΰ 
έθνους δστις θά προσφέρη μεγίστας υπηρε
σίας είς τό ελληνικόν έμπόριον καί τήν βιο
μηχανίαν. Γνωρίζω δτι πλεϊστα κεφάλαια ελ
ληνικά είς τό εξωτερικόν αποτελούν τήν ρώμην 
ξένων τραπεζών. Μέ τούτο δεν θέλω νά εΐπω 
δτι χάνονται καί δτι δέν αυξάνουν -προς δφελος 
τών κατόχων των, αλλά μεθ’ δλα ταΰτα δέν 
συντελούν είς τήν εθνικήν πρόοδον. Είς τάς 
ξένας αύτάς τραπέζας δέν Ιργάζονται "Ελληνες 
υπάλληλοι, ούτε ύποβηθεΐται δι’ αυτών ή Ιλ- 
ληνική βιομηχανία. ’ Απεναντίας προβάλλονται 
μυρία δσα προσκόμματα είς τήν πρόοδον καί 
τήν έπικράτησιν τών 'Ελλήνων οί όποιοι άγω- 
νίζονται τόν καλόν άγώνα τής υπεροχής τής 
ελληνικής φυλής.

’ Εντός τής 'Ελλάδος είνε δύσκολον ν ’ άν- 
τιληφθή κανείς κατά πόσων εχθρών παλαίουν 
αί έλληνικαί τράπεζαι είς τό εξωτερικόν. 
’ Αλλ δταν μεταβή κανείς είς τάς χρηματαγο
ράς τής ’Ανατολής καί τής Αίγυπτου, τότε 
βλέπει πώς δίδονται αί οίκονομικαί μάχαι τών 
.ξένων εναντίον τών * Ελλήνων καί μέ πόσην 
δύναμιν καί ευστροφίαν πνεύματος άγωνίζον- 
ται τά ελληνικά κεφάλαια διά νά εξασφαλί
σουν τήν νίκην.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Ζ Η Τ Ο Υ Ν ΙΑ Τ Η Σ Σ Κ Ι Τ Σ Ο  Ν . Λ Υ Τ Ρ Α
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Ο Ελληνικός δυναστικός οίκος απλώνεται όλίγον 
κατ' ολίγον και άφοδ έρριζώθη καλά είς τόν τό

πον,τώρα πυκνώνεται διαρκώς καίτινάσσει γύρω βλα
στούς δυνατούς καί χυμώδεις. Ή  λεπτή καί^ιυωδης 
κατασκευή του βααιλέως Γεωργίου καί ό  εύρωστος 
δργανισμός τής βασιλίσοης Ό λ γ α ς  συνεδυάσθησαν είς 
ένα από έκείνους τούς Αρμονικούς συνδυασμούς είς 
τούς όποιους οί φυσιολόγοι Αποδίδουν τήν ευτυχίαν 
τών οικογενειών καί τών φυλών. Καί άφοδ έγιναν 
άφθονα καί γερά τά παιδιά τών δύω γονέων, αυξά
νονται τώρα εύρωστοι καί ύγιεΐς οί απόγονοι, καί πυ
κνώνεται τό φύλλωμα καί ή άνθησις τού ώραίου Ε λ 
ληνικού δυναστικού δένδρου. Ό  πρίγκηψ Γεώργιος 
αύτάς τάς ήμερος προσθέτει είς τήν εύλογημένην οι
κογένειαν μίαν ξένην νύμφην ή δποία θ ά  μας φέρη 
και αύτή μεθαύριον τά παιδιά της. Καί 6 πρίγκηψ 
Χριστόφορος βλέπει ήδη έρχομένην τήν σειράν του, 
καί ό πρίγκηψ Γεώργιος ό  υ ώ ς  τοδ Διαδόχου πλησιά
ζει όλονέν είς τήν ίδικήν του.

Καί αί χαραί εξακολουθούν είς τήν .Ελληνικήν αύ- 
λήν συχναί καί Αδιάσπαστοι. διαδεχόμενοι ή μία τήν 
άλλην. "Α ν  είναι άλήθεια ευτυχία διά τόν .-άνθρωπον 
αύτή ή συναίσθησις της έκπληρώσεως ενός προορι
σμού, τοδ μεγάλου προορισμού τής διαιωνίσεως τοδ 
είδους, όλίγοι άνθρωποι θ ά  ήμπορούν νά κυττάξουν 
τόσον ευχαριστημένοι τήν ζω ήν πού έπέρασαν, δσον ο 
δροσερώτατος αύτός πάππος ό  όποιος είς ήλικίαν Α
κόμη τελείας σωματικής καί διανοητικής καί ψυχικής 
Ακμής βλέπει γύρω του είκοσι πέντε ώραΐα βλαστά
ρια τοδ εύχύμου του κορμοΰ.

Τώ ρα πάλιν αί Ά θή ν α ι εορτάζουν ενα ήγεμονικόν 
γάμον, καί ό  λαός πού έπλασε τους πατριαρχικούς βα
σιλείς τών Μυκηνών καί τοδ Ά ρ γο υ ς, αισθάνεται τήν 
χαράν πού αίσθάνεται κάθε λαός έχων τό αίσθημα  
τής οίκογενείας βαθύ καί απρόσβλητον δσον ό Ε λ 
ληνικός.

***
Καί όμως δέν ήσαν πάντοτε τόσον εύχάριστα τά 

βασιλικά γεγονότα αύτοϋ τοδ είδους εις τάς ’Α θή 
νας. *Η Ε λλάς ή όποία έχει τώρα μίαν από τάς εύ- 
τυχεστέρας βασιλικάς οίκογενείας τής Ευρώπης, είχε 
πριν άκριβώς τήν δυστυχεστέραν. Καί ή πρώτη Ε λ 
ληνική ήγεμονική νύμφη ήλθεν είς τάς ’Αθήνας ύπό 
περιστάσεις πολύ διαφορετικάς.

Ό  Ό θ ω ν  έπειτα Από ένα περαστικόν έρωτα μέ 
τήν κόρην τοδ Ά ρμανσπεργ,— ή όποία έπειτα Από τό 
δνειρον Ινός βασιλικού γάμου κατέληξεν είς τήν 
πραγματικότητα συνδέσμου μέ ένα άπλούν διπλωμά
την τόν Κατακουζηνόν —  άπεφάσισε πλέον νά νυμφευ- 
9 ή. Καί τήν προμήθειαν τής νύμφης τήν άνέλαβαν 
προθύμως αί Δυνάμεις τών οποίων ή προθυμία ¿βά
ρυνε τότε Ιπαχθέστατα έπί τής Ελλάδος.

Περίεργον είναι δτι ό πρώτος "Ελλην βασιλεύς 
παρ’  δλίγον νά λάβη σύζυγον Γαλλίδα πριγκηπισσαν. 
Ό  έν Ά θή να ις πρεσβευτής τής Γαλλίας Ρουαν ένήρ- 
γει ύπέρ τής πριγκηπίσσης Κλημεντίνης κόρης τοδ 
Καρόλου Βουρβόνου. 'Η  πριγκίπισσα Κλημεντίνη έ- 
θεωρείτο μία τών ώραιοτέρων πριγκιπισσών τής Ευ
ρώπης, πολύ μορφωμένη, είχε δέ γνωρισθή μέ τόν 
”Ο θωνα είς τό ταξεΐόι τό όποιον είχε κόμη δ Βαυα- 
ρός πρίγκηψ είς τήν ’ Ιταλίαν μέ τήν μητέρα του, δταν 
ή το άκόμη νεανίας.

Ή  εΐδησις τής προτάσεως αυτής έθεσεν είς κίνη- 
σιν τό Ιν Ά θή να ις φιλελληνικόν κόμμα, ή  δέ ίν  Π α · 
ρισίοις μικρά έλληνική παροικία έκηρύχθη φανερά 
ύπέρ τοδ γάμου αύτοδ. ’Α λλά καί οί Βουρβόνοι φαί
νεται δτι έπεζήτουν τό συνοικέσιον, ή δέ νεαρά πριγ- 
κίπισσα τό έθεώρει πλέον τόσον βέβαιον ώστε ¿ζή 
τησε νά μάθη τήν ελληνικήν καί έπήρε μάλιστα διδά
σκαλον τόν Ιν Παρισίοις σπουδάζοντα "Ελληνα έκ 
Σαντορίνης Δεκιγάλλαν.

Ά λ λ α  ταυτοχρόνως μέ τήν Γαλλίαν είργάζετο καί 
ή Ρωσσία καί Ιπρότεινε τήν Μ  Δούκισσαν "Ολγαν 
κόρην τοδ αύτοκράτορος Νικολάου, διά τήν όποιαν 
εστάλη επίτηδες είς τάς Α θή ν α ς  ό  κόμης Στρογο- 
νώφ; διά νά κατορθώση συνεννοούμενος μέ τόν Κ α- 
τακαζην πρέσβυν τής Ρωσσίας είς τάς ’Αθήνας, νά 
Ιπιβάλονν τήν "Ολγαν είς τήν προτίμησιν τοδ 'Ο θω νος.

’Εν τούτοις καί τά δύω αύτά συνοικέσια άπέτυχαν. 
Ή  Μ . Δούκισσα Ό λ γ α  έφόβιζε τόν βασιλέα Λουδο
βίκον, πατέρα τοδ "Ο θω νος. ό όποιος έτρεμε μήπως ό 
υίός του παρασυρθή πρβς τήν "Ορθοδοξίαν. Ή  Γ αλ- 
λίς πριγκίπισσα τοδ έγεννοδσε φόβους άναλόγους. Ό  
Λουδοβίκος ήθελε νύμφην ή δποία πρό παντός νά 
είναι γερμανίς. Καί τά δύο συνοικέσια έγκατελείφθη- 
σαν. Δέν γνωρίζω τί άπέγινεν ή Μ . Δούκισσα Ό λ γ α . 
’Αλλά διά τήν πριγκίπισσαν Κλημεντίνην είναι γνω
στόν δτι άπέθανε Από τήν έπιδημίαν τοδ τύφου ή όποία 
έκαμε καταστροφάς είς τό Παρίσι κατά τό 1889 δη
λαδή τέσσαρα έτη μετά τήν ματαίωσιν τού συνοικε
σίου. Λέγουν δτι η Γαλλίς πριγκίπισσα είχεναίσθανθή  
ζωηρότατον αίσθημα πρός τόν Ό θ ω ν α  καί δτι ή 
Αποτυχία τού γάμου τήν ¿λύπησε τόσον ώστε ή υγεία 
της έκλονίσθη σπουδαίως καί παρεσκεύασε τό έδαφος 
είς τόν τύφον.

Ό  Λουδοβίκος εν τφ  μεταξύ άπεφάσισε ν ’  άνα- 
λάβη ό  ίδιος τήν έξεύρεσιν νύμφης διά τόν υίόν του. 
Κ αί άφού ήλθεν ό  ίδιος είς τήν Ε λλάδα διά νά μα- 
ταιώση τά σχέδια τών ένδιαφερομένων, άπεφασίσθη 
νά φύγη αύτός πρώτον, νά τόν άκολουθήση δέ όλί- 
γον άργότερα ό  "Ο θω ν διά ν’  άνταποδώση δήθεν 
τήν επίσκεψιν, τότε δέ νά γίνη ή εκλογή τής νύμφης. 
Ούδείς έν τφ  μεταξύ έμαθεν δτι έμελετάτο σύνοικέ- 
σιον, καί δ  "Ο θω ν  άναχωρών από τάς ’Αθήνας δέν 
ήσθάνθη τήν παραμικρόν ύποχρέωσιν νά γνωστοποί
ηση είς τήν Κυβέρνησίν του δτι πηγαίνει νά εδρη 
τήν μέλλουσαν βασίλισσαν τής Ε λλάδος.

«*«
Ό  Ό θ ω ν , Από εβδομάδων ήδη είς τήν Βαυαρίαν, 

δέν είχε γράψη κάν εις τήν Κυβέρνησίν του ούτε περί 
τής άφίξεώς του εκεί ούτε περί τών σχεδίων του. Ή  
Έλληνική Κυβέρνησις δέν ήξευρε πού εύρίσκεται ό 
βασιλεύς καί ¡τόνον Από καιρού είς καιρόν ταξειδιώ- 
ται "Ελληνες επιστρέφοντες άπό τήν Ευρώπην έδιδαν 
πληροφορίας δτι ό βασιλεύς εύρίσκεται είς τήν Βαυ
αρίαν πλησίον τοΰ πατρός του.

"Εξαφνα περί τά μέσα Νοεμβρίου επιστολή τού 
"Ο θωνος διέτασσε τήν γραμματείαν έπί τών έσωτερι- 
κών <-νά εύπρεπίση τά ανάκτορα διά τήν άφιξιν τής 
Βασιλίσσης* καί νά ένοικιάση τάς πέριξ οικοδομάς 
διά τήν Ακολουθίαν της. Ή  είδησις Ιπεσεν ώς βόμβα  
είς τάς ’Αθήνας καί οί ’Αθηναίοι έπεδόθησαν είς μαν
τικούς ύπολογισμούς διά νά εδρουν ποια ήτο ή νύμφη. 
Κ αί άγνωστον πώς, ύπετέθη κατ’  άρχάς ότι ο  "Ο θω ν
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ένυμφεύθη τήν νεαρόν πριγκίπισσαν Μαρίαν τής 
Βυρτεμβέργης, "ίσω ς είς τήν ύπόνοιαν ταύτην εδω- 
κεν άφορμήν τό γεγονός δτι ό  βασιλεύς έμεινεν έπί 
μίαν ¿βδομάδα είς τήν έξοχικήν επαυλιν τού πατρός 
της. είς τό Κλίξ.

Μ ετά ένα όλόκληρον μήνα αί έφημερίδες τής 18 
Δεκεμβρίου τού 1836 Ανήγγειλαν ξηρότατα, χωρίς 
καμμίαν λεπτομέρειαν, χωρίς νά δίδεται είς τήν εί- 
δησιν καμμία εξαιρετική σημασία, δτι «ό Βασιλεύς 
Ό θ ω ν  έτέλεσεν έν Ολδεμβούργφ τούς γάμους του 
μετά τής πριγκιπίσσης Μαρίας, τήν 7 ώραν τής 10 
Νοεμβρίου».

Καί οί βαθύτερα μελετήσαντες τήν Ιστορίαν τής 
πρώτης δυναστείας καί άκόμη καί εκείνοι πού έζη - 
σαν πολύ πλησίον των βασιλέων, δέν κατώρθωσαν 
ποτέ νά εξηγήσουν τήν μυστικότητα τοΰ βασιλικού 
γάμου. Αύτή η Έλληνική Κυβέρνησις δέν έλαβεν επί
σημον γνώσιν τοδ πράγματος καί λέγεται δτι τήν Αγ
γελίαν τήν ώφειλεν είς τούς σπουδάζοντας τότε είς 
τό Μονάχον νέους "Ελληνας. Καί τό σπουδαιότερον: 
ουτε αύτή ή ’ Αγγλική πρεσβεία τών ’Αθηνώ ν, ή 
δποία ένδιεφέρετο αμέσως, καί ή όποία είχεν ήδη 
κηρύξη φανερά τόν πόλεμον κατά τού "Ο θω νος, κα- 
τώρθωσε νά μάθη τίποτε πρίν.

Ά ργότερα δταν οί βασιλείς κατήρχοντο είς τήν 
Ε λλάδα, έγνώσθησαν μερικαί άσήμαντοι λεπτομέρειαι 
τού γάμου, οτι τό μυστήριον έτελέοθη εις τό παρεκ- 
κλήσιον τού Α γ ίο υ  Μαξιμιλιανού, χωρίς καμμίαν 
έπισημότητα, δτι οί νεόνυμφοι τάς πρώτας ήμέρας 
μετά τόν γάμοντάς έπέρασαν είς μίαν έξοχικήν έπαυ- 
λιν τού Όλδεμβούργου-καί μόλις τάς 6 Δεκεμβρίου 
έπέστρεψαν είς τό Μονάχον, δπου άκόμη έτηρήθη 
μυστικός ό  γάμος. Ο ί έκεϊ παρεπιδημούντες Έλληνες 
μόλις μετά τέσσαρας ή πέντε ήμέρας τό έμαθαν.

Ε βδομ άδες δύο ή τρεις έπέρασαν χωρίς καμμίαν 
εϊδησιν περί τού νέου βασιλικού ζεύγους καί μόλις 
τόν ’ Ιανουάριον άνηγγέλθη δτι ή νέα βασίλισσα έλα
βε τό δνομα ’Αμαλία καί δτι τά Ικ τοΰ γάμου τέκνά 
τά μεν άρρενα θ ά  είναι όρθόδοξα τά δέ θήλεα δια- 
μαρτυρόμενα. Ε πίσης ό  Καζαμίας τού 1837 είχε κα
τορθώση νά ξετρυπώση μερικάς πληροφορίας περί 
τής νύμφης. Ό  Ελληνικός λαός ειδοποιείτο δτι αΰτη 
ήτο κόρη τού Μ . Δουκός τοΰ Όλδεμβούργου Φρει
δερίκου Αύγουστου καί τής άποθανούσης πριγκιπίσ- 
σης Ά δελαΐδος, δτι Ιγεννήθη έν Όλδεμβούργ τήν 
27 Δεκεμβρίου 1818, δτι ή μήτηρ της κατήγετο έκ 
τοΰ Σουηδικού οίκου τών Βάζα καί δτι ή νέα βασί
λισσα τής Ε λλάδος ήτο «νεάνις χρηστοήθης καί πε
ρικαλλής». ***

Ό  ‘Ελληνικός λαός είς τόν όποιον ό  βασιλεύς του 
δέν κατεδέχθη καν ν’  άναγγείλη τούς γάμους του, δυ- 
σηρεστήθη κατά τοΰ Ό θ ω ν ο ς  άλλά δέν τού ¿κράτησε 
κακίαν. Καί δταν έγνώσθη οτι οί βασιλείς ήρχον.ο  
πλέον είς τάς Α θή ν α ς  ή πρωτεύουσα έτοιμάσθη νά 
τούς ύποδεχθή μέ δλην τήν θερμότητα λαού άφω- 
σιωμένου είς τόν θρόνον "Ε ω ς νά κτισθοΰν τ ’ Ανά
κτορα τών οποίων τόν θεμέλιον λίθον είχε θέση ό 
βασιλεύς Λουδοβίκος, ώς ανάκτορα θ ά  ¿χρησίμευαν 
ή οίκία Ά φθονίδου, είς τόν κήπον τού Κλαυθμώνος, 
ή καλλίτερα σχεδόν οίκία τής έποχής εκείνης.

*Η στοιχειώδης διακόσμησις ή όποία έπρεπε νά γί- 
νη διά τήν υποδοχήν άνετέθη είς τόν Βαυαρόν αρχι
τέκτονα Κλέτσε καί έργάτας Βαυαρούς καί "Ελληνας. 
Είς τήν οδόν Πειραιώς καί τήν όδόν Έ ρ μ ο υ  έτοπο-

θετήθησαν ίστοί μέ σημαίας καί δάφνας,1 πρό τής 
Α γία ς Είρήνης_ δέ έχαράχθη πλατεία ή δποία διεκο- 
σμήθη καί αύτή μέ δόφνας καί μυρσίνας Ή  Κυβέρ- 
νησις έμοίρασεν είς τάς οικίας τών δύο δρόμων ση
μαίας καί ό Κλέτσε έκαμε καί σχέδιον φωταγωγη- 
σεως τής Άκροπόλεως διά φανών έλαίου. Τ ά  βάσα
να τής Άκροπόλεως είχαν άρχίση άπό τότε. Δυστυ
χώς ή φωταγώγησις ¿πέτυχε διότι 6 πνέων σφοδρό
τατος τήν νύκτα άνεμος Ισβυνε τά φώτα μέ δλα τά 
προστατευτικά μέτρα τά όποία έσοφίσθη καί έλαβεν 
δ βαυαρός άρχιτέκτων.

Τήν 2  Φεβρουάριου κατέπλευσεν είς τδν Πειραιά 
ή ’Αγγλική φρεγάτα «Πότλανδ» φέρουσα τούς βασι
λείς. Ή  αστυνομία πληροφορηθείσα ή  —  δπερ πιθα- 
νώτερον —  ύποπτεύσασα δτι δυσηρεστημένοι τινές θά  
κατέβαινον είς _τόν Πειραιά διά ν’ άποδοκιμάσουν 
τους Βασιλείς, έλαβε τοιαύτα μέτρα, ώστε ή άποβί- 
βασις τών βασιλέων έγινεν ώ ς νά ήσαν οί δυστυχι
σμένοι έκείνοι άνθρωποι ύπό στρατιωτικήν συνοδείαν.

Ό τ ι  όμως οί φόβοι τών άρχών ήσαν μάλλον φαν
ταστικοί άποδεικνύει ή  θερμότηςτής υποδοχής, Ό λ η  
ή δδός Πειραιώς ήτο κατειλημμένη άπό πλήθη όχι 
μόνων ’Αθηναίων άλλά καί έπαρχιωτών οί οποίοι 
είχαν συρρεύση είς τήν πρωτεύουσαν διά νά ίδοΰν 
τήν νέαν βασίλισσαν. Καί δλοι αύτοί οί θεαταί, φορ
τωμένοι ανθη καί κλάδους ¿ζητωκραύγαζαν διαρκώς 
κ α θ ’ δλην τήν διέλευσιν τής βασιλικής πομπής. Ή  
βασίλισσα φέρουσα λευκόν μεταξωτόν ένδυμα καί πλα- 
τύτατον μαύρον πίλον μέ λευκά πτερά, εκάθητο εις 
ύψηλήν αμαξαν μέ τρεις βαθμίδας συρομένην ύπό τεσ
σάρων λευκών ίππτον. ’Αριστερά της έκάθητο ή κυρία 
έπί τών τιμών ή  Ά γγλ ίς  Ούέλς καί άπέναντι ό  ιδιαιτέ
ρως εύνοούμενος υπασπιστής τού βασιλέως Σκαρλάτος 
Σοδτσος Δεξιά τής βασιλικής άμάξης έβαινεν έφιππος 
δ βασιλεύς καί μετ’ αύτδν χρυσοστόλιστος ή βασιλική 
Ακολουθία καταπλήττουσα μέ τήν λάμψιν της τδν λαόν 
δ όποιος δέν ήτο συνηθισμένος είς αύτού τοΰ είδους 
τά θεάματα. Τήν πομπήν έκλειαν δύο —  τρεϊς άμα- 
ξαι φέρουσαι τό κατώτερον προσωπικόν τής αύλής, 
τάς γερμανίδας Θαλαμηπόλους καί μίαν ράπτριαν.

Ή  βασιλική πομπή άνήλθε τήν οδόν Πειραιώς καί 
Ισταμάτησεν ολίγον είς τόν Κεραμεικόν δπου αί μαθή- 
τριαι τού παρθεναγωγείου Χίλλ έψαλαν ύμνον είς 
τήν βασίλισσαν έπί στίχων τοΰ 1 Αλεξάνδρου Ρ . Ραγ- 
καβή καί μέ μουσικήν τού αρχιμουσικού τής Βαυαρι
κής μουσικής καί διδασκάλου τού "Ο θω νος Γερμανού 
Ά σ ε ρ . Τόν ύμνον αύτόν διασωθέντα είς Αρχοντικήν 
οίκίαν τής πόλεώς μας ήκουσα κάποτε έκτελεσθέντα 
χάριν περιεργείας, καί όμολογώ δτι σπανίως είς τήν 
ζοϊήν μου ήκουσα θλιβερώς. άνοστότερον μουσικόν 
κατασκεύασμα. Μετά τόν ύμνον ή  μαθήτρια Κλεοπά
τρα Λιδωρίκη Απήγγειλε ποίημα καί προσέφερε τε 
ράστιον Ανθοδέσμην έξ άνθέων ροδιάς είς τήν βασί
λισσαν ή  όποία ¿φίλησε τήν μικρόν ψιθυρίζουσα «εύ- 
χαριστώ» τήν μόνην ελληνικήν λέξιν τήν όποιαν ήξευρε 
τότε. ’Ολίγον παρά πάνω προσεφώνησε τήν βασί
λισσαν ή Αγγελική Λιανοσταφίδα, ή ζωηρά Ά θ η  · 
ναία αρχόντισσα, ή  όποία συχνά άναφέρεται είς 
τά κοινωνικά καί κοσμικά χρονικά τής πρώτης δυ
ναστείας.

Αύταί είναι αί πληροφορίαι αί όποίαι έσώθησαν 
μέχρις ήμών άπό τούς πρώτους βασιλικούς γάμους τής 
άναγεννηθείσης ‘ Ελλάδος, καί ύπ’  αύτάς τάς συνθή- 
κας Ιπάτησε τό έλληνικόν έδαφος ή  πρώτη ήγεμονική 
νύμφη.

Γ . Β . Τ Σ Ο Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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ΤΗΝΙΑ SKITCO Ν. ΛΓΤΡΑ

Ο  Γ Υ Ι Ο Σ  Τ Ο Υ  Ι Σ Κ Ι Ο Υ ·

Π Ρ Α Ξ Ι Σ  Γ ’. 

ΣΚΗΝΗ Α\
Σκηνοθεσία ή Ιδία. Τό σπίτι της Αΰγής καχάκειται 

έρείπια. 'Ηλιοβασίλεμα. "Εχει μεσολάβηση Ινας χρό
νος. Είς χήν άκρογιαλιά κάθεται ή Πηνελόπη μέ τόν 
Πέτρον, ό οποίος διορθώνει ένα παραγάδι

Πέτρος, Πηνελόπη.

π ε τ ρ ο ς  — Στο είπα, μητέρα. . . σήμερα δεν 
έχει· νάν του τό πής. Έ γώ  γιά νάν τόν θρέφω 
σά στραβό, αύτόνε καί την προκομμένη τη 
γυναίκα του, δεν πάει. "Υστερα, κι’ δ πατέ
ρας. . ' Τί είν’  αυτός, γιά πές μου, στο στερ
νό, πού κλώθει άπ’ τό πρωί στό βράδυ, σά 
νδναι δ κόσμος σκλάβος, να ζή αύτόνε μέ τό 
διχόνε του τόν ίδρωτα; Έ ; .  . .  Άντίς να κά* 
τση στην πάντα ’κείνος δ γέρος, πού στέκεται 
μες στα νερά μέ τήν ψυχή στό στόμα. . .  ή 
άφεντιά του δλημερίς βιολί καί χάϊδια μέ κείνη 
τή σαλιάρα καί βόλτες, βόλτες, στην Άνάληψι 
και στα χωράφια καί στ’  άμπέλια καί στα περ
βόλια. . .Σάν βρήκανε κουτούς . . [θυμωμενος|. 
Σήμερα θάν του τα πής, δέν έχει, έξω άπ’ τά 
δόντια ! . . .  Σκλάβος του ’γώ δέ γίνουμαι ! . . .  
[μόνος του]. Δέ φτάνει πού τόνε βλέπω και μου 
γυρίζει τήν καρδιά. . .[θυμωμένος]. Πώς τόνε 
βλέπω ! . . .

«Παναθήναια» 15 Νοεμβρίρου.

π η ν ε λ ο π η  — Παιδάκι μου, πώς νά τοΰ τό 
π ώ ; "Υστερα, μή δέν τώπε κι’ δ πατέρας σου. . . 
Είπε πώς κάτι πειά θ ’ άρχέψη νά κάνη. . .  
Είπε.

ιιετρος —  Είπε καί είπε ! . .  . “ Εχει τώρα 
μήνες πού μάς κυλάει !.  . . [θυμωμένος]. *Ά θέ- 
λη νά κάνη τά καπρίτσα του, ας τήν πάρη 
κι’ δς πάη δπου θέλει!. . . Μητέρα, τό πο
τήρι ξεχείλισε καί δέ χωράει πειό. . .  Ξέρεις 
εμένα πώς τά λόγια μου δέν τά πετάω χα
μένα !. . . Θά γίνη κανένα πανηγύρι! . . . "Ως 
τώρα σωπαίνω, [μόνος]. Έ γώ  τό ξέρω τό για
τ ί !. . .

π η ν ε λ ο π η  —  Κάνε, παιδάκι μου, λιγάκι 
’πομονή. .  . "Ολα τής τύχης είνε, τί νά κάνου
μ ε ; . . .

π ε τ ρ ο ς  — Λεν ξέρεις πώς τό θέλω νά κά
νη πώς λέει πάλε πώς δέν μπορεί ! . .  · μιά 
ώρα άρχήτερα άπό πάνω μου θέλω νάν τόνε 
βγάλω, γιατί δέν ξέρεις τί μάς σέρνει τό νησί.. .  
Γ ι’ αύτόνε καί γιά δαύτηνε άκόμα! Δυό 
ξωτικά! . . . Κοντεύουμε νά χάσουμε καί 
τό ψωμίμας I . . .  Καί στό κάτω κάτω, 
πέρασε ένας μήνας, περάσαν δυό, περά- 
σαν τρεις. Περσότερο άπό έξη μήνες δέ βα
στάν τά φίλα με καί φίλα με καί χαΐδευε με 
νά σέ χαϊδεύω !. . . [μονάχος]. Καί τί; Νά ξέ-
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ρης πώς! . .  . [σφίγγει τή γροθιά του καί τρίζει τά 
δόντια του]. “Αλλη δουλειά δέν κάνουνε άπ’ τό 
πρωί πού φέγγει δ θεός τή μέρα ώστε νά βου- 
τήση δ ήλιος στό γιαλό, παρά νά γλυκοκου- 
βεντιάζουνε καί νά φιλιούνται στόμα μέ στό
μα, κι’ άδιάντροπα άκόμη καί στό δρόμο! . . .  
Νά πάλε πού τούς είδε δ γυιός τοΰ καπετάν 
Στρατή— δλα τά βλέπει αυτός— καταμεσής 
τοΰ δρόμου και τώκανε στον καφφενέ κου
βέντα καί χάσκανε οί άργοί καί οί χαρτόφόροι, 
σ&ν πρόβεια κεφάλια, γιά νά ξεσπάνε δλα στή 
ράχι μου !. . .

π ν η ε λ ο π η  —  Παιδάκι μου, έχεις δίκηο, μά 
τί μπορούμε πειά νά κάνουμε. ’Αδερφός σου 
δέν είνε; Πώς νάν τοΰ πώ ή άμοιρη σήκω 
καί φύγε; Γιατί, παιδάκι μου, είσαι κακός; 
Αύτός ποτέ δέ σούπε μαύρα μάτια. “Ασε μέ 
τό καλό, μέ τό γλυκό, θάν τοΰ τά είπώ καί τά 
δικά σου τά παράπονα και θά τόν καταφέρω 
νά κινηθή κι’ αύτός λιγάκι γιά τό σπίτι νά 
σάς βοηθήση. . .

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  [γ ε λ α σ τ ό ς  πικρά].— ’ Εμένα νά βοη
θήση ; Νάν τοΰ είπης γιά τόν εαυτό του 
νά τηράξη, πού αύριο θά ξεφουρνίση κάνα 
παιδόπουλο καί θά τραβάη τά μαλλιά του. “Η 
λέέι πώς τδχουμε τοιμάση νά τοΰ τά θρέ
ψουμε κι’ δσα λυκόπουλα έχει σκοπό νά φτιά
ξη; . . .  Π φ ! . . . "Υστερα ’γώ είμαι κακός!
( μόνος ].*Ω, νδξερες ποιος είνε άπό τούς δυό 
μας ό κακός.. .

π η ν ε λ ο π η  —  Έ ! Παιδάκι μου, παράβλε- 
πε. . ."Ολα θάν τά βολέψουμε, μήν κάθεσαι καί 
σκάς, θάν τοΰ περάση ή φούρια. . . Δέν τόνε
ξέρουμε ; έχει καί χάρες.. . άδερφός σου είνε-
καί ’γώ μ’ δλα πού έχει καμωμένα κι’ έχει 
ξαφνιάση τό νησί, άπ’ τήν καρδιά μου δέν 
μπορώ νάν τόν ξεγράψω.. . Παράβλεπε, πι
στεύω στό Θεό ή παντρειά σέ γνώσι νάν τόνε 
φέρη. . ,

ΠΕΤΡΟΣ [ στενοχωρημένος ] —  *Α  ! ν ά  σθΰ
π ώ .  . ,δ ν  τόν  φ έρη , είτε καί μή, δ ς  τόνε κλεί-
σουνε ’κεΐ π ού  παγαίνουν  τούς τρελλούς! . . . 
Γ ιατί κι’ Ιμείς δέ  θ ά ν  τοΰ  κάνουμε καί τό  χα- 
τήρι ν ά  τρελλαθοΰ μ ε καί γ ιά  δ α ύ το ν ε !

π η ν ε λ ο π η  —  Σώπα, παιδάκι μου, τί έρ
χεται δ πατέρας σου, μήν τ’ άκούη καί πειό- 
τερο πικραίνεται.

π ε τ ρ ο ς  —-Ν αί' πές τούτα γιά δέν τά ξέ
ρει . .

ΣΚΗΝΗ Β ’.
Ο ί ανωτέρω καί Μάνθος 

Μ ΑΝΘΟΖ [έρχόμενος άπό πέρα. μ’  ένα καλάθι, τό

άφίνει καί κάθεται στό πεζούλι τής άκροθαλασσιάς 
κουρασμένος] —  “Ας πάη στήν δργή! Έξεθεώ- 
θηκα άπ’ τό π ρ ω ΐ ! . . . "Ηρθε 6 προκομμένος;

ΠΕΤΡΟΣ [πρός τήν μητέρα του], -— Μίλα του 
ντέ;.  . . Τόν βλέπεις πού πάει νά σβύση μέ
ραν τή μέρα. . .

π η ν ε λ ο π η  — Ό χ ι ! . . .  Κάπου δώ κοντά 
’ναι σεργιάνι μέ τή γυναίκα τ ο υ ! . . . — Τώρα 
θαρθη. . . δπου κι’ αν είνε.. .

μανθος. —  Σωστός άληπάσάς! . ή άφεν- 
τιά του. Τοΰ πληρώνουμε τό χαράτσι, βλέπεις... 
’Απ’ τήν ήμέρα πού κάη τό έρμόσπιτο καί 
τήν έβγαλε μέ τό πουκάμισο, τή νύχτα, δέ 
φτάνει πού διπλή ή μούρλια του καί ή παρα
ξενιά του τρίβεται στήν καμπούρα μας, μά 
χάνεται κΓ δλα άπό τά μάτια μας. Τή χάρι 
δέ μας κάνει ούτε νά κάτση νά φάη ’κείνο 
τό λίγο πού βρίσκεται.. .  Νά πής κι’ άπό 
δουλειά. . .  “Η τά βεζιλίκια, πού μέ πήρε πειά 
ντροπή τοΰ κόσμου. Ψαράς είμαι, δέ σοΰ λέω, 
μά τί θά πή ψαράς ή βασιληάς; Κουδούνια 
δέ θέλω σώ π α ! . .  . Είπε πώς κάτι πειά θ ’ 
άρχέψη νά κάνη. . .  Είπε.

π ε τ ρ ο ς ·  —  Αυτά τής κοπανάω άπ’ άρχή
τερα. . .  Νά τοΰ τά κοπανίση αύτή πού ξέρει 
και τή γλώσσα του, γιατί μέ μάς ούτε ένα 
λόγο ν’ άλλάξη δέν μπορεί χωρίς νά γίνουμε 
σκυλλιά άπ’ τό θυμό' ψέματα λέω, πατέρα;

π η ν ε λ ο π η  —  Τάπαμε, Μάνθο. . .  Κι’ έγώ 
δέν τό πιστεύω γιά νά κρατήση άκόμα ή δου
λειά. . .

Μ ά ν θ ο ς  [θυμωμένος] —  Σκέφτουμαι καμ- 
μιά φορά. . .  πώς δέν ήτανε καμμιά σφίξι νά 
’ρθή στον κόσμο. Τίποτες δέ χρειάζεται· και τό 
καλό δέν έχεις νάν τό περιμένης άπ’  αύτόνε' 
και τό κακό, τό κακό είν’ εύκαιρος γιά νάν τό 
κάνη .

ΠΗΝΕΛΟΠΗ —  Ό χι, Μάνθο μου, σάν τί έκα
με κακό; “Αν βγάλης τις παρεξενιές. . .αύτός 
δέν είνε πού γλύτωσε τόν καπετάν Λεφτέρη;. . .  
αύτός δέ γλύτωσε τήν, Αύγούλα; . . .  Ή  τήν 
ξέχασες τή βραδυά πού κάηκε τό μαυρόσπιτο 
σάν νάτανε άπό άχερα, καί γίνηκε κάρβουνο 
δ μακαρίτης δ Λεφτέρης; . .  . Νά, ’κεΐ μέσα τόν 
Ιβρήκανε. . . σάν κάρβουνο, μεγάλο κάρβου
ν ο ! . .  . Αύτός δέν τόν εγλύτωσε άπ’ τή θά
λασσα; κΓ αν πρόκανε, δέν θά τόν γλύτωνε κ’ 
άπ’ τή φωτιά ;. . .

π ε τ ρ ο ς — Χ ά ! χά! χάϊ.χά! χά. . . 
ΜΑΝΘΟΣ [κυττάζοντάς ιον παράξενα].— Τί έ- 

παθες ; γιατί γελφς ; . . .
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π ε τ ρ ο ς  —  Κάτι θυμήθηκα, ξέρετε τί θυμή
θηκα ; Θυμήθηκα τον καλόγερο πού πέρασε 
γιά «ζήτα» κι’ έκανε τον αγιο και δέν έφαε τά 
φασούλια μέ λάδι, πού τούδωσε ή μητέρα. 
"Ητανε άγιος άνθρωπος, δ φουκαράς! , . . Θυ
μόσαστε τδ βράδυ πού ’κοιμήθη, πού τον τσά
κωσα και μασούλαε ένα κομμάτι άπό παστό,... 
χ ά ! χά. χά. . .χά!

μανθος —  Μά δέ μου λες τί σχέσι έχει 
τώρα τό μπίξε μέ τό ρίζι;. . .τ ί ; μπας κι’ έχεις 
τραβηγμένα, γάιδαρε;

πετρος — Δέ βλέπεις, κάθε βράδυ Ιγώ δέν 
κάνω κι’ άλληνε δουλειά, [μόνος] Άκοΰς εκεί τούς 
γλύτωσε ! Θέ μου καί φύλαγε νά μην άνοίξω 
τό στόμα μου κι’ δ λάκκος άνοιξη και των 
δυό. . .

π η ν ε λ ο π η — Τί, δλο μουρμουρίζεις... 
πάψε πειά. . .νομίζεις πώς ή γκρίνια βγαίνει 
σέ καλό;. . .Κάμε δ,τι σ’  αρέσει στα στερνά' 
εγώ δέν ξέρω. . .

π ε τ ρ ο ς  —  Καί δέ  μου λέτε, την αφ εντιά  
του  θ ά  π ρ οσμ έν ου μ ε τ ώ ρ α  τρεις ά ν θ ρ ω π ο ι . . . 
δυ ό  γ έρ ο ι κ ι ’  ένας πεθαμ ένος α π ό  την πει 
ν α ; Δέ σ ώ ν ει τάχατες π ού  τού τό  κ ο υ β α λ ά μ ε ; . . .

Μ ΑΝ Θ Ο Σ [άνασηκωνόμενος], Τάχέις έτοιμα; ... 
Είμαι ξεθεωμένος, πάω νά μη σέ βλέπω. . . 
(τραβώντας κατά τό σπίτι του;. Άκομα, Θέ μου, 
νάν τού βάλης φώ τισι! . .Γ ιά τί κακό νά μέ 
παιδεύης τάχα, πού στα γεραματά μου και στά 
νειάτα μου κατάρα μοΰ τον έστειλες;. . . [ πρός 
τούς άλλους]. Ά μ ’ κουνηθήτε, ντέ. 1 μπαίνει στό 
σπίτι του!.

ΠΕΤΡΟΣ ~  Δόξα σοι δ θεός! [παίρνοντας τό 
παραγάδι] έφταξα !. . .

ΠΗΝΕΛΟΠΗ I Ιδιαιτέρως πρός τόν Π έτρο). —  
Μην τά πολυλές, περσότερο τόν κάνεις νά πι
κραίνεται. . .

ΠΕΤΡΟΣ [καθώς μπαίνουν κι’ οί δυό στό σπίτι 
τους). — Κι’ Ιγώ τοΰ φταίω δηλαδή; ’Αντίς 
Ικείνος νάχη την κατάρα του, κοντεύω ’γ ώ !. . .

Ό λ ο ι  μπαίνουν στό σπίτι τους.

ΣΚΗΝΗ Γ\
Βάγγος καί Αύγούλα.

Φαίνονται άπό μακρυά αγκαλιασμένοι νά περπατούν. 
Ιΐρατοΰνε κι’ οί δυό στά  χέρια τους α π 'ένα  κλαρί μ' 
άσπρα λουλούδια. Κλαρί αγράμπελης. Προχωρούν 
πάντοτε πρός τό πεζούλι κουβεντιάζοντας.

β αγγο ς  ΙφιλεΙ τήν Αύγούλα], —  Ενός χρό
νου μεθύσι, μεθύσι καί δνειρο, σαν των μα
τιών σου τό* μεθύση καί σαν τής ομορφιάς 
σου τώνειρο ! . . .  Κάθισε νά μάς χαιδέψη δ

μπάτης καί τούς δύο. Ό π ω ς  εσύ μέ τ’ άπαλά τά 
χέρια σου έμενα. . δπως τά μαλιά σου τά με
ταξωτά, έτσι τού άέρα τά μακρυά μαλλιά, χαϊ
δεύουνε. . .

ατγοτλα [τόνφιλεΓ. — Ό ,τιπ ή ς . . .καλέμου 
έσυ. . . [κάθονται άπάνω στό πεζούλι].

Β Α Γ Γ Ο Σ  [ βάνει τό κεφάλι του στά γόνατά της ]. 
— Πες μου τό παραμύθι, αγάπη μου, τό πα
ραμύθι τό παληό, δποϋ μοΰ τόε,ιπες τήν άλλη 
μέρα πού έγειρα στήν άσπρορόδινη άγκαλιά 
σου κι’  έκλαψα σδν παιδί! . .πές μου τό πα
ραμύθι τό παληό πού τώλεγε τής μάνας σου 
ή μάνα,. . .τό στοιχειό, δ δράκοντας, πού στή 
ζωή του ποτέ δέν έκοιμήθηκε ποτέ. . .όποΰ τά 
μάτια του —  τά άναμμένα κάρβουνα — τής 
άγρυπνιάς καί τής ψυχής του εφλόγιζαν οί φλό
γες! . .  . πές μου, πώς ή μάγισσα μέ τό φίλτρο, 
τό δυνατό τό φίλτρο, τόν άποκοίμισε και μ’ 
ένα μαχαιράκι, χρυσό ένα μαχαιράκι, τοΰ πήρε 
τό κεφάλι!. . πές μου τ ο . . .

α υ γ ο ι  λ α — Τί τό θυμάσαι πάντα αυτό τό 
παραμύθι;. . .

β α γ γ ο ς  — Μ’ άρέσει δπως κοιμήθηκε γιά 
πάντα δ δράκοντας! . . . πές μου το καί 
χάϊδεψέ με- μ’ αρέσει σά μικρό παιδί νά 
μέ χαϊδεύης· στήν αγκαλιά σου διπλή ναι ή 
χάρι. Γυναίκα είσαι' καί δχι μονάχα ή αγκα
λιά σου τά μάγια κλεΐ τοΰ έρωτα γιά μένα, 
μά κάποια άγάπη σάν τής μητέρας ακόμη. 
Μάνας καί γυναίκας άγάπη. Πές μου τό παρα
μύθι, Αύγούλα, γυναίκα μ ου !. . .

Α ΤΓΟ ΤΛΑ  [τόν χαϊδεύει. ’Αρχίζει κάποια 
άπαλή άνάκρονσις άπαλή πού μόλις ακούεται . — 
"Ητανε μια φορά δ δράκοντας, άρχοντας τοΰ 
κόσμου, άφέντης καί τής κάτου Γ ής. . .

β ά γ γ ο ς  [μελαγχολικά]. —  ’Αφέντης καί τής 
κάτου Γής ! . . .

α τ γ ο τ λ α  —  Μες τό παλάτι του, τό σμα
ραγδένιο τό παλάτι του, Ιδούλευαν παρθένες 
μέ χρυσά μαλλιά καί μέ γαλάζια μάτια. Παρ
θένες χίλιες. . .

β α γ γ ο ς  ;μελαγχολικά]. — Παρθένες μέ γα
λάζια μάτια καί χρυσά μαλλιά!. .

α τ γ ο τ λ α  —  Μιάν έφιλοΰσε τήν ήμέρα, καί 
το φιλί του θάνατος !. . .

Β Α ΓΓΟ Σ [σκεπτικός] —  Καί τό φιλί του
θάνατος! . .  .

α τ γ ο τ λ α  —  Καί στά κρουσταλλένια τά κα
τώγια πύργους είχανε στήση τά παρθενικά 
τά κόκκαλα ! . . .  Κι’ ήρθε ή άράδα τής Καλό
τυχης μέ τά μαλλιά σάν ήλιο!. . καί τήν 
κλαίνε νειοί, καί τήνε κλαΐνε παλληκάρια, καί
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τήν κλαίει ούλος δ κόσμος κι ή κάτω γής ακό
μα! Καί τήν κλαίει καί τάσπρο βασιλόπουλο 
μέ τ’ άσπρο τ’ άτι καί τό κοφτερό σπαθί καί 
τή ματιά τήν κοφτερή σάν τό σπαθί!

β α γ γ ο ς  — Καί τή ματιά τήν κοφτερή σάν 
τό σπαθί.

α τ γ ο τ λ α  — Καί μαυροφορεμένο πάει στή 
μάϊσσαπού κατεβάζει τ’  άστρα και τό φεγγάρι 
καί μιλεΐ κρυφά στον ήλιο, καί τό βοτάνι τής 
ζωής καί τής άγάπης,καί τοΰ θανάτου τό βοτάνι, 
κρατεί στά χέρια της. Τό μαυροφορεμένο τό 
βασιλόπουλο στή μάϊσσα τραβάει. Δόσε μου 
ούλα τά φλουριά καί ούλα τά διαμάντια, τ’ άτι 
τ’ άνεχτίμητο καί τήν κορώνα μέ τ’ άστρα τών 
διαμανιικών καί ούλα, καί κράτα τή ζωή σου 
καί τήν Καλότυχη. Αύτήνε στή χαρίζω ! .  . . 
Κι' είπε τό βασιλόπουλο. Κρατάω τή ζωή μου 
καί τήν άγάπη μου' καί πάρτα τ’ άλλα. Κ ’ 
Ικράτησε μονάχα τή ζωή ! .  . .

β ά γ γ ο ς  — Μονάχα τή ζωή! Τό πειό τρανό 
εκράτησε. Ή  μάγισσα, τή ζωή του αν τοΰ γύ
ρευε, δ δράκοντας θά ζοΰσε άκόμα! χα! χα!χα!χα!

α τ γ ο τ λ α  — Κι’ ή μάγισσα έκίνησε καί πήγε. 
Βρήκε τό δράκοντα. Τή φίλησε, μά ιό φιλί του, 
ζωή τής μάγισσας! Καί τήν Ικέρασε τό άλικο κρασί 
καί κείνη κάποιο φίλτρο. Καί τά μάτια του—τά 
δυό' τα στρογγυλά τά κάρβουνα τά φλογισμένα 
Ισβύσανε κι’ δ ΰπνος τά λέπια του, σαν κερα- 
μύδια πράσινα γυαλιστερά, δ ύπνος τά παρά- 
λυσε. Κι’ δ δράκοντας κοιμήθηκε!

β ά γ γ ο ς  —  Κι’ δ δράκοντας κοιμήθηκε! Κοι- 
μήθηκεν δ δράκοντας!. . .

α τ γ ο τ λ α  —  Μέ τό χρυσό τό μαχαιράκι ή 
μάγισσα τοΰ πήρε τή ζωή καί τό κεφάλι του - 
κοψε καί δέν έσταξε αίμα ούτε μιά σταλαγ
ματιά. . .

β α γ γ ο ς  — Αίμα δέν έσταξε σταλαγματιά. . . 
α τ γ ο τ λ α  —  Καί τό βράδυ, στήν αγκαλιά 

τοΰ βασιλόπουλου ή Καλότυχη εκλαιγε τήν 
άγάπη καί τή φτώχια της. Κι’ είπε τό άσπρο 
βασιλόπουλο: Βασίλειό μου καί πλούτη εσύ. 
Καί ή άγάπη μας, ζω ή !. . .

β α γ γ ο ς  — Βασίλειό μου καί πλούτη Ιού, 
Αύγούλα, καί ή άγάπη μας, άτέλειωτη ζω ή !. . . 

παύει ή ύπόκρουσις

α τ γ ο τ λ α  — Νά πού τό χατήρι σου έκαμα 
καί στόειπα, τό π α ραμ ύ θ ι!...

β α γ γ ο ς  ,τήνφιλεϊ' —  Ή  μάγισσα εσ ύ !. . . 
Δέν ξέρω ή ζωή χωρίς εσέ τί θάτανε!. . . "Ολα, 
δλα άδιάφορα ή κακά γιά μένα, δ λ α !. . .  Ή  
μοίρα μου, κι’ δ ίσκιος μου βαρύς. Ό λ ο  τό

νησί, δλος δ κόσμος μέ τά σπαθιά, κάτω άπό 
τά χαμηλωμένα τά βλέφαρα μέ πλήγωνεν Ιμέ- 
να ! Ό  φόβος τους, πώς κ’ είμαι κάτι ξεχωριστό 
μες τό νησί, τούς κράταγε μακρυά. . . Φαρμάκι 
στή γλώσσα, φαρμάκι στήν ψυχή, γιά. μένα 
κράταγεν δ κόσμος. Φειδιών φωλιές τά στό
ματά τους καί τά λόγια τους δχιές!. . .  Πριν νά 
μέ ξέρουν, πριν νά μέ φτάσουνε, δχτροί μου 
εΐτανε, καί ’γώ φίλος μέ τά λουλούδια. .  . Κι’ 
ήσουνα σύ γιά μένα, ενα λουλούδι μέσα στό 
νησί. . .

α τ γ ο τ λ α  [τόν φιλεί, — Καλέ μ ο υ ! . . . χρυ
σέ μου άντρα!. . .

ΒΑΓΓΟΣ [αγκαλιάζοντας την] -  Ά π Ο  μικρή 
δέν ήσουνα άλλο, παρά ένα χρώμα, πού τά 
μάτια μου μπορούσα, δίχως κούρασι, νά άνα- 
πάψω. Δέν ήσουνα, παρά μιά ήλιου άχτίνα 
μέσα στήν Ιρημιά, πού μ’ έζωνε. . . Θυμώμουν 
πάντα, σάν πληγωμένος έμενα άπ’ τά βαρειά 
καί τ' άσκημα κι’ άπρεπα λόγια τοΰ νησιού, 
κι’ άπ’ τά παιγνίδια μοναχός σάν έφευγα βα
λαντωμένος, άπό μικρός, θυμώμουν πώς ερχό
μουνα τής άσπρης τής ποδιάς σου νά άντι- 
κρύσω τήν ειρήνη. Μοΰ γέλαγες καί μοΰ μι
λούσες μονάχα εσύ, καί στό παιγνίδι ή κατα
δεχτική ήσουνα σύ. Καί ήσουνα σάν χάϊδι, 
στες σπρωξιές δποΰ μέ φίλευαν οί άλλοι, κι’ 
ήσουνα σύ παρηγοριά στήν παιδιάστικη μου 
τή δυστυχία.

α τ γ ο τ λ α  —  Μά γιατί άπόψε θέλεις επίμονα 
νάν τά θυμάσαι τά παληά; Γιατί;. . .

β α γ γ ο ς —  Γιατ’ ένα χρόνον ονειρεύομαι... 
καί θέλω νάν τά λέω, νά μέ βοηθήίνε τά πα- 
ληα σά μάρτυρες, πώς είνε άλήθεια οί σημερ- 
νές, οί αγκαλιές καί τά φιλιά. . . Μ ’ αρέσει τά 
περασμένα νά θυμούμαι . . "Υστερα σάν με,· 
γάλωσες. . .

Βγαίνει αργά άπ’  τό βουνό τό φεγγάρι όλοστρόγγυλο 
καί κόκκινο

Φεγγάρι, νηό φεγγάρι καί ’ματωμένο ! ,πρός τήν 
Αύγούλαν] Μοΰ θυμίζει τήν περασμένη θλίψι μου, 
τό ματωμένο φεγγάρι . . Ό μ ω ς σήμερα δέν 
είμαι ευτυχισμένος; .  . . Γιά πές μου; έχω νειά
τα, ζωή, ψυχή πλατειά κι’ άγάπη και μιά γυ
ναίκα ωσάν κι’ εσέ, κι’ άνεχόρταγη ή ψυχή 
μου τί άλλο θενά γύρευε;. . . γιά πές μ ου ;.. .  
[σηκώνεται όρθιος].

α Υ Γ Ο τ λ α —  ’Αγαπημένε μου, τόν ίδιο τόν 
εαυτό σου ρώτα. . .

ΒΑΓΓΟΣ [θλιμμένος] — Είνε καΐκάτι άλλο, άλ-
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λοίμονο! Μου τό θυμίζει το θλιβερό απο
ψινό φεγγάρι!. . .

α τ ρ ο τ λ α  —  Τί άλλο θέλεις;...
Β λ Γ Γ Ο Σ  [θλιμμένος καί μοναχός] — Τί μ ου θ υ 

μίζεις, φεγγάρι;. . . [σιωπούν καί οί δύο γιά λίγες 
στιγμές] “Υστερα μεγάλωσες, σέ κέρδισεν εσένα 
τό νησί. Τό σπίτι, τό καράβι, κι’ 5 πατέρας 
σ ο υ . . .

Α Υ Γ Ο Υ Λ Α  [Αναστενάζοντας’] Κι’ δ  πατέρας! 
“Αγια τά χώματα που κοίτεται! . . . [ κάποιος 
άέρας φυσάει δυνατός άπ' τά χαλάσματα. Ή  Αύγούλα 
σάν νά ξαφνιάζεται’ στρέφει πρός τά χαλάσματα. Ό  
Βάγγος κυττάζει προσεχτικά πρός τά έκεϊ. ΊI Αύγούλα 
σιγά]. "Ακου- σηκώθηκεν άέρας. Πάμε στό 
σπίτι!. . .

Β Α Γ Γ Ο Σ  [ξαφνισμένος] όχι- γιά στάσου! [τής 
πιάνει καί τά δυό τά χέρια] "Επειτα [καθ’ έαυτόν] 
Για ποιόνε μυρολόΐ έοτήσανε οί άνεμοι;. . 
[ταραγμένος καί ώσάν άφηρη μένος] 'Αρχισες, λοι
πόν, και σύ γιά μένα, κρατώντας μοναχά μι
κρήν ένθΰμησιν άπ’ τά παληά, άρχισες τά ίδια 
τά καμώματα μέ τό νησί. . .

α υ γ ο υ λ α  —  Σ έ  π α ρ α γ νώ ριζα - τ ά  μ άτια  μου 
δεν τάφ ινα ν  ν ά  ίδοΰ νε τήν άγάπη  σου  και 
τήν κ α ρ δ ιά  σου. . .

Β α γ γ ο ς  —  Κι’ άλήθεια, χρόνια ολόκληρα πι
κρή ζωή. Και μοναχά ή ελπίδα, μιά μεγάλη 
Ιλπίδα,ποΰ έφεγγε. Μά ξέρω καλά πώς μέσα μου 
δεν έλαμψε ή Ιλπίδα παρά γιά νά μοΰ δείξη 
πειό βαθύ τό πρωτητερινό σκοτάδι. . .  "Ομως 
μιά έλπίδα σάν φώς πού φέγγει άλαργινά στό 
δρόμο μου μέ τράβαγεν άλλοιώς . . (θλιβερά] 
δεν είχα παρά νά κόψω τήν κλωστή, γιατί ουτε 
μιάν ώρα δέ θάθελα νά σέρνω τό κορμί μου 
σά σάλιαγκας στή στέρνα. . . τό ξέρω πώς τό 
σκοτάδι τήν προσμένει κι’ αύτή,καί τήν άλυσ- 
σιδίτσα πού μέ κρατεί, κάποιο ψαλλίδι, χρυσό 
ψαλλίδι, σάν τής μάγισσας!. . .

α υ γ ο υ λ α  —  Γιατί μοΰ λές λόγια πικρά 
άπόψε;[τόν φιλεΐ] δέ θέλεις νά μοΰ πής τί έχεις · 

Β α γ γ ο ς  [μέ τόνον θλιβερόν) Φυσάει κάποιος 
άέρας καί τό φεγγάρι αΐμα στάζει,! [άπό τά χαλά
σματα ακούεται ή φωνή μιβς κουκουβάγιας]" Ακου I... 
"Ακου ! .  . . δέν εινε θρήνος; Κάποιονε κλαΐνε 
στά χαλάσματα!, .κάποιονε κλαΐνε!. . . [μόνος] 
ώ, άέρα πού ανοίγεις τά μεσάνυχτα τις διπλο- 
αμπαρωμένες τίς πόρτες!

α υ γ ο υ λ α  [τρομαγμένη]. — Μ ά  πές μου, χρυ
σέ μου, τί έχεις κι’  ¿κιτρίνισες;

Β Α Γ Γ Ο Σ  —  Έ γώ ; (γελάει βιάζοντας τόν έαυ
τόν ταυ]. Έ γώ, έγ ώ ; . .τί θές, τί θές γιά νά- 
χω ;. . . [ή κουκουβάγια άκούγεται καί πάλι]. 

"Ακου! άκου! . . ,

Α Υ Γ Ο Υ Λ Α  [πρός τά χαλάσματα]. —  Τό κεφάλι 
σου νά φφς! . . [πρός τόν Βάγγον). Μά τί έχεις;

β α γγο ς  —  Τίποτα. . .Θέλω, θέλω [μέ περί* 
πάθεια] δληνε νά σέ κατέχω ! Έ λα νά σ ’ 
άγκαλιάσω δώ, τά χέρια σου νά φιλήσω, έλα 
νά σ ’ άγκαλιάσω, νά μέ κυττάς κατάματα, καί 
ή ματιά μου είς τά βάθη σου νά φτάνη- έλα 
νά σ’ άγκαλιάσω, όχι μονάχα τό κορμί σου, καί 
τήν ψυχή σου ν’ άγκαλιάσω· έλα γιατί άπό 
ψε περσότερο σάν όνειρο μοΰ φαίνεσαι! . .  . 
Σ ’ έπόθησα άπ’  τά μικρά μου τά χρόνια, γυ
ναίκα, έγώ σέ πόθησα, καί χρόνια, χρόνια νά 
σ’ απαντήσω αδύνατο· νά, δπως τοΰτο τό φεγ
γάρι δέν άπαντάει ποτές του τόν ήλιο, πού 
βουτάει στή θάλασσα, σάν ’κείνο βγαίνει. . 
Έ λα  γιατί τό φώς πού φέγγεις άκόμα μέσα 
μου, άπ’ τά χαλάσματα δ δυνατός άέρας πα
σχίζει νάν τό σβύση !. . .

α υ γ ο υ λ α  [άγκαλιάζοντάς τον!.— Είσαι δ μο
ναχός στόν κόσμο, πούχω. Μή μέ πικραίνης 
μέ τά λυπητερά τά λόγια σου, πού σάν καμ
πάνα πού άργοχτυπάει θλιβερή, μοΰ μοιά
ζουν . . . Τί έχεις, άγάπη μου, καλέ μου, τί 
έχεις σύ ; . . .  [ή κουκουβάγια άκούγεται πάλι].

β α γ γ ο ς  [σιγά - σιγά]. Φοβάμαι !.  . . Δέν τώ· 
πα, άλλη φορά δέν τώπα. Τώπα απόψε! . . 
[σιγώτερα]. Φοβάμαι! . . . [κυττάει πρός τά χαλά
σματα].

α υ γ ο υ λ α  — Σέ καλό σ ο υ ! . . .  Έσύ, εσύ 
φοβάσαι, έσύ πού μέσα στή φωτιά έπάτησες 
και άπ’ τά δόντια τοΰ χάρου μοΰ χάρισες ζωή 
κι” άγάπη;. . . Έσύ φοβάσαι, πού στά κύματα 
παλαίβοντας, καί στά δυνατά σου χέρια κρα
τώντας τόν πατέρα μου τόν γλύτωσες; . . . 
[ό Βάγγος τ' ακούει φρικιών]. Γιά πές μου, τί φο
βάσαι;. . .εδώ πέρα τί φοβάσαι; Μέ κάνεις ν’ 
άνατριχιάζω απόψε μέ τά λόγια σου. . .

β α γ γ ο ς  — Φοβάμαι τό μπόϊ τό μικρό, τών 
ταπεινών άνθρώπων· κι’ είνε νάν τό φοβάμαι 
έ γ ώ ! . . . Φοβάμαι εσένα τήν ϊδια ! . . .  Γιατί 
χρειάστη 0 πόλεμος γιά ν’ άποχτήσω τ’ ώμορ- 
φο, τό πανώρηο σου κορμί’ καί τώρα, τώρα, 
είμαι τρελλός γιά τήν ψυχή σου, πού άλλοί- 
μονο τής τρανής άγάπης, σ’ ένα χρόνο, δέν 
ένοιωσε άκόμα τήν ανατριχίλα, [δ άέρας φυσάει]. 
Ζητάω, γυναίκα, νά σοΰ ξυπνήσω μιάν άλλη 
μέσα σου άγάπη, τήν πειό μεγάλη. Ά ν  καίη 
τό κορμί σου έρωτικά, σάν μέ ζυγώνη, ακόμη 
ή ψυχή σου δέ λαμπάδιασε! [άκούγεται πάλι ό άέ
ρας ! ] Ά κ ο υ ! ή άπόψε,. . .  ή τήν κλωστή τήν 
κόβω !. . .

α υ γ ο υ λ α  [φοβισμένη], —  Δέ σέ καταλαβαί
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ν ω . . . γιατί θέλεις νά μέ πικραίνης; θέλεις άλλο 
απ’ δσο σ ’ ά γ α π ώ ;.. . Δέ σ ’ άγαπώ μονάχα 
σάν άντρα μου, μ’ άκόμα, γιατί σάν απ’ τόν τά
φον νά μ’  άνάστησες. . . Στήν άγκαλιά σου μ’ 
¿κατέβασες μέσα απ’ τίς φωτιές, κι’ ούλ,ο έθά- 
μαξε στ’ άλήθεια τό νησί τό πώς γλυτώσαμε 
κι’ οί δυό. . .Π ώς νά ξεχάσω αύτό καί τήν 
άγάπη σου πού έπιάστηκε άπό μέσα γερά — 
καθώς μοΰ τόειπες — σάν τόν κισσό παντοτει- 
νή, τόν κισσό τοΰ μικρού παραθυριοΰ, πού 
κάηκε.. .καί δέν ύπάρχει πειά . .

β α γ γ ο ς  — Άκου, τό παραθύρι πού δέν 
ύπάρχει πειά. "Ησουνα δεμένη καί περήφα
νη. Ή  φωνή μου δέ σ’ έφτανε. Καί δέν ¿λύ
γιζες. [λαλεϊ ή κουκουβάγια'.. Ακου. . . καποι- 
ονε κλαίει, κλαίει τόν πατέρα σου, πού είμαι 
εγώ φονιάς του! . .  . Δέν μπορώ, μέ βαρένει 
τό ψέμα ένα χρόνο, μολύβι στήν ψυχή μου. 
Έ γώ  τό σπίτι σας στίς φλόγες, στή φωτιά πα- 
ράδωσα !. . . ’ Εγώ, στίς φλόγες τής άγάπης μου 
παράδωσα τό σπίτι σας καί στό θυμό μου τό 
καράβι σας! Θυμάσαι πώς τόειπες. Άντρα 
δέν παίρνω ένα . . . Καί ’γώ, έγω σοΰ τό- 
ειπα: Έ χω  στήν άγάπη μου κάτι άπό τό άτέ- 
λειωτο μάκρος τοΰ πελάγου! . . .  Τό ξέχασες 
πώς είμαι δ γυιός τοΰ "Ισκιου έγώ ! [ό άέρας 
φυσάει]. Ά κ ο υ !. . .είνε ό άέρας π ’ άνοίγειτίς 
διπλοαμπαρωμένες τίς πόρτες τά μεσάνυχτα!... 
“Ολα, δλο τάκαψα, καί τά σύντριψα θυσία, 
τάξιμο τοΰ θεοϋ μου, πού είνε ή άγάπη 
σου!. . .

ΑϊΤΟΥΛΑ (υποχωρούσα μέ τρόμον] —  Γυιε τοΰ 
Ίσκιου, φονιά, στά νύχια σου πώς έπεσα, 
γυιέ τοΰ "Ισκιου, καλά σοΰ τά φωνάζει τό νησί, 

■ μιά ζωή μονάχα σοΰ χρεωστάω, πάρτηνε, πνί
ξε με, μά μή μ’ άγγίξης πειά μ’ αύτά τά χέ
ρια πού τάκαμες σκεπάρνια νεκροθάφτη . .  . 
(γυρίζοντας πρός τά χαλάσματα] Πατέρα! πατέρα!..

ΒΑΓΓΟΣ (απογοητευμένος, σνντριμμένος] — Κλά- 
ψε τούς πεθαμένους, γυναίκα! Τώρα σέ χάνω 
μιά γιά πάντα!. . . ”Ω, τήν άγάπη, τή βαθειάν 
άγάπη, τήν άληθινή δέ θάν τηνε χωρέσης στά 
μικρά τά στήθια σου, γυναΐκα ποτέ, π οτέ !.. .  
Τί κι’ αν τ’ άσπρο τό κορμί σου, τό φιλντισέ
νιο, ένοιωσε τίς φωτιές τοΰ ταπεινόν τοΰ πό
θου ; Τό κορμί μιάς γυναικός μονάχα δέ θάν 
τώθελα ποτές μου, χωρίς καί τήν ψυχή. . .  
Νά, γιατί σούπα: ή απόψε, ή τήν κόβω τήν 
κλωστή. . . Άντίς ν' άνοιξης τήν άγκαλιά σου 
τετράδιπλη νά με χωρέση, άντί σάν τήν άγά
πη μου, πού σοΰ φανέρωσα άπόψε ’γώ τό πλά
τος, πλατειά ν’ άνοιξη ή άγκαλιά σου, γυρίζεις

καίκλαΐς τούς πεθαμένους, άφίνοντας τόν ζων
τανόν έμένα νά πεθαίνω ! . . .  Φονιάς έγώ, καί 
σύ φονιάς μιας άγάπης, μεγάλης σάν τή θά
λασσα καί σάν τόν ούρανό μεγάλης! . . .  [προ
χωρεί πρός αύτήν άναποφάσιστος].

Α Υ Γ Ο Υ Λ Α  |ύποχωρεΙ τρομαγμένη] —  Πίσω, 
πίσω, γυιέ τοΰ "Ισκιου, φάντασμα, δαίμονα, 
φονιά! . .  .

β α γ γ ο ς  [παθητικά] —  Έσκυψες στό γκρεμό 
—  γκρεμός είν’ ή άγάπη μου, — καί σκιάχτη- 
κες, σάνοιξα τήν ψυχή μου, τήν άγάπη μου. 
Φοβάσαι νάρθης καί σέ χάνω, κι’ δταν μέ 
χαΐδευες τί άξιζε σάν δέν τώξερες λιοντάρι πώς 
Ιχάϊδευες; . .  . Σέ χάνω. Μά δέν άξιζε μιάν 
όί μορφή γοργόνα τοΰ καραβιοΰ θεό του νάχη 
κανείς, χωρίς ψυχή γοργόνα!. . . Στόν κόσμο 
δ,τι αξίζει έκεΐνο καί πρίπει νά ζή· κι' αν ή 
άγάπη μας δέν άξιζε γιατί νά ζή σ η ;.. .

α τ γ ο υ λ α  [λυπητερά] — Στην άγκαλιά μου 
ένα φονιά εκράταγα καί φύλαγα τοΰ πατέρα 
μου τό σκληρό φονιά t . . .

Β α γ γ ο ς  — Πρίν σοΰ τό πώ, τά χείλια μου 
δέν έσταζαν τό αίμα τοΰ πατέρα σου καί τό 
θυμό μου γιά σένα γέλιο τόν είχα. . .  [κλαίγοντας]
Καί τώρα χωρίς άγάπη τείναι ή ζωή;. . . Ώ , 
τώξερα ! καμμιά ελπίδα- ένα δνειρο όπου ό 
ξυπνημός του στήν πόρταν είνε τοΰ θανάτου, 
ώ, γυναίκα Ιλυγμούς].

α υ γ ο υ λ α  — Φονιά, δέν ¿λογάριασες τά χρό- ,. 
νια του; Κι’ έξη ψυχές δέν ελυπήθης πού έκα- 
τάπιανε τά κύματα;

β α γ γ ο ς  —  “Οχι· γιά την άγάπη σου, γυ
ναίκα, τήν άγάπη σου πούναι δυνατό κρασί καί 
μεθάει.

α υ γ ο γ λ α — Δέν τήν καταλαβαίνω τήν άγά
πη σου καί τώρα πάω νάν τό φωνάξω στό 
νησί καί νάν τό διαλαλήσω!. . . Θεριό, στοι
χειό, ολάκερο ένα χρόνο στήν άγκαλιά μου κρά- 
ταγα, φονιά Ισένα. Μά έχει έννοια σου δ νό
μος στημένη έκεΐ τήν καρμανιόλα!. . .  [πηγαί
νει πρός τό σπίτι του. καί βροντάει τήν πόρτα] 
Πατέρα!, κύρ Μάνθο! Πέτρο!. . . τρεχάτε ’δώ, 
εδώ είν’ ό φονιάς!

Β Α Γ Γ Ο Σ  (μ* περιφρόνησι] —  "Ο φονιάς! . .
α υ γ ο υ λ α  —  Τρεχάτε, πρέπει νάν τό μάθη 

ούλο τό νησί, τί έθέριεψεν, ό γυιός τοΰ 
Ίσκιου!. . . Μ άνθο! Πέτρο!

ΣΚΗΝΗ Δ'.
Μάνθος, Πέτρος, Πηνελόπη καί οί άνωτέρω.
ΜΑΝΘΟΣ [ βγαίνοντας τρομαγμένος] —  Τί έχεις 

κι’ έτσι ξεφωνίζεις, τί Ιπάθετε;
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ΠΕΤΡΟΣ [ βγαίνοντας καί αύτός άμέσως) —  Τ ι  
είνε; τί τρέχει; '

ΠΗΝΕΛΟΠΗ [βγαίνοντας καί αύτή αμέσως] — Τ ί  
έπαθατε;

α τ γ ο γ λ λ — ’Ακουστέ. Αύτός . δείχνει τόν Βάγγο| 
«ύτός και τδ καράβι έπνιξε καί τό σπίτι καί 
τον πατέρα αύτός τον έκαψε, ό γυιός τοΰ 
Ίσκ ιου !. .

Μανθος —  Τί λές; Καί πώς τδ ξέρεις;. . .
Πηνελόπη — Μίλα λοιπδν, στρίγγλα;
α τ  γ ο υ λ α — Τώρα μοΰ τώπε! . . Μέ τδ 

ίδιο του τό στόμα. . .
ΜΑΝΘΟΣ [κατάπληκτος καί φοβισμένος — Μέ- 

γας είσαι. Κύριε. Μοίρα κακή, τί έφύλαγες στδν 
πάτο τοΰ ποτηριού για μένα!

ΠΕΤΡΟΣ [κατάπληκτος καί μονολογών] — Καί 
το σπίτιϊ [πρός τόν πατέρα του] Σταδήτε! Ειν’ 
άλήθεια! Καί μένα μοΰ τόειπε! Δέν ήθελα 
νά σάς τό ’πώ γιατί φοβόμουνα μή σάς πεθά- 
νΙ1 ή πίκρα μιάς τέτοιας συφοράς!. . .

πηνελοπη — Πώς τώκαμε; γιατί;
ΠΕΤΡΟ Σ —  Γιά την άγάπη της, τήν άγάπη 

αύτηνής Ιδ ώ !... . Καί γιατ’ είνε φυσικός φο
νιάς δ γυιός τοΰ Ίσκιου, τής κακής ώρας τό 
γέννημα !. . .

. ’Ακούγονται πολύ μάκρυνες καμπάνες. Κανείς δέν 
τις ακούει Ιξόν άπό τό Βάγγο.

ΒΑγ γ ΟΣ [άνεβαίνοντα; στό βράχο]. — Να), γιά

τήν άγάπη της . . . ¡ακούει τις καμπάνες]. “Ω, ή 
άγάπη της !.  . .

π ε τ ρ ο ς  —  Τήν υπομονή μου έχασα, σκυλ- 
λί ! . . . ¡βγάζει Ινακουμπούρι οίάλλοιτόνε πιάνουν]. 
“Ατιμε, ένα χρόνο, ένα χρόνο σέ ύπομόνεψα. 
Καί μόνο νά σέ βλέπω πολύ σου είναι. 

μ α Ν Θ Ο ς  — Π έτρο! 
π η ν ε λ ο π η — Παιδάκι μου!. . . 
β α γ γ ο ς  —  ’Αφήστε τον. 'Ο  γυιός τοΰ Ί 

σκιου δέν εινε γραμμένο νά πεθάνη από άν- 
θρώπου βόλι ’Αφήστε τ ο ν ! . . .  ¡ακούει πάλι 
τις καμπάνες]. Τ ’ αυτιά μου σκίζετε, καμπάνες ! 
θέλω νά πάψουν οί καμπάνες!. . .

Ο λ ο ι  —  Καμπάνες ακούει!. . . [σταυροκοπι- 
οδνται- Ή  Πηνελόπη κλαίει].

β α γ γ ο ς  — Άκοΰστε. Τώρα θά πάτε στόν 
άνθρωπο που κρατεί τοίις νόμους γιά νά με- 
τρήση τά λόγια μου καί μένα. Πες τε του πώς 
είμαι θεόρατον εγώ καί μιαν άγάπη τόση. Μέ 
τόν κόσμο μιαν άλυσσιδίτσα, χρυσή άλυσσιδί- 
τσα μ’ έδενε. Καί ή . ζωή μου άξιζε. Κι’ ή 
μάγισσα μέ τό χρυσό ψαλλίδι έκοψε τήν άλυσ- 
λίδα καί ή λαμπάδα Ισβύστη τής αγάπης μου 
καί πειό ή ζωή μου δέν αξίζει, άναμεσό σας. 
Νά' μόνο μιά θάλασσα τόσο πλατειά δέ θά 
δηλιάση στήν αγκαλιά της νά κοιμίση εμένα! 
Ίσ ω ς  μιά θάλασσα πλατειά ωσάν κι’ αύτή νά 
μέ χωρέση εμένα! ¡πέφτει από τό βράχο καί πνί
γεται).

Α Τ Λ Α ΙΑ  · Τ Ε Λ Ο Σ
ΣΏΥΡΟ' Μ Ε Λ Α Σ
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TA TH NU ΣΚ ΙΤΣΟ  H . ΛΤΤΡΑ
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Λ Ο Γ Ο Ι  Κ Α Ι  Α Ν Τ Ι Λ Ο Γ Ο Ι
‘Ε μ ΐίί καί οί ξένοι

Λ Ε Γ Ε Τ Α Ι δτι ό ΓάλλοςΦουρνιέ πρόκειται νά με- 
τακληθή πρός όργάνωσιν τοΰ ελληνικού ναυτι

κ ο ί. Αύιό είνε μία εΐδησις ή όποία δέν ένδιαφέρει 
τήν στήλην αΰτήν των «Παναθηναίων». Ή  κίνησις 
όμως ή οποία γίνεται γύρω από κάθε εϊδησιν, είνε 
τόσον χαρακτηριστική τής ψυχολογίας ένός λαού, 
ώστε δέν είμπορεϊ νά παρατρέξη τό ένδιαφέρον μας. 
Είδικώς είς τήν περίστασιν, ή κίνησις αύτή είνε τό 
ίδιον σύμπτωμα πού παράγεται είς κάθε άντίκρυσμα 
ή κάθε έπαφήν τού Ά λ ψ ικ ο ν  μέ τό ξένον. Έ ά ν τό 
ξένον  αύτό είνε ναύαρχος, μηχανικός, καλλιτέχνης ή 
ηθοποιός δέν σημαίνει. Τ ό σύμπτωμα παρουσιάζεται 
πάντοτε. ’Αλλά τόσον είνε ποικίλον, πολύμορφον καί 
παραλλάσσον, ώστε θ ά  είμποροϋσενά φέρη σύγχυσιν 
φρενών καί είς τόν πλέον πεπειραμένον κλινικόν ι^υ- 
χολόγον, πού θ ά  ήθελε νά Ιξαγάγη προχείρως ενα 
διαγνωστικόν συμπέρασμα.

Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι οί "Ελληνες, άπό λό
γους άταβισμοΰ, παραδόσεως, Ανατροφής, ΐδιοσυγ- 
κραοίας ίσως —  ποϊος ήξεύρει — ε’ίμεθα κατά μίαν 
φιλοσοφικήν έκφρασιν, έπιδεκιικήν διαφόρων συνθέ
σεων, ελληνοκεντρικοί. ‘ Εμείς καί οί άλλοι, έμεΐς καί 
ο! ξένοι. Άποτελοϋμεν έτσι όλίγον τό κέντρον τής δη
μιουργίας. Κ άθε βρέφος Ιλληνικόν, μέσα είς τά 
σπάργανά του, πιπιλίζει καί χωνεύει την άντίληψιν 
αΰτήν. "Ο λος ό άλλος κόσμος είμπορεϊ νά μας είνε 
φίλος (φιλέλλην) Ιχθρός (μισέλλην) άλλ’  αδιάφορος 
δέν.είμπορεϊ νά είνε ποτε. Καί, διά νά φερω ένα α 
τομικόν μου παράδειγμα, δέν έντρέπομαι νά σημειώσω 
εδώ, ότι όταν μίαν φοράν εις τήν Λουτσέρναν ένας 
Ά γ γ λ ο ς  μ’  Ιρώτησεν αν ΰποφέρωμεν είς τόν τόπον 
μας πολύ άπό τάς ταραχάς — ήσαν τότε « ί  ταραχαί 
τής Κ ίνας— ή άπογοήτευσις μου ΰπήρξεν άπό τάς 
μεγαλυτέρας πού Ιδοκίμασα είς τήν ζω ήν μου. Τού
του δοθέντος, όπως λέγουν οί μαθηματικοί, κάθε άν- 
τιμετώπισίς μας πρός τούς άλλους, τούς ξένους, 
έπρεπε νά παρουσιάζη ενα φαινόμενον ψυχολογικόν 
οπωσδήποτε ομοιόμορφον καί άπλοΟν καί συνεπές. 
Καί όμως τούτο δέν συμβαίνει. ’Εδώ είνε ό κόμβος.

Θ ά διασκεδάσω άπαριθμών μερικός μορφάς τού 
φαινομένου αύτοΰ. "Ερχεται ενας ξένος επίσημος 
Πρέπει νά καθαρίσωμεν τό σπίτι μας, διότι επί τέ
λους τί θ ά  είπρ ό  ξένος αύτός ; Έ ξ  άπαντος πρέπει νά 
τόν πείσωμεν οτι εΐμεθα καθαροί. "Ενας ξένος όμιλεΐ 
διά τήνγλωσσικήνμας βαβυλωνίαν καί]συμπεραίνει, ότι 
όπως όλοι οί λαοί, έχομεν καί ήμεΐς τήν ύποχρέωσιν 
νάποκτήσωμεν έπί τέλους μίαν γλώσσαν ζωντανήν 
καί ομοιόμορφον. Καί ποϊος λοιπόν τού έδωκε τό 
δικαίωμα τού ξένου αύτοΰ νά έπεμβαίνη είς τά  ίδικά 
μας ζητήματα καί νά θέλη νά μάς διδάξη πράγματα 
πούτάγνωρίζομεν καλύτερα του; Ό  ναύαρχος Φουρνιέ 
καλείται νά διοργάνωση τό ναυτικόν. Π ώ ς τολμούν 
οί "Ελληνες αξιωματικοί νά συζητούν τάς γνώμας 
Ινός ξένου ναυάρχου ; "Η  άντιστρόφως: πώς είμπορεϊ 
ένας ξένος πού δέν γνωρίζει τόν τόπον νάποφαίνεται 
διά τάς Ιδικάς μαςάνάγκας; (Μέσος όρος δέν υπάρχει 
είς τό ζήτημα αύτό). "Ενας πλούσιος φέρνει άπό τό 
Παρίσι μίαν συνταγήν τοΰ Διελαφοά μέ σόδαν. Τήν 
κολλφ ¿πάνω είς περγαμηνήν καί τήν κληροδοτεί είς 
τά τέκνα του, ώ ς νά είνε ή συνταγή τού Ά ρ α β ο ς  ια
τρού Ρ αζή , άνευρεθεΐσα έπί αρχαίου παπύρου κτλ. 
Ά ν  είπήτε είς τόν ίδιον ότι είς μίαν στατιστικήν 
ίάσεων έκ πνευμονίας διά τήν Βιέννην καί τάς ’Α θ ή -

νας δ, μέσος όρος είνε ό.ίδιος, θ ά  γελάση, αδυνατών 
νά πεισθή ότι είς τά χέρια ξένου Ιατρού είμπορεϊ νά- 
ποθάνη άνθρωπος άπό πνευμονίαν. "Ενας άλλος ό 
όποιος τρέφει τήν μεγαλυτέραν περιφρόνησιν πράς 
τήν Ελληνικήν επιστήμην, πείθεται ότι ό  καλόγηρος 
τοΰ Α γίου  "Ορους, δ ¿ποϊος έφευρήκε τό πηδάλιον 
τοΰ αεροστάτου είνε μέγας έφευρέτης, άλλά δέν αξιώ
νεται καμμιάς προσοχής διότι δέν είνε ξένος. Ή  όρ· 
χήστρα τού ’Αγγλικού στόλου έξετέλεσε ενα κομμάτι 
είς τό Φάληρον. Μία Ιφημερίς γράφει ότι δέκα όρ
γανα ίδικά μας τήν Ιξετέλεσαν καλύτερα τήν έπομέ- 
νην καί προκαλεϊ διπγωνισμόν. Ε ίς τό θεατρον παί
ζεται ένα ελληνικήν έργον· Είνε Σαιξπείριον. Παίζε
ται ένα άλλυ. Μά επιτέλους δέν εΰρίκεται ένας Έ λ -  
λην συγγραφεύς νά φθάση τόν Κ απ ύς: (Αΰτήκοος 
μάρτυς). Γίνεται λόγος δι* ενα ποιητήν._ Είνε δ  Σουλυ 
Π ρυδώμ τής Ελλάδος. Είμποροΰσε νά είνε καί άλ
λος, άλλά τδ Y a se  B risé  έκαμε πολλά θαύματα. 
Ά λ λ ο ς  γράφει κωμφδίας. ’ Εάν κατά τύχην είνε αξιω
ματικός, τοΰ Ναυτικού, είνε ό  Πιέρ Α οτί τής Ε λλάδος  
Ό λ ο ι  οί ξένοι συγγραφείς έχουν έτσι τούς Σωσίας 
των είς τήν 'Ελλάδα. "Επειτα όλοι αύτοί οί Σαιξπεί· 
ροι, οί Πρυδώμ καί οί Λοτϊδες βγάζουν ένα βιβλίον. 
Τ δ βιβλίον πουλεΐ τρία αντίτυπα είς τά βιβλιοπωλεία. 
'  Η αείμνηστος Εΰαγγελία Παρασκευοπούλου έπαιξε τήν 
«Κυρίαν μέ τάς Καμελίας». Ή τ ο ν  ή Σάρρα Μπερνάρ. 
Μά δέν ήτο ή Σάρρα Μπερνάρ. Τότε πρέπει νά τήν 
ρίξωιιεν είς τά σκουπίδια. Ή  Δ 1? Μέντ παίζει τόν 
«Κλέπτην». 'Η  Διε Κοτοπούλη πρέπει νά ΰπάγη νά 
πάρη μαθήματα άπό τήν Μέντ. Ά λ λ ά  ή Δ «  Κ οτο
πούλη παίζει επίσης καλά είς τόν ίδιον ρόλον. Μά 
τότε δν είν’ έτσι πρέπει νά ξαναπαίξη είς τό Βασιλι
κόν διά νά γίνη ή σύγκρισις. Καί όποιος νικήση ! 
(Έ γράφη καί έδημοσιεύθη). ’ Λφοδ μάς έπήραν τόν 
Μαραθώνειον οί ξένοι, τουλάχιστον νά τούς πάρωμεν 
έμεϊς τόν «Κλέπτην». Καί διά νά τελειόνω : "Ενας
βιβλιοδέτης μού Ιδεσεν ένα βιβλίον μου, τό όποιον, 
μόνον άπό υπερβολικόν φιλελληνισμόν, έπείσθην νά 
προσφέρω είς μιαν κυρίαν, μέ τήν παρακλησιν να μη 
τό δείξη είς κανένα . . .  ξένον. Ό  βιβλιοπώλης αύτός 
ήθέλησε νά μέ πείση ότι κανένας Ευρωπαίος βιβλιο
δέτης δέν θ ά  τό έδενε τόσον . . .  στερεά Καί ένας 
χωρικός είς τήν Τήνον μέ διεβαίωσε πρό ολίγων έτών 
οτι τό νερό τής Τήνου είνε καλύτερον άπό τό Ευρω
παϊκόν. Κ αί δς λένε οί σκυλλόφραγκοι.

Π οϊον είνε τώρα, υστερ’  άπ’  όλα αύτά τά δοκού- 
μέντα πού σάς Ιδωκα, τό συμπέρασμά σας διά τήν 
νεοελληνικήν ψυχολογίαν : ’Εγώ όμολογώ ότι έπελά- 
γωσα απολύτως. Μία ελπίς μού μενει. Ό τ ι  δ  θαυμά
σιος καί αγαπητός μου φίλος Περικλής Γιαννόπουλος, 
ό  μοναδικός άνιχνευτής τών νεοελληνικών πραγμάτων, 
ό φωτογραφών είς ένα ίλιγγιώδη δρόμον άπό ρυτή- 
ρος τά νεοελληνικά φαινόμενα, πού περνούν Ιμπρο- 
στά τον. θ ά  μάς δώση την ποθητήν έξήγησιν. ’Εάν 
καί αύτός δέν τό καταρθωση. τότε πρέπει έξ άπαντος 
πρός λύσιν τοΰ ζητήματος νά μετακαλέσωμεν ενα 
ξένσν. Π . Νβ.

Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Α

Γ ο ν σ τ α ν ο ν  Σ λ ο ν μ β ε ο ζ έ : OI  πόλτμοι των Σια ν  
ροφόρων slg τήν Αϊγνπτον'

Τ ό όνομα τοΰ επιφανούς Γάλλου . ’ Ακαδημαϊκού

1 Gustave Schlumberger. _ Campagnes du roi 
Amaury 1”  de Jérusalem en Egypte, au XI1« siècle 
έν Παρισίοις Pion, ε!ς 8όν, σελ. áóO.
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άναπόσπαστόν συνδέεται μέ τάςΐ μεγαλει οτέρας σελίδας 
τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ό  Γ ουοτανος  ΣΧουμ- 
βερζέ, εις θαυμάσια βιβλία γεμάτα ποίησιν καί ζωήν, 
άνεγείρει τήν αύλαίαν τοΰ θορυβώδους, τού πλή
ρους μυστηρίων βυζαντινού, βίου, καί μάς ζωγρα
φίζει μέ χρωστήρα έντονον τούς ηρακλείους άθλους 
τοΰ Φωκά, τοΰ Τσιμισκή, τού Βουλγαροκτόνου, —  τάς 
μεγαλοπρεπείς Ιορτάς καί πανηγύρεις τής βυζαντινής 
αΰλής, τήν χλιδήν καί πλούτον τοΰ βυζαντινού παλα
τιού, —  τάς μάχας καί τούς έρωτας, τάς σκευωρίας καί 
τάς μεγαλουργίας μεγιστάνων καί βασιλισσών καίκα- 
λογήρωντοΰ μεσαιωνικού ήμών κόσμου.

* * *
Τόν άνδρα ήδη γνωρίζουσιν καλώς οΐ άναγνώσται 

τών »Παναθηναίων». Είς φύλλα προηγούμενα· ώμί- 
λησα περί τοΰ τελευταίου τόμου τής Β υζαντινής 'Ε π ο
ποιίας, τής Ζ ω ή ς καί Θεοδώρας. Έ προσπάθησα Ôè καί 
είς βιογραφίαν ιδίαν νά είκονίσω τόν πλήρη γαλατι
κής άβρότητος άνδρα, τόν ενθουσιώδη καί υψη
λών εθνικών αίσθηματων έρευνητήν, τόν γόητα συγ
γραφέα. τόν εύρείας συλλήψεως ιστορικόν, ό όποιος 
μάς άνέσυρεν άπό τού τάφου τό αληθές Βυζάντιον, 
το άπεκάθηρεν άπό τάς κηλΐδας τών προλήψεων, καί 
τό έπαρουσίασεν ζωντανόν καί ένδοξον.

"Η δη νέον βιβλίον. δροσερόν, όπως δλον τό Ιργον 
του, έρχεται νά ύπομνήση καί πάλιν τήν άκούραστυν 
έργασίαν τοΰ βυζαντινολόγού.

Είς τήν γιγαντιαίαν Β υζα ντινή ν  ’Εποποιίαν  τοΰ 
Σλουμβερζέ, τό μέγα Ιργον, τό αγαπητόν μέλημα τού 
βίου αΰτοΰ, παρελαύνει ζωντανός ό πολυκύμαντος βίος 
τοΰ Βυζαντίου κατά τά τέλη τοΰ ι' αΐώνος, κατά τήν 
εποχήν τής ΰψίστης άκμής αύτοϋ τής κοινωνικής καί 
τής στρατιωτικής.

Κατά τήν συγγραφήν τήν πολυχρόνιον τ ο ν  μακροδ 
τούτου έργου άνάπαυλα καί τέρψις ήτο ή έξιστόρησις 
θαυμάσιων Ιστορικών δεύτερευόντων γεγονότων.'Από  
τα οκότη τά Ιστορικά μετ’ αγάπης ανασύρει άπό και
ρού είς καιρόν ό  Σλουμβερζέ μορφάς ήρώων αγνώ
στων, έπεισόδια καταπληκτικά τής ιστορίας, τών 
οποίων τήν ΰπαρξιν ούδείς Ιφαντάζετο, τόσον παρά
δοξα, ώστε μάς φαίνονται ώς θελκτικού μυθιστορή
ματος πλήρη γοητείας μυθώδη έπεισόδια.

Τ ά  Ιπεισοδιακά ταΰτα, ούτως είπεΤν, έργα τού Σλουμ
βερζέ, άποτελοΰσιν τόμους ίδιους μεσαιωνικής βιβλιο
θήκης έκδιδομένης μετά πόσης τυπογραφικής τελειό- 
τητος έκ τών έν Παρισίοις έκδοτικών καταστημάτων 
τού P io n -N o u r r it . Τ ά  θαυμάσια ταΰτα ίστορήμταα 
συνδέονται ποικίλως μέ τόν μεσαιωνικόν Ελληνισμόν, 
καί μάλιστα μέ τήν παραδοξοτέραν αύτού εποχήν —  
τήν εποχήν τής μετά τών Φράγκων έχθρικής ή  φ ιλ ι-. 
κής επικοινωνίας.

Ό  'Ρενάλδος A s  Σ ατιγιώ ν, πρΐγκιψ  τή ς Ά ντιο χ ιία ς , 
αϋ&έντης τή ς  πέραν τοΰ  Ί ορδά νου  χώ ρα ς, μάς παρουσιά
ζει ένα άπό τούς πλέον ηρωικούς καί πλέον τραγικούς 
σταυροφόρους ηγεμόνας, οί όποιοι είς ποικίλας ήλθον 
σχέσεις μέ τούς βυζαντινούς δισικητάς τών μακρννών 
έκείνων χω ρώ ν— μάς άφηγεϊται τούς αγώνας τού 'Ρε- 
νάλδου τούτου πρός τόν ίπποτικόν βασιλέα Μανουήλ 
τόν Κομνηνόν καί τήν ταπείνωσιν τοΰ άγερώχου 
Φράγκου ήγεμόνος κρατούντοςτόν αναβολέα καί όδη- 
γούντος τόν ίππον τού θριαμβεύοντος βυζαντινού 
αύτοκράτορος.

Έ π ειτα είς τούς ’  Α μογαβάρονς, ήτοι εκστρατείαν Κ α 
ταφανών μισ&οφόροιν είς τήν ’ Ανατολήν, άλιεύει έκ του 
ιστορικού ωκεανού μίαν άπό τάς πλέον έκπληκτικάς 
σκηνάς τού άπεράντου δράματος τής Ιστορίας : άπό 
τά χλοερά πεδία τής Καταλωνίας καί τής Ναβάρρας 
άτίθασσοι αλλά σίδηροί τυχοδιώκται περιτρέχουν λη· 
στεύοντες καί σφάζοντες τάς κλασσικός χώρας τής

’Ανατολής, καί τέλος Ιδρύουν ισπανικόν δουκάτονΰπό 
τήν σκιάν τοΰ Παρθενώνος καί τής ΆκρΟπόλεώς !

* *#
Είς τήν Ιδίαν κομψήνσειραν έξεδόθη πάλιν πρό όλί 

γον μηνών βιβλίον έπιγραφόμενον ι ’Εκστρατεϊαι το$βα- 
σιλέως Ά λ μ α ρ ίκ ον  Α ' τώ ν  'Ιεροσολύμω ν εις τή ν  Α ίγυπτον  
το ν  I B ' α ιώ ν α ι . 'Ο  ΆλμαρΧκος, δπως μεταφράζουν τόν 
A m a u ry  oi Βυζαντινοί χρονογράφοι τής εποχής έκεί- 
νης, παρουσιάζει φυσιογνωμίαν όλως πρωτότυπον με
ταξύ τών άλλων Λατίνων βασιλέων τού βασιλείου τών 
Ιεροσολύμων, τού ύπό τών σταυροφόρων ίδρυθέντος. 
Τήν βασιλείαν του άφιέρωσεν σχεδόν άποκλειστικώς 
εις τολμηράς άποπείρας κατακτήσεως τής Αίγυπτου. 
Παλαιοί χρονογράφοι Γάλλοι καί "Αραβες διέσωσαν 
τήν μνήμην τών φραγκικών τούτων άθλων, καί μετέ- 
δωκαν είς ήμάς τά κλέα τών Γάλλων σταυροφόρων 
παρά τάς δχθας τού Νείλου. Τών στρατιών τούτων 
ή διήγησις. μυθώδους σχεδόν ήρωΧσμού, φαίνεται ώς  
μία αληθής ήρωϊκή έποποιία, μία ch an son  de geste  
τής Δύσεως μετενεχθείσα είς τόν τόπον τών Χ ιλίιον  
καί μ ιας  ̂ ν υ κ τ ώ ν Καί ή chanson d e  geste  αδτη 
έθελξε τόσον πολύ τόν ήμέτερον ιστορικόν, τόν άνα- 
ζητιιύντα τάς λησμονημένος ιστορικός περιπετείας, 
ώστε ζωηρά επιθυμία τόν κατέλαβεν νά τάς κάμη 
γνωστάς είς εύρύτερον κύκλον φιλισιόρων.

Τ άς ήρωϊκάς δέ περιπετείας τής ;μικράς στρατιάς 
τών Γάλλων ήρώων, έπιδιωκόντων πεισμόνως τήν κα 
τάκτησιν τής εύρείας χοίρος τού Νείλου, έκθέτει καί 
ενταύθα ό  συγγραφεύς μέ τήν συνειθισμένην είς αύ- 
τόν γλαφυρότητα καί ποιητικήν Ιξαρσιν. 'Η  διήγησίς 
του είναι χαρίεσσα, αί εικόνες τάς οποίας μάς έκτυ- 
λίσσει γοητευτικοί, νομίζεις ότι μυθικών ήρώων άνα- 
γινώσκεις τά κλέα, καί τό βιβλίον καθίσταται μυθι
στορία μέ δλον τό θέλγητρου τόν μυθιστορικών περι
πετειών. αλλά καί μέ δλην τήν αλήθειαν τής ευλαβούς 
ίστορικής έρεύνης.

* ·*
‘Ο  ΆλμαρΧκος Α ’ διεδέχθη τόν άνδρεΐον Βαλδουΐ- 

νον Γ ’ εις τόν θρόνον τοΰ βασιλείου τών Ιεροσολύ
μων τό 1162, έξήκοντα δύο έτη άπό τής ίδρύσεως 
τού βασιλείου τούτου ύπό τών σταυροφόρων. Οΰτος 
άπεδείχθη εις έκ τών λαμπροτέρων καί άφοβωτέρων 
βασιλέων τών ’ Ιεροσολύμων, τέλειος στρατιωτικός 
άρχηγός, πλήρη? γενναιότητος καί πολεμικών αρετών, 
συνάμα δέ καί κυβερνήτης πεφωτισμένος.

Τ ό μικρόν χριστιανικόν βασίλειον τής 'Αγίας Γης  
εΰρίσκετυ συνεσφιγμένον μεταξύ δύο μεγάλων μου
σουλμανικών δυνάμεων : άπό τό εν μέρος ό πολυθρύ
λητος Ν ο ύ ρ Έ δ -Δ ίν , κύριος όλης τής μουσουλμανι
κής Συρίας καί πρόμαχος τών πιστών τού Μ ωάμεθ  
κατά τών άπιστων τού Σταυρού· άπό τό άλλο μέρος 
τόκαλιφάτον τής Αίγύπτου, πλούσιον είς χρήματα, 
ευπορον είς στρατιωτικήν δύναμιν Έ ν  μέσψ τής δι
πλής ταύτης άδιακόπου πιέσεως, έκινδύνευε τό κρατί- 
διον τών σταυροφόρων ν’  άποπνιγή, καί μετ’ αγωνίας 
Ιπάλαιε νά θριαμβεύση πότε τοΰ ένός καί πότε τού 
ετέρου τών_δύο έπιφόβων έχθρών διά ν ’ άναπνεύση 
άπό τό εν ή τό άλλο σύνόρόν του.

Ό  βίος τού κρατιδίου διήλθεν εν μέσψ άγώνων 
λυσσωδών κατά τού Νσύρ Έ ο  · Δίν. ”ΙΪδη ό ηρωικός 
οΰτος έχθρός τών χριστιανών παρέμενεν ναρκωμένος 
άπό τελείαν καί νωχελή άδράνειαν. Τ ό  δέ Καλιφάτον 
τής Αίγύπτου εβαραθρωνετο όσημέραι είς μίαν άτε- 
λείωτον αναρχίαν.

Ούτως έξόχως αϊσιαι ήσαν αί περιστάσεις κατά τάς 
άρχάς τής βασιλείας τοΰ Αλμαρίκου Α ’ πρός τήν πα
ράβολον έπιχείρησιν, τής κατακτήσεως τής χώρας 
τώ ν Φαραώ ύπό τού λατινικού κρατιδίου τής ’Α να
τολής. Καί είς τήν έπιχείρησιν ταύτην άκράτητος 
έρρίφθη ό ΆλμαρΧκος.
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Μέ τόν συνήθη είς αΰτόν ένθουσιασμόν διά τόν 
ηρωισμόν ό  όποιος παρέσυρε μίαν δράκα σίδηρο- 
φράκτων Ιπποτών άνά τάς άχανεϊς άμμώδεις εκτά
σεις τών έρήμων τής ’Αραβίας καί τής Αίγυπτου, 
μάς άναπαριστάνει ζωντανός ό συγγραφεύς τάς μυθώ
δεις καί έκπληκτικάς περιπετείας τού αγνώστου τούτου 
Ιπεισοδίου. Μέ περίτεχνον δεξιότητα, μέ αναπαρα- 
στατικήν δύναμιν θαυμασίαν μάς ανασύρει τήν αΰ- 
λαίαν τών διαφόρων σκηνών τού Ιστορικού δράματος.

Ό  ΆλμαρΧκος αποφασίζει τήν κατάκτησιν τής χώ
ρας τών Φαραώ. Καλεΐ τούς ύποιελεϊς είς αύτον 
φεουδάρχας καί πολεμικόν συμβούλιον συγκροτείται. 
Ή  κατάκτησις άποφασίζεται. Συνέρχονται μέ τά διά
φορά έμβλήματά των οί βαρώνοι άπό πάσαν γωνίαν 
τών λατινικών ηγεμονιών τής ‘Ανατολής. Η μικρά, 
φρίσσουσα δμως έκ μένους πολεμικού στρατιά εκκινεί 
καί διέρχεται παρά τήν θάλασσαν τήν οδόν, ή οποία 
φέρει άπό τή ς 'Α γ ία ς  Γής είς τήν Α ίγυπτον,— τήν 
Ιδίαν όδόν, τήν όποιαν ήκολοΰθησαν αί στρατιαι τών 
μεγάλων Φαραώ τής ΙΗ ' δυναστείας, αί στρατιαι 
τού Καμβύσου, ακόμη καί τού Βοναπάρτου. Έ π ειτα  
οί σιδηροχίτωνες ίππόται πολιορκούν τάς μεγάλος 
μουσουλμανικός τότε πόλεις τής Αίγύπτου,— τό Κάϊ- 
ρον, τήν 'Αλεξάνδρειαν, τήν Δαμιέττην, —  συμμαχούν 
μέ Μουσουλμάνους, —  εισέρχονται έκθαμβοι είς τά 
χρυσοποίκιλτα παλάτια τών Καλιφών, —  παλαίουν 
κατάτώ ν στρατηγημάτων, τά όποια μηχανεύονται οί 
έμίραι τής Αίγύπτου,— τυφλώνονται άπό τήν καυστικήν 
καί κυμαινομένην άμμον τών γηΐνων θαλασσών τής 
ερήμου, —  σαρώνονται άπό τήν μανιώδη έπέλασιν τού 
γηραιού Νείλου, τόν όποιον έξαποστέλλουβιν κατ 
αύτών οί Αίγύπτιοι, καταστρέφοντες τά  κανανίζοντα 
τόν δρόμον του διαφράγματα καί συγκροτούντο αΰτόν.

Συνεντεύξεις τών Ιπποτών πρός τούς έμίρας, δια
πραγματεύσεις ειρήνης ή συμμαχιας· —  πρεσβεύσεις 
πρός τόν Μανουήλ τόν Κομνηνόν, ιού οποίου ζητεί 
τήν βοήθειαν ό ΆλμαρΧκος πρός κατάκτησιν τής Αί- 
γύπτου —  άναζήτησις τού Βυζαντινού βασιλέως άνά 
τούς δρυμούς^ τής Μακεδονίας καί τής Βουλγαρίας 
ύπό τών Φράγκων πρέσβεων —  αί λαμπρότητες και 
χλιδαί τού βυζαντινού Παλατιού της Κωνσταντινου
πόλεως, αί είς άλλην γωνίαν τούκόσμου τών Παλατίων 
καί χαρεμίων τοΰ Κ αΐρου·— έπιστολαί τών βεζιρών 
καί έμιρών πρός άλλήλους εις φλογερούς στίχους ποι
ητικού οίστρου τήςέρήμαυ, — πάντα ταύτα διαδέχονται 
άλληλα είς εικόνας έλκυστικάς, εύρείας συνθέσεως 
καί ποικιλίας καταθελγούσης τήν ψυχήν τοΰ άναγνώ- 
στου χαί τού φιλίστορος.

Μέσα είς τό άπέραντον παλάτ,ι τού Καλίφου είς τό 
Κάϊρον τό όποιον καταμαγεύει τούς τυχοδιωκτας 
πότας, ΰπάρχει ίρημητήριον 700 μοναχών, βιβλιοθήκη 
δύο εκατομμυρίων τόμων. ΠοΧον παραδοξότερον θ έ 
αμα διά τόν ίστορικόν άπό τάς συνεντεύξεις τών Φράγ
κων ιπποτών μέ τούς Καλίφας, έκπεπληγμένων ενώ
πιον τοΰ πλούτου καί τών άπαστραπτόντων κοσμημά
των τών μουσουλμανικών παλατίων ! "Επειτα συνεν
τεύξεις μέ τόν αΰτοκράτορα τόν Έ λληνα, δ όποίος 
κεχηνότας περιάγει αυτούς άνά τά^ μεγαλοπρεπής πα
λάτια τού Βυζαντίου καί τούς μυθώδεις θησαυρούς, οί 
όποιοι κρύπτονται είς α ύ τά !

Π οιος θ ά  έλεγεν είς τούς αβρούς σοφούς τής ’Αλε
ξάνδρειάς, ότι αίαν ημέραν επάνω είς τόν πολυθρύλη- 
τον φάρον τής *Αλεξανδρείας, Ιν τών επτά θαυμάτων 
τού κόσμου, τό μεγαλοπρεπέστερον ϊσως τών άρχαίων 
μνημείων, θ ά  έστηναν. οί Φράγκοι βαρώνοι, τέκνα 
τών βαρβαρών Γαλατών, τό ίπποτικόν φλάμμουρόν 
των μέ τό έμβλημα τού σταυρού ;

Ή  πάλη αΰτη ή άένναος τών λαών, αί συγκρούσεις 
αΰται κόσμων διαφόρων έντελώς κατά τάς ιδέας καί 
τά ή θη , ό  συγχρωτισμός καί αί έχθρικαί ή  καί φιλι
κοί σχέσεις άνθρώπων, οί οποίοι άλλου έγεννήθησαν

καί άλλο« παρεσύρθησαν άπό τόν χείμαρρον τοΰ βίου, 
—  τούτο άποτελεΐ τό θέλγητρον τών εσωτερικών με
λετώ ν —  καί τό θέλγητρον τούτο τελειότερον άπό 
κάθε άλλον γνωρίζειν’ άνιχνεύη καί ν’  άνασύρη είς 
φώς άπό τά σκότη, τά όποια σκεπάζουν τάς λησμονη
μένος παλαιάς χρονογραφίας ό Γουστσύος Σλουμβερζέ.

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

Ε Π ΙΣ ΤΟ Λ Α Ι ΕΚ  Β ΕΡ Ο ΛΙΝ Ο Υ
Ό  Μ έγα ς  'Ρ ω μ α ϊσ τή ς .

Ό  H ein rich  D e m b u r g  άπέθανε !
Ό  δαίμων Ικλινεν αίφνης τήν δάδα καί ή μεγαλο

πρεπής φλόξ ή άπλέτως φωτίζουσα τάς άχανεϊς πηχάς 
τού Ρωμαϊκού Δικαίου έσβέσθη διά παντός. Μ έ τάς 
πρώτος χιόνας, πού καλύπτουν καί νεκρώνουν τήν 
φύσιν, έκάλυψε καί τό παγερόν χώμα μίαν μεγάλην 
επιστημονικήν φυσιογνωμίαν τοΰ δεκάτου ενάτου 
αΐώνος.

Φρειδερίκο; Α έ ρ ν β ο υ ρ γ  —  Ύ π ύ  Ν ό σ τε ρ

Ό  Δέρνβουργ άπέθανε!
Πενθούσι παρά τό νεκρικόν προσκέφαλον έκατον- 

τάδες εΰγνωμόνων μαθητών, πενθεί ό  διεθνής  νομι
κός κόσμος, διότι είς πασαν τής γής γωνίαν, ένθα 
θεραπεύεται πως ή αυστηρά τών θείων καί άνθρωπί- 
νων πραγμάτων σταθμίστρια, έχει είσδύση πρό πολ- 
λού φωταυγές τό όνομα τοΰ δεινού τών νόμων έρμη- 
νευτού. Θρηνεί Ιδιαιτέρως ή γερμανική Ιπιστήμη, διά 
τήν όποιαν τό  όσονούπω έκπνέον έτος ΰπήρξεν εΐ- 
περ τι καί άλλο απηνές, άφαρπάσαν διαπρεπείς αυ
τής ίεροφάντας. οίοι ό νομοδιδάσκαλος B echm ann, 
ό φιλόσοφος Κούνο F isch er, ό ιατρός B ergm ann, 
ό φιλόλογος Blags, οί άρχαιολόγοι Dilthey καί F u rt
w än gler. Τό τραύμα όμως είναι καίριον διά τήν νο-
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μικήν σχολήν του βερολινείου Πανεπιστημίου, ήιις  
άπολέσασα μόλις άρχομένου του έτους τούτου τόν ε- 
τερον τών πρεσβυτάτων αυτής έ'αίρων, τόν σοφόν 
ποινικολόγον Α λβέρτον Φρειδερίκον B erner, θρηνεί 
ήδη καί τόν άλλον, τόν ύπατον των συγχρόνων ρω
μαϊστών 'Ερρίκον D e m b u r g

Ή  τανύπτερος φήμη εΧχεν ήδη προδιάθεση δυσμε- 
νώς κατά τάς τελευταίας Ιβδομαδας τούς ακαδημαϊ
κούς κύκλους τού Βερολίνου, άγγείλασα τήν ασθένειαν 
τού σοφού πρεσβύτου, έκ τοϋ; μαύρου δέ πίνακος τού 
Πανεπιστημίου ¿πληροφορείτο Ιναγχος- ή  CUpida le- 
gu m  ju ven tu s ότι θ ά  Ιστερεΐτο κατά τό χειμερινόν 
εξάμηνον ιών διδαγμάτων τού Δέρνβουργ. Οόδείς 
όμως άνέμενε ποτέ ότι κεραυνοβόλος τής καρδίας 
συγκοπή θ ά  ¿τερμάτιζε τόσον άποτύμως ενα πολυ- 
κλεά καί εις Ιπιστημονικήν δράσιν άνεξάντλητονβίον. 
Είναι άληθές ότι πρό πενταετίας ήδη είχε κλονισθή 
σοβαρώς ή υγεία τού Δέρνβουργ, ένθυμούμαι δέ 
ακόμη ζωηρώς τήν τραγικήν σκηνήν ής υπήρξα αύ- 
τοπτης μάρτυς, καθ’ ήν στιγμήν ό πολύτιμος διδάσκα
λος Ιν τφ μέσψ τής παραδόσεως ελαβε τήν πρώτην 
προσβολήν τής ήμιπληγίας 0 1  έπικρατήσαντες τότε 
φόβοι διεσκεδάσθησαν καθότι ό  Δέρνβουργ υπο
βληθείς εις αυστηρόν δίαιταν καί μεταβάς πρός ανα
ψυχήν εις τό ήπιον κλίμα τής μεσημβρινής Μεντώνος 
ανέκτηστ ταχέως τήν κλονισθεϊσαν υγείαν, άπό δέ 
τού έπομένου έξαμήνου δχι μόνον Ιπανέλαβε τά δια- 
κοπέντα μαθήματα, άλλά καί άνέπτυξεν είπερ ποτέ 
καί άλλοτε άκαταπόνητον συγγραφικόν σφρίγος, βαΐ- 
νον κατό τά τελευταία μάλιστα Ιτη κατ’  αντίστροφον 
λόγον πρός τάς όσημέραι ΰπό τού γήρατος έξαν- 
τλουμένας σωματικός δυνάμεις.

*»»
Είναι εντελώς άδύνατον νά σκιαγράφηση τις εις 

όλιγας γραμμάς τήν έξέχουσαν του Δέρνβουργ φυ- 
σιοχνωμίαν, ή νά εκτίμηση —  έστω καί άτελώς 
—  τό τεράστιον αυτού Ιπιστημονικόν εργον, τού 
όποιου τάς βάσεις είχεν ήδη θέση διά τής «περί συμ
ψηφισμού» (com pensatio) εναισίμου διδακτορικής 
διατριβής, ήτις ΰπήρξεν ό πρώτος άσφαλής προάγγε- 
λος ΰποφωσκούσης μεγαλοφυΐας. Α ί έπακολουθήσασαι 
έπιστημονικαί έργαοίαι τάχιστα έξησφάλισαν τήν φή
μην τού νεαρού τότε λειτουργού τής Θέμιδος, όστις 
μόλις είκοσιπενταέτης εκαλείτο ώς καθηγητής τού 
Ρωμαϊκού Δικαίου εις τό Πανεπιστήμιον τής Ζυρίχης, 
Μετά οκταετίαν περίπου διωρίσθη τακτικός καθηγη
τής έν τφ Πανεπιοτημίφ τής Χάλλης, εκτοτε δέ άφω- 
σιώθη εις τήν μελέτην τού Πρωσικού αστικού δικαίου, 
όύτινος έξεπόνησε τρίτομον σύγγραμμαι.

1) Βιογραφικαί σημειώσεις. Ό  D ern b u rg  έγεννήθη 
τή 3  Μαρτίου 1829 έν τή άρχαιοπρεπεΐ Μαγεντίρ. τής 
παραρρηνείου Έ σ σ η ς , διήκουσε δέ ακαδημαϊκός 
οπουδάς έν Γκίσσενκαί Βερολίνφ Τ φ  1851 διωρίσθη  
υφηγητής έν Χαϊδελβέργη, όπου μετά τού B rink
m ann καί άλλων ϊδρυσε τό «Κριτικόν περιοδικόν 
άπάσης τής νομικής ϊπιστήμης·. Τ φ  1854 διωρίσθη  
έκτακτος καί μετ' ολίγον τακτικός καθηγητής τού Δι
καίου έν χφ Πανετιστημίφ τής Ζυρίχης. Τ φ  1862 
προσεκλήθη ύπό τού Πανεπιστημίου τής Χάλλης, 
όπέρ άνιεπροσώπευεν άπό τού 1866 έν τή πρωσσική 
γερουσίρ. Τήν βερολίνειον έδραν κατέλαβε τφ  1873 
ώς διάδοχος τού R u d orff, διορισθείς ταχέως διά 
βασιλικού διατάγματος ισόβιον μέλος τού H e r 
renhaus. Έχρημάτισε δίς πρύτανις τού Πανεπιστη-

ίίου, είχε δέ τόν τίτλον τού νομικού μυστικοσυμβού- 
ου. Έ κ  τών άλλων πρός τόν Δέρνβουργ τιμητικών 

ενδείξεων, ιδιαιτέρας μνείας άξιαι τυγχάνουν ή άπο- 
νομή τού σπανιώτατα εις νομικούς άπονεμηθέν- 
τος παρασήμου τής επιστημονικής καί. καλλιτεχνι-

Μεταξύ τών πρώτων έπιστημανικών έργμσιών τού 
Δέρνβουργ πολλήν είχε προξενήση έντύπωσιν μία με
λέτη περί τών εισηγήσεων τού Γαΐου (1869), τάς όποιας 
άρχομένου τού παρελθόντος αίώνος είχεν άνακα- 
λύψη έν Βερώνρέπί παλίμψηστου, φέροντος έπιστολάς 
τού αγίου Ιερωνύμου. 6 πολύς Ιστοριοδίφης καί πο
λιτικός άνήρ Γεώργιος N ieb u h r. Ή  άνακάλυψις τού 
N iebu h r είχεν άναστατώση τόν νομικόν κόσμον, κα
θότι άνετράπησαν δι’  αυτής πολλαί μέχρι τής εποχής 
έκείνης Ιπικρατούσαι Ισφαλμέναι δοξασίαι, έκλονίσθη 
δ ’ έν μέρει καί τό νομοθετικόν γόητρον τών συνεργα
τών τού ’Ιουστινιανού θτοφ ίλον  και Δωρο& έον. εις οδς 
άπεδίδετο ή σύνταξις τών Ιουστινιάνειων εισηγήσεων, 
αίτινες δέν ήσαν ή  απλή άντιγραφή τού μέχρι τών άρ- 
χών τού δεκάτου ένατου αίώνος αγνώστου κειμένου 
τού Γαιου μ?τά τινων συμπληρωματικών προσθηκών 
καί άναγκαίων τινών άφαιρέσεων τών πεπαλαιωμένων 
in desuetudinem  περιελθουσών διατάξεων. ΕΙς τούς 
έγκύψανχας βαθύχερον εις τήν μελέτην τών πηγών 
ιδιαιτέραν προύξένει έντύπωσ.ν τό γεγονός ότι τό ύφος 
τών εισηγήσεων τού Γαΐου, σύδεμίαν είχε σχέσιν πρός 
τό ύφος τών γνωστών τής κλασικής Ιποχής ρωμαίων 
νομοδιδασκάλων. Ή  ρέουσα γλώσσα, ή σαφήνεια τών 
Ιδεών, ό απλούς τρόπος τής έκθέσεως τών ζητημάτων, 
ή απαράμιλλος μέθοδος παρουσίασαν εις τήν έκθαμβον 
νομικόν κόσμον μίαν νέαν προσωπικότητα, περί τήν 
όποιαν μεγάλη ήγέρθη συζήιησις. 'Ο  Δέρνβουργ άνέ· 
λαβε νά δικαιολογήση δι’  έμβριθών Ιπιχειρημάτων 
τό συμπέρασμα, εις δ είχε καταλήξη, δηλαδή ότι αί 
In stitu tion es τού Γαΐου δέν είναι παρά άντίγραφον 
προχείρων σημειο'ισεων (Kollegienheft) άκροατού τι- 
νός, συντεταγμένων έπί τή βάσει τής προφορικής δι
δασκαλίας τού Γαΐου, όστις έδίδασκε πιθανώς Ιν τινι 
τών επαρχιακών νομικών σχολών τής αύτοκρατο- 
ρίας ι. Εις τό συμπέρασμα τούτο κατέληξεν ό Δέρν
βουργ σχηριζόμενος ανεξαρτήτως τών άλλων έπιχει- 
ρημάτων, έπί τού περιφραστικού καί επεξηγηματικού 
ύφους τών εισηγήσεων καί τής συχνής αναφοράς είς 
χά πρόσθεν είρημένα «d ixi,»  «d ix im u s», δπερ έθεώ- 
ρησεν ώς τεκμήριον άνθρώπου όμιλοΰντος άπό καθέ- 
δρας "Ομολογώ ότι δέν έπείσθην Ικ τών Ιπιχειρημά- 
των τού Δέρνβουργ, τοσούτφ μάλλον καθ’  όσο ί  νομίζω  
σύνηθες τό διαλεκτικόν τούτο ύφος είς πολλούς λατί- 
νους συγγραφείς' μολονότι δέ δέν θεωρώ τήν ΰπό τού 
Δέρνβουργ διατυπωθεϊσαν γνώμην ώ ς εν τών επιτυχέ
στερων αύτού έπιστημονικών συμπερασμάτων, δέν δύ
ναμαι ν’  αμφισβητήσω τήν αύστηράν ακολουθίαν τών 
σκέψεων καί τήν συναρπάζουσαν πρωτοτυπίαν τής πρα
γματείας.

**·
Ό .τ ι  Ικορύφωσε τόν δόξαν τού Δέρνβουργ, κόμι

σαν έπί τών πτερύγων τής φήμης τό όνομα αύτού μέ - 
χρι παντός έγγύς ή άπωτάτου σημείου τού ήμετέρου 
πλανήτου, ένθα ύφίσταται ποιά τις νομική Ιστία, 
υπήρξε τό ύπό τόν τίτλον «Πανδέκται» πρό εικοσαε
τίας περίπου τό πρώτον έκδοθέν κλασικόν σύστημα 
τού Ρωμαϊκύο Δικαίου. Ή τ ο  όλίγον τολμηρά καί πα·

κής άξίας καί ή εκλογή αύτού ώς μέλους τής περί
φημου A cad em ia dei Lincei Έ κ  τών έργων τού 
Δέρνβουργ μνημονευτέα τά έξης. P fandrecht (δίτο- 
μον), L eh rb u ch  d e s  p reu ssisch en  P rivatrechts  
(τρίτομον), V orm u n d sch aftsrech t d er  p re u ssi
schen M onarchie, Pandekten (.τρίτομον , L ehrbuch  
d es deutschen bürgerlich en  R echts (πεντάτομον 
μετά συμπληρωματικώς ύπό άλλων έκδοθεισών πραγ
ματειών περί τών ίσχυουοών είσέτι αστικών διατάξεων 
τών διαφόρων γερμανικών κρατιδίων..

1 Ό  M om m sen  νομίζει ότι δ  Γάϊος ήτο νομοδιδά
σκαλος έν Τροίρ.
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ρακινδυνευμένη ή άπόφασις νά προβή τις είς εκδοσιν 
νέου συστήματος, καθ’  ήν εποχήν έμεσουράνουν έπί 
τού έπιστημονικοο στερεώματος τηλαυγείς αστέρες ώς 
ό δαιμόνιος Jhering, ό έπικίνδυνος σκώπτης, καί ό 
βαθύνους W in d sch eid , τού όποιου ίδίρ οί «Πανδέ- 
κχαΐ ) έθεωρούντο ώς τό τελειότερον προϊόν μιας προ
νομιούχου έπί ιστορικών βάσεων οίκοδομούσης νομικής 
διανοίας. Ώ ς  έκ τούτου, καίπερ έχων πλήρη πεποί- 
θησιν είς τήν άξίαν τού τριτόμου αύτού συγγράμμα
τος, ό "Ερρίκος Δέρνβουργ, μέ ποιόν τινα ένδοιασμόν 
προέβη είς τήν δημοσίευσιν αύτού, ήν συνώδευσε δι’ 
όλίγων χαρακτηριστικών γραμμών, αίτινες δεικνύουν 
τήν ύπέροχον τού άνδρός μετριοφροσύνην, τό άψευ- 
δέστερον τεκμήριον Αληθούς μεγαλείου. «Είς τήν 
σπουδάζουσαν νεολαίαν, έγραφεν, άφιερούται τό έρ- 
γον τούτο. Έ ά ν  κατορθώσω δι’  αύτού νά προαγάγω 
τάς σπουδάς της, ό  σκοπός έπειεύχθη. Έ ά ν  δέ καί ό 
μέ τήν έφαρμογήν τού δικαίου ασχολούμενος νομο
μαθής άποκομίση I *  τής μελέτης αύτού ώφέλειάν 
τινα, τούτο θ ά  μου είναι λίαν εόχάριστον». Καί πε
ραιτέρω. «Τ ό σύγγραμμα δέν έχει ώ ς προορισμόν τήν 
έκτόπισιν τω ν& α νμ α σ ίω ν  ίρ γ ω ν  τών διαπρζοτάτω ν α νγ · 
χρόνω ν  νομ ικ ώ ν». Καί όμως ό,τι δέν είχεν προορισμόν, 
Ισχεν ώ ί αποτέλεσμα  τό κλασικόν σύγγραμμα τού Δέρν
βουργ καί δή ού μόνον έν Γερμανίφ, άλλά καί παν- 
ταχού όπου καλλιεργούνται αί νομικαί σπουδαί, όπου 
κυριαρχεί είσέτι τό Ρωμαϊκόν Δίκαιον.

0 ί  «Πανδέκται» τού Δέρνβουργ είχον όμολογουμέ- 
νως όλα τά πλεονεκτήματα άτινα ήσαν άναγκαϊα πρός 
διαρκή έπικράτησιν. Είς πάσαν γραμμήν διαβλέπει τις 
τήν όξείαν παρατηρητικότητα, τήν βαθεϊαν μελέτην, 
τήν ευστοχον παραβολήν καί ταξινόμησιν τών πηγών, 
τήν άπαράμιλλον σαφήνειαν τού συγγραφέως. Τί δέ 
νά εϊπη τις περί τού ύφ ους; Ούδείς βεβαίως τών Ιπι- 
ζώ νιω ν γερ^ιανών νομικών, έξαιρέσει ίσως τού βοΐιιη, 
έχειρίσθη ποτε μετά μείζονος άριστοτεχνικότητος τόν 
κάλαμον όσον ό Δέρνβουργ.

Ό  Δέρνβουργ ήτο οπαδός τής Ιστορικής σχολής, 
δέν έχάνετο όμως, όπως άλλοι, είς ίστορικάς μικρο- 
λογίας καί λεπτολόγους έννοιών συνδυασμούς. Είχε 
πάντοτε πρό αύτού ώ ς κριτήριον μέτρον ασφαλές τάς 
άνάγκας τού καθ’  ημέραν βίου, βασανίζων επ' αύτών 
ώς έπί Λυδίας λίθου τήν σκοπιμότητα τών νομικών 
διατάξεων καί θεωριών.

Έ κ  τού ιστορικού πλαισίου, έγραφε, δέον νά προε- 
ξέχτι τό πρακτικόν δίκαιον  εύρύ καί συγκεκριμένον.. .  
Μ ετά τής ίστορίας καί τών κειμένων νόμων δέον νά 
φωτίζη τήν μελέτην τού δικαίου ό πυρσός τής Φιλο
σοφίας, άλλ’ ή Φιλοσοφία οΰδαμώς πρέπει νά καθί
σταται κυρίαρχος έπί τού πεδίου τού ίσχύοντος δι 
καίου Τόν έξοχον νούν, έρμηνεύοντα τούς νόμους, 
καθωδήγει πάντοτε ή ^ιεγάλη καρδία τού Δέρνβουργ, 
ήτις έπαλλε διά τούς αδυνάτους καί απροστάτευτους, 
ύπέρ τών οποίων έλάμβανε διαρκώς φιλόστοργον καί 
φιλάνθρωπον μέριμναν ό  μέγας νομοδιδάσκαλος, θ εω 
ρών τό δίκαιον άναποσπάστως συνδεδεμένον πρός τήν 
επιείκειαν καί φιλανθρωπίαν.

Ή  έπίδρασις τού Δέρνβουργ έπί τήν νομολογίαν 
τών γερμανικών δικαστηρίων ήτο Ανυπολόγιστος. 
Λίαν έπιτυχώς έγραφε ποτέ ό  ίδιος αύτού άδελφός, ό 
διαπρεπής δημοσιογράφος Φρειδερίκος Δέρνβουργ, 
ότι πας άναφέρων ύπέρ τής ύποθέσεως αύτού τήν 
γνώμην Ικείνου ήδύνατο νά θεωρή κατά τό ήμισυ κερ- 
δισμένον τό ζήτημα. ***

"Ως διδάσκαλος ήτο ό  Δέρνβουργ μία τών προσφι- 
λεστάτων είς τόν φοιτητικόν κόσμον καί δημοτικο
τήτων φυσιογνωμιών. Πρός τούς νεαρούς μύστας τής 
Θέμιδος έφέρετο, μάλιστα κατά τάς συζητήσεις τών 
πρακτικών Ασκήσεων, ώ ς ίσος πρός ίσους. Είς τά 
μαθήματα αύτού συνέρρεον εκατοντάδες, καίτοι ό

Δέρνβουργ άπό τής άκαδημεικής καθέδρας δέν είχε 
χειμαρρώδη ευγλωττίαν, ούδέ τήν Αριστοτεχνικήν 
καλλιέπειαν, ήτις διέκρινεν αύχόν ώ ς συγγραφέα Τό  
δφος αύτού ή το άπέριττον, άλλά σαφές, ήρεμος και 
αφελής ό τρόπος τής άναπτύξεως τών διαφόρων νομι
κών καί κοινωνικών ζητημάτων, άτινα έξήταζεν ώς 
δεινός άνατόμος μέχρι τών μάλλον λεπχεπιλέπιων αύ
τών ίνών. Ούδέποτε Ιν τούτοις έξηντλεϊτο είς ανωφε
λείς παρεκβάσεις, είχε δέ πάντοτε κύριον σκοπόν τήν 
τελείαν άνάπτυξιν τής ουσίας, καρυκεύων τά ξηρά  
ένίοτε θέματα διά λεπτών χαριτολογημάτων.

Περί τού h u m o r τού Δέρνβουργ πλείστα κυκλο- 
φοροΰσιν ανέκδοτα. Τινών υπήρξα αύτήκοος μάρτυς. 
δέν θεω ρώ  δέ άοκοπον νά άποσπάσω τής λήθης τό 
κατωτέρω.

Είς έν άπό τά τελευταία μαθήματα τού 1900 ό 
Δέρνβουργ είχεν εξάντληση δλην του τήν σοφίαν διά 
νάκαταστήση καταληπτόν εις τό πυκνόν αύτού άκρο- 
ατήριον ένα νομικόν γόρδιον δεσμόν, τήν διαφοράν 
τής ob ligation is correalis καί τής obligation is s o 
lid aria  περί της όποιας έγράφησαν τοσαΰχα καί χοι- 
αύτα, οπως ελεγεν ό  B echm ann, ώστε θ ά  ήχο άδύ
νατον ν’ άναγνώση τις αύτά χωρίς νά πάθη χάς φρέ- 
νας. Ο ί σπουδασταί ήκουον εύλαβώς τά ve rb a  m a- 
gistri, έφαίνοντο δέ κάπως καταπονημένοι, όχε 
εκρουσεν ό  λυτρωτής τών άκαδημεικών δεινών ηλεκ
τρικός κωδωνίσκος *0  Δέρνβουργ άνεκεφαλαιωσε 
συντόμως τά είρημένα καί προσέθηκε μέ τό χαριτω- 
μένον έκεϊνο μειδίαμα, τό όποιον έπλανάτο πάντοτε 
έπί τών χειλέων τού σοφού. «Σάς ¿κούρασα, κύριοι, 
μέ τάς δυσλήπτους θεωρίας, ήτο όμως ανάγκη νά 
τελειώσω σήμερον τό ακανθώδες κεφάλαιον, δ ιό τ ι .. .  
μόλις κατά τό νπ ρ ο ο εχ ή αιώνα θά ουναντη&ώμεν π ά λ ιν !»

Έπεκράτησεν όλίγων δευτερολέπτων ασυνήθης σι
γή, καθ’ ήν προσεβλέπομεν άλλήλους περιέργως, 
άλλ’  άντιληφθέντες μετ' ού πολύ τήν σημασίαν τών 
γριφωδών λογων,άνευφημήσαμενπαταγωδώς τόν βρα
δέως τής καθέδρας κατερχόμενον προσφιλή διδάσκα-„ 
λον ’ Η το πραγματικώς . . .  τό τελευταϊον άκαδη- 
μεικόν μάθημα τού δεκάτου ένατου αίώνος.

Ά λ λ η ν  φοράν είς τών συσπουδαστών μου είχε κα- 
τορθώσή νά φωτογράφηση στιγμαίως τόν Δέρνβουργ, 
καθ’  ήν οτιγμήν έξήρχετο τού Πανεπιστημίου. Τήν  
φωτογραφίαν ταύιηνέτοποθέτησε μίανήμέραν μεταξύ 
τών ύπό ερμηνείαν σελίδων τού αστικού κωδικός, δν 
συνείθιζε ν ' άφίνη ό Δέρνβουργ επί τής έδρας καιά 
τό μεταξύ τής πρώτης καί δευτέρας ώρας διάλειμμα. 
Συνεχίζων μετά τινα λεπτά τήν διδασκαλίαν και λαμ- 
βάνων τόν κώδικα άνά χείρας μετά πολλής φυσικφ 
τφ  λόγψ έκπλήξεως άνεκάλυψεν ό Δέρνβουργ τήν 
πρωτότυπον είκόνα. « Είναι άμφιοβητούμενον ζήτημα, 
κύριοι, είπε μέ θαυμαστήν Ιτοιμότητα πνεύματος, αν 
κατά τόν γερμανικόν αστικόν κώδικα δύναταί τις νά 
συνάψη δικαιοπραξίας μετ’  ά γνώ οτω ν π ροσώ πω ν, τούτο 
όμως δέν μ ’ έμποδίζει ποσώς νά έκφράσω θερμός ευ
χαριστίας είς τόν ά γνω οτον δω ρη τή ν  τής είκόνος αυτής, 
ητις, ομολογώ, ε ίν α ι.. ωραιότερα του πρωτοτύπου

"Ο  Δέρνβουργ ύπήρξεν Ατυχέστατος οίκογενειάρχης. 
Πρό τεσσαράκοντα έτών άπώλεσε τήν προσφιλή σύ
ζυγον, πρό δεκαετίας δέ τόν μόνον υίον του. Στερη
μένος τής οικογενειακής ευτυχίας καί προκρίνας τών 
εφήμερων Απολαύσεων τήν άκαταπόνητον εργασίαν 
ύπέρ τής προαγωγής τήςέπιστήμης μέχρις έσχάτου γή
ρατος, αφιέρωσε όλον τόν βίον αύτού είς τόν άνέσπε- 
ρον βωμόν τού Ρωμαϊκού Δικαίου. Διήγαγε βίονέρη- 
μίτου έν τή κομψή έπαύλειτής K irschen A llee, όπου 
εδέχετο φιλοφρόνως τούς έξ όλων τών περατων τής γης 
ώς πρός προσκύνημα μεταβαίνονταςέκεϊμαθητάς του. 
Ή  Ιπαυλις κείται είς τήν τελευταίαν άκραν τού W est-



e n d .Πλούσιος κήπος τήν περιβάλλει, πέραν δ ’ εκτεί
νεται εύρύς ό  όρίζων. Ύ π ό  τήν σκιάν των ωραίων 
δένδρων συνεκέντρωνεν ό  σοφός ερημίτης τάς επιστη
μονικός άληθείας· Ικεΐθεν έζεσφενδόνιζεν αίιτάς {tpe- 
ρούσας πάντοτε τό άρωμα τού άσπιλου περιβάλλον
τος καί τήν καθαρόν πνοήν τής άτμοσφαίρας έξ ής 
προήρχοντο. Ό  νομικός κόσμος μετ' άδημονίας άνε- 
μενεν έκάστοτε τήν στιγμήν νά έντρυφήσχ) λαιμάργως 
είς αΰτάς.

Πρός γενικόν χαρακτηρισμόν τού Δέρνβουργ, δς 
θεωρηθώσιν αρκετά τό  ολίγα ταΰτα, άτινα χαράσσει 
εύλαβώς καί εύγνωμόνωςό νεώτερος και Ασημότερος 
αύτού μαθητής

[Βερολίνσν] Β Ι Ζ 0 Υ Κ Ι Λ Η 2

ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ ΤΕ Χ Ν Η  ΕΠΙΣΤΗΜ Η

Ό  κ. X . Χρηστοβασίλης μάς στέλλει τά ακόλουθα 
έν σχέσει πρός τάς εν τφ  τελευταίφ τών Παναέέηναέων. 
τεϋχίι παρατηρήσεις του κ. Α . Σκιά, επί τού περί 
Η πείρου άρθρου του.

Τ φ  χ . Άν&ρέα 2 η ιρ, άρχαιοΐόγψ__

Α κολουθώντας πιστά τήν Ιστορία καί -τά πράγματα 
κι' ώς Ή πειρώτης, άν δχι άλλο, γνωρίζοντας τήν 

Ή π ειρ ο καί τά ηπειρωτικά πράγματα τουλάχιστον ό
σον 6  κ. Ά νδρ . Σκιάς τήνέλληνική αρχαιολογία, φρίτ
τω , δταν άκούο> μορφωμένους ελευθέρους "Ελληνες 
νά λέγουν, ότι οι "Ελληνες έχομε άδέρφια τούς ’ Αλ
βανούς (εννοώ τούς Τουρκαλβανοΰς), πρώτον διότι 
γένομέστε καταγέλαστοι στόν κόσμο, καί πρό πάντων 
σ’ αυτούς τού ς,’Αλβανούς, οί όποιοι αποκρούουν καί 
με λόγια καί μέ έργα, δτι έχουν καμμιά συγγένεια μ’ έ- 
μας, καί δεύτερο διότι, όταν οί Η πειρώ τες άκοΰμε 
τους έλευθερους άδερφούς μας, άπό τούς όποιους ζη· 

'τοϋμε καί απαιτούμε βοήθεια νά μας σώσουν άπό τήν 
αφόρητη τυραννία τών ’Αλβανών, νά μάς λέγουν, ότι 
τούς έχομε, κι’ αύτοί κι’ έμεΧς, άδερφούς αυτούς τούς 
δημίους μας, μας πιάνει απελπισία θανάτου ! "Α ν έν- 
νοοΰν τέλος πάντων οί έλεύθεροι "Ελληνες νά έχουν 
τούς ’Αλβανούς άδερφούς τους, έναντίον τή ς ’ Ιστο
ρίας, χάρισμά τους καί νά τούς χαίρωνται, άλλ’  ημείς 
οί ’Ηπειρώτες, οί τυραννούμενοι μέ ανήκουστα δεινά 
άπό τούς ’ Αλβανούς, δέν θ ά  παύσωμε ποτέ άπό τό 
νά τούς θεωρούμε δημίους μας.

’Ερωτώ πάντα έλεύθερον Έ λληνα ύπερασπιστή καί 
θιασώτη τών ’Αλβανών, τών οποίων ή Μεγάλη Ιδέα  
είναι ό  έξαλβανισμός καί ή κατάχτηση τής ’Ηπείρου 
καί τής Μακεδονίας, άφού υπάρχουν δέκα άλβανικές 
εφημερίδες, πού μάς πολεμούν καί μάς υβρίζουν καί 
αύτά τά ίερώτερά μας, πώς δέν υπάρχει; έστω καί μια 
μόνον αλβανική εφημερίδα, πού νά μάς άγαπφ καί νά 
μάς υπερασπίζεται;

Ή  Ιστορία  μάς διδάσκει, ότι οί Ίλλυριοί καί οί 
διάδοχοί τους Α λβανοί όχι μόνον δέν μάς έσύνδρα- 
μαν ποτέ, έναντίον τών Σλαύων, τών Φράγκων καί 
τών Τούρκων, άλλ’ άπεναντίας πάντα έκαναν κατα
στρεπτικές επιδρομές στές έλληνικές χώρες. "Α ν  δέ 
μερικές αλβανικές πατριές εγκαταστάθηκαν στήν Ε λ 
λάδα καί Αγωνίστηκαν μαζύ μέ τούς "Ελληνες, αύτοί 
δέν αντιπροσωπεύουν τό αλβανικόν έθνος, διότι έχα
σαν τόν άλβανισμό τους καί άπετέλεσαν μέρος τού 
ελληνικού έθνους, καί Αγωνίστηκαν ώ ς Έλληνες κι’ 
όχι ώ ς ’ Αλβανοί. Ή  ιστορία τής βασίλισσας τών 
’ Αλβανών Τεύθας καί τού Ά λ ή  πασσά τού Ί’επελε- 
νιώτη είναι, νομίζω, δυό τρανότατες Απόδειξες άπό 
τές πολλές, ότι ούτε οί Ιλλυριοί, ούτε οί ’Αλβανοί 
είταν ποτέ φίλοι καί πολύ περισσότερον αδέρφια 
τών Ελλήνων.
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Δέν είναι Αλήθεια, δτι οί Ίλλυριοί— 'Α λ β α ν οί ¿πο
λέμησαν μέ τούς Έλληνομακεδόνες έναντίον τών Ρ ω 
μαίων ώς σύμμαχοι τών Μακεδόνων, άλλ" ¿πολέμησαν 
ώ ς ύποταγμένοι τών Μακεδόνων, ή  μισθοφόροι τους, 
καθώς ¿πολέμησαν αμέσως ύστερα καί ώ ς ύποταγμέ- 
νοι καί ώς μισθοφόροι τών Ρωμαίων έναντίον πρώτα- 
πρώτα τών 'Ελλήνων καί ύστερα όλων τών λαών τής 
’Ανατολής, ένφ ημείς οί "Ελληνες δέν έσχηματίσαμε 
ποτέ ρωμαϊκή λεγεώνα.

Ο ί επιχώριες έλληνικές παραδόσες γιά τούς ’Α λβα 
νούς ; Φ ρίκη! Παριστάνουν πάντα τούς ’Αλβανούς 
διψασμένους γιά έλληνικό αίμα I

"Εχουν τήν άξίωσι οί φιλαλβανοί ελεύθεροι "Ελλη
νες νά τυραννούμεστε ήμεϊς οί ’Ηπειρώτες άπο τους 
Αλβανούς, νά βλέπωμε τήν περιουσία μας νά τήν αρ
πάζουν οί ’ Αλβανοί, νά διώχνωμέστε άπό τήν πατρίδα 
μας άπό τούς ’Αλβανούς, νά χάνωμε τά σπίτια μας άπό 
τούς Α λβανούς, νά καταντήσομε ώ ς άλλοι 'Εβραίοι, 
τρέχοντες μακρυά άπό τήν Αγαπημένη μας πατρίδα άπό 
τούς ’Αλβανούς καί νά μή λέμε τόν πόνο μας, νά μή 
ύποδεικνύωμε πώς μπορεί νά σωθή ή Πατρίδα μας 
άπό τόν μεγάλον Αλβανικόν κίνδυνο γιά νά μή κακο- 
φανή τών άδερφιών τους τών ’Αλβανών; Είναι αλή
θεια, ότι εΐμεστε χριστιανοί, καί ύπομένομε τήν 
τυραννία τών ’Αλβανών, αλλά δέν έχομε καμμιά εύχα- 
ρίστησι νά τούς στρέφομε καί τήν1 ¿τέραν παρειάν 
ή νά τούς λέγωμε «εύ^αριστώ» διότι μάς τυραννούν 
καί μάς καταστρέφουν ετσι απάνθρωπα I

"Α ς μάθουν οί ελεύθεροι "Ελληνες, τ  Αδέρφια μας, 
ότι, αν ή πατρίδα μας ή "Ηπειρο δεν άνήκει στό έλ- 
λήνικό Βασίλειο σήμερα, τούτο είναι Ιργον τών ’Αλ
βανών, οί όποίοι την διεκδίκησαν ώ ς Αλβανική χώ
ρα. Αύτό είναι μιά μεγάλη-μεγάλη άπόδειξι, νομίζω, 
ότι κανένα κοινόν δεν ύπάρχει μεταξύ Ελλήνων καί 
’Αλβανών, διότι άν οί ’Αλβανοί είταν άληθινά άδέρ- 
φια τών Ελλήνων, όπως τούς θέλουν οί έλεύθεροι 
"Ελληνες, όχι μόνον δέν θ ά  γένονταν κανένα εμπόδιο 
στήν παραχώρησι τής ’Ηπείρου πρός τήν Ε λλάδα, 
αλλά καί θ ά  συντελούσαν νά παραχωρηθή.

"Α ς  μάθουν τ ’  αδέρφια μας, οί έλεύθεροι "Ελληνες, 
ότι, άφοΰ δέν έστάθηκε δυνατό νά γείνουν "Ελληνες 
οί Τουρκοκρήτες, Έλληνες γνησιώτατοι, πού είχαν 
πατρίδα τήν έλληνικώτατη Κρήτη καί μητρική γλώσ
σα τήν έλληνική,είναι χίλιες φορές πλειό αδύνατο νά 
γείνουν οί ’Αλβανοί, οί όποιοι ούτε Έ λληνες ύπήρ- 
ξαν ποτέ, ούτε ή πατρίδα τους είναι Ε λλάδα, καθώς  
μαρτυρεί ό  γεωγράφος Πτολεμαίος, λέγοντας: « Ά ρ χ ά  
' Ελλάδος άπό ’βρικ ία «». καί ό Διονύσιος ό  περιη- 
γ η τή ς :

«Ω ριχιην  θ ’ ν η ίρ  αίαν, έρειάεται Ελλάδος άρχύ)·

"Α ς  μάθουν τ ’  άδέρφια μας, οί έλεύθεροι Έ λληνες, 
ότι ή Ή π ειρ ο  άν κινδυνεύη σήμερα, κινδυνεύει άπό 
τήν ’ Αλβανία κι’  άπό τήν Αλβανική Ιδέα όπως ή Μα
κεδονία άπό τήν Βουλγαρία καί χειρότερα Ακόμα.

' "Α ς μάθουν τέλος, ότι. άν ή Τουρκία άναγκα- 
στή νά φύγη άπό τήν Εύρώπη, οί ’Αλβανοί, άν δέν 
γείνουν Ανεξάρτητο Κράτος, θ ά  πάν άλλοι μέ τήν Αύ· 
στρία, κι' άλλοι μέ τήν Ιταλία, κι’  δχι μέ τήν Ε λ 
λάδα, γιά πολλούς άλλους λόγους, άλλά πλειότερο 
διότι θεωρούν τούς "Ελληνες ξέ ν ο υ ς — λέγετε τους ε
σείς όσο θέλετε άδέρφια σας, κ. κ . έλεύθεροι Έ λ 
ληνες —  «τούς δ ε η ρ ο ΰ ν  έ&νικονς έχ&ρονς καί άνίκανονς  
νά  ιο ύ ς  θρέψ ουν καί νά  τούς  μισθοδοτήσουν.— ’ Αλβανός  
θ ά  είπή μισθός».

Τ ό  ¿ργο μου έμένα. πού ξέρω καί τήν πατρίδα 
μου τήν Ή π ειρ ο  καί τούς ’Αλβανούς τόσο καλά, όσο 
ξέρει καί ό  κ. Ά νδρ . Σκιάς τήν Ιλληνικήν άρχαιο- 
λογία δέν είναι νά βάλω μάχαιρα  μεταξύ Ελλήνων 
καί ’Αλβανών —  διότι ή μάχαιρα είναι βαλμένη άπό 
χιλιάδες χρόνια τώρα άνάμεσά τους —  αλλά νά υπε

ρασπιστώ τήν κινδυνεύουσα πατρίδα μου "Ηπειρο, 
πού κινδυνεύει άπό τή μιά μεριά άπό τούς Αλβανούς  
κι’ άπό τήν άλλη τή μεριά άπό τήν Αμάθεια τών ε 
λευθέρων Ελλήνων, πού δέν ξέρουν τήν κατάστασή 
της καί τούς κινδύνους της, νομίζοντες άδερφούς 
μας τούς δημίους τ η ς !

Ο ί Αγώνες μου για τήν Ή π ειρ ο  έναντίον τών ’ Α λ 
βανών είναι αγώνες αμυντικοί καί όχι έπιθετικοί, Α
γώνες ίε^οί καί άγιοι, τούς όποιους πρέπει νά συν
δρομή ολος ό Ελληνισμός, άφίνοντας κατά μέρος 
σκουριασμένες ίδε'ες καί ανεφάρμοστες θεωρίες, διότι 
άν δ Ελληνισμός εξακολούθηση τήν αιώνια αφέλειά 
του, σκεπτομενος γιά τήν "Ηπειρο καί τούς ’Αλβανούς, 
οπο>ς σκέπτεται ώς τά  τώρα, ύστερα άπό ολίγα χρό
νια ή ^Ήπειρο θ ά  είναι μόνον Απάνω στό χαρτί, θ ά  
είναι έρημη άπό Έλληνες, θ ά  είναι άλβανική Ιπαρχία 
ύπό τήν προστασία τούτης ή εκείνης, τής Δυνάμεως 
και τοτε νά μάς ζήσουν οί φιλαλβανικές εκφράσες 
τών διαφόρων αναρμοδίων σ ' αύτό τό ζήτημα, οί ό 
ποιοι θ ά  έκαναν καλύτερα νά καταγίνωνται μέ τά έρ
γα τής^έπιστήμης τους, παρά μέ Ιργα ξένα τους ! Δη
λαδή όπως είπε ¿κείνος ό Αρχαίος πρόγονός μας : 
«Μ έχρις υποδήματος’-.

X . Χ Ρ Η Σ Τ Ο Β Α Σ ΙΛ Η Σ

Ύ .  Γ . Παραπέμπω τόν φίλον κ. Ά ν δ ρ . Σκιάν κα! 
τους λοιπούς πού θέλουν νά σκιαμαχούν μ’  ¿μένα, 
στές τελευταίες Αθηναϊκές εφημερίδες γιά νά ΐδοΟν 
τά μαρτύρια τού Ελληνισμού τής ’Ηπείρου άπό τούς 
άδερφ ούς  τους τούς ’ Αλβανούς! X .  X

Εις τήν πρώτην σελίδα τού τεύχους άύτοθ, δημοσι- 
εύομεν ένα άπό τά πολυτιμότερα πετράδια τής α θα 

νάτου δημοτικής μας Μούσης, ή «Άντρειωμένη». Μάς 
έρχεται καί αύτό τό τραγούδι άπό τήν Ρόδον καί τό 
όφείλομεν εις τόν αγαπητόν συνεργάτην μας κ. Ναύ
λον Γνευτόν.

Ή  «Ά ντρειωμένη» άπό όλα τά άλλα Ροδίτικα τρα
γούδια πού εδημοσιεύσαμεν είς τά »Παναθήναια» είνε 
τό ώραιότερον καί τό παραστατικώτερον. Μαγεύει όχι 
μόνον μέ τάς μεγαλοπρεπείς εικόνας του άλλά καί μέ 
τόν βαθύν συμβολισμόν του.

Μ ία όλόκληρος τραγωδία καί Ινας γλυκύς λυρι
σμός έξέρχεται άπό κάθε στίχον τού τραγουδιού αύ- 
τού όποιον όμοιον ολίγα έχει νά παρονσιάση ή δημο
τική μας ποίησις. Καί μολονότι είς μερικούς στίχους 
βλέπει κανείς τόν άντίλαλον τών στίχων τού Ά κ ρ ιτι- 
κοϋ κύκλου, έν τούτοις τό άρτιον τού συνόλου καί 
τό μεγαλοφάνταστον αύτού όφείλεται είς τόν λαόν τής 
Ρόδου.

Α ί  πρός ύποστήριξιν τού ναού τού Δαφνίου έργα- 
σίαι τής Ά  ρχαιολογικής Εταιρείας έπερατώθησαν 

καί τό περικαλλές μνημείον έξησφαλίσθη άπό πάντα 
κίνδυνον, έως ότον, αργότερα,.τό Δαφνί γείνη προσκύ
νημα έκτελουμένων ποικίλων εργασιών εύπρεπείας,

Ό  διευθύνων τάς Ιργασίας ταύτας τής άναστηλώ- 
σεως τών μεσαιωνικών μνημείων κ. Ά δ . Άδαμανείου, 
μετά τό πέρας τής ύποστηρίξεως τού Δαφνίου άπο 
στέλλεται ύπό τής Γενικής 'Εφορείας είς τήν Πάρον 
καί Σίκινον πρός έξέτασιν τών έκεί βυζαντινών μνη
μείων καί μελέτην τού καλλητέρου τρόπου πρός διά- 
σωσιν αύτών. Είς τήν Πάρον, Ιν τφ  παλαιοτάτφ ναφ  
τής Έκατονταπυλιανής, σώζεται θαυμάσιον κιβώριον, 
ήτοι έπιστέγασμα τής Α γ ία ς  Τραπέζης. Είς τήν 
Σίκινονπαλαιός δωρικός ναός έχει μεταβληθή. είς βυ
ζαντινόν,

Είς τό Παρίσι αυτήν τήν στιγμήν τό ζήτημα τής 
Τύχης Απασχολεί έκτός τον ¿χλου όστις τνφλώς

πιστεύει είς τήν άδικον, αύτήν θεότητα, καί πλεΐστα 
εκλεκτά πνεύματα Ικ  τού φιλολογικού καί Ιπιστημονι- 
κοΰ κόσμου.

Ό  διάσημος μαθηματικός και καθηγητής- τής ού- 
ρανίου μηχανικής είς τό Κολλέγιον τής Γαλλίας Που- 
ανκαρέ έ^ει άφιερώσει πλείστας περί Τύχης μελέτας, 
διά τώ ν οποίων καταφαίνεται ή πρός αύτήν πίστις 
του. Ό  Βέλγος ποιητής Μάτερλιγκ επίσης πιστεύει 
εις τήν Τύ^ην.

Ό  Δαντεκ δμως είς τήν «Μηνιαίαν Επιθεώρησιν» 
αφιερώνει μακρόν άρθρον διά τού όποιου προσπαθεί 
νά ίδη τ ’  Αποτελέσματα τής τύχης μετά τίνος σκεπτι
κισμού. Ώ ς  έκ τούτου Αμφισβητεί καί τάς έπιτυχίας 
τών παικτών είς τά τυχηρά παιγνίδια όπως ό.μπακα- 
ράς καί ή ρουλέτα. Τοιουτοτρόπως άπό σκέψεως είς 
σκέψιν καταλήγει είς τό συμπέρασμα δτι δέν υπάρχουν 
νόμοι τής τύχης άλλ’ άπλώς φαινόμενα καί συνιστρ 
ότι είς τοιούτου είδους ζητήματα τά όποια συνταράσ
σουν τήν ηρεμίαν τόσων ωραίων διανοιών πρέπει νά 
εΐμεθα ειλικρινέστεροι καί σαφέστεροι διότι είνε επι
κίνδυνον νά τρέφωμεν μέ παραλογισμούς τόν μεταφυ
σικόν μυστικισμόν μας.

ρ ί ς τ ή ν  «Βορειοαμερικανικήν ’Επιθεώρησιν» ό  κ. 
ί—' J a m es H u n ck er δημοσιεύει Ινδιαφέρουσαν με

λέτην περί τού μυστικοπαθούς Γάλλου μυθιστοριο- 
γράφου I. Κ . H u y sm a n s, έντός τού όποιου βλέπει 
παραπλεύρως τού μυστικιστοϋ καί τού Αριστοκράτου 
Ανθρώπου τής σκέψεο)ς, τόν μανδαρίνον τών γραμμά- 
των_ καί τόν μέγαν άπαισιόδοξον όστις δέν άφίνει ού- 
δεμίαν ευκαιρίαν όπως παρουσίαση τήν Απαισιο
δοξίαν τού.

Τ ό  όνομα τού H u y sm a n s σήμερον είνε γνωστόν 
δχι μόνον άπό τούς εκλεκτούς άλλά καί άπό τόν δχλον. 
Τήν δημοτικότητα του όμω ς αύτήν δέ τήν δφείλει είς 
τήν συμπάθειαν τού όχλου πρός τά φιλολογικά του 
έργα, άλλ'άπλώς είς τόν θόρυβον πού έδημιουργήθη 
γύρω τού ονόματος του ώς έκ τού προσηλυτισμού του 
είς τά δόγματα καί τούς τύπους του καθολικισμού.

Ό κ .  H u n c k e r d e a ^ í  τόν H u y sm a n s  κατά βάθος 
ένα άπό τούς μεγαλύτερους καλλιτέχνας τού λόγου, 
όστις Αφού ανέλυσε κατ’  άρχάς ε’ις τά έργα του δλας 
τάς κοινωνικός σαπρίας, κατόπιν, άπό ένα αίσθημα ε
γωιστικόν όρμώμενος, ένεκλείσθη είς τό καβούκι του 
διά νά συμπλήρωσή έκείθεν τάς περί τής κοινωνίας 
θεωρίας του πρός τήν όποιαν δέν αισθάνεται κανένα 
αίσθημα φιλαλληλίας.

Είς τήν «Επιθεώρησιν τών δύο Κόσμων« ό 'Ρενέ 
Ντουμίκ δίδει μακράν καί ώραίαν εικόνα τής οι

κογενειακής ζω ή ς τού Λαμαρτίνου άπό τού 1820 1830 
διά τής δήμοσιεύσεως τών ανεκδότων ¿πιστολών τού 
ποιητοΰ. Α ί έπιστολαί αόταί μάς παρέχουν τήν ευκαι
ρίαν όπως βαθύτερον έννοήσωμεν τόν χαρακτήρα 
τών ποιητικών έργων τού Λαμαρτίνου καί αίσθαν- 
θώμεν ζωηρότερα τήν καλλονήν αύτών.

Α ί έπιστολαί Απευθύνονται είς τήν σύζυγόν του, 
μίαν ψυχήν τόσον έκλεκτήν καί ή όποία ήτο ή καλυ- 
τέρα τών συμβούλων του. Είς τά γράμματα αυτά τής 
διηγείται, έφ’ όσον αύτή Ιμεινεν είς τό Μασόν, τά 
έπεισόδια τής διαμονής του εις τό Παρίσι, τά διαβή
ματα του, τά σχέδιά του, τάς Ιπισκέψεις του, τάς ελπί
δας του καί τάς Απογοητεύσεις του, τήν πρώτην του 
υποψηφιότητα είς τήν 'Ακαδημίαν καθώς τάς επιθέ
σεις του καί τήν Αποτυχίαν του όπου έπροτιμήθη ό 
Δρόζ άντ’  αύτού.

Μετά τάς ωραίας αύτάς διηγήσεις αρχίζουν άλλαι 
σοβαρώτεραι. Αί περιγραφαί τού ταξειδίου του εις τήν 
Ιταλίαν, ή μονομαχία του μέ τόν Πέπε καί αί ύποδο- 
χαί πού τού Ικαμαν είς την Φλωρεντίαν ό  δσύξ τής
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Τοοκάνης καί εις τήν Πάρμαν ή πριγκήπισσα Μαρία 
Λουίζα. "Ο χι όλιγώτερον θελκτική είνε ή διήγησις 
τής Ιπιστροφης του εις τό Παρίσι ή εκλογή του ώς  
ακαδημαϊκού καί ή θλίψις του που ώς μία μεγάλη 
σκιά ήπλώθη επί τής· ψυχής του διά τόν θάνατον τής 
μητέρας του τήν όποιαν ¿λάτρευε.

‘Ο  Ντουμίκ διηγείται πώς συνετέθησαν αί « Ά ρ μ ο -  
νίαι» του* έπίσης όμιλεΐδιά τήν έπΐδραοιν τού Λαμε- 
ναί εις πλεΐστα ποιήματα τής συλλογής αύτής Ιδίως δέ 
τοϋ - Ύ μνου  είς τόν Χριστόν». Έ νόλίγοις είς τά γράμ
ματα αύτά πρός τήν σύζυγόν του βλέπει κανείς τά  
μυχιαίτατα τής ψυχής του Λαμαρτίνου, διότι είνε αί 
τελευταίαι εκμυστηρεύσεις τής εμμονής του πρός τά 
πατροπαράδοτα όπόθεν τόν άπέσπασε τό ταξείδι του 
εις τήν ’Ανατολήν. Τότε κατά τήν γνωστήν φράοιν 
περί Λαμαρτίνου ενας νέος άνθρωπος έγεννήθη έν 
έαυτφ.

Είς τήν συλλογήν τών «"Αγγλων Συγγραφέων» ό 
Φρειδερίκος Χάρισσον παλαιός φίλος τού Ράσχιν 

καί μαθητής του Αύγουστου Κόντ ¿δημοσίευε πολύτι
μον το^ιίδιον έπί τού μεγάλου "Αγγλου αισθητικού 
δπου ο  Χάρισσον καθορίζει μερικά σημεία τής ζωής  
καί τού χαρακτήρος τού Ράσκιν

Ά λ λ ' δ,τι καθίσταται άληθώς άπίστευτον εΐνε ότι δ  
άνθρωπος αύτός δστις άνεμόρφωσε τήνκαλλιτεχνικήν 
άντίληψιν τών συμπατριωτών του "Αγγλων κατώρ- 
θω οε νά σχηματισμένα τόσον υψηλόν Ιδεώδες καλλι
τεχνικόν μεσα εις ενα περιβάλλον κατ’ έξοχήν θρ η 
σκευτικόν καί περκορισμένον.

Είνε γνωστόν ότι ή μνηστή του τήν όποιαν ίιπερη- 
γάπα ήρνήθη νά τόν ύπανδρευθή διότι άνέκάλυψε σέ 
κάποιο έργον του ίχνη θρησκει·τικής απιστίας. Τρία  
χρόνια όμω ς βραδύτερον από τό έπεισόδιον τούτο ή 
κόρη ήσθένησεν έπικινδΰνως καί ό Ράσκιν πού πάντοτε 
τήν άγαπούσεν ¿ζήτησε νά τήνέπανίδη. Αΰτή έδέχθη 
νά τήν έπισκεφθή ό  πρώην μνηστήρ της ύπό ενα 
όρον όμως. Ν ά  της εΐπη είλικρινώς ποιον ήγάπα πε
ρισσότερον, τόν Θεόν ή αυτήν; Καί ό  Ράσκιν άπήν- 
ιησεν ότι μόνον αύτήν ¿λάτρευε. Τότε ήρνήθη νά 
τόν δεχθή καί άπέθανε Καί ή γυναίκα όμως πού 
ένυμφεύθη βραδύτερον έπίσης τόν ¿χώρισε, διότι .εό· 
ρήκε τόν Ρασκιν πολύ όνειροπόλον ένώ τόν ήθελε  
μάλλον έρωτευμένον.

Τοιουτοτρόπως ό  άγαθός καί αφελής Ράσκιν εζησε 
σχεδόν μόνος, δαπανών αφειδώς τά τέσσαρα εκατομ
μύρια πού τού άφησεν ό πατέρας του. Τ ά  δύο μάλιστα 
τά έδαπάνησενέντός τετραετίας εις καλλιτεχνικός ε
λευθεριότητας. Περί τά τέλη τού βίου του πλέον δέν 
τού άπέμενε παρά μόνον τό ¿ ξ  Ικατόν χιλιάδων φράγ
κων εισόδημα πού τού άπέφεραν τά έργα του.

Ε ις τόν «Έ ρμ ή ν τής Γαλλίας»·δ κ. Μπαρτελεμύ μάς 
δίδει μακράν άνάλυσιν τού νέου έργου τού κ. 

Σομμεράρ «Δύο πριγκήπισσαι τής ’Ανατολής είς τόν 
12ον αιώνα. "Αννα Κομνηνή καί Ά γνή  τής Γαλλίας». 
Ή  Άγνή αδελφή τυδ Φιλίππου Αύγούστου διαδοχικώς 
σύζυγος τού ’Αλεξίου τού Β’ . Κομνηνοϋ, τού Α νδρ ο
νίκου Κομνηνοϋ -καί τού Θεοδώρου Βρανά, διεδραμά- 
τισε κατά τάς σταυροφορίας τού 1204 σπουδαιότατον 
πρόσωπον χρησιμεύσασα, ώς μέσον συνεννοήσεως με« 
ταξύ τών Σταυροφόρων καί τών 'Κλλήνων.

Ό  κ. Σομμεράρ συμπαθέστατος ζωγράφος τών ή· 
θώ ν τής έποχής εκείνης μάς διηγείται είς αύτό τό βι- 
βλίον του μετά πολλής τέχνης τήν ζωήν τής 'Αγνής 
ή όποια νυμφευθεΐσα εις ηλικίαν εννέα έτών τόν νε
αρόν ’Αλέξιον Κομνηνόν εγινε έξ αρπαγής σύζυγος 
τού δολοφόνου τού σύζυγου της ’Ανδρονίκου Κομνη
νού τού έκθρσνίσαντος τόν Ισαάκ "Αγγελον.

Έβδομήκοντα σχεδόν χρόνια πρότερον ή "Αννα
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Κομνηνή ή κόρη ’Αλεξίου τού Α '. είδε νά δτελθόυν. 
τής Κων)πόλεως οί πρώτοι σταυροφόροι. Ή  « Ά λ ε -  
ξιάς» της μάς. παρέχει είκόνα πιστοτάτην ιώ ν  άμοι- 
βαίων αισθημάτων τού Έλληνοανατολικοΰ κόσμου 
καί τού Φεουδαρχικοϋ είς τήν πρώτην συνάντησιν 
των. ”0  Γκοντεφρουά, ό  κόμης τής Φλάνδρας κ.λ π. 
ήλθον ό  ενας κατόπιν τού άλλου νά θέσουν είς σκλη
ρόν δοκιμασίαν τήν ύπομονητικήν καί λεπτήν ευ
πάθειαν ’Αλεξίου τού Α '. Ό  γηρασμένος καί σο
φός πολιτισμός τοϋ Βυζαντίου ύπέστη τοιουτοτρό
πως τήν έφοδον τής δύσεως ¿νώ πρότερον εΐχεν ΰπο- 
στή τήν έφοδον τής ’Ανατολής.

Κ αί κατ’ αύτόν τόν τρόπον ό  κ. Σομμεράρ εξακο
λουθεί νά περιγραφή τήν Βυζαντινήν Ιστορίαν μετά 
πολλής γνώσεως τών πραγμάτων ούτως ώστε τό έργον 
του νά δύναται κανείς καί τό τοποθέτηση παραπλεύ - 
ρως τών Ιργων τού Σλουμπερζέ καί τού Ντίλ.

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

ΑΧ Ά θή ν α ι ύπεδέχθησαν μέ Ινθουσιασμόν καί αγά
πην τόν πρίγκηπα Γεώργιον καί τήν μνηστήν του 
πριγκίπισσαν Μαρίαν. Ό  λαός θερμότατα επευφήμησε 
τό πριγκιπικόν ζεύγος.

Ό  κ . Νιρβάνας γράφει νέον δραμα Μ αρία ^  Π εν- 
ταγιώ τιοα . Προσεχώς ό  ποιητής θ ά  τό διαβάση εις 
κύκλον λογιών είς τά γραφεία τών « Ιΐαναθη- 
ναίων».

Ό  κ. I. Ψυχάρης προήχθη υπό τής Ιλληνικής Κυ- 
βερνήσεως είς Χρυσοΰν Σταυρόν τού Σωτήρος.

Π ρό ολίγων ημερών εγειναν είςτό Χ η μ είοντά  απο
καλυπτήρια τής προτομής τοϋ Α . Χρηστομάνου.

Άπέθανε ό βασιλεύς τής Σουηδίας Ό σ κ ά ρ . Ό  νέος 
βασιλεύς άνηγορεύθη ύπό τό όνομα Γουσταύος Ε '.

Ό  καθηγητής τού Πανεπιστημίου τού Priuceton, 
κ W .  W a r n e r  Bisehop ¿δημοσίευσεν ¿κτενή βι
βλιοκρισίαν. είς τό ειδικόν περιοδικόν T h e  lib rary  
Journal, περί τού καταλόγου  ιών χ ιιρογρά φ ω ν χο>δίκο>ν 
τή ς  έν Ά ροα νεία , μ ονής tmv Ά γ ιο ι*  θεοδώ ροι*, τόν όποιον 
έξέδωκε πέρυίη ό  συνεργάτης μας κ. Νίκος Ά .  Βέης. 
Ο  κ. B isehop συνιστφ τόν κατάλογον τού κ. Βέη 

είς πάντα άσχολούμενον μέ τά έλληνικά χειρόγραφα 
ώ ς πληροϋντα καθ’  όλα τάς άπαιτήσεις τής επιστή
μη?

ΝΕΑΙ ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ

"Η μ ερ ο λ ό γ ιο *  Κτονατ Φ' Σ χ ό κ ο υ  1908. Χρυσόόε- 
τον φρ. χρ. β. Διά τούς συνδρομητής τών «Παναθη- 
ναίων» φρ χρ. 5.

Λ εξικόν Έλληνογα^Μκόν καί Γαλλοελληνικόν τής 
λαλουμένης "Ελληνικής γλώσσης (ήτοι Κα&αρευον- 
αης καί Δημώδους) υπό Α  Ή π ίτη . Τ ά  «Π Λ Ν Α Θ Η - 
Ν Α ΙΑ » άναλαβόντα χάριν τών συνδρομητών των ώρι· 
σμένον αριθμόν αντιτύπων τού έκδιδομένου Ελληνο· 
γαλλικόν και Γσλλοελληνικοΰ Λ εξικόν  τού κ. ’Α . Ή 
πίτη, είναι είς θεσιν νά τά παραχωρήσουν είς αύτούς 
Δρ. 2  καί Φ ρ.2 2 5  μόνον  άντί τής άρχικής τον τιμής 
Δ ρ . 2 .60  καί Φρ. S δι’  έκαστον τεύχος ελεύθερα 
ταχυδρ. τελών.

0 1  άποστέλλοντες τό τίμημα έκαστου φυλλαδίου ή 
καί περισσοτέρων διά μιας πρός ευκολίαν των, θ ά  
λαμβάνουν τά  έκδιδόμενα τεύχη τακτικώς.

Τ Ο Μ Ο Ι
ΤΩΝ Ί1ΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ,,  

ΜΕ ΜΕΓΑΑΗΝ ΕΚΠΊΏΣΙΝ
Οί τόμοι Ιος. 2ος, 3ος, 4ος, 6ος, 7ος, 8ος, 

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

Δια κάθε τόμον προσ&έτομεν είς τάς άνω 
τιμάς 50 λεπτά διά τάς επαρχίας ναι 1 φράγκον 
διά τό εξωτερικόν ταχυδρομικά.

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

Αίπαραγγελίαι στέλλονιαι πρός τήν 
Διεόθυνσιν τών «Παναθηναίων» όδός Άριστο- 

τέλους 35 ’Αθήνας 

καί προπληρώνονται.


