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Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ  ΚΑ Ι Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε ΙΣ  — Η Β Α Σ ΙΛ Ε Υ Ο Υ Σ Α

Είνε περασμένα χά μεσάνυχτα κ3 ένα δυνατό 
άεράκι χτυπά τά πλάγια τον Ατμοπλοίον που 

τρέμει ολόκληρο από χήν ταχύτητα. Ε π άνω  Από 
τήν γέφυρα βλέπω την Μιτυλήνη νά εξαφανί
ζεται ήσυχα-ήσυχα μέσα V τό σκότος καί ς τό 
πέλαγος.

Ό  έναστρος θόλος απλώνεται Ιπάνωθί μου 
Αργυροποίκιλτος, κι’  ή θάλασσα τριγύρω μου φου
σκώνει. "Οσο περνφ ή ώρα, τόσο καί τό μελτέμι 
δυναμώνει κ’  εμπρός μου Ανοίγονται τεράστια 
ΰδάτινα σπήλαια σκεπασμένα με άφρους. Τό 
Ατμόπλοιον αρχίζει νά τρέμη έ'τσι, που θαρρεί 
κανε'ις πώς θά ξεκαρφωθή. Ή  κούρασις θωπεύει 
τά βλέφαρά μου, μά Ιγώ Ιξακολουθώ νά καπνίζω 
τό αρωματικό σιγάρο μου καί νά προσμένω σιω
πηλός τήν χαραυγή.

Σ έλίγο , δυο μαΰρα σημεία φαίνονται 'ς  τον 
ορίζοντα. Είνε ή Λήμνος καί ή Τένεδος. Πρός 
τήν Ανατολήν ένα χρώμα κιτρινόλευκο μ’ έλαφρές 
δόδινες γραμμές βάφει χόν ουρανό, καί τό βάρ
βαρο τής Τροίας ακρογιάλι, δαντελωτό, διαγρά
φεται καθαρά ’ς τά βλέμματά μου. Μου φαίνε
ται πώς διακρίνω ακόμη τήν σκιά του ’Αχίλλειος 
να στέκεται μελαγχολική σιμά ’ς τόν άφρισμένο 
πόντο, ένώ μέσα ’ς τήν άπέραντη πεδιάδα οί 
"Ελληνες καί οί Τρώες ξετυλίγονται ’ ς Ατελεύ
τητες γραμμές γιά τήν μάχη. Σ ιό  βάθος, Ιπάνω 
Από τά τείχη τοΰ ’Ιλίου, που καί τώρα Ακόμα 
σαν σίφωνας υψώνεται ό καπνός τής καιομένης 
χώρας τοΰ Πριάμου, Ανα'μεσα ’ς  τήν “Ανδρο
μάχη και τήν προφητική Κασάνδρα, ή Ελένη 
ωραία δπως ή 'Αφροδίτη, τους βλέπει καί χαμο
γελά Από ήδονήν.Ώ αίωνία γυναίκα, ποιός ειμ- 
πορεί ν’  αρνηθή τά θέλγητρά σου; Καί ποιος 
θά μπορέση νά είπή πώς δ "Ερως δεν είνε ό 
δυνατώτερος θεός κι’  ό απόλυτος κύριος τών 
θνητών; "Ω σύμβολον τής αίωνίας ομορφιάς,

οποίος είπή τό εναντίον, πρέπει νά είνε ήλίθιος 
ή Αναίσθητος.

** *

’Από τό παραθυράκι τής καμπίνας μου βλέπω 
τόν πορθμόν, πού ή κόρη τοΰ Άθάμαντος, μέσα 
’ς τά όλογάλανα, τά ήσυχα νερά του, έκλεισε γιά 
πάντα τά παρθενικά της βλέφαρα.

* * *

Π ίσω Από ένα πέπλο, δφασμένο μέ τις ακτί
νες τοΰ ήλιου, διαφαίνεται ή Έπτάλοφος. Ω ραία 
σαν τις Άμαδρυάδες, γιομάτη από χρώματα 
καί Από βαθειές όλοπράσινες σκιές. Οί λόφοι 
της, κατάφυτοι, άφίνουν τούς μεγάλους ήσκιους 
των ν’ άπλώνωνιαι απαλά - απαλά επάνω ’ς τήν 
ακάματη θάλασσα. Περνούμε πλάγι ’ς τά τερά
στια τείχη τοΰ Βυζαντίου, που τά κυπαρίσια 
ίιψώνουν τις κορυφές των προς τόν ουρανόν. 
Δεξιά μου τά πριγκηπόνησα, ή ’Αντιγόνη, ή 
Πρίγκηπος, ή Χάλκη, σαν φιλάρεσκες νεάνιδες 
καθρεφτίζονται ’ς τήν θάλασσα τοΰ Μαρμαρα.

Τό ατμόπλοιον μ’έναν Ιλιγμόν μάς αποκαλύπτει 
τό στόμιον τοΰ Βοσπόρου, τόν Κεράτιον καί τόν 
τρούλον τής'Αγίας Σοφίας. Στην θέα του νοιώθω 
Αθελα τά μάτια μου νά δγραίνωνται καί τό 
μέτωπό μου βαρύ από τις παληές Αναμνήσεις 
γέρνει ’ς τήν παλάμη μου νά στηριχθή. Δώδεκα 
αιώνων ζωή μ’  Αρπάζει ’ς τά φτερά της καί 
μ’ Ανοίγει τήν χρυσή θΰρα τοΰ παλατιού της. 
Μπροστά ’ς τον θρόνον τών Αύτοκρατόρων γο
νατίζω καί φιλώ τό τιμημένο σπαθί τοΰ Κων
σταντίνου. ’Όνειρον, δνειρον, ποια μάτια δέν 
δακρύζουν ς τό ανχίκρυσμά σου ;

*  *  *

Στρέφω Από τό άρχαΐον Βυζάντιον πού τόσα 
δράματα ξετυλίχθηκαν καί τόσες μορφές Ιπέρα-
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«αν έμπρός από τά μάτια μου. ’Από τον Κων
σταντίνον, τόν μεγάλον 'ιδρυτήν του Βυζαντίου, 
έως τόν Κωνσταντίνον τόν Γίαλαιολόγον. Είδα 
τόν ’Γουλιανόν, πού τόσον ήλιθίώς Απεκάλεσαν 
παραβάτην, μέ την Ελληνικήν του ψυχήν, ώραίον 
σαν τόν ’Απόλλωνα, νά στρέφη περίλυπος άκόμα 
τά βλέμματά του πρός τόν Έλικώνα καί τόν 
“Όλυμπον καί νά δνειροπολή την μεταμόρφω- 
σιν του κόσμου. Ό  γενναίος μαθητής τού ’ Ιάμ
βλιχου κρατοΰσεν είς τά χέρια του τά βιβλία 
του Πλάτωνος καί έβλεπε μέ κάποιαν περιφρό- 
νησιν τό άγριο μίσος τής Εκκλησίας πού κάθε 
στιγμή εθέριευε τριγύρω του. Ό  χριστιανισμός 
δέν είχεν Ιννοήσει ότι ό ωραίος αυτοκράτωρ δεν 
ή το Αναχωρητής, άλλ’ ή κεφαλή μιας απέραντης 
αυτοκρατορίας. Μά καί ό βασιλικός συγγραφεύς 
τών «Καισάρων» ’ςτόν τρελλόν τον ενθουσιασμόν 
για τους Αρχαίους θεούς δέν Αντελήφθη τήν 
μεταβολήν πού ειχε γίνη ’ς τήν Ανθρώπινη ψυχή. 
Μόνος του διηγείται τό πάθημά του αυτό ’ς τήν 
’Αντιόχειαν. Ή ταν, λέγει, ό μήνας πού πανηγυ- 
ρίζετο ή Ιορτή του ’Απόλλωνος. 'Ολόκληρος ή 
πόλις τής ’Αντιόχειας έπρεπε νά παρευρεθή ’ς τήν 
Ιορτή. ’Εγώ ό ίδιος φεύγω από τόν ναόν τού 
Διός καί τρέχω είς τόν ναόν τής Δάφνης μέ τήν 
φαντασία πλημμυρισμένη από Αρώματα, θύματα, 
σπονδές καί νέους ντυμένους μέ λευκούς χιτώνες, 
σΰμβολον τής ψυχικής των άγνότητος. Μά δλα 
αυτά δέν ήταν παρά ένα ωραίο όνειρο, διότι όταν 
έφθασα ’ς τόν ναόν δέν εύρήκα τίποτε. 'Ό μως 
επίστευσα ότι Από σεβασμόν σ ’ εμένα θ ά  τάχουν 
Αφίσει έξω καί περιμένουν τήν διαταγή μου. 
’ Ερωτώ τότε τόν Ιερέα. Τί έπρόσφερεν ή πόλις 
γιά τόν πανηγυρισμόν τής εορτής; Καί αυτός 
μοΰ άπήντησε. «Τίποτε, μόνο μία χήνα κι’ αύτή 
τήν έφερα εγώ από τό σπίτι μ ου !». Καί όμως 
κατηραμένον άς είνε τό χριστιανικό χέρι πού 
τοΰ έπληξε τήν καρδιά.

* * *

Κάτω Από τούς θόλους της 'Αγίας Σοφίας, 
τοΰ Παρθενώνος τοΰ χριστιανισμού, στέκομαι, 
καί βλέπω τήν σκιάν τής Θεοδώρας. Ή  βασί
λισσα στέκει καί χαμογελά βυθισμένη ’ςτήν μεγα
λοπρέπειαν καί τήν ομορφιά της. Τό γόητρον πού 
σκορπά τό πρόσωπο της μ’  αιχμαλωτίζει. Τά 
μάτια της, τά ωραία μαύρα μάτια της σάν δύο 
πύρινοι ήλιοι εξακοντίζουν τό φώς τής διανοίας 
της, καί μαγεύουν. Σ ’ έ'να τέτοιο θέλγητρον ποιός 
είμποροΰσε ν’  Αντισταθή; Τί μέ μέλει τί ήταν 
πρώτα καί τί τής ψέλνει. 6 Προκόπιος καί ό 
Γ ίβω ν; Δέν αρκεί τάχα πού ήταν Βασίλισσα τής 
ομορφιάς καί τής Αγάπης;

*  *  *

’Απέναντι Απ’ τό Βυζάντιον περιεργάζομαι τόν 
Γαλατά. Εΐνε τόσο γραφικός Από μακρυά, όσο
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εΐνε Απαίσιος σάν γυρίζη κανείς μέσα ’ς τούς 
στενούς δρόμους του. Έ ν  τούτοις ή γραφικότης 
του δέν μ’  Ινθουσιάζει, μέ συγκινεΐ μόνον, διότι 
σε κάποιο Από τά σπίτια του είδε τό φώς τοΰ 
ήλιου ένας μεγάλος ποιητής, ό  André Chénier 
πού τόσο παθητικά τόν ετραγουδησε.
«ΤίΡ Γαλατά πον àno xatQOVç tà μ άτια μ ον Jtt/dovoav».

Σήμερα είνε περίφημος γιά τήν Ιμπορική του 
κίνησι καί γιά τά παγωτά πού κατασκευάζει ό 
Ρετζέπ.

* * #

Μ’  ένα φίλον μου τραπεζίτην πού Αγαπά τά 
νεοελληνικά γράμματα μέ τήν ίερή μανία τών 
εραστών τοΰ ωραίου, τόν κ. Άλεξ. Τσιμάραν 
τρέχω ’ς τόν Βόσπορον, πού είνε Αληθινή πινα
κοθήκη πλημμυρισμένη από τοπιογραφίες. Κάθε 
λοφίσκος καί μιά ξεχωριστή εικόνα. Τοπία πού 
σκορπούν τήν γοητεία καί γεμίζουν τήν ψυχή 
τοΰ θεατού Από άρρητον θέλγητρον.

Στέκι» μέ τό βλέμμα προσηλωμένον ’ς τό 
χλοερό Μπεμπέκι, βυθισμένο μέ νωχέλεια ’ς τά 
πλάγια δύο λοφίσκων. Μία χαράδρα βαθειά 
σχηματίζεται πού Από μακρυά κυματίζει μέσα 
τ’  δνειρο. Τά βοσπορικά κύματα φιλοΰν τά γρα
φικά ξύλινα σπιτάκια του. "Οσο τό βλέπω τόσο 
καί τό συμπαθώ. "Ισως γιατί ’ς τούς μαγικούς 
του λόφους, ένα παληό μου όνειρο, πολύ παληό, 
λησμονημένο τώρα, είδε τό φώς μιάν ημέρα.

Φ Φ Φ

Πέρα Από τό γοητευτικόν Νεοχώρί καί τά 
εύμορφα Θεραπιά ή Συμπληγάδες βυθισμένες’ς 
ένα διάφανο χρώμα μέ προσμένουν ακίνητες ’ς 
τά πλάγια τοΰ Εύξείνου. Έπάνω.-από ένα βράχο 
των θωρώ περίλυπα τά καράβια πού περνούν 
γιά νάμπουν ’ς τόν Απέραντον πόντον. Μ ’ Αλλοί
μονο δέν βλέπω πουθενά τήν ’Αργώ. ΚΡ όμως 
οι ήρωες μέ τής ωραίες πλούσιες κόμες πού 
πήγαιναν γιά τό «Χρυσοΰν δέρας» ακόμα δέν 
Απέθαναν ’ς τήν ευμορφην Ελλάδα.

« # Ü

’Επιστρέφω ’ς τήν Πόλι Από τήν δεξιάν όχθην 
τού Βοσπόρου τήν στιγμή πού ό ήλιος κρύβεται 
πίσω από τούς λόφους. Τ ά  δέντρα, τά βουνα
λάκια. ή θάλασσα λαμβάνουν χίλια χρώματα 
πού λαίμαργα τα βλέμματά μόυ δέν τά χορταί
νουν. Ή  Χρυσοΰπολις καίεται μέσα ’ς τής τε
λευταίες Ακτίνες του. Ό  Κεράτιός Απλώνεται 
νωχελής σάν κουρασμένος όσμανλής ’ς τά πόδια 
τής Έπταλόφου καί κάτω τά πριγκηπόνησα λικνί
ζονται ’ς τά κύματα. 'Ό μως όλη αύτή ή εύμορ- 
φιά είνε βαρειά όπως τ’ αρώματα τής Άνανολής. 
Θέλγουν τά βλέμματά μου μά δεν μ’  ενθουσιά
ζουν όπως τόν Λαμαρτίνον. Τήν ψυχή μου δέν 
τήν αιχμαλωτίζουν. Καί νά σάς είπώ κάτι ; 'Όλος
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δ Βόσπορος δέν αξίζει τήν αερώδη ομορφιά τοΰ 
Σαρωνικοΰ.

*  Φ Φ Φ

Περισσότερον από τήν Πρίγκηπον μέ τραβά ή 
Χάλκη. 'Ένας ποιητής μέ πολύ αίσθημα ό κ. Δ. 
Τανταλίδης τήν αποκαλεί είς έ’να ωραίο του 
ποίημα τής «Πόλης τό καμάρι». Ευρίσκω πώς 
δέν έχει άδικο. ’Ή ρεμος καί σιωπηλός τήν περι
βάλλει δ πόντος κι’  αύτή σάν ένας κρεμαστός 
κήπος απλώνεται °ς τήν υγρή Αγκαλιά του. Πώς 
είμπορώ νά ξεχάσω τό πευκολίμανο πού μέσα 
Από τής σκιές τών πεύκων ή ωραίες Ό θωμανί- 
δες έβυθίζοντο ’ς τά γοητευτικά όνειρά των;

Έ ν  τούτοις σέ μιάν άκρούλα τής Πριγκήπου 
πλημμυρισμένη άπό θέλγητρον, τό βλέμμα μου 
συνήντησε τά ωραιότερα μάτια πού ειδα ποτε. 
'Ωραία γοητευτικά μάτια, πότε άραγε θα σάς 
ξαναϊδώ ; Π οιά μοίρα μέ ώδήγησε σιμά σας καί 
ποιός κρυφός καημός έσκίρτησε ’ς τά στήθη μου 
’ς τό πρώτο Αντίκρυσμά σας; 'Ωραία μάτια, ή 
ψυχή μου ένοστάλγησε τό φ ώ ς σας πού ερρίψατε 
μέσα ’ς τό σκοτάδι τής ζωής μου. Καί δμως μή 
κάμετε νά λάμψη καί ’ς τά δικά μου μάτια ή 
ελπίδα πού θά μοΰ στοιχίση, ποιός ξέρει, πόσα 
δάκρυα.« Λ Φ Φ

Διασχίζω τόν γοητευτικόν Κεράτιον σήμερα. 
Προσκυνητής τοΰ ωραίου καί τοΰ Αληθινού γιατί 
τάχα δέν θ ά  είμαι καί τοΰ Αγαθού; Πηγαίνω 
’ς τό Φανάρι μέ τήν εύλάβειαν τοΰ πολεμιστοΰ 
’ς τούς κόσμους τών δνείρων. Ή συχα καί με
λαγχολικά τά Πατριαρχεία εΐνε.βυθισμένα σέ 
μιά ωραία σιωπή. ’Επάνω ’ς τούς τοίχους^ των 
είνε ζωγραφισμένες όλες ή παλαιές αναμνήσεις. 
’Απέναντι ’ς τήν θύρα πού κρέμασαν τόν Π α- 
τριάρχη νοιώθω τό αίμα ν’ άνεβαίνη ’ς τούς κρο
τάφους μου. Είδα δμως τόν Πατριάρχην Ί ω α -

κειμ τόν Γ  ’ ένα ώραίον καί μεγαλοφυά γέροντα, 
πού μ’  Ιφίλησε ’ς τό μέτωπο κ’ έφυγα μέ τήν 
ψυχή πιό δυνατή. Φ * *

Μέσα ’ς τά ωραία αισθήματα πού ακμάζουν 
’ς τήν Πόλη μεγαλώνει καί ή Ελληνική λογο
τεχνία. Είνε Αλήθεια πώς γελώ πολλές φορές μέ 
τούς γλωσσικούς Αγώνας πού γίνονται εκεί. Είνε 
δμως τόσον χρήσιμοι. Ό  Φωτιάδης, δ Φυτίλης, δ 
Σιώτης, δ Τανταλίδης, δ Πανταζής κτυποΰν αλύ
πητα τόν σχολαστικισμόν.'Άγιον είνε τό έργον των. 
Φοβούμαι μόνον μήπως ’ς τήν όρμήν των είνε 
λιγάκι υπερβολικοί. Ή  γλώσσα δέν είνε νους 
αλλά αίσθημα καί τό αίσθημα ζητεί τήν λατρείαν 
τοΰ ωραίου. "Ας μή ξεχνούν τί έλεγεν δ Ξενο
φών ’ς τούς Σοφτστάς πού τόν περιγελούσαν. 
Έ πειτα «παν μέτρον άριστον». Μπορούμε νά 
είμαστε ζωντανοί χωρίς νά σπάσωμε καί τήν 
παράδοσι. Πόσον εύμορφα κάμνει δ λυρικώτα- 
τος Σημιριώτης καί δ Ά πόστ. Μελαχροινός πού 
τονίζουν μακριά άπό κάθε γλωσσολογική συζή
τησή τήν λύραν των. Συμπαθώ πολύ τούς στί
χους τοΰ ποιητοΰ τών «Μαύρων Κρίνων» δπως 
καί τοΰ Μελαχροινοΰ πού τούς στολίζει

ι'Η άαπράβα ή οπαραχιική των μαντνλιών τον χαϊρι».

Φ Φ Φ

Τώρα πού περιπλέω τό Σοΰνιον καί τά μάτια 
μου άντικρύζουντόν Π αρθενώνα,ώ Βασιλεύουσα, 
γιατί ή ψυχή μου σέ νοσταλγεί; Μέσα ’ς τήν 
Αγκαλιά σου τί όνειρα κρύβεις πού θωπεύουν 
τής σκέψεις μου καί μοΰ λικνίζουν τήν ψυχή; 
’ Αλλοίμονον αυτό τό αιώνιον όνειρο τοΰ Έ λλη- 
νος πότε θά λάβη σάρκα καί οστά. Σέ ποιες 
μαΰρες σπηλιές κι’  ώς πότε ή άγρια μοίρα δεμένο 
θά τό κρατή;

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Ζ Η Τ Ο Υ Ν ΙΑ Τ Η Σ

Η  Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α  Μ 7* Σ Ι

’Ίδια, δέν  άλλα'ζε καθόλου,
μ ε  τό  μ αρμ ά ρινο  δεσποτικό ϋ ρ ο ν ϊ
και μ ε  το ν  πολυέλαιο καταμεσις τ ο ν  ϋ ό λ ο υ
σάν νά  τό ν  κατέβασαν α να μ μ ένο  ο ί Ο υρανοί.

Τά καρυδένια  της στασίδια
κ ' ή Μ εγα λ όχ α ρ η  ν τν τη  σέ θ η σα υρο ί,
λες και τά  χ ρ ό ν ια  π ο υ  π ερνούν  δλα τ '  άφ ηκ αν ϊδια,

κι ώ ς  καί τό  μ ϋ ρ ο  το ν  π αληον το ν  λ ιβανιού  έχω  βρη .



Ά π  τή ατενή τή χαραμίδα
πού άφίνει το παράϋυρο μισοκλειστό
ύλαρρώ πώς βλέπω γνώριμη νά ξεγλυστράη αχτίδα
γιά να φιλήση ’ ςτά σγουρά μαλλάκια το Χριστό.

Μά ’ ςτόν αυλόγυρο πλεώ πέρα
τώρα σταυροί—  ποϋναι οί λαλέδες πούχα ’ όή ; . . .
Ά !  τή χρυσή μαννούλα μου, το γέρο μου πατέρα 
πού από τό χέρι μ ’ έφερναν 'ςτήν εκκλησία παιδί!

ΦΤίΙΧΟΥΑΤ^ ΧΩΡΙΑΝΗ

Χλωμοί, με γένεια μακρυά καί με μαλλιά Ασπρισμένα 
με καλυμμαύκια πράσινα, με ράσα σκονισμένα, 
βιβλία κ' εικονίσματα σηκόνοντας ’ςτή ράχη,
'ςτό χέρι ira κομπόδεμα γυρίζουνε μονάχοι 
παράξενοι καλόγεροι, παπάς αργός, γιά διάκοι 
ψέλνοντας μέσ’  ’ςτό στόμα του αδιάβαστο κοντάκι.

'Ίσια ’ςτή μέση τού χωριού ίλά φτάσουνε πριν φέξη· 
κι’ αυτοί πού νά διαβάσουνε Ôèv νοιώθουνε μιά λέξι 
καί ξεχωρίζουν τούς ψαλμούς άπ ’ τ  άλλα τά βιβλία 
άπό τά κόκκινα ψηφιά, κι' αυτό με δυσκολία, 
λένε ’ςτες κόρες τού χωριού πού τούς άκονν Αράδα 
τό ΰάμα τ' ολοκαίνουργιο πού γράφει κ ’ ή φυλλάδα, 
κ ’ ή χωριανές πιστεύουνε μέ μάτια όρΰανοιγμένα  
αυτά πού λέν πώς βρίσκουνται μέσ' "ςτά χαρτιά γραμμένα 
χωρίς νά ξεχωρίζουνε τό ψέμα άπ ’ τα βαγγέλια.

Ά π * τήν καϋμένη μου καρδιά, πού κλάματα καί γέλια 
κι' όνείρατα, πού μοναχή τά κλώύει καί ξεκλώϋει, 
κ ’ αίσϋήματα Ανιστόρητα καί μαδημένοι πόϋοι 

— 'ςτήν τέχνη Αγάπη περισσή ’ ςτόν πλούτο καταφρόνια—  
φωλιάσανε κ ' εμείνανε ’πό  τά παληά τά χρόνια, 
ερωτεμένος εσκυψεν ό νοϋς μου κ ’ έχει πάρει 
τό παραμύ&ι τ ' ώμορφο, τό ξακουστό τροπάρι 
κι' άχώριστα τό θρόνιασε σ’  ολόχρυσο ΰρονί.
Κ ’  εγώ μπροστά, σάν νάμουνα φτωχούλα χωριανή 
στέκω μΑχεΧλι άλάλητο, μ ’  όρΰανοιγμένα μάτια 
καί παίρνω γιά πετρόχτιστα τ ’  Αγέρινα παλάτια.

Σ Τ Ε Λ ΙΟ Σ  Σ Ε Φ Ε Ρ ΙΑ Δ Η Σ

ΟΙ Σ Υ Γ Γ Ρ Ά Φ Ε Ι Σ  Μ Ά Σ  — Μ Π Ά Μ Π Μ Σ  Ά Ν Ν ί Ν Ο Σ

Ενα χειμερινόν απόγευμα τον ι88ΐ, νεανίας 
έγώ τότε πρωτόβγαλτος γεμάτος άπό δνειρα 

και ευθυμίαν, ειδον διά πρώτην φοράν καί διά 
πρώτην φοράν ώμίλησα μέ τον Μπάμπην Ά ν -  
νινον. Δεν ζοΰν πλέον εκείνοι πού μ5 έκαμαν νά 
τόν γνωρίσω, δ Πάνος Γ  ιαννόπουλος, χαριτω- 
μένον και λεπτότατου πνεύμα, καί δ ’Αριστείδης 
Ρούκης εις τάς παραμονάς ακόμη τού τόσον 
ενεργού σταδίου του. Καί τόν συνηντήσαμεν εΐς 
την πλατείαν τού Συντάγματος. Κομψότατος 
τότε, μέ τελείαν ρεδιγκόταν —  νομίζω πώς τήν 
βλέπω ακόμη— μέ υψηλόν πίλον, ανθηρότατος, 
μέ μάτια σπινθηροβολούντο διά μέσου αεικινή
των βλεφάρων, μέ φωτεινόν μειδίαμα, άναπαλ- 
λάμενον διαρκώς περί τά χείλη του μάς εχαιρέ- 
τηοε μέ ένα άπό τ ’  άτελείωτα Ικεΐνα χαριτολο
γήματα πού θαρρείς πώς κρέμονται πάντοτε εις 
τό ακρον τής γλώσσης του, χωρίς βεβαίως νά 
προσέξη εΐς εμέ τόν τόσον άγνωστον αυτός δ 
άπό τότε τόσον γνωστός.

Καί θά  μένη πάντοτε ζωηρά χαραγμένη εΐς 
τήν μνήμην μου ή πρώτη μέ αυτόν συνάντησίς 
μου. "Οταν ήμουν άκόμη παιδί μέ είχε βαθύ
τατα συγκινήσει ένα ποίημά του, τό δποϊον είχον 
δημοσιεύσει άλληλοδιαδόχως τά ’Ημερολόγια καί 
αΐ Άνθολογίαι τής εποχής εκείνης:

> Μ ονάχο;, ξέριις χί άά  πή, αγάπη μ ον, μονάχο;  ;·

καί εφανταζόμουν πόσον μεγάλο και πόσον 
ωραίον πράγμα εΐνε νά συγκινή τις τούς άλλους 
μέ ολίγα λόγια καί μέ ολίγους στίχους του !

Ό  Μπάμπης Α ννινος είνε άπό τούς ολίγους 
εκείνους ανθρώπους, τούς δποίους, άμα γνωρί- 
σης, επιθυμείς καί επιδιώκεις νά τούς συνανα

στρέφεσαι δ'σον τό δυνατόν συχνότερα. Τίποτε 
δεν είμπορεϊ νά επηρεάση τό ευτράπελου τού 
ύφους του καί τίποτε νά θαμβώση τήν ευφυΐαν 
του τήν στίλβουσαν, καί νομίζεις δτι δλαι α ’ι 
θλιβεραί καί δδυνηραί περιστάσεις, πού πολλά- 
κις έθιξαν τήν ψυχήν του, Ιφιλοτιμοΰντο ν’  άφί- 
νουν άθικτον τό πνεύμα του. Μελετητής δσον 
ελάχιστοι, ποικίλλει διαρκώς τάς δμιλίας του μέ 
άνέκδοτα ποικίλα, μέ γνώσεις απείρους, ιστορι
κός καί πολλάκις άνεξιχνιάστους γνώσεις καί επι
στημονικός καί παντός είδους καί πάσης έποχής, 
τόσον, πού έινε αδύνατον νά μήν έχης τά μάτια 
σου καρφωμένα εΐς τά χείλη του δταν αυτός 
δμιλή. Καί δμιλεϊ πολύ, δμιλεΐ σχεδόν άκατά- 
παυσταδταν εύρίστεται εις κύκλον φίλων. "Επειτα, 
έχει καί τό Ιδιαίτερον έκεινο χάρισμα τής ευφυο
λογίας, διηνθισμένης άπό επίκαιρα καί εντελώς 
άπροσδόκητα λογοπαίγνια καί κατορθώνει νά 
μή σέ κουράζη και δταν άκόμη διηγείται καί τά 
σοβαρώτερα καί τά βαρύτερα πράγματα. "Αν, 
τώρα, είς δλα αύτά προσθέσετε καί τήν σύρτην 
του φωνήν μέ τήν έλαφρώς Ιπτανησιακήν προ
φοράν του, δεν θ ά  δυσκολευθήτε νά Ιννοήσετε 
διατί είπον δτι εΐνε τόσον περιζήτητος.

*  * *

Ή  φιλολογική σταδιοδρομία τού Άννίνου έχει 
μερικούς σταθμούς, πρό τών όποιων, διερχόμε- 
νοι, άπεκαλύφθησαν άλλοτε δλοι οί σημερινοί 
έπικριταί του, οί έν γένει επικρίνονιες διά νά 
φαίνωνται κρίνοντες. Ενθυμούμαι τόν φιλολο
γικόν πάταγον πού έγεινεν δταν, κατά τό 1884, 
έξεδόθησαν τά 'Ε δ ώ  κ Έ κ εΐ. Ή τον  ένας τόμος 
άρκετά ογκώδης μέ σατυρικός καί κωμικός καί 
έλαφρώς σοβαράς διηγήσεις, μέ άρθρίδια χαρι
τωμένα και κομψότατα, τόμος, τόν όποιον ελά
χιστα χέρια δέν άνοιξαν (διότι τότε δ κόσμος 
άνεγίνωσκε περισσότερον) καί δ όποιος μάς άφήκε 
παροιμιώδεις καί άθανάτους εΐμπορώ νά εΐπω, 
τούς τύπους τής οικογένειας Παραδαρμένου. 
"Οσον δά δι’  έξεύρεσιν καί διαγραφήν τύπων δ 
"Αννινος είνε άμίμητος. Ό  τύπος τού δημοδι
δασκάλου είς τό Ζητείτα ι ύπ ηρέτης, κωμφδίαν 
διά τήν δποίαν άκομη γελούν καί αύτά τά θρα
νία τών καλοκαιρινών θεάτρων, καί ό τύπος τού 
Μιχαλάκη εις τήν Ν ίκην το ϋ  Λ εω νίδα  θά  μεί
νουν άλησμόνητοι. "Οσον διά τήν τελευταίου 
αυτήν κωμφδίαν, πόσα ιθεατρικά έργα τής συγ
χρόνου φιλολογίας μας εΐμπουρούν νά καυχθούν 
δτι έχουν τόσας σκηνικός άξιώσεις δσας εκείνη;

Τό δημοσιογραφικόν στάδιον τού Άννίνου 
εΐνε τόσον συνδεδεμένον μέ τό φιλολογικόν του, 
ώστε πολύ δύσκολα διακρίνει κανείς τά δρια πού 
τά χωρίζουν. Τόσον τό πρώτον έπηρεάσθη άπο
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τό δεύτερον, πού τά πλείστα τών δημοσιογρα
φημάτων του παρουσιάζονται υπό φιλολογικήν 
μορφήν. * * *

Ά ν  καί «le style c’est l’hom m e* καί αν 
και σκιαγραφία· τον συγγραφέα ¿σκιαγραφούν 
ταύτοχρόνως καί αυτόν τον ίδιον, έν τούτοις ή 
εκτίμησις τήν οποίαν τρέφω διά τά έργα του 
μ’ έκαμε, νομίζω, νά παρεκκλίνω ή τουλάχιστον

νά ύπερβώ τήν εντολήν πού έλαβον από τήν 
διεύθυνσιν των Πανα&ηναίων, νά κάμω μίαν 
Απλήν προσωπογραφίαν του Άννίνου. Έάν. ¿τη
ρούν αυστηρως τήν εντολήν αυτήν, έπρεπε νά 
περιοριστώ εις εκείνο πού είπον ανωτέρω: Ό  
Μπάμπης "Αννινος, είνε από τούς ¿λίγους εκεί
νους ανθρώπους, τούς οποίους άμα' γνωρίσης, 
επιθυμείς καί επιδιώκεις νά τούς συναναστρέφε
σαι δσον το δυνατόν συχνότερα.

I. Π Ο Λ Ε Μ Η Σ

Ο  Δ Ι Α Β Ο Λ Ο Σ

Σ ’  ολην μου τήν ζωή δεν μίλησα μέ τον Διά
βολο παρά πέντε φορές. Ό μ ω ς  Απ’  δλους 

τούς Ανθρώπους πού ζούν σήμερα, μόνος Ιγώ 
έγνωρίσίίηκα μαζί του καλύτερα. Κ ’  έγινε στενός 
μου φίλος. Μου δείχνει —  καί τό λέγο) μέ κάποια 
υπερηφάνεια —  τέτοια καλοσύνη, πού μέ συγκι- 
νεΐ. Ό τα ν  είμαι μαζί του δέν κάνα» τίποτε άλλο 
παρά νά τόν ακούω καί νά τόν βλέπω. Ό  Διά
βολος άλλως τε, δπως μοΰ ¿φάνηκε έως τώρα, 
είναι μία φυσιογνωμία Ιπιβλητική καί δχι από 
τίς συνειθισμένες. Υψηλός καί κίτρινος, φαίνε
ται ακόμη άρκετά νέος, άλλά είναι τόσο μελαγχο
λικός πού θαρρεί κανείς πώς είναι γέρος. Τό 
πρόσωπό του, άσπρο σαν τό πανί καί μακρύ' τό 
μόνο χαρακτηριστικό πού έχει είνε τό στόμα του 
με τα λεπτά χείλη, κλειστά πάντοτε καί σφιγμένα, 
καί μιά ρυτίδα βαθειά πού Αρχίζει Ανάμεσα Από 
τά φρύδια του, αύλαπώνει κάθετα τό μέτωπό 
του καί χάνεται ’ς τά μαλλιά του. Τά μάτια του 
δέν ένοιωσα ποτέ, τί χρώμα έχουν, γιατί ποτέ 
μου δέν εΐμπόρεσα νά τά ίδώ περισσότερο Από 
μια στιγμή. Τά μαλλιά του τό ίδιο, γιατί πάν
τοτε φορεΐ μιά μεγάλη μεταξωτή σκούφια, πού 
ποτέ του δέν τήν βγάζει. Τό ντύσιμό του είναι 
καθώς πρέπει. Φορεϊ μαύρα δοΰχα καί γάντια 
’ς τά χέρια.

"Ενεκα τής εποχής μας δύσκολα Αποφασίζει 
νά κατεβή ’ς τήν γή. Μιά μέρα μάλιστα μοΰ τό 
ωμολόγησε μέ κάποια μελαγχολία. « ’Α π ’ Ιδώ  καί 
πέρα οί άνθρωποι δέν μ’  ενδιαφέρουν. Τούς 
Αγοράζει κανείς γιά ένα λεπτό, κι' δσο πάνε καί 
ξεπέφτουν. Δέν έχουν πια ούτε μυαλό, ούτε ψυχή, 
ουτε πνοή. Φοβούμαι μάλιστα μήπως καί τό 
αιμα τους δέν είναι Αρκετά κόκκινο για νά γράψη 
κανείς τό συνειθισμένο συμβόλαιο.

Μολαταύτα, δταν στενοχωρείται ’ ς τήν πολυ
άριθμη χώρα του, έρχεται κάποτε γιά λίγες ημέ
ρες σιμά μας. Είνε Αλήθεια δτι κανένας δέν τόν 
προσέχει, διότι οί άνθρωποι δέν τόν Αναγνω
ρίζουν καί περνούν πλάγι του χαμογελώντας καί 
βγάζοντας τό καπέλλο των μέ μι.ά ησυχία πού 
τρομάζει, γιατί θαρρούν πώς είναι ένας από

τούς όμοιους των. Ά λλ ’ Ιγώ τόν οσφραίνομαι. 
Αμέσως καί τρέχω ν’  Απολαύσω τήν πολύτιμη 
συντροφιά τοτ>. "Αλλως τε ή συνομιλία του είνε 
τόσον ωφέλιμη καί ευχάριστη. Μάς κάμνει. νά 
εννοούμε τόν κόσμο, καί μάλιστα τόν κόσμο 
πού έχομε δλόι μέσα μας, καλύτερα Απ’ δλά 
τά μικρά ή μεγάλα βιβλία πού είναι ς τήν βιβλιο
θήκη τής Άϊδελβέργης.

Δέν ¿γνώρισα ύπαρξι πιό καλοκάγαθη Από 
τόν Διάβολο. Γνωρίζει τόσον καλά τίς Ανθρώ
πινες Αδικίες, Ατιμίες καί λοιπές βρομοσν- 
νες, πού τίποτε δέν τόν ξιππάζει .καί δέν τόν 
θυμώνει. Είναι πρρος καί γελαστός σαν Αρχαίος 
φιλόσοφος, καί μού φαίνεται, πιό χριστιανός 
Απ’  δλους τούς χριστιανούς τού κόσμου. Έαυγ- 
χώρησε μάλιστα καί τόν "Υψιστον, πού τόν 
έδιωξεν από κοντά του. Ό τα ν  όμιλεΐ περί τού 
Θεού, Αναγνωρίζει ότι ό Παντοδύναμος δικαίως 
έπραξε κρημνίζοντας αυτόν Από τόν ουρανόν, 
διότι ένας βασιλέας δέν ήμπορει νά υποφέρη 
τριγύρω του ανθρώπους υπέροχους καί χωρίς 
πειθαρχία. «Έ ά ν  ήμουν εις τήν θέσι του — μοΰ 
εξωμολογήθηκε μία φορά —  θά είχα τιμωρήσει 
τόν Αντάρτην μέ τρομερώτερη ποινή. Θα τόν 
κατεδίκαζα σέ Αδράνεια καί Ακινησία.Αντί δμως 
νά κάμη τούτο ο Θεός υπήρξε πιό επιεικής γιά 
μένα καί μούδωκεν δλα τά μέσα ν’  Ακολουθήσω 
τόν δρόμο γιά τόν οποίον ήμουν γεννημένος. 
Καί μολονότι σήμερα Ικσυράσθηκα, δμως δέν 
παραπονούμαι γι’ αυτό, γιατί, φίλε μου, θά ήμουν 
πιό στενοχωρημένος μέσα ’ς τούς,κόλπους τής 
ουρανίου μακαριότητος.»

Μέ τούς ανθρώπους 6 Διάβολος είναι πάν
τοτε Αγαθός μολονότι ή αγαθότης του αυτή έχει 
κάποιαν εϊρωνεία καί περιφρόνηση πού πολλές 
φορές δέν κατορθώνει νά τήν κρύψη. Είναι, από 
τό επάγγελμά του βέβαια, ό αιώνιος ταραχο
ποιός τής ανθρωπότητος. ’Αλλά τόσον ή σιο'ή- 
θειά του αυτή μάς είναι γνώριμη, πού τόν 
έκαμεν δλιγώτερον άγρίο καί τρομερό. Δέν είναι 
πιά δ Απαίσιος Διάβολος τής μεσαιωνικής, επο
χής μέ ουρά καί κέρατα, πού εχάϊδευαν ή παρ
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θένες ’ς τά μοναστήρια κ’ ¿σκανδάλιζε τούς Π α
τέρες τής Εκκλησίας ’ς. τήν έρημο.

Ό  Διάβολος ένοιωσε καλά τώρα δτι δ πειρα
σμός είναι Ανωφελής. Οί Ανθρωποι αμαρτάνουν 
μόνοι των, αυθόρμητα καί φυσικά, χωρίς νά 
ύπάρχη καμιά ανάγκη νά τούς σπρώχνη κανείς 
’ς τήν Αμαρτία. Τούς Αφήνει λοιπόν ήσυχους, καί 
αύτοί τρέχουν πλάγι του δπως τό ρυάκι άπο την 
κορυφή τού βουνού 5ς τόν κάμπο. “ Ετσι δέν 
τούς θεωρεί πιά γιά εχθρούς πού πρέπει νά 
νικήση, αλλά γιά καλούς καί πιστούς υπηκόους, 
πού είνε πάντα πρόθυμοι νά πληρώσουν τόν 
φόρο των χωρίς νά τούς παρακαλέση. Γ ι ’  αυτό, 
τά τελευταία χρόνια φέρεται προς τούς ανθρώ
πους μέ κάποια εύσπλαγχνία, πού σκεπάζει την 
περιφρόνησίν του πού τρέφει πάντοτε γιά μάς. 
Καί αύτό τό ¿βεβαιώθηκα από μιά συνομιλία 
μας δπού μοΰ αποκάλυψε κάτι τι πού ένδιαφέρει 
μερικούς Από εμάς πού ζητούμε τό «ύπεράνω» 
καί τό «υπερπέραν».

* * *

Τήν ΰστερνή φορά πού τόν είδα ήτο σ ’  έναν 
Από αυτούς τούς έρημικούς δρό|ΐους πού τριγυ
ρίζουν τήν Φλωρεντίαν, Ανάμεσα στά σταχτιά 
τείχη Από τά δποΐα αναπηδούν τά κλαδιά τών 
ελαιόδεντρων. Περπατούσε διαβάζοντας ένα 
μικρό βιβλιαράκι μέ μαύρο ντύσιμο, καί γελούσε 
δπως ξέρει αυτός νά γελρ. Έπλησίασα καί μόλις 
μέ εΐδεν έκλεισε τό βιβλίο του καί αφού μέ 
πήρε από τό χέρι άρχισε νά μού λέγη.

—  Γνωρίζω Από πολλούς αιώνας αύτό τό 
μικρό βιβλίο. Είναι ή Βίβλος καί τήν διαβάζω 
κάποτε-πότε δταν θέλω νά διασκεδάσω. Αύτή 
πού διαβάζω τώρα είναι Αγγλικά γραμμένη 
γιατί παρετήρησα δτι τά Ιγγλέζικα πηγαίνουν 
πολύ καλά ε?ς τήν Παλαιά Διαθήκη, ένψ τήν 
Νέα Διαθήκη προτιμώ νά τήν διαβάζω Ιταλικά. 
Τώρα .¿διάβαζα, γιά μυριοστή φορά τά πρώτα 
κεφάλαια τής Γενέσεως καί έννοείς γιατί. Σ ’  αύιά 
τά κεφάλαια παίζω ενα πρόσωπο πολύ Ινδιαφέ- 
ρον καί είμαι γιά τούτο δχι μόνον υπερήφανος 
Αλλά καί λιγάκι μάταιος. Ευχαριστούμαι λοιπόν 
νά βλέπω νά μέ παρουσιάζουν σάν φείδι στρι
φωμένο ολόγυρα ’ς τό δέντρο δπως ’ς τής παλαιές 
χαλκοτυπίες, υψώνοντας τό μαύρο μου κεφάλι 
’ς τό ύγρό καί γυμνό κορμί τής θελκτικής Εύας. 
Είναι δμως κρίμα που ή Ιστορία τού πειρα
σμού αλλοιώιθηκεν έτσι άσχημα Από τούς θεοφο
βούμενους Ιστορικούς. Ά λλά θάρθη μιά ημέρα, 
αν έχω καιρό, πού θά κάμω έγώ μιά έκδοσι 
διορθωμένη τής Βίβλου, καί δχι μόνο διορθω
μένη Αλλά καί αύξημένη, διότι οί άγιοι καί ευλα
βείς συγγραφείς συχνά Αποτροπιάζονται νά γρά
ψουν τό δνομά μου και έτσι άφησαν ’ς τό σκό
τος κάμποσα εύμορφα κατορθώματα μου.

«Γιά νά ξανάρθω ’ς τό ζήτημα τού πειρασμού, 
σού λέγω, Αγαπητέ μου φίλε, οτι ή βιβλική διή-

γησις είναι, πολύ παραποιημένη. Κα) αύτό πού 
σού λέγο) δέν τό είπα σέ κανένα, αλλά θαρρώ 
πώς σύ είσαι Από εκείνους τούς Ανθρώπους πού 
μπορεί κανείς νά είπή δ,τι δέν φαντάζεται ένας 
άνθρωπος. Θά σού έκμυστηρευθώ λοιπόν πώς 
Ιγώ ποτέ μου δέν ΰπήρξα πειρασμός γιά κανένα, 
ούτε καί διαφθορέας. "Οταν επρότεινα ’ς τήν 
Εύα νά δοκιμάση τόν απηγορευμένον καρπόν 
δέν είχα καμιά. πρόθεσι νά ρίξω τούς ανθρώ
πους ’ς τήν δυσμένεια τού Θεού. ’Απεναντίας 
τό σχέδιό μου ήταν νά εκδικηθώ τόν Ιεχωβά 
πού, κατά τήν γνώμη μου, μ’  είχε κακομεταχει- 
ρισθή. Μέ μιά λέξι ήθελα νά τού δημιουργήσω 
Αντιπάλους ’ς τήν παντοδυναμία του καί νά 
γιατί δέν είχα καμιά διάθεσι νά είπώ ψέματα 
δταν έλεγα ’ς τήν Εύα «φάτε από αυτούς τούς 
καρπούς καί θά γίνετε ομοιοι μέ τόν θεόν».

«Καί έλεγα τότε, τήν καθαρά αλήθεια. Γιατί 
πραγματικά τό Απαγορευμένο δέντρο ήτο τό 
δέντρο τής επιστήμης, τό δέντρο τής γνώσεως 
δχι μόνον τού Αγαθού καί τού κακού, δπο>ς λέγει 
<5 έβραίος, Αλλά τής αλήθειας καί τής ψευτιάς, 
τού ορατού καί τού αοράτου, τού ουρανού καί 
τής γης, τών εμψύχων υπάρξεων καί τών πνευ
μάτων, Καί γνωρίζεις, αγαπητέ μου φίλε, δτι 
γ νώ σ ις  είναι δύναμις, καί τό νά είναι κανείς 
θεός σημαίνει Ακριβώς δτι κατέχει τήν γνώσιν 
καί τήν δύναμιν. Έ τ σ ι  δέν ¿σκόπευα ν’  Απα- 
τήσω τούς ανθρώπους συμβουλεύουν αυτούς τόν 
τρόπον νά γίνουν ομοιοι μέ τόν Ίεχωβάν. Τό 
συμφέρον μου λοιπόν ήτο νά επιτύχουν γιά νά 
μέ βοηθήσουν κΓ αύτοί κατόπιν νά ξαναπο
κτήσω τόν ουρανό.

«Βλέπω μέσα ς’ τά μάτια σου πώς θέλεις νά 
μ’  Ιρωτήσης κάτι τι καί ξεύρω ιί θέλεις νά 
μ’  ερώτησης. Π ώς δ Ά δά μ  καί ή Εύα Αφού έφα
γαν τόν απηγορευμένον καρπόν δχι μόνον δέν 
έγειναν θεοί Αλλά καί έδιώχθησαν Από τόν 
παράδεισον;

«Θα σού τόέξηγήσω Αμέσως αύτό τό μυστήριον.
« Ή  Εύα, ταραγμένη, δέν παρέτήρησεν δτι τό 

δέντρο ήτο γεμάτο Από λογιώ-λογιών καρπούς. 
Ούιε ακούσε καί 8,τι τής έλεγα, πώς δέν Αρκεί 
ένα - δύο μόνον αλλ’  έπρεπε νά μήν αφήση 
καρπό γιά καρπό ς’  τό δέντρο, δηλαδή μέ άλλα 
λόγια ν’  αποκτήση έτσι δλες τίς γνώσεις. Ά ντί 
δμως νά κάμη έτσι, αφού έφαγεν ένα, δέν είχε 
καί τήν ¿τοιμότητα τού πνεύματος νά μαζέψη 
ύστερα δλους τούς άλλους καί νά τούς φάγη 
γρήγορα πριν προφθάση ό ’Ιεχωβάς, πού μόλις 
αντελήφθηκε τόν κίνδυνο. Αμέσως τούς έπέταξεν 
έξω Από τόν παράδεισον. Έ ά ν  δμως ο Ά δ ά μ  
καί ή Εύα είχαν φάγει δλους τούς καρπούς από 
τό ’ θαυματουργό δέντρο, ό Γερω -Σαβαώ θ τότε 
δέν θά είχε πιά τήν δύναμι νά τους διώξη άπο 
τόν παράδεισο. Διότι θά ήσαν καί αύτοί θεοί 
καί θά ¿μάχοντο μέ τόν θεόν χωρίς οί άγγελοι
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μέ τις πύρινες ρομφαίες των νά μπορούν νά 
τούς κάμουν κανένα καπό. 'Ο  θεός τους ετιμώ- 
ρησε διότι δεν άμάρτησαν δπως πρέπει. Τό 
προπατορικόν αμάρτημα ετιμωρήθηκε διότι δεν 
ήταν τέλειο. Έ τσ ι συμβαίνει και ς* τον  Ιπίγειο 
κόσμο. "Οταν τό κρίμα είναι ασήμαντο τιμω
ρείται αυστηρά, δταν δμιος είναι μεγάλο καί 
σημαντικό τότε όχι μόνον μένει Ατιμώρητο, άλλα 
καί άμείβεται.

« Ό  άνθρωπος λοιπόν αύτήν την ήμερα έχασε 
μίαν άπό τις ωραιότερες εόκαιρίες νά γίνη θεός 
η ’  εγώ νά γυρίσω ς ’  τόν ουρανό. Και δμως 
πιστεύω, καλέ μου φίλε, μολονότι σεις οί άνθρω
ποι δέν πιστεύετε ς’ τις συμβουλές τοΰ Διαβό
λου, δτι είνε άκόμα καιρός νά γίνετε θεοί 
άποτρώγοντες τούς άπηγορευμένους καρπούς 
τοΰ δέντρου. Ή ξεύρω δτι μερικοί κόκκοι γεμάτοι 
άπό χυμόν είναι δεξιά και αριστερά σκορπισ
μένοι. Πρέπει δμως νά παυσετε νά βλέπετε πρός 
τόν παλαιόν παράδεισον και νά τούς'αναζητήσετε 
μέσα ς’ τά δάση σας. Νά τούς καλλιεργήσετε καί 
τούς περιποιηθήτε,καλά έως δτου άναδώσουν 
μίαν φοράν άκόμα τούς καρπούς των. Τότε — 
πιστέψατε τόν παληό σας φίλο τόν Διάβολο που

μερικοί καλοθεληταί θέλουν νά ¡ιέ παρουσιάσουν 
για εχθρό σας, —  μπορείτε νά τούς φάτε ήσυχα- 
ήουχα, νά χορτάσετε άπό αύτούς καί θ ά  ίδήτε 
δτι ή ύπόσχεσις μου θά πραγματοποιηθή.

«Θ ά θελήσετε ίσως τώρα νά μου ζητήσετε 
μερικές όδηγίες καί ένδείξεις γιά νά ευρετε αυτό 
τό δέντρο καί τούς καρπούς του. Αύτό δυστυ
χώς δέν εϊμπορώ νά σάς τό είπώ διότι ανώτεροι 
λόγοι μου τό άπαγορεύουν. Πρέπεισείς οί ίδιοι 
νά ευρετε μόνοι σας τά ίχνη του ύστερα από 
πολλήν υπομονή καί επιμονή. Μόλις θά τό 
ανακαλύψετε δμως τό δέντρο μέ τούς άπηγο- 
ρευμένους καρπούς, μέ ειδοποιείτε κ’  εμένα, 
διότι τότε ή αποστολή μου θά έχη τελειώσει 
καί ίσως ό πανάγιος θεός νά μέ καλέση καί πάλιν 
πλησίον του*.

Ή  φωνή τοΰ Διαβόλου αύτή τήν στιγμή έγινε 
κάπως μελαγχολική. Ή  βαθεια κάθετη ρυτίδα 
πού αύλακώνει τό μέτωπό του μοΰ φάνηκε 
πιο σκοτεινή. Κι* άφοΰ εσταμάτησε μερικά δευ
τερόλεπτα σαν κάποια ξαφνική σκέψις νά τοΰ 
ήλθεν, Ιξηκολούθησε τόν δρόμο του σιωπηλός, 
βλέποντας τ’  αστέρια πού άρχιζαν νά τρεμοσβύ- 
νουν μέσα 'ς  τόν άχρωμον ούρανό της χαραυγής.
|Μ*τάφδ. Π. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗ] Ο ΙΟ Υ Α Ν Ι  Ρ Α Ρ ΙΝ Ι

Π Ρ Ο Ι Ν Α Ι  Α Κ Τ ΙΝ Ε Σ  —  Ν . Α Λ Ε Κ Τ Ο Ρ ΙΔ Η Ε Χ Θ Ε Γ ΙΣ  Ζ Α Π ιΙΕ ΙΟ Τ

Ε Κ  Τ Η Σ  Ε Ν Ε Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Μ Ε Ν Η Σ  Κ Ρ Η Τ Η Σ

ΟΙ Α Ρ Χ Ο Ν Τ Ε Σ  Β Α Ρ Ο Υ Χ Α Ι  Ω Σ  Φ Ε Ο Υ Δ Α Ρ Χ Α Ι

Οτε κατά τήν Δ ' Σταυροφορίαν (1204) κατέ- 
λυσαν τό Βυζαντιακόν Κράτος καί διενε- 

μήθησαν τάς χώρας του οί Φράγκοι ίππόται 
οί παράδοξοι αυτοί πρόμαχοι τοΰ Χριστιανισμού 
καί έλευθερωταί των ''Αγίων Τόπων, οί Σταυ- 
ροφθόροι, δπως τούς είχον άποκαλέσει παίζον- 
τες άμα καί σπουδάζοντες οί πολλά υπ’  αυτών 
παθόντες Βυζαντινοί, ή-Κρήτη έλα/εν είς Βονι- 
ιράτιον τόν Μομφερρατικόν. Ά λλ ’  δ ευγενής ’Ιτα
λός Ιππότης έχων άλλα σχέδια καί άλλας βλέ
ψεις επώλησεν αμέσως τήν νήσον εις τήν Έ νε- 
τίαν αντί τοΰ ποσού χιλίων αργυρών μαρκών 
(5 χιλ. δουκάτων), είς τιμήν δηλ. περίπου πράγ
ματος κλοπιμαίοι·.

Οί αείποτε δμως άντίζηλοι των Ενετών Γενοά- 
ται προέλαβον τούς Αντιπάλους πλεύσαντες ρ.σπεν- 
σμένως τή υποκινήσει καί υπό τήν άρχηγίαν 
τοΰ περιφήμου άρχιπειρατοΰ συμπολίτου των 
Ερρίκου Πεσκατόρη, κατέλαβαν τήν νήσον και 
έκτισαν 15 φρούρια' είς διάφορα Ιπίκαιρ« αύτής 
σημεΐα, εξ ών έλαβον τά ονόματα διατηρούμενα 
καί μέχρι σήμερον πολλαΐ των επαρχιών τής 
Κρήτης.

Άλλ* οί Ε νετοί δέν ήτο δυνατόν νά άφή- 
σωσι τόσον πολύτιμον λάφυρον είς τάς χεΐρας

τών. άντιζήλων, άφ ’  ού μάλιστα τό είχον Αγο
ράσει' Απέστειλοιν στόλους και στρατούς είς τήν 
νήσον καί μετά πολυχρονίους αγώνας ό Πεσκα- 
τόρης μετά τών Γενοατών έξεκένωσε διά συν
θήκης τήν νήσον, οί δέ Δημοκράται τοΰ Άδρίου 
εγκαθίστανται δριστικώς πλέον εις τήν περιμά- 
χητον νήσον άπό τοΰ 12 » ι, καί δ  πτερωτός καί 
ξιφοφόρος Λέων τον Εύαγγελιστοΰ Μάρκου παρα- 
λαμβάνει ύπό τήν προστασίαν του καί τό Βασί
λειον τής Κρήτης, Ρ^ΠΙΙΙΙΙ ΟτείΛβ ρΓΟί^Ο 
βρυχώμενος απειλητικός πρός τούς προσβλέπον- 
τας αϊτόν Ιγκαθιδρυμένον επί τών υψηλών τει
χών καί επάλξεων καί άνωθεν τών πυλών τών 
παραλίων φρουρίων τής μαρτυρικής νήσου.

Είς τήν Κρήτην οί Ε νετοί ίδρυσαν ιό  φεου- 
δαλικόν σύστημα τής τότε έποχής. Ενετοί ευγε- 
νεΐς καί δημόται (ίππόται καί πεζοί) έστάλησαν 
έκ τής μητροπόλεως είς τήν νέαν κτήσιν τής 
Γαληνοτάτης, Ιξαιρέσει δέ τών εκκλησιαστικών 
καί μοναστηρικών κτημάτων καί μικροΰ μέρους 
δημοσίας γης περί τόν Χάνδακα, ή ‘Ενετική 
Κυβέρνησις διένειμεν είς τούς άποίκους της 
πάσαν τήν ύπαιθρον χώραν καί παρεχώρησεν 
αύτοΐς τόπον πρός κατοικίαν Ιν ταΐς πόλεσιν. 
Οί Ενετοί άποικοι άπελάμβανον αντί τούτων 
τάς συνήθεις φορολογικής καί στρατιωτικός υπο
χρεώσεις τών τιμαριούχων.

Τά πράγματα δμως δέν προέβησαν καί τόσον 
δμαλώς, δσον θά  ηΰχοντο οί νέοι άποικοι καί ώς 
έπεθύμει ή νέα Κυρίαρχος. ’Από τής άνακτή- 
σεως της Κρήτης υπό Νικηφόρου Φωκά (960 
μ. X.) καί μάλιστα άπό τής στάσεως τοΰ Καρύκη 
κατά τής Βασιλείας τών Βυζαντινών, είχον έγκα- 
τασταθή εν τή νήσοι εύγενή τινα γένη, οί 12 
Άρχοντόπουλοι, ώς λέγονται συνήθως, Ανάγον- 
τες τήν καταγωγήν των είς εύγενεΐς καί Ισχυρούς 
οίκους τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Ρώμης, 
καί είχον Ιδρύσει πρό πολλοΰ εν είδος Ιλληνικοΰ 
μεσαιωνικού φεουδαλισμού.

Καιρίως δθεν εβλάπτοντο τά συμφέροντα τών 
Ιγχωρίων φεουδαρχών διά τής έγκαταστάσεακ 
τών 'Ενετών τιμαριούχων, διότι ή έχανον τελείως 
τ«ί φέουδα καί τάς προνομίας των, ή ετίθεντο 
έν μοίρρ κατωτέρφ τών νέων έπηλύδων Λατίνων. 
Ά[ΐέσιος δθεν ήρχισεν ή δυσαρέσκεια καί ή Αντί- 
δρασις κατά τών ξένων σφετεριστών, αλλεπάλ
ληλοι δέ καί αδιάκοποι έπί 150 ετη έξηκολούθη- 
σαν αί στάσεις καί επαναστάσεις τοΰ εγχωρίου 
στοιχείου δδηγουμένου υπό τών αρχαίων Αρχόν
των κατά τών νέων δεσποτών.

Ή  Ένετική Διπλωματία κατεΐδε σύντφ χρόνψ
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οτιπρός είρήνευσιν τής ταραχώδους νήσου έπρεπε 
νά προσεταιρισθή τούς ίσχύοντας καί Αδικυυμέ- 
νους εκ τής νέας τών πραγμάτων τάξεως εντο
πίους εύγενεΐς. Ούτω προέβη κατά τό σύστημά 
της εις παραχωρήσεις προς τούτους σημαντικάς, 
ενίοτε μάλιστα καί συνήψε συνθήκας σχεδόν 
εξευτελιστικάς, δπως λ. χ. προς τον ισχυρόν οίκον 
τών Καλλιεργών. Φέουδα, τιμαί, τίτλοι εύγενείας 
(nobilitas Cretensis) παρεχωρήθησαν είς τούς 
Άρχοντορρωμαίους εκείνους, οί όποιοι διαβλέ- 
ποντες μετά τόσους ματαίους Αγώνας και άπο- 
τυχοΰσας Απόπειρας τό Απελπι καί αλυσιτελές 
περαιτέρω Αντιδράσεως, συνδιηλλάγησαν πρός 
τους Ενετούς, προσεπάθησαν δε μόνον νά Απο- 
σπάσωσι δσον ήδύναντο περισσότερος μέν τιμάς 
καί φέουδα υπέρ Ιαυτών, προνομίας δέ καί Ατε- 
λείας ΰπέρ τών ομοεθνών.

ΕΙς τών Αρχαίων τούτων εύγενών οίκων ή το 
και 6 τών Βαρουχών, Ανάγων την καταγωγήν 
του είς ενα έκ τών 12 Άρχοντοπούλων τών έκ 
τοΰ Βυζαντίου έλθόντων, τον Κωνσταντίνον Βα- 
ρούχαν.

Π ρο Ιτών ούχ'ι πολλών έτυπάιθη έν Έλλάδι 
βιβλιάρι.ον έπιγραφόμενον Οικογένεια Βαρούχα, 
έν φ  είς τών σημερινών Απογόνων τής Κρητικής 
ταύτης οίκογενείας εκ τοΰ κλάδου τοΰ μετανα- 
στεύσαντος |ΐετά την αλωσιν τής Κρήτης υπό 
ιών Τούρκων είς Κεφαλληνίαν, συνέλεξεν Αρκετά 
οικογενειακά έγγραφα τοΰ οΐκου τούτου καί ήθέ- 
λησε νά γράψη τήν Ιστορίαν τής οίκογενείας Από 
τής ολίγον μυδικής έγκαταστάσεως τοΰ Άρχον- 
τοπούλου Βαρούχα είς Κρήτην μέχρι τών ήμε- 
ρών του. Έκτος τών εγγράφων περιλαμβάνεται 
καί τό γενεαλογικόν δένδρον τοΰ οίκου απ’  Αρχής 
μέχρι σήμερον. Τό σπουδαιότεροι’ μέρος τοΰ βι
βλιαρίου είναι <5 λιθογραφικός πίναξ ό παρατι
θέμενος είς τό τέλος αύτοΰ, έν φ  είς τέσσαρας 
σελίδας αποτυποΰνται αυθεντικά κείμενα ενε- 
τιπών χρόνων λατινιστί καί Ιιαλιστί γεγραμ- 
μένα, Απευθυνόμενα πάντα πρός τούς Βαρσύχας 
ή Αναφερόμενα είς αυτούς καί διαφωτίζοντα 
σπουδαία σημεία τής δράσεως αυτών κατά τούς 
ένετικούς χρόνους, μάλιστα κατά τούς δύο τε
λευταίους αίώνας τής ένετικής κυριαρχίας έν 
τή νήσφ.

Τοΰ βιβλιαρίου αύτοΰ, δπερ Ανευ χρονολο- 
λίας καί τόπου εκδόσεως ¿κυκλοφόρησε μεταξύ’ 
τών έν 'Ελλάδι μελών τής οίκογενείας Βαρούχα, 
κατέχει. Αντΐτυπον καί ό σεβαστός έν Χανίοις 
ιατρός καί Απόγονος τοΰ οΐκου Νικόλαος Βαρού- 
χας, τό όποιον καί εύγενώς μ.οί παρεχώοησε προ 
καιροΰ πρός μελέτην καί Αντιγραφήν τών έν 
τοΐς πίναξι ήμιεφθαρμένων καί Ιξιτήλων έν πολ- 
λοίς αρχαίων εγγράφων. Τό βιβλίον αυτό έπε- 
ξειργάσθη τελευταΐον αναδημοσιεύσας σχεδόν 
Ολόκληρον ό γνωστός καί έξ άλλων περί Κρήτης 
έργασιών του, μεσαιωνυλόγος Γερμανός Ernst

Gerland κατά πρώτον μέν εν τή R evue de 
1’ O rient Latin, τελευταΐον δέ καί έν ίδίφ βιβλίορ 
περί τής έν Κρήτη εύγενείας κατά τόν Μεσαίωνα 
(H istoire de la noblesse Cretoise au m oyen 
âge Paris 1907).

Ό  οίκος Βαρούχα είχε τήν έδραν καί τάς κτή
σεις του είς τήν επαρχίαν Άμαρίου τής Ρεθύ- 
μνης. Φέουδα αύτοΰ ήσαν τά χωρία Μοναστη
ράκι μετά τής 'Αγίας "Αννας καί ό Σμιλές. Θά 
είχε δέ πάντως, κατά τήν τότε συνήθειαν, καί 
οίκίαν έν τή πόλει Ρεθύμνη, δπου οί τιμαριού
χοι Βαροΰχαι ήσαν υποχρεωμένοι νά μένωσιν 
οίκογενειακώς επί τινα τούλάχιστον χρόνον κατ' 
έτος, καί όσάκις ύποπτοι καθιστάμενοι είς τάς 
Ένεπχάς Αρχάς προσεκαλοΰνιο, ινα εύρίσκωνται 
υποχείριοι έν πάση στιγμή.

Τά σωθέντα έγγραφα δέν μάς έπιτρέπουσι νά 
παρακολουθήσωμεν τήν ιστορίαν τής οίκογε
νείας κατά τά 45°  έΤος της ένετικής έν Κρήτη 
κυριαρχίας. Ιδ ίω ς  μάς λείπουσιν αί πληροφορίαι 
ποία ΰπήρξεν ή στάσις καί ή πολιτεία τοΰ ση
μαντικού οΐκου κατά τά πρώτα 150 έτη τής Αντι- 
δράσεως κατά τών ξένων καί τής εθνικής Αμύνης 
κατά τών καταχτητών. Διά νά καταλέγωνται 
όμως αναμφισβητήτως είς τά 12 πρωτεύοντα 
γένη τής νήσου, νά διατηρώσι φέουδα καί τίτλους 
καθ’ δλυν τό διάστημα της ένετικής κυριαρχίας 
καί νά Αναγνωρισθώσι καί έπικυρωθώσι ταΰτα 
πάντα υπό τών έπισήμων Αρχών καί νά έχωσι 
τήν Ανωτέραν φεουδαλικήν εξουσίαν υπέρ Ε ν ε 
τούς καί εγχωρίους εις δύο επαρχίας τό ’Α μά
ρων καί τόν Ά γ .  Βασίλειον (Ε π άνω  Σύβριτος 
καί κάτω Σύβριτος) πρέπει πάντως νά δεχθώμεν 
δτι οί εύγενεϊζ και Αξιωματικοί Βαρ'ονχαι, δπως 
τούς Αποκαλεΐ Αρχαιότερον βυζαντιακόν έγγρα
φον, απεχέλουν Ανέκαθεν οίκον ισχυρόν καί 
σημαίνοντα, δστις θά διεδραμάτισε σπουδαΐον 
πρόσιυπον κατά τούς έθνικούς αγώνας καί θεω 
ρηθείς διά τοΰτο επικίνδυνος είς τήν Ένετικήν 
Αύθεντίαν θά  έλαβε ή θά διετήρησε τάς προ
νομίας καί τά φέουδα αύτοΰ τά πατρογονικά.

Τά έν τω βιβλιαρίφ αυθεντικά έγγραφα μάς 
δίδουσιν αρκετός πληροφορίας, Ινδιαφερούσας 
ούχι μόνον τήν οίκογένειαν Βαρούχα Αλλά καί 
τήν Ιν γένει. ίστορίαν τής Κρήτης !πί Ενετο
κρατίας' Ιδία διαιρωτίζουσι τόν τρόπον, καθ’  δν 
κατά τούς δύο τελευταίους αίώνας τής.ένετικής 
κυριαρχίας έπετέλουν οί Αρχοντορρωμαίοι τά 
φεουδαλικά των καθήκοντα πρός τήν Κυρίαρ
χον, καί είς πόσην πολλάκις θά εΰρίσκοντο στε
νοχώριαν νά συμβιβάζωσιτά έπιβεβλημενα ταΰτα 
ΰπό τής Ανώτερος βίας χρέη πρός τό Ιθνικόν 
αίσθημα καί τήν πρός τούς όμοφύλους καί όμο- 
δόξους συμπάθειαν.

Τ ό Αρχαιότατον επίσημον έγγραφοί' (δν έξαι- 
ρέσωιιεν τά υποβολιμαία ή μετεσκευασμέ.να έκ 
παραδόσεων Αρχαιότερων βυζαντιακά δήθεν έγ
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γραφα, είναι τό τοΰ Δουκός Κρήτης ’Αγγέλου 
Μωροζίνη τής 12 Αύγούστου 1254. δι’ οΰ παρα- 
χωροΰνται είς τόν Μιχαήλ Βαρούχαν Pettoehilo 
(Πετρόχειλον;) δύο καβαλλερίαι (ίπποτικά φέου
δα), ών μία μεν είναι τό Μοναστηράκι μετά τής 
'Αγίας "Αννας, ή Αλλη δέ είναι ό Σμιλές (Smi- 
lea) Αμφότερα έν τή Ιπαρχίφ Άμαρίου (’Επάνω 
Σύβριτος). ’Αντί τής παραχωρήσεως ταύτης ό 
Μιχ. Βαρούχας ορκίζεται ÖC εαυτόν καί τούς 
Απογόνους του πίστιν είς τόν Δοΰκα καί τούς 
διαδόχους του, ύποχρεούμενος νά έχη τούς αυτούς 
φίλους καί Ιχθρούς με τή ν Ένετικήν Πολιτείαν, 
νά έκτελή τάς φεουδαλικάς του υποχρεώσεις 
δπως καί οί λοιποί τιμαριούχοι, και προσκαλού
μενος νά έρχεται οίκογενειακώς νά διαμενη έν 
Χάνδακι ή δπου αλλαχού ήθελε κληθή. Ή  παρά- 
βασις ένός τών δρων τούτων καθιστά αύτόν 
έκπτωτον τών παραχωρουμένων τηιαρίων.

Έ κ  τών χρόνων καί τοΰ ύφους τοΰ Ανωτέρω 
έγγραφου καταφαίνεται δτι ή παραχώρησις αύτή 
τών δύο ίπποτικών φεούδων είς Ιν πρόσωπον 
ΰπήρξεν έργον ανάγκης διά τήν 'Ενετικήν Κυβέρ- 
νησιν, δτι αί παραχωρήσεις αύταί ιθάήσαν Απο
τέλεσμα συμφωνίας καί συνδιαλλαγής κατόπιν 
Αντιστάσεως καί αντιδράσεως τοΰ ίσχνροΰ αρχον
τορρωμαίου Μ. Βαρούχα. Θά ήτο οΰτος εις έξ. 
εκείνων τών Κρητών εύγενών, οΐτινες διά τών 
δπλων έξηνάγκασαν τήν Ένετικήν Διοίκησιν τής 
νήσου νά αναγνώριση τά αρχαία αύτών προνό
μια καί έγκαταστήση αύτούς χάριν τής ιδίας 
ησυχίας καί Ασφαλείας είς τά τιμάρια αύτών τά 
Αρχαία, τά όποια ήθέλησαν οί 'Ενετοί Αποικοι 
νά σφετερισθώσιν.

Μετά δέκα περίπου έτη έπί Δουκός Κρήτης 
Ιακώ βου  Δελφίνου (ΐ2 6 θ - 1262) διά νέου ίπι- 
σήμου έγγραφου γίνεται διανομή τών δύο φέου
δων Μοναστήρακίου 'Αγίας "Αννας καί Σμιλέ 
μεταξύ τών δύο Αδελφών τοΰ γνωστού ήδη 
Μιχαήλ Βαρούχα καί τοΰ Αδελφού αύτοΰ Βασι
λείου Βαρούχα Επισκόπου Ά ρίου. Καί. ό μέν 
Μιχαήλ λαμβάνει τό φέουδον 'Αγίαν "Ανναν 
Μοναστηράκι, δ  δέ Βασίλειος τόν Σμιλέν. Επειδή 
δμως οΰτος ώς κληρικός (πρφην ’Επίσκοπος 
Ά ρίου  ή τιτουλάριος) δέν ήδύνατο νά έκτελή 
τάς στρατιωτικός υποχρεώσεις πρός τήν Αύθεν- 
τείαν, τό φέουδον μεταβιβάζεται. Απ’ ευθείας είς 
τόν υίόν του Γεώργιον Βαρούχαν. Κατόπιν ορί
ζονται τά δρια και ή περιοχή έκατέρου φεούδου, 
καί είς Αλλο έγγραφον τών αύτών χρόνων κατα
γράφονται όνομαστι οί πάροικοι (Villani) τών 
δύο τιμαρίων.

"Αλλο φέουδον παραχωρεί δ αυτός Δούξ εις 
τόν Ανω μνημονευθέντα Γεώργιον Βαρούχαν, τόν 
υίόν τοΰ έπισκόπου, τήν Γένναν (τοΰ Άμαρίου), 
τό όποιον Ανήκε καί πρότερον είς τόν αύτόν 
Επίσκοπον Ά ρίου, καί νυν αυτός οΰτος τό έζή- 
τησεν δπέρ τοΰ. υιού του. Πατήρ δέ καί υίός

υπόσχονται πιστήν ύπακοήν είς τά κελεύσματα 
τής 'Ενετικής Διοικήσεως· ολίγον ύστερον βλέ- 
πομεν είς Αλλο έγγραφον νά διανέμεται τό αυτό 
τιμάριον Γέννα μεταξύ τοΰ Γεωργίου Βαρούχα 
καί τοΰ θείου του Μιχαήλ.

Είς Αλλο διάταγμα τοΰ αύτοΰ Δουκός παρα- 
χωρεΐται είς τόν Βασίλειον Βαρούχαν υίόν τοΰ 
Αποθανόντος Έπισκόπου υδρόμυλος καί κήπος 
τά όποια είχε καταρτίσει ό Επίσκοπος ζητήσας 
και λαβών παρά τής Κυβερνήσεως υδωρ τοΰ 
Δημοσίου, ή παραχώρησις δμως γίνεται ΰπό τόν 
ορον. νά κατέχωνται ταΰτα ΰπό τής μητρός τοΰ 
αίτοΰντος, τής χήρας δηλ. τοΰ Επισκόπου Βασι
λείου έφ’  δρου ζωής.

Έ ν  ζήτημα μοί γενναται έκ τής Αναγνώσεως 
τών τελευταίων αύτών εγγράφων, πώς ό Βασί
λειος Βαρούχας λέγεται, καί μάλιστα εις επίσημα 
έγγραφα, Επίσκοπος Άρίου καί αναγνωρίζεται 
ώς τοιοΰτος ΰπό τοΰ Δουκός, έν φ  είναι γνω
στόν καί έξηκριβωμένον δτι οί ’Ορθόδοξοι ’Επί
σκοποι Απηλάθησαν καί δή έκτος τής Κρήτης, 
τάς δέ Έπισκοπάς κατέλαβον καί Ινέμοντο Λατί
νοι Επίσκοποι ΰπό τοΰ Πάπα στελλόμενοι. "Ισως 
κατά τινα τών συχνών έπαναστάσεων ό Βασί
λειος είχε χειροτονηθή Επίσκοπος Ά ρίου  και 
πιθανώς έπί τινα χρόνον, διαρκούσης τής έπα- 
ναστάσεως καί ευρισκόμενης τής Επισκοπής 
Ά ρίου  εις τάς χείρας τών Επαναστατών, ό Βασί
λειος καί έξήσκησεν Αρχιερατικά καθήκοντα. Διά 
τοΰτοκατάτήν πρώτην συνδιαλλαγήν τών Βαρου
χών πρός τήν Ένετικήν Κυβέρνησιν τοΰ 1252 
αυτός δέν λαμβάνεται ΰπ’  όψει Αλλά τά φέουδα 
παραχωροΰνται είς τόν Αδελφόν του Μιχαήλ. 
Κατόπιν δμως μετά δεκαετίαν περίπου Ιξομαλύ- 
νονται αί σχέσεις καί τοΰ Βασιλείου πρός τήν 
Κυβέρνησιν, καί τότε γίνεται νέα διανομή τών 
φεούδων καί λαμβάνει δ υίός του τό πατρικόν 
μερίδιον έκ τών οικογενειακών τριών τιμαρίων. 
"Οτι δέν ήτο πλέον κατά τήν εποχήν αΰτήν 
Επίσκοπος Ά ρίου  έν ενεργείφ Αλλά διέμενεν 
έν τοίς πατρικοίς κτήμασιν έν Ά μ αρίφ  κτίζων 
μύλους καί φυτεύων κήπους διά διοχετεύσεως 
ύδατος παραχωρηθέντος υπό τής Κυβερνήσεως, 
αυτό δεικνύει τό πράγμα Αναμφισβητήτως, Ιξ 
Αλλου δμως καί ό Δούξ Αναγνωρίζει τό Ικκλη- 
σιαστικόν αξίωμα τοΰ Βασιλείου καί τόν ονο
μάζει τιμής χάριν Επίσκοπον. Ή  Επισκοπή 
Ά ρίου  ή Α γρίου έχουσα τήν Αρχήν της Από 
τής πόλεως Α γρίου (είς τά σημερινά σύνορα 
Μυλοποτάμου καί Ρεθύμνης παρά τήν θάλασ
σαν) κατελήφθη φαίνεται ΰπό Ελλήνων Ε π ι
σκόπων κατά τάς διαφόρους επαναστάσεις μετ’ 
Ιπιμονής- τό τοιοΰτον έγένετο καί κατά τήν έπα- 
νάστασιν τοΰ Αλεξίου Καλλιέργου, οΰτος δέ 
συνθηκολογήσας πρός 'Ενετούς έζήτησεν έπι- 
μόνως καί έλαβε τό δικαίωμα νά έχη "Ελληνα 
Επίσκοπον έν Ά ρίψ , δικαάυμα τό οποίον δέν
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γνωρίζομεν ακριβώς πόσον χρόνον διετήρησε 
μετά τήν σφοδράν διαμαρτύρησιν τού τότε Πάπα 
προς τόν Δούκα τής Ένετίας.

"Εν άλλο ζήτημα μένει δι’ έμέ τουλάχιστον 
άλυτον πώς δ Βασίλειος Βαροΰχας, ’Επίσκοπος 
ών, έχει τέκνα (Γεώργιον καί Βασίλειον) και δή 
καταλείπει άποθνήσκων καί γυναίκα χήραν εκτός 
έάν παραδεχθώμεν δτι είς γάμον προήλθε μετά 
την έγκατάλειψιν τής Επισκοπής ’Αρίου, άλλα 
τότε οί υιοί αΰτοΰ οί λαμβάνοντες τά φέουδα 
και ζητοΰντες τάς άλλας ιδιοκτησίας τοΰ πατρός 
των θά ήσαν άκόμη παΐδες οΰχί πλέον των 
δέκα ετών.

Καί αυτά μέν ήσαν τά τιμάρια, αί κτήσεις, 
οί δουλοπάροικοι, τά όποια οί Βαροΰχαι. συν- 
θηκολογήσαντες προς την Ένετικήν Κυβέρνησιν 
έλαβον ή μάλλον, ως πιστεύω, άνέλαβον καί Ιπι- 
σήμως ΙπικυρωΑέντα πατρικήν των δντα κληρο
νομιάν. Π ώς νΰν ¿ξεπλήρωσαν καί τάς άντιστοί- 
χους αυτών φεουδαλικάς υποχρεώσεις προς την 
κυρίαρχον Πολιτείαν; Περί τούτου συγχρόνους 
μαρτυρίας δέν εχομεν, ή μάλλον μάς λείπουσιν 
άκόμη, άτε άδημοσιεύτου είσέτι καί άγνωστου 
δντος τοΰ κολοσιαίου ΰλικοΰ τής εν Κρήταις 
Ενετοκρατίας τοΰ άποκειμένου εν ταΐς Βιβλιο- 
θήκαις τής Ένετίας. Γνωρίζομεν, δτι κατά τούς 
πρώτους αιώνας οί Κρήτες φεουδάρχαι 'Ενετοί 
καί ¿ντόπιοι δέν ήσαν υποχρεωμένοι νά στρα- 
τεύωσιν είς ΰπερορίους έκτος τής Κρήτης στρα- 
τείας, οΰδέ νά υπηρετώσιν είς τάς γαλέρας, ώστε 
μόνον εις την φρούρησιν τής νήσου άπό ξένων 
επιδρομών καί είς τήν καταστολήν τών Ισωτε- 
ρικών στάσεων ¿χρησιμοποιούντο οί τιμαριού
χοι. "Ινα δέ πάντοτε είναι έτοιμοι καί επαρκώς 
έξωπλισμένοι καί έξησκημένοι διά παν ένδεχό- 
μενον, εγίνοντο κατ’  έτος αί λεγόμεναι στρατιω- 
τικαί έπιθεωρήσεις (μόστραι) τών φεουδαρχών 
Ενετών καί Ιντοπίων, καθ’ άς οΰτοι ήσαν υπο
χρεωμένοι νά παρουσιάζωνται πάνοπλοι συνο- 
δευόμενοι υπό τών απαραιτήτων στρατιωτών 
πεζών καί Ιππέων καί νά ΰποβάλλωνται είς τήν 
εξελεγξιντών προϊσταμένων στρατιωτικών άρχών.

Είναι δθεν φυσικόν νά ΰποθέσωμεν δτι τοιαύ- 
ται τινές θά ήσαν καί τών Βαρουχών αί στρα- 
τιωτικαί υποχρεώσεις κατά τούς πρώτους αίώνας. 
"Υστερον δμως, άφ ’  ού αί μέν Ισωτερικαί στά
σεις ή τέλεον κατέπαυσαν, ή περιωρίζοντο μόνον 
είς μικρά τοπικά κινήματα ευκόλως καταστέλλό- 
μενα, τούναντίον δέ ηύξησαν αί στρατιωτικά! 
άνάγκαι τής Γαληνότατης εκτός τής Κρήτης ένεκα 
τών συχνών πρός τούς Τούρκους συγκρούσεων 
καί πολέμων, ήρχισεν φαίνεται κατά μικρόν ή 
Ένετική Κυβέρνησις νά ζητή την συνδρομήν 
τών Κρητών τιμαριούχων καί δι’  ΰπερορίους 
στρατείας εκτός τής νήσου καί μάλιστα επί τών 
γαλερών’ τότε δέ ήρχισε καί ή καταθλιπτική 
αναγκαστική στρατολογία τών Κρητών αγροτών

ως κωπηλατών είς τάς Ένετικάς γαλέρας ή υπέρ 
παν άλλο μισητή καί φοβερά αυτή άγγαρεία, 
άφ 5 ου οί μέν Κρήτες τής εποχής ταύτης είχον 
άπομάθει άπό πολλού τήν θάλασσαν, δλίγιστοι 
δέ τών συλλαμβανομένων δέν επανέβλεπον πλέον 
τήν πατρικήν γην, άλλ’  εύρισκον οικτρόν θάνα
τον πνιγό[ΐενοι ή φονευόμενοι έν ταΐς ναυμα- 
χίαις ή υπό λοιμικών άσθενειών καί φρικτών 
κακουχιών θεριζόμενοι.

Σειρά επισήμων εγγράφων, μάς δίδουσι σαφή 
ιδέαν πώς Ιγίνοντο αί άγγαρεΐαι αύταί καί 
άναγκαστικαί στρατολογίαι καί ποϊαι ήσαν αί 
εκδουλεύσεις, τάς όποιας άπήτει παρά τών έν 
Κρήτη τιμαριούχτον ή Ένετική Κυβέρνησις. Τά 
έγγραφα ταύτα είναι άπό τού 1567 -  1572*

Οί χρόνοι αυτοί υπήρξαν χαλεποί διά τήν 
Ένετίαν καί τήν Κρήτην. Ή  Σούδα κυριεύεται 
ΰπό τών Τούρκων κατά τό 1567. Τά Χανιά 
μόλις διαφεύγουσι τήν καταστροφήν. Τό Ρέθυ- 
μνον καταλαμβάνεται ΰπό τού Άλγερινού στόλου 
καί πυρπολεΐται με μεγάλην φθοράν άνθρώπων 
καί πραγμάτων οί Κρήτες χωρικοί ωφελούμενοι 
τών δυσχερειών τής Ένετικής Κυβερνήοεως 
επαναστατοΰσι, μετ’ δλίγον δέ αρχεται καί ό 
πόλεμος τής Κύπρου. Κατ’  αυτήν τήν εποχήν 
έγένετο καί επανάστασις τού Καιπανολέου είς 
τάς δυτικάς επαρχίας.

Είς τάς δυστυχείς ταύτας περιστάσεις άναφέ- 
ρονται , τά κατόπιν έγγραφα τής οίκογενείας 
Βαρούχα.

Έ γγραφον τής Διοικήσεως Ρεθύμνης (ι 567) 
πρός ένα τών Βαρουχών άναθέτει αύτώ τήν 
φροντίδα τής τακτοποιήσεως καί έπιβλέψεως τών 
παραλίων φρουρών (^ιιαηϋθ), αί όποΐαι έπρεπε 
νά φυλάττωσι τά παράλια τής νήσου καί νά 
είδοποιώσι Ιγκαίρως τήν Ιμφάνισιν εχθρικών 
πλοίων καί καλώσι πρός βοήθειαν.

Κατά τούς χρόνους τούτους τρεις ήσαν οί 
Βαροΰχαι οί κατέχοντες τά πατρογονικά φέουδα 
έν Ά μ αρίφ , οί τρεις άδελφοί Γεώργιος, ’Ιω άν
νης καί Κωνσταντίνος Ικ τού κλάδου Μακρυ- 
μάλλη. Πρός τούς τρεΐς τούτους αδελφούς ή 
προς τόν Γεώργιον μόνον ώς πρεσβύτερον ίσως 
ή καί μάλλον σημαίνοντα άποστέλλονται τά 
έγγραφα ταύτα. Ενίοτε άναφέρεται καί ό ’Ιωάν
νης Βαρούχας εκ τοΰ Κλάδου Ξερίτη.

Κατά τόν Αύγουστον τού 157°  η ,Διοίκησις 
Ρεθύμνης (ήτοι ό Ρέκτωρ οί δύο του Σύμβου
λοι καί ό Γενικός Προνοητής) γράφουσιν είς τόν 
Γεώργιον καί Τωάννην Βαρούχας, νά μεταβώ- 
σι.ν είς τά χωρία τά όποια τοΐς είχον υποδείξει 
προηγουμένως καί νά συναθροίσωσι τόν σημειω- 
θέντα άριθμόν τών άνδρών διά τής πειθοΰς ή 
καί τής βίας καί τούς, δδηγήσωσιν είς Ρεθύμνην 
πρός Ικτέλεσιν τής στρατιωτικής των θητείας. 
Πρός έκτέλεσιν τής διαταγής ταύτης παραχωρεΐ- 
ται είς τούς Βαρούχας ή άδεια, νά όπλίσωσιν
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οσους άνθρώπους κρίνωσιν άναγκαΐον νά τούς 
συνοδεύωσι, καί δν ευρωσιν άντίστασιν ή δέν 
θελήσωσι τινές νά συμμορφωθώσι, νά πυρπο- 
λώσι τάς οϊκίας των καί νά κατάσχωσι τά υπάρ
χοντά των, ΐνα δοθώσιν είς εκείνους οΐτινες, 
οίκείφ θελήσει προσέλθωσι πρός έξυπηρέτησιν 
τής Δημοκρατίας εις τούς κρίσιμους τούτους και
ρούς, καί οί όποιοι θά  άνταμειφθώσιν έπαξίως 
τών ΰπηρεσιών τάς οποίας θ ά  παράσχωσιν.

Οί άδελφοί Βαροΰχαι καί προσωπικώς οί ίδιοι 
υπηρέτησαν έπί τών γαλερών, οπως μαρτυρεί 
έγγραφον τού ’Αρχιστρατήγου 'Ιερωνύμου Ζάνε 
ΰπό χρονολογίαν 13 ’Οκτωβρίου Ι 57°> δι’  οΰ 
πιστοποιείται δτι ό Γεώργιος καί ’Ιωάννης Βα
ρούχας, ΰπηρετησαν μετ’  άλλων πιστών άρχόν- 
των έπί τής γαλέρας τού ’Ιακώβου G en o άνευ 
ούδεμιάς άντιμισθίας.

Διά τήν ΰπηρεσίαν τών γαλερών. Ιχρειάζοντο 
στρατιώται τοξόται καί άλλοι όπλΐται λεγόμενοι 
G aleoti καί ιδιαιτέρως οί κωπηλάται. Καί ώς 
στρατιώται μέν έλαμβάνοντο οί λεγόμενοι Άρχον- 
τόπουλοι καί άρχοντορρωμαΐοι (Arcondopuli, 
Arcondorom ei), ήτοι ελεύθεροι μέν Κρήτες, άλλ’ 
ούχί τιμαριούχοι ΰπηρετούντες ΰπό άξιωματικούς 
τούς Ενετούς ή Κρήτας τιμαριούχους, ώς κωπη- 
λάται δέ έστρατολογούντο οί πάροικοι (Villani) 
καί δή, ώς θά ίδωμεν, τά μάλλον κακοποιά καί 
έπικίνδυνα στοιχεία.

Κατά τόν Απρίλιον πού 15 71 ή Διοίκησις 
Ρεθύμνης δίδει τήν εντολήν είς τόν Γεώργιον 
Βαρούχαν νά έξέλθη είς ’Α μάρων συνοδευόμε- 
νος ΰπό φρουράς Ιδίας, δσην ήθελε κρίνει άναγ
καΐον, καί νά στρατολογήση τό ι/10 τών ΰπαρ- 
χόντων Άρχοντοπούλων δίδων είς αυτούς τήν 
διαβεβαίωσιν, δτι θά χρησιμεύσωσιν ώς στρα- 
τιώται έπί τών πλοίων καί ούχί δι’  άλλην τινά 
ΰπηρεσίαν (κωπηλάται ή είς άγγαρείαν). Είς τούς 
άπειθούντας τούς οποίους αυτός ήθελεν υπο
δείξει, ή Ένετική Κυβέρνησις θά έπιβάλη τήν 
πρέπουσαν τιμωρίαν.

Κατά τήν ίο  ’Ιουνίου τού αΰτοΰ έτους ό Β α
ρούχας λαμβάνει άκόμη διαταγήν νά στρατολο
γήση Ικ τοΰ διαμερίσματος του ΙΟ ενόπλους 
άρχοντοπούλους, οί όποιοι νά άναπληρώσωσι 
άλλους ιο  δραπετεύσαντας έκ τής υπηρεσίας τοΰ 
Ά νδρέα  Καλλιέργη αξιωματικού έπί γαλέρας, 
ήτις ετοιμάζεται νά σπεύση πρός συνάντησιν τού 
Γενικού Προνοητοΰ τού στόλου, υπόσχεται δέ 
είς αυτούς ή Κυβέρνησις τήν αντάξιον αμοιβήν.

Τό ακόλουθον έτος 1572 ό Γενικός Προνοη
τής Χανιών Λουκάς Μικιέλης, γράφει είς τούς 
τρεΐς άδελφούς Γεώργιον, Τωάννην καί Κων
σταντίνον Βαρούχας Μακρυμάλλη καί εις τόν 
Ίωάννην Βάρούχαν Ξερίτην, οΐτινες προσέφεραν 
εαυτούς αύθομήτως πρός έξυπηρέτησιν τής Δη
μοκρατίας, δτι ΰπαρχούσης έπειγούσης ανάγκης 
νά έξαρτυθώσι τέσσαρες γαλέραι εν Χανίοις,

επιφορτίζονται οί είρημένοι νά μεταβώσιν είς 
τά χωρία τοΰ Άμαρίου καί νά στρατολογήσωσιν 
δσον δύνανται μεγαλύτερον άριθμόν Γαλεωτών, 
ιδίως Ιξ ¿κείνων, οΐτινες δέν ΰπηρέτησαν κατά 
τά προηγούμενα έτη, φροντίζοντες μόνον νά μή 
είνε βεβαρημένοι οί στρατολογούμενοι ΰπό πολυ
μελούς οίκογενείας. Ταΰτοχρόνως δέ νά συλλά- 
βωσι τούς κλέπτας καί τούς άλλους κακοποιούς 
διά νά χρησιμοποιηθώσιν ώς κωπηλάται.

ΓΙαρομοίαν εντολήν λαμβάνουσι πάντες οί 
Βαροΰχαι παρά τοΰ ίδιου Γενικού Προνοητοΰ 
τόν ’Απρίλιον τού 2.Υπομιμνήσκει είς αυτούς
τάς υπηρεσίας τών προγόνων καί τάς ίδικάς των 
αΰθορμήτους καί αφιλοκερδείς Ικδουλεύσεις καί 
εξουσιοδοτεί αυτούς νά περιέλθωσι τά χωρία 
τού Άμαρίου καί νά στρατολογήσωσι 4°  Γα- 
λεώτους, νά συλλάβωσι δέ καί τους λιποστρά- 
τους, τούς ληστάς καί τούς άλλους κακοποιούς, 
οΐτινες ένοχλούσι δχι μόνον τό διαμέρισμα Ρεθύ- 
μνης, άλλά καί τό τών Χανιών καί τού Χάνδα- 
κος καί νά δδηγήσωσιν αΰτούς έμπροσθεν του, 
έχοντες εξουσίαν, αν. εύρωσι έμπόδιον ή άντί- 
στασίν τινα έκ μέρους αύτών, νά πνρπολήοωσι 
τάς οικίας τω ν, νά χόψωσι τον πώγωνά  των χαΐ 
νά δημεύοωοι τά  υπάρχοντά των, έκ δέ τών χρη
μάτων αυτών νά πληρωθώσιν έκεΐνοι οΐτινες θά 
διαταχθώσι νά ΰπηρετήσωσι πρός άντικατάστα- · 
σίν των.

Κατά τήν 21 Μαίου τού αυτού έτους, άλλη 
Ιπιστολή τού αύτού Γεν. Προνοητοΰ άναθέτει 
είς τούς Βαρούχας καί τών δύο κλάδων νά είδο- 
ποιήσωσι τούς Άρχοντορρωμαίαυς τής επαρχίας 
των νά παρευρεθώσιν δλοι είς Ρεθύμνην τήν 
έπομένην Κυριακήν 24 Μαΐου έπί άπειλή πάλιν 
σκληρών τιμωριών.

Είς τό χωρίον Άμπελάκι τής Ρεθύμνης έγέ
νετο τή 24 ’ Ιουνίου τή προσκλήσει τοΰ Γενικού 
Προνοητοΰ τού Κράτους Μαρίνου Καβάλλη, 
συνάθροισις δλων τών Άρχοντορρωμαίων τού 
τμήματος Ρεθύμνης. Έκεΐ ώρίσθη ό αριθμός 
τών τοξοτών, τούς όποιους έκαστη Ιπαρχία τοΰ 
τμήματος (territorio) Ρεθύμνης θά συνεισφέρη 
διά τάς 4  γαλέρας, άς έπρεπε νά έξαρτύση ή 
Κρήτη. Οί τοξόται αυτοί ήοαν 170 δι’  δλον τό 
τμήμα. Έ κ  τούτων αναλογούν άνά 4® είς τάς 
δύο έπαρχίας, Ε π άνω  Σύβριτον (Α μ άρω ν) καί 
Κάτω Σύβριτον (Ά γ . Βασίλειον). Έντέλλονται 
δθεν οί Βαροΰχαι νά περιέλθωσι τά χωρία τών 
δύο επαρχιών καί νά συλλέξωσι τούς τοξότας 
αΰτούς, ΰποχρεούντες έκαστον χωρίον νά παρα- 
δώση τόν άπαιτούμενον άριθμόν, οί όποιοι πρέ
πει νά εΐναι άνθρωποι γενναίοι xal τοΰ πολέμου 
(di valore e  da guerra) καί ούχί διά τάς κώπας 
μή έπιτρέποντες νά σταλή άνθρωπος μή τέλειος 
καί επιτήδειος διά τόσον σπουδαίαν ΰπηρεσίαν. 
"Ο σα χωρία δέν δώσωσι τόν όρισθέντα άριθμόν 
τών άνδρών θ ά  στερηθώσι τών προνομίων, άτε-
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λειών και χαρίτων καί θά ύποχρεωθώσι νά πλη- 
ρώσωσιν εκατόν τσεκίνια δι’ έκαστον λιπόστρα- 
τον. Οί άνδρες πρέπει νά εμφανισθώσι τήν 29 
τρέχοντος ενώπιον τοΰ Εκλαμπρότατου Προνοη- 
τοΰ Ρεθύμνης.

Α ί ανωτέρω διδόμεναι παραγγελίαι είς τούς 
Βαροΰχας φαίνεται δτι έξετελοΰντσ κατά γράμμα, 
χωρίς Ιννοεϊται τά σκληρά μέσα τά όποια ήπείλει 
ή Ένετική Κυβέρνησις. ’Όχι μόνον ¿στρατολο
γούν οι Βαροΰχαι τούς άνδρας, άλλά καί οί ϊδιοι 
έχρησίμευον κατά τους χρόνους τούτους ώς Αξιω- 
ματικοί των. Διότι εις έγγραφον Βασιλείου Σκορ- 
δάνου συμβολαιογράφου καί διανομέως τών 
στρατιωτικών σιτηρεσίων εν Ρεθύμνη, βλέπομεν 
πιστοποιοΰμενον, δτι ό Γεώργιος καί ’Ιωάννης 
Βαρούχας Μακρυμάλλη, ώδήγησαν- εις Ρέθυ- 
μνον 3 18 ενόπλους, εις οΰς διενέμοντο 6ο ο  άρτοι 
καθ’ έκάστην, ήτοι δυο είς έκαστον στρατιώτην 
πλήν δλίγων προσώπων (πιθανώτατα αυτών τών 
Βαρουχών καί τής άκολουθίας των), οϊτινες συνε- 
τηρσΰντο ίδάας θαπαναις, Ι φ ’ όσον χρόνον έμε- 
νον εν τή πόλει Ρεθύμνη.

Καί δέν ήτο μόνον ή στρατιωτική υπηρεσία 
καί ή έν ταΐς γαλέραις φρικώδης κωπηλασία, εις 
τά  όποια ή σαν υποχρεωμένοι οί Κρήτες τών 
χρόνων τούτων άναλόγως τής κοινωνικής των 
τάξεως. Ή τ ο  ακόμη καί ή μισητή αγγαρεία πρός 
οϊκοδομήν καί Αδιάκοπον επισκευήν φρουρίων 
καί καστελλίων καί τειχών. Καί είς τούτο ακόμη 
ή Ένετική Κυβέρνησις έπεφόρτιζε τούς άρχον
τας Λατίνους καί Κρήτας να φροντίζωσι καί νά 
στρατολογώσι τούς έργάτας καί νά έπιστατώσιν, 
Έ χομεν επιστολήν τού Συμβούλου Ρεθύμνης 
Ά νδρέου Μώρου, γραφεϊσαν εκ τοΰ χωρίου 
Μέρωνα τοΰ Άμαρίου τή 4 Δεκεμβρίου 1573. 
δι’  ής ειδοποιείται ό Γεώργιος Βαροΰχας δτι, 
ΰπαρχούσης μεγάλης άνάγκης νά όχυρωθή ό  
βράχος τής Σούδας, έξήλθεν ό ίδιος έξω διά νά 
σύναξη τούς διά τήν άγγαρείαν άναγκαίους 
Ανθρώπους· και δσοι μέν θέλουσι νά μεταβώσιν 
οί ίδιοι προσωπικώς νά σπεύσωσιν, δσοι δμως 
θέλουσι νά άποφύγωσι τήν ένόχλησιν ταύτην, 
πρέπει νά πληρώσωσιν από 15-18 ΰπέρπυρα, 
ϊνα διά τοΰ ποσοΰ τούτου μισθωθώσιν άλλοι 
έργάιαι. Έξοτ'σιοδοτεϊται δθεν κατ' άνωτέραν 
έντολήν δ  Γεώργιος Βαρούχας. νά καταγραφή 
δλους τούς εν τφ χωρίω του Μοναστηράκι άνδρας 
Άρχοντορρωμαίους, φεουδάρχας, προνομιούχους 
μυλωθρούς καί πάν άλλο είδος Ανθρώπων, νά 
όπάγωσι δ ’ δλοι αυθημερόν εις τον Μέρωνα, 
δπου 0 Μώρσς θά  μείνη μόνον τήν ήμεραν 
αυτήν. Έ ν  τέλει μετά πολλής τραχύτητος καί 
απειλών ό  Αγροίκος Ε νετός επιφέρει:

«Είπατε είς δλους νά φέρωσι τά χρήματα καί 
παρακινήσατε τους νά μή μέ βάλωσιν είς τον 
κόπον νά έλθω έως αυτού, διότι ορκίζομαι εις 
τήν πίστιν τοΰ Χριστού, δτι δν δέν θελήσωσι

νά δώσωσι δ,τι πρέπει, θά τούς κάμω νά μετα- 
νοήσωσιν».

Πολλάκις βεβαίως ή ψυχή τών εύγενών Ά ρ -  
χοντορρομαίων λαμβανόντων τοιαύτας υβριστι
κός καί Αγροίκους έπιταγάς θά συνεταράχθη έξ 
οργής καί Αγανακτήσεως. Ποσάκιςτοιαΰτα θεσπί
σματα σκληρά καί άδικα θά έποδοπατήθησαν ή 
θά ερρίφθησαν κατά πρόσωπον τών δργάνων 
Κυβερνήσεως Απηνούς καί διεφθαρμένης! Περί 
τούτου λαλοΰσιν εύγλωτιότερον παντός άλλου αί 
αίματηραί επαναστάσεις καί άποστασίαι τόσων 
αίώνων αί διαρκώς καταπνιγόμεναι καί μετ’  όλί- 
γον πάλιν εκρηγνύμεναι.

Ά λλ ’  ό τελευταίος αίών τής Ιν Κρήτη Ε ν ε 
τοκρατίας, Ιξ ου προέρχονται καί τά ανωτέρω 
έγγραφα, δέν ήτο πλέον Ιποχή γενναίων απο
φάσεων εκ μέρους τών τυραννουμένων καί βασα
νιζόμενων νησιωτών. Τό άδάμαστον φρόνημα 
τών προηγουμένων αιώνων είχε πλέον κατα- 
βληθή εκ τών συνεχών Ατυχιών καί τής σκλη
ρός Τύχης τοΰ όλου "Εθνους. Τό Βυζαντιακόν 
Κράτος, πρός δ μέχρι τινός έστρεφε μετά γλυ
κειών ελπίδων τό βλέμμα δ  Κρητικός λαός, είχε 
πέσει προ πολλοΰ, καί δλον τό άλλο Ελληνικόν 
Γένος εΰρίσκετο υπό τήν φρικωδεστέραν τυραν
νίαν καί πολιτικήν εξουθένωσιν. Ούδεμία ελπίς 
οΰδαμόθεν έφαίνετο. Καί έπρεπε νά ΰπομένω- 
σιν Αγογγύστως τούς πόνους της πικρός δου
λείας, ϊνα μή άλλος ,δλεθρος χειρότερος τούς 
καταλάβη.

Τελευταία έρχονται τά  επίσημα έγγραφα, εξ 
ών καταφαίνεται δτι στρατιωτικοί εκδουλεύσεις 
τάς όποιας παρέσχον οί Βαροΰχαι κατά τούς 
δεινούς τής Ένετίας πρός τούς Τούρκους πολέ
μους, ο ί ίδιοι στρατενόμενοι -καί βοηθοΰντες 
τάς Ένετικάς αρχάς έν τφ  διομερίσματί των 
πρός στρατολογίαν οπλιτών καί’ ερετών, ήτο 
μάλλον ούχί αυθόρμητος υπηρεσία Αλλ’ Από- 
δοσις συμπεψωνημένη παραχωρήσεως άλλης εκ 
μέρους τής Ένετικής Διοικήσεως πρός τον οίκον 
Βαρούχα.

Κατά τόν Σεπτέμβριον δηλαδή τοΰ ι 57°  
τρεις αδελφοί Βαροΰχαι Μακρυμάλλη καί ό ’Ιωάν
νης Βαρούχας Ξερίτης ύποβάλλουσιν αναφοράν 
είς τήν Διοίκησιν Ρεθύμνης αιτοΰντες νά Ανα- 
γνωρι.σθώσιν έπισήμως ώς γνήσιοι καί νόμιμοι 
απόγονοι τοΰ Αρχαίου προγόνου των Μιχαήλ 
Βαρούχα Ρείίοοΐιίΐο (εις δν είχον παραχωρηθή, 
ώς εϊδομεν τά φέουδα κατά τό έτος 1254)1 έπι- 
συνάπτουσι δέ πλήθος έγγραφων δικαιολογητι- 
κών τής οικογένειας, προικοσυμφώνων, γαμή
λιων πράξεων, Ιξ ών άποδεικνύεται ή συνέχεια 
τοΰ οίκου καί πρός τούτοις ύποβάλλουσι καί τό 
γενεαλογικόν δένδρον τής οικογένειας Από τοΰ 
Μιχαήλ Βαρούχα μέχρι τής εποχής των. Είς τήν 
Αναφοράν ταύτην οί Βαροΰχαι προσθέτουσιν, 
δτι Αψ’  ού έκπληρωθή ή οΐτησίς των, είναι πρό

θυμοι Ακολουθοΰντες τό παράδειγμα τών προ
γόνων νά μεταβώσι καί οί ίδιοι είς την Ενετι- 
κήν ’Αρμάδαν καί ΰπηρετήσωσι τήν Γαληνοτά- 
την άνευ ούδεμιάς αμοιβής, έπευχόμενοι ϊνα ό 
Θεός δώση ταχεΐαν καί ευτυχή νίκην είς τά δπλα 
τής Ένετίας κατά τών έχθρών τής πίστεως.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον Ρεθύμνης προ
βαίνει αμέσως είς τήν εξέλεγξιν τών οικογενεια
κών Ιγγράφων, Ιξετάζει τά κτηματολόγια, Ιξ ών 
ευρίσκει δτι τά πλεΐστα κτήματα τών Αρχαίων 
φεούδων τών παραχωρηθέντων είς τόν Μιχαήλ 
Βαρούχαν εύρίσκονται καί μέχρι σήμερον είς 
τήν κατοχήν τών σημερινών αΐτούντων Βαρου
χών, Ιξετάζει διαθήκας, γαμήλια συμβόλαια γεν
νήσεις τών μελών τής οικογένειας, καί ούτως 
Εξελέγχεται καί καταρτίζεται τό γενεαλογικόν δέν
δρον τοΰ οίκου Από τοΰ Μιχ. Βαρούχα μέχρι 
τών τότε χρόνων. Έκδίδεται δθεν έγγραφον υπυ- 
γεγραμμένον υπό τοΰ Ρέκτωρος Ρεθύμνης Ιξ 
ονόματος τοΰ Δουκός Ένετίας καί τών δύο Συμ
βούλων του, έν φ  έπφεβαιοννται. τη Ανωτέρω 
καί αναγνωρίζονται οί αιτοΰντες ώς νόμιμοι 
Απόγονοι τοΰ παλαιού Μιχ. Βαρούχα καί έκδί- 
δεται τό παρόν χάριν αύιών, οί όποιοι πάντοτε 
ίδείχ’&ησαν πιστοί, καί νυν ύπόσχονται μετ αίλεον 
δέκα να μεταβώσιν είς την ‘ Αρμάδαν καί ίιπη-

ρετήσωσι τήν Γαληνοτάτην Δημοκρατίαν τής 
‘ Ενετίας.

Μετά τήν δλωσιν τής Κρήτης υπό τών Τούρ
κων (1645 -1669 ) όχι μόνον διετηρήθησαν από
γονοι τοΰ οίκου έν Ά μαρίω , Αλλά καί κλάδος 
τις τής οικογένειας κατψκησεν εν Χανίοις. Είς 
έκ τοΰ κλάδου τούτου ό Γεώργιος Βαρούχας 
μειηνάστευσε κατά τήν επανάστασιν τοΰ Δασκα- 
λογιάννη, ίσως είς τό κίνημα ών άναμεμιγμένος, 
είς Κεφαλληνίαν εύρισκομένην υπό τήν Ένε- 
τίαν. Ό  Βαρούχας οΰτος έφερε μεθ’  εαυτού γνω- 
ρίζων τήν χρησιμότητα των Ικεΐ, δπου μετέβαι- 
νεν, οικογενειακά έγγραφα 90 τόν Αριθμόν, τά 
οποία μετ’ Αναφοράς καί μαρτυριών συγχρόνων 
Κεφαλλήνιαν περί τής χρηστής του διαγωγής 
κατέθηκε μετά έτη είς τά Αρχεία ’Αργοστολιού. 
Τά έγγραφα ταΰτα είχε συλλέξει έκ τοΰ αρχείου 
τής Ένετίας καί !κ  ιών οικογενειακών Αρχείων 
όλίγον μετά τήν δλωσιν ό εκ Κρήτης μετανα- 
στεύσας ’Ιωάννης ’Αντωνίου Βαρούχας. Έ κ  τών 
είς τό αρχείο ν Κεφαλληνίας κατατεθέντων Ιγγρά- 
φων προέρχονται ακριβώς καί τά άνο)τέρω μνη- 
μονευθέντα έγγραφα τοΰ βιβλιαρίου Οικογένεια 
Βαρονχα δημοσιευθέντα υπό τίνος τών συγχρό
νων απογόνων τοΰ οίκου τών εν Έλλάδι άπο- 
κατεστημένων.
(Έ ν  Ή ρ α χ Χ ι ί φ  Κ ρ ή τ η ς  μ η ν ' ι  Μ α ρ τ Ι φ  ιΜ 'Β Ι
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Ο  Β ΙΟ Σ Τ Η Σ  ΙΩΑΝΝΑΣ Δ ’ ΑΡΚ

ΥΠΟ Α Ν Α Τ Ο Λ  Φ Ρ Α Ν Σ

Είς τό άντίτυπον τής « ’ Ιωάννας δ ’  "Α ρ κ » 
τό όποιον μοΰ έκαμε τήν τιμήν ό  κ. Φράνς 

νά μοΰ άποστείλη, Αναγινώσκω, — διατί νά μή 
τό ε’ιπώ άφελώς; —  τάς έξης λέξεις γραμμένας 
μέ τό χέρι τοΰ συγγραφέως.

«Είς τόν σοφώτατον Φαγκέ, τό χρτ|στόταιον 
αύτό βιβλίον».

Έ ά ν  τό ήμισυ τής φράσεως αυτής είναι 
λίαν αμφισβητούμενον, τό άλλο είναι περι.φανώς 
αληθές.

Δεν γνωρίζω βιβλίον ύψηλοτέρας φιλολογικής 
καί Ιστορικής χρηστότητος από τήν ’Ιωάνναν 
δ ’ "Αρκ τον κ. Φράνς, οΰτε άλλως ιε, τό όποιον 
έρχεται είς δευτέραν μοίραν, καί ώραιότερον.

Εκείνη τήν οποίαν θ’ Αποκαλέσω ψυχολογι
κήν μέθοδον τοΰ κ. Φράνς, δηλαδή ή τέχνη νά 
τίθεται τις είς τό ψυχικόν καθεστός τό όποιον 
απαιτείται διά νά γραφή έν βιβλίον, μοΰ φαί
νεται αξιοθαύμαστος. *0 συγγραφεύς ήννόησεν 
δτι διά νά όμιλήση κανείς μετ' αλήθειας περί

τής ’Ιωάννας 5’  "Αρκ, διά νά Τδή τήν αλήθειαν 
έν σχέσει μέ αυτήν, «πητεϊτο IV είδος διχασμού 
τοΰ εαυτού του.

ΐ) Πρέπει κανείς νά λησμονήση τήν εποχήν 
είς τήν όποιαν ζή καί ν’  Απόκτηση ψυχήν τοΰ 
δέκατου πέμπτον αίώνος. « Ή  δυσκολία δέν συνΐ- 
σταται τόσον είςδσα πρέπει νάγινώσκωμεν,δσον 
είς δσα πρέπει νά μή γινώσκωμεν πλέον».

2) Καί έν τούτοις από δ,τι είνε ό  άνθρωπος 
τοΰ 1908, πρέπει νά διατηρήση τήν κριτικήν 
Αντίληψιν, διάνα ίδή δ,τι οί σύγχρονοι τής ’ Ιωάν
νας δέν είδον καί δεν ήδήνσντο νά ίδοΰν, τό 
δυνατόν τών γεγονότων καί τό πραγματικώς άλλη- 
λένδοτον αυτών, και τάς συνεπείας αυτών τάς 
φυσικάς καί δχι ώς εκ θαύματος.

Πρώτα, νά Αντιληφθή τό θαύμα ώς τό Ανχε- 
λαμβάνοντο οί άνθρωποι τοΰ δεχάτου πέμπτου 
αίώνος· έπειτα (καί άλλως τε, ταυτοχρόνως), νά 
τό εννοήση διά νά τό έξηγήση, ώ ς  τό Ιννοεΐ ό  
άνθρωπος τής εποχής μας' Ιδού ή διπλή μέθο-
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δος, αντιφατική και αναγκαία. « Ό  ιστορικός 
πρέπει, έναλλάξ, νάμηκύνη και νά βραχύνη τήν 
δρασίν του».

Καί αυτό  μοΰ φαίνεται δτιό  κ. Φράνς έπραξε 
θαυμαστως.. “Εχει κατά τήν αυτήν στιγμήν, 
τήν άφέλειαν ένός άστοΰ τού 1425, ποίι δν δεν 
συνέβαινεν αυτό, ό κόσμος διά τοΰ όποίου διήλ- 
θεν ή Παρθένος 9«  τφ  άπέμενε κλειστός, καί 
τήν όξυτέραν διορατικότητα, που αν πάλιν δέν 
είχε και αυτήν, ή νοητή πραγματικότης τοΰ δρά
ματος θά τόν διεφευγε. Καί έτσι,—  ώ ς ορθό
τατα λέγει 6 ίδιος— «έγραψε τήν Ιστορίαν αύτήν 
μέ ζήλον <5ιάπυρον κα) ήρεμον>% οΰτως ώστε είνε 
δυνατόν «νά τόν μεμφθή κανείς έπί τόλμη έως 
ού τόν μεμφθή έπί άτολμίρ».

4ι * *

Ή  μέθοδος αυτή ύποβοηθουμένη από παγ
κόσμιον εύρυμάθειαν και από Ιργασίαν συνεχι- 
θεΐσαν ήρεμα άλλά καί άδιάκοπα έπί'είκοσιπέντε 
έτη, μάς παρέσχεν έν πρώτοις έν «περιβάλλον» 
άκριβείας καί δαψιλείας εξαιρετικής. Τό τοπίον 
καί τήν ψυχήν καί τά ήθη καί τά ιδιαίτερα θρησ- 
κευτικά έθιμα τής Λωρραίνης· και έπειτα σχεδόν 
εξίσου (καί δεν έπρεπε νά είνεΐντελώς έξ ίσου), 
μάς είπε τί ήτο τό Σινόν, τίήτο τό Πουατιέ, τί ή το 
ή Τουραίνη, τί ήτο ή Όρλεάν καί τό Όρλεαναί, 
τί ήτο τό Μπλουά καί τί ήτο ή 'Ρέμς' δλα αυτά 
γίνονται γνωστά καί απεικονίζονται καί ζώσιν 
ενώπιον μας ζωήν ή οποία κατορθώνει νά είναι 
συγχρόνως άνετος καί λεπτολόγος.

'Ο  κ. Φράνς κάλιστα φοβείται ώς πρός τοΰτο 
μήπως ΰπάρχη υπερβολή. Βεβαίως βμως δεν 
υπάρχει άφοΰ δεν είνε μόνον ευρυμαθής άλλά 
καί μέγας καλλιτέχνης, δεν άποπνίγεται δέ ούτως 
ούτε αύτός, οΰτε ή ήρωΐς του άπό τά περί αυτήν.

Έ δ ώ  έγκειται δλη ή τέχνη. ’ Ενώ πάν δ,τι 
σχετίζεται μέ τήν ’ Ιωάνναν, έστω καί πόρρωθεν, 
¡ιάς Ιπιδεικνΰεται, ή ’Ιωάννα δεν χάνεται ποτέ 
άπό τό δπτικόν μας πεδίον καί κατέχει πάντοτε
τό κέντρον αυτού Ή  δέ παρ’ αυτής άπολΰ-
τρωσις ιής Όρλεάν είναι εν ολον άληθινόν 
ποίημα, άπαραμίλλως έκτυπον καί εναργές.

’ Ανάμεσα είς δλα τ ’  άνω, τό πρόβλημα, τό 
περιλάλητου πρόβλημα (διατί ή Ιω άννα δ” Άρκ 
Ιπέτυχεν; πώς ήδυνήθη νά Ιπιτυχη ¡) τό όποιον 
μάς παρακολουθεί πάντοτε, λαμβάνει τήν λΰσιν 
του, κατά μέρη, βαθμηδόν, κατά τρόπον άπο- 
λιίτως Ικανοποιητικόν. 'Η  ’ Ιωάννα δ ’ Ά ρ κ  έπρεπε 
νά Ιπιτύχη. Καί αν δέν ήτο βέβαιον διι θά  έπε- 
τύγχανε άλλ’  ήτο πιθανώτατον.

Έ ν  τύυτοις ήτο προετοιμασμένη. Ή τ ο  άπό 
μακροΰ χρόνον άπό τής Κασσάνδρας, πέραν 
εκεί, άπό τής Βελλέδα, ένταύθα, άπό τών Σιβυλ
λών τάς όποιας είχε παραδεχθή ή ’Εκκλησία ώς 
έχουσας τό προφητικόν χιίρισμα, ή υπερφυσική 
δΰναμις τών παρθένων ήτο μία παράδοσις, έν

οίονελ δόγμα. Ή τ ο  προετοιμασμένη καί άπό 
τών εγγυτέρων χρόνων πολλοί προφήται άμφο- 
τέρων τών φύλων, κατά τούς προλαβόντας 
πολέμους, είχον προείπει τό μέλλον όρθώς' 
έκλινον οΰτως οί άνθρωποι νά πιστεύουν τοΰ 
λοιποΰ Ικείνους ή έκείνας οί όποιοι προοιωνι
ζόμενοι θ ά  ίσχυρίζοντό τι έντόνως περί τοΰ 
μέλλοντος. Τέλος, πολλαχόθεν προφητεΐαι έκυ- 
κλοφόρουν αίόποΐαι εβεβαίονονδτιτό βασίλειον 
τής Γαλλίας, τό άπολεσθέν άπό μίαν γυναίκα 
(καί πάνιες έξυπήκουον τήν Υβαόβαυ), θά 
Ιπανωρθοΰτο άπό μίαν κόρην.

Καί τέλος άφοΰ οΰτως ήτο προετοιμασμέμη 
και άφοΰ έγένετο άποδεκτή άπό τούς μεγιστά
νας καί τούς στρατιωτικούς άρχηγούς ών αί 
άντιζηλίαι προ αυτής καί μόνης κατώρθώθη νά 
σιγήσουν, ευθύς ώς επάιησε τόν πόδα επί τοΰ 
άναβολέως, τά έμπόδια έξωμαλΰνοντο άφ ’ εαυ
τών προ αυτής, άιά τής άπαραμίλλου γενναιό
τητάς της καί διά τής εύσπλαγχνίας της καί διά 
τής αγαθότητάς της, δς προσθέσωμεν διά τής 
δρθότητος τής κρίσεώς της καί τής άλαθήτου 
διορατικότητός της, ένεποίησεν εις δλους τήν 
έντΰπωσιν δντος θουματουργοΰ, δντος θείου τό 
όποιον έφερε μεθ’  εαυτού άσφαλή τήν εγγΰησιν 
τής νίκης. Αύτή άκόμη ή δοξασία ή ό'λως άντί- 
θετός τών “Αγγλων, καθ’ οΰς ήτο μάγισσα ήδαί- 
μων, τήν εξυπηρετεί παραδόξως, πρώτον διότι 
ένέπνεε τρόμον είς τόν εχθρόν, έπειτα διότι ένέ- 
πνεεν εις αυτούς τούς Γάλλους αίσθημα συγκεχυ
μένου καί περίπλοκου, τό έξης ώ ς έγγιστα·. «Ό π ω ς 
δήποτε, ενυπάρχει είς αυτήν κάτι τό υπερφυσι
κόν, περί τον δποίον κανείς δέν αμφιβάλλει».

Εκείνο τό όποιον είνε γαλλικώτατον είς δλα 
αύτά, είναι δτι δτι ή πιστή πίστις. τήν όποιαν 
ή Αύρηλιανή Παρθένος ενέπνευσεν, ένεθουσίασε 
τούς πάντας καί δέν άπεκοίμισε κανένα. Ή  
πίστις αύτή δέν είχε τίποτε τό άνατολικόν. 
Ά φ ’ ένός, ήσαν δλοι πεπεισμένοι · δτι έχοντες 
τήν ’ Ιωάνναν μέ τό μέρος των ήσανήδη νικηταί, 
καί άφ ’  ετέρου ¿πολέμησαν μέ τό θάρρος τής 
άπογνώσεως. Είς ¿κείνον ό  όποιος είς τό Πουατιέ 
διετύπωσε προς αυτήν τήν εξής παρελκυστικήν 
άντίρρησιν « Ά ν  όΘ εός θέλη νά σώσή τό βασί- 
λειον, δέν υπάρχει άνάγκη οπλοφόρων», ή ’Ιωάννα 
έδωκε τήν άκόλουθον δλως γαλλικήν άπάντησιν, 
τήν εντελώς όμοίαν μέ τήν ρήσιν του ’Αμβροσίου 
Παρέ «Τόν έπέδωσα, ό Θεός τόν έσωσε». Τφ 
άπηντησε- «Οί δπλοφόροι θά  πολεμήσουν καί ό 
Θεός θ ά  δώση τήν νίκην». "Ολοι εκείνοι οί 
στρατιώται τής Γαλλίας, δλοι εκείνοι οί ηρωικοί 
άστοί τής Αύρηλίας, είχον τάς λέξεις αύτάς είς 
τήν καρδίαν.

Τό πάν δθεν υπήρξεν ευνοϊκόν είς αυτήν, ή 
τουλάχιστον εννοεί κανείς τελείως πώς επέτυχε 
σχετικώς τόσφ ταχέως. Υ πήρξε προσαρμογή 
εύκολος καί ταχεία πασών τών άρετών της πρός

Μ Α Ν Τ Ο Υ Κ ί —  Β  Μ Π Ο Κ Α Τ Σ 1 Α Μ Π Η Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ  Ζ Α Π Π Ε ΙΟ Υ
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υλας τάς περιστάσεις «t δποΐαι έπέπρωτο vù 
εινε εΰνοϊκαί κα) υποβοηθητικοί δι* αύτάς.

Καί τόρααΰτή ή ιδία, λαμβανομένη καθ’ έαυ- 
τήν, τί ήτο, ή άγράμματος ή άμαθής αυτή κόρη, 
ή μή γνωρίζουσα να γράφη, καί ή οποία κυριο- 
λεκτικώτατα άπελύτρωσε μίαν μεγάλην χώραν 
άπό τον ξενικοί1 ζυγόν; "Υπήρξε γυνή μεγαλο
φυής ; Έ σχε την διαίσθησιν τής πολεμικής τέχνης; 
Ο κ. Φράνς νομίζει άπλουστατα δτι υπήρξε 
«μία άγία» δτι δλη ή επενέργειά της υπήρξε 
ηθική, δτι ή μόνη της τέχνη ήτο δτι Ιξήγειρε τό 
θάρρος πάντων ή Ικυρονε τρόπον τινά αυτό διά 
τής πίΰτεως, καί δτι, άλλως τε, ώς πρός τήν 
στρατηγικήν επιστήμην, έμφυτον ή έπίκτητον, 
δεν Ικεκτητο, παρ’  δσα καί 5ν λέγουν, τήν Ιλα- 
χίστην τοιαύτην.

Λέγω έν πρώτοις δτι συμφωνώ ώς έγγιστα 
μέ τόν κ. Φράνς καί δτι μου άρκεϊ εντελώς δτι 
ή Ιω άννα  υπήρξε ψυχή καί ψυχή εξαιρετική. 
Έ ν  τούτοις θά παρατηρήσω εις τόν κ. Φράνς 
δτι αντιφάσκει κάπως δ άρνούμενος εΐς τήν Ιω ά ν 
ναν δ’  Ά ρ κ  τήν στρατιωτικήν τέχνην και δ βε
βαιών, ώς πράττει αυτός, δτι είς τήν εποχήν τής 
Ιωάννας δ ’  Ά ρ κ  ή στρατιωτική τέχνη δέν ύπήρ- 

χεν. “Αν ή στρατιωτική τέχνη δέν ΰπήρχεν είς 
τήν εποχήν τής Ιωάννας δ ’  Ά ρ κ , ή Ιωάννα 
δ’  “Αρκ ευθύς ώς έπέβαινε του λευκοΰ της ίππου 
ήδύνατο νά έχη τοιαύτην δσην καί δ τυχών κον- 
τόσταυλος.

Καί μά τήν άλήθειαν, μοΰ φαίνεται δτι σχε
δόν, ουτω πρέπει νά ΰποληφθοΰν τά πράγματα.

Ή  στρατιωτικί| τέχνη δέν συνίστατο σχεδόν, 
εΐς τήν εποχήν έκείνην, ή είς τήν επί τοΰ πε
δίου τής μάχης έμπνευσιν, εΐς τήν ψυχραιμίαν 
ήνωμένην μετ’  άνδρείας καί εΐς τήν διορατικό
τητα ή όποια καθίστα δυνατόν νά ΐδη τις τό 
άκριβές σημεΐον καί τήν άκριβή στιγμήν κατά 
τήν όποιαν πρέπει νά καταβάλη κανείς δλην τήν 
προσπάθειαν. Έ σ τω . Λοιπόν! Σύμφωνα μέ αύτάς 
τάς Ιδίας άφηγήσεις τοΰ κ. Φράνς, την ψυχραι
μίαν, τήν διορατικότητα καί τήν άντίληψιν αυτήν 
τοΰ άκριβοΰς σημείου και τοΰ άκριβοΰς χρόνου, 
μοΰ φαίνεται δτι πολλάκις καί ΐδίως είς Όρλεάν 
τάς άπέδειξεν ή Ιω άννα  δ’  Ά ρ κ . Χωρίς νά II έλη 
κανείς νά τήν παραστήση ώς ΰπέροχον κάτο
χον τής τακτικής καί τής στρατηγικής τέχνης, 
δέν πρέπει νά μειόνη παραπολύ τήν αξίαν της 
ώς πρός τ ’  άνω.

'Υπολείπεται δτι συμφωνώ! μέ τόν κ. Φράνς 
ώς πρός τοΰτο, δτι ΰπήρξεν Ιδίως μία Ιμπνεύ- 
στρια καρτερίας καί μία από τάς μεγάλος εκεί
νος ψυχάς αί όποίαι «έκδηλούμεναι όλόκληροι», 
συναρπάζουν τά ένοπλα πλήθη καί τά καθιστοΰν 
άήττητα. Έ πί τέλους ό νεαρός Κονδέ, εΐς Ρο- 
κρουα δέν μοΰ φαίνεται νά υπήρξε τίποτε περισ
σότερον. Ή  Ιω άννα  δ ’  Ά ρ κ , (δν έξαιρέσωμεν 
πρός στιγμήν τήν υπερφυσικήν της έπενέργειαν, 
ήτις άλλως τε εινε οΰσιώδης καί τήν όποιαν δέν 
πρέπει κανείς ποτέ νά λησμονή), υπήρξε διδά
σκαλος ενεργητικότητος καί πατριωτισμού, καί 
υπήρξε, κατά γράμμα, αΰτή ή ΐδία Γαλλία ή 
οποία Ιλάμβανε συνείδησιν τοΰ έαυτοΰ της, ή 
όποία ήγείρετο, ή όποία έφώναζε, καί ή όποία 
έκάλει τά τέκνα της.......

Α ΙΜ ΙΛ ΙΟ Σ  Φ ΑΓΚ Ε 
|Μβτά<ρ<>. X . Θ. Δ.| Μ τ ^ ς  Γ α λ λ ικ ή ς ’Ακα&ημίας

Φ ΥΣΙΟ Γ Ν Ω Μ ΙΑ 1 Φ ΙΛΕΛΛΗ Ν Ω Ν

cjoh än n es  n e p o m u k  s e p p

Η
περικαλλής πρωτεύουσα τής Βαυαρίας, μέ 
τήν οποίαν τόσον στενοί μάς συνδέουν δε

σμοί, υπήρξε κατά τόν παρελθόντα αΐώνα δχι 
μόνον κοιτίς τών ωραίων τεχνών καί των ωραίων 
Ιμπνεύσεων, άλλά καί φωτοβόλος εστία, έκπέμ- 
πουσα δίκην μαγικών άκτίνων τά μεγάλα γεύ
ματα τοΰ φιλελληνισμού, άτινα διεσκέδαζον έν 
μέρει τήν' σκοτίαν, ήν αί σκότιαι βλέψεις τής 
ευρωπαϊκής διπλωματίας έξήπλουν πανταχοΰ είς 
βάρος τών δικαίων τοΰ Ιλληνικοΰ έθνους.

Είς από τους τελευταίους, άλλά καί εΐλικρινε- 
στέρους κήρυκας τοΰ φιλελληνισμού έν Βαυαρίφ 
εΐναι ό διαπρεπής καθηγητής Ιωάννης Νεπο-

μοΰκ Σέππ, δστις εΐς τάς κρίσιμους τοΰ ήμετέ- 
ρου έθνους στιγμάς υπήρξε πάντοτε ενθουσιώ
δης ΰπέρμαχος τών ελληνικών συμφερόντων 
διά τε τοΰ λόγου και τοΰ καλάμου..

Ό  Σέππ, ό ένθερμος οΰτος φιλέλλην άλλά 
καί ακραιφνής βαυαρός πατριώτης, έγεννήθη 
τή γν  Αΰγούστου ι8 ΐ6 έν Τ ο ίζ  τής Ά ν ω  Βαυα
ρίας, έσποΰδασε δέ θεολογίαν καί φιλοσοφίαν 
!ν  τφ  πανεπιστημίφ τοΰ Μονάχου. Κατά τά ετη 
1845—46 περιήλθε. χάριν Ιπιστημονικών μελε
τών τήν ’Ανατολήν, Ιδίφ δέ τήν Συρίαν, Παλαι
στίνην καί Αίγυπτον, άμα δέ τή Ιπιστροφή 
αΰτοΰ διωρίσθη καθηγητής τής ιστορίας έν τφ
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πανεπιστημίφ τής βαυαρικής πρωτευούσης. Αλλ° 
ή άμοιβή αΰτη τών επιστημονικών μόχθων καί 
μελετών τοΰ Σέππ υπήρξε πολύ βραχυχρόνιος, 
διότι κατά τό έπιόν έτος ένεκα τής παρρησίας 
αυτού καί τής στάσεως, ήν έλαβεν ό  ΰπεραμυνό- 
μενος τοΰ γοήτρου.τής τρομοκρατούμενης πα- 
τρίδος του, περιέπεσεν εΐς τήν δυσμένειαν τής 
περιφήμου Λόλας M ontez καί έκηρύχθη έκπτω
τος τής άκαδημαϊκής έδρας, ώς καί έτεροι. Ιπτά 
διακεκριμένοι επιστήμονες, έν οίς καί <5 πολύς 
διδάσκαλος καί φίλος τοΰ Σέππ, ’Ιωσήφ Görres, 
ό προκοτυπώτατος καί πνευματωδέστατος δημο- 
σιολόγος τής Γερμανίας κατά τήν παρελθοΰσαν 
Ικατονταετηρίδα. Ή  Λόλα Montez, κόρη σκώ- 
τον  άξιωματικοΰ καί κρεολής γυναικός, εΐχεν 
έλθη κατά τήν εποχήν εκείνην ώς όρχηστρίς εις 
τό Μόναχον, κατώρθωσε δε νά κατακτήση τήν 
καρδίαν τοΰ βασιλέως Λουδοβίκου, τοΰ πατρός 
τοΰ “Οθωνος, εΐς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε νά 
άγη καί νά φέρη τόν άγαθόν καί αΐσθηματίαν 
ΙκεΤνον μονάρχην. Τό ζήτημα τής απονομής τής 
βαυαρικής ΐθαγενείας καί τοΰ τίτλου τής κομή- 
σης von  Landsíeld εΐς τήν φίλην τοΰ βασι- 
λέως ΰπήρξεν άπαισία πέτρα σκανδάλου, Ιγένετο 
δέ άφορμή έπανειληιιμένων φοιτητικών ταρα
χών, γενικής τρομοκρατίας, τής παραιτήσεως τοΰ 
ΰπουργείου Abel καί έπί τέλους τοΰ κλεισίματος 
τοΰ πυλών τοΰ Πανεπιστημίου. Ό  άστήρ τής 
Λόλας έδυσεν ευτυχώς μετά τινα χρόνον, ή τά-

ξις άποκατέστη καί ό Σέππ Ιπανήλθεν εΐς τό 
Πανεπιστήμιον, άφ ’  ου προηγουμένως ή πατρίς 
αυτού τόν είχε τίμηση διά τής εκλογής ώς μέλους 
τής περιφήμου Βουλής τής Φραγκφούρτης, τής 
συνεδριαζούσης εν έτει 1848 έν τή ιστορική 
εκκλησία τοΰ 'Αγίου Παύλου, ένθα προελειάνθη 
τρόπον τινά ή όδός τής ενώσεως τών γερμανι
κών κρατιδίων εΐς μίαν κραταιάν αυτοκρατορίαν. 
Τό άνήσυχον πνεύμα τοΰ Σέππ περιέπλεξεν 
αυτόν μετά τινα έτη είς νέας προσωπικάς δια- 
μάχας, ών αποτέλεσμα ΰπήρξεν ή δευτέρα άπο- 
μάκρυνσις ,τοΰ σοφού καθηγητοΰ άπό τοΰ άκα- 
δημαϊκοΰ περιβόλου (1867)-

Κατά τάς κρίσιμους στιγμάς τής ένάρξεως τοΰ 
γαλλογερμανικοΰ πολέμου ό Σέππ έπαιξε σπου- 
δαιότατον πρόσωπον επί τής πολιτικής κονί
στρας. Ή  εκ κληρικοφρόνων καί τοπικιστών 
άποτελουμένιι τότε πλειονότης τής Βαυαρικής 
Βουλής δέν έφαίνετο διατεθειμένη ν’ άποφασίση 
τήν συμμετοχήν τής Βαυαρίας εΐς τον πόλεμον, 
δστις έδόξασεν ύστερον και ήνωσε τήν Γερμα
νίαν. Ίδια,τέρα ίπιτροπή τής Βουλής εΐχεν ήδη 
κηρυχθή διά ψήφων εξ κατά τριών υπέρ ενό
πλου ουδετερότητας. Ή  άπόφασις τής επιτροπής 
τούτης συνεζητεΐτο εν τή γενική σννεδρίφ τής 
Βουλής τή 1911 ’ Ιουλίου 1870. Ά λλ ’  δ Σέππ 
κατώρθωσεν δχι μ.όνον νά ματαιώση διά φλογε- 
ρωτάτου λόγου τήν έπικύρωσι.ν τής ληφθείσης 
άποφάσεως, άλλά καί νά έπιτύχη τήν άμεσον 
έπιψήφισιν τών ζητηθεισών πιστώσεων καί τής 
κινητοποιήσεως τών βαυαρικών στρατευμάτων.

Ή  στάσις αύτη τοΰ Σέππ σννεπέφερε βέβαια 
τελείαν ρήξιν τών σχέσεων αΰτοΰ πρός τό πολι
τικόν κόμμα, εΐς δ  άνήκεν, έ'σχεν δμως σπου- 
δαιοτάτην έπίδρασιν επί τήν Ικβασιν τοΰ γαλλο- 
γερμανικοΰ πολέμου. Τοΰτο άναγνωρίζων ό 
Βίσμαρκ διετήρη.σεν άείποτε εΰγνώμονα άνάμνη- 
σιν τών πρός τό γερμανικόν έθνος υπηρεσιών 
τοΰ Σέππ, Ιπέτυχε δέ δπως άνατεθή εΐς αυτόν 
δευτέρα επιστημονική περιοδεία άνά τήν ’Ανα
τολήν καί τούς Αγίους Τόπους, ήτις καί έγεινε 
κατά τό 1874 δαπάναις τής Αυτοκρατορίας.

Αί μελέται εΐς ας ένεβάθυνεν δ Σέππ κατά 
τήν μακράν αΰτοΰ επιστημονικήν σταδιοδρομίαν 
ΰπήρξαν πολυσχιδέσταται. Διεκρίθη ω ς  ιστορι
κός, ιδιαιτέρως δέ ώς σκαπανευς τής Ιστορίας, 
τής θρησκείας καί τοΰ πολιτισμού. Τήν Ιπιστη- 
μονικήν βαθύτητα τών ιδεών αΰτοΰ καρυκεύει 
καλλιτεχνική λεπτότης, ήτις διακρίνει τά συγ
γράμματα τοΰ αΐσθηματίου έπιστήμονος. Έ κ 
τών δεκάδων τών συγγραμμάτων τοΰ Σέππ άξια 
ιδιαιτέρας μνείας είναι « Ό  Βίος τοΰ Ιησού» 
(1842— 46), Ιξάτομον, άπευθυνόμενον κατά τοΰ 
Στράους, « Ή  Είδολολατρεία καί ή σημασία αυτής 
κατά τόν Χριστιανισμόν» (1853) τρίτομον, «Τά 
έργα καί ή διδασκαλία τοΰΊησοΰ  έν τή παγκο- 
σμίψ ιστορική αυτών έπιβεβαιώσει» (1864) ώς



84

και ή »'Ιστορία των ’Αποστόλων Από του θανά
του τού Χριστού μέχρι τής καταστροφής τής 
'Ιερουσαλήμ» (ι866 έν δευτ. έκδ.)· τά δύο τελευ
ταία απευθύνονται κατά τής διδασκαλίας τού 
Στράους καί τού Ρενάν. Πρός τούτοις- « Ή  'Ιερου
σαλήμ και οί άγιοι τόποι» (δίτομον έν δευτ. εκδ. 
1876), αί «Νέαι Αρχιτεκτονικά! μελέται και ίστο- 
ρικοδογματικαί έρευναι εν Παλαιστίνη» (1867), 
«Κριτικά! σύμβολα! είς τόν βίον το ύ ’ Ιησού κα! 
τήν τοπογραφίαν τής Παλαιστίνης» (1870), ό 
«Πλους είς Τύρον πρός Ανασκαψήν τού καθε
δρικού ναού τής Τύρου μετά τού τάφου τού 
Βαρβαρόσσα» {1879) κ(ι>ι άλλα,Έκ δέ τών κυρίως 
ιστορικών συγγραφών τού Σέππ σπουδαιοτάτη 
είναι ή βιογραφία τού διδασκάλου αυτού «Οδιτεε 
μετά τών συγχρόνων του» ώς και πλεισται έργα- 
σίαι Αναγόμενοι εις τήν Βαυαρικήν ιστορίαν.

Καί ήδη μετά πολύπλαγκτον επιστημονικόν 
βίον διέρχεται ήσύχως τάς ώρας αυτού <5 Σέππ, 
υπερεννενηκοντούτης έν τή ρομαντική αυτού 
οικία, έν Μονάχφ, έν τφ  μέσφ. πολυτίμων καλ
λιτεχνικών κειμηλίων, άτινα συνέλεξεν επιμελώς 
έν τή ροή τού χρόνου. Α ί υπό τών μακρών ετών 
και τών πολλών δοκιμασιών λευκανθεισαι τρίχες 
τής σοφής και εύγενούς κεφαλής περικοσμούσιν 
ώς Αργυρούς στέφανος τό ευρύ μέτωπον τού

γηραιού διδασκάλου, παριστώσαι τρόπον τινά 
συμβολικώς μίαν άνεκτίμητον κορωνίδα, ήτις στε
φανώνει ένδοξον παρελθόν.

Είς τον έν Μονάχφ "Ελληνα Αρχιμανδρίτην 
κ. Βλάχον και εις τον γράφοντα τάς γραμμάς 
ταύτας έπεφύλαττε πρό διετίας ή ειμαρμένη τήν 
εύχαρίστησιν, δπως δι’ ολίγων θερμών λέξεων έκ- 
φράσωσι τήν εύγνωμοσύνην τού ελληνισμού πρός 
τόν Ίωάννην Σέππ έπ! τή ευκαιρίφ τής ενε
νηκοστής επετείου τών γενεθλίων του. ’Απάντων 
είς ημάς τότε ό θαλερός και ακμαίος πρεσβύτης 
μέ προφανή συγκίνησιν Ανεμνήσθη ημερών Αρ
χαίων και μέ δακρυβρέκτους οφθαλμούς διαβε- 
βαίωσεν ημάς, δτι ή γεροντική αύτοϋ καρδία 
πάλλει ύπέρ τής 'Ελλάδος μέ τήν αύτήν δύναμιν 
δπως και πρό πεντηκοντα ετών·. Έλυπείτο διότι, 
δεν ηυτύχησε να ϊδη έκπληρούμενον τό όνειρό'1 
του, τό όποιον ήτο νά αναβιβάση από σκηνής 
τό δράμα του «Μάρκος Βότσαρης». Είχε συγ- 
γράψη αυτό πρό τής έξώσεως τού "Οθωνος, δεν 
ήδύνατο δέ νά τό διδάξη κατόπιν ένεκα τών 
έπελθόντων λυπηρών γεγονότων.

*0 Ελληνισμός εύγνωμόνως εύχεται είς τόν 
μέγαν φιλέλληνα, δπως εορτάση έν πλήρη πνευ
ματική Ακμή καί σωματική ύγείφ και τήν εκα
τοστήν Ιπετηρίδα τού ενδόξου αυτού βίου.

Β Ο Ρ Ε ΙΟ Σ

ΠΕΡ Ι Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Τ Ο Υ  ΙΗ Σ Ο Υ  Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Ε Ω Σ *

01 Γ Ο Ν Ε ΙΣ  Τ Ο Υ  ΙΗ Σ Ο Υ

Π λεΐστα περ! τής διδασκαλίας, Αλλά περί τού 
κατ’ ιδίαν βίου το ύ ’ Ιησού κα! τών πράξεων 

αυτού ελάχιστα γινώσκομεν.Έκ τών πολυαρίθμων 
βιογράφων ούόεΐς μέχρι σήμερον ήδυνήθη νά 
συγγράψη αύτοτελή κα! αρτίαν βιογραφίαν ιού 
’ Ιησού. Ούτε περι τής ήμερομηνίας τής γεννή- 
σεως κα! τού θανάτου, ούτε κα! περι τής παιδι
κής αυτού ηλικίας γινιόσκομέν τι μετ’ Ακρίβειας. 
Α ί σποραδικώς κα! έλάχισται Απαντώσαι έν τοίς 
κανονικοΐς κα! Αποκρύφοις πληροφορίαι πλήν 
Αλλων ουδέ τήν διάρκειαν τής χρονολογικής περι
όδου του δημοσίφ βίου τού Ιησού, εάν δήλα δή 
δπήρξε τριετήςή μονοετής, Ακριβώς καθορίζουσι.

Περί τής κοινωνικής δέσεως τών γονέων 
τού Ιη σού  ελάχιστα ή ούδέν άπό τών κανονι
κών ευαγγελίων μανθάνομεν. Περ! τού Ιω σ ή φ  
πληροφορούμεθα έξ αύτών Απλώς δτι υπήρξε

* 'Α πό τό τελευταίως Ικδοθέν βιβλίον ΰπό τόν άνω 
τίτλον τοϋ κ. Νικολάου Π. Π άρκα, προϊόν πολλής 
μελέτης, άναδημοσιεύομεν μερικά αποσπάσματα.

τεκτων τό επάγγελμα. Έ κ  τών Αποκρύφων τό 
μέν κατά Θωμαν. εύαγγέλιον γνωρίζει ήμΐν δτι 
ό Ιω σ ή φ  ήτο Αροτροποιός κα! ζυγοποιός, τό δέ 
κατά ψευδο-Ματθαΐον δτι υπήρξε συγχρόνως κα! 
κλινοπηγός. "Ενεκα τού πολλού γεωργικού πλη
θυσμού τής υπαίθρου Συρίας, Παλαιστίνης κα! 
Αίγύπτου,τό μάλλον σύνηθες κα! επικερδές Ιπάγ- 
γελμα υπήρχε τότε τό τού τέκτονος, δστις πλήν 
τών γεωργικών εργαλείων, κατεσκεύαζε συγχρό
νως κα! πάσας τάς κοινάς τού λαού κλίνας, μηδ’ 
αυτής τής εύγενούς παρ’  Α’ιγυπτίοις τάξεως τών 
Ιερέων έξαιρουμένης, έπ κλάδων/φοινίκων, αΐτι- 
νες υπό τό σημερινόν δνομα χάφαζ,· ούδεμίαν 
έκτοτε, ώς κα! πλεΐστα Αλλα οικογενειακής χρή- 
σεως έπιπλα κα! σκεύη, ύπέστησάν τινα έπ! τά 
κρείττω μεταβολήν. ’ Από τίνος δμως Ιτέρας απο- 
κρύφου συγγραφής μανθάνομεν δτι ό  ’Ιωσήφ, 
κατά μεν τόν Ματθαίον υίός του ’Ιακώβ, κατά 
δέ τόν Λουκάν υίός τού Λευί, ήτο Βηθλεεμίτης, 
ούχ! παιδείας Αμοιρος, ίερεύς κα! ξυλουργός συν
άμα, πατήρ τεσσάρων υιών κα! δύο θυγατέρων. 
Έ π ! πλέον παρά τού ’Αφρικανού, Ακμάσαντος 
τόν Γ '  μ. X. αιώνα, ουτινος περικοπάς διέσωσεν
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0 Εύσέβιος, πληροφορούμεθα δτι οί συγγενείς 
τού ’ Ιησού, Αγνωστον πατρόθεν ή μητρόθεν, 
κατήγοντο έξ ευπατριδών έκ τής οικογένειας τών 
καλούμενων δεσποσυνών.

Τών γονέων τής Παρθένου τά κανονικά ούδα- 
μού μνημονεύουσι. Κατά τόν Δαμασκηνόν Ί ω ά ν 
νην «ούκ ήν έθος έβραίοις,ούδέ τή θείρ Γραφή, 
γενεαλογεΐσθαι γυναίκας». 'Η  σιγή δμως τού 
Ματθαίου περ! τών γονέων τής Παρθένου κα- 
ταρχομένου τού κατ’  αύτόν εύαγγελίου άπό τής 
γενεαλογίας τού πατρός τού Ιησού, κα! ή τού 
Λουκά Αφήγησις τού παρά τήν πηγήν τής Ναζα
ρέτ έκτυλιχθέντος θεσπεσίου ειδυλλίου, έγένετο 
αφορμή τής κατά τής οικογένειας τού ’Ιησού 
ούδέν ήττον ή τής φήμης τής Παρθένου κακο- 
λογίας τού φιλοσκώμμονος Κέλσου, γράψαντος 
έπ! τούτφ (178 μ. X.) τόν Άλη&ή Λόγον, ούτι- 
νος αναμασσήματα ετι κα! νύν Αναγινώσκομεν 
έκάστοτε είς έξυδατισμένα φληναφήματα Ανου
σίων φλυαρογράφων. Κατά τά απόκρυφα ό 
πατήρ τής Παρθένου Ιωακείμ έκ Γαλιλαίας 
λαίας καταγόμενος, υπήρξε ποιμήν κα! κτημα
τίας έν ταύτφ σφόδρα πλούσιος τυγχάνων. Π ρο- 
βεβηκώς τήν ήλικίαν, φαίνεται, συνεζεύχθη τήν 
έκ Βηθλεέμ "Άνναν, έξ ής Ιγέννησε τήν μητέρα 
τού ’Ιησού κα! έθανε τό τρίτον έτος Από' τής 
γεννήσεως τής Παρθένου, είς τήν οποίαν, κατά 
τό παρ’  έβραίοις Ιπικρατούν κληρονομικόν δί
καιον, περιήλθεν άπασα ή περιουσία τού πατρός. 
’Επειδή δέ ή μήτηρ τής Παρθένου ήλθε βρα
δύτερου εΐς γάμου κοινωνίαν μετ’  Αλλων, την 
Ανατροφήν κα! Αποκατάστασιν τής δρφανής άνέ- 
λαβον, κηδεμόνες κατά πάσαν πιθανότητα γενό- 
μενοι τής έγκαταλειφθείσης αύτή πατρικής περι
ουσίας, οί ιερείς τού έν Ιερουσαλήμ Ναού, έν 
τφ όποίφ αύτη κατ’  έπικρατούν έθος υπηρετεί 
νηθουσα ή χειροτεχνούσα μέχρι τού δεκάτου κα! 
πέμπτου έτους τής ηλικίας. Καθέκαστα τά περ! 
τού συνοικεσίου τής Μαρίας μετά τού ’Ιωσήφ 
εϊναι τοΐς πάσι γνωστά, τά δ ’  Απόκρυφα τήν 
υπερφυσικήν γέννησιν τού Σωτήρος έξαγγέλ- 
λοντα έτει 309 αλεξανδρηνής χρονολογίας έν 
Βηθλεέμ τής Ίουδαίας ποικίλλουσιν αύτήν και 
δι’  Αλλων ούχ ήττον θαυμασιωτέρων γεγονότων.

Η  Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ ΙΣ  Τ Ο Υ  Σ Ω Τ Η Ρ Ο Σ

’Εν Ναζαρέτ τά πρώτα γράμματα έδιδάχθη ό 
Ιησούς εν κοινφ γραμματοδιδασκαλείφ. Σχολά! 
δημοσίας έκπαιδεύσεως άνά τήν Ίουδαίαν ούδα- 
μού κατά τούς χρόνους τού Σωτήρος απαντά. 
Τά πολλαχού τών πόλεων τής Γαλιλαίας γραμ- 
ματοδιδασκαλεία ταύτα έκειντο παρά τάς Συνα- 
γωγάς, τάς οποίας δύναϊαί τις νά χαρακτηρίση 
ώ ς Αγαθοεργά μάλλον Ιδρύματα τών χρόνων 
εκείνων, είς συντήρησιν τών ¿ποιων συνέτεινε 
και ή τών ξένων φιλανθρωπία, ή τόπους ώρι-

σμένους πρός Ικπλήρωσιν θρησκευτικών καθη
κόντων.

Κατά τόν μωσαϊκόν νόμον εκάστη πόλις ειχεν 
ϊδιον Ιεροκήρυκα δστις, μετά τήν Ανάγνωσιν 
ΰπό τού διακόνου τών ώρισμένων Αναλόγως τών 
ωρών τού έτους γραφών, ήρμήνευεν αύτάς. Τής 
εβραϊκής νέκρας ούσης ανά τήν Ίουδαίαν πρό 
πολλού, δύο κυρίως έπεκράιουν γλώσσαι, ή λεγο- 
μένη Αραμαική, όνθύλευμα εβραϊκής, συριακής 
κα! Ιλληνικής, λαλουμένη ΰπό τών πέραν τού 
Ίορδάνου νομαδικών ώς έπ! τό πλεΐστον φυλών, 
κα! ή ελληνική, ή μάλλον έν χρήσει οΰσα παρά 
τή πολιτεία καί τφ  κατ’ Ιδίαν βίφ πανταχού τών 
πόλεων. Έ ν  τή Γαλιλαίφ, έν ή ό ιουδαϊκός πλη
θυσμός μεταξύ τών αύτόθι έλληνίδων πόλεων 
υπήρχε κατηρτισμένος είς συμπαγείς κοινότητας, 
διατελούσας ΰπό ίδιον Ικάστη πρόεδρον (αρχι- 
συνάγωγον) και έχούσας κατά πάσαν πιθανό
τητα κοινοτικόν πολίτευμα δμοιον πρός τό τών 
Ιν Άλεξανδρείφ οίκούντων Ιουδαίων, αί ίεραι 
γραφαί Ανεγινώσκοντο είς έπήποον πάντων Από 
ελληνικού κειμένου κατά μετάφρασιν τών Ο '., ή 
δ ’  Ιρμηνεία καί άνάπτυξις αύτών ΰπό τού ίερο- 
κήρυκος ελληνιστί ώσαύτως διεξήγετο, δπως και 
εν ταΐς σχολαΐς ιών ελληνιστών ίουδαίων τής 
Ιερουσαλήμ. Κατ’ έξαίρεσιν, φαίνεται, έλλείψει 
ιεροκήρυκος, ό μάλλον εΰφραδής κα! εύπαίδευ- 
τος, ούχ! δ ’  δ τυχών Ανιστάμενος ήδύνατο, κατά 
πρόσκλησιν τού προέδρου τής κοινότητος νανα- 
πτύξη τό θέμα τών έλληνιστ! άναγνωσθεισών 
κατά τήν ήμέραν έκείνην γραφών.

Κατά τούς χρόνους τού Ιη σού  μία μόνη ελει- 
τούργει έν Ιερουσαλήμ μεγάλη Ιουδαϊκή σχολή ή 
Μπετ-Μαδράζ καλούμενη, αλλά κα! αυτί) ήτο κα· 
θαρώςτής σχολαστικής θεολογίας,όμοίαίσως π ρός 
τό έν Καΐρφ σήμερον Έ λ - ’Ά ζχαρ  τού μουσουλ
μανισμού, Από τής οποίας οί αποφοιτώνιες τότε 
Ανελάμβανον Αναλόγως τών μέσων ή τής ίκανό- 
τητός των δημοσίας.παρά τή Ιουδαϊκή πολιτεία 
θέσεις. Πλήν τής μεγάλης ταύτης σχολής, έν ή 
οί περ! τήν Ιβραϊκήν έντριβέστατοι Από καθέ- 
δρας ήρμήνευον τάς γραψάς κα! έσχολίαζον ή 
ΰπεμνημάτιζον αγράφως τούς λοξίας τών προ
φητών χρησμούς, ΰπήρχον ώσαύτως έν Ιερου 
σαλήμ κα! πέντε Αλλαι τών ελληνιστών καλου- 
μένων σχολαί, τούτέστι Ιουδαίων μέν τό θρή
σκευμα, Αλλ° ήθη, έθιμα καί γλώσσαν τήν 
ελληνικήν έχόντων, οί πλεΐστοι τών οποίων κατή
γοντο έκ τής Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, 
τών νήσων τού Αίγαίου, τών πόλεων τής Μικράς 
Ά σία ς καί Αλεξάνδρειάς.

Ώ ς  πάντες οί παϊδες κα! ό Ιησούς όλίγονήγάπα 
τά γράμματα κα! τό σχολεΐον. Κατά τά Απόκρυφα 
ούχ! Απαξ, φαίνεται δτι έγεύθη καί τού ξύλου τής 
γνώσεως.Έπί πόσον χρόνον διέμεινενέν Ναζαρέτ, 
ίδιαιτέρρ πατρίδι τής Παρθένου, ή πολυμελής τού 
Ιω σ ή φ  οικογένεια Αγνωστον, φαίνεται δμως κατά
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πάσαν πιθανότητα δτι επ'ι τής παιδικής έτι ήλι- 
κίας τού Ίησοΰ ή οικογένεια έδιχάσθη· κα'ι ot 
μέν έκ τοΰ πρώτου γάμου υιοί τοΰ ’Ιωσήφ, 
άσκοΰντες και «ύτοί έπάγγελμά τι άπ'οκατεστά- 
θησαν εν Ναζαρέτ ή αλλαχού τών πόλεων τής 
Ιουδαίος, αυτός δέ ό 'Ιωσήφ μετά τοΰ παιδός 
Ίησοΰ και τής ΙΙαρθέθου, ένεκα τής άμίλλης 
άλλά καί τοΰ κακοΰ χαρακτήρος τών έν Ναζαρέτ 
ομοτέχνων, μετφκηααν εν τή Καπερναούμ. Έ ν 
τή έλληνίδι, αύτονόμφ καί Ιμπορικωτάτη ταΰτη 
πόλει έδιδάχθη τό πρώτον ό Ίησοΰς τά Ιλληνικά 
γράμματα. Πανταχοΰ των έλληνίδων τής Μικράς 
Ά σία ς πόλεων ΰπήρχον βεβαίως Γραμματοδι- 
δασκαλεΐα, εΤς τά όποια εφοίτων οΐ παΐδες μαν- 
θάνοντες άνάγνωσιν καί γραφήν. ’Από τών χρό
νων δμως τοΰ Μ. Αλεξάνδρου, άλλ’  ίδίρ από 
τών επιμόνων προσπαθειών Άντιόχου τοΰ Ε π ι
φανούς προς έξελλήνισιν τής Ίουδαίας είκάζομεν 
δτι καί αΐ οχολαί τών αυτονόμων καί έλληνίδων 
πόλεων της Γαλιλαίος, τούιέστι τής Δεκαπόλεως, 
έν ταΐς όποίαις άπαντα τον βίον Ó Ίησοΰς κατέ- 
τριψεν, συσαι άσήμαντα τέως διδασκαλεία, προσέ- 
λαβον ώθησίν τινα Ι.πί τά κρείττω καί οΰχί άπι- 
θάνως δύναταί τις νά παραδεχθή δτι τό πλεΐ- 
στον τοΰ θιάσου εκείνου τών υπό Πτολεμαίου 
τοΰ Ευεργέτου (ι ΐχ π.Χ.) άπελαθέντων έξ ’Αλε
ξανδρείας <5τυχών διδασκάλων, είς τάς Ιλληνίδας 
ταΰτας πόλεις είρεν άσυλον καί καταφυγήν. Έ ν 
ταΐς Ιλληνικαις τότε σχολαις ή διδασκαλία τών 
ποιητών, τών πατέρων τούτων καί ηγεμόνων 
τής σοφίας κατά Πλάτωνα, κατείχε τήν πρωτί- 
στην θέσιν, τά ηθικά τών όποίών Αποφθέγματα 
συνεπλήρουν έν τοϊς έγκυκλίοις μαθήμασι καί 
τό θρησκευτικόν τής άγωγής τών έλληνοπαίδων. 
Ταΰτα, χρυσά έπη κοινώς λεγό[ΐενα, είς άφορι- 
σμούς διατετυπωμένα καί γεγραμμένα είς πίνα
κας έπί κηροΰ, ανηρτημένους δέ από τών τοί
χων τής σχολής, άπεστόμιζον οί παίδες Ιρμη- 
νεόοντος τοΰ διδασκάλου.

Αί κατά τους χρόνους τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου 
συνοικισθεΐσαι έξ ελλήνων πόλεις άνά τήν ’Ιου
δαίον, οΰ μόνον ευημέρησαν ύλικώς, άλλά καί 
πνευματικώς κατίσχυσαν τάχιστα νά έπιβάλωσι 
γλώσσαν, ήθη καί έθιμα, προς τά όποια οί Ιου
δαίοι έκόντες άκοντες, φαίνεται, εύκόλως μεθί- 
σταντο. Ή  ταχεία δμως διάδοσις τοΰ ελληνικού 
πολιτισμού άνά τάς πόλεις τής ’Ιουδαίος άρχε- 
ται κυρίως άπό τών χρόνων τών ελλήνων βασι
λέων τής Συρίας άλλά ιδίως έπί Άντιόχου τοΰ 
Επιφανούς ( ι 75 -  ι $4 π.Χ.). Αυτός ό κατ’ έξο- 
χήν εισηγητής τής Ιλληνικής παιδείας καί λοιπών 
τοΰ ελληνισμού ηθών καί έθίμων δκρος άρχιε- 
ρεύς ’ Ιησούς, δστις εύ&έως Ιπί τόν  έλληνικόν 
χαρακτήρα μετήγεν, έπωνόμασεν εαυτόν επί τό 
έλληνικώτερον Ίάοω να . Αυτό τούτο τό παλλά- 
διον τοΰ ιουδαϊσμού έκοσμήθη διά Γυμνασίου 
καί Έφηβείου. Ή  Γαλιλαίο ώ|ΐολογεΐτο κοινώς

ως ή μάλλον τών λοιπών τής ’Ιουδαίος έπαρ- 
χιών ανέκαθεν ύπό ξένων οίκουμένη καί εις τό 
νεωτερίζειν ρέπουσα- τούτου ένεκα ωνομάσθη 
εθνική, ξένη, ελληνίς, ή* καθ’  εβραϊκήν έκφρα- 
σιν, Γαλιλαία τών έθνών. Οί γενναίοι τήν ψυχήν 
αυτής κάτοικοι, ώς χαρακτηρίζει αυτούς ό Ίώ ση- 
πος, μή ΰπαγόμενοι είς μΐ|δεμίαν τών ιουδαϊκών 
αίρέσεων, ένομίζοντο ύπό τών περισσοθρήσκων 
τής Ιερουσαλήμ οίονεί διαμαρτυρόμενοι τοΰ 
τότε Ιουδαϊκού κόσμου. Πασίγνωστου τυγχάνει 
δτι θελκτικοί τών άριστοκρατικωτέρων ιουδαϊ
κών οικογενειών νεάνιδες τών πόλεων τής Γαλι
λαίος προθύμως ύπανδρεύοντο έ’λληνας τό γένος 
καί τό^θρήσκευμα. Έ κ  τοιούτου μικτού γάμου 
ήτο καί ό άγαπητός ακόλουθος τφ. Παύλψ Τιμό
θεος. Τήν προς τον ελληνισμόν· άκατάσχετον 
ροπήν τού ιουδαϊκού λαού ή τώ ν  Μακαβαίων 
έξέγερσις (165 π.Χ.), θρησκευτικής φύσεως ουσα 
μάλλον ή πολιτικής, ήκιστα ήδυνήθη νάνακόψη. 
Κατά τούς ταραχώδεις τούτους χρόνους αί ελλη- 
νίδες καί αυτόνομοι τής Γαλιλαίας πόλεις συνα- 
σπισθεΐσαι κατά τής εισβολής τών Μακαβαίων, 
τών Ιουδαίων τούτων μαγδιατών τών χρόνων 
έκεινων, παρέμειναν ευσταθείς σύμμαχοι τών 
πανελληνιστών βασιλέων τής Συρίας. ’Από τής 
έξερχέσεως ταύτης ό  ελληνισμός άνά τάς πόλεις 
τής ’Ιουδαίος μηδεμίαν ύποστάς βλάβην εξήλθεν 
’ισχυρότερος ή τό πρόσθεν. Οί διάδοχοι τών 
Μακαβαίων ώς ’ Ιούδας ’Αριστόβουλος Α". ό 
αδελφός αυτού "Αλέξανδρος (ιο6  π.Χ.) καί οί 
λοιποί, πλήν τού κοσμητικού ίλληνικοΰ δνόμα- 
ιος, δπερ έφερον, την έλληνίδα Μούσαν μάλλον 
ή τάς Γραφάς έθεράπευσαν, καί πρώτοι οΰτοι 
κατ’  άπομίμησιν βεβαίως ιουδαϊκά νομίσματα 
έκοψαν μεθ’ ελληνικής επιγραφής. Τό συνέδριον 
καί αί πολυώνυμοι τών φαρισαίων αίρέσεις, 
αϊτινες ταυτοχρόνως τή έξεγέρσει τών Μακα
βαίων άνεφάνησαν, σκοπούσαι τήν επαναφοράν 
τού Ιουδαϊκού λαού άπό τών ελληνικών έθίμων 
είς τά πάτρια, άσθενή κατά τοΰ εΓσβαλόντος 
χειμάρρου τού Ελληνισμού άντέταξαν άμυναν. 
Ό  μισθοφορικός στρατός τών αύιοκάλουμένων 
τούτων βασιλέοον τών ’ Ιουδαίων, οί στρατηγοί, 
οί αρχιτέκτονες, τό μηχανικόν σώμα πρός όχύ- 
ρωσι.ν τής χώρας συνέκειντο έξ έλλήνων, ή δέ 
γλώσσα τού έμπορίου, ή μεγάλη αυτή αρτηρία 
τής πνευματικής επικοινωνίας καί τοΰ πολιτι
σμού παρέμεινεν ώς τό πριν άνά τάς πόλεις τής 
Τουδαίας έλληνική. Τά πολιτικά δμως γεγονότα, 
άτινα ραγδαίως έπελθόντα άνέδειξαν κατόπιν 
βασιλέα τόν Ή ρώδην, έπισυνέταμον τήν μετα
βολήν ολοκλήρου τοΰ πολιτικού καί κοινωνικού 
καθεστώτος τής Ίουδαίας. ‘Ο μουσοτραφής καί 
άκριας φιλέλλην οΰτος βασιλεύς ό συμφιλοσοψών 
και συρρητορεύων Νικολάφ τφ  Δαμασκηνφ, ό 
άπανταχοΰ τών επισημότερων πόλεων τής Ί ο υ 
δαίας άνεγείρας θεών τε καί θεαινών_τοϋ έλλη-
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νικοΰ θρησκεύματος ναούς, δ περικοσμήσας τάς 
πόλεις διά γυμνασίων θεάτρων, ίπποδρόμων, 
σταδίων καί πεντετηρικών άγώνων, εΐπερ τις 
καί άλλος συνέτεινε πρός κοινήν διάδοσιν τής 
Ιλληνικής γλώσσης, ηθών καί έθίμων. Τά πάντα 
άπό τής Ιερουσαλήμ μέχρι τών λοιπών σημαν
τικών πόλεων τής Ίουδαίας έφερον άπανταχοΰ 
σχεδόν τόν ζωντανόν έκείνον τού ελληνικού χαρα
κτήρος τύπον, τόν όποιον βραδύτερον τοσαύται 
έπελθούσαι πολίτικα! καί θρησκευτικαί μεταβο- 
λα) ούδαμώς κατίσχυσαν νά έξαφανίσωσι.

Οί Ιουδαίοι, πρακτικοί διπες μάλλον ή θεω
ρητικοί, τήν ελληνικήν παιδείαν ένόμιζον ούχί 
κόσμον τής ψυχής, άλλά μέσον πρός έξασφάλι.σιν 
σχετικής τίνος εύμαρείας έν τφ  πρακτικφ σταδίφ, 
άκριβώς ώς παρ’  ήμΐν τινές εν Αίγύπτφ ύπο- 
λαμβάνουσι τήν Ικμάθησιν τών ξένων γλωσσών. 
Γινώσκων έκ πείρας, φαίνεται, καί ό ’ Ιωσήφ τήν 
εν τφ  πρακτικφ σταδίφ χρησιμότητα τής Ιλλη- 
νικής, εισάγει τόν παΐδα Ίησοΰν εις τι γραμμα- 
τοδιδασκαλεΐον τής Καπερναούμ, έν φ  άκολου- 
θεί ό Ιξής διάλογος. Έ ρω τρ  ό διδάσκαλος. Τίνα 
γράμματα θέλεις νά διδάξω τόν π αϊδα ; ’Απο
κρίνεται ό  Ίω σηφ . Πρώτον τά ελληνικά καί είτα 
τά Ιβραϊκά. Τό πενιχρόν Ανέκαθεν τών διδά
κτρων πρός τούς Ατυχείς γραμματιστάς ή διδα
σκάλους, άτινα μηνιαίως κατεβάλλοντο, έπέτρε- 
πον εις τόν έπαγγελματίαν Ιω σή φ , κάτοχον 
ϊλλως ώς έν τοίς έμπροσθεν εΐδομεν καί τής 
πατρικής τής Παρθένου περιουσίας, νά δώση 
είς τόν Ίησοΰν τήν υψηλήν έκείΐ’ην ανατροφήν 
καί μόρφωσιν, έπί τη οποία έσεμνύνοντο πάντες 
δσοι τών εύγενών καί μή Ιουδαίων άπεφοίτη- 
σαν τών ελληνικών εκπαιδευτηρίων. Μετά τό 
πέρας τών έν τή άστυκή ταύτη σχολή τής Κ α
περναούμ μαθημάτων τού Ίησοΰ, ό  Ιω σ ή φ  
«ίδών τόν νούν τοΰ παιδιού καί τήν ήλικιότητα 
»πάλιν έβουλεύσατο μή είναι αύτό άπειρον γραμ- 
-μάτων· καί παραλαβών αύτό παρέδωκεν Ιτέρφ 
»διδασκάλφ. Είπε δ’  ό διδάσκαλος τφ  ’ Ιωσήφ. 
»Π ρώτον παιδεύσω αύτό τά Ιλληνικά καί έπειτα 
»τά εβραϊκά.» Ούδεμία έντεϋθεν Αμφιβολία δτι 
έν τινι Ιλληνική Ιδιωτική σχολή τών πόλεων τής 
Δεκαπόλεως, άλλά κατά πάσαν πιθανότητα εν 
Καπερναούμ, ως ανωτέρω εΐδομεν, ό  Ιησούς 
διήκουσε πάντα τά έγκύκλια τών χρόνων έκεί- 
νων μαθήματα. "Απαξ μόνον κατά τά κανο
νικά καί κατά τό διάστημα τών σπουδών αύτοΰ,

δωδεκαετής ών, μετέβη είς ’Ιερουσαλήμ, δτε 
μεταξύ τού πλήθους έκείνου τών έν ύπαίθρφ 
κατασκηνούντων προσκυνητών παρ’ όλίγον νάπο- 
λεσθή.

Καί ήδη έάν λάβωμεν ύπ’  δψιν δτι νέοι δεκα- 
πενταετεϊς ή δεκαεξαετείς άπεφοίτων τότε τών 

• ελλ. εκπαιδευτηρίων καί δτι δκταετής τήν ηλικίαν 
ό Ίησοΰς ήλθε μετά τών γονέων αύτοΰ είς Κ α
περναούμ, ή ύπό τών συνοπτικών καθοριζομένη 
ήλικία τής είς τόν δημόσιον βίον έμφανίσεως 
τού Σωτήρος έπιτρέπει μικράν τινα Αμφιβολίαν. 
Καί δντως· ή ύπό τών κανονικών εύαγγελίων 
άποσιώπησις τού μεσολαβήσαντος χρονικού δια
στήματος δέκα καί δκτώ ώς έγγιστα έτών, άπό 
τής είς ’ Ιερουσαλήμ κατά τήν παιδικήν ηλικίαν 
μεταβάσεως τού Ίησοΰ μέχρι τού βαπτίσματος 
αύτοΰ, έδωκεν Αφορμήν είς ποικίλας εικασίας 
καί αυθαιρέτους γνώμας. Έ άν δέ έπί τοιούτων 
εικοτολογιών στηριζόμενοί τινες Ιγνωμάτευσαν 
τελευταίως δτι ό Ιησούς άπεδήμησεν χάριν εύρυ- 
τέρων σπουδών είς Αλεξάνδρειαν, όπόθεν μετέβη 
είς Ρώμην καί είτα τριακονταετής τήν ηλικίαν 
γενόμενος έπανέκαμψεν έκεΐθεν είς Γαλιλαίαν, 
άναγνωρίζουσι μέν Ιμμέσως οί ταΰτα δϊίσχυρι- 
ζόμενοι τήν πνευματικήν τού Σωτήρος μόρφω- 
σιν, ούδέν ήττον δμως ή γνώμη αύτών περί 
ταύτοπροσωπείας τού Ίησρϋ πρός άλλον όμώ- 
λαιμον έξ Αίγυπτου, ο ί  τίνος τούς άθλους Ανα
γράφει έν έκτάσει ό Ίώσηπος καί μνεία γίνεται 
έν ταΐς Πράξεσι τών ’Αποστόλων, εξελέγχεται 
χρονολογικώς άβάσιμος καί κατ’  Ακολουθίαν δεν 
δύναται ή γνώμη αΰτη νά έκληφθή ύπό σπου- 
δαίαν έποψιν. Πιθανώς δτι μετά τό πέρας τών 
έν Καπερναούμ σπουδών, ή καί έτη τινα βρα
δύτερον ό Ιησούς άγων ήδη τό εικοστόν δεύ
τερον ή εικοστόν πέμπτον έτος τής ήλικίας αύτοΰ 
μετέβη, κατά τό έπικρατοΰν τότε παρά τοίς ίου- 
δαίοις σπουδασταΐς έθος, είς τήν έρημον παρά 
τινι φιλοσόφφ άναχωρητή, έξ ών έβριθον τότε 
πάσαι αί παρά τήν Νεκράν Θάλασσαν δχθαι, 
δπως ό παρά τήν Μαρεώτιν λίμνην τής ’Αλε
ξάνδρειάς χώρος ύπό σμήνους Έσαηνών, τών 
πρώτων τούτων θεμελιωτών τών μετέπειτα πολυ
αρίθμων καί πολυωνύμων χριστιανικών μονα
χικών τής Αίγυπτου ταγμάτων. Τήν περί τού
του γνώμην στηρίζω έφ·’ δσων ό Ίώσηπος περί 
τής ιδίας αύτοΰ έκπαιδεύσεως καί τών κρατούν· 
των τότε έθίμων αναγράφει.

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Π . Π Α Ρ Κ Α Σ
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« 'Ara βλεπέμα&α. . .  »

Ό  κ. ΑΣΟΦΟΣ. —  'Ώ στε έκλεισε καί το Β α οά ιχόν . . .
Ό  ΜΑΘΗΤΗΣ. —  Τ ό  προέβλεπα. Τ ό  σκουφάκι τοΰ 

θεωρείου τής Διευθύνσεως έφαίνετο πολύ σκεπτικόν 
τάς τελευταίας παραστάσεις- Κάτι προαισθάνετο . . .

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Καί όμ ω ς εγώ  είχα άπατηθή αυτήν 
τήν φοράν. Είχα τήν ιδέαν, δτι τό  αθηναϊκόν κοινόν 
δέν ήτο δυνατόν νάπαντήση μέ τήν άδιαφορίαν του είς 
τό Ινδιαφέρον τοΰ Β ασιλέως του, ένα ένδιαφέρον πού 
έξεδηλώθη μέ τόσην θερμότητα  καί τόσας θυσίας. Ή  
στάσις αύτή του κοινού προδιαθέτει δ ιά  πολλάς απο
γοητεύσεις.

Ό  ΜΑΘ. —  "Εχομεν τόσον  συνειθίσει μέ τάς άπο- 
γοητεύσεις ! Π ου αποδίδετε Ιν τούτοις τήν ανεξήγητοι· 
αύτήν άδιαφορίαν ;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Έ δόθ η σα ν  τόσον  πολλαί έρμηνεϊαι 
τάς τελευταίαςήμέρας, καί όπου δίδονται πολλαί έρμη- 
νείαι τό σκότος γίνεται ψηλαφητότερον. ‘Ο  κ. Σ τεφ ά 
νου, δ  όπ οιος υπήρξε καί αύτός κάτοικος του έπισή-. 
μου θεωρείου μίαν έποχήν, μάς διηγείται τήν ιστορίαν 
τοΰ Βασιλικού Θεάτρου εις μίαν έφη μερίδα καί έρευνή 
τά  αίτια  τού θανάτου του.

‘Ο ΜΑΘ. — Ή  ιστορία είναι ανώνυμος. Π ώ ς  συμπε
ραίνετε δτι ανήκει είς τόν  πρώην διευθυντήν ;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Διότι όμοιάζει μέ νεκρολογίαν, γραμ- 
μένην άπό στενόν συγγενή τού μεταστάντος. Καί ό  κ. 
Στεφάνου, ό  όποιος γνωρίζει τά  πράγματα, μεταξύ των 
αιτίων τού  θανάτου ευρίσκει τήν απόκεντροι· θέσιν τού 
κτιρίου, τήν δυσμενή έρωτικώς αρχιτεκτονικήν του, 
τάς υποχρεώσεις τής επισήμου περιρολής, τήν διαίρε- 
σίν τών τιμών είς αριστοκρατικός και λαΐκάς, τά ς  επεμ
βάσεις ένός άποθανόντος είς τήν καλλιτεχνικήν διεύ- 
θννσιν καί άλλα ανάλογα πράγματα.

Ό  ΜΑΘ. —  Δηλαδή εκατόν σαρανταδύο λόγους.“Ί σ ω ς  
ό  π ρ ώ τος άπ ’  αυτούς θ ά  ή το  αρκετός. Π οιον θέλετε 
νά παραδεχθώμεν ;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — ”Α ς τούς παραδεχθώμεν όλους. "Ολοι. 
είναι βολικοί διά  τήν ερμηνείαν τού φαινομένου- Δέν 
γνωρίζετε τήν θεω ρίαν  τού Π ουανκαρέ περί της com 
m odité;

Ό  ΜΑΘ. — "Α ς τούς παραδεχθώμεν. Καί τώ ρα  ποίον 
νομίζετε π ώ ς  θ ά  εινε τό  αποτέλεσμα τής καλλιτεχνι
κής αΰτής χρεωκοπίας ; Π άντα θ ά  εχη τόν άντίκτυ- 
πον της.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Έ ν  π ρώ τοις νομίζω  δτι τό  κοινόν θά  
εύρη τρόπον νά παρηγορηθή. Τ ό  εθνικόν θέατρον, 
ένόσω  ιό  κτίριον στηρίζεται είς τά  θεμέλιά του, έξα- 
κολουθεΐ νά  ύφίσταιαι. "Ο λα τά  ζητήματα  είς τήν 
Ε λ λ ά δ α  είναι ζητήματα κτιρίων. Ή  φροντίς μας διά 
τήν ’Ακαδημίαν ¿τελείωσε μαζί μ έ τ ό  κτίριον. Π οιος 
θ ά  μάς είπή δτι δέν έχορεν Ελληνικήν ’Α καδημίαν; 
Κ αί π ο ιο ς .θ ά  μάς είπή οτι δέν εχομεν ’Εθνικόν Θ έα
τρον ; "Ολοι ο ΐ αμαξάδες καί όλοι οί κικέρωνες τών 
ξενοδοχείων θ ά  είναι έτοιμοι νά τά  έπιδείξουν είς τούς 
Αμφιβάλλοντας. Διά  τήν εθνικήν μας φιλοτιμίαν αυτό 
είναι αρκετόν.

Ό  ΜΑΘ. —  Μέ τήν διαφοράν δτι θ ά  είναι ακατοί
κητα.

‘Ο  κ. Α ΣΟ Φ .— Αυτό δέν έχει καμίαν σημασίαν. 
Μ ήπως κατοικεϊται δ  Π αρθενών ; Μ ήπως κατοικεΐται 
τδ  Θ ησεΐον ; Δι’  αύτό δέν έπαυσαν νά υπάρχουν.

Υ π άρχουν  τόσαι σκιαί είς τάς ’Αθήνας, ώστε άλλα 
τόσα  κτίρια δέν θ ά  τά ς  έχωροΰσαν. Έ γ ώ  μάλιστα θ ά  
έπ ρότεινατήν Ικκένωσιν καί πολλών άλλων κτιρίων : 
Τ ού  Βουλευτηρίου, τού Ω δείου, τής Καλλιτεχνικής 
Σχολής τού Πολυτεχνείου, μερικών Σχολών τοΰ Πανε
πιστημίου καί ούτω  καθεξής.

Ό  ΜΑΘ. — ΙΙοΤον λόγον θ ά  είχε αυτό ;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Δέν σάς είπα ; Δ ιά  νά  εγκαταστα

θούν αί σκιαί τών προγόνων μας, πού μένουν είς τό 
ύπαιθρον δι’ έλλειψιν καταλυμάτων.

Ό  ΜΑΘ. —  Είναι καί αύτό μία ίδέα, πού άξίζει νά 
συζητηθή. ’Αλλά δέν νομίζετε δτι έπί τέλους θ ά  έλθη 
μία γενεά πού θ ά  μάς ζητήση τό θέατρόν τη ς; Δέν 
πρέπει νά τής τό  παρασκευάσωμεν ;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Δέν άντιλέγω. Ό  καταλληλότερος 
δμ ω ς τρόπος διά  νά παρασκευάσωμεν τό θέατρον  τοΰ 
μέλλοντος, είναι νάποθάνωμεν π ρώτα  δλοι μας, μαζί 
μέ τόν κ. Βλάχον. Ε κείνοι πού θ σ  έλθουν κατόπιν θά  
κάμουν τό θέατρόν τους.

Ό  ΜΑΘ. —  ’Αλλ’  αύτό άντίκειται πρός τήν έξέλιξιν. 
ΓΙαραδέχεσθε τόν νόμον τών αλμάτων;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Ή  έξέλιξις είναι καί αύτή μία com 
m odité, πού έπήρε πολλούς είς τόν λαιμόν της. Τί 
περιμένετε νά γίνη; μέ τήν έξέλιξιν, τό  σκουφάκι τού 
κ. Βλάχου; Τραγικός κόθορνος ή προσωπείου τραγω 
δίας ; Δέν ένθυμεΐοθε τί είπε ό  Λέσσιγκ είς τήν « ’Αμ- 
βούργειον Δραματουργίαν;» Εύκολώτερον είναι νά 
δημιουργηθή ένα θέατρον άπό τό άλφα, π αρά  νά διορ- 
θ ω θ η  ένα χαλασμένον.

Ό  ΜΑΘ. —  Καί τ ίύ π οθ έτετε δτι θ ά  κάμουν αύτοί 
πού θ ά  έλθουν αύριον ;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Πρώτοι· ύποθέτω  δτι δέν θ ά  έχουν 
τήν ευαισθησίαν τήν Ιδικήν μας μέ τούς αρχαίους, ώστε 
νά τούς σερβίρουν ώ ς  ώ μον  κρέας. Θ ά  βράσου ν δλους 
τούς όπερσυντελικούς καί θ ά  βγάλουν απ ’  αύτούς ένα 
ώ ραίον  ζουμί, εϋγευστον καί δυναμωτικόν. "Επειτα θά  
λησμονήσουν μερικά δράματα, τά  όπ οια  ενθυμείται δ  
κ. Βλάχος και τά  όποία  είναι αδύνατον νά  έπιζήσονν 
είς τήν μνήμην τών ανθρώπω ν πέραν τής γενεάς μας. 
"Επειτα δέν θ ά  έχουν προσωπικούς λόγους μέ τόν "Ιψεν, 
τόν Χάουπτμαν, τόν Μάτερλιγκ καί τούς άλλους έκφυ
λους πού θ ά  παρουσιασθοΰν έν τ φ  μεταξύ. Κ αί τό 
περίφημον βιβλίον τού Μ άξ Ν ορδάου δέν θ ά  μετα
βολή πλέον τούς διευθυντάς τών θεάτρω ν είς φρενο
λόγους τώ ν  μεγάλων ποιητών.

Ό  ΜΑΘ. — "Ωστε συνάγετε τό  θλιβερόν συμπέρα
σμα  δτι ή γενεά μας είναι καταδικασμένη νά  ζή ση  
χωρίς θέατρον ;

Ό  κ- ΑΣΟΦ. —  Κ αθόλου. Θ ά  ζήση  μέ τό  θέατρόν 
της. Κ άθε καλοκαίρι θ ά  βρέχη “ επιθεωρήσεις·.. Καί 
οί άνθρωποι θ ά  γίνουν τόσον  μανιώδεις μέ τό νέον 
αύτό είδος, ώ στε  θ ά  ζητήσουν άπό τήν Κυβέρνησιν, 
νάνασυστήση τόν θεσμόν τών αρχαίων τζαμπατζήδων, 
μεταβαπτίζουσα αύτόν είς ¿πι&ιοιρικά. Καί ή έξέλιξις 
θ ά  εξακολούθηση.

Ό  ΜΑΘ. —  "Ωστε παραδέχεσθε μίαν έξέλιξιν.
Ό  κ ΑΣΟΦ. —  Ναι, άλλά μίαν έξέλιξιν αντίστροφον, 

τήν όποιαν θ ά  ώ νόμ α ζα  κατηφορικήν. Ά π ό  τά  κωμει- 
δύλλια έφθάσαμεν είς τάς έπιθεωρήσεις, άπό τάς επι
θεω ρήσεις είς τήν σχοινοβασίαν. Π ρέπει νά γνωρίζετε 
δτι τίποτε δέν εύνοεΤ τόσον τήν έξέλιξιν δσον δ  κατή
φορος. ’Αρκεί νά σάς είπω δτι έγώ  ήδη  αισθάνομαι 
ένα φοβερόν κνισμόν δι’  Ινα  θέαμα σχοίλ'οβασίας. Καί 
βεβαιωθήτε δτι δλοι οί Α θη ναίοι, δσον καί άν τό  κρύ-
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πιουν, αισθάνονται ι ό  ίδιον. Ο ί θεατρώναι πού θά  
εισαγάγουν τά  ρόπαλα εις τήν σκηνήν θ ά  κάμουν χρυ
σές δουλειές. Δεν πρέπει κανείς νά περιφρονή τό  πνεύμα 
τής έποχής του.

Ό  ΜΑΘ. — Ε λπίζετε δτι θ ά  ζήσωμ εν νά ίδοΰμεν 
τδντελευταΐον αύτόν βαθμόν τής θεατρικής Ιξελίξεως;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Θ ά έλθη τόσον γρήγορα ώστε θά  
ζήσωμ εν κ’ έμείς καί ό  κ. Βλάχος.

Ό  ΜΑΘ. —  “Ωστε au revoir είς το νέον θέαμα.
'Ο  κ. ΑΣΟΦ.— Διατί λέτε αύτήν τήν ξενικήν Ικφρασιν ;
Ό  ΜΑΘ. — Π ώ ς νά  είπώ ;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Ν ά  είπήτε : «άναβλεπόμεθα*.
'Ο  ΜΑΘ. —  Φ οβούμαι τδν οιωνόν. Ο ί ήθοποιοί τού 

Βασιλικού Θ εάτρου ελεγαν παραπολύ αύτήν τήν λέξιν 
τελευταίως καί έπέπρωτο νά μήν «άνίδουν» άλλήλους.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Μ ήν εΤσθε προληπτικός. Ά ναβλε- 
πόμεθα.

Ό  ΜΑΘ. —  Άναβλεπόμεθα.
Π. Νβ.

Ε Π Ι Φ Υ Λ Λ Ι Δ Ε Σ

Ή  ‘ Κερένια Κούκλα*, ά&ηναϊκόν μν&ιοτόρημα, ύπό  
Κωνσταντίνον Χρηστομάγου. Έπιφυλλΐς τον  ' Νέου 
“Ασχεως*, 2 7  Φεβρουάριου— 2 8  Μαρτίου 1 9 0 8 .

A  συγγραφεύς επινοεί μίαν τραγικήν ίστορία,ν, ή 
δποία διαδραματίζεται είς κ αθαρώ ς λαϊκόν περι

βάλλον, είς ένα σπιτάκι μακρινής αθηναϊκής συνοικίας, 
ύπό τήν σκιάν τής Ά κροπ όλεω ς καί παρά τόν βράχον 
τοΰ Φιλοπάππου- Έ κεΐ κατοικεί ό  Νίκος, ένας νεος 
τεχνίτης, ξυλόγλυπτης, μέ τή γυναίκα του, τή Βεργινία 
που είνε βαρειά στό  κρεββάτι, καί μέ τή Λιόλια,— ενα 
ω μ ορ φ ο  δροσερό κοριτσάκι στήν πρώ τη  του άνθησι,— 
Ανεψιάν τής θείας τής γυναικός του, πού ήλθε νά 
μείνη στό σπίτι καί νά τούς ύπηρετή, δσον  καιρόν ή 
Βεργινία θ ά  ήταν άρρωστη . Ό  Νίκος Ιρωτεύεται φυ
σικά τή Λιόλια, καί μιάν ήμέρα  πού πήγαν νά κόψουν 
λουλούδια στ’  ανοιξιάτικα χωράφια, τήν κάνει δική 
του κάτω  απ’  τές Ανθισμένες αμυγδαλιές, κ ’ έξακολου- 
θ ε ϊ  νά τήν έχη έρωμένην του καί στό  σπίτι, κάτω  άπ ’ 
τά  |τάτια — τ ά  λευκά άπό τήν αναιμία.— τής δυστυχι
σμένης Β εργινίας. . .  ’Α π ’  τό κακό της ή άρρωστη  
πεθαίνει, καί ό  Νϊκος κρατεί, καί σ έ  λίγο στεφανώνε
ται, τή Λιόλια. ‘Επτά μήνες ΰστερ’  άπό τήν εκδρομή 
στές άμυγαλιές, ή Λιόλια γεννφ τό  π ρώ το  της παιδί, 
θηλυκό, ατροφικό, χλωμό σάν κερένια κούκλα, ίδιο  κι’ 
απαράλλακτο μέ τήν χλωμή Βεργινία! Ή τ α ν , θ ά  έλε
γες, τό  παιδί τή ς πεθαμένης, πού είχε τόσον  π όθ ο  νά 
τό  κάμη μέ τόν αγαπημένο της τό  Νίκο, άπό τόν καιρό 
μάλιστα πού είπαν ο ί γιατροί δτι δέν θ ά  γίνη ποτέ 
μητέρα, — άπό άποβολή είχε άρρωστήσει, —  καί πού 
είχε παταλάβη πιά δτι περιττό νά  γίνη καλά καί νά 
ζή ση , άφοΰ ήταν στό πόδι της ή Λιόλια κι’ ό  Νϊκος 
τη ς ερωτευμένος μ' αύτή . . .  Τ ό  έπταμηνίτικο παιδί 
πεθαίνει· τό παίρνει τής Λιόλιας, σάν δικό της, ή πεθα
μένη. Έ π ειτα  τής παίρνει π ίσω  καί τόν Νίκο τόν ίδιο, 
πού τόν λατρεύει με ζήλεια καί μέσ’  άπό τόν τάφ ο  : 
Σ ’  έναν καυγά μαχαιρώνουν θανατηφ όρα  τόν νέον 
τεχνίτη, κ’  ή  Λιόλια μένει μοναχή.

*  *  »

Αύτή είνε μέ δυό άσχημα λόγια ή πανωραία ιστορία 
τής «Κερένιας Κούκλας». Συνδυάζει, βλέπετε, τά  πραγ- 
ματικώτερα στοιχεία μέ τά ύπερφυσικώτερα. Είνε ή 
άλήθεια  ένός θαυμάσιου μυστικισμοΰ. Καί αύτό κυρίως 
τήν κάμνει, κατα τήν γνώμην μου, ύπέροχον έργον, 
ανώ τερος ποιητικής ΰποστάσεως, δπ ω ς είνε ή ηθογρα
φ ία  όταν Ιχη, μαζί μέ τήν πολυθρύλητον «ποίησιν 
τή ς πραγματικότητας— ή όποια δέν άρκεϊ δ ιά  νά κάμη 
τ ό  τέλειον καλλιτέχνημα» —  συνυφασμένην καί τήν

ποίησιν τοΰ υπερπέραν, τήν απανίαν άλλ’  απαραίτη
τον. "Ο λ α τά  ύπερφυσικά, είς τήν ιστορίαν τού κ. Χ ρη- 
στομάνου, εξηγούνται φυοικώς ώς.συνεπειαι Αναγκαία ι, 

• Ή  πολύ νεαρά  ήλικία τής Λιόλιας έξαφνα, α ί . συγκι
νήσεις τής π ρώ της τη ς σόλλήψεως,-ή διαρκής ένατέ- 
νισις τής άρρω στη ς Βεργινίας, μέ τύψεις μάλιστα καί 
σπαραγμούς κατά τήν έποχήν τής κυοφορίας, δλ ’  αύτά 
έξηγοΰν όχι μόνον την γέννησιν τής Κερένιας Κούκλας 
άλλά καί τόν θάνατόν της. Ε π ίση ς ή  έκτακτος ώραιό- 
της τής Λιόλιας, οί θερμοί π όθ οι τούς οποίους ήνα- 
πτεν είς τά  στήθη ιώ ν  νέων αντιζήλων καί τό βαθύ 
μίσος πού έτρεφαν όλοι αύτοί διά  τόν ευτυχή καί παρά
νομον κατακτητήν της, έξηγονν, καί μάλιστα μάς πα
ρουσιάζουν ώ ς  μοιραΐον, τόν βίαιον θάνατον τοΰ 
Νίκου ύπό τήν κάμαν άντεραστοΰ κουτσαβάκη. Διά 
κανένα άπό τούς θανάτους αύτούς, οί όποιοι τιμωρούν 
τήν Λιόλιαν, τήν άθώ αν  αμαρτωλήν, δέν εύθύνεται ή 
καίμένη ή Βεργινία. Ή  πεθαμένη δέν ζή π αρά  είς 
τήν άνάμνησιν τών ζωντανών, καί δέν φοβερίζει, ώ ς 
άγριον φάντασμα, π αρά  είς τήν συνείδησίν των. Καί αν 
άπό τά  τρία  κεριά, πού άναψε μίαν ήμέραν είς τόν 
τάφον της, βασανιζομένη άπό τύψεις καί θέλουσα  νά 
τήν έξιλεώση ή δυστυχισμένη Λιόλια, Ιγύρισαν π ρ όςτό  
χώμα τά  δύο— τό  κερι τού Νίκου κάί τό κερί τού παι
διού— ώ ς νά τά  έτραβούσεν άπό μέσα. μέ άόρατα  
άσαρκα  χέρια, ή έκδικητική πεθαμένη, καί αύτό ήτο 
τραγική σύμπτωσις, πού δέν είχε σημασίαν π αρά  μόνον 
δ ιά  τήν ένοχον Λιόλιαν. Ί σ ω ς  τά  δύο έκείνα κεριά νά 
είχαν φυιευθή είς μέρος πού τό  έπύρωνεν ό  ή λ ι ο ς . . .  
'Ό λα  έξηγοΰνται. . .  Ά λ λ ’ ό  συγγραφεύς τίποτε δέν 
έξηγεί. Μ άς παρουσιάζει καί μάς άφίνει νά πιστεύω- 
μεν τό  ο,τι φαίνεται, καί μόνον άφοϋ περάση ή συγκί- 
νησίς μας, ή γοητεία μας, βλέπομεν δτι υπάρχουν τά  
στοιχεία διά  νάναπλάσωμεν π ισ ιώ ς καί τό  ο,τι είναι. 
Ά λ λ ά  τί είναι τάχα καί αύτό π ού ε ίνα ι; Μ ήπως είς τήν 
ζω ή ν  καί τά  πλέον εξηγημένα, δέν είναι διά  τούς άνθρω - 
πους τά  πλέον άνεξήγητα ; Ή  μήπως φαίνεται τίποτε, 
καί τό  άπλούστερον καί τό  κοινότερον, πού νά μήν έχη 
τό  μυστικόν καί ύπερφυσικόν του βά θ ος ; « Ό τ α ν  ή 
γυναίκα πού κυοφορεί έχη Ιμ π ρός τη ς διαρκώς μίαν 
ζω η ρ άν  είκόνα —  πρόσωπον, ζωγραφιάν ή άγαλμα, — 
πολύ ένδεχόμενοννά διαπλασθη τόέμβρυσν  κ αθ ’ όμοίω - 
σιναύτής τήςείκόνος.» Ά λλοίμονον εις όποιον πιστεύει 
δτι τό  φαινόμενον αύτό, τό  βεβαιουμενον απ λώ ς άπό 
τήν Φυσιολογίαν, είνε κ’ έξηγημένον! Ό  συγγραφεύς 
τής «Κερένιας Κούκλας», μέγας παρατηρητής, . εύρί- 
σκεται πολύ πλησιέστερα είς τήν Αλήθειαν τή ς ζωής, 
δταν δέν έξηγή τίποτε άπό αύτά τά  υπερφυσικά- Καί 
διά  τούτο τό  εργον του, ώ ς  κομμάτι ζω ή ς , είνε ύπέρο
χον καί θαυμάσιον, διότι μάς παρουσιάζει δλόχληρον 
την ζωήν, άπό τήν επιπολαιοτέραν έπίφασιν μέχρι τοΰ 
βαθυτάτου της βάθους, τά  γενονότα δηλαδή τά  πραγ
ματικά μαζί μέ τούς μυστηριώδεις Ικείνους συνδυα
σμούς των, πού μάς φέρουν Ιμ πρός είς τόν άπαραβία- 
στον πέπλον τη ς Δυνάμεως, ή δποία διέπει τ’  Ανθρώ
πινα- Τ ούτο κατά βάθος δέν είνε τό εργον τής μεγάλης 
τέχνης, τής άληθινής π οιή σεω ς;

Ύ π ό  τήν εποψιν αύτήν, ή όποία  είνε καί ή κυριω- 
τέρα, νομίζω  δτι δέν έγράφη άκόμη είς τήν γλώσσαν 
μας ώραιότερσν καί ύψηλότερον μυθιστόρημα. Κ άθε 
φιλολογία θ ά  τό  κατέτασσεν ύπερηφάνως εις τά  κει
μήλιά της, κ ' έπρεπε μά τήν άλήθειαν νά  δημοσιευθή 
μόνον είς τήν έποχήν μας καί εις τήν Ε λ λ άδα , δ ιά  νά 
παρέλθη σχεδόν άπαρατήρητσν, ώ ς  έπιφυλλίς μιάς 
γενναίας έφημερίδος, τής όποιας Αμφιβάλλω δν  ηύξησε 
δ ι ' αυτού ή κυκλοφορία έστω  καί κατά εκατόν φύλλα! 
Είνε αληθές δτι ό  ψυχαρισμός έμπνέει μεγάλος δυ
σπιστίας· κ’ έπειδή τό  εργον τού κ. Χ ρηστομάνου είνε 
γραμμένον είς τήν δ η κ τικ ή ν ,— δπ ω ς έπρεπε φυσικά 
νά είνε μία άθηναϊκή ηθογραφία, αποτελούσα συγχρό
νως ποίημα έξαισίου λυρισμού, —  πολλοί άπηξίωσαν
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νά τό  άναγνώσουν διά  τήν γλώσσαν. Ά λ λ ’  αν τό  κοι
νόν μας διέσω ζε ίχνος καλαισθησίας καί αν δέν ήτο 
βαθύτατα διεφθαρμένον άπό τάς κενάς δμαλότητας τών 
συνήθων έπιφυλλίθων. εύθύς μέ τό  π ρώ τον βλέμμα Οά 
κατενόει δτι ή  «Κ ερένια Κούκλα» είνε άπό τά  έργα 
έκείνα, τά  όπ οία  έπρεπε νά κατανικοϋν έντός μας κάθε 
γλωσσικήν πρόληψιν καί νά τρέπουν είς φυγήν καί 
αύτό τό  φ άσμ α  τού ψ υχαρισμού!

*  *  *

'Ο μ ολογώ  δτι είμαι πολύ στενοχωρημένος τώ ρ α  πού 
πρέπει νά είσέλθω καί είς τάς λεπτομέρειας. Ή  «Κ ερέ
νια Κούκλα» μέ μαγεύει προπάντων ώ ς  σύνολον. Διά 
τούτο δέν ήθελα  νά ξεχωρίσω  τίποτε, καί νά είπώ δτι 
αύτό τό πρόσωπον είνε ζωντανώτερον άπό έκείνο ή  δτι 
αύτή ή  σκηνή, αύτή ή περιγραφή, μού άρέσει περισ
σότερον άπό τήν ά λ λ η ν ,. .  Καί τέλος πάντων ή ασέ
βεια π ρός ένα εργον, τόσον  άρμονικώς ώ ραίον  καί 
περίτεχνον, δέν θ ά  ήτο καί πολύ μεγάλη, δν  έλεγα δτι 
μού έκαμε βαθυτάτην Ιντύπωσιν ή περιγραφή τού ατ
τικού τοπίου πού φαίνεται άπό τό  σπιτάκι τού Νίκου· 
ή περιγραφή τής αθηναϊκής άποκρηας, δπου καί τό  ύφος 
ακόμη, καλλιτεχνικώτατ«, παρουσιάζει, θ ά  έλεγες, τήν 
πολυθόρυβον και πολυποίκιλον κίνησιν τού δρόμου καί 
μας προξενεί δλην τήν ήδονικήν ζάλην τού θεά
ματος·— ή ή σκηνή τού θανάτου τής Βεργινίας, δταν ή 
Λιόλια ¿νόμισε π ώ ς έπεσε χάμω τό  φεγγάρι πού κατε- 
σκόπευε τούς έρω τάς τη ς μέ τό Νίκο· — ή ή άλλη 
σκηνή, ή μεγάλη, είς τό εκκλησάκι μέ τάς άσβεστωμέ- 
νας αγιογραφίας τώ ν  τοίχων, δπου γίνονται τά  δηιιμα 
στεφανώματα τού Νίκου και τη ς Λιόλιας, καί οπου 
τού κάκου περιμένει ή νύφη νά γίνη ό  άσβεστης 
άνάρηος σάν σύννεφο, καί νά λάμψουν άπό μέσα τά  
μάτια τώ ν  ‘Αγίων σάν αστέρια, (δπως της είπεν ό  εκκλη
σιάρχης δτι γίνεται τό  θαύμα, κάθε φοράν πού έρχεται 
έκεϊ νά  στεφανωθή «νόμιμη παρθένος» άγνή, είς γάμον 
εύλογημένον άπό τόν Θ εον,) άλλά δέν βλέπει ή Λιόλια 
π αρά  μόνον μίαν μαυροφόραν 'Αγίαν νά  την φοβε- 
ρίζη  . . .  τή ν  Τύψιν της είς φ ά ντα σμ α ! —  καί δν ¿πρόσ
θετα  δτι ποτέ είς τήν ζω ή ν  μου δέν ¿διάβασα  ώ ραιο- 
τέραν σκηνήν !

Ά λ λ ’ ή  άσέβεια  θ ά  ήτο πραγματικώς ασυγχώρητος 
δν  έλεγα, δτι μερικαί λεπτομέρειαι δέν μού αρέσουν 
δσον άλλαι, δτι π. χ. δέν μ’  ένθουσιάζουν τόσον πολύ 
τ ά  «τσίνορα» τής θαλάσση ς —  τά  κατάρτια τώ ν  καρα
βιών,—καί μερικαί άλλαι τόσον  άπρόοπτοι καί παρα- 
κινδυνευμέναι παρομοιώσεις,— δτι έγώ  θ ά  έσβυνα ίσω ς 
τό  «λαχτάρα μ ο υ !», τό  όποιον προσθέτει ό  συγγρα
φεύς μετά τήν περιγραφήν τού κορμιού τής Λιόλιας,— 
δτι δ  γυναικοκαυγάς, φορτωμένος, έλέγχει κάποιαν η θ ο 
γραφικήν Ικζήιησιν, δπ ω ς καί ή κακογλωσσιά το>ν 
γειτονισσών τή ς Βεργινίας, καί μερικά τέτοια μέρη, 
πού καταντούν ίσω ς φωτογραφίαι ώ μ α ί . .

Ά λ λ ’ α ύ τό— δν κ’ Ι ξ  αφ ορμ ής διαφορετικής,—  τό 
παρετήρησεν ήδη ό  κ. Π έτρος Βλαστός, ό  Έ ρ μ ον α ς 
τού «Ν ου μ α».Ό  κ. Β λαστός θ ά  ήθελεν ¿νγένει τήν «Κ ε
ρένια Κούκλα» όλιγώτερον φορτωμένην καί στολισμέ- 
νην, περισσότερον Ιγκρατή και λιτήν. Κ ατ’ αύτον, ο  
πλούτος της κουράζει· εκείνα δέ τά  μέρη είνε άληθινά 
αριστουργήματα, δπου δ  κ. Χ ρηστομάνος κατώ ρθω σε 
νά συγκράτηση έν μ έτρφ  καί τούς λυρικούς οίστρους του 
καί τήν παρατηρητικήν του ψυχοπάθειαν. Ή  μόνη 
άντίρρησις τήν οποίαν θ ά  είχα είς τούτο, άτομικώς, είνε 
δτι αληθινόν αριστούργημα είνε μόνον τό σύνολον· διά 
νά μού κάμη λοιπόν αύτήν τήν έντύπωσιν, τά  μέρη του 
πρέπει νά είνε άναγκαΐα, καί συνεπώς όφείλω  νά τά  
δεχθώ  δπως είνε.

‘Ο  κ. Β λαστός έκφράζει τήν αντιπάθειαν του καί 
πρός τήν φιλοσοφίαν τοΰ έργου. ‘Ο μολογώ  κ ’ έγώ, δτι 
ή «άνελπιδοσύνη» τοΰ κ. Χ ρηστομάνου δεν είνε ή 
φιλοσοφία πού άγαπώ περισσότερον. Φ οβούμαι ομως,

—  έλπίζω καλλίτερα —  μήπως ή ■'άνελπιδοσύνη» αύτή 
εΰρίσκεται μόνον είς τόν σύντομον πρόλογον. Τ ό  βέ
βαιον είνε, δτι κάθε φοράν που Ιχω  έμπρός μου ενα 
ερ γον  τόσον  έξόχως αληθινόν, δπως είνε ή «Κερένια 
Κούκλα», κατορθόνω , ίσω ς άπό ένα άνεξήγηιον θαύμα 
τη ς Τέχνης, νά εύρίσκω μέσα τήν φιλοσοφίαν μ ου !

ΓΡ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ  ΕΕΝ ΟΠ ΟΥΛΟΣ

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

, Τ ό  « Β α  α ι λ  ι κ ό ν  »

ΑΙ Ά θ ή ν α ι  Ιπανέρχονται είς τήν θέσιν πόλεως δευ- 
δευτερευούσης. Ό χ ι  δτι τό «Βασιλικόν», δπως ήτο, 

ήτο θέατρον διά  πρωτεύουσαν. ’Εζοΰσε όμ ω ς δπως- 
όπως, καί υπήρχε πάντοτε ή έλπίς νά βαδίση έμπρός 
πρός τόν μεγάλον σκοπόν του.

Διά τήν οτέρη σιντώ ν  μεταφράσεων τού «Βασιλικού» 
κανείς δέν ¿πόνεσε, μολονότι ύπήρξαν στιγμαί, πού μιά 
πνοή καλλιτεχνική ¿πέρασε επάνω είς τήν σκηνήν του. 
Έ πόνεσαν δμ ως —  δσοι έπόνεσαν— διότι χάνουν τήν 
ελπίδα τού μέλλοντος. Δέν αποθαρρύνεται κανείς δταν 
¡δη χόν χειρουργόν μέ τά  φρικιαστικά έργαλεία. Α π ελ 
πίζεται δταν ίδή τόν άρρωστον έγκαταλειπόμενον είς 
τήν τύχην του.

"Ενα πράγμα έπεριμέναμεν άπό τόν Βασιλέα. Μέ χέρι 
στιβαρόν ν’ Λποκόψη δ,τι μετέδιδε τόν μαρασμόν είς 
τό  θέατρον. Έ προτίμησε νά τό εγκατάλειψη. Διατί ή 
λιποψυχία; "Α ς ¿δοκίμαζε νά μετάγγιση νέον αίμα. 
"Α ς έκαλοϋσε νέους άνθρώπους, μένέας Ιδέας, νά Ανα
λάβουν τό  Ιργον τής διευθύνσεως, οχι μεταφράζοντας 
δ,τι τύχη, άλλά εργαζόμενοι, διευθύνοντες, ένθουσιά- 
ζοντες· ένθουσιάζόμενοι αύτοί πρώτοι-

Τ ό  «Σκρίπ» έγραψε, δτι τά  άψυχα διά  νά ζήσουν, 
έχουν Ανάγκην άπό μίαν ήηιχήν. Τήν ψυχήν αύτήν θά  
τήν εδρισκε καί θ ά  τή ν ¿χάριζε είς τό  θέατρον, Μ έ τό 
νά έγειναν λάθη είς τήν έκλογήν τού προσωπικού, δέν 
άνακόπτεται τό έργον τή ς Ελληνικής Σκηνής. ’Επάνω 
είς τά  ά δοξα  έρείπια ας κτισθή τό  νέον θέατρον.

Τ ήν ζω ή ν  τοΰ «Βασιλικού» τήν γνωρίζομεν όλοι. 
Ή  σκέψις τής διευθύνσεως, σεβαστή είς άλλα, υπήρξε 
αύτή : Ό ,τ ι  ελληνικόν δέν αξίζει. Καί άν έδω σε εδώ  
κ’  έκεΐ ένα έργον πρωτότυπον, λές καί τό  έκαμε διά 
ν ά  έχη ένα έπιχείρημα δι’  αύτό ακριβώς πού τήν 
κατηγορούν.

Τ ί έγίνετο λοιπ όν ;
’Ενθυμούμαι τόν ’ Αντίπαλον. Δέν ¿διάβασα  τό π ρωτό

τυπον. "Ο π ω ς τό είδα δμ ω ς είς τήν σκηνήν τού «Β ασι
λικού» ήτο ενα έργον κενόν. "Εφυγε ό  κόσμος άπό τό 
θέατρον χωρίς καμίαν έντύπωσιν.

Ό λόκληρην καλοκαίρι, πέρυσι ό  θ ίασος «Βονασέρα» 
έπαιζε τόν Κλέπτην. Καί νά' τό «Βασιλικόν» μάς δίδει 
τόν Κλέπτην. Διατί τόν Κλέπτην ; Διότι επέτυχε τό καλο
καίρι. Καί τότε διατί δχι τόν  αρχιτέκτονα Μ άρύαν ή 
τόν Γνιόν τ ο ν Ί ο χ ιο ν ;  Κ αί αύτά έπέτυχαν. Καί ήσαν 
καί έργα Ιλληνικά. Ά λ λ ’  αύτό άρκοΰσε διά  νά μορφάση 
περιφρονητικώς ό  κ. Βλάχος καί ό  γραμματεύς του.

Γ ι’ αύτό λοιπόν έκλεισε το «Β ασιλικόν;» Δέν 
ήξεύρω. "Ισω ς εις ειδικήν μελέτην τά^ «Π αναθήναια» 
παρουσιάσουν τό  ζή τη μ α  έν έκτασει. Ά ν έφ ερ α  μόνοι· 
μίαν άπό τάς άμαρτίος τής διευθύνσεως. Τήν πρώτην 
καί τήν μεγαλυτέραν.

Ά λ λ ο  τό ζή τη μ α  τη ς υλικής αύταρκείας τοΰ θ εά 
τρου. Ά ς  έλθη επιτέλους βοη θός ή Κυβέρνησις. Ά ς  
Απαλλάξουν τόν Β ασιλέα  άπό τέτοιες σκέψεις. Α ρκετές 
έχει. Ή  κυβεριητική έπιχορήγησις τού θεάτρου  είνε 
άπό τά  π ρώ τα  καθήκοντα τού Κράτους π ρός τό "Εθνος. 
Π ρ ώ τ α -π ρ ώ τ α  πρός ¿αυτό πρέπει νά παρουσιάζεται 
ευπρόσωπον τό  Έ θ ν ο ς .



Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

' Β  Λ ο ν χ ία  Ί ω ά ν ν ο ν

ρΠΑΝΗΛΘΕΝ άπό τήν Αίγυπτον, όπου εδω σε λίαν έπι- 
τυχεϊς συναυλία:, ή άρπίστρια A k Λουκία Ίωάννου. 

Τ ό  διεθνές έκλεκτόν άκροατήριον τών συναυλιών της 
και δ  διεθνής αιγυπτιακός τύπος έμειναν ενθουσιασμέ
νοι από τήν τέχνην τής Έ λληνίδος άρπιστρίας.

Εις τό πενιχρόν καλλιτεχνικόν καρνέ των 'Α θηνών ή 
ΔώΛ ουκία Ίωάννου είναι jiia εξαιρετική προσωπικότης. 
Είναι ή πρώτη Έ λληνις αρπίστρια καί κατά συνέπειαν 
ή είοηγήτρια τής άρπας εις τήν Ε λλάδα . Μ αθήτρια 
διακεκριμένη τού διάσημου έξιθανικευτοΰ τής άρπας 
A nton  Zamara, εχει διδαχθή τάς λεπτότητας έχείνας 
αί οποίαι χαρακτηρίζουν τήν σχολήν τού καθηγητοΰ 
της. Τ α  accordi τιγς είναι άπηλώτηχα  καί ηχηρά, sie 
lassen klingen κατά τόν σχετικόν γερμανικόν ορισμόν,

αποφεύγει δέ αυστηρότατα έκεϊνο τό zupfen, τό  τρά 
βηγμα τρόπον τινά των χορδώ ν  καί πρός τούτοις δέν 
στερείται και έκφ ράσεως πρωτοτύπου, προερχόμενης 
κατ’ εύθεΐαν άπό τό καλλιτεχνικόν της έγώ  καί όχι 
έξ άπομιμήσεως. <·

‘ Η  έκτέλεσις τή ς Schubert - Fantaisie τού T raecek  
καί τών Ιδιότροπων συνθέσεων του Schuecker, τού 
Hasselmans κλ. είναι εύγλωττα τεκμήρια τών άνωτέρω  
σπανίων προσόντων της.

Ή  Δ 1«  Ίωάννου ίσω ς δέν μάς είναι π ολύ -π ολύ  
γνωστή. Α,ύτό όμ ω ς δέν τήν εμποδίζει νά θεωρήται 
διακεκριμένη καλλιτέχνις, Ή δύ νατο κάλλιστα νά κάμη 
θόρυβον περί του εαυτού της διά  πομποδών ρεκλα
μών. Ώ ς  άληθινή καλλιτέχνις δέν θέλει νά ζητή άλλά 
νά ζητήται-Δυστυχώς όμ ω ς τό πρωτογενές καί περιοί- 
ρισμένον καλλιτεχνικόν μας' περιβάλλον καί ό  μουσικός 
εκείνος εφιάλτης δ  όποιος μάς πιέζει, εχει καταδικάση 
είς παντελή άδράνειαν μίαν τοιαύτην αξίαν. Καί ή
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μοναδική ελληνική άρπα, ή όποια λίαν Ιπ αξίως θά  
ήδύνατο νά εχη πλήθος θαυμαστών καί φανατισμένον 
άκροατήριον, μένει τελείως έν άφανεία, έχουσα μόνους 
άκροατάς τούς τέσσαρας τοίχους του μικρού καί ήσυ- 
χωτάταυ καί μυστηριώδους έκείνου δωματίου τού ξε
νοδοχείου ό  «Έ ρμ η ς» όπου διαμένει, ζ ώ σ α  όπως ήμπο- 
ρεί νά ζήση  ενα ψάρι βγαλμένο άπό τά  νερά του, 
όλομόναχη μέ μόνην συντροφιά τήν άρπαν της ή όποία 
τής εχει παράσχη τόσας πνευματικός ήδονάς άλλά καί 
περισσοτέρας θλίψεις.

©. I. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α

Ε νρή μ α χα  ιώ ν  εν  Σ π ά ρτγ ) ά να οχ α φ & ν τή ς  ’Α γγλικής  
Σ χολή ς  π α τά  τ ό ν  λ ή ξα ντα  ’Α π ρίλ ιον.

Αλ Έ ν  τ φ  Ά ρτεμ ισ ίφ  άνευρέθησαν έν μέν τ φ  στρώ - 
ματι τών Ρωμαϊκών χρόνων, ενεπίγραφοι πλάκες, ανα
θηματικοί, φέρουσαι τήν συνήθη αύλακα τή ς καια- 
στραφείσης σιδηράς δρεπάνης, εν βόθρον  μαρμάρινον 
αγάλματος, οΰ  τό  ίχνος τού αριστερού π οδός καταφα
νές, μετά μακρύς τών χρόνων τοΰ Μ άρκου Αύρηλίου 
επιγραφής τών συναρχόντων άγορανόμων, οιτινες τι- 
μ ώ σ ι πατρονόμον τινά διά  τήν εύνοιαν καί προστασίαν 
τών Λυκουργείων ήθών, καί είς θρόνος έκ τριών καθι
σμάτων μετά κακώς διατηρούμενης αναθηματικής Ιπι- 
γραφής τή ς ι π .Χ . έκατονταετηρίδος' έν δέ τοϊςαλλοις 
στρώμασι, τ φ  Κ ορινθιακφ καί γεωμετρικφ τά  εξής : 
ι) Έ κ  πώρου  άνευρέθησαν υπέρ τά  δεκαπέντε τεμάχια 
πλακών μέ άναγλύπτους προ πάντων ίππους ο ,ιο  εως 
ο ,ις ,  ΐΐνάς δέ καί εγχαράκτους, οϋς έχρωμάτιζον ώς 
έμφαίνεται εκ τίνος αναγλύφου, ούτινος διεσώθη ό 
χρωματισμός, καί εν ομ οίω μα  τού άρχαιοτάτου ναού 
πιθανώτατα. 2) Έ ξ  όπτού άνευρέθηοαν λάβρητες, ειδώ 
λια ζφ ω ν , κύβοι, δακτύλιοι, σφραγίδες καί άλλα τινά 
κοσμήματα κυλινδρικά- συνήθη κατά τάς άνασκαφάς 
τού τε τρέχοντος καί τού παρελθόντος Ιτους. 3) Έ κ  
πηλού πολλά τεμάχια προσωπίδων, ειδώλια θεών, 
άνθροόπων καί ζφ ω ν , πολλά τεμάχια άγγείων έξ ών 
συνεκολλήθησαν δύο αγγεία, μία Κυριναϊκή κύλιξ καί 
εν πινάκίον πρωτοκορινθιακόν, φέρον άναθηματικήν 
επιγραφήν. 4) Έ ξ  ελεφαντοστού άνευρέθησαν τέσσαρες 
σφραγίδες ώ ν  μία μετά έκτυπου π αραστάσεως άετού 
καί Ιτέρα  έντόμου, δύο πλάκες, ώ ν  ή μία φέρει έκτυ
που παράστασιν Κενταύρου, ή  ετέρα τής θεάς Ά ρτέμ ι- 
δος έν μ έσφ  δύο γυναικών, έν είδώλιον άνδρός καί 
τέσσαρες αμνοί. 5 ) Έ κ  πορσελάνης σκαραβαίοι τινές 
διαιηροϋντες καί τόν κυανοδν χρωματισμόν τω ν. 6) Έ κ  
μολύβδου ειδώλια πολλά άπό τά  συνήθη, θεώ ν, ανθρώ 
π ων καί ζφ ω ν . 7) Έ ξ  ήλεκτρου έν τριγωνικόν κόσμημα 
καί έχ είδώλιον ζφ ο υ  έκ τώ ν  αρίστων ευρημάτων. 
8) Έ κ  χαλκού πολλοί δακτύλιοι, καρφίδες καί τεσοαρα 
ειδώλια ίππων. <}) Έ ξ  άργύρου έν πλακίδιον μεγέθους 
δεκάλεπτου καί μία καρφίς.

Β ’- Έ ν  ταίς δοκιμαστικαΐς άνασκαφαϊς π αρά  τήν 
σιδηράν γέφυραν άνευρέθησαν τεμάχια άγγείων τής 
Δη« π .Χ . έκατονταετηρίδος καί 86 αργυρά νομίσματα, 
τετράδραχμα καί δραχμαί τής Δη« καί Γη« π .Χ . έκα
τονταετηρίδος. Τούτων 42 είνε ’Αττικά, 15 τοΰ Μεγά
λου ’Αλεξάνδρου, 12 Πτολεμαϊκά, 7 τών Λ ακεδαιμο
νίων, α  τινές τώ ν  νομισματολόγων κατατάσσουσιν είς 
τά  νομίσματα τή ς Κρητικής πόλεως Ά λλαρίας, 4 τών 
Σελευκιδών, 3 Δημητρίου τού Π ολιορκητοΰ καί 3 τού 
Λυσιμάχου.

Γ ’ . Έ ν  τα ίς άνασκαφαϊς το ύ 'Ιερ ο ύ  τής Χαλκιοίκου 
άνευρέθησαν τεμάχια άγγείων γεωμετρικών, τεμάχια 
τού άνευρεθέντος κατά τό παρελθόν ετος Π αναθηναϊ
κού άμ φ ορέω ς καί τεμάχια έπιγραφών, έπί π ώ ρων 
καί μία άνάγλυπτος κόρη έπί πώρινης πλάκός μετά τής

Ικ δεξιών πρός άριστερά επιγραφής τών αρχών τής 
ε’ - ς '  π .Χ . έκατονταετηρίδος ΡΑΝΑΧΙΒΙΟΣ.

* * *
Κ ατά τάς ένεργουμένάς υπό τού διευθυντού τού 

Γερμανικού ’Ινστιτούτου κ. ΟΟΓρίεΙά άνασκαφάς έν 
Όλυμπίφ, έν ιός τή ς Ά λ τ ε ω ς  καί μεταξύ τού Πελοσίου 
καί τού Μ ητρφου άνεκαλύφθησαν προϊστορικά οική
ματα, λίθινα εργαλεία καί αγγεία ω σαύ τω ς προϊστο
ρικά, Ιδίως καμαραϊκής έποχής.

* * *
Π αρά  τό χωρίον Κ ομποτάδες τή ς Λ αμίας άπεκαλύ- 

φ θη  μαρμάρινος αρχαίος λέων οστις πρόκειται νά 
μετενεχθή καί κατατεθή έν τ φ  Γυμνασίφ Λαμίας.

** «
Έ ν  Αύλοναρίφ τή ς Εύβοιας άπεκαλύφθήσαν τρία 

τεμάχια αγωνιστικών έπιγραφών. Τούτων η μέν μία 
συγκείμενη έκ ιδ στίχων εύρέθη παρά τήν θέσιν ’Ιτιά-
εϊνε ελλιπής καί ά ρ χ ε τ α ι  ΕΝΗΣ . .  ΔΕΥ£ , ,ΥΡΟΣ
ΤΙΜΑΣ ΠΥΓΜΙΟΝΙΚΟΥ κτλ. Ή  δεύτερα συγκείμενη έκ 
στίχων 13 σώ ζου σα  τάς λέξεις . . .  (Σ) ΑΛΠΙΚΤ . . .  [Κ| 
ΗΡΥΚΑΣ κτλ. εύρέθη έν θέσει Γούβφ τού Αύλοναρίου. 
Ή  τρίτη έκ στίχων ιι  σώ ζει γράμματα . . . .  ΓΜΗΝ 
 ΑΓΚΡΑΤΙΟΝ. » * *

Έ ν  Κ αλάμαις καί έν τφ  έκεϊ νάΐσκφ τού Α γίου  
Χ αραλάμπους άπεκαλύφθησαν παρερριμμέναι όπισθεν 
άλλων άνιικειμένων δύο άρχαϊαι Βυζαντινά! καί άρί- 
στης ώ ς  φαίνεται τέχνης εικόνες. Ή  μία εϊνε ή άνα- 
παράστασις τού τροπαρίου «Έ π ί σοί χαΐρε κεχαριτω- 
μένη πάσα  ή κτίοις κτλ.». Έ ν  τή Ιτέρφ παρίσταται 
ό  "Αγιος Κωνσταντίνος κατά όλ ω ς κενοφανή τρόπον. 
’ Αντί μετά τής μητρός του, Ά γίά ς Ε λένη ς καί τού 
Σταυρού παρίσταται μόνος καί έφιππος κρατών δόρυ 
καί ασπίδα παρισταμενων έκατέρωθεν δύο υπασπιστών 
μετά δρεπανοειδών ξιφών. "Ανωθεν υπάρχει άγγελος.

* *

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Τ Ε Χ Ν Η  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η

ΕΙΣ τόν «Π αρνασσόν» ή κ. ’Αγγελική Παναγιωτάτου 
ιατρός είς τήν ’Αλεξάνδρειαν μάς Ιδωκε πρό ημε

ρών μίαν πολύένδιαφέρουσαν διάλεξινπερί τής «Ίδεα ς 
ώ ς  συμβόλου διά μέσου τώ ν  αιώνων». Ή  κ. ΙΙαναγιω- 
τάτου εϊνε μία άπό τάς πλέον μορφωμένος έπιστημο- 
νικώς καί φιλολογικώς έκ τών γραφουσών Έλληνίδων, 
συνεπώς ή αίθουσα τού Π αρνασσού ή το  πλήρης άπό 
άκροατάς καί Ικ  τών δύο φύλων.

Ή  διαλέκτις μέ γλώσσαν ύπέρ τό δέον καθαράν άλλά 
καλώς σφυρηλατημέ\Τ|ν, μέ φράσεις κομψάς και έξάρ- 
σεις ποιητικός, μέ σκεψεις πού έπρόδιδον τήν άκού- 
ραστον φιλαναγνώστριαν, ειλημμένος μέ πολλήν έπι- 
μέλειαν ύστερον άπό μεθοδικήν μελέτην, μάς παρου
σίασε τήν Ιδέαν έκδηλιοθεισαν διά  τώ ν  χονδροειδών 
συμβόλων είς τούς πρωτογόνους λαούς τού Μεξικού 
διά  νά φ θ ά ση  είς τά  ιερογλυφικά τής Αίγύπτου καί 
έκεΐθεν είς τά  γράμματα τή ς ελληνικής γλώσσης.

Ώ ς  έκ τούτου έννοεί κανείς ότι τό  θέμ α  δέν ήτο έκ 
τών εύκολων, μολονότι ή κ. Ιίαναγιωτάτου δ έν τό  Ιθιξε 
ΰπό τήν φιλοσοφικήν του άποψιν άλλά μόνον ίστορι- 
κώς. Έ ν  τούτοις αύτό τό  όποιον ήθέλησε νά μάς εϊπη, 
τό  τόσον γνωστόν είς τούς μελετώντας, άλλ’  άγνωστον 
διά  τούς πολλούς, ή  διαλέκτις τό είπε μέ άβροτάτην 
χάριν ώστε νά μας επιτρέπεται τώ ρ α  νά τής σφίξωμεν 
είλικρινώς τό χέρι. ζ .

Ο χ. Γ . Φιλάρετος γράφει είς τόν «Ριζοσπάστην» 
τή ς 3 Μ αΐου περί τού άνακτορικού κήπου, ώ ς 

κήπου εθνικού. Ι δ ο ύ  μερικά αποσπάσματα ι
«Τ ό  Ζάππειον, ώ ς  διεμορφώθη , είναι κήπος χειμερι
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νός. Ά λ λ ’  ή έπί αυχμηρού καί άνύδρου έδάφους πόλις 
παντελώς στερείται οίουδήποτε σκιερού άλσους, απα
ραιτήτου, ίδίφ κατά τό  βέρος, προς άνάπαυσιν τού τε 
σώ μ α τος και τού πνεύματος. Ή  ούσιωδεστάτη δμως 
αδτη ελλειψις εύτυχώς ούναται èv μέρει νά θεραπευθή. 
Π ρος το ίχο  άρκεΐ μόνον ή  καλή του βασιλέως θέλη- 
σις, περί ή ς  δεν επιτρέπεται ήμΤν ν’  άμφιβάλλωμεν.

« Ή  κυριότης τοΟ κήπου είναι εθνική, δυνάμει τού 
SO®*· ψηφίαματος τή ς Β “ ί  έν Ά θ ή να ις εθνικής συνε- 
λεύσεως. Ε π ίση μός τις πράξις, δυνάμει τής οποίας 
παρεδάθη δ  κήπος εις τήν χρήσιν τής βασιλικής οικο
γένειας δεν υπάρχει.

«Ο ντω ς ή  άλλως είναι τοσούτον μέγας ούτος, ώστε 
θ ά ή τ ο  δυνατόν νά χωρισθή έκτασίς τις, έστω  καί πρός 
άποκλειστιοήν χρήσιν τών έν τ φ  άνακτόρψ οίκσύντων, 
περιφρασσομένη διά  καταλλήλων κιγκλίδων. "Ο λος δέ 
ό  λοιπός χώρος αυτού, ένούμενος μετά τού νυν Ζ α π -  
π ε ία ν  καί, καλούμενος δι’ Ιδίας ονομασίας — παραδείγ
ματος χάριν ’ “Β λ ύ α ο ν  JteSiov» — νά δοθή  είς χρήσιν 
καί άπόλαυσιν τού λαού εις δν ύπό πάσαν εποψιν 
άνήκει.

« Ό  βασιλεύς καί ή οικογένεια του εχουοι τήν δρο- 
σεράν Δεκέλειαν. “Ά λ λ ω ς δέ ουδέποτε μένουσιν έν 
Ά θ ή ν α ις  κατά τό θέρος. Ε π ίση ς καί οί άντικλειδοϋχοι, 
δροσιζόμενοι είς Ε λβετίαν  ή αλλαχού. Ά λ λ ’  οί δύστη
νοι Α θ η ν α ίο ι καί οί τάς ’Α θήνας έπισκεπτόμενοι ψ ή
νονται ώ ς  οί αμνοί του Π άσχα υπό τών φλογερών τού 
άθηναϊκοΰ ήλιου άκτίνων.

« ’Εάν ή κυβέρνησις έκθέση τ φ  βασιλεΐ τά  δέοντα, 
πεποίθαμεν, o u  πρότασις τοιαύτη γενήσεται προθύ- 
μως άποδεκτή. Οΰδεμία δ ’ ίσω ς άλλη πράξις αύτοΰ — 
αυτη καθ ’  ίαυτήν λογική, δίκαια, άλλως δέ καί ΰπό 
τού νόμου επ ιβα λλομένη —  θ ά  ευχαρίστηση πλειότε- 
ρον τούς ’Αθηναίους, άπό χήν φιλοβασιλικόχητα τών 
όποιων δέν πρέπει, νομίζομεν, νά είναι δυσηρεστημέ- 
νος δ  άναξ.

«Εύλογημένη θ ά  εΐναι ή ώ ρα , καθ ’  ήν αί Ά θήναι, 
έκχός τού χειμερινού Ζ α π η ε ίο ν , · θ ’ άποκτήσωσι καί 
τό  θερινόν ’ Η λύα ιον  τ τε ό ίο ν ..

\ Λ Ε  ίδ ά ζ ο ν  ένδιαφέρον άσχολοΰπ αι οί Γερμανοί 
* ' *  περί τού μεγάλου μυθιστοριογράφου τής Γαλλίας 
Γουσταύου Φλωμπέρ. ’Ό χι δέ μόνον διά  τήν άφθαστον 
τελειότητα τού ύφους του, ή δποία ζώ ντα  ακόμη τόν 
είχε καταστήση κλχσικόν εις ιήν πατρίδα του, άλλά 
καί,δΓάλλον λόγον. Ό  Φλωμπέρ έγραψε κάπου «Κ ατά 
β ά θ ο ς  είμαι Γερμανό;· έχω είς τό βά θ ος τής ψυχής .  
μου τήν Ομίχλην τού Β ορρά, τήν όποιαν άνέπνευσα είς 
τήν γέννησίν μου». Ο ί Γερμανοί λοιπόν ευρίσκουν δτι 
ό  συγγραφεύς τού «Πειρασμού τού Α γ ίου  ’Αντωνίου* 
είναι πλησιέστερος άλλων ξένων συγγραφέων είς τήν 
γερμανικήν ψυχήν άποχελών σύνθεσιν «τού άπείρως 
βα θ έος γερμανολυρικού αισθήματος καί τής ρομανι
κής τελειότητος περί τήν μορφήν.

Κ ατ’  αΰτάς αγγέλλεται γερμανική έκδοσις τών 
'Απ άντω ν  τού Φλωμπέρ είς ιο  τόμους, περιέχουσα 
πλήν τών 6 τόμων τών γνω σιώ ν  μυθιστορημάτων καί 
διηγημάτων, τρεΙς τόμους επιστολών καί ένα τόμον 
δδοιπορικών σημειώσεων. Τής Κ“ ? Μποβαρν, προτάσ
σετα ι ή θαυμασία περί Φλωμπέρ μελέτη τού Μωπαοάν.

Τ ήν διεύθυνσιν τής έκδόσεως έχει ό  Ε. W . Firscher, 
συνδέων μέ τήν εύσυνείδητον καί λεπτολόγον έρευνη- 
τικότητα τώ ν  Γερμανών, βαθεϊαν άγάπην πρός τόν 
μέγαν συγγραφέα. Ά νεδίφησεν άρχεια, παρέβαλε χει
ρόγραφα. Τ ρείς δέ μελέιας του, τοιαύτης εργασίας 
πορίσματα, θ ά  έκδώση μετ' ολίγον γαλλιστί ή άνεψ ά  
τού Φλωμπέρ Κ ° Franklin - Cront ΰπό τόν τίιλον 
«É tudes sur Flaubert inédit».

Ή  « ’Επιθεώρησις τών Π αρισίων» δημοσιεύει τήν 
πρώτην δήθεν διατύπωσιν τού «Π ειρασμού τού 'Αγίου 
’Α ντωνίου».Ό  Φίσερ είς τήν «Φιλολογικήν Ή χ ο »  άπο-

δεικνύει δτι τό πρώτον χειρόγραφον τού «Α ντωνίου» 
γραφέν χφ r84S δέν είναι δυνατόν νά δημοσιευθή διότι 
τά  πλείστα μέρη του κατεοτράφησαν υπό τού Ιδιου 
Φλωμπέρ διά  σβυσιμάτων. Τ ό  είς τήν «Έ πιθεώρησιν 
τώ ν  Π αρισίων» δημοσιευόμενον χειρόγραφον είνε 
συνοπτική επεξεργασία τού π ρώ ιου , τ ό  οποίον είχε 
χαρακτήρα άπλού σχεδιάσματος.

Έ κ  τών συζητήσεων τούχων μανθάνομεν δτι α φ ο ρ 
μήν είς συγγραφήν τού «Π ειρασμού» Ιδώ κ ε τό λαϊκόν 
θέατρον τής εμπορικής πανηγύρεως τής Ρουέννης. 
ΔΓ  αύτό εγραψεν δ  Φλωμπέρ έν διαλογικδν έργον, 
θέμ α  έχον τόν "Αγιον ’Αντώνιον. Ή  παράστασίς του 
έξηκολούθησε καί jJ ftà  ταύια. Μ εταξύ τών ακροατών 
ήσαν κάποτε ό  ένδοξος πλέον συγγραφεύς καί ή 
Σάνδη. Είς δέ συμπατριώτης τού Φ λωμπέρ, πολλά 
ανέκδοτα γράψας δΓ  αύτόν, περιγράφει τόν τρόμον 
τού θεατρώνου δτε ούτος μίαν ή μέραν τού είπε μυστη- 
ρ ιω δώ ς καί έμπιστευτικώς δτι είς τό άκροατήριον ήτο 
καί ό  συγγφΟφβύς τού έργου. Ν

Φαίνεται δμ ω ς δτι ό  Α ντώ νιος πηγαίνει καί πέραν 
τού 1848. Ό  Φ λωμπέρ δεκαέξ ετών είχε γράψει ΰπό 
τό  κράτος τής έντυπώσεως τού Φάουστ τού Γκαίτε εν 
παιδικόν σχεδίασμα ΰπό τόν τίτλον «Smarh, vieux 
m ystère». Είς αύτό εΰρίσκεται έν σπέρματι τό  μέλ
λον άριστούργημα.

Π Ί Σ  τό  Βερολίνον ίδρύθη «σύνδεσμος τώ ν  γερμανών 
δραματικών ουγγραφέων» κατά τό πρότυπον τής 

γαλλικής Société des auteurs dramatiques. Ή  «Φιλο- 
?Λγική Ή χ ώ » χαρακτηρίζει τήν ϊδρυσιν ταύτην ώς 
έκπλήρωοιν μακρυνού πόθου.

Τ Ο  γερμανικόν περιοδικόν «Universum* προκηρύτ- 
* τει. διαγωνισμόν πρός συγγραφήν μυθιστορήματος 

μέ βραβείον ¡ο ,ο ο ο  μάρκων. Και αί μέν εο.οοο θ ά  
θεωρηθούν ώ ς  άν,τίτιμον τής δημοσιεύσεώς του είς τό  
περιοδικόν, α ί δέ ιο .οοο ώ ς  άντίτιμον τής έκδόσεως 
είς βιβλίον. Τ ό  μυθιστόρημα θ ά  δημοσιευθή είς τό 
«Universum» έπί τ φ  πανηγυρισμφ τής είκοσιπενταε- 
τηρίδος του. Κριταί ώρίσθησαν ό  Φάλκε, ό  Γκοττσάλ, 
ό  Γκράϊντζ, ό  Π αύλος Χ άϋ ζε καί δ  Λάνδ-

Τ Α  «Φιλολογικά Χρονικά» τών Π αρισίων άναγρά- 
1 φουν τήν είδησιν δτι δ  παρισινώτερος έκ τών Γ ερ

μανών ποιητών, ό  Ε ρ ρ ίκ ος Χάϊνε, έγεινε καί μετά 
θάνατον άκόμη θύμα τής πρός τούς Γάλλους αγάπη; 
του, διότι δ  Α ύτοκράτωρ Γουλιέλμος μόλις ήγόρασε 
τό  Άχίλλειον είς τήν Κέρκυραν εσκέφθη άμέσω ς νά 
έξοοτρακίση έκεϊθεν τό άγαλμα τού Χ άϊνε πού είχε 
οτήσει ή «ύτοκράτειρα δχι μόνον άπό άγάπην πρός τόν 
ποιητήν άλλά  καί ώ ς  διαμαρτυρίαν κατά τών Γ ερμ α
νών οΐτινες ήρνήθησαν ν ’ αναστηλώσουν είς τήν γενέ- 
θλιον πόλιν τού ποιητοΰ τό άγαλμά του τό  προσφερθέν 
άπό τούς θαυμαστάς του-

Ώ ς  έκ τούτου δ  Χάϊνε δέν έχει τώ ρ α  παρά ενα μνη- 
μείον είς τόκοιμητήριον τής Μ ομμάρτης είςτδ  Π αρίοι 
όπου εϊνε ένταφιασμένος. Π ρό  τινων ετών άκόμη δ  
τάφ ος του  ήτο πτωχός έω ς δτου οί Παρισινοί τού άνη- 
γειραν μεγαλοπρεπές μαυσωλεΐον έκ λευκού μαρμάρου, 
πάντοτε γεμάτο άπό άνθη πού καταθέτουν αί πολυά
ριθμοι θαυμάστριαί του.

Είνε γνωστόν δτι ό  Χάϊνε παράλυτος καί σχεδόν 
τυφλός κατά τά  τελευταία έτη τής ζω ή ς του, διήλθε 
στιγμάς πολύ δυσκόλους ότα ν  κατοικούσε ’ς  τήν αγα
πημένη του Μ ομμάρτην. Οί φίλοι του όπ ω ς συμβαίνει 
πάντοτε, εκτός ολίγων, τόν είχον έγκαταλείψει. Έ ν  τού
τ ο ι ; ένφ  ή ασθένεια άπό ή μ ερα ; είς ήμέραν τόν κατέ
τρω γε καί τόν έκ^άτει δέσμιον είς τό κρεββάτι, δέν 
άλλοίωνεν δμ ως ουτε τήν διάνοιάν του ούτε τά  σπινθη
ροβολήματα τού πνεύματός του, πού τόν είχαν κατα
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στήσει περιζήτητον άλλοτε είς τά  παρισινά φιλολο
γικά σαλόνια.

Κ ατά τήν διάρκειαν τής άαθενείας του πλείστα είνε 
τά  άνέκδοτά του. Μίαν ήμέραν δ  Ιατρός του  δ  δόκτωρ 
Καμπανές άκροαζόμενος αύτόν τόν έρωτρ.·

— Μ πορείς νά σφ υ ρίξη ς;
—  Ά λοίμ ονο  δέν είμπορώ νά σφυρίξω  πιά ούτε τά  

θεατρικά έργα τού Σ κ ρ ίβ !
Βλέπετε πόσον ή άπάντησις ήτο δηκτική; Καί δ 

δόκ τω ρ Καμπανές παρατηρεί μετά λεπτότητος δτι δ 
Χ άϊνε δέν v'jro ποτέ επιεικής π αρά  μόνον πρός τόν 
πάσχοντα έαυτόν του.

Ά π ό  τό  1849 μέχρι τού θανάτου του τόν έπερι- 
ποιεϊτο ό  διάσημος ούγγρος Ιατρός Κρούμπι ό σ τκ  
κ ατώ ρθω σε νά τόν άνακουφίση λιγάκι άπό τούς πό
νους του. Χ άρις είς αύτόν δ  Χ άϊνε ήδυνήθη νά  έγερθή 
τή ς κλίνης του καί έζήτησε νά τόν  ύπάγουν μέχρι τού 
Μ ουοείου τού Λ ούβρου. Είοηλθεν είς τό  ισόγειον τού 
Μουσείου «α ί εχάθισεν απέναντι τής ‘Α φροδίτης τής 
Μήλου. Έ κ εΐ ύπό τό  σκιόφως καί ύπό τήν έπίδραοιν τού 
θείου μειδιάματος τής θ εά ς τή ς πλαστικωτάτης αύτής 
καλλονής, έβυθίσθη είς Ικστασιν διά  ν’ άνακράξη έπειτα 
άπό καιρόν.

— Τ ί κρΐμα νά μή π εθάνω  τήν στιγμή έκείνη. Ό  
θάνατός μου θ ά  ήτο ποιητικός, θαυμάσιος καί είδω- 
λολατρικός θάνατος, πού μοδ ήξιζεν. Ώ  ναί, έπρεπε 
τήν στιγμή έκείνη νά  κλείσω γιά πάντα τά  μάτια μου 
κάτω  άπό έκεϊνο τό θείο  χαμόγελο τή ς Α φ ροδίτης.

Ά λ λ ο τ ε  πάλιν είς μίαν άπό τάς κρίσεις εκείνα; 
πού τόν κατελάμβανον κ α ίόπ ου  ένόμιζον οτι θ ά  ήτο 
ή τελευταία του, ή  γυναίκα του έτρεξε σιμα του έντρο
μος. Τόν έπιασε άπό τό  χέρι καί τόν έθώπευε κλαί- 
ουσα. Ό  Χ άϊνε μέσα ’ς  τούς λυγμούς της τήν ήκουσε 
λέγουσαν.

—  Ό χ ι, Έ ρ ρ ϊκ ο  μου, δέν πρέπει νά πεθάνης. Λυπή
σου κ’  έμένα τήν δυστυχισμένη. Σ ή μερα  τό π ρ ω ϊ έχασα 
τόν παπαγάλο μου, φαντάσου λοιπόν τί θ ’  άπογείνω 
άν καί σύ πεθάνης σήμερα. Θ ά  είμαι τόσον  δυστυχής.

Καί δ  ποιητής δταν συνήλθεν ολίγον άπό τήν κρίσιν 
του, τό  διηγείτο εις ένα φίλον του πού έπήγε νά τόν  ίδή.

—  Βλέπετε, δέν πέθανα διότι ήτο διαταγή τή ς γυναί
κας μου.

Κ αί δ  Χ άϊνε διηγείτο τδ  άνέκδοτον βίς δλους πού 
πήγαιναν νά τόν  έπισκεφθούν καί τό διηγείτο χαμό
γελών διότι τό  εϋρισκε τόσον  άστεΐον.

Τ ήν νύκτα τού θανάτου του είχε αίσθανθή τόν έαυτόν 
του χειρότερα. Ό  ίατρός του τόν έβλεπε περίλυπος. Ό  
Χ άϊνε άντελήφθη τό  βλέμμα τού ιατρού καί τού  λέγει’

—  Μ ήπως ε ρ ^ τ α ι  δ  θάνατος ;
Ή  φωνή του ομ ω ς ήτο σταθερά ’
—  Ναί, άπήντησεν δ  ίατρός. Έ πλησίασεν ή  ώ ρα . 

Μ έ παρακαλέσατε άλλοτε νά  σάς ύποσχεθώ  δτι θά  
σάς εϊπω πότε θ ά  πεθάνετε. Βλέπετε λοιπόν ότι κρατώ  
τήν ύπόσχεσίν μου.

—  Εύχαριστώ, φίλε μου, άπήντησεν ό  ποιητής.
—  Έ χ ετε  τίποτε νά  μοϋ παραγγείλετε; ήρώτησεν ό  

ίατρός.
—  Μ άλιστα, άπήντησεν ό  Χάϊνε. Ή  γυναίκα μου 

κοιμάται. Σ ά ς  παρακαλώ νά μή τήν έξυπνησητε. Ά λ λ ά  
πάρετε αύτά τά  λουλούδια που μού αγόρασε σήμερα 
καί τοποθετήσατέ τα  έπάνω ’ς  τδ στήθος μου διότι 
λατρεύω  τά  άνθη ! Ευχαριστώ, εύχαριστώ, γιατρέ μου.

Καί έπειτα άναζωογονηθείς δ ιά  τελευταίαν φοράν 
άπό τήν εύωδίαν τώ ν  ανθέων ¿ψιθύρισε·

—  Λουλούδια, λουλούδια. Π όσον  ή φύσις είνε ώ ρ α ϊα  1
Καί δ  μέγας λυρικός έξέπνευσε.

ΕΙΣ τήν »Bevue» δημοσιεύονται ανέκδοτοι σημειώσεις 
τού Ζ ολά  σχετικαί π ρός τδ  τελευταΐον του εργον, 

τά  τέσσαρα  Εύαγγέλια, «ή Ε ργα σία » «ή Γονιμότης» 
«ή  Α λή θεια» καί «ή Δικαιοσύνη».

Ι δ ο ύ  τί λέγει δ ά  ιήν  γενικήν Ιδέαν τυύ έργου αύτού: 
«Φυσική κατακλείς τού δλου jiou έργου. Μ ετά τήν 
μακράν μελέτην τής πραγματικοτητος, προέκτασις είς 
τό μέλλον κατά τρόπον λυρικόν. Ή  άγάπη μου πρός 
τήν δύναμιν, τήν ύγείαν, τήν γονιμότητα καί τήν εργα
σίαν. ή  άνάγκη τή ς άληθείας καί τής δικαιοσύνης ξε- 
σποΰν έπί τέλους. Α νοίγω  τόν αιώνα  της αύριον. “Ό λα 
αύτά στηριγμένα έπί τής έπιστήμης. Κ αί πλεγμένα μέ 
καλοσύνην καί τρυφερότητα. Θ αυμασία άνθησις, κραυγή 
άλγεινή καί ηχηρά».

Α λλ ού  δίδει τό σκίτσο ενός τών προσώπ ω ν τού 
έργου του : «Α νίσχυρος, πού πέφτει είς τόν πεσσιμι- 
σμόν διότι δέν ήμπορεϊ ν’  άπολαύση τήν ζωήν, καί 
κατηγορεί τήν ζω ή ν  άντί νά  κατηγορήση τήν αδυ
ναμίαν του. Α δυναμία  τής θελήσεως. Α νίκανος νά 
άντιδράση κατά τού περιβάλλοντος, πίπτει λάτρης τού 
έαυτού του».

Δ ά  τήν «Ε ργασίαν* λέγει;
« Ή  λογική διανομή τού πλούτου ύπό δικαίων τ όμων 

θ ά  κανονίζη τήν παγκόσμιον εργασίαν. Ν ά  ίδρυθή ή 
πολιτεία μετά τήν ιδρυσιν τή ς οίκογενείας. “Η  νέα κοι

ν ω ν ία  δ ά τ ή ς  νέας όργανώ σεω ς τή ς εργασίας- Ό  σοσια
λισμός δημιουργός του  πλούτου, τή ς ώ ραιόιη τος, τής 
χαράς.»

Καί περί τής «Ά λη θείας»;
«Α ν α χ ω ρ ώ  έκ τής ιδέας αύτής: Έ άν  ή άνθρωπίιη 

π ρόοδος είνε τόσον βραδεία, τούτο προέρχεται έκ τής 
άμαθεία ; τού μεγάλου πλήθους. “Η  έκπαίδευοις είνε 
λοιπόν ή βάσις· ή γνώσις, π ρό  πάντων ή γνώσις τής 
άληθείας θ ά  έπέτρεπε τήν ταχεϊαν πραγματοποίησιν 
προόδου, θ ά  ήσφάλιζε τήν παγκόσμιον ευτυχίαν».

ΑΠΕΘΑΝΕ δ  γάλλος ποιητής Φ ρανσουά Κοππέ έτών 
66 . Τ ούς π ρώτους στίχους του ο  Κοππέ δέν τούς έδη- 

μοσίευσε ποτέ. Είς στιγμήν αμφιβολίας τούς έκαυσε. 
Ή  πρώτη συλλογή τουέξεδόθη  το  ι866. Γ ρή γορα  ¿κέρ
δισε τήν Ικτίμησιν τού φιλολογικού κόσμου καί τήν 
άγάπην τού κοινού. Ή  ποίησίς του ειλικρινής, άτο-

δική καί άπλή, έπεβάλλετο δλοένα. Τ ό  μονόπρακτον 
ράμα του ο Διαβάτηί κάμνει τό δνομά του πασίγνω- 

στον. 42 έτών έκλέγεται άκαδημαϊκός αντί τού La- 
prade. Ά π ό  τό  πολύμορφον έργον του, ποιήματα, θέα
τρον, διήγημα, χαρακτηριστικώτερα είναι τά  λυρικά 
του ποιήματα, μέ α ίσθημα βαθύ καί /.άριν. Ό  Ε ρ ρ ί 
κος Ούσσαί έγραφε δ ά  τόν  Κ οππέ οτι έχει κάτι από 
τόν Μ υσσέ, όλιγωτέραν πικρόν, πλέον συμπαθές καί 
άπλούν. Κάτι άπό τόν Μ υσσέ καί τόν Δίκενς μαζί.

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

”0  κ. Γ ρ . Ξενόπουλος έγραψε νέον Ικτενές διήγημα, 
Ό  Καχός Δρόμος τό  όποιον Ιδιάβασε είς στενόν κύ
κλον φίλων είς τ ά  γραφ εϊα  τώ ν  «Π αναθηναίων». Τ ό 
διήγημα, ζακυνθινής ύποθέσεως, πολύ πρωτότυπον, 
γοργόν, μέ δύναμιν καί τέχνην περιγραφικήν, ήρεσε 
ιδιαιτέρως. Ό  Κακός Δρόμος θ ά  δημοσιευθή είς τά  
«Π αναθήναια».

Είς τό  ’φδεϊον Λόττνερ ετοιμάζονται ο ί  «Τσιγγάνι- 
κοι χοροί» τού Brahms. Έ ν α  «εύγε» προκαταβολικώς 
δ ά  τήν καλήν προσπάθειαν καί τήν έπιτυχή εκλογήν.

Είς δέ τό ’Q ôsïov Α θ η ν ώ ν  προετοιμάζεται ή Ό π ε- 
ρέττα  «L e  M ariage aux lanternes» τού Ό φ φ εμ π αχ .

Είς τό Ά ρσάκειον  (έσωτερικόν) παρεστάθη μέ σχε
τικήν επιτυχίαν ή  «Ή λέκ τρα». Α ί μαθήτριαι είς την 
ύπόκρισιν εφάνησαν διερμηνεύτριαι τού Σοφοκλείου 
αριστουργήματος άνώτεραι εαυτών.

Ή  Έ ν ω σ ις  τώ ν  Ε λλήνω ν γεωπόνων άπεφάσισε νά 
διοργάνωση τόν Μ άρτιον τρορ μεγάλην Γεωργικήν
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Έ κ θ εσ ιν  τής Α νατολής. Ή  εκθεσις θ ά  διαρκέσω 
6 μήνας.

Ό  κ. Λεωνίδας Ζ ώης, διευθυντής των «Μ ουσών» 
τής Ζακύνθου προαναγγέλλει τήν εκδοσιν μελέτης του 
<Αί Έ κκλησίαι Ζακύνθου άπό Ιστορικής καί καλλιτε
χνικής άπάψεως».

’Αμερικανός Ιατρός έξέδωκε βιβλίον έπιγραφόμενον 
ή  Κ όλασις τού  Π ολέμου. Δι’ αΰτοΰ άποδεικνύει δτι αΐ 
έπιδημίαι υπό τών οποίων προσβάλλονται οΐ ανδρες 
κατά τήν διάρκειαν του πολέμου δεκατίζουν περισσό
τερον τ ά  στρατεύματα, παρά τά  κανόνια καί τά  όπλα.

ΕΙς τήν Βενετίαν έτοιμάζεται δ ιά  τήν ιτιν ’ Ιουλίου 
εθνική εκθεσις αγιογραφίας. Π ρώτην φοράν γίνεται 
τοιαύτη εκθεσις είς τήν ’Ιταλίαν.

Ό  εν Π αρισίοις διαμένων Έ λλη ν  λόγιος κ. ’Αριστεί
δης Π αρθένης γνωστός είς τόν φιλολογικόν καί δημο
σιογραφικόν κόσμον μέ τό ψευδώνυμον ΑΓγ-Κβηβ ά ’ 
Υ νεα η οη Ι έτιμήθη ΰπό τή ς ‘Ελληνικής Κυβερνήσεως 
μέ τόν Σταυρόν τού Σωτή ρος.

Έ ν α ς  'Αμερικανός δημοσιογράφος είς ένα αρθρον 
του κατηγορεί τούς "Ελληνας ώ ς  άλκολικούς 1 Ό

καυμένος φαίνεται ό ιι  κρίνει τους άλλους λαούς μελε
τών τούς συμπατριώτας του-

Οί δικηγόροι είς τήν ’Ιταλίαν όπως-καί είς τήν Γ αλ 
λίαν ΰπερεπλεόνασαν. Μ ήπως τό ίδιον δέν συμβαίνει 
καί είς τήν Ε λ λ ά δ α  ;

Ό  μακαρίτης Σ αρσέ  τήν άξίαν Ινός θεατρικού έργου 
τήν έκρινε σύμφωνα μέ τήν οικονομικήν άποτυχίαν 
πού είχε τ ό  εργον.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Κ®ν Μ. Δειλ. Κέρκυραν —  Ευχαρίστως περιμένομεν 
τήν σειράν τών τραγουδιών σας. ΓΙαρακαλοΰμεν νά μάς 
είπήτε καί τό αληθινόν σας όνομα.

Ν Ε Α Ι  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Τ ά ώ ραϊα  —  τρελλά τραγούδια — 'Γιάννη Περγια- 
λίτη. Ά θ ή ν α ι 1908 δρ. 2.

'Ο δ η γό ς  τώ ν  Λ εΧφών  υπό Ά ν τ . Δ. Κεραμοπούλου. 
Ά θήναι, Μπέκ καί Μπάρτ, δρ. 2.

Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ Σ  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Έ Σ  Μ 7 ί Σ

ΚΑΘΕ συνδρομητής τών «λΓαταθηνα/ων* ό  όποιος 
έγγράφει ΕΝ Α νέον συνδρομητήν έτήσιον καί συν- 

αποστέλλει τό  τίμημα τή ς εγγραφής, λαμβάνει ώς 
δώ ρον  ΔΕ Κ Α  βιβλία άπό τήν Α ’ Σειράν τού κατωτέρω  
καταλόγου ή Τ Ρ ΙΑ  άπό τήν Β ' Σειράν.

Π ρός ευκολίαν εκείνων ο ΐ όποΐόι θέλουν νά Ικλέ· 
ξουν καί άπό τάς 2 Σ ειράς μαζί, διατιμώμεν εν γένει τά  
βιβλία τής Α ' Σειράς πρός Δ ρ .—Φρ. ι έκαστον καί τής 
Β ' Σειράς πρός 3· Θ ά  λαμβάνουν δέ βιβλία άξίας 
Δρ.— Φρ. ίο.

Τ ά  βιβλία θ ’  άποστέλλωνται έλεύθερα ταχυδρομι
κών τελών.

Ά λ λ ’  εκτός τώ ν  βιβλίων τοΰ καταλόγου μας, άνα- 
λαμβάνομεν ν’ άποσιείλωμεν ό,τι δήποτε βιβλίον μας 
ζη τη θή  μή ύπερβαίνον τάς Δρ.— Φρ. ίο  διά κάθε νέαν 
εγγραφήν.

Κ άθε συνδρομητής μας έχει βεβαίως ένα σιενόν φί
λον ή  συγγενή φιλαναγνώστην, ή  διατεθειμένον όπωσ- 
δήποτε νά υποστήριξή τό  έργον Ινός περιοδικού. 
Αύτόν τόν φίλον ή  συγγενή δς θελήση νά τόνΙγγράψ η 
είς τά  «Ι7ανβ<θι}ναια». "Ο ,τι ξητούμεν άπό τούς συν- 
δρομητάς μας είναι έλάχιστον διά  κάθε έναν χωριστά· 
Μ Ε Γ ΙΣ Τ Η  όμ ω ς θ ά  ήναι ή Ικ τού συνόλου ενίσχυσις 
τών «ΙΤαναύηναίων».

Τ ά  βιβλία τά  όποια προσφέρομεν θέν είναι άιιοιβή 
ύπηρεσίας. θ ά  ήναι ένθύμιον μιας στενωτέρας σχεσεως, 
πού θ ά  σύνδεση τούς συνδρομητάς μας με τό περιοδι
κόν τ ό  όποΧον έξέλεξαν ώ ς  πνευματικόν τω ν  σύντροφον.

Γ . Μαυρογιάννης :

ε  Ε  I  Ρ  Α  Λ ’

Σπϋρος Μελάς : 
Ά ν τ . Μηλιαράκης :

Κίμων Μ ιχαηλίδης : 
Π αύλος Ν ιρβάνας:

Η Λ ΙΕΤΘ ΊΝ ΣΙΣ

X . Ά ν ν ιν ο ς  : Έ δ ώ  κ° έκεΧ.
Δ . Βικέλας : Λουκής Λάρας, διήγημα-
Ν. Έ πισκοπόπουλος : . "Ερημες ψυχές, δράμα- 
Δ . Γ ρ . Καμπούρογλους : M ém oires du Prince N.Ypsi- 

lanti.
Κ. Μ. Κωνσταντόπουλος: ‘Ιστορία  τής βυζαντ. τέχνης. 
Σπ . Λ οβέρδος: Ή  Α γ ία  Πόλις.
Μ . Μ αλακάσης : Ή  Κ υρά τού Πύργου, δράμα.

Βυζαντ. τέχνη καί καλλιτέ- 
χνάι.

Ό  Γυιός τού "Ισκιου, δράμα. 
Γ εω γραφ ία  πολιτική νέα καί 
άρχαία Ά ργολ ίδος  καί Κ ο
ρινθίας.

Ό ιιο ία  Κεφαλληνίας.
Σ αν  Ζ ω ή  καί σάν Παραμύθι. 
Γλωσσική αύτοβιογραφία. 
Ά ρχιτέκτων Μ άρθας, δράμα. 
Τέχνη καί Φρενοπάθεια. 
Π αγά Λαλέουσα, ποιήματα. 

"Ο σκαρ Ο ύάϊλδ: Σαλώ μη , δράμα.
Σπυρίδων Π αγανέλης: Π έραν τού Ίσθμδύ , Ε ντυπώ

σεις.
Π άρεργα  Φύλλα.

Κ ωστή ς Π αλαμάς : "Υ μνος εις τή ν .Ά θη νάν .
Κ. Π απαρρηγόπουλος: ‘ Ιστορικά! πραγματειαι.
Κ ώ στας Π α ρ ορ ίτη ς: Ά π ό  τή Ζ ω ή  τού Δειλινού,

διηγήματα.
I. Π ολέμης : Ε ξω τικ ά , ποιήματα.
I. Π ολυλδς : Ή  Φιλολογική μας Γ λώ σσα .
I’ . Στρατήνης : Τραγούδια τού Σπιτιού.
Ά ν δρέα ς Σ υ γ γ ρ ός: Α πομνημονεύματα τόμ ος Α'.

Β'.
Λ εύκωμα «Π αναθηναίων». '
Πανηγυρικόν τεύχος « Ε σ τ ία ς » : Ό λυμπ. ’Αγώνες 1896. 
Σπαρτιατικόν Ή μ ερ ολ  : "Ε τος ιροό.

» 1907-

Σ  Ε  1 Ρ  Α  Β '

Δ. Β ικέλας: Λ ουκήςΛ άραςέκδ.πολυτελής.
Γ ρηγόριος Ξ ενόπουλος: Μ αργαρίτα Στέφα.

Διηγήματα Σ ειρά  Α ’ .
» Β'.
» Γ '.

Τ όμ οι τώ ν  «Π αναθηναίων» χαρτόδετοι ι°ί, 2«?, 30Ç, 
4°«, 6°«, 7°5· So«, 9°ί, ϊ ΐ ° ή  12°^·


