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Ο μορφωμένος ξένος που φθάνει είς την 
Κων/πολιν, οϊαςδήποτε έθνικότητος καί δν 

ήναι, θά έχη πάντοτε ύπ’  ό'ψει του ν’  άφιερώση 
μίαν ήμέραν πρός έπίσκεψιν των Πατριαρχείων. 
Πολύ περισσότερον 6 "Ελλην διά τον οποίον τό 
Φανάρι είναι 0 μαγνήτης πού σύρει τήν σκέψιν 
καί τήν ψυχήν του. Τόν συνδέουν τόσα συμφέ
ροντα εθνικά, καί είς τόν νούν του βομβούν 
τόσαι δναμνήσεις. Κάτι άπό τήν παλαιάν ζωήν 
καί άκόμη περισσότερον κάτι άπό τήν νέαν, τήν 
γεμάτην άπό μόχθους, όνειρα καί πόθους, έχει 
νά Ιδη κανείς μέσα είς τα ξύλινα έκεϊνα οίκή- 
ματα πού συμφύρονται τόσαι καλογηρικαί άντι- 
ζηλίαι, πού συντρίβονται τόσαι επιθέσεις τών 
ξένων καί τών ίδικών μας, καί πού δέσμια μέ
νουν επάνω των τα βλέμματα τής Ευρώπης καί 
τού Ελληνισμού.

"Οταν έφθασα είς τήν Βασιλεύουσαν, ή πρώτη 
μου φροντίς ήτο νά Ιπισκεφθώ τήν 'Αγίαν Σ ο 
φίαν. Τά βλέμματά μου κατόπιν έστράφησαν 
πρός τόν γοητευτικόν Κεράτιον. "Ενα βαποράκι 
μέ απέθεσεν είς τό Φανάρι πού τό φιλούν μέ 
θελκτικήν νωχέλειαν τ’  άκύμαντα νερά. "Επειτα 
άπό τό πολυτάραχον Σταυροδρόμι, τόν Γαλατάν 
καί τήν Πόλην, τό Φανάρι βυθισμένου είς μίαν 
γοητευτικήν σιωπήν μοΰ έκαμε τήν έντύπωσιν 
πού ήσθάνθην δταν έξήλθον εις τήν Όξφόρδην. 
Βεβαίως δέν έχει τούς πλουσίους κήπους της 
αγγλικής πανεπιστημιακής πόλεως. άλλ’  οί δρό
μοι. του είνε καθαροί, χωρίς λάσπες καί σκυλιά. 
Οί άνθρωποι δέν συνωστίζονται εκεί καί αί 
άπόψεις του είνε γεμάτες άπό ποίησιν καί γρα
φικότητα. "Ενας τέτοιος δρόμος καθάριος καί 
ήσυχος οδηγεί άπό τήν άποβάθραν είς τά Π α
τριαρχεία.

’Ασφαλώς δέν είμαι Ιξ Ικείνων πού ευκόλως 
συγκινούνται. Είτε έξ ιδιοσυγκρασίας, εϊτε διότι 
δεν διέρχομαι τά χρόνια τής πρώτης νεότητος, 
βλέπω μέ κάποιαν άπάθειαν, όχι άμέριστον ειρω

νείας, τά πρόσωπα καί τά πράγματα πού περνούν 
ένώπιόν μου. Ά λλ ’  δταν είσήλθα είς τόν περίβο
λον τών Πατριαρχείων, εξομολογούμαι ταπεινό
τατα, δτι εγώ ό ευλαβής ειδωλολάτρης πού, δι’έ'να 
στίχον τού Σοφοκλέούς, θ ά  έθαπτα είς τά βάθη 
τού ωκεανού δλα τά έργα τών Πατέρων τής Ε κ 
κλησίας, ήσθάνθην τό κεφάλι μου νά γέρνη υπό 
τό βάρος μιας υπέροχου πνευματικής καί κοσμι
κής ζωής. .

"Ενας πατριωτικώτατος νέος ό κ. Γεώργιος Λ. 
Ζαρίφης είχε τήν ευγένειαν νά μέ παρουσιάση 
είς τήν Α. Παναγιότητα ’ Ιωακείμ τόν Γ '. Ό  διέ- 
πων σήμερον τάς τύχας τής Εκκλησίας καί τού 
Γένους δέν είνε κοινός άνθρωπος. Μάλλον υψη
λού άναστήματος, εύσωμος καί μέ ωραία χαρα
κτηριστικά άπό τής πρώτης στιγμής προσελκύει 
τόν σεβασμόν τού επισκέπτου, δχι μόνον διά τό 
υψηλόν του ίιπούργημα ή τήν μεγαλοπρέπειαν 
τής παραστάσεως, άλλά διά τήν προσήνειαν τού 
ήθους καί τήν δύναμιν τού νοΰ ή  οποία τόσον 
βαθειά είκονίζεται εις τό αύστηρώς γλυκύ πρό- 
σωπόν του.

’Ενθυμούμαι δτι άπό παιδάκι είχα ονειροπο- 
λήση αυτήν τήν γνωριμίαν. Διάφορα περιοδικά 
καί εφημερίδες πού περιέγραφον τήν ζωήν καί 
τήν έθνικήν εργασίαν τού άκοιμήΐου φρουρού 
τού Γένους καί ώς Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης 
καί ώς Πατριάρχου καί ώςέρημίτου είςτό Ά γιον  
Ό ρ ο ς  διά νά. έπανέλθη μετά πολυετή άπομά- 
κρυνσιν τροπαιοΰχος καί πάλιν είς τό Φανάρι, 
είχαν όμιλήσει πολύ δυνατά είς τήν ψυχήν μου. 
Ό μολογώ δτι τώρα πού εγνώρισα !κ τού πλη
σίον τήν Α. Παναγιότητα δέν μετανοώ διά τόν 
πρός Αυτήν θαυμασμόν μου. Είμπορώ μάλιστα 
νά σάς εΐπω δτι είμαι άπολύτως πεπεισμένος δτι 
έξ δλων τών Ιεραρχών, πού περικυκλώνουν ζηλο- 
τύπως τό Φανάρι καί έποφθαλμιοΰν τόν Πατριαρ
χικόν Θρόνον, είνε δ μόνος είς τόν όποιον τό
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Γένος δύναται μέ πεποίθησιν νά ¿μπιστεύεται την 
δεξιάν ύποστήριξιν τών συμφερόντων του.

Καί αύτό δεν ιό  λέγω άπλώς και ώς έτυχεν 
ούτε διά νά υποβιβάσω την αξίαν άλλων ίεραρ- 
χών. Τό στηρίζω είς κάποιαν παρατήρησιν πού 
μοΰ εδωκεν ή συνομιλία μου μέ τόν Ιωακείμ 
τόν Γ '  καί τήν όποιαν ίσως δέν έκαμαν ούτε οί 
λυσσώδεις Ιχθροί του, ούτε οί πλέον άφωσιωμέ- 
νοι φίλοι του. Ό  Πατριάρχης κατέχεται βατθύ- 
τατα άπό τό θρησκευτικόν πνεύμα. ’Όχι από τό 
δόγμα, άλλ’ άπό τό πνεύμα. Εΐνε δέ γνωστόν 
ποιον σπουδαιότατον πολιτικόν πρόσωπον διε- 
δραμάτισε τό θρησκευτικόν πνεύμα εις τήν υπαρ- 
ξιν τών λαών, διότι τούτο ύπήρξεν ό μόνος ίκα- 
νός φορεύς νά δράση έπιτυχώς καί άστραπιαίως 
επί τού χαρακτήρος τού ανθρώπου. Τώρα ίσως 
ή Α. Παναγιότης είς τά βάθη τής συνειδήσεώς 
της νά σκέπτεται, δπως έγώ, δτι οί θεοί δεν 
είνε άθάνατοι. Τό θρησκευτικόν πνεύμα δμως, 
αύτό καθ’  εαυτό, είνε αιώνιον.

* * *

Ό  Πατριάρχης, μετά τήν πρώτην έπίσκεψίν 
μου, είχε τήν εύμένειαν νά μέ δεχθή έπανειλημ- 
μένως. ’Έτρεχα πλησίον του δπως ή μέλισσα είς 
τά άνθη. 'Η  διάνοιά του πού είνε τόσον ισχυρά 
μέ ήχμαλώτιζε καί μέ συγκινοΰσε. Δέν γνωρίζω 
αν ή Παναγιότης του άνέγνωσε ποτέ τήν φιλο
σοφίαν τού Νίτσε. Ή  συνομιλία του δμως είνε 
Νιτσαϊκή. Ή  σκέψις του επίσης, Όμιλεϊ ήρεμα 
καί ευγενικά, άλλά κάθε λόγ.ος του είνε ένας συλ
λογισμός τετραγωνικός. Έ κ  τών συνομιλιών μας 
άντελήφθην δτι δέν κατέγινε πολύ μέ τά διά
φορα φιλοσοφικά συστήματα, έχει δμως μέσα του 
έμφυτον τήν φιλοσοφίαν τής πείρας. "Ηντλησεν 
άπό τήν φύσιν, τήν κοινωνίαν καί τήν ζωήν δ,τι 
ένας νούς υπέροχος δύναται ν’  άντληση. Διά νά 
όσφρανθή τόν τριγύρω του κόσμον, δπως λέγει ό 
γερμανός φιλόσοφος, δέν έχει μόνον τήν μύτην 
του, άλλά τά μάτια του διά νά βλέπη καί τ ’ αύτιά 
του διά ν’ άκούη καί μαντεύη κατόπιν, πού οδη
γεί δλη αυτή ή σύγχρονος πολιτική ακαταστασία.

Καί τό μεγαλειον τού ’Ιωακείμ τού Γ '  έγκει
ται άκριβώς είς τό δτι άντελήφθη πολύ ενωρίς 
τάς σκέψεις τής συγχρόνου ευρωπαϊκής πολιτι
κής πού δέν ξεχωρίζει τόν χριστιανισμόν άπό 
τόν έλληνισμόν. Καί δντως, είς τήν ’Ανατολήν ό 
χριστιανισμός είνε μία άπό τάς πολλαπλός Ιχδη.- 
λώσεις τής Ιλληνικής μεγαλοφυΐας. Ή  πίστις, 
δπως τήν ήθελεν είς τά πρώτα του χρόνια ό  χρι
στιανισμός καί δπως συχνά τήν Ιπραγματοποί- 
ησε, δέν είμπορεΐ νά ύφίσταται σήμερα χωρι
σμένη άπό τόν ελληνισμόν. Ό  άσκητισμός καί 
τά χρόνια πού ή ’Εκκλησία χτυπούσε μέ τόσην 
δρμήν τήν θρησκείαν τού ωραίου, χάριν τού 
άγαθού μόνον, ανήκουν εις τό παρελθόν, καί.οί 
σημερινοί άντιπρόσωποι τής ’Εκκλησίας δέν

λησμονούν δτι είνε άπόγονοι μιας μεγάλης καί 
ευγενικής φυλής. ’Έπειτα ή πίστις των προς τήν 
θεότητα τού ’ Ιησού δέν άπέκλεισεν άπό τήν 
διάνοιαν των τήν γνώσιν, δτι ή ένσάρκωσις τού 
λόγου είνε θεωρία καθαρώς ελληνική καί επο
μένως κάτι πολύ άπό τό ίδικόν μας πνεύμα καί 
τήν ίδικήν μας ψυχήν ύπάρχει μέσα είς τήν 
θρησκείαν τού Ναζωραίου. "Ενεκα τούτου υπο
θέτω καί οί σημερινοί "Ελληνες Τεράρχαι τής 
’Ορθοδοξίας, μεταξύ τών όποιων πρωτεύει ό 
’Ιωακείμ' ό Γ ',  άτενίζουν πρός τό ώραΐον, δπως 
ήτένιζον πρός τό άγαθόν τό πάλαι, δηλαδή ώς 
«δπόσχεσιν ψυχικής ευδαιμονίας».

* * *

Έ φ ’  δσον μελετούσα τήν φυσιογνωμίαν τής 
Α. Παναγιότητος καί ανέλυα μέσα εις τήν σκέ- 
ψιν μου τήν περασμένην καί τήν τωρινήν ζωήν 
της, Ιπί τοσούτον μοΰ ήρχετο είς τήν μνήμην ή 
ένδοξος ίστορία τού βασιλέως Βισβαμήτρα, ό 
όποιος ήντλησεν άπό τάς κακουχίας πού επέ- 
βαλεν είς τόν Ιαυτόν του Ιπί χίλια έτη, ένα 
αίσθημα αύτοδυνάμεως, μίαν πίστιν είς ιό  έγώ 
του, τέτοια, ώστε έπεχείρησε νά άνοικοδομήση 
ένα «νέον ουρανόν».

"Ενα τέτοιον ουρανόν ¿δημιούργησε δ ’Ιω α 
κείμ ό Γ ' διά τής άπομονώσεώςτου. είς τό "Αγιον 
"Ορος, όχι διά νά βυθισθή είς τόν άσκηιισμόν, 
που όδηγεΐ εις τήν εκμηδένισιν, άλλά πρός τά 
μεγάλα ιδεώδη τον  Γένους. Τά Ιδανικά αυτά τού 
έγαλούχησαν τήν ψυχήν καί τού ¿λίκνισαν τήν 
σκέψιΐ'. Καί έστράφη έκτοτε, δπως στρέφεται καί 
σήμερον άκόμη, ένανιίον εκείνων πού επιβου
λεύονται αύιά τά ιδανικά, καί άνιιδρρ μέ τήν 
ορμήν καί τήν δύναμιν τού νοΰ είς τήν κάθοδον 
τών νέων Σταυροφόρων τών οποίων πολλάκις 
παραλύει τάς κινήσεις.

Είς τόν μεσαιώνα μία ελπίς άπατηλή εΐχεν όδη- 
γήσει τούς Σταυροφόρους πρός τήν Άνοτολήν 
διά τήν κατάκτησιν ενός τάφου. Σήμερον πάλιν 
ή αυτή άπατηλή ελπίς όδηγεΐ τήν ευρωπαϊκήν 
διπλωματίαν πρός τήν ’Ανατολήν, δχι πλέον διά 
τήν κατάκτησιν ένός τάφου, άλλ’  ένό.ς ολοκλήρου 
λαού., Ά ν  στηρίζεται είς τήν αλήθειαν ή είς τό 
ψεύδος, αυτό τής είνε άδιάφορον. Έ ν  τούτοις 
ούτην τήν φοράν οί νέοι Σταυροφόροι τής Δύ- 
σεως καί τού Βορρά ευρίσκουν τό δόντι τού 
Ελληνισμού περισσότερον τροχισμένον καί πλέον 
επιτήδειον είς τό δάγκαμα καί τού ισχυρότερου 
έπιδρομέως. Μοΰ φαίνεται δτι ένα τέτοιο δόντι 
έχει ό  ’ Ιωακείμ ό Γ ',  ό όποιος γνωρίζει τόσον 
βαθειά δτι ή ζωή εΐνε ένας άδιάκοπος άγων καί 
δτι διά νά μεγαλουργήση κανείς πρέπει ύπεραν- 
θρώπως νά έργασθή.

■ *  *  *

Ή  φιλεργία τού Πατριάρχου υποθέτω δτι είνε 
ένα άπό τά σύμβολα τής πίστεώς του. Είς τήν
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εργασίαν του είνε τόσον μεθοδικός δσον καί άκού» 
ραστος. Προικισμένος άπό τήν φύσιν μέ μνήμην 
ίσχυράν καί βαθείαν δξύνοιαν βυθίζεται είς τάς 
ώρας της άνεσεως του είς ποικίλας μελετάς. Τήν 
πνευματικήν κίνησιν τού Γένους τήν παρακο
λουθεί μέ ζηλευτόν ένδιαφερον, Οί γλωσσολογι- 
ποί άγώνες ωσαύτως δέν τόν άφίνουν άδιάφορον. 
Τήν απλήν γλώσσαν φαίνεται δτι τήν συμπαθεί 
καί τήν προτιμά. Α ί σκέψεις του Ιπί τού ζητή
ματος τούτου μοΰ ήρεσαν. Δέν ωμίλει ουτε δπως 
δ  κ. Μιστριώτης, ούτε δπως ό κ. Ψυχάρης. Ώ μί- 
λει ώς αν ήτο ένας μεγάλος λογοτέχνης πού θέλει 
τήν γλώσσαν δργανον ζωντανόν πρός άπεικόνι- 
σιν τών διανοημάτων. Ή  κομψή φράσις τόν 
γοητεύει, άρκεΐ νά είνε σφιχτοδεμένη μέ τήν 
ούσίαν. Πιστεύει δτι μέ τόν καιρόν θά έξέλθω- 
μεν άπό αύτό τό γλωσσικόν χάος πού μάς ¿βύ
θισαν οί όπαδοί τής ύπερκαθαρευούσης άφ ’  ένός 
καί άφ ’ έτέρου οί οπαδοί τού κ. Ψυχάρη. Καί 
δέν ήτο δυνατόν νά σκέπτεται διαφορετικά ένας 
άνθρωπος πού αίσθάνεται τόσον βαθειά τό 
ώραΐον. Διαισθάνεται δτι άπό τά όμιλούμενα 
γλωσσικά Ιδιώματα —  αν είνε ιδιώματα, διότι 
θεωρεί τήν γλώσσαν ώς μίαν καί Ινιαίαν —  θά 
έπικρατήση έκεΐνο πού έχει ζωήν, αλήθειαν καί 
εύμορφιά καί δέν εΐνε κατασκεύασμα ένός μόνον 
ανθρώπου.

Μέ τοιαύτας σκέψεις ώπλισμένος καί μέ τόσον 
πολύ τό αίσθημα τής καλαισθησίας άνεπτυγμέ- 
νον, είμαι πλέον ή βέβαιος δτι, θά  είρωνεύεται 
δλους τούς όπισθοδρομικούς διδασκάλους πού τόν 
πλησιάζουν, καί οί όποιοι χάριν τών τύπων 
παραβλέπουν τήν ούσίαν. Ζήσας όλόκληρα έτη 
μακράν τού κόσμου επάνω είς ένα ώραΐον βρά
χον, έπεκοινώνησε περισσότερον τών άλλων μέ 
τήν γόησσαν φύσιν. Τά μυστικά της φαίνεται 
δτι κατώρθωσε νά τά έννοήση, διότι καί αυτή θά 
τού ώμίλησεν είς τήν ψυχήν του μέ τά κελαδή
ματα τών πουλιών καί μέ τά ψιθυρίσματα τών 
φύλλων δλαςτάς μυστηριώδεις σκέψεις της. "Οπως 
ό άγιος Ίλαρίων άπέναντι τού πανοράματος τής 
φύσεως, ποιος είξεύρει, δν καί αύτός δέν έμει- 
νεν ολοκλήρους ώρας μέ τά χέρια σταυρωμένα 
ώς είς μυστικήν δέησιν καί δν τά χείλη του δέν 
¿ψιθύρισαν τούς στίχους τού Σοφοκλέους

« Ό ρ ώ  γάρ  ή μ δς ούδέν δντας άλλο «λήν 
είδωλ’, όσοΐπερ ξώ μεν ή κουφήν σκιάν».

Είς τάς συνομιλίας του αύτάς μέ τήν πάγκα- 
λον φύσιν τής όποιας τό βασίλειον Ικτείνεται 
ένώπιόν μας μέ τόσην μεγαλοπρέπειαν, ούδεμία 
αμφιβολία δτι θά ¿δοκίμασε τόν μυστηριώδη 
εκείνον τρόμον πού αισθάνεται κάθε σκεπτόμε- 
νος καί μεγαλόφρων άνθρωπρς πού βλέπει τά 
συμφέροντα καί τά καθήκοντα τής μηδαμινής, 
τής εφήμερου ύπάρξεώς του, νά λαμβάνουν τήν 
μορφήν ενός παραδόξου μεγαλείου. Καί θά 
έθεσε τότε είς τόν εαυτόν του τό ¿ρώτημα πού

είχε θέσει ό Καρλάϊλ. «Έξερχόμεθα άπό τό μέγα 
Κενόν καί οπως μία θύελλα περνούμεν εμπρός 
άπό τήν Γην διά νά είσέλθωμεν καί πάλιν είς 
τό μέγα Κενόν. Άλλά, ώ  βαθύτατοι ούρανοίί 
πόθεν ερχόμεθα καί πού πηγαίνομεν; Ό  νούς 
δεν γνωρίζει τίποτε, ή πίστις ωσαύτως, έκτος 
τού δτι άπό τό ένα μυστήριον βυθιζόμεθα είς τό 
άλλο». Έ ν  τούτοις ή πίστις πού μάς πραΰνει τήν 
ψυχήν, μάς άπαλλάσσει. άπό τόσας θλίψεις, μάς 
εξασφαλίζει τήν πλήρη κατοχήν τού Ιαυτοΰ μας 
καί μάς δίδει ένα έδαφος σκέψεως καί Ινεργη- 
τικότητος βασίμου, είναι ζωγραφισμένη εις τό 
πλατύ μέτωπόν του. Ό  ’Ιωακείμ ό Γ ',  δν δέν μέ 
άπατρ ή άντίληψίς μου, πιστεύει είς τόν Θεόν καί 
εις τόν Ιαυτόν του.

* * *
"Οταν έπί πολύ συναναστροφή κανείς τόν 

Οικουμενικόν Πατριάρχην, βλέπει ότι όπισθεν 
τής εμφύτου προσήνειας, ένας σίδηρους χαρα- 
κτήρ διανοίγεται τόσον αρμονικά συνηρμοσμέ- 
νος μέ τήν ευθυκρισίαν καί τήν εύστροφίαν τού 
πνεύματος. Χωρίς καλογηρικάς άντιζηλίας— πιθα
νόν νά έχη τοιαύτας καί νά γνωρίζη νά τάς άπο- 
κρύπτη— χωρίς σχολαστικισμούς ό νους του είναι 
ανοικτός πρός δλους τούς δρίζοντας τής σκέψεως. 
Ά ν  τά πράγματα ενίοτε τόν άναγκάζουν νά ύπο- 
κύπτη είς μερικούς τύπους, τό κάμνει διότι ήξεύ- 
ρει τήν ματαιότητα τών τύπων καί συγχρόνως 
τήν δύναμιν αυτών. Καί πρέπει νά είναι κανείς 
πολύ Ισχυρός τόν νούν καί τήν ψυχήν διά νά 
γνωρίζη τούτο.Καί έπειδή αύτός είναι πολύ Ισχυ
ρός απαιτεί δλα τριγύρω του, πρόσωπα καί πράγ
ματα, νά είναι Ισχυρά. Δέν άγαπφ μεθ’ δλην τήν 
αγαθότητά του, τούς άνισχύρους χαρακτήρας. 
Είξεύρει δπως ό  Ζαρατούστρας δτι οί άσθενικοί 
τόν χαρακτήρα άνθρωποι είνε ό μεγαλύτερος 
κίνδυνος διά τούς ύγειεΐς καί τούς ρωμαλέους. 
Τήν ζωήν δέν τήν υπονομεύουν τά τυχόν σφάλ
ματα τών δυνατών άλλ’ οί νικημένοι άπό τόν 
αγώνα τής ζωής, οίοςδήποτε καί αν είναι αύτός 
ό άγών, έμπορικός ή πνευματικός, εθνικός ή επι
στημονικός.

Καί μέ αυτήν τήν άρχήν πού θαρρεί κανείς 
δτι έχει έξέλθει άπό τήν φιλοσοφίαν τού θετικι
σμού, κρίνει εχθρούς καί φίλους. Δέν κύπτει πρό 
τού έχθροΰ του δταν ούτος είναι ισχυρός, ούτε τόν 
κατηγορεί κρυφίως. "Οχι. Προσπαθεί νά τόν 
νικήση. Μέ τό κεφάλι υψηλά άντιμετωπίζει κάθε 
κίνδυνον, καί δν ενίοτε ύποχωρή, τό κάμνει διά 
νάέπανέλθη όρμητικώτερος. Είνε ή τακτική τής 
πολιτικής του αυτή πού ποτέ δέν άποτυγχάνει, 
μολονότι οί αντίζηλοί του τόν επικρίνουν δριμύ- 
τατα, δπως επικρίνουν κάθε Ισχυρόν, διά τόν 
τρόπον τής Πατριαρχικής του δράσεως.

Ό μ ω ς  δέν γνωρίζω αν οί έπικριταί του έχουν 
δίκαιον. Τά έργα τών μεγάλων πολιτικών δπως 
εΐνε ό ’ Ιωακείμ ό Γ '  υποθέτω δτι δέν είνε καί
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τόσον ευκολον νά κριθοΰν Από ¿κείνους πού έχουν 
συμφέρον νά παρεξηγούν κάθε διάβημά του και 
κάθε του πράξιν. "Αν τά έβλεπαν δπως ήμεϊς, 
ολίγον άπό μακράν καί με τον φακόν τής άμε- 
ροληψίας, χωρίς φανατισμόν καί κομματισμούς, 
δεν θά  ήρνοΰντο τήν δύναμιν καί την λεπτότητα 
μέ τήν όποιαν πολιτεύεται.

“Ηκουσα είς τήν Κων/πολιν οί άντίπαλοί του 
νά του άρνοΰνται κάθε πατριωτισμόν. Έχαμο- 
γέλασα είς τό άκουσμα μιας τέτοιας βλασφημίας. 
Έσκέφθην άμέσιος τά καλογηρικά πάθη καί 
ένθυμήθην τά λόγια ενός πολύ πεπαιδευμένου 
Ιεράρχου πού μοΰ Ιψιθύριζεν είς τό αυτί «δτι. 
πρεπει νά δύσπιστή κανείς πρός τά φαρδομά

νικα καί δταν ακόμη λέγουν τήν άλήθεια». Ό  
Ιωακείμ δ Γ '  είνε πατριώτης άλλ’ είνε καί 
Οικουμενικός Πατριάρχης. Είνε Ιλληνικώτατος 
αλλά συγχρόνως είναι καί ηγέτης τής Μ. Ε κ 
κλησίας είς τήν δμορον Ιπικράτειαν. "Ολαι δέ 
αύταί αί Ιδιότητες πρέπει νά είναι εΐς αρμονίαν 
διά νά άποτελοΰν τον έκκλησιαστικόν βράχον 
επάνω είς τόν όποιον νά θραύωνται αί τρικυ- 
μίαι τής πολιτικής. Υ π οθέτω  δτι δ ’ Ιωακείμ δ 
Γ '  είναι δ ποθητός αύτός βράχος τής Εκκλησίας 
καί δεν θά λησμονήσω ποτέ δτι δσάκις συνωμί- 
λησα μαζί του, άπήλθα κατόπιν μέ τήν ψυχήν 
έλαφροτέραν καί τό δνειρον του Ελληνισμού 
μέσα μου περισσότερον ισχυρόν καί φωτεινόν.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Ζ Η Ϊ 0 Υ Ν Ι Λ Τ Η 2

Ν Ε Α  Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α

X Ο Ο Ν Ε Ι Ρ Ο

Κ α ι το  θ υ μ ο ύ μ α ι τ ’  όνειρο και θ ά  το  λ έγω  ακόμα  
ώ σ ό το ν  θ ’ α π οκ οιμ η θ ώ  σ τη ν  κλίνη τη  στερνή  

και τό  κλειστό μ ο υ  στόμα  
δεν θ ά χ η  πειά φωνή.

Σ ’  ένα  παλάτι όλόλαμπο, π ο ύ  ή  φ αντασία  τό  πλάττει 
και π ο ύ  ξεφ εύγε ι β ιαστικά  τό  ν ο ν  τό ν  πλέον γ ο ρ γ ό , 

σέ τέτοιο  ένα  παλάτι 
ευρ έθη κ α  κ έγώ .

Δ εν  ξέρ ω  ά ν  ή μ ο υ ν  μ ονα χ ός  —  κανείς δέν  θ ά  πιστέψη  
μ ή τε  θ ά  νοκόση  ξάστερα  τά  λόγια  μ ο υ  κ άνεις  —  

έβλεπα με τή  σκέψι 
τή ν  δψ ι μ ια ς φωνής.

Κ ι άλλαζε ή  δψ ι κι άλλαζε, δπ ω ς  ν ’  άλλάζη ξέρει 
φ ω νή  τεχνήτρα  π ο ύ  κυλφ σε τρ α γο υ δ ιο ύ  σκοπό, 

κ ’ έκ ρά τα γε σ το  χέρι 
λα γή νι ά ργυρω π ό .

Κ ι ’  άπ ’  τό  λα γή νι έζή τη σα  νά  π ιω  κρασί, κ ’  εκείνη  
τό  σήκωσε, τ ’  άνάστρεψ ε μ έ  κ ίνημα τρανό  

κ ’  ευρέθη  τό  λαγήνι 
π ώ ς ή τα ν  άδειανό.

Κ ’  ¿τρ ά β η ξε  ά π ’  τή ζώ νη  τη ς  ο λ ό χ ρ υ σ η ' μ αχάΐρα  
καί τή ν  καρδιά  μ ο υ  έπέρασε —  ώ ίμ έ καρδιά  φ τω χ ή !  —  

κ ’  α ίμα  ετ ινά χ θ η  ώ ς  πέρα  
μ έ σ φ ύρ ιγμ α  τραχύ.

Κ α ί τό  λα γή νι έγέμ ισε και μ ο νδ ινε  νά  πίνω , 
κ ’ έπ ινα  τότε  απ α νω τά  μ ε  δίψ α περισσή  

κ ’ ¿μ έθ υσα  μ ’  ¿κείνο 
τό  φ λογερό  κρασί.

Κ α ί τό  τρ α γούδ ι άρχίνησα  καί τρα γουδούσ α , ώ σότου  
π ριν  νά  σ ύνα ξη  τ ’ ά στρα  τη ς  ή νύκ τα  ή  σκοτεινή, 

το ύ  π ετεινού  το ύ  π ρ ώ το ν  
μ ’  ¿ξύ π νη σ ε  ή φ ω νή .

Κ α ί τ ’  ό νε ιρ ό  μ ο υ  άλήθεψ ε. Π ίν ω  α π ό  τότε, π ίνω  
τή ς  π ληγω μ έΐ’η ς  μ ο υ  καρδιάς τό  α ίμα  π ο ύ  στά ζει εδώ  

κι όλημερίς μ ’ εκείνο 
¡.ιεθώντας, τρ α γουδώ .

X  Ο  7* X  I

’Ά τ ι  γ ο ρ γ ό  κι α κ ούραστο , τ ί  π α ς τ ό ν  καβαλάρη  
στά  μ ο νο π ά τια ;  ¿χ άθη κ αν ο ί σ τρά τες  ο ί  π λ α τειές ; 
σύννεφ α  μ α ύρα  καί π υκ νά  σκ επ ά ζουν  τό  φ εγγά ρ ι  
κι δ  δ ρ ό μ ο ς  σου  εΐν άδιάβατος, γ εμ ά τος  ρεματιές.

Κ ι  ά ν  ξεγλ νσ τρ ή σ η ς  σ τ ’  ά φ εγγα  μ έσ ’  σ τ ’  ά γρ ια  ριζολίθια  
καί τό ν  ξαπ λώ σης σ το ύ ς  κ ρεμ νούς  καί σ τή ν  κακοτοπιά, 
π οιος  θ ά  β ρ εθ ή  π ο νό ψ υχ ο ς  νά δώ ση  μ ιά  βοή θ εια  
και ποια  χεράκια  σπλαχνικά θ ά  τό ν  σηκ ώ σουν, π ο ιά ;

—  Σ ώ π α , διαβάτη  ταπεινέ, μ ικ ρόβουλε διαβάτη, 
ο ί πλατειές στράτες έγειναν γιά  τό ν  π ολ ύ  σω ρό, 
δ μ ω ς  ο ί  λίγοι, ο ί  διαλεκτοί, π α ίρ νο υ ν  τό  μ ονοπ άτι  
μ η δ ε  ψ η φ ούν  σ το  διάβα  τω ν  τ ’ ά γκ ά θ ι τό  ξερό.

Μ ά  κ ί  ά ν  τό ν  ρ ίξω  σ τούς  κ ρεμ νούς το ύ  δ ρ ό μ ο υ  α υ το ύ  π ο ύ  επήρα, 
δρνεια  θ ά  φ ά ν  τά σπλάχνα του , κοράκια  τό  κορμί.
Τέτοια είναι π άντα  εδώ  στή  γ ή  τώ ν  Π ρ ο μ η θ έ ω ν  ή  μοίρα, 
κ α ινούρ γ ιο ι δρόμ οι, απάτητοι, κρεμνίσματα, χαμοί.

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  ΙΙΟ Λ Ε Μ Η Σ



Ψ Ε Υ Τ Ι Κ Ο  Σ Τ Ε Φ Α Ν Ι

Φίλος των «Παναθηναίων» μας έστειλε τά δύο αύτά 
ανέκδοτα διηγήματα της 'Αλεξάνδρας ΠαπαΔοποϋλου. 
Οί άναγνώοται μας μέ χαράν βέβαια θά ξαναδιαβά
σουν έργα Ιδικά της- ”Ας ή ναι ή δημοσίευσις αυτή 
ευλαβές μνημόσυνου της εκλεκτής σννεργάτιδος και 
φίλης τού περιοδικού μας. 2 . τ. Δ.

ό δάσος γεμάτο μυστήριο και άρωμα.
Γύρω δλα πράσινα, πράσινα, πράσινα, καί 

δν ή κάθε φουντωτή πεύκη έχει τή χάρι της καί 
τη σκιά της, δλαις μαζί είναι τό δάσος τό σκιερό.

Μ ά ξεχωρίζει μια πευκη σεβάσμια, αψηλή, 
πειό φουντωτή άπ’  τής άλλαις, με χίλια Ανοι- 
χτόχρωμα βλασταράκια,. δλη ζωή, που καί μέσα 
στο δάσος έχείνη ξεχωρίζει καί τήν λέγουν: ή 
πεύχη. Πάμε στήν πειίκη. Καί ή άλλαις πεύκαις 
τήν κρυφοκαμαρώνουν, καί ή αύρα διαφορετικά 
σφυρίζει μέσα Απ’ τό βαθυπράσινο φύλλωμά της.

Μ ά σήμερα στήν κορφή τής πευκης, κάτι 
χρωματιστό πολύχρωμο ξαφνίζει.

Μή φόρεσε στεφάνι ή βασίλισσα τοΰ δάσους;
* * *

Κάτω στή ρίζα τής πευκης —  έπάνω στά ξερά 
βελονωτά φύλλα, πού σχημάτισαν στρώμα γύρω 
της γλυστερό καί απαλό—ένα παιδάκι έχει καρ-

Ξ Ε Ν Α Ί Σ

Ο Εύρος καί ό Νότος μάλωσαν. Τούς έβαζε δ 
Ζευς θαρρώ νά μαλώνουν γιά νά διασκε- 

δάζη, δταν ήταν εΙρήνη κάτω στή γή.
Μάλωσαν, αγρίεψαν, δοκίμασαν ακόμα μια 

φορά τή δύναμί τους τή θεϊκή, καί δταν είδαν 
πώς καί οί δυό είναι παντοδύναμοι, χαμογέλα
σαν —  ένοιωσαν οί ναΰται τό χαμόγελό τους—  
καί πέρασεν δ καθένας τον δρόμο του.

* * *

Στο δάσος τό παρθένο, τά δένδρα ήσυχα έγερ
ναν μέ άγάπη τά βαρειά κλαδιά τους τό ένα 
επάνω στο άλλο καί έπλεκαν πλεμάτι, πού δέν 
τό διαπεροΰσε τοΰ ήλιου άκτΐνα. ’Αδέλφια τά 
δένδρα, στήν Ιρημιά καί στή ξενητιά, κάθε κλα- 
δάκι τους φιλοξενούσε καί μιά αγάπης φωλιά 
καί πρωΐ βράδυ γλυκοκελαδοΰσαν τά πουλάκια.

Μά έξαφνα Ιξέσπασε σιό δάσος τοΰ Εύρου 
καί τού Νότου δ  πόλεμος.

Τά ήσυχα κλαδιά, τά φιλικά γερμένα, πού τά 
θαρρούσες σέ λήθαργο, ζωντάνεψαν, άγρίεψαν, 
θερίεψαν, καί εκατόγχειρο τό κάθε δένδρο, έπεφτε 
επάνω στο πλαγινό του, τό αγκάλιαζε γιά να τό

φωμένα τά δακρυσμένα μάτια του, έκεΐ στο πολύ
χρωμο στεφάνι τής πευκης.

Είναι, ξεύρετε, ό αετός του. "Αχ, πετοΰσε αερο
πόρος περήφανος, καί κουνώντας τήν ψεύτικη 
ούρά του έβλεπε τά πουλιά μέ καταφρόνεσι, μα 
έξαφνα έπεσε σάν άπόπληκτος μέσα στο διίσος, 
καί μπλέχθηκε στής πευκης τήν κορφή’ στής 
πευκης τής βασίλισσας, πού δέν έγειρε λίγο νά 
τό ξεφύγη. ^

Τό παιδάκι κλαίει στή $ίζα τής πεύκης άπα- 
ρηγόρητο.

Ή  άλλαις πεύκαις χοΰϊ χούϊ χούϊ σφυρίζουν 
περιπαικτικά.

Μά ή πεύκη αδικα τεντώνεται, άδικα λιγάει 
τό περήφανο κορμί, άργά είναι τώρα. “Επρεπε 
νά γείρη δταν τό αεράκι τής το έφερνε, αυτο το 
ψεύτικο στολίδι.

“Αδικα ντρέπεται ή ϊδια.
’Αεράκι, πού δέν ιό  ψήφισε, τό έ'μπλεξε στά 

κλαδιά της, καί τώρα χρειάζεται άγριοβόρρι, νά 
τήν σείση, νά τήν ξανασείση, νά τήν κλονίση 
Ανήμερα, ίσως νά τήν ξερριζώση, γιά νά τό 
ξεμπλέξη τό ψεύτικο στεφάνη πού άθελα φορέ
θηκε ή άληθινή βασίλισσα τού βουνού.

Ε Ν Ο Ι Α Ι Σ

ξερριζώση, έσπαναν τά κλαδιά, γκρεμνοΰσαν ή 
φωλιαίς τής άγάπης, έκλαιαν τά πουλάκια παρα
πονεμένα γιά τή φωλιά καί τά ανήλικα τους τά 
άφτερα.

Ή  γή κάτω γέμισε άπό φύλλα, ή έμορφαις 
κορφαίς φαλάκρωσαν, άγρια μουγκρίσματα άγρίε
ψαν τό δάσος.

Τά θεριά έφευγαν τρομαγμένα, καί τά δένδρα 
τά θεριεμένα, πειό θεριά άπ’  τά θεριά, έπεφταν 
μέ πειό πολλή λύσσα επάνω στούς προαιώνιους 
γείτονες καί ξεσποΰσαν καί έσπαναν καί ξέγδερ
ναν αλύπητα.

Δύο τριών δένδρων σείσθηκαν ή ρίζαις, καί 
έπεσαν κατάχαμα, μεγάλα μέ άγρια βροντή.

* * *

Καί έξαφνα στο χαμόγελο τών ανέμων, ησυ
χία... Τά κλαδιά σταμάτησαν τό καταστρεπτικό 
τους έργο, τά δένδρα τεντώθηκαν φαλακρά καί 
άσχημα, μόνο ένας’ Ιλαφρός τρόμος τά κλόνιζε 
άκόμα.

"Αν ή γή δέν ήταν σκεπασμένη άπό φύλλα, 
φωλιαίς, κλαδιά καί δένδρα μεγάλα, κανείς δέν
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θά έλεγε, πώς έγεινε τόσο μεγάλο κακό.. .  Τόσον 
αδελφωμένα έγερναν τό ένα έπάνω στό άλλο τά 
δένδρα, τής πληγωμέναις κορφαίς τους:

Τά θεριά ήλθαν πάλι, καί ρώτησε ένα λεοντάρι. 
—  Μαλώνομε αδέλφια καί μεΐς. . .  μ ά .. .  του

λάχιστον γιά τήν τροφ ή ... γιά τό ν ερ ό ... γιά 
τή ζωή μ α ς ... Τά δένδρα γιατί μαλόνοννε καί 
σκοτόνονιαι; . ,,

Κρίμα σ ’ αύτά τά καταπράσινα σκιερά στο
λίδια τού δάσους.. .  λύπη μέ πιάνει νά τά βλέπω 
πεθαμένα. . .

Καί μιά αλεπού είπε στό βασιλέα σεμνά 
σεμνά. . .

— Βασιλέα μου, κάθεσαι στό δάσος πάντα, μά 
Ιγώ ή σκλάβα σου ή ταπεινή κατεβαίνω καί κάτω 
στον κόσμο, καί ξέρω . , . ξέρω . . .  άπ’  τής συνή- 
θειαις τών ανθρώπων, πώς ή λύσσα είναι πιο 
άσβεστη, καί ή δρμή πιό μεγάλη, δταν πολεμάς 
γιά αιτία πού δέν ξέρεις... δταν άλλοι σέ βάλ
λουν νά πολεμήσης...

Τώρα στ’ άψηλά μάλωσαν ό Εύρος καί ό Νό
τος καί κανένα κακό δέν έπαθαν. . .  μά τό δάσος 
τό παρθένο, ιό καταφύγιό μας, παρ’  ολίγο νά 
ξερριζωθή σύσσωμο γιάξέναις ένοιαις...

—  ’Αλήθεια γιά ξέναις ένοιαις... είπαν τά 
θηρία μέ ά π ο ρ ία ...

Α Λ Κ 2Α Ν ΔΡ Α  ΙΙΛ Π Α & Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Π Ω Σ  Α Γ Α Π Ο Υ Ν  ΟΙ  Α Γ Γ Λ Ο Ι

έν έλησμονήθησαν Ιλπίζω τά περί τών θυγα
τέρων τοΰ Μαχρή, Μαριάννας, Αίκατερίνης 

καί Θηρεσίας (τής Κόρης τών ’ Αθηνών τοΰ Βύρω
νος) γραφέντα άλλοτε παρ’ ήιιών είς τά "Π ανα- 
θήναια» *. Είς τάς δλίγας εκείνος γραμμάς έκά- 
μαμεν λόγον καί διά τον άτυχή έρωτα τοΰ “Α γ
γλου 'Έ νρν Ονιττινχτον, ώ ς υπογράφεται οΰτος 
ελληνιστί, προς τήν πρωτότοκον Μαριάνναν (τήν 
Ντουντού) δ όποιος ερχόμενος νά τήν νυμφευθή, 
άφοΰ χάριν της ύπέστη τόσα βάσανα, έπνίγη 
κατά τον πλοΰν. Τότε έδημοσιεύσαμεν καί τρεις 
επιστολής του προς αυτήν απευθυνόμενος.

’Ή δη εύτυχησαντες ν’  άνεύρωμεν καί άλλας 
επιστολής, αϊτινες περιεσώθησαν παρά τή σεβα
στή καί ΰπερόχψ δεσποινίδι Καρολίνρ Μπλάκ, 
θυγατρί τής Θηρεσίας Μακρή, (τής Κόρης τών 
’Αθηνών), δημοσιεύομεν καί ταύτας μετ’  εύλό- 
γου χαράς.

Δ. ΓΡ . ΚΑΜ Π Ο ΥΡΟΓΛΟΥΣ

* * *  ̂ %
Είς την Κόριν&ον

Π έμπτη—Ν οεμβρίου δέν ήξεϋρω  τί ημέρα.

Ή λ θ α  ώς εδώ, ακριβή μου Μαριάνα, μέ καλήν 
τύχην, μά μέ κακόν κέφι. ’Έ λαβα μέ τήν πιοΰ 
μεγάλην εύχαρίστησιν, τό μήλον καί τό κομμάτι 
βασιλικού δπού μοΰ έστειλες μέ τόν Τάρταρι1 
είς τήν Λευσίναν, καί τώρα, διά άπόκρισιν, σάς 
στέλλα) ένα φύλλον άπό ταις μυρτιαίς τής Γόρ- 
θου 2. Δέν έχω καμμίαν εΐδησιν νά σοΰ γράψω, 
μόνον πώς άπέθανε ή κακομοίρη, ή Μαδάμα 
Σιμολέττη, είναι τώρα σαράντα ήμέραις, καί

* “Ιδε «Π αναθήναια» 3 °  Ν οεμβρίου ιροι. 
1 Ταχυδρόμον.
* Κορίνβου.

έτσι έχάσαμεν τήν τύχην μας. Εις τά Μέγαρα 
δέν μάς ήλθε ή Ουρανία, καί δέν έμάθαμεν 
τίποτες διά λόγου της, μά μοΰ φαίνεται πώς 

■ δλοι οί Μεγαραϊοι έτρελλαθήκανε μέ τή βίζιτα 
τών δύο Μαδάμων “Αττικών. Εΐδαμεν πολλαίς 
δμορφιαίς (δχι κοκκώναις, μά) θεωρίαις καί 
πολλά ώμορφα παλαιά, μά δέν είχανε νοστιμάδα 
είς τά μάτια μου. Τώρα ήξεύρω θά γελάσης μέ 
έμενα, μά τί νά κάμω δν δέν έχεις νησάφι. Τό 
ποδάρι μου καλά είναι, σάς χαιρετάει, μά τί σέ 
κόφτει διά εμένα. Έ γ ώ  σοΰ έκαμα νά πονή τό 
κεφάλι, μά ή άφεντιά σου μοΰ έκαμες νά πονή
^  κα<?δΐ« ’ Ό  Ο ν *  σου

Η. Ο. νΤ.

Εις Πάτρα Δεκεμβρίου 10♦ 1817

Τί νά σοΰ ειπώ, έδική μου Μαριάννιι, διά τήν 
εύχαρίστησιν μέ τήν όποιαν έλαβα τό Ακριβό 
σου γράμμα, διατί διαβάζοντας Ιθάρρεψα νά 
είμαι πάλιν στήν ’Αθήναν μας καί νά Ακούω 
πάλιν τήν γλυκήν σου φωνήν. Μόνο δέν έχεις 
δίκαιο, πουλάκι μου, νά μέ μαλώνης ποΰ άργησα 
είς τούτο τό ταξίδι, διατί δέν είμαι μοναχός, καί 
(ωσάν έσυνήθισες νά είπής), δ,τι θέλει δλη ή 
συντροφιά, έτζι πρέπει νά θέλω και έγώ. Διά 
τόν κακό καιρό δποΰ μάς εμπόδισε, νά έρωτήσης 
τόν Πετράκη \ “Ενας χειμώνας, μία βροχή, ένα 
κακό, τί νά σοΰ είπφ; Αλήθεια τέτοια καθημερινά 
φοριουνάλια δέν έχω ίδομένα μήτε εις τόν τόπο 
μου, ποΰ έθάρρεψα νά είναι, τό πιοΰ ύγρο τοΰ 
κόσμου. Μά μέ δλο τούτο δέν έπαθα τίποτες, 
διατί έπήγα καθημέρα τραγουδώντας τά τραγού

1 Π έτρον Ρεβελάκην ενα τών ιδρυτών τή ς Φιλομοΰ- 
σου 'Εταιρείας.
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δια σας μέ την άγγέλικη φωνήν μου, ήπια καθη- 
μέρα ένα μεγάλο ποτήρι ρακί στην υγεία σου, 
καί κάθε νύκτα Ιπλάγιασα ζεστά μέ τήν Μου- 
σκετιάρα τήν εδική μου, καί έτζι πώς νά κρυώνω ; 
Διατί μοΰ γράφεις νά μή σάλησμονήσω; ’Ακόμα 
δεν μ ’  ήξεύρεις πού φοβάσαι δι’ Ιμένα; Νά μήν 
έχεις έννοιαν διά τίποτες άλλο, μόνο νά φυλάης 
καλά τήν υγεία σου, πού είνε τόσο αδύνατη. 
Τώρα δεν έχεις κανένα κοντά σου νά σέ πειράζη, 
ωσάν Ιγώ μέ καθημερινό σκάσιμο, καί Ιτσι ελ
πίζω θά πέρασης καλλίτερα ώς τότες πού μπορώ 
νά έλθω πάλιν. Μά ήξεύρω πάλιν τί λογής είναι 
αΐ γλώσσαις τής Αθήνας, καί πώς σοΰ πειρά- 
ζουνε τήν καρδιά-Σέ παρακαλώ, άκριβή μου Ντου- 
ντοϋ, νά γελάης μέ ολα τέτοια, νά φορής δυό γού
νες τό χειμώνα καί νά μήν σκάης διά κάθε ολίγο 
πράγμα. "Αν κάμνης έτσι, ελπίζω νά σέ εύρω 
παχειά καί καλά. Άκούσαμεν εδώ νά είναι ένα 
καράβι Ίγγλέζικο στήν Σάλονα ποΰ θά έλθη Ιδώ 
είς τήν Π άτρα ύστερα άπό οκτώ ήμέραις, καί μέ 
τούτο, πιστεύω, θ ά  πάμεν ίσια στή Μάλτα πού 
θ ά  κάμωμεν είκοσι ή τριάντα ήμέραις κοντομά- 
τζια καί τότε θά πάμεν στήν Ά ν ά π λ ι1, από κεΐ 
δέν είναι πλέον δύσκολο νά ταξιδεύσωμεν ίσια 
με τή Λόνδρα. Έ τζι ιθά έχω μεν μία κοντομά- 
τζια μοναχά, καί όχι δύο πού έπρεπε, αν έπήγα- 
μεν στους Κορφούς καί απ’ εκεί στήν Ίτάλια. 
Σ ’  εύρηκα εδώ ένα σεβαή 2 καί μία γούνα, μά 
φοβούμαι νά μήν σοΰ άρέσουνε μήτε τό ένα μήτε 
ή άλλη. Ώ ς τόσο τά καλλίτερα είναι πού ήμπο- 
ρούσα νά ευρω σέ τούτο τον τόπο. Τά πράγ
ματα— Φράγκικα, που μου είπες, θά  στείλω άπό 
τή Μάλτα πού έχουνε πιού φτενά καί καλλίτερα. 
Τώρα θ ά  γράφω οπού σοΰ είπα μέ τό στόμα 
τόσαις βολαΐς' δέν είμαι πλούσιος, Μαριάνα μου, 
μήτε ποτές θά είμαι άπό τούς πλούσιους, μόνον 
δν μ’  άκούη ό  πατέρας μου καθώς Ιλπίζω καί 
πιστεύω, θά  έχω άρκετά νά περάσω καλά. Λέγω 
τούτο νά μή μέ στοχάζεσαι ένα άκριβόν άνθρω
πον. Δέν μοΰ είπες δν μπορής νά καταλαμβάνης 
τά γράμματά μου πού δέν έντρέπομαι νά σού 
στέλλω τέτοια πράγματα, χωρίς νά ήξεύρω μήτε 
γράψιμο, μήτε γραμματική. Μόνο ήξεύρω νά 
έχω μία μεγάλην εύχαρίστησιν δποτε σού γράφω 
καί δέν μέ κόφτει δν γελάης μέ έμενα. Τά λόγια 
δς μή είναι καλά γραμμένα, τά έμαθα άπό τό 
στόμα τής Μαριάνας, καί διά τούτο θά είναι 
άκριβά είς λόγου μου. "Ενα πράγμα μόνον, σέ 
παρακαλώ, νά μήν δείξης τά γράμματά μου πού- 
ποτες είς κανένα, διατί δέν έχω δρεξιν νά γίνο
μαι μάσκαρας αλλού. Σού γράφω ωσάν σού ώμι- 
λοΰσα, άπό τήν καρδιά μου, χωρίς νά σπουδάζω 
τίποτες, καί διά τούτο ελπίζω θά μέ κάμης τού
την τήν χάριν, νά μήν δείξης τά γράμματά μου.

1 Νβάπολιν (τής Ιτα λ ία ς ). 
5 Ε ίδος υφάσματος.

Δέν έχω καμμίαν εϊδησιν νά σού στέλλω, μόνο 
ποΰ έπέθανε ή πριγκήπισσα τής Ίγγλιτέρας, ή 
μικρή, δπού ήθελε νά είναι βασίλισσα, θυγατέρα 
ήτονε έκείνης οπού ήτονε στήν Α θή να - καί έπέ
θανε στο γεννητό. Διά τό κακόμοιρο τό Άλλερ 
μάς κακοφαίνεται πολύ. Τήν Νενέ σου καί ταίς 
άδελφάδες σου ταίς χαιρετώ, καί όλους .τούς φί
λους καί φιλενάδες μου στή χώρα, ποΰ δέν 
ήμπορώ νά ονομάζω όλους. Πές τήν Κατίγκω 
νά έκαμα μεν τήν Ιορτή της, καί έπιαμεν ρακί 
στήν υγείαν της, μέσα είς ένα χάνι. Είς τό καλό, 
άκριβή μου, νά μή μ’ άλησμονήσης-πού θά  είμαι 
μακρυά άπό τά μάτια σου.

Ό έδικβς οον 
ΕΝΡΥ ΟΥΪΤΤΙΝΚΤΟΝ

Δέν εύρηκα μίαν καθρέφτην,, μήτε τό κόκ
κινο νέμας ή μά σού στέλλω τήν κορδέλλα τή 
μπαμπακηνή. Δέν είναι άλλης λόγής είς Πάτρα. 
Ή  σεβαή έχει εννέα πήχες, μά δέν θ ά  σοΰ 
άρέσκη τό ήξεύρω. Α ί γούναις έχουνε τό ίδιο 
παζάρι αί δύο, μά ή μία είνε πιού άσπρη παρά 
τήν άλλη καί έτζι πρέπει νά κάμετε λόττο. Εύ
ρηκα μια ώμορφη μπρήκι νά ν.ιφτής, καί τό 
στέλλω μέ τά άλλα πράγματα πού πάνε μέ τή 
μπάρκα. Τό Σταμπόλτζελλι2 θά  διαλέξης καλλί
τερα στήν ’Αθήνα, θά γράψω πάλι μέ τό Μού- 
σιου Μπέλη, ένα Ίγγλέζο πού πάει άπ’  Ιδώ  στή 
χώρα. Είναι δλιγάκι παράξενος, μά Ιγνώρισε τον 
άδελφό μου πού άπέθανε στήν "Ινδίαν. Συγχω- 
ρήτε τό γράψιμό μου, μά δέν έχω μήτε πέννα, 
μήτε υπομονήν,

η. υ. ■».

Λιβονρνον, 20 Ί ο ννίον  1818

Άκριβή μ ον Μαριάνα,

ΈστείλαμενστόΜούσιου Γρόπιουςκάτι άσπρα 
Ή λθαμεν Ιδώ  άπό τήν Φερέντζα γιά νά κυτ- 
τάζωμεν διά τά ρούχα μας πού εΐχαμεν άπό τή 
Σμύρνη στελμένα, μά τό πιού πολύ μέρος τό 
Ικλέψανε οί πραγματευτάδες καί τά άλλα είναι 
όλα ή χαμένα ή χαλασμένα.

"Εδιωξα τή θέρμη και εύρίσκομαι τώρα πολλά 
καλά. Στον Αύγουστο θ ά  είμαι στον τόπο μου 
παγεμένος χωρίς άλλο, ποΰ ελπίζω νά εύρώ τό 
άκριβώτατο γραμματάκι σου.

Τούτο θά είναι άλήθεια μία χαρά, ή πρώτη 
πού έλαβα, είναι τώρα τόσοι μήνες. Μ ά πώς νά 
κάμω τήν εορτήν σου, ποΰ θά είμαι τόσο μα
κριά άπό τή Μαριάνα μου καί άπό τό εύμορφο 
Γυψέλι;3 πού θά είναι οί εγκλεντζίδες ποΰ εκά- 
μαμεν πέρση; 'Η  άφεντειά σου θ ά  χορέψης μά

1 Νήμα.
* "Υ φασμα.
* Ή  σημερινή Κυψέλη κατά τήν όδόν Πατησίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τ Λ 8 ΙΔ ΙΛ — ’ ΔΙΑ ΤΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΦΟΤΟΓΡ. Γ . Σ.

Ιγώ δέν θ ά  είμαι κοντά σου νά παίζω τό ν τ έ φ ι,  
καί διά τούτο θ ά  μού φανή όλο μαύρο.

Δέν μού άρέσει ή Ίτάλια καθόλου, άκούομεν 
πολύ μουσική, μά δέν αξίζει τόν άνήφορο τής 
Θήβας. Δέν πάομεν συχνά στή συντροφιά μέ 
όλο πού δ τόπος είναι γεμάτος Ίγγλέζους καί 
Ίγγλέζαις. Ά λλη  δουλειά δέν κάμνομεν, μόνο 
νά όμιλούμεν διά τήν ’Αθήνα καί αλήθεια κάθε 
ροϊδιά πού βλέπω στήν στράτα, μέ κάμνει νά 
Ινθυμούμαι τό κακόμοιρο τό Γυψέλι. Έ δ ώ  είναι 
ένας Μούσιου Γραμπώ πού ήτονι στήν ’Αθήνα 
μαζύ μέ τήν φιλονάδα σου Μάνταμ. Μπούργον. 
Εκείνος είδε πολλά γράμματά άπό τήν άφεντειά 
της πού κάθεται κονιά στή Λόνδρα- καλά είναι, 
καί τώρα τής άρέσει πολύ ή Ίγγλιτέρρα. Δέν 
γράφει διά νά πάη γλίγορα στό Λεβάντε πάλιν. 
Χαιρετίσματα καί προσκυνήματα είς όλους. Νά 
μή μ’  αλησμονήσεις και νά μήν θυμώνεσαι 
μ’ Ιμένα. Δέν εξεπέταξα ακόμη τά μαλλιά σου 
καθώς μού είπες, μά γλίγορα θά τό κάμω.

Ό έδιχός οον 
ΕΝΡΥ ΟΥΪΤΤΙΝΚΤΟΝ

Στέλνω ένα μικρό βιβλίο διά τόν Πετράκι, 
τόν όποιον χαιρετάω, μά δέν έχω καιρό νά τού 
γράψω.

Δέν είχα ήσυχίαν ώς νά είδα τήν ρητράτα1 πού 
σοΰ έκαμε ό Μουσιοΰ Λήνκ, στά ρούχα τά 
Ύδριότικα Ινδυμένη, μά δέν μού φαίνεται νά 
σοΰ όμοιάζη πολύ. Ό  μεγάλος κάθηται στή 
Ρώμα μέσα, μά δέν τόν όμιλούσαμεν.

Ταίς παράδες Ιστείλαμεν μαζύ μέ τούτο τό 
γράμμα.

Είς τό καλό, καλή μου Μαριάνα.
η . υ .  τν.

Βενένζία, 9  Ίονλίον 1818

’ Α κ ρ ιβ ή  μ ο ν  Μ α ρ ιά ν α ,

Δέν Ιχω μήτε καιρό, μήτε κεφάλι νά σού γράψω 
πολύ, διατί ήμασθε νά φύγωμεν καί τό σπήτι 
είναι δλο άνωκατωμένο. “Υστερα άπό είκοσι, 
ήμέραις θ ά  είμαι στήν Ίγγλιτέρρα μέσα, πού 
ελπίζω νά εύρω τό γράμμα εδικό σου.

“Εστειλα στό Μούσιου. Μασσών στό Τριέστε 
τό γράμμα τής θείας σου, καί τού Ιρώτησα νά 
μήν είχε κανένα γράμμα ή καμμίαν εΐδησιν διά 
λόγου μου άπό τήν ’Αθήνα. Μά δέν έχει, καί 
Ιγώ δέν ήξεύρω ακόμα πώς Ιπέρασες τόν χει
μώνα ποΰ πάντα σέ είχα και σέ έχω μπροστά

1 Π ροσω πογραφία  δημοσιευδείσα ήδη εις τά  «Π α- 
ναθήναια».
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μου. Συχνά θαρρώ νά είσαι άρρωστη, και κά- 
ποιαις βολαίς {ποΰ είμαι πολύ κακός) πιστεύω 
πώς μ’  αλησμόνησες καθόλου. ’Αλήθεια αν δεν 
θά ευρώ ένα γράμμα στήν Ίγγιλτέρρα, δεν θά 
ήξεύρω τί νά κάμω. "Ηθελα νά ήξεύρω δν ήμπο- 
ροΰσες νά διαβάζης τό γράψιμό μου, ποΰ δεν 
ήμπορώ νά τό διαβάζω μήτε εγώ ό ίδιος. Είχα 
θέρμη πάλιν, μά δλίγο πράγμα. Τώρα έμαθα 
νά τήν διόκνω χωρίς τον ίατρό, καί δεν μοΰ 
φαίνεται τίποτες. Ταχύ πλέον θ ά  άφήσω τη θά
λασσα τη μεγάλη στράτα τής Ελλάδος, ποΰ 
πάει ίσια στη Γόρθο, μά δς κάμη ό Θεός νά 
τη βλέπω πάλιν γλίγορα. Είς δεκαπέντε ήμέραις 
πάμεν στό Παρίζι καί είς είκοσι στή Λόνδρα, 
άπό ποΰ μία ήμέρα φθάνει νά μέ φέρη στόν 
τόπον μου. Έκεΐ θά μάθω τήν τύχην μου. 
"Ηθελα νά σε έχω μαζί μου νά σέ δείξω στόν 
πατέρα μου καί νά τον έρωτήξω δν δεν εχω 
δίκαιο. "Ωμορφο ταξεΐδι ποΰ ήθέλαμεν νά κάμω- 
μεν ζάβαλη! Τήν Νενέ καί ταίς άδελφάδες καί 
όλους τους φίλους τούς χαιρετώ.

*0 έδικός σου
ΒΝ ΡΥ Ο ΥΪΤΤΙΝ Κ ΤΟΝ

Α κριβή  μ ον Μαριάνα, Ιουλίου 17

"Ελαβα σήμερον τα  γράμματα δπου μοΰ εσιει- 
λες διά τον Μούσιου Γρήν *, καί χαίρομαι πολλά 
νά ίδώ  πώς είσαι άκόμη μέσα είς τούς Κορφούς 
καί σωστή. Ταΰτα είναι τά πρώτα γράμματα 
όπου έλαβα ύστερα άπό τόν Φεβρουάριον· Ιλεί- 
πουν τά άλλα. ‘Η  Ιδέα τής θλίψεώς σου κάθε
ται πάντα Ιμπροστά είς τά μάτια μου, καί μέ 
πειράζει κάθε στιγμή. "Ολο δπου ήμπορώ νάκάμω 
μέ εύχαρίστησιν θά κάμω, μά φοβούμαι νά μήν 
είναι ολίγον. "Έχεις, καλή μου Μαριάνα, τήν 
πίστιν μου, καί τή πρώτη στιγμή ποΰ ήμπορώ 
θά άφήσω τήν πατρίδα μου καί θά σέ πάρω. 
Μά τώ ρα καθώς σοΰ είπα τόσαις βολαίς, δεν 
είναι τρόπος. Μοΰσιου Γρήν θά σοΰ εΐπει ποΰ 
δέν είναι δυνατόν. Δουλεύω διά κάθε παρά ποΰ 
έχω, καί αν θ ’  άφήσω τήν δουλειάν μου, δέν 
μοΰ μένει τίποτες. "Υστερα θά είμαι πιοΰ ανε
ξάρτητος. Λοιπόν τζάνονμ, δν μ’ άγαπάεις καθώς 
μέ ήγαποΰσες, νά μή μέ μαλώνης. Γράφε διά τήν 
υγείαν σου, διά τήν αγάπην σου, καί δταν ήμπο
ρεΐς διά τό θάρρος σου είς εμένα. Γράφε καί 
διά ταίς εϊδησες τών συμπατριωτών σου, μά, σέ 
παρακαλώ, νά μή γέμισης τά γράμματα μέ μα
λώματα είς εμένα, πού κάμνω δλο δπου ήμπορώ. 
Μοΰ κακοφαίνεται πολύ διά τόν θάνατον τής 
εύμορφης καί καλής Ντουντούκας καί διά τήν 
θλίψι.ν δλων τών συγγενών σου. Ποΰ είναι ό

1 Π ρόξενος της ’Αγγλίας είς Π άτρας.

Ρεβαλάκης; "Ολοι οι φίλοι μας μοΰ φαίνεται, 
είναι διεσπαρμένοι επί τό πρόσωπον τής γης. 
Ό  Μούσιου Γρόπιος, πιστεύω,.είναι ύπάγεμέ- 
νος είς τόν τόπον του. Νά εύχαριστήσης ταίς 
άδελφάδες σου άπό μέρος μου διά τήν μνημο
σύνην ποΰ έχουν δι’  Ιμένα. Θά γράψω πάλιν 
δταν τύχη ένας άλλος όκκαζιόνης. Ό  Κούρτης 
είναι καλά. Ό  Πέρσεβαλ είναι ύπανδρευμένος. 
— Είς τό καλόν πουλί μου.

*0 έδικός σου 
B N P Y 0Υ ΪΤ Τ 1Ν Κ Τ 0Ν

'Ακριβή μου Μαριάνα,

Ό  πατέρας μου δέν μοΰ άκούει, καί δέν έχω 
καμμίαν ελπίδα άκόμα ποΰ ζώντας θ ά  μ’ άφήση 
νά σέ πάρω. Δέν θέλει, μήτε νά μ’  άφίνη, μήτε 
μοΰ δίνει τά άσπρα ποΰ έγύρεψα. "Ετσι ετελίείω- 
σε διά τώρα τό πράγμα, μόνον λείπει νά μάθης 
τί θέλει άκόμα ή άγάπη μου.

Σοΰ κάμνω ορκον, καλή μου Μαριάνα, πώς 
ποτές δέν θά πάρω άλλην γυναίκα, μόνον ευθύς 
ύστερα άπό τόν θάνατον τοΰ πατρός μου θά 
έλθω νά σέ γυρέψω, καί δν σέ ευρώ έτζι ποΰ 
ελπίζω, τήν ίδιαν ίδικήν μου, θά γίνω, δταν 
θέλεις ό άνδρας σου. "Εγραψα τοΰ Μούσιου 
Γρόπιους ταίς ειδήσεις δλαις διά τούτο τό πράγμα 
καί ή άφεντειά του θά σοΰ ε’ιπή δ,τι λέγω. Μά 
πρέπει νά τό κράτησης κρυφότατα, διατί δ ν  τό 
μανθαίνει ό πατέρας μου θά  γίνη τόσο θυμω
μένος, ποΰ θά  δώση δλο ποΰ έχει είς άλλον έναν 
καί θά μάφήση φτωχόν. Ή μπορεΐς νάτό είπής 
τής Νενές σου, ιών άδελφάδων καί δν θέλεις 
τοΰ Κυρίου Ρεβελάκη. Μά σέ παρακαλώ, που
λάκι μου, δν μ’ άγαπάεις καί δν θέλεις νά μέ 
πάρης, νάκάμης δ  τι ήμπορεΐς νά μήν γίνη φανε- 
ρωμένον είς άλλον κανένα.

Τώρα μοΰ φαίνεται ποΰ δέν έχεις δίκαιο νά 
θυμώνεσαι μετ’  εμένα, μόνον νά γράφης γλίγορα 
θέλω διά νά μοΰ είπής πώς σοΰ άρεσε δ,τι έκαμα. 
Ήξεύροντας ποΰ θ ά  εΐμασθε καμμίαν ημέραν 
ευτυχείς ελπίζω νά έχω υπομονήν καί νά είμαι 
ευχαριστημένος.

Φέρω τά άκριβά σου μαλλιά άκόμη κοντά είς 
τήν καρδιάν μου, καί είναι άκόμα κρεμασμένα 
άπό τό ίδιο γαϊτάνι μέ τό όποιον μοΰ τά έδεσες 
εσύ. Έκει τά φέρνω ώς νά σέ ίδώ  καί άπό τότες 
ώς τόν θάνατόν μου. — Να χαιρετάης τή Νενέ 
καί ταίς άδελφάδες άπό μέρος μου.

Χαιρετίσματα καί είς Μαντάμα Γρόπιους 
καί είς δλους.

Ό  έδΐΗος σον 
ΕΝΡΥ Ο ΥΪΤΤΙΝ Κ ΤΟΝ

H e n r y  D o w n i n g  W h it t in g to n

Ό ξ φ ο ρ τ  Αύγ. 5— 1819-

Ο  Κ Τ ϊ π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Τ * ^ :  *

Ω Σ  © Ε Μ Ε Λ ίαΤ Η Σ T H S  ΔΗ Μ Ο ΤΙΚ Η Σ Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Ε ΙΣ  ΕΝ Ε Λ Λ Α Δ Ι

Τ ί ήτο ή παιδεία είς τάς Ιλληνικάς χώρας 6ο  
ή καί 50 έτη προ τής Έπαναστάσεως μάς 

πληροφοροΰν καί πολλοί μέν άλλοι, λεπτομε- 
ρέστερον δέ δλων ό Κοραής, ό όποιος διηγείται 
δτι ό  πατήρ του, άνθρωπος μέ δξύτατον νοΰν 
καί φυσικήν ευγλωττίαν, δέν έμαθε καθ’  δλου 
γράμματα διότι έλαβε τό δυστύχημα νά μείνη 
ορφανός πολύ προώρως. Σωφρόνιος, ό άδελφός 
τοΰ πατρός του, έπρεπε νά είναι οπωσδήποτε 
πεπαιδευμένος ίπειδή ήτο ’Αρχιεπίσκοπος Βε
λιγραδιού, ή μάθησίς του δμως φαίνεται δτι 
ήτο μάλλον περιορισμένη, διότι, Ιόν εΐχεν αξίαν 
τινά ώς λόγιος, ό  ’Αδαμάντιος δέν θά  άνέφερε 
τήν μετά του θείου συνάντησιν είς Βιέννην τόσον 
έπιτροχάδην καί χωρίς νά εΐπη ούτε λέξιν περί 
τοΰ ποιοΰτοΰ άνδρός. Ή  μήτηρ του είχεδιδαχθή 
ολίγα γράμματα άπό τόν φιλόμουσον πατέρα 
της, άλλ’  δλη ή προκοπή της συνίστατο είς τό 
Ιννοεΐν τούς εύκολωτέρους "Ελληνας συγγραφείς 
τής παρακμής, δχι τόν Πλούταρχον βεβαίως 
ή άλλον τινά τών φιλοσοφούντων, άλλά τούς 
ΑΙσωπείους μύθους λόγου χάριν, τρεις ή τέσσα- 
ρας διαλόγους τοΰ Λουκιανού, τό πολύ πολύ 
καμμίαν όμιλίαν Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, 
καί ταΰτα άκόμη λίαν Ιπιπολαίως.

Διδασκαλία Ιγίνετο παντού καί οί παΐδες πά- 
σης τάξεως Ιφιλοτιμοΰντονά μή μείνουν Ιντελώς 
άγράμματοι. Οί στίχοι

Φεγγαράκι μον λαμπρό, 
φέξε μου νά περπατώ, 
νά πηγαίνω στό  σκολείο, 
ν ά  μαθαίνω γράμματα, 
τοΰ  θ εο ύ  τά  πράματα.

μάς δίδουν βάσιν νά πιστεύωμεν δτι παΐδες 
δαπανώντες δλην τήν ημέραν είς βιοποριστικός 
εργασίας, συνηθροίζοντο τό έσπερος άπό πολλά 
καί διάφορα μέρη είς πόλι.ν ή κωμόπολιν ή είς 
κεντρικόν χωρίον δπου κάποιος λογιώτατος 
Εφημέριος ή 'Ιερομόναχος τοΐς έδιδε μαθήματα 
άναγνώσεως, τοΐς έξήγει τά παραγγέλματα τοΰ 
Θεοΰ καί τούς Ιγύμναζεν είς τήν γραφήν τοΰ 
ονόματος των καί άλλων λεξειδίων καθημερινής 
ανάγκης πάντοτε μέ μικρά στοιχεία, καθώς δι
καιούμεθα νά συμπεράνωμεν άπό τήν παντελή 
άπουσίαν κεφαλαίων γραμμάτων είς ύπογραφάς 
ιών συμβολαίων καί δημοσίων πράξεων ή είς τάς 
σημειώσεις τών παντοπωλών καί τά παρόμοια.

Άνωτέραν ούτως είπεΐν παίδευσιν Ιλάμ βαναν

* Ά π ό  τό  τελευταίως εκδοΟέν βιβλίον τοΰ κ. Λ α ζά ' 
ρου Βελέλη ίιπό τοΰ «Συλλόγου πρός διάδοσιν Ώφελί" 
μων Βιβλίων»,

πολύ ολίγοι, δσοι προωρίζοντο είς τά ύψηλά, 
πολύ ύψηλά, άξιώματα τής εκκλησίας καί τής 
διοικήσεως, ή προετοιμάζοντο νά μεταβοΰν είς 
τήν Δυτικήν Ευρώπην πρός σπουδήν τής ίατρι- 
κής. ’Αλλά καί ούτοι φθάνοντες είς τάς σχολάς 
τής Εσπερίας εύρισκαν τάς δυνάμεις των λίαν 
ελλιπείς, καί ή μετά τινα έτη Ιπανήρχοντο δοκη- 
σίσοφοι μετριώτατοι ή, εάν σπουδαίως άπεφά- 
σιζαν νά Ιπιτύχουν, ήρχιζαν εκ νέου την προ- 
παρασκευήν Ιπί τόπου. Είς τά ελληνικά μέρη 
«δ  τίτλος Λογιώτατος καί Σοφολογιώτατος, μάς 
λέγει ό Κοραής, Ιδίδετο είς δλους Ικείνους οί 
όποιοι εγνώριζαν τάς κλίσεις τών όνομάτων καί 
τάς συζυγίας τών ρημάτων».

Οί φυγόπολ’οικάτοχοιτοΰ τίτλου καί επικερδή 
τόν εύρισκαν καί πολύ ύπερηφανεύοντο διά τό 
όλιγοδάπανον άξίωμα. Ή σ α ν  λοιπόν ζηλότυποι 
καί έπροσπάθουν νά κρατούν δσον τό δυνατόν 
στενότερον τόν κύκλον τών μεμυημένων. Τρεις 
γενεάς βραδύτερον τά πράγματα ειχον κάπως 
καλλιτερεύση είς τήν ελευθέραν ‘Ελλάδα. Άλλ 
δ,τι ό αλύτρωτος μοναχός τής Πεντέλης, ό  άνα- 
λαβών τό έτος 1842 νά συμπληρώση τήν δημο- 
σίευσιν τών Προλεγομένων τοΰ Κοραή, έγραφε 
πρός τούς συναδέλφους τής Τουρκοκρατουμένης, 
μάς δίδει τήν είκόνα τών δυσκολιών τάς οποίας 
είς τήν άρχήν Ιπρόβαλλαν πανταχοΰ οί προνο
μιούχοι είς τήν γενίκευσιν τοΰ ευεργετήματος 
τής παιδείας. Ζητών νά δαμάση τήν δυστροπίαν 
ή οποία είναι ύπό πάσαν έποψιν άσύμφορος 
τώρα δταν «ή  οθωμανική Κυβέρνησις δέν θέτει 
πλέον προσκόμματα είς σύστασιν σχολείων», ό 
’ Ερημίτης τούς συμβουλεύει προτρεπτικώς μέ τά 
εξής' « "Οθεν κανείς άπό σάς, ώ  σεβαστοί μου 
τής όρθοδοξίας κληρικοί, κανείς άπό σάς δς μή 
ύποπτεύση δτι θέλει χάση τό πρός αύτόν τώρα 
άποδιδόμενον σέβας, Ιάν φωτισθοΰν οί δμογε- 
νεΐς του καί άναφανοΰν άλλοι άσυγκρίτως αύτοΰ 
σοφώτεροι κληρικοί, άρκεΐ μόνον αύτός νά δια- 
μένη φίλος καί προστάτης καί ζηλωτής τής 
παιδείας· διότι διαμένοντα τοιοΰτον θά τόν 
θαυμάζουν μάλιστα περισσότερον, έπειδή, μολο
νότι είνε αμαθής εξ αιτίας τών περιστάσεων, 
διψά δμως καί ποθεί τήν παιδείαν. Τότε δέ 
μόνον θέλουν άφεύκτως άποβάλη τό πρός σάς 
σέβας οί λαϊκοί, δταν φωτισθοΰν Ιναντίον τής 
θελήσεώς σας καί μέ τήν άντίστασίν σας, καί 
δταν κοτανοήσαντες τά καλά καί τήν αξίαν τής 
πολυτίμου παιδείας παρατηρήσουν δτι σείς είσθε 
εχθροί τών φώτων καί τής άναπτύξεως».

Τινές τών κληρικών ήσαν καλή τή πίστει 
Ιναντίοι είς τήν διάδοσιν τών φώτων, διότι με-
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ρίκα σκανδαλώδη παραδείγματα μορφωμένων 
άνθρωπων τοΐς είχαν Εμπνευση φόβον περί τού 
μέλλοντος τής κοινωνίας, καί προς τούτους έλε- 
γεν ό Ερημίτης νάμή καταδιώκουν την παιδείαν 
διά τον λόγον δτι « τινές, πεπαιδευμένοι καλού
μενοι, ανάξια τής αληθινής παιδείας καί πράττουν 
καί λέγουν ».

Το ζήτημα της μεταβολής την οποίαν ήδύ- 
νατο νά φέρη εις τάς Ιδέας καί παραδόσεις ή 
Εξάπλωσις καί αΰξησις τής παιδείας είχε τεθή 
άφ ’  ής ήμέρας ό Ευγένιος Βούλγαρις συστήσας 
εις τό "Αγιον "Ορος σχολήν, δπου ήθελε νά 
διδάξη την νεωτέραν Επιστήμην καί φιλοσοφίαν, 
έθεσεν επί του άνωφλίου τής είσόδου τήν περί
φημου εκείνην επιγραφήν

γεωμετρήσων είσίτω, οΰ κωλύω·
τ φ  μή θελοντι συζυγώσιο τάς άύρας,

καί έπροκάλεσεν είς τόν κύκλον τών σπουδαστών 
τρικυμίαν σφοδράν, ή ¿ποία παρετάθή έως τα 
179^1 δταν καί μετά τήν εισαγωγήν είς τά σχο
λεία τής Φυσικής του Νικηφόρου Θεοτόκη δ 
Σέργιος Μακραΐος, διδάσκαλος τών επιστημών 
είς Κωνσταντινούπολιν καί— ώς λέγει ό Πολυ- 
ζωίδης είς τά Νεοελληνικά —  πάσης επιστημο
νικής γνώσεως ταμεΐον νομιζόμενος, συνέγραψεν 
Ιλληνιστί καί Ιδημοσίευσε βιβλίον άνασκευάζον 
τδ σύστημα τόΰ Κοπερνίκου περί κινήσεως τής 
γής καί τών πλανητών όμοΰ μέ τούς νόμους 
τοΰ Νεύτωνος περί κεντρόφυγος καί κεντρομόλου 
δυνάμεως.

Έπανανερχόμενοι είς τόν Κοραήν δχι μόνον 
θαυμάζομεν τήν άκούραστον φιλεπιστημοσύνην 
του καί τόν μακαρίζομεν διά τήν τύχην του, 
διότι εμπορευόμενος είς Άμστελόδαμον εύρίσκει 
τόν Άδριανόν Βύρτον αύθορμήτως άναλαμβά- 
νοντα νά τόν διδάσκη « δσα εκρινεν αναγκαία 
είς τό καλώς ονλλογίζεοϋαι, από τό όποιον 
έπρεπε νά άρχίζη ή δρθή παιδεία», άλλά καί 
Εκτιμώμεν τόν ζήλον του νά καταστήση την 
μάθησιν ευκολον καί κοινόν άπόκτημα είς δλους 
τους Έλληνόπαιδας μέ τήν δημοσίευσιν. είς Βε
νετίαν κατά τό 17^3 τής Σννόψεως .τής Ιεράς 
' Ιστορίας και Κατηχήσεως. Αυτό τό μικρόν 
βιβλίον ναί μέν'κατόπιν μετετυπώθη πολλάκις, 
ούδέποτε δμως πλέον έξεδόθη μέ τόν πρόλογον 
διότι τά περιεχόμενα αδτοΰ κατήντησαν περιττά 
μέ τήν μετέπειτα εκδηλωθεΤσαν Αγάπην προς τά 
γράμματα από δλας τάς τάξεις τής ελληνικής 
κοινωνίας.Άλλ’ ό Ιπιθυμών νά σχηματίση πλήρη 
Ιδέαν τής άμαθείας είς τήν όποιαν δ κόσμος 
ήτο έως τότε βυθισμένος εύρίσκει είς αύτόν τόν 
πρόλογον πολλάς λεπτομερείας αξίας σημειώσεως.

θ ά  παρατήρηση πρώτον δτι τό βιβλίον αρχίζει 
μέ μίαν «φυλλάδα» περιέχουσαν είς πέντε σελίδας 
τόν άλφάβητον καί τινα γυμνάσματα συλλαβισμού, 
τά οποία άκολου&οΰν Αμέσως είς άλλας τρεις αί 
κοινότεραι προσευχαί, τυπωμένοι ώς καί τά προ

ηγούμενα μέ μεγάλα στοιχεία. Αυτή ή φυλλά 
τών γυμνασμάτων Ιτέθη εκεί διότι τό βιβλιάριου 
Εγράφη διά μαθητάς παντάπασιν άρχαρίους καί 
περιελάμβανεν δλον τό κεφάλαιον τών γνώσεων 
τό όποιον «θεωρείτο αρκετόν διά παν παιδίον 
μέσης άγωγής,

νά μαθαίνη γράμματα,
τού θ ίο ΰ  τά  πράματα.

Αύτή ή προσθήκη είς τό κύριον πόνημα ήτο 
έργον Θ ωμά τοΰ Μανδακάση,. Έξοχωτάτου 
Ιατροφιλοσόφου Μακεδόνος, καί πρός τόν Κ ο
ραήν φιλτάτου· τόσον δέ ασήμαντος συνεισφορά 
παρ’  άνδρός τόσον σπουδαίου δεικνύει πόσον 
ήμελημένη ήτο ή παιδαγωγική κατ’  Εκείνους τούς 
καιρούς καί πώς είς τήν οικοδομήν τής μορφώ- 
σεως τού έθνους μέγα τι έπραττε καί 0 προσφέ- 
ρων κοινούς λίθους διά τά θεμέλιοι.

"Άναμφιβόλως, λέγει ό Koραής^ δεν ύπάρχει 
άλλο τι άθλιώτερον άπό την άνατροφήν τήν 
οποίαν δίδουν σήμερον οί γονείς είς τά τέκνα 
των. "Οταν μάθουν τόν τρόπον τοΰ ένδύεσθαι 
καί τών άμοιβαίων προσρήσεων, δταν διδαχθούν 
νά συγκλώθουν μερικά φιλοφρονητικά λεξείδια, 
τά όποια μδλα ταΰτα πολλάκις μένουν άσύγ- 
κλωστα, οί γονείς δχι μόνον άρκοΰνται είς αυτό, 
άλλά καί νομίζουν δτι τά τέκνα των είναι καλο
αναθρεμμένα είς τήν εντέλειαν». Είς αυτούς λοι
πόν άποτείνεται Εξηγών πόσον άναγκαία είναι 
ή παιδεία είς τήν ηθικήν διάπλασιν τών νέων. 
είς δέ τούς διδασκάλους —  Ενθυμούμενος προ
σωπικά παθήματα καί τήν πρός τά γράμματα 
άποστροφήν, τήν δποίαν οί ραβδισμοί είχαν 
έμπνεύση είς τόν αδελφόν του— λέγει δτι οί μα- 
θηταί δεν έχουν ανάγκην φραγγελίου, άλλά γλυ- 
κύτητος τρόπων, υπομονής καί συμμορφώσεως 
πρός τό πολλάκις άδύνατον Αντιληπτικόν των, 
διά νά άναπτυχθή είς τήν ψυχήν των άγάπη 
πρός τήν μάθησιν.

Οί πατέρες δμως δφείλουν νά φροντίζουν περί 
καταλλήλου Αμοιβής τών παιδαγωγών καί νά μή 
Επιτρέπουν νά συσσωρεύεται ύπέρμετρος αριθ
μός μαθητών είς σχολεΐον δπου παραδίδει ένας 
μόνον διδάσκαλος, γινόμενοι τοιουτοτρόπως αί
τιοι ελλιπούς άγωγής. Τούς παρακινεί «νά μή 
λυπώνται διά τοιαύτην δαπάνην, άλλά νά τήν 
δίδουν μειά χαράς, οίκονομούντες άπό άλλα μά
ταια έξοδα άπό τά όποια δεν κερδαίνουν άλλο τι 
παρά φ θορά ν». Διά τά παιδία τών άπορων 
Εκφράζει τήν ανάγκην νά συστηθοΰν δημόσια 
σχολεία, προσθέτων δμως δτι είς αυτά δεν πρέ
πει νά Εμβαίνουν παρά τά τέκνα τών ενδεών, 
Εκείνων ο! όποιοι ζοΰν άπό την ελεημοσύνην 
τών κοινοτήτων καί διά τούς οποίους ή Ανατροφή 
τών παίδων πρέπει, νά "γίνη ύποχρεωτική, μέ 
τήν άποκοπήν τών βοηθημάτων είς τούς γονείς 
τούς μή στέλλοντας τά παιδία είς τό σχολεΐον 
δι* Ε'λλειψιν δχι πλέον χρηματικών μέσων, άλλά
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τής θελήσεως νά τά βλέπουν ημερωμένα. Καί πλίαν μέ τήν όποιαν Ιστέλλοντο πρός Εμπορικός 
Επειδή καταστήματα αύτοΰ τοΰ είδους δεν ̂ Επιχειρήσεις είτε είς τήν ’Ανατολήν είτε είς τήν 
δύνανται νά δημιουργηθοΰν χωρίς τήν υλικήν ' Δυτικήν Ευρώπην. Διδακτικωτατον παραδειγμα 
ύποστήριξιν γενναίων προστατών, ό Κοραής ανθρώπου τοιαύτης τάξεως είνε ό Σταμάτης
τελειώνει τάς δδηγίας του μέ την Ακόλουθον τοΰ οποίου αί περί Κοραή Επιστολαΐ Εδημοσιεύ-
επίκλησιν· « Προθυμηθήτε, 3) Δυνατοί τοΰ Γέ- θησαν τό 1892 είς τόν Παρναοσόν. Είς αύτάς
νους, νά συστήσετε τοιαΰτα σχολεία, καί ό Θεός ο συνέταιρος και συναμα κηδεμων τοΰ μετα
άπό τόν όποιον είναι ‘πάσα δόσις άγαθή καί ταΰτα σοφού φανερώνεται κάτοχος δχι μόνον
πάν δώρημα τέλειον’ θέλει Εξομαλύνη πάσαν φρονήσεως καί Εμπορικής πείρας, αλλα και
δυσκολίαν, καί θέλει κατευοδώση την θεάρεστον εύφραδείας δχι κοινής· Εάν δμως θέλωμεν νά
αυτήν Επιχείρησιν εις δόξαν αύτοΰ καί σωτηρίαν κρίνωμεν περι τής γραμματικής παιδείας του,
πάντων ήμών. ’Αμήν». δφείλομεν νά άναπαραστήσωμεν διά τής φαντα-

Τοΰτο τό κήρυγμα τοΰ Κοραή ήτο ή πρώτη σίας δλην τήν πληθώραν τών ορθογραφικών —
προσπάθεια ή οποία έστρεψε τήν προσοχήν τών καί άλλων άκόμη βεβαιότατα —  σφαλμάτων τά
Ελληνικών οικογενειών πρός τινα ίδανικώτερον όποια ό κ. "Αννινος λέγει δτι διώρθωσε^διά νά
καί τελειότερον τύπον άγωγής τών μικρών. "Εως άπαλλάξη το κείμενον άπο κηλΐδας καί ενδεχο-
τήν στιγμήν Εκείνην, Εάν εξαιρέσωμεν τούς δλι- μένην άσάφειαν. Τούτο πράττοντες θά  ̂εύρωμεν
γίστους Εκκλησιαστικούς καί ύπαλλήλους καί δτι 0 Σταμάτης γραμματικήν δέν Εδιδάχθη ούτε
Ιατρούς περί τών οποίων εΐπαμεν Ανωτέρω, ποτέ Εφοίτησε κανέν άπό τά Ελληνικά σχολεία
πάντες δσοι επεθύμουν, ή όρθότερον, είχαν δπου εξηγούντο οί άρχαιοι συγγραφείς είς υπο-
άνάγκην κάποιας μαθήσεως, εδιδάσκοντο τά ψηφίους λογιωτάτους. 'Ο  Σταμάτης είχε μάθη
λεγάμενα κοινά γράμματα, τουτέστιν άνάγνωσιν μόνον τά κοινά γράμματα, μέ τήν εύφυΐαν_του
καί τήν όπωσδήποτε μέ όρατά σημεία Επί τοΰ δμως κατώρθωνε νά κάμη αύτών καλήν χρήσιν
χάρτου παράστασιν τών λέξεων τής τρεχούσης καί νά κρατή τήν Αλληλογραφίαν τοΰ σπουδαίου
όμιλίας· αυτά άπετέλουν τήν διανοητικήν πανο- Εμπορίου τό όποιον διεξήγεν είς τήν άπομεμα-
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κρυσμένην μεγαλόπολιν τής‘Ολλανδίας. Οί άλλοι 
'Έλληνες τής αυτόθι παροικίας δέν έγνώριζαν 
περισσότερα του Σταμάτη, ό όποιος μεταξύ των 
άλλων παρεπονεΐτο προς τον Ίωάννην Κοραήν 
δτι ό υιός του αντί νά φρονιίζη περί τής καλής 
διεξαγωγής και έπιτυχίας των έμπορικών των 
πράξεων, ¿δαπάνα πολύτιμον χρόνον διερειινών 
καί κατακρίνων τά φαντασιώδη, ώς αυτός τα 
¿χαρακτήριζε, λάθη ξένων επιστολών.

Ή  ωθησις τού Κοραή, ή γαλλική έπιινάστα- 
σις, οί στίχοι και τό μαρτύρων τού 'Ρήγα καί 
άλλων μετ’ αύτόν, ή σύστασις τής πρώτης ελλη
νικής Ιπικρατείας είς τάς Ίονίους Νήσους, ή 
πατριωτική δρασις τής Φιλικής καί ιών συγγε- 
νών Εταιρειών, δλα αύτά έγιναν άφορμή νά 
αυξηθή ό άριθμός τών παιδευιηρίων είς την 
Ελλάδα. Ή  πεποίθησις είχεκαταστή γενική δτι 
τά γράμματα έμελλαν νά ανοίξουν τόν δρόμοι1 
είς την έλευθερίαν, καί πλούσιοι όμογενεΐς οί 
όποιοι διά την κοινήν αμέλειαν τοΰ παρελθόντος 
ή σαν αμαθείς εις μέσον αμαθών προσέφεραν 
γενναίως τά άποθέματα τών ταμείων των προς 
διάδοσιν τών φώτων. "Ολη ή φροντίς δμως ή το 
διά τόν πολλαπλασιασμόν τών ελληνικών σχο
λείων, δπου εοπουδαζαν τά τέκνα τών εύκατα- 
στάτων οικογενειών ή και παΐδες άπό χήν φύσιν 
προικισ|ΐένοι μέ διανοητικά χαρίσματα τούς όποι
ους έλάμβαναν υπό τήν προστασίαν των οί ίερεΐς 
και οί πρόκριτοι τών διαφόρων τόπων; Καί αυτή 
ή περιωρισμένη άπαίτησις τοΰ Κοραή νά μετα- 
δοθή ή γνώσις τής Ίεράς 'Ιστορίας καί Κατη- 
χήσεως είς δλους τούς παΐδας τού Γένους, δέν 
φαίνεται οτι έπραγματοποιήθη ποτέ είς βαθμόν 
άξιον λόγου.

Είς αύτό τό συ|ΐπέρασμα μάς φέρει τό γεγο
νός οτι τοΰ βιβλίου του άλλη έ’κδοσις δέν έγινεν 
έπί πολλάς δεκάδας ετών. Άλλά τό σχέδιόν του 
είχαν συλλάβη καί άναπτύξη άλλοι σκαπανείς 
τής γενικής έκπαιδεύσεως είς σπουδαία διανοη
τικά κέντρα τής Εύρώπης, καί μία μέθοδος πρό
χειρος καί οίκονομική πρός έξάπλωσιν τών γνώ
σεων καί ήμέρωσιν τών ήθών πρώτην φοράν

περί τά τέλη τοΰ δεκάτου ογδόου αίώνος έφηρ- 
μόσθη είς διαφόρους χώρας, έγενίκεύθη δέ μέ 
επιμονήν καί φανατισμόν άπό τόν."Αγγλον Λάγ- 
καστερ, ό οποίο; έδωκεν είς αυτήν τό άνομα 
του αν καί δέν δύναται νά θεωρηθή ό γνήσιος 
Ιφευρέτης. Ή το τό λεγόμενον αλληλοδιδακτικόν 
σύστημα τό όποιον μόλις έπαυσε λειτουργούν 
είς τήν Ελλάδα πρό 30 ή 2$ ετών, καί διά τοΰ 
οποίου ένας καί μόνος διδάσκαλος ήδΰνατο 
κατά τόν ακόλουθον τρόπον νά Ιπαρκέση είς 
σχολεΐον ·ιοο ή καί 200 μαθητών. Μεταξύ τών 
είς αυτόν Ιμπιστευμένων παίδων εξέλεγε τούς 
νοημονεστέρους, καί είς τούτους περιώριζε κάθε 
πρωίαν τήν κατ’ εύθεΐαν παράδοσίν του. Ώνο- 
μάζοντο πρωτόσχολοι, καί δ,τι παρελάμβαναν 
άπό τό στόμα τοΰ διδασκάλου τό έφεραν νωπόν 
καί τό μετέδιδε καθείς είς τήν μικράν του τάξιν, 
ή όποία άπετέλει IV είδος ενωμοτίας άπό μαθη- 
τάς οφείλοντας νά τόν ύπακούουν καί είς τό 
πρόσταγμά του νά ομιλούν καί νά κινούνται μέ 
στρατιωτικήν πειθαρχίαν. Ό  δεκανεύς σχηματί- 
ζων ημικύκλιον μέ τούς πηχυαίους του δνδρας 
τούς έγόμναζεν είς τήν άνάγνωσιν έπί πίνακος 
τυπωμένου μέ μεγάλα στοιχεία καί κρεμαμένου 
άπό τόν τοίχοι', ή τούς έκάθ ιζεν δλους είς έν θρα- 
νίον τής δικαιοδοσίας του καί τούς έδίδασκε τήν 
μέ πλακοκόνδυλον γραφήν καί τάς άρχάς τής 
άριθμητικής. Δέν ήδύναντο νά μάθουν πολλά 
άπό γυμναστάς οί οποίοι σοφώτεροί των δέν 
ήσαν, ούτε ώξύνετο Ó νους των μέ τήν δλως 
μηχανικήν αυτήν μέθοδον, άλλ’  οπωσδήποτε 
άκτίς γνώσεως ήρχιζε νά τούς φωτίζη, καί τοΰτο 
ήξιζε περισσότερον τοΰ μηδενός. Πρώτοι τών 
Ελλήνων οί οποίοι έγνώρισαν τά άλληλοδιδα- 

κτικά σχολεία ήσαν οί τής Όδησσοΰ, δπου ό 
Κλεόβουλος είσήγαγεν ένωρίς τήν μέθοδον τυ- 
πώσας καί τούς σχετικούς πίνακας. Τά' 13 δμώς 
σχολεία τά όποία εύρίσκομεν πρό τής Έπανα- 
στάσεως είς τήν Πελόννησον ήσαν δλα τής πα
λαιός μεθόδου διά τούς προνομιούχους καί εκλε
κτούς, ένφ διά τήν Ικπαίδευσιν τής πολυπληθούς 
όμάδος ούδεμία Ιλαμβάνετο πρόνοια.
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Ο δριστος θεσμός ό έν τώ Πολυτεχνείφ ημών 
ισχύων δπως κατ’  έτος ή άνωτέρα τών 

πολιτικών μηχανικών τάξις κατά τάς έοριάς τού 
Πάσχα μεταβαίνη μετά τών οικείων καθηγη
τών είς τήν έπιτόπιον σπουδήν τεχνικών έργων 
καί άρχαίων μνημείων, μας παρέσχε τήν ευκαι
ρίαν καί έφέτος μακράς άνά τήν Πελοπόννη
σον εκδρομής.

Άπό τάς διαφόρους τών ’Αθηνών διευθύνσεις 
λίαν πρωΐ έσπεύδομεν καθηγηταί καί μαθηταί 
είς τόν ενταύθα σιδηροδρομικόν σταθμόν καί 
μέ μίαν δημοκρατικήν άφέλειαν, άπό τήν οποίαν 
χωρίς νά λείπη ό άκρος τών μαθητών σεβασμός 
έλειπεν δμως ή καθηγητική σοβαρότης, συνην- 
τώμεθα εκεί δλοι. Ό  συριγμός δίδει τό σύνθημα 
τής άναχωρήσεώς μας καί τό σύνθημα τής τοπο- 
γραφικής καί Ιστορικής διδασκαλίας. Άπό τών 
θυρίδων τών σιδηροδρομικών προβάλλουσιν αί 
κεφαλαί τών μαθητών καί καθηγητών καί πδν 
σημεΐον καί πάσα πτυχή Ελληνικού Ιδάφους 
έρευνάται άπό ποικίλης σημασίας τεχνικής καί 
Ιστορικής. Μικρός σταθμός έν Έλευσΐνι μόλις 
μάς δίδει τόν καιρόν μακρόθεν νά διακρίνωμεν 
τών μικρών καί μεγάλων Προπυλαίων τά ερεί
πια, τού Τελεστηρίου τούς κατερειπωμένους τοί
χους καί νά δείξωμεν τό μέρος ένθα θαυμα- 
σίως μέχρι τής σήμερον σώζεται τό καλλίχορον 
φρέαρ. Άφίνομεν τήν χώραν τών μυστηρίων καί 
τής πομπής καί χωροΰντες παρά τήν άκτήν τού, 
κόλπου τού Έλευσινίου, βλέπομεν δλα τά σημεία 
τής Σαλαμινίας άκτής καί άνερευνώμεν τάς θέ
σεις παρά τάς όποιας συνεκροτήθη ή ναυμαχία 
τής 22 Σεπτεμβρίου τού 4&0. Γίνεται πρόχειρος 
περιληπτική διδασκαλία περί αυτής καί επισφρα
γίζεται μέ τοΰ τραγψδοΰ Αίσχυλου τούς στίχους

.ή  θ ά λ α σ σ α  άφανής καθίστατο 
έκ ναυαγίων και αιμάτων πλήβουσα 
καί αί άκταί καί ο ί βράχοι εγεμον νεκρών».

Ή  Γέφυρα καί ή διώρυξ τού ’Ισθμού τής 
Κορίνθου γίνονται άντικείμενα πολυώρου καί 
σοφής διδασκαλίας τοΰ διακεκριμένου τού Πολυ
τεχνείου καθηγητοΰ κ. Τριανταφυλλίδου. Άπο- 
θαυμάζομεν άπό τής γέφυρας τήν διώρυγα καί 
άναπολοΰμεν τάς τύχας τάς περιέργους καί τάς 
περιπετείας τού έργου τούτου.

"Ηδη κατά τόν έβδομον π. X. αίώνα ό Κυ- 
ψελίδης Περίανδρος έσκέφθη πρώτος τήν τομήν 
τοΰ ’Ισθμού άλλ’  έμποδίσθη ΰπό τού θείου ώς 
καί οί Κνίδιοι πρός ους αύτή ή Πυθία άπεκρίθη 
νά μή δρυσσωσι τόν Ισθμόν διότι ό Ζευς αν 
ήθελε ήδυνατο νά κατασκευάση νήσον τήν χώ
ραν των. ΕΙνε δέ περίεργον δτι καί άλλου 
παραπλήσιου έργου ή έκτέλεσις έν τή άρχαιόττ|τι 
λέγεται παρεμποδισθεΐσα ύπό τού θείου. Ή

τομή δηλ. τού ’Ισθμού τού Σουέζ ή ύπό τού 
Σεσώσιριος (1394— Ι32 )̂ π. X. έπιχειρηθεϊσα 
καί έπί Νεκώς τού Β ' (690 π. X.) παρακωλύ- 
θεϊσα ύπό τοΰ Μαντείου. Ένφ δέ μετά τρεις 
αιώνας (337 π.Χ.) ό Δημήτριος ό Πολιορκητής 
έσκέφθη τήν όριστικήν τού ’Ισθμού τής Κορίνθου 
τομήν έπενέβησαν οί άρχιτέκτονες καί διεκήρυ- 
ξαν δτι τά ύδατα τού Κορινθιακού κόλπου είναι 
πολύ υψηλότερα άπό τά τοΰ Σαρωνικού καί δτι 
γενομένης τής τομής θά έπεκαλΰπτοντο αί νήσοι 
Σαλαμίς καί Αίγινα. Καί άληθώς ό ίστάμενος 
είς τό μέσον ακριβώς τής διώρυγος ύφίσταται 
ζωηρότατα τήν οπτικήν ταύτην άπάτην τής 
διαφόρου στάθμης τών ύδάτων τών δυο κόλπων 
διότι έκ τού σχηματισμού τών ακτών τά ύδατα 
τού Κορινθιακού φαίνονται δντως έν ύψηλο- 
τέρφ στάθμη ευρισκόμενα τών τοΰ Σαρωνικού. 
"Εκτοτε έπί αιώνας μένει δ ’Ισθμός ήσυχος μέ 
μόνην τήν δίολκόν του καί ούτε τοΰ Καίσαρος 
αί άποφάσεις ούτε τού Καλιγούλα αί σκέψεις 
τίθενται είς ενέργειαν καί μόλις έπί Νέρωνος 
γίνεται έναρξις τού έργου διά τών τριακοντα- 
κισχιλίων Ιργατών άφοΰ ό μαινόμενος αυτός 
αύτοκράτωρ έν μέσφ ύμνων πρός τόν Ποσει- 
δώνακαί τήν Άφροδίτην, πρός τόν Μελικέρτην 
καί τήν Λευκοθέαν έδωκε τό σύνθημα τής 
τομής σκάψας πρώτος διά χρυσής δικέλλης. Ό  
βίαιος δμως τού αύτοκράτορος τούτου θάνατος 
ίπέφερε καί τοΰ έργου τούτου τήν διακοπήν 
καί έπεφυλάχθη ή συντέλεσις αΰτοΰ [ΐετά εΐκοσιν 
δλους αιώνας.

Μετά μικράν έν Κορίνθφ διαμονήν χωροΰ- 
μεν ταχείς άφίνοντες τόν Άκροκόρινθον πρός 
τά δεξιά.

Μόλις άπό τών θυρίδων διακρίνομεν τάς 
διαφόρους τών στενών τών Δερβενακίων θέσεις 
καί σοφός συνοδός μάς δίδει παντός σημείου τήν 
έξήγησιν. Χωροΰντες δλίγψ περαιτέρω παρατη- 
ρούμεν τών Μυκηνών τήν Άκρόπολιν καί τής 
πύλης τών Λεόντων τήν θέσιν. Ή  Άργολική 
πεδιάς δίδει τό σύνθημα διαρκούς διδασκαλίας 
περί τού Μυκηναίων λαών καί τού πολιτισμού 
αυτών. Καί ένφ άποθαυμάζομεν τής Τίρυνθος 
τήν φοβεράν Άκρόπολιν, άφικνούμεθα είς τό 
τέρμα τού πρώτου μέρους τής έκδρομής μας, τό 
Ναύπλιον.

Ή  άνατολή τού ήλίου τήν έπομένην μάς 
εύρεν έν τή ό0φ σπεύδοντας έφ’  άμαξών πρός 
τό Τερόν τής Έπιδαύρου. Ή  όδός ούδέν τό 
έξαιρετικόν παρουσιάζει άπό τεχνικής ή ιστορι
κής άπόψεως. Μία μόνον γέφυρα Μυκηναϊκή 
σφζομένη τελείως προκαλεΐ ούχί τήν προσοχήν 
άλλ’ αύτό τούτο τήν έκπληξιν τού εν τφ Πολυ
τεχνείφ καθηγητοΰ τής γεφυροποιΐας. Γέφυρα
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άληθώς θαιιμασίως κτισμένη κατά τον γνω
στόν τρόπον των μυκηναϊκών καμαρών αποτελεί 
εργον αίωνόβιον. Εύρίσκεται εις τόν μυχόν 
χαράδρας καί έπι τής οδού ήτις κατά τήν μυκη- 
ναίαν Ιποχήν από τής Άργολικής πεδιάδος ήγεν 
πρός τάς άκτάς τού Σαρωνικού. Μετά τετράωρον 
περίπου διαρκή πορείαν φθάνομεν τέλος είς τό 
ίερόν τής ’Επίδαυρου.

Αί από τοΰ 18 8 1 άρξάμεναι καί εξακολου- 
θούσαι δτι Ιν Έπιδαύρη) άνασκαφαί υπό τήν 
σοφήν καί φωτισμένην διεύθυνσιν τοΰ Γενικού 
Έ φορου  κ. Π. Καββαδία, τόσα μνημεία έφερον 
είς φώς καΐτόσα προβλήματα άρχιτεκτονικά καί 
άλλα πολλαπλά ζητήματα Ι'λυσαν ώστε άποτε- 
λοΰσι άληθή δόξαν τής Ελληνικής Επιστήμης.

Ό  διά τών αίώνων άπό. άπλού ήρωος καί 
ήμιθέου είς θεόν μεταβληθείς ’Ασκληπιός, άπό 
τών μικρών θεσσαλικών ίερών του είσδΰσας κατά 
μικρόν είς τάς λοιπάς τής Ελλάδος χώρας, κατέ- 
κτησε λίαν ενωρίς σημαντικόν πανταχοΰ έδαφος 
καί μικρόν και κατ’  ολίγον άπέβη 6 συμπαθέ
στερος τοΰ Ελληνικού κόσμου θεός. Ά λλ ’ ή 
χώραΐκείνη ενfj κατ’ Ιξοχήνήσκήθη τοΰ ’Ασκλη
πιού ή λατρεία, ύπήρξεν ή Άργολική Επίδαυρος. 
Τό Ιν αυτή ίερόν οΰ μόνον άπέβη -τό επισημό
τερου θεραπευτικόν κέντρον άπό τής Δ '  ίδίφ 
π. X. εκατονταετηρίδας άλλά καί ή άφετηρίατής 
διαδόσεως τής λατρείας τοΰ ’Ασκληπιού άνά 
τόν Ελληνικόν κόσμον. Οί ιεροί δφεις έξ Ε π ί
δαυρου Ιστέλλοντο είς τάς διαφόρους χώρας ινα 
χρησιμεύσωσι ό θεμέλιος οίονεί λίθος τής ίδρύ-

σεως ίεροΰ είς τόν ’Ασκληπιόν, καί τά ’Ασκλη
πιεία τών ’Αθηνών Ικ τής Ναύπακτού, τής 
Σικυώνος καί Έπιδαΰρου Λιμηράς τής Περγά
μου καί τή ς 'Ρ ώ μ η ς καί τού Ίεροΰ τής Ε π ί
δαυρου έσχον τήν προέλευσιν. Έ ν  αύτφ ’ ό θεός 
παρεϊχεν αφειδώς τήν συνδρομήν αύτοΰ είς τούς 
άσθενεΐς τφ  σώματι καί τους πτωχούς τφ  πνεύ- 
ματι. Ά λλ ’  ή θεραπεία δεν παρείχετο ούτε ευκό
λως ούτε δερεάν. ’Αρκεί νά σημειωθή δτι παρά 
Ναυπακτίου τινόςού ¿θεράπευσε τούς .οφθαλμούς 
Ιζήτησεν ό θεός ως άμοιβήν στατήρας χρυσούς' 
δισχιλίους.

Πίνακες μαρμάρινοι Ιδρυμένοι Ιν τφ  Ά β ά τφ  
άνέγραφον τάς γενομένας μέχρι τής Δ ' έκατον- 
ταετηρίδος -θεραπείας τών άσθενών καί προσε- 
κάλουν τούς άναγινώσκοντας ταΰτας άφόβως νά 
προσέρχωνται έχοντες πεποίθησιν επί τήν θερα
πευτικήν δύναμιν τού ’Ασκληπιού.

Τά πολύτιμα άναθηματα τών θεραπευόμενων, 
ή πιόλησις τών δερμάτων τών θνσιαζομένων 
ζώων, τά εισιτήρια τού Θεάτρου, τά είς τούς Θη
σαυρούς ριπτόμενα χρήματα, τά πρόστιμα τών 
εργολάβων καί άλλαι είσφοραί· καί επί τούτοις ή 
Ικμίσδωσις τών περί τό Άσκληπιεΐον γαιών 
τοσούτον συνετέλεσαν εΐς τήν υλικήν τού ιερού 
ευημερίαν ώστε λίαν Ινωρίς εγένετο δυνατή ή 
άνέγερσις μεγαλοπρεπών οικοδομημάτων ών τά 
μεν κατεσκευάσδησαν πρός άνεσιν καί ευμάρειαν 
τών άσδενών τά δέ προς λατρείαν καί Ιπίδειξιν. 
Μεταξύ τών μνημείων τών περισωθέντων μέχρι 
τής σήμερον τήν πρωτίστην άληθώς θέσιν κατέ-
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χει τό θέατρον τής ’Επίδαυρου. Όλίγιστα τών Ιν 
Έλλάδι μνημείων περιεσώθησαν τόσον ακέραια 
καί άλώβητα άλλά καί όλίγιστα προκαλούσιν τό
σον άμετρον τό θάμβος καί τήν έκπληξιν τού 
επισκέπτου. Τό Θέατρον τής Επίδαυρου προε- 
κάλει καί τού άρχαίου Ελληνικού κόσμου τόν 
θαυμασμόν άφού καί αυτός άκόμη ό  περιηγη
τής Παυσανίας δστις πολλάκις προ τών αληθι
νών καλλιστευμάτων τού άρχαίου 'Ελληνικού κό
σμου μένει άσυγκίνητος, δεν ήδυνήθη ν’  άπο- 
κρύψη τήν εκπληξίν του δτε είσήλθεν είς τοΰ ’ Α ρ
γείου Πολυκλείτου τό Ι'ργον καί πιθανόν, λέγει, 
κατά τήν πολυτέλειαν και το μέγε&ος νά είναι τά 
'Ρωμαϊκά θέατρα υπέρτερα καί αύτό τής Μεγα- 
λοπόλεως κατά τό μέγε&ος, άλλά ποιόν ποτε θά 
δυνηθή ν’  άμφισβητήση τό κάλλος καί τήν αρμο
νίαν ή'όποία περιβάλλει καί εξυψοϊ τό εργον τού 
Πολυκλείτου, τό Θέατρον τής ’Επίδαυρου ;
. Χαράδρα τού Κυνορτίου δρους, έφ ’ οΰ τό ίερόν 

τοΰ ’Απόλλωνος Μαλεάτου, διά εργασίας ούχί μα- 
κράς ούδ’ Ιπιπόνου κατωρθώθη νά μετασκευασθή 
είς τό κοϊλον τοΰ θεάτρου καί επί τοΰ βράχου τού 
λαξευθέντος έτοποθετήθησαν αί 55 σειραι τών 
εδωλίων. Μεγαγοπρεπές διάζωμα διαιρεί τό κοΐ- 
λον είς δύο διακεκριμένος άπ’ άλλήλων ζώνας.

Είς τήν άνω ζώνην ήτις άποτελεΐται Ιξ 2 1 σειρών 
έδωλίων καί εκ τής κάτω ζώνης άποτελουμένης 
!π 34 σειρών. Καί ή μέν άνω ζώνη κατ’ Ιπιγρα- 
φήν ευρεθεΐσαν εν Δήλφ (1894) εκαλείτο φαίνε
ται Ιπιθέατρον, ή δέ κάτω κυρίως θέατρον. Δέκα 
καί τρεΐς κλίμακες Ιν χή κάτψ ζώνη άγουσαι άπό 
τής ορχήστρας είς τό διάζωμα διαιροϋσι ταύτην 
είς 12 κερκίδας. Τό Ιπιθέατρον διά 23 κλιμάκων 
διαιρείται Ιν δλφ είς 22 κερκίδας. Περίεργον δέ 
είνε δτι τού μέν κυρίως θεάτρου τά εδώλια έχου- 
σιν ύψος μόλις 0,33 - 0,34 τού δέ επιθεάτρου 
0,43- Κατά τσΰτα ό εν τφ  άνωτέρφ καί άσημο- 
τέρω μέρει τού θεάτρου ευρισκόμενος έκάθητο 
ως Ικ τού ύψους τών εδωλίων πολύ άνετώτερον 
τού Ιν τή κάτω ζώνη καθημένου. Τό παράδοξον 
τού πράγματος εξηγείται, δν παραδεχθώμεν δτι 
οί Ιν τή κάτω ζώνη εκάθηντο επί προσθέτων 
προσκεφαλαίων, άφού είνε γνωστόν δτι καί οί 
εν τφ  Διονυσιακφ Θεάτρψ καθήμενοι επί ισοϋ
ψών εδωλίων εκαμον χρήσιν προσθέτων προσ
κεφαλαίων. Τό κοϊλον τού Θεάτρου τής Ε π ί
δαυρου δεν αποτελεί κανονικόν κύκλον άλλά καμ
πύλην ελλειψοειδή σχηματιζομένην διά τριών εν 
τη όρχήστρμ κέντρων καί είνε πρωτοφανής άπαν- 
τώσα μόνον Ιν τφ  Θεάτρφ τής Έπιδαύρου.
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’Ωραίος πλακόστρωτος δρόμος ευρισκόμενος 
πρό τών θρόνων τών περί τήν δρχήστραν καί 
κείμενος κατά 0,21 ταπεινότερον τοΰ εδάφους 
τής δρχήστρας Αποχωρίζει ταΰτην άπό τοΰ κοί
λου. Ό  δρόμος ούτος ό πλακόστρωτος Εξετέλει 
διττόν έργον, τό μέν ώς δρόμος διά τους θεατάς 
τό δέ ώς ύδραγωγείον διά νά Αποφέρη καί μετο- 
χετεύη διά τών δύο εν τοΐς άκροις αύτοΰ ευρι
σκομένων δπών τά άπό τού κοίλου καταρρέοντα 
πολυπληθή ύδατα.

Μέχρι τής Αποκαλύψεως τού Θεάτρου τής Επί
δαυρου έπιστεύετο δτι ή ορχήστρα τοΰ Ελλη
νικού Θεάτρου είχε σχήμα πετάλου καί ούδεις 
ποτέ ήδύνατο νά φαντασθή δτι τό γνήσιον καί 
Αληθώς 'Ελληνικόν σχήμα αυτής ήτο τό κυκλικόν. 
Άλλ’ ή δρχήστρα τοΰ Έπι.δαυρίου Θεάτρου μάς 
έδωκε την Αληθή δντως μορφήν καί Απέδειξε 
δτι αί πεταλοειδούς σχήματος δρχήστραι είνε Ρω
μαϊκών χρόνων κατασκευάσματα καί. μεταγενέ
στεροι τροποποιήσεις ώς εκ τών Αναγκών τής 
εποχής τής κυκλικής κα'ι Ελληνικής ορχήστρας.

Εις άπόστασιν μόλις 4 μέτρων άπό τού λίθι
νου περιθωρίου τής ορχήστρας όψοΰτο ή καλού
μενη δπό τών Αρχαίων σκηνή καί πρό αυτής τό 
προσκήνιου μετά του παρασκηνίου.

Μόνον είς τό μέρος τούτο τοΰ θεάτρου φαί
νεται δτι έν μεταγενεστέρου χρόνοις Επήλθον 
μεταβολαί τινες· διότι ή σκηνή μετά τών συνα
φών αυτή οικοδομημάτων θά εχρησίμευσεν ώς 
κατοικία. Άλλ’ ούτε αί κατοικίαι αύται ούτε ή !ν 
νεωτέροις χρόνοις κατασκευασθ-εισα έν τή σκηνή 
Ασβεστοκάμινος κατά τό ανατολικόν ακρον τοΰ 
προσκηνίου καί τά έκεΐ παρασκήνια μετέβαλον 
τόσον ώστε νά μή δυνάμεθα νά λάβωμεν ικα
νήν έννοιαν τών οικοδομημάτων τών Αποτελούν- 
των τήν σκηνήν τοΰ θεάτρου τοΰ Πολυκλείτου. 
Ουτω σαφώς δυνάμεθα έκ τών θεμελίων καί τών 
τοίχων νά διακρίνομεν τό τήν σκηνήν Αποτελούν 
οϊκόδόμημα μήκος 26, ΐζ καί πλάτος 6,00 μετρ. 
μετά τών σωζομένων βάσεων τών πέντε αρρα- 
βδωτων κιόνων τών ύποβασταζόντων ποτέ τόν 
άνω δροφον. Διακρίνομεν σαφώς τήν εκ λευκού 
τιτανόλιθου βάσιν τοΰ προσκηνίου καί τά Ερείπια 
τών εκατέρωθεν τών παρόδων παρασκηνίων.

Δέκα καί οκτώ ήμικίονες ίωνικοΰ ρυθμού εκ 
πώρου λίθου ύπεβάσταζον θριγκόν Εκ μονολί
θου Επιστυλίου καί διαζώματος καί γείσου.

Τό θέατρον τής Έπιδαύρου ήδύνατο νά περι- 
λάβη ανέτως δέκα τέσσαρας χιλιάδας θεατών. 
Ή το άρα μικρότερον τοΰ Διονυσιακού εν Άθή- 
ναις θεάτρου δυναμένου νά περιλάβη κατά τήν 
αναλογίαν ταύτην δέκα επτά χιλιάδας θεατών.

Τοιοΰτον εν όλίγοις τής Έπιδαύρου τό θέα
τρον. Άλλ’ ή Αμυδρά αΰτη περιγραφή μόλις 
δύναται γραμμάς τινας νά παράσχη περί αύτοΰ. 
Μόνον δ §ν αύτφ εισερχόμενος δύναται Αληθώς 
νά κατανοήση τήν μεγαλοπρέπειαν καί τήν Αρ

μονίαν τοΰ έργου τούτον τοΰ Πολυκλείτου καί 
ν’  άντιληφθή τήν χάριν ήτις γοητεύει καί κατα
πλήττει.

Μόλις περατοϋμεν την έν τώ θεάτρφ διδα
σκαλίαν καί σπεύδομεν πρός τά έν τφ τεμένει 
μνημεία, ών πρώτον προσελκύει τήν.προσοχήν 
ημών δ ναός τοΰ ’Ασκληπιού. Έκ πώρου λί
θου Επικεχρισμένου διά κονιάματος ήτο κατα
σκευασμένος δ  ναός δλος καί μόνον μέλανος λευ
κού τιτανόλιθου πλάκες ήσαν Επιστρωμένοι Εν 
τφ δαπέδφ. "Εξ κιόνες κατά τάς μικράς πλευ
ράς καί ένδεκα κατά τάς μακράς Απετέλουν 
τοΰ ναού τήν περίστασιν. Ό  τών μακρών πλευ
ρών Αριθμός τών κιόνων αποτελεί παρέκβασιν 
Αληθώς τοΰ παρεδεδεγμένου εν τή 'Ελληνική 
αρχιτεκτονική άριθμοΰ· Αλλα τούτο προήλθε 
διότι δ  ναός Ιστερείτο όπισθοδόμου. Νΐκαι μαρ
μάρινοι καί Νηρηίδες Απετέλουν τοΰ ναοΰ τά 
Ακρωτήρια, συμπλέγματα δέ περίκομψα Κενταυ- 
ρομαχίας καί Άμαζονομαχίας έκόσμουν τά Αετώ- 
ματα. Χρυσελεφάντινον υπερφυσικού μεγέθους 
άγαλμα τοΰ ’Ασκληπιού, έργον τοΰ Παρίου Θρα- 
συμήδους ήτο ίδρυμένον Επί βάθρου έν τφ βάθει 
τοΰ σηκοΰ τοΰ ναοΰ. Ό  Θεός έκάθητο Επί θρό
νου στηρίζων τήν μίαν μέν τών χειρών του Επί 
τής βακτηρίας τήν δέ Ετέραν έχων υπέρ τήν κε
φαλήν τοΰ άνέρποντος δφεως. Έπί τοΰ χρυσε
λεφάντινου δέ θρόνου Ιφ’ ού ήτο Ιδρυμένος δ 
θεός δ  τοΰ Άριγνώτου υιός θρασυμήδης είχεν 
Εργασθή ανάγλυφα παριστώντα τόν Βελλερο- 
φόντην φονεύοντα τήν Χίμαιραν καί τόν Περ- 
σέα Αποκόπτοντα τήν κεφαλήν τής Μεδούσης.

Μακρά καί περίεργος Επιγραφή Αποκαλυφθεϊσα 
έν τφ ίερφ περιέχει τήν γενομένην μειοδοτικήν 
δημοπρασίαν πρός κατασκευήν τοΰ ναοΰ τούτου 
καί Αναγράφει τάς δαπάνας τής κατασκευής αύ
τοΰ άνελθούσας είς Εκατόν περίπου χιλιάδας 
δραχμών. Οΰτω μανθάνομεν Εξ αυτής δτι τά 
θεμέλια τοΰ ναοΰ.άνέλαβε νά κατασκευάση δ 
Μνασικλής ό Έπιδαύριος Αντί 2000 δρ., Ενφ 
δ  Λύκιος δ  Κορίνθιος άνέλαβε νά προμηθεύση 
τόν λίθον τής περιστάσεως Αντί 6θθθ δραχ. 
Αντί χιλίων τριακοσίων δραχ. άνέλαβεν δ Μαρ- 
σύας οτύλων καταξυάν καί δ  Λύκιος δ  Κορίν- 
θιος νά παράσχη τάς ελάτας Αντί δρ. 439°  Ενφ 
δ  Τυχαμένης δ  Κρης εΐλετο κνπαρίαο παροχάν.

Μετά τόν ναόν τοΰ Ασκληπιού, τήν προσο
χήν ημών προσελκύει καί ή περιώνυμος τοΰ 
Πολυκλείτου θόλος, τό περικαλλέστερον καί κομ- 
ψότερον τών Εν τφ τεμένει μνημείων. Τό νΰν 
σωζόμενον περίεργον τούτο οικοδόμημα σύγκει- 
ται εξ 6 συγκεντρικών κυκλικών κτισμάτων έκ 
πώρου λίθου. Τά τρία παχύτερα Απετέλουν κρη
πιδώματα. Δωρική στοά·Εξ είκοσι καί εξ κιόνων 
περιφερική έβαινεν Επί τοΰ πρώτου κρηπιδώ
ματος, Ενφ σηκός Εκ πώρου λίθου μετά βάσεως 
καί Επικράνου μαρμάρινου έβαινεν έπί τοΰ δευ

τέρου κρηπιδώματος. Έτέρά εσωτερική Κοριν
θιακού Ρυθμού στοά Εκ δέκα και τεσσάρων 
Κορινθιακών κιόνων έβαινεν επί τοΰ τρίτου 
κρηπιδώματος. Πλούσιος χρωματισμός συνε- 
πλήρου τόν γλυπτικόν διάκοσμον τής Θόλου 
καί τήν γυμνήν τοΰ τοίχου επιφάνειαν Εκλήθη 
ό περιφανής ζωγράφος Παυσίας’ νά κόσμηση 
δι’  έργων γραφικής. Μεταξύ τών ζωγραφιών 
αυτών ύπερείχεν "Ερως άπορρίπτων τά βέλη 
καί τό τόξον καί λαμβάνων Αντ’  αύτοΰ λύραν, 
καί Μέθη πίνουσα Εξ ύαλίνης φιάλης. Μικράν 
’ιδέαν τοΰ Αριστουργήματος τούτου τοΰ Πολυ
κλείτου δύναται νά λάβη ό επισκέπτης εκ τής 
έν τφ Μουσίφ τής Έπιδαύρου γενομένης μερι
κής άναστηλώσεως τής Θόλου.

Έν σπουδή ώς. Εκ τής ώρας Επισκεπτόμεθα

Ο

Περιττόν νά ειπωμεν πώς αί Ακόλουθοι Επιστο- 
λαί περιήλθον είς τήν κατοχήν μας. Εΰρίσκομεν 
αύτάς περιέργους, ήθικάς καί διδακτικός, καί τάς 
παραδίδομεν είς τήν δημοσιότητα χωρίς καμίαν 
μεταβολήν πλήν τής παραλείψεως κυρίων τινών 
δνομάτων, καί δλίγων παραγράφων αί δποΐαι 
δεν έχουν σχέσιν μέ τά συμβάντα τής ζωής τοΰ 
Άββά ‘ Ωμπέν.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Ά
Ή  Κ υ ρ ία  δέ I I —  π ρ ο ς  τή ν  Κ υ ρ ία ν  δέ Γ —

Ν οαρμοντιέ, Νοέμβριος, 1844

Ύποοχέ&ηκα, νά σοΰ γράψω, Αγαπητή μου 
Σοφία, καί κρατώ τόν λόγον μον δεν έχω, Εξ 
άλλου, και τίποτε καλλίτερσν νά κάμω τές ατε
λείωτες αυτές νύκτες.

Είς τό τελευταΐον μου γράμμα σοΰ έλεγα τήν 
διπλήν άνακάλΛΐ[Ην πού έκαμα, δτι δηλαδή ήμουν 
τριαντάρα καί. οίκονομικώς κατεστραμμένη. Διά 
τό πρώτον δυστύχημα, άλλοίμονον I δέν υπάρχει 
κανέν φάρμακον· είς τό δεύτερον, ήτο φαίνεται 
Επί τέλους μοιραΐον νά ύποταχθώμεν Αγόγγυ
στος. Διά νά φέρωμεν τό ΐσοζύγιον πρέπει νά 
ζήσωμεν τουλάχιστον δύο χρόνια μέσα στην 
μελαγχολικήν αυτήν έπαυλιν άπό τήν οποίαν 
σοΰ γράφω σήμερα. "Εδειξα Αρκετήν στωϊκό- 
τητα. "Αμα έμαθα είς ποίαν κατάστασιν εύρί- 
ακονται τα οικονομικά μας, είπα στόν Ερρίκον, 
δτι έπρεπε νά έλθωμεν είς τήν εξοχήν όπου ήμπο- 
ρούσαμεν νά κάμωμεν οικονομίας· έπειτα από 
οκτώ ημέρας εδρισκόμεθα είς Νοαρμοντιέ.

Δέν θά σοΰ είπώ τίποτε διά τό ταξείδι μας. 
"Επειτα από χρόνια, νά εδρεθώ μονάχη μέ 
τόν σύζυγόν μου, καί επί τόσον καιρόν! Ούτ’

τό Στάδιον τής Έπιδαύρου καί τοΰ Άβατου τάς 
δύο στοάς. Έξετάζομεν τό Αρχαιον ίερόν καί τόν 
οίκον τών ιερέων. Δέν παραλείπομεν νά έρμηνεύ- 
σωμεν δι’  δλίγων καί νά παράσχωμεν τάς σχε- 
τικάς πληροφορίας περί τών ναών τής Άρτέμι- 
δος καί τής ’Αφροδίτης, περί τοΰ Έπιδοτείου 
καί τοΰ Άνακείου, περί τοΰ Γυμνασίου, τοΰ 
ναοΰ τής Ύγιείας καί τοΰ Ωδείου. 'Ρίπτομεν εν 
βλέμμα είς τό Καταγώγιον, παμμέγιστον οικο
δόμημα εξ ι6ο δωματίων συγκείμενον εν οΐς 
κατέλυον οί τό ίερόν Ιπισκεπτόμενοι καί διατρί- 
βοντες Εν αύτφ. Χωρίς ημείς νά διατρίψωμεν 
πολύ έν τφ Καταγωγίφ διακόπτομεν τήν διδα
σκαλίαν, διότι, ό ήλιος έρριπτε πλέον τάς τελευ
ταίας του επί τών σεμνών τοΰ 'Ιερού τής Έπι
δαύρου Ερειπίων Ακτίνας.

Γ . Π. Β Υ ΖΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ

Ω Μ Π Ε Ν

Εκείνος ούτ’ έγώ βέβαια εΐχαμεν πολλήν διάθε- 
σιν, άλλ’ Επειδή είχα λάβη τήν Απόφασιν νά φανώ 
συμβιβαστική, τά πράγματα ¿πήγαιναν καλά.

Τό μέρος εδώ υπό γραφικήν έποψιν είναι 
απαράμιλλον. 'Υπάρχουν δάση καί Απόκρημνοι 
βράχοι, ή δέ θάλασσα Απέχει μόνον μισήν λεύ
γαν. "Εχομεν τέσσαρας μ'εγάλους πύργους τών 
οποίων οί τοίχοι έχουν πάχος δεκαπέντε πόδας. 
Είς τό βάθος τών παραθύρων ¿τακτοποίησα τό 
εργαστήριόν μου. Τά έπιπλά μας δέν είναι καί 
μεγάλα πράγματα καθώς ξεύρεις. Αί θύραι δέν 
κλείνουν ασφαλώς, τό πάτωμα, δλο άπό σανίδι, 
τρίζει, δ άνεμος σφυρίζει καί ή θάλασσα βοιζει 
μελαγχολικά, δέν ήμπορεΐς νά φαντασθής· ήρχισα 
δμως, νά συνειθίζω είς δλα αυτά.

Προσπαθώ νά κάμνω δ,τι ’μπορεί νά διώξη 
τήν μελαγχολίαν καλλιεργώ διάφορα άνθη, Ελ
πίζω δέ πριν ε'λθη ή βαρυχειμωνιά, τδ μέρος 
αύτό Εδώ νά μ’  άρέση γιά νά μείνω. Ήμπορεΐς 
νά ήσαι άπό τώρα βεβαιωμένη οτι δ πύργος σου 
θά είναι Ετοιμος τήν άνοιξιν καί θά σέ περι- 
μένη. Ά ς  ήμποροΰσα νά σέ έχω Εδώ κοντά μου 
τώρα! Τό καλόν τοΰ Νοαρμοντιέ είναι δτι δέν 
έχομεν γείτονες· εΐμεθα δλομόναχοι καί μέ χα
ράν σοΰ λέγω, δτι δέν έχομεν άλλους έπισκέπτας 
άπό τόν ιερέα μας τόν ΆββΑν Ώμπέν, νέον 
πολύ καθώς πρέπει. "Εχει καμαρωτά καί πυκνά 
φρύδια, καί μεγάλα μαύρα μάτια πού σαν τά 
κυττάζης σέ φοβίζουν. Τό κήρυγμά του τήν 
περασμένην Κυριακήν δέν ήτο καί τόσον άσχη- 
μον. Ήσαν τά λόγια του τόσον ταιριαστά μέ 
τήν περίστασιν μας : «Ή  δυστυχία, εύσεβεΐς 
χριστιανοί, είπε, είναι θειον δώρημα πρός εξα
γνισμόν τών ψυχών μας». Ναι Αλλά τότε καί
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ημείς πρέπει νά ήμεθα εύγνώμονες προς τον 
έντιμον εκείνον χρηματιστήν ό όποιος, βέλων 
νά έξαγνίση τήν -ψυχήν μας, έφυγε μαζ'ι με τά 
χρήματά μας.

' Υγίαινε, αγαπημένη μου φίλη.

Τό πιάνο μου μόλις έφθασε μαζί μέ αλλα 
μεγάλα κιβώτια. Πρεπει νά πάγω νά τά Ανοίξω.

Υ . Γ .—  ’ Ανοίγω τό γράμμα μου διά νά 
σ ευχαριστήσω δια τό δώρον σου. Είναι πολύ 
εύμορφο, πάρα πολύ εύμορφο. Τό στακτί Ιπα- 
νωφόρι μέ τήν κουκούλα είναι θαυμάσιον. Έ δ ώ  
φαίνεται δλη σου ή καλαισθησία. Θά τό φορέσω 
τήν Κυριακήν είς τήν εκκλησίαν ϊσως κανένας 
περιοδεύων έντολοδόχος εύρεθή έκεϊ νά τό θαυ- 
μάση. Τί σημαίνουν όμως τά μυθιστορήματα 
πού μου στέλλεις; θέλω νά ήμαι σοβαρά. Ή  
τάχα δέν έχεις άφορμάς νά τό πιστεύης; ’Εγώ θά 
διδάξω τόν εαυτόν μου. "Οταν έπιστρέψω στό 
Παρίσι, έπειτα από τρία χρόνια ("Υψιστε Θεέ θά 
έχω πατήσει τά τριάντα τρία !). ’Αλήθεια δμως 
δέν ξεύρω κ’ Ιγώ ποια βιβλία επί τέλους πρέπει 
νά σοΰ ζητήσω νά μοΰ στείλης. Τί μέ συμβου
λεύεις νά μάθω ; Γερμανικά ή Λατινικά; Θ άήτο 
πολύ ώραΐον νά διαβάζη κανείς τόν Βίλελμ Μάϊ- 
στερ καί τούς στίχους τού Χόφμαν είς τό πρωτό- 
τυπον.Έδώ είς τό Νοαρμοντιέ είναι τό καταλλη- 
λότερον μέρος νά διαβάζη κανείς ρομάντσα.’Αλλά 
πώς ήμπορώ νά μάθω έδώ τά γερμανικά; τά λα
τινικά πολύ θά μοΰ έψιίριαζαν, διότι τό νομίζω 
τόσον άδικον νά τά κατέχουν μόνον οί άνδρες 
διά τόν εαυτόν τους. "Ηθελα πολύ νά έπαιρνα 
όλίγα μαθήματα από τόν Ά ββάν . Ώμπέν.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Β'

Ή  Ιδία π ρ δ ς  ιή ν  Ιδίαν.

Ν οαρμοντιέ,. . . Δεκέμβριος, 1844

Πολύ θά παραξενευθής. Ό  καιρός περνφ γρη- 
γορώτερα άπ5 δσον ήμποροΰσες σύ ή έγώ νά 
φαντασθώμεν. Ή  αδυναμία του κυρίου και αύθέν- 
του μου μοΰ δίδει πτερά καί θάρρος είς δλα. 
’Αληθινά οϊ άνδρες είναι πολύ κατώτεροι άπό 
μάς. Είναι, στενοχωρημένος καί έχασε τελείως 
τήν ζωηρότητά του. Ξυπνφ τό πρωί δσον ήμπο- 
ρεί αργά, πηγαίνει ιππασίαν καί κυνήγι ή επι
σκέπτεται τούς πειό ηλιθίους ανθρώπους —  δι
κηγόρους καί δικαστάς πού κατοικούν είς τήν 
πόλι.ν, άπάνω κάτω έξ λεύγας μακράν Απ’  έδώ. 
"Οταν δ καιρός είναι βροχερός πηγαίνει καί τούς 
βλέπει! "Ηρχισε άπό οκτώ ημερών νά διαβάζη 
τόν Μωπρό, καί εύρίσκεται άκόμη στον πρώτον 
τόμον.Άλλά ας σοΰ ομιλήσω διά τόν εαυτόν μου.

Ό  άέρας τής εξοχής δέν ήξεύρεις τί καλό μοΰ 
κάμνει. Αισθάνομαι καλά τήν ΰγείαν μου, ό κα- 
θρέπτης μοΰ λέγει πώς δέν είμαι τριάντα. Κάμνω 
καθ’ ήμέραν μακρυνους περιπάτους. Χθες κατώρ-

θωσα νά πείσω τόν Ερρίκον νά έλθη μαζί μου 
στην Ακρογιαλιά. Τήν ώραν πού έκεΐνος έκυ- 
νηγοΰσε γλάρους, έγώ έδιάβάζα τόν Γκιαονρ. 
Έκεΐ στ’  ακρογιάλι, μέ τήν ταραγμένη θάλασσα, οί 
ωραίοι στίχοι έφαίνοντο ξεχωριστά ωραίοι. 'Η  
θάλασσά μας δέν μπορεί βέβαια νά παραβληθή 
μέ τήν Ελληνικήν, άλλ’  έχει τήν ποίησίν της δπως 
κάθε θάλασσα. Είξεύρεις τί μοΰ κάμνει ξεχωρι
στήν έντύπωσιν δταν διαβάζω τόν Β ύρωνα; — 
ή βαθειά γνώσις καί ή άντίληψις τής φύσεως. 
Δέν περιγράφει τήν θάλασσαν Απλώς καί μόνον 
διότι έφαγε στρείδια. Έταξίδευσε καί είδε τρι
κυμίας. "Ολαι αί περιγραφαί του είναι άπό τήν 
ζωήν. Οί ίδικοί μας ποιηταί φροντίζουν διά τήν 
ομοιοκαταληξίαν μόνον. Καθώς έπηγαινοηρχό- 
μουν λοιπόν μέ τό βιβλίο στό χέρι κ’  έπαρατη- 
ροΰσα κ’  έθαύμαζα γύρω, ό Ά β β ά ς  Ώμπέν — 
δέν ήξεύρω αν σοΰ ώμίλησα περί τοΰ Ά β β ά  μου- 
είναι ό ίερεύς τοΰ χωριού— ήλθε είς συνάντησίν 
μου. Είναι νέος ίερεύς καί συχνά έρχεται καί μέ 
βλέπει. Είναι πεπαιδευμένος καί ήξεύρει «πώς 
νά συμπεριφέρεται μέ Ανεπτυγμένους». Έκτος 
τούτου, Από τά μεγάλα μαύρα μάτια του τά ώχρα 
καί τό μελαγχολικόν βλέμμα του, έκατάλαβα δτι 
έχει. κάποιαν ένδιαφέρουσαν ιστορίαν τήν οποίαν 
προσπαθώ νά μαντεύσω. Ώμιλήσαμεν διά τήν 
θάλασσαν, διά τήν ποίησιν καί, αύτό θά σέ έκ- 
πλήξη πειό πολύ, διά ένα παπάν τοΰ Νοαρμον- 
τιε ωμιλοΰσε καλούτσικα. Κατόπιν μ’  έφερε στά 
χαλάσματα παλαιού μοναστηριού Απάνω σ ’ ένα 
Απόκρημνου βράχον καί μοΰ έδειξε πελωρίαν 
έξώπορταν. σκαλισμένην μέ διάφορα φανταστικά 
σχήματα. Ώ !  εάν είχα χρήματα νά τήν σώ σω  
Από τήν τελειωτικήν καταστροφήν ! "Υστερα πάλιν 
μέ δλας τάς διαμαρτυρίας τοΰ Ερρίκου ό όποιος 
ήθελε νά φάγη, επέμενα νά πάω στό σπίτι τοΰ 
παπά διά νά μοΰ δείξη ένα περίεργον Αρχαΐον 
πού εύρήκε ό ίδιος μέσα είς τήν αυλήν ενός 
χωρικού. Ή το , Αλήθεια, ώραιότάτον: ένα κουτί 
Από σμάλτο πού ήμποροΰσε νά κάμη έξαίρετα 
για θήκη κοσμημάτων. Άλλά, θεέ μου, τί κατοι
κία! εμείς πού νομίζομεν δτι εΐμεθα πτωχοί! 
Φαντάσου μιά καμαροΰλλα, κατώγι, μέ πάτωμα 
Ασβεστωμένο, καί μέ μόνα έπιπλα ένα τραπεζάκι, 
τέσσερα καθίσματα καί μίαν πολυθρόναν παρα- 
γεμισμένην Από άχερα καί κατασχισμένην. ’Επάνω 
στό τραπέζι ήσαν τρία τέσσερα ελληνικά καί 
λατινικά έκκλησιαστικά βιβλία. ’Από κάτω, ως 
νά ήτο κρυμμένη, εύρηκα τήν Καθώς
μέ είδε νά κυττάζω τό βιβλίον αύτό, έκοκκίνισε. 
Έπροσπαθοΰσε τέλος πάντων μέ κάθε τρόπον 
νά παρουσιάση ευπρόσωπον τό τρισάθλιο σπίτι 
του χωρίς υπερηφάνειαν καί προσποίησιν. Είχα 
πάντοτε τήν ύποψίάν δτι ό  Ά β β ά ς  έκρυπτε 
κάποιαν ρομαντικήν Ιστορίαν. Καί αύτό γρή
γορα τό κατάλαβα. Μέσα είς τό βυζαντινό κουτί 
πού μάς έδειξε, Ανεπαύετο μιά.κατάξηρη Ανθο
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δέσμη, πέντε ή έξη χρόνων τουλάχιστον. «Είναι 
κανένα λείψανον; τόν ήρώτησα. «"Οχι» μοΰ 
Απήντησε μέ κάποιαν ταραχήν. «Δέν ήξεύρω πώς 
εύρέθη έκεΐ». Κατόπιν Ιπήρε τήν Ανθοδέσμην 
καί τήν Ιτρύπωσε προσεκτικά μέσα είς τό συρ
τάρι τοΰ τραπεζιού του. Δέν είναι τούτο απόδει- 
ξις; Έπέστρεψα λοιπόν είς τήν έπαυλιν ξαφνι- 
σμένη Από τήν πτώχειαν πού είδα, άλλά γεμάτη 
Από θάρρος διά νά ύπομείνω τήν ίδικήν μου ή 
όποία μοΰ φαίνεται τώρα ασιατική πολυτέλεια. 
"Επρεπε νά έβλεπες τήν έκπληξίν του δταν ό 
Ερρίκος τοΰ έδωσε τριάντα φράγκα γιά κάποιαν 
πτωχήν γυναίκα πού ό ίδιος μάς είχε συστήση! 
Πρέπει, Αλήθεια, νά τοΰ κάμω κανένα δώρον. 
Ή  πολυθρόνα μου εκείνη πού είχα είς τό δωμά- 
τιόν μου δέν μοΰ φαίνεται καί πολύ κατάλληλη, 
είναι Από άχερο καί πολύ σκληρή. Θέλω νά τοΰ 
δώσω  μιά καθώς έκείνη πού Ιπήρα άπό τήν Ι τ α 
λία. Πρέπει εσύ νά μοΰ τήν Ικλέξης καί νά μοΰ 
τήν στείλης δσον ήμπορεΐς γρήγορα.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Γ
‘ Η  Ιδία π ρ ό ς  τή ν  Ιδίαν

Νοαρμοντιέ, . . .  Φεβρουάριος, 1845

Δέν έχω πλέον Αφορμάς νά πλήττω είς τό 
Νοαρμοντιέ. "Επειτα εύρηκα τώρα ευχάριστου 
ένασχόλησιν, καί τό δφείλω είς τόν Ά β β ά ν  μου. 
Δέν είναι τίποτε πού νά μή τό ξεύρη, ως καί βο
τανικήν. «Λοιπόν ξεύρετε καί βοτανικήν» ; τοΰ 
λέγω προχθές. «Τόσον, μοΰ Απήντησε, δσον γιά 
νά διδάσκω εδώ τούς Ανθρώπους ποια χόρτα 
τούς είναι χρήσιμα, και νά ευρίσκω κάποιαν ένα- 
σχόλησιν είς τούς μακρυνούς καί μοναχικούς^περι- 
πάτους μου.» Έσκέφθηκα Αμέσως λοιπόν δτι θά 
ήτο γιά μέ Αρκετά διασκεδαστικόν πράγμα νά 
συνάζω ώραΐα άνθη, νά τά ξηραίνω καί νά τά 
φυλάττω μέσα «είς τόν παλαιόν μου Πλούταρ
χον δεμένα μέ κορδελίτσες». «Νά μέ διδάξετε 
βοτανικήν», τοΰ είπα. "Ηθελε νά περιμένωμεν 
τήν άνοιξιν, διότι δέν υπάρχουν άνθη τήν επο
χήν αύτήν. «Καί δμως έχετε μερικά ξηρά άνθη», 
απήντησα, «τά είδα σπίτι σας». Εννοούσα τήν 
παλαιάν Ικείνην Ανθοδέσμην πού μέ τόσην Αγά
πην είχε φυλαγμένην. Έ άν ήμποροΰσες νά^έβλε- 
πες τό πρόσωπόν το υ ! . . Ό  δυστυχισμένος! Α λ ή 
θεια δμως, γρήγορα μετάνιωσα διά τόν Ασυλ
λόγιστου αυτόν υπαινιγμόν μου. Καί διά νά 
τόν κάμω νά τό λησμονήση έσπευσα νά τοΰ είπώ 
δτι ήτο ώραΐον πράγμα νά έχη κανείς μιάν συλ
λογήν άπό ξηραμένα άνθη. Αύτό λέγεται Ιΐβτ- 
Ι^ππιιιη δηλαδή βοτανολόγιον. Έσυμφώνησεν 
Αμέσως μαζί μου και τήν άλλην ήμέραν μοΰ 
έφερε τυλιγμένα μέσα είς στακτί χαρτί διάφορα 
ώραΐα άνθη, τό καθένα μέ τό δνομά του γραμ
μένο επάνω σέ μικρά δελτάρια. Τά μαθήματα 
τής βοτανικής ήρχισαν καί Από τάς πρώτας ήμέ- 
ρας έκαμα μεγάλας προόδους. Άλλά, τί νά σοΰ

π ώ ; δέν είχα καθόλου Ιδέαν πώς ή βοτανική ήτο 
τόσο ανήθικου πράγμα, ή πώς θά είχε τόσην 
δυσκολίαν νά τήν έξηγήση κανείς καί μάλιστα 
παπάς. Τό ξεύρεις, Αγαπητή μου, δτι τά άνθη 
υπανδρεύονται, δπως καί ήμεΐς, καί δτι τά περισ
σότερα Απ’  αύτά έχουν πολλούς συζύγους. Μία 
τάξις αύτών ονομάζονται φανερόγαμα, αν ενθυ
μούμαι καλά τό βάρβαρον δνομα. Είναι Ιλλη- 
νικόν καί σημαίνει τό νά νυμφεύεται κανείς 
φανερά. "Αλλα ονομάζονται κρυπτόγαμα— έκεϊνα 
δηλαδή πού νυμφεύονται κρυφίως- τά μανιτάρια 
πού σοΰ Αρέσουν κάμνουν τόν γάμον των κρυ
φίως. "Ολα αύτά είναι, βέβαια, πολύ σόκιν, άλλά 
δέν τά κατάφερε καί άσχημα εις τήν ερμηνείαν 
— καλλίτερα άπό μένα πού σοΰ τό έγραψα καί 
ή όποία είχα τήν Ανοησίαν νά γελώ δυνατά είς 
πολλά λεπτά σημεία. Έ γεινα δμως τώρα προ
σεκτική καί δέν θά  κάμω πλέον άλλας έρωτήσεις.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Δ'
' Β  Ιδία π ρ ά ς  τή ν  Ιδίαν

Νοαρμοντιέ  Φεβρουάριος, 1845

Πολύ θ ’  ανυπόμονης βέβαια νά μάθης τήν 
Ιστορίαν τής πολυτίμου εκείνης Ανθοδέσμης- ή 
Αλήθεια είναι δτι δέν τολμώ νά τόν έρωτήσω. 
Π ρώτον διότι πιθανόν νά μήν ύπάρχη καί κα
μία ιστορία, καί, δεύτερον, έάν ύπάρχη, νά είναι 
τέτοια Ιστορία πού νά μή θέλη ό ίδιος νά πή 
τίποτε. "Οσον γιά μέ, είμαι αρκετά πεπεισμένη
δ τι μά έλα, δς ποΰμε τήν Αλήθεια. Είξεύ-
ρεις δτι δέν ’ μπορώ νά έχω μυστικόν Από σένα. 
Ξεύρω τήν Ιστορίαν καί μέ λίγα λόγια θά σοΰ 
τήν πώ· «Π ώ ς έτυχε, κύριε Ά β β ά » , τοΰ είπα 
μίαν ήμέραν, σείς μέ τόσον πνεύμα καί μέ τόσην 
παιδείαν νά καταδικασθήτε νά ζήτε έτσι μέσα. 
είς ενα χωριουδάκι;» Μοΰ Απήντησε μέ θλιβερό 
χαμόγελο: «Εύκολώτερον νά είναι κανείς πνευ
ματικός τών κατοίκων πτωχού χωρίου παρά 
πόλεως. Πρέπει κανείς ν’  άπλώνη τά πόδια του 
ώς έκεΐ πού φθάνει τό πάπλωμά του.». «Γ ι’ αύτό 
Ακριβώς» τοΰ είπα «έπρεπε νά είσθε είς καλλιτέ- 
ραν θέσιν». «Μοΰ είπαν μιάν φοράν», Ιξηκο- 
λούθησεν, «δτι ό θείος σας ό ’Επίσκοπος τής 
Ν — είχε τήν καλωσύνην νά μέ θεωρήση ώς ύπο- 
ψήφιον διά τήν έφημερίαν τής Α γίας Μαρίνας. 
Είναι ή καλλιτέρα θέσις μέσα είς δλην τήν έπι- 
σκοπήν. Ή  γρηά θεία μου ή όποία είναι ή 
μόνη συγγενής μου πού ζή καί ή όποία κατοι
κεί είς τό Ν — είπεν δτι θά ήτο γιά μέ εΰτύχημα 
έάν μοΰ έδιδαν τήν θέσιν έκείνην. Ά λλ ’  έγώ έδώ 
είμαι πολύ καλά, καί έμαθα μέ ευχαρίστησιν ότι 
0 έπίσκοπος έκαμεν ήδη άλλην εκλογήν. Τί μέ 
πειράζει; Μήπως δέν είμαι ευτυχής είς τό Ν οαρ
μοντιέ ; Ά ν  έδώ μπορώ νά κάμω έστω καί μι
κρόν καλόν, έδώ είναι καί τό μέρος μου. Δέν 
πρέπει νά φύγω. "Επειτα, ή ζωή τής πόλεως μου 
ενθυμίζει » Έσταμάτησε καί τά μάτια τοΰ
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Ιπήραν θλιβεράν και δνειρώδη έκφρασιν.Έπειτα 
συνερχόμενος άπό την σύγχυσιν είπεν «Π αρη- 
τήσαμεν την βοτανικ ή ν ...... Έ γ ώ  δμως δεν
μπορούσα πλέον νά σκεφθώ για τά ξηρά εκείνα 
παλαιά χόρτα η έξηκολούθησα τάς ¿ρωτήσεις 

. μου. «Πότε ίερωθήκατε;» «Π ρο εννέα ετών». 
«Ε ννέα Ιτώ ν ,.,ά λ λ ά  λοιπόν είχατε τότε την 
ήλικίαν διά ν’  αρχίσετε ένα στάδιον. Δεν ήξεύρω, 
αλλά πάντοτε έφαντάσθηκα δτι μικρός θά είχατε 
κλήσιν πρός την ίερωσΰνην.» «Άλλοίμονον! 
δχι», άπήντησε ¿ντροπαλά, «άλλ’  είναι λόγοι πού 
μ’  έκαμαν νά πάρω αυτήν την άπόφασιν άργά- 
είναι μιά α ίτ ια .. .»  Ή  στενοχώρια τον έπνιγε 
καί δέν ήμπορούσε νά προχωρήση. Έ γ ώ  έπήρα 
θάρρος. «Στοιχηματίζω», είπα, «δτι κάποια άνθο- 
δέσμη πού είδα έπαιξε σπουδαίου μέρος εις την 
άπόφασιν σας». Μόλις ή αυθάδης αυτή παρατή- 
ρησις έβγήκε από τά χείλη μου καί ήννόησα δτι 
καλλίτερον θά  ήτο νά Ιδάγκανα τήν γλώσσαν 
μου παρά νά πώ τέτοιο πράγμα· μά ήτον άργά. 
«Π ώς, μάλιστα, Κυρία, έχετε δίκαιο, θά σάς τά 
πώ  δλα, άλλ’ δχι σήμερα— μιαν άλλην ήμέρα. 
Είναι ή ώρα πού θά σημάνη ή καμπάνα' έχομε 
εσπερινό». Καί έφυγε πριν άκουσθή τό πρώτον 
κτύπημα τής καμπάνας. Έπερίμενα ν’  άκούσω 
καμιά τρομακτική ίστορία. ΤΗλθε τέλος πάντων 
τήν άλλην ημέραν καί μόνος του άρχισε πάλιν 
τήν χθεσινήν ομιλίαν. Μού εξομολογήθηκε δτι. 
αγαπούσε κάποιαν νέαν εις Ν— , ή οποία δμως 
δέν είχε περιουσίαν, κ’ εκείνος, φοιτητής, δέν 
είχε παρά τά πνευματικά του εφόδια. Μίαν ήμέ- 
ραν τής λέγει: «Πηγαίνω στο Παρίσι, δπου 
ελπίζω νά εργασθώ' δέν θά  με λησμονήσης τόν 
καιρόν πού θά Ιργάζωμαι μέρα καί νύκτα γιά νά 
γίνω άξιός σ ο υ ; Ή  «όρη ήτο δεκαέξ ή δεκαεπτά 
ετών καί πολύ αίσθηματικη. Τού έδωσε τήν 
ανθοδέσμην ως σημεΐον πίστεως. "Επειτα άπό 
ένα έτος έμαθε τον γάμον της μέ ενα. δικηγόρον 
εις Ν— , τόν καιρόν άκριβώς πού ¿κείνος διωρί- 
ζετο καθηγητής. Τό κτύπημα αύτό τόν είχε συν- 
τρίψη καί ήρνήθη νά δεχθή τήν έδραν ή όποία 
τού προσεφέρθη. Μού είπεν δτι άπό τότε δέν 
ήμπορούσε τίποτε άλλο νά σκεφθή, καί, καθώς 
μού έξι.στοροΰσε τήν απλήν αύτήν ερωτικήν ιστο
ρίαν, ήτο τόσον συγκινημένος σαν νά είχε συμβή 
χθές. Τότε έβγαλε τήν ανθοδέσμην άπό τήν 
τσέπη τού ράσου του. «Θ ά ήτο παιδιακίστικο 
καί, ίσως άτοπον νά τήν φυλάττω εγώ' καί τήν 
έρριψε στή φωτιά."Οταν τά φτωχά άνθη έπαυσαν 
νά τρίζουν καί ν’ άνάβουν, ήρχισε πάλιν νά μιλή 
με πιό ήσυχην φωνήν: «Σάς χρεωστώ ευγνωμο
σύνην πού μού ¿ζητήσατε νά σάς είπώ τήν ιστο
ρίαν μου. Πρέπει νά σάς ευχαριστήσω πού μ’ έκά- 
ματε ν’ άποχωρισθώ'άπό τά άνθη αυτά· ήτον γιά 
μενα τόσον άτοπον νά τά φυλάττω ακόμα».Άλλ’ 
Ιφαίνετο δτι ή καρδιά του ήτο πλημμυρισμένη 
κ’ εύκολα ήμπορούσε κανείς νά διακρίνη πόσον ή

θυσία Ικείνη τού ¿στοίχισε. Δυστυχισμένοι καλό- 
γηροι! Τ ίζωή  περνούν και σΰτοί. Πρέπει ν’ άπα- 
γορεύουν στον εαυτόν τους καί τάς πειό άθώας 
σκέψεις καί πρέπει νά εξορίζουν άπό τήν καρδιά 
τους κάθε αίσθημα πού αποτελεί, γιά τούς άλλους 
άνθρώπους, τήν ευτυχία. . .  καί αυτές ακόμη τές 
άναμνήσεις πού είνε μέρος αύτής τής ζωής. Οί 
καλόγηροι μάς υπενθυμίζουν ιόν ¿αυτόν μας, 
ολας τάς δυστυχισμένος γυναίκας, πού κάθε αλη
θινόν αίσθημα μάς άπαγορεύεται ώς έγκλημα. 
Ε ίναι. σ ’ ¿μάς συγχωρημένον νά ύποφέρωμεν 
άλλά καί τότε άκόμη. πρέπει νά κρύπτωμεν.τόν 
πόνον μας...  Ύγίαινε. Αγανακτώ μέ τόν εαυτόν 
μουδιά τήν άσυγχώρητον περιέργειαν μου, άλλ’ 
ύπέκυψα πρός χάριν σου.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Ε'
Ή  13 ία πρ3$ τη ν  13ίαν.

Νοα$μοντιί>. . .  Μάϊος, 1845.

Πρό καιρού ¿σκόπευα νά σού γράψω, άγαπητή 
μου Σοφία, άλλά πάντοτε μ’  εκρατοΰσεν ένα 
αίσθημα εντροπής. Ό ,τ ι  θέλω νά σού πώ είναι 
τόσο περίεργο, τόσο γελοίο καί άκόμη τόσο 
θλιβερό, πού δέν ξεύρω αν θά σού φέρη τά 
δάκρυα ή  τό γέλιο. Κ ’  Ιγώ ή ίδια δέν ήξευρω 
τί νά πώ. Άλλά θά έλθω στά γεγονότα χωρίς 
περισσότερα λόγια.

Στά προηγούμενα γράμματά μου σού ώμίλησα 
πολλές φορές διά τόν Ά ββ ά ν  Ώμπέν. Είναι δ 
εφημέριος τού χωριού μας εδώ, τον Νοαρμον- 
τιέ. Σού είπα άκόμη καί τό ιστορικόν πού έγινε 
αφορμή νά ίερωθή. Μακράν Ιδώ· άπό τόν κό
σμον, καί μέ τές μελαγχολικές εκείνες σκέψεις 
πού εσύ ξεύρεις πόσον μέ βασανίζουν, ή συν
τροφιά ενός έξυπνου, άνεπτυγμένου, καί ευχάρι
στου άνθρώπου ήτο γιά μέ κάτι πού τόσον ή 
ψυχή μου Ιπιθυμοϋσεν. Πολύ πιθανόν νά τόν 
άφήκα νά έννοήση πώς ήσθανόμουν γι’  αυτόν 
κάποιο ενδιαφέρον διότι, δέν ¿πέρασαν καί πολ- 
λαί ήμέραι μετά τήν γνωριμίαν μας καί άρχισε 
νά  έρχεται σπίτι μας σαν παλαιός φίλος. Τό 
ομολογώ δτι μού άρεσε πολύ νά έχω τήν συνα
ναστροφήν ενός άνεπτυγμένου άνθρώπου. Ή  
άμάθειά του εΐς τά τού κόσμου έμεγάλωνεν έμ- 
πρός εις τά μάτια μου τήν πνευματικήν υπερο
χήν του. "Ισως, άκόμη— γιατί πρέπει.νά σού πώ 
τό καθετί· δέν θέλω νά κρύψω άπό σέ καί τήν 
παραμικρόν λεπτομέρειαν τού χαρακτήρος μου— 
ίσως, άκόμη, ή άφέλεια τής φιλαρεσκείας μου 
(διά νά μεταχειρισθώ τήν ιδικήν σου έκφρασιν) 
δπού τόσες φορές μέ ¿γελούσες, έπαιζε κ’  Ιδώ 
τό μέρος της χωρίς νά τό καταλάβω. Μ ’  αρέσει 
νά ήμαι ευχάριστη σ ’  εκείνους πού μ’ ευχαρι
στούν, καί νά μέ άγαποϋν εκείνοι τούς όποιους 
εγώ άγαπώ . . .  Σέ βλέπω ν’ άνοίγης τώρα τά
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μάτια σου στά λόγια μου αύτά, καί νομίζω πώς 
σ ’  άκοΰω νά φωνάξης «’ Ιουλία». Ά λλά μήν ανή
συχης. 'Έ χω πειά τήν ήλικίαν πού δέν υπάρχει 
φόβος ν’ άκούσης τρέλλες. Καί πρέπει νά ¿ξακο- 
λονθήσω. Κάποια ο’ικειότης άνεπτύχθη μεταξύ 
μας χωρίς —  καί σπεύδω νά σού τό  π ώ — τίποτε 
νά λεχθή ή νά γίνη ανάρμοστοι· πρός τό σχήμα 
του. Είναι τόσον ευτυχής μέ τήν συντροφιά μου. 
Πολλές φορές μιλήσαμε γιά τές πρώτε: ήμέρες 
τής ζωής του, καί μέ κάθε τρόπον τό άνήσυχον 
πνεύμα μου ¿ζητούσε νά φέρη στο μέσον τό 
ζήτημα εκείνο τής πρώτης αγάπης του, πού 
έγεινε άφορμή νά φορέση τό ράσο. Καί δέν ήτο 
καί δύσκολο νά έννοήση κανείς, δτι πολύ συχνά 
ό νους του ¿πήγαινε στην άπιστην αγάπην του. 
Μιαν ήμέρα τήν συνήντησε στήν πόλιν καί μάλι
στα τής ώμίλησε. Μού τά εξιστόρησεν δλα καθώς 
έπέστρεψε, καί μέ κάπως ι[ωχρόν τρόπον έπρό- 
σθεσεν δτι ήτο ευτυχισμένη καί μέ διάφορα 
χαριτωμένα παιδάκια. Ή  έκδήλωσις των συχνών 
παροξυσμών τού χαρακτήρος τού Ερρίκου έγει- 
νεν άφορμή ν ' αύξηθή ή πρός τόν Ά β β ά ν  §μ- 
πιστοσύνη μου καί νά μεγαλώση ή πρός ¿μέ 
σαμπάθειά του. Εννόησε τόν σύζυγόν μου ώς 
εάν τόν είχε γνωρίση άπό δέκα έτη τώρα. "Επειτα 
αί συμβουλαί του είναι, σοφοί δσον καί αΐ ϊ.δι- 
καί σου, καί άκόμη πειό άμερόληπτοι, διότι έσύ 
επιμένεις, δτι έχω παντού καί πάντοτε άδικον, 
ενφ ¿κείνος μού ευρίσκει εις δλα δίκαιοι·, άλλά 
συγχρόνως μού συσταίνει φρόνησιν καί τάκτ. Μέ 
λίγα λόγια άποδεικνΰεται άφοσιωμένος φίλος. 
"Εχει κάτι τι τό αβρόν ό άνθρωπος αυτός επά
νω  τον, πού μέ κρατεί αίχμαλωτισμένην. Τό φυ
σικόν του μού ενθυμίζει τό ίδικόν σου : είναι 
μεγαλόφρων, ισχυρός, ευαίσθητος καί σεμνός μέ 
ύπερβολικήν αΐσθησιν τού καθήκοντος___

Άλλ’  επίτηδες μασώ τά λόγια μου καί βρα
δύνω νά σού π ώ  εκείνο πού θέλω. Δέν μπορώ 
νά μιλήσω καθαρά ¿πάνω σ ’ αύτό τό χαρτί πού 
τόσο μέ φοβίζει! Ά ς  ήτο δυνατόν νά εΐμεθα 
εδώ τώρα μαζί, δίπλα στή φωτιά, κ’ αί δύο 
σκυμμένες άπάνω στό ίδιο κέντημα! Μά έπί 
τέλους, Σοφία, επί τέλους πρέπει νά σού πώ 
δλη την αλήθεια! Ό  κακότυχος, είναι μαζί μου 
ερωτευμένος! Ή μπορεΐς νά γελφς καί ίοως νά 
ήσαι ταραγμένη. Πόσον ήθελα νά σέ έβλεπα 
αυτήν τήν στιγμήν. Δέν μού είπε βέβαια ούτε 
λέξι, μά τά μεγάλα εκείνα και μαύρα μάτια του 

1 δέν μπορούν νά λένε ψέματα Είμαι βέ
βαια, δτι τώρα θά γελάς μ’  αύτά μου τά λόγια.

Φαντάσου κατάκτησιν— τόσον άθιμαν κατά- 
κτησιν σαν αυτήν— είς τήν ήλικίαν μου. Είναι 
κάτι τι έπί τέλους νά προκαλής ενα τέτοιο 
αίσθημα, ένα αίσθημα τόσο άπίστευτον!... 
Ά λλά τί. εντροπή! τό μικρόν αύτό αίσθημα 
γρήγορα έσβυσεν. Αδίκησα, είπα στον ¿αυτόν 
μου, ένα χρηστόν άνθρωπον μέ τούς άστόχα-

στους τρόπους μου. Είναι τρομερό! Πρέπε* 
αμέσως νά δώσω  ενα τέλος. Καί ¿βασάνιζα τόν 
νοΰν μου νά εύρω το μέσον πού ήμπορούσα νά 
τόν άπομακρύνω. Μια μέρα πού ή θάλασσα 
ήταν τραβηγμένη, περιπατούσαμε μαζί στήν 
άμμουδιά. Δεν ¿τολμούσε νά προφέρη λέξιν, 
κ’ εγώ δέν ήμουν, λιγώτερο στενοχωρημένη. 
Πέντε λεπτά ¿πέρασαν έισι βουβά, κ’  εγώ, διά 
νά κρύψω τήν ταραχή μου, ¿μάζευα κοχϋλια. 
Έ π ί τέλους coô λέγω- «καλέ μου Ά β β ά , πρέπει 
Ιξάπαντος νά ζήσετε ζωή καλλίτερη άπ’  αύτήν. 
Θ ά γράψω σεόν θειον μου, τόν Επίσκοπον, 
καί εν ανάγκη, θ ά  ύπάγω νά τόν ιδώ ». «Ν ’ 
άφήσω τό Νοαρμοντιέ!» ανέκραξε, σταυρώ- 
νων τά χέρια του. «Ά λ λ ’  εδώ είμαι τόσον ευτυ
χής! Τί άλλο μπορώ vit θέλω άφοΰ εισθε σείς 
εδώ ; Μέ έχετε συνειθίση μέ τόσα ωραία πράγ
ματα, πού τό  φτωχό μου σπιτάκι μού φαίνεται 
τώρα παλάτι». ""Οχι», άπήντησα, «ό  θείος μου 
είναι, πολύ γέρων, καί δν είχα τό δυστύχημα νά 
τον χάσω, δέν ξεύρω σέ ποιόν πλέον ν’ αποταθώ 
γιά νά σάς εύρω καμιά θέσιν κατάλληλη», 
«Άλλοίμονον, Κυρία, πολύ θά ¿λυπόμουν 
ν’  άφησα) αύτό τό χωριό ! . . .  *0 έφημέριος τής 
Α γίας Μαρίνας άπέθανεν. . .  Μ ά ούτε τό σκέ
πτομαι, γιατί πιστεύω θά έλθη στή θέσι του ό 
Ά ββά ς 'Ρ α τώ ν , ό όποιος είναι, πολύ άξιος. Πολύ 
θά χαρώ γιά τόν διορισμόν του, διότι δν ό  έπί- 
σχοπος εοχέπτετο Ιμέ— »

«— Ό  εφημέριος τής Α γίας Μαρίνας άπέ- 
θ α ν ε !»  ¿φώναξα, «θά °πάγω στόν θειον μου 
σήμερα».

«— Ά ,  Κυρία, μή τό κάμης αύτό. Ό  Ά β β ά ς  
Ρατών είναι πολύ πειό άξιος άπό μένα' καί έπειτα 
ν’ άφήσω τό Νοαρμοντιέ ! . . .  »

«Μά, πρέπει ! » εΐπα μέ άπόφασιν. Στά λόγια 
αύτά ¿χαμήλωσε τό κεφάλι του καί δέν ¿τόλ
μησε ν’  άντιτείνη. ’Αμέσως έτρεξα εις τήν έπαυ- 
λιν. Με ακολούθησε δυό βήματα κατόπιν ό 

. δυστυχισμένος, χωρίς νά μπόρεση νά προφέρη 
λέξιν άπό τήν1 ταραχήν του. Ή τ ο  κατασυντριμ
μένος. Δέν . έχασα ούτε λεπτό. Στάς δκτώ ήμουν 
στού θείου μου. Τόν εύρηκα πολύ ευνοϊκά δια
τεθειμένου διά τόν Ρ ατώ ν άλλά. μέ άγαπφ καί 
ξεύρω πόσην επιρροήν έχω ¿πάνω του. Μέλίγα 

»¡μου λόγια επέτυχα έκεϊνο πού ήθελά. Ό  Ρατών 
άπεκλείσθη καί ό Ά β β ά ς  Ώμπέν είναι έφημέ
ριος τής Α γίας Μαρίνας. Είναι τώρα δύο μέρες 
πού εύρίσκεται στήν πόλιν. Ό καϋμένος εννόησε 
τό «πρέπει» πού είπα. Μέ ευχαρίστησε σοβα- 
ρώς, καί μού έξέφρασε τήν ευγνωμοσύνην του 
χωρίς τίποτε άλλο νά πρόσθεση. Τού οφείλω 
κ’  εγώ ευγνωμοσύνην πού έφυγε άπό τό Νοαρ- 
μοντιε τόσον γρήγορα. Μού έλεγε μάλιστα 
δτι εβιάζετο νά φύγη γιά νά ΰπάγη νά εύχαρι- 
στήση τόν Επίσκοπον. Φεύγων μού έστειλε τό 
εύμορφο καί μικρούτσικο εκείνο βυζαντινό κουτί
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και μου ¿ζήτησε την άδεια νά μοΰ γρ«ςργ) κά
ποτε. ~Ε, λοιπόν, αγαπητή μου; Είσαι ευχαρι
στημένη ; Αυτό είναι ένα μάθημα πού δέν θά 
λησμονήσω ποτέ στη ζωή μου δταν έπιστρέψω 
στο Παρίσι. ’Αλλά τότε θά ήμαι τριάντα τριών, 
καί δύσκολα ήμπορώ νά περιμένω τέτοιαν λα
τρείαν ___ τέτοιαν άφοσίωσιν σάν τήν ίδικήν
του ! . . .  ’Αλήθεια, αυτό θά  ήναι εκτός πάσης 
ουζητήσεως. λεν πειράζει· άπο τά Ιρείπια όλης 
αυτής τής ανοησίας μοΰ εμεινεν ένα κουτί καί 
ένας αληθινός φίλος. "Οταν θά είμαι σαράντα, 
καί γιαγιά, θ ά  κάμω με κάθε τρόπον νά  εύρω 
διά τόν Ά β β δ ν  Ώμπέν πόρον ζωής στό Παρίσι. 
Μιά μέρα θά δής πού θά τό κατορθώσω, αγα
πητή μου, καί ό Ά β β ά ς  Ώμπέν θά δώση στήν 
θυγατέρα σου τήν πρώτην μετάληψιν.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Σ Τ '

Ό  '  Α ββας  ’  Ώ μπεν προς τό* Ά β β α *  Π ροντώ,
Ηα&ηγητήν τής Θεολογίας εις ’ Αγίαν A — .

Ν — , . . , Μάιος, 1845

’ Αγαπητέμον. Καθηγητά,— Σάς γράφει δ Ιφη- 
μέριος τής 'Αγίας Μαρίνας, καί όχι πλέον δ τα
πεινός λειτουργός τού Νοαρμοντιέ. Ά φ ήκα τό 
έρημητήριόν μου καί ιδού Ιγώ τώρα πολίτης 
λαμπρά εγκατεστημένος είς μίαν άπό τάς καλλι- 
τέρας όδούς τής Ν — · εφημέριος μεγαλοπρεπούς 
εκκλησίας, καλώς διατηρούμενης, με. θαυμασίαν 
αρχιτεκτονικήν, καί άπεικονιζομένης σε κάθε λεύ
κωμα τής Γαλλίας. Τήν πρώτην φοράν πού ¿λει
τούργησα ¿πάνω εις μαρμάρινον θυσιαστήριον, 
πού ηστραπτε άπό χρυσόν, ¿ρωτούσα τόν ¿αυ
τόν μου ¿άν είμαι Ιγώ ό ίδιος. Ά λλ ’  αύτό είναι 
άληθέστατον, καί μιά άπό τής χαρές μου είναι 
ή έλπίς που έχω ότι τάς διακοπας θ ά  έλθετε νά 
μέ επισκεφθήτε. Θά σάς έχω έτοιμον αναπαυτι
κόν δωμάτων, καί καλό στρώμα, διά νά μή ανα
φέρω  τό βορδώ, τό όποιον Ιγώ δνομάζω βορδώ 
τού Νοαρμοντιέ, καί τό όποιον άξίζει, τολμώ 
νά είπώ, τόν κόπον νά δεχθήτε. ’Αλλά, θά μ’ ¿ρω
τήσετε, πώς εύρέθηκα, άπό τό Νοαρμοντιέ είς 
τήν Α γίαν Μαρίναν; Μ έ άφήκατε «μάγειρον* 
καί μ’ εΰρίσκετε ’Επίσκοπον.

Ο Melibcee, deus nobis h aec otia  fecit.
Ή  θεία Πρόνοια, αγαπητέ μου Καθηγητά* 

έστειλε μιάν μεγάλην Κυρίαν άπό τό Παρίσι είς 
τό Νοαρμοντιέ. Κάποιο δυστύχημα πού· δέν θ ά  
μάθωμεν ποτέ, ελάττωσε προσωρινά τά  εισοδή
ματα της είς ιο,οοο κορώνας τό έτος. Είναι 
εύχάριστη καί καλή γυναίκα, δυστυχώς δμως δλί- 
γον κούφη εξ αιτίας τών ¿λαφρών αναγνωσμά
των καί τών σχέσεών της μέ τούς δαντήδές τής 
πρωτευούσης. Απελπισμένη μέχρι θανάτου μέ 
τόν σύζυγόν της μέ τόν όποιον δέν έχει τίποτε 
κοινόν, μοΰ έκαμε τήν τιμήν νά δείξη δι’ εμέ 
ενδιαφέρον. Ατέλειωτα ή σαν τά δώρα καί αί

Ιπισκέψεις. Καθ ’  ή μέραν καί νέον σχέδιον, διά 
τού όποιου ή παρουσία μου ήτο αναγκαία. «Κύ
ριε Ά β β ά , θέλω νά μάθω λατινικά · Κύριε
Ά β β ά , θέλω νά μέ διδάξετε βοτανικήν. Θέλω 
αύτό, θέλω ¿κείνο». Μά τήν άλήθεια, δλοι οί 
καθηγηταί τής Α γ ία ς -Α —  δέν θά ήσαν άρκε- 
τοί νά σβύσουν τέτοιαν δίψαν μαθήσεως. Ευτυ
χώς δμως, τέτοιαι ϊδιοτροπίαι δέν διαρκούν πάν
τοτε καί πολύ: δύ ο -τρ ία  μαθήματα καί πλέον 
ού. "Οταν τής είπα μιά μέρα δτι τό ρόδον λα
τινιστί λέγεται rosa, έφώναξεν: «Π όσα πράγ
ματα ξεύρετε, κύριε ’Α β β ά ! Α π ορώ  πώς τό 
¿κάματε νά ταφήτε μέσα είς τό Νοαρμοντιέ!» 
Καί, διά νά σού πώ τήν αλήθεια, αγαπητέ μου 
Καθηγητά, ή καλή αυτή κυρία διά τής άναγνώ- 
σεως τών ανόητων βιβλίων πού γράφονται σή
μερα ¿γέμισε τό κεφάλι της μέ τές· πειό παράδο
ξες ίδέες. Μιά μέρα μοΰ ¿δάνεισε ενα βιβλίο πού 
ελαβε άπό τό Παρίσι, καί τό οποίον, καθώς μού 
έλεγε, τήν είχε καταμαγεύση· τό Abélard, υπό de 
Rémusat. Θά τό ¿διαβάσατε, βέβαια, καί θά 
¿θαυμάσατε τά άρχάς πού άναπτύσσει ό συγγρα- 
φεύς μέ τόσην πολυμάθειαν άλλα, δυστυχώς, 
καί μέ τόσον άδικον πνεύμα. Στήν αρχήν ¿πή
δησα στόν δεύτερον τόμον πού διαλαμβάνει τήν 
«Φιλοσοφίαν τού A bélard », καί αφού τόν διέ- 
τρεξα μέ τό μεγαλύτερον ενδιαφέρον, Ιπέστρεψα 
είς τόν πρώτον, πού περιγράφει τήν ζωήν τού 
μεγάλου αίρεσιάρχου. Τούτο, βέβαια, είναι δλο 
δσον ή Κυρία ήξίωσε νά διαβάση. Αύτό αγα
πητέ μου Καθηγητά, μέ έκαμε ν’  άνοίξω. τά 
ματια μου. Έκατάλαβα, αληθινά, δτι ήταν Ιπι- 
κίνδυνο πράγμα ή συναναστροφή μέ ωραίας κυ
ρίας πού έχουν μέσα τους τήν δίψαν τής μαθή
σεως. Αυτή ή κυρία τού Νοαρμοντιέ είχεν είς 
μεγάλον βαθμόν τή ν μαν ίαν αυτήν. Ή  κα θ ’  υπερ
βολήν ρομαντική αύτή κατάστασις μού έδιδε 
μεγάλον κόπον δταν αίφνης μιά μέρα ¡ιού λέγει: 
«Κύριε Ά ββ ά , ό τιτουλάριος τής Α γίας Μαρίνας 
άπέθανε, καί επιθυμώ νά λάβετε τήν. θέσιν του. 
Π ρ έ π ε ι» . Καί άμέσως ¿πήρε ένα άμάξι κ’  ¿τρά
βηξε νά δή τόν ’Επίσκοπον· όλίγαςήμέραςύστερα 
ήμουν εφημέριος τής Α γίας Μαρίνας, κάπως 
¿ντροπιασμένος διότι ή θέσις μού.εδίδετο κατά 
χάριν, άλλα κατά τά άλλα δλα χαρούμενος πού 
εξέφευγα άπό τά νύχια μ τάς Α ε α ίν η ς  τής πρω
τευούσης. Λέαινα, άγαπητέ μου Καθηγητά, είναι 
Παρισινή έκφρασις διά τές γυναίκες τού συρμού, 

"Ο Ζεΰ, γυναικών οίον ώπασας γένος!
_ Έ πρεπε τάχα ν’ άπορρίψω τήν καλήν αύτήν 

τύχην διά νά προκαλέσω τόν πειρασμόν; Τί 
άνοησία! Ύγειαίνετε, άγαπητέ μου καθηγητά. 
Δέν βλέπω τήν ώραν πού θά έλθετε έδώ νά 
συζηιησωμε μαζί περί φιλοσοφίας ξαπλωμένοι 
κι οι δύο μας ¿πάνω στες πολυθρόνες, ¿μπρός 
σ ’  ένα παχουλό όρνιθόπουλο καί μιά μποτ&ια 
βορδώ, m ore philosophorum . V ae let m e ama.
(MeTOtpç. Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ] P R O S P E R  M E R IM E E

T O  ^ Π 6 Ν Θ Η Μ 6 Ρ Ο Ν

Λ Ο Γ Ο Ι  Κ Α Ι  Α Ν Τ Ι Λ Ο Γ Ο Ι

Τό Γνμνόν

‘Ο  κ. ΑΣΟΦΟΣ. —  Π ώ ς σας φαίνεται ή σταυροφορία 
κατά του γυμνού;

Ό  ΜΑΘΗΤΗΣ.—  Φαίνεται δτι εί\·ε τού  συρμού. ’Από 
τήν Γαλλίαν άκούομεν φονιάς «α τ ά  τών φαινομηριδων. 
Ό  συρμός τού Διευθυντηρίου φαίνεται δτι θ ά  εύρη 
δυσκολίας διά  νά ξαναγυρίση.

Ό  κ. ΑΣΟΦ.— "Α νθελήση  ό  συρμός, βεβαιωθήτε δτι 
θ ά  ξαναγυρίση. Ό  συρμός τροποποιεί καί αύτήν τήν 
ηβικήν. Δ ιά  νά γίνη δ μ ω ς  μία τροποποίησις τή ς ήθι- 
κής χρειάζεται προηγούμενο«; ένα σκάνδαλον. "Ο πως, 
διά  νά γινη μιά τροποποίησις τού πολιτικού ή  κοινω
νικού καθεστώτος, μία έπανάστασις. Χ ρειάζεται ένα 
οκάνδαλον.

Ό  ΜΑΘ. —  "Ο πω ς αύ τό  τού  Πολυτεχνείου μας.
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  ’Α κριβώς. Μίαν φοράν είς τήν Σ χ ο 

λήν τή ς Ζωγραφικής ¿μαθήτευαν μόνον άνδρες καί τά  
μοδέλα ήσαν άποκλειστικώς γέροι, με τό ενα πόδι εις 
τόν λάκκον. Ό  Μ αθουσάλας'·ήτο τό  Ιδανικόν μο&έλο 
τής Σχολής. Σ ή μερα  μαθητεύουν τρυφεραί νεάνιδες 
καί τά  μοδέλα είναι, δπ ω ς  βεβαιώνει ή  εφημερίς πού 
Αποκαλύπτει τό σκάνδαλον, ρω μαλέοι Ιφηβοι.

Ό  ΜΑΘ.— Κ αί δμως εϊς δλον τόν κόσμον, δπου ύπάρ- 
χουν σχολαλ ζωγραφικής, ή  νεότης δεν είναι λόγος Απο
κλεισμού δι’  ενα μοδέλο. Έ ξ  έναντίας.

‘ Ο  κ.. ΑΣΟΦ.— ’Ε δ ώ  τό  πράγμα διαφέρει- Έ γ ώ  ¿γνώ
ρισα  μίαν γυναίκα ογδόντα ετών, ή  δποία ¿προτίμησε 
νάποθάνη π αρά  νά δείξη τό σ τή θος της είς τούς ιατρούς. 
Ή  κόρη της ¿ντούτοις τό  παρουσιάζει είς όλους τούς 
χορευτάς τών δημοσίων καί ίδιοπικών χορών, χωρίς 
νά είναι ιατροί.

Ό  ΜΑΘ.— Αύτόσημαίνειδτι προοδεύομεν. ’Α λλά δέν 
έννοώ διατί τό  γεροντικόν γυμνόν είναι όλιγώτορον 
άνήθικον άπό τό  νεανικόν.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Έ ξ  εναντίας τό  γεροντικόν γυμνόν 
είναι τό  άνηθικώτερον έπειδή είναι τό άσχημοτερον. 
Έ ν α ς  γ έρος π ού  γυμνώνεται ενώπιον τού χ ο ο μ ο ν  χά- 
μνει μίαν άνήθικον πράξιν.

Ό  MA0 .— ’Α λλά τότε ποιος είναι ό  λ όγ ος ;
Ό  κ. ΑΣΟΦ.— Υ π ο θ έ τ ω  δτι συμβαίνει κάτι άλλο. Ή  

προτίμησις τού γεροντικού γυμνού έχει άλλον λόγον. 
Υ π οθ έσ α τε  δτι έχετε μίαν σχολήν ζωγραφικής άπό 
μικρά λαίμαργα παιδία. Θέλετε νά τά  βάλετε νά ζ ω 
γραφίσουν καρπούς. Π οιους καρπούς θ ά  δ ιαλέξετε; 
Π οια  μήλα π .χ .;

Ό  ΜΑΘ.— Τ ά]ώραιότερα .
Ό  κ. ΑΣΟΦ.— "Εχετε λάθος- Πρέπει νά διαλέξετε τά 

πλέον σάπια. Ειδεμή υπάρχει κίνδυνος, σ ί μικροί μαθη- 
ταί σας νά καταβροχθίσουν τά  μήλα πριν τά  ζω γ ρ α 
φίσουν.

Ό  ΜΑΘ.— ’Αλλά δέν υπάρχει τρόπος νά γίνη κ’ έδώ  
δ,τι γίνεται είς δλον τόν κ βσμ ον ; Ν ά χωρισθή δηλαδή 
( ίδεα τ ο ν  μοδέλον ά π ό  τή ν  ιδέαν τού ¿δω δίμ ου ;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Β εβαίως ύπάρχει. Είναι ή συνήθεια· 
Οταν συνειθίσωμεν νά βλέπωμεν ενα πράγμα, παύει 

πλέον νά μάς χάμνη έντύπωσιν. Έ ά ν  αί γυναίκες έσυ- 
νείθιζαν νά κρύβουν ταύτιά τους, τήν μύτην τους, ή τό 
σ ιό μ α  τους, ή π ρώ τη  μύτη πού θ ά  παρουσιάζετο γυ
μνή θάποτελούσε σκάνδαλον καί ίσω ς θ ά  διετρεχε τόν 
κίνδυνον νά καταβροχθισθή.

Ό  ΜΑΘ.— Υ π οθέτετε δτι είμπορείτε νά γενικεύσετε 
τό παράδειγμά σ α ς ; , , ,

‘Ο  κ. ΑΣΟΦ.— Βεβαίως· Ο ί Ιατροί, ο ί  οπ οίοι εσυνει- 
θισαν νά βλέπουν γυμνά σώματα, βεβαιόγουν οτιτή ν  
ώ ραν πού κάμνουν μίαν παρατήρησιν ή_ μίαν εχγείρη- 
σιν, δέν συλλογίζονται π αρά  τήν Ιατρικήν τους.

Ό  ΜΑΘ. — "Ωστε είθε ύπέρ τής ελευθερίας τής 
γυμ νότη τος;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Κ ατα μεγα μέρος- - .  ^
Ό  ΜΑΘ.— Δέν υποθέτετε δτι θ ά  έπέτεινε. τήν ανη- 

θ ικ ότη τα ;
Ό  κ. ΑΣΟΦ.— Έ ξ  έναντίας^ Φ ρονώ οτι θ ά  υπηρε

τούσε τήν ήθικήν. Π αρατηρήσατε τά  ζώ α . "Ο λα τά 
ζ ώ α  είναι γυμνά. Ή  γυμνάτης των δέν κάνει καμίαν 
έντύπωσιν μεταξύ των. Δι’  αύτδ ή δρασις δέν παίζει 
είμή πολύ μικρόν ρόλον είς τούς έρωτας των. Έ κ  τού
του ή φύσις άνέθεσε τήν φροντίδα τής άμοιβαίας γοη
τείας εις άλλα αισθητήρια. Τήν όσφρησιν, την άκοην... 

Ό  ΜΑΘ.— ’Αλλά δέν καταντφ τό ίδ ιο ν ;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Ό χ ι. Διά  τά  άλλα αισθητήρια απαι

τούνται ειδικά διεγερτήρια, τά  δπ οία  ή φύσις φροντί
ζει νά παρέχη κατά διαλείμματα, κατ’ Ιποχάς. Δι’  αυτο 
τά  ζ ώ α  γίνονται άνήθικα είς ώρισμένας έποχάς. Έ ν φ  
δ  άνθρωπ ος είμπορεϊ νά είναι ανήθικος ολον τόν χρο- 
νον. Βλέπετε λοιπόν δτι τά  ζ ώ α  είναι ήθικώτερα άπό 
τούς ανθρώπους ;

Ό  ΜΑΘ. —  "Ω σ τε ;
"Ο κ. ΑΣΟΦ.—"Ω στε ή  γυμνότης θ α  υπηρετούσε ηγν 

ήθικήν, διότι θ ά  ήμβλυνε τήν ειδικήν ευαισθησίαν τής 
δράσεω ς καί τά  έξ αύτής αντανακλαστικά φαινόμενα, 
τά  όποια  αποτελούν εκείνο, πού όνομάζομεν ανηθι- 
κότητα. , , .

Ό  ΜΑΘ. —  Ε π ομ ένω ς Ιπεκτεινετε την θεω ρίαν  σας 
« α ί  είς τήν γυμνότητα τής τέχνης, τη ς φιλολογίας.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Διατί δ χ ι ; Ο ί πρόγονοί μας ολα  τα 
έβλεπαν καί δλα  τά  έλεγαν χωρίς νά  είναι άνηθικω- 
τεροι άπό ήμδς. ,

Ό  ΜΑΘ.— Π ώ ς τό συμπεραίνετε οτι δεν ήσαν ανη- 
θ ικ ώ τερ ο ι; Υ πάρχουν καί οί φρονούντες τό  έναντίον.

Ό  κ- ΑΣΟΦ. — Διότι ήσαν υγιέστεροι άπό ημάς. Τ α  
ω ρ α ία  σώ μ ατα  πού μάς διέσωσεν ή τέχνη δέν είμπορεϊ 
ποτέ νά είναι σώ μ α τα  διεφθαρμένων και ανήθικων. 
Καί τά  ώ ρ α ία  έργα πού μάς διέσωσεν ή γραφή δεν 
είμπορεϊ ποτέ νά είναι έργα άνθρώπων, εΰρισκομενοιν 
είς τό πρώτον στάδιον τής κινητικής αταξίας ή τής 
προϊούσης παραλύσεως.

Ό  ΜΑΘ-—"Υποθέτετε δμ ως δτι αί σύγχρονοι κοινω- 
νίαι είμπορούν νάνεχθοΰν τήν ̂ επαναφοράν τού πα
λαιού κ α θ εστώ τος; Δέν είδατε, δτι καί είς τήν Γερμα
νίαν καί είς τήν Γαλλίαν Ιχομεν  συχνάς έξεγερσεις 
«α τ ά  τών ελευθεριών είς τήν τέχνην;

Ό  κ. ΑΣΟΦ.— Αί διαμαρτυρίαι αποτελούν την πρω- 
την καθιέρωσινίνός καθεστώ τος Β αθμηδόν οί ανθρω - 
,ποι συνειθίζουν νάλλάζουν ματογυάλια καί νά  βλέπουν 
διαφορετικά τά  πράγματα. Σήμερον είς τά  θέατρα^δεσ
ποινίδες δεκατεσσάρων ¿τώ ν βλέπουν και άκουουν εργα, 
τά  δπ οία  ταράσσουν τήν μ άμ μ η ντου ς .Π ρό  ολίγωνήμε- 
ρών μία δεσποινίς μ’  έρωτούσε άν μία κω μω δία  είναι 
αρκετά ήθική διά  νά συνοδεύση τήν προμάμμην της. 

Ό  ΜΗΘ.— Αύτό είναι καταπληκτικόν.
Ό  κ. ΑΣΟΦ.— Καί δμως άν Ιζούσε μια π ρογονόςτη ς 

ιού X V I  αίώνος τό  πράγμα θ ά  διέφερε. Π ροχθές εδια-
βα ζα  μερικά διηγήμ ατα ’Ιταλών διηγη^ατογράφων τού
X V  καί X V I  αίώνος, τά  δπ οία  θ ά  εκαμναν να ερυ-
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θριάση  καί αύτόν τόν κίτρινον τύπον. Λοιπόν, τά  διη
γήματα αυτά έδιαβάζοντο είς τάριστοκρατικώτερα σα
λόνια τή ς έποχής καί ήσαν αφιερωμένα είς κομήσσας 
κα!_ μαρκησίας. Βλέπετε δτι οί συρμοί περνούν κ αί'ξα 
ναέρχονται χωρίς ή ήθική τής υδρογείου σφαίρας νά 
τροποποιηθή ούσιωδώς εις τό  διάστημα τω ν  αϊώνων 
καί χωρίς νά φ θάση  τό τέλος τού κόσμου.

Ό  ΜΑΘ.— Μίαν έρώτησιν ακόμη. Προηγουμένοις 
μοϋ είπατε οτι είσθε ίιπέρ τής ελευθερίας τής γυμνό- 
τη τος κατά μέγα μέρος. Διατί έκάματε αι’ τήν τήν έπι- 
φ ύλαξιν ;

Ό  κ. ΑΣΟΦ.—Διότι φοβούμαι μήπως γίνωμεν πολλοί 
ηθικοί μέ τήν απόλυτον γυμνότητα. Κ ’ έγώ, ό  όποιος 
είμαι παλαιός άνθρωπος δέν θ έλ ω  νά χάσω  μερικός απο
λαύσεις της όράσεως. ’Εάν άμβλύνω τήν όρασίν μου μέ 
τήν συνεχή θέαν τού γυμνού, κινδυνεύω νά χάσω  τήν 
άπόλαυσιν τού συρμού τού Διοικητηρίου, αν μας Ιπι- 
σκεφθή ·καί· είς την Ε λλάδα . Καί εννοείτε οτι είναι 
ή μόνη άπόλαυοις που άπέμεινεν εις τήν ήλικίαν μου.

Ό  ΜΑΘ.— "Ωστε άπό λόγους άνηθικότητος.
Ό  κ. ΑΣΟΦ.— Ναί. ’Από λόγους γεροντικής άνηθι

κότητος.
Π . Νβ.

Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α  ·
‘ Ο «Κ α π οδ ίσ τρ ια ς»  υ π ό  Λ α ζά ρ ο υ  Βτλέλη, Α& ή- 
ναι, ~Εκδοσις «Σ υλ λ όγου  π ρ ο ς  όιάδοσ ιν Ώ φ ο λ ίμ ω ν  
Β ιβ λ ίω ν » .

Ε ν α  άπό τά  ω ραιότερα  βιβλία πού μάς εδωκε μέχρι 
*— σήμερον ό  «Σύλλογος π ρός διάδοσιν Ω φελίμων 
Βιβλίων» είνε άναμφιλέκτως ό  «Κ αποδίστριας» τού κ. 
Λ αζάρου  Βελέλη διά  τόν όποιον, είμαι πολύ εύτυχής 
σήμερον, όπου δίδεται ή ευκαιρία νά ομιλήσω. Διότι ό 
συγγραφεύς τού «Κ αποδίστρια» είνε μία εξαιρετική 
φυσιογνωμία διά  τήν επιστήμην. Κ αί ίσω ς διότι είνε 
πολύ σοφ ός είς τήν επιστήμην του— θεωρείται τούλά- 
χιστον είς τήν Ευρώπην ώ ς  ένας άπό τούς διακεκριμέ
νους εβραιολόγους— παρεγνωρίσθη τόσον σκαιώς είς 
τήν Ε λ λ άδα . Μ ετά τόν θάνατον τού Παυλίδη, καθη- 
γητοΰ τής Ιβραιολογίας είς τό  Π ανεπιστήμιο»1 μας,' ό 
κ. Βελέλης ήτο ενδεδειγμένος άπό τά  επιστημονικά 
του εργα ώ ς  διάδοχός του. Δυστυχώς δεν ήτο ένδεδειγ- 
μενος καί άπό τάς κομματικός ραδιουργίας, όπού ή 
Ε βρα ϊκ ή  καταγωγή του, ώ ς  νά μή ή το  Έ λ λ η ν  πολί
της καί αύτός, ελληνικότερος ίσω ς οπό τούς Ιπιστη- 
μονικούς του εχθρούς, εχρησίμευσεν ώ ς  σημείον βολής.

Έ ν  τούτοιςη  Κυβέρνησις, είς τό π ρ όέτώ ν  συνέδριον 
τω ν  άνατολιστών εις τήν 'Ρ ώ μην , μαζί μέ τούς κ. κ. 
Λάμπρον καί Καρολίδην, αν ενθυμούμαι καλώς, είχεν 
αναθέσει καί είς τόν  κ. Βελέλην, διαμένοντα τότε είς 
τό  Π αρίσι, ν’  Αντιπροσώπευση τήν Ε λλάδα . Π όσον  αί 
σοφ α ί δμιλίαι του έξετιμήθησαν τότε, τό  μαρτυρούν αί 
’ Ιταλικαί έφημερίδες αί όποΐαι μέ μακρότατα άρθρα, 
έπλεκαν τό έγκώμιον τού Έ λλη νος σοφού άνατολι- 
στοΰ είς τό  όνομα τού όποιου έτιμάτο ή Ελληνική 
επιστήμη.

_ Καί όλαι αύταί αί [ΐικροφιλοτιμίαικαί μικροραδιουρ- 
γίαι μερικών καθηγητών τού Πανεπιστημίου άπεμα- 
κρυναν τόν κ. Βελέλην. Τόν έστειλαν χρόνια τώ ρ α  και 
πάλιν είς τήν Εύρώπην, όπόθεν είχεν ελθει γεμάτος 
άπό σοφίαν καί όνειρα έπισιημονικής δράσεως. Τού 

. αφήρεσαν μιαν έδραν πού τού άνήκε καί τήν οποίαν 
θ ά  ετίμα όσον κανείς π ρό  αύτού. Μ ’ όλα ταΰτα εμεινεν 
εύθυμος ένφ  κατά βάθος ή σκέψις του είνε τόσον με- 
λαγχολική όπ ω ς τού μεγάλου διδασκάλου του 'Ρενάν. 
Ή  βαθειά  γνώσις τής Ελληνικής φ ιλοσοφίας τόν κα
τέστησε γαλήνιον όπως ή γνώσις τής φιλολογίας τών 
όμοθρήσκων του, μέ τήν τόσον σχολιασθεΐσαν φράσιν 
τού  Έ κλησιαστού «τά  πάντα είνε ματαιότης» τόν έκαμε 
σκεστικιστήν. Καί χαμογελφ διά  τάς πικρίας του καί

τήν παραγνώρισιν του άλλά τό  χαμόγελο του είνε ξέ- 
σχιομα ψυχής.

Τόν ένθυμούμαι κ α λ ά  Είς τό Λονδΐνον όπου εις 
μίαν άπό τάς μεγάλας ’Αγγλικός εφημερίδάς είργάζετο 
ώ ς  μεταφραστής καί ίσω ς νά εργάζεται άκόμη, εκάμα- 
μεν πολλάκις τόν γύρον τού Χ ά ϊδ  ΐϊάρκ . Είς τ ό  Π αρίσι 
επίσης. 'Ο σάκις εφθανεν Ικεΐ διά  τάς έπιστημονικάς 
του μελέτας, ήρχετο Λρός συνάντησίν μου. Ή  συντρο
φιά του ήτο αληθινή πνευματική άπόλαυσις. Συζητεΐ 
τά  Ιστορικά θέμ ατα  τά  πλέον ειδικά μέ «μβρίθειαν 
καί χάριν ένθουσιάζουσαν. Διά  τόν  κ. Βελέλην, ή ιστο
ρία  είνε μία τώ ν  Μ ουσών, όπως ήτο διά  τόν Τίτον 
Λίβιον καί διά  τούς αρχαίους "Ελληνας. Τ ήν βλέπει 
και τήν αισθάνεται όχι μόνον ώ ς  επιστήμων άλλ’  ώ ς 
φιλόσοφος καί καλλιτέχνης.

Έ π ι πολύ είχα σκύψει τό  κεφάλι επάνω είς τάς 
Ε λληνικός καί Γαλλικός μονογραφίας του έπί της 
Ιβραϊκής φιλολογίας. 'Ο μολογώ  ότι δέν μ’  ένδιέφερον 
πολύ α ί επιστημονικοί του παρατηρήσεις έπ ί τής Πεν
τατεύχου, καί τού Δευτερονομίου κλπ. διότι δέν ήμουν 
ειδικός, άλλά μέ συνήρπαζεν ή δύναμις τή ς παρατη- 
ρήσεώς του καί τών Ιπιχειρημάτων του. Γνώστης 
βαθύς τώ ν  πηγών, δέν έφ οβεΐτο-καί τόν ίσχυρότερον 
άντίπαλον.

Μ ε την αυτήν δύναμιν τώ ρ α  συνέγραψε καί τόν 
Καποδίστριαν καί δέν γνω ρίζω  δν  άλλος συγγραφεύς 
Ικτός τού κ. Βελέλη είμποραΟσε νά μάς δώ ση  παρό
μοιον βιβλίον γραμμένον μέ τόσην ιστορικήν έμβρί- 
θειαν καί συγχρόνως μέ τόσην χάριν. Διά  τού έργου 
τούτου «ό  Κ αποδίστριας ώ ς  θεμελιωτής.της δημοτικής 
έκπαιδεύσεως έν Έ λλάδι» ό  σοφ ός ιστορικός μάς περι
γράφει μέ ζω η ροτάτας εικόνας τήν στοιχειώδη έκπαί- 
δευσιν είς τήν χώραν μας πρό τής έπαναστάσεως, τήν 
κατ’ αυτήν καί τήν μετέπειτα, ότε κατήλθεν ώ ς  Κυβερ
νήτης είς τήν Ε λ λ ά δ α  ό  Κ αποδίστριας. Μ άς διηγείται 
μέ ώραίαν ιστορικήν ακρίβειαν καί μέ ύφος έπαγωγόν 
ολους τούς μόχθους πού κατέβαλεν δ  φωτεινός νούς 
τού Κυβερνήτου διά  νά  έπαναφέρη τά  φυγαδευθέντα 
γράμματα είς τήν πατρώαν γήν. Καί α ί σελίδες πού 
μάς δίδει 6 κ. Βελέλης περί τής ζω ή ς  καί τής δράσεω ς 
τού Κ αποδίστρια είνε μεγίστου ενδιαφέροντος καί 
άμεμπτου δμορφιάς, διότι είνε γραμμένοι μέ όλην τήν 
βαθύτητα τού αληθινού έπιστήμονος καί μέ όλην τήν 
λεπτότητα πνεύματος κατ’  εξοχήν καλλιτεχνικού.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ ΖΗ Τ Ο Υ Ν ΙΑ Τ Η Σ

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α

ρ ί Σ  τάς Ιν Ά λ τ ε ι  τής ’Ολυμπίας ύπό τού κ. Δαϊρπ- 
“  φελδ ένεργουμένας άνασκαφάς άπεκαλύφθησαν 
τά  έξής·

Κ αθ ’  όλον σχεδόν τόν μεταξύ 'Η ραίου καί Πελοπίου, 
Μ ητρφου καί Β ωμού τού Δ ιός χώρον εύρέθησαν εις 
βά θ ος : ‘ /? περίπου μέτρου άπό τού σημερινού έδά- 
φους θεμέλια μικρών οίκίσκων, διαφόρων πρός άλλή- 
λους διαστάσεων, οίτινες πάντες κατίς τήν μίαν τών 
στενών πλευρών απολήγουν είς ημικύκλιον. Ε ν τός 
και μεταξύ τώ ν  οίκίσκων τούτων εύρέθησαν πολλά 
πήλινα ειδώλια ανθρώπ ω ν καί ζφ ω ν , υπέρ τά  5°  δέ 
αγγεία διαφ όρων σχημάτων καί διαστάσεων, πάντα 
προϊστορικά, ώ ν  πολλά φέρουσι γραπτά καί έγγεγλυμ- 
μενα κοσμήματα. Τ ώ ν  αγγείων τούτων τά  πλεϊστα είναι 
σχεδόν ακέραια. ’Επίσης εύρέθησαν οστά  δ ιάφ ορα  καί 
τινα λίθινα εργαλεία. Έ ν  τά φ ρ φ  δέ μεταξύ Η ραίου  
καί Μ ητρφου (οΰχί έν οίκίσκφ) εύρέθησαν εις βάθος 2 
περ. μετρ. έκτός πήλινων άγγείων καί πολλά μικρά 
χαλκά ζ φ α  καί μικρόν άρμα. Π ρός δέ  άνεσκάφη καί 
το ανατολικόν μέρος τού Σηκού τού ναού τού Δ ιός είς 
βά θ ος πλέον τώ ν  τριών καί ήμίσεως μέτρ. δηλ. καί 
κάτωθεν τών τελευταίων θεμελίων λίθων. Είς τό  βάθος
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τούτο εύρέθησαν πολλά καί δ ιάφ ορα  όστα  ζ φ ω ν  καί 
ολίγα συντρίμματα πήλινων άγγείων. Ε ν τ ό ς  δέ τής 
Β .Α . τού Π ελοπίου πλευράς εύρέθησαν είς βάθος ι 
περίπου μέτρου ακανόνιστα Θεμέλια οικοδομήματος, έν 
αύτφ  δέ πίθος, έν φ  είχεν έι-ταφιασθή μικρός παίς, 
ουτινος διατηρείται σχεδόν καλώς τό κρανίον, ολίγα 
δέ τών άλλων όστών.

Κ ανάτόκέντρον  δέ περίπου τού Πρυτανείου άνεκαλύ- 
φθησαν.είς μικρόν άπό τού σημερινού έδάφους βάθος, 
θεμέλιά τινα οικοδομημάτων, έν αύιοις δ έ  πολλά πή
λινα άγγεία διαφόρων έποχών καί μικρά χάλκινα ζφ α , 
έν κράνος καί μικρόν τεμάχιον λεπτής χρυσής άλυσίδος 
(μήκους ο .οό  μέτρου).

Έ π ί τού Κρανίου δοκιαής γενομένης είς διάφορα 
μέρη οΰδέν άλλο άπεκαλυφθη έκτός τεμαχίων τινών 
κεράμων.

Έ ν  Θ ήβαις γενομένων σκαφικών εργασιών απεκα- 
λύφθη τείχος άρχαΐον έν τφ  οίκοπέδφ τού Μ. Δράκου. 
Ό  έξετάσας τά  λείψανα ταύτα έφ οδος Αρχαιοτήτων κ. 
Κεραμόπουλος άπεφάνθη ότι τό  αποκαλυφθέν είναι 
μέρος τών Κ αδμείων τειχών τό  πλησίον τών Ή λεκ 
τρ ώ ν  πυλών.

Έ ν  Δήλφ ήρξαντο καί παλιν εφέτος αί άρχαιολογι- 
καί άνασκαφαί ύπό τής εν Ά θ ή να ις Γαλλικής αρχαιο
λογικής Σχολής. Τ άς άνασκαφάς καί πάλιν θ ά  διευ- 
θύνη καί έποπτεύη ό  διευθυντής τής Γαλλικής Σχολής 
κ. Η οΐίβειιχ καί οί έταίροι της Σχολής.

Μ ετά τό πέρας τών Ιν Ό λυμ πίφ καί έντός τής 'Λ λ - 
τεω ς ένεργηθεισών δοκιμαστικών άνασκαφών ύπό τού 
Γερμανικού Ινστιτούτου, ό  κ. Δαΐρπφελδ μετέβη είς 
Κ α ώ  βατόν καί έπανέλαβε τάς έν τή έκεΐ άνακαλυ- 
φθείση Μυκηναϊκή άκροπόλει άνασκαφάς καί τούς θ ο 
λωτούς Μυκηναϊκούς τάφους.

Π ροσεχώς επαναλαμβάνονται αί έργασίαι της άνα- 
στηλίόσεως τού ναού τής Φιγαλίας ύπό τήν διεύθυνσιν 
τού  Γενικού Ε φ ό ρ ο υ  τώ ν  αρχαιοτήτων κ. Π. Κ αββα- 
δία- ώ ς  έπόπτης τής έργασίας ώ ρίσθη  ό  καθηγητής 
κ. 'Ρ ω μαίος.

Διαταχθείς ύπό τού Υπουργείου άπήλθεν είς Θέρ- 
μον πρός έπανάληψιν τώ ν  άνασκαφών ό  έφ ορος τών 
αρχαιοτήτων κ. Γ . Σωτηριάδης.

Είς τάς π αρά  τό στρατιωτικόν νοσοκομεΐον ένεργου
μένας έργασίας πρός στρώσιν τώ ν  γραμιιών τού ήλεκ- 
τρικοΰ τράμ  άπεκαλύφθη άκέφαλον ανδρικόν άγαλμα 
μικρότερον φυσικού μεγέθους.

Έ ν  τ φ  παρά τήν Καλλιθέαν γηπέδφ  τού κ. Χρυσαΐ- 
του άπεκαλύφθησαν τρείς έπιτύμβιαι στήλαι ένεπίγρα- 
φοι. Φέρουσιν ή μέν επιγραφήν, Δ ΙΟ Γ Ε Ν Η ?  Δ Η Μ Ε Ο  
Θ Ρ ΙΑ Σ ΙΟ ?  ή  δέ Ε Λ Λ Η Ν  © Ε Ο Δ Ο ί ΙΟ Υ  Σ Φ Η Τ Τ Ι0 2  καί ή 
τ ρ ί τ η  Δ ΙΟ Ν ΙΟ Ο Υ  Μ ΙΛ Η £ ΙΟ ί

Π ροχθές άπήλθον είς θεσοαλίαν  δύο έταίροι τής έν 
Ά θ ή ν α ις  Α γγλικής άρχαιολογ. Σχολής καί" ήρξαντο 
άνασκαφών πρός άποκάλυψιν τού ναού τής Ίτω νίας 
Ά θη νάς.

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Α !  Φ Υ Σ ΙΟ Γ Ν Ω Μ ΙΑ Ι

‘ Ιω ά ν ν η ς  Γ ρυπ ά ρη ς

ΚΑΘΕ φοράν πού τά  συμφέροντα τής Ε λ λ άδος έρ
χονται είς σύγκρουσιν μέ τά  συμφέροντα τής ’Ο θ ω 

μανικής αύτοκρατορίας, ένας άνθρωπ ος πρός τόν όποιον 
στρέφονται ανήσυχα καί (ΐεστά ελπίδων τά  βλέμματα 
τού Ε λληνισμού είνε ό  κ. ’Ιωάννης Γρυπάρης. Καί 
πράγματι δ ιά  τόν Ε λληνισμόν ό  ήδη  πρέσβυς τής

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Γ Ρ Υ Π Α Ρ Η Ϊ

Ε λ λ ά δ ο ς  είς τήν Κων/πολιν, είναι μία Ιγγύησις καί 
μία έλπίς, διότι μέσα είς τήν διπλωματικήν ζω ή ν  μας 
ό  κ. Γρυπάρης είνε ένας περιφανής ογκος. Π ροικισμέ
νος άπό μίαν εντελώς έμφυτον δξύνοιαν καί γνώστης 
βαθύς τών ανατολικών πραγμάτων, κατώ ρθω σεν έντός 
ολίγων έτών, μέ όλα  τά  γλίσχρα ύλικά μέσα πού τού 
χορηγεί τό Ελληνικόν Κ ράτος, νά Ιξυψώση διά  τών 
ιδίων του διανοητικών προτερημάτων τό  εθνικόν γόη- 
τρον είς τήν Βασιλεύουσαν.

Καί έκεϊ αναμφίβολος, τά  πολιτικά φράγματα δέν 
είνε ρόδινα μέ τήν Τουρκικήν πολιτικήν καί μέ τάς
_ » Λ Ί _ _ · Ι .................Α . » · λ λ Λ Π -  « λ μ ι  Μ  Λ > ι υ η ι ι « Δ Υ υ

οχήματος . , . .ν, .
σμός ν ’ άναπνέη καί τό  σπουδαιόΐερον >’ά  έλπίζη οτι 
τά  συμφέροντά του θ ά  εύρίσκουν τήν ύποστήριξιν πού 
πρέπει νά ευρίσκουν κάθε νομοταγούς πολίτου τά  συμ
φέροντα.

Τόν κ. Γρυπάρην τόν έγνώρισα πρό πολλοΰ. Π αρε- 
τήρησα ότι είναι ένας άπό τούς τροπαιουχους τής ζωή ς, 
καί άπό τούς εύνοουμένους τής Μ οίρας. Είχε διακριθή 
άπό πολύ νέος άκόμη. Ή τ ο  είκοσιτεσσάρων έτών όταν 
είσήλθεν είς τό  δικαστικόν στάδιον ώ ς  πρωτόδικης. Τ ό 
Ιγκατέλειψεν ¿λίγα χρόνια κατόπιν διά  νά πολιτενθή. 
Μή νομίσετε ότι είς τήν πολιτικήν ύπέστη τάς πικρίας 
καί τάς αποτυχίας άλλων πολιτευόμενων. Ή  έπαρχία 
τής Σύρου δέν τόν άφ ηοε μόνον μέ τόν τίτλον τού ύπο- 
ψηφίου βουλευτοϋ άλλ’ άπό τής π ρώ της στιγμής πού 
τής έζήτησε τήν βουλευτικήν αντιπροσωπείαν τόν άπέ- 
οτειλεν ώ ς  τοιοϋτον είς τό  Κοινοβούλιον. Ν έος μέ δρ- 
μήν, ρή τω ρ  εΰγλωτος, μέ σπανίαν ετοιμότητα πνεύμα
τος καί άντίληψιν όξυτάτην, δέν ήτο δυνατόν π αρά  νά 
διακριθή, νά προσέλκυση τήν προσοχήν τού Τρικούπη 
ύπό τό  κόμμα τού όποιου έτάχθη και νά  δημιουργόση 
μόνος του τό  πολιτικόν του μέλλον. Καί Ιδού διατί είπον 
ότι ήτο ένας άπό τούς εύνοουμένους τής Μ οίρας. Ή  
αξία  του δέν παρεγνωρίσθη όπ ω ς συμβαίνει είς τόσους 
άλλους. Ά λ λ ’  ό  κ. Γρυπάρης δέν είναι έξ έκείνων πού 
περνούν άπαρατήρητοι είς τήν ζωήν.

Είς τήν διπλωματικήν ύπηρεοίαν είσήλθε τό ι886 
αποστολείς π αρά  τή ς Κυβερνήσεως Τρικούπη ώ ς  Γ ε
νικός Π ρόξενος είς τά  Χ ανιά  τή ς Κ ρήτης προήχθη 
μετά έν ετος είς διπλωματικόν πράκτορα  είς Σ ό 
φιαν καί έκεϊθεν εις Αίγυπτον. Είς τήν χώραν τών 
Φ αραώ  όπου εύρήκε μίαν έλληνικήν παροικίαν άκμά- 
ζουσαν είς πλούτον καί έθνικά φρονήματα  ό  κ. Γ ρυ- 
πάρης, φυσικά, διεκρίθη. Δέν γνωρίζω  άν κατ ’ σύσίαν 
έπέλυσε»’ όλας τάς διαφοράς τάς ύφισταμένας μεταξύ 
τής Ελληνικής Κυβερνήσεως καί τής Αιγυπτιακής.



Ούτε ήτο, ούτε είναι καί τόσον εδκολον ένα τέτοιο 
πράγμα, άφού όπισθεν τώ ν  Αιγυπτίων τρίζουν τά  δόν
τια  τω ν  τά  ’Αγγλικά συμφέροντα, τά  όποια, ώ ς  Ικ  του 
συναγωνισμοί των μέ τά  Ελληνικά, προσπαθούν νά 
ματαιώνουν κάθε πρόοδον τού Ελληνισμού- 'Ο τ ι δμως 
εκεί έχει κατορθώσει «νά  βάλ-g ’ςτ ό σ α κ κ ί»  τόνλόρδον 
Κ ρόμερ, αυτό είναι άναμφισβητητον. “Ο ,τι δεν είμπο- 
Ροΰσε νά κάμη ώ ς  άντιπρόσωπος ενός Κ ράτους μικρού 
και ανίσχυρου,_ τό  είχε κάμει ώ ς  άνθρωπος. ΔΓ  αυτόν 
μάλιστα τόν λόγον Ιθεωρείτο καί εις όλην την Αίγυ
πτον ω ς  καιροσκόπος πού γνωρίζει νά Επιλαμβάνεται 
τώ ν  περιστάσεων. Ι δ ί ω ς  άπό τής ημέρας όπου έπέτυχε 
την μεγαλοπρεπή ίκανοποίησιν τή ς  ύβρισθείσης ση
μαίας μας, 6̂  Αιγυπτιακός Ε λληνισμός κυριολεκτικως 
ωμνυεν είς τό όνομά του.

* * *
Ουδεμία αμφιβολία ότι ό  κ. Γρυπάρης είναι ένας 

γόης. 'Ομιλητής εύγλωττος άλλά καί συνομιλητής θελ
κτικός. Τήν γοητείαν τής συνομιλίας του πολλάκίς τήν 
ησθανθην. Εγκυκλοπαιδικός καί φιλότεχνος μέ αισθή
ματα καλλιτεχνικά δέν λησμονεί ότι άλλοτε ¿θερά
πευε τας Μούσας. "Ενεκα τών αίσθη μάτων του αύτών 
πού προδίδουν τήν εύγενικότητα τής ψυχής του καί τάς 
α γαθός διαθέσεις του πρός Ιπιτέλεσιν οίουδήποτε πράγ
ματος, ούδέποτε άρνεΤται εις δ,τι τού ζητηθη ή Ινέρ- 
γειά του καί ή υποστήριξές του. Κ αί σάς υπόσχεται τήν 
ύποστήριξίν του  μέ όλην τήν δύναμιν τής ψυχής του. 
Μ έ την διαφοράν δμ ως ότι ή πραγματοποίησές τής 
υποσχεσεως βραδύνει νά έλθη καί πολλάκις χάνεται. 
’Α λλά τούτο δέν συμβαίνει διότι δέν θέλει νά φανή 
χρήσιμος, καθόσον είναι μάλλον άλτρουϊστής παρά 
εγωιστής, άλλά διότι ό  κ. Γρυπάρης είναι ό  μέγας 
γοης πού άγαπφ περισσότερον τόν Ιδανισμόν άπό τόν 
πραγ^ιατισμον.

Δια τόν  Ιδεαλισμόν του αύτόν είς τοιούτου είδους 
πραγματα δέν τόν αδικώ. Σκέπτεται ώ ς  πρός τό  ζή 
τη μα  αυτό δπως σκέπτονται δλοι οί μεγάλοι πολιτικοί. 
Κ αί ή έπιρροή τώ ν  μεγάλων πολιτικών δέν είναι διαρ
κής π α ρ ά  όταν γνωρίζουν νά έπιλαμβάνωντάι τών αναγ
κών τής στιγμής. Είς τό σημεϊον τούτο έγκειται όλη ή 
έπιτυχίατων. Υ π ο θ έ τ ω  ότι είς μίαντοιαύτηνάντίληψιν 
τών πραγμάτων καί της ζω ή ς ο  κ. Γρυπάρης οφείλει 
τας ατομικάς του επιτυχίας κ α θ ώ ς καί τάς Ιθνικάς, 
οσάκις εχωμεν τοιαύτας, είς τήν βασιλεύουσαν. "Ο πως 
καί “ ν. ελίΙ τό πράγμα, δ  κ. Γρυπάρης είναι ενας άπό 
τους ρξυνουστέρους Ιλληνας διπλωμάτας καί Ινας με- 
γάλος, μ ά  πολύ μεγάλος γόης.

ΠΕΤΡΟΣ ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι  ΕΚ  Π Α Ρ ΙΣ ΙΩ Ν

Ο  Ρ Ο ΪΔ Η Σ  Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Γ Α Λ Λ ΙΑ Ν

Μ εριχ α ί σημειώ σεις χ α ι π ληροψ ορία ι.—  Η  Π ά π ισσα  
Ιω ά ν ν α  χα'ι o t  δ ύ ο  τη ς  μ ετα φ ρα στα ί.  — " Ε να ς  τύ π ο ς  
τ ο ν  Κ α ρ τιέ  - Α α τέ ν .  —  Ά λ φ ρ έ δ ο ς  Ζ α ρ ρ ύ .— Ή  Π ά 
π ισ σ α  θρ ια μ β εύει.

C N A  Ιξαίσιον ελληνικόν βιβλίον έπέρασε τελευταίως
μέ ύπερηφάνειαν άπό τάς βιτρίνας τών Γαλλικών 

βιβλιοπωλείων. Ή τ ο  ή «Π άπισσα ’Ιωάννα» τού Ροίδη. 
Ά π ό  τήν Έ λ λ ά δα  τήν έξηφάνισεν ό  καιρός καί ή λογο
κρισία τήν οποίαν επιβάλλουν οί θρήσκοι λαοι είς 
εαυτους. Ά λ λ ’  δπως μερικά ω ραία  φαντάσματα, τό 
βιβλίον τού Ροίδη, άφού έλησμονήθη καί έσκεπάσθη 
μέ μαύρου ράσσν είς τήν Έ λλαδα , Ινεφανίσθη άλλοΰ 
καταλευκαν καί θαμβωτικόν. Π ρό  τριών μηνών εΐδο- 
μ εν έ δ ώ  τήν αμαρτωλήν Πάππισαν. Έ ν φ  ένομίζομεν 
οτι εΐνε είς τήν κόλασιν, αύτή έχύνετο άπό περίφημον 
εκδότην, τόν  Φασκέλ, είς τά  Γαλλικά βιβλιοπωλεία καί 
ωμιλούσε μίαν γλώσσαν τήν όποιαν άγαπά τό σκάνδα-
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λον— τήνΓαλλικήν.'Η  νέα γαλλική εκδοσις (ή Π άπισσα 
είχε μεταφρασθή, ω ς  γνωστόν,‘ καί π ρό  25 έτών εις τήν 
Γαλλίαν καί είχεν έπίσης λησμονηθή) κατηναλώθη σχε
δόν είς τό διάστημα τών τελευταίων τριών μηνών. Δέν 
υπάρχει αμφιβολία ότι ό  χωρισμός τής ’Εκκλησίας άπό 
τού Γαλλικού κράτους έκαμε τό βιβλίον τού Ροίδη Ιπί- 
καιρον καί ενδιαφέρον είς τούς Γάλλους. ’Αλλά τό 
αποτέλεσμα είνε οτι 6 Ρ οΐδης διαβάζεται αύτήν τήν 
στιγμήν,είς τήν Γαλλίαν. Καί τούτο 'δέν θ ά  ώφελήση 
τόν Ροίδην, ό  όποιος ούδέποτε θ ά  μάθη αυτήν τήν 
εϊδησιν, άλλά θ ά  ώφελήση τούς Γάλλους. "Ο σαι μυριά-
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δες συγγραφέων καί δν  μπαίνουν είς ιό  Π αρίσι άπό 
όλον τόν κόσμον, ολίγοι άξίζουν ό,τι άξίζει εκείνος πού 
εγραψε τήν Π άπισσαν ’Ιωάνναν.

Τήν Π άπισσαν τήν μετέφρασαν ό  A lfred Jarry καί 
δ  κ. Ιω . Σάλτας. Ό  δεύτερος είνε άπό τούς "Ελληνας 
¿κείνους ο ί  οποίοι άποκαλύϊκονται άπροόπ τως είς τάς 
μεγαλοπόλεις καταλαμβάνοντες ιόν χώρον ένός ξένου. 
Ό  κ. Σάλτας, ό  ό π ο ιο ; λείπει άπό τήν Ε λ λ ά δ α  πρό 

. είκοσιπέντε ετών, εΐνε σήμερον διακεκριμένος έπιστή- 
μων, ιατρός τού ύπουργείου τών ταχυδρομείων καί 
τηλεγράφων τής Γαλλίας, έξασκών τήν επιστήμην του 
είς τό 6ον διαμέρισμα τώ ν  Π αρισίων. Κ άθε ελλην ό 
οποίος άργεϊ νά γυρίση είς τήν 'Ελλάδα, τή ς προε
τοιμάζει κάποιο έξαιρετικόν δώ ρον. Ό  κ. Σ άλτας τής 
έδω σε τήν μετάφρασιν τής Π απίσσης, τήν άνανέωσιν 
τού ‘Ροΐδη, καί αύτό νομίζω  π ώ ς είνε αρκετόν, διότι 
αποδίδω  πολλήν σημασίαν εις αύτήν τήντελευταίαν γε
λαστήν καί ύπερήφανον έμφάνισιν τού Ιαρινού εκείνου 
πνεύματός ιή ς  Α ττικ ή ς έντός τή ς Γαλλίας. Είς έποχήν 
όπου ή ελληνικής φιλολογία στέκεται άκόμη είς τό 
κατώφλιον τής Εύρώπης, ενφ  άλλαι τήν Ιπρόφθασαν 
καί άνοιξαν τήν θύραν, τό νά έκδίδεται ό  Ρ οΐδης άπό 
τόν Φασκέλ, τό νά διαβάζεται, τ ό  νά έξαντλήται ή 
Ικδοσις έν ιός τριών μηνών εΐνε ενα γεγονός. Ό  ελλην 
ιατρός μεταξύ τώ ν  επισκεπτών τού σαλονιού του, οί 
όποιοι είνε συγγραφείς καί ποιηταί τής Γαλλίας, άνε- 
ζήτησε σύντροφον είς τό εργον καί εΰρήκε τόν Ά λ φ ρέ- 
δον Ζαρρύ. Ό  Ζαρρύ  ήτο ενας λόγιος άπό τούς περισ
σότερον άναδιφήσαντας τήν Παπικήν Ρώμην, καί από 
τούς νικήσανιας δύο μεγάλος δυσκολίας είς τόν κόσμον 
τούτον. Ή ξευ ρ ε  λατινικά κάί άρχαΐα έλληνικά. Ό  κ. 
Σ άλτας τόν έμύησεν είς τήν γλώσσαν τής Π απίσσης 
'Ιωάννας, καί μία Ιπίμονος συνεργασία μάς εδω σε ιήν 
αιθρίαν αύτήν μετάφρασιν, εις τήν όποιαν υπάρχει 
ολόκληρος ό  Ροιδης. * * *

Ό  ενας Ικ  τών δύο μεταφραστών δέν έπ ρόφ θασε νά 
ίδή τό βιβλίον του. Ό  Ά λ φ ρ έδος Ζαρρύ  άπέθανεν εις 
τό νοσοκομεΐον πρό τριών μηνών. Καί άπέθανε τήν
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ήμέραν τού Ψ υχοσαββάιου «μέ άκραν επικαιρότητα» 
δπως εγραψε κάποιος βιογράφος του. Ά π έθανε διότι 
έπινε πολύ. Ά λ λ ά  δέν έπινε διά^ιόν λόγον διά  τον 
όποιον πίνουν δλοι’ ο ί  ά ν θ ρ ω π ο ι . . .  "Η το  ό  παραδο- 
ξώ τερος τών νέων συγγραφέων πού Ινεφανίσθησαν 
ποτέ είς τό Καρτιέ - Λαιέν,’ί  σπανίως^ δέ άλκολικός 
έδικαιολόγησε τόν άλκολισμόν του όσον αυιός.^ Ο 
Ζαρρύ ήτον ενα πνεύμα άλλόκοτον, άνεξήγητον, όλίγον 
τερατώδες καί πολύ ποιητικόν, άπό Ικείνα τά  πνεύματα 
τά  όπ οια  έχουν τό  μυστηριώδες καί τρομακτικόν πέ
ταγμα τής νυχτερίδας. Ά π ό  τά  έργα  του φαίνεται οτι 
δέν ήθελε ποτέ νά  σκεφθη ύπό τόν ήλιον, καί ότι όσα- 
κις έσκέφθη ή το  πάντοτε νύχτα. Δέν ιόν έτρόμαζεν εν 
τούτοις ποτέ ή  ζω ή  δπως τόν Ρολλινά, άλλα άπεσυ- 
ρετο είς ι ό  σκότος δ ιά  νά τήν κοροίδέψη. Ή τ ο  ενας 
παράδοξος σαρκαστής, ό  οποίος δέν έγραψε καμίαν 
γραμμήν πού νά όμοιάζη  μέ.σατυρικά βιβλία όλων τών 
καιρών, άλλά έγραψε πράγματα πρωτότυπα μεχρις 
αύθαδείας. Ή  πρώτη άρετή αύτών τών πραγμάτων ήτο 
ότι άνήκον μόνον είς τόν Ζαρ^ύ. Ό . Ιπίλογος τού άνεκ- 
δότου έργου του «Gestes et opin ions du docteur Faust- 
rolle» έχει ώ ς  έξης. _ _

«Α ύτό tô  χειρόγραφον θ ά  δημοσιευθή οταν ο̂  συγ- 
γραφεύς του απόκτηση άρκετήν πείραν ώ στε  νά ή μπό
ρεση νά τό καταλάβη τελείως». ; , ,

Ι δ ο ύ  ένας επίλογος ό  όποιος δέν ύπάρχει εις ολα  τα  
βιβλία ! Ό  Ζαρρύ  είχε τό  θ ά ρρος όχι μόνον να τον 
γράψη, άλλά  καί νά τόν πιστεύη. Είνε βέβαιον οτι 
πολλά πράγματα έξ εκείνων πού έγραψε τά  είχεν έννοη- 
σει μόνον αύτός. Ά λ λ ά  ό  υπερήφανος αυτός π αράδο
ξος δέν ήθέλησε καί νά  τά  έπιβάλη είς κανένα. Εαν 
έδημοσίευε βιβλία, τό  έκαμνε μόνον διά  νά τα  διαβα- 
σουν έκεΐνοι οί οποίοι θ ά  .εϊχον τήν διάθεσιν να εισου- 
σουν είς τήν σκοτεινήν γωνίαν τού κόσμου εις τήν 
όποιαν αύτός έγελοΰσε καί έφαντάζετο τά  πραγματα
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κατά τόν ίδικόν του τρόπον. Ευτυχώς πολλοί τόν παρη- 
κολούθησαν έω ς έκεΐ, καί όταν έμελετήθη τό  ίδιότρο- 
πον καί αύθαδέστατον εργον του, είδαν ότι τό πνεδμα 
τού Ζαρρύ λάμπει είς τό  σκότος, όπ ω ς τά  ματια τής 
γάτας. Είς τό  εργον αύτό άνεγνωρίσθησαν στρυφνο- 
τητες αί όποίαι είχαν γραμμήν, καί σπληνικαί μελαγ- 
χολίαι άνθίζουσαι ενα εξαιρετικόν χιούμορ. Τ ό  παρά
δοξον και έξω  παντός τόπου καί καιρού θεατρικόν του 
εργον U bu R o i τό όποιον προχθές άκόμΐ) έπαίχθη, 
εργον τό όποιον είνε απροσδιόριστον μεταξύ Φασουλή, 
δράματος καί άριστοφανικής κωμφδίας, τό  είχε συν
θέσει είς ηλικίαν ι$ έτών όταν ή το  είς τό σχολεΐον δια  
νά σατυρίση τό1·’ καθηγητήν τ ο υ . .

Τ ό  εργον έπαίχθη είς κύκλον φίλων, έπειτα έφθασν 
μέχρι τού θεάτρου καί τού έξησφάλισε μίαν δυνατήε ' 
φήμην πρωτοτυπίας. Ό  Ζαρρύ άπέθανε εις ηλικίαν 35 
έτών καί όμ ω ς έπρόφ θασε ν’  άφήση μυθιστορήματα, 
μελετάς, καί μίαν ογκώδη συνεργασίαν του είς τάς 
εφημερίδας, είς τόν M ercure de France είς άλλα περιο
δικά, ένα έκ τών οποίων είχεν έκδώσει ό  ίδιος μαζήμέ 
τόν Ρεμύ ντέ Γκουρμόν. ’Επειδή τό παράδοξον αύτό 
πνεύμα πατούσεν είς στερεάν μόρφωσιν καί είς κλασ
σικός σπουδάς, ύπάρχει μεταξύ τώ ν  τυπωμένων βιβλίων 
του καί ή «Μ εσσαλίνα», ογκώδες μυθιστόρημα τής 
αρχαίας Ρ ώ μη ς τό  όποιον έγράφη κατόπιν αληθινής 
έρεύνης εις τόν Ρωμαϊκόν κόσμον. Ή  λεπτομέρεια 
<Λτή εξηγεί π ώ ς ό  Ζαρρύ  ή σθάνθη  Ινδιαφέρον διά  τό
βιβλίον τού Ροΐδη.
Γ  Γ  *  *  *

Ό  Ζαρρύ  ώ ς  άνθρωπ ος ουδέποτε Ιψεύσθη πρός τόν 
συγγραφέα- Έ ζοΰσεν  δπ ω ς έγραφε. Ή τ ο  παράδοξος 
είς τό  σπίτι του είς τό καφφενεΐον καί ε’ις τόν  δρόμον 
όπως καί είς τά  βιβλία του : Έ πλησίαζε μόνον τόν 
κύκλον τού Μ ωρεάς είς τό Καρτιέ - Λατέν. Μ έγας ξενύ
χτης καί μέγας πότης. Είς τό δωμάτιόν του είχε κου
κουβάγιες. Α ύτό τ ά  πουλιά, έλεγε, μισούνται άπό τό 
πλήθος διότι κοιμώνται τήν ήμέραν καί ζούν τήν νύχτα, 
δπ ω ς αύτός.

Ά λ λ ά  τ’  άγαπούσε διότι «ils chantent dans son 
o e u v r e » .. .  Κοντός, ρωμαλέος,νευρικός,χλωμός, μελα- 
χροινός, μανιώδης σπαθιστής, ήτο πάντοτε ευθυμσς, 
εκτάκτως αγαθός, καί περιεφρόνησεν έντελώς κάθε 
τρόπον μέ τόν όποϊον ήμπορούσε να καλλιτερευση τήν 
τύχην του. Ό  «Φ ιγαρώ» τόν άκριβοπλήρωνε διά  νά 
τού γράψη ένα μικρόν ούμορισιικόν άρθρον- Ά λ λ ά  τήν 
τρίτην ημέραν ό  Ζαρρύ  έδραπέτευσεν άπό τόν «Φι- 
γα ρώ », συχαινόμενος τήν ύποχρέωσιν νά παραδίδη ενα 
χειρόγραφον είς ώρισμένην ώ ραν .Μ έ έξ χιλιάδες φράγκα 
πού έκέρδισεν άπό τήν «Μεσσαλίναν» έκτισεν^είς τήν 
έξοχήν ένα σπιτάκι καί έκάθισε μέσα, μόνος, εξαφανι
σμένος καί εύτυχής- » , , ,

Ό  Μ ιρμπώ τόν είχε καλέσει κάποτε _εις γεύμα. Ο 
Ζαρρύ Ιπήγεν είς τό  γεύμα μεθυσμένος άπό αψέντι.

—  Γιατί πίνετε ; Τόν ήρώτησεν η κυρία Μ ιρμπώ.
—  Διότι μόνον έκεΐνος πού πίνει είνε δυνατός, κυ

ρία  μου.
— Ά λ λ ά  ο ί ταύροι εΐνε δυνατοί, χωρίς νά  πίνουν.
—  Δέν πίνουν οί ταύροι ; Τ ότε τούς συλλυπούμαι !
"Επεσεν άρρω στος αίφνιδίως, άπό τόν άλκολισμον.

Τόν έπήγαν είς τό  νοσοκομεΐον, καί έκεΐ, άπέθανε 
άφίνων τήν πλέον άπρόοπτον τελευταίαν θέλησιν. Είς 
τά ς  τελευταίας του στιγμάς ό  φίλος του έσκυψε καί τον 
ήρώτησε.

—  Θέλεις τίποτε;
Ό  Ζαρρύ  άπήντησεν.
— "Ενα cu re- dent!
Ό  φίλος του έμεινε κόκκαλο, ό  Ζαρρύ κ ατώ ρθω σε 

νά είνε απρόοπτος εω ς τό  τελευταϊον δευτερόλεπτον 
τής ζω ή ς  του.  ̂^

Ή  μεγάλη άγάπη του πρός τούς κλασσικούς^— ή 
όποια τόν έκαμνε. ν ’ απαγγέλλη μέ τά  λαμπρά του έλλη
νικά στίχους αρχαίων έλλήνων ποιητών είς τό  καφφε- 
νείον—έφερε φυσικά καί τήνπροσέγγισίν του πρός τόν 
Ροίδην, μέχρι τού σημείου εκείνου τής άγάπης καί τής 
άφοσιώσεως, τό  όποιον χρειάζεται διά  νά  γίνη η μετα- 
φρασις. Ό φείλομεν είς αύτόν καί είς τόν κ. Σάλταν 
ενα δώ ρον  σημαντικόν: Μ ετέφρασαν καί διέδωσαν είς 
μίαν άπό τάς π ρώ τος γλώσσας τής γης ενα εργον τό 
όποίον δικαιούται νά  όνομασθή οπάνιον χωρίς να χαση 
τίποτε ή λέξις, τήν Π άπισσαν Ιω άνναν . Ή  Γαλλία θ α  
γνωρίση ενα κλασσικόν τής νέας Ε λλάδος, τόν Εμμα
νουήλ Ροίδην. Κ αί μόνον διά  τή ς έμφανίσεως τή ςΓ αλ -
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. λιχής μεταφράσεως είς τήν βιτρίναν τού κ. Έλευθε- 
ρουδάκη θ ά  λάβχ> αφορμήν νά μάθη ή  νέα 'Ε λλάς o u  
ο  υπέροχος έκεϊνος βαρήκοος, ο  Αριστοκράτης έρημί- 
T1)Ç ι ήξ όδοϋ Νικοδήμου, απέναντι τού οποίου ή πολι
τική έδειξεν δλην τήν χυδαιότητα τη ς καί τά  ελληνικά 
πληθη δλην των τήν άμάθειαν καί τήν άνυποψίαν, 
υπηρξεν— υπάρχει ά ρ α γ ε  άμφιβολία περί αυτού ; —ένας 
απο τούς άφθάστσυς ούμοριστάς καί από τούς ¿λίγους 
συγγραφείς εις όλον τόν κόσμον !

Ζ. ΠΑΠ ΑΝ ΤΩΝ ΙΟΥ

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

V i  Ε πολλήν άπογοήιευσιν βλέπομεν τόν πόλεμον πού 
ι ' 1 η κριτική Έπιτροπή του 'Υπουργείου έστησε κατά 
τού διακεκριμένου παιδαγωγού κ. Κουρτίδη, του όποιου 
άπέρριψε τό  ύποβληθέν είς τόν διαγωιισμόν βιβλίον, 
διότι είς τά  διηγι'ιματά του τά  προωρισμένα διά  μικρά 
παιδια μετεχειρίζετο τήν κατάληξιν ουν άντί ουσι. 
Ή  Ιπιτροπή δέν έπρόοεξε, φαίνεται, είς τάς παιδαγω
γικά; αρετάς του ύποβληθέντος εργ.ου, άλλα μόνον είς 
τούς γραμματικούς τύπους όπως συμβαίνει πάντοτε είς 
αυτόν τόν δύσμοιρον τόπον, όπου ό  σχολαστικισμός 

. θέλει ν ά  πνίξη κ άδε ζωήν .καί κάθε αίσθημα.
Οίοςδήποτε έπαινος δ ιά  τόν κ. Κουρτίδην προερ

χόμενος άπό ήμάς, αποβαίνει περιττός. Εις τούς άνα- 
γνώστας του περιοδικού τούτου καί είς εκείνους πού 
παρακολουθούν τήν φιλολογικήν μας κίνησιν, είνε 
γνωστή ή λογοτεχνική καί Ιπιστημονική αξία  του. Ό  
συγγραφεύς τόσων ώραίων διηγημάτων καί μελετών 
φιλολογικών ή ψυχολογικών, τού όποιου ή συνεργα
σία είνε περιζήτητος είς·τά περιοδικά καί τάς έφημε- 
ρίδας, διακρίνεται όχι μόνον διά  τόν πλούτον των 
γνώσεων του, άλλά διά  τήν απαλότητα τού ύφους του 
πού έγκλείει δύναμιν, ^ρώμα καί αίσθημα. Δέν έπερι- 
μέναμεν, ούτε ήμείς, ουτε ό  άγαπητός συνεργάτης τών 
«ΠαναΟηναίων» νά πλέξη τό  έγκώμιον τής επιστημονι
κής του αξίας ό  κ. καθηγητής τής φιλοσοφίας. Έ περι- 
μέναμεν όμ ως άπό τούς κριτάς του κάτι περισσότερον.

"Αν τό  πράγμα εί> ιγε μόνον κριτάς καί διαγωνιζο- 
μένους, δέν θ σ  ί τ ο  ίσω ς τόσον σοβαρόν. Δυστυχώς- 
είνε επιβλαβές δια τό Έ θ ν ο ς , τόσον  μάλιστα, ώστε ό  
καθηγηιής τού Πανεπιστημίου καί συνεργάτης τών 
«ΠαναΒηναίων» κ. Γεώ ργιος Χ ατζηδάκης νά κηρυ- 
χθή άνευ περιστροφών πλέον υπέρ τής άπλοποιή- 
σεω ς τής γλώσσης. *0  Μ ιστριωτισμός ά φ ' ένός καί ό 
Ψ υχαρισμός έξ άλλου, Ιδού οΐ έφιάλται τού ’Έθνους. 
Καί ό  Ινας καί ό  άλλος μάς έκούρασαν.

ΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ή έκδοσις όλης τής Ιστορικής καί φιλο-
λογικής εργασίας τού φίλου συνεργάτου μας καί 

έφορου τής Ε θνικής Βιβλιοθήκης κ. Δ. Γρ. £αμπού- 
ρογλου. Ή  έκδοοις θ ’ άρχίση μέ τήν Ιστορ ία ν τ&ν 
Α&ηνών νπά ζονς Τούρχονς, τής όπόίας τό δεύτερον 
μέρος είναι άνέκδοτον, θ ά  κοσμήται δέ άπό πόλλάς 
εικόνας καί σχεδιογραφήματα. Ό  συγγραφεύς, άπό ίτώ ν  
καταγινόμενος είς τήν ιστορίαν τών ’Α θηνών, συνέλεξε 
πλούσιον ύλικάν, ήρεύνησε πηγάς, έμελέτησε μέ υπο
μονήν καί μέ άγάπην τό προσφιλές είς αυτόν θέμα, τό 
οποίον θ ά  μάς δώ ση  πλήρες, μέ τελείαν τήν είκόνα τού 
βίου τών ’Αθηνών θρησκευτικού, δημοσίου, κοινωνι
κού, πνευματικού, ιδιωτικού.

ρΈ ΕΔΟ Θ Η  τελευταίως ό  πρώ τος τόμ ος τών 'Απάντων 
*— τού Γάλλου διηγηματογράφου Γκύ δ έ  Μ ωπασάν 
περιλαμβάνων τό γνωστόν του διήγημα «B oule de Snif» 
κ αθώ ς καί τήν άνέκδοτον Αλληλογραφίαν του μέ τόν 
Φ λωμπές, τήν μητέρα του και μερικούς φίλους. A i έπι
στολαί αΰται είνε άπλούσταται καί φυσικώταται, καί 
μάς δεικνύουν τήν Ιπίδρασιν πού έξήσκησεν ό  Φλωμ- 
περ έπί τού νεαρού διηγηματογράφου.

Ό  Μ ωπασάν κατά τόν Jean d e  G ourm ont καί είς 
αύ τά  τά  μυθιστορήματα του παραμένει πάντοτε 6 ευ
χάριστος διηγηματογράφος χωρίς νά είνε ποτέ ό  
μέγας .συγγραφεύς δπως τόν άπεκάλεσαν οί κριτικοί 
καί οί θαυμαστοί του. .Μ ολονότι έχει πολλά προτερή
ματα κυριολεξίας καί συντομίας, μολονότι γνωρίζει τήν 
τέχνην του καλώς καί χωρίς νά  τό  δεικνύη μάλιστα, 
έν τούτοις τό ύφος του στερείται αυτής τής Ακτινοβο
λίας τής σκέψ εωςδιά τής οποίας μαντεύει κανείς μερικά 
πράγματα κάτω  άπό τάς λέξεις. Είς τόν Μ ωπασάν δέν 
ύπάρχει τίποτε πέραν ή κάτω θι τή ς τυπωμένης φρά- 
σέως. Φυσιολάτρης υπήρξε άλλά χωρίς ύπερβολάς. Μ α
θητής τού Φλωμπέρ είργάσθη σύμφωνα μέ τόν  τρόπον 
τής εργασίας τού διδασκάλου του.

_Έ ν τούτοις είς τήν, συγγραφήν τών διηγημάτων καί 
τών μυθιστορημάτων του που φαίνονται γραμμένα μέ 
πολλήν ευχέρειαν, κατέβαλε μεγάλον κόπον- διά  ν’  άν· 
τέχη δέ είς τήν κόπωσιν κατέληγεν είς τόν καφέν 
οστις τόν έκράτει πάντοτε είς πνευματικήν διέγερσιν. 
Είνε πολύ θλιβερόν νά σκέπτεται κανείς ότι τό έργον 
αύτό, τό  τόσον υγιές, έπραγματοποιήθη έπειτα άπό 
μόχθον πολύν.

Ό  Μ ωπασάν δέν ήτο προικισμένος ώ ς  ουγγραφεύς 
ά π ό  τήν φύοιν, καί τ ό  έργσν του όζει Λυχνίας ώ ς  θ ά  
έλεγον o i αρχαίοι. Τ ό  αύθόρμητον δέν αποτελεί χαρα
κτηριστικόν τού έργου του καί ή Ιν αύτφ  ένυπάρχουοα 
συγκίνησις προσφέρεται είς τόν αναγνώστην μέ δόσεις 
κ αθαρώ ς έκ τώ ν  προτέρων καθορισμένος..
_ Κ αί ό  Ζάν δέ Γκουρμόν έρ ω τά  είς τό  τέλος τού 
άρθρου  του : είνε αύτό τέχνη ; Β εβαίως τέχνη δέν είνε 
νά έγκαταλείπεται κανείς είς τήν αισθηματικότητά του 
αλλ’ ούτε πάλιν νά κρύπτεται πίσω άπό τό  τεχνικόν 
μέρος τού επαγγέλματος του.

I—]  κ. Pierre Curie έδημοαίευσε ώ ραΐον  πρόλογον είς
* * τά  έργα τού μεγάλου φυσικού ό  όποιος μετά τής 
συζύγου του άνεκάλνψε τό  ράδιον. Ι δ ο ύ  μερικά άπο- 
σπασματα, οπ ον  μάς δίδει τήν φυσιογνωμίαν του.

Ό  Pierre Curie— λέγει ή  σύζυγός του— ύπήρξεν έξ 
εκείνων τών ανθρώπω ν πού τό  επιστημονικόν τω νέργον 
έχουν ώ ς  μόνον σκοπόν τής δραστηριότητός των. Ά π ό  
νέος άκόμη, έρωτευμένος μέ τάς επιστημονικός έρευ
νας, είχε,ν άποξενωθή άπό τόν κόσμον καί ή βραχεία 
ζω ή  του δέν ήτο τίποτε άλλο π αρά  αδιάκοπος εργαοία. 
Τ οιουτοτρόπως ή ζω ή  του εΰρίσκετο πάντοτε έν άρμο- 
νίρ μέ τό  Ιδεώδες τής νεανικής του ηλικίας·' καί συμ- 
φ ώ νω ς μέ τήν σκέψιν τών εϊκσσί του ετών τήν διατυ- 
πωθεϊσαν Ικτοτε είς τάς σελίδας πού έγραφε τήν έπο- 
χήν^έκείνην, κ α τόρ θ ω σε  «νά  μετατρέψη τήν ζω ή ν  του 
είς όνειρον καί τ ’  ονειρον είς πραγματικότητα».

Σ ο β α ρ ό ς  καί σιωπηλός έζη μέ τάς σκέψεις του μή 
δυνάμενος νά ΐπ οφ έρη  τόν κοσμικόν θόρυβον. Ό τ α ν  
έτελείωνε τάς έργασίας του Ιπροτίμα  νά τρέχη είς τήν 
εξοχήν τήν όποιαν τόσον ήσθάνετο καί τελείως έγνώ- 
ριζέ. Χ αρακτή ρος εύθυτάτου ήτο δίκαιος, καί πρός τόν 
εαυτόν του καί πρός τούς άλλους καί είς πάσαν περί- 
στασιν προσεπάθει αί πράξεις του  νά,διατελούν εις α ρ 
μονίαν μέ τάς σκέψεις του. Είς τήν οικογενειακήν του 
ζω ή ν  δέν ήτο προσιτός ή  μή μόνον δΓ  οσους ήγάπα. 
Ή  καλώσύνη του όμ ω ς καί ή γλυκύτης τού χαρακτή
ρος του τού έξησφάλιζαν τήν συμπάθειαν όλων εκεί-, 
νων πού έτυχε νά τόν πλησιάσουν.

Είς τάς έρεύνας του τάς επιστημονικός καί είς τάς 
σκέψεις του δέν τόν ω θεί καμία φιλοδοξία, κανένας 
υπολογισμός διά  τάς τιμάς καί τήν φήμην, π α ρ ά  μόνον 
η ακραιφνής άγάπη πρός τήν πρόοδον τής Ιπιστήμης.

ΓΙΑΗ ΘΟΣ βιβλίων γράφονται κατ’  έτος διά  τόν
* * Βάγνερ καί έπιστολαί του έξεδόθησαν είς τόμους. 
Τ ώ ρ α  Ιδημοσιεύθησαν άλλοι δύο ογκώδεις τόμοι επι
στολών του (ι84* - 1863) πρός τόν Λ ίστ καί τήν πρώ-

την σύζυγόν του. Α ί έπιστολαί αδται, ζιοηραί, περιγρα- « Ή  κριτική εΐναι εΐδος Ιγωΐστικόν, Ικλέγει ώ ς  βά- 
φικαί γεμαται χάριν καί ποίησιν έχουν μεγάλην σπου- θ ρ α  τη ς τάς άδνναμίας τών άλλων, 
δαιότητα  καί δ ιά  τάς ιδέας αί δποΐαι άνακινούνται εις
αΰτάς καί διά  τάς άγνωστους πληροφορίας, τά ς  όποιας Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α
λαμβάνομεν περί τού ιδιωτικού καί οικογενειακού βίου
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τούποιητοΰ . .
Ό  Βάγνερ έγνώρισε καί ήγάπησε τήν ήθοποιον Μιν- 

ναν Πλάνερ είς τό Μ αγδεβοΰργον, τήν ένυμφεύθη δέ 
τφ  1836· Ά π ό  τό  ι86 ι Ιζη  χ ω ρ ισ τ ά -Ή  πρώτη του 
σύζυγος, ή όποια  ήτο πολύ όποδεεστέρα του πνευματι- 
κώ ς καί δέν ήτο είς θέσιν νά παρακολούθηση την 
καλλιτεχνικήν του άνάπτυξιν παρενέβαινε έπιβλαβώς 
είς τήν ζίηήν τού μεγαλοφυούς καλλιτέχνου μέ την 
άφόρητον, σχεδόν παθολογικήν ζηλοτυπίαν της. Ο 
Βάγνερ μολονότι έζη μακράν της είχε στοργήν προς 
αύτήν καί τή ς έγραφε τακτικά. Α ί έπιστολαί αΰται 
έχουν σχεδόν χαρακτήρα ημερολογίου καί περιέχουν 
πολύ ενδιαφέρουσας λεπτομέρειας. Ά π ό  άλλος έπιστο- 
λάς. όπως είναι α ί πρός τόν Λίστ, ιραίνεται τό ανυπέρ
βλητον καλλιτεχνικόν μ εγα λεϊονμ έσα  είς τάς βαθειας 
καί ύψηλάς φιλοσοφικός περί τέχνης εκδηλώσεις του. 
Είς ,αύτάς έδ ώ  φαίνεται τό  ανθρώπινον μεγαλεΐον τού 
Βάγνερ. Ή  εύγένεια της καρδίας του, ήτις δέν ήτο. 
κατώ τερα  τή ς  δημιουργικής τόυ μεγαλοφυΐας.

EIS τήν «Βερολίνειον Έ πιθεώρησίν» ό  Έ ρνέστος 
Έ λ σ τερ  είς συνεχή ά ρ θ ρ α  όμιλέΐ δ ιά  τάς σχέσεις 

τού Χάϊνε μετά τού Λ άουμπί-Ο ί δύο φίλοι έγνωρίσθη- 
σαν μετά έξαετή άλληλογραφίαν καί^ υστέρα από τήν 
πρώτην των συνέντευξιν, μολονότι αΰτη δέν ήτο άντι- 
σημιτική Ιν  τούτοις ό  Λάουμπε έγραψε πρός τόν Χαϊνε 
«Σ ά ς  εκτιμώ πολύ, άλλά σεις ο ί  Ε β ρ α ίο ι  έχετε διαφο
ρετικόν οργανισμόν άπό ήμάς τούς Γερμανούς».

Ο ί δύο φίλοι κατοικούσαν είς τό Π αρίσι πολυ πλη
σίον καί μαζί έσύνναζον είς τά  φιλολογικά σαλόνια 
τής έποχής. Ό  Λαουμπε μάλιστα διηγείται είς ενα 
γράμμα του γραμμένον μέ πολύ πνεύμα, τήν βραδυα 
οπου είς τό  σαλόνι τού Μ αρκησίου Κιουστιν κατα τό 
1839 έκαμε τήν γνωριμίαν τού Βαλζάκ, τού Λαμαρτι- 
νου, τού Ζιραρντέν καί άλλων. Ε ίς μίαν ουγκέντρωσιν 
πάλιν ε ίςτ ό  σαλόνι τής Γεω ργίας Σάνδης ο  Χ αϊνε ανε- 
δείχθη άλη θώ ς «αύτοκράτωρ τού πνεύματος».

Ό  Χ αΐνε παρουσίαζε τούς φίλους του Γάλλους συγ
γραφείς καί ποιητάς είς τόν  Λάουμπε. Είς ένα πρόγευμα 
τού Λάουμπε πρός τόν Χ άϊνε τόν Δεκέμβριον τού 1839 
έλαβε μέρος καί ενας πτωχός μουσικός, νεωτατος 
άκόμη, τόν οποίον ό  Χ άϊνε πρωτοεγνώριζε και δστις 
έκαλεϊτο άπλούστατα Τ ιχ άρδος Βάγνερ.

ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΜΕΝ μερικός σκέψεις άπό ένα νέον βι- 
βλίον «Pensées Fém inines» τής κ. Κλαίρ Μπαο- 

νερ. "Ο πω ς λέγει ό  Φαγκέ είς τήν κριτικήν του, η έντυ- 
πωσις τού  βιβλίου αύτού είναι ότι ή  συγγραφευς το 
έγραψε δχι κυρίως σκέψεως άλλ ’ έμπνεομενη κατ 
εέθεϊαν άπό τήν γύρω  της ζω ή ν :

«Μ έ τό  ν’ άνατρέφωμεν τό  παιδί μας, άνατρεφομεν 
τόν Ιαυτόν μας. Έ ξ  αιτίας τού παιδιού, διορθωνομεν 
τά  δικά μας έλαττώματα καί άποκτώ|ΐεν αρετές, που 
ώ ς  τότε οΰτε τές σκεφθήκαμε». .

«Τ ό  κλείσιμο τής πόρτας μάς λέγει, αν έκεϊνος που 
τήν έκλεισε μάς συνώδευσε μέ αγάπην η  μάς αποχαι
ρέτησε μέ εύχαρίστησιν.»

« Ό π ω ς έκ ε ϊν ο ι  πού άνεβαίνουν ενα βουνό ετσι και 
αί άρεταί κρατούνται ή μία με τήν άλλην. Μ ία μοναχα
νά πέση, πέρνει μαζί τη ς καί τάς άλλος-»

« Ή  σιωπή χαρίζει τήν φρόνησιν- ή  φρονησις χαρί
ζει τήν σιωπή». , . . .

« Ό  γέρος δέν σέρνει μονάχα τό  βάρος τω ν  « τ ω ν  
περισσότερον άκόμη σύρει τό βάρος τών θλιβερών 
στιγμών». , , „

«Ε κείνος πού πεθαίνει είκοσι χρόνων, γενιεται αΛλη 
μιά φ ορ ά  για κείνους πού τόν αγαπούν·..

K a ta  ro t 's  θ ερ ιν ού ς  μ ή να ς  Ι ο ύ ν ι ο ν ,  ’ Ιούλ ιον , 
Α ύ γ ο υ σ το ν  και Σ επ τέμ β ρ ιο ν  τά  «Π ον οθ η ν α ια »  έκ· 
δ ίδοντα ι Ά π α ξ τ ο ν  μ η νδ ς  εις τεύχ η  δίπλα .

Ό  Δ ή μος Α θ η ν ώ ν  διοργάνωσε μεγαλοπρεπή είς τόν 
ναόν τού Ά γ ιου  Κωνσταντίνου, τήν πένθιμον Ιορτήν 
τής 29 Μαΐου. Περί τό  κενοτάφιον τού «ύτοκράτορος 
Κωνσταντίνου Π αλαιολόγου Ιψάλη ή  λειτουργεία καί 
εξεφ ώνησε λόγον ό  καθηγητής τού Πανεπιστημίου κ- 
Ν. Πολίτης, απήγγειλε δέ ποίημα ό  κ. Ματσούκας.

Νέον δράμ α  τρίπρακτον έγραψε δ  κ. Π αύλος Νιρ
βάνας Τά Χελιδόνια, προωρισμένον διά  τ ό  θ έα τρον  τής 
κ. Κυβέλης.

Ό  άγαπητός συνεργάτης μας κ. Ν ίκος Α- Β έης έλαβε 
τ ό  δίπλωμα διδάκτορος τής Φιλολογίας.

Ε π ιτροπή μέ πρόεδρον τόν  Σ εβ . Μ ητροπολίτην 
’Αθηνών θ ά  συλλέξή εράνους π ρός «νέγερσιν Ανδριάν
τα ς τού  Π αλαιών Ι ία τρ ώ ν  Γερμανού είς τή ν  Δημη- 
τσάναν.

Π ρύτανις τού Ε θνικού  Πανεπιστημίου διά  τό  νέοι’ 
Ακαδημαϊκόν έτος Ιξελέγη ό  καθηγητής τώ ν  μαθημα
τικών κ. Κυπάρισσος Στέφανος.

Ό  Διοικητής τή ς ’Εθνικής Τ ραπέζης κ. Στέφανος 
Σ τρ έϊτ  άνηγορεύθη υπό τής Συγκλήτου επίτιμος καθη
γητής τού ’Εθνικού Πανεπιστημίου.

Ή  «Χειραφετημένη» τού κ- Χ ρ . Π απαζαφειροπού- 
λου περί τή ς όποιας έγραψαν τά «Π αναθήναια» θ ά  δοθή  
εφέτος εις τάς Ά θηνας.

Είς τήν «Ί σ ιδ α *  τώ ν  Π αρισίων τό  φιλολογικόν 
περιοδικόν πού διευθύνει ό  κ- Α ριστείδη ς Π αρθένης 
δημοσιεύονται δύο ποιήματα έν μεταφράσει τού κ. 
Κλήμη Πορφυρογέννητου.

Θ εωρείται βέβαιον δτιαί'Ε λληνορουμανικαί σχέσεις 
θ ά  έπαναληφθοΰν καί ότι ώ ς  πρέσβυς τής Ε λλάδος 
είς τ ό  Βουκουρέστιον θά. διοριαθή ο , ν.. Ά ν δ ρ έα ς  Π α- 
παδιαμαντόπουλος Γενικός Π ρόξενος τώ ρ α  είς τήν 
Κωνσταντινούπολιν.

Ή  κόμησσα Tatiana Suehotin, κόρη τού Λέοντος 
Τ ολστόη , έδημοσίευσε τάς περί τού Τουργκένιεφ έντυ- 
π ώ σεις της, όπ ου  διηγείται π ώ ς  ό  ένδοξος π ατέρας της 
καί ό  Τουργκένιεφ ή σαν έπί πολύ ψυχραμένοι καί δέν 
συνεδέθηοαν διά  φιλίας παρά τό 1878 οτε ο  Τουργκέ
νιεφ ¿φιλόξενήθη π αρά  τού Τολστόη είς τή ν  Γιασνά- 
γιαν ΙΙολιάναν. Έ ν  τούτοις ό  Τουργκένιεφ ούδέποτε 
απεδέχετο τάς ιδέας τού Τολστόη.

Μ εταξύ τώ ν  Λύτοκρατόρων τής Ρ ω σσία ς καί τής 
Γερμανίας καί τών Β ασιλέων τή ς  Δανίας και τή ς  Σ ουη
δίας ύπεγράφη σύμβασις τής όποιας σκοπός είνε ή· 
Αμοιβαία έγγύήσις περί διατηρήσεως τού καθεστώτος 
ώ ς  πρός τά  σύνορά των έν περιπτώσει περιπλοκών.

Τ όν προσεχή ’ Ιούλιον θ ά  γίνη είς τό  Λονδϊνον τό 
διεθνές δημοσιογραφικόν συνέδριον.

Είς τήν «Ν . Έ πιθεώρησίν* τού  Β ερολίνου ¿δημο- 
σιεύθηοαν δύο όπεκδοτον έπιστολαί τού  Μπεχό^εν. Ή  
μία άπευθύνεται είς τόν δικηγόρον του έν Π ραγρ καί 
τόν παρακαλεί νά Ινεργήση όπ ω ς μή τού διακοπή ή 
έκ  4-000 φιορινίων ύποτροφία-
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*0 Δανός κριτικός Γεώ ργιος Μ ιράντες εις ενα του 
άρθρον όμιλεί περί τώ ν  Ελληνικών φυσιογνωμιών εις 
την σύγχρονον ποίησιν. Ευρίσκει ότι ολόκληρος ή 
ποίησις κατά τά  τελευταία χρονιά στρέφεται π ρός τήν 
άρχαιόιητα-

Ή  Λαίδη Σέσιλ εις τήν « ’Εθνικήν Έ πιθεώρησιν» 
τού Λονδίνου γράφει μακράν άρθρον  εις τό όποίον 
επιτίθεται κατά τών συνηγόρων τού αρχαίου ενδύμα
τος. Κ άθε Ινδυμα, λέγει, έχει τήν εποχήν του και είναι 
ματαιοπονία νά ζη ιή  κανείς πράγματα πού δέν γίνονται.

Εις τήν «N uova A n tio lo g ia »  τής Ρ ώ μη ς δ  ποιητής 
Α. Φογκατσάρο δημοσιεύει έκ τού τόμου τών ποιήσεών 
του πού θ ά  έκδώση προσεχώς, Ινα άπόσπασμα έπιγρά- 
φόμενον τό «Τραγούδι τής Α γω νίας» γεμάτο άπό 
λυρισμόν και ποιητικήν ορμήν.

Ό  Οΰΐλιαμ Σ ύ ρ π  δαμοοιεΰει εις τό  ’Αγγλικόν περιο-, 
δικόν «Harper’s» άρθρον διά τού όποιου υποστηρίζει 
ότι ή αμφισβητούμενη ώ ς  Ιργον τού Σαίξπηρ τραγφδία 
■ Τίμων ο  ’Α θηναίος» είνε ασφ αλώ ς εργον τού μεγά
λου Ά γ γ λ ο υ  τραγικού.

Ό  Πουτσίνης ή ρ ’χισε τή ν  μελοποίησήν ν έ ο »  μελο
δράματος « Ή  κόρη τής δύσεως», τό οποίον θάπαιχθή  
εις τήν Σκάλαν πιθανώς τήν προσεχή άνοξιν . Ή  ύπό-

θεοις τού έργου έλήφθη άπό τό δράμα τού Belasco 
« Ή  κόρη τής χρυσής Δύσεως» τό όποιον μέ πολλήν 
έπιτυχίαν παίζεται είς τήν ’Αμερικήν. ‘Ο  Πουτσίνης 
εργάζεται διαμένων έκ  περιτροπής είς· τ ά ς  τέσσα ρα ς 
έπαύλεις του έτ· T orre del L ago, Salsom aggiore, Chia- 
tri καί Abetone.

N E A I  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Σ α ν  π α ρ α μ ύ θ ια  Ά χιλλέα  Γεωργιάδη . ’Α θ ή ν α δρ . ι.

'Ιο το ρ ία  τή ς  ϋ ο ν α ι κ η ς  Η . A. Kôstlin μετάφρ. Α ν α 
στασίου Κ· Μάλτου. Βιβλιοθήκη Μ αρασλή Ά ύ ή ναι 
δρ. 7·5°·

Les deux Testaments p a r  P o l Arcas, Έ κ δ ο σ ις  
γαλλική τού «M ond e H ellénique», τών Δ ύ ο  Δια&η· 
κ ώ ν  Π ολ.Δημητρακοπούλου. 'Αθήναι, τυπ. «Ε σ τ ία » .

Il poeta M arinetti T ullio  Panteo. M ilano Sole. 
È d it  Milanese.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

K«v N. B . ’Αθήνας. —  Γραμμένον μέ άμέλειαν καί 
μέ βίαν. "Εχει κ’  Ιμορφιές πού χάνονται όμως.

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι τό  διπλούν τεύχος άρ. 16 3 -16 4  τού 
’Ιουλίου ΐ9°7, πρός δρ . 5-

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΈΣ ΜΈΣ

1/ ΑΘΕ συνδρομητής τών · Π αναφ ηναΐιον*  ό  δποίος 
•Λ· εγγράφει ΕΝ Α νέον συνδρομητήν ετήσιον καί ουν- 
αποσιέλλει τό  τίμημα τή ς εγγραφής, λαμβάνει ώς 
δώ ρον  ΔΕ Κ Α  βιβλία άπό τήν Α ’ Σειράν τού κατωτέρω  
καταλόγου ή Τ Ρ ΙΑ  ά^ ό  τήν Β ’  Σειράν.

Πρός^ ευκολίαν έκείνων ο ί οποίοι θέλουν νά Ικλέ- 
'ξσυνκα'ι άπό τάς 2 Σειράς μαζί, διατιμώμεν έν γένειτά 
βιβλία τής Α ’ Σειράς π ρ όςΔ ρ .— Φρ. ι έκαστον καί τής 
Β ' Σειράς πρός 3· Θ ά  λαμβάνουν δέ βιβλία αξίας' 
Δρ.— Φρ. ίο.

Τ ά  β ιβλία θ '  άπαστέλλωνται Ιλεύθερα ταχυδρομι
κών τελών.

Άλλ* Ικτός τών βιβλίων τού .καταλόγου μας, άνα- 
λαμβάνομεν^ ν ’ άποστείλωμεν ό,τι δήποτε βιβλίον μας 
ζητηθή μή ύπερβαϊνον τάς Δ ρ .— Φρ. ίο  διά κάθε νέαν 
εγγραφήν.

Κ άθε συνδρομητής μας έχει βεβαίως Ινα στενόν φί
λον ή συγγενή φιλαναγνώστην, ή  διατεθειμένον οπ ω σ
δήποτε νά υποστήριξή τό  έργον Ινός περιοδικού. 
Αυτόν τόν φίλον ή  συγγενή άς θέληση νά τόν Ιγγράψη 
εις τά  « /Ζ αναθή ναια». «°0 ,τι ζητοΰμεν άπό τούςσυν- 
δρομητάς μ α ; είναι έλάχιστον διά  κάθε Ιναν χωριστά. 
Μ Ε Γ ΙΣ Τ Η  όμως θ ά  ήναι ή  έκ τού συνόλου Ινίσχυσις 
τώ ν  <Hα να & η ναίω ν».

Τ ά βιβλία τά  οπ οία  προσφέρομεν δέν είναι άιιοιβή 
υπηρεσίας. Θ ά  ήναι ένθύμιον μιάς στενωτέρας σχεσεως, 
πού θ ά  συνδέσρ τούς συνδρομητάς μας μέ τό περιοδι
κόν τό  όποιον εξέλεξαν ώ ς  πνευματικόν τω ν  σύντροφον.

Σ Ε Ι Ρ Α  Α ’
Η  Δ ί ε Τ β Τ Ν Ζ Ι Ζ

X . Ά ν ν ιν ος  :
Δ . Βικέλας :
Ν. Έ πισκοπόπουλος ; 
Δ . Γ ρ . Καμπούρογλους :

Κ.Μ. Κωνσταντόπουλος 
Σ π . Λ οβέρδος :
Μ. Μ αλακάσης :

’Ε δ ώ  κ’  έκεϊ.
Λουκής Λ άρας, διήγημα. 
Έ ρ η μ ε ς  ψυχές, δράμα. 
M ém oires du  Prince Ν. Ypsi- 
laatí.
Ι σ τ ο ρ ία  τής βυζαντ. τέχνης. 
Ή  ‘Α γία Πόλις.
Ή  Κ υρά τού Πύργου, δράμα.

Γ . Μαυρογιάννης ;

Σ π όρος Μ ελάς : 
Ά ν τ . Μ ηλιαράκης:

Κίμων Μιχαηλίδης: 
Π αύλος Ν ιρβάνας:

Βυζαντ. τέχνη καί καλλιτέ- 
χναι.
Ό Γ υ ιό ς  τού ’Ίσκιου, δράμα. 
Γ εω γραφ ία  πολιτική νέα καί 
αρχαία Ά ργολ ΐδος  καί Κ ο
ρινθίας.
‘Ο μοια  Κεφαλληνίας.
Σ αν  Ζ ω ή  καί σαν Π αραμύθι. 
Γλωσσική αύτοβιογραφία. 
Ά ρχιτέκτων Μ άρθας,δράμα. 
Τέχνη καί Φρενοπάθεια. 
Π αγά Λαλέουσα. ποιήματα. 

’Ό σκ α ρ  Ο ύάΐλδ: Σ αλώ μη , δράμα. ,
Σπυρίδων ΙΙαγανέλης: Π έραντού ’Ισθμού, ’Εντυπώ

σεις.
Π άρεργα  Φ ύλλα.'·

Κ ωστή ς Π αλ α μ ά ς: "Υμνος είς τήν Ά θηνάν.
Κ. Π απαρρηγόκσυλος: Ίστορικαί πραγματείαν
Κ ώ στας Π αρορίτης: Ά π ό  τή Ζ ω ή  τού Δειλινού,

διηγήματα.
I . Π ολέμης: ’Ε ξωτικά, ποιήματα.
I. ΙΙολυλάς: Ή  Φιλολογική μ α ς Τ λ ώ ο σ α .
Γ . Σ τρατή γη ς: Τραγούδια τού  Σπιτιού.
Ά ν δρέα ς Συγγρός: 'Απομνημονεύματα τόμ ος Α ’ .

-  » ,  » Β'.
Λ εύκωμα «Π αναθηναίων».
Πανηγυρικόν τεύχος « Ε σ τ ία ς » : Ό λυμΛ. ’Α γώνες ιδρό. 
Σπαρτιατικόν Ή μ ε ρ ο λ : Έ τ ο ς  1906..

» 1907.

Σ Ε Ι Ρ Α  Β ’

Δ. Βικέλας: Λουκής Λ άρας έκδ-πολυτελής.
Γρηγόριος Ξ ενόπουλος: Μ αργαρίτα Στέφα.

Διηγήματα Σ ειρά  Α ’.
■ » Β ’.

5 Γ ’.
Τ όμ οι τών «Π αναθηναίων» χαρτόδετοι ι°ϊ, 2»«, 3ος, 

4»5, 6ή, 7°«, 8«?, 9°?, ιι*?, 120?.

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Α Θ Η Ν Ω Ν
Ε Δ Ρ Α  Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Γ Σ

Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α : Έ ν  Λ ο νδ ίνφ  (22 Fenchurch street), Ά λεξανδρείρ , Κ α ΐρφ , 
Χ α ρ τούμ  (Σ ο ν δ ά ν ) ,  Κ ω νστα ντιναυπ όλ ει (Γ α λ α τ ά  χ α ϊ  Σ τ α μ π ο ύ λ ) ,  Σ μ ύρ νή , Θεσσαλο
νίκη , Καβάλλψ, ΙΙειραιεΐ, Π άτραις, Β όλφ , Σ ύ ρ φ , Κ αλάμαις, Χ α ν ίο ις , Ή ραχλείφ , 
Ρ ε & ν μ ν τ ι  (Κ ρ ή τ η ς ) .  ______________
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμείον καί Ε θνικ ή  Τ ράπ εζα   .........................................
Διαθέσιμα π αρά  ταίς έν Ευρώπη Τ ρ. είς χρ...........................
Χ ρυ οός καί Συνάλλαγμα είς χρυσόν. . · : ................................
Π ροεξοφλήσεις. Κεντρικού καί Υ π ο κ α τ α σ τ η μ ά τ ω ν ..................
Λ /σμοί τρέχοντες είς χρυσόν καί δραχμάς

έπί ένεχύρο) χ ρ ε ω γ ρ ά φ ω ν ......................................................
έπί έμπορ- καί άλλων έ γ γ υ ή σ ε ω ν ....................................
έπί υποθήκη ά κ ι ν ή τ ω ν ...........................................................

Δάνεια έπί ■ ένεχύρφ χρεωγράφων  ....................................
Π ροσω ρινοί τρέχοντες λ /σμοί είς χρυσόν καί δραχμάς · . ·' 
Χ ρεώ γρα φ α  καί τοκομερίδια είς χρυσόν καί δραχμάς . · · 

Ό μ ολογ ία ι ’Εθνικών Δανείων καί Δάνεια είς Δήμους, λιμένας καί
Κ αταστήματα καί κ τ ή μ α τ α ....................................................................

"Ε ξοδα  έγκαταστάσεως Κεντρικού καί Υ π οκ αταστη μ άτω ν  . . 
‘Υποκαταστήματα καί δ ιά φ ο ρ α  . · · ·

λοιπά Ν ομικά πρόσωπ α

Γ Ί Α -Ο Μ Τ ΙΒ ΙΟ Ν

Κεφάλαιον Ε ταιρικόν ...................... ... .............................
Άποθεματικόν τακτικόν............................... 1......................

» έκτακτον.......................................................
‘Ομολογίαι φρ- χρ· 2 ‘ /s έκατ. Ιξοφλητέαι τη ι τι Ιουλίου Ι924
•Καταθέσεις είς χρυσόν καί δραχμάς . . .  ......................
Ταμιευτήριον.........................................................................
Ταμείον συντάξεων υπαλλήλων....................................   -

Εξωτερικοί λ/σμοί είς χρυσόν........................................ ...
Έ πιταγαί πληρωτέαι -  ...............................................................
Γραμμ άτια  είοπραχθέντα είς χρυσόν καί δραχμάς . . · 
Μ ερίσματα πληρωτέα  ......................................................

Ό  Γ ενικ ός  Δ ιεν& υντή ς

Ζ .  Κ. Μ Α Τ Σ Α Σ

. Δρ. 75 .678,3*8.22 

. „ 5.5, ι ·§47·25

Δρ. 11,434,794-94
» 2,603,767.92
» 2,153»'70-38
’ ι 3,·5Ο2|603-47

» ύο,997,54ΐ·ΐ2
»' 2ΐ,ι86,6οο-54
» 9,673,215-75
» 2,94°,752-12
» ιι,772,ιΐ9-99
» '3,>75,336-57
» 6,898,908.40

■ » 2,392,376-35
» 7 2 1 ,705.01
» 1,607,314-65

Δρ. ι6 ι,ο6ο ,207-21

Δρ. 40,000,000.—
» 8,9*5,'660-—
» 500,000.—

* 2,750,000.—

» 8.1, '9°,235-47

394,825,95
» 25,547,021.94
» 1 ,058,300.14
» 560,463.71
» 144-360.—

Δρ. 161,060,207.21

Ό  ¡¡tív9vrzíj( τον Λογαπηρίον 
Φ . Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ

Ή  Τ ρ ά π εζα  Α θ η ν ώ ν  έκτελεί Π ροεξοφλήσεις, Εισπράξεις γραμματίοιν, Π ροκαταβολής έπί χρεωγράφων καί 
εμπορευμάτων, ’Ανοίγει τρεχούμενους λίαμονς  ήγγυημένους καί έν γένει άναδέχεται τήν έκτέλεσιν πάσης τραπε
ζικής καί εμπορικής έπιχειρήσεως ΰπό συμφερωτάτους όρους, Δέχεται χρεώ γραφα πρός φύλαξιν άντί ελάχιστων 
δικαιωμάτων’,’Ενοικιάζει χρηματοκιβώτια είς ίθιώτας, Δέχεται καταθέσεις χρημάτων είς χρυσόν καί τραπεζογραμ

μάτια πληρώνουσα τό κ ο ν :
3  %  ε*5 πρώτην ζήτηοιν
3 'Ίι °/0 δ ιά  καταθέσεις Ιξ μηνών
4 “/α 1 » όνος Ιτους
5 “/0 » .  δύο έτών καί επέκεινα

Δ ιά  τά ς  είς τό Τ α μ ιεντή ρ ιόν  τη ς, λειτουργούν κ α θ ’  έκ ά ο τη ν , καταθέσεις ώ ς  καί δ ιά  τά ς  χάριν αγαθοερ 
γών σκοπών, πληρώνει τόκον 4 ‘ /ο-



Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ

Τ Η Σ  Ε Θ Ν ΙΚ Η Σ  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Κ Α Τ Α  Τ Η Ν  3 0  Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Υ  1908

30 Α π ρ ιλ ίο υ 31 Μ αρτίου
1 9 0 8 1 9 0 8

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν

j είς μ ε τα λ λ ικ ό ν .......................................................................... .... Δρ. 3,061,443 1 1 3,033,468 48

Τ αμ είον  ί > τραπεζικά  γραμμάτια Ίονικής Τ ρα π έζη ς...................................... » . *©4>4$5 — 322,375 —

| » κερματικά γραμμάτια δίδραχμα κα ι μ ο ν ό δ ρ α χ μ α .................. • 1,278,914 — 1,073,836
I ’Αντίτιμο» μεταλλικοΟ Τριίπέζης ιΐς τό έξο,χχριχόν 

Έ ξω ιε ρ ιχ ο ΐ  λογαριασμοί 1 Προϊόν έκδοόένιος Έόνικοϋ δανείου βΐς χρυσόν
a 43»647,7i 6 — 45,o99>58° 92

4,025,683 83 4,548, 17° 831 'Ελληνικών Σιδηροδρόμου 4 ο/ο χοδ 1902 . . * >
Δ ά νειον  πρός τή ν Έ λ λ . Κυβέρνησιν επ’  άναγκ. κυκλ. τραπ. γραμματίων . . » 63»77^?57S 42 63,778,575 42

» ■ > » * διδράχμων κα ί μονοδράχμων . . . . . 10,500,000 10,500,000

'Ο μολογίαι ‘ Ε θ ν ικ ώ ν  δ α ν ε ίω ν .................. { ^  “ ^ γ ρ α μ .' ^  3Μ ω ,2Μ .- » 59,019,375 — 59,o i9,375 —

"Ε ν το κ α  γρα μ μ ά τια  Ε λ λ η ν ικ ο ύ  Δημοσίου είς τραπ. γραμμάτια  . . . . a 1,000,000 —
25,3° 4,6o 3 3°24,454,113 5/

. Κ α & υ στιρ ή σ εις  π ρ ο εξοφ λή σ εω ν...................................................................................
Δ ά νεια  κ α ί ανοικτοί λ/σμοί έπ’  ένεχΰρφ χ ρ η μ α τ ο γ ρ ά φ ω ν ................................

. 3,007,048 43 2,948,085
80* 10,581,246 29 16,052,237

Δ άνεια  επ’  ενεχύρφ εμ π ορευμ ά τω ν..................................... .........................................
Δ ά νεια  κ α ί άνοικτοί λογαριασμοί έπ ί ύποθήκη . . ..........................................

» 4,5421763 22 ,6,002,852 52
a 67,727,995 90 67,623,227 OO

Δ ά νεια  εις δήμους, λιμένας κα ί λοιπά νομικά πρόσωπα ..................................... a 43,865,019 61 43,649,242 44
>5,5° 5·8·4 15,121,962 35

Κ α θ υ σ τε ρ ή σ ε ις  χορηγήσεω ν εις γ ε ω ρ γ ο κ τ η μ α τ ία ς .............................................. 4,626,681 1 1 4,626,097 *9
Μ ειοχ α ί  εις εγχω ρίους έ τ α ιρ ε ία ς ................................ .................................................. 0 4,662,218 '— 4,662,218

Σ υ μ μ ετοχ ή  είς Τράπ εζαν Κ ρ ή τ η ς ..............................................................................
'Ο μολογία ι  λαχ. δαν. ’Ε θν. Τραπ . τή ς Ε λ λ ά δ ο ς  2 */* "/ο (ε*9 τραπ. γραμμ.)

a 1,250,000 -— 1,250,000
a 805,190 — 805,390

Κ α τα σ τή μ α τα  Τ ρα π έζης  κ α ί κ τή μ α τα  έξ αναγκαστικών Εκποιήσεων . . . > 8,840,359 — 8,850,519
‘ Α π α ιτή σεις  έ π ισ φ α λ ε ΐ ς ................................................................................................. 6 2,979,217 60 2,97',732 *3
Έ ξ ο δ α  έγκαταστάσεεος  (ιδίως δαπάνη κατασκευής τραπ. γραμματίων) . . . - 1,478,218 77 1,474,686 37
Δ ιά φ ορο ι λ ο γ α ρ ια σ μ ο ί ......................................................................................................
Λ ογα ρ ια σμ οί  τρ ίτω ν έν τφ  έ ξ ω τ ε ρ ικ φ .....................................................................

. ' , 552,943 80 . 2,637,210 oy

* 3,465,072 07 1,766,134 <■>5
Λ ογα ρ ια σμ ός  εξαγοράς συμμετοχής Κυβερν. είς κέρδη έκ τραπ. γραμματίων > 1,290,240 — 1,290,240

Ε ξα γορ ά  π ρ ονομ ία ν  Προνοι». Τ ρ α π έζη ς Ή π β ιρ ο θ ε σ σ α λ ία ς ............................ • δοο,οοο — $00,000

Π ρ ομ ή θ ε ια  τροπής λαχειοφορου δανείου είς τραπεζικά  γραμμάτια . . . . » 200,000 — 200,000

Δ ιάφ ορα  ........................................................................................................................ * 1,008,742 80 8s 8,737. 74

Δ*. 3.95,159,077 79 396,270,565 n

1 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ν '
Μ ετοχικ ύν  κ ε φ ά λ α ι ο ν ..................................................................................................... Δρ. 20,000,000 — 20,000,000 —
‘ Α π ό θ ε μ α  τ ικ ά  κ εφ ά λ α ια ................................................................................................. 13,500,000 — 13,500,000 —
Τ ρα π εζικ ά  γραμμάτια  έν κυ κ λο φ ο ρ ία :

I. διά  λογαριασμόν τή ς Κ υ β ερ νή σ εω ς............................Δρ. 63,778,S75-42
I I . » » » Τ ρ α π έ ζ η ς .....................................» $3,110,862.18 - 116,889,473 60 1 i 9i ' 54,324 43

Κ ερμ α τικ ά  γραμμάτια δίδραχμα κ α ί μ ο νό δ ρ α χ μ α .............................................. τ 0,500,000 — 10,500,000 _
Κ α τα θ έ σ ε ις  άνευ τόκου είς μ ε τ α λ λ ικ ό ν ..................................................................... 6,958,616 42 8,079,180 65
Κ α τα θ έ σ ε ις  άνευ τ ό κ ο υ ..................................................................................................... » 17,298,183 72 i 3-5 ' 5,58i 60
Έ π ιτα γ α ι  π λ η ρ ω τ έ ο ι................... ............................................................................... V 1,130,326 28 1,440,968

358,065
23

Μ ερίσματα  π λ η ρ ω τ έ α ..................................................................................................... a 265,560 — _
Δ ιε θ νή ς  Ο ίκ .'Ε π ιτρ ο π ή  1 «“ ταθβσεων εκ / Είς χρυσόν Δρ. ,βό,711.16 

'  \ δημ· υπεγ. προσοδων) ( · τρ. Υβαμ. , »,884,Μ6.4ΐ e
9,150,OS7 57 7,900,806 65

1 Υ π η ρ εσ ία  'Ε θνικώ ν δανείων είς χ ρ υ σ ό ν ................................................................. a 10,641 80 '  5,894 30
Υ π η ρ εσ ία  Ε θ ν ικ ώ ν δανείων είς τρα π εζικά  γ ρ α μ μ ά τ ι α .................. .... 263,753 62 3>3,°55 12

1 Κ α τα θ έ σ ε ις  Δημοσίου είς χ ρ υ σ ό ν .............................................................................. » 54V,686 93 2,386,279 54
Κ α τα θ έ σ ε ις  Δημοσίου έπί τόκφ  είς τραπεζικά  γραμμάτια . . . · .................. 14,331 48 7 ' 4,331 48

"Ε ντοκ ος  καχάΟ. Δημ. βίς χρυσόν διό τήν χατασχ. χοΟ Σιδ. Πιιραιώς.Δβμορλή-Συνόρων * 4,025,683 83 4,548,>7» 8.3
» > » * τραπ; γραμμ. » -  » » ' . » » a 92,709 21 91,699 21

Κ α τα θ έ σ ε ις  έ ν τ ο κ ο ι .............................................. ...................... .................................... • 113,616,361 03 112,685,284 39
Λ α χ ειοφ όρ ον  δάνειον Τ ραπ έζης 3 “/ο είς χρυσόν ............................ ....  . . . a 42,449,880 42,449,880

20,476,000» » » <2 </, »/„ είς τραπεζ. γραμμάτια  . . . .  
Υ π η ρ ε σ ία ·λαχειοφορου δανείου Τ ρα π έζη ς 3 7« ε>ιί  χ ρ υ σ ό ν ............................

» 20,476,000 — —
• 1,385,066 _ 1,677.632 —

* » .* » 2 ‘ /, %  ε^  τραπ. γραμματια  . . V 203»492 50 230,430 —
Κ α τα θ έ σ ε ις  τα μ ιευ τη ρ ίο υ ................................................................................................. η 10,772,217 80 10,757,818 58

. Δ ι ά φ ο ρ α ................................................... .............................................................................. * 5,615,071 OI 5,771,663 65
Δρ. 395, ' 59,077 79 396,270,565 75

Έ ν  Άθηναις, τη 7 Μαίου 1908.
. Ό  J x v ^ v v t ^ t  τον Δογιστηρίον 

------------------------------------------------:________________ Π. A.  K f t V T T A A g W -  -


