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ΕΤΟΣ ΙΑ 15 Ο 
ΚΤΠΒΡΙΟΤ 1810

Λύτρα Έ νΜ ονάχψ , τή 21/3 Δεκεμβρίου 1879

Ή  εΐδησις τού γάμου σου μέ ευχαρίστησε 
πολύ διότι ή παντοτεινή ευχή μου ήιον, να μή 
μένης ώς φύλλον άφημένον είς τούς ανέμους. Θά 
ίδής, Λύτρα; εάν έχης υπομονήν δλίγην, ότι ή 
νέα σου ζωή είναι πολύ γλυκύτερα της πρώτης. 
Εύχομαι μόνον εις τήν νέαν Γυναίκα σου, νά 
έννοήση τήν εύγένειαν τής ψυχής σου, καί είς 
εσέ δλίγην υπομονήν.

Πρόσφερε τά σεβασματά μου εις τήν νέαν 
Σμυρνιοτοπούλα σου, καί είπέ της 0τ< τήν ευχα
ριστώ Ικ προκαταβολής, διά τήν μέλλουσαν ευτυ
χίαν σου.

*Η μικρά μας Πηνελόπη είναι κόσμος όλά- 
κερος- εάν ή μπορούσε νά μάς δμιλήση, θά σάς 
ηύχετο όπως κα'ι ημείς.

Έ γώ  προς τό παρόν καταγίνομαι είς Ιν εΗίζ 
διά μίαν μεγάλην άλληγορικήν είκόνα τήν οποίαν 
έλαβα παραγγελίαν άπό τήν ενταύθα Κυβέρνη- 
σιν καθώς βλέπεις λοιπόν έγεινα και άλληγο- 
ρικός ζωγράφος.

Ταΰτα και σε άσπάζομαι 'Ο Σός
Ν. Γ Γ Ζ Η Σ

Μονάχον, * ι / ι  Αύγουστου χ88γ

“Αγαπητέ Λύτρα,
‘ Επειδή εΐσουν τόσον καλός και μου επαίνε

σες τήν σημαίαν τού Πανεπιστημίου, δι“ αυτό 
σέ βάζω κα'ι εγώ σήμερα σέ μιά άγγαρειά. Ό  
τεχνίτης δ οποίος τήν κατεσκεύασεν, |ΐέ παρεκα- 
λεσε νά μεσολαβήσω ώστε νά φωτογραφηθή ή 
σημαία, καί διά τούτο σέ παρακαλώ πολύ.

Είς τον Πρύτανιν τού Πανεπιστημίου κύριον

* Τ ά  γράμματα, αύτά του ξενητεμένου πρός ιόν στε
νόν τον φίλον, μάς !δ*>κ» μ’ εύγενικήν προθυμίαν ή 
οικογένεια Λύτρα, τήν οποίαν καί εύχαριστοΰμεν.

Καραμήτσαν γράφω περί τούτου σήμερον, καί 
Ιλπίζω νά σε εύκολύνη.

Φρόντισε λοιπόν σέ παρακαλώ νά εύρης έναν 
καλόν φωτογράφον (διά νά μή ντροπιασθοϋμε) 
καί άφού λάβης τήν σημαίαν, τοποθέτησε' την 
είς τό ύπαιθρον σέ φώς δυνατόν καί κατάλλη
λον δπως κάμη δ φωτογράφος τήν φωτογρα
φίαν, αφοί δέ κάμη αύτήν, νά τύπωση δύο-τρια 
άντίτυπα καί νά μοΰ τά στείλετε.

θ ά  έκδοθή είς Ιν περιοδικόν σύγγραμμα.Έδώ 
οί άνθρωποι Ιξακολουθούν νά τήν θαυμάζουν- 
5ς τήν κατηγόρησαν α ϊτοί οί κακόμοιροι.

Εύχομαι νά μανθάνω δτι είσαι καλά. Σέ 
άσπάζομαι μετά τής οικογένειας σου. Τό αυτό 
κάμνει καί ή 'Άρτεμις. «ο 2ός

Ν. Γ Γ Ζ Η Σ

Μόνβχσν, τη ι/>3 Νοεμβρίου 1889

Λύτρα σέ χαιρετώ,
Χθές έλαβα τό γράμμα σου μετά τού εσω

κλείστου σχεδίου τού πληρεξουσίου, τό όποιον 
οού έδωκε ή “Επιτροπή τών “Ολυμπίων διά νά 
μού στείλης, καί σέ ευχαριστώ.

Χαίρω πολύ δι’  αϊτό τό .ιδιαίτερον βραβεϊον 
μου, άλλά σέ βεβαιώ δτι θά Ιχαιρόμουν έτι 
περισσότερον εάν μάς το έμοίραζαν.

Γράψε ¡του, σε παρακαλώ, περί τού εικονο
στασίου τής Ευαγγελίστριας Ιάν μέ περιμένουν 
«κόμη, νά προβώ έδώ είς τό σχέδιον, καί μάλι
στα ταχέως, ϊνα μή χάνεται καιρός. Δυστυχώς 
διεκόπην ένεκα τής άσθενείας τού οφθαλμού 
μου. Εννοείς δτι είμαι πρόθυμος νά φροντίσω,' 
καί μάλιστα δταν πρόκειται περί τής Εύαγγελι- 
στρίας μου, της προστάτου μου. Έ γώ  μάλιστα 
έσυλλογίσθην δτι θά είναι πολύ εύμορφον νά 

-γίνη τό προσκυνητάριον έκ ξύλου γλυπτοϋΓέπι- 
χρυσωμένου μέ ωραία καί άρμονοίντα είς το
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χρώμα βελούδα κ.ι.λ. Πρέπει νά είναι από μαρ- 
μαρον; Τέλος πόντων είπε μου πώς είναι ή Ιδέα 
των. Μοΰ Ιλεγες τότε δτι πρέπει να γ(νη εν 
εκλεκτόν πράγμα καί μοΰ φαίνεται καί Εμέ δτι 
τό Εκλεκτότερον δλης της Τήνου είναι ή Ευαγ
γελίστρια καί δτι τό έκλεκτότερον δλης τής Ευαγ
γελίστριας πρέπει νά είναι τό προσκυνητάριον 
επί τοΰ οποίου κείται ή Εικών τής Θαυματουρ
γού. Πρέπει νά είναι λοιπόν πράγματι κάτι 
εκλεκτόν καί είς θέσιν πού νά δύνανται νά τό 
βλέπωσι δλοι. Γράψε μου λοιπόν οέ παρακαλώ.

Είμεθα δλοι καλά καί σέ άσπαζόμεθα.
Ό .Σ ό ς  

Ν. r r Z H S

Μονάχον, 25/6 Αύγουστον >S92
’Αγαπητέ. Λύτρα,
Μέ τά καλά πράγματα πού ήκουσες δΓ εμέ 

είναι βεβαίως καί πολλαϊς ψευτιαΐς ανακατωμέ
νες- ή άλήθεια είναι οτι καί τό plakat τής btfts- 
αεως ήρεσε πάρα πολύ, καί τό Καρναβάλ Επίσης 
άρέσει πολύ, καί ήγοράσθη παρά τής εδώ Κυ- 
βερνήσεως διά τήν νέαν Πινακοθήκην, αντί (2 
χιλιάδων μαρκών- αύταί είναι αί άλήθειαι.

Λύτρα μου, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος 
άνθρωπος, καί εΐναι καθήκον μου επί τέλους 
νά  άναπαυθο’ είχα σχεδόν άποφασίσει νά έλθω 
τώρα τό θέρος, είς την Ελλάδα δπο>ς σάς ϊδώ 
δλους καί τήν Πατρίδα μου, δυστυχώς δμως 
έπαθα προ ολίγων εβδομάδων πάλιν άτιό τόν 
οφθαλμόν μου μικρόν ερεθισμόν δστις μετά δλί- 
γας ή μέρας εθεραπεύθη εντελώς, άλλα μολον
τούτο, ό Ιατρός δεν με συμβουλεύει νά έλθω 
τώρα εις ταΐς μεγάλαις ,ζέσταις καί είς σκόναις. 
Λέγει θά είναι προτιμότερον εδώ είς τήν Εξοχήν 
νά άναπαυθώ πού είναι τά πάντα καταπράσινα. 
'Ως Εκ τούτου σήμερον άναχωρώ μεθ’  δλης τής 
οίκογενείας μου, ήτις σέ χαιρετά, πλησίον τής 
λίμνης Σταρενμπέργ, είς εν πολύ ώραΐον χωριο- 
λάκι, καί άφου Ιπί δλίγας Εβδομάδας άν απανθώ, 
θά ίδώ Ιάν είναι καιρός νά έλθω περί τον 
Σεπτέμβριον, ή νά τό άναβάλω διά τήν Ιρχο- 
μένην άνοιξιν, περί τό Πάσχα- θά ίδώ καί θά 
σού γράψω. Μήν τό διαδίδης δμως, διότι επι
θυμώ νά σάς τρομάξω.

Ταΰτα καί σέ άσπάζομαι οίκογενειακώς
Ό  Σός

Ν. Γ Γ Ζ  Η 2

Υ. Γ. Θά σου στείλω μερικά Plakat, εύθύς 
άμα ευρω ευκαιρίαν.

Μόναχον, »5/27 Ίανουαςίου 1894
'Αγαπητέ Λύτρα σέ χαιρετώ,
Μέ .μεγάλην μου λύπην ακούω τήν χρηματι

κήν κατάστασιν τής Ελλάδος, καί αίσθάνομαι

εντροπήν διά τήν άγαπητήν μου Πατρίδα.*Ητο 
λοιπόν πεπρωμενον οί υίοι των ημιθέων τού 
2 1 νά φέρωσι τήν Πατρίδα μας είς τό σημείον 
νά μάς περιγελά ό κόσμος καί μάς ύβρίζη ώς 
ψεύτες. Τί νά σοΰ είπώ, Λύτρα, ή ψυχή μου 
λυπάται πάρα πολύ δι’  αυτό.

Έ γώ καταγίνομαι δπως καί πάντα, καί μάλι
στα έχω νά σοΰ αναγγείλω, δτι Ισχάτως έλαβα 
μέρος είς έναν συναγωνισμόν, είς τον όποιον ■ 
μεταξύ 174 έργων Ιλαβα τό πρώτον βραβεΐον.
Τό χρηματικόν ποσόν ήτο μόνον χίλιαι μάρκαις, 
άλλάτό ήθικόν ήτο μεγάλον, διότι μεταξύ αυτών j
ήτο 2 1 λαμπρά έργα. 'Η  δίκη των έγεινε από 6  1
Ιλλανοδίκας ζωγράφους είς τήν Τνίσελτορφ. 
Έκεϊ αμέσως Εξετέθησαν, καί κατά την Επιθυ
μίαν των Ελλανοδικών θά σταλούν καί είς 
άλλας καλλιτεχνικός πόλεις τής Γερμανίας, άρα 
θά τά ίδούμε καί εδώ. 'Ο  έπαινός μου είς ιάς 
Εφημερίδας εΐναι μεγάλος. Τό θέμα εΐναι Μου
σική, δμοιάζει δέ με τό Plakat τής Ιδώ προ 
δύο χρόνων Ικθέσεως, τό όποιον σού ήρεσε, καί 
διά τό όποιον είπες τής Ουρανίας Νάζο», οτι 
ούδείς Εκ τών 'Ελλήνων άπό Περικλεούς έκαμε 
τοιοΰτον εργον ευχαριστώ, Λύτρα. Τό νυν πα- J
ριστά τήν 'Αρμονίαν. "Οταν θά τυπωθή, θά !
σού στείλω άντίτυπον, ή θα σού τό φέρω ό 
ίδιος. *Ω χρήμα! πόσα μού υστέρησες εκ τής 
ζωής μου, καί άλλού συσσωρεύεσαι γιά νά σπα- 
ταλούν σέ καί τον πολύτιμον χρόνον των. ΤΩ ! 
άναποδιαίς τού κόσμον. Θά έλθω! καί πρέπει 
νά έλθω . . .  μοΰ πρέπει νά σάς ίδώ' νά ίδώ τήν 
γήν πού τόσον άγαπώ.

Πολλούς χαιρετισμούς είς σέ καί την οίκογέ- ι 
νειάν σου εκ μέρους τής Άρτέμιδος καί παι
διών μου. ,

Σε ασπαζομαι δ Σος 
Ν . Γ Ϊ Ζ Η Ζ

Μόναχον, τή 2ΐ/2 Σεπτεμβρίου 1894

’Αγαπητέ Λύτρα,
'Ημεΐς εΐμεθα ακόμη είς τήν εξοχήν, πλησίον 

τής λίμνης Stareüberg, δπου ήμαστον καί πέ
ρυσι, καί τήν έρχομενην Δευτέραν θά επιστρέ- 
ψωμεν είς τό Μόναχον, επειδή τά παιδιά πρέπει 
νά άρχίσουν τό σχολείου των. Έ γώ  είμαι σήμε
ρον είς τό Μόναχον διά διαφόρους κομισιόνες 
καί πρός τό εσπέρας θά υπάγω πάλιν έξω. 
Εϊμεθα δλοι καλά καί τό αυτό εύχομαι και 
δι’ έσάς ολους. Σήμερον σοΰ άπαντώ είς τήν Ικ 
Τήνου 27 ’Ιουλίου Επιστολήν σου.

Σέ μακαρίζω δτι είσαι είς τήν πατρίδα μας 
Τήνον, εκεί όπού μοσκοβολούν δλα, πού είναι 
ό ωραίος καί καθαρός άνεμος, τά τρυγόνια, τά 
σταφύλια καί τά σύκα κ.τ.λ. Έ άν είχα τά μέσα, 
Λύτρα, σέ βεβαά» δτι θά  ήρχόμουν κατ’  ευθείαν I 
αύτού είς Τήνον καί είθε νά τό κατορθώσω.
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Είς ποιον μέρος δμως τής Τήνου εύρίσκεσαι 
δεν τό γνωρίζω. Εΐσαι είς τήν Χώραν ή είς τον 
Πύργον είς τά πατρικά σου κτήματα; Καμιά 
φορά νά μού τό γράψης διότι ήμπορεϊ νά σού 
ξεβροβάλω.

Ταύτα, άγαπητέ μου Λύτρα, και σέ άσπάζομαι
Ό  Σός 

Ν. Γ Τ Ζ Η Σ

Ή  ’Άρτεμις ώς καί τά παιδιά σέ χαιρετούν.

Μόναχον, 3/15 Νοεμβρίου 1895
’Αγαπητέ μου άδελφέ Λύτρα, σέ άσπάζομαι.
Έ χ τού τηλεγραφήματος τό όποιον έστειλα 

τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν είς τόν Βασ. Νάζον, 
έμαθες δτι εύρίσκομαι ευτυχής είς τάς άγκάλας 
τής οίκογενείας μου.

Σήμερον σού γράφω δτι Εξακολουθώ νά σε 
βλέπω είς τόν σταθμόν τών Μεγάρων, όλομό- 
ναχον και κατασυγκινημένον, Εξακολουθώ νά σέ 
λυπούμαι, καί νά είμαι (ιέ τήν έννοιαν σου, μή 
έπαθές τι. Λάθος έγινε, έπρεπε νά έλθη καί ό 
Νικολάκης μαζί σου. Θά είμαι εύτυχής δταν 
λάβω καλάς ειδήσεις σας.

Είς Ισέ δεν θέλω νά γράψω δπως καί είς 
τούς άλλους. Σύ άγαπφς τά σύντομα· Τούτο μό
νον. Τό άδελφικόν σου παράπονον, τό όποιον, 
χωρίς νά τό θέλω, Ιγινόμουν άφορμή νά σοΰ 
ξεφεύγη άπό τό στόμα, τό: (Μά τί γίνηκες, Νι- 
κόλα), καί τού όποιου τήν βαθειάν έννοιαν 
Εννοούσα πολύ καλά, αν καί σάς Ιπείραζα δτι μέ 
μαλώνετε. Αύτό λοιπόν άρκεΐ, καί δέν θά τό 
άλησμονήσω ποτέ, είς αυτό είναι δλα, είναι ή 
πατρική αδελφική καρδιά κ.τ.λ. Είναι ό Λύτρας 
μου, είς τόν όποιον χρεωστώ τό παν μου. Αύτό 
τό γλυκύτατον παράπονον μού τό έλεγαν δλοι 
δσοι με .έχουν μέσα-μέσα είς τήν καρδιάν των

Δοξάζω τόν Θεόν διά τήν τόσην μεγάλην 
ευτυχίαν τήν δποίαν μού εχάρισε, νά έχω φίλους, 
καί πρό πάντων σέ, Λύτρα.

Τήν σύζυγόν σου τήν οποίαν Ιγνώρισα καί 
Εξετίμησα ώς έκτακτον σύντροφόν σου, τήν χαι
ρετώ καί τήν ευχαριστώ Εγκαρδίως διά τάς περι
ποιήσεις τάς οποίας μοΰ έκαμεν. Τά τέκνα σας 
άσπάζομαι

Ναί, Λύτρα μου, μή νομίσης δτι θά λησμο
νήσω τήν πρός Εμέ άγάπην καί καλοσύνην σας.

Τούτο μόνον σήμερον, άλλα με τά είλίκρινέ-
στερά μου αισθήματα „  ,  ,Ο  αδελφός σου

Ν. Γ Γ Ζ Η Σ  

Μόναχον, τή 21/2 Ίανουαρίον 1896

’ Αγαπητέ Λύτρα,
Τό γνωρίζω δτι σάς άμέλήσα, δπως γνωρίζω 

καί δτι σάς άγαπώ, άλλα τά φέρνει έτσι, αύτό

τό είδος τής ζωής τό όποιον πρό πάντων ήμεϊς 
εδώ είς τάς Εύριόπας κάμνομεν.

Τά γράμματα τά όποια άπό διάφορα μέρη 
λαμβάνω καί είς τά δποϊα πρέπει νά άπανιώ, 
είναι Εφέτος άκατανόητον πράγμα, καί γράμ
ματα τά όποια ποσώς δέν μέ Ενδιαφέρουν, 
άλλά γιά νά φο.νή κανείς πώς εΐναι κάπως 
άναθρεμένος, κάμνω τού καθενός τήν δρεξιν, 
καί τήν ίδικήν σας, ώς καί τήν ίδικήν μου τήν 
άναβάλλω' αυτή είναι ή πρώτη άφορμή, και ή 
δεύτερα δτι καταγίνομαι νά φέρω τήν Εργα
σίαν μου είς σειράν, ήτις ένεκα τού ταξειδίου 
μου καί τού φορέματος πού έκαμα αυτού, έμεινε 
δπίσω.

Καρότσα αΐΠ  άλλος ήμουν αύτού, καί άλλος 
εδώ· Εδώ πέρνω τό πρωί μαζί μου εις ένα 
χαρτί τυλιγμένο τό φαγάκι μου, καί πηγαίνω 
πεζός άπό κάτω άπό έναν σκοτεινόν ούρανόν 
καί όμίχλην εΐς τό Atelier μου, καί μένω Εκεί 
μέχρι τής 4ηΐ ώρας, καί πάλιν κουρασμένος, πει- 
νασμενος καί διψασμένος επιστρέφω είς τό 
σπίτι. Παν αί καρότσαις, τά λουκούμια, αί μα- 
στίχαις, οί καφέδες καί τά γλυκά σας λόγια. 
Πάει ό ήλιος καί ή σελήνη- τέτοια πράγματα 
εδώ τά εύρίσκομαι εΐς τόν Καζαμία- καί πάν, 
παν, πάν. Μά τί εύμορφο πού ήτον εκείνο τό 
λάγιο τό άρνί.

Τό εΐς ’Αθήνας δνειρόν μου γίνεται καθ’ 
ήμερα δνειρότερον μόλις τό πιστεύω δτι σάς 
είδα, καί μόλις σάς είδα σάς αφησα, και δν δέν 
είχα τάς Εφημερίδας, στάς όποιας έγραψαν τότε 
δτι ήλθα, δέν θά τό επίστευα. Μά τί εύμορ
φον δνειρον ! Ά μ ’  εκείνο τό Γαλάτσι, ένα τέτοιο 
πράγμα δεν πιστεύω νά έγινε είς αύτόν τόν 
αίώνα.

Ό  Αέφτς σέ χαιρετά Επίσης, είναι Καλά καί 
καταγίνεται καί αύτός είς τόν Ό ρφέα του. Έχει 
καί τήν κατσενγιάμερ του, Εντούτοις πολύ εύχα- 
ρίστως Ενθυμείται τάς ωραιότητας τών ’Αθη
νών, καί τής φιλοξενίας σας.

Νά μού χαιρετάς δλους δσους Ιγνώρισα, καί 
δσους Ερωτοΰν δι’  εμέ, νά μοΰ χαιρετάς τόν 
ήλιον τής Αθήνας, καί νά τοΰ είπής δτι ποτέ 
δέν τόν λησμονώ, ώς δέν λησμονώ καί τά τού 
Παρθενώνος.

Καϋμένε Λύτρα, μοΰ έταξες δτι θά  με πφς 
’ςτά Μέγαρα, είς τό Λαύριον, καί. μέ γέλασες.

Χαιρετώ τήν κυρίαν σου ώς καί tà παιδιά 
σου δλα. Τήν γειτόνισσά σου τήν κυρα-Μαργέτα 
οίκογενειακώς. ’Ενθυμούμαι τόσον τά μακαρό
νια καί τόν χορόν τής μιάς, δσον καί τήν ψαρό
σουπα, καί τά παράπονα τής άλλης.

Σέ χαιρετώ καί πάλιν «αί σού εύχομαι πάν 
άγαθόν. Ό  26ς

Ν. Γ Γ Ζ Η 2
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Μοναχήν, 2t>/j 'Οκτωβρίου 1896

’Αγαπητέ μον Λύτρα,
Έ λαβα την άπό 12 Σεπτεμβρίου επιστολήν 

σου. Χαίρω o u  σου έκαμε έύχαρίστησιν ή φ ω 
τογραφία μου. Επίσης χαίρω ou  μέ είχες μαζί 
σου είς τήν Σμύρνην καί ετρώγαμε κατμέρια. 
ΤΙάν τά χρόνια Π καί πάν, παν, πάν ! Εΐθε δ 
Θεός να μας κα'μη νηούς, άλλα δεν ήμπορεΐ o it ' 
Αύτός. Οι νόμοι Του είναι αμετάβλητοι καί 
γι’  Αυτόν τον ίδιον ¿κόμη. Είθε να ξαναϊδω- 
θώμεν για νά τά εΐποΰμε. Πέρυσι δεν Ιπροφθά- 
σαμε νά είποΰμε τίποτε, καί ό καιρός παρήλθε 
ώς άστραπή. Τί εύμορφα ποΰ ήτον! Ά μ ’ Ικεΐνο 
τό Γαλάτσι, ποΰ έφυγες άπό τούς πρώτους διόιι 
εφοβήθης τήν υγρασία και ύστερα το μετά- 
νιωσες και ήθελες νά έλθης παιζός είς προϋπάν
τησήν μας; Π ώς τά θυμούμαι δλα.

Τώρα καί ένα σπόυδαΐον.
“Ελαβα γράμμα παρά τού αύτοΰ γείτονός μου 

Αουκα, δστις μοΰ γράφει δτι Ιντός ολίγων ημε
ρών πωλείται δ οίκος του, και δτι δ άγοραστής 
Ιπιθυμεΐ νά γνωρίζη τάς Απαιτήσεις μου, διότι 
πιθανόν νά άγοράση και τάς δύο οίκίας.— Αύτό 
είναι ένα ζήτημα τό οποίον μοΰ έβαλε το μα
χαίρι στην καρδιά. — Αύτή ή μικρά γωνία 
τής γής μοΰ ήτον τόσον άγια και τήν άγαπώ \ 
δι’ δλους τούς πολλούς λόγους τούς όποιους δύ- 
νασαι νά έννοήσης. Πάντοτε δέ Ιλυπούμην δτι 
τό άγαπητόν μου αύτό μέρος είχε τήν ατυχίαν 
νά κτίζουν οί γείτονες μεγάλους τοίχους πλη
σίον του, καί επί τέλους νά τοΰ άφαιρέσοι'ν τό 
φως, τόν ήλιον καί νά τό καταντήσουν ώς τά
φον. Ή  θέσις του είναι καλή είναι είς κέντρον, 
καί δν είχε τό φως του, καί ήτον καί τό σοκάκι 
καθαρότερον, (ώς είδα τό βρωμίζσυν οί καλοί 
γείτονες) θά ήμουν ευτυχής, διότι ώς είπα είναι 
είς κέντρον καί μολαταΰτα εντός αύτοΰ είναι 
μεγάλη ήσυχία. ’Εάν τώρα δ  άγοραστής τοΰ 
Δοΰκα κτίση οίκον μεγαλήτερον, έως είς τό σο
κάκι, τό όποιον είναι πολύ πιθανόν, τότε ή αγα
πητή μου αύτή γωνία θά γίνη ώς δ Τάρταρος, 
κατεατράφη, καί τό Atelier δεν έχει πλέον 
καμίαν αξίαν. Τί νά κάμω λοιποί' ; Λύτρα, σέ 
Ιθεώρησα πάντοτε άδελφόν μου, κάμε λοιπόν 
σέ παρακαλώ με δλα μου τά άδέλφια ένα συμ
βούλιων καί γράψετε μου τί νομίζετε δτι είναι 
προτιμότερον νά κάμω, καί πληροφορηθήτε 
ποιαν άξίαν ήμπορεΐ νά εχη καί γράψετε μου 
εύθύς τήν Ιδέαν σας,— διότι πρέπει νά άπαντήσω 
είς ττήν Ιρώτησιν τοΰ Δοΰκα. — Πέρυσι ποΰ 
ήμουν αύτοΰ μοΰ Ιπρόσφεραν νά άγοράσω τόν

 ̂ ' Γράφει διά τήν πατρικήν του οικ ία ν , ή οποία 
ει>ρισκ&ταΛ. εΙς τό βάθος ένός μικροί» άδιεξόδου δρόμου 
εις τήν όδόν Θεμιστοκλέους δεξιά, ολίγον πριν φ θά- 
σωμεν είς τήν όδόν 'Ακαδημίας.

οίκον τοΰ Δοΰκα' δεν μοΰ ήτον δυνατόν, διότι 
δέν έχω. θ ά  έγίνετο βεβαίως ένα ώραιον κτήμα, 
καί θά έσωζα τήν πατρικήν μου γην. Υπομονή. 
'Ο θεός δς συγχωρέση.

Ή  αίτία αύτή μοΰ ήνοιξε παλαιάς πληγάς 
καί μέ ¿μελαγχόλησε καί παιδεύω καί σας.

'Ως σοΰ έγραψα από τήν Ιξοχήν ποΰ «πή
γαμε δπως ξεκουρασθοΰμε ολίγον, έβρεχε, δλο 
έβρεχε, καί βρέχει άκόμη καί εδώ' άθλιον καλο
καίρι. Τώρα άρχίζουν όμίχλαι- δς πάη είς τόν 
διάβολο.

Λοιπόν, Λύτρα, σάς χαιρετώ μετά τής οίκο- 
,νείας σου, ώς πράτει καί ή κουμπάρα “Αρτεμις.

Ό  Σός 
Ν. Γ Γ Ζ Η Σ

Μονάχον, 13/37 Ιουλίου 1896
’Αγαπητέ Λύτρα,
“Ελαβα τό γράμμα σου, χαίρω δτι είσθε 

τώρα καλά, καί δτι αί τρικυμίαι σου ήτον πε- 
ραστικαί. Αυτά έχει δ κόσμος, Λύτρα. “ Εμαθα 
δτι δέν θά ύπάγης είς τήν Τήνον, γιατί έχετε 
μετακόμισε !να πουλάκι ήλθε καί μοΰ τό είπε. 
Λυπούμαι δι’  αύτό, διότι είμαι βέβαιος δτι θά 
αναλαμβάνατε εκεί δλοι σας, είς έκεΐνο τόν 
εύλογημένο τόπο ποΰ καί τό κριθαρένιο ψωμί 
άναστένει. Ό ταν θά συνδέσετε τήν Ελλάδα 
με τήν Ευρώπην διά τοΰ σιδηροδρόμου σας, 
θά κατρακυλώ και εγώ με δλο τό σόϊ μου κατ’ 
ευθείαν, διά τήν Τήνον μας. Πολύ Ιλυπήθηκα 
ποΰ δέν τήν είδα πέρυσι,ποΰ ήμουν αύτοΰ. Μά 
ήμουν πράγματι αύτοΰ; εγώ δ  ίδιος; νά μήν 
ήτον δνειρον; Π Τί εύμορφο δνειρο! I άλλα δέν 
με άφησε ή τόσον μεγάλη καλωσύνη τοΰ άν
θρωπον, νά ίδώ τόν τόπον μου, τόν ώραιότα- 
τόν μου τόπον.

Προχθές Σάββατον έκλεισαν καί Ιδώ τήν 
’Ακαδημίαν καί αύτάς τάς ήμέρας θά  ζητήσω 
κατοικίαν είς την εξοχήν, δπως ξεκουρασθώ καί 
εγώ ολίγον άπό τά βάσανα, καί ήμπορέσω νά 
άνθέξω είς τόν ερχόμενον χειμώνα, δστις είναι 
τόσον μακρής καί σκληρός. Ή  ίδική μου Ιργα- 
σία Ιπήγε ώς καί πάντα πολύ άργά· ¿λίγα Ιξε- 
τέλεσα. Ή  έκ 40 περίπου μαθητών σχολή μου 
μοΰ κατατρώγει καιρόν και δύναμιν, έτσι ήτον 
γραφτό νά γίνω προς τιμήν μας μέν καθηγητής, 
άλλα καί συγχρόνως νά μήν έχο> !κ τοΰ πολυ
τίμου μου χρόνου παρά δλίγιστόν τ γ  Ιπεθύμουν 
καί εγώ νά Ικτελέσω έργα, πλήθος ίδέας αί 
όποιαν μοΰ κατακαίουν τήν καρδιά. ’Αναθεμα
τισμένε παρά! . . .

Λύτρα, σέ παρακαλώ Ιάν δέν έπήρες άκόμη 
τό μέρισμά μου από τήν τράπεζα'1, Ιάν είσαι 
είς τάς Αθήνας, λάβε σέ παρακαλώ τόν κόπον 
καί παράλαβέ τα καί εάν έχης δ ϊδιος άνάγκην 
αυτών κράτησε τα, εάν δχι, τότε δώσε τα τοΰ
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Ματθαίου ή τής Μαργέτας δπως άρχίση τόν 
τάφον τών Γονέων μου.

Τό άναμνηστικόν μετάλλιον τών ’Ολυμπια
κών ’Αγώνων ελαβα, μοΰ τό έφερεν ή κυρία 
Πούσβαλτ' μοΰ ήρεσε ή ίδέα σου πολύ, καί 
χαίρω δτι εϊχαμεν περίπου τήν αύτήν σκέψιν.

Μέ πρώτην εύκαιρίαν θά σοΰ στείλω καί 
Ιγώ !ν άντίτυπον τοΰ διπλώματος, καί ά'λλο έν 
δια τό A telier μ ο ν . . .  ’Αλλά, τί A telier! έμαθα 
δτι Ιπωλήθη τοΰ γείτονος μου Περπηνιά τό 
σπίτι, καί βεβαίως περιμένει κακή τύχη τήν 
αγαπητή μου καί αγίαν γωνίαν, άχ παρά· τί 
σκληρός ποΰ είσαι !

Λύτρα, δ κ. Σκόκος μοΰ έστειλε δύο φωτο
γραφίες τών έργων σου, δπως τάς δώσω Ιδώ 
καί κάμωσι cliché καί τύπωση είς τό ήμερολό- 
γιόν του. Ό  τεχνίτης μοΰ είπεν δτι δέν θά 
γίνουν καλά Ιπειδή αί φωτογραφία! είναι άδύ- 
νατοι καί στραβαί. Δέν Ιχεις τάχα φωτογραφίας 
άλλων σου έργων; στείλατε μου γρήγορα δπως 
τάς παραγγείλω. Μή μέ άφήσης μοναχό, θέλω 
τήν συντροφιά σου, μόνος μου θά Ιντρέπωμαι

Τήν κυρίαν οου ώς καί τά τέκνα σου χαιρετώ 
ώς κάμνει καί ή “Αρτεμις καί τά παιδιά μου, σέ 
δέ δσπάζομαι και μένω 0 Ν ΙΚ 0ΛΑ2

’Αγαπητέ Λύτρα, Μόναχον’ 5 '*>8

'Η  γλυκειά μου παρηγοριά είναι δτι Ιχω παι
διά, οικογένειαν ήτις μέ κάμνει ευτυχή καί δτι. 
καταγη’όμενος σπουδάζων καί φιλοσόφων είς 
τήν Τέχνην μας τήν ώραίαν, εύρίσκομαι είς 
σημεΐον, άπό τό όποιοι· δύναμαι τούλάχιστον 
νά βλέπω δ,τι ώραιον καί μεγαλοπρεπές Ιχει 
τούτος δ κόσμος, δ,τι ώραιον καί μεγαλοπρεπές 
έξετέλεσε νοΰς άνθρώπου, καί δύναμαι μέ πεπσί- 
θησιν νά εΐπω o u  καί αυτούς τούς μεγαλοφυείς 
προπάτορας μας Έλληνας, τούς μεγάλους καλ· 
λιτέχνας Ιννοώ, καί αισθάνομαι ήδη,' καί θεω
ρούμαι κατά τούτο ευτυχής. Καί άπό ήθικάς 
άμοιβάς είμαι γεμάτος· οί καλλίτέχναι μέ σέβον
ται. “Ισως δέν θά νομίζεις δτι δέν είχα λόγον 
νά σοΰ φλυαρήσω τά άνωτέρω, άλλα τούτο τό 
έκαμα μόνον διά νά σέ παρηγορήσω ώς φίλον 
μου, δτι άλλο τι δέν κατώρθωσα νά κάμω.Εκείνο 
τό όποιον κινεΐ τόν κόσμον δυστυχώς δέν ήμουν 
άξιος νά άποπτήσω, δέν ήμουν είς δλην μου τήν 
ζωήν διόλου πρακτικός, μόνον υπερήφανος και 
ντροπαλός, δέν Ικαταδέχθηκα ούτε νά παρακα- 
λέσω ή Ινοχλήσω ή κολακεύσω ή δωροδοκήσω, 
ώς κάμνει δλος δ κόσμος. Καί ενψ άλλοι κατώ
τεροί μου διά τών μέσων αυτών ζοΰν άνέτως 
καί ήμποροΰν καί κινούνται, ό φίλος σου Νικό- 

. λαος έξακολουθεΐ νά ζή ώς παιδί στενοχωρη
μένο, ώςάταιδί ορφανό είς τά ξένα.

Νά μή λυπηθής δι’  αύτό διόλου, Λύτρα μου,

διότι Ιλπίζω' Ιλπίζω είς τόν θεόν δτι θά άξιωθώ 
νά ΐδω  καί αισθανθώ τόν εαυτόν μον ήσυ
χου. Είθε.

Τήν μεγάλην είκόνα τήν όποιαν έχω παραγ
γελίαν άπό τήν Κυβένησιν Ιδώ, δέν ετελείωσα 
άκόμη. Ελπίζω, άφοΰ μετά ένα μήνα επιστρέφω 
άπό τήν εξοχήν ποΰ θά υπάγω αύτάς τάς ήμέ- 
ρας μέ τήν οικογένειαν μου, δτι εντός δλίγου θά 
τελειώσω. Είμαι πολύ κουρασμένος καί θεωρώ 
καθήκον μου νά αναπαύσω ιούλάχιστον Ιπί 
τρεΐς-τέσσαρας έβδομάδας τόν φίλον σου Νικό- 
λαν, τόν όποιον κατεκούρασεν ή φιλοτιμία νά 
είναι καί δάσκαλος καί καλλιτέχνης καλός. Συγ
γνώμην !

Ή  “Αρτεμις ώς καί τά τέκνα μου είναι καλά 
καί σέ χαιρετούν ώς καί τήν οικογένειαν σου. 
Τό ίδιον κάμνω καί εγώ καί σέ άσπάζομαι

Ό  Σός 
Ν. Γ r  Ζ Η Σ

Ό λ α  μου τό αδέλφια, γαμπρούς, ανήψια, παρα- 
νήψια, φίλους καί γνωρίμους χαιρετίζω. Είς τά 
άδέλφια μου θά γράψω άπό τήν εξοχήν. Ν Γ

, ,  '  * - Μονάχον, 12/24 Μαρτίου i8gg
Α γ α π η τ έ  Λ ύ τ ρ α ,  '  ?

“Ελαβα τό γράμμα σου χαίρω δτι είσαι καλά.
Σέ ευχαριστώ δτι ¿φρόντισες νά λάβης τό 

μέρισμά μου άπό τήν Έ θν. Τράπεζαν. Δώσε 
σέ παρακαλώ είς κάθε μου άδέλφι άπό 50 δρχ. 
καί είπέ τους νά μέ συγχωρήσουν δτι τούς 
άργησα τό νέον έτος τόν μποναμά των.

Έ γώ  καταγίνομαι είς τήν μεγάλην μου είκόνα, 
τήν όποιαν πρέπει νά έχω τελειωμένην είς τάς 
20 Μαίου, διότι θά τήν σιείλω είς τήν ιδώ 
καλλιτεχνικήν- έκθεσιν. ’Εννοείς είς ποίαν συγ- 
κίνησιν εύρίσκομαι, εργάζομαι άδιακόπως καί 
επειδή ζητώ νά σκέπτωμαι καί νά αίσθάνωμαι 
άδιακόπως, είμαι τρομερά κουρασμένος- άχ, δν 
ή μπορούσα άφοΰ τήν παραδώσω νά έτρεχα 
εκεΐ στήν Τήνο μας νά κάθωμαι σ’  ενα περιγιάλι 
καί νά ξεκουρασθώ, νά ζήσω, Σέ βεβαιώ δτι 
πολεμώ πόλεμον δχι σάν τόν ίδικόν σας, άλλά 
άντεχω μέχρι τελευταίας πνοής στό ταμποΰρι 
μου, προς δόξαν τής σημαίας μου. Μοΰ γράφεις 
δτι ήλθεν Ινας μεσίτης καί σέ έβαλε νά μέ 
ερωτήσης Ιάν πωλώ τό σπίτι μου. Τό πατρικόν 
μου αύτό σπίτι, ή γλυκειά μου αύτή ενθύμησις 
μοΰ έκαμε είς τήν ζωήν μου πάντοτε μεγάλην 
έννοιαν, καί μέ Ιλυποΰσε ή τύχη του, γιατί τάχα 
νά εύρεθή είς τό σημεΐον ποΰ ευρίσκεταυ καί 
μόλα ταΰτα, Λύτρα, τό γνωρίζεις δτι. τό άγαπώ- 
Μέ Ινδιέφερε μόλον τούτο νά ¿γνώριζα, τί είναι 
δίκαιον νά μοΰ προσφέρη ό ενδιαφερόμενος. 
Τί δηλαδή μοΰ προσφέρουν δι’  αύτό τό σπίίτι. 
Ή  θέσις του τό γνωρίζω δτι^ δέν έχει καμίαν



10

αξίαν, και μολοντούτο ή μπορεί νά εχη καί κα
λήν αξίαν διότι ό άγοράζων αύτό, θά ώφεληιΊή 
βεβαίως τού δρομίσκου, συνδέων αύιό μετά τού 
γειτονικού. Επειδή λοιπόν δεν γνωρίζω ποσώς 
πώς είναι αύτοϋ αί τιμαί των σπιτιών καί τών 
οΙκοπεδων, δέν δύναμαι ποσώς νά άποφανθώ 
καί πόσον τό πωλώ' θά τό συλλογιστώ όμως 
έάν μού προσφέρουν καλήν τιμήν διά 2 - 3  
#λιάδες δραχμάς ούτε λόγος νά γίνη διότι ή 
ταις έχω αυτάϊς ή δέν ταις έχω καί αύταΐς, μού 
είναι .το ίδιον. Εμένα τό σπιτάκι αύτό μού 
έκόστισεν άνω τών 12 χιλιάδων απ’ εκείνα τά 
χρόνια.

Θά ή τον βεβαίως άπλουστέρα ή λΰσις αύτού 
τού προβλήματος εάν είχα Ιγώ νά άγσράσω 
τό γειτονικόν άλλά μέχρι τής σήμερον δέν θέλει 
νά μέ'βοηθήση ή τύχη.

Έάν τό πατρικόν μου σπιτάκι τό όποιον 
εύρίσκεται εις άτυχες σημείον τής πόλεως, δεν 
πωληθή όπως τό πρέπει, δεν πειράζει διόλου, 
ελπίζω νά τό κάμω ένα μουσεΐον Γύζη, καί αν 
δέν έχη τόν ήλιον αρκετόν, εντούτοις ελπίζω ότι 
θά φέγγη αρκετά, καί μάλιστα άφού οί άνθρω
ποι τό νοιώσουν.

Λοιπόν δέν τό πωλούμε, άλλά μας ενδιαφέρει 
νά μάθω με πόσον μάς προσφέρουν.

Χαΐρε, Λύτρα. Είθε ό Θεός νά μας άξιώση 
νά ξαναϊδωθώμεν, τότε θά σέ πάρω καί θά 
πάμε εϊς τήν Τήνο μας καί μοναχοί καί ήσυχοι 
θά τά ειπούμε όλα.

Εΐμεθα δλοι καλά καί σέ άσπαζόμεθα.
Ό  Σός 
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Βλαχούλα νεροβόλαγε 
νάπό ψηλή ραχούλα, 
κι’ 6 βλάχος καραμόνεβε 
ψηλά στο μετερίζι.

5 Βλαχούλα μ’, πούθε νέρχεσιαι; 
κχάμ’ πούθε κατεβαίνεις;

— Νάπό τή μάννα μ’ έρχουμαι, 
στά πρόατα πααίνω.
Πάω άλάτι καί ψιωμί,

10 τσιαρούχχα τού τσχοπάνη.
— Μπρε θηλυκό νταζιέδικο, 

μπρε θηλυκό ζιαλήμι, 
μπρέ γχά ροβόλα κατά δώ 
μπρέ γιά ’'λα ’πό τή στάνη.

15 Νά φςϊς, ούρέ, μανόγαλο, · 
νά φρς ρέ, κουσχουμάρι.
Να πχής, ούρέ, τυρόγαλο, 
καί γάλα χωρίς τρίχα.
Νά φμς κουλάστρα πυχτερή,

20 στάλπη καί ξιεροτύρι.
Καί γκεριμέζι ώμορφο, 
ώμορφοκαμωμένο.
Μουτζήθρα ’πό τή στάνη μου, 
καί πύχτρα μπουμπουτένχα.

25 Νά φμς ούρέ βραστογαλχά, 
νά φφς, ούρέ, μπαζίνσ.
Νά ίδής, ούρέ, τό λάγι-άρνί 
τήν άσπρη τήν προβάτα.
Νά ίδής καί τήν άράπω μου 

30 τήν ξιακουσμένη σκύλα.
— Ούρέ, βλάχε, καράβλαχε, 

φέ μαυρολυγδομούρη,
ούρ’ τείνε φτοΰνα που μού λχές, 
έφτοΰνα πού μου κρένεις.;

35 Νά ροβολήκω κατά φτού 
νάρθώ κατά τή στάνη;
Ξχέρεις τό ποχά είμη εγώ 
πό ποχά σειρχά κρατιέμαι; .
Έγώ είμη ή τσχούπρα τού Ρουσσχά 

40 τάνηψι τής Ζχαχάρως, 
πώχω τά χίλχα πρόατα, 
τά πεντακόσια γίδια.

( Ο Υ Λ Α

— Ούρ’ τί τσχαμπ{ου)νάει τό θηλυκό 
τό δχαολοσπαρμένο !. . .

45 Ούρέ τό δχαολόσπαρμα 
τό δχαολογεννητούρι;
Γχά τήραξχε κακόμοιρο 
μή μπας καί εΐν’ άλήθεχα ! . . .  
Ούρέ παιδί μ’ καλόπαιδο,

50 μπρέ θηλυκό παρμένο,
έλα μου δω κοκκόρω μου, 
νεραϊδοζυγισμένη.
Μπρέ, γχά *λα δώ καί σίμωσχε 
νά φωτοβαρεθοΰμε.

55 Νά γκλείνουμε τά τζίνονρα 
ζχερβόδεξχα τά μάτχα, 
καί νά σχοΰ λχέω καί νά μού λχές, 
καί πάλι νά σχοΰ λχέω.
Νά ξχεροκαταπίνουμε 

60 νά ζχερολαχταράμε,
χωρίς νά μουρνταρέψιουμε, 
χωρίς νά δαγκωθούμε ! . . .
Μά δχι, καί τό χάϊδεμα, 
πρέπει, πουλί μου, πρέπει.

65 Μά σχάματι κένα φιλί 
δέν πρέπει νά φιλχώνται, 
κεχά τά πουλχά πούνε μαζί, 
έκεχά τά περιστέρια;

— Δέ μπας άπ’ κεΐ πού έρχουσχαν 
70 δέ μπας καταδιαόλου...

— Τί λχές δχαολοζχάγαρο
’π’ δέ νοιώθεις άπό δαύτα;
Γχά κάνε πώς καί δέ μουτ$ς, 
κι’ άπέ σχέ πχάν’ ή γκλίτσχα.

75 Σέ πιάνω φτούκα τώρα δά, 
πώς πχάνω τή μιλχώρα.
Καί σχέ πετάω έδώ πά, 
καί κάνω κατά πέρα.
Πάνου στό Κχόσι στή σπηλχά 

80 στό Ζιάστανο στή Γράβα, 
καί χάνσυμαι στό Μπαρναβό, 
καί κεϊ σχέ λογαρχάζχω.
Κι’ άπ’ άς τό μάθη κι’ Άγγελής 
κι’ ό γέρο - Σχακαράκας.

Ϊ1
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Τό τραγούδι, ή Βλαχονλα, είνε πολύ γνω
στόν εις τήν Πελοπόννησον, Στερεάν, Θεσσα
λίαν, “Ηπειρον καί Μακεδονίαν. Εννοείται; μέ 
μερικάς παραλλαγάς εις τό ποιητικόν μόνον 
μέρος. Είνε άπό τά τραγούδια εκείνα, πού τρα
γουδούν στο χορό καί στο δρόμο ή καί τά 
μεταχειρίζονται ώς επφδόν, (πιστρόφια, γυρί
σματα), στό τέλος έκάστης μουσικής περιόδου, 
τραγουδιών τοΰ τραπέζιου, τής τάβλας ή κα$ι· 
οτά. Χορεύεται δέ κατά πολύ διάφορον τρόπον, 
κατα τον ρυθμόν καί πατά τήν τάξιν τών χορευ
τών, από τά πηδηκτά (άρβανήτιχα, ισιάμικα), 
καί τά συρτά χορευτικά τραγούδια. Οί χορευταί, 
απλώνουν πλάγια τά χέρια, ώστε, τό δεξί χέρι 
τοΰ καθενός νά φθάνη, άπλωμένο, άπό τόν 
άριστερόν ώς τόν δεξιόν ώμον τού δεξιού του 
χορευτού- καί τό άριστερό, κατά τόν ϊδιον τρό
πον, ώς τόν άριστερόν ώμον τού άριστερού του 
χορευτού. Καί χορεύουν, κάμνοντας τρία βήματα 
προς τά εμπρός (τό τρίτο πεταχτό καί λίγο άνοι- 
κτότερο μέ κάμψιν, (τσάκισμα), πρός τά εμπρός 
τού δεξιού γόνατος, καί συγχρόνως ύψωσιν καί 
στήριξιν τοΰ άριστερού, ώστε νά σχηματίση τούτο 
σχήμα X μέ τήν κνήμην (καλάμι) τού δεξιού), 
καί τρία όπισθεν. Θά διετηρούντο δέ οί χορευταί 
εις τήν αυτήν θέσιν, χωρίς νά φέρουν γύρω, έάν 
δέν Ικαμναν τό τρίτον βήμα, πρός τά εμπρός,

ΣΗΜ. Στίχ. ι - 5- νεροβόλαγε —  κατέβαινε. — καρα- 
μόνιβι=πα(/αμ<ί\εβε, παρεφΰλαττε. — ΐίίΐίο /ίι=μέρος  
περίβλεπτον, σκοπιά.

Στίχ. 5 - ιο. πρόατα καί πράτα {ιδίως έν Ήπείςι. καί 
Στερ.) =  άντί πρόβατα. —  Πάοι αλάτι... Ά π ό  τής >5 
Απριλίου έως τής 2ο ’Ιουνίου, οί ποιμένες, δν μέν 
εΰρίσκωνται εις παραθαλάσσιον μέρος, ποτίζουν τά 
ποίμνιά των θαλάσσιον ύδωρ, έάν δέ είς ορεινόν, θ έ 
τουν κάθε τόσο, επάνω εις πλάκας, τριμμένο άλάτι, 
άπό τό όποιον τρώγουν τά πρόβατα, άρμυρίζοννται, 
άλατ/ζοννται. Καί τοΰ το κάμνουν διά νά νοστιμιό}} τό 
κρέας, τό γάλα καί τά έκ τοΰ γάλακτος παραγόμενα. 
'Επομένως ή βλαχονλα έκόμτζε τό άλάτι διά τό ποιμε- 
νικόν άύτό έθιμον.

Στίχ. ι ο - ΐ 5 -  νταζιέόικο  καί νταζέτικο —  φρέσκο, τής 
ώρας. —  ζιαλήμι, καί κοινότερα: ζαλιάριχο. Λέγεται 
ίδίως έπί ώραίας γυναικός, προξενούσης μέ τήν καλ
λονήν της ζάλην, μέθην. Έ ξ  ού καί ή δημ. Ιπιρδός:

Ζαλιάρικο, ζαλιάριχο, 
μικρό καί σκανταλιάρικο . . .

Στίχ. 15- 20. μανόγαλο —  τ ό  πρώ το-πρώ το, πρώϊμο 
γάλα τό όποιον άλμέγουν άπό τά πρόβατα πριν αρχί
σουν τα Ο τα νά θηλάζωνται. —  χουαιονμάρι— τ ό  φαγη- 
τον, μαγέριμα , τό όποιοι· κατασκευάζουν, ψήνοντες η 
τιγανίζονιες  όμοΰ, ξυνισμένον νεόπυκτον άνάλαιο  τυρί, 
μέ βούτυρο;·, άλεΰρι καί κτυπητά αυγά.— καί γάλα χω ρίς  
τρίχα. Τούς ποιμένας, επισκέπτονται είς τήν οτάνη  μή 
ποιμένες, ζευγολάτες, διά νά φ άνε γάλα. Διότι δέ πολ
λοί άπό τούς έπισκέπτας αυτούς, είνε συχνότεροι ; αί 
πολυ απαιτητικοί, διά νά τούς κόψουν τό ανρε κίλα  οί 
ποιμένες, μετέρχονται τό εξής διαβολικόν μέσον. Διότι

άνοικτότερον. Τό είδος αυτό τοΰ χορού είνε 
Ηπειρωτικόν. ’ Ονομάζεται δέ δ χορός του, 
μαζωχτός ή κοννητός. Κάμνουν χρήσιν αυτού 
πολύ σπανίως, καί μάλιστα περί τό τέλος τής 
διασκεδάσεως, δταν εΰρίσκωνται είς μεγάλην 
ευθυμίαν, διά νά γελάσουν, νά χορατέψονν, 
δπως λέγουν.

“Ηχούσα τό τραγούδι αυτό, χορευόμενον άπό 
ποιμένας, είς τό χωρίον Άγριομάζι τής Νεμέας. 
Είς τόν δήμον αύτόν, ώς καί τούς δήμους Στυμ- 
φαλίας, Φενεοΰ καί έν γένει τά δρεινά μέρη τής 
Κορινθίας, είνε Ιγκατεστημέναι, άπό χρόνων, 
πλεΐσται δσαν ποιμενικαί οΐκογένειαι έκ τής Στε-· 
ρεάς. Οί ποιμένες ούτοι, άπό τού ’Οκτωβρίου 
μέχρι ’Απριλίου, (Άγιωργιοΰ), κατέρχονται καί 
παραχειμάζουν είς διάφορα μέρη τής Καλαβρίας 
καί Τροιζινίας. Τούς δνομάζουν δέ, διακριτικώς, 
οί καθ’  αύτό Κορίνθιοι, καραγγούνηδες ή καί 
βλάχονς. Ή  παρατηρούμενη λοιπόν γλωσσική 
προφορά είς τό ανωτέρω άσμα, ή οποία δέν είνε 
καθόλου Πελοποννησιακή, πρέπει νά άποδοθή 
είς τούς άνό τά διάφορα ορεινά τής Κορινθίας 
μέρη διεσπαρμένους Στερεολλαδίτας, Ρονμελιώ- 
τας, οί όποιοι διατηρούν άκέραια, δχι μόνον τό 
γλωσσικόν τους ϊδίωμα, τά ήθη, έθιμα καί τόν 
βίον, άλλα καί αύτό άκόμη τό ποιμενικόν καί 
ορεινόν Ινδυμα τού Στερεολλαδίτου.

Θ Ε Ο Δ. Δ. Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ Ο Σ  
Β Α Λ Τ Ε Τ Σ ΙΟ Τ Η Σ

τώ χ ο νν  ο ί  κακό για τά  πράματα  (πρόβατα) νά τούς ποΰν 
χαταφ ανερα  να μην ξανάρ& ονν, γιατί τονς λ ιγοοτενονν το  
γάλα, ρίπτουν είς τό γάλα, πού τούς προσφέρουν, τρί
χας άπό ούράν άλόγου ή όνου, είς λεπτότατα τεμάχια 
κομμένος. Τ ό  άναμεμιγμένον ούτως Ικεΐνο γάλα, προ- 
καλεΐ είς τόν πίνοντα αύτό, εμετόν καί άκατάσχετον 
ευκοιλιότητα. —  κοιάάστρα=συσκευή άπό μσνόγαλο  και 
τακτικόν γάλα. Είς 2-3 όκάδας γάλακτος ρίπτουν μιά  
χουλιαριά μανόγαλο καί σχηματίζουν ενα είδος κρέμας.

Στίχ. 2ο -  25. στάλπη ~  τροφή συσκευαζομένη μέ 
κορυφήν χλωρού βουτύρου, χλωρού καί άναλάτου τυ
ρού, καί άλεύρου, τά όποϊα δλα όμοΰ βράζουν ή . 
ψήνουν. — γκεριμέζι, καί κ ο χ κ ο φ ρ ν γ γ ι^ το  πολύ τελευ- 
ταιον καί ολίγον γάλα, όψιμο , τού μηνός ’Ιουνίου, τό 
όποιον δέν τνροχομ ιέτα ι, βρασμένο μέ άλάτι. —  πνχτρα  
μπ ονμποντένια , καί κοινότερο;·: μ παζίνα , χιάόί— βρα
σμένο γάλα μέ άλεΰρι άπό άραβοσίτι συνήθως.

Στίχ. 25 - 30. β ρ α οτογα λ ιά = γά λ α  βρασμένο τεχνητά 
μέ άλάτι. — λάγι-άρνί— ό  Ιχων μαΰρον ή μάλλον καστα
νόν  τρίχωμα άμνός. —  αιιριά, καί σ ό ί =  οίκογενειακή 
καταγωγή, γένος. —  τσισύπρα =  θυγάτηρ, κόρη.

Στίχ. 5 °  -5 5 - νεραϊδοζνγισμένη=τ\  ¿»μορφιά της, καλ
λονή της, είνε ίση, ζυγίζεται, μέ τήν καλλονήν τής 
Νεράϊόας. —  βωιοβαρε& ονμε =  ερωτοτροπήσουμε, έρω- 
τοκτυπηθούμε.

Στίχ. 55 · άο. τζίνονρα  βλέφαρα. —  μ α νία ς τ=  δέν 
δέχεσαι, δέν συγκατατίθεσαι. —  γκλίτοα  καί χλίτσα  καί 
πλίτσιος — ποιμενική ράβδος.

Στίχ- 75 " 8° .  φ τονκ α  —  αυτού χάμου. —  μιλιώρα =  
θήλυ πρόβατον ενός έτους. —  Κιάσι —  μικρόν όρος.

Στιχ. 8ο - 85- £«ίοΓα»'ο=βράχοςαπότομος. — Ι'ράβαππ  
τοποθεσία τού όρους Παρναβός.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΟΣ^ΗΣ
ΠΩΣ ΗΡΧΙΣΕΝ ΕΝ ΕΟΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ

Συμπληρούνται δύο έτη περίπου άφότου διά 
βασιλικού διατάγματος ή Ελληνική κυβέρ- 

νησις ώρισεν επιτροπήν πρός σύνταξιν ιστορικού 
λεξικού τής Ελληνικής γλώσσης. Έγράφησαν 
έκτοτε πολλά περί τού ζητήματος, έν μέν Ευ
ρώπη διά νά έξαρθώσιν αί μεγάλαι επιστημο
νικοί δυσκολίαι τού έργου καί δοθή συμβουλή 
περί τού τρόπου τής καταρτίσεως αύτού, παρ’ 
ήμιν δέ δυστυχώς έπικρίσεις τινές μόνον τών 
διαφωτιστικών τής Ιδέας άρθρων τοΰ καθηγη- 
τού Γ. Χατζηδάκι, ών τήν ηθικήν ευθύνην δέν 
άνελογίσθησαν καν οί γράψαντες. Διά τοιούτων 
μέ βλέμμα περιωρισμένον καί άνεπιστημοσυνην 
πρωτοφανή ^δημοσιευμάτων καί άλλων κακο- 
βούλων διαδόσεων έδηλητηριάσθη ή δυστυχώς 
ούχί καταλλήλως παρασκευασμένη διά τοιαύτα 
ζητήματα Κοινή γνώμη παρ’ ήμϊν. Καί διά μέν 
τάς πολλάς δευτερευούσας Ιδέας καί τά άλλα 
ζητήματα τά συνδεόμενα πρός την μεγάλην 
ταύτην Ιδέαν, θά πραγματευθώμεν προσεχώς 
εντεύθεν. Άρχίζομεν δέ άπό τό σπουδαιότερον, 
τί περίπου Ιπιδιώκει τό έργον τούτο καί πώς 
θά καταρτισθη, είς ποιον σημείον εύρίσκονται 
τά κατ’  αύτό καί ποίαι προκαταρκτικά! εργασίαι 
έγιναν μέχρι τοΰδε.

Τών μέν άλλων εθνών αί φιλολογίαν καί 
γλώσσαι προ πολλοϋ Ιξετάζονται έν τή φιλολο
γική Ιρεύνη ίστορικώς, ήτοι άνευ διακοπής άπό 
τής πρώτης άρχής αύτών μέχρι, τής σήμερον. 
Διά δέ τήν προνομιούχον διά τήν επιστήμην 
Ελληνικήν φιλολογίαν, τήν μόνην έν τφ κόσμψ 
έχουσαν άδιάκοπον ιστορίαν τριών χιλιάδων 
περίπου έτών, πολλά ήσαν τά αίτια καί αί προ
λήψεις διά νά μή συμβή τούτο έγκαίρως. ’Αλλ’ 
ευτυχώς προ ολίγων δεκαετηρίδων κατωρθώθη 
τούτο εν Εύρώπη, καί παρ’  ήμιν δέ διά τής 
επιδράσεως πολλών λογίων ήρχισε νά έπιπρατή 
καθαρωτέρα άντίληψις τών πραγμάτων, νά χω- 
ρίζωνται δηλαδή, άπό τήν έπιστήμην αί διάφο
ροι προλήψεις, αί όποΐαι έπέφερον τήν σΰγχι- 
σιν μέχρι τοΰδε. Τοιουτοτρόπως κατωρθώθη νά 
επεκταθή ή περί τά άρχαία Ελληνικά γράμματα 
άσχολία είς δλας χάς μεταγενεστέρας περιόδους 
τής 'Ελληνικής φιλολογίας μέχρι σήμερον, νά 
εξετάζεται ή Ελληνική φιλολογία ούχί μόνον 
ώρισμένης περιόδου, τής άρχαίας, ώς έγίνετο 
προ έτών, νά έρευνάται δηλαδή ή ιστορία αύτής. 
Είς τούτο λοιπόν νό μέγά κατόρθωμα τής έπι- 
στήμης στηρίζεται ή ίδέα τοΰ ίστορικού λεξικού. 
Είς ημάς τούς “Ελληνας βεβαίως ώς εθνικόν 
καθήκον άνήκει προ παντός νά συντάξωμεν τό

έργον,. τό όπσΐον θά συγκέντρωση έν έαυτφ 
δλην τήν-μέχρι τούδε φιλολογικήν παραγωγήν 
τού έθνους ήμών.καί.τάς Ιπί -ταύτης γενομένας 
έργασίας, θά έξετάση τά μνημεία τής Ελληνι
κής φιλολογίας όσα μένουσιν άκόμη άνέξέταστα 
καί θά ,δώηη τοιουτοτρόπως έν . παμμέγιστον 
μέν επιστημονικόν βοήθημα είς τήν άνθρωποι 
τητα, ζωήν δέ συγχρόνως νέαν καί είς τήν πνευ
ματικήν κίνησιν ήμών καί έπιστημονικώς καί 
πρακτικώς. .

Διά νά έκτελεσθη ή μεγάλη αύτη Ιδέα έξητά- 
σθησαν τά δεδομένα, ύφ’  δλας τάς έπόψεις.ϊνα 
εύρεθή τό σχέδιον τής εκτελέσεως καί τό έργον. 
τών έργ.ατών αύτού. Είναι δέ ταύτα τά εξής. 
Ώ ς έν δλον μέν, ώς εϊπομεν, πρέπει νά έκλαμ- 
βάνεται ή'Ελληνική φιλολογία καί γλώσσα, αλλά, 
ώς συμβαίνει καί είς τάς άλλας· έπιστήμας, διά 
τό μέγεθος αύτής καί τήν εύκολίαν τών περί 
αύτήν άσχολουμένων άτόμων διαιρείται καί 
κατ’ είδος (κυρίως φιλολογία, άρχαιολογία, Ιστο
ρία, γλωσσολογία κλπ.) καί κατά χρονικάς περιό
δους. Τοιαύται δέ περίοδοι χρονικαΐ μεγάλαι 
τής Ελληνικής φιλολογίας, διακρινόμεναι άπ’ 
άλλήλων δι’  ιδιαιτέρων γνωρισμάτων, είναι ή 
άρχαία άπό τού 'Ομήρου μέχρι τού Μ. ’Αλε
ξάνδρου, ή μεταγενεστέρα μέχρι τού Ιουστινια
νού, ή Βυζαντιακή. μέχρι τής άλώσεως καί ή 
Νεοελληνική μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων. Έκ 
τούτων ή.άρχαία περίοδος είναι κατά τό ποιόν 
τών συγγραμμάτων της άνωτέρα άσυγκρίτως 
πασών τών άλλων, διότι κατ’  αύτήν παρήχθησαν 
τά άμιμήτου τελειόιητος άθάνατα άριστουργή- 
ματα τών προγόνων ημών. Διά τόν λόγον τού
τον άπό τής άναγεννήσεως τών γραμμάτων τά 
μέν συγγράμματα αύτής χρησιμοποιούνται εις 
τήν έγκύκλιον έκπαίδευσιν δλοκλήρου τής άνθρω- 
πότητος, ή δέ περί αύτήν φιλολογική άσχολία 
έγινε παγκόσμιος καί πάντα σχεδόν τά άφο- 
ρώντα αύτήν ζητήματα έξητάσθησαν λεπτομε
ρώς. “Αλλως δμως έχει τό πράγμα διά τάς 
έπομένας περιόδους, τών οποίων ή έξέτασις ύπε- 
λείφθη μέχρι τούδε διά δύο κυρίως λόγους. Π ρώ
τον διά τόν πρακτικόν λόγον δτι ή φιλολογική 
παραγωγή τών περιόδων τούτων, αν και κατά 
ποσόν πολύ άνωτέρα τής πρώτης περιόδου, κατά 
ποιόν ύπολείπεται άσυγκρίτως αύτής. 'Ο λόγος 
οΰιος κακώς έγινε πρόληψις' έμποδίσασα έπί 
μακρόν χρόνον τήν άντίληψιν τής ενότητος 
καθόλου τής Ελληνικής φιλολογίας καί τήν 
υπό τό πνεύμα τούτο επιστημονικήν άσχολίαν 
έπ’ αύτής, διότι ή δλη κατόπιν φιλολογική Ιξέλιξις
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ενομίσθη ώς διαφθορά καί κατάπτωσις άναξία 
επιστημονικής έξετάσεως. Δεύτερον δέ διότι τά 
πράγματα διά τάς περιόδους ταύτας άλλάσσουν 
πλέον σημαντικώς και άπαιτοΰσι κυρίως τήν 
βοήθειαν τής νΰν ζώσης γλώσσης και δή ήμών 
των κατόχων αυτής. Διότι από τών χρόνων 
τούτων, δτε ή "Αττική διάλεκτος διά τών κατα
χτήσεων τού Μ. ’Αλεξάνδρου μεταδοθεΐσα παν- 
ταχού έγινε κτήμα κοινόν τών Ελλήνων, ήρχισε 
νά τελήται είς μέγα μέτρον ή μεταβολή έκείνη, 
διά τής όποιας Ιξελισσομένη ή Ελληνική γλώσσα 
κατήντησεν είς τό σημεΐον, ε!ς δ εδρίσκεται σή
μερον είς τό στόμα τού. λαοΰ είς τούς διαφό
ρους τόπους όπου δμιλειται γλώσσα 'Ελληνική. 
’ Εδώ λοιπόν μετατοπίζεται ή μεγάλη σπου- 
δαιότης τοΰ ιστορικού λεξικού και έντεύθεν θά 
άντληθή ή κυρία Ιδέα, κατά τήν οποίαν θά έκτε- 
λεσθή τούτο.

Ώ ς δεδομένον λοιπόν θά ληφθή καί υπό 
εποψιν πρώτου δλικοΰ και ύπό έποψιν έρμη-, 
νευτικών βοηθημάτων ή βάσις τοΰ έργου, ή 
άρχαία περίοδος, έπί τής όποίας θά οίκοδομηθή 
δλον τό άλλο οίκοδόμημα. Εις τό τμήμα τούτο 
φυσικφ τφ λόγφ αποκλείεται ή άξια λόγου 
πρωτότυπος εργασία τών εργατών τού λεξικού, 
ήτις όμως θά είναι μεγάλη διά τάς επομένας 
περιόδους. Θά Ιξετάσωσιν ούτοι δλα τά συγ
γράμματα τής μεταγενεστέρας περιόδου, τάς 
επιγραφάς, τό πλήθος τών άνασκαφέντων έν 
Αίγυπτο) παπύρων, δι’  ών Ιδημιουργήθη νύν 
νέος κλάδος τής φιλολογίας, ή παπυρολογία. 
Περαιτέρω θά μελετηθώσιν δλα τά συγγράμ
ματα τής Βυζαντιακής περιόδου, τά αύξανόμενα 
όλονέν διά νέων εκδόσεων άφότου άνεκαινίσθη- 
σαν πρό τινων αί Βυζαντιακαί σπουδαί, είς δ 
άκριβώς θά δώση ώθησιν μεγάλην τό λεξικόν 
τούτο. Θά γίνη δέ πρός τούτοις καί πλήρης 
κατά τό δυνατόν συλλογή τού γλωσσικού ΰλι- 
κοΰ τών Νεοελληνικών διαλέκτων, τού όποιου 
μικρόν μόνον συνελέχθη μέχρι τούδε. Πάντά 
ταύτα μετά τών σχετικών φιλολογικών βοηθη
μάτων θά συγκεντρωθώσιν είς μέγα άρχεΐον 
άλφαβητικώς, ϊνα έπειτα συνταχθή τό μέγα 
έργον. Τοιουτοτρόπως δέ διά μέν τού λεξικού 
θά δοθή μέγα Ιπιστημονικόν βοήθημα είς πάν- 
τας τούς άσχολουμένους περί τήν Ελληνικήν 
φιλολογίαν, ή δέ συλλογή τού αρχείου θά χρη-, 
σιμεύση ώς μέσον πρός άναζωπύρησιν τών φι
λολογικών σπουδών παρ’ ήμΐν διά πρωτοτύπων 
φιλολογικών Ιργασιών. Θά έκτελέσωμεν οΰτω 
καθήκον καί πρός τήν πατρίδα ήμών καί πρός 
τήν παγκόσμιον φιλολογικήν επιστήμην καθό
λου, συγχρόνως δέ θά άναδείξωμεν. καί τήν 
'Ελλάδα κέντρον σημαντικόν κινήσεως φιλολο
γικής. Πολλάκις δέ μέχρι τούδε συνέστησαν 
τούτο είς ημάς οί !ν Ευρώπη, φρονΟύντες ότι

ενταύθα Ιδίως είναι τό στάδιον τής φιλολογικής 
άναδείξεως τής Ελλάδος.

Τούτο έν όλίγοις είναι τό σχέδιον καί ό σκοπός 
τού έργου, διά τού όποίου τιθεμένης ως άφειηρίας 
τής άρχαίας, τής δέ Νεοελληνικής τής πληρέστε- 
ρον διασωθείσης καί σαφούς ήμΐν χρησιμο- 
ποιουμένης ως άποτελέσματος τής όλης ιστορικής 
Ιξελίξεως, θά ένωθώσιν είς σειράν άδιάσπα- 
στον καί αί ά'λλαι διάμεσοι περίοδοι είς ενιαΐον 
φιλολογικόν μνημεΐον. Ώ ς δλική βάσις τού 
έργου έτέθη άλλοτε υπό τής κυβερνήσεως 
κονδύλιον ετήσιον έκ ΐο,οοο δραχμών έκ τού 
Δωριδείου κληροδοτήματος, διά τοΰ όποίου 
ήρχισεν ή εργασία άπό τοΰ ’ Ιουλίου τοΰ παρελ
θόντος έτους. Τό βασιλικόν διάταγμα ώριζε καί 
πόρους έκ τοΰ προϋπολογισμού τοΰ κράτους, 
συνίστα δέ τό έργον καί είς τήν γενναιοδωρίαν 
τών φιλομούσων ομογενών. Άτυχώς έπήλθον 
έκτοτε γεγονότα, τά όποια ήμπόδισαν τήν κυ- 
βέρνησιν νά σκεφθή περί τούτου, δεν εΰρέθη 
δέ άκόμη καί ομογενής τις, ό όποίος νά άπο- 
φασίση νά σύνδεση τό όνομα αυτού πρός τό 
μέγα τούτο μνημεΐον. Έ ν τφ μεταξύ όμως διά 
τών υπαρχόντων πενιχρών ύλικών μέσων ή 
-Ιργασία έτέθη είς ενέργειαν, Περιωρίσθη δέ 
φυσικφ τφ λόγφ είς τό μάλλον επείγον τμήμα 
τού έργου. Τούτο δέ είναι τό Νεοελληνικόν. Διά 
τάς δλλας περιόδους υπάρχει ήδη έν έχδεδομέ- 
νοις καί άνεκδότοις άκόμη έν ταΐς βιβλιοθήκαις 
τής Εύρώπης μνημείοις τό πρώτον "υλικόν. Έν 
τή Νεοελληνική όμως, δν καί άπό πολλών ετών 
τονίζεται τό έπείγον τοΰ πράγματος, τό πρώτον 
υλικόν μένει κατά μέγα μέρος άκόμη άσύλλε- 
κτον εις τό στόμα τού λαού καί βαθμηδόν 
εκβάλλεται καί χάνεται πρός μεγίστην βλάβην 
τής έπιστήμης ύπό τής κοινής γλώσσης τής διά 
τών σχολείων καί έκ τών κέντρων μεταδιδόμέ- 
νης καί είς τά άπώτατα σημεία τοΰ Ελληνισμού. 
"Έπρεπε λοιπόν πρό παντός νά ληφθή φροντις 
νά συλλεχθή καί τό ύλικόν τούτο. Διά νά γίνη 
δέ συστηματικωτέρα καί επιστημονικότερα πλέον 
Ινέργεια πρός τούτο, άπεφασίσθη νά καταρτι- 
σθή έπιστημονικόν τι Νεολληνικόν λεξικόν, δπερ 
μέλλει νά περιλάβη πάν τό μέχρι τούδε γενό- 
μενον πρός τόν σκοπόν τούτον καί νά άποτε- 
λέοη τό υπόδειγμα καί τήν βάσιν πρός περαι
τέρω συλλογήν τού άλλου υλικού. Ά π ό τών 
μέσων τοΰ παρελθόντος αίώνος καί δι’  επισή
μων συστάσεων τού υπουργείου καί δι" Ιδιωτι
κής πρωτοβουλίας πολλών φιλότιμων συλλογέων 
συνεκεντρώθη άρκετόν ΰλικόν, ύπάρχουσι δέ 
ήδη καί τινα άτελή σχετικά λεξικά ώς βοηθή
ματα. Πολλοί ήμέτεροι καί ξένοι έπιοτήμονες 
επίσης είργάσθησαν σπουδαίως Ιπί τής Νεοελ
ληνικής. Ή  έν Άθήναις Γλωσσική Ιταιρία έτι 
διά τοΰ καθηγητού Γ. Χατζηδάκι άπό πολλών



έτών διά ιών διαγωνισμών της είργάσθη πρός 
συναγωγήν υλικού. 'Ο  έν Κωνσταντινουπόλει 
Ελληνικός φιλολογικός σύλλογος πρός τοΰτοις 
διά τού Ζωγραφείου διαγωνίσματος συνήγαγεν 
επί σειράν ετών ίκανά πρός τόν σκοπόν τούτον. 
Πάντα ταύτα συνήχθησαν είς συστηματικόν 
άρχεΐον κατά τό διαρρεύσαν έτος, έγινε δέ και 
εκκλησις πρός πάντας τούς άλλους λογίους τούς 
έχοντας σχετιπάς πρός τόν σκοπόν τούτον σύλ
λογός υλικού, Ικ τών οποίων ό Μ. Δέφνερ 
έχάρι.σεν ήδη είς τήν ιδέαν ταύτην τήν συλλογήν

του, άλλων δέ αναμένεται ή προσεχής υποστή
ριξή. Οΰτω εντός δύο ή τριών μηνών θά 
συγκεντρωθή είς τό έν τή ’Εθνική βιβλιοθήκη 
γραφειον τού λε|ικοϋ σχεδόν παν τό μέχρι τοϋδε 
Ιδιωτική καί έπισήμφ πρωτοβουλίρ πραχθέν, 
ΐνα εντός δύο ή τριών ετών άχθη είς πέρας τό 
επί μεγάλαις έλπίσι πρόχειρον τούτο Νεοελλη
νικόν λεξικόν. Έ ν τφ μεταξύ δέ εύελπιστούμεν. 
δτι θά ,εύρεθώσι τά υλικά μέσα, ΐνα τεθή είς 
ενέργειαν καί ή δλη εργασία τού μεγάλου Ιστο
ρικού λεξικού τής Ελληνικής γλώσσης.

Α . Μ Π Ο Υ Τ Ο Υ Ρ Α Σ

Ο Μ Ι Λ Ι Ε Σ  Μ Ε  Τ Ο Ν  Ε Α Υ Τ Ο  Μ Ο Υ  

( Ζ Ω Η  Κ Α Ι  Τ Ε Χ Ν Η )  *

24 ’Ιουλίου.. .  (Αύγή)
^ η μ ερόνει I

Ξύπνα, . , Τίναξε άποπάνω σου τη χρυ
σόσκονη τού ονείρου κι’ άνοιξε τά μάτια σου 
στό αύγινό φώς, τά στήθια σου στις δροσινές 
πνοές. Καί πές: Ή  ζωή είναι ωραία. Κι* άμα 
τό πής, πίστεψε το βαθειά, τόσο βαθειά, δσο 
πού νάναγαλλιάση ή ψυχή σου καί νά μεθύση 
τό είναι σου δλο από εύτυχία. Πές: "Ομορφος 
είναι ό κόσμος, οί άνθρωποι καλοί, οί γυναίκες 
άγγέλοι, ή ζωή θαύμα. Καμάρωσε τό καθετί δξω 
καί μέσα σου: Φώτα, χρώματα, σαλέματα. Δό
ξασε μέ τή χαρά σου τό καθετί: Τόν έρωτα, 
τή φιλία, τή στοργή. Κύτταξε περήφανος τόν 
ουρανό, γροικώντας τό μέσα σου πλούτος: Τή 
σκέψι, τή φαντασία, τή θέλησι, τήν ορμή, τήν 
έπιθυμιά. Τέντωσε τά στήθια σου κι’  άνάσανε 
βαθειά, πλατειά, λαίμαργα, καί πές: ’Αέρα, άέρα 
θέλω. Θέλω νά γεμίσω τά στήθια μου ζωή, νά 
πιω, νά θεριέψω σάν τό άνεμότροφο πλατάνι, 
νά ζήσω, νά ψηλώσω, νάπλώσω κλαδιά καί 
παρακλάδια, νά μεθύσω, νά χαρώ, νάγαπήσω, 
νάγκαλιάσω κάθε ώμορφιά, νά σκορπίσω φιλιά, 
νά τραγουδήσω, νά χορέψω, νά δνειρευθώ. Ή  
ζωή είναι ωραία καί τίποτα δεν είναι δξω άπ’ 
τή ζωή,

Ξύπνα καί τραγούδησε τό μεγάλο διθύραμβο . 
τής Χαράς!

24 ’ Ιουλίου . . .  (Δειλού)
Σούρπωσε!
Γύρε, τώρα, άποσταμένο κορμί, κουρασμένη 

ψυχή, γύρε, ήσκιε τού εαυτού σου, άπάνω στό 
χλωμό χορτάρι. Σκύψε τά μάτια σου στό χώμα, 
κατάπιε τόν άναστεναγμό σου, πνίξε τό κλάμα

* "ΓΙαναδήναια·. 3® Σεπτεμβρίου.

πού σέ πνίγει, καί πές: Μαύρη καί σκοτεινή 
είναι ή ζωή. ΚΤ άμα τό πής, πίστεψέ το βαθειά, 
τόσο βαθειά, δσο πού νά βουρκώση ή ψυχή σου 
καί νά πλημμυρήση τό είναι σου άπό τό σκο
τάδι. Πές: "Ασχημος είναι 6 κόσμος, οί άνθρω
ποι κακοί, οί γυναίκες φαρμάκι, ή ζωή κόλαση. 
Γέμισε μέ τήν κατάρα σου τό καθετί γύρω καί 
μέσα σου: Φώτα, χρώματα, σαλέματα. Μαύρισε 
με'τή θλίψι σου τό καθετί: Τόν έρωτα, τή φι
λία, τή στοργή. Κύτταξε μέ τρομάρα τόν μέσα 
σου κόσμο: Τή σκέψι, τή φαντασία, τή θέλησι, 
τήν δρμή, τήν έπιθυμιά. Φίδια γεμάτη είναι ή 
ψυχή σου. Κ’  ύστερα κλείσε τά μάτια σου, σβΰσε 
τήν ύπαρξί σου στό σκοτάδι καί πές: Τίποτα 
δέν άξίζει τόν κόπο καί τόν αγώνα τής ζωής. 
Νά πεθάνω μονάχα, νά σβύσω, νά ξεχάσω φιλιά, 
τραγούδια, χορούς, όνείρατα. Φαρμάκι τά φιλιά, 
ψέμα τά τραγούδια. Κάτω από τά πόδια, πού 
χορεύουνε, βογγάνε οί πεθαμένοι. Περιγέλιο τό 
δνειρο. 'Ωραίος είναι μονάχα δ θάνατος, καί 
τίποτα δέν είναι δξω άπ’ αυτόν.

Γύρε, άποσταμένο κορμί, άπάνω στό χλωμό 
χορτάρι καί ανάδεψε τά πικρά σου χείλια καί 
τραγούδα κατάχαμα στη γης τή μεγάλη Ιλεγεία 
τής Θλίψης.

Ρωτρς νά μάθης τώρα πού βρίσκεται ή με
γάλη άλήθεια. Ή  ψυχή σου σού τώπε: Πεντά
μορφη είναι ή ζωή, παράδεισος 6 κόσμος. — 
Γιατί δέν τήν πιστεύεις; Καί σούπε ξανά ή ψυχή 
σου: "Ασχημη είναι ή ζωή, μαύρος δ κόομος.— 
Γιατί δέν τήν πιστεύεις πάλι; Νά πιστεύη κανέ
νας καί νάγαπάη τά πιο άντίθετα πράγματα 
είναι δ μόνος τρόπος νά βρίσκη καί νάγαπάη 
τήν ώμορφιά. Τί σ’  ένδιαφέρει ή άλήθεια; ’Αλή
θεια δέν υπάρχει. ΚΤ δν είναι, δέν χρησιμεύει
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τίποτα στήν ψυχή μας. ’Απολύτως τίποτα σέ 
βεβαιόνω.

29 Ιο υ λ ίο υ . . .

“Ολα τά μεγάλα, τά δυνατά, τάπόκοτα, βρά
χοι, δένδρα, καταρράκτες, θηρία, άνέμοι, στοι
χειά, στό βουνό άπάνω έχουνε στήοει τό χορό 
τους. ΚΤ δλα πάλι τά μικρά, τ’  άδύναμα, τά 
λιγόψυχα—λουλουδάκια, μαμούδια, δροσοσταλί- 
δες, πουλάκια, λαμπυρίδες χαίρονται ξένοιαστα 
τή δική τους τή ζωούλα κοντά σ’ έκεΐνα. Καί 
δέ ξέρεις ποιά είναι τά πιο ώμορφα καί τά πιο 
περήφανα. Ή  δροσοσταλίδα άναγελάει τόν κα
ταρράχτη. Τό μαμούνι δέ νοιάζεται τό πέρασμα 
τού θεριού. Καί τό ψηλό πλατάνι σκύβει καί 
χαιρετάει έρωιικά τώμορφο χαμομήλι, πού δρο- 
σίζεται στον ήσκιο του. Τό καθετί περηφανεύε
ται για τή ζωή του καί τά κάλλη του, καί τίποτα 
δέ θέλει νάναι άλλο άπ’  αυτό πού είναι. ’Ανά
μεσα στα μεγάλα καί στά μικρά, στά δυνατά 
καί στά αδύνατα, τί είσαι τάχα, αχόρταγη ψυχή; 
Είσαι ή δροσοσταλίδα πού λάμπει στό χορτάρι, 
για είσαι δ καταρράχτης πού γκρεμίζεται άπό 
τού θεόρατου τού βράχου τήν κορφή; "Ο,τι 
κι’ αν είσαι, μείνε αυτό πού είσαι. "Αν είσαι δ 
δυνατός, δούλεψε ώμορφα τή δύναμί σου. "Αν 
είσαι, δ άδύναμος καί δ μικρός, άγάπησε τάδύ- 
ναμά σου κάλλη καί στόλισέ τα καί συγύρισέ 
τα καί πλούτισε τα καί δείξε τα περήφανος, δλό- 
γυρά σου. "Αστρο ή λαμπυρίδα, σκόρπισε γύρω 
σου τό φώς σου, τό δικό σου φώς. Τίποτα δέν 
είναι μικρό καί γελοίο στη φύσι. ’Απ’ τό με
γάλο είναι πάντα κάτι πιό μεγάλο. ΚΤ άπ’  τό 
μικρό πάντα κάτι πιό μικρό. Γελοίος εΐτανε 
μονάχα δ βάθρακας, πού φούσκωνε νά φθάση 
τό μπόι τού βωδιού. Καί φαίνεται πώς τάνόητα 
αύτά ζωντανά κρατούνε άκόμα τήν κωμικήν 
αυτή συνήθεια. Οί βαθράκοι καί μερικοί - μερι
κοί άπ’  τούς ανθρώπους. Καί τί παράξενο! 
Έ να  χαμομήλι νάναι πιό σοφό άπό ένα βά
θρακα. Μια δροσοσταλίδα πιό γνωστική άπο 
έναν ποιητή...

ΑΙ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΚΑ! ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ!

Ο ’Ανδρόνικος είναι δ τέλειος Βυζαντινός 
τύπος τού δωδεκάτου αίώνος, μέ δλας του 

τάς άρετάς καί δλα τά ελαττώματα. 'Υψηλός — 
λέγουν δτι είχε ύψος 6  ποδών— , δυνατός σάν 
'Ηρακλής καί καλοκαμωμένος. Ή  έμορφιά του, 
δπως είπε ένας σύγχρονος, ήξιζε τόν θρόνον. Ό  
χρονογράφος Νικήτας, πού τόν έγνώρισε καλά, 
τού έκαμε ένα έμορφο καί λεπτό σκίτσο. Φορεΐ 
μακρύ ίμάτιον μενεξελί, σκούφον μέ γωνιές

ι Αύγούστου.. .
Νάσαι ποιητής. Καί νά περηφανεύεσαι. Γ  ιατί; 

Γιατί ό έρωτας σού καίει τά στήθια; Κύτταξε 
πόσοι έρωτες ανάβουν ολόγυρά σου. Μιά μυγί- 
τσα πού χορεύει μέσα σέ μίαν άχτίδα, άγαπάει 
πιό δυνατά καί πιό τρελλά άπό σένα. "Η γιατί 
τραγουδείς; Είναι τραγούδια γύρω σου, πού 
ποτέ δέν έφτασες τή γλύκα τους. "Η γιατί ή 
ψυχή σου άνοίγεται στις ώμορφιές τού κόσμου; 
Ό  κορυδαλός πού ψηλόνει στον ουρανό καί 
μεθάει άπό φώς καί βλέπει κάτω του καί καμα- 
ρόνει τά θαύματα τής γής, χαίρεται τήν ώμορ
φιά τού κόσμου, καί τήν τραγουδεΐ δσο δέν τή 
χάρηκε κανένας ποιητής. "Η γιατί ντύνεις τή 
σκέψι σου μέ τά λαμπρά καί πλούσια χρώματα 
καί τής δίνεις τά σπάνια σχήματα τάρμονικά 
καί τά ταιριασμένα; Ή  ψυχή ενός αγριολού
λουδου ντύνεται πιό βασιλικά άπ’  τή δική σου. 
Καί περνάς περήφανος, τό κεφάλι ψηλά, ανά
μεσα στήν πλάσι. Πόσο άσχημα σού στέκει ή 
περηφάνεια σου. Κατέβα κάτω στή ρεματιά καί 
τίναξε την άποπάνω σου κι’  άφισέ την νά τήν 
πάρη τό ρέμα. Καί σάν γίνης ταπεινός σάν τό 
χορτάρι, τότε θά χαρής πλέρια τήν ώμορφιά 
τής Πλάσης καί τήν ώμορφιά τή δική σου καί 
θά ξανανθίσης μέ νέα δροσιά, γιατί θάγαπήσης 
δλα τά πάντα γύρω σου. 'Η  περηφάνεια πνίγει 
τήν αγάπη, καί χωρίς άγάπη, ϊσως νά ύπάρχη 
ζωή, μά τέχνη δέν υπάρχει. Μιά πέτρα νά ζω
γραφίσης, ένα φύλλο ξερό νά τραγουδήσης, πρέ
πει νά τάγαπήσης πρώτα, νά τάγαπήσης μέ 
δλη τή φλόγα τής ψυχής σου. Μά, πάλι σέ ρω
τάω, γιατί νά περηφανεύεσαι; Ή  τέχνη σου 
στό τέλος δέν άξίζει τίποτα παραπάνω άπό τή 
λειτουργία ενός φυτού πού άνεβάζει άπό τό 
χώμα, μέ τούς πλούσιους χυμούς τής γής, τά 
χρώματα, τά σχήματα, τις εύωδίες. “Ολη σου 
ή δόξα, τής Φύσεως δόξα είναι; Ά ν  επιμένης 
νά περηφανεύεσαι, πάει νά πή πώς είσαι ένας 
άνόητος άνθρωπος — και τό χειρότερο — ένας 
κακός ποιητής.
|·Α*ο;ΐον«*ΐ] Π Α Υ Λ Ο Σ  Ν ΙΡ Β Α Ν Α Σ

ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

σταχτί, καί χαϊδεύει τά μαύρα καί σγουρά γένεια 
του μέ μίαν κίνησιν πού συνήθιζε δταν ήτον 
ταραγμένος ή ώργισμένος. Έ κ  φύσεως δυνατός, 
θαυμάσιος είς δλας τάς ασκήσεις, διαιηρών προ
σεκτικά διά τής έγκρατείας, τελείαν τήν Ισορρο
πίαν τής υγείας καί τής κομψής ρώμαλεότητος 
τών μελών, άπρόσβλητος άπό άσθενείας> ιήτον 
τέλειος Ιππότης, δ σημαιοφόρος τής μόδας. Είς 
τόν πόλεμον, τά κατορθώματα του ήσαν άθλοι
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παλαδίνου. Νά τρέξη κατάμονος Ιναντίον του 
εχθροί ώπλισμένος με την Ασπίδα και την λόγ
χην πού έπαιρνε άπό τόν πρώτον τυχόντα στρα
τιώτην, νά προχωρήση έως τό κέντρον των Αντι
πάλων κα'ι νά προκαλέση τον Αρχηγόν των, νά 
τόν Αφοπλίση με ένα κτύπημα κα'ι νά επιστρέψη 
σώος κα’ι άβλαβης είς τάς βυζαντινός τάξεις, ήτο 
άπλοΰν παιγνίδι δΓ αύτόν. "Οπως λέγει ένας 
σύγχρονός του συγγραφεύς, δ πόλεμος ήτον ζωή 
του. Καλός στρατηγός, δταν ήθελε ν’  άναλάβη 
την αρχηγίαν εφαίνετο καί πεπειραμένος καί 
εφευρετικός. Εις τόν.πόλεμον ή το τό εΐδωλον 
τών στρατιωτών, είς την πόλιν τό ΰπόδειγμα 
τών εύγενών νέων.

Διάνοια Ιξαιρετική εμψύχωνε τον άθλητήν 
και πολεμιστήν. Εμπρός του, λέγει ενας ιστο
ρικός, οί άλλοι άνθρωποι. Ιφαίνοντο Αληθινά 
ζώα. Έκτος τής μεγάλης καί ποικίλης μορφώ- 
σεως, είχε τό δώρον της εύφραδείας, .και οί λόγοι 
του είχαν Ακατανίκητον σχεδόν τήν δύναμιν τής 
πειθοΰς. Ή τον φύσει εύθυμος, ευφυής, δηκτι
κός, κανένα μη φειδόμενος: "Εβλεπε Αμέσως τό 
γελοίον καί ήτο μοναδικός διά νά τό επίδειξη. 
Τό θάρρος τής γνώμης του ήτο γνωστόν είς τήν 
αυλήν καί συγχρόνως Ιπίφοβον. Μέ τήν ψυχραι
μίαν του κατώρθωνε νά ξεφύγη τάς δυσκολω- 
τέρας περιστάσεις: Θαυμάσιος ύποκριτής, επαιζε 
δλους τούς ρόλους, κλαίων κατά θέλησιν. Οί 
σύγχρονοι τόν άπεκάλουν χαμαιλέοντα κα'ι Πρω- 
τέα. Πάντοτε νικητής, δταν ήθελε. Κανείς δέν 
ήμποροΰσε.νά τοΰ άντισταθή· είκοσι φορές δ 
Ιξάδελφός του Μανουήλ τοΰ Ισυγχώρησε. τίς 
χειρότερες τρέλλες.. Οί χρονογράφοι έγραψαν 
επιεικώς διά τά έλαττώματά του, καί ή σύζυγός 
του, τήν όποιαν Απατοΰσε μέ τό παραπάνω, 
τόν έλάτρευε.

Ψυχή Ανήσυχη καί θολωμένη, προπετής, βιαία 
καί Ιμπαθής. Ή το  κληρονομικόν: δ πατήρ του 
Τσαάκιος ό όποιος πολλές φορές είχε συνωμοτήσει 
κατά τής βασιλείας Ίωάννου, τοΰ άδελφοΰ του, 
είχε ζήσει πολύν καιρόν είς τήν αύλήν τοΰ σουλ
τάνου τοΰ Ίκονίου, ό δέ μεγαλύτερος Αδελφός 
του είχε νυμφευθή τήν κόρην ενός έμίρου μου
σουλμάνου. "Οπως Ικεΐνοι, ήτο καί ό ’Ανδρό
νικος τελείως αδιάφορος διά τά θρησκευτικά 
ζητήματα· δλως τό εναντίον τών πλείστων Βυ
ζαντινών, ήσθάνετο Αποστροφήν πρός τάς θεο- 
λογικάς έριδας. Μή φοβούμενος ούτε τόν Θεόν 
ούτε τόν διάβολον, ~  μολονότι ήτο πολύ δεισι- 
δαίμων —  δέν είχε Αρχάς, ούτε πολύ λεπτήν τήν 
συνείδησιν.

Τίποτε δέν ήμποροΰσε νά τόν συγκράτηση ούτε 
ό σεβασμός πρός· τήν ήθικήν ούτε τό αίσθημα 
τοΰ καθήκοντος ή τής ευγνωμοσύνης, δταν ήθελε 
νά επιδιώξη μίαν του επιθυμίαν ή φιλοδοξίαν. 
Ή  συνωμοσία, ή προδοσία, ή Ιπιορκία ήτο

ΧΡΥΓΟΥΛΛ MYFAT 
βΐς τ ο ν  Π ληκτικόν  Κ ό σ μ ο ν  —  «Ν έα  Σ κ η ν ή »

τίποτε δι’  αύτόν. Έ χων συναίσθησιν τής αξίας 
του, υπερήφανος διά τήν καταγωγήν του, είχε 
φιλοδοξίας υπέρμετρους. Νεώτατος (ονειροπό
λησε τόν θρόνον. Είς δλην του τήν ζωήν δέν 
έπαυσε έπιδιώκων τήν κατάληψη' τοΰ θρόνου. 
Διά να έκθρονίση τόν Μανουήλ καί Αργότερα 
τόν νέον ’Αλέξιον, μετεχειρίσθη ολα τά μέσα, 
τό ξίφος καί τό δηλητήριον, τήν ραδιουργίαν 
καί τήν βίαν, τήν απιστίαν καί τήν σκληρότητα.

’Εκείνο πού θά τόν κατέστρεφε τελείως ήτον 
τά πάθη του. «Σαν άλογο Αχαλίνωτο» έτρεχε 
παντοΰ μέ προπέτειαν ήρεμον καί μέ πλήρη 
περιφρόνησιν τήςκοινής γνώμης καί τών κοινω
νικών θεσμών. Απαντούσε είς τόν δρόμον του 
ώραίαν γυναίκα, ή καί ήκουε μόνον νά ομιλούν
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δι’ αυτήν; Αμέσως έτρελλαίνετο· καί διά νά τήν 
κατακχήση εμηχανεύετο τά πάντα. Καί επειδή 
ήτο γόης, φαίνεται δτι ποτέ δέν εύρήκε Αντίστα
σιν. Αί πολλαί καί ποικίλαι έρωτικαί περιπέ- 
τειαιτοΰ ’Ανδρονίκου Κομνηνοΰ ένθυμίζουν τόν 
Δον Ζουάν και μέ ιήν κακοήθειαν μέ τήν 
οποίαν Ιξήρε τάς περιπετείας του, Ικπροσωπεύει 
τελείως τό: «μεγάλοςαύθέντης, άνθρωπος κακός». 
Καί δμως ό άνθρωπος αυτός ό όποιος έπεζήτησε 
ολοένα νέας συγκινήσεις, άστατος καί ευμετά
βλητος, έδειξε κάποτε πίστιν καί σταθερότητα.

"Οταν έγήρασε έγεινε τρομερός. Διά νά συγ- 
κρατήση ιήν άρχήνποΰ είχε κατακτήσει, αισθα
νόμενος τήν Ανάγκην νάέξυπνήση τήν όρμήνπού 
τήν είχε κατευνάση κάπως ή ηλικία, έγεινε σκλη
ρός καί Ακόλαστος, αλλά καί τότε Ακόμη, καί είς 
τήν κακίαν και είς τό έγκλημα, διέσωσε ένα 
θαμβόν μεγαλειον. Φύσις δαιμόνια, ήμποροΰσε 
νά ορέρη τήν σωτηρίαν, τήν Αναγέννησιν είς τήν 
έξηντλήμένην βυζαντινήν αυτοκρατορίαν: είχε 
Ανάγκην ίσως πρός τοΰτο δλίγην μόνον ήθικήν. 
Δυστυχώς τά μεγάλα του προτερήματα τά έχρη- 
σιμοποίησε μόνον είς τό κακόν, είς τάς φιλοδο
ξίας καί τά πάθη του. Είς τήν ψυχήν τοΰ ’Αν
δρονίκου Κομνηνοΰ υπάρχει κάτι Από τήν ψυχήν 
ιοΰ Καίσαρος Βοργία.

% # *
Έπι τριάντα χρόνια Ó ’Ανδρόνικος ήτο ήρως 

σκανδάλων καί περιπετειών εις τήν αυλήν καί 
είς τήνπόλιν. ,

Πρώτος Ιξάδελφός τοΰ Μανουήλ καί σχεδόν 
συνομήλικός του (καί οί δύο είχον γεννηθή περί 
τό 112θ) ό ’Ανδρόνικος ανετράφη μαζί μέ τόν 
επίδοξον διάδοχον τοΰ θρόνου. Άγαπώντες Ιξ 
ίσου τόν Αθλητισμόν, σύντροφοι είς έρωτικάς 
περιπετείας, είχον συνδεθή μέ στενήν φιλίαν. Ό  
Μανουήλ διά πολύν καιρόν ήσθάνετο βαθεΐαν 
Αγάπην πρός τόν ’Ανδρόνικον κατόπιν ευρέ- 
θησαν Αντίπαλοι είς τάς βλέψεις των καί οί 
Ιχθροί τοΰ ’Ανδρονίκου τόν εσυκοφάντησαν 
καί μολονότι επήλθε τελειωτική ρήξις, ό αύτο- 
κράτωρ πάντοτε ήσθάνετο επιείκειαν πρός τόν 
’Ανδρόνικον.

Ό  ’Ανδρόνικος δμως ήτο άνθρωπος Ιπικίν- 
δυνος δι’  ένα αύτοκράτορα- καί μολονότι ό 
Μανουήλ πολύ τόν έτίμησε καί τόν έχρησιμο- 
ποίησε είς τούς πολέμους, καί τοΰ έδειξε Αγάπην, 
μία κρυφή δυσαρμονία υπήρχε μεταξύ των. Ό  
’Ανδρόνικος δέν ήμποροΰσε νά λησμονήση δτι 
ό Μανουήλ, σπεύδων είς τήν Κωνσταντινούπο- 
λιν νά καταλάβη τόν αύτοκρατορικόν θρόνον, τόν 
είχεν έγκαταλείψει είς τήν τύχην του' έπεσε αιχ
μάλωτος τών Τούρκων χωρίς ό Μανουήλ τίποτε 
νά κόμη διά νά τόν Ιλευθερώση· ϊσως μάλιστα 
νά ήτον ευχαριστημένος πού είχε απαλλαχθή 
Από ενα τόσον ανήσυχαν άνθρωπον. Έκτοτε,

μολονότι ό Μανουήλ εφάνη Αφωσιωμένος πρός 
αύτόν, τόσον πού είς μίαν σκηνήν, έπειτα Από 
οινοποσίαν, έκινδύνευσε δ ίδιος διά νά σώση 
τήν ζωήν τοΰ ’Ανδρονίκου, πάντοτε παρεπο- 
νεϊτο δ ’Ανδρόνικος δτι δέν τοΰ έδωσε τήν 
θέσιν πού τοΰ έπρεπε άλλ’  δτι δ Μανουήλ πα
ρείχε είς άλλους καί Ιδιαιτέρως είς τόν Ανεψιόν 
του Ίωάννην, τόν δποίον έμισοΰσε δ ’Ανδρόνι
κος, τάς τιμάς πού εδικαιούτο αυτός νά έχη. Άλλά 
καί τόν Μανουήλ άπησχόλουν ή διαγωγή τοΰ 
’Ανδρονίκου, αί Απόκρυφοι φιλοδοξίαι του, ή 
Ιλευθεροστομία του. Έ να  επεισόδιον ερωτικόν, 
τό όποιον πολύ έξεμεταλλεύθησαν οί εχθροί τοΰ

Μ. ΜΥΡΑΤ
β ΐς  τ ό ν  Γ α μ β ρ ό ν  τ ο ΰ  κ. Π ουαριέ — «Ν έα  Σ κ η νή »
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ΕΔΜ0ΝΔ02 ΦΥΡΣΤ— “ ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ,,
Φ ωτογς. Ε. ΕανΦΌχονλου

Ανδρονίκου, έφερε την τελικήν ρήξιν μεταξύ 
των δύο έξαδελφων κατά το 1 1 5 Ι

Ό  ’Ανδρόνικος ήτο τότε περίπου τριάντα 
¿τών. *Ητο νυμφευμένος, ή σύζυγός του τον 
Αγαπούσε πολύ, καί είχε, μαζί της, έ'να υίόν, 
Μανουήλ. Αύτό δέν ήμπόδιζε τόν ’Ανδρόνικον 
νά συνδέεται στενώτατα μέ τήν έξαδέλφην του 
Εύδοκίαν Κομνηνήν.

Ή  Ευδοκία ήτο άδελφή τής Θεοδώρας, ή 
όποια ήτο ή Ιπίσημος παλλακίς τοΰ αύτοκράτο- 
ρος. Ή  Ευδοκία ήτο χήρα καί διά τούτο ένέ- 
δωκε Ακόμη εύκολώτερον εις τόν ώραΐον έξάδελ- 
φόν της καί οΰτε έπροσπάθει νά κρύψη τόν δε
σμόν των. Τό πράγμα έγέννησε μεγάλα σκάνδαλα 
είς τήν αυλήν καί προπάντων ένεκα της συγγέ
νειας των δύο εραστών. Ή  οικογένεια τής Ευ
δοκίας, ιδίως ό άδελφός καί δ γαμβρός της ή-σαν 
πολύ έναντίον. Άλλά εις δλας τάς προς αυτόν 
παρατηρήσεις των, δ ’Ανδρόνικος απαντούσε 
άστειευόμενος, καί άνέφερε πλαγίως, μέ προπέ
τειαν, τους έρωτας τού Μανουήλ καί τής Θεοδώ
ρας: «Πρέπει, έλεγε γελών, οι υπήκοοι νά Ακο
λουθούν τό παράδειγμα τοΰ άρχοντος· καί δ,τι 
βγαίνει άπό τό ίδιον έργοστάσιον (ή Ευδοκία 
καί ή θεοδώρα ήσαν άδελφαί) πρέπει έξ ίσου 
νά Αρέση». “Αλλοτε πάλιν, είς εκείνους πού 
ήλεγχον τήν διαγωγήν του, έλεγε δτι ή ίδική του 
περίπτωσιςήτο πολύ δλιγώτερον σοβαρά παρά ή 
τού αύτοκράτορος: Είναι συνδεδεμένος— ό ’Αν
δρόνικος μετεχειρίζετο πολύ κοινήν φράσιν.— μέ 
τήν κόρην τού αδελφού του’ Ιγώ μέ τήν κόρην 
τού εξαδέλφου μου». Φαντάζεσθε πόσον τά λό
για αυτά έξώργιζον τόν αύτοκράτορα καί τούς 
συγγενείς τής Ευδοκίας. Ό  Μανουήλ Ισκέφθη

νά άπομακρύνη τής αυλής τόν ’Ανδρόνικον καί 
τόν άπέστειλε τό 1 1 52 είς τήν Κιλικίαν, έναν- 
τίον τού άρμενίου ήγεμόνος Θόρου. Άλλ ’ <5 
’Ανδρόνικος, δυσαρεστημένος διά τήν εξορίαν 
αυτήν, έξετέλεσε τό καθήκον του άπροθύμως· 
άφησε τόν δχτΐρόν νά διαφυγή· ένικήθη αφού 
δμως έπολέμησε γενναίως· τέλος ήναγκάσθη νά 
καταλίπη τήν χώραν καί νά καταφυγή είς τήν 
’Αντιόχειαν. Μετεκλήθη εΐς τήν Κωνσταντινού
πολή. Ό  Μανουήλ Ιν τούτοις, Αγαθός ήγεμών, 
ήρκέσθη νά τόν επιτίμηση δλως ιδιαιτέρως· κα
τόπιν τού Ινεπιοτεύθη, μακράν πάντοτε τής 
αυλής, δπου ή παρουσία του ήτο δυσάρεστος, 
τήν άρχηγίαν είς τά ουγγρικά σύνορα, μέ τόν 
τίτλον δουκός τοΰ Βελιγραδιού καί τής Βρα- 
νίισοβας.

Ά π ό  τής εποχής τής εκστρατείας τής Κιλικίας 
ό ’Ανδρόνικος είχε υπόπτους σχέσεις μέ τον βα
σιλέα τής ’Ιερουσαλήμ καί τόν σουλτάνον τού 
Ίκονίου. Είς τήν νέαν αυτήν εκστρατείαν συνε- 
δέθη Ιπίσης ύπόπτως μέ τόν βασιλέα τής Ουγ
γαρίας, σκοπεύων, όπως έλεγαν, νά εκθρονίση 
τόν αύτοκράτορα. Ά λλ ’ ή Αλληλογραφία του 
κατεσχέθη καί έγεινε γνωστή είς τόν βασιλέα. 
Ό  Μανουήλ έφάνη Ιπιεικής καί αύτήν τήν φο
ράν καί ήρκέσθη νά άφαιρέση τό δουκάτον 
άπό τόν προδότην καί νά τόν στείλη είς τό 
στρατόπεδον τής Πελαγονίας, είς τήν Μακεδο
νίαν, όπου τότε εύρίσκετο ή ουλή, διά νά είναι 
πλησίον του καί νά έπιβλέπη τάς πράξεις του. 
Έκεΐ ό Ανδρόνικος συνήντησε πάλιν τήν Εύ- 
δοκίαν, πρός τήν οποίαν είχε αρχίσει ν’  Απο- 
βλέπη άπό τής επιστροφής τον έκ τής Κιλικίας. 
’Ενθουσιασμένος άπό τό γεγονός, Ανύποπτος 
τής παγίδος πού τού έστησαν οί συγγενείς τής 
Εύδοκίας, έπανέλαβε τούς έρωτας του «νομίζων, 
όπως λέγει ένας χρονογράφος, ότι 6 έρως τής 
Εύδοκίας ήτο Αρκετόν αντιστάθμισμα δι’  όλους 
τούς κινδύνους που διέτρεχε». Τότε ακριβώς ό 
’ Ιωάννης, ό άδελφός τής Εύδοκίας, καί ό Ιω άν 
νης ό Καντακουζηνός, ό γυναικάδελφός της, διέ- 
βαλον τόν ’Ανδρόνικον είς τόν αύτοκράτορα καί 
¿προσπάθησαν μάλιστα νά τόν δολοφονήσουν.

Μίαν ήμέραν ό Ανδρόνικος καί ή ερωμένη 
του εύρίσκοντο είς τήν σκηνήν της. Οί συγγε
νείς τής Εύδοκίας έμαθαν τό πράγμα καί τοΰ 
έστησαν ένέδραν. Έτοποθέτησαν ά'νδρας ώπλι- 
σμένους πλησίον τής σκηνής διά νά τόν φονεύ- 
σουν όταν θά έξήρχετο. Άλλ’  ή Ευδοκία ήτο 
έξυπνη καί έμαθε, άγνωστοι· πώς, τήν συνωμο
σίαν. Μολονότι έκείνην τήν στιγμήν είχε Αλλού 
τόν νούν της, λέγει ό χρονογράφος, παρετηρησε 
ότι ¿περικύκλωναν τήν σκηνήν καί τό είπε είς 
τόν εραστήν της. Ό  Ανδρόνικος σύρει τό μα- 
κρόν ξίφος του καί έτοιμάζεται νά πώληση 
Ακριβά τήν ζωήν του. Άλλ’  ή Εύδοκία έσκέ-
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φθη διαφορετικά. Τού ¿πρότεινε νά φορέση γυ
ναικεία φορέματα: μέ δυνατήν φωνήν, ώστε 
ν’ άκουσθή έξω, θά ¿φώναζε μίαν της υπηρέ
τριαν διά νά άνάψη φώς, καί ό Ανδρόνικος 
θά Ιξήρχετο μετημφιεσμένος ώς υπηρέτρια χωρίς 
νά τόν ύποπτευθοϋν. Άλλ ’  εκείνος δέν ήθελε 
τίποτε ν’  ακούση. Έφοβεΐτο τό γελοΐον δν τυ
χόν Ανεκαλύπτετο καί ¿δήλωσε ότι Ιπροτιμούσε 
ν’ αποθάνη παρά ν’ Ατιμασθή μεταμφιεζόμενος. 
Καί έξαφνα έσχισε μέ τό σπαθί τήν σκηνήν, 
¿πήδησε επάνω από τά σχοινιά καί τόν μικρόν 
τοίχον όπου ή σκηνή ήτο Ακουμπισμένη· οί 
άνδρες ο! όποιοι περεμόνευαν έμειναν έκθαμ
βοι χωρίς νά ήμποροϋν νά κινηθούν Από τήν 
θέσιν των.

Άλλος χρονογράφος προσθέτει ότι δεν τοΰ 
ήρκεσε τό κατόρθωμά του αύτό καί Ιπεχείρησε 
δύο φοράς, είς τό στρατόπεδον τής Πελαγονίας, 
νά δολοφονήσγι τόν αύτοκράτορα και ότι ό Μα
νουήλ Ισώθη χάρις είς τόν Ανεψιόν του τόν πρω
τοσεβαστόν Ίωάννην. Άλλ’  επειδή μεταξύ τού 
Ίωάννου αύτοΰ, Αδελφού τής Εύδοκίας, και τού

«ΩΜΑΪ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ — "  ΠΑΝ ΕΛΛΗΝ ΙΟΝ ,,
Φ©τογφ. Ε. 3ανφ©πούλ©\>

Ανδρονίκου ύπήρχεν άγριον μίσος, δέν είναι 
Απίθανον ότι ό Ιωάννης, διά νά καταστρέψη 
τόν Ιχθρόν του κατέφυγε είς τήν συκοφαντίαν. 
Είναι βέβαιον Ιν τούτοις ότι ό Ανδρόνικος πνι- 
γόμενος Από τάς ραδιουργίας, αί όποίαι τόν 
περιεκύκλωναν, είχεν Αποφασίσει νά μεταχειοισθή 
τήν βίαν, ή οποία τού ήτο συνήθης.' Μίαν ήμέ
ραν ό αύτοκράτωρ τόν είδε νά θωπεύη τό Αλο
γόν του και τόν ήρώτησε διατί τόσον πολύ ¿πε
ριποιείτο τό ζώον: «Διά νά φύγω Απ’  Ιδώ, απήν- 
τησε, όταν θά στείλω-στόν Αλλον κόσμον τόν 
χειρότερόν μου εχθρόν». Άνθρωπος σαν «ύτόν 
ήτο πολύ Ιπικίνδυνος. Αί συνεννοήσεις του 
μέ τούς Ούγγρους καί τό σκάνδαλον μέ τήν Εύ- 
δοκίαν ήρκεσαν νά πείσουν τόν Μανουήλ νά 
τόν περιορίση. Τόν συγέλαβον, τόν απέστειλαν 
είς τήν Κωνσταντινούπολή καί τόν έκλεισαν, 
σιδηροδέσμιον υπό άγρυπνον επιτήρησιν, είς 
ένα των πύργων τού μεγάλου Παλατιού.

* » *
"Εμεινε καθειργμένος Ιννέα έτη, Από τό 1 1 5 5 

έως 1 164, κατά τά όποΐά συχνά άνεστάτωσε τούς 
φύλακας του καί τόν αύτοκράτορα. Ά π ό τήν 
πρώτην ήμέραν ή σκέψις τού Ανδρονίκου ήτο 
πώς νά δραπετεύση· καί Ιπειδή ήτο καί ευφυής 
καί θαρραλέος, έσκέφθη τό έξης. Παρετήρησε 
ένα παλαιόν δχετόν, άχρηστον πλέον, δ όποιος 
περνούσε κάτω Από τό φρούριον όπου ήτο φυλα
κισμένος. "Ηνοιξε μίαν τρύπαν είς τό έδαφος 
τής είρκτής του, καί έκρύφθη είς τόν όχετόν Αφού 
πρώτον διευθέτησε καλά τό έδαφος ώστε νά μήν 
Αποκαλυφθη. "Οταν οί φύλακες ήλθαν νά τού 
φέρουν τήν τροφήν του, είδαν ότι ό ’Ανδρόνικος 
είχε φύγει. Μεγάλη συγκίνησις είς τό φρούριον. 
Έγνωριζαν βέβαια τόν Ανδρόνικον εξυπνότε- 
ρον Από τόν Όδυσσέα καί τίποτε δέν ήμπο- 
ρούσε νά φανή παράδοξον. Ήρεύνησαν λεπτομε
ρώς τήν ειρκτήν καί είδαν άθικτον τό καθετί: 
θύρας, στέγην, παράθυρα, όλα εις τήν θέσιν των. 
Δέν ήμποροΰσαν νά εννοήσουν από πού είχε 
δραπετεύσει. Ανήσυχοι διά τήν μεγάλην εύθύ- 
νην των οί φύλακες απεφάσισαν νά ειδοποιή
σουν τήν αύτοκράτειραν ό αύτοκράτωρ ήτο 
μακράν τής Κωνσταντινουπόλεως εις τόν πόλε
μον τής Κιλικίας.

Ή  εϊδησις ¿προξένησε είς τήν αυλήν πολλήν 
Ανησυχίαν. "Εκλεισαν Αμέσως όλας τάς πύλας 
τής πόλεως, ήρεύνησαν εΐς όλα τά Αγκυροβολη
μένα πλοία καί είς όλην τήν πρωτεύουσαν 
ειδοποίησαν παντού είς δλας τάς διευθύνσεις, 
συνέλαβον τήν σύζυγον τού Ανδρονίκου, ώς 
πιθανήν συνένοχον, καί τήν έκλεισαν είς τήν 
ιδίαν είρκτήν δπού είχε δραπετεύσει δ Α νδρό
νικος. Δέν έφαντάζοντο ποτέ, λέγει ό χρονογρά
φος, ότι τόν ¿κρατούσαν είς τά χέρια των. Είχε 
μείνει κρυμμένος είς τήν υπόγειον κρύπτην του.
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"Οταν ¿νύχτωσε, Ιξήλθε, καί είδε την γυναίκα 
του ή οποία κατ’  αρχάς τόν Ιξέλαβε ώς φάν
τασμα. Είδε δμως δτι ήτο αΰτός ό ίδιος. 'Ο 
άνθρωπος αυτός καί είς τάς δυσκολωτέρας περι
στάσεις δεν έχανε την ι|πιχαιμίαν του. ’Επωφε
λή θη τήν Απρόοπτον αΰτήν συνάντησιν διά νά 
συμφιλιωθή μέ τήν σύζυγόν του. Ή  συμφιλίω- 
σις αυτή έφερε είς τον κόσμοι', μετά έννέα μήνας, 
τον υίόν του Ίωάννην. Έπέρασε μίαν εβδομάδα 
κρυπτόμενος τήν ημέραν καί έξερχόμενος τήν 
νύκτα· 8,τι είχε προίδει, και συνέβη: Γρήγορα 
¿χαλάρωσε ή Ιπαγρύπνησις των φυλάκων, καί 6 
Ανδρόνικος ¿ξήλθε τής είρκτής υπό τά ομματα 
των φυλάκων του καί κατέφυγε είς τήν Μικράν 
Άσίαν. Εΐχε φθάσει είς τάς δχθας τοΰ ποταμού 
Σαγγάριου καί ήμποροΰσε πλέον νά θεωρητή 
ελεύθερος· ήτο χειμών, Δεκέμβριος τοΰ 1 1 58 καί 
τό ψύχος τόν ήνάγκασε νά ζητήση άσυλον είς 
μίαν καλύβην χωρικών. Τόν άνεγνώρισαν, τόν 
επανέφεραν είς τήν Κωνσταντινούπολιν, καί τόν 
έκλεισαν πάλιν είς τήν είρκτήν του μέ πολύ βα
ρύτερα δεσμά τώρα.

Αυτήν τήν φοράν έμεινε 6  περίπου χρόνια 
είς τάς αΰτοκρατορικάς φύλακας. Τό 1164  κα- 
τώρθωσε πάλιν νά δραπέτευση. Είχαν επιτρέψει,, 
μέ τόν καιρόν, νά τοΰ στέλλουν Από τό σπίτι 
του κρασί’ έπειτα ΰπεκρίθη τόν άρρωστον καί 
έλαβε τήν άδειαν νά τόν περιποιήται ένας μι
κρός υπηρέτης ό όποιος πηγαινοήρχετο ελεύ
θερα μέσα είς τόν πύργον. Ό  "Ανδρόνικος 
κατήρτισε τό σχέδιόν του. Τήν ώραν όπου οί 
φύλακες έκοιμώντο, διέταξε τόν μικρόν υπηρέτην 
νά κατορθωση νά τοΰ φέρη τά κλειδιά τοΰ φρου
ρίου καί τότε έπήρε έκτυπον των κλειδιών Ιπάνω 
είς κερί. ’Έστειλε τό έκτυπον είς τήν γυναίκα 
του καί τόν υίόν του, οί όποιοι κατεσκεύασαν 
Αντικλείδια. Μαζί μέ τούς Αμφορείς μέσα είς 
τούς όποιους τοΰ έστελλαν τό κρασί, εύρηκαν 
τρόπον νά τοΰ στείλουν καί ένα δέμα Από σχοι
νιά. "Ενα βράδυ, τήν ώραν πού οί φύλακες έδει- 
πνοΰσαν, δ πιστός υπηρέτης ήνοιξε τήν φυλακήν 
τοΰ κυρίου του.

'Ο πύργος έβλεπε είς μίαν Ισωτερικήν αύλήν 
τοΰ Ανακτόρου, από τήν ταράτσαν τοΰ όποιου 
έφαίνετο δλη ή θάλασσα τοΰ Μαρμαρά" επειδή 
κανείς σχεδόν δεν Ανέβαινε εκεί επάνω, ή ταρά
τσα είχε πιάσει χλόην. "Ο Ανδρόνικος έκρύφθη 
κατ’  Αρχάς μέσα είς τήν υψηλήν χλόην «σάν 
λαγός* καί έπερίμενε τήν στιγμήν διά νά με- 
ταχειρισθη τά σχοινιά πού τά είχε πάρει μαζί 
του. Ώ ς άνθρωπος έξυπνος, φεύγων Από τήν 
ειρκτήν έκλείδωσε τήν θύραν. Καί δταν ό αξιω
ματικός τής υπηρεσίας έκαμε τήν νυκτερινήν 
περιπολίαν, τίποτε τό άτακτον δεν εΰρήκε. Έτο- 
ποθέτησε τούς σκοπούς είς τάς συνήθεις των 
θέσεις καί έπήγε ήσυχος νά κοιμηθή. Τότε, βα-

θειά τήν νύκτα, ό Ανδρόνικος έδεσε τό σχοινί 
είς μίαν Ιξοχήν τής ταράτσας καί κατέβη έως 
την παραλίαν. Έκεΐ τόν Ιπερίμενε ένα ατμό- 
πλοιον. Ένόμιζε δτι δλα έτελείωσαν, Αλλ9 έξα
φνα τόν ¿σταμάτησαν. ’Από τήν εποχήν όπού, 
πρό δύο αίώνων, 0 ’Ιωάννης Τσιμισκής είχε 
δολοφονήσει τόν αύτοκράτορα Νικηφόρον Φω- 
κάν, είχαν τοποθετήσει σκοπούς είς. δλην τήν 
παραλίαν πρό τοΰ Μεγάλου Παλατιού, διά νά 
εμποδίζουν τήν αποβίβασιν κατά μήκος τής 
αΰτοκρατορικής διαμονής. 'Ο δραπέτης είχε λη
σμονήσει τήν λεπτομέρειαν αυτήν. Συνελήφθη 
λοιπόν Από τούς φύλακας, και ήτον έτοιμος νά 
φονευθή παρά νά κλεισθή πάλιν είς τήν είρ
κτήν του. Μία σχέψις τόν έσταμάτησε. «Είμαι, 
είπε είς τόν σκοπόν, σκλάβος καί κατώρθωσα νά 
φύγω. Σέ ίκετεύω, μή μέ παραδώσης πάλι στα

/ Α. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ — ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ,,
Φοχογς». Β δαν̂ οπούλου
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χέρια τοΰ κυρίου μου, γιατί θά μέ 
τιμωρήση σκληρά*. Είχε Ακόμη τά 
δεσμά στά πόδια του καί μιλούσε ελ
ληνικά διεφθαρμένα διό νά τόν πι- 
στεύση. Τόν έπίστευσε αφοΰ μάλιστα 
ό βαρκάρης είχε προχωρήσει καί ζη
τούσε μέ φωνάς τόν δραπέτην του, ό 
όποιος τοΰ Ανήκε. Οί στρατιώται ¿γέ
λασαν μέ τό γεγονός καί Απέδωκαν 
τόν δήθεν σκλάβον είς τόν δήθεν κύ
ριόν του.

Ό  βαρκάρης τόν ώδήγησε εις τήν 
κατοικίαν του είς τήν Βλάγκαν δχι 
μακράν τής παραλίας. Οί συγγενείς 
του τόν επερίμεναν καί έκοψαν γρή
γορα τά δεσμά. 'Ο ’Ανδρόνικος είσέρ- 
χεται πάλιν είς τήν λέμβον, προχωρεί 
κατά μήκος των τειχών, Αφίνει όπίσω 
του ιό Παλάτιον. Είς τήν ξηράν 
εΰρήκε άλογα έτοιμα· φεύγει σάν 
αστραπή καί φθάνει είς τήν Άγχία- 
λον, είς τήν Μαύρην Θάλασσαν. Εκεί 
είχε τήν τύχην νά συναντήση τόν διοι
κητήν τόν όποιον είχε ευεργετήσει 
άλλοτε καί ό όποιος έσκέφθη δτι δεν 
έπρεπε νά είναι αγνώμων είς ένα 
προγεγραμμένον. Τοΰ Ιδωκε χρήματα 
καί οδηγούς διά νά ή μπόρεση νά 
φύγη προς τόν Ρώσσον πρίγκηπα 
Γιαροσλάβ, ό οποίος ¿βασίλευε είς 
Άλίτς επί τοΰ ποταμού Δνείστερου.
Έπλησίαζε ό ’Ανδρόνικος τά σύνορα, 
καί ένόμιζε δτι είχε πλέον σωθή· Αλλ’ 
Ανεγνωρίσθη Από Βλάχους βοσκούς 
καί παρεδόθη είς τούς Ανθρώπους τοΰ αΰτο- 
κράτορος, οί όποιοι τόν κατεδίωκον.

Κάθε άλλος, εκτός τοΰ ’Ανδρονίκου, θά απελ- 
πίζετο. Μόνος, χωρίς φίλον, χωρίς σύντροφον, 
κατώρθωσε καί πάλιν νά φύγη. Ύπ.εκρίθη δτι 
τόν έπιασε δυνατός κολικόπονος, καί διαρκώς 
εζήτει τήν άδειαν νά πεζεύση καί νά Απομα- 
κρυνθή δλίγα βήματα. "Οταν ¿νύχτωσε, ¿ξηκο- 
λούθησε τό τέχνασμα, καί Ινφ οί στρατιώται 
τόν έπερίμεναν Ανύποπτοι, ¿κείνος μέσα είς τούς 
θάμνους πού είχε σταματήση, ¿μπήγει τό. ραβδί 
του είς τό χώμα, κρεμρ επάνω είς αυτό τόν 
μανδύαν καί τό καπέλο του καί δίδει είς το 
δλον τήν μορφήν ανθρώπου μισοκαθισμένου' 
και φεύγει οσον γλήγορα ήμποροΰσε. "Οταν οί 
στρατιώται είδαν δτι ¿βράδυνε πολύ και Ανεκά- 
λυψαν τήν απάτην, ό ’Ανδρόνικος είχε απομα- 
κρυνθή Αρκετά. Κατώρθωσε νά φθάση είς τό 
’Αλίτς. Ό  πρίγκηψ Γιαροσλάβ τόσον εγοητεύθη 
Από τόν ’ Ανδρόνικον ώστε τον έκαμε ακόλουθον 
και σύμβουλόν του, τοΰ έδωκε κατοικίαν υπό 
τήν στέγην του καί τόν είχε όμοτράπεζον.

Ή το  κάπως επικίνδυνος διά τόν αύτοκράιορα, 
τώρα δπου ήρχιζε πάλιν ό πόλεμος κατά τής 
Ουγγαρίας, ή μεταξύ των Ρώσσων παραμονή 
τόσον επίφοβου Αντίπαλοί', ό όποιος μάλιστα 
είχε Αρχίση τάς ένεργείας του καί κατήρτιζε 
σώμα ίππέων διά νά πολεμήση πατά τοΰ Βυζαν
τίου. Ό  Μανουήλ Ισκέφθη νά συγχώρηση τόν 
’Ανδρόνικον. "Αλλως τε ή Ευδοκία είχε ΰπαν- 
δρευθή. ’Από έννέα έτών θά είχε λημονήση τόν 
εραστήν της· δεν υπήρχε-φόβος έπομένως τίποτε 
νά σνμβή. Ό  αΰτοκράτωρ ¿μήνυσε είς τόν ’ Αν
δρόνικον δτι δν ήθελε νά ¿πίσιρέψη είχε εξησφα- 
λισμέντ|ν τήν ελευθερίαν του. Ό  ’ Ανδρόνικος 
Ιπέστρεψε και μάλιστα Ιφάνη πολύ Ανδρείος 
εις τήν πολιορκίαν τής Ζεύγμης.

’Αλλά τοΰ ήτο αδύνατόν νά.μείνη πολύν και
ρόν υποτακτικός" (ή επαναστατική ψυχή του Ιφέ- 
ρετο Ακατάσχετος προς τήν πάλην). "Οταν ό 
Μανουήλ, ό όποιος δεν είχεν υίόν, Απεφάσισε 
ν’ Αναγνώριση επίδοξον διάδοχον τοΰ θρόνου 
τήν κόρην του Μαρίαν καί τόν μέλλοντα σύζυ
γόν της, ό ’ Ανδρόνικος ήρνήθη νά δώσ^) είς
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τους νέους ιτρίγκηπας τόν δρκον πίστεως πού Ό  Μανουήλ, επιεικής δπως πάντοτε, θφινε 
έζήτησεν δ αύτοκράτωρ. Άπήντηοεν δτι, πρώ- τον δρμητιπόν του Ιξάδελφον νά λέγτ|· άλλ’
τον δ δρκος αύτός ήτο περιττός άφοΰ δ αίιτο- επειδή τά λόγια τον ηρχιζαν νά επηρεάζουν
κράτωρ ήμποροϋοε ακόμη νά άποκτήση υίόν και τούς άλλους μεγιστάνας, άπεφάσισε καί πά-
καί επειτα δτι θά ήτο Ιντροπή διά τούς Ρω- λιν νά τόν άπομακρΰνη τής αυλής, καί τό I I66
μαίους νά έχουν ηγεμόνα ξένον (δ μνηστήρ τής τόν άπέστειλε είς ιήν Κιλικίαν, άρχηγόν σοβα-
Μαρίας ήτο ουγγρικής καταγωγής). ράς Εκστρατείας.

(ΆκολουθΕί. Μετάιρβ· κ .; Κ Α Ρ Ο Λ Ο Σ  Ν Τ Η Λ

Τ Α  Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

ΟΥΪΛΛΙΑΜ Μ ΙΑΛΕΡ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ *

Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ -  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Μ ωάμεθ άπό μαχροΰ έπόθει τήν κατάκχηοιν τής
λαμπρός ταύτης νήσου, καί νΰν επέστη ή ωρα τής 

κατορθώσει»; του πεφιλημένου αύτοΰ σχεδίου.
Άρχομένου τοΰ Ιουνίου ι470 ό  τουρκικοί στόλος, 

συγκροτούμενος Ικ τριακοσίων πλοίων, ώ»· έπέβαινον 
Ιξηκοντακιςχίλιοι μέχρις έβδομηκοντακιςχ ιλ ίων ά»δρών, 
Ιξέπλευσεν έκ τών Δαρδανελλίων καί μετά τή ν κατά- 
ληψιν τής “Ιμβρου καί ματαίαν απόπειραν άλώσεως τών 
οχυρών κάστρων τής Λήμνου καί τής Σκύρου παρέ
πλευσε τόν Καφηρέα κατά τά νότια τής Εύβοιας καί 
προεχώρησε πρός τήν Χαλκίδα. Κ αθ ’  οδόν ό Τούρκος 
ναύαρχος κατέλαβε τό κάστρον τών Στύρων καί τόν 
μέγαν τετράγωνον πύργοντόν μέχρι τοΰ νΰν σωζόμενον 
εν τφ χωρίφ Βασιλικφ πλησίον τής Χαλκίδος, κα! τή 
■ 5 Ιουνίου ήγκυροβόλησεν έν τφ  όρμφ Burchio, τφ  
σημερινφ Βούρκφ. Έ κ εΐ δε οί ύπ’ αΰτόν άνδρες άπε- 
βιβάσθησαν καί έπηξαν τάς οκηνάς αιτιών κατά τόν 
αίγιαλόν τής Μιλλεμόζας, ώς εκαλείτο ό  εσώτατος 
μυχός τού όρμου τούτου, Ιν μικρφ άποστάσει άπό τών 
χερσαίων τής Χαλκίδος τειχών. Αί δύο Ιπόμεναι ήμέ- 
ραι διήλθον έν άψιμαχίαις· άλλά τήν ι 8 ’Ιουνίου ή 
ορμή τής φρουράς άνεκόπη υπό της θέας μάκρος γραμ
μής τουρκικής στρατιάς καταβαινούσης διά τοΰ 'Ανη· 
φορίτου κατά μήκος τής άπό τών Θηβών άγούσης λεω
φόρου. Η γ είτο  δέ τής στρατιάς αύτός ό Μ ωάμεθ. Έ π ί 
δύο ωρας 6 σουλτάνος ϊστατο έπί τής κεφαλής τής έπί 
τοΰ Εύρίπου γεφύράς καί μετά προσοχής έξήταζε τό 
μεμαγευμένον κάστρον, δπερ Τστατο Ιν τφ μέσφ τοΰ 
πορθμού, εως τοΰτο κατηδαφίσθη Ιν τοίς καθ’  ήμάς 
χρονοίς εξ Ιπιπολαίου καί αλυσιτελούς βανδηλισμοΰ. 
“Επειτα κρίνος άκατόρθωτον τήν κατά τοιοΰτον τρόπον 
είσέλαοιν είς τήν πόλιν, διέταξε νά πηχθή γέφυρα έκ 
σκαφών έκ τής Βοιωτίας πρός τήν νήσον. Έ π ί τούτοις 
περι τήν δύσιν τοΰ ήλίου διέβη τό έν τρίτον τής στρα
τιάς, τήν δέ ύστεραίαν έπηκολούθησαν ό  σουλτάνος, 
δ υίός αύτοΰ καί τό κύριον σώμα τής στρατιάς. Ό  δέ 
Μ ω άμεθ έστησε τό στρατήγιον αύτοΰ κατά τήν ’Αγίαν 
Κλάραν (Santa Chiara), περί τά οκτακόσια μέτρα 
μακράν τής πόλεως, καί αΐ τάξεις αύτοΰ Ιξετάθησαν 
ύπέρ τό Βουνόν τών καλογραιών, ώ ς έκαλεΐτο τότε ό 
λόφος τοΰ Βελήμπαμπα όπισθεν τής Χαλκίδος έκ μο
νή? τή'ς Θεοτόκου κείμενης Ιπ ’  αύτοΰ ύπέρ τό προά- 
στειον του Αγίου Φραγκίσκου καί μέχρις αύτής τής 
πηγής τής Άρεθούσής παρά τήν όδόν την άγουσαν είς 
τήν Ερέτριαν. Έ π ί δέ τής Βοιωτίας, κατά την Φοΰρ- 
καν, ώς ώνομάζετο τότε τό σημερινόν φρούριον Καράμ- 
παμπα, ετοποθετήθησαν πυροβόλα.

Τή 25 ’Ιουνίου, ό σουλτάνος δι' Ίταλοΰ διερμηνέως 
έκάλεσεν είς παράδοσιν τόν βά'ίλον, λέγων, ότι είχε μεν

* ” Εκ&οαις Ε λ λ η ν ικ ή ς  Ε κ δ ο τ ικ ή ς  ’ Ε ταιρείας.

αποφασιν να εκπορθηση τήν πολιν, άλλ’  οτι, άν ο βάΤ- 
λος ήθελε νά ύποχωρήση πάραυτα, ήτο διατεθειμένος 
ν’ άπαλλάξη τούς κατοίκους παντός φόρου έπί δέκα έτη, 
νά δώση εις έκαστοι' εύπατρίδηΐ' Ιχοντα μίαν οικίαν καί 
ετέραν καί νά έπιτρέψη είς τόν βά'ίλον καί τόν προνοη- 
τήν νάζήσωσιν άνέτωςέν Χαλκίδι ή άλλως νά χορηγήση 
είς αύτούς έλευθέριον σιτηρέσιον ένΚωνσταντινουπόλει. 
Ό  δέ βάΐλος διέταξε τόν ύπασπιστήν αύτοΰ ν άπαντήση 
πρός ταΰτα, ότι ή Βενετία είχε καταστήσει τήν Χ α λ 
κίδα Ιδίαν αύτής κτήσιν, ότι Ιντός δέκα ή δώδεκα ημε
ρών τό πολύ έμελλε νά κριθή ή τύχη αύτής καί ότι τή 
βοηθείφ τοΰ θεού έμελλε νά πυρπόληση τόν στόλον 
τοΰ σουλτάνου καί έκριζώοη τάς σκηνσς αύτοΰ ούτως, 
ωστε νά μή γινώσκη πού νά κρύψη τήν άτιμασθεΐσαν 
αύτοΰ κεφαλήν. Έ π ί τή εύτόλμφ τούτη απαντήσει άπαν- 
τες οί έπί τοΰ περιβόλου τών τειχών άνδρες άνεβόη- 
σαν μεγάλη τή φωνή, καί ό διερμηνεύς παρεκλήθη νά ' 
μεταβή καί εϊπη πρός τόν κύριον αύτοΰ νά φάγη ,χοί- 
ρειον κρέας καί έπειτα νά πειραθη νά έπιχειρήση έφο
δον έναντίον τής τάφρου. Ή  ύβρις αύτη άνεκοινώθη 
πιοτώς είς τόν Μ ωάμεθ, όστις άπό τής ώρας έκείνης 
άπεφάσισε μηδένα νά έπιδείξη οίκτον πρός τήν φρουράν.

Τήν αύτήν δ ’ Ισπέραν ήρχισεν ό βομβαρδισμός- Είχε 
δέ ό σουλτάνος είκοσι καί δύο, κατά δέ άλλην έκθεσιν 
τεσσαράκοντα καί δύο μεγάλα πυροβόλα, άτινα είχε 
τοποθετήσει είς στρατηγικάς θέσεις έπί τε τής νήσου 
καί έπί τοΰ Καράμπαμπα· Ιπυροβόλουν δέ ταΰτα ήμέ- 
ρας καί νυκτός. Ούδείς δέ τών Ικατόν είκοσι πελωρίων 
λίθων, ούς έβαλον, άπέτυχεν, άλλά πάντες επεσον εντός 
τής καταδεδικασμένης πόλεως· καί μέχρι τής σήμερον 
δέ δύναταί τις νά ίδη αύτούς συσσωρευθέντας έν τινι 
τών πλατειών τής πόλεως είς άνάμνησιν τής μεγάλης 
πολιορκίας. Καί οί μέν Τούρκοι έρριψαν ξηρούς κλά
δους, οπως πληρώθωοι τήν τάφρον, άλλ’ οί άμύντορες 
κατώρθωσαν νά βάλωοι πΰρ είς αύτούς, καί οί πολιορ- 
κηταί ήνακάσθησαν ν’  άποχωρήσωσι, μεγάλα; ύποστάν- 
τες ζημίας.

Ά λ λ ’ ύπήρχε προδότης καί έν Χαλκίδι, καθ’ ά  έν τφ 
κάστρφ L a  Cuppa. Ή  αιφνίδια άπώλεια Δαλμάτου 
τινός όνόμαη Λουκά καί τά λεγόμενα περί γηραιός 
τίνος Έλληνίδος ώς έχούσης οίκειόιητα πρός τήν παλ
λακίδα τοΰ Δαλμάτου άρχηγοΰ Θοιμά έξήγειραν τάς 
ύπονοίας τοΰ βαίλου. Συλληφθείς δ ’ ό  αδελφός τοΰ 
Λουκά καί άπειληθείς, ότι έμελλε νάύποβληθή εις βάσά- 
νους, ωμολόγησεν, ότι ό Λουκάς είχεν έξαποσταλή κατά 
διαταγήν τοΰ θ ω μ ά . Τ ό  άγγελμα τής άποκαλύψεως τής 
προδοσίας προήλθεν είς τόν πρωτουργόν αύτής θ ω μ άν. 
Άπεφάσισε δέ ούτος νά διασωθή ριψοκινδυνεύων. Καί 
δή άνέβη έπί τόν ίππον αύτοΰ, καί, ηγούμενος έκατον- 
τάδος τών περί αυτόν άνδρών, ιππευσε πρός τήν πλα
τείαν, καυχώμενος, ότι έμελλε ν’ άποκόψη τήν ρίνα τοΰ 
άνδρός τοΰ φυλακίσαντος τούς φίλους αύτοΰ. Ά λ λ ’ έν 
τούτφ τφ  μεταξύ 6  βάΐλος είχε παρασκευάσει τά δεον-
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τα- ή πλατεία ήτο περιστοιχισμένη ύπό στρατιωτών, 
έν τφ μέσφ δ ’ αύιής ό Έρίτσος περιεπάτει ήσυχος άνω 
καί κάτω μετά τινων Βενετών εύπατριδών, ώ ς εί ούδέν 
είχε συμβή. Ίδώ ν δέ τόν προδότην ό βάΐλος ήρώτησεν 
αύτόν διά τί είχεν έλθει μετά τοιαύτης ακολουθίας, 
άφήσας. οδτω τά τείχη ανυπεράσπιστα. Άφοπλισθείς  
ύπό τής προσποιητής άγΐ’οίας τοΰ Έρέτσου περί τών 
διατρεξάντων ό Θωμάς απέλυσε τούς περί αύτόν καί 
ήκολούθησε τόν βάΐλον είσερχόμενον είς τό μέγαρον 
αύτοΰ, όπως συζητήσωσι περί τινων άναγκαίων επι
σκευών τών οχυρωμάτων. Ά λλά , μόλις είχε διαβή τό 
κατώφλιον τής θύρας, καί ό Ά λοΐσιος Δολφίνος έπλη- 
ξεν αύτόν κατά τόν αύχένα. Πεντήκοντα ξίφη διεπέρα- 
σαν τό σώμα αύτοΰ, άλλοι τόσοι τών έταίρων αύτοΰ 
έθανατώθησαν καί ό λοχαγός αύτών μετά τοΰ γραμ- 
ματέως καί τοΰ σαλπιγκτοΰ άνεκρεμάσθησαν έκ τοΰ 
ποδός άπό τών κιόνων τοΰ μεγάρου τοΰ βαίλου. Έ πειτα  
οί νεκροί αύτών καταβιβασθέντες έκόπησαν εις τέσσα- 
ρα τεμάχη καί έξοτοξεύθησαν άπό τών πυροβόλων είς 
τό στρατόπεδον τών Τούρκων, Ούτως άγρία ύπήξεν 
ή έκδίκησις τών Βενετών κατά τών περί τόν Δαλ- 
μάτην, ώστε ό βάΐλος Ιθρήνησε τήν άπώλειαν πολ 
λών τοξοτών.

*0 δέ σουλτάνος, άγνοών τόν θάνατον τοΰ προδότου, 
Ιπεχείρησε τρίτ»ιν έφοδον κατά τών χερσαίων τειχών 
έν τφ περιβόλφ τοΰ Βούρκου, οΰ τήν παράδοσιν είχεν 
ύποσχεθή ό Θωμάς. “Ο πως δ ’ Ιξακολουθήση άπατώ- 
μενος ό  Μ ω άμεθ, αύτοί οί Βενετοί ύψωσαν έπί τού 
πύργου τοΰ Ναού (Τειηρίο) τήν τουρκικήν σημαίαν, 
ήτο δέ τοΰτο τό μετά τοΰ Θ ω μά προσυμπεφωνημενον 
σύνθημα, καί οί Τούρκοι, ορμώντες »δίκην αγριόχοι
ρων», περιέπεσον είς χείρας τών σφαγέων άντί νά επι- 
τύχωσι τήν προςδοκωμένην άλοισιν τής πόλεως. Πρός 
τουτοις δέ τά ρωμαλέα μειράκια τής πόλεως αντικατέ
στησαν τότε τούς θανατωθέντας τοξότας έπί τών τει
χών, καί παρέσχον υπηρεσίας ούτως εξαίρετους.

Έ π ί τρεις ακόμη ημέρας καί νύκτας ό σουλτάνος 
έξηκολούθησε βομβαρδίζων καί άπαιτών τήν παρά- 
δοσιν τής πόλεως. Τήν δέ πρωίαν τής 11 ’ Ιουλίου 
παρεσκευάσθη νά προβή είς έφοδον, κρατερωτέραν 
πασών τών προτέρων έναιτίον τοΰ βεβλαμμέιΌυ περι
βόλου μεταξύ τοΰ πύργου τοΰ Ναοϋ καί τής Πύλης 
τοΰ Χρίστου, τής κυριωτάτης τών χερσαίων πυλών- 
ταυτοχρόνως δέ ό τουρκικός στόλος διηύθυνε τάς προς- 
βολάς αύτοΰ έναντίον τών ήρειπιωμένων προχωμάτων 
τής ιουδαϊκής συνοικίας. Ά λ λ ’  αίφνης έφάνη κατα- 
πλέων διά τοΰ πόρου τής Αταλάντης δ έξ έβδομήκοντα 
καί Ινός σκαφών συγκείμενος στόλος τοΰ Κανάλη. Αί- 
φνιδίως τότε τά πράγματα μετεβλήθησαν. Ό  σουλ
τάνος άνέμενεν, ότι ο Βενετός ναύαρχος έμελλε νά 
διαρρήξη τήν βόρειον έξ άκατίων γέφυραν, νά πυρπό
ληση τήν άλλην καί νά κατακλείση αύτόν έν τή νήσφ-

Ά λ λ ’ ό  Βενετός ναύαρχος τοΰτο μέν ύπό έφεκτικό- 
τητος. τοΰτο δέ ίσως ύπό πατρικής φιλοστοργίας, 
επειδή συνέπλεε μετ’ αύτοΰ ό  υίός, κατελήφθη ύπό 
δισταγμών νά προβή είς τάς προςηκούσας Ινεργείας 
έν όσψ ήτο άκόμη καιρός. Μάτην δύο Βενετοί έκ Κρή
της εύπατρίδαιέζήτησαν τήν άδειαν νά έπιπέσωσι μετά 
τής γαλέρας αύτών έναντίον τής έξ άκατίων γεφύρας. 
Ό  ναύαρχος άπήντησεν, ότι ώφειλε ν’  άναμείνη μέχρις 
οδ φθάσωσιν άπαντα αύτοΰ τά πλοία.

Έ ν  τούτφ τφ  μεταξύ ό μέγας κα! έΐ’εργός άνήρ 
ό ηγούμενος τών πολιορκητών έ.νήργησε δραστηρίως. 
Παρέταξεν έπί τε τής βοιωτικής καί τής εύβοϊκής, πα·

ραλίας στρατόν, όπως παρεμποδίση άπόβασι»1 τοΰ Κα- 
νάλη· έστησε τοξόιας έπί τής βορείου γεφύρας, όπως 
άπωθήση πάσαν έπίθεσιν, καί Ιδώρηοεν άπαντα τά 
μέλλοντα λάφυρα τής πόλεως είς τούς στρατιώτας αύ
τοΰ. Ά μ α  δέ τή πρωίφ τής υστεραίας, βλέπων ότι ό 
Κανάλης έμενεν άκόμη αργός, Ιπεχείρησε τήν κρίσι- 
μον αύτοΰ έφοδον έναντίον τής πόλεως. Κ αί ύψωσε μέν 
ή κατάπονος καί συντετριμμένη βενετική φρουρά με- 
λαίνας σημαίας δηλωτικά; κινδύνου πρός γνώσιν τοΰ 
Κανάλη, άλλά μάτην. Καίπερ έγκαταλελειμμένη ύπό 
τοΰ στόλου, άντέσχε καρτερικώς μέχρι τής δεύτερα; 
ώρας μετά τόν δρθρον, ότε οί πολιορκηταί «κυρίευσαν 
τούς προμαχώνας τοΰ Βούρκου- μετ’  όλίγην δέ ώραν 
άπας ό περίβολος τών τειχών είχε καταληφθή ύπό τοΰ 
έχθροΰ. Ά λ λ ά  καί τότ' έξηκολούθησεν ό Αγών έν τιιίς 
στεναϊ; ρύμαις τής πόλεως, αιτινες είχον φραχθή διά 
δοκών βυτίων καί άλύσεων, έν φ συγχρόνως αί γυναί
κες έβαλλον κατά τών κεφαλών τών Τούρκων ύδωρ, 
άσβεστοι· καί στάμνους. Προχωροΰντες δέ διά τής βίας 
βήμα πρός βήμα, οί επιδρομείς έφθασαν τέλος περί 
τήν μεσημβρίαν είς τήν πλατείαν. ΈκεΤ επεσεν ό  προ- 
νοητής Κάλβος, κρατών άνά χείρας τό ξίφος, ό .δέ  
προκάτοχος αύτοΰ Bondumier κατεσφάγη Ιν τή οίκίρ 
τοΰ Άνδρεότσου, όστις Ιπιζήσας στη-έγραψε τήν ιστο
ρίαν τής πολυώδυνου πολιορκίας. Ό  δέ βάΐλος καί ούκ 
δλίγαι εύγενείς δέσποιναι κατέφεγον είς τό Ιν τφ  Εύ- 
ρίπφ κάστρον καί άνέσπασαν τήν περιαιρετήν γέφυραν 
έπί τή έλπίδι, ότι ό στόλος ήθελε τότε τούλάχιστον 
έλθει πρός διάσωσιν αύτών. Καί Ιπεχείρησε μέν πράγ
ματι ό Κανάλης έπίφασιν έπιθέσεως έναντίον τής έξ 
άκατίων γεφύρας, άλλ’ ότε είδε τήν τουρκική»’ σημαίαν 
κυματίζουσαν επί τής πόλεως, έστράφη πρός τά όπίοω 
καί άφήκε τούς έν τφ  κάστρφ τοΰ Εύρίπου δειλαίους 
έκτεθειμένους είς τήν τύχην αύτών.

Υ π ή ρ ξε  δ’ αληθώς ή τύχη αύτη φοβερά. Ό  Μ ωά
μεθ έξέδωκεν αύστηροτάτας διαταγάς, όπως πάσα 
ψυχή ζώ σα, ούδ’ αύτών τών θηλαξόντων νηπίων έξαι- 
ρουμένων, κοπή είς τεμάχια έπί τής γεφύρας. Είς 
δέ τόν Έρίτσον έπεφύλαξεν έτι χείρονα μοίραν. Καί 
δή παραχηρήσας σαρκαστικώς, ότι είχε»’ ύποσχεθή νά 
φεισθή τοΰ αύχει-ος τοΰ βαΐλου, άλλ’  ούχί καί τοΰ σώ
ματος αύτοΰ, διέταξε νά θέσωσιν αύτόν έπί δύο σανί
δων καί νά καταπρίσωσιν αύτό»·, ήτις κακουργία άπε- 
μνημονεύθη ύπό τίνος τών ζωγραφιών τον φατνώμα
τος τοΰ έν Βενετϊρ. παλατιού τών δογών. Φλέγόμενος δ ’ ό 
πορθητής ύπό δίψης αίματος διέτρεχεν έφιππος τάς 
οδούς, όπως ίδη μή οί γενίτσαροι ύπό πλεονεξίας είχον 
φεισθή τής ζωής τών θυμάτων αύτοΰ καί έσφαξε»· άπα»·- 
τας όσους ήδυνήθη νά εύρη πρό τής εκκλησίας τών 
Ά γιω ν Άπστόλω»’, κατά τήν παραλίαν τοΰ όρμου τοΰ 
Βούρκου, έν τφ ίδίφ αύτοΰ στρατηγίφ καί παρά τόν 
Ά γ ιο ν  Ίοιάνιην τόν Χρυσόστομον.

Μ ία τών ώραιοτάτων πόλεων τής Ε λλάδος είχε με- 
ταβληθή είς σφαγεϊον. Αί κεφαλπί τών. φονευθέντων 
συνεσωρεύθησαν έν τή Πλατείρ τοΰ ’Αγίου Φραγκίσκου 
(Piazza di S. Francesco), άπέ»’αντι ίο »  μεγάρου τοΰ 
Λατίνου πατριάρχου- δ  δ ’  Εύριπος έρρεε πορφυροΰς 
έκ του αίματος τών ριφθέιπων είς αύτόν πτωμάτων. 
Ινα! ύπελογίσθη μέν, ότι έβδομήκοντα καί έπτά χιλιά
δες Τούρκων, ή  κατ’ άλλους ύπολογισμούς είκοσιπέντε 
ή τριάκο»'τα χιλιάδες, καί έξακιςχίλιοι Χριστιανοί έφο- 
νεύθησαν κατά τήν πολιορκίαν. Έ λέχθη δέ, ότι πάντες 
οί έν Χαλκίδι άρρενες οί ύπερβαίνοντες ηλικίαν όκτώ  
έτών κατετεμαχίσθησαν.

Μετήιρς. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΥ
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Λ Ο Γ Ο Ι  Κ Α Ι  Α Ν Τ Ι Λ Ο Γ Ο Ι

Τ  ό ν  φ ο ς
'Ο  ΜΑΘΗΤΗΣ —  Δεν μου ώμιλήσατε ποτέ διό την 

πολιιικηγ. Δι αύτο άκριβώς μού (ραίνεται περίεργον 
καί ολίγον σκανδαλώδες σήμερα ιό  ξαφνικόν ένδιαφέ- 
ρον σας θ ι ’ αύχήγ.

Ό  κ. ΑΣΟΦΟΣ —  Σκανδαλώδες ! “Ισως δέν έχετε 
άδικον. Τό νό κάμνη κάνεις ή  νά σκέπτεται πράγματα, 
διά τά οποία δέν ένησχολήθη ποτέ, αποτελεί ο,χι λέ- 
γομεν κοινώς σκάνδαλον. Ή  κλοπή του κλέπτου δέν 
είναι σκάνδαλον, δπως δέν είναι καί οί έρωτες μιας 
ίεροδουλου. "Ο ιαν  όμω ς ό καθώς πρέπει άνθρωπος 
κλέπrj| καί ή καθώς πρέπει κυρία Αλλάζει χήν καθη
μερινήν της τροφήν, ιό πράγμα καταντφ σκανδαλώδες. 
Παραδέχομαι λοιπόν καθ’  ολοκληρίαν τόν χαρακτηρι
σμόν σας. ’Αλλά κάδε διαγωγή, καί ή  πλέον σκανδα
λώδης άκόμη, έχει τήν δικαιολογίαν της. Έ ά ν χό Ιπι- 
θυμήτε πολύ, θ ά  σάς δικαιλογήσω χήν Ιδικήν μου, 
μολονοχι δέν υπάρχει άνιαρώχερον πράγμα άπό χό νά 
δικαιολογή κάνεις τήν διαγωγήν του. Τόσον Ανιαρόν, 
οσον είναι εύχάρισχον άντιθέτως χό νά καχακρίνη χήν 
διαγωγήν χών άλλων.

Ό  ΜΑΘ. —  Αίσθάνεσθε λοιπόν χήν ανάγκην νά δι- 
καιλογηθήχε; Τόσοι άνθρωποι ένασχολοδνχαι είς χήν 
Ε λλά δα  μέ χήν πολιτικήν καί κάνεις δέν δικαιολογεί
ται διά τήν ένασχόλησίν του αυτήν. 
f Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Δι’  «ΰτούς ή δικαιολογία θ ά  ήχον 

αναγκαία μόνον είς χήν περίστασιν, πού θ α  έπαυαν νά 
ένασχολοΰνχαι μέ τήν πολιτικήν. Διόχι χόχε άκριβώς 
θ ά  εύρίσκονχο μέσα είς χό σκάνδαλον. "Ο ταν π . χ. 
διορισδή κάνεις άπό χό νέον ύπουργεΐον, παύει πρός 
καιρόν νά Ινδιαφερεχαι διά χήν πολιτικήν, άφίνων 
χήν ένασχόλησίν αύχήν είς τούς εκτός τού πρυτανείου. 
Τ ό σκάνδαλον έκρήγνυται άπό τήν σχιγμήν αύτήν. 
ΔΓ εμέ όμως Ιξερράγη άπό τήν στιγμήν άκριβώς πού 
αρχισα νά Ινδιαφέρωμαι διά τήν πολιτικήν. ’Απόδειξις 
ότι πρώτος Ισεϊς, ό καλός μου μαθητής, μέ στραβο- 
βλέπεχε.

Ό  ΜΑΘ. —  Σάς σχραβοβλέπω, ακριβώς διότι ή πο
λιτική μού φαίνεται νά χαιριάζη τόσον ολίγον μέ τήν 
ίδισυγκρασίαν σας. Είναι τόσον ξηρά, τόσον αυχμηρά 
καί τόσον πεζή ένμσχόλησις. Καί, κοντά είς τά αλλα, 
εχει τοσον κακήν άποφοράν . . .

"Ο κ. ΑΣΟΦ. —  Δηλαδή τήν έκαμαν νά είναι. "Οσον  
διά τήν κακήν άποφοράν, αύτό είναι ζήτημα καθα- 
ριοτητος. Ή  πολιτική μας πλένεται πολύ σπανίως καί 
πολύ σπανίως αλλάζει άσπρόρρουχα. Π ώ ς θέλετε νά 
ευωδιάζη; "Ο ταν φορή κανείς δέκα χρόνια ενα άσπρόρ- 
ρουχον, πώς είναι δυνατόν νά μήν Ιχη δυσάρεστον 
οσμήν;

Ό  ΜΑΘ. —  Ό μιλεΐτε μεταφορικώς;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. -  Καθόλου. Είς τήν ιματιοθήκην τής 

πολιτικής μας υπάρχει Ινα μοναδικόν πουκάμισο. Καί 
τό φορούν^ έκ περιτροπής δλοι οί πολιτικοί μας, πού 
έρχονται εις τά πράγματα, ό  Ινας μετά τόν άλλον.

/ Ο  ΜΑΘ. — Έ χετε πληροφορίας, δτι τό πουκάμισο 
αυτό Ιπετάχθηκε τώρα είς τά άπλυτα;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Έ τσ ι μου φαίνεται.
Ό  ΜΑΘ. —  "Ωστε εκείνο πού σας κινεί πρόςϊίτήν 

νεοφερμένην πολιτικήν είναι κυρίως ή καθαριοτης;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  ΙΙρώχον αύτό, ΰπό τήν έννοιαν δμως

τής καθαριότητος^ ώς μεταβολής τής καταστάσεως, 
ως νεας διαάης, ως άπομακρύνσεως άπό τάς παλαιός 
συνήθειας, ως άπαρνήσεως τής ρουτίνας, μέ δύο λέξεις 
ω ς άλλαγης άσπρορρούχων. Διότι ύπάρχει καί μία 
αλλη καθαριοτης, τής όποιας, ώς γνωρίζομεν είναι ό 
περίφημος Μανωλιός.

‘Ο  ΜΑΘ. —  Ποιος Μ ανωλιός;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Αύτόςπού άλλαξε «κ’ Ιβαλε τό βρακί 

του άλλιώς». Ή  καθαριοτης αύτή είναι μία αμφίβολος 
καθαριοτης.

Ό  ΜΑΘ. —  Είσθε βέβαιος έν τούτοις δτι άπομακρυ- 
νόμεθα άπό τήν τακτικήν τοδ Μανωλιου;

Ό  κ. Α ΣΟ Φ .— Διατί νά μήν είμαι; "Ο ταν βλέπω 
κάποιον καί πετφ τό παλαιόν του βρακί, υποθέτω δτι 
ετοιμάζεται νά προμηθευθή νέον. Έ ά ν πάλιν καχαβή 
είς τόν δρόμον καί τό ξαναμαζεύση, τόσον τό χειρότε
ρον δι’  αυτόν.

Ό  ΜΑΘ. —  "Ε στω  I Πρώτον λοιπόν ή καθαριοτης, 
τά νέα άσπρόρρουχα. "Ε πειτα;

'Ο  κ. ΑΣΟΦ. — "Επειτα πολλά άλλα, τά όποια είμ- 
ποροΰν νά κάμουν άξιαγάπητην τήν πολιτικήν, άκόμη 
και δΓ Ινα καλλιτέχνην. Τ ό ύφος π. χ., ό χαρακιήρ, ή 
προσωπικότης. Τ ά  στοιχεία αυτά ‘δέν είναι στοιχεία 
αποκλειστικά μόνον τού καλλιτέχνου. Ό  πολιτικός 
πρέπει νά εχο καί αύτός τό ύφος του, νάντιλαμβάνεται 
δηλαδή τόν έξωτερικόν κόσμον, κατά Ινα ιδιαίτερον, 
άτομικόν τρόπον καί νάντιδρφ πρός αύτόν επίσης. Τό  
υφος δέν είναι άλλο τίποτε παρά ή Ικφρασις τής άτο- 
μικότητος- Δέν χό δίδει ούχε ή μάθησις, ούτε ή σοφία, 
ούτε ή πείρα, ούχε ή καλή θέλησις. ούτε καμία αγαθή  
καί καλοπροαίρετος προσπάθεια. Τ ό δίδει ό  Θεός. 
Ό  πολιτικός γεννδται δπως καί δ  ποιητής. Κ αί δν 
υπάρχουν τόσον ολίγοι πολιτικοί, ύπό τήν αύστηράν 
έγνοιαν τής λέξεως, είς τόν κόσμον, ένφ ύπάρχουν 
τόσον πολλοί σοφοί, τίμιοι καί ίκανοί πολιτευόμενοι, 
αυτό συμβαίνει διά τόν ίδιον λόγον, πού ύπάρχουν καί 
τοσον δλίγοι ποιηταί. Ύπάρχουν μερικοί ψυχικοί δυ
νάμεις, αΐ όποίαι άλλοτε έθεωρούντο, ώς άποκλεισχι- 
κώς χρήσιμαι διά τούς ποιητάς. Σας φέρω ώς παρά
δειγμα τήν δημιουργικήν φαντασίαν. Σήμερον άπεδεί- 
χθη, δτι £ωρίς δημιουργικήν φαντασίαν δέν είμπορεί νά 
ύπαρξη δχι μόνον μεγάλος ποιητής, ζωγράφος ή μου
σικός, άλλά καί στρατηγός καί έμπορος καί πολιτικός.

Ό  ΜΑΘ. —  Σάς φαίνεται λοιπόν, δτι δ νεοφερμένος 
πολιτικός, ό οποίος Ιμβήκεν είς τήν πολιτικήν μας 
σκηνήν, μέ τόσον έξαφνικήν δρμήν, είναι προικισμένος 
μέ τά δώρα αύτά; Κ αί δέν φοβεϊσθε μήπως ή διάγνω- 
σίς σας είναι ολίγον πρόω ρος;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Ο ί χρυσοχόοι, δπως ξέρετε, Ιχουν 
μερικά πρόχειρα μέσα διά νά διακρίνουν τά εύγενή 
μέταλλα, χωρίς νά περιμένουν μίαν χημικήν άνάλυσιν, 
πού θάπαιχούσε καί καιρόν πολύν καί μέσα καί ειδικός 
γνώσεις επιτέλους. Τ ά  πρόχειρα αύτά μέσα ύπάρχουν 
καί διά τά άνθρώπινα μέταλλα. Κ αί κατά τό μάλλον ή 
ήττον, είναι άσφαλή. ’Επιτέλους Ιγώ εχω τήν Ιδικήν 
μου διαγνωστικήν, καί μου άρκεΐ διά τήν άτομικην 
μου χρήσιν.

Ό  ΜΑΘ. —  Ποίαν διαγνωστικήν;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Ό  νεοφερμένος πολιτικός μοϋ κινεί 

τό Ινδιαφέρον. Διατί; Κ αλό-κ αλά δέν θ ά  είμποροΰοα 
νά δώσω λόγον είς τόν Ιαυτόν μου. ’Αλλά διά νά μέ 
ένδιαφέρη καί νά μου κινή τήν προσοχήν, άπό την 
πρώτην εντύπωσιν, φαίνεται δτι Ιχει κάτι τι Ιδιαίτερον
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Υ π ήρξαν πολιτικοί, τούς οποίους εξετίμησα διά τάς 
γνώσεις των, διά τήν ικανότητά των, διά τήν ρητορικήν 
των, διά τήν δραστηριότητα των, διά τήν φιλοπατρίαν 
των άκόμη. Μέ δλα όμως αύτά δέν κατώρθωσαν νά 
μ’ ενδιαφέρουν. Μου ήσαν εντελώς ξένοι. Η  επιστήμη 
των μού έφα,ίνετο κάτι τι εντελώς άδιάφορον. ή  τύ^η 
των μέ άφινε ψυχρόν. Είχα σχηματίσει τήν Ιδέαν οιι 
ή πολιτική είναι κάτι τι πού δέν είμπορεί νά θερμάνη 
τήν Ιδιοσυγκρασίαν μου- Διατί δμως άφού καί ή 
πολιτική είναι μία δημιουργία, οπως κάθε άλλη ; 
Δημιουργία μάλιστα μεγαλύτερα άπό πολλάς άλλος; 
Τώρα, —  κ’  Ιγώ δέν ήξεύρω πώς —  ό νεοφερμένος 
πολιτικός μέ σκανδαλίζει. ’Επιτέλους κάτι πρέπει νά 
Ιχη, κάτι πού κτυπφ είς τά μάτια έκ πρώτης οψεως.

Ό  ΜΑΘ. —  Τί νά είναι άραγε αύτό ;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Ί σ ω ς  νά είναι χό ύφος. Ό  νεοφερ

μένος πολιτικός εχει ύφος κάί δέν ύπάρχει αμφιβολία 
οχι Ιχει. ’Αλλέως δέν εξηγείται τό πράγμα.

Ό  ΜΑΘ. —  Ό  Μπυφφόν είχε δίκαιον : Le style 
c’cst l’homme.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  E t l’hom m e d’État.
ΠΑΥΛΟΝ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

Τ Α  Υ Π Ε Ρ  ΚΑΙ Τ Α  Κ Α Τ Α

Ο νόμος τών βο).ικοτήιω>’  τού Πουαγκαρέ, εχει με- 
γάλην πέρσσιν είς χήν Ε λλάδα. Ό  Ά βερώ βειος  

ύπέκυψε καί αύτός είς τήν commodité καί έμοίρασε 
τό βραβείον του είς τέσσερα. Ή  Κρίσις μάς έξήγησεν 
πώς έγινε τό πράγμα. Μεταξύ τών τόσων έργων πού 
ύπεβλήθησαν, δέν εύρέθηκεν εκείνο, πού θ ά  εξείχε τό
σον καταφανώς άπό τά άλλα, ώστε νά διεκδίκηση τήν 
δάφνην καί τό γέρας, δπως έλεγαν άλλοτε. Ν ά  μή 
δοθή είς κανένα πάλιν τό γέρας, θ ά  ήχο άποθαρρυν- 
τική φιλαργυρία τής Ιπιτροπής. Καί έμοιράσθη. ’Εκεί 
πού δέν εύρέθη Ινα εργον, εΰρέθησαν τέσσερα. Ε υ 
πορούσαν νά εύρεθοΰν καί εξ καί οκτώ. Διατί δχι; Τά  
πραγματα είναι σχετικά. Τούτο είναι καλύτερον άπό 
εκείνο. Κ αί έκείνο άπό τό άλλο- Κ αί οΰτω καθεξής- 
Μέ τήν κατανομήν αύτήν χό γέρας θ ά  εφθανεν είς τό 
Ικανχοντάδραχμον. Καί ποιον Ιργον έπιχέλους δέν 
αξίζει Ικατόν δραχμάς, άφοΰ μάλισχα καχά τήν φράσιν 
τής κρίσεως, πρόκειται περί ένθαρρύνσεως ; Φανταζο- 
μεθα τώ ρα τί θ ά  έγίνετο έξαφνα με τό βραβείον Νόμ- 
πελ, έάν οί κριταί καί αύχοΰ άκολουθοΰσαν τόν νόμόν 
τών βολικοιήτων. Μ έσα είς Ινα κόσμον ολόκληρον 
ύπάρχουν τόσοι άγώνες καί τόσαι προσπαθειαι και 
τόοα έργα άξια ένθαρρύνσεως. Καί οί σκληροί αυτοί 
άνθρωποι χαρίζουν τάς εκατόν χιλιάδας είς Ινα καί 
μόνον κάθε φοράν, ένφ είμπορούσαν νά οικονομήσουν 
δέκα μέ ισαρίθμους χιλιάδας. Ά ν  τό Ικαμγαν, ϊοως 
θ ά  έφθαναν καί ολίγα ψήγματα χρυσού είς τόν φτω- 
χότοπον αύτόν. Ά λ λ ά  δέν τό κάμνουν. Έ δ ώ  αί δύο 
χιλιάδες μοιράζονται είς τά τέσσερα, διά νά μοιρα- 
σθούν τού χρόνου είς όκτώ καί οϋτω καθεξής- Είς τόν 
προϋπολογισμόν τού κράτους γίνεται τό ίδιον, τήν 
ημέραν πού μοιράζονται τά κόλλυβα. 'Έ να κονδύλι 
μοιράζειαι είς δέκα. Είς τάς θέσεις χό ίδιον. Έ κεΐ πού 
ύπάρχει Ινας κλητήρ διορίζονται τέσσερες καί μοιρά
ζονται τόν μισθόν τού Ινός καί μένουν καί οί τέσσε
ρες ευχαριστημένοι. Έλησμοιήσαμεν δμως τήν δά
φνην. "Α ς  μάς σνγχωρηθή ή πεζότης μας. Ά λ λ ά  καί 
από μίαν δάφνην επιτέλους μοιρασμένη'·, ενα φύλλον 
πού θ ά  πέση είς τόν καθένα δέν φθάνει διά στιφάδο—

Οί  «.νέοι· έκαμαν Ινα φιλολογικόν σύνδεσμον, ό 
όποιος πρόκειται πολεμήση κατά τήν προκήρυξιν 

«τό γνωστόν φιλολογικόν καθεστώς». Ή  έπανάοτασις, 
όπως ήτον έπόμενον, Ιφθασε καί Ιω ς τά Γράμματα. 
Θά έπακολουθήση φυσικά ή έκκαθάρισις. Καί θά

φθάσωμεν είς τήν άνόρθωσιν. Καί Ινας άπό τούς πα
λαιούς ποιητάς, δ όποιος χθές ήτο καί αύτός άπό τούς 
νέους, έρώτησεν: «Ποίος είναι δ Ζορμπάς μέσα είς 
τούς νέους αύχούς; Καί ποίος δ Βενιζέλος; .  - Καί  
κάνεις δέν άπεκρίθη.

ΛΕΓΟΓΝ οί «νέοι» δτι οί «βετεράνοι» τούς κρατούν 
έ λ  τάς θέσεις καί τούς εμποδίζουν χήν προαγωγήν 
τους. Έ ά ν συνέβάινε τψόντι αύτό, θ ά  ήτο λυπηρόν. 
Δέν είναι δίκαιον επιτέλους νάποθάνη κάνεις άνθυπο- 
λόγιος. Ευτυχώς είς τό στράτευμα τής λογιωτατοσύνης 
άριθμοί δέν ύπάρχουν, περιορισμοί δέν ύφίστανται, 
τά στελέχη είναι άπεριόριστα. Ό  άνθυπολόγιος ε’ψπο- 
ρεϊ νά γίνη ταγματάρχης καί ύποστράτηγος άπό τήν 
μίαν ήμέραν Ιως χήν άλλην. Ό  μόνος ποιητής πού 
κατέχει βαθμόν λοχαγού είς τήν ποίησιν είναι δ  κ. 
.Φωκίων Π ονάς. Κ « ί  κλα,ίομεν τήν τύχην του. Έ βα θμ ο- 
λογήθη δ δυστυχής έπάνω εις τήν ποιητικήν έκκα- 
θάρισιν.

ΤΑ «Παναθήναια» οπωσδήποτε χαιρετίζου»’ τήν νέαν 
έπανάστασιν. Μολονότι γνωρίζουν δτι ή Τέχνη δεν 

Ιχει άνάγκην άπό συνεργατικούς συνεταιρισμούς καί 
δχι έκαχό μέχριοι καλλιτέχνοι δέν κάμνουν μίαν μεγα- 
λοφυΐαν καί δχι, είς μίαν λειτουργίαν κατ' έξοχήν 
άτομικιστικήν, αί ομάδες δέν έχουν καμίαν σημασίαν, 
καί δτι δλαι αί μεγάλαι σχολαί δέν άπετελέσθησαν 
παρά από Ινα "Η λιον, δορυφορούμενον άπό άλλους 
μικροτέρους πλανήχας καί δτι μυριάδες άσχέρων 
έβδομου μεγέθους δέν είμπορούν ν ' άποχελέοουν ενα 
ήλιακόν σύστηρα, ρέ δλας τάς καλάς διαθέσεις τού 
κόσμου, μολονοτι τά γνωρίζουν δλα αύτά, δέν είμπο
ρούν παρά νά χαιρετίσουν κάθε δρμήν τής νεοτητος. 
Ή  νεότης είναι ώραία Ιπί τέλους, είς δλας τάς ηλικίας. 
Είς τά ογδόντα χρόνια ένός Γκαΐτε καί είς ιά είκοσι 
πέντε ιού κ. Καμπάνη. Καί δπου χήν ,συνανχφ κανείς 
πρέπει νάποκαλύπτεχαι!

ΤΟ μόνον λυπηρόν άπό τήν Ιπσνάστασιν αύτήν είναι, 
δτι οί σημερινοί έπανασχάχαι μετά πέντε εχη 

θάνήκουν καί αύτοί είς χό γνα α ιά ν  παλαιόν καθεστώς. 
Καί θ ά  έλθουν οί νεώχεροι νά ζητήσουν τήν£κατάλυ- 
σίν του. Καί δ ναός τού Σολομώνχος θ ά  καχαλύεχαι 
έν χρισίν ήμέραις καί πρί'· προφθάση νάνοικοδομηθή 
έν χρισά' ήμέραις, θ ά  καχαλύεχαι έκ νέου. Καί χό 
θέαμα είναι ώραίον. Έ ν  χφ μεταξύ δ γηραιός "Ο μ η 
ρος θ ά  έξακολουθή νά είναι μεγαλύτερος ποιητής 
άπό τόν υιόν τού κ. Καμπάνη, πού θ ά  μάς Ιλθη  
αΰριον καί άπό τόν Ιγγονόν χου πού θ ά  μάς ελθη 
μεθαύρισν. Τ ά  « Παναθήναια » εύχονται νά ξήσουν 
γιά νά χαιρετίσουν δλας αύχάς τάς 'γενεάς χών νέων. 
Αμή'’· ΤΑ .ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ»

Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Η  Ζ Ω Η

Τ ο  μνημίίον ιού Π α ύ λ ο ν  Μ ελά

Οάθη'·αϊκός λαός ήθέλησε νά τίμηση ενα ευγενικόν 
θάνατον, πού είχε σημαίαν χου χήν αύχαπάρνη- 

σιν καί χήν θυσίαν. Έκάλεσε εναν άπό τούς χεχνίχας 
χου καί τού είπε : «"Ε λα νά σκαλίσης εσύ, απάνω σχό 
μάρμαρο, πανχοχεινά, αύτό πού έχομε μέσα σχήν ψυχή 
μας». Ό  κ. Σώ χος Ιδέχθη πρόθυμα. Καί χώρα στήνε
ται χό μνημείον είς τό Ζάππειον, άπέναντι τού Βύρωνος.

"Ε χω  άκόμα τήν αφέλειαν νά κυττάζω τήν ζωήν 
άνεβασμένος έπάνω είς Ινα  λόφον νά θέλω  τά  πράγ
ματα τής τέχνης —  αΰιής τούλάχιστον— έλευθερωμένα 
άπό συμπάθειας καί ύποχωρήσεις. "Ονειρα δηλαδή. 
Μ ά, καθένας βλέπει μέ τά δικά του τά μάτια·

Ό  κ. Σώ χος είναι Ινας καλός τεχνίτης. "Ο ταν ήτον
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στδ Παρίσι, συχνά έδιάβαζε είς τά Ελληνικό φύλλα, —  
ίσως καί. είς τάς άδελφάς γαλλικά; Ιφημερίδας —  δτι 
είς τήν γαλλικήν πρωτεύουσαν ζή ένας "Ελλην καλλι- 
τέχνης πού τιμφ τήν πατρίδα του. Έ τ σ ι  σ ιγά -σιγά  δ 
κ. Σώχος Ιπαθε υποβολήν. Έπίστεψε δτι είναι μεγάλος, 
και μαζί του τδ έπίστεψε, δίκαια, καί ή έπιτροπή τού 
μνημείου.

Τ δ  θαύμα αύτδ ήμποροϋσε νά γείν[), μόνον είς τδ 
«Χοβαρτόουν» τού Κονεμένου.

Σέβομαι τδ έγώ κάθε έργάτου τού ωραίου καί τήν 
προσπάθειαν του νά κάμη κάτι καλόν. "Ο μω ς, αύτδ 
δέν είναι Αρκετόν. Χρειάζεται καί Αλλο. Αύτδ τδ Αλλο 
θ ά  τδ ζητήσωμεν έκεΤ πού είναι δυνατόν νά εύρεθβ. 
"Ενας διαγωνισμός, ποιός ξεύρει τί ήμποροϋσε νά 
παρουσιάσει. Έ ν  δνόματι της τέχνης διαμαρτύρομαι 
διά^τήν πράξιν αυτήν τής Ιπιτροπής. "Α ν άπό Ασχολίας 
ή ό,τιδήποτε έπροτίμησαν νά παραγγείλουν Απ' εΰ- 
θείας τδ έργον, Ας μοϋ έπιτραπή νά είπώ δτι κακά 
έκαμαν. Μόνον διά πράγματα ίδικά μας, ατομικά, ήμ- 
ποροϋμεν ν’ άποφασίζωμεν έτσι.

Είς τδ ήρωϊκόν δράμα τής Στάτιστας, δ  Ιΐαϋλος 
Μελάς είναι ένα σύμβολον. Ή ρ ω ς  βέβαια Αληθινά, 
άλλά σύμβολον είς τήν ιδέαν τής πατρίδος, είς τήν 
τέχνην ή όποια θ ά  υπηρέτηση τήν ιδέαν αυτήν. Καί 
ετσι τδν είδε καί δ  κ. Σώχος, κατά τά φαινόμενα, μέ 
τήν ψυχήν του. "Ε ω ς έδώ πάει καλά.

Ή  γυναίκα πού κρατεί τήν δάφνην, εις τδ έργον τοϋ 
κ. Σώχου, μέ τδ χέρι αντιαισθητικά ύψωμένον, νά 
στεφανώση τδν στρατιώτην πού γενναία επεσε, θ ά  
ήτον αρκετή, αύτή μόνη, αν ήτον καλά Ικτελεσμένη. 
"Εκαμε νά πετάξη κάπως υψηλά ό  τεχνίτης, Ινσαρκό- 
νων τήν σκέψιν του είς μίαν μορφήν συμβολικήν, άλλά 
δέν ήμπόρεσε· καί έμεινε δεμένος έπάνω είς τδν βρά
χον τής πεζότητος. Ή  Δόξα τού κ. Σώχου ή ή Πατρίς, 
αδιάιρορον, διά νά σταθή έκεί πού ήθελε νά τήν 
κρατήση δ τεχνίτης, έτσι όπως είναι άσχεδίαστη καί 
παρομορφωμενη είς τόσος λεπτομερείας, είχε Ανάγκην 
άπό διάφορα παραγεμίσματα: πορτραίτο, λαβή σπα
θιού, κλάδος φοινικιάς, αετός, δλα «δ ιά  μαζωμένα. 
έκεΐ^διά νά μήν Αντιλαμβάνεται δ θεατής τήν άσχημιά 
τοϋ έργου, η ¡ιάλλον διά νά τήν μεγαλώνουν. "Ο λα μι
λούν τήν Αδυναμίαν τοϋ τεχνίτου, Θ ά ήτο ίσως κατάλ
ληλον τδ μωσαϊκόν αΰτό, τδ πολύ -  πολύ ώς έξώφυλ- 
λον διά τήν βιογραφίαν τοϋ γενναίου στρατιώτου. Τδ  
πορτραίτο τοϋ Μελά, έτσι δπως είναι βαλμένοι·, κα- 
ταντφ άστείον. Π ώ ς νά ζηιήση κανείς $υθμόν ζωής  
βαθύτερος δταν τδ μάτι προσκρούη είς τά στοιχεία 
τής τέχνης ;

Μ ία μόΐ’ον γραμμή τής γυναικός, μία κίνησις άρ· 
κοδσε νά είπη δ,τι δέν λέγουν δλα μαζί τά δήθεν σύμ- 
βολα, χωμένα έκεί ακαλαίσθητα καί Ασυλλόγιστα. 
Λεπτούτσικη σάν κούκλα, ή μορφή είναι Ανίσχυρη 
ν’ άντικρύση ιό φώς τοϋ υπαίθρου καί τδ φως τών 
ματιών εκείνων πού κάτι αισθάνονται άπό τέχνην. 
Αί πτυχαί, τί Ακαμπτοι, τί ακαλαίσθητοι, τί βάρβαρα 
πού μιλούν.

Δέν είπα τίποια υπερβολικόν. Πηγαίνετε νά τδ ίδήτε. 
Σταματήσετε άνεπηρέαστοι άπ’ δ,τι γράφω. Προσπα
θήσετε Ακόμη καί νά συγκινηθήτε.

Κ ΙΜ Ω Ν  Μ ΙΧ Λ Η Λ ΙΔ Η 2

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

Σ υ ν α υ λ ία  Κ λ έ α ινο ς  Τ ρ ια ντά φ υ λ λ ο υ

Τ Η Ν  6ην ιρέχοντος έδόθη εις τήν αίθουσαν τού 'φδείου 
4 ’Αθηνών ή συναυλία τού νεαρού μουσικού κ. Κλέω- 

νος Τριανταφύλλου, τελειόφοιτου τού ’ζίδείου τών Πα- 
ρισίων. Τ δ πρόγραμμα περιελάμβανε άποκλειστικώς 
(δικός του συνθέσεις. Ά λλ ά , πρωτίστως, διατί νά δοθή

είς τήν αίθουσαν τού ’φδείου καί δχι είς ένα άπό τά  
πολλά πλουτοκρατικά μας σαλόνια ; Έ κ εί δπου θά  
έθριάμβευαν τά διάφορα εκείνα «μορσώ» (κοινώς τε
μάχια), έκεί δπου θ ά  συνήρπαζε ή «σουΐτ γκρέκ» (κοι
νώς Ιλληνική) θ ά  κατεκήλει ή «μπαρκαρόλ γκρέκ» ή 
«μελοντί No 2» άλλά καί ή «μελοντί Ν » 5s ή  ” Κο- 
ρέντ» ή επάνοδος έκ τού «Μαρατόν» (κοινώς καί πεζώς 
Μ αραθών). Αί συνθέσεις αύιαί είναι άπδ έκείνας αί 
οποΐαι σάς υποχρεώνουν νά τάς χειροκροτήσετε- Σάς  
ομιλούν τόσον γλυκά, τόσον εδχάριστα, σάς εύφυολο- 
γοϋν, σάς κολακεύουν, σάς χαϊδεύουν καί Αν άφήσουν 
κάπου - κάπου κανέν κενόν είς τήν άντίληψίν σας, τδ 
συμπληρώνει Ινα φλιτζάνι τσά'ί. ΔΓ δλα αύτά ή αύ· 
στηρά αίθουσα τού 'φδείου βεβαίως δέν ήτο πρόσφο
ρος. Διά τούτο Ιπαναλαμβάνω δτι δλαι αΰταί αί λεπταί 
«κομποζισιόν» Αν Ιξετελοΰντο είς κανέν Ικλεκτόν ιδιαί
τερον άπ ρ έ-μ ιντί, θά  ήσαν περισσότερον είς τήν 
θέσιν των.

’Εάν είς τά διάφορα σαλόνια είναι αναγκαία κάποια 
μουσική causerie, ό κ. Τριαντάφυλλου είναι δ  ένδεδειγ- 
μένος μουσικός causeur. Θ , Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ 1 4 Η 2

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ -Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α -Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ

Ο μουσικός κόσμος μέ πολλήν του χαράν είδε τε
λευταίως μίαν πρόοδον, κάτι πού έλειπε. Ό  κ. Εύ- 

σταθιάδης μουσικός έπί έτη διευθύνας τδ μουσικόν 
τμήμα τού εκδοτικού καταστήματος Φέξη, έπάνελθών 
πρό τίνος άπδ τήν Εύρώπην δπου εΐχε μεταβή διά νά 
μελετήση τους εσωτερικούς οργανισμούς τών μεγάλων 
μουσικών Ικδοτικών καταστημάτων Ricordi, Sonzo- 
gno, Petters, Breitkopf κτλ. ίδρυσε τδ πρώτον έδώ  
τέλειον έκδοτικδν κατάστημα, τδ οποίον Αναλαμβάνει 
νά κάμη γνωστήν κάθε ελληνικήν Ιμπνευσιν. Καί τδ 
σπουδαιότερον ή βιβλιοθήκη του, πλήρης, περιέχει καί 
τήν τελευταίαν λέξιν τής διεθνούς μουσικής εγκυκλο
παίδειας. Πολύ γρήγορα, δταν ή βιβλιοθήκη άΰτή 
γίνη δανειστική, θ ά  κατακτήση δλον τδν κόσμον των 
φιλοτέχνων, ό όποιος θ ά  τρέχη νά ζητήση έκεί δ,τι 
τόν ένδιαφέρει, βέβαιος δτι θ ά  τό εύρη.

Ο «Ό μ ιλο ς Εκδρομών» έώρτασε πρό όλίγου τήν 
δωδεκαετηρίδα του. Τό γεγονός άρκεί διά νά 

ξεχωρίση τόν «Ό μ ιλον» άπδ τά διάφορα σωματεία, 
τά οποία είς τόν αψίκορον τόποι· μας γεννώνται καί 
γρήγορα Αποθνήσκουν. Μέ τήν μεθοδικότητα τής 
¿ιοργανώσεως τών εκδρομών, μέ τήν έμπιστοσύιην τήν 
όποιαν ένέπνεον είς ιόν κόσμον οί διευθύνοντες, ¿συνή
θισαν μίαν μεγάλην μερίδα τής κοινωνίας μας νά ζητή 
τέρψιν καί Αναψυχήν άπό τήν ώραίαν μας φύσιν, συν- 
ετέλεσαν είς τό νά γίνουν γνωστά είς πολύν κόσμον 
τά μνημεία τής αρχαίας τέχνης, καί έτσι νά τόν συν
δέσουν μέ στερεωτέρους δεσμούς πρός τήν ελληνικήν 
πατρίδα, διότι πρό πάντων Αγαπά κανείς έκείνο πού 
γνωρίζει.

Ά λ λ ' έχει νά έπιδείξη δ «Ό μ ιλο ς» καί άλλην έργα· 
σίαν. Έπροκήρυξε διαγωνισμούς διά τήν συγγραφήν 
χωρογραφιών ειδικών νομών, καί ¿βράβευσε τρείς 
τοιαύτας, μίαν πρό έξαετίας, τού νομού Ά χαίας, γρα- 
φείοαν ΰπό τού ιατρού Πατρών κ. Χ ρ . Ιίορύλλου, ή 
όποια καί έξεδόθη, καί Αλλας δύο κατά τήν Ιορτήν 
της δωδεκαετηρίδος του, μίαν τού νομοϋ ’Αρκαδίας 
ύπό τού κ. Τάκη Κανδηλώρου καί άλλην τού νομού 
Λακεδαίμονος καί ’Επίδαυρου Λιμηράς, τού συνεργά
του μας κ. Σπ. Θεοδωροποΰλου.

Ό  «"Ο μιλος· επιδιώκει μέ τόν καιρόν τήν συγγρα
φήν χωρογραφιών δλων τών νομών τής Ελλάδος. 
Τ ό έργον του αύτό, πατριωτικόν καί συγχρόνως Ικπο- 
λιτιστικόν, θ ά  πληρώση ένα κενόν είς τόν τόπον μας.
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ΝΑ, τί είπε καί ένας έκ τών πρώτων Ελλήνων τής 
Αίγύπτου καί ό  οπ οίο ; έγεινε, υπουργός τής Γεω ρ

γίας καί τού Εμπορίου ό κ. Εμμανουήλ Μπενάκης. 
Τά γράφει ή «Άκρόπολις» :

«Τήν Γεωργίαν πρωτίστως. Κατόπιν ιό  Έμπόριον 
καί τήν Βιομηχανίαν- διότι αύτά δέν είναι πλέον τόσον 
Απλα δπως είς τό παρελθόν. Είς τήν Γεωργίαν λοιπόν, 
διά τήν όποιαν θ ά  φέρω άπό τήν Ευρώπην όργανωτάς.

«Μάς είναι Απαραίτητοι ξένοι δργανωιαί, διά ν ’ άπο- 
κτήσωμεν γεωργικού; σταθμούς, κτηνοτροφίαν, δεν
δροκομίαν. Ά λ λ ά  διά νά πραγματοποιήσωμεν τήν έρ- 
γασίαν τών δργανωτών, πρέπει ήμείς νά όργανώσωμεν 
Ασφάλειαν Αγροτικήν. Χω ρίς αυτήν μήν έλπίζετε τί
ποτε. Ε νόσω  εις κάθε κτήμα γυροφέρνουν ψυγόδικοι 
καί ζωοκλέπται, δλα θ ά  πηγαίνοτν χαμένα. Αυτοί πρέ
πει νά κτυπηθούν περισσότερον ή  Αμείλικτα- Ειδικός 
δσφ καί σκληρός νόμος διά τήν έξόντωσιν τής ζω ο
κλοπής πρέπει συντόμως νά γείνη διά νά μή χάνωμεν 
πολυτίμους κόπους. Καί πλήν αύτών νά έννοήσωμεν 
δλοι βαθειά δτι διά τήν Ανάπτυξιν τών παραγωγικών 
δυνάμεων τού τόπου πρέπει νά όποσιώμεν έν Αρχή 
θυσίας. Δαπανώμεν διά τήν Γεωργίαν τό δλον δραχμάς 
300 χιλιάδας κατ’  έτος.

«Είς τήν'Ελβετίαν δαπανούνφ— 5 εκατομμύριαI Καί 
έν τούτοις άπορούμεν πώ ς δέν έγίναμεν Ε λ β ε τ ία !»

ΚΑΙ ή κυρία Μπενάκη, ή όποια άποβλέπει είς τήν 
παραγωγικήν έργασίαν τής γυναικός, αυτήν πού 

θά  κάμη τήν Έλληνίδα, αληθινά έλευθέραν, είπε είς 
τόν συντάκτην τής «Άκροπόλεως» διατί πιστεύει είς 
τήν άναμόρφωσιν τού τόπου:

« Ή τ ο  Μ άιος τού 1865 δταν είς τήν ’Αλεξάνδρειαν 
έπεσε χολέρα καταστρεπτική. Άπέθνησκον καθημερι
νώς 1000- 1500, έφευγον δέ άλλοι τόσοι. Τ δ  κατάστηθα 
Σκυλίτση τό διηύθυνε τήνέποχήν έκείνην ό  νέος τοτε 
Έ μ μ . Μπενάκης, δ όποιος βλέπων τήν- πόλιν νά νε- 
κρούται, έσκέφθη καί αύτδς νά φύγη. Έτηλεγράφησε 
δέ τού μακαρίτου πατρός του δτι δουλειά δέν ύπάρχει 
πειά, καί φεύγει. Δέν είχε προφθάσει νά μπαρκαρισθή 
δταν λαμβάνει τδ έξης τηλεγράφημα τού πατρός του: 

«Στοχάσου πώς είς τήν έργασίαν σου έμεινες μόνος, 
ώς στρατιώτης γύρω είς τήν σημαίαν. Τ ό καθήκον σου 
είνε να μείνης. Ε λπ ίζω  νά μή μέ διαψεύσης.»

« Ό  Μπενάκης έμεινε, καί τούτο δέν ώφέλησεν ολί
γον τήν έργασίαν.

«Έπέρασαν άπδ τότε 45 δλδκληρα χρόνια. Ό  πατήρ 
τού Μπενάκη δέν ύπάρχει πλέον. Ά λ λ ’ δσοι έγνώρισαν 
όπωσδήποτε είς τήν ζωήν του τόν σημερινόν υπουργόν 
τής Γεωργίας, θ ά  αναγνωρίζουν πάντοτε εις τήν ψυχήν 
του βαθύτατα χαραγμένην τήν παλαιόν πατρικήν εντο
λήν : νά μένη εις τήν σημαίαν καί μόνος άλλ’ ά ς  στρα
τιώτης τού καθήκοντος. Έ τσ ι καί τώ ρ α :

—  Θ ά  κάμω ώστε νά καρποφορήσουν αί σκέψεις 
μου, άλλά καί έάν εΰρω πόλεμοι· έμπρός μου, δέν θ ά  
τάς προδώσω κατ’  ούδένα τρόπον καί μή συμβιβαζό
μενος ποτέ μέ τούς εχθρού; τής άληθούς προόδου 
τού τόπου».

TAS 2 ’Οκτωβρίου έγειναν είς τδ Φερτέ-Μιλδν τά 
Αποκαλυπτήρια Ινδς έργου γλυπτικού, όπού παριστφ 

τόν Ρακίναν παιδί. Ό  ακαδημαϊκός Λεμαίτρ γράφει 
είς τά «Χρονικά» μέ τδν τίτλον « Ή  ψυχή τού Ρακίνα»: 
Τόν άγαποϋμεν πολύ. Ή  ζω ή του είναι αληθινά «άν- 
θρωπίνη», κατάμεστη άπό ώραΐα δάκρυα καί άπό 
λιποψυχίαν καί Από ηρωισμόν. Μ οιάζει κάπως —  
λησμονήσετε τάς φαινομενικά; διαφοράς— μέ τήν ζωήν  
τής Θαΐδος τής ίερείας τοϋ έρωτος, η όποία κατά τήν 
νεότητά της έμεινε άγνή, εζησεν έπειτα ζωήν έλευθέ
ραν, πάντοτε δμως άφοσιωμένη είς τήν Ιμορφιά καί 
τήν καλοσύνην, καί τέλος έγκατέλειψε τούς άλλους

έρωτας χάριν τού μόνου έρωτος ό όποιος δέν Απατά 
— διότι, Αν άπατά, ποτέ δέν θ ά  τό μάθωμεν.

Ή  παιδική ηλικία τού Ρακίνα είναι ή τών Έλια- 
σέν άνετράφη ύπό τήν σκιάν τής θρησκείας Από 
άνθρώπους αγίους, πολύ σοβαρούς καί πολύ άγαθούς.

Ή  εφηβική του ζω ή  είναι γεμάτη χάριν, παιδική, 
δλίγον Ανταρτική, —  Ανήσυχη διά τόν Ιρωτα.

Μεταξύ 25 καί 37 ετών, Ανεβαίνει όσον ήμπορεΐ τδ 
δένδρον τής ζω ή ς : μάταιος, οξύθυμος, καί Αχάριστος 
Ακόμη, φιλήδονος, Ασωτο; σ χ εδ ό ν ... καί έπειτα Απ’ 
δλα «ΰτά μαζί, δχι κακός. Κατά τήν περίοδον αύιήν 
γράφει τάς τραγφδίας του, τόσον ήρεμους και τόσον 
ορμητικός, καί δημιουργεί τούς γλυκυτάτου; καταρα
μένους γυναικείους του τύπους.

Έ νφ  λοιπόν Ιδιδεν είς τούς Ανδρος τό εύγενικά 
ήδονικόν καί βαθειά συγκινοϋν θεατρόν του, δλαι αί 
εύλαβεϊς καί αγιαι γυναίκες τής οικογένειας του (καί 
ήσαν πολλαί) καί ο μέγας Ά ρ ν ώ , καί ό Αγαθός κ. 
Νικόλ, καί ό  καλός κ. Ά μόν, προσηύχοντο διά τδ 
απολωλός πρόβατον. Καί ό Ρακίνας σκέπτεται έξαφνα 
δτι ή Φαίδρα του ήτον παραπολύ θελκτική. Καί κάμνει 
τήν παραδοξοτέραν θυσίαν πού μετέδώκε ή Ιστορία 
τής φιλολογίας: 3® ετών αποφασίζει τδν φιλολογικόν 
του θάνατον.

’Ολίγον κατ’ δλίγον έξαγνίζεται. Τ ά  γράμματά του 
πρός τδν φίλον Μπουαλώ, πρός τδν υιόν του Ζάν-Μπα· 
τίστ, άπλούστατα καί αληθινά, Αποπνέουν σπανιώτατον 
ηθικόν κάλλος. Κ αί πόσην τρυφερότητα μαντεύομεν 
κάτω άπδ τήν μετρημένην καί φρόνιμον φράσιν τήν 
έπιβαλλομένην ύπό τής «εύγενείας» τής εποχής καί 
ύπό τής χριστιανικής αίδούς I Έ τ σ ι  τελειώνει μίαν του 
έπιστολήν πρός τδν Μπουαλώ :

«"Ο σο βλέπω νά λιγοστεύουν οί φίλοι μου, τόσο 
περισσότερον αισθάνομαι τούς ολίγους πού μού απο
μένουν. Καί μου φαίνεται, είλικρινώς, δτι μόνον έσεΐς 
μού μένετε πλέον. Σας χαιρετώ. Φ οβούμαι μ ή  μ* παρα
θ ύ ρ ι  τό αΐσ&ημα άν γράψω περισσότερα».

ΛΟΓΙΑ τού Έ δισον, δημοσιευόμενα είς τά γαλλικά 
«Χρονικά», πώς Αρχισε τό σταδιόν του :

«Μπορεί νά είμαι σήμερα πλούσιος. Ά ρ χ ισ α  δμως 
εφημεριδοπώλης σ’ Ινα τραίνο άπδ τδ Ντετρουά είς τδ 
Π όρτ-Ύ ρόν. Αύτδ δέν μέ ικανοποιούσε καί Ανοιξα 
δήο μαγαζιά στδ Π ό ρ τ-Ύ ρ όν : τό ένα διά νά πουλώ 
έφημερίδες καί τδ Αλλο νά πουλώ λαχανικά, βούτυρό, 
αύγά, φρούτα κλπ. Μικρό τδ έμπόριό μου, μά έδού- 
λευα μέ ειλικρίνεια καί αύτδ τδ εκτιμούσαν.

«Μ ε τδν καιρό πήρα δύο βοηθούς γιά τήν πούλησι 
τών εφημερίδων.

«Θ ά σάς διηγηθώ πώς Αρχισα τδ τηλεγραφικό μου 
στάδιον- Έ π ειτα  άπό τή μά^η τοϋ Πίτσμπουργ-Λάντικ, 
τό πρώτο παράρτημα πού εφθασε στδ Ντερουά, έλεγε 
πώς ήταν όο,οοο νεκροί καί πληγωμένοι.

« Ή ξε ρ α  πώς θ ά  ζητηθή πολύ τό «Detroit Free 
Press» πού θ ά  έφερε τήν εΐδήσιν. Αν ήμπορούσα μόνον 
νά ειδοποιήσω τούς διαφόρους σταθμούς πριν φθάση 
ιό  τραίνο-

«Π ήγα λοιπόν στόν τηλεγραφητή τού σταθμού τοϋ 
Ντετρουά καί τού ύποσχέθηκα νά τοϋ δίνω γιά έξη 
μήνες δωρεάν τό περιοδικόν «Harper’s»  ̂Αν τηλεγρα
φούσε τμ σπουδαιότερα τής μάχης είς τούς διαφόρους 
σταθμούς μέ τήν διαταγή νά τοιχοκολλήσουν τό τηλε- 
γράφημα σέ κάθε σταθμόν.

« Ό  τηλεγραφητής ¿δέχθηκε. Πουλούσα σέ κάθε 
μου ταξίδι καμιά σαρανταριά φύλλα. Αύτή τή φορά 
λογάριασα πώς θ ά  πουλούσα χίλια. Μέτρησα τά χρή
ματά μου καί είδα πώς δέν μπορώ ν’  αγοράσω περισ
σότερα άπδ τρακόσα. Είπα νά πάω οτδν κ. Στόρυ,

1 Π ρ ο α ω κ ο ν  τ η ς  A th a tie  τοΟ Ρ ακ ίνα .
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εκδότην τού «Detroit Free Press*. Ό  κ. Στόρυ ήταν 
υψηλός καί σοβαρός, μερικοί έλεγαν άγριος. Ο ί περισ
σότεροι έφοβοδντο νά τόν πλησιάσου»·.

Στήν άπελπισία μου βρήκα λίγο θάρρος, πήγα σιό  
γραφείο του :

«Κύριε Στόρυ, δέν μπορώ ν' άγοράσω περισσότερα 
άπό 400 φύλλα καί χρειάζομαι ακόμα 6οο. Είπα πώς 
μπορούσε νά μού τά δώσετε. Είμαι έφημεριδοπώλης.

«Καί μοΰ ιά  έδωσε.
«Τό σχέδιο επέτυχε. ’Ανέβασα μονομιάς τήν τιμή 

άπό 5 ° «  >ο λεπτά τό φύλλο. Καί εις τόν τελευταίο 
σταθμό πουλούσα πρός 2¡  λεπτά. Έκέρδησα καμιά 
εκατοστή δολλάρια.

« 'Από τήν επιτυχία τού τηλεγραφήματος έσκέ- 
φθηκα^νά γείνω τηλεγραφητής. Γλήγορα μαθαίνει 
κανείς δ,τι δήποτε, φθάνει νά τό θελήσο- Έ ργάσθηκα  
είκοσι ώρες τό μερόνυχτο καί σέ τέσσερις μήνες ήμουν 
τηλεγραφητής».

ΑΠ Ο μίαν περί Κίνας ένδιαφέρουσαν μελέτην του 
' *  Ά γγλου δημοσιολόγου κ. Έ δμ . Πάρκερς εις τήν 
όποιαν άποδεικνύει δτι κατ' ούδένα τρόπον δέν προσή- 
χθησαν εις τόν πολιτισμόν οί διάφοροι.Κινεζικοί 
λαοί, εχοντες Ινα μόνιμον κ ’ εντελώς διαφορετικόν 
πολιτισμόν ίδικόν τους έρανιζόμεδα τάς έξης στα
τιστικός πληροφορίας προκυπτούσας άπό τήν τελευ- 
ταίαν άπογραφήν τού πληθυσμού τής άχανούς αύτο- 
κρατορίας.

Ο ί Κινέζοι έν συνόλφ είναι 438,214,000, μεταξύ δέ 
αυτών δέν υπάρχουν διεσπαρμένοι παρά 69,852 Ευρω
παίοι- Και λαμβανομένων ύπ’  δψει δτι δέν ή  το δυνατόν 
νά γίνη τελεία άπογραφή ό πληθυσμός αύτών πρέπει 
νά ύπολογισθή στρογγυλά εις 4 5 °  έκατομμύρια. Ή τ ο ι  
αύτοί μόνοι αποτελούν τό τρίτον τού όλου πληθυσμού 
τής Γής.

Ευτυχώς —  λέγει ό  κ. Πάρκερς —  ή δραστήριο της 
καί ή δύναμις τής φυλής των δέν έξισούται με τήν 
μοναδικήν γονιμότητά των.

’Ακαδημαϊκός Φαγκέ, έξ αφορμής τής Ικατον- 
κ- '  ταετηριδος τού Ρακίνα, παρατηρεί εις σχετικόν 
αρθρον του δτι ό Γάλλος τραγικός κατώρθωσε νά 
είναι σύγχρονος δλων τών έποχών. Σήμερον άκόμη 
φαίνεται σημερινός. Τ ά  θέματα τών τραγφδιών του, 
είναι τά αιώνια πάθη τής άνθρωπίνης ψυχής· Ό  έρως 
καί ή ζηλοτυπία, δύοάλληλένδετα π άθη ,έκ  τών όποιων 
τό τελευταίον παραμένει καί δταν έκλίπη τό πρώτον, 
Ιμψυχόνουν τούς ήρωας του. Ν ομίζει κανείς, προσθέ
τει ό Φαγκέ, ότι ό ποιητής αύτός έφρόντισε καί διά 
τό άπώτατον μέλλον τών Ιργων του. Ή  Γο&ολ/α άπε- 
τυχεν εις τήν έποχήν της καί όμως αργότερα έπανελή- 
φθη πολλάκις καί πολύ συχνά διά σκοπούς πολιτικούς. 
Ό  ποιητής, μετά τήν πρωτην αποτυχίαν της, θ ά  είπε 
βεβαίως άπό μέσα του. «Μού είναι άδιάφορον. Ό  
καιρός θ ά  έργασθή διά τό έργον αύτό. Ο ί άνθρωποι 
θ ά  ζητούν τήν Γο&ολίαν κάθε φοράν πού θ ά  θέλουν 
νάλλάξουν κυβέριησιν. Καί αύτό θ ά  συμβαίνη πολύ 
συχνά». Ό  Ρακίνας είναι ό  άνθρωπός μας, όπως ήμεΐς 
είμεθα οί άνθρωποί του. Έ ζη σεν ούτως είπείν μαζί 
μας Ικ  τών προτέρων. Έ ά ν έπρόκειτο νά τού άψωθή 
μία θριαμβευτική άψίς, έπρεπε νά γραφή επάνω τ η ς : 
Ε ίζ toy  σύγχρονον δλω ν  τών ίποχώ ρ.

Ε Ί Σ  τούς Επιλόγους τού «Γαλάτου Έ ρμου» ό  Ρεμύ 
Δέ Γκουρμόν έγραψε διά τόν άποθανόντα ’Ιούλιον 

Ρενάρ,_ τόν συγγραφέα τής «Κοκκινότριχας». Ό  κό
σμος τόν έπίστευεν ώς ύγιέστατον και ήτον άρρωστος· 
τον έπίστευε πλούσιον καί ήτο πτωχός· τόν έπίστευεν 
εύτυχή καθαυτός είχεν ήδη άποπειραθή ναύτοκτο- 
νήση- τόν έπίστευε φιλόσοφον καί αύτός δέν είμπο-

ροΰσε νά ίδή εις τά μάτια του τήν κριτικήν τόν 
έπίστευε ξένον άπό τάς πολιτικάς ματαιότητας καί 
αύτός ήτο μανιώδης μέ τήν πολιτικήν τόν έπίστευε 
Παρισινόν καί αύτός είχε μείνει κατά βάθος χωριάτης. 
τόν έπίστευε φυσιοκράτην καί αύτός ετρελλαίνετο διά 
τόν Ούγκώ· τόν έπίστευεν άπιστον καί αύτός έδιάβαζε 
τόν Πασκάλ- τόν έπίστευεν εΰθυμον επιτέλους καί 
αύτός ήτο μελαγχολικός· Γνωρίζομεν τούς συγχρόνους 
μας έπ άνω -κ άτω  κατά τόν ίδιον τρόπον, τό οποίον 
δέν μάς εμποδίζει νά τούς κρίνωμεν, νά τούς άποδίδω- 
μεν ώρισμένας προθέσεις, νά καταμετρούμε»· τό πι εύμα 
τους, νά είσδύωμεν είς τήν σκέψιν τους καί νά όρίζω- 
μεν τήν ποιότητα τής ψυχής των.

Ο Γαβριήλ Δ έ Λατρέκ έδημοοίευσε είς τήν «Νέαν 
Έπιθεώρησιν» πολύ|νδι«φέρουοαν μελέτην διά τόν 

’Αμερικανόν μεθυγράφον Μάρκ Τουαί»·. Παρατηρεί 
πόσον είναι δύσκολον νά έκφρασθή κανείς μέ φράσεις 
πένθιμου συμπάθειας, όταν έχη είς τή»· μνήμην του 
τάς διαοκεδαστικάς ίστορίας, πού έδόξασαν τόν νεκρόν 
αΰτόν. ‘Ο  ίδιος όμως ό μακαρίτης αντιμετώπισε μέ 
τόσην γαληνην τόν θάνατον, ώστε νάφίνη ελευθέρους 
τούς άλλους νάσυλλογίζωνται τήν εύθυμίαν του.'Γωόντι 
κατά τό τελευταίον ταξίδι δ Μάρκ Τουαίν έλεγεν εις 
τόν γραμματέα του : «Φοβούμαι πώς δέν θ ά  προφθάσω  
νά γυρίσω στό σπίτι μου. Ό  Γέρω·Άφέ»·της φαίνεται 
πώς απεφασισε νά μέ ζητήση, ένόσφ εΰρίσκομαι άκόμη 
είς τόν ώκεανόν». Ό  Γάλλος κριτικός έξαίρει ιδίως 
τόν μελαγχολικόν χαρακτήρα τού ’Αμερικανού μεΟυ- 
γραφου, με τήν παρατήρησιν ότι οί μεγαλύτεροι 
ούμορισταί, πού έσπειραν τόν γέλωτα καί τήν ευθυ
μίαν τριγύρωτων, ύπήρξαν οί ίδιοι κατά βάθος με- 
λαγχολικοί.

Καί ό  Γάλλος κριτικός αναφέρει δύο σκέψεις του, 
αί όποιαι τόν αποκαλύπτουν καθαρώ τατα: «Πώς. νά 
γελάση κανείς είς τήν γήν αύτήν, τήν σπαρμένην μέ 
μνήματα; ΓελρΟμεν πότε-π ότε κλέφτικα, όπως τά 
μικρά παιδιά μέσα εις τήν εκκλησίαν, μ’ ένα διαρκή 
φόβον μήπως μας ματιάση κά»·ένας». Καί πάλιν: 
«"Οποιος Ιζησεν άρκετά, διά νά γνωρίση τί είναι ό 
κοσμος, εννοεί πόοην εύγνωμοσϋνην όφείλομεν είς τόν 
προπάτορα μας τόν Ά δά μ - Αύτός είναι πού είσήγαγε 
τόν θάνατον είς τόν κόσμον». Καί καταλήγει μέ τήν 
παρατήρησιν ότι ό πρίγκηψ τών ούμοριστών άπέθανεν 
άπό νόσημα τής καρδίας.

ΚΑΙ μία εναίσιμος διδακτορική διατριβή, Ιχουσα ώς 
θέμα τόν γαλλικόν Φιλελληνισμόν. Ή  κ. Μαρία 

Ιω άννα Λουΐζα Νάνεμπεργ, τό γένος Κούν τήν άνέ- 
πτυξεν ένώπιον τής φιλοσοφικής σχολής τού Πανεπι
στημίου τού Βερολίνου. Ό  τίτλος τής διατριβής είναι: 
« Ό  Γαλλικός Φιλελληνισμός κατά τό 1821». Ή δ η  
έξεδόθη περίληψις τής μελέτης άύτής, ή όποια θ ’ άπο- 
τελέση όγκώδη τόμον, έκδοθησόμενον κατ’ αύτάς. Ή  
συγγραφεύς παρατηρεί ότι τά πρώτα έτη τής Παλιν- 
ορθωσεως μόνον ή άρχαία 'Ελλάς ήτο γνωστή, υπό τήν 
έπίδρασιν ομως τού Βύρωνος καί τών γεγονότων τού 
Ελληνοτουρκικού πολέμου ήρχισε νά έκδηλοΰται ζω η 
ρόν ενδιαφέρον καί διά τήν νεωτέραν Ε λλάδα- Αί ά»α- 
τολικαί μελέται τού Λαμαρτίνου, αί αφηγήσεις τού πο
λέμου άπό τούς Ραφενέλ «αίΠ ουκεβίλ έφεραν είς τόν 
συρμόν τά παλικάρισ. Τ ό 1822 έξεδόθησαν αί Μεσση- 
νιακαϊ φδαί τού Καζιμίρ Δελαβίνι, τάς όποιας έπηκο- 
λούθησαν πολυάριθμα άλλα έργα καί στίχοι τού Βε- 
ρανζέ, τού Βινχύ και τού Ούγκώ. Ή  συγγραφεύς ανα
λύει κατόπιν τάς σχέσεις τού Φιλελληνισμού πρός τόν 
Ρωμαντισμόν.

Ή  έναίσιμος διατριβή τής κ. Νότεμβερυ κρίνεται 
ώ ς έξόχως ενδιαφέρουσα, Ιδίως όσον άφορφ τήν συγ
κριτικήν φιλολογίαν.
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Σημ. ΕΙδικαι βιβλιοκ ρισία  δημοσιεύοντα ι διά  τά  β ι
βλία, τω ν  οποίω ν δύο  αντίτυπα στέλλονται τ ις  τά  γραφεία  
μας- Τω ν άλλων άπλ&ς, αγγέλλεται ή ίχδοσις.

Με τό τεύχος τούτο εισέρχονται τά  «Παναθήναια» 
είς τό ενδέκατον έτος τής έκδόσεώς των.

Μέ τό σημερινόν τεύχος άρχίζομεν τήν μετάφρασιν 
τών «Μυθιστορικών Περιπετειών τού ’Ανδρονίκου 
Κομνηνού» τού Γάλλου βυζαντινολόγου κ. Καρόλου 
Ντήλ. Θ ά «λκύση γενικώς τό ένδιαφέρον τών ανα
γνωστών ό  παράδοξος αύτός χαρακτήρ.

Ό  Γίββων είς τήν Ιστορίαν του λέγει ότι είναι «είς 
τών ωραιότερων χαρακτήρων τού αίώνος εκείνου, ό 
δέ βίος αΰτοΰ καί ή  πολιτεία ήδύναντο νά δώσωσιν 
άφορμάς είς παραδοξότατον μυθιστόρημα. Ό  ’Ανδρό
νικος δέν είχε τάς δουλοπρεπείς χάριτας τού άμερί- 
μνου καί άπράγμονος βίου άλλά διέπρεπε διά τό αρρε
νωπόν αύτοΰ ύφος, τό πελώριον ανάστημα καί τούς 
Αθλητικούς μυώνας. Πολλάκις τό δείπνον αύτού σιτνί- 
στατο είς άρτον ξηρόν καί ύδωρ άκρατον».

Ό  δε Ευστάθιος ό  Ιεράρχης Θεσσαλονίκης, σύγχρο
νος τού ’Ανδρονίκου, αύστηρότερος αύτός, τόν ονομά
ζει «παντοδαπόν άνθρωπον καί παμποίκιλον. Ε ί δέ καί 
έν αύτφ δύο πίθους έστάναι τις φαίη, τόν μέν άγαθών 
πλήρη, κακών δέ τόν έτερον, ών άρυόμενος καί κατα- 
μιγνύων έκείνος Ιπεμέτρει τοίς ύπ’  αύτόν, τά πλείω 
δε γε μόνου τού τών κακών, αίνίξατο δν προσφυέστατα· 
ήν γάρ σύμμικτος καί πρός άκραιφνή χάριν ούκ άκρα
τος, ούδέ μήν εύκρατος».

Τό βραβεϊόν τού άβερωφείου διαγωνισμού τοοο 
φράγκα, Ιδόθη έξ ίσου είς τούς τέσσαρας συγγραφείς 
ΊωάννηνΠολέμην (Βασιληάς Ά»ήλιαγος)Μ ιλτ. ’Ιωσήφ  
(Φιλάρεσκος) Σπ. Νικολόπουλον (Σκλάβοι), Τ . Στα- 
θόπουλον ('Αμαρτίαι Γονέων).

Ή  Φιλοσοφική καί Κοινωνιολογική Βιβλιοθήκη  
Φέξη προχωρεί μέ βήματα γοργά είς τάς εκδόσεις 
της.Ή τον καιρός νά γενικευθούν, καί έλληνικά, τέτοια 
βιβλία. Ό  κ. Φέξης, άνθρωπος δράσεως εξαιρετικής, 
άνέλαβε τό έργον. Έ ξυπνος άρκετά ώστε νά μήν 
αύταπατάται είς τίποτε, έλεγε ότι ή μόνη του φροντίς 
είναι ή όλοεν τελειότερα έμφάνισις τής Βιβλιοθήκης 
αύτής. Παραπλεύρως, μέτόν ίδιον ζήλον καί τήν ιδίαν 
άγάπην, έργάζεται είς τήν Βιβλιοθήκην τών αρχαίων 
συγγραφέων.

’Αρχαιολογικά:
Αί άνασκαφαί τού κ. Άρβανιτοπούλου άπεκάλυψαν 

τήν Άκρόπολιν τών αρχαίων Γόννων καί Ιπ ’ αύτής 
ναόν τής Ά θη να ς. Ε ντός τού ναού εύρέθησαν 4°  ψη-

?ίσματα. ’Επίσης άγαλμάτια, πόρπαι, κοσμήματα άπό 
λεφαντόδοντον, αγγεία.
Α ί άνασκαφαί διακόπτονται έως ότου δοθή νέα πί- 

στωσις ΰπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Νέον σατυρικόν φύλλον ή «Σατυρική Έπιθεώρησις»  
έκ ι6 σελίδων. Μερικαί γελοιογραφίαι άρκετά Ιξυπναι. 
Ή  Διεύθυνσις υπόσχεται πολλά. Δέν είναι, λέγει, ή 
«Σατυρική ’Επιθεώρησις» τό φύλλον πού κρατείτε 
αύτήν τήν στιγμήν. Είναι άπλούστατα τό πρώτον 
φύλλον.

Περιμένομεν.

Ή  Βουλή διελύθη. Τάς 28 Νοεμβρίου Ικλογαί Νέας 
Διπλής ’Αναθεωρητικής Βουλής. Τάς δέ 8 Ίανουαρίον 
αρχίζουν αί Ιργασίαι της.

Έγράφη είς τήν «Πατρίδα» ότι ό  κ. Θεοτόκης είς 
βουλευτήν Κερκυραίον ό όποιος τόν ήρώτησε ποία 
θ ά  είναι ή  θεσις του κατά τάς μελλούσας Ικλογάς, 
είπε :

—  Δέν γνωρίζω άκόμη δν πρέπει νά πολιτευθώμεν.

Καί έπρόσθεσβ :
’ Α ς άφεθή εις τόν κ. Βένιζέλον ελεύθερον τό στά- 

διον διά νά ίδωμεν τί ύπέρ τού τόπου αύτού θ ά  κάμη. 
Θ ά ίδωμεν πώ ς θ ά  καλύψη τό Ιλλειμα τών 2$ εκατομ
μυρίων, τό  οποίον άφησε ή Έπανάστασις. Διότι ήμεϊς 
οί οποίοι κατηγορούμεθα ώς παλαιοί άνδρες, εΐχομεν 
τό ΐσοζύγιον έν τφ  προύπολογισμφ. Είμαι περίεργος 
νά ίδω αν οί νέοι άνδρες θ ά  προστρέξουν είς νέους 
φόρους, πρέπει όμως νά γνωρίζουν ότι ό  Ελληνικός 
λαός δέν δύναται νά βαστάξη άλλους φόρους.

Ό  κ. Ράλλης έτριβε τά μάτια του όταν έδιάβαζε 
τήν διάλυσιν τής Βουλής.

Ό  κ. Βενιζέλος θ ά  κόμη περιοδείαν είς τάς επαρ
χίας διά ν’ άναπτύξη τό πρόγραμμά του.

Τ ά  κόμματα έγράφη ότι θ ά  άπόσχουν άπό τ ά ; έκλο- 
γάς τής 28 Νοεμβρίου.

Τ ό ύπουργεΐον τών Ναυτικών διέταξε τήν αποστο
λήν δέκα αξιωματικών είς τό Πολυτεχνείο»· διά νά 
μάθουν τόν Μαρκόνιον.

Ό  Δ ’  Άνούντιο γράφει νέον έργον διά τήν «Γαλλι
κήν Κωμφδίαν».

Εύρέθη μεταξύ δικαστικών έγγραφων μία κατάθεσις 
μέ υπογραφήν W illm . Shaks. Φαίνεται ότι τό έγγρα
φον φωτίζει κάπως τήν ζωή»· τού Σαίξπηρ είς τό 
Λονδίνο»·.

Ή  κυρία Ελένη Ο. Ρουσοκόύλου, ή διευθύνουσα τό 
«Δελτίοντής’Εμπορικής ’Ακαδημίας» καί τό -Δελτίον 
τών Έλληνίδων» έτιμήθη μέ τό παράσημον τού Πα
ναγίου Τάφου.

Σκέψεις τού Ά νρύ  Μπέκ :
Τ ό κακόν τής ΐσότητος είναι ότι τήν θέλομεν μόνον 

δταν πρόκειται περί άνωτέρων μας.

—  Μού φαίνεται πώς είμ'αι πάντα νέος. - . .
— Ό λ ο ι  τό πιστεύουγ,ώς πού »·ά φθάσουν τά έξήντα...

—  Γιατί κλαίς, άγαπητή μου ;
—  Μήπως ξέρω κ’ έγώ ; Μιά γυναίκα πού κλαίει, 

κλαίει γιά όλα τά πράματα.

Π Ρ Ο Τ Ο Μ Η  Τ Ο Υ  Σ Ο Λ Ο Μ Ο Υ  ΕΝ Α Θ Η Ν Α Ι Σ

Τ{) πρωτοβουλίμ των « Παν.α,ίβέηναίων»
— άδείφ  τον Υπουργείου —

Έ κ  προηγουμένων εισφορών. . . . Δρ. 2,672.10

Τό άπαιτουμενον όλικόν ποσόν είναι 3,500 
περίπου. Υπολείπονται περί τάς 9°°· Καί τό 
ΰπενθυμίζομεν είς ολους. "Ολοι εζησαν καί ζοΰν 
μέ τούς στίχους του ιψνητοΰ τής Ιλευθερίας.

Αί είσφοραι στέλλονται είς τά γραφεία τών 
«Παναθηναίων», οδός Άριστοτέλους 35·
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Ή  φ ιλ ο σ ο φ ία  τ ο ν  Τ ο λ σ τό η  τού Ossip Lourie, μεχά- 
φρασις Γεωργίου 2 .  Βουχσινά. Ά βή να ι, έκδ. Γ..Φέξης, 
δραχμάς 3·

Ό  Ά & ε ίο μ ύ ς  τού Felix de Dantec, μεχάφρ. Άρίσχου  
Ιίαμπάνη. Ά βήναι, έκδ. Γ . Φέξης. δς. 4·

Γ ν ώ μ α ι  κ α ί Π ε ρ ικ ο π α ί, Φρειδερίκου Νίτββ κ ο ι ’ 
εκλογήν Έ ρ. Λιχχεμπερζέ, μεχάφρ- Ίοχίννου 2 - Ζερ
βού. Ά βήναι, έκδ. Γ- Φέξης, δρ. 3·

Ό  Α ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς ,  Έρνέσχου 'Ρενάν, μεχάφρ. Ή λ ία  
Οίκονομοποΰλου. Ά β ή να ι, εκδ. Γ . Φέξης, δρ- 3·

Π ε ρ ί  τ ή ς  Έ ν ό τ η τ ο ς  τ ω ν  Λ ο γ ικ ώ ν  Σ τ ο ιχ ε ίω ν ,  Π . 
Βράϊλα Ά ρμένη. Ά βή να ι, έκδ. Γ . Φέξης, δρ. 3-

Σ το ιχ ε ία  Θ ε ω ρ η τικ ή ν  κ α ι ϋ ρ α κ τ ι κ ή ς  Φ ιλ οσ οφ ία ς, 
II. Βράϊλα Άρμένη. Ά βή να ι, έκδ. Γ . Φέξης, δρ. 3·

Φ ιλ οσοφ ικ ά , θ -  Καΐρη, εκδοοις δευχέρα. Ά βήναι, 
έκδ. Γ . Φέξης, δρ- 2.

A t  γ υ χ ώ σ ε ι ς ,  μελέιαι Ιαχρικαί, κοινωνιολογικαί καί 
φιλοσοφικοί περί φρενοπαβειιδν Σίμωνος Άποσχολί· 
δου, ίαχροΟ. Ά β ή να ι, έκδ. Γ . Φέξης, δρ. 4·

Φ ιλ ο σ ο φ ία  τ ή ς  Τ έ χ νη ς  ε ν  ‘ Ε λ λ ά δ ι  χού H . Taiue, 
μετάφρ. Ά χιλ . Άγαβονίκου έπιβεωρηβεϊοα υπό Ίω . 
Ζερβού, Ά βή να ι, έκδ. Γ . Φέξης, δρ. 2.50.

Φιλοσοφία τ ή ς  Τ έ χ νη ς  ε ν  ’ίχαλίφ τού H . Taine, 
μεχάφρ. Ά χιλ . Άγαβονίκου έπιθεωρηβεΐσα ύπό Ί ω . 
Ζερβού. Ά βή να ι, έκδ. Γ . Φέξης, 8ρ. 2.50.

Γό Σ χ ο λ ε ΐο ν  τή ς  Γ ια σ ν ά ϊα ς  Π ο λ ιά ν α ς , Λέονχος 
Τολσχόη, μεχάφρ. Βλασίου I- 2κορδέλη. Ά βήναι, έκδ. 
Γ . Φέξης. δρ. 3-

Ψ νχολογικ δ. Π ,α ρ ά δοξα , Μ άξ Νορνχάου, μεχάφρ. Ν . 
Κουντουριώχου, Ά β ή να ι, έκδ. Γ . Φέξης, δρ. 3-

' Ι σ τ ο ρ ία  τ ή ς  Φ ρ α γ κ ο κ ρ α τ ία ς  ε ν  ‘ Ε λ λ ά δ ι 1 2 0 4 - 1 5 6 6  
Οΰΐλλιαμ Μϊλλερ, μεχάφρ. Σπ , Λάμπρου, τεύχος 15-ιά.  
Ά βή να ι, Ελληνική Εκδοτική Έχαιρία. Τυπογραφεΐον 
«Έσχία» Μάίσνερ καί Καργαδοΰρη, δραχ. 2.

Ό  Λ ό ρ δ ο ς  Β ύ ρ ω ν  I «  τ ή ς  ζ ω ή ς  κ α ί τ ω ν  έργων τ ο ν ,  
Μιλτ. Δασκαλάκη, Ά βή να ι, ιυπ. Μ. Σαλιβέρου, δρ. 3·

Φ ιλ ολογία , Έ κ η α ίδ ε ν σ ι ς ,  Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  Μ ό ρ φ ω α ις . 
(Τδ καβήκον τής Πολιτείας πρδς τό Πανεπιστήμιου καί 
ϊδίφ τήν φιλολογικήν σχολήν) Άβαναοίου X . Μπού- 
τουρα. Ά βή να ι τυπ. Σακελλαρίου δρ. I.

Τ ά  δ ν ό μ α τ α  τ ώ ν  μ η ν ώ ν  ¿ ν  τή  νεο ελ λ η ν ικ ή , Ά β α -  
νασίου X . Μποΰτουρα Δ. Φ. (Έ κ  τού αρχείου τού 
Προχείρου Νεοελληνικού Λεξικού) Ά βή να ι τυπ. Σ α 
κελλαρίου δρ. 2.

Ή  Α δελφ ή  Μ άρ& α , Σπυρίδωνος Παγανέλη, εκδοοις 
νέα. Ά βή να ι τυπογρ. έφημερίδος «Άβήναι»·

‘Ο  θ ε δ ς  έ ν  τ ή  φ ύ σ ε ι  Καμίλλου Φλαμμαρκόν, μετάφρ. 
Αικατερίνης I. Ζάρκου. Ά βήναι, έκδ. Γ . Φέξης, δρ 4·

¡ ’ Α π ό  τ ά ς  ά ν α κ ο ιν ώ οεις  π ρ ό ς  τ ά ς  έφ η μ ε ρ ίόος ],— cO  πό* 
·άος μ α ς βΧνοι ν ά  αώοιομεν τ ή ν  π α τρ ίδα . Έ π τα ίσ α μ ε ν  
κ α τ ά  τ ό  π α ρ ε λ θ ό ν , ά λ λ α  t o  μ έλλον ά φ ιε ρ ώ β ο μ ε ν  
ά π έ ρ  τ ο υ  κοινοί) ο υ μ φ έρ ο ν το ς . . . Έ ρ ο τ ή ο α τ ε  κ α ι τον  
κύριον  *Έ βλιν π ερ ί τ ο ύ τ ο ν . . . *Υπό *Η λ. Κ ουμ ετάκη 

«Ά^ναι»

ÍM --Í
f e  * *

Ü '  ’

Ti έ ζή τη ο «  χ£ ές ό  έλληνικός λ α ό ς  ά π ό  τ ό ν  Β ενιξέλον 
« Π α τ ρ ι ς *

Π ώ ς  τ ό  ά ρ μ α  τ ή ς  Π ο λ ιτ ε ία ς  ¿φ έ ρ ε τ ο  κ α τ ά  κ ρη μ νώ ν  
κ α ί π ώ ς  α ύ τ ό ς  τ ό  ου νεκ ρά τη οε  —  « Π α τ ρ ^


