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έχρι πρό δλίγων έτών άκόμη, εκτός των 
συντόμων έπί στερεών υλών, λίθου, μετάλ

λου κ.λ.π., αΰτογράφων τών αρχαίων, τά από 
τών άρχών ΐοΰ μέσου αίώνος καί Ιφεξής χρο
νολογούμενα χειρόγραφα επί περγαμηνής καί 
χάρτου ήσαν σχεδόν αϊ μόναι φιλολογικαί πηγαί. 
Κλιματολογικαι συνθήκαι καί Ιδιάζουσα ποιό- 
της τοΰ εδάφους έπεφύλαξαν είς την γην τών 
Φαραώ κυρίως τήν τιμήν τής άναστατώσεως τής 
φιλολογίας καί τών συναφών αυτή κλάδων διά 
τής κατά σωρείαν άνακαλΰψεως αρχαιότερων 
αδιογράφων, τών παπύρων λ Έ κ τοΰ στελέχους 
τοΰ δμωνύμου φυχοΰ, τό όποιον έξηφανίσθη 
μέν σήμερον έν Αίγύπτφ, σώζεται δμως άλλα- 
χοΰ, κοπτομένου είς λεπτάς ίνας τοποθετουμένας 
σταυροειδώς επ’  άλλήλων καί συμπιεζομένας, 
κατεσκευάζετο ή δρκούνιως καλαισθητική γρα
φική ΰλη τών άρχαιοτέρων. Τά ουτω κατασκευα- 
ζόμενα φύλλα, τών οποίων τό σύνηθες μέγιστον 
μέγεθος ήτο 4° : Ι(5 έκατοστών τοΰ μέτρου, 
άρχαιότερον συνεκολλώντο πρός ά'λληλα κατά 
μήκος καί έτυλίσσοντο έν εΐδει κυλίνδρου πρός 
άποτέλεσιν τοΰ βιβλίου, εύρέθησαν δέ μέγιστοι 
τοιοΰτοι πάπυροι, οιος ό τοΰ Harris, έχων 
έκτασιν 40 μέτρων. Βραδύτερον Ιπι τής 'Ρωμαϊ
κής εποχής ήρχισε νά διαμορφοΰται καί τό διά 
μικρών φύλλων σχήμα τοΰ νΰν βιβλίου. Συνή
θως δέ έγράφετο μόνον ή μία, ή κυρία πλευρά 
τοΰ παπύρου.

Ή  τύχη, ώς έν πολλοις ά’λλοις, ΰπήρξεν ή 
πρώτη άρχή τοΰ νΰν τελείως διοργανωθέντος 
νέου φιλολογικού κλάδου. Κατά τό έτος 177$ 
“Αραβες εΰρον είς τό Gizeh παρά τήν Μέμφιν

1 Έ κ  των έξω τής Αίγυπτον εΰρεθένιο>ν παπύρων 
Ιξέχουοιν οί άναοκαφέντες έν Ή ρακλείφ τής ’ Ιταλίας, 
περί τών όποιων θ ά  διαλάβωμεν προσεχώς.

θήκην εκ ξύλου συκομωρέας μετά Jo περίπου 
παπύρων. Καί οί μεν άλλοι κατεστράφησαν τότε 
υπό τών μή γνωριζόντων τήν σημασία^· των 
ευρειών, ώς άκριβώς συνέβη πρό Ιτών καί διά 
πολύτιμα τινα χειρόγραφα. Εις δμως έξ αίιτών 
έλήφθη τυχαίως υπό τίνος εμπόρου καί βαθμη
δόν περιήλθεν είς τήν κατοχήν τοΰ καρδιναλίου 
Στεφάνου Βοργία. Ούτος είναι δ πρώτος Ικδο- 
θείς πάπυρος κατά τό έτος 1789, ό δνομαζό- 
μενος έκ τοΰ τελευταίου κατόχου του Charta 
Borgiana, ευρισκόμενος δέ νΰν έν τφ μουσείφ 
τής Νεαπόλεως. ’Από τοΰ έτους 1815  καί έφεξής 
εύρέθησαν πάλιν σποραδικώς καί άλλοι πάπυ
ροι έν Μέμφει, Θήβαις, Πανοπόλει κλ.π., οί 
όποΤοι, δν καί δέν είχεν ακόμη κατανοηθή εντε
λώς ή σημασία των, μετεκομίσθησαν είς διαφό
ρους πόλεις τής Ευρώπης καί έξεδόθησαν. Ούτως 
είχον τά πράγματα, δτε κατά τό έτος 1877 Φελ- 
λάχοι έν Φαγιούμ άνεκάλυψαν μέγαν άριθμόν 
παπύρων, ο! οποίοι μετακομισθέντες είς Κάίρον 
ήγοράσθησαν κατά τό πλειστον υπό τών προ
ξένων Γερμανίας καί ’Αγγλίας, τινές δέ έστά- 
λησαν καί είς Βιέννην καί Παρισίους. Έ κ  τής 
μελέτης τούτων κατανοηθείσης τής σημασίας 
τών νέων ευρημάτων, διωργανώθησαν άνασκα- 
φαί πρός τόν σκοπόν τούτον, εσχάτως συστημα- 
τικώτερον ίδίρ υπό τών “Αγγλων ερευνητών 
Grenfell καί Hunt.

Ποικίλοι δέ είναι οί τρόποι τής διασώσεως 
τών παπύρων τούτων, οί όποιοι άναλόγως τών 
μερών είς τά όποια εύρέθησαν έχουσι άνάλογον 
σημασίαν καί διά τούς διαφόρους κλάδους τής 
φιλολογίας. Οΰτω μέρος τούτων διεσώθη έν 
τάφοις. Γνωστόν είναι τό άρχαιότατον καί εΧς 
τινα μέρη μέχρι σήμερον διασωθέν έθιμον τής 
παραθέσεως παρά νεκρόν άντικειμένων τοΰ 
καθημερινού βίου, προελθόν έκ τής δοξασίας,
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ότι 6 νεκρός κάμνει χρήσιν τούτων. Πλήν πολλών 
άλλων Αντικειμένων λοιπόν εκρίνετο καλόν νά 
παρατεθή Ινίοτε λογίφ ιινί νεκρφ και χειρό
γραφόν τι περιέχον προσφιλή είς αυτόν κατά 
τόν βίον συγγραφέα, προσέτι αί έπιστολαί αί 
άπευθυνθεϊσαι πρός αυτόν, ρητά προς σωτηρίαν 
τής ψυχής αυτού κ. ά. ’Άλλοι πάπυροι εΰρέθη- 
σαν είς έρείπια οί.κιών παλαιών πόλεων, οίον 
εν Φαγιούμ. Αί δύο αΰται πηγαι είναι κυρίως 
αί δώσασαι τούς εκτενεστέρους καί καλύτερον 
διατηρηθέντας παπύρους, τους έχοντας κυρίως 
σημασίαν διά τόν πλουτισμόν τών φιλολογικών 
πηγών ^τής άρχαίας καί μεταγενεστέρας περιό
δου δι’  άλλων έργων συγγραφέων, τά όποια 
δεν παρεδόάησαν είς ή μάς διά τών χειρογρά
φων. Διά τά άλλα σπουδαιότερα ζητήματα δμως 
όλίγα συνεισφέρουσιν οί ουτω ευρεθέντες πά
πυροι. Πλβίστοι έξ αύτών μάλιστα έχοντες 
γεγραμμένα §πι τής κυρίας πλευράς τού παπύ
ρου έργα εστερημένα φιλολογικής άξίας είναι 
χρησιμωτεροι διά τάς ενίοτε είς τήν όπισθίαν 
πλευράν τού παπύρου ΰπαρχούσας Ιδιωτικός 
σημειώσεις τών κατόχων των. Ό  μέγιστος άριθ- 
μός τών είς σύγχρονα δέματα άναφερομένων 
πάπυρων, οί οποίοι κυρίως εχουσι μεγάλην 
σημασίαν, εύρέθη άλλως καί ούχί εν καλή κατα- 
στάβει πάντοτε. Ουτω πλησίον τών αρχαίων 
πόλεων, είς τά μέρη δπου ερριπτον οί καθαρι- 
σταί τάς άκαθαρσίας, τάς καλουμένας κοπριάς, 
έσώθη μέγα πλήθος τοιούτων παπύρων περι- 
εχόντων υποδέσεις τού καθ’  ημέραν βίουΆλλοι 
πάπυροι άψηρέθησαν έξ άντικειμένων, τά όποια 
είχον περιτυλίξει δι’ αύτών οί τότε ζώντεςΆλλοι 
προέκυψαν έκ χαρτονίων χονδρών, τά όποια 
τότε κατεσκευάζοντο δι’  Ιπικολλήσεως έπ’  άλλή- 
λων άχρηστων φύλλων παπύρου, νΰν δέ άποχω- 
ριζομένων μετά προσοχής καί καθοριζόμενων, 
Τέλος^μέγα μέρος άνεκαλύφδη είς χιλιάδας μουμ- 
μιωδών κροκοδείλων, τούς όποιους κάτωθεν τού 
λινού ΰφάσματος περιέβαλλον διά κυλίνδρων 
παπύρου.

Δια τών ευρημάτων τούτων άπεκτησεν ή φιλο
λογία νέας πηγάς από τού 3ου π. X. μέχρι τού 
β “” «αί 7°“ μ. X. αίώνος. Καί δή κατά πρώτον 
επλουτισθί] ή παράδοσις διά νέων λογοτεχνικών 
ευρημάτων. ’ Εκτός πολυπληθών άποσπασμάτων 
διασωθεντων άλλως κλασσικών συγγραφέων, 
δπερ εξηγείται έκ τής χρησιμοποιήσεως αυτών 
διά σκοπούς διδακτικούς έν τφ σχολείφ (Ισώδη 
καί διδακτικόν τι βιβλίον), άπεκτήσαμεν άπο- 
σπάσματά τινα τραγικών, ίδίςτ τού Εύριπίδου, 
έξ_άπολεσθέντων δραμάτων, αποσπάσματα λυρι
κών, τών όποιων σπουδαιότερον τό περί τούς 
1300 στίχους περιλαμβάνον ποίημα τού Βακ- 
χυλίδου, αποσπάσματα τού Μενάνδρου, τούς 
μιμιαμβους τού Ήρώνδα, τούς λόγους ιού 'Υπε-

ρείδου καί τό πολυτιμότατον πάντων τών ευρε- 
θέντων, τήν ’Αθηναίων πολιτείαν, τού Άριστο- 
τέλους. ’Επίσης άποσπάσματα ποιημάτων καί 
μυθιστοριών τής 'Ρωμαϊκής εποχής έγνώσθησαν 
τό πρώτον εκ παπύρων, πολλά προσέτι εκ τών 
άπολεσθεντων έργων τής πρώτης χριστιανικής 
εποχής, ώς άπόσπασμα πληρέστερον τού ύπάρ- 
χονιος τού Ποιμένος τού Έρμά, άπόσπασμα 
τού κατά Πέτρον Εύαγγελίου καί τής κατά Πέ
τρον Αποκαλύψεως, λειτουργικά άποσπάσμτα 
κλπ, κλπ. ’Αλλά τό σπουδαιότερον είναι δτι άπε- 
κτηθη πλήδος εγγράφων δημοσίων (διοικήσεως, 
αστυνομίας, άπογραφών, φόρων κλπ.) καί ιδιω
τικών (ενοικίων, δανείων, διαθηκών, έπιστολαί 
κλπ.), διά τών οποίων άνεκινήθησαν πλειστα 
ζητήματα άφορώντα τήν θρησκείαν, διοίκησιν, 
χρονολογικά καί ιστορικά ζητήματα, ζητήματα 
πολιτισμού και Ιδιωτικού βίου, τοπογραφίας, 
δικαίου, νομισμάτων καί μέτρων κλπ., άτινα 
πάντα κατέστησαν νύν τήν περί ταΰτα άσχολίαν 
άπαραιτητον είς παντα φιλόλολον καί νομικόν. 
Μεγίστη  ̂δέ είναι ή ύπηρεσία, τήν οποίαν προσέ- 
φερον οί πάπυροι ίδίως είς τό ζήτημα τής ίστο- 
ρίας τής Ελληνικής γλώσσης. Καί άλλα μέν 
ζητηματα, άλλα καί ή έλλειψις ίκανών πηγών 
καταλλήλων ήμποδιζον άλλοτε τήν γλωσσικήν 
κατανόησιν δλων τών μετακλασσικών περιόδων 
και τήν ορθήν άντίληψιν τών διαφόρων ζητη
μάτων, Αι σποραδικαί επνγραφαί δεν Ιπήρκουν 
πρός τοΰτο  ̂τά δέ έν τοις συγγραφεύσιν άποκλί- 
νοντα τής ’Αττικής στοιχεία παρεξηγούντο. Διά 
τών Ικ τών παπύρων πολυπληθών ευρημάτων 
τών παρουσιαζόντων ήμϊν είκόνα καθαρωτέραν 
τής ζώσης γλώσσης πλειστα ζητήματα Ιπελύθη- 
σαν καί οίίτω ή περί τήν Ελληνικήν γλώσσαν 
καδόλου έρευνα προήχθη είς τήν νύν περιωπήν 
αυτής, ώστε νά.έπιτρέπη ήμΐν νά σκεπτώμεθα 
και περί ιστορικού λεξικού τής‘Ελληνικής γλώσ
σης, πράγμα άκατανόητον πρό ολίγων δεκαετη
ρίδων. Τούτο το γεγονός δικαιολογεί πως άρνη- 
τικώς τούς^παρ5 ήμϊν άντιταχθέντας είς τήν ιδέαν 
ταύτην, οίτινες άποδεικνύονται ουτω δτι δεν 
έφρόντισαν^νά παρακολουθήσωσι καί έπιπο- 
λαίως καν δλην τήν τεραστίαν ταύτην φιλολο
γικήν κίνησιν.

Ή  μεταχείρισις, άνάγνωσις, έκδοσις καί έρμη- 
νεία καί επιστημονική χρησιμοποίησις τών ευρη
μάτων τούτων έγιναν άντικείμενον εύρυτάτου 
κυκλου φιλολόγων. Τά πλειστα τούτων παρεδό- 
θη σαν είς ελεεινήν κατάστασιν, κατερρακωμένα, 
σκωληκόβρωτα, γέμοντα πάσης άκαθαρσίας. 
Ταϋτα μ*.τά μεγίστης έπιμελείας καδαριζόμενα 
νύν καί συγκολλώμενα τίθενται επί πινακίδων 
φρασσόμενων εΐτα άεροστεγώς δι" ύελίνης πλα- 
κος καί κατατάσσονται Ιν τοΐς κατά τόπους | 
μουσείοις. Σχεδόν μόνον τά τής λογοτεχνίας έργα

είναι γεγραμμένα εν τή κεφαλαιώδει γραφή, ήτις 
άντιπροσώπευε φαίνεται τότε τόν παρ’  ήμϊν 
τύπον. Τά λοιπά είναι διά τήν ταχύτητα γεγραμ
μένα μέ κλίσιν τών γραμμάτων καί σύνδεσιν 
αύτών πρός άλληλα, πλειστα είναι ίδιωτικαί ση
μειώσεις έχονσαι δυσδιάλυτους συνδέσεις γραμ
μάτων καί δυσερμηνεύτους συντμήσεις, ώστε 
Ιδιαίτερος οίονεί κλάδος τής Ελληνικής παλαι
ογραφίας έγινε ό περί τήν άνάγνωσιν τών 
παπύρων άναφερόμενος. Πλήθος νέων νομικών 
διατάξεων καί δρων άπασχολοϋσι σπουδαίους 
νομικούς. Πλειστα ζητήματα τής γλώσσης άπα- 
σχολοΰσι πολλούς φιλολόγους, ούτως ώστε και 
δγκώδης γραμματική τών παπύρων έγράφη υπό 
τού E . Meyser. Καί κέντρα μέν συλλογών 
παπυ'ρων άξιολογώτερα είναι κυρίως τρία, τό 
Βρεττανικόν μουσεΐον, τό μουσεΐον τού Βερο
λίνου καί ή συλλογή τού άρχιδουκός Rainer έν 
Βιέννη, άλλά κ«1 πλεϊσται αλλαι πόλεις έφιλοτι- 
μήδησαν προ πολλοΰ νά άποκτήσωσι συλλογήν 
τινα οίανδήποτε.

Διά τήν διασποράν δε ταύτην έπεκράιησε 
δυστυχώς τό σύστημα τής έκδόσεως τών παπύ
ρων κατά τάς πόλεις, δπου νΰν εύρίσκονται, 
έγκαταλειφθέντος τού άλλοτε δοθέντος παρα
δείγματος ύπό τών GrenfeH καί Hunt τών 
Ικδοσάντων δ μου πάντα τά εδρεθέντα έν Όξυ- 
ρύγχφ. Ουτω έν Γερμανία Ιξεδόθησαν οί πάπυ
ροι τού Βερολίνου υπό τής γενικής διοικήσεως 
τών μουσείων, οί τής Λιψίας υπό τού Mitteis 
και δπ’  άλλων οί τής Χαϊδελβέργης, Στρασβούρ
γου, Βρέμης καί τινες Ιξ ιδιωτικών συλλογών. 
’Εν ’Αγγλία, έξεδόθησαν πολλοί τού Βρεττανικού 
μουσείου δπό τόύ Kenyon και τής έν Ίρλαν-

δίςι συλλογής δπό τού Mahaffy, Ιν Αύστρίφ ο* 
τής Βιέννης δπό τού W essely καί oî τού Graz 
καί Innsbruck, Ιν Γαλλία οί τού Λούβρου δπό 
τού Brunet καί τού Reinach, έν Βελγίφ οί τών 
Βρυξελλών καί Leiden, έν Ελβετία οί τής Γε
νεύης δπό τού Nicole, έν Ίταλίφ οί τής Φλω
ρεντίας υπό τού Vitellc, οί εν ’Αμερική υπό 
τού Goospeeà, οί έν ‘Ρωσσίφ ύπό τού Zereteli 
κ. ά. Διά νά μή είναι δέ διεσκορπισμέναι είς 
πολλά μέρη αί σχετικαί πρός αύτυυς Ιργασίαι, 
ώς μέχρι πρό τίνος Ιγίνετο, ίδρύθησαν καί δύο 
είδικά περιοδικά, τό μέν διά τάς παλαιογραφι- 
κάςκαί λοιπάς προκαταρκτικός Ιργασίας μάλλον 
δπό τήν διεύθυνσιν τού C. W essely (Studie 
zur Palaeograpbie und Papyruskunde), τό 
δ’  Ιτερον μάλλον διά τάς άλλας φιλολογικός 
Ιργασίας !π’  αυτών δπό την διεύθυνσιν τού εν 
Αιψία διακεκριμένου παπυρολόγου U. Wilcken 
(Archiv für Papyrusforscliung).

Ή 'Ελλάς έν δλη ταύττ| τή κινήσει είναι δλως 
αμέτοχος. Καί δμως πόσα ήδύναντο νά κατορ- 
θώσωσιν οί Ιν Αίγύπτψ δμογενεις, αν έξηγεί- 
ρετο καταλλήλως τό ενδιαφέρον αυτών, πόσα 
θά κατώρθούν οί κατ’  Ιξοχήν συναλλασσόμενοι 
πρός τούς Ά ρ α β α ς  "Ελληνες έμποροιΐ Διατί 
δεν κατωρθιόθη τούτο μέχρι ιούδε, δς έρωτη- 
θώσιν οί μεγάλοι ήμών φιλόλογοι. Έχομεν ήμεΐς 
εδτυχώς τούς υπέρ τής γλώσσης άγώνας Ιδώ, οί 
όποιοι δίδουν ύλην ανεξάντλητον είς διαρκή 
λίμαν ώστε νά μή μένη καιρός διά τοιαύτα 
Ιπουσιώδη πράγματα. Ούτε τά άποτελέσματα 
καν τής μεγάλης ταύτης κινήσεως επιτρέπεται 
νά έχωμεν έν φιλολογικφ βοηθήμαιι. Τί τά 
θέλομεν ήμεϊς τοιαύτα «αντεθνικά» πράγματα I

A . X .  Μ Π Ο Υ Τ Ο Υ Ρ Α Σ

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Πρό τινων ετών τά «Παναθήναια» είχον δη
μοσιεύσει μελέτην μας περ) τών ’Ελληνικήν 

ταχυδρομείων πρό τής εισαγωγής τών γραμμα
τοσήμων (182 9 - 1861). Ή  μελέτη αύτη ήρχιζε 
μέ τόν Καπσδίστριαν. ’Αλλά καί πρό τού Καπο- 
δίστρια έσχομεν ταχυδρο|ΐεϊα. Χωρίς ν’ άνατρέξη 
είς τήν άρχαιότητα καί τόν «ταχύν δρόμον» 
(cursus pubHcus) τών Βυζαντινών, δύναταί τις 
νά μνημονεύση τούς μενζιλ-χανέδες τών Τούρ
κων καί τάς προσπάθειας τών Βενετών προ
βλεπτών δπως έγκαθιδρύσωσι τακτικήν ταχυ
δρομικήν υπηρεσίαν έν Πελοποννήσψ κατά τήν 
βραχεϊαν κατοχήν ήτις όλίγον Ιπέζησε τών νικών 
τού Μοροζίνη. Περί τών προσπαθειών τούτων 
δς σημειοΐ ό Ράνκε ευρον Ισχάτως πληροφο-

ρίας είς τά βενετικά αρχεία, ας ίσως προσεχώς 
δημοσιεύσω.

Σήμερον ήθελον νά γνωρίσω είς τούς άνα- 
γνώστας έγγραφον άναφερόμενον είς άλλην 
περίοδον έλάχιστα γνωστήν. Οί "Αγγλοι πρίν 
άναλάβωσι έπισήμως άπό τών χειρών τής Εύρώ- 
πης τήν προστασίαν τών Ίονίων νήσων, .είχον 
καταλάβη διά τής σπάθης τάς νοτιωτέρους τών 
νήσων τούτων, περιορίσαντες σύν τφ χρόνφ τό 
κράτος τού Ναπολέοντος είς μόνην τήν Κέρκυ
ραν καί τούς Παξούς.

Έ ν  Ζακύνθφ ή προσωρινή κατοχή Ιξέδωκε 
κατά τά έτη 18 12 καί ι·8 ΐ 3 διαφόρους νόμους 
ή διατάγματα αφορώντα είς τήν·δημοσίαν οικο
νομίαν καί ους έλαβε τήν καλοσύνην νά μοί
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άνακοινώση δ  διαπρεπής Ιστοριοδίφης καί συν
εργάτης τών «Παναθηναίων» η . Σπ. δέ Βιάζης.

‘Ο τίτλος δυνάμει τού οποίου νομοθετούσα 
οί «Μαγιόρος Γενεράλ» Γεώργιος Αίρ (ι8ιζ) 
καί «Τενέντες» I. Κάμπελ ( 1813) είναι ολίγον 
άόριστος. *0 μεν «ύτοκαλεΐται «διοικητής των 
δυνάμεων της ξηράς τής Α. Μ. Βασιλέως τής 
Μεγάλης Βρεττανίας είς τάζ ’Icovtxàç έλευθβρω- 
μ έ ν α ς  ν ή σ ο υ ς »  0  5’ Ιτερος «Πολιτικός’Απόστο
λος τής Αυτού Μεγαλειότητος». Τό τυπογρα- 
φεΐον ένθα εκτοπουνταί τά εν λόγφ έγγραφα, 
ών τινα φέρουσι τό άγχλικόν στέμμα καί την 
επιγραφήν dieu et mon droit, καλούνται πότε 
pubblica stamperia delle isole ionie liberate 
καί πότε delle isole ionie άπλώς. ’Αλλά ώς 
παρετήρουν προ στιγμής Sèv λέγεται τίνι δικαιώ- 
ματι άκριβώς οί "Αγγλοι νομοθετούσι εις «τάς 
έλευθερωμένας Ίωνικάς νήσους*.

'Οπωσδήποτε μεταξύ των διαταγμάτων τού
των εύρίσκονχαν δύο άφορώντα, εις τά ταχυ
δρομεία. Τό πρώτον χρονολογούμενον άπό τής 
ι Σεπτεμβρίου t 8 i 3 είναι συντεταγμένου ΐτα- 
λιστί. Τό δεύτερον πολύ πληρέστερον Ιξεδόθη 
καί ιταλιστί καί ελληνιστί. ’Επειδή δέ είναι τό 
πρώτον ταχυδρομικόν πλήρες δπωσούν νομοθέ- 
τημα τό γραμμένον εΐς την νεωτέραν ελληνικήν, 
θά κριθή υπό πάντων ευτύχημα δτι περιεσώθη 
καί δύναται ν’ άναδημοσιευθή.

Α. Μ. Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Η 2
καθηγητής τού ’EîWueov ΠανβΛκϊτημίον

’Ιδού πιστόν αυτού αντίγραφων :

ΟΦΦΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΟΣΤΑΣ

Ζάκυνθος τή α'. Δεκεμβρίου μοηγ'.

’Επειδή δ  Έξοχώτατος Τενέντες Στρατηγός 
I. Κάμπελ Πολιτικός ’Απόστολος τής αύτού 
Μεγαλειότητος έχει μεγάλην επιθυμίαν διά νά 
άποκαταστήση βεβαίαν καί κανονικήν την άντα- 
πόκρισιν μεταξύ τών Ιωνικών Νήσων, καθώς 
ακόμη καί τού Μωρέος, καί διά νά εύκολύνη 
τήν προχώρησιν τούτου τού συστήματος τής 
Πόστας, εύηρεστήθη νά διορίση τήν διακήρυξιν 
τών ακολούθων προσθέτων καί μετασχηματί- 
σεων περί τού κανονισμού, οπού ήδη εκαμεν ή 
’ Εξοχότης του κατά τήν πρώττ|ν Σεπτεμβρίου 
προαπελθόντος.

σ’ , τον
Εΐς τήν πρώτην καί εΐς τήν τρίτην εβδομάδα 

έκαστου μηνός θέλει στέλνονται, εάν é καιρός 
ήθελε τό συγχωρή με Βάρκαις κανονιέραις, ή με 
άλλαις άσφαλεΐς εύκαιρίαις όποΰ ήθελε τύχουν, 
Βαλίγγιαι με Γράμματα χωριστοί εις Κεφαλλη
νίαν, εΐς ’Ιθάκην, καί Αγίαν Μαύραν. Εΐς τάς 
ιε'. Ικάστου μηνός, εάν δμοίως ήθελε τό συγ-

χωρή δ καιρός, θέλει στέλλεται με τόν αύτόν 
τρόπον ώς άνω, μία Βαλίγγια εΐς τήν Πάτραν, ί 
ή έποία θέλει περιέχει ολας τάς γραφάς τοδ j 
Μωρέος. ?

β". ρον

Ό ταν ή Βαλίγγια διά Κεφαλληνίαν καί διά 
Πάτραν στέλλεται μέ Βάρκαις Κανονιέραις, κατά 
τό πρώτον Κεφάλαιον, αύταί δεν πρέπει νά ν 
στέκωνται είς τούς δνω εΐρη μένους τόπους περισ· Τ 
σότερον άπό μη'. ώρας, καί τελειώνοντας ή αυτή 
διορία πρέπει νά λαμβάνωσι τήν Βαλίγγιαν καί1 
νά μισεύωσιν άμέσως διά τήν Ζάκυνθον, Ιάν ό 
καιρός δέν ήθελεν ήναι έναντίος. "Οταν ή Βα· 
λίγγια τής ’Ιθάκης καί τής Αγίας Μαύρας στέλ- 
λεται ομοίως μέ Βάρκαν Κανονιέραν, κατά τό 
πρώτον Κεφάλαιον, αυτή δέν πρέπει νά σταθή 
εΐς ’Ιθάκην περισσότερον άπό δύο ώρας μόνον 
διά νά παραδίδη τήν Βαλίγγιαν τού αύτού τό
που, καί νά περιλαμβάνη ¿κείνην τής 'Αγίας 
Μαύρας, καί έπειτα νά εξακολουθή αμέσως τό 
ταξείδιόν της διά Αγίαν Μαύραν, ένθα ήμπορεΤ 
νά σταθή κδ'. μόνον ώρας, καί εΐς τόν γυρισμόν 
της θέλει πηγαίνει πάλιν εΐς ’ Ιθάκην διά νά 
παραδίδη τήν Βαλίγγιαν τής Αγίας Μαύρας, 
καί νά περιλαμβάνη, εκείνην, διά Ζάκυνθον, καί 
τότε ή μπορεί εκεΐ νά οταθή δώδεκα ώρας μόνον.

γ'. τον

At αύταί Βάρκαις Κανονιέραις ή μπορούν νά 
περιλαμβάνουν ακόμη Κασσέτας, καί άλλα πράγ
ματα μικρού όγγου καί βάρους, τά όποια θέλει 
πληρόνουσι τό δόσιμον εις τήν Πόσταν ώς 
κάτωθεν.

S'. τον
Αί γραφαί τών μερικών προερχόμεναι άπό 

κάθε μέρος διά έδώ, καθώς καί εκείνα ι όποΰ 
στέλλονται γενικώς διά κάθε μέρος έξω άπό 
τάς Ίωνικάς Νήσους θέλει πληρόνουσι κατά 
τήν άκόλουθον Ταρίφαν, Ιξαιρουμένων μόνον 
εκείνων, όπού περιλαμβάνει τό άκόλουθον Κε- 
φάλαιον.

Διά κάθε Γραφήν μονήν........... παράδες ιβ'.
Διά κάθε δμοιαν διπλήν............... » ιη'.
Διά κάθε πλήκον όποΰ νά  μήν είναι

περισσότερον άπό μίαν όγγιάν . . .  » κδ'.
Διά κάθε όμοιον όπου νά είναι περισσό

τερον από μίαν όγγιάν, δμως νά μήν
άπερβαίνη τάς δ ύ ο ......................  » λ'.

Ά π ό  τάς δύο όγγίας εως είς τάς τρεΤς. . » λς'.
Καί ούτω βαθμηδόν θέλει αυξάνει ή πληρωμή τους 
άπό ς '. πυράδες τήν όγγιάν.

ΐ'. τον
Αί γραφαί τών μερικών προερχόμεναι κατ’ 

ευθείαν άπό τόν Μωρέαν καί Ρούμελην, ή άπό
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άλλα μέρη διά μέσου Μωρέος καί Ρού;ΐελης εΐς 
ταύτας τάς Νήσους, καθώς ακόμη καί έκεΐναι αί 
Γραφαί οπού άπό τάς Νήσους στέλλονται είς 
τόν Μωρέαν καί Ρούμελην θέλει πληρόνουσιν 
άπό εδώ καί είς τό Ιξής κατά τήν άκόλουθον 
Ταρίφαν.
Διά κάθε μίαν Γραφήν μ ονή ν .......................πασάδες θ'-
Διά κάθε μίαν όμοιαν διπ λή ν........ » ς'.
Διά κάθε πλήκον όπού νά μήν είναι

περισσότερον άπό μίαν όγγιάν . . .  » ν'.
Διά κάθε δμοιον όπου νά είναι περισσό

τερον άπό μίαν όγγιάν, δμω ς νά μήν ·
ύπερβαίνη τάς δύω..................  » ι.

Ά π ό τάς δύο έως είς τάς τρεις . . . .  » ιβ'.Ανίν ννυ , %
Καί ούτω βαθμηδόν θέλει αυξάνει ή πληρωμή άπό 
δύω καράδες τήν όγγιάν-

ς'. τον
Αί Γραφαί τών μερικών όποΰ στέλλονται άπό 

τήν μίαν εις τήν άλλην Νήσον θέλει πληρό- 
νουσιν άπ’ εδώ καί είς τό έξης μόνον είς τήν 
περιλαβήν τους κατά τήν άκόλουθον Ταρίφαν, 
έχοντες τήν άδειαν οί στέλλοντες νά τάςκάμνω- 
σιν έλευθέρας κατά τήν αρέσκειάν τους είς τήν 
παράδοσιν, καί εΐς τούτην τήν υστέραν περί- 
στασιν θέλει είναι έλεύθεραι άπό τό δόσιμον 
τής Πόστας εΐς τήν περιλαβήν τους, καί θέλει 
είναι σημειωμένοι έπάνω&εν ούτω (Φράνκο).

Διά κάθε Γραφήν μ ονή ν................................... «αράδες γ'.
Διά κ άθε όμοιαν δ ιπ λ ή ν ...................................... » δ'.
Διά κάθε πλήκον όποΰ νά μήν είναι περισ

σότερον άπό μίαν δζγίαν παράδες . . .  » ε'·
Διά κάθε δμοιον δπού νά είναι περισσότε

ρον άπό μίαν όζγίαν, καί νά μήν ΰπερ-
βαίνο τά δ ύ ω   » ς'·

Ά π ό  τάς δύω εως είς τάς τ ρ ε ις ...................  >■ V-
Κ αί ούτω βαθμηδόν θέλει αυξάνει ή  πληρωμή άπό 
ένα παράν τήν κάθε όγγίαν.

ξ'. μον
Αΐ γραφαί όποΰ άποβλέπουσιν εΐς τήν δού- 

λευσιν τής Α. Β. Μ. ή εΐς εκείνην τής Αιοική- 
σεως τών Ιωνικών Νήσων, προερχόμεναι γενι
κώς άπό κάθε μέρος έξω άπό τάς Ίωνικάς 
Νήσους, θέλει πληρόνουσι ε'. παράδες διά κάθε 
μίαν, ξεκαθαρίζοντας, ότι αύταί αί ϊδιαι Γραφαί 
προερχόμεναι άπό τόν Μιορέαν καί Ρούμελην ή 
σταλμέναι διά Μωρέαν καί Ρούμελην κατά τό 
πέμπτον κεφάλαιον, θέλει είναι έλεύθεραι άπό 
τό δόσιμον τής Πόστας καθώς είναι Ικειναι ώς 
δνω τών ’Ιωνικών Νήσων.

η', ον
Α ί’ Εφημερίδες όποΰ έρχονται καί στέλλονται 

γενικώς εΐς κάθε μέρος θέλει είναι έλεύθεραι 
άπό τό δόσιμον τής Πόστας, δταν είναι αύταί 
μόνον περικλεισμέναι εΐς τρόπον όπού νά μή 
φαίνωνται, δτι περιλαμβάνουσιν άλλα γράμ
ματα, ή κάνένα άλλο έγγραφον χαρτί, δταν δμως

μαζή μέ αύταίς είναι καί άλλο τι έγγραφον χαρτί 
περικλεισμένον, εκτός τής έπανωγραφής, τότε 
δλον τό πλήκον θέλει πληρόνει κατά τήν δνω 
είρημένην ταρίφαν τών μερικών γραφών.

θ·'. τον
Ή  Κασσέταις ή άλλα πράγματα κάθε είδους 

δημόσια ή μερικά όπού μετάφέρνουσι τά Πα
κέτα τής Μάλτας καί Σικελίας, θέλει ζυγιάζονται 
καί πληρόνουσι ξεχωριστά τό άκόλουθον δόσι
μον τής Πόστας, ξεκαθαρίζοντας, ότι ό'ταν αυτά 
είναι ένός βάρους καί δγγου μεγάλου, ήμποροΰν 
νά μήν είναι δεκτά είς τά Πακέτα.

Τό δόσιμον τής Πόστας Ιπάνω εΐς ταΐς κασ- 
σέταις καί άλλα ώς δνω θέλει είναι τό άκόλουθον.

γςόσΐΛ
Τό βάρος Ιως λίτρας πέντε θέλει πληρόνει — κ.
τό βάρος λυτρών ι'  α'· —
δμοων λυτρών κ'  α'- κ'.
δμοιον λυτρών λ'  β'. —
δμοιον λυτρών ν'  βλ κ\
δμοιον λυτρών σε'  θ’. —
δμοιον λυτρών ρ'  β',· κ'.
δμοιον λυτρών ρν'. . ;   η . —
δμοιον λυτρών σ'  ι - —
δμοιον λυτρών σν’...................................... ια'. κ'.
δμοιον λυτρών τ'  ιγ'- —
δμοιον λυτρών τν' ιδ'· —
δμοιον λυτρών..υ'.........................................ιϊ · —
δμοιον λυτρών φ'................:  νζ· *'·

ι .  τον

'Η  Κασσέταις, ή άλλα πράγματα τών μερι
κών όποΰ φέρουσιν αί Βάρκαι Κανονιέραις όποΰ 
είναι διορισμένοι διά τάς Νήσους καί διά Π ά 
τραν, κατά τό κεφάλαιον δεύτερον, θέλει ζυγιά
ζονται καί πληρόνουσι ξεχωριστά τό άκόλουθον 
δόσιμον τής Πόστας. γςόβια
τό βάρος ε'. λυτρών θέλει πληρόνει . . .  —  ι'.
δμοιον λυτρών...ι'..................................... — ιε’.
δμοιον λυτρών κ ..................................................  —  κε'.
δμοιον λυτρών λ ' . ...........................  —  λε'.
δμοιον λυτρών μ'. . .  ................................  ά -  ελ
δμοιον λυτρών ν'................................................... α '. ι'.
δμοιον λυτρών ξ ' ................................................ Λ - ιε'.
Κ αί ο ν ι ω  βαθμηδόν θέλει, αυξάνει ή πληρωμή άπό 
παράδες ε'- είς κάθε ι'. λύτρας.

ια ■ τον
Είναι κατά πάντα Ιμποδισμένον είς κάθε 

Καπετάνιον καραβιού καί εΐς κάθε καραβοκύρην 
γενικώς, καθώς ακόμη είς κάθε ταξειδιώτην 
άδιαφόρως, νά φέρη γραφάς άπό τήν μίαν είς 
τήν άλλην Νήσον, ή άπό τάς Νήσους εΐς τόν 
Μωρέαν καί Ρούμελην, χωρίς αύταί νά είναι 
σημειωμένα», προτήτερα με · τήν σφραγίδα τής 
Πόστας, άκόμη προστάζεται ρητώς κάθε ΰπο-
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κείμενον oft ον ήθελεν έλθη άπό Μωρέαν ή Ρού- 
μελην V« Ιγχειρίζη Αμέσως μετά το φθάσιμόν 
ton είς τό κάθε δφφίκιον τής Πόστας κάθε 
Γραφήν όπου ήθελε φέρη μ«ζή τον.

ιβ". ρ ορ

θέλει πληρόνει τάλλαρα τέασαρα διά κάθε μίαν 
γραφήν όηον ήθελεν έχη κρυμένην. τό ήμισυ 
των όποιων θέλει δίδεια» ε?ς εκείνον δποΰ ήθε- 
λκν εύρη τόν παραβάτην, καί τό άλλο ήμισυ εις 
ώφέλειαν τής Πόστας.

Τό παρόν βάνεται είς πρδξιν άπό την πρώ- 
την τοΰ έρχομένου Τανοναρίου ρωιδ '.

Κ αι’  επιταγήν τής Α . Ε. 

4. ΖΕΡΒΟΣ
"Ειροβοί τ ή ; Γενικής Πόστας

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑ ΥΤΟ  ΜΟΥ

, Κάθε όποκείμεν,,ν, χ(1)ρ!? κ*μ|ιί)ΐν |ξΜίίΒοιν 
οπου ήθελε παρεβη τό ένδέκατον κεφάλαιον,

( Ζ Ω Η  Κ Α Ι  Τ Ε Χ Ν Η )

» Σεπτεμβρίου
y» έ χορταίνεις to θυμό τ’ οΰρανού. ’Αστραπές, 

βροντές, όστροπελέκια, νεροποντή, άνέμοι— 
φανέρωμα δλα μιδς μεγάλης θεϊκής ψυχής. Κατν 
σοΰ λέει μέσα σου : «'Ωραίος είναι ό μεγάλος 
θυμός, πιο ώμορφος ακόμα κι’  άπ’  την πιό 
άμορφη καλοσύνη». Καί ή ψυχή σου γεμίζει 
άπ’  τό μεγαλείο ton· ή καρδιά σου γοργοκτυ- 
πάει με τό ρυθμό του· ιό πνεύμα σου άνοιγε* 
ται στό μεγάλο θαύμα τής δημιουργίας του. 
Γιατί ό θυμός είναι ό μεγάλος δημιουργός, αόιός 
μοηάχα, με to νά είναι 0 μεγάλος καταλυτής 
κι’  ο  μεγάλος πλάστης.

Έ δώ  ψηλά μονάχα, «τήν ελεύθερη έρημιά, 
σομ πρωτοφανεριόθΐ|κε ή δύναμη κ’ ή άρετή 
του. Κάτω οχί] χώρα δλα μικρό και τιποτένια. 
Καί τ’ ούρανού ό θυμός άκόμα, παίρνει χΓαύτός 
κάτι τι άπ’ τους μικρούς, τούς μάταιους καί τους 
Ανώφελους θυμού; τών Ανθρώπων-. Ή  αστραπή, 
πού φιοτίζει δι α στενό, λερωμένο σοκάκι, θαρ
ρείς πώς Ανάβει τό μεγάλο της πυροτέχνημα, 
για νά φώτιση ιό  σακάτη, πού βιάζεται κυνη
γημένος άπ’ τή μπόρα, νά χωθή στο ταπεινό 
το>' καλύβι. Ό  μανιωμένος βορρηας παλεύει μέ 
τόν πάφιλα μιδς κουρελιασμένης στέγης. Ή  
βροχή, καταρράχτης ούράνιος, ξεπλένει ταπεινά 
τά σκουπίδια τοΰ δρόμου. ΚΓ 6 κεραυνός τοΰ 
Διός, άπολυμένος άπό τά χέρια τον Έρίγδου- 
που, γκρεμίζει ντροπιασμένος έναν ελεεινό κα
πνοδόχο.

Ξέχασε. ξέχασέ τη τή χωρά.
Έ δώ  οί βράχοι κ’ οί σπηλιές αντιλαλούν 

τώρα τί] μεγάλη φοβέρα τής βροντής, Μέσα στό 
φ ώ ; τής άστραπής γίγαντες ξυπνάνε κι’  άντα- 
ρηάζονται.Ελεύθεροι οί άνεμοι ροβολοΰν απ’ τις 
ψηλές κορφές, καβαλαρέοι φτεροπόδαροι, μέ 
βούκινα, μέ ντέφια, μέ σφυρίχτρες καί μέ φλάμ
πουρα. Τάστροπελέκι« σημαδεύουν τις περήφα

* «Παναθήναια* άπό τής 1 5  Σεπτεμβρίου.

νες κορφές, πύρινα, φίδια απολυμένα στο πηχτό 
σκοτάδι τοίιρανοΰ. Βουνά καί κάμποι καί πλα
γιές και λόγγοι ανατριχιάζουν άπ’  τό άγριο τό 
άγκάλιασμα, άπ’  τά φιλιά τά μανιωμένα, άπό 
τόν έρωτα τόν άγριο, τό δυνατό καί τό γόνιμο· 
Δεν τό κατάλαβες λοιπόν; Ή  παρθένα σπαρά
ζει τώρα άπ’ τήν άγάπη, στό κρεβάτι τό νυ
φικό. Τής Γης ή μήτρα δέχεται τήν εύλογία 
τούρανού, μέσα στό μεγάλο πανηγύρι. Δεν τό 
κατάλαβες λοιπόν; Έχεις δίκιο· Δέν είδες ποτέ 
σου μές στή χώρα τέτοιον έρωτα, τέτοιο θυμό 
καί τέτοιο γάμο.

Σήκωσε τώρα ψηλά τά χέρια σου κατά τήν 
αστραπή, οήκιοσέ ία  και προσευχήσου : «Δώσε 
μου, ώ Φύσις, νά γνωρίσω τόύς μεγάλους θυμούς 
και τις μεγάλες αγάπες. Καί κάνε τήν ψυχή μου 
εναν ουρανό. Καί δός του σύννεφα, βροντές, 
άστροπελέκια. Καί κάνε τήν ψυχή μου μια γη, 
Απλωμένη ερωτικά άποκάτω του. Καί δός της 
μια μήτρα πυρή καί γόνιμη. Κάνε τη ζωή 
μου όλάκερη, μιαν άτέλειωτη νύχτα γάμου σάν 
αυτή.. .* Σήκωσε ψηλά τά χέρια σου κατά τήν 
αστραπή, σήκωσε τα καί προσευχήσου.

4 Σεπτεμβρίου

Σ ’ έφερε ό δρόμος σου στό ερημικό κοιμη- 
τήρι. Τά κυπαρίσσια, λουσμένα άπ’  τή νυχτιά
τικη βροχή, γυρεύουνε νά φανούνε κΓ αυτά 
χαρωπά καί πρόσχαρα στό πρωινό φως τού 
"11 λιου. Μύ ό  πόνος τους είναι βαθύς, τό χρώμα 
τους σκοταδερό καί πένθιμο, κΓ δσο θέλουν νά 
φανούνε πιό χαρούμενα, φαίνονται πιό λυπη
μένα. Ή  θλίψη τους λουσμένη και στολισμένη, 
είναι πιό πικρή άκόμα.

Α π άνω  στους λιγοστούς σταυρούς δ "Ηλιος 
πού στέγνωσε κάποια ξεχασμένα δάκρυα, παλεύει 
νά σβύση τώρα τις δροσοστολίδες τής βροχής. 
0 ά  τις σβύση κΓ αύτές. Μή φοβάσαι!

«Ευτυχισμένοι ν ε κ ρ ο ί ε ί π ε ς  μέσα σου. 
"Ολους Ινας ταπεινός σταυρός σάς σημαδεύει.
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’Αδερφικά κοιμόσαστε πλάϊ-πλάϊ. Δέ σάς χωρί
ζουν μάρμαρα, πλου'τη, κομποφανΐες, στεφάνια. 
ΚΓ ό διαβάτης έχει μια θλίψη καί μια ψυχοπό
νια γιά δλους σας. Κανένας τάφος δέν τοΰ καυ
χιέται. Κάνένας νεκρός δέν τοΰ λέει: «Έ γώ  είμαι 
ό πλούσιος, έγώ ό δυνατός, εγώ ό τίμιος εγώ ό ' 
δοξασμένος, εγώ ο μεγάλος». Καί κάνένας πάλι 
δέν κρύβει τό παράπονό του κάτω άπ’  τό τα
πεινό χορτάρι τού τάφου του, βρισμένος άπ’ τήν 
περηφάνεια τού γείτονα του. Ευτυχισμένοι νε
κροί!»— είπες μέσα σου.

Τά πιό πρόσχαρα λουλούδια στεφανόνουν 
εναν έρημο σταυρό. Κανένας δέν τα φύτεψε. 
"Ομως βγήκανε μοναχά τους, ντυθήκανε τά 
ώμορφότερά τους χρώματα καί πλέξανε ένα 
μοσχοβολισμένο στεφάνι γύρω άπ’  τόν έρημο 
σταυρό. Άποκάτω του κοιμάται ή ώμορφη γυ
ναίκα, πού πέθανε άτιμη. Οί άνθρωποι τή μπο- 
μπέψανε ώς τόν τάφο της. Τά λουλούδια τή 
δοξάζουν. Καί κοιμάται περήφανη.

Καί λες πάλι μοναχός σου: — «Ευτυχισμένοι 
νεκροί! Οι άρετές σας, οί δόξες σας, ή δύναμή 
σας κ’  οί άμαρτίες σας δέν εΐναι χαραγμένα 
άπάνω στό σκληρό μάρμαρο. Τά δνόματά σας 
δέν είναι γραμμένα μέσα στά βιβλία, πιό σκληρά 
καί πιό αιώνια κΓ άπ’  αυτό τό μάρμαρο. Οί 
παγίδες τής φήμης ήτανε στημένες μακρυά άπ’τή 
ζωή σας. Ή  Ιστορία δέν πέρασε ποτέ άπ’  τό 
χωριό σας. Κοιμηθήτε ήσυχοι!»

Πήγαινε τώρα στό χωριό καί πές τους: «Είδα 
στό κοιμητήρι σας έναν δυνατό, έναν πλούσιο, 
έναν ψωμοζήτη καί μίαν άτιμη γυναίκα». Θά 
σέ πάρουνε γιά τρελλό. Τό ξέρουν καλά πώς 
δέκα χρόνια ύστερα άπ’  τό θάνατό τους, ούτε 
ένας μαύρος σταυρός δέ θά ξεχώρίζη τόν έναν 
άπ’  τόν άλλον. Παλεύουν ωστόσο κΓ αυτοί γιά 
τδνομα πού θάφίσουνε. Καί σύ νόμιζες πώς 
στις μεγάλες πολιτείες τή δυστυχία των άνθρώ- 
πων τήν κάνει ή Ιστορία, τό βιβλίο, κι’ ό μαρ- 
μαρένιος τάφος μέ τή χρυσή επιγραφή. Τίποτε 
άπό δλα αύτά. Κάτω άπ’ τίς μαρμαρένιες στέγες 
τών πάλατιών καί κάτω άπό τά σκεβρωμένα

δοκάρια τής καλύβας οί ίδιοι άνόητοι άνθρωποι 
ζοΰν καί παλεύουν. Κάτω άπ’  τά μαρμαρένια 
μαυσωλεία καί κάτω άπ’  τούς μαύρους σταυρούς 
οί ίδιοι δυστυχισμένοι νεκροί κοιμούνται. Καί 
μονάχα ή σοφή Φύση στεφανόνει κάποτε μέ λίγα 
λουλούδια τόν τάφο μιάς άτιμης γυναίκας. Μά 
κΓ αυτό κάνένας δέν τό προσέχει. Ούτε ζωντανός, 
ούτε πεθαμένος.

5 Σεπτεμβρίου

Τό βλέπεις τό ψοφήμι, τό πεταμένο στή ρεμα
τιά; Εΐναι ό μαντρόσκυλος τής στάνης. Τό το
μάρι του εΐναι γδαρμένο άπάνω στή ράχη. Μια 
βαθειά τρύπα φτάνει ώς τό ραχοκόκκαλό του. 
Δέκα χρόνια φύλαγε τή στάνη, σάν πιστός στρα
τιώτης. Τόν περασμένο χειμώνα πάλαιψε μ’ ένα 
κοπάδι λύκους καί βγήκε νικητής γεμάτος άπό 
τίμιες πληγές. Δέν τονέ κάνανε στρατηγό, δέν 
τού χαρίσανε τιμές καί δόξες. Έ ν α  κομμάτι 
μαύρη κουραμάνα ήτανε ή άμοιβή του. Τό χον- 
τρό σχοινί γύρω άπ’  τό λαιμό του, τό παράσημό 
του. Τώρα μιά πληγή κατάστηθα, μέ παγωμένο 
αίμα, στολίζει τό ήρωϊκό του σώμα. Οί κλέφτες 
μπήκανε στό μαντρί. Τούς άλύχτησε, τούς έσχισε 
μψ.τά δόντια, τούς έδιωξε μακρυά. Φεύγοντας 
δ κλέφτης τού φύτεψε ένα βόλι στά στήθια. 
Κ ’  έπεσε νεκρός, φράζοντας άκόμα καί μέ τό 
κουφάρι του τήν πόρτα τής στάνης. Τόν δέσανε 
μ’  ένα σχοινί άπ’ τό ποδάρι καί τόν σύρανε στή 
ρεματιά. Δέν τού ρίξανε τουφέκια, δέν τού σκε
πάσανε μέ σημαία τό κορμί του, δέν τοΰ στή
σανε έναν μαρμαρένιο τάφο. Καί — στοχάσου! 
— ή 'Ιστορία, παύχει πάντα άγραφα φύλλα γιά 
κάθε ηρωισμό καί γιά κάθε θυσία, δέν Οά πέ
ραση ποτέ στά φύλλα της τδνομά του. 'Η  άρετή 
είναι μονάχα γιά τούς άνθρώπους. Ά π ’  τήν 
άρετή ενός σκύλου δέν απομένει άλλο παρά ένα 
ιβοφήμι. Καί τά άνόητα αυτά πλάσματα Ιξακο- 
λουθούνε νά δουλεύουνε την άρετή, πού δέν τούς 
χρησιμεύει σέ τίποτε. Αξίζει, μά τό θεό, νά γο
νατίσης μπροστά σ’ αύτό τό ψοφήμι καί νά τό 
στολίσης μέ λουλούδια.
[ΆχοΙουβίΧΙ Π ΑΥΛΟ Σ ΝΙΡΒΑΝΑΣ
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Εν τών ωραιότερων κτιρίων της πράγματι 
ωραίας πόλεως τής Θεσσαλίας, είναι το ίδρυ- 

θέν πέρυσι δαπάναις τοΰ κ. ’Αλεξίου Άθανα- 
σάκη ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον. Κεϊται είς τους 
πρόποδας τής αρχαίας Δημητριάδος πλησίον 
τοΰ μυθευομένου ποταμού ’Αναύρου, δπου ό 
Ίάσων έχασε τό σανδάλιόν του.

Τό κτίριον τοΰτο είναι δημιούργημα τοΰ 
φιλοπόνου καί δξυδερκοΰς άρχαιολόγου κ. ’Αρ- 
βάνιτοποΰλόυ καί αποτελεί μίαν μεγάλην άά ί̂- 
δειξιν τοΰ δτι ή πραγματική έργασία καί ό είλι- 
κρινής ζήλος πρός κοινωνικήν καί Ιπιστημονικήν 
δράσιν φέρουσιν είς τήν ασφαλή επιτυχίαν καί 
ευρίσκουν γενναίους έκτιμητάς, τουλάχιστον 
ίδιώτας.

Ό  κ. Άρβανιτόπουλος, μέ τήν πειθώ τήν

όποιαν Ιμπνέει ή εργασία, κατώρθωσε διά χρη- 
μάτων Δήμων, Κοινοτήτων καί ιδιωτών Θεσ- 
σαλών, καθότι Ιξ Αθηνών δέν τοΰ είχε δοθή 
πίστωσις πρός ανασκαφάς δταν εστάλη είς τήν 
Θεσσαλίαν, νά επιτυχή εντός μόλις ενός ΐ'τους 
είς τάς ερευνάς του καί νά άνακαλύψη τάς μο
ναδικός ζφγραφίας Ιπί μαρμάρου, αί δποίαι 

, κοσμοΰσι τό Μουσείον Βόλου, νά συνάθροιση 
δέ πλεΐσια άλλα μνημεία άγνωστα καί νά προ- 
καλέση τήν στέγασιν αυτών υπό τοΰ κ. Ά θ α - 
νασάκη είς τό ομώνυμον Μουσείον, τό κατα- 
σκευασθέν εντός δκτώ μηνών.

Έ κ  των επτά μεγάλων αιθουσών του κατηρ- 
τίσθησαν μόνον τρείς, διότι ή υπηρεσία εχουσα 
καί δι’ άλλα νά φροντίση δεν εδωκε τά άπαιτοΰ- 
μενα χρήματα διά νά καταρτισθοΰν καί αί αλλαι.

καί ή Β Αϊβουβα Παγαοών ιο ϊ  Μουβείον Βόλον, πεοιίχουοα τάί ό^ιοτυς γραπτός οτήλας (άρ . 1-41 καί -  97)
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Έλπίζομεν είς πολΰ σύντομον μέλ
λον νά ίδωμεν καί τάς άλλας ζφγρα- 
φίας καί τά γνωστά Θεσσαλικά μνη
μεία λαβάνοντα τήν θέσιν των, έν φ 
σήμερον ευρίσκονται χαμαί περιμέ- 
νοντα άναστόλωσιν.

Ή  επίσκεψις τοΰ Μουσείου Βόλου 
είναι απαραίτητος διά κάθε φιλότε
χνον δέν θά ΐδη τις εκεί τά άγάλ- 
ματα καί άνάγλυφα καί άγγεΐα, μέ 
τά δποΐα δλίγα μεταξύ πολλών άξί- 
ζουν προσοχήν, άλλα ωραία καί 
περιεργότατα. καί μοναδικά έργα 
ζφγραφικής τοΰ 30ν αΐώνος π. X.
Δέν είναι βεβαίως ζφγραφίσι τοΰ 
Άπελλοΰ καί τοΰ Πρωτογενούς, άλλ’ 
είναι σύγχρονα εκείνων έργα κα
λών μικροτεχνιτών τής βιομηχανι
κής τέχνης· άφ’  ού δέ ουδέ ίχνος 
των έργων των μεγάλων ή μικρών 
ζφγράφων τής άρχαιότητος διεσώθη, 
είναι δμολογουμένως πολύτιμα τά 
μνημεία ταΰτα.

Ύ πό ποίας συνθήκας ευρέθησαν 
αί γραπταΐ στήλαι των Παγασών 
δεικνύει ή είκών αύτη: μεγάλοι πύργοι 
τής αρχαίας πόλεως Ιπεσκευάσθησαν 
Ισπευομένως περί τό ι 50 π. X . καί 
μέσα είς τά θεμέλια αύτών Ιρρίφθη- 
σαν από τά πλησίον νεκροταφεία δλα τά μνη
μεία φύρδην μίγδην έχρειάσθη οξυδέρκεια δια νά

νΑίΐοψις τον πςώτου άναρκαφέντος μβγάλον πΰ$γον Παγασών, 
6 όποιος περιείχε τάς στήλας

ευρεθοΰν καί έκτακτος Ιργασία διά νά διατηρη
θούν καί μετακομισθοΰν είς τό κρησφύγετόν των.

Ο Ι  © Ε Ο Ι  Α Ν Α  Τ Α Σ  © Α Λ Α Σ Σ Α Σ

Ο
κακόμορφος θεός των δρέων, ό ΓΙάν, μη 
άρκούμενος είς τόν θρίαμβόν του πού έξη- 

πάτησε τήν Σελήνην, ήγάπησε ακόμη καί τήν 
νύμφην Πίτυν. ’Αλλά τήν Πίτυν ήγάπα καί δ 
Βορράς 6 όποιος εκδικούμενος καί τιμωρών τήν 
απιστίαν της, έπνευσε σφοδρός, τήν εκρήμνισε 
είς τάς πέτρας καί τήν έφόνευσε. Και ή Γή λυ- 
πηθεΐσα αυτήν άνέδωκε τό ομώνυμον δένδρον. 
Ό  δέ Πάν κόψας κλάδους έκ τοΰ δένδρου τού
του κατεσκεύασε στέφανον καί Ιστεφανώθη είς 
άνάμνησιν τής ωραίας νύμφης.

Καί δ σύζυγος δμως τής Σελήνης, δ ’Αήρ, 
εκδικούμενος καί Ιμπαίζων αύτήν άπατηθεΐσαν 
ύπό τοΰ Πανός, στεφανόνει αύτήν είς τόν ού- 
ρανόν ενίοτε διά τοΰ γνωστού λευκού φωτοστε
φάνου, τόν όποιον παρατηροΰμεν κάποτε γύρω 
τής Σελήνης. Τόν στέφανον τούτον βλέπων δ 
Βορράς καί ένθυμούμενος τήν άπάτην τής Πί-

τυο; πνέει σφοδρός συνταράσσων τάς θαλάσσας 
καί έκσπών είς θύελλας οργής.

Διά τοΰτο οί ναυτικοί δταν ΐδουν την Σελή
νην τριγυρισμένην άπό τόν λευκόν κύκλων, τόν 
φωτοστέφανον έκείνον, προεικάζουν μανίαν τοΰ 
Βορρά καί επικείμενον σφοδρόν άνεμον.

II
Όσάκις ή ’Αφροδίτη περιφρονοΰσα τόν χω

λόν χαλκέα σύζυγόν της διήρχετο τάς ώρας της 
μέ τόν ξανθόλευκον βασιλέα των θαλασσών, τόν 
Ποσειδώνα, δ όποιος είς αντάλλαγμα Ιφαίνετο 
ευνοϊκός είς τά μυστηριώδη ταξείδιά της, διαρ
κής άνησυχία ύπέκαιε τήν καρδίαν της φαντα- 
ζομένης δτι πιθανόν δ προσφιλής της "Αρης 
νά διήρχετο γλυκείας στιγμάς είς τάς άγκάλας 
τής ροδοδακτύλου Ή οΰς πρός τήν όποιαν αύτός 
Ιδιαιτέραν έτρεφε συμπάθειαν.
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Διά τοΰτο ή Άδροδίτη είς την "Ιριδα, ή 
οποία ήτο άγγελος τών θεών καί άλληγορείτο 
εις τό οιιράνιον χόξον, άνέθηκε να έπιβλέπη κρυ
φίως την έρωτοτροποΰοαν με τόν Ά ρη ν Ή ώ .

— Φάτάτι\ Ίρις, τής λέγει, τρέχε δπως πάν
τοτε ταχεία το στερέωμα, καί οσάκις ΐδης τά 
στίλβοντα πέταλα τοΰ Πήγασου να παρασύρουν 
της Ήοΰς τό άρμα, παρακολούθησε την καί 
Ανάγγειλε μου δ,τι άντιληφθής είς τά ύγρά τού 
Ποσειδώνο; βασίλεια.

“Exrors ή Ίρις ετρεχεν άκάματος άπ’  άκρου 
είς ακρον τό στερέωμα πρός άνίχνευσιν τής 
Ήοΰς. Και όσάκις ή Ίρις συνήντα κατά την 
πρωίαν την Ή ώ , τήν έβλεπε πάντοτε νά άπο- 
χαιρετίζη έρωτύλως τόν ’Άρην κα'ι νά εξαφα- 
ννζωνται κατόπιν άμφότεροι, ή μεν Ή ώ  μέ το 
χρυσοΰν της άρμα καί τό ερυθρόλευκον ένδυμά, 
της, δ δε “Αρης μέ τόν ομώνυμον άστέρα.

“ Εσπευδε τότε περιχαρής διά τήν έπιτυχίαν 
της ή Ίρις καί διασχίζουσα άμέσως τήν πρθ)(αν 
άπ” άκρου εις άκρον τούς ουρανούς, άνήγγελλεν 
είς τήν Άφροδίττγν τόν μετά μυστηριώδη νυκτε
ρινήν συνάντησιν θερμόν άποχαιρετισμόν τής 
Ή οΰς καί του 'Άρεως. Καί ή μέν ’Αφροδίτη 
λυσσώσα ώρμα εις συνάντησιν τοΰ “Αρεως Ιγκα- 
ταλείπουσα τόν Ποσειδώνα, δστις πλήρης δόγης 
συνεκύκα σφοδρώς ιάς θαλασσας.

Όσάκις δμως μετά μεσημβρίαν άνεζήτει ή 
Ίρις τήν Ή ώ , ούδαμοΰ τήν συνήντα και ή 
’Αφροδίτη τότε ήδέως διήρχετο τάς ώρας της 
είς τού Ποσειδώνος τάς άγκάλας καί at θάλασ- 
σαι ήπλοΰντο ήρεμα έπί τών άκτών γαληνιώσαι.

Διά τούτο έκτοτε ot ναυτικοί όσάκις ϊδωσι 
καί σήμερον έη  τήν Ίριδα, τό ουράνιον δηλαδή 
τόξον κατά τήν πρωίαν άναφαινόμενον, συμπε
ραίνουν δτι ό Ποσειδων εινε έξωργισμένος καί 
θεωροΰσι τοΰτο προάγγελον κακοκαιρίας. Του
ναντίον δέ προάγγελοι- καλοκαιρίας τήν έμφά- 
νισιν τής Ίριδος μετά μεσημβρίαν. Οί δέ ναυ
τικοί τής Μεσογείου άπό τών Ενετών άκόμη 
διετύπωσαν τό προγνωστικόν τοΰτο τοΰ και
ρού εν τφ :

Arco in sera buon tempo si spera 
Arco itt matina, capotto capottina.

I ll
Λέγουν ακόμη διά τήν Σελήνην δτι περιφε

ρόμενη άνά τούς ουρανούς καί φωτίζουσα τήν 
νύκτα, είδε τόν Ένδυμίωνα κοιμώμενον είς τό 
δρος Λάτμον τής Καρίας καί ήγάπησεν αδτόν. 
Όσάκις δέ κατήρχετο πρός συνάντησιν του ε’ις 
τόν Λάτμον, έπίτηδες έρριπτε κλίνουσα κώνον 
σκιάς έπί τοΰ Λάτμου διά νά μή φωτίζεται τό 
δρος καί τήν ΐδουν οί θεοί.

Ό  Ά ή ρ  δμως, ό σύζυγός της, πληρόφορη-

Αείς τούς κρυφίους έρωτας της, συμπεριεφέρετο 
σκαιώς πρός αύτήν, άναγκασθεΐσαν νά παρα- 
πονεθή Ιπί τούιφ είς τόν Δία, δστις λυπηθείς 
αύτήν παρέσχεν είς μέν τόν Ένδυμίωνα δ,τι 
τοΰ έζήιησε αϊτός, νά τόν κάμη αθάνατον καί 
άγήρω καί νά τόν άφίση νά κοιμάται αίωνίως, 
τήν δέ Σελήνην άπεχώρισεν άπό τόν ’Αέρα καί 
τήν έστησε μακράν αύτοΰ υψηλά είς τόν ουρανόν.

Έκτοτε ό Ά ή ρ  όσάκις ϊδη τήν Σελήνην εχου- 
σαν τήν κεκλιμένην εκείνην θέσιν, λυσσφ εκ 
ζηλοτυπίας διά τήν απιστίαν τής συζύγου, καί 
διασχίζει τάς θαλάσσας όρμητικός. Καί οί στε
ναγμοί του είνε ή βοή τής θαλάσοης καί τής 
θυέλλης καί οί θρήνοι του είνε οΐ συριγμοί τοΰ 
άνεμου μέσφ τών έξάρτίων τών πλοίων. Οί δέ 
πρακτικοί ναυτικοί παρετήρησαν έκ πείρας τάς 
έπακολουθούσας τήν τοιαύτην κεκλιμένην στάσιν 
τής Σελήνης τρικυμίας καί τήν παρατήρησίν 
των ταύτην διετύπωσαν άποφθεγματικώς είς τό 
γνωμικόν

«Γερμένο φεγγάρι, όρθιος καραβοκύρης».

IV
Ή  Καλλιστώ, ή ωραία τοΰ Λυκάονος θυγάτηρ 

‘‘'δεν ήδυνήθη νά διαφύγη τήν ερωτικήν τοΰ Διός 
σαγήνην και ό μικρός Αρκάς προέκυψεν ώς 
καρπός τών ερώτων των. Ή  ζηλοτυπία δμως 
τής Ή ρας, τής συζύγου τοΰ Διός, τεθείσης έπί 
τά ϊχνη τών ερώτων τοΰ προσφιλοΰς συζύγου 
της, ήνάγκασεν αυτόν νά μετασχηματίοη τήν 
Καλλιστώ είς άρκτον ϊνα διαφύγη τήνκαταδίω- 

- ξιν τής Ή ρας. Λυσσώσα τότε ή Ή ρ α  έκ ζηλο
τυπίας άπετάθη είς τήν "Αρτεμιν καί έπεισεν 
αύτήν ϊνα τοξεύση τήν άρκτον δπό τήν όποιαν 
έκρύπτειο ή Καλλιστώ πρός τήν, όποιαν αύτη 
έτρεφε άσπονδον μίσος. Καί ή μέν “Αρτεμις 
έτόξευσε τήν άρκτον φονεύσασα αύτήν καί μετ’ 
αύτής τήν ώραίαν νύμφην, ή δ’  Ή ρ α  έθεσεν 
αύτήν είς τόν ουρανόν διά νά ήναι όρατή πάντο- 
θεν καταστερίσασα αύτήν καί δνομάσασα μεγά- 
λην άρκτον. Τήν έστέρησε δέ τοΰ ευεργετήματος 
δπερ είχον οί άλλοι αστέρες τοΰ νά.λούωνται είς 
τόν ’Ωκεανόν καί έΑεσεν ώς φύλακα της τόν 
Άρκτοΰρον.

“Εκτοτε ή Καλλιστώ ύπό μορφήν άρκτου 
εύρίσκεται καταστερισμένη |ν τφ ούρανφ,

ή τ ' αύτοΰ στρέφεται καί τ ' Ώ ρίωνα δοκεύει, 
οιη δ ’ όμορός έστι λοετρών Όκεανοΐο. (*Οδ. Ε. 274)·

Διά τοΰτο οί ναυτικοί άπερχόμενοι μακράν 
τής συζυγικής στέγης ήναγκάσθησαν έκτοτε νά 
στρέφουν πάντοτε τό βλέμμα πρός τήν άρκτον 
ήτις ύπενθυμίζει τήν συζυγικήν ζηλοτυπίαν καί 
παρίσταται ώσεί τιμωρός τών μακράν τής συ
ζυγικής στέγης άτοπημάτων.

Π Ε Ρ ΙΚ Λ Η Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Κ Α Ρ Α Β Ο Σ

Τ Ο  Φ Ε Γ Γ Α Ρ Ο Χ Ο Ρ Τ Ο

Λεν είσαι τό τριαντάφυλλο πού ξιπασμένο λάμπει 
ούτε ή νυμφαία πού νείρεται σέ όπάλλινα νερά.
Τό Φεγγαρόχορτο είσαι εσύ, πού στής νυχτός τά θάμπη 
ρίχνει τόν ήσκιο του άπλερο και σειέται ΰλιβερά.

Στήνουνε γύρω σου οί ξωθιές χορό τό κάίΗ; βράδυ 
Κι’ εϊνε δ  μεγάλος “Αστέρας για σένανε άδελφός, 
καί πέφτει στα φυλλάκια σου, σάν ευλογία καί χάδι, 
τό φεγγαρίσιο φως.

Κι’ £τσι στά πλάγια τοΰ βουνού, μακρυά απ’ άύλή καί σπίτι 
(δεν είσαι άνθος λαμπρόφυλλος ή δέντρο νά θροής) 
κρατείς τή νύχτια συντροφιά τοΰ σκυθρωπού Ερημίτη, 
πού συλλογιέται πλάγι σου τά βάθη τής ζωής.

Π Α Ν Α Γ Ι Α  Η

Πλάσμα! καί δένεις τά χεράκια σ<3υ 
μέ τόση άπόψε άπελπισία 
έτσι δπως δέεσαι, όπως μύρεσαι, 
σά Μαντηλούσα Παναγία.

Σάν Παναγία πού άλιβάνιστη 
άκαρτερεΧ στο εικονοστάσι 
νά άνάψουν τό φτωχό καντήλι της 
καί νά χαρή καί νά γιορτάση.

Μ Α Ν Τ Η Λ Ο Υ Σ Α

Πλάσμα! Πώς νά σέ είπώ; άδελφούλα μου 
ή άνθό τής άνανθης έρμιας μου, 
πού πήρες κι5 έδεσες τόν πόνο σου 
νήμα στο άδράχτι τής καρδιάς μου;

Καί τήν ψυχή μου τή γονάτισες 
μέ τόση απόψε άπελπισία, 
έτσι δπως δέεσαι, δπως μύρεσαι, 
σά Μαντηλούσα Παναγία.

Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ  Δ ΑΦ Ν Η Σ



A I  S H M E P I N A I  Ι Δ Ε Α Ι  Δ Ι Α  T A  Π Α Ι Δ Ι Α

Χρειάζεται νεον πνεύμα είς τά σχολεία μας, 
καί τό πνεύμα αυτό πρέπει νά πρόκυψη 

άπό την στενωτέραν σχέσιν τοΰ διδασκάλου καί 
των μαθητών. Ή  στενωτέρ« αυτή σχέσις ή μπο
ρεί νά έπιτευχθή διά τής έλαττώσεως τού άρι- 
θμού τών μιιθητών είς τάς πολυπληθείς τάξεις: 
διότι είναι φανερόν δτι δν ένας καθηγητής 
διδάσκη εξήντα παιδιά, δεν έχει αρκετόν καιρόν 
νά τά γνωρίση ένα πρός ένα, καί χάνει έπομένως 
την διάθεσιν νά παρακολούθηση τήν ψυχολο
γίαν καθενός.

Νά εύκολυνθή τό εργον του διδασκάλου, νά 
άφαιρεθοΰν τά εμπόδια, νά μην καθίσταται 
απραγματοποίητον: αυτό πρέπει νά ζήτήσωμεν 
από μίαν σοφήν διεύθυνσιν.

Τά άλλα έξαρτώνται από τοΰ διδασκάλου τήν 
πρωτοβουλίαν. Θά ήθέλαμεν νά ΙφαρμοσΟή τό 
σΰστημα τής όμιλίας μετά τό μάθημα' νά ή ναι 
ό διδάσκαλος παρών είς μερικά διαλείμματα, 
νά γείνη άρχηγός, υποκινητής είς τά παι
γνίδια τών παιδιών νά τόν ζητούν τά παιδιά 
ως διαιτητήν, τό όποιον θά πρόκυψη από τόν 
χαρακτήρα του, άπό τήν συμπάθειαν όπου τούς 
εμπνέει· προπάντων νά εμπνέη Ιμπιστοσύνην 
καί ίσως καί ίσως τά παιδιά νά πάρουν τό 
θάρρος νά καταφεύγουν εις αυτόν ώς είς πνευ
ματικόν. Τό σύστημα αυτό έχουν οί Ιερείς καί 
οί καθηγηχαί οί πέραν τής Μάγχης.

"Επειτα είναι καλόν δ διδάσκαλος νά γνω- 
ρίζη τά ζητήματα τής ατομικής ψυχολογίας, 
τάς μεθόδους της, νά μάθη τήν τέχνην νά 
κάμνη ¿ρωτήσεις χωρίς νά ύποβαλλη είς τόν 
μαθητήν, καί νά έντυπώνη είς τόν νοδν του 
τάς πλέον γνωστάς μορφάς τής παιδικής διά
νοιας, διά νά ήμπσρέση νά άναγάγη είς μερι- 
κάς εκ τών καθωρισμένων μορφών αύτών, δταν 
είναι δυνατόν, τήν διανοητικήν άνάπτυξιν τών 
μαθητών του: διότι βοηθούμενος άπό τήν κατά- 
ταξιν αύτήν θά ήμπορέση νά κάμη τήν καλυτέ- 
ραν διάγνωσιν.

Καί τέλος, πρέπει νά ζήτήσωμεν άπό τούς 
διδασκάλους ν ’ άποφασίσουν νά γίνουν πειρα- 
ματισταί, δταν είναι άνάγκη' είς άμφιβόλους 
περιστάσεις ας Ιφαρμόζουν μερικά τοιαΰτα δια
νοητικά πειράματα, τά όποια καθορίζουν τόν

βαθμόν τής διανοητικής άναπτύξεως" θά τούς 
ύποδείξωμεν μόνον παρακάτω, δταν είσέλθωμεν 
είς τάς λεπτομερείας τών δοκιμών αυτών, άλη- 
θινά χρησίμων και πρακτικών, τούς διαφόρους 
κανόνας άπό τούς όποιους δεν πρέπει νά παρεκ
κλίνουν εϊτε διά νά δοκιμάσουν εϊτε διά νά 
εξηγήσουν τήν δοκιμαστικήν αυτήν Ιργασίαν.

Ή  μέθοδος αύτή τείνει νά κάμη τόν διδά
σκαλον δ,τι σπανίως είναι; Είναι τώρα διδά
σκαλος, πρέπει νά γίνη καί παρατηρητής· δυο 
άσγολίαι πολύ διαφορετικοί' καί ή πείρα μέ 
έχει μάθει πόσον είναι άνεξάρτητος ή μία άπό 
τήν άλλην.

"Εχω Ιδεί θαυμασίόυς διδασκάλους οί όποιοι 
ευρισκαν διαρκώς νέον τρόπον διδασκαλίας καί 
κρατούσαν πάντοτε στα χέρια των δλην τήν 
τάξιν ή πρόοδος υπό έποψιν μορφώσεως, άγω- 
γής, καί νοήσεως άκόμη, ήτον άδιαφιλονείκη- 
τος. Άλλ’  οί διδάσκαλοι αυτοί θέν ήξευραν νά 
παρατηρήσουν τίποτε σχεδόν δεν ήμπορούσαν 
νά μάς είπούν διά τήν ιστορίαν, την διάνοιαν, 
τόν χαρακτήρα τών μαθητών των καί Ιπομέ- 
νως, δ,τι ¿γνώριζαν, έμεινε κτήμα ϊδικόν των. 
'Ο  Σεγκέν, ό περίφημος καθηγητής, άνήκε είς 
τήν τάξιν αυτήν έγραψε βιβλία διά τίποτε. 
Έγνώρισα άλλους, πολύ καλούς έπίσης, οί 
όποιοι ήρχονιο είς τάς Ιργασίας μου αύτάς τής 
παρατηρήσεως, άλλα διαρκώς μ’  ένοχλοΰσαν μέ 
παράκαιρους Ιπεμβάσεις, αί όποϊαι μου άπεδεί- 
κνυαν δτι δέν είχαν έννοήσει τήν διαφοράν 
μεταξύ διδασκαλίας καί παρατηρήσεως· τήν στιγ
μήν πού έπρόκειτο νά ίδοΰν μόνον, νά παρα- 
τηρήσουν, νά κρίνουν, νά Ιξακριβώσουν δηλ. 
μίαν κατάστασιν πραγματικήν, είχαν τήν ψυχω- 
σιν νά επικρίνουν, νά διορθώνουν, νά διδά
σκουν έμοιαζαν μέ τούς Ιξεταστάς εκείνους, οί 
όποιοι άντί νά κάμουν μόνον ¿ρωτήσεις, θέλουν 
νά διδάξουν τόν εξεταζόμενου.

Ή  πνευματική μόρφωσις ή δποία χρειάζεται 
είς |να παρατηρητήν, είναι τελείως διαφορετική 
άπό τήν τοΰ διδασκάλου’ άς προσθέσωμεν δτι 
πρόκειται περί μορφώσεως, δχι διά κάτι αύτσ- 
σχέδιον <ϊς εΐπω άκόμη, προπάντων αυτό, δτι 
ή μόρφωσις αυτή δέν άποκτάται άπλώς διά τής 
διδασκαλίας.

Α Λ Φ Ρ Ε Δ Ο Σ ΜΠΧΝΕ

’ Αχό τό véor fti|U4ov τοΟ χ. Alfred Binet 
•Les Idées Modernes sur les enfants*

T C  Π Ι Α Ν Ο  Κ Α Ι  Τ Ο  Β Ι Ο Λ Ι

Τό πιάνο είναι τάφος — καί τό βιολί, στο 
πλάι του, προσεύχεται.

Τό πιάνο, πλούσιο καί βαρύ, άπό μαύρο 
στιλπνό μάρμαρο, σκεπασμένο άπό ανταύγειες, 
πανχα μέ συγκινει μέσα στήν τελεία μόνωσιτών 
ψυχών πού ζητούν τήν άποκάλυψί τους, δταν 
μέσα στή σιγή, πριν άρχίση ή συναυλία, απο
μονωμένο περιμένη, δγκος πυκνωμένης, νύχτας, 
οπού στα πλευρά τον, δπως άπάνω στά νερά 
ποταμού ή στή μελαγχολική εικόνα λιμανιού, 
καθρεφτίζονται σαν φωτεινά πολύτιμα πετρά- ' 
δια σκλαβωμένες οί φευγαλέες λάμψεις τών 
πολυελαίων.

Είναι ανοιγμένο τώρα. Μά δέν θά ήμπορεσω, 
δν σκύψω άπάνω του, νά ίδώ καμιά λεπτοκα
μωμένη Λευκυόνη, μέ τις ξεθωριασμένες κορδέ
λες, βγαλμένην άπό καμιά κρύπτη τής Άντι- 
νόης· θά ίδώ μονάχα, πλεγμένα χρυσά δίχτυα, 
πού είναι ή γλυκεία καί φοβερή παγίδα τής 
ξαφνιασμένης μέσα στον ύπνο ¿μορφιάς, — ή 
παγίδα πού έστησε, θυμωμένος ό "Ηφαιστος, 
στήν ένοχον ’Αφροδίτη. Μά ή μελφδία αόρατη 
άπλόνεται, άγγελος ή θεότης ηδονική, καί κάτω 
άπό τό πλέγμα τών χορδών δέν άκούω τό κελά
δημα τοΰ κλουβιού, καί δέν βλέπω τά πουλιά.

Μου άρέσει νά φαντάζωμαι, μέσα στό κίβώ- 
τιον αύτό τό καμωμένο άπό σκιά, είκόνες ζωής 
καί θανάτου πού σέ λίγο θά τις γνωρίσω, δταν 
θά θροήση τό πέταγμά τους μέσα στά φώτα. 
Κάθε είδους ύπαρξις είναι κρυμμένη μέσα σιό 
κιβώτιον αυτό τής Πανδώρας. Πουλιά, θεότη
τες, πεθαμένες, δλα είναι κλεισμένα σ’  αύτό, καί 
άκόμα καί ή χαρά μου καί ό πόνος μου, ό ένθου- 
σιασμός μου, καί ό πόθος μου νά κλάψω.

Τό πιάνο είναι τάφος είδωλολατρικός. Τό 
βιολί είναι δργαιν,ν θρησκευτικό. Τό πιάνο κλείει 
μέσα του είκόνες, μά τό βιολί τις κάνει νά τρα
γουδούν. Τό πιάνο είναι βασιλική θήκη μέ στο
λίδια, δμως μονάχα μέ τό βιολί λαμποκοπούν. 
Τό πιάνο είναι ιό κιβώτιον τής Πανδώρας, 
μά τό βιολί είναι ή Πανδώρα πού μιλεΐ, φοβι
σμένη εμπρός στά θλιβερά δώρα πού έδωκε.

"Οταν στολισμένη γιά τήν τελετή, προχωρεί 
άργά ή γυναίκα μέσα στό θρόισμα τών μεταξω
τών καί κάθεται ¿μπρός στον τύμβο σαν Ήλε
κτρα, ¿γγίζοντας μέ τήν άκρη τού ποδιού τή 
μαύρη λύρα τών πεντάλ σκεπτική και χλωμή, 
μου άρέσει νά τήν βλέπω καθρεφτισμένη μέσα 
στόν στιλπνόν έβενο, σάν ζωγραφιά τοΰ Οΰΐσλερ·

καί σκύβει προς τό φάντασμα τών χεριών της 
όπού κ’  εκείνα, μέ σκέψι, θέλουν νά πλησιά
σουν τά πραγματικά ζωντανά χέρια, σάν νά 
ερχωνται μέσα άπό τό βάθος τής σκιάς καί τά 
ελκύουν. Τότε άρχίζει τό χάδι τό ρυθμικό καί ή 
έπίκλησις της λευκής καί σκοτεινής μαγείας, καί 
σιγά-σιγά βγαίνουν αί είκόνες, καί δ άγγελος τής 
ήχώς άπλόνεται έξω άπό τό μνήμα τό ανοιχτό,

"Ομως δέν ή μπορεί νά προσευχή θή ιό  πιάνο. 
Οί αλλεπάλληλες νότες του, ποτέ δέν διαρκούν 
δσο ένας στεναγμός. Γρήγορα καί παντού, τά 
βιαστικά χέρια τής γυναίκας εγγίζουν τό πλήθος 
πού τρέχει στά κράσπεδα τού εβένου: τό βιολί 
μεσιτεύει καί ζητεί έλεος γιά δλες αυτές τις 
ψυχές. Τό πιάνο τις καλεί, καί τό βιολί προσεύ
χεται γι’  αυτές.

Θαυμάζω μεγαλοπρεπή τόν άνδρα, δρθιον 
καί σκυμμένοι',— στολισμένον καί αυτόν γιά τήν 
τελετή — καί τήν ωχρή λάμψι τοΰ μετώπου του, 
και ιό πρόσωπό του μέσα οχή σκιά, και τό 
σώμα του πού σαλεύει ενθουσιασμένα, λεπτό καί 
μαύρο, τή στιγμή πού νομίζεις πώς άκούει τό 
δργανον καί ιοΰ κρυφομιλεΐ άγπαλιασμένα, καί 
τό δεξί του χέρι Ικετεύει ή φανατίζει, (οπλι
σμένο μέ τό πύρινο δοξάρι. Τό πιάνο είναι 
οριζόντιο καί μιλεί τά πράγματα τής γής. Μά 
ό βιολονίστας, ολόκληρος ανεβαίνει στόν ουρανό- 
Είναι ό σκοτεινός κορμός οπού θά χυθούν άπό 
μέσα του οί φωτεινοί κλάδοι τής μουσικής καί 
θά σκορπίσουν καί θά ακτινοβολήσουν είς τό 
άπειρον.

Με τό πιάνο βλέπω πάντα ¿να άπέραντο το
πίο γεμάτο άπό μορφές μικρές, σάν τις μορ
φές τοΰ Πουσσέν, καί τό δευτερεΰον δράμα τοΰ 
άνθρώπου χαμένο μέσα στό μεγάλο δράμα τών 
στοιχείων — μιά τοιχογραφία διακοσμητική, έναν 
έμπρεσιονισμό μέ χρώματα ζωηρά άμλωμένα τό 
ένα επάνω στό άλλο, πού δίνουν τήν αρμονία 
με τήν διαίρεσι τών τόνων, έπιτέλους μιά ζω
γραφιά. Τό βιολί δμως, είναι μονάχο ίου φωνή, 
ό ήχος τού τοπίου πού μάς δίνει τό πιάνο, τό 
παράπονό ίου, ή έκστασις. Ή  μουσική τού πιά
νου είναι, έμμέσως μουσική, είναι δηλ. σχέδιο 
ζωγραφικό ή γράψιμο. Μά τό δοξάρι έγγίζει 
κατ’  εύθεΐαν τήν ψυχή, καί οί χορδές τοΰ βιο
λιού είναι μέσα μας χορδισμένες.

Τό πιάνο είναι αρχαίος και εύρύχωρος σαρκο
φάγος : τό βιολί κοιμάται μέσα σ ’  ένα μικρό 
φέρετρο, δμοιο μέ τά δικά μας.
| Metci<pg. E.J ' Κ Α Μ ΙΛ  Μ Ω Κ Λ Α ΙΡ
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Οπως κατά το IΓ 52, ό “Ανδρόνικος είχε εντο
λήν νά υπόταξη τον “Αρμένιον Θόρον.Όπως. 

τότε, και τώρα έφάνη ¿πρόθυμος καί ένικήθη, 
έδειξε δμως πολλήν γενναιότητα. Ό  “Ανδρόνικος 
είχε Αλλού ιήν σκέψιν του. Είς την Κύπρον, εις 
τήν Κιλικίαν, δλοι ομιλούσαν διά τό θαυμαστόν 
κάλλος τής πριγκιπίσσης Φιλίππας τής “Αντιό
χειας. Μέ μόνην τήν φήμην τής καλλονής.της; 
δ Κομνηνός τήν ήγάπησε ¿πό μακράν, καί έβαλε 
είς τον νοΰν του νά τήν κατακτήση.

Πρέπει νά εΐπωμεν δτι ή Φιλίππα ήτο ¿δελφή 
τής αΰτοκρατείρας Μαρίας· καί, βέβαια, είς τό 
¿ξαφνικόν αύτό πάθος τοΰ “Ανδρονίκου, ύπήρχε 
κάποια επιθυμία έκδικήσεως κατά τοΰ Μανουήλ 
καί τής συζύγου του τήν οποίαν ¿μισούσε.

’Έτρεξε είς τήν “Αντιόχειαν, καί, σαν νεανίας, 
ήρχισε νά περνά κάτω άπό τά παράθυρα τής 
πριγκιπίσσης, πλούσια ντυμένος και συνοδευό- 
μενος μεγάλοπρεπώς άπό ωραίους ξανθούς Ακο- 
λούθους, οί όποιοι κρατούσαν ¿ργυρά τόξα. Καί 
αύτός, πάντοτε ρωμαλέος και ωραίος, μέ δλα 
του τά φ  χρόνια, ήτο ντυμένος μέ πολλήν κομ
ψότητα. “Ητον τόσον ευχαριστημένος άπό τόν 
εαυτόν του, τόσον εύτυχής άπό τόν θρίαμβόν 
του, τόν όποιον έθεωροΰσε βέβαιον, οπού τό 
πρόσωπόν του Ακτινοβολούσε καί αί ρυτίδες 
του άκόμη έσβύνοντο. Ή  Φιλίππα ήτο 20 ή 21 
ετών εύκολα Ισαγηνεύθη άπό τόν λαμπρόν 
Ιππότην καί παρεδόθη μέ τήν ύπόσχεσιν δτι θά 
τήν νυμφευθή.

“Όταν αυτά έγειναν γνωστά είς τήν Κων
σταντινούπολή, ώργίσθη δ Μανουήλ καί Αμέ
σως έστειλε άλλον διοικητήν είς τήν Κιλικίαν, ό 
όποιος είχε εντολήν νά Αφαιρέση άπό τόν “Αν
δρόνικον τήν Αρχηγίαν καί νά τόν Αντικατα
στήσω, δν τού ήτο δυνατόν, είς τήν καρδίαν 
τής Φιλίππας. Άλλ’ Ικείνη τίποτε δέν ήθελε 
ν’ άκούση. Ό ταν ό αύτοκρατορικός Αξιωματικός 
έφθασε είς τήν “Αντιόχειαν, οΰτε ή θέλησε καν 
νά τόν ίδή· καί δταν τέλος συγκατένευσε νά 
προσέξη άύτόν, τό έκαμε μάλλον διά νά τόν 
περιπαίξω διά τό κοντόν του Ανάστημα. Τόν 
ήρώτησε είρωνικώς δν ό αύτοκράτωρ τήν έθεώ- 
ρει άνόητην νά νομίξη δτι θά ¿γκατέλειπε τόν 
“Ανδρόνικον, ενα ήρωά, πού ή οίκογένειά του 
ήτο φημισμένη καί ή δόξα του παγκόσμια, διά 
νά νυμφευθη έναν κακομοίρην χωρίς δνομα, 
ούτε καταγωγήν. Ό  νέος διοικητής έκρινε .καλόν. 
νά-φύγη τό γρηγορώτερον. Διά. τήν Φιλίπ.- 
παν ή όποία ολοένα περισσότερον ήτο ερωτευ
μένη,, δέν υπήρχε Αλλος είς τόν κόσμον, εκτός

* Συνέχεια· «Παναθήναια» i j  ’Οκτωβρίου.

τού “Ανδρονίκου. Ό  “Ανδρόνικος, είτε διότι 
έφοβηθη τήν έκδίκησιν τοΰ Μανουήλ, εϊτε "διότι 
¿βαρύνθη τήν ερωμένην του, τήν έγκατέλείπε 
ταπεινότατα καί έφυγε είς τά Ιεροσόλυμά, όπου 
μαζί του έπήρε καί τά χρήματα τά όποια είχε 
λάβει είς τήν Κύπρον καί τήν Κιλικίαν" διά 
λογαριασμόν τού αύτοκράτορος. Τό. τέλος τής 
έγκαταλειφθείσης Φιλίππας ήτο θλιβερόν. Μετά 
δέκα έτη ίνυμφεύθη τόν Έμφρουά ντε Τορόν, 
στρατάρχην τού βασιλείου των “Ιεροσολύμων, 
πολύ γεροντότερόν της καί Αρρωστον, καί άπέ- 
θανε ολίγον μετά τόν γάμον" της, μόλις τριάντα 
ετών, άπό μαρασμόν, πού τής ¿προξένησε βέβαια 
ή θλιβερά γνωριμία της μέ τόν “Ανδρόνικον 
Κομνηνόν.

'Ο Ανδρόνικος Ιν τφ μεταξύ έξηκολούθει τός 
έρωτικάς του επιτυχίας. “Έγεινε προθυμότατα 
δεκτός Από τούς Λατίνους τού βασιλείου των 
“Ιεροσολύμων, οί οποίοι ¿θεώρησαν εύτυχές γε
γονός τήν βοήθειαν ενός τόσον Αξίου ιππότου, 
κατά τήν απουσίαν τοΰ βασιλέως των “Αμωρύ. 
Δέν ήργησε δμως, «όπως τό φίδι στόν κόλπο τού 
εύεργέτου του», νά φανη Αγνώμων προς τήν φι
λοξενίαν των. Είς το φραγκικόν βασίλειον έζη ή 
Θεοδώρα, βυζαντινή πριγκίπισσα, Ιξαδέλφη καί 
Ανεψιά τού αύτοκράτορος Μανουήλ. Είχε νυμ- 
φευθή, δεκατριών ετών, τόν βασιλέα τών “Ιερο
σολύμων Βαλδουίνον Γ', καί, χήρα άπό τοΰ 
I IÖ2 , εκατοίκει είς τήν "Ακραν, τήν όποιαν είχε 
λάβει ως προίκα. “Ητο είκοσιδύο ετών καί θελ
κτική. Ό  “Ανδρόνικος μονομιάς τήν έρωτεύθη, 
μολονότι, δπως1 ή Ευδοκία καί ή Φιλίππα, ήτο 
συγγενής του. Ό  “Ανδρόνικος, φαίνεται, ησθά- 
νετο εδχαρίστησιν νά περιφρονή, με τούς ανό
μους έρωτάς του, τήν πολιτείαν καί τήν Ε κ 
κλησίαν.

‘Η θεοδώρα εδέχθη τόν έξάδελφόν της είς 
τήν Ακραν καί τόν περιποιήθη πολύ· κατόπιν 
¿πήγε νά τόν επισκεφθή είς τήν Βηρυττόν, τήν 
όποιαν είχε δόσει ώς τιμάριον είς τόν "Ελληνα 
πρίγκηπα ό βασιλεύς “Αμωρύ ώς Ανταμοιβήν 
τών υπηρεσιών του, καί γρήγορα τόν ήγάπησε. 
“Εν τφ μεταξύ ό Μανουήλ, (οργισμένος Ακόμη 
διά τό συμβάν τής Φιλίππας, ¿μαίνετο κατά τοΰ 
“Ανδρονίκου καί έδωκε διαταγήν είς δλους τούς 
Αξιωματικούς καί υποτελείς του νά συλλάβουν 
τόν “Ανδρόνικον δπου τόν συναντήσουν «διά νά 
τιμωρηθή διά τάς Αποστασίας του καί τήν 
Ανήθικον πρός την- οίκογένειάν του διαγωγήν 
του». Ή  τύχη τόν έύνόησε, καί έν άντίγραφον 
τής αύτοκρατορικής διαταγής έπεσε είς τά χέρια 
τής βασιλίσσης Θερδώρας, ή όποία ειδοποίησε 
τόν “Ανδρόνικον διά τόν κίνδυνον πού έτρεχε.

ΚΕΡΚΥΡΑ — ΠΑΛΗΟΚΑΓΤΡΙΤΕα

Οί δύο ¿ρασταί άπεφάσισαν νά φύγουν μαζί. 
"Ετσι άντήμειψε ό Κομνηνός τήν πρόθυμον 
ύποδοχήν πού είχεν εύρει είς τους Φράγκους, 
ένθυμίζων κατά τήν φράσιν τοΰ Γουλιέλμου 
Τύρ, πόσον Αληθινός είναι πάντοτε ό στίχος 
τοΰ βιργιλίου:

T i m eo Dañaos, et donna Serentes.

Ή  φυγή έγεινε μέ όλους τούς κανόνας τής 
τέχνης. Ό  “Ανδρόνικος Ανήγγειλε τήν πρόθεσίν 
του ν’ άναχιορήση. Ή  Θεοδώρα είπε δτι θά 
τόν συνοδεύση όλίγον διάστημα είς ένδειξιν 
τιμής καί διά νά Αναβάλη ολίγον τόν Αποχαι
ρετισμόν. Μέ τήν διαφοράν δτι δεν επέστρεψε. 
Μέ ιήν βοήθειαν τού σουλτάνου Νουρεντίν, ο! 
φυγάδες έφθασαν είς την Δαμασκόν, έπειτα εις 
τό Άρράν, δπου ¿σταμάτησαν ¿λίγον καιρόν, 
διότι ή θεοδώρα ήτο έπίτοκος, κατόπιν επήγαν 
είς τήν Βαγδάτην. Οί 
μουσουλμάνοι ηγεμό
νες τούς έκαμαν πολύ 
καλήν ύποδοχήν.Άξι- 
οσημείωτον ήτο ότι μέ 
δλον τό ¿βέβαιον τής 
ζωής αυτής τών περι
πλανήσεων, μέ δλην 
τήν αύτοκρατορικήν 
δυσμένειαν, ποτέ δέν 
ήλθε είς τόν “Ανδρό
νικον, τόν τόσον Αστά- 
τον,ή σκέψιςνάίγκα- 
ταλείψω τήν θεοδώ
ραν. Ό  δεσμός αύτός
με τήν βασίλισσαν τών 
“Ιεροσολύμων, ήτο ή 
βαθυτέρα Αγάπη όλης 
του τής ζωής. Μέσα 
είς τήν μουσουλμανι
κήν “Ανατολήν, επί 
πολλά έτη, πιστοί οΐ 
δύο ερασταί έζησαν ίΕ;,ΠΑΪ ΤΗε

ΦΛΤΟΓΡ. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΟΥ

τήν περιπετειώδη ζωήν 
των, έχοντες μαζί των τόν 
νόμιμον υίόν τού “Ανδρο
νίκου, τόν μικρόν Ίωάν- 
νην, ί ο  ¿τών τότε, καί τά 
δύο παιδιά, “Αλέξιον και 
Ειρήνην, τά όποια τοΰ 
έδωκε ή έρωμένη του.”Αλ- 
λως τε, μολονότι εύρισκαν 
παντού καλήν, ύποδοχήν, 
πουθενά δέν τούς ¿κρά
τησαν πσλύν καιρόν, φ ο
βούμενοι τήν οργήν τοΰ 
αύτοκράτορος. ΕίςτόΜαρ- 
δίν τούς έδιωξαν· έγειναν 

δεκτοί εις τό Έρζερούμ· είς τήν Ίβηρίαν έμειναν 
όλίγον μόνον τέλος, έπειτα άπό πολλά ταξίδια, 
κατέληξαν είς ένα εμίρην Τοΰρκον τής Χαλδαίας, 
επί τής Μαύρης θαλάσσης, Ό  Σαλτούχ — έτσι 
ωνομάζετο ό ήγεμών αύτός— έδωκε είς τόν 
“Ανδρόνικον ένα Ισχυρόν φρούριον τής Κολω- 
νείας, πολύ πλησίον είς τά βυζαντινά σύνορα. 
Ό  Κομνηνός εγκατεστάθη μέ τήν οίκογένειάν 
το#, και έζη ζωήν ιππότου ληστοΰ, κάμνων 
έπιδρομάς είς τό αύτοκρατορικόν έδαφος, καί 
πωλών τούς αιχμαλώτους του είς τούς Τούρκους. 
“Εννοείται διι αί σχέσεις του μέ τήν έξαδέλφην 
του καί ή διαμονή του μαζί μέ τούς Τούρκους 
επροκάλεσαν τόν άφορισμόν του υπό τής Εκκλη
σίας, Αλλ’ ό “Ανδρόνικος ήτο Αδιάφορος.

Ό  Μανουήλ ήτο έξαλλος διά τήν διαγωγήν 
τού “Ανδρονίκου. Εις μάτην ¿προσπάθησε με 
χίλια μέσα νά τόν συλλαβή. ΙΙάντοτε διέφευγε.

ΑΜΓΤΕΛΑΣ — ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΦΩΤΟΓΡ. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΟΥ
A
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Ό  δούξ τής Τραπεζοΰντος, Νικηφόρος Παλαιο- 
λόγος, έστάθη περισσότερον τυχερός' κατώρθωσε 
νά συλλάβη άντί τοΰ πρίγκηπος, τήν^Θεοδώραν 
και τά δύο της τέκνα. Αυτό ένίκησε την άνίκη- 
τον ψυχήν τοϋ αντάρτου. Έλάτρευε τήν ερωμέ
νην του, δέν ή μπορούσε νά ζήση χωρίς αυτήν, 

δχι όλιγώτερον ήσθάνετο βαθειά τον χωρι
σμόν. τών παιδιών του. Άπεφάσισε νά ζητήση 
συγγνώμην. Ό  Μανουήλ ή το πολύ ευχαριστη
μένος νά φέρη όπίσω τον τόσον επικίνδυνον 
αντίπαλον μέ τήν συνειθισμένην του έπιείκειαν 
ΰπεσχέδη είς τον έξάδελφόν του κάθε άσφά- 
λειαν, και ό “Ανδρόνικος επέστρεψε είς τήν 
Κωνσταντινούπολιν.

Τήν επάνοδον και τήν υποταγήν του ήθέλησε 
νά τήν κάμη θεατρικώς δπως ήρμοζε είς τήν 
υποκριτικήν του τέχνην. Έζώσθη, δλον τό σώμα, 
άπό τόν λαιμόν έως τά πόδια, μέ σιδερένιαν 
Αλυσίδα, ή όποια ήτο κρυμμένη κάτω από τά 
φορέματα του· καί δταν είσήχθη είς το άνά- 
κτορον τών Βλαχερνών ενώπιον τοϋ Μανουήλ, 
ένφ δλοι οί αύλικοί ήσαν παρόντες, έπεσε κατα
γής, μέ τό πρόσωπον κάτω, καί εζητοΰσε χάριν 
κλαίων. Ό  Μανουήλ, συγκινη μένος πολύ άπό 
τήν στάσιν «ύτήν, εκλαιε καί αυτός καί τοΰ είπε 
να σηκωθή· άλλ’  εκείνος εξηκολούθει νά μένη 
εις τήν Ιδίαν θέσιν, και παρουσιάζων τήν Αλυ
σίδα, έζήτησε, πρός τιμωρίαν τών πράξεων του, 
να τον σύρουν ώς αιχμάλωτον εμπρός είς τόν 
αύτοκρατορικόν θρόνον.Ήναγκάσθησαν νά συμ
μορφωθούν μέ τήν θέλησίν του. Κατόπιν τόν 
ύπεδέχθησαν μεγαλοπρεπέστατα «δπως ήρμοζε, 
λέγει ό χρονογράφος, είς τοιοδτον άνθρωπον 
έπανερχόμενον μετά τόσφ μακράν Απουσίαν». 
Ενόμισαν δμως άσύνετον νά μείνη είς τήν πρω

τεύουσαν ό άσωτος αυτός υίός. Καί οί δύο, καί 
ό Μανουήλ καί ό “Ανδρόνικος, ήσθάνοντο δτι 
δέν θά εβράδυνε, έτσι, νά ξυπνήση πάλιν τό πα
λαιόν μίσος. "Ωρισαν λοιπόν ώς έντιμον εξορίαν 
τοΰ “Ανδρονίκου τήν Οίνόην επί τής παραλίας 
τοΰ Πόντου, καί εκεί έζησε «μακράν τοΰ Διός 
καί τοΰ κερανοΰ», έχων δλας του τάς αναπαύσεις, 
λησμονών είς τό ήρεμον καί λαμπρόν αυτό 
καταφύγιον τάς περιπετείας του. Είναι πιθανόν 
δτι ή Θεοδώρα τόν ήκολούθησε είς τήν διαμο
νήν, του αυτήν. Έπέρασαν άκόμη ολίγα χρόνια 
καί ο δεσμός των ήτο διαρκής.

 ̂Έφαίνετο δτι ό “Ανδρόνικος έίχεν εγκαταλείψει. 
τάς παλαιός φιλοδοξίας του. “Επιστρέφων καί 
κηρύττων την ύποταγήν του, ώρκίσθη έπισήμως 
πίστιν είς τόν αΰτοκράτορα καί είς τόν νέοι· 
νίόν του “Αλέξιον. Φρόνιμος τώρα καί ήρεμος, 
έφαίνετο δτι είχε λησμονήσει τάς βλέψεις του 
πρός τόν θρόνον καί πραΰνει δριστικώς τήν 
άνήσυχον ψυχήν του. Έπλησίαζε τά Ιξήντα του 
χρόνια. Είς τό ήσυχον καί μεγαλοπρεπές καταφύ-

γιον διηγείτο τάς περιπετείας του, παραβάλλων 
τόν έαυτόν του, μέ τήν συνειθισμένην του πρός 
τά θρησκευτικό πράγματα ανευλάβειαν, πρός τόν 
Δαυίδ, ό όποιος επίσης είχεν υποφέρει άπό τόν 
φθόνον τών άλλων καί είχε άναγκασθή νά κατα
φυγή είς τους έχθρούςτου. Προσέθετε μάλιστα 
μέ κάποιαν είρωνείαν δτι είχεν ίθή καί άλλους 
πολλούς δπως τόν προφητάνακτα.. .  . "Ομως 
κάτω άπό τά λευκά μαλλιά, τό σώμα του ήτο 
άκόμη ρωμαλέον, τό πρόσωπον νέον, ή ψυχή 
ζωηρά καί θερμή. Έχρειάζειο μόνον ή στιγμή 
πού θά ξυπνούσε- τήν μισοναρκωμένην φιλο
δοξίαν καί θά άναβε πάλιν τόν πόθοι1 τής άρχής.

* * *

Ό  θάνατος τοΰ Μανουήλ, τό ιιδο, έφερε 
τήν στιγμήν. Μέ τόν θάνατον αυτόν περιήρχετο 
ή αυτοκρατορία είς τά χέρια ενός παιδιού καί 
μιάς γυναικός. “Ο νέος ήγεμών “Αλέξιος ήτο 
μόλις δώδεκα χρόνων παιδάριον άκόμη, πού 
περνούσε τόν καιρόν του νά παίζη, νά ίππεύη, 
νά πηγαίνη είς τό κυνήγι καί, άπειρος τελείως, 
δέν ήμποροΰσε άκόμη νά γνωρίζη τήν ζωήν. 
Ή  μητέρα του, ή άντιβασίλισσα, ήτο ή θελκτική 
εκείνη Μαρία τής “Αντιόχειας, τόσον ώραία, 
τόσον χαριτωμένη· άλλά καί αυτή δέν έγνώριζε 
τά πράγματα τοΰ κράτους,, καί προπάντων ήτο 
παραπολύ γοητευτική, ώστε θά ήτο δύσκολον νά 
μην κινήση την συκοφαντίαν μέσα εις τήν διε- 
φθαρμένην αυτήν αυλήν. Γύρω της λοιπόν, άπό 
τή$ άρχής τής βασιλείας της, έκινοΰντο δλοένα 
άνθρωποι άμιλλώμενοι ποιος νά κερδίση τήν 
εΰνοιάν της καί να τής άρέση. Ξένη πρός τό 
περιβάλλον αυτό, αίσθανομένη δτι τήν πολιορ
κούν αί ραδιουργίαι καί τά μίση, ή Μαρία 
έκαμε τό σφάλμα νά έκλέξη μεταξύ τών άντι- 
πάλων αυτών καί τό χειρότερον, νά κάμη κακήν 
Ικλογήν. Ό  πρωτοσεβαστός “Αλέξιος, άνεψιός 
τοΰ Μανουήλ, πρός τόν όποιον έδειξε προτίμη- 
σιν, ήτον ένας νόστιμος άνδρας, ολίγον θηλυ
πρεπής, λαμπρός Ιππότης, ό όποιος τήν ήμέραν 
εκοιμάτο καί τήν νύκτα διεσκέδαζε' έντελώς 
άδρανής, δέν ήμποροΰσε νά τής είναι στήριγμα 
οτερεόν. Τό μόνον αποτέλεσμα τής εύνοιας πού 
έξεδήλωσε πρός αυτόν ή αύτοκράτειρα, ήτον δτι 
πολλοί παραγκωνισθέντες δυσηρεστήθησαν καί 
διάφορα δυσάρεστα σχόλια εγεννήθησαν. Γρή- 
γορα άπέδωκαν είς τόν πρώτοσεβαστόν τόν 
πόθον νά καταλάβη τόν θρόνον καί νά νυμ- 
φευθή τήν αύτοκράτειραν, κα| είς αυτήν τήν 
άποδοχήν τών σχεδίων τοΰ εννοούμενου της.

Τήν νέαν κυβέρνησιν εξέθεσε ίταίάλλή άφορμή. 
«Έ πί της βασιλείας τοΰ Μανουήλ,· τοΰ θεο- 
προβλήτόυ, ό λατινικός λαός, δπως. γράφει ό 
Γουλιέλμος Τύρ, είχεν - Ικτηιηθή άπό τόν «ύτο- 
κράτορα διά τήν πίστιν καί τήν άνδρείαν του.
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*0 αύτοκράτωρ περιψρονοΰσε τούς Γραικΰλους 
του, ώς άνθρώπους νωθρούς καί θηλυπρεπείς· 
γενναιόψυχος αυτός και άπαραμίλλου ανδρείας, 
μόνον είς τούς Λατίνους έμπιστεΰετο τά σπου
δαιότερα πράγματα, βασιζόμενος δικαίως είς τήν 
άφοσίωσιν καί τήν δραστηριότητα των. Εύρι- 
ακαν πολύ καλήν υποδοχήν πλησίον του καί 
έλάμβαναν διαρκώς δείγματα τής μεγάλης του 
έλευθεριότητος· διά ιοΰτο, εύγενεΐς καί μη, 
έτρεχαν άπό δλα τά μέρη τοΰ κόσμου πρός 
αύτόν, ώς πρός τόν μεγαλύτερόν των εύεργε· 
την». Ή  αύλή, ή διοίκησις, ή διπλωματία, ή 
φρουρά, ήσαν γεμάτα άπό Ευρωπαίους. Έ ξ 
άλλου, οί έμποροι άποικοι τής Βενετίας, τής 
Γένουας, τής Πίζας είχαν σχηματίσει ολόκληρον 
συνοικισμόν είς τήν πρωτεύουσαν. 'Η  Μαρία 
τής “Αντιόχειας, Ικ δικαιολογημένης προτιμή- 
σεως, ό πρωτοσεβαστός Ιξ ύπολογισμοΰ, ένό- 
μισαν καλόν νά άποβλέψουν, δπως ό Μανουήλ, 
πρός αύτούς. Μεγάλη απερισκεψία. 'Ο θορυ
βώδης δχλος τής Κωνσταντινουπόλεως καί δ 
κλήρος ό οποίος τόν διηύθυνε, Ιμίσουν άπο 
ενός αιώνος περίπου, τούςλατίνους· καί τό μίσος 
αυτό, πρέπει νά τό δμολογήσωμεν, τό ύπέκαιον 
διαρκώς ή αυθάδεια τών βαρώνων καί ή σκλη- 
ρότης τών εμπόρων τής Δύσεως. “Εξέθεσαν είς 
τήν άντιβασίλισσαν τήν άντιπάθειαν που ένε- 
πνεον οί σύμμαχοι τούς οποίους έξέλεξε: καί 
γρήγορα ή αύτοκράτειρα Μαρία, τόσον άγαπη- 
μένη πριν καί δημοτική, τώρα ήτο διά τόν 
μισητόν οχλον τοΰ Βυζαντίου, «ή ξένη». Έ τσι 
καί είς τήν Γαλλίαν, αργότερα, έλεγαν διά τήν 
Μαρίαν “Αντουανέταν: «ή Αυστριακή».

Ή  γενική' δυσαρέσκεια έξεδηλώθη γρήγορα 
καί μέ γεγονότα. Ή  Μαρία, ή κόρη τοΰ Μα
νουήλ άπό τόν πρώτον γάμον, άντιπαθοΰσε 
βαθειά τήν μητρυιάν της. Γυναίκα ενεργητική, 
τολμηρά, καν βιανα, συνώμοσε Ιναντίον της. 
‘Αλλ' ή συνωμοσία άνεκαλύφθη. Τότε Ικ συμ
φώνου μέ τόν άνδρα της, τόν καίσαρα Ρενιε 
τόν Μομφεράτον καί μέ τούς κυριωτέρους δπα- 
δούς, κατέλαβε τήν “Αγίαν Σοφίαν, τήν μετέ- 
βαλον είς φρούριον καλέσαντες όπλίτας, καί 
έμήνυσε τήν θέλησίν της εις τήν αύτοκράτειραν. 
ΤΗτο Μάιος τοΰ 1 1 82.

Ό  λαός έκηρύχθη υπέρ τών συνωμοτών, και 
ό κλήρος μέ τόν πατριάρχην Ιπίσης. Διά νά 
δοθή ένα τέλος, ώρμησαν κατά τής “Εκκλησίας. 
Έπολέμησαν κάτω άπό τάς στοάς άκόμη τοΰ 
ναού, καί δ πατριάρχης ήναγκάσθη νά έπέμβη 
δ ίδιος. Τό γεγονός έκαμε οίκτράν εντύπωσιν 
είς τήν θεοφοβουμένην πρωτεύουσαν, καί ή Ιερό
συλος πράξις κατέστησε τήν κυβέρνησιν, ή δποία 
είχε διατάξει τήν προσβολήν, περισσότερον άντι- 
δημοτικήν. Τέλος ή άντιβασίλισσα καί δ σύμ
βουλός της ήναγκάσθησαν νά άμνηστεύσουν

τούς έπαναστάτας καί νά δείξουν έπομένως κα
θαρά τήν αδυναμίαν των. Έκαμαν δμως καί 
ένα λάθος άκόμη. Ό  πρωτοσεβαστός ήθέλησε 
νά τιμωρήση τόν πατριάρχην καί τόν έξώρισε 
είς μοναστήριον. Αί διαμαρτυρίαι τοΰ λιιοΰ 
υπέρ τον πατριάρχου κατέδειξαν εις τόν πρωτο
σεβαστόν τό λάθος του. “Η πόλις όλόκληρος 
έπανέφερε εν θριάμβφ τόν πατριάρχην είς τήν 
‘Αγίαν Σοφίαν δλοι οί δρόμοι τής πρωτευού- 
σης άνέ&ιδαν μΰρα και λιβάνι, καί άντήχουν 
άπό τάς φωνάς τοΰ λαού. Νέα έπομένως ήτταΓ · 
τής κυβερνήσεως.

Τά γεγονότα αύτά ήσαν εύνοϊκά είς τόν 
“Ανδρόνικον. “Εναντίον τής γενικώς μισητής βα
σιλείας δλοι έπερίμεναν ένα σωτήρα καί ολοι 
άπέβλεπαν είς τόν λαμπρόν έξάδελφον τοΰ άπο- 
θανόντος αύτοκράτορος-Έπειτα, πρό καιρού, τοΰ. 
είχαν προφητεύσει, καί ήτο γνωστόν, δτι-θά  
ανέβαινε τόν θρόνον ολοι είς τό Βυζάντιον 
επίστευαν είς τάς προσρήσεις αύτάς, καί αύτός 
δ “Ανδρόνικος άκόμη. Πρό πάντων δμως διά 
τόν λαόν, ήτο προορισμένος, νά άντιπροσω- 
πεύση, άντί τής «ξένης», τήν έθνιχήν δυναστείαν 
καί τήν παράδοσιν. 'Ολοένα, είς τήν δρμητικήν 
αυτήν καί εμπαθή πρωτεύουσαν, ή τόσον παρα- 
τεταμένη Ιπαφή με τούς Λατίνους, ή άνάμνησις 
τής αύθάδους των στάσεως, ή μνησικαχία δια 
τόν πληγωμένον εγωισμόν, ή δυσαρέσκεια προ
πάντων διά τήν βλάβην ιών χρηματικών συμ
φερόντων, προετοίμασαν φοβέραν εξέγερσιν τοΰ 
βυζαντινού εθνισμού. 'Ο  “Ανδρόνικος έγεινε δ 
άρχηγός. Αύτή ή πριγκίπισσα Μαρία, διαν 
έγεινε ή στάσις, τοΰ έγραψε καί τόν παρεκάλεσε 
νά έπέμβη' έκτοτε, οί πλέον έξέχοντες άνδρες 
τής αυτοκρατορίας διαρκώς τόν προσεκάλουν χαί 
τόν έβεβαίοναν δτι, δν έδέχετο, δλοι θά έτάσ- 
σοντο είς τό πλευρόν του. Ό  “Ανδρόνικος ήσθά
νετο τήν αίωνίαν του φιλοδοξίαν νά έξυπνφ 
Διά νά προετοιμάση τόν δρόμον, έπιτηδειότατα, 
έφαίνετο περίψροντις μέ τόν έπικείμενον κίν- 
δυνον τοΰ νεαρού αύτοκράτορος, άνήσυχος διά 
τά σχέδια πού απέδιδαν είς τόν πρωτοσεβα
στόν, καί ιδιαιτέρως παραξενευόμενος δ<ά τάς 
φήμας που ηκοΰοντο διά τήν αύτοκράτειραν. 
"Ηξευρε δτι οί δύο υίοί του ήσαν μεταξύ τών 
συνωμοτών της πριγκιπίσσης Μαρίας καί έπομέ
νως παρεΐχεν έλπίδας καί Ιγγυήσεις είς τούς δυσα- 
ρεστημένους' έπερίμενε λοιπόν τήν στιγμήν, ή 
δποία καί ήλθε περί τά μέσα τοΰ 1 1 82. 'Η  κόρη 
του Μαρία έτρεξέ τότε είς τήν Οίνόην, νά τοϋ 
άναγγείλη οτι ήτο ή κατάλληλος ώρα νά άρχίαη 
τήν πάλην. 'Ο “Ανδρόνικος άνεχώρησε διά τήν 
Κωνσταντινούπολιν.

Μέ τήν συνειθισμένην του Ικανότητα δ εύφυής 
Πρωτεύς, δπως τόν ονομάζει ένας σύγχρονος, 
παρουσιάσθη μέ τάς πλέον εύλογους άφορμάς
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δικαιολογών τήν στάσιν του. Έξήρε τήν άγνό- 
τητα των βλέψεων του, ΰπέμνησε μάλιστα ό 
ίδιος τόν δρκον πού είχε δώσει είς τον Μα
νουήλ καί εκήρυξεν δτι δ μόνος του σκοπός 
ήτό νά έλευθερώση τον νεαρόν αύτσκράτορα 
άπό τούς ελεεινούς συμβούλους του. ’Απέναντι 
κυβερνήσεως άνικάνου καί ύποστηριζομένης άπό 
τούς ξένους, παρουσιάσθη επίσης ως δ μόνος 
έχων καθήκον νά φροντίση διά τά συμφέροντα 
τής αυτοκρατορίας, ως δ μόνος φιλορώμαιος, ώς 
ό μόνος επίσης, δ όποιος μέ τήν ήλικίαν και 
τήν πείραν του ήμποροΰσε νά σταμαιήση τήν 
μοναρχίαν είς τόν κατήφορον τής άβυσσον. Τά 
πλήθη γοητευμένα τόν ΰπεδέχθησαν μ’  ενθου
σιασμόν είς δλον του τόν δρόμον. Είς μάτην οί 
στρατήγοί των άσιατικών θεμάτων — ¿παρχιών 
— πού εΐχαν μείνει πιστοί εϊς τήν άντιβασίλισ- 
σαν, ήθέλησαν κατ’  άρχάς νά άνακόψουν τήν 
πορείαν τον είς μάτην ό Ανδρόνικος "Αγγελός, 
ό όποιος εστάλη ¿ναντίόν του, ¿προσπάθησε νά 
τόν καταβάλη. Ό  στρατός του ήτον απρόθυμος 
καί ένικήθη· φοβούμενος δέ ό ίδιος μήπως πλή
ρωσή μέ τήν ζωήν του τήν ήτταν του, έδωκε 
τό σύνθημα τής άποσκιρτήσεως και ηύτομόλησε 
πρός τόν αντάρτην. Αύτός δέ, ό όποιος πάντοτε 
εθρισκε κάτι άστείον, Ινθυμήθη υποδεχόμενος 
τόν νέον του. όπαδόν, τό λόγιον του Ευαγγελίου 
όπου, άγγελός θά έστέλλετο νά τού άνοιξη τόν 
δρόμον.

Ό  Ανδρόνικος5*Αγγελος πραγματικώς εύρήκε 
μιμητάς. "Οταν ό στρατός τοΰ Κομνηνοΰ έφθασε 
¿μπρος είς τήν Κωνσταντινούπολιν, είς τήν 
άσιατικήν όχθην τοΰ Βοσπόρου, ό στόλος ό 
όποιος είχεν ¿ντολήν νά Ιμποδίση τήν δίοδον

τοΰ στενού ηύτομόλησε, χωρίς νά φερη τήν 
παραμικράν άντίστασιν, καί ό ’Ανδρόνικος άπηύ- 
θυνε, άπό τό στρατόπεδόν του τής Χαλκηδόνος, 
είς τά ανάκτορα υπεροπτικοί' έγγραφον, άπαι- 
τών ν'άποπεμφθή. ό πρωτοσεβαστός, νά άπο- 
συρθή ή βασίλισσα είς μοναστήριον και νά 
δοθή ή έξουσία είς τόν νεαρόν αίιτοκράτορα. 
"Ολη ή πρωτεύουσα εύχαρίστΐ]σε τόν νέον άρ
χοντα και έπεσε στά πόδια του. 'Ο λαός και 
πολλοί αύλικοί έσπευδαν καθημερινώς είς τήν 
Χαλκηδόνα νά τόν ϊδουν ¿θαύμαζαν τόν ρωμα
λέου άνδρα, την εύγλωττίαν του, καυ επέστρεφαν, 
ευχαριστημένοι, λέγει ό ίστορικός Νικήτας, σάν 
νά είχαν έπισκεφθή τάς νήσους, τών μακάρων 
καί είχαν καθήσει είς τήν τράπεζαν τοΰ ήλίου., 

Μέ δλην τήν υπεροχήν τών έπαναστατών,' 
όποιοςδήποτε υπουργός, δλίγον ενεργητικός, δεν 
θά έμενε άνυπέράσπιστος. Ό  πρωτοσεβαστός. 
'Αλέξιος θά είχε, μέ τό χρήμα, τήν πιστήν καί 
σταθερόν ύποστήριξιν τών Λατίνων ήμποροΰσε 
ν ’ άντισταθή. ’Αντί τούτου παρεδόθη |ΐέσα εϊς 
τό άναπτορόν του είς τόν ’Ανδρόνικον, ο όποιος, 
διέταξε καί τόν ¿τύφλωσαν. Τίποτε δμως δέν 
είχε άκόμη κατορθωθή, αυτό τό έβλεπε καλά δ 
’Ανδρόνικος, ένόσψ τά τάγματα λατίνων μισθο
φόρων καί ο! δυτικοί δποικοι κατείχαν τήν 
πρωτεύουσαν. Διά νά τούς ξεκάμουν, κατέφυγαν 
είς τά παλαιά μίση τών Ιθνικοφρόνων. Διέδιδαν 
—  καί έγεινε εύκολα πιστευτόν — οτι οί ξένοι 
¿σκόπευαν. νά Ιπιπέσόυν κατά τών 'Ελλήνων, 
καί μέ τό πρόσχημα αυτό άπέστείλαν έναντίον 
των δλον τόν όχλον τής Κωνσταντινουπόλεως. 
"Εγεινε Ιπιδρομή είς τήν λατινικήν συνοικίαν, 
καί τό μαινόμενον πλήθος ¿λεηλάτησε, έπυρπό-
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λησε καθετί. Αί γυναίκες, τά παιδιά, οί γέρον- ¿κρυπτετο κατω^άπο την συμπάθειαν του Αν-
τες, καί αύτοί οί άσθενείς των νοσοκομείων δρονικου προς τον βασιλέα_ Αλέξιον: ό πατριαρ-
εθαναιώθησαν. Είς μίαν ήμέρανό εθνικός φανα- χης Θεοδόσιος ήτο ένας άπ αύτους.^ Οτα, ο
τισμός τών Βυζαντινών έξεδικήθη διά τό μίσος ’Ανδρόνικός του έλεγε περίλυπος οτι μονον
Ικατόν χρόνων. Οίόλίγοι Λατίνοι πού εσώθησαν, «ύτος άπεμεινε να επαγρυπνη δια την τύχην
έωυγαν: ό ’ Ανδρόνικος ήμποροΰσε τώρα νά τοΰ νεαρού. πριγκηπος, και δτι.δεν ειχε κανένα
είσέλθη άκίνδυνα εϊς τήν. πρωτεύουσαν. βοηθόν ή στήριγμα εις το. βαρυ έργον, ό̂  ιεραρ-

Ή λθε μέσα είς τόν γενικόν ένθουσιασμόν, χης. μέ τόνον διφορούμενου, ό οποίος εκρυΛτε
ναιρετώμενος άπό δλους ώς ό σωτήρ καί ¿λευ- άρκετόν θάρρος, απηντησε δτι απο τήν ήμεραν
θερωτης τής αύτοκρατορίας, ώς ό λύχνος .ό δπου ό Άνδρονοιος είσηλθεείςτην Κωνσταντι-
φωτίζων τά σκότη ώς τό λαμπρόν άστρον. νουπολιν καί κατελαβε τα βασίλεια,^αδιστακτως
Όλίγοι μόνον φρόνιμοι άνθρωποι ¿ννόησαν τί ¿θεώρησε πεθαμένον τον νεαρόν αυτοκρατορα.
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*0 πατριάρχης Θεοδόσιος είχε δίκαιον. Ή  
φιλοδοξία είχε ξυπνήσει είς τήν ψυχήν τοΰ Κο- 
μνηνού: θά έκαμνε τό πδν διά νά τήν ίκα- 
νοποιήση.

Καί πρίν άκόμη Ιλθη είς τήν πρωτεύουσαν, 
είχε προβή είς μέτρον χαρακτηριστικόν. Κατά 
διαταγήν του, ή άντιβασίλισσα και δ υίός της 
Απεμακρύνθησαν Από τό Ανάκτορον καί μετε- 
φέρθησαν, σχεδόν ώς ΰπόδικοι, είς τήν αυτο- 
κρατορικήν έπαυλιν Φιλοπάτιον. Ό  “Ανδρό
νικος Ιπήγε νά τους Ιδη, άλλα καί Εδώ άκόμη 
ή στάσις του ή το άρκετά ύποπτος. “Εδειξε πραγ
ματικές [ΐεγάλον σεβασμόν προς τόν νέον αύτο- 
κράτορα, Αλλ“ όχι και πρός τήν αυτοκράτειραν, 
διά τήν δποίαν είπε καθαρά δτι άποροΰσε 
πως εύρίσκετο Εκεΐ. Έπήγε κατόπιν είς τους 
'Αγίους “Αποστόλους νά Επισκεφθή τόν τάφον 
τοΰ Εξαδέλφου του Μανουήλ· έκλαψε θερμά, 
ως καλός υποκριτής, Εμπρός είς τόν σαρκοφά
γον, καί ή προσποιητή αυτή θλΐψις του ¿'•έ
πνευσε Εμπιστοσύνην είς τους παρευρισκομέ- 
νους. Κατόπιν ή θέλησε νά μείνη ¡ιόνος διά νά 
δμιλήση δλίγας στιγιιάς μέ τόν νεκρόν. Μερι
κοί άστεΐοι διασκεδάζοντες μέ τήν συνομιλίαν 
αύτήν, άπέδιδαν είς τόν “Ανδρόνικον τότΊπό- 
μ.ενα λόγια: «Σέ κρατώ τώρα, Ισε που μέ κατε- 
δίωκες καί μέ ήνάγκασες νά πλανωμαι παντοΰ' 
δ βαρύς λίθος σου σέ έχει κλεισμένον είς αίω- 
νίαν είρκτήν, καί άπό τόν βαθύν ύπνον σου, 
μόνον ή σάλπιγξ τής δεύτερος παρουσίας θά 
σέ ξυπνήση. Τώρα θά εκδικηθώ κατά τής γενεάς 
σου καί θά μου πληρώσουν οί ίδικοί σου δλον 
τό κακόν πού μου έκαμες».

Οί άστειοι αυτοί δέν είχαν άδικον. “Ολοι οί 
συγγενείς τοΰ Μανουήλ, 6 ένας μετά τόν άλλον, 
Εξηφανίζοντο, θύματα τής φοβέρας φιλοδοξίας 
τοΰ ’Ανδρονίκου. Μόνος κύριος δ “Ανδρόνικος 
άνέλαβε τήν διοίκησιν ώς πραγματικός βασιλεύς· 
τούς πολιτικούς του άντιπάλους, προπάντων τού; 
Αρχηγούς των μεγάλων Αριστοκρατικών οίκογε- 
νειών τούς άπεμάκρυνε Αμείλικτα δλους· είς δλας 
τής θέσεις Ιτοποθέτησε Ανθρώπους ίδικούς του. 
“Αλλά διά νά γίνη πραγματικές αύτοκράτωρ, 
έπρεπε Ακόμη νά λείψουν οί'τρεις, πού τόν 
Ιχώριζαν Από τόν θρόνον, ή χήρα καί τά δύο 
τέκνα τοΰ Μανουήλ. Ή  πρωτότοκος έλειψε 
πρώτη· Απέθανε Ιξαφνικά, καθώς καί δ σύζυγός 
της δ καΐσαρ Ρενιέ, καί κανείς δέν Αμφέβαλλε 
δτι Απέθαναν δηλητηριασμένοι. Διά νά Απαλ- 
λαχθη Από τήν Αντιβασίλισσαν δ “Ανδρόνικος 
δέν κατέφυγε είς τό ίδιον Απλούν μέσον. Τήν 
Ιμίσει, δπως είναι γνωστόν, προ πολλοΰ· ήθελε 
λοιποί· ή έκδίκησίς του νά γείνη περίτεχνος. 
“Ηρχισε νά καταφέρεται εναντίον της, δτι κρυ
φίως Αντέπραττε κατ’ αύτοΰ βλάπτουσα ούτω τά 
συμφέροντα τοΰ Κράτους, και διεκήρυξεν δτι

δν δέν άπεμάκρυναν τήν Επικίνδυνον αύτήν 
γυναίκα, θά κατέλειπε αυτός τήν διοίκησιν μή 
θέλων νά συνυπέχη τάς εύθύνας. Έξήγειρε ούτω 
χωρίς δυσκολίαν τό πλήθος τοΰ λαοΰ, 5 δποΐος 
ή το ήδη εναντίον τής ξένης, καί μέ θορυβώδεις 
διαδηλώσεις απήτησε από τόν πατριάρχην νά 
Απομακρύνη διά της Επιβολής του τήν Αντιβα- 
σίλισσαν. Τό έδαφος ήτο προετοιμασμένον μέ 
δλην τήν Αντίστασιν μερικών τιμίων Ανδρών, 
παρεσκεύασαν κατά τής ατυχούς Μαρίας τής 
’Αντιόχειας την σκληροτέραν δικαστικήν κω- 
μφδίαν.

Ό  “Ανδρόνικος τήν κατηγόρησε δτι συνεννοεί
ται μέ ιούς ξένους· συνελήφθη καί Εφυλακίσθη, 
Ιγκαταλελειμμένη είς τάς ύβρεις καί τήν βαναυ
σότητα τών φυλάκων της. ’Αλλά δέν ήτο Αρκε
τόν αυτό. Προσήχθη είς τό δικαστήριον, καί 
κατεδικάσθη είς θάνατον. Ό  νέος Αλέξιος επε- 
κύρωσε τήν Απόφασιν, θέτων τήν υπογραφήν 
του μέ ερυθράν μελάνην «σαν σταγόνα αίματος» 
είς τό έγγραφον πού κατεδίκαζε τήν μητέρα του. 
Ή  Μαρία τής “Αντιόχειας εστραγγαλίσθη μέσα 
είς τήν είρκτήν τη«:: ήτο μόλις τριανταπέντε 
Ετών. Τό μίσος τοΰ “Ανδρονίκου δέν ίκανο- 
ποιήθη μέ τήν Ιννομον αύτήν δολοφονίαν Ιξέ- 
σπασε Ακόμη καί είς τάς είκόνας τής Ατυχους 
ήγεμονίδος. Διέταξε νά τάς καταστρέψουν ή νά 
τάς παραμορφώσουν, φοβούμενος μήπως ή γε
μάτη φώς Ιμορφιά της προκαλέση τήν συμπά
θειαν διά τό τραγικόν τέλος της.

Ό  αύτοκρατορικός κήπος, δπως λέγει ό Νι
κήτας, έχανε ένα ένα τά δένδρα του. Γρήγορα, 
τόν Σεπτέμβριον 1183 , μέγα συμβούλιον τοΰ 
στέμματος, προετοιμασμένον Αλλως τε, έγνωμά- 
τευσε δτι θά ήτο ώφέλιμον καί συμφέρον νά 
ουμβασιλεύση δ “Ανδρόνικος. “Οταν ή Απόφα- 
σις αύτή εγεινε γνωστή, ή χαρά τής πρωτευού- 
σης ήτο Απερίγραπτος. Ό  λαός, ό δποΐος έβλεπε 
τόν εΰνούμενόν του νά Ανεβαίνη τόν θρόνον, 
κατελήφθη νομίζεις Από μανίαν καί Ιχόρευε είς 
τούς δρόμους, τραγουδούσε, χειροκροτούσε. Τό 
Ανάκτορον τών Βλαχερνών κατελήφθη, καί δ 
νεαρός αύτοκράτωρ ύπεχώρησε είς τήν Ιπικειμέ- 
νην στάσιν. Τότε εγεινε κάτι περίεργον καί 
Απροσδόκητοι·. Ό  Ανδρόνικος, δ δποΐος είχε 
προετοιμάσει τά πράγματα, εφαίνετο διστάζων 
καί ήρνεΐτο νά καταλάβη τήν Αρχήν. “Εγεινε 
Ανάγκη νά τόν καθίσουν είς τόν θρόνον διά 
τής βίας, νά τού θέσουν, Ακουσίως του σχεδόν, 
τήν Ερυθράν μίτραν Επί τής κεφαλής, καί νά 
τοΰ φορέσουν τόν «ΰτοκρατορικόν μανδύαν. 
Τέλος Εδέχθη νά ύποκύψη είς τήν θέλησιν τού 
λαού, καί έπειτα Από δλίγας ημέρας, όταν εστέ- 
φθη είς τήν Αγίαν Σοφίαν, ήκουε δχι μέ· δυ
σαρέσκειαν τό δνομά του πρίν Από τό δνομα 
τού Αλεξίου είς τάς επισήμους Επευφημίας. Τότε,

ΚΑΜ1ΛΛΗ — νηο ΚΛΟΝΤ ΜΟΝΕ
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λέγει ένας χρονογράφος, διά πρώτην φοράν 
Ιφάνη εύθυμος· τό σκληρόν βλέμμα του έγεινε 
ήρεμον· καί ύπεσχέθη δτι. έπί τής βασιλείας του 
τό πράγματα θά έβαινον κατ’  εύχήν.

Ή  Απομάκρυνσις του ανίσχυρου συμβασι- 
λέωςήτο πράγμα ελάχιστου διά τόν ’Ανδρόνικον. 
Είχε όρκισθή έπισήμως, εμπρός είς τήν Αγίαν 
Τράπεζαν, δτι Ιδέχετο την άρχήν διά νά βοη- 
θήση Απλώς τον εξάδελφόν ίου ’Αλέξιον. Πριν 
περάση ένας μήνας, καθ’ υποβολήν του, ή γε
ρουσία άπεφαίνετο δτι ενας Αρχηγός Ιχρειάζετο 
μονον διά την αυτοκρατορίαν καί διι επομένως 
ήτο πρέπον νά παραιτηθή ό Αλέξιος. "Επειτα 
Από δλίγας ημέρας, ό ’Αλέξιος, τόν Νοέμβριον

Τ Α  Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

ϊΐ&3. έστοαγγαλίσθη είς τά δωμάτιά τον. Τό 
πτώμα του, τό επήραν καί τό έπέταξαν εμπρός 
εΐς τόν ’Ανδρόνικον, ό όποιος τό έσπρωξε μέ 
τό πόδι του με τήν ύβριν αύτήν: « 'Ο  μέν πα
τήρ σου ήτο έπίορκος, ή δέ μήτηρ σου Ιταιρικόν 
γόναιον» και διέταξε νά τό ρίξουν είς τόν 
Βόσπορον. Κατόπιν, περιφρονών τελείως χήν 
κοινήν γνώμην, ενυμφεύθη τήν μνηστήν του 
θύματός του, "Ανναν τήν κόρην toîi Λουδοβί
κου 70ν ή οποία δεν ήιο Ακόμη ένδεκα ετών 
καί ήνάγκασε τήν εκκλησίαν νά λύση τόν πρός 
τόν Μανουήλ όρκον του. ‘Εξήντα τριών ετών 
ό ’Ανδρόνικος Κομνηνός έγεινε αδτοκράτωρ τού 
Βυζαντίου.
ΙΜίτάφβ. Κ.|

[Το τέλος είς τ δ  Λροσδχές)

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Σ  Ν Τ Η Λ

I .  Φ Ι Ν Ο - Η  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η  Τ Η Σ  Ε Υ Τ Υ Χ Ι Α Σ

Ο ΕΝΕΡΓΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ

—  Άίΐοοπάοματα —

Υπάρχει τι τό κατ’  ούαίαν θειον έν τή εργασία. 
’Εξευγενίζει καί έξυψοϊ τήν ψυχήν. Ενισχύει 

δέ καί τό σώμα. Διαχέει οίονεί Ατμόσφαιραν 
ίκανοποιήσεως καί γαλήνης περί τό «εγώ» μας.

Πάντες αίσθανόμεδα ως έξ ενστίκτου τάς 
ήδονάς τής Ιργασίας. Φαινόμεθα Ιργαζόμενοι 
δι’  ένα σκοπόν μάλλον ή ήττον προσεχή, αλλ’ 
δταν έπιτύχωμεν τούτου, έπεκτείνομεν τά 6ρια 
αυτού καί έξακολονθοΰμεν τήν πορείαν μας. 
Ή  εργασία είνε πολλάκις δ.τως τό κυνήγιον. 
Άδιάφορον μάς εινε τό προϊόν, τό ουσιώδες 
δι’  ημάς είνε ή κίνησις ήν μάς επιβάλλει. Πηγή 
λήθης διά τά βάσανα τής ζωής, γεννά τάς πλεί- 
στας αυτής Αγαλλιάσεις. Ή  ευτυχία δέν δύναται 
νά νοηθη οίνε υ τής εργασίας δπως καί ή ζωή 
ανευ τής- κινήσεως. Αί μορφαί τής εργασίας 
παραλλάσσουν Ιπ’  άπειρον, Αλλ’  ή στοιχειώδης 
αυτής Αρχή Αποτελεί ζωτικήν Ανάγκην ώς 6 
ύπνος. "Ετι δέ μάλλον, δπως ό τελευταίος οΰτος, 
επιβάλλεται καί είς πάντας. Καί οί άεργοι Ακόμη 
Αναγκάζονται νάκαταφεύγωσιν είς τήν έργασίαν 
διότι άλλως κινδυνεύουσι νά ΐδωσι φθινούσας 
τάς σωματικάς ή διανοητιπάς αυτών δυνάμεις. 
Κατά τόν ’Αριστοτέλη, καί αύταί αί Απολαύσεις 
Ικ τής Ινεργείας προκύπτουσιν. "Αν μή τεθή είς 
ένέργειαν μία δύναμίς, δν μή άναπτυχθή δρά- 
σις, ηδονή δέν ύπάρχει.

"Ολοι παριστάνουσι την Ανάγκην τής Ιργα- 
σίας, Αλλ’  ολίγοι τάς ήδονάς ας μάς προσπορίζει. 
Τό «έν ίδρώτι τοΰ προσώπου σου φαγεΐν τόν

* Έ κδοσις Γεωργίου Δ . Φέξη.

άρτον σου» μένει, ώς Απειλή έπικρεμαμένη επί 
τής ζωής μας. Μάς καταπτοεί· δέ ή σκληρότης 
αυτής. Ύ πό τήν επίδρασιν δέ τής κατσθλιπτικής 
αύτής υποβολής Απεχδανόμεδα τήν έργασίαν.

"Οχι, ό  ούρανός δέν μάς εδωκε τήν εργασίαν 
ώς ποινήν, Αλλά μάλλον ώς έξωράϊσμα καί ώς 
τροφήν τής ζωής.

Άποκάμνοντες Ικ τής εργασίας ποθοΰμεν τήν 
Ανάπαυσιν. Άλλ’ ή Ανάπαυσις αυτη Απαξ άπο- 
κτηθεΐσα μάς προξενεί Ανεκδιήγητα δεινά. ‘ Η 
μακροβιότης ήν έν επιγνώσει ή ασυνειδήτως 
ίπιδιώκομεν όλοι, μόνον εις τούς φίλεργους 
προσμειδιφ. Ή  συνήθεια τοΰ ν’  Αποσύρηται 
τού ενεργού βίου ό μεταξύ τοΰ 4θ°° καί 50<Λ 
έτους ήλικίας αστός είνε όλεθρία διά τήν με- 
σαίαν κοινωνικήν τάξιν έν Γαλλίφ. "Ολοι οί μι
κροί Ικεΐνοι είσοδηματίαι οί δνειρευόμενοι Ανά- 
παύσιν μόνον, Αποθνήσκουσι συνήθως έκ τοΰ 
αγαθού τούτου μετά πάροδοί' όλίγου χρόνου. 
Αί νόσοι τους διαβιβρώσκουν καί τούς Αποδε- 
κατίζουν. Ή  διάνοιά των έξασθενεί ’Επέρχεται 
δέ ραγδαίος ό γεροντικός μαρασμός μέ τά παρ
επόμενα δεινά του.

Καλόν είνε βεβαίως, δσφ γηράσκει τις, νά 
περιορίζη τήν δραστηριότητα του. ’Αλλ’ είνε 
Ιπιβλαβέστατον τό νά τήν έγκαταλείψη τελείως. 
Οί μεγάλοι Άγγλοι πολιτευόμενοι, τών όποιων 
μάς είνε γνωστός δ τρόπος τοΰ ζην, μάς προ- 
βάλλουσι διδακτικόν παράδειγμα. Ό  δγδοηκον- 
τούτης Γλάδστων, καταγινόμενος είς τό νά σχο- 
λιάζη τάς Γραφάς καί νά σχίζη ξύλα, έμεινε 
παροιμι.ώδης.

‘Η  εργασία είνε Απαραίτητος δπως ή τροφή. 
’Αλλά, καθώς αύτή, Απαιτεί καί ή εργασία νά
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έκλέγηται νά Ινασκήται. μετά προσοχής καί έπι- 
μελώς. ‘Η καιάχρησις αυτής αποβαίνει όλεθρία. 
Αί δυσάρεστοι συνθήκαι, ΰφ’ δς διεξάγεται, 
προκαλει Απαίσιας συνεπείας. "Ολη ή κοινωνική 
άναστάτωσις τών νεωτέρων χρόνων είς ούδέν 
άλλο κυρίως αποβλέπει ή είς τό νά βελτιώση 
τούς δρους τής Ιργασίας, νά καταστήση αυτήν 
δικαιοτέραν καί μάλλον ικανοποιητικήν, αλλ’ 
ούχί καί νά εξάλειψη αυτήν από προσώπου τής 
γής. Ό σο ι παραγνωρίζουσι τήν Ανάγκην τής 
εργασίας Αγνοοΰσι τάς στοιχειώδεις βάσεις τής 
λειτουργίας τοΰ ήμετέρου οργανισμού.

Ή  έργασία κατορθοΐ τά πάντα υπό τόν δρον 
δμως νά μή τήν παραίτηση«·:. Ή  ιδιοφυία καί 
τό τάλαντον είνε Απλούστατα προϊόν έπιμονής, 
"Ολοι δρα δυνάμεθα ν’ άποκτήσωμεν ιδιοφυίαν, 
Αρκεί νά θέλωμεν σθεναρώς καί νοημόνιυς. 
Κατά τόν Βυφφώνα μάλιστα καί αυτή ή μεγα- 
λοφυία ούδέν άλλο είνε ή μακρά υπομονή. Είνε 
βεβαίως Ισφαλμένη καί υπερβολική ή γνώμη 
αυτή. ‘Υπάρχει τι Ιν τή μεγαλοφυία, οπερ Ικ- 
φεύγει ιών προσπαθειών καί τής θελήσεώς μας. 
Ά ς  παρηγορηθώμεν έν τούτοις Αναλογιζόμενοι 
δτι ή Ανθρωπότης οφείλει πολύ περισσότερα είς 
τήν επίμονον έργασίαν τών μεγάλων και μικρών 
Ιδιοτρυϊών, ή δσα είς τά σπάνια εκείνα μετέωρα,. 
Ατινα κατηγλάϊσαν έπί βραχείας στιγ[ΐάς τόν 
ουρανόν τής ιστορίας της. Καί έπί τέλους, πολ- 

,λαί ευεργετικά! δυνάμεις, δς βαπτίζομεν μεγα- 
λοφυΐας, δέν ήσαν ή μεγάλαι Ιδιοφυίαι. ’ Αλλά 
καί μεγαλοφυίαι καί ιδιοφυίαι Ανευ τής εργα
σίας δέν δύνανται νά ύπάρξωσιν.

Ή  φιλολογική κληρονομιά, ήν κατέλιπεν 6 
Αίμύλιος Ζολά, είνε δντως τερασιία τόν δγκον. 
Ή  έτησία παραγωγή του, Ανερχομένη πολλάκις 
είς ΐοοο ή 1200 εντύπους σελίδας, έξέπληττε 
τούς πολλούς τον φίλους. Τόν ήρώτων μίαν 
ημέραν τό μυστικόν τής τοσούτο) έπιβλητικής 
δημιουργικότητός του.

— «Γράφω μόνον τρεις έως τέσσαρας σελί
δας τήν ημέραν, μοί είπε, Αλλά τάς παράγω 
τακτιχώτατα. Πολλαπλασιάσατε τας Ιπί τόν Αριθ
μόν τών ήμερών τοΰ έτους και επί τά έτη τής 
εργασίας δσα δυνάμεθα ν’ άντεχωμεν, καν θά 
εχετε τό μυστικόν τής παραγωγής μου ήτις φαί
νεται είς τόσους καταπληκτική.

Άλλ’  ύπάρχουσι καί βαθμοί δράσεως, δπως 
ύπάρχουσι καϊ βαθμοί ευτυχίας. ‘Υπάρχει έν 
πρώιοις ή ματαία εκείνη καί άγονος αεικινη- 
σία, ήν δέν πρέπει νά συγχέωμεν πρός τήν ύγιά 
καί παραγωγικήν Ιργασίαν. Υπάρχει έπειτα ή 
έργασία, τής όποιας τό ύπέρμετρον άχθος ή οί 
δυσμενείς δροι συντριβουσι τό δτομον καί 
καταστρέφουσι τήν ύγιείαν του. Υπάρχει ή Ιρ- 
γασία ή άποκλειστικώς σωματική ή Αποκλειστι- 
κώς διανοητική. Άμφότεραι, μέχρι καταχρήσεως 
φθάνουσαι, είνε έξ·ΐσου επιζήμιοι διά τήν Ακε
ραιότητα τής φυσιολογικής ήμών ζωής. Τό ού- 
σιώδες είνε νά χρησιμεύη ή έργασία ώ ς ευεργε
τικόν συμπλήρωμα τής ζωής μας, ώς ρυθμιστής 
αύτής υπέρτατος. Είς τούς διά τοΰ έγκεφάλου 
μόνον Ιργαζομένους χρειάζεται καί ή σωματική 
άσκησις· είς δέ τούς χειρώνακτας καί ή διανοη
τική άσκησις.

Τό Ιδεώδες τής Ινεργοΰ ζωής έδει ν’ Ανχαπο- 
κρίνηται κάλλιον πρός τάς ένδομύχους ημών 
κλίσεις καί πρός τάς Ανιίγκας τής ύγιείας ήμών. 
Δυστυχώς δέν μάς παραχωρεί πολλάκις τό δι- 
παίωμα τούτο ή τύχη, δπως δεν μάς δίδει πάν
τοτε ούτε τήν ίδεώθη γυναίκα ώ ς σύζυγον, ούτε 
περιουσίαν έπαρκή διό τάς ορέξεις μας.

Είς τόν νοοΰντα καί δρώντα άνθρωπον Από- 
κειται πλέον νά επανόρθωση τά σφάλματα τής 
τύχης. Δέν τό κατορθώνει πάντοτε. Άλλ’  αί 
προσπάθειαι τής θελήσεώς του τφ πορίζουσι 
πολλάκις ευτυχίαν δσην σχεδόν θά τφ παρείχε 
και ό δριστικός αΰτοΰ θρίαμβος.

Ή  δράσις είνε στοιχεΐον καί δρος τής εύτυ- 
χίας. Δέν έπρεπε νά λέγουν είς τούς Ανθρώπους, 
κατά τήν περίφημον Ικείνην έπιφώνησιν τής 
’ Ελισάβετ Browning: «"Ω, ιί ωραία ημέρα 
εκείνη, όπόταν ολοι θ ’  Αναπαύωνται! . .  . .  » 
"Οχι! ή ωραιότερα ήμερα θά είνε εκείνη καθ’ ήν 
δλοι θά έργάζωνται κατά τρόπον λογικόν, συμ- 
φώνως πρός τάς κλίσεις των και τάς Απαιτή
σεις τής ύγιείας των. ‘ Η κοινωνική πρόοδος είς 
τούτο ακριβώς Αποβλέπει, πώς νά καταστήση 
τήν έργασίαν υποχρεωτικήν διά τούς άεργους, 
νά έλαττώση τό άχθος της διά τούς ταπεινούς 
καί νά έπιφέρη μείζονα τάξιν είς τήν δτακτον 
έργασίαν.

Ή  ευτυχία τών τε Ατόμων καί του κοινωνικού 
συνόλου ίσως μόνον νά κερδίση έχει έκ τούτου.

Μ ««αφςα®τής Α Λ Γ Η . I .  Γ Ε ί Ι Ρ Γ Ι Α Δ Η Σ
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‘Α λλ α γή  φαγητού . .  .

Ό  ΜΑΘΗΤΗΣ —  Γιατί ¿πετάξατε τήν έψη μερίδα; 
Ό  κ. ΑΣΟΦΟΣ —  Διότι αύτός'ό χ ύ ρ ιο ς  μ ’  ένοχλεϊ. 
Ό  ΜΑΘ. —  Π οιος κύριος;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  "Ενας κύριος, πού διαμαρτύρεται

διαρκώς είς τήν έφημερίδ« του, δι’  δ λα τά πράγματα
και μέ όλους τούς συνδυασμούς των ψηφίων τού Αλφαβήτου.

Ό  ΜΑΘ. —  *0  κύριος αύτός είναι ενδεχόμενον νά 
έπρομηθεύθη τελευταίως σκούρα γυαλιά. Δέν είναι ο  
μόνος. Τ ί  θέλετε νά  χάμωμεν;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Δέν πρόκειται περί αύτού- ’Εάν ό  
κύριος αύτός τά έβλεπεν όλα μαύρα, άπλώς, δέν θά  
είχα κανένα λόγον νό. ένοχληθώ. Καθένας έχει τό δι
καίωμα νά  βλέπη τά  πράγματα μαύρα ή  κόκκινα, αφού 
μάλιστα μέ τόν τρόπον αύτόν χωρίς νά βλάπτη κάνέν«. 
έπαυξάνει τήν ποικιλίαν τής ζωής καί μάς δίδει τήν 
ενχαρίοτησιν νά γομνάζωμεν τήν ψυχήν μας διά τόν 
άγώνα τών αίσθηματων. ’Αλλά ό  κύριος αύτός κάμνει 
κάτι άλλο. Πιστοποιεί διαρκώς τά ίδια πράγματα,-,διά 
τήν εύχαρίστησιν νά φθάση είς τά ϊδια συμπεράσματα. 
Τόσον πού νομίζει κάνεις διι τά συμπεράσματα γεν
νούν τούς συλλογισμούς του καί όχι ο ί συλλογισμοί τά 
συμπεράσματα. Δέν υπάρχει 8έ, όπως σάς Ιλεγα καί 
άλλοτε, άνιαρωτερα καί π λ έ ο ν  επικίνδυνος μανία άπό 
τήν μανίαν τών συ|ΐπερασμάτων.

Ό  Μ Α Θ .—  Δέν είμπορώ νά  φαντασθω τί κάμνει 
επιτέλους αδτός ό  κύριος, πού σας έιάραξε τόσον τά  
νεύρα. Δέν μού δίδετε παρακαλώ τήν εφημερίδα;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Περιττόν, θ ά  σας Απαλλάξω έγώ 
άπό τόν κόπον νά βίσέλθετε είς τόν λαβύρινθον αΰτόν. 
Άπλούσταια ό κύριος παρατηρεί κατά διαφόρους τρό
πους ότι ό°Ελλην είναι τέτοιος καί τέτοιος. Καί επειδή 
είναι τέτοιος δέν είμπορούν νά γίνουν ώρισμένα πράγ
ματα, τά όποια ό  κύριος σ.ύτός φαίνεται ότι επιθυμεί 
νά γίνουν. Κατά βάθος δμως πάλιν, ό κύριος φαίνεται 
δτι είναι ευχαριστημένος διότι δέν γίνονται. ’Εννοείτε, 
δτι όλα  αύτά είναι ενοχλητικά πράγματα- 

Ό  ΜΑΘ. —  Π ώ ς  Ιφ θάσαιε είς τά  τελευταιον σας 
συμπέρασμα; Είναι πολύ πιθανόν ότι ό κύριος αύτός, 
άντί νά είναι ευχαριστημένος, όπως λέτε, θλίβεται Ιξ
¿ναυτίας διά τά  άνέφικτον τών πραγμάτων πού ονει
ρεύεται.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Τ ό συμπεραίνω άπό τόν θριαμβευτι
κόν τόνον τών συμπερασμάτων του. "Ο ταν άπαγγέλλη 
κάνεις δυσοίωνους χρησμούς, ή  φωνή του πρέπει νά 
είναι χαμηλή κ α ί τ ό  πρσσωπόν του σκυθρωπόν. ’Εάν 
ή Π υθία ¿προφήτευε μίαν καταστροφήν μέ τόν τόνον 
τού κυρίου αυτού, θ ά  τήν είχαν λιθοβολήσει έπάνω 
εις τόν μαντικόν τρίποδα. Ά λ λ ’  αύτά είναι μία λεπτο
μέρεια. "Α ς  έήθωμεν εις τήν ουσίαν, διόιι καί ή  ουσία 
είναι Ινοχλητική.

Ό  ΜΑΘ. —  Κ ατά ποιον τρόπον;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Κατά τόν τρόπον πού θ ά  σας εξη

γήσω. Ό  Έ λλην είναι τέτοιος και τέτοιος.. .
Ό  ΜΑΘ. —  Έβαρεθήκαμεν νά ιό  άκούωμεν.
Ό  κ. ΑΣΟΦ.— Ή  Ιλληνική κοινωνία είναι τέτοια καί τέτοια.. .
Ό  ΜΑΘ. —  Έχορτάσαμεν νά τό διαβάζωμεν.

Ό  κ· ΑΣΟΦ. —  Είς τήν Ε λλ ά δα  δέν υπάρχει αυτό 
καί αύτό.. .

Ό  ΜΑΘ- —  Άπεκάμαμεν άπό τάς πιστοποιήσεις.
Ό  κ- ΑΣΟΦ. — "Ισια -ίσια . Επειδή έβαρεθήκαμεν 

καί έχορτάσαμεν καί άπεκάμαμεν, άντί νά χρησμοοο- 
τούμεν εύκολους χρησμούς, θ ά  έπρεπε νά ίδούμεν τ ί  
εΐμπορεί επιτέλους νά γίνη άπό τόν "Ελληνα, τήν ελλη
νικήν κοινωνίαν καί τήν 'Ελλάδα, τρία πράγματα, τά 
όποια διά νά είναι τέτοια, όπω ς μάς τά  περιγράφουν, 
φαίνεται ότι δέν είμπορούν νά είναι διαφορετικά.

Ό  ΜΑΘ. —  Διατί νά μήν έλπίσωμεν δτι είμπορούν 
ν ά  γίνουν;

Ό  κ. ΑΣΟΦ· — Διότι ή  έλπίς είναι κάτι τ ι πολύ μα
κροπρόθεσμο''. Καί οί άνθρωποι π ο ύ  ζοΰν οήμερον 
πρέπει κάτι νά  κάμουν καί αύτοί περισσότερον άπό tó 
νάπελπίζωνται. ’Αλλέως δέν έχουν λόγον ύπάρξεως. 
"Επειτα είναι πολύ πιθανόν αύτό πού περιμένομεν 
νάλλάξη, νά μήν άλλάξη ποτέ· Κ αί τότε πολλαί γενεαί 
δέν θ ά  κάμνουν άλλο παρά νά  γράφουν άρθρα όμοια 
μέ αύτό, πού ¿διάβαζα πρό ο λ ίγ ο ν , κα ί νά παραδίδουν 
ή μία είς τήν άλλην τάς ματαίας προσδοκίας των. Οί 
σύγχρονοι έχουν χρέος νά κάμουν τό καθήκον τους 
πρός τό παρόν, μέ τό υλικόν πού τούς δίδει. "Ε τσι 
μόνον παρασκευάζεται τό μέλλον. Καί όταν άπελπί- 
ζυηπαι άκόμη, πρέπει νά προσπαθούν νάπελπίζωνται. 
ωραία, ώ στε άπό τήν Απελπισίαν τω ν νά πηγάζη |να 
εργον τέχνης καί δχι μία άγονος φιλοσοφία. Ξεύρετε 
μ έ  τί ομοιάζει αύτό πού γίνεται;

Ό  ΜΑΘ. —  2 α ς  άκούω.
Ό  κ. ΑΣΟΦ- —  'Ομοιάζει ώ ς  νά σας δίδουν πηλόν 

καί σείς νά όδύρεσθε διότι δέν είμπορεϊτε νά πλάθετε 
μέ αύτόν έ να  ψωμί. Είμπορεϊτε δμως νά πλάσετε Ινα 
κανάτι. Ή  ώ ς  νά σας δίδουν ζυμάρι καί σείς νά φω
νάζετε: «’Αλλοίμονο μ ου ! Π ώ ς είμπορώ νά πλάσω  
Ινα σταμνί μέ τό Ακατάλληλον αύτό υλικόν!» Κ ’ έπειτα 
νά σταυρώνετε τά  χέρια σας καί νά πιστοποήιτε οτι 
μέ τόν πηλόν δέν κατασκευάζονται ψ ωμιά καί μ έ τό  
ζυμάρι κανάτια. Όποισδήποτε κάτι πρέπει νά γένη καί 
άπό τήν ελληνικήν αύτήν ζύμην, ή  όποια δέν είναι 
τόσον κακής ποιότητος έπιτέλονς, όσον τήν φαντα- 
ζόμεθα.

‘Ο  ΜΑΘ. —  Ό μιλεϊτε διά τούς πολιτικούς.
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Κ αί διά τούς πολιτικούς καί διά 

τούς ποιητάς καί διά τούς καλλιτέχνης καί δ ι’ όλους 
τούς δημιουργούς.

Ό  ΜΑΘ. —  ’ Αλλά τί θ ά  γίνουν τότε αί θεω- ρίαι μ α ς;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  θ ά  τάς διατάξωμεν νά ξαναγυρίσουν 
είς tó τελευταιον βιβλίον, άπό τό ό π ο ιο ν  τάς ¿ψαρεύ
σου εν.

'Ο  ΜΑΘ. —  Κατελήφθητε βλέπω άπό κερα.υνοβόλοναισιοδοξίαν.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Δέν πρόκειται περί αισιοδοξίας. Ο ί 
Α θηναίοι είχαν βαρεθή κάποτε νάκούουν τόν δίκαιον 
Άρίοτείδην. Κ ’ έγώ ¿βαρέθηκα νάκούω τήν Ρωμαίϊ- 
κην κακομοιριάν, διατυμπανιζομένην άπό τήν φλυα
ρίαν τού καφενείου «ω ς τήν φιλοσοφίαν τώ ν χρονο
γραφημάτων. «Πάντων έστί κόρος, καί εύνής καί
φιλότητος» . · · Δέν νομίζετε ότι πρέπει νάλλάξωμεν 
φ α γί;

Ό  ΜΑΘ- —  "Α ν μας τό έπιτρέπη ο  κύριος-,

Π ΑΥΑΟΣχ ΝΙΡΒΑΝΑΣ
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ΕΝΑΣ φίλος μας μάς υπέδειξε είς τήν μετάφρασιν 
τοΰ «’Ανδρονίκου» εν« μεταφραστικόν μαργαρί

την τόν όποιον παραδίδομε'1 είς τό κοινόν. Ό  άγαπη- 
τός μεταφραστής έκαμε ένα μικρούτσικον άλμα η περί
που αιώνων πρός τά όπίσω, καί έβαλε ¿να «ατμό- 
πλοιον» νά περιμένη τόν ’Ανδρόνικον τήν νύκτα πού 
έπρόκειτο νά δραπέτευση. Δέν είναι βέβαια ό πρώτος 
μαργαρίτης τών «Παναθηναίων». Θ ά τούς άναγράφω- 
μεν εύχαρίστως άν μάς ύποδεικνύωνται άπό τούς άνα- 
γνώστας μας. Errare hum anum  est.

ΑΝΕΒΑΙΝΑ προχθές τήν όδόν Σταδίου. Κάθε σωστός 
’Αθηναίος πρέπει νά πέραση κάθε ημέραν τό γε- 

φύρι πού ένόνει τάς δημοκρατικός μέ τάς αριστοκρα
τικός ’Αθήνας. Μ έσα είς τήν πρόοδοι· πού πνίγει τόν 
δρόμον αΰτόν, πού μοιάζει κάπου-κάπαυ σάν πρόοδος 
νεοπλούτου, μέ διασκεδάζει πολλές φορές νά σκον
τάψω σέ μιά πέτρα ριχμένη ¿πάνω στήν άσφαλτον. 
'Ολοένα έμπρός, κουράζει. "Επειτα, ένας όρος τεχνικοί 
είναι καί ή άντίθεσις. Αυξάνει τό ενδιαφέρον καί 
κόβει τήν μονοτονίαν. Σ έ  μιά τέτοια πέτρα ¿σκόνταψα 
προχθές κ’  ¿σταμάτησα έξω άπό τό ύπουργεΐον τών 
Διαφημίσεων—πρώην ύπουργεΐον τών Οικονομικών— . 
Έκύτταξα τήν είκονογραφημέι-ην διαφήμισιν τής Παν- 
αιγυπτίου Έ κθέσεω ς. Μήν ήταν καμιά φάρσα ; Είδα  
ότι ήτον πραγματικότης καί έφαι-τάσθηκα τόν θυμόν 
τής ’Επιτροπής τής Έ κθέσεω ς όταν μάθη ότι τό αρι
στούργημα αύτό Ιτοιχοκολλήθη είς τούς δρόμους τών 
’Αθηνών.

Τώ ρα προσπαθούσα νά εΰρω μέ τί έμοιαζαν οί 
δυστυχισμένοι θεοί τών προγόνων μας που τους είχαν 
ζωγραφίσει εκεί έπάνω.

Έ ξα φ να  ένας φίλος μου καλλιτέχνης μέ σκουντά:
—  Τις γοργόνες κυττάζεις ;
Καί μαζί έξακολουθήσαμεν τό άθηναϊκόν χάζεμα.

ΕΓΙΠΑΝ διά τήν θεατρικήν κριτικήν τής κ. Πετρούλας 
*— Ψηλορείτη ότι ήτον παραπολύ αυστηρά."Ενα άβρόν 
γυναικεΐον χέρι νά γράφη τόσον αμείλικτα! Κάποιος 
έλεγε πάλιν : "Ετσι είναι ή κριτική : ή  νά είναι ή νά 
μήν είναι- Μεταξύ τών θυμάτων της ήσαν καί φίλοι 
μας καί συνεργάται. θύελλα λοιπόν, πού ¿σάρωσε ó,τι 
εύρήκεν έμπρός της. Δέν υπάρχει φοβερωτερος πόλε
μος άπό τόν πόλεμον τών Ιδεών. Δέν- Ιφείσθη ούτε 
ονόματα αναγνωρισμένα καί άξια, πού δεν έπαυσαν 
δι’  αΰτό νά τά τιμούν. Τ ά  «Παναθήναια» πρώτα. Καί 
πρώτα αύτά θ ά  επαινέσουν τό άξισν έργον των.

Ο κ. Ποριώτης είς τόν «Νουμάν», λαμβάνων Αφορ
μήν άπό τό ζήτημα τής ίδρύσεως καλλιτεχνικού 

θεάτρου, πού άπησχόλησε τόσον τούς χρονογράφους 
t<5v καθημερινών φύλλων, κατόπιν ίνός άρθρου τού 
κ. Νιρβάνα, προτείνει τήν άνοσύστσοιν τού Βασιλικού 
θεάτρου, ύπό μίαν νέαν καί δυνατήν διεύθυνσιν. Υ π ο 
δεικνύει μάλιστα τόν κ. Κωνστ. Χατζόπουλον, τόν γνω
στόν λόγιοι- καί κριτικοί-, διά τήν δύσκολοι- αύτήν 
θέσιι-. Έ ά ν δ  κ. Ποριώτης λογαριάζη μαζί μέ τόν ξε 
νοδόχοι-, δέν εΐμπορεί βέβαια κάνεις νά εύχηθη καλυ- 
τέραν λύσιν τού ζητήματος. Τ ό Βασιλικόν θέατρον  
ήτο τό ένδεδειγμενον νά καταστή ή εθνική καλλιτε
χνική μας σκηνή. Υπολείπεται νάκούσωμεν καί τήν 
γνώμην τών αρμοδίων. Τ ό Βασιλικόν Θέατρον, μ’ Ινα 
νέσν οργανισμόν, τού όποιου απαραίτητον στοιχείον 
θ ά  ήτο ή παράλληλος ΐδρυσις θερινής σκηνής, διά τήν 
οποίαν θ ά  ΰπήρχεν έτοιμον τό ύλικόν, είς πρόσωπα 
καί πράγματα —  πρό πάντων πράγματα —  θ ά  είμπο- 
ροϋσε ίσως νά συνάντηση καί τάς παχείας του αγελά
δας. Τ ό περίεργον όμως είναι είς όλην αύτήν τήν ίστο-

ρίαν, ότι οί απαισιόδοξοι καί οί σπεύσαντες νά χαρα
κτηρίσουν τήν εύχήν περί καλλιτεχνικού θεάτρου, ώς 
καθαράν ούτοπίαν, ΰποδεικι-ύονν τώρα τρόπους πραγ- 
ματοποιήσεως τών ευσεβών αύτών πόθων, .καί τήν 
φαντάζονται δυνατήν. ‘Ο  ίδιος ό κ. Ποριώτης, ένφ 
ειρωνεύεται έλαφρώς τά σχετικά χρονογραφήματα, ώς 
γραφέντα μόνον καί μόνον διά νά γέμιση μία στήλη 
εφημερίδας, καταλήγει νά ζητήση τά ίδια περίπου 
πραγματα, πού ¿ζητούσαν οί ατυχείς χρονογράφοι, με 
άλλα λόγια. ’Αλλά τί σημαίνει; "Α ς  γίνη τό καλόν καί 
άς προέλθη άπό οπουδήποτε.

Τ Α  -Π Α Ν Λ Θ Η Ν Λ ΙΑ *

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
θ ω μ ά ς  Ο ι κ ο ν ό μ ο υ

ΑΙ  παραστάσεις τού κ. Θ ωμά Οικονόμου είς τό 
Γ »  «Πανελλήνιον» είλκυσαν κάπως τήν προσοχήν τού 
κοινού καί τώρα παύουν. Δέν έφρόντισα νά μ άθω  τό 
διατί, διότι ξεύρω πώς ό,τι καλόν είς τόν τόπον μας 
δέ>- ήμπορεϊ νά πάη έμπρός. Θ ά ελθη ϊοως καιρός.

Έ ν  τφ μεταξύ θέλω νά είπώ δύο λόγια διά τόν κ. 
Οικονόμοι·. Είς κάθε ρόλον όπού έμφανίζεται είναι 
καί μία άποκάλυψις. Κατέχει τά άπαραίτητα προσόντα 
πού χρειάζεται ένας ηθοποιός διά νά άποδώση ένα 
ρόλοι-: νά τόν έννοήση πρώτα καλά, νά τόν αίσθανθή, 
καί μέ τέχνην νά τόν ΐϊποδοιση.

Είναι πράγματα λεπτότατα πού ήμποροΰσαν νά μήν 
ελκύσου»- τήν προσοχήν τών θεατών, δ.ν δέν τά ¿χρω
μάτιζε ή τέχνη τού ήθοποιού' τό φώς πού τούς δίνει, 
τά δείχνει μέ όλην τήν εύμορφιά των τήν τεχνικήν, 
αύτήν πού τούς έχει χαρίσει ό  δημιουργός των. Μοιάζει 
τό δράμα μέ εικόνα ζωγραφικήν. "Εχει καί αύτό Ανά
γκην άπό τό κατάλληλον φώς, διά νά φανή έπάνω είς 
τήν σκηνήν ό,τι είναι, καί να πάρουν ζωήν « ί  λεπτοί 
αποχρώσεις πού κρύβονται είς τήν σκιάν καί που 
γίνονται γοητευτικά! καί συναρπάζουν όταν άποκα- 
λυφθούν.

Αύτά μού τά υποβάλλει μαζί μέ άλλα, ιδιαιτέρως ή 
τελευταία βραδειά ΐοΰ «Ρόσμεοσχολμ». Μικρός ό ρό
λος ύπό έποψιι- έκτάοεως· όμως πολύ λεπτός- τέτοιος, 
πού σέ άλλα χέρια ήμποροΰοε νά φανή άσήμαντος. Ό  
κ. Οικονόμου, κατ’ έξοχή»- σύγχρονος, έχει τήν δύναμιν 
»•Α άφομοιόνεται τελείως πρός τόν ρόλοι- πού παίζει.. .  
Τόν έχει πλέον κτήμα του, είναι δ Ό σβάλδος, ή είναι 
ό διδάσκαλος τοΰ Ρόσμερ. Καί &ν διά μίαν στιγμήν δ 
συγγραφεύς ένόμιζί ότι ό ηθοποιός έπρόσθεσε η άφή- 
ρεσε κ ά τι ά π ό  τ ό  πρόσωπο»- π ο ύ  ΙκεΤι-ος έγραψε, δέν 
αμφιβάλλω ότι θ ά  ¿χειροκροτούσε τόν κ. Οίκονόμου, 
πού είδε καί μέ τά δικά του μάτια ό,τι έκεΐνο; τού 
ύπέβαλεν.

Μερικάς λεπτομέρειας τής τέχι-ης του δέν θέλω  
εδώ νά τάς θ ίξω , διότι ίσως ξαναγράψω.θελω νά είπώ 
τόν θάνατον τού Όσβάλδου είς τούς «Βρυκόλακας» ό 
δποϊος δίδει πέρα-περα τήι- εικόνα τού άρρωστου κατά 
τήν στιγμήν τής προσβολής, τόσον ομως ρεαλιστικά, 
πού σχεδόν φεύγει άπό τά όρια τής τέχνης. "Αλλοι 
Ακριβώς ¿τόνισαν αύτό ώς πολύ τεχνικόν. Καμιά  
Ανάγκη δέν είναι νά ιδώ έναν άνθρωπον νά πεθαίνη 
όπως πεθαίνει άληθινά. Ά ρ κ ε ΐ νά μού δώση τήν Ιντύ- 
πωσιν τοΰ θανάτου-

Αύτό τό γνωρίζει περισσότερον άπό κάθε άλλον ο 
κ. Οικονόμου. Είς τούς Ιδίους «Βρυκόλακας» μάς δίνει 
τρανό, δείγματα. Ή  στιγμή τού τέλους τού δράματος 
είναι μιά λεπτομέρεια. Δέν Ιπιμένω καν. Ά π ’  έναντίας 
τήν έχω λησμονήσει άπό τήν στιγμήν πού τήν έγραψα. 
Μ έ κατέχει τό σύνολο»- τής τέχνης του, η  πνοή πού 
δίδει σέ καθετί, έπειτα ή σκιά πού ξεύρει να ρίξη έκεί 
πού πρέπει, μέ τήν έμφυτόν εύφυΐαν καί μέ τήν άκρι-
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βειαν πού προσδίδει ή μελέτη. ’Εκείνο πού δείχνει ιόν 
κ. Οίκονόμου θπέροχον, είναι ή  άβίαστη άπόδοσις. 
Άναβλύζει ή φράσις τον σαν από πηγήν. Διαβάζει μέ 
μεγάλα γράμματα μέσα στό βιβλίον πού του ανοίγει 
το  ταΚβντόν τον διά νά  εύρη μίαν άηο τάς χιλίας μορ- 
φας πού ή δημιουργική φαντασία ήμπορεϊ νά πλάση 
μέ τήν (δικήν της δύναμιν. Κ Μ

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α

ΑΠΟ τ ό  Δερελί. Α ί άνασκαφάι τού Παλαιοκάστρου 
ΙξακολουίΙοΰν Ιπιτνχώς.

Μέχρι σήμερον εύρέθησαν ύπερεβδομήκοντα ψηφί
σματα, τεμάχια Αγάλματος καί άλλα σπουδαία αναθή
ματα. Κατώτερα) αποστέλλω τό κείμενον ένός ψηφί
σματος, του όποιου τά γράμματα διατηρούνται πολύ 
καλά, είνε δ έ  κ αί τ ό  συντομώτατον έ ξ  δλϊυν τώ ν  ά ν ε »  
ρεθεντων, ληφθέν χλεψπύτζως  καί πισιεύομεν, δτι δ κ. 
Άρβανιτόπουλος θ ά  μάς Ιπιτρέιμη τήν δημοσίευσιν 
αύ*ού καί μόνον.

ΑΓΑΘΗι ΤΥΧΗι Η ΠΟΛΙΣ 
Η ΓΟΝΝΕΩΝ ΕΔΩΚΕΝ ΣΙΜΙΝ 

ΑΙ ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ΛΗΜΗ 
ΤΡΙ61 ΠΡΟΞΕΝΙΑΝ ΙΣΟ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ΕΝΚΤΗΣΙΝ 

ΕΠ1ΝΟΜΙΑΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ 
ΑΥΤΩΙ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΟΙΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗ 
ΝΗΣ ΤΑΓΕΥΟΝΤΩΝ ΜΑΝΙΓ 

ΧΟΥ ΝΙΚΑΙΟΥ ΑΣΑΝΔΡΟΥ ι·>
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΑΝΔΡΟΥ Α 

ΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟ 
ΝΟΥΦΙΛΩΤΑ ΕΥΒΙΟΤΟΥ 

ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ
|·Πθο)ΐη>Ι Γ. Κα — κης

ΕΙΣ τό Κυπριακόν Μουσείον τής Λευκωσίας μεχε- 
φέρθησαν διάφορα ευρήματα των άνασκαφών Ρ α ν -. 

τιδίου.
Εις τόν τάφον ιόν φέροντα τόν αριθμόν ι εύρέθησαν 

23 έπιγραφαί καί 1329 άλλα εύρήματα (θραύσματα) 
πηλίνων κολοσσών καί είδωλίων, τεραστίων πίθων, 
οίνοχοών αμφορέων, κυλικών κλπ.

Β ίς τόν τάφον 2, εύρέθησαν ιο έπιγραφαί καί 5 °  
άλλα έκ ιώ ν άνωτέρων.

Βίς τόν τάφον 3, οΰδεμία έπιγραφή. 134 άλλα 
εύρήματα.

Εις τόν τάφον 4, έπιγραφαί 2 καί 98 άλλα εύρήματα. 
Είς τήν θέσιν ι, έπιγραφαί 11 καί 173 άλλα. Εις τήν 

θέσιν ι ι ,  19 έπιγραφαί καί 124 άλλα. Είς τήν θέσιν 
ι ι ι .  μία έπιγραφή καί 219 άλλα· Είς τάς λοιπά;θέσεις  
ούδεμία έπιγραφή εύρέθη.

Ε ίς τά ς επιφάνειας τής γής εύρέθησαν 68 έπιγρα
φαί καί 42 θραύσματα.

"Ανεπίγραφα βάθρα εύρέθησαν 26. Τό όλον έπιγρα
φαί «λπ. ιό ι , θραύσματα δε διάφορα 2,252.

«Νέον  Ά ο ι ν »

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  α Α . Μποσέρ, γράφων διά τήν νέαν εκδοσιν τής 
Λειψ ίας_(ΐ909) τών Έ νε τ ικ ω ν  επ ιγραμμ άτω ν  τού 

1 καίτε, περιεχουσαν 158 άντί 103 όπού είχαν αί προιι- 
γουμεναι εκδόσεις, γράφει εις τήν γαλλικήν «Κυανήν
Επιθεώρησήν* 1°  2 επτεμβρίου λεπτομερή άνάλυ

σιϊ Εί:ο .  Μεταξύ άλλων λέγει διά τόν ποιητή)·:
Εκείνο που περισσότερον τού αρέσει είς τήν Βενε

τίαν και ελκύει, μέ τήν άντίθεσιν, τόν άνθρωπον

U)0 Βορρά, είναι ή ελευθερία τών. ιταλικών ήθών. 
Κακοτε εδώ κ' Ικει, ενθυμείται τήν Χριστιάναν Βούλ- 
πιους, που τήν Αφήκε είς τό Βάιμαρ καί ή οποία τε
λευταίως τον εκαμε παιέρα ένός άγοριού. "Ενθυμείται 
άκομη και τήν κ. Στάϊν. Κάποτε τάς λησμονεί μέ 
ελαφρούς έρωτας. Τού αρέσει νά ζωγραφίζη «τις νό
στιμες αυτές κοπελούδες πού πηγαίνουν μπρός - πίσω  
στήνπλατεϊα». Είναι εύκίνηιες καί τάς παρομοιάζει 
με τα σαμιαμίδια πού βγαίνουν στόν ήλιο Απάνω στά 
μαρμαρένια σκαλοπάτια : «τρέχουν, σκαρφαλώνουν 
γλιστρούν και σέρνουν πίσω τους ελαφρά τήν ούρίτσα 
τους. Ιίυτταζε τα πότε έδώ, πότε έκεί. Τιόρα έχάθη- 
καν I Πού είναι; Σ έ  ποιά χαραμίδα, σέ ποιά χορτάρια 
κρύφτηκαν;» Ετσι καίοίκοπελούδες «ζωηρές, εύκίνη- 
τες, γλιστρούν, σταματούν, φλυαρούν καί, φεύγοντας, 
το φόρεμά τους ακούεται άκόμη. Κύτταξέ τες, πότε 
εδώ, πότε έκεί. Ά ν  χάσης μιά στιγμή τά  ίχνη της, τού 
κακού θ α  τη γυρεύης. Δέν θ ά  τήν ξαναϊδής πολύ γρή
γορα. Μα, αν δεν φοβάσαι τά φτωχόσπιτα, τά δρομά
κια, και τις στενές σκαλίτσες, Ακολούθησε τό δόλωμα 
που σοορριξε καί εμπα μαζί στό κατώγι της».

Μέσα στες αόριστες καί φευγαλέες αύτές ζωγραφιές, 
ξεχωρίζει κάπως μιά μορφή· ή χορεύτρα Μπετίνα, πού 
γυρίζει στους δρόμους τής Βενετίας, Έ τ σ ι  τήν περι
γράφει ό ποιητής: Μικρούτσικη καί άδύνατη, μόλις 
που γγιζει τη γής, λές καί είναι άχνός· καί δταν στα- 
ματηση «είναι χαριτωμένο ειδώλιο βγαλμένο άπό τό 
χερι τεχνίτη». Ή  είκόνα της φανερώνεται πότε-πότε  
και φαίνεται Ιπιτηδες νά τήν καλή ό ποιητής νά ζωη- 
ρέψη τη μελαγχολική σειρά τών "Επιγραμμάτων. Ό  

κ“ ϊτ8 ,μβλιστα φοβείται δτι κάποιος καλοθελητής κρι
τικός θ α  τόν καταδικάση πού τήν καλεί τόσο συχνά: «Τί 
μανία σ’ επιασεστό καθισιόσου. Τελείωνε λοιπόν. Θά 
γεινη βιβλίο ολόκληρο ή κοπέλα αύτή ; Πές μας τίποτε 
πιο σοβαρό». Και άπαντφ: «Υ π ο μ ο ν ή ! θ ά  οού τρα
γουδήσω μια μερα ιούς βασιλιάδες καί τούς μεγάλους 
τής γής, οταν καταλάβω τήν τέχνη τους καλύτερα άπ’ 
ο,τι τήν καταλαβαίνω σήμερα. Τώ ρα, άφησέ με νά 
τραγουδήσω τή Μ πετίνα: δέν συγγενεύουν ο άκροβά- 
της και ο  ποιητής;»

^ J E O N  μανιφέστον τών μελλοντιστών. Αυτήν τήν 
1 "Ι φοράν είς τήν μουσικήν. "Αρχηγός ό συνθέτης Μπα- 
λιλα-Π ραβελλα, βραβευμένος είς τόν «Μουσικόν άγώνα 
του Μ παροτζη·. Ό  Μπαλίλα- Πραβελλα Λπευθύνεται 
εις τους νέους διότι μόνοι αύτοί ήμπορούν νά αίσθαν- 
θού νκ αι να φέρουν τήν ανατροπήν τής μουσικής.
„ £ α ι πρώτον : μακράν ή μίμησις τής ξένης μουσικής 
η η ξενική Ιπιδρασις. Έ π ειτα , είς κόρακας τό "Ωδεΐον 
και αι Μουσικαι Σχολαί. Ή  έλευθέρα μελέτη θ α  φέρη 
τήν άναγεννησιν. -

Κάτω οί κριτικοί, κάτω οί διαγωνισμοί οί ανατεθει
μένοι είς ανίδεους τής τέχνης.

Μά τόν θεόν, δεν εχει καί άδικον.

Α ΠΟ κάποια έγγραφα δικαστικά πού εύρέθησαν, σχε
τικά μέ τόν Σαίξπηρ, μανθάνομεν πολύ ενδιαφέ

ροντα πράγματα τής ζωής τού ποιητού. Ό  πολύς 
I εωργιος Μπραντές γράφει σχετικά μέ τά άνακαλυ- 
φθεντα έγγραφα είς τό Paris - Journal: Γνωρίζομεν 
λοιπον τώρα βέβαια δτι ό  Σαίξπηρ άφησε τήν οικο
γένειαν του είς τό Στράφορδ καί κατοικούσε μόνος 
εις τό Λονδίνο^. Βλέποιιεν δτι δ Σαίξπηρ, μολονότι 
τα οικονομικά^ του κάπως καλά, δέν ήμπορούσε, 
επειτα απο Γ3 ετη π ού  εζησε είς τό Λονδϊνον, νά Ιχη 
περισσότερόν από ένα δωμάτιον στό σπίτι ένός περρου- 
κιερη^ μετανάστου καί δτι Ιζη  τόσον καταδεκτικά μέ 
την οικογένειαν αύτήνόπού κατέφευγαν χωρίς νά δυσκο- 
λευθούν είς τήν τέχνην του δταν ήθελαν νά κρατήσουν 
κάποιον ως γαμβρόν ή σύντροφον. Α ί αριστοκρατικοί
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σνμπάθειαι τού Σαίξπηρ διά τος δποιας γράφει ο 
Τολστόϊ μέ πάθος, δέν τόν ήμπόδισαν να ζή  εις ενα 
σπίτι απλοϊκό καί νά είναι περιποιητικός και υποχρεω
τικός στό σπίτι τού έργάτου αυτού, πού είχε γίνει σαν 
σπίτι δικό του. ,

Είς τό τραπέζι τού γάλλου νοικοκύρη του η μπόρεσε 
νά σπουδάση τά κουτσοαγγλικά τής γαλλικής αυτής οικο
γένειας καί τά γαλλικά πού μιλούσαν Ά γ γ λ ο ι, που απο
τελούν τό κωμικόν στοιχεϊον τώ ν σκηνών μεταξύ Αικα
τερίνης καί ’Αλίκη; καί μεταξύ Αικατερίνης και Ερ
ρίκου είς τόν Ε ρρίκον Ε ’ .» Μετεχειρίσθη τας νεας 
γλωσσικά; του γνώσεις, καί μάλιστα παρενθετει κάποτε 
καί λέξεις γαλλικός κακόηχους είς τόν διάλογον, δια 
νά τόν κόμη περισσότερον αστείον χαριν τού κοινού.

Φαίνεται νά μην είναι τυχαίον οτι ο  Σαίξπηρ εκα- 
τοίκησε είς γαλλικήν οικογένειαν. Πάντοτε είχε κατι 
νά μάθη άπό τήν ομιλίαν το>ν; "Επειτα, τό σπίτι 
ήτο πολυ πλησίον δλων τών γνωρίμων του, τού θ έα 
τρου του καί τού Αγαπημένου ξενοδοχείου Mermaid.

Οί στενότεροι φίλοι του Hem inge και Conclell, 
έκδόται τών Ιργων του μετά τόν θάνατόν του, κατοι
κούσαν τέσσαρα λεπτά μακρότερα. Έ κ εί πλησίον χ<ι- 
κατοικοδσαν καί οί συνάδελφοί του, οί δραματικοί 
συγγραφείς Μπέν Τζόνσον, Να&. Φήλντ, θω μ ά ς Ντεκ- 
κερ, Ά ντονυ Μόνται. Σ έ  δέκα λεπτά έφθανε είς τον 
ποταμόν καί άπ’ έκεί μέ πλοιάριον είς τήν άλλην όχθην 
είς τό θέατρον Globe. Μ ετά τήν παράστασιν επηγαινε 
είς τό Mermaid μέ τούς συναδέλφους του Τσαπμαν, 
Τζόνσον, Μπωμόν, Φλέτσερ.

Είς τήν πτωχικήν λοιπόν αύτήν κατοικίαν εγραψε 
τόν Ερρίκον Σ ' ,  τό  Ό π ω ς  αγαπάτε, τή ν ' Η μ έρα ν  τών 
ΒαοιΧίων, τόν . ’ Ιούλιον Καίαααρα, ”  Αμλετ, Μ α χβ εν , 
‘ 09 ίλλον  καί πιθανώς καί τόν Λ ή ρ , 'Α ντώ νιον  καί AAeo- 
ίίάτραν, Κο$ιολάνον, Κνμβ$λϊνον, ιήν Τρικυμίαν, Το  
ιστορικόν αύτό σπίτι κατεστράφη τό ι666 απο μιαν 
μεγάλην πυρκαϊάν.

Μένουν άκόμη δύο δράματα, δ Τίμων ό Α&ηναιος 
καί & Περικλής τά δποία , μάς άποκαλύπτουν πολυ 
Ινδιαφέροντα πράγματα. > _ _ ,

Δεν ήτο γνωστόν πώς ό Σαίξπηρ_ είχε εργασσή με 
δραματικόν συγγραφέα τόσον άσήμαντον όποιος ό 
Γεώργιος Ούΐλκινς, ούτε πώς είχενήμπορέσει ναπαρεμ- 
βάλη είς τά τόσοι’ πτωχά δραμαιικα σχεδιάσματα του 
Ούΐλκινς τάς αριστοτεχνικός σκηνάς που μονον αυται 
δίδουν αξίαν είς τόν Τίμωνα καί τόν Περικλή. Ιω ρ α  
εύρέθη τό νήμα τό συνδέον τόν Σαίξπηρ μέ τον ξενο- 
δόχον δταν οί νέοι Μπελλότ, οί προστατεύομε οι του, 
μετηνάστευσαν Από τό πατρικόν· τους σπίτι είς το ξενο
δοχείου του Ούΐλκινς. Ό  Ούΐλκινς τού έδειξε τα χειρό
γραφά του καί ό Σαίξπηρ τά μετέβαλ* τοσον, ωστε 
είς πολλά μέρη τίποτε δέν έμεινε άπό τό πρώτον χει
ρόγραφον. _ , ,

Τά έγγραφα αύιά δέν θ ά  άρκεσουν βέβαια να έπι-
βάλουν σιωπήν είς τούς υποστηρίζοντας τήν άνοητον 
θεωρίαν δτι ό Βάκοιν είναι, ό συγγραφευς τών Σαιξπη- 
ρίων δραμάτων, ο

Είναι αδύνατον ν’ άποδειχθή οτι ό  Ουΐλλιαμ 2-αιξ- 
πηρ, τόν όποιον γνωρίζομεν έδώ, είναι δ συγγραφευς 
τού "Αμλετ. Καί δμως ή προσωπική γνωριμία, η βε- 
βαιωθεΐσα, τού Σαίξπηρ αύτού τών άνακαλυφθεντων 
έγγραφων καί τού Γεωργίου Ούΐλκινς, ό οποίος, χωρίς 
άμφιβολίαν, συνειργ.ίσθη μέ τόν συγγραφέα τών δρα
μάτων είς τόν Τ ίμω να  καί τόν Περικλή, θ ά  καμη έντυ- 
πο>σιν καί είς τόν πλέον άνόητον αρνητήν τού Σαίξπηρ.

ΕΙΣ Ινα βιβλίου τού κ. θεοδώρου ντε Βυζέβα «E x
centriques et Aventuriers de divers Pays» ευρίσκο- 

μεν διαφόρους τύπους πού έκίνησαν τήν περιέργειαν 
διαφόρων έποχών. Ή  Γαλλική Έπανάστασις προπάν
των έφερε είς φώς πολλούς. Έ ν α ς  έξ αυτών ήτο ο

Κρίστιαν Λάουκαρτ, Γερμανός αβράκωτος, δ όποιος 
άπό καθηγητής πανεπιστημίου εγεινε απλούς στρα
τιώτης -  ήτο καί μέθυσος -  καί διεκριθη κατα την 
Έπαναστασιν, ιδίως είς τόν εμφύλιον πόλεμόν, κατά 
τήν έξέγερσιν τού Λυών. Φαντασθήτε ενα καθηγΐ)· 
τήν τού πανεπισιημίου άναγκασμένον, ιυς στρατιώτην, 
νά άποτελή τήν «τιμητικήν φρουράν» τής αγχόνης. 
Ά λ λ ο ς  τύπος, εναςΆ γγλος ίερεύς, μισων μαν;ωδωςτόν  
Ναπολέοντα, έπήγε νά ¡δή τά μέρη δπου έδοθησαν αι 
τελευταΐατ καταστρεπτικοί μάχαι τού μεγαλείου του 
Ναπολέοντος διά νά αίσθανθή έκ τού πλησίον την 
πτώσιν του. Ό  Ά γ γ λ ο ς  αύτος ενθυμίζει εναν άλλον 
νΑγγλον ό όποιος "παρηκολούθει, είς ολην του την 
ζωήν, Ινα περίφημον θηριοδαμαστήν δια να άπολαυση 
τήν στιγμήν πσύ θ ά  τόν έτρωγε Ιπινέλους κάποιο Οη- 
ρί!θΛ·. Καί άλλοι πολλοί δπως ό  Ευγένιος Αραμ η 
Ούαινράϊτ «μεγαλοφυϊΐ8» δολοφόνος κλπ.

Η μελέτη τού άμερικανοΰ ηιυχολόγου Ούΐλλμιμ 
Τζαίημς, τού άποθανόντος τελευταίως, «Πολεμι- 

καί άρεταί τής ειρήνης», όπού λέγει δτι ό πόλεμός δεν 
ήιιπορεΐ νά έμποδισθή δταν φΟάση ή στιγμή του και 
οτι ή ίστορία ολόκληρος είναι λουτρό)’ αίματος, κατα
λήγει ε\ς τό δτι πιστεύει άκραδάντιος είς τήν τελικήν 
ειρήνην καί είς Ινα μέλλον κάποιας κοινωνικής Ισορρο
πίας, ή δποία θ ά  έλθη σιγά- σιγά. A i θεωριαι τών μοι
ρολατρών όπού βλέπουν τόν πόλεμον αναπόφευκτοι· 
παράγοντα, είναι άβάσιμοι καί ανίκανοι να αντισταθούν 
είς τάς αντιρρήσεις τής λογικής· "Ο ταν ολόκληρα έθνη 
εΰρίσκωνται ύπό τά οπλα καί ή έπιστήμη τής κατα
στροφής άμιλλαται διά τής τελειοποιησεως πρός την 
επιστήμην τής παραγωγής, ό πόλεμος είναι ποραλογος, 
καταντφ τερατώδης. Αΐ μεγάλαι φιλοδοξιαι θ ά  υποχω
ρήσουν είς τάς λογικά; διεκδικήσεις^ τα έθνη θ α  
καταλήξουν είς μίαν συνεννόησιν. θ α  ελθη εποχή 
όπού ό πόλεμος θ ά  προγραφή ύπό των πολιτισμένων

Δέ'· εννοεί έν τούτους δ  συγγραφευς δτι θ ά  έπέλθη 
διαρκής ειρήνη έπί τής γής έκτός δν τα κράτη οργα- 
ι ωθούν είρηνικώς μέ δλίγα μόνον άπό τα παλαιά στοι
χεία τήςστρατιωτ ικής πειθαρχίας- Ε ίςτο  σοσιαλιστικόν 
μέλλο«’ πρός τό όποιον ιείνομεν, πρεπει πάντοτε να 
ύποτασσώμεθα ώ ς ένα σύνολον είς τας αύστηρας υπο
χρεώσεις πού επιβάλει ή πραγματική θέσκ^μας έπι τής 
γής, ή όποια γη μονομερώς μόνον μας «Ινεαγαθη. ΙΙρέ- 
πει μέ νέα μέσα, μέ νέας πηγάς σταθεροτητος να δια; 
τηρησωμεν καί ν ’ άναπτύξώμεν τό άνδρικον σθένος και 
ούχ'ι μέ τό πνεύμα τής στρατοκρατίας. Α ΐ πολεμικαι άρί- 
tai θάείναιή  παντοτεΐ'ή βάσις. Διατί νά μην άναγνωρι-
σουν μίαν ήμέραν οί άνθρωποι δτι άξιζει να πληρώ
σουν ιόν φόρον τού αίματος διά νά ανήκουν είς μιαν 
ολότητα ύπέροχον, ύπό δλας τάς επόψεις ί&ειοδη ;

Καί εξηγεί τήν σκέψιν του :
Τίποτε δέν δικαιολογεί τήν έξέγερσιν κατα του 

Απλού γεγονότος οτι ή ζω ή  εΐνάί δύσκολος και ή μοίρα 
τού Ανθρώπου είναι νά κοπιάζη και να υποφέρη- 
Είναι ή μοίρα τού πλανήτου μας είς τήν οποίαν υπο- 
τασοόμεθα. Ά λ λ ’  δταν βλέπωμεν τόσους ανθρώπους, 
Απλώς διότι έτσι έγεννήθησαν η  τό εψερη· ή  τυχη, 
νά ζούν άκατάπαυστα εργαζόμενοι, και υπομενοντες, 
διαρκώς είς κατωτέραν μοίραν χωρίς έλπίδα σωτήριας, 
ένφ άλλοι χωρίς μεγαλυτέραν Αξίαν η δικαιώματα, 
δέν ήξεύρουν τί θ ά  πή ή ζω ή  αυτή τής πάλης, 
δέν ήμπορούν νά μήν έξεγερθούν «ί σκεπτομενοι 
άνθρωποι.

Έ ά ν  λοιπόν —  καί αύτή είναι η σκεψις τού συγγρα- 
φέως —  Αντί τής στρατιωτικής θητείας,^ έκαλούντο 
όλοι ο ίνέο ι καί ¿σχημάτιζαν διά μερικά «ιη στρατόν 
ό όποιος θ ά  είχε σκοπόν νά κατακτήση την ψ νοιν, η 
Αδικία θ ά  έξηφανίζετο διά τής ίσότητος καί πολλά
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αλλα κοινά άγαθά θ ά  προέκυπτον. Τ ό στρατιωτικόν 
ιδανικόν τής υποταγής καί τής πειθαρχίας θ ά  μεταγ- 
γιζετο εις το λαϊκόν^αΤμα. Δέν θ ά  ΰπήρχεν πλέον κά
νεις μη γνωρίζων, όπως σήμερον οΐ πλούσιοι, τόν 
δεσμόν τού ανθρώπου πρός τήν γην πού κατοικεί, ή 
παραβλέπων τό δικαίωμα πού δλοι έχουν εις ζωήν 
καλύτερον. Θ ά έστέλλετο ό  κανακάρης εις τά ανθρα
κωρυχεία καί τά σιδηρωρυχεία, εις τήν σιδηροδρομι
κήν υπηρεσίαν, είς τό πλύσιμο, τό καθάρισμα κλπ. 
κατ εκλογήν του. Θ ά  τόν άπήλλαττον έτσι άπό καθετί 
παιδαριώδες καί θ ά  έπανήρχετο είς τήν κοινωνίαν μέ 
πλέον υγιείς καί λογικάς σκέψεις. Θ ά ¿πλήρωνε τόν 
φορον τοΰ αίματος, τό χρέος του πρός τήν πάλην του 
ανθρώπου κατά τής φύσεως, καί αί γυναίκες θ ά  τόν 
εκτιμούσαν περισσότερον διότι θ ά  έδημιούργει καλλι- 
τεραν τάξιν πατρός καί παιδαγωγού.

Α  λόγος περί τοΰ δημοτικού σχολείου. ‘Ο  κ. Νιρβά- 
νας περιγράφει εις τάς «Α θή να ς» μίαν άπόλυσιν 

δημοτικόν σχολβίου:
«Μοδ έτυχε ακριβώς τάς ημέρας αύιάς νά παρευ- 

ρεθω εις μίαν άπό τάς ήρωικάς αέτάς έξόδους. Έ άν  
δέν ήξευρα δτι τά δαιμόνια, πού έξέβαλεν ό Κύριος 
κάποτε άπό την κοιλίαν τοδ δαιμονιζομένου, είσήλ- 
θαν, κατά θείαν προσταγήν, είς τάς κοιλίας των χοί
ρων καί ¿πνίγησαν μίαν καί καλήν, θ ά  όπέθετα ότι 
άγελαι δαιμονών είχαν εμφωλεύσει είς τά μικρά σώ
ματα των μαθηταρίων καί τά έσπάραζαν καί τά έκι- 
νοΰσαν μέ τόσον καταχθόνιον τρόποι1.

«Τό τί έγινε κατόπιν είς ολίγα λεπτά, είναι άπερί- 
γραπτον. Τ ό  τράμ, πού έπερνοΰσεν αυτή ν τήν στιγ
μήν, ήναγκάσθη νά κόψη τόν δρόμον του, προχωρούν 
ηρεμα καί κουδουνίζον,^ ένφ οί μικροί διάβολοι έπρο- 
περνούσαν έμπρός του, έπηδοΰσαν επάνω του, τό ¿γιου
χάϊζαν, τό ¿σφύριζαν, τό ¿ζητωκραύγαζαν καί τό 
έσπρωχναν άκόμη, διά νά τρέξη ταχύτερα.
> «Ταύτοχρόνως είς Ικατόν ¿λλα 'σημεία  ό κόσμος 
εχαλοδσε. Δένδρα ¿σείσθησαν πρόρριζα. Φανάρια έκλο- 
νισθησαν. Δύο ταβλάδες στραγαλάδων άνετράπησαν. 
Δεκαπεντε κουδούνια γειτονικών σπιτιών ήρχισαν, νά 
κουδουνίζουν. Γάτες άνερριχήθησαν ¿πάνω είς τά δέν
δρα, ραντίζουσαι τά ίχνη τής φυγής των άπό τόν 
πανικόν. Κάποιος γέρος, πού ¿περνούσε μέ βήμα ση- 
μειωτόν, τό έβαλεν είς τά τέσσερα. Σκύλοι, μέ τήν 
γλώσσαν κρεμασμένην καί τήν οΰράν κάτω άπό τά 
σκέλη, διέσχισαν πρδς όλα τά σημεία τήν πλατείαν, 
ζητούντες σωτηρίαν. Καπέλα έπέταξαν είς τόν άέρα, 
ω ς μινιατούρες άεροπλάνων. Τζάμια έκρημνίσθησαν 
από τά νψη μέ θιαβολικούς κρότους. Ή  γή έσείσθη, ό 
ούρανός εοκοτίσθη καί αν τό καταπέτασμα τοΰ ναού 
δέν έσχίσθη είς δύο, ήχον άπλούστατα, διότι οί μικροί 
διάβολοι δέν εύρήκαν Ιμπρός τους, ούτε ναόν, ούτε 
καταπέτασμα.

Γ * Αλλοίμονον είς κάθε έμψυχον καί άψυχον πού θ ά  
ευρεθή έμπρός τ ω ν ! Καί τρις άλλοίμονον είς όποιοι· 
γειτονεύει μέ σχολείον ή είναι αναγκασμένος νά πε- 
ράση άπό τήν περιοχήν του, είς τήν ώραν τής άπο- 
λύσεως.

•Τά σχολεία έγιναν είς τήν Ε λλάδα διά ν’ άπαλάτ- 
τουν τούς γονείς άπό τά μαρτύρια τών τέκνων των καί 
διά νά βασανίζουν ¿κείνους, πού ό Θεός τούς ¿φώτισε 
και δέν άπέκτησαν ίδικά τους.

«Έ ά ν  ύπάρχη τώρα καί κανείς,. φρονών ότι Ιχουν 
και άλλην αποστολήν τά σχολεία μας, άς μέ συγχωρήση.

«Διά νά γίνεται αΰτό πού γίνεται καί διά νά ύπάρχη 
τοση δίψα έλευθερίας, μετατρεπομένη είς μανίαν, μέσα 
είς τά μικροσκοπικά αύτά στήθη, σημαίνει ότι τό σχο
λείον είναι φρικτή φυλακή. ’Από σχολείον όπου τά 
γράμματα προσφέρονται ώς ζαχαρωτά —  καί έτοι πρέ
πει νά προσφερωνται —  είναι αδύνατον νά έξέρχωνιαι

ορδαι (ΐαινομένων θηρίων. Καί άπό σχολείον άνθρώ- 
πινον η άπολυσις τών μαθητών δέν είναι καθόλου 
φυσικόν νά όμοιάζη μέ άπηλπισμένην έξοδον πολιορ- 
κουμενων. Ο ίή ρ ω ες τών μεγάλων Ιστορικών πολιορ
κιών εφθαοαν είς τά έπακρα τών ηρωισμών, άφοΰ 
ετραφησαν πρώτα μέ γάτους, μέ ποντικούς καί μέ 
σαύρας. "Αλλά μήπως καί οί μικροί αυτοί ήρωες τής 
σχολικής πολιορκίας δέν τρέφονται διαρκώς μέ σαύρας 
παρακειμένων, ύπερσυντελικών καί δυϊκών αριθμών ; 
Εχουν λοιπόν όλα τά δίκαια τοδ κόσμου, μόλις μυρί

σουν τόν ελεύθερον άέρσ, νά κάμνουν όσα κάμνουν 
και άκόμη περισσότερα».

κ. Έ μ μ . Μπενάκης είπεν είς τόν κ Καραπανα-
γιω τηντά εξής. Τάπαίρνομεν άπό τήν «Πατρίδα»: 

Δεν ή μπορώ νά έγκρίνω τάς βάσεις επί τών όποιων 
ωρισθη νά λειτουργήοη καί ή Ά βερώ φ ειος Σχολή. 
Ζητούν νά ίδρύσουν νέον Πανεπιστήμιον, νέαν 'Ακαδη
μίαν καί νά δημιουργήσουν νέους τροφίμους τοδ 
Προϋπολογισμού. Προώρισαν καί τήν Σχολήν αύτήν 
δια τά τέκνα τών δυναμένων νά πληρώνουν. Περί τής 
έπαγγελματικής μορφώρεως τών τέκνων τού λαού, τών 
έν τή χόιρρ γεωργών, τών σχέτιζομένων πρός τήν άμε
σον εύρωστίαν τοΰ Προϋπολογισμού, ούδεμία φροντίς.

’Εγώ ώ ς υπουργός έννοώ νά μεταβάλω τόν προορι
σμόν τής έν Λαρίσσχι Γεωργικής Σχολής.

Ά ξ ιώ  νά χρησιμεύη διά ν’ άσκώνται είς τήν καλυτέ- 
ραν καλλιέργειαν τής γής οί παϊδες τών γεωργών, εϊτε 
εγγράμματοι είνε, είτε Αγράμματοι. “Οπως είς τόν · 
στρατώνα οί αγράμματοι κληρωτοί διδάσκωνται μαζί 
με την πολεμικήν ασκηοιν καί τά γράμματα, οδτω θ ά  
τα διδαχθώσι και είς τήν Γεωργικήν πρακτικήν Σχολήν.

Ό  κ. Μπενάκης έπρόσθεσε ότι μόνον ΰπό τόν όρον 
να αφεθή ελεύθερος νά έργασθή περί τής έπαγγελμα- 
τικής μορφώσεως τών χωρικών, γεωργικώς καί κτηνο- 
τροφικώς, θ ά  δεχθή τό ΰπουργείον.

—  Π ώ ς τό κατορθώσετε, έξηκολσύθησε περί Θεσ
σαλίας, έσεΐς οί συστηματικώς πολιτευόμενοι καί δη- 
μοσιολογοδννες ¿πί 30 περίπου ετη μετά τήν προσάρ- 
τησιν τήςπαραμακεδονικής αυτής χώρας, νά μήν έχετε 
είς αύτήν βιτρίναν  επαγωγόν τής ελληνικής διοικήσεως, 
οπως ήθέλησεν ή Εύρώπη εν Βερολίνψ τό 1878, πρός 
προσηλυτισμόν τών μή έλληνικών πληθυσμών τής 
Μακεδονίας;

Τί νά ζηλεύσουν οί καθ’  έκάστην έκ Μακεδονίας 
ταξιδεύοντες είς Θεσσαλίαν Τούρκοι, 'Αλβανοί καί 
Βούλγαροι γεωργοί καί κτηνοτρόφοι; Ποιαν έχει νά 
έπιόείξη είς αύτους ό Θεσσαλικός λαός ύλικήν ευημε
ρίαν, καλυτέραν ¿κείνης τήν όποιαν είχε πρό 3°  έτώ ν ;

Ι—Ι «Ε στία» γράφει:
* * «Φίλτατος καί γνωστός σοσιαλιστής, διακρινόμε-, 
νος διά τήν ευρύτητα τών νέων ιδεών του καί ΰπέρ- 
μαχος τής κοινοκτημοσύνης, έχει οΙκίαν Ιν Πάτραις, 
τής όποίάς ό ενοικιαστής τοδ έφαγενένός έτους ¿νοίκια.

Αλλά δέν είνε τούτο μονον. Ό  έξυπνος ενοικιαστής, 
είς άπάντησιν τών διαμαρτυριών τού οίκοδεσπότου 
του τοΰ άπήντησε σοβαρώτατα :

«Έ μάθαμεν καί.ήμεις ¿δώ κάτω ότι εΐσθε Ιπιφανής 
σοσιαλιστής καί ύπέρμαχος τής κοινοκτημοσύνης. Σ υ 
νεπώς δέν έπεριμέναμεν τόσην άγανάκτησιν άπό μέ- 
ρους^σας διά τήν αναγκαστικήν άλλως τε παράλειψιν 
τών ύποχρεώσεών μας».

Θ ά ηυχομεθα εις ολους τούς άποστόλους τών νέων 
ιδεών, οϊτινες κατά σύμπτωσιν έχουν πάντες οίκίας καί 
κτήματα, νά έφηρμόζοντο οΰτω θαρραλέως άπό μέ
ρους τρίτων αί άρχαί των. Δέν θ ά  είχαν κανέν δικαίωμα 
νά παραπονεθοΰν καί πολύ γρήγορα θ ’  άπηρνούντο 
τάς δοξασίας των.»
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Σημ- Είδιχα'ι βιβλιοκρισία! δημοσιεύονται δια  τά β ι
βλία, τώ ν  όποιω ν δύο  αντίτυπα  στέλλονται είς τά  γραφεία  
μας. Τω ν άλλων απλώς, αγγέλλεται ή Ιχδοσις.

Τ ά είπε ό  κ. Β ενιζέλος:
«Τό πρόγραμμά μου θ ά  είναι πρό παντός πρόγραμμα 

Αναμορφώσεων, αί όποίαι θ ά  έπεκταθοΰν έπί όλων 
τών κλάδων τών δημοσίων υπηρεσιών.
. «Αί θεμελιώδεις ίδέαι τής πολιτικής μου δύνανται 
νά συγκεφαλαιωθούν είς όλίγας λέξεις.

«’Απόλυτος σεβασμός είς τήν έννομον τάξιν, τυφλή 
δποταγή είς τούς νόμους τής χώρας, ούδείς συμβιβα
σμός ή συναλλαγή μέ τά Ανώτερα η μέ τά κατώτερα 
κοινωνικά στφώμαια, αντίσιασις πφός πάσαν οημαγω- 
γίαν καί πρός τήν.άνωθεν όπως καί τήν κάτωθεν.

«Θά θεωρώμεν τήν Κυβέρνησιν ώ ς μέσον κ α ίο χι 
ώς σκοπόν, δέν θ ά  θυσιάσωμεν τίποτε άπό τάς ιδέας 
τάς όποιας θεωρούμεν χρηοιμωτάτας είς τήν χωράν, 
θ ά  έγκαταλείψωμεν τήν κυβέρνησιν μάλλον παρα να 
κατέλθωμεν είς συμβιβασμούς οί όποιοι ατιμάζουν τας 
κυβερνήσεις κα» ¿μποδίζουν τήν πορείαν τών λαών».

Είς τήν αίθουσαν τού Άβερωφείου Γυμνασίου τής 
’Αλεξάνδρειάς έγεινε τήν 24 'Οκτωβρίου ό> αγιασμός 
μεταξωτών σημαιών τού νέου θωρηκτού «Γ .Ά β ερ ω φ », 
τάς οποίας προσφέρει ή έκεΐ ¿λληνική παροικία.

Ό  μαθητής τής Σχολής τών Δοκίμων κ._ Μιλτ. Ζαχα- 
ράκης έφεδρε νέαν πτητικήν μηχανήν.Ή έφεύρεσιςτου 
στηρίζεται ¿πί νέων βάσεων, μηχανικής. Αί δοκιμαι του 
μικρού προτύπου τής μηχανής του έπέτυχον και τωρα 
πρόκειται νά γείνη μεγάλη μηχανή διάτας τελειωτικός 
δοκιμάς.

Είς τάς έδρας τού Πανεπιστημίου, αί όποίαι έμειναν 
κεναί διά τής έκκαθαρίσεως, θ α  διδάξουν προσωρινώς 
ΰφηγηταί, διά νά μη προσκόψουν τά μαθήματα.

Τό ΰπουργείον τού Εμπορείου καί τής Γεωργίας 
θ ’ άρχίση νά λειτουργή τήν ι ’Ιανουάριου.

Ό  νέος καθηγητής τού Ε θνικού Πανεπιστημίου 
κ. Γ. Φωτεινός ήρχισε πρό ολίγων ήμερων τάς παρα
δόσεις του. Ή  αίθουσα πλήρης. Ό  κ. Φωτεινός με 
σαφήνειαν καί βαθύτητα σκέψεως ώμίλησε είδικώς δια 
τόν κλάδον τής επιστήμης του εκθεσας μαζι με το 
ιστορικόν μέρος του καί τάς νεωτάτας Ανακαλύψεις τών 
Γερμανών επιστημόνων.

Είς τήν Σμύρνην ΰπάρχει ένας «Σύλλογος Βραβείου 
(Αρετής» πρός ένθάρρυνσιν τού λαού είς τή ν ό δ ό  ν τής 
Αρετής. Π ρό ημερών τό Βραβείον ’Αρετής έδόθη είς 
τήν πτωχήν κόρην Παρασκευήν Σουρμελή. Χάρις είς 
τό βραβεϊον.αύτό τών 25 λιρών ήμπόρεσε να γεινη ο 
γάμος της μέ νέον τίμιον καί έργατικόν.

Είς τό Παρίσι έορτάσθη ή 25η Ιπετηρίς τής διευ- 
θύνσεως τής Γαλλικής Κωμψδίας ΰπό τού Ιουλίου 
Κλαρετί.

Οί φίλοι καί οπαδοί τού Φερδινάνδρου Μπρυνετιέρ, 
πρόκειται νά συλλέξουν εράνους δια νά στήσουν μνη- 
μεΤον είς τόν βαθύν κριτικόν.

Ό  ΰψίφωνος κ. Κόκκινης, καί ή κ. Στέλλα Κόκκινη 
απόφοιτος τού ’ρδείου τής Βιέννης, Ιδρύουν είς τήν 
Σμύρνην Σχολήν φωνητικής Μουσικής.

Κατετέθη δ  θεμέλιος λίθος τού ’Αρχαιολογικού 
Μουσείου Αλμυρού.

Έ ξεδόθη  τό δεύτερον τεύχος τ ο ύ 'Η ρ ώ ο ν  τ ο ν ‘ Α γω -  
νος  V3TO τής Ελληνικής ’Εκδοτικής Ετ<*ι$εΐίΐς· H  
ιδία κ ά π οτε επιμέλεια καί φ ρ οπ ίς είς τήν Ικτύπωσιν. 
Τ ό τεύχος περιλαμβάνει 4 χρωματιστός συνθέσεις μέ 
τούς Αλέξανδρον Ύψηλάντην, Ιάκ ω βον Τομπάζην. 
Παναγιώτον Κεφάλαν καί Νικηταράν καί μέ σχετικόν 
κείμενον.

Κατά πληροφορίας αμερικανικά;, Ιδού ή έμπορική 
κίνησις μεταξύ Ε λλάδος καί ’Αμερικής :

’Εξαγωγή Ιλλην. προϊόντων, προπάντων Κορινθια
κής σταφίδος :
ι ’ Ιουλίου 1907 έως 31 Μαιου ιρο8 Δολ. 2,921,194

igoS » ΐ8ε>9 » 2,192,226
» 1909 » ‘ 9 '°  » 2,42°ι7θ3

Εισαγωγή :
τ ’Ιουλίου 19°7 εωε $ ι  Μαΐου 19°® Δολ. 1,232.210

» igo8 » 1909 » ',220,509
l'g09 » . '910 » 1,609,860

’Εξαγωγή έλληνικών προϊόντων είς Αίγυπτον προ
πάντων καπνού καί τουμπεκιοϋ, κατά τό πρώτον εξά- 
μηνον τού τρέχοντος έτους φρ- 5-93^·-592-

Σκέψεις τού Μυσσέ : (
Ό  περαστικός πόνος ΰβρίζει τόν ούρανόν. Ο πονος 

ό β.αθύς ακούει.
Ή  άγάπη συχνά ανοίγει πληγές, συχνά φέρνει τή 

δυστυχία- μά πάντα Αγαπούμε-

Βασιλεύς Λ ήρ :
Καί ό χειρότερος ζητιάνος αποζητφ τό περιττόν 

μέοα στήν πιό ελεεινή ζω ή. ’ Αν δώσωμε στήν φύοι 
έκεϊνο μόνον πού ή φύσις άπαιτει, ή ζω ή τοΰ ανθρώ
που θ ά  κατέβη ώς τή ζω ή  τοΰ κτήνους.

Λαμπρυγέρ: .
Ν ά  ζής μαζί μ’  εκείνους που αγαπάς- τίποτε ακκο. 

Είτε ονειροπολείς, είτε τούς μιλεϊς, είτε δέν λες τίποτε, 
είτε τούς συλλογίζεσαι, είτε σκέπτεσαι τά πιό Ασήμαντα 
πράγματα, Λδιάφορον· πάντα όμως στό πλαϊ ¿κείνων.

ΠΡΟΤΟΜΗ T O T  Σ 0 Λ A Μ 0 Τ ΕΝ ΑθΗΝΑΙ Σ
Τ ή  π ρ ω το β ο υ λ ία  τ ω ν  « H ava-9-η να ίω ν  »

—■ άδεια τ ο ύ  ‘ Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  —

Έ κ  προηγουμένων είσφορών. Δρ. 2,672.10

Τό άπαιτουμενον όλικόν ποσόν είναι 3,5°^ 
περίπου. 'Υπολείπονται περί τάς 9°°· Και τό 
δπενθυμίζομεν είς δλους. Ό λοι |·ζησαν και ζοΰν 
μέ τούς στίχους τοΰ υμνητοΰ τής έλευθερίας.

Αί εισφοραι στέλλονται είς τά γραφεία των 
«Παναβηναίων», οδός Άριστοτέλους 35-

Ν Ε Α Ι  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Ο ί Γ ίγ α ν τ ε ς ,  Μιχ. Π . Παπαστρατηγάκη. ’Αθήνα, 
δραχ. 2.

Τά Κ α ρ φ ιά ,  δραματική σκηνή Στεφάνου Δάφνη. 
Ά θή ναι, τυπογραφεϊον «'Εστία» Μάίσνερ και Καργα- 
δούρη, έκδοσις «Είκονογραφημένης».

Τ δ  Ή ρ ώ ο ν  τ ο ύ  Ά γ ώ ν ο ς ,  τεύχος Β ' ’Αλέξανδρος 
Ύψηλάντης, ’Ιάκωβος Τομπάζης, Παναγιώτης Κεφά-



λας, Νικηταράς. ’  Αβήναι, Έ λλ. ’Εκδοτική Εταιρεία. 
Τυπ. Μά'ίσνερ καί Καργαδούρη δρ. 3 -5° <Ρ0· 4·

ψ υ χ ο λ ο γ ικ ή  Φ υσ ιολ ογ ία  τ ο ν  ¿ ¡ ν τ ύ μ α τ ο ς  x a i  τη ς  
’ Ι δ ιο φ υ ία ς ,  Μ άξ Νορντάσυ, μετάφρ. Ή λ ία  I. Οίκο· 
νομοπούλου. Ά όή ναι, é«Ô. Γ . Φέξης, δρ. 2.

.Κοινωνιολογικά π α ρ ά δ ο ξ α ,  Μ άξ Νορντάου, μετάφρ. 
Ή λ ία  I. Οίχονομοπούλου. Ά άήναι, έκδοτης Γ . Δ. 
Φέξης, δρ. 3·

Ή  Ι π ισ τ ή μ η  τή ς  τ ν τ υ χ ία ς ,  Jean Finot, μετάφρ. 
Ά λ εξ. I- Γεωργιάδου, ιατρού. Ά ΰήναι έκδ- Γ . Δ. Φέ· 
ξης( βρ. 3·

Τ ο  ά γ ν ω σ τ ο ν  κ α ι  τ α  ψ υ χ ικ ά  π ρ ο β λ ή μ α τα , Καμίλ- 
λου Φλαμμαριών, μετάφρ. ‘Αλεξ. Τ- Γεωργιάδου ΐατροΰ, 
'Αθήναι Ιχδ. Γ· Δ. Φέξης, δρ. 3·

’Α γ ά π η  c t o  χ ω ρ ιά , διήγημα Κωστανιίνου Χατζο- 
πούλου. Ά δ ή ν α , τυπογραφείο "Ε σ τ ία *  Μάϊσνερ καί 
Καργαδούρη, δρ. ο.8ο.

ά ρ α κ ό ντα & λ ο ι, ποίημα επικόν Δη μητριού Ζαχαρία, 
Σμύρνη τυπ. «ΆμαλΟείας» Γρ. άργ. 5·

Γ Ε Λ Ο Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Ι

ΕΙς τήν αύλήν μιάς çtovf|C, παςάοταοις π^ωχοφαχ 
*Έβίί<4»

ίϊά ρ β  τ ή  δ ιά λνβι, ά λ λ ά  τ© νοδ οον στο. δηλη χηρκ οδη  στοιχεία λοil έμπεριέχει —· «Παχ^ε

At a qôoSo i  τ ή ς  Λ ε^οπ λοΐας èv 'Ε Χ λ ά δι — "E v e . . . 
Η α φ ρ ό χ δ ρ ο ν  xof* Aéçoe έξ«ίτ«ν ιζ© μ ίνον  t lç  » Π̂ χ̂ ις »


