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✓'-"ν Ζέφυρος καί τά αρώματα εϊνε το αννειθισμένο στολίδι τών Αθηνών. ’Αλλά τό 
πένθος τής φνσεως παίρνει μια όμορφιά που ξιππάζει. Εθαύρααα, ένα βράδυ, τό 

ώραιότερο μελαγχολικό λυκόφως τον κόσμου: Απέναντι μου ή  μαύρη βλάστησις ενός 
κήπου, και ’ς τό βάθος τα βουνά ζωγραφίζονταν καθαρά, μ ’ δλον τόν ολόμαυρο πέπλο 
που άπλωναν τ<1 σύννεφα, καί τό σκοτάόιασμα τής ώρας. Δεξιά, ερείπια, καί με την 
τελευταία Αναλαμπή τον ήλιον πον χάνονταν, ό άνεμος έσπερνε χονδρές σταλαματιές 
βροχής καί κυμάτιζαν τούς μακρούς σκορπισμένους βοστρύχους των ή  πιπεριαίς τής 
δενδροστοιχίας.
Τοπίον τραγικό μά όχι σκυθρωπό. ‘Ανατριχίλα Αρμονική όμοια μ ' έκείνη όπου ’ς τούς 
στίχους τον Αισχύλον ή μοιχαλϊς Κλυταιμνήστρα έκράδα{νε τόν άνθρωποκτόνον π έ λ ε κν ν .

Δύο λέξεις θά είπώ γιά τ’ άνθη που πωλονν 'ς τούς δρόμους τών Αθηνών. ΕΙνε 
ώραΐα τώρα με τήν παράξενη χειμερινή χλωμή τους όμορφιά. Μέσα ς αυτά τά λου
λούδια μιά Αρχαία ψυχή φαίνεται νά νπομένη τήν Μοίραν. Τ ά μ α  εϊνε ακόμη τό 
άδιαφιλονείκ η το στεφάνι τού Αστεως όπως άλλοτε ’ς τήν εποχή τών Μουσών. Τά
ρόδα πρέπει έδώ νά παρουσιάζωνται δεμένα σέ ανθοδέσμη. Μόνον 'ς τό ,Παρίσι με
ρικά σπάνια τριαντάφυλλα δείχνουν τήν πικραμένη ομορφιά τής μοναχικής ζωής:

Ύστερα άπό τά λουλούδια, ή γυναίκες. Ύπεστήριξαν, νομίζω, πώς ς τήν έποχή 
τού Περικλεούς ή Άθηναίαις ήταν άσχημαις 'Η  'Ασπασία ήλθε άπό τήν Μίλητον. 
Σήμερα ή Άθηναίαις έρχονται άπό παντού. “Εχουν μεγάλα βαθύτατα μάτια, που 
κνττάζονν με βλέμμα αινιγματικό —  Ισως χωρίς αίνιγμα: Αυτή εϊνε ή άληθινή όμορ
φιά. Δεν μού φαίνεται πώς ή γυναίκες έδώ βαδίζουν όπως αί κανηφόροι. "Ισως γιατί 
τής βλέπω ’ς τόν δρόμο καί όχι επάνω εις άνάγλυφον.

* Ό  ποιητής τών  « Σ τρ ο φ ώ ν» άναχωρών άπό τήν ‘Ελλάδα παρεχώρησεν ενμενώς είς τά
*Παναθήναια* τό άπόαπαομα τούτο τών Αθηναϊκών έντυπώοεών τον.
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[ Ε δ ω δ  ποιητής Ιν& νμεΐται τη ν  θρια μβ ευτική ν πα ρά στα ο ιν  τή ς  «*Ιφ ιγένειας  » εις τό  Σ τάδιον , και 
καταλήγει μ ελα γχο λ ικώ τα τα . ]

Ά ν  ή καρδιά μσν δέν εϊχε προ πολλον συντριβή, μιά τόσον ωραία εκδήλωοις ονμ- 
παΰείας ϋ·ά τήν εκαμνε νά σκιρτήση.

[ Κ α ι  αποχαιρετω ν τή ν  Ε λλ ά δ α  τελειώ νει μ ε  την Ιξή ς  ά π ο ο τρ ο φ ή ν . ]

Ω  βουνά τής Αττικής ! λευκότατο ακρογιάλι τον Φαλήρου ! ταιριάζει να οάς θαυ
μάζω τώρα χωρίς συγκίνηαιν. Έ γγίζω  τήν τελειότητα, καί τον θάνατον, άλλ ό θάνα
τος εϊνε μωρία.
[Μ « ά φ βα01ϊ Π . Ζ .)  ^ Α Ν  Μ Ο κ β Α 8

Ο Θ Ω Ν  Α .

/■"\τε εκλήθη δπως ήγεμονεύση τής Ελλάδος 
ό 09ων, αυτη εύρίσκετο εν πληρέστατη 

άναβχίφ Δυο έτη προ τής έλεύσεως αυτού εν 
τή ίδίφ πόλειένθα άπεβιβάσθη ούτος, είχε πέ
σει αίμόφυρτος ό ’Ιωάννης Καποδίστριας. Μετά 
τον θάνατον αυτού ή χώρα περιέστη εις αναρ
χίαν, χάος δέ μόνον έπηκολούθησε καί μετ’ 
άνυπομονησίας άνέμενεν δ λαός τήν έλευσιν τού 
ήγεμόνος, προσδοκών έ’ξ αύτής τήν θεραπείαν 
πάντων τών δεινών, άτινα εδημιούργησεν ή 
ίάετής^άναρχία.Ή διοίκηοις τού Καποδιστρίυυ, 
παρ’ δλα τά αντιλεγόμενα έθετο τάς βάσεις 
πλήρους πρακτικής όργανώσεως κράτους μι
κρού, ¿στερημένου οίων δήποτε πόρων καί 
συντηρούμενου 8ι’ εισφορών. Ο υπέροχος τής 
Ελλάδος πολιτικός διαμορφωθείς έν χώρα ήτις 

ευρίσκετο είσέτι εις τό στάδιον τής όργανώ
σεως αύτής ενεκεν τών ποικαων λαών ο'ίανες 
άπαρτίζουσι ταύτην, κατηρτίσθη οργανωτής έμ
πειρος, ή δε ίκανότης του κατεφάνη καθ'όλην 
αύτοΰ τήν διοίκησιν. Ο θάνατος όμως αυτού 
περιήγαγε τό κράτος εις αναρχίαν τά άγαθά 
*ήζ βραχείας διοικήσεώς του έξέλιπον σχεδόν, 
όλίγας δέ ημέρας πρό τής άφίξεως τού “Οθω- 
νος, διεδραματίσθησαν εν “Αργεί αί αιματηροί 
έκεΐναι σκηναί,καί)’ ας οί “Ελληνες ήσθάνθη- 
σαν είς τάς πλευράς των τάς γαλλικός λόγχας.

Δυναται τις να είκάση μετά πόσης ανυπο
μονησίας, μετά ποίου ενθουσιασμού ήκούσθη 
έν Ναυπλίφ ή πληροφορία ταχυδρόμου κομί- 
ζοντος έκ Ναυαρίνου τήν εϊδησιν,δτι ώφθη είς 
τάς ελληνικός θαλάσσας ή κομίζουσα τόν Βα
σιλέα γαλλική φρεγάττα «Μαδαγασκάρη. «Ά φ’ 
ής στιγμής, διηγείται γερμανός περιηγητής, 
έπάτησεν ό νεαρός Ό θ ω ν  Ιπί ελληνικού έδά-

φους, παρηκολούθησεν αυτόν ή χαρμόσυνος 
Μέχρι τών πυλών τής καθέδρας τού Βα

σιλείου του, καί ή Ιαχή παρετάθη μέχρι βα- 
Θείας νυκτός, τής πρώτης ίσως, καθ’ ήν από 
πολλών άλγεινών ετών κατεκλίθησαν φαιδροί 
καί αμέριμνοι οί Έλληνες». Καί δντως, επιλέ
γει δ αναγραφών τάς πληροφορίας ταύτας έν 
τή Ιστορία τής Άντιβασιλείας Βαρθόλδης, σόμ
παν τό πλήθος ένθουν καί μακάριον εξ εμπι
στοσύνης συνωθείτο περί τόν ’Όθωνα, καί ευ
τυχής έλογίζετο πάς ό δυνάμενος νά ιμαύση 
μόνον τά ένδύματά του ή τήν ίπποσκευήν του. 
Μητέρες άνέτεινον πρός αυτόν τά τέκνα των 

• άπό τής αγκάλης, χαίρουσαι ό’τι ό Βασιλεύς 
έμελλε νά δημιουργήση εύήμερον εις τά νήπια 
βίον.

Ό  νεαρός Βασιλεύς δέν ήτο είσέτι ενήλικος· 
γεννηθείς τήν 1 ’Ιουνίου 1815, είχε μόλις πε
ρατώσει τάς πανεπιστημιακός αυτού σπουδάς, 
συνεπεία δέ τής άρνήσεως τού πρίγκηπος Λεο- 
πόλδου τού, Σάξ Κοβούργου, προσεκλήθη νά 
καταλάβητόν θρόνον τού νεότευκτου βασιλείου 
τής Ελλάδος ΰπό τού πρωτοκόλλου τού Λον
δίνου τής 7 Μαΐου 1832. Τήν 25 ’Ιανουάριου 
τού έπιόντος έτους είσήλθεν έπισήμως είς Ναύ- 
πλιον συνοδευόμενος ΰπό άντιβασιλείας, προ- 
εδρευομένης υπό τού κόμητος “Αρμανσμπεργ, 
ήτις άνεπλήρωσεν αύτόν έν τη άνωτάτη κυ
βερνήσει μέχρι τής ένηλικιώσεώς του 
'  Παρά τού πατρός του προωρίξετο ν ’ άφιε- 
ρωθή είς τήν εκκλησίαν, ήτο κατ5 ακολουθίαν 
απαράσκευος διά τήν διοίκησιν καί τήνόργάνω- 
σιν κράτους άπό τού μηδενός. “Αλλως τε αυτή 
ή ηλικία του δέν ήδύνατο νά παράσχη τοιαύ- 
την Ιλπίδα καί αν άκόμη πρός τοιοΰτον σκο

πόν παρεσκευάζετσ. ό Όθων. ’Από τών πρώ
των λέξεων, ας άπηύθυνεν άπαντών είς τήν 
προσφώνησιν τής προσωρινής κυβερνήσεως, 
κατεδεικνόετο ή συγκίνησις καί τό άπειρον αύ- 
τοΰ. « Μεγίστην προσήνεγκα θυσίαν, είπε, χω- 
ρισθείς τής πατρίδος καί τών γονέων μου καί 
παραιτηθείς ώρισμέν.ου βιωτικού σχεδίου» Βε
βαίως θυσία ήτο νά κατέλθη τις είς χώραν 
έρημωθεΐσαν έκ τού άγώνος καί πάντη άσύν- 
τακτόν, μόνον δέ ί| φιλοδοξία δπως σύνδεση τό 
δνομά του μέ τήν ένδοξον ίστορίαν αύτής, ή
δύνατο νά ώθήση τούτον είς την άποδοχήν τού 
ελληνικού θρόνου. Μάλλον πεπειραμένος δμως 
πολιτικός άλλως βεβαίως θ ’ άντεφώνει, άλλ’ ό 
’Όθων μόλις ήγε τό δέκατον έβδομον έτος, 
καί ή ροδινή νεφέλη τού πρώτου έθνικοΰ εν
θουσιασμού δέν άφήκε νά διακρίνη τό έθνος 
ούτε τήν νεότητα αυτού, ούτε τήν άπειρίαν 
του, δπως μή βασίση παραλόγους ελπίδας. Τήν 
στιγμήν εκείνην τό έθνος είχεν ενώπιον του 
τήν άναρχίαν καί τό χάος. δπερ έδημιούργησεν 
ύπερδιετής έκκρεμότης. Έβλεπεν ενώπιον του 
τήν φαίδραν νεότητα τού ήγεμόνος του συμ- 
βολίζουσαν τάς χρυσός ελπίδας τού μέλλοντος, 
καί. ή χαρά αύτοΰ έδημιούργει έν τή φλογεροί 
φαντασία του τήν εκπλήρωσιν πόθων προαι
ώνιων. - Ό  “Οθων, ως λέγει αύτόπτης, έκλινε 
πρός τά δπισθεν τό μικρόν αύτοΰ σώμα καί 
τό εξωτερικόν του ούτε ώραΐον, ούτε Ιπιβάλλον 
ήδύνατο νά κληθή· ήτο δμως κομψός καί ρό
δινος επί τού Ιππου του, φέρων τήν ώραίαν 
κυανήν στολήν τού στρατού τής Βαυαρίας, ή 
νεανική δέ φαιδρότης καί ή ζωηρότης του άνε- 
πλήρουν πάν άλλο θέλγητρον»

Ταΰτα πάντα δμως ήσαν άπλώς ροδινή νε
φέλη, ήτις έπί μικρόν έθάμβωσε τά άλαλά- 
ζοντα πλήθη, δέν ήδύνατο δέ αύτη νά άνα- 
πληρώση εκείνο δπερ άπήτουν αί χαλεποί περι
στάσεις τής χώρας. Τά θέλγητρα τής νεανική; 
φαιδρότητος κατ’ ούδέν ήδυνήθησαν νά μετα- 
βάλωσι τήν ύπάρχουσαν κατάστασιν, νά θερα- 
πεύσωσι τάς άνάγκας ας έδημιούργησε μακρο
χρόνιος δουλεία, επταετής άπελπιστικός πόλεμος 
καί διετής αναρχία. Πρό τοιαύτης καταστάσεως 
πραγμάτων έθραύσθησαν δλη ή άρτιότης τού 
πολιτικού πνεύματος καί ή μεγάλη δργανωτική 
πείρα τού Καποδισιρίου, ήτο δέ φυσικόν ή ά
πειρος νεόχης τού “Οθωνος νά καταστή έρμαιον 
τών συγκρουομένων επιρροών καί τών άμοι- 
βαίων ραδιουργιών τώνάνδρών ακριβώς εκείνων, 
οδς έθεσεν ώ; άνιιλήπιορας,ένεκεν τής άνηλι- 
κιότητος αύτοΰ, τό πρωτόκολλον τού Λονδίνου.

Ούτως άπό τών πρώτων βημάτων αύτής ή 
πρώτη δυναστεία ύπέστη μείωσιν τού γοήτρου 
της, ένεκεν τής άτυχούς έκλογής τών άποτελε- 
σάντων τό άντιβασιλευτικόν σώμα καί ιδίως 
τον προέδρου αύτής. Οί ανδρες οΰτοι δέν ήσαν 
πρόσφοροι, δπως διαπλάσωσι συμφώνως πρός 
τό πνεύμα τού λαού τό κράτος, ούδέ νά Ιμβα- 
θύνωσιν είς τούς πόθους καί τά φρονήματα 
δεινώς κλυδωνισθέντος λαού. Παρ’ δλην τήν 
άγαθήν φήμην, ήτις υπήρχε περί αύτών έν 
Βαυαρία, δέν ήσαν κατ ούσίαν δημόσιοι αν
δρες Ικανοί νά δημιουργήσωσι κράτος έκ τού 
μηδενός. Περί τού προέδρου μάλιστα τού σώ
ματος τούτου πολύ ταχέως έπείσθησαν πάντες, 
δτι είχε μέν μέγάλην έπιτηδειότητα ν’ άποκρύ- 
πτη τήν άμάθειαν αύτοΰ, ούχί δμως καί τούς 
ίδιοτελεΐς του σκοπούς. Περιεστοιχήθη ΰπό 
άμαθών καί πάντη άχρηστων θεσιθήρων, καί 
προσεπάθει νά διαλύση τήν κατ’ αύτοΰ αύξομέ- 
νην παρά τή κοινωνία άντιπάθειαν διά τής πα- 
ρυχής θέσεων, οΰτω δέ ή πολιτεία του είχε τι 
πολύ τό «γυρτικόν, δπερ προσέκρουεν είς τάς ά- 
ξιώσεις ιού λαού καί ηύξανε τά κατ’ αύτοΰ πα
ράπονα. Ή  έκλογή αύτοΰ ύπήρξεν άτυχεστάτη. 
*Ητο άνήρ προωρισμένος νά διακρίνεται εί; 
τήν θεραπείαν αύλών έν αίς διαπρέπει ή κομ- 
ψότης καί ή χάρις, νά λάμπη είς τάς αίθουσας 
τού μεγάλου κόσμου, άλλ’ ούχί είς χώραν τρα- 
χείαν έκ τών περιπετειών σκληρότατου άγώνος, 
άσχημάτιστον άκόμη καί τό πάν άναμένουσαν 
έκ τής βασιλείας. Άποβλέπων εις τό προσω
πικόν αύτοΰ συμφέρον, ουδόλως έμερίμνα περί 
τσΰ γοήτρου τοΰ Βασιλέως, άλλ’ ύπέθαλπε τόν 
έρωτα δεκαεπταετοΰς νεανίου μετά τής θυγα- 
τρός του, έπί τή έλπίδι δτι ήδύνατο νά κατα
στή αυτη Βασίλισσα τήςΈλλάδος. Ταΰτα πάντα 
είς πάν άλλο βεβαίως συνετέλουν ή είς τήν 
έπαύξησιν τοΰ γοήτρου τοΰ Βασιλέως, έθάμ- 
βονε δέ μόνον τούς θαμώνας τοΰ μεγάρου του 
έλαφρούς καί άσυνέτους νεανίας, ούς έθετεν 
είς επικοινωνίαν μετά τοΰ ήγεμόνος, μή έξετά- 
ζων πολλάκις ούδέ τήν ηθικήν κδν ποιότητα 
τών συμπαικτόρων τοΰ άνακτος. Οί άποβλέ- 
ποντες δμως είς τήν ούσίαν τών πραγμάτων, 
καί μή εκπληττόμενοι έκ τής έπιδεικνυομένης 
πολυτελείας τοΰ άντιβασιλέως. διέβλεπον τήν 
ιδιοτέλειαν τοΰ άνδρός καί τό άπρόσφορον αύ
τοΰ, έν θέσει άπαιτούση μεγάλας όργανωτικοϋ 
πνεύματος άρετάς.

Πάντα τά ληφθέντα μέτρα είτε διοικητικά 
ήσαν ταΰτα, είτε όργανισμοί τοΰ στρατού, είτε 
δικαστικά, εϊτε εκπαιδευτικά, έγένοντο έπί τή



βάσει βαυαρικών προτύπων, χωρίς νά ληφθή 
ΰπ’ δψει ού μόνον ή πνευματική κατμστα- 
σις τού τόπου, ούδέ τά ήθη καί έθιμα αύ- 
τοΰ, άλλ’ ουδέ κδν ή οικονομική του ύπό- 
στασις, διά τοΰτο όλόκληρον τό διοικητικόν 
σύστημα ήτο χιμαιρικόν, έν πολλοΐς δέ άκατα- 
νόητον. Αύτό τό δικαστικόν έργον του Μά- 
ουερ, δπερ δεν στερείται σημασίας, έγένετο έπί 
τή βάσει χώρας ούχι έχούσης 800,000 κατοί
κων, άλλ' εν πολυτελεία, μη δικαιολογημένη έκ 
τής έλλείψεως των πόρων καί τοΰ προσωπικού, 
δπερ έμελλε νά Ιφαρμόση τήν νομοθεσίαν 
ταύτην. Τό χείριστον δμοκ τής περιόδου ταύ- 
της ήτο ή τάσις τοΰ κόμητος "Αρμανσμπεργ νά 
λαμβάνη άφειδώς εκ τοΰ δημοσίου ταμείου 
υπέρ τών προσωπικών αυτού αναγκών καί 
ορέξεων. Έ κ  τών χρημάτων τοΰ δανείου ελα- 
βεν άδρότατον μισθόν, έξοδα δέ παραστάσεως 
91,200 δρ., έτησίως, μή λαμβανομένων ΰπ’ 
δψει τών δαπανών τής πολυτελούς διακοσμή- 
σεως τοΰ έν Ναυπλίω μεγάρου του, εις 8 διά 
τό αλευρον μόνον πρός καιασκευήν κόλλας διά 
τήν τοιχόστρωσιν τών δωμαιίων, ύπελογίσθησαν 
χίλιαι δραχμαί. Οί πτωχοί "Ελληνες οί. βλέποντες 
τήν κατάτοιοΰτον τρόπον γινομένην τοΰ δημο
σίου χρήματος σπατάλην, ακοντες άνεμιμνή- 
σκοντο τής άπλότηιος του Καποδιστρίου, τοΰ 
απέριττου βίου καί τής ¿φιλοχρηματίας του. 
Ένεθυμοΰντο δη  δτε ό Λύτοκράτωρ τής Ρωσ- 
σίας ώριζεν αύτφ σύνταξιν πολλών χιλιάδων 
ρουβλίων, διά τάς πρός τήν Ρώσσίαν προσενε- 
χθείσας παρ' αύτοΰ υπηρεσίας, ήρνεΐτο νά 
δεχθη τήν σύνταξιν ταύτην λέγων δτι ιό έθνος 
του ώρισεν αύτφ έπιχορήγησιν, δτε δέ ή 'Εθνική 
συνέλευσις έψήφιζεν αύτφ τοιαύτην, άπεκρίνετο 
δτι έπήρκουν αύτφ οί ίδιοι πόροι, καί μόνον 
δταν θά έστερείτο τούτους ήδύνατο νά ζητήση 
παρά τοΰ έθνους τά άναγκαιοΰντα πρός συντή- 
ρησιν αύτοΰ.

Πάντα ταΰτα βεβαίως δεν σιιντελοΰν εις τήν 
εξύψωσιν τοΰ γοήτρου τής βασιλείας, ουδέ εϊς 
τήν παγίωσιν τάξεως, δπως βασισθή τό εργον 
τής προόδου. Ή  προτίμησις εις τάς δημοσίας 
θέσεις ξένων, μή διακρινομένων ούτε έπίγνώ- 
σεσιν άλλ' ούτε καί επί κοινή εύφυίςι, αί ρα- 
διουργίαι καί αί εμπαθείς καταδιώξεις δέν ήρ- 
γησαν νά δημιουργήσωσιν έξαψιν παρά τή 
κοινή γνώμη, νά προκαλέσωσι συνωμοσίας, 
καθ’ ας κατεδιώχθησαν πολλοί έκ τών αγω
νιστών, κατεδικάσθησαν δέ εις θάνατον πολε- 
μισταί οίοι ό Κολοκοτρώνης καί ό Πλαπούτας, 
κατέληξαν είτα εϊς έπανάστασιν έν Μάνη, δπου

Ό  Β α ο ιλ τν ς  "Οθων. ΙΙρο α α ιΛ ο γρα φ ία  ΰ ίτά  “Α γγλ ο ν  
ζ ω γρ ά φ ο ν  χ α τά  τή ν  τΙς Ν α ύ π λ ιο ν  ά φ ιξ ιν  τ ο ν  Β α -  

ο ιλέα)(.

ήναγκάσθησαν τά βαυαρικά στρατεύματα νά 
παραδοθώσιν, οί δέ βαυαροί σιρατιώται καί 
αξιωματικοί έπωλοΰντο υπό τών Μανιατών 
άνη ολίγων δραχμών.

Ουτω ευθύς, έξ άρχής αί γεννηθεϊσαι ελπί
δες δτι αναλαμβάνοντας τήν αρχήν τοΰ Ό θω - 
νος ήθελον παύση τά κατατρύχοντα τον τόπον 
κακά, άπεδεΐχθησαν φροΰδαι, δυσχερή δέ έδη- 
μιούργησεν ή άντιβασιλεία τήν θέσιν τοΰ μετά 
δύο έτη αναλαβόντος τήν αρχήν ήγεμόνος. Τάς 
ημέρας ακριβώς έκείνας 6 πρεσβευτής τής Αυ
στρίας έγραφεν είς τήν Κυβέρνησίν του δτι ό 
Βασιλεύς ’Όθων ήτο άξιος οϊκιου, διότι παρε- 
σκευάσθη αύτφ κατάοτασις άξιοίΙρήνητος. 
Αύτή ή αύλή αύτοΰ ήχο διηρημένη είς ενερ
γούς φατρίας, ό δέ πρεσβευτής τής Πρωσ- 
σίας από τής πρώτης ημέρας έμάντευσεν δτι 
ή φλογερά φαντασία τών Ελλήνων παρέσυρεν 
αυτούς είς δνειρα άπραγματοποίητα, ή δέ μέλ- 
λουσα άπογοήτευσις ήθελε γεννήσει άλγεινά 
κατά χοΰ Βασιλέως παράπονα.

Τοιαύτην κληρονομιάν διεδέχθη δ ’Όθων 
κατά τό 1885 δτε άνέλαβε τήν αρχήν. Είς τήν 
έσωτερικήν ταύτην κατάστασιν προσειίθετο ή
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αντιζηλία τών προστατίδων Δυνάμεων,τηρουσών 
’ίδιον κόμμα μεταξύ τών πολιτικών μερίδων 
ύπεδαύλιζον δ’ έτι μάλλον τά πολιτικά πάθη 
καί έζήτει έκαστη έξ αύτών νά καταστήση υπο
χείριον τον Βασιλέα· πρός τον σκοπόν τού
τον μετεχειρίζοντο πάν μέσον και παρώξυνον 
πάσαν δυσχέρειαν έπαυξάνουσαν τήν έσωτερι
κήν καχεξίαν καί συνταράσσουσαν τά πνεύ
ματα τών κατοίκων, ή δέ γενική δυσαρέσκεια 
έστρέφετο κατά τοΰ ’Όθωνος, δν έκατηνόρουν 
ού μόνον ώς ανίκανον νά έξυπηρετήση τά 
εθνικά συμφέροντα, άλλ’ ώς έξυπηρετοΰντα 
συμφέροντα ξένων Δυνάμεων. Τά παράπονα 
ταΰτα ού μόνον άδικα ήσαν άλλ’ αυτόχρημα 
μωρά, καθ’ δσον ή πατροπαράδοτος άγάπη 
πρός τήν Ελλάδα τοΰ "Οθωνος δέν έχρονολο- 
γεΐτο άφ’ ής έπάτησε τό έδαφος αύτής, άλλα 
παιδιόθεν έτράφη μέ τάς ίδέας τοΰ φιλελληνι
σμού καί μειράκιον ήσθάνθη ύγραινομένους 
τούς οφθαλμούς του - έξ ίεράς συγκινήσεως, ήν 
έπροκάλουν αί περί Ελλάδος ποιήσεις τής πα
τρικής λύρας.

Αί άπαιτήσεις τοΰ Δήμου ήσαν υπερβολι
κοί, ή δέ θέσις τοΰ Ό θω νος ένεκα τών στε
νών ορίων τοΰ Βασιλείου, τών Ιλαχίπτων αύ
τοΰ πόρων καί τών μεγάλων αναγκών του, έδυ- 
σχέραινε τήν θέσιν του. Τό πρώτον δάνειον τών 
60,000,000 κατηναλώθη κατά τρόπον άξιοθρή- 
νητον, αί δέ Δυνάμεις, αί έγγυηθεΐσαι τοΰτο, 
έζήτουν λογοδοσίαν παρά τής άντιβασιλείας 
διά τήν διάθεσιν τών πρώτων αύτοΰ δόσεων, 
μεθ’ δλην δέ τήν παραδοχήν μέτρων τινών 
επωφελών, μεταξύ τών όποιων ή σύστασις τής 
’Εθνικής Τραπέζης, ή εσωτερική καχεξία ηύξα- 
νει από ήμέρας είς ήμέραν και μετ’ αυτών ή 
ανησυχία τών πολιτών. Αύτή καί μόνη ή κα
χεξία ήτο κακή σύμβουλος είς λαόν, δστις το- 
σαύτας άλλας ειχεν άφορμάς νά δυσαρεστήται 
καί νά άσχάλη. Είς ταΰτα προσετίθετο ή μή 
χορήγησις συνταγματικού πολιτεύματος, δπερ 
ειχεν ύποσχεθή δτε Βασιλεύς τής Βαυαρίας καί 
αί προστάτιδες Δυνάμεις' τάς υποσχέσεις ταύ- 
ιας παρέβλεπεν ό Οθων, πιστεύων άδιστά- 
κτω; οτι τό συνταγματικόν πολίτευμα ήτο 
άσύμφορον είς τό έθνος. Τό επιχείρημα δτι τό 
συνταγματικόν πολίτευμα παρά λαφ άμορφώτφ 
πολιτικώς ήθελε καταστρέψη ού μόνον τήν 
ευημερίαν αύτοΰ, άλλ’ άπυπνίξει τούς πόθους 
τής ένώσεως τής φυλής, δέν ήτο δινατόν νά 
δικαιολογήση τήν ασυνέπειαν τοΰ Ό θωνος. 
Προσέκρουε τοΰτο είς τάς ίδέας ού μόνον τοΰ 
λαοΰ άλλά καί τών μάλλον πεπειραμένων πο

λιτικών τής εποχής εκείνης. Ό  Σπυρίδων Τρι- 
κούπης συνεβούλευε τήν Βασιλείαν δπως χο- 
ρηγήση σύνταγμα, δπερ Ιθεώρει ού μόνον ώς 
απλήν έγγύησιν τών δικαιωμάτων τοΰ λαοΰ 
κατά τών υπερβολών τής εξουσίας, άλλά καί κα
τάλληλον πρός πρόληψιν ταραχών, έθεώρει δέ 
τήν συνταγματικήν ελευθερίαν καί ώς σύμβολον 
εθνικής προόδου. Ταΰτα έφρόνουνού μόνον οί 
προεξάρχοντες τών ‘Ελλήνων άλλά καί παρά 
τοίς έπι.σήμοις ξένοις τοιαΰται έκράτουν ίδέαι 
περί τοΰ αναγκαίου πολιτεύματος έν Έλλάδι. 
’Από τοΰ 183,4 ό Πάλμερστον έν έπιστολή του 
πρός τόν Τρικούπην έγραφεν1) «άξιοσημείωτον 
προ πάντων μοί φαίνεται έν τφ ύπομνήματι 
'Υμών, δ,τι λέγεις περί συντάγματος, διότι άδύ- 
νατον νά κυβερνηθή άνευ τοιούτου ή Ελλάς. 
"Ενεκα τούτου δέ ή κυβέρνησις τοΰ Βασιλέως 
έπρεπε πρώτη νά τίμηση έαυτήν, προεξομαλύ- 
νουσα διά τών αναγκαίων ένεργειών τήν δδόν, 
ΐνα μή βιασθή παρ’ άλλων. Ελληνικόν έθνος 
ανεξάρτητον μέν, άμοιρον δέ συνταγματικών 
θεσμών, ούτε ύπήρξεν ούτε ύπάρξει πώποτε».

Άλλά δ "Οθων είχε φυσικήν αντιπάθειαν 
πρός τούς φιλελευθέρους θεσμούς οΰς άπήτει ή 
χώρα, ένίσχυε δ’ έτι μάλλον τήν άντιπάθειαν 
ταύτην ή Βασίλισσα Αμαλία, ήτις ένασκοΰσα 
μεγίστην Ιπί τοΰ Βασιλέως επιρροήν, έκράτυ- 
νε τόν αναποφάσιστον Ό θω να  είς Ιδέας άντι- 
τιθεμένας είς τό γενικόν φρόνημα.

Ό  Βασιλεύς Ό θ ω ν  ήγάπα τήν Ελλάδα μέ 
δλην τήν δΰναμιν τής ψυχής αύτοΰ, ειχον συγ- 
κινήσει αυτόν δπως πάσας τάς έκλεκτάς φύσεις 
τής έποχής εκείνης αί περιπέτειαι τών ένδοξων 
αγώνων της, ώνειροπόλει δέ νά συνδέση τό 
δνομά του μεθ’ ένός μεγάλου φυλετικού άγώ 
νος έν τή ’Ανατολή, ούτινος νά έτίθετο αυτός 
επί κεφαλής. Είς τήν Ιδέαν ταύτην άποβλέπων 
δέν άπέδωσεν είς τήν εσωτερικήν κατάστασιν 
τήν δέουσαν σημασίαν, ούτε άνεμέτρα τούς κιν
δύνους καί τάς δυνάμεις τοΰ έθνους. Πρός ένα 
μόνον άπέβλεπε σκοπόν, τήν συμπλήρωσιν τοΰ 
έργου τής έπαναστάσεως, τήν πλήρη άποκατά- 
στασιν τής ελληνικής φυλής. 'Η  Ιδέα αυτή τόν 
άπερρόφα καί μετέβαλλε τόν έλληνικώτατον Ικεΐ- 
νον ηγεμόνα είς όνειροπόλον τής μεγάλης Ιδέας 
άπόστολον, δέν ήδύνατο δέ νά δεχθή δη  ή έκ· 
πλήρωσις τοιούτου σκοπού θά κατωρθοΰτο νά 
συντελεσθή άλλως ή μοναρχουμένης τής Ελλά
δος. Αί πατριωτικοί αύται δνειροπολήσεις άπέ- 
τρεπον τούτον νά συντέλεση είς τήν έμπεδωσιν

*) Ιστορικού αναμνήσεις Ν. Δραγοόμη.
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τής τάξεως υπό τό πνεύμα φιλελεύθερον πο
λιτεύματος. Τά ελληνικά πνεύματα άτινα ήσαν 
ήδη ταραγμένα εξ αίτιας τής μωρός διοική- 
οεως τής άντιβασιλείας, Ιταράσσοντο έιι μάλ
λον βλέποντα άνακτοβούλιον άποτξλούμενον 
υπό ξένων, ούχί βεβαίως σοφών άνδρών, άλλ’ 
άμαθών και ραδιούργων. Πανταχόθεν τής Ευ
ρώπης, καί εξ αυτών τών μάλλον απολυταρχι
κών κυβερνήσεων, έδίδετο συμβουλή είς τόν 
Ό θωνα, δπως χορηγήση αντιπροσωπευτικόν 
πολίτευμα είς τό έθνος, μόνον δέ άντισι νταγ- 
ματικός άνεμος επνεεν έκ τής φιλελευθέρας 
Γαλλίας. Άλλ’ έν φ εις τοιαύτας ευρίσκετο αμ
φιβολίας δ Ό θω ν, έξερράγη ή έπανάστασις τής 
8 Σεπτεμβρίου, καί δ Καλέργης ηγούμενος ευ
αρίθμου στρατού καί τινων καθαρμάτων τών 
φυλακών τού Μενδρεσέ έξηνάγκασεν αυτόν είς 
την παραδοχήν συνταγματικού πολιτεύματος. 
Επιστεύθη δτι μετά τού νέου πολιτεύματος 

νέα 9’ άνεγεννάτο εποχή διά τήν Ελλάδα. Ε λ 
πίς ματαία. Ή  αυτή κατάστασις Ιπηκολούθη- 
σεν, έπειδή δέ δεν ήτο δυνατή ή κατάργησις 
τού χορηγηθέντος πολιτεύματος, Ινοθεύετο τού
το καί παρεβιάζετο καταδιωχθέντων άπεινώς 
τών πρωτεργατών αύτοΰ. Ό  ’Όθων συνεκέν- 
τρου είς τάς χεΐρας αυτού καί αύτάς ακόμη τάς 
εύτελεστάταο τών υποθέσεων, πλείστας τών ό
ποιων δέν έφερεν είς πέρας, ένεκα τής έμφυ
του αύτφ άναποφασιστικότητος.

’Επικρατεί παρά πολλούς ή γνώμη δτι ήτο 
άωρος ή λειτουργία συντάγματος είς έθνος άρτι 
έξελθόντος τής μακράς τουρκικής δεσποτείας. 
"Ισως έχουσι δίκαιον οί ταϋτα φρονοΰντες, 
άποβλέποντες είς τήν τροπήν ήν έλαβον 
τά πράγματα ένεκεν τής παρ’ ήμΐν λειτουρ
γίας τού πολιτεύματος· αλλά μόνον διά τής 
συνθηκολογίας προς τά λαϊκά φρονήματα, 
θά ήδύναντο νά προληφθώσιν αί εξεγέρσεις 
καί αί άποστασίαι, αί διαταράξασαι τήν Ε λ 
λάδα κατά τό τριακονταετές διάστημα τού Ό -  
θωνος, αΐτινες ,έπλήρουν διαρκώς δυσθυμίας 
τήν ψυχήν αύτοΰ. Διαρκώς ευρισκόμενος προ 
τοιαύτης καταστάσεως άπέκαμεν ό Βασιλεύς, 
κατατριβών πάσας αυτού τάς δυνάμεις, δπως 
άντιδρφ είς τάς δημιουργουμένας Ιξεγέρσεις εις 
τε τάς έπαρχίας καί είς αύτήν ακόμη τήν πρω
τεύουσαν. Ερευνών τις τήν τριακονταετή βα
σιλείαν τού Ό θω νος, βλέπει δτι έτος δεν πα- 
ρήρχετο άνευ έπαναστάσεως τινός εις τινα 
επαρχίαν τής 'Ελλάδος, κράτος δέ είς τοιαύτην 
ευρισκόμενον έκρυθμον κατάστασιν, δέν ήτο 
δυνατόν νά προβαίνη είς τήν πρόοδον εκείνην,

τήν απαιτούσαν γαλήνην σκέψεων καί άδια- 
τάρακτον έξ εσωτερικών περισπασμών μελέ
την. Διά τούτο υπό εσωτερικήν έποψιν ή 
βασιλεία τού Ό θω νος δέν έπέδρασε σπουδαίως 
είς τήν πρόοδον τής χώρας, ουδέ συνετέλεσεν 
είς τήν παγίωσιν ιαξεως έν αυτή ή τήν θε- 
μελίωσιν διοικήσεως άνομορφούσης ταύτην. 
Τουναντίον τά δεινά τής σημερινής κατα
στάσεως δέν πρέπει νά ζητήση τις είς τό δη
μιούργημα μόνον τής έθνοσυνελεύσεως τού 
1863. Είνε τά πλεΐστα λείψανα τών άρχικώς 
τεθεισών σαθρών βάσεων τής όργανιόσεως τού 
κράτους. Ή  ξενική Ιπέμβασις δέν ήτο αμέτο
χος τής τοιαύτης καταστάσεως. Αυτή παρέλυε 
τάς άγαθάς ενεργείας τής εξουσίας, δ 5έ Γκυιζώ 
έστηλίτευσε τήν διχόνοιαν καί τήν περί ϊής 
Ιπικρατήσεως πάλην τών έν Άθήναις ξε’νων 
πρέσβεων ως κυρίαν αιτίαν τής παραλύσεως/ 
οίίτω δέ ή Ελλάς μετεβλήθη είς θέατρον αλυ
σιτελών, απρονόητων καί άδοξων αντιζηλιών, 
ως έλεγεν δ Γάλλος πολιτικός, συντελονσών είς 
τήν άναχαίτισιν τής προόδου έν Έλλάδι.

Έ ν τοσούτφ είς τήν αυλήν τού "Οθωνος 
συνεκεντροϋτο δ,τι έπίσημον είχεν ή ‘Ελλάς, 
προεξήρχε δέ ή αριστοκρατία τών δπλων. ήν 
Ιπί μακρόν ήλπισεν δ Ό θω ν δτι θά ¿χρησιμο
ποιεί είς νέον αγώνα κατά τής ομόρου έπικρα- 
τείας, διότι ή ίδέα αύτη είχε καταστή ψυχοπά
θεια παρ’ αύτφ. Οί κατασχόντες τήν αλληλο
γραφίαν αυτού μετά τήν έξωσιν, ένόμιζον έν 
τή επαναστατική των παραφορά, δτι θά είί- 
ρισκον |ν  αυτή τά στοιχεία προδοσίας, έτυ- 
πτον δμως τάς κεφαλάς αυτών ΐδόντες είς 
δποίας ένεργέίας προέβαινεν δ έξορισθείς ήγε- 
μών, υπέρ τού εθνικοί μεγαλείου. Δνσεκπλή- 
ρωτος βεβαίως ήτο ή πολιτική αίίτη, έν τυύ- 
τοις οδτως είχε χαραχθή εν τή συνειδήσει τού 
έθνους, από τής πτώσεως τού Βυζαντίου, ό 
δέ "Οθων τήν πλήρη άποκατάστασιν τής 
φυλής έθεώρει ώς τόν μόνον σκοπόν καί τήν 
μόνην πολιτικήν τής 'Ελλάδος.

Τήν πολιτικήν ταύτην δέν συνέδεσεν ό Ό -  
θων προς τάς άνάγκας τής εσωτερικής διοική- 
σεως, ήτις περιέπιπτεν αμέσως είς τάς αισθή
σεις τού λαού. Σφάλματα δέ έν τή εσωτερική 
διοικήσει άπεξένωσαν αυτόν τής λαϊκής αγά
πης καί άπό τού 1860 ή δημοτικότης τού Βα
σίλειος είχε κλονισθή. Κατηγορεΐτο αναφανδόν, 
καί δικαίως, δτι διενήργει έκλογάς τή έπεμβά- 
σει τής λόγχης, έκφαυλίζων διά τού τρόπου 
τούτου τούς πολιτικούς χαρακτήρας, παραβαί- 
νων άδιαλείπτως τό σύνταγμα, έως δτου μετά
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δύο έτη ή στάσις έξερράγη εν μέσαις Άθήναις 
καί ή άνατροπή έπήλθεν. Ό  λαός έν τή παρα
φορά ίου έλησμόνησεν δλας τάς άρετάς τού 
φιλοπάτριδος ήγεμόνος καί έθεώρησε τήν έκ- 
πτωσιν αυτού ώς ήμέραν Ιλευθερίας άπό ξε
νικού ζυγού. Τοιοΰτος άείποτε ύπήρξεν δ λαός. 
Ό  Πλούταρχος δίδων τήν εΙκόνα τής καταστά
σεως τής Ρώμης μετά τόν φόνον τού ’Ιουλίου 
Καίσαρος, παρουσιάζει τήν οργήν τού λαού κατά 
τών φονέων τοσούτον τυφλήν, ώστε καί ποιη
τήν, άμέτοχόν τής συνωμοσίας εκπροσωπούντο 
δέ τό ιδανικόν τού έθνους, έφόνευσεν εν τή 
παραφορά του ό δχλος. Ούδεμία κρίσις, καί 
ούδεμία λογική κυριαρχεί έν τή λαϊκή έξεγέρ- 
σει, ουδέ δύναταί τις νά εξηγήση τήν ψυχολο
γίαν τού έπανασιοΰντος λαού" αί πεποιθήσεις 
καί αί γνώμαι μεταβάλλονται άπό στιγμής είς 
στιγμήν και τά πάντα παρασύρει ό άνεμος τής 
έπαναστάσεως. Τοιαύτη ήτο ή ψυχολογία τού 
άθηναϊκοΰ λαού κατά τήν ήμέραν τής πτώσεως 
τοΰΌθωνος ώστε ουδέ οί παρ’ αυτού τοσάκις 
εύεργετηθέντες εύρέθησανδπως διαμσρτυρηθώ- 
σιν, αλλά πάντες ϊσταντο είς τάς τάξεις τών έπα- 
ναστατών. Άφήκε τόν θρόνον δ "Οθων χωρίς 
νά μνησικακήση και έν τή πεποιθήσει δτι παρε- 
γνωρίσθηή άγαθή αύτοΰ θέλησις καί ή Ιθνική 
αύτοΰ πολιτεία, υπό λαού ραδιουργηθέντος υπό 
τών αντιζήλων δυνάμεων καί τών εγχωρίων 
δημοκόπων.

Ό τ ι ήδικήθη ή πολιτεία τού Οθωνος δλί- 
γοι είναι οί άρνούμενοι σήμερον, πάντες δέ οί 
συντελέσαντες είς τήν έκπτωσιν αυτού μετενόη- 
σαν ήδη. Ο Ό θ ω ν  υπήρξε κατ’εξοχήν άγαθός 
καί φιλόπατρις ήγεμών, έζήτησε νά δημιουρ- 
γήση μεγάλην καί πεπολιτισμένην τήν Ε λ 
λάδα, φάρον ώς έλεγε ταύτην έν τή ’Ανατολή. 
Άλλ’ έστερεΐτο πείρας, διοικητικού καί οργανι
κού πνεύματος καί θελήσεως. Λιτοδίαιτος είς

άκρον καί χρηστός άπό φύσεως, είχε καταστή
σει τόν οίκον, του πρότυπον προς άπομίμησιν. 
Ά πό τών άνακτόρων αύτοΰ επνεεν αύρα άκρας 
χρηστόιητος καί άκρας αρετής, ήτις έπέδρα έφ’ 
δλης τής κοινωνίας καί διεπλαττε τά ήθη αύ- 
τής. Άλλ’ άπό τόν Ό θω να  έλειψεν δ,τι άπή- 
τουν αί περιστάσεις νεοτεύκτου κράτους, ή χα-, 
λυβδίνη θέλησις καί ή δημιουργική δύναμις, 
αιτινες θά ήδύναντο νά δώσωσιν ιδίαν σφρα
γίδα είς τήν έθνικήν άναγέννησιν. Εύμάλα- 
κτος καί φύσει άγαθός, δέν ήτο ύπό τής θείας 
προνοίας προωρισμμένος νά άρξη λαοί ϊιολυ- 
ταράχου καί άνυπομόνου. "Ελειψεν άπ’ αύτοΰ 
καί ή πολιτική εύκαμψία δι* ής θά άπέφευγε 
νά συντριβή κατά τάς διαρκείς πολιτικός πρδσ- 
τριβάς. Ό ,τ ι έλέχθη υπό του Γκαϊτε διά τόν 
Καποδίστριαν δύνατιιι νά έπαναληφθή διά τόν 
Ό θω να . Ό  Κυβερνήτης είχεν ολας τάς άρετάς 
μεγάλου πολιτικού άνδρός, άλλ’ έλειπεν άπό 
αυτόν τό στρατιωτικόν γόητρον, απαραίτητον 
δπως άρξη λαοΰ χαλκευθέντος είς τόν άκμωνα 
έπταετοΰς σκληρότατου πολέμου. Ό  "Οθων ε ί
χεν έπίσης μεγάλος άρετάς χρηστοί Βασιλέως, 
άλλ’ έστερεΐτο πολιτικής εύκαμψίας. Διά τούτο 
συνετρίβη. Πασών δμως τών άρετών αύτοΰ 
ύπερεΐχεν ή φιλοπατρία καί δ υπέρ τού μεγα
λείου του έθνους πόθος του Αί άρεταί αύται 
τόν ήκολούθησαν ου μόνον είς τήν εξορίαν 
άλλά καί μέχρι τοί τάφου. Τάς άρετάς του δέ 
ταύτας ούδέποιε ¿λησμόνησε τό "Εθνος. 'Η  
έξαψις καί ή παραφορά τής έπαναστάσεως πα- 
ρήλθον ταχέως, μετά τήν διάλυσιν δέ τών επα
ναστατικών ατμών, ή μορφή το ί πρώτου βασι- 
λέως άπέμεινε προσφιλής έν τή ψυχή τοί έθνους 
ώς τήν ήμέραν καθ’ ήν έφηβος εϊσήρχειο ώς 
ήγεμών τής Ελλάδος είς τό Ναύπλιον.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙ ΓΗΣ

Σ Τ Η Ν  Ε Ι Κ Ο Ν Α  Τ Ο Υ  Π Α Υ Λ Ο Υ  Μ Ε Λ Α

Ε ίχες το πρόσωπο γλυκό, καί, δίχως νά τό βέλη,
Μες τα'ις καρόια'ις έστάλαζε, σάν τ  όνομά σου, μέλι'
Σήμερα πώπεσες μακρνά, σε τολμηρόν άγώνα,
Ξυπνάει πολέμου αίσϋήματα κ ’ ή γελαστή σου είκόνα.

Γ. ΜΑΡΚΟΡΑΣ



Φ Τ Ω Χ Ο Θ Α Ν Α Τ Ο Σ

Ρ  μπήκα στό χαμόσπιτο τής εξοχικής γειτονιάς
διασκελίσας τό κατώφλι τής μεγάλης σανι

δένιας αυλόθυρας. Ή τον ένα σπίτι πλύστρας 
μέ σκάφες δίπλα στο πηγάδι, μέ σχοινιά τεν
τωμένα άπό τούς τοίχους τής μάντρας και ση
κωμένα με μεγάλα μπουγαδόξυλα διχαλωτά. Η 
σαπουνάδες έτρεχαν άπό τ’ αυλάκια καί κατα
στάλαζαν σ’ ένα μεγάλο βοΰρκο, όπου ή πά
πιες Ιτσαλαβουτοΰσαν μέ άπόλαυσιν. Τό σπίτι 
ήτανε στο βάθος, μια καλύβα ζαρωμένη μπρο
στά στο μεγαλείο τής αύλής μέ τον αέρα, μέ 
τό νερό και μέ τον ήλιο, που έδιναν τό ψωμί 
στη φτωχοοικογένεια. "Ενας σωρός άπό στειμένα 
ροΰχα δψώνετο στη μαρμαρένια γούρνα, ό κό
πανος εκείτετο .εκεί, έτοιμος νά κτυπήση τής 
βρεγμένες άντρομίδες, καί σέ μιά γωνιά, μέσα 
σαύτή τη ρυπαρότητα, ένα μικρό περιβολάκι, 
τριγυρισμένο μέ παληοτενεκέδες σκουριασμέ
νους, άνθιζε, φουντωμένο άπό χρυσάνθεμα.

Ή ταν ένα φθινοπωρινό πρωί, φωτισμένον 
άπό έναν ήλιο παστρικό, σαν άσπροφορεμένος 
μάγος, ποΰ δλα τά ζωντάνευε και τά εξωράϊζεν. 
Έτΰφλωναν οί ασβεστωμένοι τοίχοι τών χα- 
μοσπιτιών, σαν φιλδισένιοι, ό βούρκος έλαμπε 
σάν κρυσταλένιος, ό κόκορας στεκότανε στην 
κορυφή τής μάντρας σάν χρυσοστολισμένος άρ
χοντας.

Έπέρασα σκυφτά τά πουκάμισα καί τά σεν
τόνια ποΰ έσιέγνωναν καί μπήκα στο δωμάτιο 
μέ τό χαμηλό ταβάνι. Ή  Γιάνναινα, ή πλύ
στρα, ¿σιδέρωνε. "Ενα δυο γειτόνισσες τής έ
καναν συντροφιά. Μιλούσαν γιά τό γάμο ποΰ 
είχε γείνει χθές τό βράδυ στη γειτονιά καί ή 
Γιάνναινα, κρατώντας τό σίδερο άπάνω σ’ ένα 
κολλαρισμένο μανικέτι, μέ τό άλλο χέρι έκανε 
χειρονομίες θαυμασμού γιά τά προικιά ποΰ 
είχε σιδερώσει ή ίδια Τέτοιον πλούτο καί τέ
τοια νοικοκυροσύνη δεν είχε ματαϊδή.'Όλα άπό 
δυό ντουζίνες. Μιαν άπιθαμή — νά, τόσες! — ή 
νταντέλλες ποΰ είχαν άπάνου τά πουκάμισα. Κεί
νες ή μάρκες, ή πιέτες, οί φιόγγοι, ή κορδέλ- 
λες!... δλα ψιλοδουλειά, κι’ δλ’ άπό τό χέρι 

τη5'Καί ή κουβέντα πήγαινε τον δρόμο της. 
Μπράβο του τό καλό κορίτσι ποΰ έστάθη τυ
χερό. Κιαΰτός δμως, καλό, πολύ καλό παιδί. 
“Αν καί λένε πώς έκανε κιαΰτός τής τρέλλες

του, πώς τά είχε μέ τή μιά καί μέ την άλλη 
παληογυναΐκα, όλλά ποιος νέος καί ποιά νέα 
δεν κάνει σήμερα τής τρέλλες της. Σάματι κι’ 
αΰτή — ή νύφη — δεν έκανε τά δικά της μέ τό 
γυιό τού γιατρού, ποΰ δλοι λέγανε πώς θά τήν 
άρρεβωνιάση, κι* ύστερα τραβήχτηκε γιατί δεν 
τούδιναν δσα ζητούσε; ’Ετούτος φάνηκε πειό 
καλόγνωμο παιδί άλλά δέν βαρυέσαι πού θά 
πήρε εΐκοοι χιλιάδες, δπως λένε; Πού τής βρήκε 
ό πατέρας της ένας υπάλληλος μέ τόν ξηρό 
μισθό του, τής είκοσι χιλιάδες;

—  Πού τής βρήκε; πετάχτηκε ή Γ ιάνναινα. 
Ά μ  κείνα πού. . .

Κι' έκαμε μέ τό χέρι της τό νεύμα τού σου
φρώματος.

—  ...Τά ξέχασες ; Δέ θυμάσαι τό δικαστικό 
κλητήρα πού τόν έσπρωξε καί τούκλεισε τήν 
πόρτα, κι’ εκείνος βγήκε στό δρόμο καί τόν έ
κανε σκουπίδι φωνάζοντας : κλέφτες! παληαν- 
θρώ ποι! πού φάγατε τό δημόσιο καί κάνατε 
τά παλάτια ποΰ καθόσαστε!

’Έπειτα ή γυναικάρα μέ τά άνασκουμπω- 
μένα μπράτσα άφησε τό σίδερο, έκανε τό 
σταυρό της καί είπε πειό σιγά

— 'Ο Θεός νά μέ συχώρεση, Παναγία μου, 
δέ θέλω τό κακό τού κοριτσοΰ, άλλά δέν ήμ- 
πορώ νά μην είπώ καί τό σωστό· τέτοια χαρα- 
μοφαίσματα δέ βγαίνουνε σέ καλό.

Είχα καθήσει σ’ ένα σκαμνί πού μού είχε 
άδειάσει ή Γιάνναινα δταν έμπήκα, δίχως νά 
διακόψχι τήν κουβένια της, καί άκουγα τής 
τρεις γυναίκες.

"Επειτα ή πλύστρα γυρίζει καί μού λέει μ’ 
ένα περιποιητικό γέλιο :

— Νά μέ συχωρής όποΰ δέ σοΰφερα τά 
ροΰχα. Τάχω έτοιμα, άλλά πέθαν’ ό μπάρμπα 
Μανωλιός — ζωή σέ λόγου σου —καί είχαμε 
σκοτούρες.

—  Μ'πά; πέθανε ό μπάρμπα Μανωλιός; Τόν 
κακομοίρη ! Πότε πέθανε ;

— ’Απόψε, ξημερώματα- καί τόν άποθέσαμ’ 
έδέ πά δσο πού νάρθούνε τά παιδιά του νά 
τόνε σηκώσουν.

Γυρίζω καί βλέπω στή γωνιά τόν πεθαμένο 
Ή ταν ένας άσπρος σωρός, σάν γιοΰκος, άπά
νω σέ σανίδες στηριγμένες σέ τέσσερα σκα
μνιά. "Ενα σεντόνι έσκέπαζε τό λείψανο κι’ ένα
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δεκάρικο κερί, κολλημένο στό σκαμνί τού κε
φαλιού, έφώτιζε τόν τελευταΐον ύπνο τού γέρου. 
Άλλά ή φλόγα τού κεριού δέν έφαινότανε 
στον ήλιο ποΰ έμπαινε άπό τή θύρα καί χυ
νόταν άφθονος κι’ άνώφελος άπάνω στόν νε
κρό. Ή  μυΐγες ¿περιπατούσανε ψαχτά καί ανυ
πόμονα άπάνου στό σεντόνι. Ά πό  τό άνοιχτό 
παράθυρο μπαΐναν ή φωνές τών παιδιών τής 
γειτονιάς, πού έπαιζαν στό δρόμο, καί κάπου 
κάπου μιά γειιόνισσα περνούσε, στεκότανε στό 
χαμηλό παράθυρο, ρωτούσε δν πέθανε δ 
μπάρμπα Μανωλιός, έλεγε αζωή σέ λόγου σας», 
έπειτα ρωτούσε μην είδαν τήν κατσίκα, καί 
τραβούσε νά τήν εύρη.

Τό φτωχό τό γέροντα! Λυπήθηκα. Τόνε 
θυμόμουν ποΰ τόν έβλεπα νά περνάη τακτικά, 
άργά, γερμένος σ’ ένα χοντρό κλαρί πειό υψηλό 
άπ’ τό σαράβαλο κουφάρι του, ν’ άνεβαίνη μέ 
βόγγο τόν άνήφορο, κουβαλώντας τό καρβέλι 
άπό τό φούρνο. "Οταν τόνε καλημέριζα, μουρ
μούριζε μιά καλημέρα χωρίς νά Ιδη καί δίχως 
νά γνωρίζη ποιος τού μίλησε. "Επειτα, στά τε
λευταία, δέν ήμπορούσε πιά νά περπατήση· 
δταν έκανε καλωσύνη, τόν έβγαζαν στή θύρα 
καί σωριαζότανε χάμου στό πεζούλι, στή λια
κάδα. "Υστερα χειμώνιασε, κι’ δ μπάρμπα Μα
νωλιός εκρεββατώθη. Δέν έτρωγε, δέν έμιλοΰσε, 
δέν ¿σάλευε. "Ενα πρωί τόν βρήκαν ξυλια
σμένο. Κανένας δέν κατάλαβε δν πέθανε ή δν 
έζούσ’ άκόμα. Μόνον τά τέσσερα σκαμνιά μέ 
τής σανίδες καί μέ τό σεντόνι έπιαναν τόν 
τόπο στό χαμόσπιτο.

Τά παιδιά του : ή μία καμαριέρα σ’ ένα 
πλουσιόσπιτο, δ άλλος άμαξας, τόν έδερναν καί 
τόν είχαν διώξει άπό τό σπίτι γιατί έπινε. Μιά 
μέρα πήγε στό φίλο του τό Γιάννη— πρίν νά 
πεθάνη δ καλόψυχος περιβολάρης, δ άντρας 
τής πλύστρας— κι’ έκλαψε γιά τήν απονιά τών 
προκομμένων του παιδιών. Ο ί συμπονετικοί 
φτωχοί τόν έλυπήθηκαν καί τούδωσαν μιά γω
νιά στό σπίτι τους γιά νά κοιμάται κι’ ένα 
κομμάτι ψωμί άπό τό λίγο πού βρισκότανε. 
Ά πό  κείνη τήν ήμερα ό μπάρμπα Μανωλιός 
¿διορθώθη, πιοτό δέν ¿ξανάβαλε στό στόμα 
του, άλλά δέν ήθελε ν’ άκούση πειά γιά τά 
παιδιά του. Ούιε κανένα κι απ’ αΰτά ¿φάνηκε 
ποτέ νά πάη νά ίδή τί άπόγεινε δ γέρος. Σέ

δύο τρία χρόνια πέθανε δ Γιάννης, καί ή γυ
ναίκα του ¿κράτησε τό γέροντα γιά συντροφιά 
καί τήν ψυχή της.,ΓΙεράσαν άλλα τρία χρόνια 
άπό τόν ένα θάνατο ώς τόν άλλο.

. . .Τού κάκου ¿γύριζε δλη τήν ήμερα ένας 
νοικάρης διπλανός γιά νά βρή τόν άμαξά ή 
τήν καμαριέρα, καί νά τούς είδοποιήση. Κα
νένα δέν εδρήκε. ’Έμαθε πώς ή θυγατέρα τού 
μπάρμπα Μανωλιού είχε παντρευτή ¿δώ καί 
τρία χρόνια, καί οί αμαξάδες ποΰ ¿ρώτησε γιά 
τόν γυιό του τού είπανε πώς ήτανε στή φυ
λακή γιά κάποιο φόνο.

Τότε δ γείτονας ¿πήγε στην αστυνομία καί 
ειδοποίησε πώς ένας έρημος ¿πέθανε καί νά 
στείλουνε τή νεκροφ"ρα τών φτωχών κι’ έναν 
παπά, νά πάρουνε τό λείψανο.

Ε. ΕΥΣΤΡΑΤΙΛΔΗ2

ανεμοςτρ,βιλογ εργον ¡¿ot futh μιλλε
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Λ Ε Ω Ν Ι Δ Α Σ  Δ Ε Λ Η Γ Έ Ω Ρ Γ Η Σ

Β ο ν λ ίν ρ ή ζ .

Άγνοων τό άκριβές ποσόν δπερ ετησίως 
θ ’ Αποδίδεται εκ τών τόκων τον κληροδοτήματος 
τού αειμνήστου Δομπόλη, Αδυνατώ να εΐπω 
ύμιν όποιον ΐ'δρνμα θεωρώ μετά βεβαιότητος 
και ώς το μάλλον Ανάλογον πρός τούς πόρους 
οΐτινες θά διατίθενται. Άλλ’ εικάζω ότι οί πό
ροι δεν θά Επαρκώσι πρός ΐδρυσιν καί συντή- 
ρησιν καί δευτέρου ώς τό ύπαρχον Πανεπιστη
μίου, «ν τοιούτον ήθελεν ύποτεθή Αναγκαίον 
λέγω καί πρός συντήρησιν, διότι ούδείς Εχε- 
φρονών θά συμβουλεύση τό Κράτος νά δαπανρ 
και διά νέον Πανεπιστήμιον, αφού το ύπαρχον 
Ατελέστατα λειτουργεί ελλείψει κυρίως χρημά
των. Τό Κράτος σήμερον δαπανά ετησίως 
υπέρ αύτοΰ 600 χιλιάδας δραχμών, εις ας δέον 
νά προσθέσετε Ιτέρας 250,000 δαπανωμένας 
έκ τής περιουσίας τοΰ Πανεπιστημίου καί 
150,000 δαπανωμένας έκ κληροδοτημάτων πρός 
είδικούς σκοπούς. Τοιαύτας δαπάνας δέν επι
τρέπει τό κληροδότημα Δομπόλη.

’Λλλά μή όντος αναγκαίου δευτέρου Πα
νεπιστημίου, μηδ’ Ιπαρκούντων άλλως τών τό
κων τοΰ κληροδοτήματος, ή διάταξις τής δια
θήκης υπέρ ίδρύσεως τοιούτου εν τή πρωτευ- 
ούση, τοΰ Καποδιστριακου κατά τον διαδέτην 
Πανεπιστημίου, δέν δΰναται συμφωνότερον 
πρός αυτήν νά πραγματοποιηθή ή καθ’ ενα, νο
μίζω, τών εφεξής δύο τρόπων.

Δύναται νά ίδρυθή έν Λαϊκόν Πανεπιστήμιον 
έν τή πρωτευούση , έν Αρχή μέν μόνον, βρα- 
δύτερον δε μετά παραρτημάτων καί έν άλλαις 
πόλεσι τής Ελλάδος.

Τών Λαϊκών Πανεπιστημίων τήν ιδρυσιν υπα
γορεύει καί Ιπιβάλλει κατ’έμέ ή άνάχκη κυρίως 
τήςδιαδόσεως μεταξύ τοΰ λαοΰ όλων εκείνων τών 
γνώσεων τών πρακτικών επιστημών, αΐτινες 
Αποτελοΰσι τήν βάσιν καί τά μέσα τών πλείστων 
βιοποριστικών έργων καί δι’ ών κυρίως συν- 
τελειται σήμερον ή πρόοδος καί ασφαλίζεται ή 
εύημερία τών λαών. Η  κρατούσα γνώμη δτι 
μόνον εϊς τήν έγκυκλοπαιδικώς τελείως μεμορ- 
φωμένην νεολαίαν πρέπει νά παρέχεται έν τοΐς

*  Σ υ ν έ χ ε ι α  ά π ό  σ ε λ ί δ ο ς  3 8 .

Πανεπιστημίοιςή ανώτερα επιστημονική έκπαί- 
δευσις, καταδεικνύεται καθ’ημέραν, ούτως Απο- 
λύταις έκφερομένη, καί άδικος καί άνισος καί 
Ιπιζήμιος. Τουναντίον λογικόν καί δίκαιον είνε 
δπως καί ή έπιστημονική Ικπαίδευσις, έφ’ δσον 
τουλάχιστον σκοπεί νά έξυπηρετήση τήν θερα
πείαν τών μεγάλων αναγκών τοΰ σημερινού λαοΰ, 
προσφέρεται επαρκής καί αενάως ένήμερος εις 
πάσας τάς πρακτικάς προόδους τών Ιπιστημών 
καί προσφέρεται ανευ Απαιτήσεων μεγάλης 
εγκυκλοπαιδικής παρασκευής, εις πάσας τάς τά
ξεις τοΰ φιλοπονοΰντος τάς τέχνας λαοΰ. Μόνη 
δυσκολία εις τήν διδασκαλίαν ταύτην τών χρη
σίμων τώ βίω επιστημών πρέπει ν’ αναγνωρί
ζεται εκείνη μόνη, ήτις συνίσταται εις τήν Αδυ
ναμίαν τών διδασκόντων νάκατανοηθώσιν υπό 
τών Ακροωμένων καί τήν αδυναμίαν τούτων νά 
κατανοήσωσι τά διδασκόμενα Ελλείψει τής δεού- 
σης εγκυκλοπαιδικής μορφώσεως. Πάσας τάς ά'λ- 
λας τοιαύτας γνώσεις καθήκον έχουσιν ή Πολι
τεία καί αί έπιστημονικαί τής κοινωνίας τάξεις νά 
μεταδίδωσιν εις τον λαόν, δστις δρέγεται καί 
έχει ανάγκην αυτών, καί νά μέταδίδωσι διά τών 
αρμοζόντων τρόπων καί μεθόδων. Ευτυχώς αι 
θετικαί έπιστήμαι περισσότερον τών άλλων επι- 
στημών προσφέρονται είς ευληπτον πρακτικήν 
διδασκαλίαν διδομένην πρός μαθητάς μή τελείως 
παρεσκευασμένους έγκυκλοπαιδικώς. Αναγκαιό
τατα διά τούτο έν Λαϊκφ Πανεπιστημίψ τά 
μουσεία καί αί συλλογαί καί τά πρακτικά επι
στημονικά εργαστήρια καί αί είδικαί βιβλιοθή- 
και. "Ο,τι τό δυσκολώτερον έν αύτοίς, είνε Κα- 
θηγηταί πλήρεις δραστήριου ενθουσιασμού έν 
τή διδασκαλίρ καί Ιδιοφυίας υπέρ τής Επιστη
μονικής μορφώσεως τοΰ λαοΰ. Κάθηγηται μη
χανικώς άναγινώσκοντες τά τετράδια αύτών ή 
ξηρώς Αναπτύσσοντες επιστημονικά θέματα 
ξένα πρός τό ακροατήριου ή ανυπόμονοι καί 
πτωχαλαζόνες δήθεν επιστήμονες ούδέν ώφε- 
λοΰσι. Τά λαϊκά Πανεπιστήμια είνε προπα- 
γόνδαι μάλλον.

Τοιαΰτα Πανεπιστήμια, οργανωθέντα κατά 
διαφόρους τρόπους, λειτουργούν πολλαχοΰ τής 
Ευρώπης καί τής ’Αμερικής, μάλλον ή ήττον 
επαυχώς, Αλλά πάντοτε έπωφελώς. Διδασκαλία 
διά διαλέξεων όλίγον ωφελεί. ’Ανάγκη μαθη
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μάτων ήρμοσμένων πρόςεΐδικούς σκοπούς καί 
πρός μαθητάς μάλλον ή πρός Ακροατάς διδο- 
μένων. ’Λποσκοράκισις έξ αύτών, έν Αρχή 
τουλάχιστον, τών ήθικοπολιτικών καί κοινωνι
κών επιστημών είνε μάλΛόν επωφελής ή Επι· 
βλαβής. Διά τών Λαϊκών Πανεπιστημίων πρέ
πει νά επιδιωχθή κυρίως ή επιστημονική μόρ- 
φωσις τοΰ πνεύματος τοΰ λιτού πρός πρακτι
κούς σκοπούς καί τούτο θ’ Αποβή ή μεγίστη 
τών ευεργεσιών καί είς αυτόν καί είς τό "Εθνος:, 
ού μόνον ύπό έποψιν υλικήν, αλλά καί ηθικήν.

Ά λλ’ αν τό έργον τούτο, διά τό καινοφανές 
καί τήν έλλειψιν τών Αρμοδίων Ανδρών, δέν εν- 
θαρρύνη τάς Κυβερνήσεις τής ‘Ελλάδος καί τής 
Ρωσοίας όπως προτιμήσωσι.ν /ιύτό, τότε φρονώ 
ότι Αντί δευτέρου Πανεπιστημίου, όπερ ανω
φελές, προτιμότερου ν’ άνιδρυθή είς Καποδί- 
οτριον ’Ακαδημίαν μία τών Σχολών τού Έ θνι 
κού ήμών Πανεπιστημίου ώς οίονεί δεύτερον 
Πανεπιστήμιον.

‘Π Σχολή, ήτις κατά τήν γνώμην μου δέοννά 
Ινισχυθή περισσότερον πάσης άλλης ώς παρα- 
σκευάζουσα τάς δυνάμεις καί τά με'σα τής σημερι- 
νήςπροόδου, ώνπαντελώς οχεδόν στερούμεθα έν 
Έλλάδι καί .νύνκαί ανέκαθεν, είνε ή τών φυσι
κομαθηματικών επιστημών. ΚαποδίστριοςΑκα
δημία ταύτας διδάσκουσα καί χαΰτας πληρέστε- 
ρον καί ευρύτερου μεταδίδουσα είνε τό αναγ- 
καιότερον καί ταχέως θ’ Αποβή τό εύεργετι- 
κοκέρον εις τό Εθνος Ανώτατον έκπαιδευτικόν 
ίδρυμα.

Η Ακαδημία ούτη διά τών θεωρητικών μα
θημάτων θέλει συνδέεσθαι ώς καί νύν πρός τό 
Πανεπιστήμιον καί θέλει αποτελεί τήν Σχολήν 
τών φυσικών καί μαθηματικών ’Επιστημών 
αυτού Γο Κράτος διά τούτο καί ή περιου
σία τοΰ Πανεπιστημίου θέλουν Εξακολουθήσει 
δαπανώσαι πρός συντήρησιν τών σημερινών 
εδρών αυτής, τών ειδικών μουσείων καί εργα- 
στηριων καί φροντιστηρίων ώς καί σήμερον, 
έκτος αν οί τόκοι τοΰ κληροδοτήματος Δομπόλη 
Αρκώσιν ού μόνον πρός συντήρησιν αύτών, 
αλλά καί πασών τών έλλειπουσών νύν Ιδρών καί 
συλλογών καί εργαστηρίων καί φροντιστηρίων 
οσας απαιτεί’Ακαδημία προωρισμένη νά περι- 
λάβη βαθμηδόν μίαν ήμέρανπάντας τούς κλάδους 
τών φυσικοχημικών καί τών μαθηματικών καί 
μηχανικών καί ζωικών επιστημών. Πλειστα μα
θήματα δι ά μάλιστα μάτην ό "Ελλην φοιτη
τής θ’ Ανεζήτει συγγράμματα εν τή γλώσση αυ
τού ή διδάγματα έν τφ τόπιο, δέν διδάσκονται 
ήδη !ν τή Σχολή τούτη τού Πανεπιστημίου

ούτε Από τής έδρας τιύτε έν έργαστηρίοις πρός 
βλάβην καί τής ελληνικής Επιστήμης, μή δυνα- 
μένης ν’ αναζητή έπιστημονικάς Αλήθειας καί 
αποδείξεις δι’ ερευνών καί πειραμάτων ώς Αλ
λαχού, καί πρός βλάβην ιών σπουδαστών άτε· 
λώς διδσσκομένων καί Ασκουμένων έν τή επι
στήμη, ής τήν διδασκαλίαν επαγγέλλεται ή 
πολιτεία.

Συμπληρουμένη καί. τελειοποιούμενη διά πε
ρισσοτέρων μέσων ή Σχολή τών φυσικομαθη
ματικών επιστημών δέν πρέπει νά περιορισθή 
ούσα τό Ανώτατον θεοιρητικόν μόνον Δίδασκα- 
λεϊον αύτών, αλλά πρέπει νά καταστή βαθμη
δόν τό ανώτατον Διδασκαλείον καί τής εφαρ
μογής αύτών είς σπουδαιότατους κλάδους τής 
βιοποριστικής εργασίας τοΰ "Εθνους. Τυιαύτη 
διδασκαλία δεν θά ήνε βεβαίως ή τεχνική ή 
Ιπαγκελματική διδασκαλία τών ειδικών Σχολών, 
αλλ’ ή είσήγησις καί ή μύησις είς τάς εφαρμο- 
γάς τών επιστημών |ν  ταίς τέχναις. Ούτως ή 
Καποδίσιριος ’ ’καδημια θά καταστή ή πηγή 
έξ ής θά μεταδιδωνται είς τόν λαόν ού μόνον 
αί θεωρητικοί, Αλλά καί αί πρακτικοί επιστη
μονικοί γνώοεις, αΐτινες σήμερον κατεργάζον
ται τήν ίσχύν καί τόν πλούτον τών πεπολιτι- 
σμένων λαών.

Ή  τάσις εν τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις είνε 
υπέρ έπεκιάσεως τοΰ έργου τών ΙΙανεπι- 
στΐ|μίων. Ταύτα δέν πρέπει νά ήνε προσιτά 
είς τόν στενόν κύκλον εκείνων μόνον όσοι 
χάριν τοΰ διπλώματος ή τών έλευθερίων λεγο
μένων επαγγελμάτων σπουδάζουσιν έν αύτοίς 
καί δοκιμαζόμενοι ανακηρύττονται διδάκτορες. 
Ταύτα πρέπει νά ήνε προσιτά καί είς εκείνους 
οΐτινες, ενώ έχουσιν Ανάγκην, διψώσι διδα
σκαλίας καί φώτων επιστημονικών καί τελειο
ποιήσεων καί Ανακαλύψεων ωφελίμων αύτοίς 
έν τοΐς έργοι.ς ά'τινα έμπειρικώς μόνον μετέρ
χονται, χωρίς νά δύνσνται ν’ Αποβλέψωσιν εις 
επιστημονικόν δίπλωμα. Διά τοιαύτης έπεκτά- 
σεως πανεπιστημιακής μεταδίδονται συστηματι
κοί αί έπιστημονικαί πρακτικοί γνώσεις. Βε
βαίως τοιαύτας μεταδίδει καθ’ ημέραν καί ό 
τύπος, άλλ’ ούχί συστημαπκώς, δι’ 8περ καί 
Ανεπαρκής ή ωφέλεια. Ή  Καποδίστριος Α κ α 
δημία θά μεταδίδτ) συστηματικάς <άς Επιστη
μονικός γνώσειςκαίδιά τούτο θά ώφελήκαίθά 
μορφώνη καλλιιέρους.τούς σήμερον Εμπειρικούς 
επαγγελματίας, έχουσα περισσότερον πάσης άλ
λης τά πρός τούτο μέσα καί τήν δύναμιν νά 
Ενασχοληθή Άλλά καί άνευ τού προσθέτου 
αυτού σκοπού Ενισχυομένη διά τού κληοοδοτή-
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ματος Δομπόλη ή Σχολή τών Φυσικομαθηματι
κών ’Επιστημών θ’ άναδειχθή ή Ισχυρότερα 
καί ώφελιμωτέρα εκπαιδευτική δύναμις εν τε 
τφ έλευθέρφ και τφ μή έλευθέρφ Έ θνει.

"Εν ταΐς λεπτομερείαις τής προτάσξως ταύ- 
της δύνανται νά μελετηβώσι και άσφαλισθώσι 
πλεΐστα αγαθά αποτελέσματα, άλλ ού του πα
ρόντος.

2. Κ. 2 Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ Ο Π Ο Υ Λ 0 2

Κ α & η γ η τ η ς  * $ ί Ιατι>>κής φ ιλ ο λ ο γ ία ς  gtg τ ό  Β ϋ ν ,  Π α ν ν τ ιο τή μ ιΛ Τ .

Μέ Ιρωτάτε « τί είδους πανεπιστήμιου πρέ
πει νά ίδρυθή» εκ τού κληροδοτήματος Δομ- 
πόλη, και δν έχωμεν ανάγκην δευτέρου όμοιου 
πρός τό ύπαρχον, ή άλλου άλλης φύσεως ανώ
τατου εκπαιδευτηρίου, κα'ι οποίου», προσθέτετε 
δέ άκύμη καί άλλο Ιρώιημα «καί είς ποίαν πό- 
λιν, είς τάς ’Αθήνας ή αλλού» ; Πρώτον μέν 
εγώ évoc μόνον είδους πανεπιστήμια γνωρίζω, 
τά πανεπιστήμια, τά ¿ποια κατά τό μάλλον καί 
ήττον είναι δμοια έξ άνάγκης πρός τό ήμέτε- 
ρον. “Ισως λοιπόν θά έτίθετο κάλλιον τό ερώ
τημα ό8το>· «Πρέπει νά ίδρυθή καί δεύτερον 
πανεπιστήμιου, ή πρέπει μάλλον νά ίδρυθή 
άλλο ανώτερου εκπαιδευτήριου» ; Άλλά τούτο 
πρέπει νά μή είναι ούτε πολυτεχνείου, διότι καί 
πολυτεχνείου έχομεν.Έννοείται δέ δτι καί άλλα 
έκπαιδευτήρια θά άποκλεισθοΰν ακόμη, διότι, 
χάρις είς την ελευθεριότητα τού Μαρασλή, καί 
έμπορικήν καί βιομηχανικήν, άν δέν άπατώμαι, 
ακαδημίαν μετ’ δλίγον θά άποκτήσωμεν, καί 
'Ωδεΐον έχομεν,.καί γεωργικός σχολάς έχομεν, 
καί όλα, δόξα τφ Θεφ, τά έχομεν. Πώς τά έ
χομεν, δέν θέλω τώρα νά έξετάσω.

Καί τό δν Ιπαρκή τό ύπάρχον πανεπιστή- 
μιον, είναι επίσης ζήτημα, είς τό όποιον δέν 
είναι εύκολος ή άπόκρισις, διότι, δπως δλα τά 
πράγματα τού κόσμου, είναι επίσης σχετικόν 
καί τούτο, καί έξαρτάται έκ τής άντιλήψεως, 
τήν οποίαν δυνατόν τις νά έχη περί τής προσ- 
ηκουσης λειτουργίας τού ιδρύματος. ’Εγώ λό
γου χάριν φρονώ, δτι ή άραίωσις τών φοι
τητών θά συνετέλει ούκ ολίγον είς τήν βελ- 
τίωσιν τής επιστημονικής διδασκαλίας, δ ι ή 
ϊδρυσις ενός δευτέρου επιστημονικού κέντρου 
θά συνεπήγετο τήν άμιλλαν, ήτις έχει πάντοτε 
σημαντικήν έπίδρασιν είς τήν έπιστημονικήν 
άνάπτυξιν, οτι ή άνάστασις τής παλαιάς Ί ο 
ν ίου ακαδημίας έν τή πατρίδι τοΰ Καποδί- 
στρια, ή οποία άκαδημία ύπήρξεν Ó πρώτος

επιστημονικός φάρος δ φωτίσας τό ήμέτερον 
έθνος, κατά τούς χρόνους, καθ’ ούς έπορεύετο 
εν σκότει καί σκιά θανάτου, θά είχε, διά πολ
λούς λόγους, ών ή άνάπτυξις δέν είναι έργον 
τού παρόντος, σωτήρια αποτελέσματα. . Άλλ’ 
είναι ταύτα δυνατά; "Έχομεν τουλάχιστον τό 
απολύτως αναγκαίου πρός τούτο διδακτικόν 
προσωπικόν; Άλλά μήπως έχομεν τό κατάλ
ληλον προσωπικόν και δι’ άλλης φύσεως άνώ- 
τερον εκπαιδευτήριον ;

Άλλά δέν νομίζετε, φίλε κύριε Μιχαηλίδη, 
δτι προ παντός άλλου πρέπει νά σκεφθώμεν 
πώς θά είναι δυνατόν νά συμβιβάσωμεν τούς 
δρους τής διαθήκης πρός τά παρόντα πράγ
ματα, διά νά μή άπαντήσωμεν άλλας δυσκο
λίας ; "Η διαθήκη λέγει'

« Είς τήν όρισθεϊσαν εποχήν, δηλονότι τφ 
1906, ή ρωσσική κυβέρνησις θέλει φροντίση 
νά συνεννοηθή μετά τής ελληνικής πρός μετα- 

.φοράν είς τήν Ελλάδα ολοκλήρου τού κεφα
λαίου τούτου (τό όποιον άναφέρει ανωτέρω) 
μετά καί τών τόκων, πρός άνίδρυσιν Εν 3Α 6 ή -  
ναις, ή έν οίρδήποτε άλλη πόλει, ήτις έσται 
πρωτεύουσα τής ’Ελλάδος τφ 1906, πανεστη- 
μ ίο ν  όνομασθησομένου Κ αποδιστριακον  ».

Τό νά συμβιβασθώσιν οί δροι ούτοι πρός 
τά υπάρχοντα πράγματα, ώστε νά α πομακρυν-  
θώμεν όσον, Ενδέχεται δλιγώ τερσν άπό  τώ ν δια
τάξεω ν  καί τή ς  Ελελήσεως τον Αειμνήστου Δ ομ-  
πόλη, νά μή άπαντήσωμεν δέ αλλας δυσκολίας, 
είναι, κατά τήν γνώμην μου, δχι μέν καί πολύ 
εύκολον, άλλ’ είναι δμως δ  μόνος τρόπος, ό 
όποιος ένδεικνύεται άναποδράστως.

Ά λλ εκτός τούτων, πρέπει πάντως νά λη- 
φθή πρό οφθαλμών καί ή εξής σημαντική 
περικοπή τής διαθήκης· « "Ών εύτυχώς ρώσ- 
σος υπήκοος, παραχωρώ ϊοην ψ ήφ ον  τή τε 
Αύτοκρατορική Κυβερνήσει καί τή Ελληνική 
πρός λύσιν δλω ν τώ ν ζη τη μ ά τω ν  τώ ν σχετικώ ν  
πρ ό ς  τή ν  κατασκευήν  τού Π ανεπ ιστημ ίου , πρός 
τήν άγοράν τών άκινήτων, περί ών άνωτέρω 
έγένετο μνεία, πρός διευθέτησιν τής κατοχής 
τών άκινήτων τούτων, τήν έπιτήρησιν τής δί
καιος καί πρεπούσης χρήσεως τών εισοδημά
των τών κτημάτων τούτων, ώς καί τοΰ δλου 
κεφαλαίου, πρό πάντων δέ πρός συντήρησιν 
τοΰ πανεπιστημίου καί τον Εσωτερικόν αντοΰ  
δργανισμόν  καθ’ άπαντα  τά μ έ ρ η , ώστε ή έν 
αύτφ παίδευσις της νεολαίας νά διευθύνηται 
ωφελίμως καί νά στηρίζηται επί τών αρχών 
τής άγίας ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας 
ημών».
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Σπεύδω νά άποκριθώ είς τήν επιστολήν σας 
τής 11 ένεστώτος μηνός. Άλλοτέ ποτε τά κυ- 
ριώτατα έργα τών νύν κατοίκων τής Εύρώπης, 
δηλονότι τά βιομηχανικά, έθεώρουν οί λαοί, 
καί δή και αυτοί οί μάλλον πεπολιτισμένοι, 
οί "Έλληνες καί οί Ρωμαίοι, ώς έργα κατώ
τερα έαντών. Έ νφ  ό πλούτος άναμφισβητήτως 
είναι τών ών ούκ άνευ πρός συντήρησιν τών 
εθνών καί πρός τελείωσιν καί άνάπτυξιν τού 
πολιτισμού αυτών, αί πλουτολογικαί έπιστήμαι 
καί αί πρός αύτάς άναποσπάστως συνεχόμε
νοι βιοτεχνικοί καί βιομηχανικοί έπιστήμαι ύ- 
πελαμβάνοντο μέχρι πρό τίνος παντελώς δευ- 
τερεύουσαι ή καί δλως πάρεργοι- ύπό τό κρά
τος δέ τής δοξασίας ταύτης είς τά Πανεπιστήμια 
πρό ολίγων έτι μόλις δεκαετηρίδων ήν πάντη 
άγνωστος ή διδασκαλία τής Πλουτολογίας καί, 
έτι μάλλον, τών πρός τήν επιστήμην τού πλού
του συνδεομένων πρακτικών Ιπιστημών. Άλλ’ 
έν τοΐς νύν χρόνοις ούδεις άμφισβητεΐ δτι άδύ- 
νατον άποβαίνει είς έθνος τι νά άνυψωθή είς 
περιωπήν, Ιάν δέν'άποκτήση πρότερον πρα
κτικήν ικανότητα, Ιάν δέν αύξηση τούς πόρους 
καί τον πλούτον αυτού, Ιάν δέν άσφαλίση τήν 
υλικήν αύτοΰ ύπαρξιν. Θεωρείται μάλιστα νύν 
οίονεί άξίωμα δτι διά μόνης τής βιομηχανικής 
δραστηριότητος ή έπιστημονική καί ή πολιτική 
δύναμις προάγονται, ή Ιλευθερία άκμάζει, ή 
Ιθνική αύτονομία άσφαλίζεται. Είναι τανΰν 
πασίδηλον οτι πρώτον μέν ή γεωργία, ής «ούδ’ 
_οί πάνυ μακάριοι δυνανται άπέχεσθαι* κατά 
τον Ξενοφώντα, κατά πάντα άνεμορφώθη διά 
τής πρακτικής τών επιστημών εφαρμογής Άλλ’ 
έτι μάλλον ή βιομηχανία Ιπόιήσατο νέας δυ
νάμεις ώς άλλος ’Ανταίος δι’ αυτής. Ά πό ήμί- 
σεως δέ αίώνος καί πλέον κατηρτίσθησαν καί 
καταρτίζονται άλλαχού τής Ευρώπης, οίον έν 
Γερμανία, έν Βελγίφ, έν Όλλανδίφ, έν Ε λβε
τία κτλ. καί σχολεία άνω τέρας ειδικής Εκπαίδευ
α εω ;  ή άνω τέρας πρα κ τική ς  ίκπαιόεύσεω ς, καί 
πανεπιστήμια άλλως δνομαζόμενα, (οίον Γεωρ
γικόν Πανεπιστήμιον "κτλ.', έν οίς μορφούνται 
δι’εύρείας καί συστηματικής επιστημονικής έκπαι- 
δεύσεως ανδρες δυνάμενοι νά έφαρμόσωσι τήν 
θεωρίαν είς τούς διαφόρους κλάδους τής εθνι
κής φιλοπονίας.

Διά τούτο, προκειμένης^τής συστάσεως δευ
τέρου πανεπιστημίου, φρονώ δτι άνταποκρι- 
νόμεθα κατά πάντα είς τόν εύγενή πόθον τοΰ 
μακαρίτου Δομπόλη, φροντίζοντες περί τής συ

στάσεως Πανεπιστημίου γεωργικού καί βιομη
χανικού, ο ί τήν ανάγκην ίπέδειξεν άπό Ικα
νού χρόνου είς τάς πολιτείας ό βιομηχανικός 
βίος τών νεωτέρων εθνών. Άλλ’ άνταποκρινό- 
μεθα, νομίζω, ένταύτφ καί είς τό όνομα τοΰ 
μεγαλοφυούς άνδρός, δ κατά τήν άξίωσιν τοΰ 
φιλογενεστάτου διαθέτου πρόκειται νά φέρη 
τό άνεγερθησόμενον Πανεπιστήμιον, τό δνομα 
τοΰ Ίωάννου Καποδιστρίου, δστις. καθά προ
κύπτει Ικ τών εν ταΐς έπιστολαίς αύτοΰ έκφε- 
ρομένων δοξασιών καί έκ τών συστηματικών 
είς άνάπτυξιν τοΰ εθνικού πλούτου κυβερνητι
κών καί διοικητικών αύτοΰ Ινεργειών, έπρέ- 
σβευεν άκραδάντως δτι πρό παντός ή έκπαί- 
δευσις έν Έλλάδι έδει νά στραψή είς τήν 
έρευναν καί μελέτην τών μέσων τής αύξήσεως 
τών Ιλληνικών προσόδων διά τής εύστοχου 
χρήσεως τής εργασίας καί τών κεφαλαίων, διά 
τής παραδοχής δργάνων καί μεθόδων έντελε- 
στέρων, διά τής έκπτώσεως τών τόκων, τής πα- 
γιώσεως τής δημοσίας πίστεως, τής βελτιώσεως 
τοΰ φορολογικού συστήματος καί τών μέσων 
τής συγκοινωνίας.

Δ. Α Ι Γ Ι Ν Η Τ Η Σ

τοϋ'Ε & ηχον Άσζεοοοχοπτίου Ά& ηνΔν

’Επί τών ερωτημάτων, τά όποια εΐχετε τήν 
καλωσύνην νά μού άπευθύνητε, προθύμως πα
ρέχω ύμΐν τήν εξής γνώμην μου:

Πρός ϊδρυσιν καί συντήρησιν δευτέρου Πα
νεπιστημίου, ούτε άνάγκη ύφίσταται,ούτε δυνά
μεις Ιπιστημονικαί υπάρχουν, ούτε τό κληρο
δότημα Δομπόλη μόνον έπαρκεΐ.

"Η ϊδρυσις άλλου Ικπαιδευτηρίου, διαφόρου 
φύσεως, άντίκειται είς τήν διαθήκην, συνεπώς 
είναι άδύνατος.

Τό μόνον, δπερ νομίζω χρήσιμον καί ούχί 
αντίθετον πρός τήν θέλησιν τοΰ δωρητοΰ, είναι 
ή βελτίωσις τοΰ ύπάρχοντος Πανεπιστημίου, 
διά τής Ινισχύσεως τών δύο πρακτικών Σχολών 
αύτοΰ, τής Φυσικομαθηματικής καί τής ’Ιατρι
κής, ών ή καρποφόρος λειτουργία είναι άδύνα
τος άνευ σπουδαίας ύλικής άρωγής πρός ιδρυ- 
σιν καί συντήρησιν τών αναγκαίων εργαστη
ρίων, μουσείων καί λοιπών παραρτημάτων αυ
τών. Πρός τήρησιν τής διαθήκης αί Σχολαί αύ- 
ται δυνανται νά άποτελέσωσι τό Κοποδιστριακόν 
τμήμα τού Ε&νικον Π αν επιστήμων, αί δέ λοι- 
παί τρεις τό έτερον, είς ο ας δοθή οίον δνομα 
ήθελε κριθή κατάλληλον.

[Αί λοιποί γνώμαι είς τό προσεχές].



V

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι  Θ Ρ Η Ν Ο Ι

'Τ η ν  πτώσιν τής Βασιλευούσης καί τόν θά- 
* νατον τοΰ ήρωϊκού αύτής προμάχου, τού 

παρά την Πύλην τοΰ Ρωμανού πεσόντος Πα- 
λαιολόγου, ώς και τα άλλα έπακολσυθήσαντα 
δεινά, έθρήνησεν ή δημοτική μας Μούσα δι’ 
Ασμάτων, άτινα ε’ισέτι έπιζώσι παρά τφ έλλη- 
νικφ λ«φ, προσφιλώς υπ’ αυτού βαλλόμενα 
μετά μέλους Αληθώς γοερού. Δημώδεις 1 δέ 
θρήνους, Αναφερομένρυς είς τάς έθνίκάς έκεί- 
νας συμφοράς, προχείρως δύναται κανείς νά 
εδρτ) |ν  τή συλλογή των δημοτικών, μας Ασμά
των τού Ρ α $ 8 0 ΐν  2, δ π ο ν  περιελήφθησαν καί 
οί είς Αρχαιοτέρας σύλλογος περιεχόμενοι, και 
παρά τφ Ή η ι ί Ι β  ί , β ρ ν α η ά ·\ οϊτινες πολλάκις 
Ικεϊθεν άνεδημοσιευθησαν είς διάφορα περιο
δικά καί ά'λλα δημοσιεύματα.

’Επίσης εν ιή συλλογή τοΰ κ. Χ ρ :  Χ ρ ισ το β α -  
αίλη  4, υπό τον τίτλον Β α σ ιλ ικ ό ς  κύκλος, έδη- 
μοσιευθησαν πέντε είς την άλωσιν τής Κων
σταντινουπόλεως άναφερόμενα δημώδη οίσματα, 
οίκτρώς καί κακοζήλως παραχαραγμένα, ώς 
άπέδειξεν ό καθηγητής μου κ. Π ο λ ίτη ς 6.

Τέλος πολύτιμον διά τύ αυτό βαρυσήμαντσν 
γεγονός εθνικόν θρήνον Απεθησαύρισεν έκ 
Σινασσού καί Μαλακοπής τής Καππαδοκίας ό 
κ. Γ .  Π α χ τ ϊκ ο ς 6, εις τόν όποιον δφείλομεν 
καί την διάσωσιν τής μελφδίας αυτού καθώς 
καί τόσων άλλων δημοτικών τραγουδιών.

Είς τούς εθνικούς τούτους θρήνους έχω κ’ 
εγώ νά προσθέσω δύο άλλους, περισωθέντας 
έν χειρογράφοις, ούσιωδώς δέ των Ικδεδομέ- 
νων παραλλάσσοντας.

Λ'.

Σ ημα ίνει 6 Θιύς, οημαίνει ή γης, οη/ιαίνουν  τά
[ουράν[ια] ,

1 Πλήν ιών δημοτικών διά την άλωσιν τής Κων-
σταντινουπόλεοι; θρήνον κχπμεν καί έμ)ΐέτροιις Γοι-
ούτους ποιηθέντας ϋπό λογιών, περί τών όποιων
έπραγματεύθη έσχάτιος ό κ, Α. Ώοπαδόπ ονΧος Κερο - 
μενς έν tfj Byzantinisehe Zeitsckrift, τόμ XII (1903 
σ. 2f¡7 κ. έ.

5 Popularía carmina Graeeiae recentioris Li- 
psiae ISi-ll, σελ. ti?, κ £ , άριθ. CXCIV-CXCVIII.

5 Rccueil de Chansons populaires Grecques. 
París 1871, o. 71 κ έ.

* Εταιρεία Ελληνισμός—’Εθνικά άσματα. “Ιίΐκδο- 
σις Β' έν Άθήναις σ. 13 κ. έ.

5 Έν τή έφημ. »Άθήναι- 10-1? καί 16 Ίονν. 1903.
6 Πρβλ Ν. Γ  Ποίίτον : Μελέται περί τού βίου καί 

τής γλωσσης τοΰ έλλ. λαού. Παραδόσεις. Μέρος Β'. 
Έ ν Άθήναις 1904, β. 688.

ση μ α ίνε ι κ ' ή  Ά γ ιά  Σ ο ν φ ιά , τ δ  μ έγα  [Μ ο ν α σ τ ή ρ ι ] ,  

μ έ  τετρα κ όσ ια  σήμανδρα , /ιέ ξή ν τα  δ ν δ  κα μπάνες, 
κά δε κα μπάνα  κ α ί π α [π ά ]ς ,  κ ά δ ε  π α π ά ς  κα ί

[δ ιά κ ος .
Δ ε ξ ιά  μ ερ ιά  τή ς  ίκ κ λη σ ιά ς  σ τέκ ετα ι δ  βασιλέας, 
ζερβ ιά  μ ερ ιά  τή ς  εκκλησ ίας σ τέκ ον τα ι ο ί γεράρχα ι, 

κ ι ’ δ  Π α τρ ιά ρ χ η ς  έ χ τε λ ε ίτη ν  λε ιτου ρ γ ία ν  τη ν  δε ία , 
κ α ί ψ άλλουν ,τδ  χ ερ ο νβ ικ δ  κα ί τη ν  τ ιμ ιω τέρ α . 
Φ ω ν ίτζα  ’ρ δ ε  ’φ ' το υ ς  ουρα νούς κ ι &π Α ρ χ α γ 

γ έ λ ο υ  σ τό μ α
νά π ά ψ ουν  το  χ ερ ο νβ ικ δ  [κ α ί  τη ν  τ ιμ ιω τέρ α ] ,  
' τ '  ή Π ό λ η  δ ό  π α ρ α δ ο δ ή  ’ς  Ά γ α ρ η ν ώ ν ε  χέρια . 

Τ ό τε  φ ω ν ά ζε ι δ  βα σιλ ιά ς μ α ζ ί  κ ι ' δ  Π α τρ ιά ρ χ η ς  : 
Γ ιά  μ ετα λά β ετε  π α ιδ ιά  κ α ί ζ ώ σ τ ε  τ ’ άρματά σας. 

θ έ  μ ο υ  κ α ί κ ά μ ε  Π έο ς , λυ π ή σ ο υ  μ α ς  το υ ς  μ α ύ 

ρ ο υ ς .

Β'.

Β ου λ ιεμ α ι νά ξ εν ιτε ν δ ώ , β ο υ λ ιέμ α ι νά μ ια ίν ω , 
Κ ι' δσα βουνά  κα ί αν δ ια β ώ  κ α ί κ ά μ π ο υ ς  αν

[π ε ρ ά σ ω ,
Ο ύλα  δ έ  νά τά  χ α ιρ ε τώ  κ α ί δ ά  το ύ ς  π α ρ α γγέλ λω : 
Β ουνά  μ ο ν  μ η  χ ιον ίσετε , κ ά μ π ο ι μ ή  π α χν ια σδή τε , 
Κ ι ’ έσεΐς χελ ιδονάκ ια  μ ο υ  κ ρυ φ ά  σάς π α ρ α γγέλλω : 
Σ ύ ρ τ ε  μ α ν τά τα  ’ς  τη ν  Β λ α χ ιά , ς  τδ  μ έγα  Σ α -

[λ ο ν ίκ ι ,
Ι Ιή ρ α ν  τη ν  ¡ Ι ό λ η ,  πή ρα νε  τη ν  ξα κουσμ ένη  χώ ρ α , 
■Πήραν καί τη ν  Ά γ ιά  Σ ό φ ιά ,  τ δ  μ έγα  μ ον α στή ρ ι. 

Π οΰ ε ιχ ε  τρ ια κ όσ ια  σ ή μ α ντρα  κ ι εξή ν τα  τρ ε ΐς
[κ α μ π ά νες ,

Π ο ΰ ε ιχ ε  ιές χίλιες Καλογριές, ιούς μ ν ρ ιο υ ς  κ α 

ίλ ο γ έ ρ ο υ ς ,.
Ι Ιή ρ α ν  τό ν  δ ιάκον ιδ ν  μ ικ ρ δ ν  κ α ί τό ν  πα πά ν

[τ ο ν  μ έγα ν ,

Σ κ λ α β ώ σα ν ε  τού ς  χριστιανούς.

Τόν πρώτον θρήνον άνεΰρον επί παράφυλ
λου τιλφοβρώτου Τυπικού1 εν τή μονή τής Μα- 
λεβής τής Κυνουρίας κατά τό θέρος 1903. Εί
ναι γραμμένος καταλογάδην βαναυσότατα, ανευ 
στίξεως καί τόνων καί μετά φριχτών άλλων 
Ανορθογραφιών, άρχομένου τού 1Η' αϊώνος. 
’Εθεώρησα όλωςδιόλου άσκοπον νά σημειώσω 
τάς ανορθογραφίας τού χειρογράφου, ας είναι 
δμως βέβαιος ο άναγνώστης δτι έ φύλαξα μετά

1 Τής ΰπό Μάρκον ’ Ιιρέως Maj>à τον Κρητός Ικθό- 
σεως ΈνειΙηοιν 1685. — Πρβλ. E . L e g ra n d  Biblio
graphie Hellénique du dix septième siècle. Τόμ. 
B \  σελ. 427.
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σχολαστικότατος δ,τι δύναται νά ένδιαφέρη την 
φωνητικήν. ’Αληθώς δέ άξιοι σημειώσεως είναι 
οί τύποι δ ιδ ς  (στ. 1) καί γερά ρχα ι (στ. 6). Τά 
εντός άγκυλών είναι ίδικαί μου προσθήκαι έλ- 
λειπόντων εν τω χειρογράφφ γραμμάτων, συλ
λαβών, λέξεων, εξ άμελείας τοΰ γράψαν- 
τος.

Τόν δεύτερον θρήνον άπέσπασα εκ πραγμα
τείας Ανεκδότου περί- τής Π κλοποννησ ια κής Π α ι
δ ε ία ς , κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας, 
γραφείσης υπό τού λογίου Άγωνιστού ’Ιω ά ν 
ναν Λ α μ π ρ ο π ο ύ λ ο ν  έκ Παγκρατίου τής Λευκα- 
σίας. Τήν πολυτιμοτάτην αυτήν πραγματείαν, 
ήτις καί τινα δημοτικά τραγούδια περιέχει, έ 
θεσαν από μηνών είς τήν διάθεσίν μου αί δε
σποινίδες θυγατέρες τού μακαρίτου βουλευτού 
Καλαβρύτων Όδυσσέως Λαμπροπούλου.

Ό  ’Ιωάννης Λαμπρόπουλος γράφει τό φσμα 
ώς ήδετο, μετά τής έπιμδής Ά η δ ο ν ά κ ι μ ο ν , κλά- 

ψ ετε  μ ά τια  μ ο υ  εις τούς πρώτους εξ στίχους καί

Α η δ ο ν ά κ ι μ ου , κλάψ ετε  Χ ρ ισ τ ια ν ο ί  είς τούς λοι
πούς. Δυστυχώς όμως δεν διατηρεί τήν δημο
τικήν προφοράν, ώς παρατηρεί ό άναγνώ- 
στης.

’Εν τέλει σημειοΐ περί τού θρήνου, τόν ό
ποιον μάς περιέσωσε, τά εξής: «Τό έλεγχον 
τούτο ψαλλόμενον υπό τών έμών Πατριάρχων 
δι’ όλως ίδιοτρόπου καί πένθιμου μέλους κατά 
τάς ήμέρας τής’Αποκρέω έκαστου έτους, εναλ
λάξ μετά τών Προμητόρων, είς μίαν οικίαν 
κατ’ έθος πάτριον πρός τό άποκρεϋσαι πάν
των τών συγγενών συναγόμενων, ενθυμούμαι 
καλώς οτι συνεκίνει τούτους είς δάκρυα κρου- 
νηδόν από τών οφθαλμών ρέοντα, έν οίς σχό
λιά τε καί άλλα διάφορα σχετικά διηγήματα 
περί τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως χώ
ραν μεταξύ αυτών έλάμβανον, άτινα πάντοτε 
έληγον είς τήν βεβαίαν...» έκπλήρωοιν τών 
Ιθνικών μας πόθων καί ευχών.

Ν ΙΚ Ο Σ  Β Ε Η Σ

XEJMÛN EPrjN Κ. ROPOBIN



θ .  ΔΟΣΤΟΓ ΒΒΣΚΥ

Ο Ι  Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Ι *

Δεν ήξέρω πώς θά τελείωναν δλα αυτά χω
ρίς μία περίστασι πού έγινε αφορμή ν’ Αλλά
ξουν τά πράγματα. "Ενα βράδυ, την ώρα πού 
ή μητέρα μου ή τον στής “Αννας Φεδορόβνας, 
πήγα στό δωμάτιο τοϋ Ποκρόβσκυ. “Ηξερα 
πώς δέν ήτον εκεί' καί δέν ήξέρω μά την Αλή
θεια πώς μοΰ ήλθε ή Ιδέα νά το κάμω. Ποτέ 
δέν είχα πατήσει τό πόδι μου στήν κατοικία 
του., μολονότι, ένα χρόνο τώρα., κατοικούσα
με πλάϊ- πλάϊ. Ή  καρδιά μου κτυποΰσε τόσο 
δυνατά, τόσο δυνατά, ποΰ νόμιζα πώς θά 
σπάση. “Ερριξα τριγύρω μιά ματιά περίερ
γη. Τό δωμάτιο τοΰ . Ποκρόβσκυ ήτον πόλύ 
φτωχικά έπιπλωμένο καί Ακατάστατο. Στους 
τοίχους ήταν προσαρμοσμένα πέντε μεγάλα 
ράφια γεμάτα από βιβλία. Χαρτί ι έπάνω στο 
τραπέζι καί στής καρέκλες "Ολο βιβλία και 
χαρτιά 1 Μιά φοβερή Ιδέα μοΰ ήλθε, ποΰ μοΰ- 
σχισε αληθινά την καρδιά. Σκέφθηκα πώς ή 
φιλία μου, ή Αγάπη, γι’ αυτόν δέν είχε μεγάλη 
αξία. "Ητον πεπαιδευμένος, Ινώ Ιγώ ήμουν τί
ποτε, τίποτε δέν ήξερα, τίποτε δέν είχα διαβά
σει, οΰτε ένα βιβλίο. . . Έρριξώ μιά φθονερή 
ματιά επάνω στα βιβλία. Μ’ έπιασε μιά λύπη, 
ένα πείσμα, σάν λύσσα. Τήν ίδια στιγμή Απο
φάσισα νά διαβάσω τά βιβλία τοϋ Ποκρόβσκυ, 
νά τά διαβάσω δλα, δλα, καί δσο δυνατόν 
γρηγορώτερα. Δέν ήξέρω γιατί, ένόμιζα ϊσως 
πώς μανθάνοντας-^δλα δσα ήξερε Ικεΐνος. θά 
άξιζα περισσότερο τή φιλία του. Έπλησίασα 
βιαστικά τήν πρώτη σειρά ιών βιβλίων χω
ρίς νά σκεφθώ, χωρίς νά διστάσω, άρπαξα ένα 
βιβλίο, —  ένα παληό σκονισμένο βιβλίο, —  καί 
πότε κόκκινη, πότε χλωμή, τρομασμένη τό πήρα 
στο δωμάτιό μου νά τό διαβάσω τή νόκτα, μέ 
τό φώς τής" κανδήλας, οταν θ’ Αποκοιμώτανε 
ή μητέρα μου.

Μ άτί Απογοήτευσις, δταν τό άνοιξα καί είδα 
πώς ήτον ένα παμπάλαιο βιβλίου λατινικό, μισο- 
φαγωμένο! τά Έπέστρεψα αμέσως, καί, μόλις ά
πλωσα τό χέρι νά βάλω τό βιβλίο στή θέσι του, 
ακόυσα στόν διάδρομο βήματα ποΰ πλησίαζαν. Τά 
βιβλία σ’ εκείνο τό §άφι ήταν τόσο πυκνά, ποΰ 
άμα πήρα τό καταραμένο εκείνο παληόβιβλο, τό 
κενόν που μόλις έσχηματίσθη,τό γέμισαν τά άλλα

* Συνέχεια άπό^σβλίδος 53.

βιβλία. Δέν ήμπόρεσα νά βάλω τό βιβλίο στήν 
Αρχική του θέσι-'Ολοένα προσπαθούσα. Τό σκου
ριασμένο καρφί ποΰ κρατούσε τό ράφι καί περί- 
μενε, νομίζεις, τή στιγμή αδιή γιά νά σπάση 
— έσπασε. Τό ράφι έγειρε στό ένα μέρος. Τά 
βιβλία χύθηκαν κάτω μέ κρότο. “Ανοιξε ή 
θύρα, καί δ Ποκρόβσκυ μπήκε στό δωμάτιο.

Πρέπει νά είπώ πώς ό Ποκρόβσκυ δέν 
εννοούσε νά ανακατώνεται κανείς στό δωμάτιό 
του. Άλλοι σ’ εκείνον ποΰ άγγιζε τά βιβλία 
του! Φαντασθήτε λοιπόν τόν τρόμο μου δταν 
είδα δλα έκεΐνα τά βιβλία σκορπισμένα κάτω 
Από τό τραπέζι, Από τής καρέκλες, σέ δλο τό 
δωμάτιο. “Ηθελα νά φύγω, μά ήταν πολύ 
Αργά. «Τελείωσε! σκέφθηκα, χάθηκα! Κάνω 
Ανοησίες σάν παιδί δέκα χρόνω ν είμαι μιά 
ανόητη, μιά κουτή !» Ό  Ποκρόβσκυ έγινε μα
νιώδης. «Όρίστε, μόνο αυτό έλειπε 1 έφώναξε. 
Δέν έχεις καθόλου ντροπή. . . Ποτέ λοιπόν 
δέν θά βάλης γνώ σ ι.» Καί άρχισε νά μαζεύη 
τά βιβλία. “Εσκυψα νά τόν βοηθήσω. «Είνε 
περιττό, είνε περιττό! άρχισε νά φωνάζη. Θά 
ήτον προτιμότερο νά μήν Ανακατώνεσαι σέ 
ξένα πράματα». Μά, ή ύποιαγή ποΰ έδειχνε 
ή στάσις μου ιόν ησύχασε λίγο καί, γλυκαίνον
τας τή φωνή του, άρχισε νά μέ συμβουλεύη 
σάν παληός διδάσκαλός μου : « Πότε λοιπόνθά 
σοβαρέψης; Πότε θά φρονιμέψης; Δέν είσαι 
πιά παιδί, κοριτσάκι' είσαι δεκαπέντε χρόνων!» 
Καί γιά νά βεβαιωθή ίσως άν δέν ήμουν Ακόμη 
κοριτσάκι, μ’ έκύτταξε καί έγινε κατακόκκινος. 
Δέν εννοούσα' δρθια εμπρός του τόν Ικύτ- 
ταξα μέ όλάνοικτα μάτια. Μέ πλησίασε μέ κά
ποια στενοχώρια, καί μέ άπειρη συγκίνησι 
μοΰ έλεγε κάτι άσυνάρτητα λόγια. Σάν νά 
ήθελε νά ζητήση συγχώρησι ποΰ δέν είχε παρα
τηρήσει πώς ήμουν τώρα κοπέλλα μεγάλη. Στό 
τέλος Ιννόησα Δέν ενθυμούμαι τί συνέβη τότε 
μέσα μου. Ταραγμένη, βουβή, κοκκίνισα Ακόμη 
περισσότερο Από τόν Ποκρόβσκυ, σκέπασα τό 
πρόσωπό μου μέ τά χέρια κ’ έφυγα βιαστική.

Δέν ήξερα τί νά κάνω, ποΰ νά κρυφθώ, 
τόσο ντρεπόμουν. Μόνον αυτό, ποΰ μέ είχε βρή 
στό δωμάτιό του, Αρκοΰσε! Τρεις ολόκληρες 
μέρες δέν ήμπόρεσα νά τόν κυττάξω. Κοκκίνιζα 
τόσο, ποΰ δάκρυζαν τά μάτια μου. Τδέαις φο- 
βεραίς καί γελοίαις γύριζαν στό κεφάλι μου.
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Ή  πιό παράδοξαις ήταν αύταίς: ήθελα νά πάω 
στό δωμάτιό του, νά έξηγηθώ μαζί του, δλα 
νά τοΰ δμολογήσω, δλα νά τοΰ διηγηθώ μέ 
ειλικρίνεια καί νά τόν βεβαιώσω πώς δ,τι έκανα 
τό έκανα δχι σάν ένα Ανόητο κορίτσι, Αλλά 
μέ μιά σκέψι καλή. Καί ήμουν αποφασισμένη 
μά, δόξα τφ Θεφ, δέν είχα τό θάρρος. Φαντά
ζομαι τί Ανοησίες θά έλεγα! Καί σήμερα ακόμα 
δταν συλλογίζωμαι αυτά δλα, αισθάνομαι τα
ραχή-

“Επειτα Από λίγο καιρό Αρρώστησε βαρειά 
ή μητέρα μου. Δυο μέρες ήταν στό κρεβάτι· 
ήτον ή τρίτη νύκτα ποΰ είχε πυρετό καί παρα 
λήρημα. Είχα αγρυπνήσει τήν πρώτη νύκτα 
στό προσκέφαλό της* σέ ορισμένες ώρες τής 
έδινα τό γιατρικό. Τή δεύτερη νύκτα ήμουν 
έξαντλημένη. Ό  ύπνος ήρχετο Αδιάκοπα, τά 
βλέφαρά μου κλοΰσαν, έγύριζε τό κεφάλι μου 
κ’ ένόμιζα κάθε στιγμή πώς φεύγει ή ζωή μου · 
μά οί έλαφροί γογγυσμοί τής μητέρας μου μέ 
ξυπνούσαν, τιναζόμουν Από τόν λήθαργο μου 
καί έπειτα, χωρίς νά τό θέλω, Αποκοιμώμουν 
καί πάλιν. ’Αληθινό βάσανο. Δέν θυμούμαι, 
μά είδα ένα δνειρο, μιά τρομερή οπτασία σέ 
μιά Απ’ αδτές τής στιγμές ποΰ προσπαθούσα 
νά νικήσω ιόν ύπνο. Τόσος ήτον ό τρόμος 
μου ποΰ τινάχθηκα επάνω. Γύρω μου ήταν 
σκοτάδι, τόκανδήλι τρεμόσβυνε, γραμμαίς φω- 
τειναις πότε έφώτιζαν δλο τό δωμάτιο, πότε 
τρεμούλιαζαν άόρισταις έπάνω στόν τοίχο, πότε 
χάνονταν όλότελα. Φοβήθηκα. Μιά Ανατριχίλα 
χύθηκε στό σώμα μον ή φαντασία μου ήτον 
ταραγμένη Από ένα δνειρο φρικαλέο- ή Αγωνία 
μοΰ έσφιγγε τήν καρδιά. . .Πήδησα Από τήν 
καρέκλα μου καί έβαλα μιά φωνή τρομακτική. 
“Ανοιξε τή στιγμή εκείνη ή θύρα καί μπήκε στό 
δωμάτιό μας ό Ποκρόβσκυ.

Θυμούμαι μόνο πώς δταν συνήλθα μέ κρα
τούσε εκείνος. Μέ κάθισε προσεκτικά σέ μιά 
πολυθρόνα, μοΰ έδωκε ένα ποτήρι νερό καί 
μοΰ έκανε χίλιες έρωτήσεις. « Είσθε άρρωστη, 
καί σείς είσθε άρρωστη » μοΰ είπε πιάνοντας 
τό χέρι μ ο ν  « έχετε πυρετό, δέν προσέχετε τήν 
υγεία σας ήσυχάστε, πλαγιάστε, κοιμηθήτε. 
θ ά  σάς ξυπνήσω μετά δύο ώρες· Αναπαυθήτε 
λ ίγ ο .. . Πλαγιάστε λοιπόν, πλαγιάστε!» Ύπή- 
κουσα, τά μάτια μου κλοΰσαν μονάχα τους. 
Ξαπλώθηκα στήν πολυθρόνα μέ τόν σκοπό νά 
κοιμηθώ μισή ώρα καί κοιμήθηκα ώς τό πρωί. 
Ό  Ποκρόβσκυ μ’ έξύπνησε τήν ώρα που έπρεπε 
νά δώσω τό γιατρικό τής μητέρας μου.

Τήν έπαύριο, Αναπαύθηκα λίγο εντός τής

ημέρας και τό βράδυ έκάθησα πάλι στρ προσ
κέφαλο τής μητέρας μου, μά Αποφασισμένη, 
αυτή τή φορά, νά νικήσω τόν ύπνο. Στής 
ένδεκα δ Ποκρόβσκυ έκτύπησε τή θύρα τοΰ 
δωματίου μας. Πήγα ν’ Ανοίξω, «θά  στενοχω- 
ρήσθε νά μένετε έτσι δλομόναχη» μοΰ είπε- 
«πάρτε αυτό τό βιβλίο· θά στενοχωρεθήτε λι
γότερο». Πήρα τό βιβλίο Δέν ένθυμοϋμαι τί 
ήτον· μόνον ποΰ ερριξα μιά ματιά· και δμως 
δλη τή νύκτα δέν κοιμήθηκα. Μιά παράδοξη 
εσωτερική ταραχή μέ κρατούσε άϋπνη- δέν ήμ- 
ποροΰσα νά μείνω στή θέσι μου· συχνά σηκω
νόμουν Από τήν πολυθρόνα μου καί περπα
τούσα μέσ’ τό δωμάτιο. Ή ταν χυμένο μέσα μου 
κάτι πολύ ευχάριστο. “Ημουν τόσο ευχαριστη
μένη Από τήν περιποίησι αυτή τοΰ Ποκρόβσκυ! 
“Ημουν υπερήφανη γιά τήν Ανησυχία καί τή 
φροντίδα ποΰ έδειχνε γιά μένα. “Ολη ή νύκτα 
πέρασε με σκέψεις καί ονειροπολήματα. Ό  Π ο
κρόβσκυ δέν ξαναήλθε νά μέ ίδή· ήξευρα δμως 
πώς δέν θά ήρχετο καί περίμενά τήν έρχόμενη 
βραδυά.

Τό άλλο βράδυ, δταν δλοι στό σπίτι είχαν 
κοιμηθή, ό Ποκρόβσκυ άνοιξε τή θύρα του καί 
δρθιος στό κατώφλιο τοΰ δωματίου του άρχισε 
νά μοΰ μιλή. Δέν ενθυμούμαι πιά οΰτε λέξι 
Απ’ δ,τι είπαμε- θυμούμαι μόνον πώς ήμουν 
ταραγμένη, σαστισμένη, πώς θύμωνα γιά τή 
δειλία μου καί πώς ήθελα νά τελείωση γρήγορα 
ή δμιλία μας· καί δμως ·τό είχα Ιπιθυμήσει τόσο 
πολύ, δλη τήν ήμέρα τό σκεπτόμουν, είχα ετοι
μάσει Από πρίν] νής’ερωτήσεις καί τής Απαντή
σεις μου. . .  ’Από τή βραδειά έκείνη άρχισε ή 
πρώτη μας φιλία.Ή<άθε βράδυ περνούσαμε μαζί 
λίγες ώρες, δλο τόν καιρό τής Αρρώστειας τής 
μητέρας μου. Σιγά σιγά νίκησα τή δειλία μου, 
μολονότι έπειτα Από κάθε δμιλία μας ήμουν 
δυσαρεστημένή μέ ιόν έαυτό μου. Είχα δμως 
μιά κρυφή εύχαρίστησι, μιά ίκανοποίησι, πώς 
λησμονούσε γιά μένα τά ανυπόφορα βιβλία του. 
Μιά μέρα έτυχε Αστειευόμενοι νά μιλήσομε γιά 
τό έπεισόδιο έκεΐνο ποΰ είχα πάθει μέ τά βι
βλία του. Ή ταν μιά παράξενη στιγμή· ίσως 
έδειξα παραπολλή ειλικρίνεια καί αφέλεια τα
ραγμένη δπως ήμουν τοΰ τά ομολόγησα ολα. . .  
τοΰ είπα πώς ήθελα νά μάθω, νά μορφωθώ, 
πώς μέ πείραζε πολύ νά μέ θεωρούν μικρό κο
ριτσάκι. . . Τό επαναλαμβάνω, βρισκόμουν σέ 
μιά στιγμή παράξενη ή καρδιά· μου είχε παρα- 
λύσει, μοΰ ήρχοντο τά δάκρυα' δέν έκρυψα τί
ποτε, τοΰ τά είπα δλα, δλα, τή φιλία ποΰ τοΰ 
είχα, τήν επιθυμία μου νά τόν Αγαπώ, νά ζοΰμε
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σε μιά ψυχική συνεννόησι, νά τον παρηγορώ, 
νά ιόν καθησυχάζω. Μ’ Ικΰτταζε παράξενα, στε- 
νοχωρεμένος, καί δεν μούλεγε λέξι. Αίσθάνθηκα 
έξαφνα σκληρά πληγωμένη. Σκέφθηκα πώς 
δεν μ’εννοούσε, πώς μέ περιπάιζε ίσως. Μ’ έ- 
πιασε τό κλάμα, σαν παιδί' δέν ήμποροΰσα 
νά νικήσω τούς λυγμούς' ήταν κάτι σδν νευ
ρική προσβολή. Μοΰ Ι'πιασε ιά  χέρια μου, τά 
φίλησε, τά έσφιξε επάνω στό στήθος του, μοΰ 
είπε παρηγορητικά λόγια· ήτον πολύ συγκινη- 
μένος. Δέν έν θυμούμαι τί μοΰ είπε· έκλαια μό
νον, γελούσα, άρχιζα πάλι τό κλάμα, κοκκίνιζα, 
δέν ήμποροΰσα άπό τή χαρά μου νά είπώ 
μιά λέξι. "Επειτα, μέ δλη τήν ταραχή μου, πα
ρατήρησα πώς ήτον πάντα στενοχωρεμένος 
Φαινόταν σάν νά μήν ήμποροΰσε νά συνέλθη 
άπό τήν έκπληξι ποΰ του προξενούσε ή παρα
φορά μου αυτή, ή τόσο ξαφνική, τόσο θερμή 
φιλία. Στην αρχή τού φάνηκε ίσως περίεργο 
μόνον έπειτα ό δισταγμός του έπαυσε· δέ
χθηκε τή φιλία μου, τά καρδιακά λόγια μου, 
μέ τήν ίδια ειλικρίνεια, μέ τήν ίδια αφέ
λεια ποΰ τά έλεγα, καί άνταποκρίθηκε μέ ά- 
γάπη είλικρινοΰς φίλου, αληθινού αδελφού. 
Αισθανόμουν τήν καρδιά μου τόσο θερμή, τόσο 
ευχαριστημένη!. . . . Δέν έκρυβα τίποτε, τό έ
βλεπε, καί άπό ήμέρα σέ ήμέρα μοΰ ήτον πε
ρισσότερο άφοσιωμένος.

Καί τί δέν είπαμε, άλήθεια, δέν ενθυμούμαι, 
στής ωρες Ικεΐνες τής γλυκόπικρες πού βλεπό
μαστε, τή νύκτα, στό φώς ποΰ τρεμόσβυνε 
μπροστά στό εικόνισμα καί κοντά στό προσκέ
φαλο τής καϋμένης, τής άρρωστης μητέρας 
μου. . . Λέγαμε δ,τι μάς ήρχετο στον νοΰ. δ,τι 
έβγαινε απ’ τήν καρδιά μας, δ,τι ήθελε νά ξε- 
φυγη άπό τά χείλη μας — καί ήμεθα σχεδόν 
ευτυχισμένοι . . "Α, ήτον μιά εποχή θλιβερή 
μαζί καί χαρούμενη· καί τώρα άκόμα τήν θυ
μούμαι μέ χαρά καί μέ λύπη. Ή  αναμνήσεις, 
εϊτε εύχάρισταις είτε θλιβεραίς, πάντα πονούν 
αυτό αίσθάνομαι εγώ. Μά ό πόνος αυτός είνε 
γλυκός- καί δταν ή καρδιά ΰποφέρη, ή ανα
μνήσεις τήν δροσίζουν καί τήν ζωηρεύουν, όπως 
υστέρα άπό καυστική ήμέρα δροσίζει καί ζωη
ρεύει ή βραδυνή δροσιά τό καϋμένο τό άνθος, 
πού τό ξήρανε ή κάψα ιού ήλιου.

Ή  μητέρα μου άρχισε νά άναλαμβάνη, άλλ” 
Ιξακολούθησα νά άγρυπνώ, καθισμένη δίπλα 
στό κρεβάτι της. Ό  Ποκρόβσκυ μοΰ δάνειζε 
συχνά βιβλί«· στήν άρχή τά διάβαζα διά νά 
μήν άποκοιμοΰμαι, έπειτα Ιπρόσεχα περισσό
τερο, καί στό τέλος τά κατέτρωγα με απληστία.

Κόσμος δλόκληρος, άγνωστος εως τότε, άπο- 
καλύφθηκε έξαφνα εμπρός μου. Μέ πλημμύ- 
ρησε, νομίζεις, ένα μεγάλο ρεύμα άπό Ιδέες, 
άπό νέες εντυπώσεις. Καί δσο τά συναισθή
ματα αυτά έγεννώντο απότομα,θορυβώδη, τόσο 
περισσότερο Ικλόνιζαν ηδονικά δλη μου τήν 
ψυχή. Μονομιάς, ξαφνικά, χύθηκαν δλα μαζί 
μέσα στήν καρδιά μου, χωρίς νά προφθάση 
νά συνέλθη. "Ολη μου ή ζωή κινήθηκε έξαφνα 
μέσα σ' ένα παράδοξο χάος. Μά ό ήθικός αυ
τός κλονισμός δέν ήμπόρεσε νά μέ καταβάλη 
δλότελα. "Ημουν πολύ δνειροπόλος καί αυτό 
μ’ έσωσε.

"Οταν ή μητέρα μου έγινε καλά, έπαυσαν 
ή βραδυναίς συνεντεύξεις καί ή άτελείωταις δ- 
μιλίαις μας. Κάποτε κατωρθώναμε νά πούμε 
δυό λόγια Ασήμαντα, μά εγώ έδιδα εις δλα 
μιά σημασία, εύρισκα μιά Ιδιαίτερη άξία. *Η 
ζωή μου ήτον γεμάτη, ήμουν ευτυχισμένη · μιά 
ήσυχη, είρηνική ευτυχία. Πέρασαν έτσι κάμπο- 
σαις εβδομάδες. . .

Έ ν τφ μεταξύ ήλθε νά μάς tSfj ό γέρο- 
Ποκρόβσκυ.Έμίλησε πολλή ώρα μαζί μας, έφά- 
νηκε πιό χαρούμενος, πιο ζωηρός, πιό άνοι- 
κτόκαρδος άπ’ δ,τι ήτον συνήθως· γελούσε, έ
λεγε εύφυΐες δπως μπορούσε, καί στό τέλος ανα
καλύψαμε τήν άφορμή τής χαράς του · ύστερα 
άπό οκτώ ήμερες εόρταζε ό γυιός του ιά  γε
νέθλιά τον  εκείνη τήν ήμέρα θά ήρχετο νά 
ίδή τό παιδί του· θά φορούσε καινούργιο γε
λέκο, καί ή γυναίκα του τού είχε υποσχεθή νά 
τού άγοράση καινούργια υποδήματα. Μέ δυό 
λόγια, ό γέρος ήτον πολύ ευτυχισμένος καί ά- 
κατάπαυστα φλυαρούσε.

Τά γενέθλια τού γυιυΰτου ! Αύτή ή σκέψις 
μοΰ πήρε τήν ησυχία μου μέρα καί νύκτα. 
’Αποφάσισα νά τού δείξω τή φιλία μου καί 
νά τού δώσω ένα δώρο Μά, τί δώρο ; Κα
τέληξα στά βιβλία. Ήξερα πώς ήθελε πολύ νά 
έχη δλα τά έργα τού Πούσκιν, τήν τελευταία 
έκδοσι καί άποφάσισα νά τήν αγοράσω. Είχα 
τριάντα ρούβλια, κερδισμένα μέ τήν έργασία 
μου. Τά είχα κατά μέρος γιά ν’ αγοράσω ένα 
καινούργιο φόρεμα. "Εστειλα άμέσως τή μα
γείρισσά μας, τήν κερά Ματρένα, νά ρωτήση 
πόσα έστοίχιζε μιά έκδοσις πλήρης τού Πού- 
σκιν. ’Αλλοίμονο ! έχρειάζοντο έξήντα ρούβλια, 
μαζί μέ ιό δέσιμο. Πού νά τά εύρω; Σκεπτό
μουν δλους τούς τρόπους, μά δέν ή μπόρεσα νά 
εύρω μιά λύσι. Δέν ήθελα νά ζητήσω απ’ τή 
μητέρα μου. Βέβαια θά μέ βοηθούσε, μά τότε 
δλο τό σπίτι θά τό γνώριζε. "Επειτα, δέν θά
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ήχον πιά δώρο, άλλά πληρωμή γιά τής φρον
τίδες τού Ποκρόβσκυ γιά τά μαθήματα μου 
ενός έτους. Ή θελα νά δώσω τό δώρο μόνη μου, 
χωρίς κανείς νά τό ξέρη. "Οσο γιά τά μαθή
ματα τού διδασκάλου μου, ήθελα νά ήμαι 
πάντα υποχρεωμένη σ’ αυτόν καί νά τά ξεπλη
ρώσω μέ τή φιλία μου.—'Επιτέλους εύρηκα 
ένα μέσον.

"Ηξερα πώς οί παλαιοπώλαι τού Γκσστίνι- 
Δβόρ πουλούσαν βιβλία όλοκαίνουργα σιή μισή 
τιμή. ’Αποφάσισα νά πάω στό Γκοστίνι-Δβόρ. 
Τά πράγματα ήλθαν ευνοϊκά. Σιό σπίτι είχαν 
άνάγκη νά κάνουν μερικές άγορές. 'Η  μητέρα 
μου ήτον λίγο άδιάθετη· ή "Αννα Φεδορόβνα 
δέν είχε καμμιά διάθεσι νά πάη έξω εκείνη 
τήν ήμέρα· άνέθεσαν σ’ έμενα τής άγορές καί 
βγήκα μέ τή Ματρένα.

"Ημουν τυχερή καί γρήγορα βρήκα μιά έκ
δοσι τού Πούσκιν. πολύ κομψά δεμένη. Μοΰ 
ζήτησαν άκριβώτερα απ' δ,τι ζητούν οί βιβλιο
πώλου Επειτα άπό πολλά καί άφοΰ προσ- 
ποιήθηκα πώς φεύγω άπρακτη, ό παλαιοπώ- 
λης μοΰ τά έδωκε γιά δέκα ρούβλια άργυρά. 
Τί χαρά ποΰ ε ίχ α ! ... Ή  καϋμένη ή Ματρένα 
δέν καταλάβαινε γιατί ήμουν τόσο χαρούμενη, 
ούτε τί τά ήθελα τόσα βιβλία. Μά, δλη μου 
ή περιουσία ήτον τριάντα ρούβλια χάρτινα, καί 
6 έμπορος δέν εννοούσε νά κάνη άλλη έκπτωσι 
"Αρχισα νά τόν παρακαλώ, καί νά επιμένω τόσο, 
πού δ παλαιοπώλης μοΰ τάδωσε πρός έπτά- 
μιση ρούβλια μόνον, Ώρκίζετο πώς μόνον γιά 
δικό μου χατήρι τά έδινε, γιατί ήμουν τόσο 
νόστιμη κοπέλα, άλλά γιά κανένα άλλον δέν θά 
ιό έκανε. Μού έλειπαν δυόμιση ρούβλια! Τόση 
ήτον ή λύπη μου, πού μόλις κρατούσα τά δά
κρυα. Μία απρόοπτος περίστασις μού ήλθε 
βοηθός.

Έκεϊ κοντά παρατήρησα ιόν γέρο ΙΤο- 
κρόβσκυ. Τόν είχαν περικυκλωμένον τέσσερες 
ή πέντε παλαιοπώλαι, καί τού έδειχναν χίλια 
δυό βιβλία. Ό  καϋμένος δ γέρος ήτον σάν ζα
λισμένος καί δέν ήξερε τί νά διαλέξη. Τόν πλη
σίασα καί τον ρώτησα τί ξητεΐ. ‘Ο γέρος κα- 
ταχάρηκε δταν μέ είδε· μ’ αγαπούσε σάν τρε
λός, δσο καί τόν γυιό του ΐσο>ς. «Νά, άγοράζω 
βιβλία, Βαρβάρα Άλεξέγεβνα, μοΰ άπήντησε, 
άγοράζω βιβλία γιά ιό παιδί μου. Μεθαύριο 
είνε τά γενέθλιά του, καί άγαπά τά βιβλία, καί 
λοιπόν, τού άγοράςω β ιβ λ ία ... .» Μιλούσε 
πάντα αστεία, κ’ εκείνη τή στιγμή ήτον καί 
παραζαλισμένος. 'Ό,τι βιβλίο καί άν ζητούσε, 
έστοίχιζε ένα, δύο ή τρία ρούβλια άργυρά. Γιά

τά μεγάλα βιβλία ούτε ρωτούσε κάν· τά κύτ- 
ταζε μόνον, τά ξεφύλλιζε, τά γύριζε άπ’ Ιδώ, 
τά γύριζε άπ’ έκεΐ, καί έπειτα τά τοποθετούσε 
στη θέσι τους. «"Οχι, δχι, είνε ακριβά, είπε μέ 
μισή φωνή μά έδώ θά βρούμε ’ίσως κάτι. . .» 
Καί άρχισε νά κυττάζη διάφορα τραγούδια, 
ήμερολόγια, πολύ φθηνά. «Μά, γιατί θέτε νά- 
γοράστε δλα αυτά τά παληόχαρτα; τόν ήρώ- 
τησα. Δέν αξίζουν τίποτα». —  «"Α, δχι, άπήν
τησε. δχι, κυττάξτε τί ώραΐα βιβλία. Θά δήτε 
πώς είνε πολύ, μά πολύ ώραΐα βιβλία!» Καί 
μιλούσε τόσο παραπονετικά, πού νόμισα πώς 
θά έκλαιε άπό τή λύπη ίου, πού τά καλά βι
βλία έστοίχιζαν άκριβά- περίμενα νάΐδώ κανένα 
δάκρυ νά τρέχη πάνω άπό τά ώχρα μάγουλά 
του στήν κοκκινισμένη μύτη του. «Πόσα έχετε;» 
τόν ρώτησα.— «Νά, αυτά έχω ,— <5 καύμένος 
μού έδειξε δλα του τά χρήματα, τυλιγμένα σ' 
ένα λαδοιμένο κομμάτι έφημερίδος — ένα πολ- 
τίνικ, ένα δβουγρίβενικ, καί είκοσι καπίκια 
χαλκό». Τόν πήρα άμέσως στον παλαιοπώλη 
μου. «Αυτοί οί ένδεκα τόμοι κοστίζουν δλοι 
τριάντα δυόμιση ρούβλια· εγώ έχω τριάντα- 
βάλτε δυόμιση ρούβλια, ν ’ άγοράσωμε δλα 
αίιτά τά βιβλία καί νά τού τά δώσωμε μαζί οί 
δυό». Σάν τρελός έχυσε δλα του τά χρήματα 
επάνω στό τραπέζι καί πήραμε τή μικρή μας 
βιβλιοθήκη. "Εχωνε βιβλία σέ δλες του τής τσέ
πες, Ιπήρε κάμποσα στά χέρια καί κάτω άπό 
τής μασχάλες καί, έτσι φορτωμένος, επέστρεψε 
στό σπίτι του. Φεύγοντας μοΰ ώρκιζότανε πώς 
τήν επαύριο θά τά φέρη δλα κρυφά στό 
σπίτι μας.

Τήν άλλη ήμέρα ήλθε δ γέρος νά Ιδή τόν γυιό 
του, έμεινε μαζί του λίγη ώρα, καθώς συνεί- 
θιζε, έπειτα ήλθε σέ μάς καί κάθησε δίπλα 
μου μέ ένα μυστηριώδη τρόπο πού είχε κάτι 
πολύ κωμικό. Χαμογελώντας, τρίβοντας, τά χέ
ρια άπό τήν εύχαρίστησί του πώς είχε ένα μυ
στικό, άρχισε νά μού λέγη πώς δλα τά βιβλία 
τά είχε μεταφέρει στό σπίτι μα; χωρίς κανένας 
νά τόν καταλάβη, καί πώς ήταν σέ μιά γωνιά, 
στό μαγειρείο, στά χέρια τής Ματρένας. "Ε
πειτα ή ομιλία ήλθε φυσικά στήν εορτή τού 
παιδιού του, καί δ γέρος συζητούσε τό πώς θά 
τού προσφέρωμε τό δώρο. Οσο μιλούσε, έ
βλεπα πώς μιά σκέψις τόν βασάνιζε. Περίμενα 
νά έξηγηθή. Σιγά σιγά εχάθηκε ή κρυφή χαρά, 
ή εΰχαρίστησις πού έβλεπα ώς τώρα στούς αλλό
κοτους τρόπους του, στούς μορφασμούς του, 
στό κλείσιμο τού αριστερού ματιού του. Από 
στιγμή σέ στιγμή γινότανε πιό σκεπτικός, πιό



άνήσυχος· Ιπιτέλους δεν ήμπόρεσε νά κρατηθή.
— ’Αλήθεια, είπε φοβισμένα, μέ μισή φωνή· 

αλήθεια, Βαρβάρα Άλεξέγεβνα. . . Ξέρετε ένα 
πράμα, Ιίαρβάρα Άλεξέγεβνα;. . . » —  Ό  γέ
ρος ήτο πολύ στενοχωρεμένος. — «’Αλήθεια, 
την ήμερα τών γενεθλίων του, πάρτε τούς δέκα 
τόμους και δόσετέ τους μόνη σας; δηλαδή από 
μέρος δικό σας· εγώ θά πάρω τόν άλλο- καί 
θά τοΰ τόν δώσω άπό μέρος μου, δηλαδή 
προσωπικώς εγώ. “Έτσι, βλέπετε, θά ιού δώ
σετε ενα δώρο, καί εγώ επίσης. . . καί οί δυό 
μας θά τοΰ δώσωμε άπό ενα δώρο». 'Η  
ταραχή του ήτον τόση ποΰ δεν ήμπόρεσε νά 
έξακολουθήση. Τόν κύτταξα· περίμενε τήν άπό- 
φασί μου ανήσυχος.

— «Μά, γιατί λοιπόν δεν θέλετε νά τοΰ δώ
σωμε τό δώρο μας καί οί δυό μαζί, Ζάχαρ 
Πέτροβιτς;»

— «Νά, γιατί, Βαρβάρα Άλεξέγεβνα, βλέ
πετε πώς εγώ. . . »

Σαστισμένος, κοκκινισμένος, δεν ήμπόρεσε νά 
τελειώση τήν φράσι του.

« — Βλέπετε, Βαρβάρα Άλεξέγεβνα, είπε επι
τέλους, θέλω νά είπώ πώς κάποτε. . . σχεδόν 
πάντοτε τό παθαίνω. . . έχώ κάτι κακές συνή
θειες . .  , Ξέρετε, κάνει κάποτε τόσο κρΰο, επει- 
τα ή λΰπαις, ή σκέψεις. . . έτσι καμμιά φορά 
ξεχνώ τόν Ιαυτό μου, τό ρίχνω έξω και πίνω. 
Αύτό τόν δυσαρεστεί πολΰ. Βλέπετε, Βαρβάρα 
Άλεξέγεβνα, θυμώνει, μέ μαλώνει, μέ συμβου
λεύει. Λοιπόν, νάΐ ’Ήθελα τώρα μέ τό δώρο· 
μου νά τοΰ δείξω πώς διορθόνομαι, πώς έ
καμα οίκονομίες γιά ν ’ άγοράσω ένα βιβλίο, 
πώς έκανα γιά πολύν καιρό οίκονομίες, γιατί 
ποτέ μου, νά πούμε, δέν έχω λεπτά, έκτός άπό 
κείνα ποΰ μοΰ δίνει πότε καί πότε ό γυιός μου· 
Τό ξέρει αυτό. "Ετσι θά ίδή τί κάνω τά λε
πτά μου, καί θά καταλάβη πώς γιά κείνον, 
μόνον τά κάνω δλα αυτά».

Τά λόγια του αυτά μέ συγκίνησαν βαθειά. 
Δέν σκέφθηκα πολΰ. Ό  γέρος μέ κΰτταξε άνή- 
συχος.
• — «Λοιπόν, Ζάχαρ Πέτροβιτς, νά τοΰ τά 
δόσετε δλα». —  «Πώς, δλα; Δηλαδή δλα τά 
βιβλία;» -  «Ναί, δλα τά βιβλία». — «Σάν νά 
πούμε, πώς εγώ τά δίνω;» —«Ναί. πώς εσείς 
τά δίνετε».— «Έγώ μόνον; δηλαδή έγώ άτο- 
μικώς;»—«Ναί,εσείς άτομικώς» .

Είχα, νομίζω, έξηγηθή πολύ καθαρά' καί 
δμως ό γέρος δέν ήμποροΰσε νά μέ κατα- 
λάβη.

—  «Αλήθεια, είπε, άφοΰ Ισκέφθη. Θά είνε

πολύ ώραία, πολύ καλά. Μά εσείς, Βαρβάρα’Αλε- 
ξέγεβνα, τί θά κάνετε;»— «Έγώ δένθά τοΰ δώσω 
τίποτε». -  «Ιΐώς! Ιφώναξε σάν τρομαγμένος. Νά 
μήν τοΰ δόσετε τίποτε, δέν θέλετε νά, τοΰ δώσετε 
δώρο;» Ή θελε νά είπή δχι, νά μή μέ άπο- 
κλείση έμενα άπό τοΰ νά δώσω ένα δώρο 
στον γυιό του· ήτον καλός άνθρωπος δ γέρος 
αυτός! Τόν βεβαίωσα πώς πολύ επιθυμούσα 
νά τοΰ προσφέρω κ’ έγώ κάτι, μά δέν ήθελα 
καί νά τοΰ άφαιρέσω τήν ίδική του χαρά. — 
« Ά ν  δ .γυιός σας είνε εύχαριστημένος, τοΰ 
είπα, θά αισθανθούμε καί οί δύο τήν ίδια 
χαρά, γιατί μέσα μου, στο βάθος τής καρδιάς 
μου, θά έχω τό ίδιο αίσθημα σάν νά τοΰ 
έδινα καί έγώ ένα δώρο». Τά λόγια μου 
έπράϋναν τόν γέρο ΙΙοκρόβσκυ. "Εμεινε ακόμη 
δύο ώρες μαζί μας. "Ολο αυτό τό διάστημα 
δέν ήμπόρεσε νά καθήση σέ μιά θέσι. Στρυφο- 
γύριζε μέ θόρυβο μέσα στο δωμάτιο, γελούσε 
μέ τή Σάσσα, μέ φιλούσε κρυφά, μοΰ έσφιγγε 
τό χέρι και έκαμε μορφασμούς πίσω άπό τήν 
Ά ν α  Φεδορόβνα. Επιτέλους ή Ά ν α  Φεδορό- 
βνα τόν έδιωξε.

Μέ δυο λόγια, δ γέρος ήτον τρελός άπό 
τή χαρά του, ποΰ ποτέ ίσως δέν είχε αίσθανθή 
τόση χαρά.

Τήν ημέρα τών γενεθλίων ήλθε στάς ένδεκα 
άκριβώς, μετά τή λειτουργία' φορούσε ένα δι
ορθωμένο φόρεμα, ένα γελέκο καινούργιο καί 
καινούργια υποδήματα. Μέ τά δύο χέρια κρα
τούσε τό δέμα τών βιβλίων. Είμαστε δλοι 
εκείνη τήν ώρα στής "Αννας Φεδορόβνας· έπί- 
ναμε τόν καφέ στην αίθουσα — ήτον Κυριακή. 
— Ό  γέρος άρχισε, νομίζω, νά λέγη πώς δ 
Πούσκιν ήτο καλός ποιητής· έπειτα έχασε τής 
Ιδέες του άπό τή συγκίνησι καί άρχισε νά λέγη 
άλλα πράγματα: πώς πρέπει δ άνθρωπος νά 
πηγαίνη τόν ίσιο δρόμο, ειδεμή ύποπίπτει εις 
άμαρτίας' ή κακαίς συνήθειαις προξενούν τήν 
απώλεια καί τήν κατατροφή τοΰ άνθρώπου. 
"Εφερε μάλιστα καί μερικά παραδείγματα ν’ 
άποδείξη τούς κινδύνους τής ακολασίας καί τέ
λος είπε πώς είχε διορθωθή καί ζοΰσε ζωή πα
ραδειγματική· πρό καιρού είχε αναγνωρίσει πώς 
ή παρατηρήσεις τοΰ υίοΰ του ήταν δίκαιαις καί 
τής φύλαττε στήν καρδιά του' καί τώρα πραγμα- 
τιπώς ήτον μετριοπαθής, άπόδειξις τό δώρον 
αύτό, τά βιβλία, ποΰ είχε χρειασθή πολύν καιρό 
νά κάνη οίκονομίες γιά νά τ’ άγοράση.

Δέν ήμπόρεσα νά κρατήσω τά δάκρυα καί 
τά γέλια μέ τόν λόγον αυτόν τοΰ γέρου Πο- 
κρόβσκυ' ήτον φανερό πώς ήξερε νά ψεύδεται
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οταν ήτον ανάγκη! Τά βιβλία τά μετέφεραν 
στό δωμάτιο τοΰ Ποκρόβσκυ καί τά τοποθέ
τησαν σ’ ένα ράφι-Ι’Εκείνος έμάντευσε αμέσως 
τήν άλήθεια. Προσκάλεσαν τόν γέρο νά γευμα- 
τίση. "Ολοι εΐμεθα εκείνη τήν ήμέραχαρούμενοι. 
Μετά τό γεύμα έπαίξαν χαρτιά.Ή Σάσσα έπαιζε 
σάν τρελή καί εγώ τό ίδιο. Ό  Ποκρόβσκυ, πε
ριποιητικός σ’ εμένα, προσπαθούσε μέ κάθε 
τρόπο νά· μοΰ μιλήση Ιδιαιτέρως, μά έγώ Ιξέ- 
φευγα.

Ή τον ή καλλίτερή μου ήμέρα μέσα σέ τέσ- 
σαρα δλόκληρα χρόνια.

"Επειτα άπ’ αυτή τήν ήμέρα, μόνον θλιβε- 
ραίς άναμνήσεις μοΰ μένουν ήλθε εποχή σκο
τεινή καί αυτήν θά διηγηθώ τώρα. Γ ι’ αύτό 
ίσως αρχίζει ή πένα μου νά πηγαίνη πιο σιγά 
καί σαν νά θέλη ν ’ άποφΰγη μιά τέτοια Ιργα- 
σία. Γ ι’ αύτό ίσως θυμούμαι μέ τόση εύχαρί- 
στησι τής παραμικρές λεπτομέρειες τής ευτυ
χισμένης αυτής εποχής. Ή  εποχή αυτή τόσο 

Ιγρήγορα πέρασε! Ή λθε έπειτα ή δυστυχία,
■ μαύρη δυστυχία, ποΰ πότε θά τελειώση, δ Θεός 
τό ξέρει!

Ή  δυστυχία μου άρχισε μέ τήν άρρώστεια 
καί τόν θάνατο τοΰ Ποκρόβσκυ.

Δύο μήνες ύστερα άπ’δσα διηγήθηκα άρρώ- 
στησε Σ ’ αύτούς τούς δύο μήνες είργάσθηκε 
πολύ γιατί δέν είχε μια εργασία τακτική. "Ο
πως δλοι οί φθισικοί, ήλπισε ώς τήν ύστερη 
στιγμή πώς θά ζήση πολύ. Τοΰ έδωκαν μιά 
θέσι. Ή  υγεία του δέν τοΰ έπέτρεπε νά δε- 
χθή δημοσία θέσι' έπειτα, ήτον -υποχρεωμέ
νος νά έργασθή πολύν καιρό χωρίς μισθό. Είδε 
δ Ποκρόβσκυ δλες του τής προσπάθειες νά πη
γαίνουν χαμέναις· έχάλασε δχαρακτήρ του, καί 
μαζί μέ αυτόν καί ή υγεία του' δέν έδωκε καμ- 
μιά προσοχή.

’Έφθασε τό φθινόπωρο. "Εβγαινε μέ τό 
μικρό του επανωφόρι μέσα στό κρύο, νά ζη- 
τήση εργασία — δποΰ καί αύτό, κατά βάθος, 
τόν λυπούσε πολύ' έγύριζε στό σπίτι βρεγμένος 
ώς τό κόκκαλο· στό τέλος έπεσε άρρωστος κα. 
δέν ξανασηκώθηκε άπ’ τό κρεβάτι. Άπέθανε 
κατά τά μέσα τοΰ φθινοπώρου, τέλος Όκτω- 
βοίου.

"Επεται συνέχεια]. Μετάφρ. Κ. Μ η  ΣΑΡΑ Μ Π Ε Ρ Ν Α Ρ  —  ΛΕΤΙΔΕΥΣ
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c u r e  d e  F r a n c e ,  l O O d .

rp ô  Ιξωφυλλον δέν λέγει, τίποτε περισσότερον.
Τό «d’a p rès  E u rip id e -, τόόποιον εΐδαμεν 

είς τα θεατρικά προγράμματα, Ιδώ λείπει. Καϊ 
ως μόνη ένδειξις δτι ή Ιφιγένεια αυτή εινε ή 
έν Αύλίδι Ιφιγένεια του Εύριπίδου, αναγρά
φονται εις το δεύτερον έξώφυλλον οί θεμελιώ
δεις στίχοι :

Καλχας δ ■ ό μανζις άπορια κεχρημένοις 

άνεΐΧεν Ιφιγένειαν, ήν έ'οπειρ' εγώ,
Άρτέμιδι ύΰοαι κτλ.

Καλλίτερα ετσι. Διότι iVi ή το αρκετά δύσκο- 
λον νά χαρακτηρισθή μέ μίαν λέξιν ή Ιργασία 
αυτή τοΰ Μορεάς, ή όποία καθαυτό δέν εινε 
ούτε μετάφρασις, ούτε παράφρασις, ούτε δια
σκευή, ούτε μίμησις, -  άλλ’ αύτά δλα μαζί, καί 
κάτι παραπανω : ’Εργασία πρωτότυπος κ’ εμ
πνευσμένη.

Άλλ’ δν ήτο ανάγκη απόλυτος νά την χαρα
κτηρίσω μέ μιαν λέξιν, θά έιολμοΰσα νά την 
ονομάσω συνεργασίαν. Διότι ή ’Ιφιγένεια αύτή 
εινε κόρη τόσον τοΰ ενός οσον σχεδόν καί τοΰ 
άλλου. Φαντάζομαι δτι ό Ευριπίδης τής 93η? 
Όλυμπιάδος ζή μέχρι σήμερον καί φιλοδοξεί—  
αδυναμία γέροντος ποιητοΰ. —  νά θριαμβεύσω 
ακόμη μιαν φοράν η τραγφδία τής εποχής εκείνης 
είςτόάμφιθέατροντής’Οράγγης.Θά ήτο βέβαια 
ανάγκη νά μεταφρασθή είς τήν γλώσσαν τών 
συγχρόνων Γαλατών, οί όποιοι πρό πολλοΰ 
έπαυσαν να είνε βάρβαροι, νά διασκευασθή 
ώστε νά γίνη κάπως συμφωνοτέρα μέ τήν επο
χήν,άλλα χωρίς νά χάση τίποτε άπό τήν ουσίαν 
της, άπό τήν ποίησιν της. Ποιος θά ήτο Ικα
νός να κάμη τό θαΰμα; Ποιητής βέβαια· άλλά 
ποιητής δυνάμενος νά αισθάνεται κατά βάθος 
μίαν ελληνικήν τραγφδίαν, καί νά γράφη τε
λείους στίχους γαλλικούς. Ποιητής Έλλην κατά 
τήν ψυχήν καί τό αίσθημα, άλλά Γάλλος κατά 
τήν γλώσσαν. Γί εύτυχής σύμπτωσις! Είς τήν 
κλεινήν Λουτεκίαν ζή ’Αθηναίος εκ γενετής, 
λαξεύων στίχους μέ τόσην γλυκύτητα καί άρ-

μονίαν, δσην δέν έχουν πολλάκις των γνησίων 
I αλατών οί στίχοι. Καί ό Ευριπίδης τοΰ παρα- 
δίδει τον θησαυρόν του μέ πάσαν προθυμίαν 
καί εμπιστοσύνην. Έ π ί τή βάσει τής ελληνικής 
τραγψδίας, πρόκειται νά γραφή μία άλλη γαλ
λική «πνδιδουσα τόσον πιστώς τό πριοτότυπον, 
δσον ή εμπνευσμένη ελευθερία τών ποιητών — 
μεταφραστών ειμπορεΐ μόνον νά το κάμη. 
Καί ό Μορεάς, υπερήφανος διάτήν τιμήν, άνα- 
λαμβάνει τό Ι'ργον μέ ζήλον, μέ χαράν, μ’ εν
θουσιασμόν. Είς τό τέλος, δεκαετείς αγώνες 
στέφονται υπό επιτυχίας. Βλέπων ό Ευριπίδης 
τήν ήρωΐδα του υπό τήν νέαν της περιβολήν 
την αναγνωρίζει. Και πλησίον τοΰ ονόματος 
του, γράφει ό ίδιος τδνομα τοΰ δευτέρου της 
πατρός.

Ποιηταί καί χρονογράφοι Αθηναίοι, εγκω- 
μιαζοντες τον Ζαν Μορεάς, είπαν δτι « τον 
ήσπάσθη είς τά χείλη ό Ευριπίδης». Ό  ίδιος 
είπεν, ότι παρα τας οχθας τοΰ Κηφισοΰ «τοΰ 
ωμίλησεν ό Σοφοκλής». Ήμποροΰσεν εξαίρετα 
νά εϊπη, δτι παρά τάς δχθας τοΰ Ίλισσοΰ τοΰ 
ώμίλησε πρωτήτερα ό Ευριπίδης. Θά ήτο 
ακριβώς τό ίδιον πράγμα ποΰ λέγω πεζότατα 
παραπάνω, μέ φράσεις ώραιοτέρας καί ποιητι- 
κωτέρας. Πώς ήθελα νά ήμποροΰσα κ’ εγώ νά 
παρατάξω μερικός, προκειμένου περί ποιη- 
τοΰ! Αλλά δέν είμαι είδικός είς λυρισμούς, 
είς προπόσεις καί είς προσφωνήσεις. Τό έργον 
μου είνε πολύ πλέον ξηρόν καί άχαρι. Καί θά 
ομιλήσω τώρα άκόμη πεζότερα, καί θάνοίξω τό 
βιβλίον, καί θά προσπαθήσω νά δείξω κατά 
ποίον τρόπον κίργάσθη ό ποιητής, διά νά γίνη 
άξιος όλων αυτών τών ενθουσιασμών.

Έ ν πρώτοις παρατηρώ, δτι ή ύπόθεσις τής 
τραγψδίας, ή οικονομία, ή πλοκή, ή λύσις, ό 
σκελετός έν γένει, έμεινεν ακέραιος καί αναλ
λοίωτος. Καί ή διαίρεσις σχεδόν ή αυτί). Αί 
ίδιαι σκηναί, μέ τά ίδια πρόσωπα, κατά. τήν 
ιδίαν ταξιν διαδέχονται ή μία τήν άλλην, - τά 
ιδια επεισόδια, τά ιδια χορικά, αί ΐδιαι στιχομυ
θίαν Μόνον ή ανάγκη τής είς 5 πράξεις διαι- 
ρέσεως ύπηγόρευσε μερικάς άσημάντους τροπο
ποιήσεις. Κάπου, παραδείγματος χάριν, δια
κόπτεται τό χορικόν είς τήν μίαν πράξιν καί 
συνεχίζεται είς την άλλην. Παρατηρούνται επί-
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σης καί μερικαί μεταθέσεις μερών είς διαλό- έντελώς τύπον, δέν μετεδόθη ολόκληρος η ποίη·
γους ή μονολόγους. Άλλ’ εκτός ϊσως τοΰ τε- σις, ή καλλονή καί ή χάρις τών πρωτοτύπων!
λευταίου χορικού, τό όποιον άναδημιουργεΐται Καί εινε τόσον ωραία ή άπόδοσις α&τή τών
κ' έπεκτείνεται διαλογικώς, καμμία άλλη σο- χορικών, ώστε δέν θά ήξευρε κανείς ποιον έξ
βαρωτέρα άλλοίωσις ή έγχείρησις. Έ ν τφ συν- δλων νά προτιμήση. Έ ν  τούτοις, τήν μεγα-
όλψ, ή ’Ιφιγένεια τοΰ Εύριπίδου καί ή Ίφιγέ- λητέραν έντύπωσιν μου έκαμε τό χορικόν, είς
νειατοΰ Μορεάς είνε ή Ιδία. τό οποίον περιγράφονται οί γάμοι τής θέτι-

Άλλ’ είς τάς λεπτομέρειας δέν εινε διόλου, δος καί τοΰ Πηλέως. (Πράξις Δ ', Σκηνή 1.)
Είς ολίγα, είς ελάχιστα μέρη θά εύρετε πιστήν Τό προτιμώ—δμιλώ πάντοτε περί διασκευής,—
μετάφρασιν τοΰ κειμένου :

Α δ ελ φ έ , δός μοι δεξιάς της αής ΰιγεΐν

λέγει ύ Ευριπίδης. Καί ό Μορεάς :

M on frère, laisse m oi toucher ta  main-

Άλλ’ αύτά είνε σπάνια. Συνήθως επικρατεί 
ή ελευθέρα παράφρασις. Εις τήν ανωτέρω αΐ- 
τησιν τοΰ Μενελάου, ό ’Αγαμέμνων άπαντά :

Αίδοιμι οον γόο τό κράτος, αΰλιος δ ’ έγώ.

’Ιδού καί ή συνέχεια τοΰ γαλλικού :
Le sort,

Je le vois, m ’est‘,contraire, et c’est to i le p lu s  fort. 
Voici m a  m ain.

ΙΙολύ συνηθεστέρα δμως καί άπό ιήν έλευ- 
θέραν παράφρασιν εΐνε ή διασκευή. Ό  Μο
ρεάς ξαναχύνει τήν ευγλωττίαν τοΰ Εύριπίδου 
εις καλοΰπι ίδικόν του. 'Η  ουσία, ή έννοια, 
ή ψυχή διατηρείται· άλλά ή φόρμα εινε πλέον 
διαφορετική. Παραβάλετε μέ τήν άπόδοσίν του 
τό κατωτέρω σχόλιον τοΰ χορού είς τήν γεν- 
ναιόφρονα μετάνοιαν τοΰ Μενελάου :

ΧΟΡΟΣ

ΡενναΡ ελεξας ΤαντάΧφ τε τ'ο Αιός 
πρέποντα' προγόνους ον καταισχύνεις σέ&εν.

LE CHŒUR

Le bien succède au  m a l; certes, i l  a raison, 
Qui se m ontre a insi sage.

O noble repentir, ô generewc langage,
Digne de ta  m aison  !

Έ δώ  οί δύο στίχοι έγιναν τέσσαρες. Άλλου 
γίνονται τρεις· αλλού γίνονται ενας· άλλου παρα- 
λείπονται όλωςδιόλου. Μονόλογοι άπό πενήντα 
στίχους, συντομεύονται είς εϊκοσι.'Η συντόμευ- 
σις είνε γενναία προπάντων είς τά χορικά. Τά 
θαυμάσια εκείνα άσματα τής γαλλικής Ίφιγενείας 
είνε πολλάκις ιό έν τρίτον, τό έν τέταρτον τής 
Ιλληνικής.Άλλά ποιος θά έλεγεν δτι παρελείφθη 
τίποτε ούσιώδες! ποιος θά έλεγεν δα, υπό άλλον

και απο αυτήν ακόμη τήν ικεσίαν τής Ιφιγέ
νειας, είς τήν ιδίαν πράξιν, μολονότι Ικρίθη 
γενικώς ώς τό ώραιότερον μέρος τοΰ έργου.

Φαντάζομαι τώρα τον μορφασμόν, ιόν ό 
ποιον θά έκαμναν οί παρ’ ήμίν σοφοί μετα- 
φρασταί τών αρχαίων δραμάτων, αν εμάνθα- 
ναν δα  ή 'Ιφιγένεια τοΰ Μορεάς είνε σχεδόν 
κατά τό ήμισν συντομωτέρα τής ευριπιδείου. 
Ποία βεβήλωσις, έ; Καί δμως, βεβήλωσις θά 
ήτο μία άλλη μετάφρασις, πιστή καί άκεραία, 
άποδίδουσα μόνον τό γράμμα, χωρίς νά δια- 
τηρή τό πνεύμα.'Η εργασία τοΰ Μορεάς τούτο 
έχει ακριβώς τό ϊδιάζον: δτι είνεή ποιητικωτέ- 
ρα, ή ψυχολογικωιέρα, ήσοφωτέρακαί επομέ
νως ή εύλαβεστέρα διασκευή. Ό  άναγινώ- 
σκων τό γαλλικόν έχει άκριβώς τήν ιδίαν εν- 
τύπωσιν μέ τόν άναγινώσκοντα τό πρωτό
τυπον ; Τότε δέν λείπει τίποτε καί ας λεί
πουν πολλά. Μετά τοΰ σκελετού, ό όποιος ώς 
έλεγα άνωτέρω, έμεινεν άναλλοίωτος, έμει- 
νεν επίσης καί ή βαθύτατη ψυχή, δς είνε ΰπό 
άλλην μορφήν. Καί ιδού τί δέν είνε έργον τοΰ 
πρώτου τυχόντος ελληνομαθούς : νά διάσωση 
τήν ψυχήν. Μόνον ποιητής, όπως ό Ζάν Μο
ρεάς, ήτο ίκανός νά το κάμη Καί δ ι’ αύτό 
εύρίσκω, δτι ό τρόπος μέ τόν όποιον είργά- 
σθη,-ήτο ό μόνος. 'Η  συντόμευσις, ή άλλοίω- 
σις τοΰ υλικού, δέν σημαίνει έδώ καταστροφήν 
ή έλάττωσιν τής ποιητικής πνοής. Απεναντίας, 
διά νά διατηρήση δλην της τήν ίσχύν αυτή, 
είς άλλην γλώσσαν καί δΓ άλλην εποχήν, έπρε- 
πεν άναγκαίως τό υλικόν νά ύποστή τήν κα
τεργασίαν ποΰ ύπέστη Ό  Μορεάς μετέφρασε 
διά Γάλλους Ά διάφορον καί ό Έλλην ποιη
τής, ό όποιος θά μετέφραζε τούς άρχαίους 
τραγικούς διά τούς συγχρόνους "Ελληνας, τήν 
αυτήν μέθοδον έπρεπε νάκολουθήση. Διά νά 
τονίσω αύτό καί μόνον, γράφω περί βιβλίου, 
τό όποιον επιτέλους δέν ανήκει είς τήν φιλο
λογίαν μας. Δυςπιστώ ανέκαθεν πρός τάς π ί
στας μεταφράσεις· άφότου είδα τήν ’Ιφιγένειαν, 
δυςπιστώ άκόμη περισσότερον.

Μένει άκόμη νά εΐπω δύο λέξεις περί τοΰ



στίχου τής Ιφιγένειας. Ή  γαλλική δέν είνε ή 
γλώσσα μου, καί τό αίσθημα,— τό μόνον τό 
όποιον εΐμπορεί νά κρίνη Ιδώ, — μοϋ λείπει. 
Είδα δμως είς ξένα κριτικά άρθρα νά εκθειά- 
ζωνται πολύ οί στίχοι τής τραγψδίας ώς άρ- 
μονικοί καί γλυκύτατοι. Τό πιστεύω.’ 'λλ’έκεΐνο, 
τό όποιον είμπορώ νά ΐδω μόνος μου, χω
ρίς νά είμαι Γάλλος, είνε ότι οί στίχοι αύτοι 
δέν ομοιάζουν μέ τούς στίχους τού Εύριπίδου. 
Δεν ομοιάζουν άκόμη ούτε μέ τούς στίχους 
τών γάλλων τραγικών, τούς όποιους είπαν ότι 
ειχεν ως πρότυπον Βεβαίως· συχνά θά συνάν
τηση κανείς μίαν άπλότητι καί συγχρόνως δύ- 
ναμιν ύφους έλληνικοϋ' κάπου θά ένθυμηθή 
κανείς μίαν έκφρασιν τού Ρακίνα ή τού Κορ- 
νηλίου. Άλλ’ αυτά εΐνε γνωρίσματα μάλλον 
εξωτερικά. Κατά βάθος, οί στίχοι αύτοί μοϋ 
φαίνονται στίχοι ποιητόϋ συγχρόνου καί νεωτερί- 
ζοντος πάντοτε, τον όποιον είς τίποτε δέν ύπε- 
δούλωσεν ή άναγκαστική μίμήσις τών Λρχαίων 
προτύπων. Καί όπως διετήρησε τήν ελευθερίαν 
τής δμοιοκαταληξίας, συζευγνύων παρά την 
συνήθειαν τών γάλλων τραγικών τούς στίχους 
του πηδηκτά, όπως μετουσίωσε τά χορικά τό
σον έλευθέρως είς ρσματα ύπενθυμίζοντα τάς 
ώραιοτέρας του Στροφάς, ούτως,—  άξιοση- 
μείωτον καί τούτο— είς τό σύνολον τής μορ
φής Ιφήρμοσε τό ίδικόν του ύφος, τήν ίδικήν 
του τεχνοτροπίαν. Καί είνε γνωστόν ότι ή τε
λευταία τεχνοτροπία τοΰ Μορεάς εΐχεν ήδη τον 
κλασικόν χαρακτήρα, τον όποιον ή στιχουργία 
τής ’Ιφιγένειας έδειξεν άπλώς έντονώτερον.
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1904.

Ό  συγγραφεύς τοΰ περί τοΰ Κρητικού πο
λιτισμού εγχειριδίου τούτου διατελών έφορος 
τών. άρχαιοτήτων Ιν Κρήτη, ηύτύχησε νά πα- 
ραστή μάρτυς πασών τών μεγάλων Αρχαιολο
γικών ανακαλύψεων, αϊτινες επηκολούθησαν τήν 
από τών Τούρκων άπελευθέρωσιν τής εαυτού 
πατρίδος, συνειργάσθη μετά τών εκτελεσάντων 
τάς άνασκαφάς εκείνος αλλοδαπών αρχαιολό
γων έν ταΐς πρός περίσωσιν τών ερειπίων καί 
περισυλλογήν τών κινητών αρχαιοτήτων εργα
σίαν; Ιξετέλεσε καί αύτός άξιολόγους άνασκα

φάς, περιηγήθη πρός συλλογήν άρχαιοτήτων 
άπασαν τήν νήσον έπισκεφθείς καί κατ’έπανάλη- 
ψιν πολλάκις τά σπουδαιότερα αύτής μέρη, άπέ- 
δειξε δέ προσέτι καί διεπιστημονικών διατρι
βών έν άρχαιολογικοΐς περιοδικοί; ότι εΐνε αλη
θώς κάτοχος τής άπαιτουμένης πρός μελέτην τών 
αρχαιοτήτων επιστημονικής προπαιδεύσεως.Συγ- 
γράψας τό περί ού νϋν πρόκειται έγχειρίδιον 
έσκόπει νά παράσχη είς τούς ομογενείς πρό
χειρον διδασκαλίαν περί τών πορισμάτων τών 
προσφάτων άρχαιολογικών άνασκαφών, δι’ ών 
άπεκαλύφθη ό λαμπρός πολιτισμός καί τό ΰπέ- 
ροχον μεγαλεΐον τών προϊστορικών κατοίκων 
τής Κρήτης. Τούτον λοιπόν τόν σκοπόν επι- 
διώκων δέν Ενδιατρίβει έν τοΐς καθ' έκαστα, 
ούδέ ζητεί νά παράσχη ιδίας συμβολάς είς τήν 
περί τών Κρητικών άρχαιοτήτων μελέτην, άλλ’ 
εκθέτει έν μεγάλη συντομίφ τά κυριώτατα καί 
τά γενικώτατα τών πορισμάτων τής αρχαιολο
γικής έρεύνης, άποβλέπων είς τήν διδασκαλίαν 
τών πολλών καί όχι τών εΐδικώτερον τάς προϊ
στορικά; αρχαιότητας μελετώντων. Τό έργον 
δέν είνε άπηλλαγμένον επουσιωδών τινων έλ- 
λείψεων, διότι, ώς φαίνεται, τό βραχυχρόνιον 
τού από τών άνακαλύψεων μέχρι τοϋδε δια
στήματος, αΐ πολλαί διοικητικοί έργασίαι τού 
συγγραφε’ως καί ή μακράν τών ’Αθηνών δια
μονή αύτοϋ, δέν έπέτρεψαν ίσως νά άναθεω- 
ρήση ούτος τό χειρόγραφον ούδέ νά διορθώση 
τά τυπογραφικά δοκίμια, ώστε δέν ήδυνήθη νά 
άποφύγη ικανά τυπογραφικά παροράματα καί 
άλλα τινά αβλεπτήματα.

Ταϋτα όμως έλάχιστα έπηρεάζουσι. τήν επι
τυχίαν τοΰ όλου έργου, ό δ’ Αναγνώστης πα- 
βλέπων τάς μικράς ταύτας καί λίαν εύδιορθώ 
τους άτελείας, δέν δύναται νά μή έπαινέση τάς 
πολλάς τοΰ βιβλίου συγγραψικάς άρετάς, ήτοι 
τήν ευστοχον έκλογήν τής ύλης, τήν γνώσιν τών 
πραγμάτων, τήν νηφαλιότητα τής κρίσεως, τήν 
σαφήνειαν τής φράσεως καί τήν αγαστήν με
τριοφροσύνην τού συγγραφέως. ”0  σκοπός 
τού έργου έπιτυγχάνεται κάλλιστα, θά ήτο δέ 
πράγματι ευτύχημα νά ύπήρχον πολλά τοιαΰτα 
περί τών Ελληνικών άρχαιοτήτων διδακτικά εγ
χειρίδια πρός χρήσιν τών μή εύκαιρούντων ή 
μή δυναμένων νά έπιδοθώσιν είς είδικάς άρ- 
χαιολογικάς μελετάς. Εκτός δμως τούτου, τό 
βιβλίον τού κ. Ξανθουδίδου θά είνε έπί ίκα- 
νόν χρόνον χρήσιμον καί δι’ αυτούς τούς έξ 
επαγγέλματος άρχαιολόγους. ώς ευσύνοπτος έκ· 
θεσις τών περί τοΰ Κρητικού πολιτισμού μελε
τών καί οδηγός πρός άνεύρεσιν τών έν δια

φόρους ■ περιοδικοίς διεσκορπισμένων εΐδικω- 
τέρων διατριβών. "Οθεν εύχόμεθα νά δημο- 
σιευθή ταχέως καί εις δευτέραν έκδοσιν μάλλον 
διωρθωμένην καί περιέχουσαν είκόνας τινάς καί 
σχεδιαγραφήματα προ«: εύκολωτέραν κατανόη- 
σιν τών γραφόμενων, ΐνα τό καί ήδη λίαν χρή
σιμον έγχειρίδιον τούτο καταστή έτι χρησιμω- 
τερον. "Αν ή εύχή αύτη πραγματοποιηθή, νο
μίζω ότι θά ήτο καλόν νά έγκαταλίπη ό λό
γιος συγγραφεύς τήν έν τή παρούση έκδόσει 
άπόπειραν τής μετονομασίας τών λεγομένων 
Μυκηναϊκών άρχαιοτήτων είς Κρηιικάς, διότι 
εν γένει μέν αί τοίαύται μετονομασίαι προξε* 
νοΰσι σύγχυσιν καί είνε άποφευκτέαι, έπί τού 
προκειμένου 5έ προσέτι τό όνομα Κρητικός 
ίσως δύναται νά χρησιμοποίησή καταλληλότε- 
ρον πρός δήλωσιν τών προμυκηναϊκών Εκείνων 
άρχαιοτήτων, άς χαρακτηρίζουσι τα Καμαραϊκά 
λεγάμενα αγγεία.

ΦΙΛΕΤΛΙΡΟΣ

Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Α Ι Ε Κ  Μ Ο Σ Χ Α Σ

Μ έ τον θάνατον τσϋ Τσέχοφ και τόν φιλο
λογικόν θάνατον τοΰ Μαξίμ Γόρκυ, ό ό 

ποιος άρκεΐται πλέον ν’ άναμασσα παλαιάς Ι
δέας μέ κάποιαν δόσιν φιλοσοφίας, τήν όποιαν 
αντλεί από φιλοσοφικά βιβλία γραμμένα διά 
τόν πολύν κόσμον, ό Λεωνίδας Άνδρέϊεφ άνα- 
γνωρίζεται ώς ό κορυφαίος είς την σύγχρονον 
ρωσσικήν φιλολογίαν, τίτλος τόν όποιον προ 
πολλοΰ εδικαιούτο νά κατέχη. Είνε Εν τούτοι; 
περίεργον ότι τόν τίτλον αίιτόν, τόν όποιον 
ιού άπονέμουν σήμερον όλη ή Ρωσσία καί οί 
εύρωπαΐοι κριτικοί, τόν κατέκτησε σιγά σιγά, 
καταβάλλων τόσους άντιπάλους. Καί νομίζω οτι 
ή Ιδία τύχη προμηνύεται καίδι’ ένα άλλον νέον 
συγγραφέα, τόν Φεοδόρ Σολογούμπ,— τού ό- 
ποίου διηγήματα θά δημοσιεύσουν τά «Πα- 
ναθήναια»— ,όλίγον γνωστόν σήμερον από 
τό πολύ κοινόν, τού οποίου όμως τό λαμ
πρόν μέλλον διαβλέπουν οϊ προσεκτικώτεροι 
καί οΐ νοημονέστεροι άναγνώσται καί κριτι
κοί. Ημείς, άποτελοΰντες μέρος τών ολίγων 
αύτών θαυμαστών τοΰ Σολογούμπ, νομίζόμεν 
ότι δέν άπατώμεθα είς τήν κρίσιν μας, καθό
σον μάλιστα, ότε πρό τεσσάρων ετών ένεφανί- 
σθη ό Λεωνίδας Άνδρέϊεφ είς τόν φιλολογι
κόν μας ορίζοντα, προείπαμεν τήν θέσιν τήν 
οποίαν ήτο προωρισμένος νά καταλάβη καί 
τήν όποιαν κατέχει σήμερον.

Άλλ’ δς έπανέλθωμεν είς τό θέμα μας. Πα-

Α ζα ιν ίδ α ς  Α νδρέϊεφ -

ρουσιάζοντες σήμερον είς τό Ελληνικόν κοινόν 
τόν ένδοξον συγγραφέα— γνωστόν άλλως τε 
είς τούς άναγνώστας τών «Παναθηναίων» [ιέ 
τό Γέλιο του καί τήν άφήγησιν τής ύποθέσεως 
τού Βασίλη Φιβείσκη — περιορ'ζόμεθα νά άνα- 
γράψωμεν μερικά γεγονότα τής ζωής του διά 
τής μεταφράσεως τής «ύτοβιογραφίας το\>. Διά 
νά καταδείξωμεν έν τούτοιςδλην τήν σημασίαν 
τοΰ έργου τού Άνδρέϊεφ, θά όμιλήσωμεν περί 
αύτοΰ καί εΐς ιό μέλλον είς μελέτην ιδιαιτέραν.

«Έγεννήθην τό 1871 είς τήν πόλιν Όριόλ, 
όπου καί έτελείωσα τάς γυμνασιακά; μου σπου- 
δάς. Εΐς τήν έβδόμην τάξιν, έπί ένα δλόκλη- 
ρον έτος ήμουν ό τελευταίος μαθητής καί είχα 
τούς χειροτέρους βαθμούς είς τήν διαγωγήν. 
Αί ώραιότεραι στιγμαί τής σχολικής μου ζωής 
— καί σήμερον ακόμη τάς ενθυμούμαι μέ εύ- 
χαρίστησιν — ήσαν τά διαλείμματα καί αί περι
πτώσεις, σπάνιαι δυστυχώς, «ατά τάς όποιας 
μέ άπέβαλλαν άπό τήν παράδοσιν. ΕΙς τούς 
μακρυνούς καί γυμνούς διαδρόμους ήκούετο ή 
σιωπή, ή ηχηρά σιωπή, ή οποία ένόμιζες ότι 
έπαιζε μέ τόν θόρυβον τών βημάτων. Είς τα 
πλάγιά, θύραι κλεισμέναι, καί πίσω άπ’ αύτάς 
αΐ παραδόσεις γεμάται άπό παιδιά- μία άκτίς
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τοΰ ήλιου εισήρχετο άπό κάποιαν σχισμάδα και 
επαιζε μέ τήν σκόνην ποΰ σηκώναμε Ιμεΐς τά 
παιδιά κατά τά μικρά διαλείμματα. "Ολα αυτά 
ήσαν τόσον ενδιαφέροντα, ένεΐχον τόσην ση
μασίαν. , ,

«"Οταν ήμουν άκόμη εις τό Γυμνάσιου, άπέ- 
θανε ό πατέρας μου. 'Ο  θάνατός του μέ· έρριψε 
είς τήν ένδειαν. Το πρώτον έτος, είς ΐήν Πε- 
τροΰπολιν, ¿πείνασα — δχι τόσον από πτωχείαν 
δσον από απειρίαν νεανικήν, ποΰ θά ήμπο- 
ροΰσα νά πωλήσω δτι είχα περιττόν από τά 
φορέματα μου. Έντρέπομαι δταν ενθυμούμαι 
δτι επί δυο ημέρας δέν έφαγα τίποτε, ενώ είχα 
δυο ή τρία πανταλόνια, δυο ¿πανωφόρια καί 
άλλα. (Τότε έγραψα τό πρώτον μου διήγημα, 
δπου ο ήρως μου ήτο ένας πεινασμένος σπου
δαστής. "Εκλαια δταν τό έγραφα, καί είς Ιπί- 
ιιετρον μου έπεστράφη τό χειρόγραφον άπό τήν 
εφημερίδα δπου τό έδωσα).

«Έτελείωσα τά νομικά είς τό Πανεπιστήμιον 
τής Μόσχας Έδώ έζησα άνετώτερα· οί συνά
δελφοί μου καί ή «’Επιτροπή» μ’ ¿βοήθησαν 
υλικώς- άλλ’ ώς πρός τήν ζωήν εν γένει, ήτο 
πολύ καλλίτερα ή Πετρουπολις, δπου οί φοι- 
τηταί ζοΰν κατά μικρούς ομίλους καί είνε εΰ- 
κολον νά εύρη κανείς ένα δμιλον σύμφωνον μέ 
τάς ιδέας του. Τό 1894 επεχείρησα ν ’αΰτοκτο- 
νήσω, άλλ’ άπέτυχα' αότό μου .¿γέννησε μίαν 
ασθένειαν τής καρδιάς, δχι σοβαρόν, ενοχλη
τικήν δμως έως σήμερον. Έ ν  τφ μεταξύ έπεχεί- 
ρησα μίαν ή δύο φοράς νά γράψω, αλλά μέ 
περισσοτέραν εύχαρίστησιν καί έπιτνχίαν κατε- 
γινόμουν είς τήν ζωγραφικήν, τήν οποίαν άγα- 
ποΰσα από τήν μικρόν μου ήλικίαν έκαμνα 
προσωπογραφίας επί παραγγελία μέ 3 έως 5 
ρούβλια. Τό 1897 επήρα τό δίπλωμά μου τής 
Νομικής καί ενεγράφην ώς δικηγόρος. Άνέ- 
λαβα νά δίδω εΐς τήν εφημερίδα «Κουριέρ», 
ή οποία ίδρύθη τότε, περιλήψεις τών πρακτικών 
τών δικαστηρίων. Μίαν μόνον ύπόθεσιν άνέ- 
λαβα καί τήν έχασα είς δλα τά δικαστήρια.

«Τό 1898, κατά πρόσκλησιν τού κ. I. Δ. Νο- 
βίκ, γραμματέως του «Κουριέρ». έγραψα τό 
πρώτον μου διήγημα, πασχαλινόν, καί έκτοτε 
άφιερώθην !ς ολοκλήρου είς τήν δημοσιογρα
φίαν. "Εγραφα περιλήψεις ιών δικυιστηρίων, 
χρονογραφήματα υπό διάφορα ψευδώνυμα, καί 
διηγήματα. Τώρα καταγίνομαι μόνον είς τήν 
φιλολογίαν καί σπανίως γράφω , μικρά άρθρα 
κοινωνικά. Είς τά πρώτα μου φιλολογικά βή
ματα μ’ ¿βοήθησε πολύ μέ τάς καλάς συμβου- 
λάς τόυ δ Μαξίμ Γόρκυ»,
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Νομίζω απαραίτητον νά προσθέσω δτι τό 
1901 δ Λεωνίδας ’Λνδρέϊεφ έξέδωκε τόν πρώ
τον του τόμον διηγημάτων. Τόν Δεκέμβριον 
άκόμη τού 1901, δταν ό γράφων τά γραμ- 
μάς αύτάς είχε τήν τιμήν καί τήν ευτυχίαν νά 
γνωρίοη τόν ρώσσον συγγραφέα, ήτο άγνω
στος σχεδόν. Μόνον δ μικρός δμιλος τών συν
εργατών τοϋ εκλείψαντος πλέον «Κουριέρ», οί 
όποιοι έγνωρίζαμεν καλά τόν Άνδρέίεφ καί 
τας σκέψεις του, ήμποροΰσε νά προείπη τό 
λαμπρόν μέλλον του Τήν 14 ’Ιανουάριου έδη· 
μοσιεύθη είς τόν «Κουριέρ» Ή  'Άβυαοος. 
Ή  επιτυχία ύπερέβη τάς προσδοκίας δλων. 
’Εντός δύο ημερών εξηντλήθη ή τακτική εκ- 
δοσις τοϋ φύλλου καί έγινε δευτέρα. "Ολος 
δ τύπος έγραψε περί τού διηγήματος. "Αλ
λοι ύβρίζοντες, άλλοι βλέποντες τήν άνατο- 
λήν νέου άστέρος είς τήν ρωσσικήν φιλολο
γίαν. Ό  Λεωνίδας ’Λνδρέϊεφ έγινε γνωστός. 
Τόν ’Ιούλιον τού ίδιου έτους έδημοσιευθη Ή  
Σκέψες. Νέα λάμψις ή οποία δέν έσβυσε μέχρι 
σήμερον. Μετά πέντε μήνας, τόν Δεκέμβριον, 
έγραψε δύο νέα έργα Ό  Ξένος καί ΕΙς την 
°Ομίχλην. "Επειτα επέρασε ενα έτος άγονον 
σχεδόν, καί τώρα, τόν παρελθόντα ’Απρίλιον, 
μάς έδωσε ένα αριστούργημα ‘Η  Ζωή τον Βα
σίλη Φιβεΐοκη, τού δποίου τήν ύπόθεσιν έδωσα 
είς προηγουμένην μου επιστολήν.

Έ ν τέλει σάς αναγγέλλω δτι αποδεχόμενος 
τήν πρόσκλησιν τού διεθυντοΰ τών «Παναθη- 

•ναίων >·, ό Λεωνίδας Άνδρέϊεφ ύπεσχέθη νά 
δώση διά τά u Παναθήναια» νέον άνέκδοτον 
διήγημά του, πρϊν δηλ. δημοσιευθή είς τήν 
ρωσσικήν.

MIX. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Τ Ε Χ Ν Η  Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Η

Φ Ι Λ Ο Λ  Ο Γ Ι Α

Ό  Μ ορεάς έν Α θ ή να ις .

ΑΙ Άθρναι έξεδήλωσαν μέ αληθινόν ενθουσιασμόν 
τήν έκτίμησιν και τόν θαυμασμόν των πρός τόν 

ποιητήν τής Ιφιγένειας. Ή  υποδοχή του είς τό Βασι
λικόν Θέατρον καί κατόπιν είς ιό Στάδιον ήτο μονα
δική, άξια τού ποιητού. Τό πλήθος έν συγκινήσει πα- 
ρηλαυνε προ του Μορεάς χαιρετίζον. Ό  Διάδο/ος Ιν- 
θουσιωδώς έχειροκρότει. Καί δ ανοιξιάτικος ουρανός 
τών "Αθηνών έστεφάνωνε τόν ποιητήν μέ τάς χρυσός 
άκτϊνας του.

‘Ο κόσμος τών γραμμάτων εδωκε είς τόν ξενιζό- 
μενον συμπατριώτην του τιμητικόν γεύμα τήν Τετάρ
την 3 Νοεμβρίου εις τό «Σπλέντιτ». Ή  κυρία Παρρέν,
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ή κυρία Θεώνη Παππα, ή Δίς Αδρά Δρακοπούλου 
παρεκάθησαν είς τό γεύμα.

Πρώτος ό κ. Παύλος Νιρβάνας ¿χαιρέτισε τόν 
ποιητήν μέ τήν έπομένην ποιητικωτάτην προσφώνησιν:

«"Από τά σφραγισμένα μαρμάρινα χείλη κανείς ήχος 
ή λόγος. Λευλοί. σιωπηλοί έπάνω είς τήν νοσταλγι- 
κήν γην οί, θεοί καί οί ανδρες. Βωβή «ή λαλέουσα 
πανά, άπέσβετο τό λάλον ύδωρ' είς αιώνας αιώνων. 
Και οταν ¿πέρασες άπό τά σιωπηλά μαρμάρινα Ήλύ- 
σια, ό έκλεκτός τών ’Ολυμπίων, έσάλευσαν μέσα είς 
τό λυκόφως τά σφραγισμένα χείλη. Καί κανείς άλλος 
δέν ήκουσεν ήχον ή λόγον Όμοια μέ τήν θαλασσίαν 
κόγχην, ποΰ δεσμεύει τάς αρμονίας τών βαθυτήτων 
ωκεανών, εκλεψεν ή ψυχή σου τό ώραΐον μακρινόν 
§σμα. Καί δταν ή θοή άκατος, πού σ' έδέχθη. άνεπέ- 
τασε τό μέγα λατινικόν ΐστίον πρός τήν βαρβαρικήν 
γην, αί άρχαϊαι αύραι έξύπνησαν έπί τ&ν κυμάτων.

»"Εσπρωξαν τήν πρύμναν σου μέ τάς θείας των 
χεΤρας ή Γαλάτεια καί ή Νημερτής, καί άναδύσασαι 
από τό άρχοάον κύμα έκρεμάσθησαν. μέ τά θείά των 
δάκτυλα, άπό τάς άλιβρόχους κώπας. διά νά σέ χαιρε
τίσουν, ή Γλαύκη καί ή Θάλεια καί ή Σαώ. Η πρώρά 
σου τότε ¿τάραξε τόν λευκόν άφρόν καί, θαμβωμένοι 
οί τραχείς ναΟται, είδον πάλιν τήν κόρην τού Ουρα
νού καί τής Ημέρας, οδηγούσαν τό σκάφος σου έπί 
τής ροδοχρόου κόγχης Διότι έφερες μαζή σου. πρός 
τήν μακρινήν παραλίαν τόν θειον αύλόν, δώρον τού 
’Απόλλωνος.

"Καί είς τήν ώραίαν βαρβαρικήν γην άπήχησε μία 
άγνωστος αρμονία καί αί έκπληκτοι δχθαι τού Ση
κουάνα είδον τήν αττικήν δάφνην καί τόν 'Ολυμπια
κόν κότινον, προσφέροντα τούς θαλλούς των διά τό 
μετωπόν σου. Ποιον κύμα σ' έφερε πάλιν, νοσταλγέ 
τών Ύμηττίων ρόδων, πρός τά σιωπηλά Ήλύσια; Ή  
επευφημία μας θέλει νά φθάση μέχρις αυτού είς τόν 
άβατον θαλάσσιον δρόμον. Διότι μας έφερε τόν 
άοιδόν, διά τόν οποίον έσάλευσαν μέσα είς τό λυκό
φως τά λευκά χείλη τών Θεών καί τών ’Ηρώων. Διότι 
μάς έφερε τόν θειον αύλόν, δώρον τού ' πόλλωνος, 
ό οποίος άνέστησε τάς μεγάλας φωτεινός αρμονίας είς 
τήν λευκήν κόγχην τού ’Λρδηττού. Διότι σ' έφερεν, 
άοιδέ όδηγούντα άλλην μίαν φοράν τό λευκόν κρίνον 
τών δυστήνων Ατρειδών, ν’ άποχαιρετίση τόν ήλιον 
ΰπό τόν θείον "Υμηττόν. Καλώς ήλθες είς τήν γην τών 
σιωπηλών Ήλυσίων Είς τό πέρασμά σου οί άσφό- 
δελοι άς γείνωσι ρόδα Διότι ό Ευριπίδης έφίλησε τό 
μέτωπόν σου παρά τόν Ίλισσόν καί παρά τάς δάφνας 
τού Κηφισού σού ώμίλησεν ό Σοφοκλής».

Ό  Μορεάς ήγέρθη άπό τήν θεσιν του καί ευχαρί
στησε τόν κ. Νιρβάναν σφίγγων θερμά τό χέρι του.

Ό  κ. Μπάμπης "Αννινος. διακοπτόμενος συχνά άπό 
τά γέλια τών συνδαιτυμόνων καί τά χειροκροτήματά 
των. προπίνων ύπέρ τού Μορεάς, είπε :

«Πρό μικρού ή γενεά τού 1*62 έτέλεσε μνημόσυνον. 
Μολονότι ένεκα αρχαιολογικών βλέψεων κάποιος φί
λος μου ήθέλησε ποτέ, γράφων. νά περιλάβη καί έμέ 
εΐς τήν γενεάν ταύτην, οφείλω νά δηλώσω έκ μετριο
φροσύνης δτι δέν άνήκω είς αύτήν. Έγώ άνήκω είς 
τήν φιλολογικήν έπιστράτευσιν τού 187?, παραστάτας 
μου δέ εΤχον τότε αρκετούς μεταξύ τών όποιων εύ- 
χαρίστως βλέπω συμπαρακαθήμενον είς τήν παρούσαν 
όμήγυριν μόνον τόν κ. Καμπούρογλουν.

«’Αλλά καί ό πρυτανεύων έν τή εορτή ταύτη καί ό 
πανηγυριζόμενος παρ’ ημών επιφανής συμπολίτης μας 
κ. ’Ιωάννης Παππαδιαμαντόπουλος τότε, καί νύν Ζάν 
Μορεάς. κατά τι νεώτερος, άλλά σθεναρώτερος καί 
μαχιμώτερος, είς τήν γενεάν έκείνην επίσης άνήκε καί 
μάλιστα είς τήν ιδιαιτέραν ημών φιλικήν όμάδα. Γεν- 
ναΐόν τι ομολογώ ότι δέν διέπραξεν ή γενεά περί τής 
όποιας όμιλώ. "Εχει δμως ύπέρ αύτής τό έλαφρυν-

τικόν ρτι ούδένα έδιωξε καί ούδένα έξεθρόνισεν
«’Απεναντίας αύτή έδιώχθη καί έξεθρονίσθη άπό 

τά τολμηρότερα καί άλκιμώτερα οτίφη, τά καταλα- 
βόντα μετέπειτα, δικαιώματι κατακτήσεως, τήν ηγε
μονίαν τής λογοτεχνίας. "Εχει έπίσης^καί τήν παρη- 
γορον καί ύπερήφιινον συναίσθησιν δτι αύτή εδωκε 
τήν πρώτην ώθησιν είς τόν νεαρόν καί ορμητικόν 
έταίρον. δν τήν έσπέραν ταύτην ξενίξομεν καί έστιώ- 
μεν καί δστις μετανάστης τών γραμμάτων ,^άποθέμενος 
τό έλαφρόν φορτίον τών Τρυγόνων καί τών Έχιδνών, 
άπολύσας τάς πρώτας είς τούς κυνηγους τού Σουνίου 
καί τάς δευτέρας μεταξύ τών λογίων όμοεθνών του. 
έτράπη πρός άναζήτησιν μάλλον αναπεπταμένων ορι
ζόντων, εύρυτέρου οταδίου καλλιτεχνικών συγκινήσεων 
καί πνευματικών άγώνων. Καταστήοας δέ έλαφρο- 
τέραν κατά τέσσαρας δλας σύλλαβός τήν ιδίαν επω
νυμίαν, έπεχείρησε πτήσιν εύθαρσή καί ηύτύχησε ν α- 
νέλθη μέχρι σχεδόν τών κορυφών τού γαλλικού Παρ
νασσού, ένθα διαιτώνται αί ολύμπιοι σκιαί τού Σενιε 
καί του Μυσσέ, τού Όΰγκώ καί τού Λαμαρτίνου

«Καί τό μέν τάλαντον τού φίλου μας ¿καρποφόρησε 
γενναίως καί περιάπτει τιμήν καί κλέος είς τήν γενέ
τειραν· ημών δέ τών ύπολειφθέντων τό τάλαντον ύπέ- 
στη δλας τάς άτυχίας τής έπικαταλλαγής του ελληνι
κού νομίσματος καί δλας τάς συνέπειας τής πτωχεύ- 
σεως.

«Δέν τόν φθονοΰμεν διά τούτο. Τόν μακαρίζομεν· 
τόν εύχαριστοϋμεν, διότι αυτός δ άρμόσας τόσον προσ- 
φυώς τήν αττικήν δάφνην πρός τήν γαλατικήν δρύν, 
διδάσκει ήμάς τούς ερίζοντας δι’ όλίγα δεμάτια αυ
τόχθονος δάφνης, πόσον εύρύ είνε τό κράτος τής τέ
χνης καί πόσον ϋπέρτερον τών ταπεινών έρίδων.

«Τόν εύγνωμονούμεν δέ προσέτι διότι κατορθοί να 
συνενώνη έν τή πρός αύτόν άγάπη καί εκτιμήσει τους 
παρ’ ήμίν διεστώτας τάς γνώμας. ώστε είς τήν τραπε -̂ 
ζαν ταύτην τής αδελφικής ευωχίας νά μη άποτολμά ή 
"Ερις νά ρίψη τό μήλον της, μο,λονότι, είρήσθω άνα- 
μεταξύ μας καί &ν τό Ιρριπτε, δέν γνωρίζω ποιος 
έξ ήμών θά ήτο ό καλός, δστις θά έτόλμα νά τό λάβρ. 
Καί πρέπει πρός τούτοις νά εϊμεθα υπόχρεοι πρός 
αύτόν διότι διά τής παρουσίας ,του γίνεται πρόξενος 
είς τούς "Ελληνας λογίους νά έρχονται είς συνάφειαν 
δχι μόνον μέ τά εντρυφήματα τής προηγμένης εσπε
ρίας τέχνης, άλλά καί μέ τήν μαγειρικήν τού εστια
τορίου «Σπλέντιτ».

Καί τώρα, κύριοι, έξαιτούμενος συγγνώμην διά 
τήν τόσην φλυαρίαν, παρακαλώ νά μού επιτρέψετε 
όπως προπίω ύπέρ τών παρακαθημένων ενταύθα άντι- 
προσώπων τής γενεάς ήν προανέφερα, μεταξύ τών 
όποιων αύτοδικαίως περιλαμβάνεται, κατά τάξιν ηλι
κίας μόνον, καί ό διαπρεπής φίλος μας Ζαν Μορεάς».

Ό  κ. Μ. Μαλακάσης άπήγγειλε κατόπιν τούς επο
μένους στίχους του :

Στα χείλη πού τά φίλησαν οί Μούσες,
Ώ  μάγε, φέρε τώρα τό ποτήρι.

Τα θούρια πον μακρό&τ μάς μηνονσες,

M i  τή φωνή τά οάίπισες τού Άτρεί3η-

Σ 'ο  Στάδιο νέο νικητή σ’ έφερε ή Μ οίρα ,
Κ α ί ο έφερε Όλνμπιονίκη.
Κ α ί των.αρχαίων ανοίχτηκε ναών ή  &νρα,

Σ τή ν  πρωτινήν ά&άνατη άμφιλνκη.

Δόξα οε οέτα, & αιώνιε Ευριπίδη,
Π ον  χτες με τήν Άργίτιοοα γλνκομιλονοες,
Τώρα ατά χείλη φέρε τό ποτήρι,
Σ τα  χείλη, πον τά φίληοαν οί .Μούσες.
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Μετά τόν κ. Μαλακάσην έπηκολούθησαν διάφο
ροι προπόσεις πεζαΐ καί έμμετροι.

Ό  Μορεάς άπαντών, είπε συγκινημένος :
« Σάς ευχαριστώ, Κύριοι, διά τήν τιμήν πού μοδ 

κάνετε, σάς εύχαριστώ πολύ Τά όλίγα έλληνικά μου 
θά σάς φανούν παράξενα όπως τά Ικανέ ή Μοίρα 
κα'ι η πολυχρόνιος απουσία μου άπό τήν'Ελλάδα. Νά 
ήσθε ομιος βέβαιοι δτι ή καρδιά μου elve γεμάτη 
άπό ευγνωμοσύνην και ότι αύτήν τήν εσπέραν δέν θά 
τήν λησμονήσω ποτέ. Προπίνω είς υγείαν όλων σας».

Ή  εορτή έξηκολούθησε ζωηρά είς δύο αίθούσας 
τοδ ξενοδοχείου, δπου άπηγγέλθησαν διάφορα ποιή
ματα πρός τιμήν τοΰ ποιητοΰ.

Τό Σάββατον 6 Νοεμβρίου, Ιγινε ή υποδοχή τοΰ 
Μορεάς είς. τά «Παναθήναια». Τό γεύμα τό δοθέν 
πρός τιμήν τοΰ έξοχου συνεργάτου μας ύπό τοΰ διευ- 
θυντού, έπηκολούθησε φιλολογική έσπερίς. Ποιηταί, 
λόγιοι καλλιτέχναι. κυρίαι, άπετέλεσαν περί τόν Μο
ρεάς κύκλον θαυμαστών. Ό  ποιητής τών «Στροφών» 
μέ τό χαμόγελο στά χείλη χαιρετούσε τόν γυναικείον 
κόσμον καί έπανέβλεπε τους γνωστού; του λογίους. 
ΑΙ αίθουσαι τών » Παναθηναίων. άπετέλουν κέντρον 
ομορφιάς καί τέχνης. "Οταν προσήλθον δλοι oi προσ
κεκλημένοι, ό διευθυντής τών «Παναθηναίων» κ Κ. 
Μιχαηλίδης προσεφώνησε τόν Μορεάς μέ τά όλίγα 
αύτά λόγια :

» Νοσταλγός, έρχεσαι άπό τά ξένα στους βωμούς τών 
θεών, ποί πρώτοι σοΟ χάρισαν τή θεϊκή τους άγάπη.

« Άπό τή λάμψι τής τέχνης σου παίρνω μιάν ακτίνα 
νά σέ χαιρετίσω, & ποιητή.

«Πέρα Ικεΐ. τό ωραίο βουνό έρωτεύθηκε τό τρα
γούδι σου, όποδ, καλλίτερα άπό τήν άν&ρώπινη φωνή 
μιλεί ή χάρις τών γραμμών τον χ επάνω ατά πλευρά 
τον ακορπή τή λαμπρότερη ανατολή ή ήμερα ποδ οβννει.

«Κύτταξε τήν υπερήφανη κόρη του Άργους, πού 
προσκαλεί τόν χορόν τών γυναικών νά τονίση τραγούδι 
μεγαλόκαρδο στή θεά, καί στεφανώνει τό παρθενικό 
της μέτωπο, έτοιμη νά δεχθή τόν θάνατο. Τά λόγια 
της θέλγουν τήν Ακοή καί συγκινοίν τής ψυχές.

_ « Στή λύρα σου. ώ ποιητή, ποια θεϊκή χάρη Ιδωκε 
τή μαγεμένη της φωνή ; Ποιά πνοή άπόκοσμη άγγισε 
τής χορδές της » ;

Κατόπιν ή κυρία Θεώνη Παππά, απήγγειλε άπό 
τάς «Στροφάς» τό Ακόλουθον ποίημα:

Ο toi, qui su r  mes jours de tristesse et d ’épreuve 
Seule reluis encor,

Comme un  ciel étoilé qui d a m  la  n u it d ’u n  fleuve 
Brise ses flèches d ’or,

A im able Poésie, enveloppe m on âme 
D ’un  subtil élément :

Que je  devienne l’eau, la  tempête et la  flamme, 
L a  feuille et le sarm ent ;

Que, sang m ’inquiéter de ce qu i trouble l’homme, 
Je  croisse verdoyant,

Tel u n  chêne divin, et que je  m e consomme 
Comme le feu b rillan t !

Μετά τήν κυρίαν Παππά ό κ. Λάμπρος Πορφύρας 
Απήγγειλε τρία ποιήματά του. Ιδού εν έξ αυτών :

Ό  αποοταμένος " Ερωτας στη λεύκα είχε οκαλώση, 
Κρυμμένοι στ’ άνοιξιάitxa τά φύλλα, τ’ ασημένια"
Μ α  δίχως άλλο τά μιχρά πουλιά τόν είχαν νοιώαη,
Κ ’ είχαν τραγούδια ετοι γλυκά χαΐ τόσο κρουσταλλένια.

Κ '  ίνα  πουλάκι άπ' τήν πολλήν άγάπη τον έτρελλά&η, 
Κ α ί στήν ψηλότερη κορφή, στοδ κλωναριού τήν δκρηα, 
Ζνγιάζοννταν κελαδιστά χ ’ έπεφτε, ό),' όπου εστάύλη 
Έ χ ε ι που μόλις οτέχονται κα'ι της δροσιά? τά δάκρυα.

Τήν εσπερίδα τών »Παναθηναίων» έτίμησε καί δ 
ποιητής τοΰ 'Ρωμηοΰ». "Ολοι έπερίμεναν ν’ άκούσουν 
κάτι άπό τα χείλη του. Ό  Σουρής, όμιλητικώτατος 
μέ τόν Μορεάς έως εκείνην τήν στιγμήν, έσιώπησε 
έξαφνα, έκαμε δυό βήματα πρός τά όπίσω καί απήγ
γειλε μέ ζωηράν φωνήν -,

Έ ξ  ήμ&ν, τής έγχωρίον τών λογιών μας χορείας, 
Αέξου λόγων δωρεάς,

Κ '  εν ιφ  μέσψ τής έμμετρον πλήν άμετρου μας μωρίας, 
ΛΤαλώί ήλ&ες, Μορεάς.

Ό  κ. Α. Μάτεσις κλείων τήν εσπερίδα, έφερε πρό· 
ποσιν υπέρ τοδ ξενιζόμενου ποιητοΰ

Ή  Σύνταξις τών « Ιΐαναθηναίων» έπίτή φιλολογική 
αυτή εορτή προσέφερε Αναμνηστικόν δώρον είς τόν 
Μορεάς, πλάκα άργυράν, τήν όποιαν έσχεδίασε ό ζω
γράφος καί συνεργάτης μας κ.Κ. Παρθένης. ’Αριστερά 
ένα κλωνάρι δάφνης και δεξιά ή άφιέρωσις : Είς τόν 
JEAN MORÉAS, Ινθύμιον τής τιμητικής Ισπερίδος 
τών ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ’Αθήναι 6 Νοεμβρίου 1004.

ΜΕΤΑ3Υ τών Αμερικανών διηγηματογράφων τής 
. Ούραγουαίης, φαίνεται ότι ό Όράτιος Κουϊ- 

ρόγα, νέος άκόμη, καταλαμβάνει μίαν τών πρώτων 
θέσεων μέ τό τελευταίως έκδοθέν βιβλίον του Τό έγ
κλημα τον άλλου, El Crimen del Otro. Ό  κριτικός 
Ινύγένιος Διάζ Ρομέρο, Υράφων περί τού βιβλίου τού
του, λέγει δτι πολλαί σελίδες του έγέννησαν τό ίδιον 
συναίσθημα τό όποιον καί ή Παράδοξα is Ίοτορΐαις τοδ 
Πόε. Έάν ύπάρχη όμοιότης μέ τόν έν λόγφ συγ
γραφέα τούτο δέν ελαττώνει τήν αξίαν τοΰ Κουϊρόγα, 
ό όποιος προσθέτει Ινα νέον τόνον μέ τήν προωπικό- 
τητά του είς τό διήγημα.

Τό κύριον γνώρισμα τοδ Κουϊρόγα είναι ή συγκί- 
νησις τήν όποιαν όμως συγκροτεί καί έτσι κατορθώνει 
μέ τήν τέχνην του καί όχι με λέξεις μόνον, νά μετα- 
δώση τήν συγκίνησίν του καί είς τόν Αναγνώστην.

Ηδευτέρα σειρά τών 'Ερω τικώ ν Μυ&ογράφων τής 
'Ιταλίας, (περί τής πρώτης σειράς έγραψε δ κ. 

Παύλος Νιρβάνας είς τό τεύχος τών «Παναθηναίων» 
Σ)βρίου 1903 ), έκδοθεϊσα τελευταίως, περιέχει μέ- 
ρος μόνον τού έργου έκαστου μυθογράφου, όπως άνα- 
φέρεται είς τάς προτασσομένας βιβλιογραφικός ση
μειώσεις. Μία άπό τάς έρωτικάς αύτάς Ιστορίας Φο
βερή Τιμωρία τού Άντόνιο Φραντζέσκο Δόνι σταματά 
μέ φρίκην τόν αναγνώστην. Ή  ιστορία έχει θέμα τήν 
έκδίκησιν ενός «πατωμένου συζύγου. Ο σύζυγος στραγ
γαλίζει κρυφά τόν έραστήν, ό οποίος ήτο φίλος του? 
τόν βαλσαμώνει καί τόν τοποθετεί ντυμένον είς το 
κρεβάτιτής συζύγου του. "Επειτα παίρνει τήν γυναίκα 
του άπό τό χέρι καί τήν πηγαίνει είς τό δωμάτιον 
δπου τήν εγκαταλείπει καί κτίζει τήν θύραν τού δω
ματίου. Ή  ταλαίπωρος Ιζησε έτσι επτά χρόνια τυραν- 
νισμένα, καί άπέθανε άπό τήν λύπην της καί άπό τήν 
δυσωδίαν τού πτώματος τού έραστοδ της.

ΕΝΑΣ ίρλανδός ποιητής ó W. Β. Yeats Ιξέδωκε 
είς τομίδιον δύο διηγήματα The Tables of the 

Law and the Adoration of the Magi. Τά δύο αύτά 
διηγήματα είχαν τυπωθή πρό τινων Ιτών είς έλάχι- 
στσν αριθμόν αντιτύπων καί δέν έκυκλοφόρησαν είς
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τά βιβλιοπωλεία. Έκδίδων αύτά δ συγγροφεϋς γρά
φει είς μίαν σημείωσίν του: «Δέν πιστεύω νά τά έτύ- 
πωνα καί πάλιν, αν δέν συναντούσα πρό ημερών είς 
τήν Ιρλανδίαν ενα νέον, δ όποιος πολύ τά άγαπρ. 
καί δέν άγαπφ τίποτε άλλο απ’ δ,τι έγραψα». Ό  Γήτς 
είνε έν τούτοις γνωστός άπό τό παράδοξον καί τρα
γικόν διήγημά του Rosa Alchemica καί άπό τό 
θαυμάσιΟν βιβλίον του The Secret Rose τό οποίον 
περιέχει επίσης ώραιοτάτας Αφηγήσεις.

ΕΙΣ  ενα βιβλίον του ό H enry Wallace μελετά τόν 
ποιητήν Ούόλτ Ούΐτμαν μέ απλότητα καί προσ

παθεί νά δώση τήν εικόνα τοΰ ποιητοΰ καί τής ψυ
χής του· Πρός τούτο τήν μελέτην του συνοδεύει μέ 
πλείστα Αποσπάσματα έργων του, τά όποια Αποκαλύ
πτουν, μόνα αύτά, τόν άνθρωπον Έ ω ς τώρα έχουν 
πολλά γραφή περί τοδ ποιητοΰ Αλλά τό βιβλίον τοΰ 
Ένρυ Ούόλας θεωρείται δτι δίδει τήν τελειοτέραν 
εικόνα τού ανθρώπου καί τού καλλιτέχνου Τής με
λέτης προηγούνται μικρά σκιαγραφία καί βιογραφικαί 
σημειώσεις.

Ο τελευταίος τόμος ποιημάτων τού Σουϊμπέρν απο
καλύπτει τόν άγγλον ποιητήν μέ φαντασίαν καί 

καρδίαν θερμήν, νεανικήν άκόμη. Ό  ίδιος λυρισμός 
μέ τόν όποιον τραγουδούσε τήν ζωήν πρό πενήντα 
ετών. Τά Ιδια γεγονότα, τά Ιδια θέματα, τά Ιδια αι
σθήματα προκαλοΰν |ΐέσα του τάς ίδιας συγκινήσεις 
όπως άλλοτε. Ή  άναγνωσις τών ποιημάτων αύτών 
παρασύρει Ό  κριτικός ό όποιος γράφει αύτά περί 
τού Σουϊμπέρν λέγει δτι δστις θά ήκουε τό δνομα 
τοΰ ποιητοΰ πρώτην φοράν, θά ένόμιζε δτι τώρα εισ
έρχεται είς τήν ζωήν. Τόσον ζωηρά είναι ή έμπνευ- 
σις καί φωτεινή.

Ο φίλος καί συνεργάτης μας κ Μιχαήλ Λυκιαρ 
δόπουλος έν Μόσχα, μάς άπηύθυνε τήν Ιπομέ- 

νην έπιστολήν, τήν οποίαν συνιστώμεν είς τούς "Ελ
ληνας συγγραφείς :

Φίλε κ  Μιχαηλίδη,

Ή  νεοελληνική φιλολογία ήτο σχεδόν άγνωστος είς 
τήν Ρωσσίαν. Πρό ένός έτους τό ρωσσικόν περιοδικόν 
"Ζυγός ■ μοΰ ανέθεσε νά γνωρίσω είς τούς άναγνώστας 
του τήν φιλολογικήν ζωήν τής νεωτέρας 'Ελλάδος καί 
νά τούς κρατώ ένημέρους τών έκδιδομένων έργων 
Διά τών αγαπητών «ΠαναάηναΤων ■ παρακαλώ τούς 
Έλληνας ποιητάς καί συγγραφείς νά μέ βοηθήσουν 
είς τήν έκπλήρωσιν τής έντολής μου ταύτης άπο- 
στέλλοντες είς τήν κατωτέρω διεύθυνσίν μου Ιν αντί
τυπου τών έκδιδομένων έργων των ή καί προηγουμέ
νων (190?—1904). Ή  διεύθυνσίς μου :

Revue «La Balance»
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"Ολα τά άποστελλόμενα βιβλία θ’ άναγράφωνται είς 
τό βιβλιογραφικόν δελτίον τοΰ έν λόγφ περιοδικού, 
θά γίνεται δέ ιδιαιτέρα μνεία κριτικοβιβλιογραφική 
διά τά έργα τά ένέχοντα Ιδιαιτέραν σημασίαν.

Μέ πολλήν τιμήν 
Μιχαήλ Ανκιαρδο’πονλος

Λ Α Ο Γ Ρ Α  Φ Ι Α

ΑΠΟ τό τελευταίως έκδοθέν υπό τής Βιβλιοθήκης 
Μαρασλή Ιργον τού κ. Ν. Γ. Πολίτη Μελέται 

περί τοϋ βίου κα ί τής γλώσσης του ¿λληνικοϋ λαού, άνα- 
δημοοιεύομεν τάς έπομένας παραδόσεις: '

Τ δ  Σ χ έ δ ιο  τ ή ς  Ά γ ιά ς  Σ ό φ ιά ς  
(Βιζύη Θρήκης)

Ό ταν δ βασιλές ’ς τήν Πόλη Αποφάσισε νά χτίοη 
τήν Άγιά Σόφιά, κανείς τεχνίτης δέν μπόρεσε νά τού 
παρουσιάση σχέδιο πού νά τοδ άρέση Καί δταν μιά 
φορά πήγε νά λειτουργηθή ό βασιλές καί άπόλυκε ή 
έκκλησία, κεί πού έπαιρνε τάντίδερο άπό τοΰ Πα· 
τριάρχη τό χέρι, Ιπεσε τάντίδερο χάμω. Σκύβει νά 
τό πάρη, δέν τό βρίσκει "Οταν άξαφνα βλέπει μιά 
μέλισσα μέ τάντίδερο ’ς τό στόμα νά πετ£ άπ’ τό πα
ράθυρο Βγάνει διαταγή, οποίος έχει μελίσσια νά τά 
τρύγηση, γιά νά βρεθή τάντίδερο Καί άλλος κανείς δέν 
τό βρε, παρ’ ή ό Πρωτομάστορας πού ’ς ένα κυψέλι 
είδε αντί γιά κερήθρα μιά πανώρια έκκλησιά πελεκητή 
καί ’ς τήν άγια τράπεζά της τό Αντίδερο Τήν είχε 
φτειασμένη ή μέλισσα μέ τή χάρη τού αντίδερου τής 
προσφοράς. Αύτή τήν έκκλησία Ιπαρουσίασε ό πρω
τομάστορας ’ς τό βασιλέ, καί ίδια μ’ αύτή έκαμαν τήν 
Ά γιά Σόφιά.

Οι χ ο λά νν α ις  το ν  ’Ο λ υ μ π ίο υ
(’Αθήναι)

Ό  βόΐβοδας τής ’Αθήνας έρρηξε μιά κολόννα άπό 
τοίς τέσσερες πού ήσαν χωριστά άπό τοίς άλλαις, γιά 
νά πάρη τά μάρμαρα νά τά βάλη ’ς τό τζαμί κοντά 
’ς τήν άγορά, πού τό χτίζε τότες. Τρείς φοραις έβαλαν 
τό φουρνέλλο νά τήν γκρεμίσουν καί δέν μπόρεσαν, 
καί ’ς τό τέταρτο φουρνέλλο έπεσε. ΟΙ άλλαις τρείς 
κολόνναις, πού ήσαν κοντά της, εκλαιγαν κάθε νύχτα 
τήν άδερφή τους. Καί ό κόσμος δέν μποροΰσε νά ήσυ- 
χάσχι τή νύχτα άπό τά φοβερά κλάματα, δσο πού ό 
βόΐβοδας, πού έγινε ύστερα πασάς τού Ζητσυνιού, 
εφαρμακώθη καί πέθανε. Καί τότες έπαψαν τά κλά
ματα.

Ό  σ τΰ λ ο ς  τ ή ς  γ ή ς  
(Ζαγόριον ’Ηπείρου)

Τή Υής τή βαστάει Ινας στρίορας σιδηρένιος. Γύρα 
γύρα είναι τά δαιμόνια πού τόν τρών ολο τό χρόνο 
καί τόν κάνουν ώς τά Χριστούγεννα Ινα κλιτοί. I ότε 
λέν: «Ά ς πέσωμε νά κοιμηθούμε λίγο, γιά νά ξαπο
στάσουμε». Κ' έτσι πάλι τό κλιτοί αύτό γίνεται σάν 
καί πρώτα στύλος σιδηρένιος Έ τσι παιδεύονται τά 
δαιμόνια κάθε χρόνο.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

ΜΕΤΑ τήν πρώτην τής 'Ιφιγένειας τού Μορεάς εις 
τό «Βασιλικόν Θέατρον», περί τής όποιας έγρά- 

ψαμεν είς τό τελευταίον τεΰχος, ό Σιλβαίν έδωκε καί 
οευτέραν είς τό αθηναϊκόν Στάδιον. Δυστυχώς δέν 
παρευρέθημεν είς αύτήν άλλ’ ήκούσαμεν Απ’ όλους, 
καί άπό τούς πλέον μεμψίμοιρους, καί έγράφη γενι
κώς δτι ή παράστασις τού Σταδίου ήτο πλήρης έπι- 
τυχία, αληθινή μεταμόρφωσις τού γάλλου ηθοποιού. 
Βεβαίως είς τάς γενικάς γραμμός ενας καλλιτέχνης, 
όποιος ό Ιταΐρος τής Γαλλικής Κωμφδίας, ύδυνήθη 
Αμέσως νά άντιληφθή καί νά διορθώση τάς Ιλλείψεις
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τής εσπέρας τού Βασιλικού θεάτρου".· ’Απομένουν 
αί λεπτομέρειαι, έκείναι αί όποϊοι δέν προσπίπτουν 
αμέσως είς τά μάτια τών οποίων όμως ή μελέτη έκ 
μέρους τού κ. Σιλβαίν κα! τού θιάσου του, θά άνή- 
γαγε είς τήν αληθινήν περιωπήν τη; τήν παράστασιν 
τού αρχαίου δράματος Ίσιος επί · τού θέματος'αύτοΰ 
γράψη συνεργάτης μας είδικήν μελέτην είς^τά Πανά- 
θήναια , δπως προ δλίγων ήμερων μάς έλεγε - Βΐνε 
ζήτημα όχι κοινόν ή παράστασι; τών αρχαίων δρα
μάτων. Καί καλλιτέχναι όπως ό κ. Σιλβαίν, μέ τόν^έν 
θουσιασμόν μάλιστα τόν όποιον έχουν πρός τήν αρ
χαιότητα θά προσπιιθήσουν βέβαια νά παρουσιάσουν 
τόν ελληνικόν κόσμον μέ δλον τό άρχαίον του κάλλος.

Η ωραιότερα ή μοναδική στιγμή τήςμαραστάσεως 
τού Σταδίου ήτον δ θρίαμβος τού Μορεάς Ή  σεμνή 
θεά, ή όποια περιέβαλλε την ’Ιφιγένειαν τον μ* τό λαμ
πρότεροι· φώς τής Αττικής, ήκουσε υπερήφανος άπό 
χιλιάδας φωνάς άνευφημούμενον τόν αγαπητόν γόνον 
τών ‘Αθηνών.

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η

ΤΟ βιβλίον τού Άρμάνδου Γκωτιέ Ή  &ρέψις καί ή 
διαίτησις τον ύγειονς και τον ασθενούς όν&ρώπον, 

προκάλεϊ τήν γενικήν προσοχήν τοίήίατρικοΰ κόσμου.
Ο συγγραφεύς διαιρεί τό βιβλίον του είς τρία μέρη· 

Τ6 πρώτον μέρος πραγματεύεται τάς γενικάς αρχάς 
τής θρέψεως παρά τφ ύγειεί άνθρώπφ τό δεύτερον, 
τήν φύσιν καί τάς ίδιότητας τών διαφόρων τροφών 
τό τρίτον, τήν ιίοικ λίαν τής διαιτήσεως άναλόγως της 
Ιδιοσυγκρασίας, τής φυλής, τού κλίματος, τής ηλικίας 
τού ΰγειοΟς καί του Ασθενούς ανθρώπου.

Τό βιβλίον τού Γκωτιέ θεωρείται έν άπό τά τελειό
τερα καί μάλλον ενδιαφέροντα είς τήν επιστήμην τής 
θρέψεως.

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

Ο κ. Περνό γράφων είς τόν κ Νίκον Βέην 
περί τής βιβλιοκρισίας του τής δημρσιευθεί- 

σης είς τά «Παναθήναιαο — 15 Λΰγούστού 1904 — 
διά τάς Δημώδεις Χιακάς Μελφδίας, λέγει περί τού 
τρόπου τής παρασημαντικής τών δημοτικών μας τρα
γουδούν ότι τά εύρωπαϊκά φθογγόσημα νότες δέν ται
ριάζουν μέ τήν έλληνικήν μουσικήν «άλλο νά τ’ ά- 
κούσης στό πιάνο ή τό βιολί κΓ άλλο νά σοΰ τά λέη 
ή φωνή ή ό φωνογράφος Τό σύστημα πού μεταχει
ρίζονται οί μουσικοί μας είνε ατελέστατο ..»  'Υπο
δεικνύει δε έπιστημονικώτερον σύστημα, νά μετρφ κ ι
νείς μέ τά εργαλεία πόσαι. δονήσεις γίνυντοι είς κάθε 
θευτερόλεπτον ή καί μισό δευτερόλεπτον, κ’ έτσι νά 
άποτυπώνη με τήν μεγαλειτέραν ακρίβειαν οίονδήποτε 
σκοπόν μέ αριθμούς. Χρειάζεται όμοις μεγάλη υπο
μονή είς όσους θά δημοσιεύσουν δημοτικά τραγούδια, 
συμβουλεύει ό κ Περνό ή τό σύστημα αυτό ή διπλόν 
τονισμόν κατά τό έκκλησιαστικόν καί κατά τό ευ
ρωπαϊκόν σύστημα.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α

ΤΟ έν τφ Κρεμλίνφ τής Μόσχας Συνοδικόν (άλ
λοτε Ιΐατριαρχικόν) Σκευοφυλάκιον περιέχεί^Αι- 

κόν πλούσιον καί ένδιαφέρον διά τήν μελέτην τών 
πρώτων βημάτων τής ρωσσικής τέχνης, διά τήν παρα- 
κολούθησιν προπάντων τής έξελίξεως αΰτής, εν τη ει
κονογραφία άπό τού Βυζαντίου είς χαρακτήρα τοπι
κόν, έθνικόν. Τόν πλούτον αύτόν μάς παρουσιάζει τό 
βιβλίον τού αρχιμανδρίτου ’Ιακώβου Δημοπούλου Βα-

Μ

τοπεδινοΰ, αντιπροσώπου τού Οικουμενικού Πατριάρ· 
χου έν Μόσχφ. Πλουσίως εικονογραφημένος πλήρες 
πολλού ιστορικού ενδιαφέροντος, μέ ύφος αύστηρώς 
επιστημονικόν, περιέχον δέ έν τέλει ιστορικήν μελέ
την περί τής πόλεως τής Μόσχας, · Τό έν Μόσχα 
Σννοδιχον Σχενοφνλάκιονα κα ώς καί τά άλλα έργα 
του ίδιου συγγραφέως Ό  μοναχικός βίος εν οχέοει 
πρός ζην Κοινωνίαν, Μ έν Μόσχα Σννοδική Βιβλ.ιο· 
δηκη τών ελληνικών χειρογράφων, Οί Ρασχόλνικοι έν
Ρωσοίμ καί λοιπά, είνε πολύτιμοι συμβολαί είς τήτ 
θεολογικοϊστορικήν φιλολογίαν μας.

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Μ Α  Τ Α  

Εφημερίδες :

Ό  κ Κ Έσσλιν, τού όποιου είνε γνωστός ό άγνός 
πατριωτισμός, έγραψε εις τήν «Ά κρόπολινο τής 3θ 
’Οκτωβρίου αρθρον διερμήνευαν τόν πόνον όλου τού 
έθνους Ό  κ. Έσσλιν λέγει:

• Τό ύπέρ τού “Οθωνος μνημόσυνον, είτε έσκόπουν 
είτε δέν έσκόπουν τούτο οί διενεργήσαντες, ενέχει τήν 
έννοιαν διαμαρτυρίας διά τήν ηθικήν ιδίως κατάπτω- 
σιν, ήτις έπήλθεν άπό τής μεταβολής τής δυναστείας 
καί διά τά οίκτρά αΰτής άποτελέσματα

«Έάν ή πρώτη Βασιλεία δέν ήδυνήθη >·ά πραγμα- 
τώση τούς πόθους καί τά ίδεόιδη τού Έθνους τά 
ένεκολπώθη έν τούτοις καί τά έκαλλιέργει. πάσα δέ 
πρός τήν πατρίδα έκδούλευσις έλογίζετο έκδούλευσις 
πρός τόν Θρόνον.

»’Εάν ή πρός τό κηδεμονεύειν τάσις συνεκρούετο 
πρός τάς περί ελευθερίας γνώμας τής τότε νεολαίας, ή 
ασφάλεια όμως τού πολίτου καί ή τιμή ήσαν πάντοτε 
δπό τήν προστασίαν τού ήγεμόνος Μέ άγρυπνον 
βλέμμα παρηκολούθει τήν δικαιοσύνην καί άπήτει νά 
λειτουργή ανεπηρέαστος καί νά ήναι ίση πρός πάντας.

ΈπιΌθωνοςδέν είχομεν έτι ενώσει είς τάς κτήσεις 
ημών τήν Επτάνησον καί τήν Θεσσαλίαν· άλλά ξένος 
κατακτητής δέν είχε πατήσει έπί Ελληνικού εδάφους, 
ούτε είχον τεθή υπό ξένον έλεγχον τά οικονομικά τής 
χώρας, έλεγχον, οοτις, κα& δν τρόπον πολιτεύονται αί 
κνίερνήαεις τού Βαοιλέως Γεώργιον δέν &ά βραδινή νά 
έπεχταάβ έπι της διοικήσεως καί τής Δικαιοσύνης

«Ό  Ελληνικός λαός μικρόν κατά μικρόν έδηλητη- 
ριάσθη καί ό οργανισμό; αύτού έξωκειώθη πρός τό 
μίασμα. Ζή έντός άτμοσφαίρας πεπληρωμένης ψεύ
δους καί αγυρτείας 'Υπό τά δμματα τού λαού μας, 
τή συγκαταθέσει τού βασιλέως, αίσχίστη τών συνειδή
σεων έξαγορά άναδεικνύει καί στηρίζει τάς κυβερνή
σεις Φαυλοκρατεΐται ή χώρα ΔΤ άναξίων ύπολήψεως 
τυφλών κομματικών οργάνων μεροληπτικώς διοικεϊται 
ό τόπος. Καταδιώκονται χρηστοί Εισαγγελείς καί εκ
βιάζονται είς παραΐτησιν τίμιοι δικασταί. Μεταλλευ 
τικά, χρηματιστικά. δικαστικά παντός είδους σκάν
δαλα άναφύονται έντός τών κόλπων τών Κυβερνήσεων. 
Κυβερνητικαί φαυλότητες, δικαστικοί μεροληψίαι. διοι
κητικοί καταχρήσεις, λιποψυχίαι πόσης φύσεως καί 
έντάσεως προ τού εχθρού, τά πάντα άντιπαρέρχονται 
άνεξέλεγκτα καί είς τούς θράστας άζήμια. ’Εντεύθεν 
απώλεια φρονήματος καί κατάργησις τών άξιωμάτων 
τού δικαίου καί τής ηθικής. Όδούς δέν γνωρίζομεν 
πλέον ή τάς σκολιάς. Ως είλωτες κάμπτομεν πρό τών 
Ισχυρών καί ρυπαροί ,ρυπαρώς τήν προστασίαν εν τοίς 
παρασκηνίοις ζητούμεν, δουλοπρεπέστεροι δούλων.

«Ή έλπίς ότι εις άγώνα άπολυμάνσεως δύναται νά 
πρωτοστατήση ή Βασιλεία άπεδείχθη πάντοτε φρούδη 
Τά έπιβαλλόμενα ριζικά μέτρα ώς έπικίνδυνα διά τόν 
θρόνον άποστέργει "Οσα στέργει είνε άνευ έρείσματος, 
οΰτω σήμερον τόν οργανισμόν καί τόν οπλισμόν ανυ
πάρκτου στρατεύματος. Τής αίγλης τών γαλλικών
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οπλών επί Ναπολέοντος καί τών επιτυχιών τού Ιαπω
νικού στρατεύματος σήμερον, προηγήθησαν ριζικοί 
πολιτειακοί μεταβολαί άνυψώσασαι τό έθνικόν φρό
νημα καί της φιλοπατρίας τό αίσθημα

"Χρείαν εχο/ιεν ριζικής τώ ν πολιτειακών όρων μεταρ
ρυθμίσεων δι αποφαοεως τον ΓΕλληνικόν  λαού, επί τούτφ  
δε ονγκεντρώσεως τώ ν χρηστώ ν στοιχείων όπως άποχτή- 
σωοι τήν δύναμιν, ής α ί μονάδες στερούνται .

Ο κ. Λενοπουλος ζωγραφίζων είς τάς » ΆΟιίνας» 
τά αισθήματα Ινός έκλείψαντος Όθωνιστού—τού πα- 
τρός του—αναφέρει τό ώραίον αΰτό καί χαρακτηρι
στικόν άνέκδοτον, τό όποιον τού είχε διηγηθή ποτέ 
ό ίδιος :

Μίαν ημέραν · άπομεσημερον δέν ενθυμούμαι πλέον 
ποιας Ιορτής είς τήν πλατείαν τών ’Ανακτόρων, συν
επλάκησαν πολΐται με στρατιωτικούς Ή  άφορμή ήτο 
άοήμαντος, άλλ’ αΰτό δέν σημαίνει Γήν έποχήν εκεί
νην τού πολεμικού μένους αί μικροσυμττλοκαί ήσαν 
πολύ δλιγώτερον άγριαι άπό τάς σημερινός ’Αδελ
φικοί Ιριδες κατά τά; οποίας συτε οί στρατιωτικοί 
άνέσυραν τά ξίφη νά σφάξουν, — καί ας ήσαν περισ
σότερον άπό τούς τωρινούς συνειθισμένοι — ούτε οι 
πολΐται τις κουμπούρες νά σκοτώσουν καί ας μή άπη - 
γορεύετο ή όπλοφορία «Τά χέρια δουλεύανε··, κατά 
τήν φράσιν τού πατέρα μου

'Ο Ό θω ν είδεν άπό τό παράθυρον τού γραφείου 
του τήν συμπλοκήν, άλλά δέν έσκέφθη νά σταθή έκεΐ 
καί νά διασκέδαση μέ τό ήρωϊκόν θέαμα. Έξώρμησεν 
αμέσως κατέβη είς τήν πλατείαν, έτρεξε πρός τούς 
πολεμιστάς, έπενέβη καί τούς έχώρισε :

— Γιατί, παιδιά ; . . . ντροπή, παιδιά!
— Ναί, ν«ί μάς έβεβαίονεν ό πατέρας μου. Ό  ίδιος 

ό Βασιλιάς κατέβηκεν άπό τό παλάτι νά μας ξεχω 
ρίση, ξεσκούφωτος, μέ τήν φουστανέλλα του, μέ τήν 
λεβεντιά του . . ’Στήν άρχή δέν τόν έκαταλάβαμε. 
Ό  Βασιλιάς, ό Βασιλιάς I μοΰ φώναζαν μ ρικοί άλλοι 
πού τον είδαν νά έρχεται. Μά πού ν’ άκούσιομε, καί 
πού νά πιστέψωμε . . . "Αμα τόν είδαμε, τά χάσαμε. 
Δέν είξεύραμε πώς νά σταθούμε, καί. πού νά κυττά- 
ξωμε : Μεγαλειότατε! . . . .  Μεγαλειότατε! . . . .  Κ’ έ-
κεΐνος : Γιατί, παιδιά, μαλώνετε; ντροπή, παιδιά! _
Ά , ήταν Βασιλιάς! πατέρας, πατέρας αληθινός!··

Τό » 'Α νατολικόν Δελτίον» δημοσιεύει μελέτην 
περί τών σχολείων τών δύο διαμερισμάτων τής Μακεδο
νίας κατά τήν οποίαν λειτουργούν 998 Ελληνικά 
σχολεία μέ 51,103 διδασκάλους καί 69,1140 μαθητάς. 
Βουλγαρικά σχολεία .661 μέ προσωπικόν διδασκαλίας 
873 καί μέ μαθητάξ»ΪΛ,311 Ρουμανικά σχολεία 49 μέ 
διδασκάλους 145 καί μαθητάς 2,002. Σέρβικά 53 μέ 
διδασκάλους 112 καί μαθητάς 1,674.

Έκ τών 25 έπαρχιών τού διαμερίσματος Θεσσαλο
νίκης οΐ Έλληνες έχουν σχολεία είς τάς 23, οί Βούλ
γαροι είς τάς 17, οί Ρουμάνοι είς 4 καί οί Σέρβοι 
εις 6.

Είς δέ τό διαμέρισμα Μοναστηριού Ιπί 15 έπαρ
χιών, μία μόνον ή τού Κιρτσόβου δέν έχει ελληνικόν 
σχολείον, ένφ 7 στερούνται βουλγαρικών, 8 ρουμανι
κών καί 11 σερβικών σχολείων

Έκ τής μελέτης αΰτής έξάγονται δύο σπουδαιότατα 
συμπεράσματα: α ότι ό έλληνισμός, ό όποιος κυ
ριαρχεί καθ’ άπασαν τήν Νότιον Μακεδονίαν, υπερι
σχύει επίσης καί είς τήν Κεντρικήν καί κατέχει πολυ
αρίθμους προφυλακάς είς τήν Βόρειον Μακεδονίαν· 
β') οτι ή Μακεδονία, τήν οποίαν ό λόρδος Σώλσβουρυ 
έκήρυττεν είς τό Βερολί\ειον Συνέδρων χώραν έλλη
νικήν, παρά τάς δοκιμασίας, δέν άπώλεσε τόν ελληνι
κόν χαρακτήρα της

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

Την Κυριακήν 31 ’Οκτωβρίου έγινε είς τήν Μη- 
τροπολιν’Αθηνών μνημόσυνον τού Βασιλεως 'Οθω- 
νος. Μετά μεσημρρίαν, είς τήν μεγάλην αίθουσαν τού 
Πανεπιστημίου, απηγγέλθησαν διάφοροι λόγοι χαρα- 
κτηριζοντες τόν πρώτον βασιλέα Έ πί τη εΰκαιρία τοί? 
μνημοσύνου δημοσιεύομεν περιεκτικόν χαρακτηρισμόν 
τού Όθωνος ύπό τού κ. Θ. Βελλιανίτη.
 ̂ Τήν φωτογραφίαν τών βασιλέων μάς εδωκε επίσης 

ο αγαπητός συνεργάτης μας. Είνε ένθύμιον οικογε
νειακόν, τό όποιον άπέστειλε ή βασίλισσα ’Αμαλία 
άπό τό Μόναχον τό 1865 πρός τήν κυρίαν Φωτεινήν 
Α. Π. Μαυρομιχάλη, τήν προσφιλεστέραν τών Κυριών 
Ιπί τών τιμών της Βασιλίσσης.

Ύπό τής Α, Β. Υ. τού Διαδόχου καιηρτίσθη ή επι
τροπή πρός ύποδοχήν τών ξένων αρχαιολόγων κατά 
τό άρχαιολογικόν συνέδρων τού 1905. Μέλη τής έπι- 
τροπής οί κ κ Ί .  Πεσματζόγλου. Γ. Στρέϊτ καί Λ. 
Μελά; "Αν γίνη άνάγκη, θά προστεθούν άκόμη δύο 
μέλη

Είς τόν Ίωάννην Μορεάς έδόθη τό παράσημον τού 
αργυρού Σταυρού τού Σωτήρος.

Έντός ολίγου τελειώνει τό Ακαδημαϊκόν γυμνα- 
στήρων Αθηνών.

Έπέστρεψε άπό τήν Καβάλλαν όπου έμεινε περί 
τούς 4 μήνας ό ζωγράφος κ. Κ. Παρθένης φέρων 
μαζί του πολλά σκίτσα μεταξύ τών όποιων Ή  Πεδιάς 
τών Φιλίππων, Τό Παγχαΐον, καί διάφοροι άπόψεις καί 
τοποθεσίαι τής Κα^άλλας Τά σκίτσα αύτά άποτελούν 
πλούσιον υλικόν επί τού όποιου θά έργασθή ό κ. 
Παρθένης. Είς τήν Καβάλλαν ό άγαπηιός ζωγράφο; 
εκαμε τάς προσωπογραφίας διαφόρων έξεχόντων προ
σώπων, τού Μητροπολίτου, τού Προξένου, τοΰ,Βαλή 
τών Ίωαννίνων τού άνετέθη δέ καί ή εκτέλεσις τών 
εικόνων τών δύο Ιγειρομένων εκκλησιών Καβάλλας 
καί Δράμας

Προσεχώς θά δημοσιεύσωμεν μερικά άπό τά σκίτσα 
τού κ. Παρθένη

‘Η Σύγκλητος τού Πανεπιστημίου άνέθεσε είς έπι- 
τροπήν καθηγητών νά μελετήση ΰπό νομικήν έποψιν 
τό ζήτημα τής'Διαθήκης Δομπόλη. Ή  επιτροπή κα- 
τηρτίσθη άπό τούς κ κ. Ευταξίαν, Άγγελόπουλον καί 
Στρέϊτ. έχουσα τό δικαάομα νά προσλάβη καί άλλον 
καθηγητήν τής Νομικής, δν γίνη άνάγκη.

Είς τό Πανεπιστήμων ήρχισεν Ισπερινή τάξις έκ 
φοιτητών διά τήν διδασκαλίαν τής φωνητικής μου
σικής

Ό  κ Κωνσταντίνος Μάνος έκδίδει προσεχώς είς τό
μον τήν μετάφρασιν τής Αντιγόνης, περί τής οποίας 
έγράψαμεν πέρυσι.

Ή  Πρυτανεία του Εθνικού Πανεπιστημίου προκη
ρυχτεί διά τό έτος 1904 - 1905 τό Λασσάνε.ων διαγώ- 
νισμαπρός βράβευσιν δύο δραματικών έργων, Ιστο
ρικού δράματ ις καί κωμωδίας. Τό μέν δράμα πρέπει 
νά έχη βάσιν ιστορικόν γεγονός έκ τής χιλιετούς επο
χής τού Βυζαντινού Κράτους καί έκ τής εποχής τών 
τεσσάρων αιώνων τής τουρκικής κυριαρχίας ή δέ ύπό- 
θεσις τής κωμφδίας νά λαμβάνεται έκ τού κοινωνικού 
καί οικιακού βίου τών ήθών καί έθίμων τής ζώσης 
γενεάς τής Ελλάδος.

Βραβείον δΓ έκαστον βραβευόμενον έργον δρ. 1000. 
Τά έργα γίνονται δεκτά είς τό γραφείον τής Πρυ-
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τανείας μέχρι τής 31ης Μαρτίου 1905, πρέπει δέ νά 
ή ναι εύανάγνωστα Τά άποστελλόμενα δέν Αναλαμ
βάνονται, ΰποβάλλονται δέ είς τήν Πρυτανείαν άνω· 
νύμως μετά συνημμένου σφραγισμένου δελτίου, φέ- 
ροντος ένδοθεν μεν τό όνομα τοϋ ποιητοΰ, έξωθεν δέ 
ρήσιν Ιπιγραφομένην καί έπί τοΰ χειρογράφου τοΰ 
δράματος.

Ή  Σάρα Μπερνάρ έρχεται είς τάς ’Αθήνας περί 
τάτέλη Νοεμβρίου. Είς τό «Βασιλικόν'Θέατρον» θά 
δώση τέσσαρας παραστάσεις.

’Ιδού ή σειρά τών παρασταστάσεων:
29 Νοεμβρίου: “Η Κυρία μέ τάς καμελίας.
30 Νοεμβρίου: Ό  Άετιδεύς

1 Δεκεμβρίου: Ή  Φαίδρα
2 Δεκεμβρίου: Ή  Μάγισσα.

Είς τήν ’Ιαπωνίαν έκδίδονται εφημερίδες καί περιο
δικά άνω τών χιλίων. Ή  δημοσία βιβλιοθήκη τοϋ Τό
κιο περιέχει πλέον τών 500,000 τόμους.

Κατά την τριακοσιοστήν έπειηρίδα τής έκδόσεως 
τοΰ Δόν Κιχώτσυ, ή όποια θά Ιορτασθβ κατά τό 1905, 
θά γίνουν είς τήν Ισπανίαν τρεις Ικδόσεις τοΰ Αθα
νάτου αύτοΰ έργου: μία λαϊκή καί δύο διά τά σχο
λεία Θά ίδρυθή επίσης κατάστη[ΐα χρησιμεϋον ώς 
καταφύγιον τών πτωχών συγγραφέων καί καλλιτεχνών 
καί εν Μουσεϊον θερβάντες είς τήν Άλκάλαν.

Είς τήν Δανίαν πρόκειται νά καταστροφή ό τάφος 
τοΰ Άμλετ είς τήν νήσον Σήλανδ διότι θά περάση 
άπ’ έκεί νέα σιδηροδρομική γραμμή. Βεβαίως, αν ο 
τάφος ήτο Ιστορικός, καθώς καί ό θαμμένος ήρως τοΰ 
Σαίξπηρ, οί Δανοί θά τόν Ισέβοντο περισσότερον.

Ό  Άσωτος Υίός τοΰ Χώλ Καίην, τοΰ όποιου τήν 
έχδοσιν άνέλαβε ό οίκος Χάϊνεμαν, θά έκδοθή συγ- 
χρόνοις είς έπτά διαφόρους γλώσσας.

Ν Ε Λ , Β Ι Β Λ Ι Α

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΕΡΓΑ δπό Γεωργίου Καρα- 
ιήτσα καθηγητοΰ τής ιατρικής κλινικής έν τφ Έθνικφ 

Έ ν Άθήναις, τύποις-Π. Δ. Σακελλα-
ρίου 1904.

ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΕΏΙΝΙΚΟΙ μεταγραφέντες Ιμμέτρως 
είς τήν νέαν έλληνίδα φωνήν χοίριν τών^πολλών, υπό 
Σταματίου Δ. Βάλβη. Άθήνησιν έκ τού τυπογραφείου 
Π. Δ. Σακελλαρίου 1904. (Βιβλιοθήκη τής έν Άθήναις 
’Επιστημονικής ’Εταιρείας).

ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ  υπό 
Κωνσταντίνου λριστοφορίδου. Έν Άθήναις τύποις 
Π. Δ Σακελλαρίου 1901.

Α Ν  ΘΕΛΩΜΕΝ δπό Λ. Ρ . έκδοσις δεύτερα Έν 
Άθήναις τύποις Π Δ. Σακελλαρίου 1004.

ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟ Υ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣ
ΣΗ Σ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟ Υ  δπό Ν Γ. Πολί
του, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ Τόμ I  - II. Έν Άθήναις τύποις 
Π. Δ. Σακελλαρίου 1904 (Βιβλιοθήκη Μαρασλή).

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΥΓΓΕΙΝΗΣ δπό 
Δημ. Δημητριάδου, Άθήναι 1904, σχ. 16ον. σελ. 70, 
δρ. 1. παρά τφ  συγγραφεί οδός Άγίάς Ειρήνης 16.

ΡΩΜΑΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Γιώργου τοΰ Κώστα 
Ροντάκη, "Εκδοσι Β . Αθήνα 1904, φρ. χρ. 10.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ, ποιήματα διά παιδία δπό 
Ίωάν. Πολέμη.—Παιδική Βιβλιοθήκη τοΰ Συλλόγου 
πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων.—Άθήναι 1904, τυ· 
πογραφείον «Εστία», σχ. Ι6ον, σελ. 111, δρ. 1.50.

_ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥΑΔΟΔΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ μέρος πρώτο 
δπό Κάντ Μετάφρασμα Γ. Μαρκέτη καί A Πάλλη. 
Αθήνα 1904. Τυπογραφείο «’Εστία» σχ. 16ον. σελ. 63, 
δρ. 2.

C A RTE D E S  É C O LE S C H R É TIE N N E S D E  
L A  M ACÉD O INE édition du  Bulletin d ’Orient. 
Athènes 1904 rue O phtalm iatriou 1. A-

L E T T R E S  A A L E X IS  par Mécislas Gplberg.— 
1904, édition de la Plume 54, Rue des Ecoles.

L ’AU -D ELA D E S  G R A M M A IR E S  p a r Philéas 
Lebesgue. —P aris 1904, E. Sansot et Ca 53. Rue 
Saint-André-des-Arts.

H ΓΕΛΟ ΙΟ ΓΡ Α Φ ΙΑ  Τ Ο Υ  Δ ΕΚ ΑΠ ΕΝ Θ Η Μ ΕΡΟ Υ

δετά A .  Ρ ου€έρ

Ό  Σ ιλ € α ιν — Α γ α μ έ μ ν ω ν

’>'ν ' ■; ;-·3:

M V I . S O N  - D E  S A N T É  - '  :

Σ . Γ. Β Α Α Β ΙΑ Ν Ο Ϋ  Ί α τ ρ ο Ο  Λ ίευ ρ ο λ ό γ ο υ  κ:χ(**»ρεν«>>.<>γου.

"Ιδρυται εις μαγευτικήν θέσιν τών όλοδρόσων Πατησίων, τον ώράιοτάτου ¿.τούτου καί ΰγι- , 
εινΟτάτου προαστείου τών ’Αθηνών, εν τέταρτον μόλις'.Απέχοντος άύτών καί συγκοινωνοΰντος 

• δι* δλων τών μέσων τής συγκοινωνίας, περιβάλλεται δέ υπό Απείρων μυροβόλων κήπων καί ϊδιον 
κέκτηται. κήπον, ώς καί άφθονον καί διαυγέστατου ύδωρ. ' _

; Έ ν  τή Κλινική ταύτη νοσηλεύονται οξέα/καί χρόνια, νοσήματα Νευρικά καί Εγκεφαλικά" 
Μολυσματικά δέ καί Ιπικίνδυνα εγκεφαλικά δέν είσι δεκτά .

Π ρός θεραπείαν τών Ασθενών έφαρμόζονται δλαι a t  θεραπευτικοί μέθοδοι μεταξύ τώ ν όποιων . 
ή  Ψυχοθεραπεία, ή Ηλεκτροθεραπεία, ή ’ Y  όροθεραπεία, ή  ’ Αναζριψιθεραπεία (Massage)] ή 
Μ ουσικοθεραπεία,.ή .'Ιατρική Γυμναστική )  ή διά κατακλίοεώς (  alitement ) κ α 'ι  ατιομονώβεοις 
(isolement) θεραπεία, ή δ ί .Ύ π ν ο η ιο μ ο ΰ  καί υποβολής έν έγρηγόροει (suggestion à  Fêtât, 
de veille), .αί ένέσεις όρρών ( δρροθεραϊιεία)  καί λοιπών φαρμάκων Λλπ.- κλίτ.

Π ασα ι αΰται αί.θεραπευτίκαί μέθοδοι εφαρμόζονται άναλόγωςτοΰ νοσήματο^κμί τών ένδείξεων.
Νοσοκομειακή υπηρεσία πλήρης- οί νοσοκόμοι Ικ τών είδικήν μόρφω σιν -λαβόντων καί πεπει

ραμένοι περί τήν νοσηλείαν τοιούτων αρρώστων. . ·
Κλίναι, από δέκα δραχμών καί άνω δ ι’ ήμέρας, Αυαλόγως τοΰ  δωματίου, τοϋ προσωπικού-δπερ 

Απασχολείται, τής θεραπείας, τής τροφής καί τών Ιατρικών επισκέψεων.
Ή  Κλινική συνδέεται διά τηλεφώνου-μέ τήν οίκίαν -καί τό γραφείου τοΰ Λιευθυντοΰι’Αρ.τηλφ 314.
Ο ί βουλόμενοι νά είσέλθωμεν ή νά  είσαγάγωσι τους Αρρώστους των_ δ έο ν -ν ’ Απεύθύνθώσιν 

εΐς. τό Γραφείου τοΰ Ία τροΰ  εν τή οΐκίρ του 1 β  —  Ό ^ ό ς  Ζ ή ν ω ν ο ς — 1 6 ,
2νθα δέχετάι το ύ ς . πάσχοντας έκ - . , ■■· .

ν ε γ >ί ρ ι κ α ι «  5j Φ ϊ » ί Β ΐ ν ι κ . « Λ ί ' ·
κα θ’ έκάστην 8 10 π. μ. καί 4 - 6  μ. μ. πλήν τής Κυριακής. — Ά ρ ιθ . τηλεφώνου 200.

—

« Α Τ Λ Α Σ , ,  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Ο Σ
’’β φ η μ β ρ ίς  π ί ρ ιό δ ικ ό ν ,  β τβ λ ίο ν

δ ιευθυντής ηα ί Ιδιοκτήτης' ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΗΡΪΩΤΗΣ 
Α θ η ν :αι ^  139 Ο δ ο ς  Α ίο λ ο υ  139 . 

ΤΟπου καίτα,Γραφεΐα τοϋ^Χρόνου·,
Ο Ρ Ο ί  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ω Ν  

Ά θ ή ν μ ς  κ α ί Π ε ιρ α ιά  έχή σ ια ι Δ ρ .5 . -  εξάμηνονΔρ. ‘¿50
..’Ε πα ρ χία ς μόνον Ι τ ή σ ία ι . .  ......................    ■ 7.—
’Εξω τερικόν » »     φ ρ  χρ . 8 .—
Α ί  διαφημίσεις ύπάγάνται εΐς Ιδιαιτέρας Συμφω
νίας Ε ξ  δλων. τών περιοδικών δ « Α Τ Λ Α Σ » έγχαι 
νιάξεί Ιδιαίτερον καί δλως πρω τότυπον σύστημα 

διαφημίοτων Ικανοποιούν δλας τά ς  άπαιτήσεις·

“Τ Ο  Κ Ρ Α Τ Ο Σ „
’Ε θνικόν δργανογ τώ ν άπα νταχον °Ελλήνω ν. 
ΊδρόΘη τω 1901 δ ι ί  μετοχών. οκό Ά ν τ . Σπηλιωτο- 

ποόλου δεευθυντού καί θχνου .Γζαδέλλα' αρχισυντάκτου: 
Παρακολουθεί τα εθνικά πράγματα έκ τοϋ σύνεγγυς, ίγει 
συνεργάτας τούς πατριωτιχώτέρους καλάμους εν οι; τους 
τών χ. Καζάζη, . Καρολίδου κλπ οϋόεμια τών εν Έλλάδ.ι 

-'πολιτικών, μερίδων άνήκει,χαί ϊ γ ι ι  γενικήν κυκλοφορίαν έν 
όλφ τ ω  εξω Έ λληνισμφ . .
_  , , ,  , , έν τ<ϋ Εσωτερικφ δον 2 8Τιμη-αννοοομης έετιοια: » - »» « -« Λ-/» /“ . ,.ε* τ φ  Εξω τερικφ  φρ. 2 5

.Άπτυθοντέον διά πββαν,αΐτιιοιν , '
Αιεν&ννσιν έφημερίδος « Τό Κράτος >

,. Ά δ ή ν α ς

ΚΘ.ΜΚΙΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΛΛΛΔΟ̂ ■
" E v t o x o i  wtv.iii't&tz

Ή  Έ8νιχή Τράπεζα δέχεται έντοκους χαταβέάεις έίςιτρα* 
πεζικά γραμμάτια καί είς χρόαο'ν,, ήτοι είς. φράγκα καί.λί : 
ρας ΟΓερλίνας άποοοτέας είς ώριαμένην προδίομ;αν ή διαρ
κείς. Α ί εΐς χροαόν χαταθέοεις καί ο ί τόκοι αυτών πληροί-· 
νονται-ιίς τό αυτό νόμισμα εί; δ έγένετο ή κατάθεσις, είς 
χρυσόν ή δ ι’ επιταγής όψειος (c liè q u è )  έπί τοϋ εξωτερικού 
καί επιταγήν τοϋ ομολογιούχου.". .

Τό κεφάλαιον καί οί τον.οι τών ομολογιών -πληρώνονται"" 
έν τώ  Κεντριχφ Κ αταστήοαιι χαί τή. αιτήσει τοδ καταθέτου 
έν τοΐς Ύποχαταστήμασι τής Τραπέζής,' έν Κερχύρμ δ ί Κε
φαλληνία χαί Ζαχόνθο,διά. τών ίίποχαταστημ'άτων τής Ίο - 
νιχής Τραπέζής. ·- ' ,

W v  κατα ίΐέσβώ ν
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’Εν ΆβΛνονς, τη  .6 Νοέμβριον 1904 :

34, Όχτωδρίον 30 Σχπτεμδρ Λ®
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