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Πίνα μεταίχμιον μεταξύ τής τωρινής καί τής 
αύριανής γενεάς. Δεν είσαι ακόμη μέλος 

τής γενεάς, ποΰ τώρα εργάζεται, άλλά ούτε πιά 
μέλος τής παιδικής γενεάς, ποΰ θά Ιργασθή 
στό μέλλον. Είσαι το άνθος τής φυλής, μιάς 
φυλής κουρασμένης, εξαντλημένης, ποΰ άγων(· 
ζεται -νά βρή τον δρόμο της, ν ’ άναλάβη, ν’ 
άποκτήση τα στοιχεία της ζωής, καί ώς τώρα 
δεν μπορεί νά το κατορθώση. Είσαι άνθος 
καί συ χωρίς πολλή ζωή μέσα σου, άλλά, κακό 
ή καλό, είσαι μολαταΰτα δ,τι καλύτερο έχει ή 
φτωχή μαςήφυλή.—  «Φοιτητής!» Πόσα όνειρα 
ή παιδική σου φαντασία δέν έκαμε, δταν άκόμη 
ήσουν μαθητής ! μέ τί μαγική λάμψι ό τίτλος 
αυτός Ιστέκουνταν φωτεινός μπροστά σου, ιό 
άκρο άωτο τής ευτυχίας καί τής δόξας! Νά, 
τώρα είσαι φοιτητής ί Τά όνειρά σου πραγμα- 
τοποιοΰνται, απόκτησες τόν τίτλο του φοιτητοΰ! 
Καί για νά φουσκώσουν άκόμη περισσότερο 
οί φιλοδοξίες σου, θ ’ άκούσης δεκάδες λόγων 
άπό είδών, είδών ρήτορες, ποΰ θά σου ’ποΰν, 
σέ κάθε τόνο καί μέ κάθε άρχαϊσμό, πώς είσαι 
«άκαδημαϊκός πολίτης», πώς έγινες «μύστης τής
θείας τοΰ............ επιστήμης», πώς ανήκεις στή
φυλή, ποΰ «είναι απόγονος ιών Μαραθωνομά
χων, των Σαλαμινομάχων» κτλ. κτλ. Θ’ άκού- 
σης λόγια, λόγια, λόγους, λόγους. . ,Καί θά 
φουσκώση ίσως καί σένα τό στήθος σου άπό 
τόν ‘ενθουσιασμό τής στιγμής, θά αισθανθής 
τήν Ιπιπόλαιη άγάπη τής πατρίδας, θά φωνά- 
ξης « ζ ή τ ω >, θά στεφάνωσης άνδριάντες, θά 
βγάλης ίσως καί συ λόγους τήν 25 Μαρτίου . .

“ Ενα πράγμα μόνο ίσως δέν θά σε διδά
ξουν καί αυτό ήθελα νά σου πώ Ιγώ μέ τις 
λίγες αύτές γραμμές. Δέν θά σε διδάξουν νά

σκέπτεσαι. "Οταν, ΰστερ’ άπό καμιά τέτοια εν
θουσιαστική εορτή, μέ λόγους, μέ σημαίες, μέ 
ζψω, γυρίσης τό βράδυ στό σπίτι σου, κούμ- 
πισε τό κεφάλι πάνω στό χέρι σου καί άρχισε, 
δρχισε νά σκέπτεσαι. Σκέψου πρώτα-πρώτα, 
πώς στον κόσμο υπάρχουν λόγια, Ιδέες και πράγ
ματα. Σκέψου,· πώς τήν πραγματικότητα, δη
λαδή τήν άλή'&εια, τήν αποτελούν τά πράγματα. 
Σκέψου, πώς τά πράγματα πάλι τ’ άλλάζουν 
ή καί τά παράγουν οί Ιδέες. Τά λόγια δμως 
δέν έχουν καμιά, Απολύτως καμιά έπίδρασι στήν 
πραγματικότητα. Σκέψου, πώς, δν δλους τόύς 
λόγους τούς πατριωτικούς, τούς Ιθνικοΰς, δλα 
τά ζήτω καί τις φωνές τά βάλης νά βράσουν 
δλα μαζί, δέν θά βγάλης ούτε μια σταγόνα ζουμί 
πραγματικότητας. Τήν πατρίδα σου δέν θά 
την κάμουν ούτε μια σπιθαμή μεγαλύτερη, εν
δοξότερη, καλύτερη. . . Καί ΰστερ’  άπ’ αύτά, 
μίσησε τά λόγια καί τούς λόγους, μίσησέ τα μέ 
δλη σου τήν καρδιά. Σκέψου, πώς στον κόσμο 
τό παν είναι τά πράγματα, δηλαδή ή άλήθεια 
ή γυμνή, δπως τήν παρουσιάζει ή σκέψι, όχι 
τής στιγμής ή παραφορά. ’Εξακολούθησε νά 
σκέπτεσαι . . . “Ακόυσες, πώς είσαι απόγονος 
τών Μαραθωνομάχων, τών Σαλαμινομάχων, 
πώς άνήκεις σέ μιά προνομιούχο φυλή, θαυ
μαστή σέ δλο τόν κόσμο. . .Καί γύρισε τρι
γύρω σου καί κύταξε τήν πραγματικότητα. Τί 
θά δή ς; “Αν τά γυαλιά τοΰ ενθουσιασμού καί 
τοΰ Ιπιπόλαιου πατριωτισμού σ’ Ιμποδίζουν νά 
διακρίνης τήν άλήθεια, βγάλε τα, τουλάχιστο 
γιά λίγη ώρα. Φόρεσε τά γυαλιά τής πραγμα- 
τικότητος, ποΰ είναι τόσο καθαρά καί διαφανή. 
Τί βλέπεις; βλέπεις, καμιά φυλή ένδοξη, ποΰ 
νά μεγαλουργή τώρα, νά βρίσκεται μπροστά -
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μπροστά μέσ’ στόν πολιτισμό, νά είναι με
γάλη, ευτυχισμένη, ζηλευτή; “Η μήπως βλέ
πεις μια φυλή, ποΰ έπαθε αιώνες δυστυχίες 
καί καταστροφές, ποΰ έκολύμπησε χρόνια καί 
χρόνια στό πνευματικό σκοτάδι, μια φυλή, ποΰ 
ένα μικρό της μόνο μέρος Ιλευθερώθηκε καί 
αύτό κουρασμένο, Ιξαντλημένο; Μιάφυλή, ποΰ 
οι άλλες φυλές τήν άφήκαν αϊώνες πίσω στόν 
πολιτισμό, στήν πρόοδο, στην πνευματική άκμή; 
Σκέψου. ποΰ βρίσκεται σήμερα ή άνθρωπότης 
ή πολιτισμένη, σκέψου, πώς καί συ καί ή πα
τρίδα σου ή τωρινή ζήτε στόν τωρινό, στόν 
εικοστό αιώνα καί σύγκρινε τήν πατρίδα σου 
μέ τήν πολιτισμένη Εύρώπη. . Συγκρινε τόν 
ύλικό, τόν κοινωνικό, τόν πνευματικό βίο τής 
φυλής σου μέ τών άλλων Ιθνών. Κύταξέ, κύ- 
ταξε, βλέπε: βλέπεις τήν φτώχεια, τήν αδυ
σώπητη φτώχεια, ποΰ πέρα καί πέρα βασανί
ζει τήν φυλή σου; βλέπεις τήν άμάθεια καί τήν 
έλλειψι άπό άνάπτυξι τής μάζας τοΰ έθνους 
σου; βλέπεις τούς έχθρούς, ποΰ το υπονομεύ
ουν άπό παντοΰ, καί βλέπεις τήν άδιαφορία, 
ποΰ άπό έλλειψι ζωτικότητος καί αίματος δεί
χνει γι’ αύτοΰς ; βλέπεις τούς ελώδεις πυρετούς, 
ποΰ μαστίζουν τα παράλια δλα τής πατρίδας 
σου; βλέπεις τήν χρεωχοπία τής φνλής σαν, 
ποΰ στόν τόπο της δέν μπορεί πιά νά ζήση, 
ούτε καν νά φυτοζωήση, καί φεύγει χωρίς γυ
ρισμό στήν ’Αμερική; βλέπεις τούς νέους, τις 
χιλιάδες τών νέων, ποΰ λιποτακτοΰν άπό τή 
φυλή σου, άπό άπελπισία για τό μέλλον τους, 
καί γίνονται ’Αμερικανοί; βλέπεις μπροστά 
σου τό μέλλον τής φυλής σου άκόμα σκοτει
νότερο, ακόμη χειρότερο; βλέπεις τήν φορολο
γία τήν άδυσώπητη, ποΰ δέν άφίνει τήν φυλή 
σου οντε ψωμί κάν νά χορτάαη, ν’ αύξάνη άπό 
χρόνο σέ χρόνο πιό άμείλικτη, πιό άγρια, πιό 
καταστρεπτική γιά τή φυλή; Σύγκρινε τά χρώ
ματα, τήν ύγεία, τή δύναμι τών άλλων φυλών 
τής κεντρικής καί τής βορείας Ευρώπης μέτά 
βαθουλιασμένα μάγουλα, τό κιτρινιάρικο χρώ
μα, τήν έλλειψι ζωής, ποΰ βλέπεις στή φυλή 
σου. .Τά είδες δλ’  αύτά; στά έδειξαν τά γυα
λιά τής πραγματικότητος; αν καμιά φορά 
ταξειδέψης στους εύτυχισμένους έκείνους τόπους, 
θά τα δής καί μέ γυμνά μάτια... Κούμπισε τώρα, 
γύρε βαρύ τό κεφάλι σου πάνα) στό χέρι καί άρ
χισε πάλι νά σκέπτεσαι... Σκέψου, άν ΰστερ’ άπ’ 
αύτά μπορούνε νά ωφελήσουν τήν πατρίδα σου τά 
λόγια καί τά ζήτω. Νοιώσε μέσα σου ένα βαθύ 
αίσθημα οίκτου γιά τόν έαυτό σου, γιά τούς 
τριγύρω σου άνθρώπους, γιά τήν φυλή σου.

Κλάψε, κλάψε, καθάρισε τήν ψυχή σου άπό 
τούς ενθουσιασμούς τούς παιδαριώδεις καί άρ
χισε, άρχισε τώρα ν’ άγαπφς τήν φυλή σου. . . 
Συλλογίσου, πώς ή φυλή σου δέν είναι «πε
ριούσιος» λαός, πώς είναι μιά φυλή μόνο σάν 
κάθε άλλη, άλλά, γι’ αύτό ίσα -ίσα , μπορεί 
κι’ αυτή, σάν κάθε άλλη, νά πάη μπροστά, 
ν ’ άποκτήση τή δύναμι νά ζήση, καί νά ζήση 
εύτυχισμένη, νά γίνη καί αύτή ένα μικρό, άλλά 
ζωτικό, πολιτισμένο, ευχαριστημένο μέ τόν 
εαυτό .του καί μέ τόν τόπο του έθνος μέσα 
στ’ άλλα τοΰ κόσμου. Θά ήταν ευτύχημα γιά 
σένα, αν ή φυλή σου, ή πατρίδα σου, δ τόπος 
σου ήταν τώρα σ ’ αύτό τό σημείο τοΰ πολιτι
σμού- εύτύχημα έπίσης θά ήταν γιά σένα, δν, 
άντι νά γεννηθήςΈλλην, έγεννούσουν Άγγλος, 
‘Ολλανδός, Γερμανός, Σκανδινάυός- άλλ’ άφοΰ 
μιά φορά γεννήθηκες Έλλην, είναι άνανδρία 
νά μήν άγαπφς τήν πατρίδα σου, γιατί βρί
σκεται στήν δυστυχία. Είναι τό ίδιο σάν νά 
μήν άγαπφς τήν μητέρα σου, γιατί είναι φτω
χή, άρρωστη, γριά ϊσως. ’Αγάπησε τήν πα
τρίδα σου, άγάπησέ την μέ δλη σου τήν ψυχή- 
άγάπησε τήν έννοια τής πατρίδας, δπως τήν 
ήθελες νά είναι, δπως τήν θέλεις νά γίνη. Μπο
ρεί νά γίνη έτσι! ‘ Η άγάπη, κάθε αγάπη εί
ναι θυσία. Καί γι' αντδ δέν είναι άγάπη τής 
πατρίδας οί φωνές καί οίλόγοι τής25 Μαρτίου... 
Μπορεί ή φυλή σου νά γίνη ευτυχισμένη, άλλ’ 
δχι βέβαια σέ μιά καί σέ δυο γενεές. ’Εσύ 
δέν θά την χαρής τήν πατρίδα σου στήν άκμή 
της, ούτε τά παιδιά σου ούτε τά έγγόνια σου 
ίσω ς. . . Άλλ’ ίσα - ίσα αύτό είναι άγάπη : 
νά μήν έργασθής γιά τήν δυστυχισμένη σου 
φυλή, μέ τήν έλπίδα ν’ άπολαύσης άργότερα 
τ’ άγαΑά τών κόπων σου, δχι, νά έργασθής άπό 
τό ύπέρτατο καθήκον τής άγάπης τής φυλής 
σου. Γιά ν’ άρχίση ή πατρίδα σου νά μπαίνη 
στό δρόμο τοΰ πολιτισμού, χρειάζονται πολλά. . . 
δχι λόγια, πολλά πράγματα. Καί χρειάζεται 
καιρός πολύς, πολλές γενεές νά περάσουν, γιά 
νά φθάση τόν πολιτισμό, χρειάζεται καί χρήμα, 
άλλά χρειάζεται προπάντων νονς καί άγάπη. 
Σκέψου έπειτα, πώς μπορείς εσύ νά ώφελήσης 
τήν πατρίδα σου, νά συντέλεσης στήν άρχή 
τής άναγεννήσεώς της. Κύταξε τήν παρούσα 
γενεά, προσπάθησε νά διακρίνης τά σφάλματα, 
ποΰ· κάνει, κύταξε τή μικρότητά της, τή δια
φθορά της, καί μίσησε μέσα σου βαθειά τό 
ψέμα, τό ψέμα, πού καταστρέφει τά έθνη. Αύ
ριο εσύ Αά γίνης πολίτης τής παρούσης γενεάς: 
Αά δής τριγύρω σου άνθρώπους χωρίς χαρα
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κτήρα μέ τήν άγάπη τής πατρίδας στό στόμα 
καί μέ τά χέρια βουιημένα στήν κλοπή καί 
στήν κατάχρησι. ’Εσύ, αύριο, θά γίνης καθη
γητής, υπάλληλος, ιατρός, δήμαρχος, ύπουργός 
καί πρωθυπουργός ίσως. Προσπάθησε — αύτό 
είναι άγάπη τή πατρίδας! —  ποτέ νά μήν πά- 
ρης Αέσι, γιά ιήν οποία νά νοιώθης — καί 
προσπάθησε νά μάθης νά νοιώθης — πώς δέν 
είσαι άξιος. Προσπάθησε — αύτό είναι αγά
πη τής πατρίδας! -  σέ κάθε Αέσι καί σέ κάθε 
αξίωμα, να κάνης τό χρέος σου, νά είσαι τί
μιος, νά προσπαθής νά είσαι άντάξιος προς 
τήν εύθύνη τής θέσεώς σου. Προσπάθησε νά 
έγκολπωθής τις Ιδέες, ποΰ δλος ό άλλος κό
σμος, έξω άπό τήν πατρίδα σου, έχει σήμερα 
περί τιμιότητος, περί πολιτικών δικαιωμάτων, 
περί τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περί τών 
άτομικών. Ιδέες, ποΰ οί περισσότερες είναι οί 
έναντίες, πού έχομε έμεις εδώ άκόμα. . . Προ
σπάθησε νά διαδώσης τις Ιδέες σου — άφοΰ 
ΰστερ’ άπό βαθειά σκέψι καί πολλή μελέτη 
τίς σχηματίσης — μέσ’ στή φυλή σου. Προσπά
θησε νά έχης, ν’ άποκτήσηςένα «έγώ», πού νά 
είναι πάντα σέ άρμονία εσωτερική μέ τόν εαυτό 
του. Θρησκεία σου νά είναι τό «Ιγώ» σου 
αύτό, προσπάθησε νά τό άνεβάζης ολοένα 
ψηλότερα στήν ύπόληψι τοΰ έαυιοΰ σου. Σκέ
ψου καί κατάλαβε, δτι μόνο ένα άθροισμα άπό 
τέτοια ατομικά «εγώ» μεγάλα κάνουν ένα 
έθνος μ’ ένα μεγάλο «εγώ». Τήν άμιλλα τοΰ 
«εγώ» σου πρός τά άλλα «εγώ» στόν δρόμο 
τών υψηλών πράξεων, τής άγάπης, τής θυσίας, 
αύτή νά έχης πάντοτε ζωηρή μέσα σου. Ή  
φιλοτιμία μεγαλουργεί. Καί στήν άγάπη τής 
πατρίδας σου, τήν άμιλλα νά έχης βάσι σου, 
δχι τήν πατραγαθία! "Οχι τί ήταν προ τριών 
χιλιάδων χρόνων ή φυλή σου, άλλά τί είναι 
σήμερα καί πώς μπορεί νά γίνη καλύτερη. Ή  
ϊθνική φιλοτιμία μεγαλουργεί. — Τό έργο σου 
είναι βαρύτατο, δχι μόνο γιατί πρέπει νά έρ
γασθής, άλλά γιατί Αά έργασθής εναντίον τών 
ϊδεών τής τωρινής γενεάς, ώαεπιτοπλεϊαιον. 
Δέν θά κλέψης, θά κοπιάζης γιά νά κάνης τό 
καθήκον σου καί θά σέ θεωρούν κουτό, οί 
τριγύρω σου κλέπτες καί καταχραστές. Θά κό
μης εχθρούς, δν δέν χαρίζεσαι, θά σε θεω
ρήσουν έκκεντρικό, τρελλό, εχθρό τής πατρί
δας σου, δν δέν συμμερίζεσαι τίς παλιές ιδέες 
καί τούς παιδαριώδεις ενθουσιασμούς τών άλ
λων. Εχθρός τής πατρίδας θά όνομασθής, αν 
δέν μιλφς πάντοτε μ’ ενθουσιασμό γιά ιή 
φυλή σου, δν δέν τα βλέπης δλα θαυμάσια

καί ρόδινα, δν προσπαθής μέ λόγους καί μ’ έρ
γα νά διόρθωσης δσα χρειάζονται διόρθωσι. 
Έ σύ δμως νόμιζε εχθρούς τής πατρίδας αύ- 
τούς ΐσα -ϊσα , άλλά οΐκτειρέ τους συγχρόνως, 
γιατί είναι τέτοιοι άπό έλλειψι σκέψεως . . . 
Ή  φυλή σου έχει κληρονομήσει άπό τά πα
λιά της τά χρόνια πολλές Ιδέες, πού τότε ήταν 
οι Ιδέες τής άνθρωπότητος, τώρα δμως επά- 
λιωσαν, ή άνθρωπότης άπόκτησε άλλες πιό 
σωστές, πιό φωτεινές. Αύτό είναι πρόοδος·, νά 
αλλάζουν καί οί Ιδέες. Έσύ προσπάθησε νά 
καταλάβης βαθειά, δτι τό καλύτερο δείγμα 
τοΰ ποσοΰ τής άναπτύξεως ενός άνθρωπον δέν 
είναι τόσο οί γνώσεις οί επιστημονικές, οί τε
χνικές κτλ., δσο οί Ιδέες καί προπάντων ή 
άπαλλαγή άπό τίς προκαταλήψεις, τίς άπό ιστο
ρικές παραδόσεις προλήψεις κα· παλιές Ιδέες, 
ποΰ δέν συμβιβάζονται πιά μέ τήν σημερινή 
εποχή. Τόσο περισσότερο ένας άνθρωπος είναι 
πολιτισμένος καί αναπτυγμένος, δσο οί ιδέες 
του είναι δικές τον, καμωμένες άπό δικούς του 
συλλογισμούς καί σκέψεις ή καί άπό τών άλ
λων, πού έσκέφθηκαν πολύ, Ισκέφθηκαν βα- 
θειά. . ποτέ δμως δέν είναι οί Ιδέες,· ποΰ 
τό πλήθος, ποΰ άκολουθεΐ πάντα τά παλιά, 
έχει άπό ιστορική παράδοσι, χωρίς ποτέ νά 
σκεφθή γιατί. Τό «έγώ» σου νά Ιχη τήν φι
λοτιμία νά είναι πάντοτε στις Ιδέες ίνήμερο, 
νά έχη τίς Ιδέες τοΰ εικοστού αΐώνος. Διάβασε 
τίς Ιδέες τών μεγάλων φιλοσόφων καί ήώτησε 
καί τόν δικό σου τόν νοΰ καί τήν δική σου 
τή σκέψι. . . Προσπάθησε νά καταλάβης τίς 
ιδέες, τίς μεθόδους,, τίς βάσεις τοΰ σημερινοΰ 
πολιτισμού. Θά δής τότε μονομιάς δλες τίς πα 
λιές ίδέες, πού κρατούν τόν τόπο σου καί τήν 
φυλή σου πίσω καί μακρυά άπό τόν άλλο πο
λιτισμένο κόσμο. Θά καταλάβης, πόσο, σε δλα, 
στή γλώσσα, στή λογοτεχνία, στή ψυχική μας 
ζωή, μάς λείπει δικό μας «εγώ», πώς προσπα
θούμε νά σιηριχθοΰμε στό «έγώ» τής φυλής 
μας τό προ τριών χιλιάδων χρόνων, θ ά  δής, 
πώς δλο τό κράτος είναι μεσαιωνικό, μέ σύ
στημα διοικήσεως παλιό, άτελέστατο, μέ φορο
λογία κι’ αύτή παλαιωμένη, άσυστηματοποίητη, 
άδικη, στηριζομένη στήν παλιά ίδέα τής έκμε- 
ταλλεύσεως τοΰ πτωχού άπό τόν πλούσιο, θά 
δής τήν ιδέα τοΰ σοσιαλισμού, δηλαδή τού χρι
στιανισμού, εντελώς άκατανόητη άπό τούς πολ
λούς καί πολεμουμένη λυσσωδώς άπό τούς λί
γους πλουσίους, πού έχουν κοντά στά — συ
χνότατα μέ άγνωστο τρόπο άποκτημένα —  πλού- 
τη τους καί τήν διοίκησι τής πατρίδας σου
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καί την κυβερνούν, δπως θέλουν. Θά δί)ς ριζω
μένη τήν μεσαιωνική Ιδέα, δτι ή Ιργασία, καί 
μάλιστα ή τεχνική, ή βιομηχανική, είναι ντροπή, 
θά δης τόν τόπο σου γυμνό άπό κάθε βιομη
χανία, εξαρτημένο γιά δλα άπό την Ευρώπη, 
γυμνό άπό γεωργία, ν’ άγοράζη τ' αυγά των 
εχθρών του, θά δής τήν έλλειψι κοινής γνώ
μης, ποΰ νά καταλαβαίνη καί νά επιβάλη 
τήν θέλησί της, θά δής, δτι σέ κάθε ζήτημα 
θ ’ άποφασίση κάθε άλλος παρά τόν είδικό, 
θά δής τήν πατρίδα σου διαιρεμένη σέ δυο με
γάλα εχθρικά στρατόπεδα τής πολιτικής, θ ’ άκου- 
«της, δτι έχομε «και περισσεύματα» καί τά πε
ρισσεύματα αυτά θά μας φέρουν τήν χρεωκο- 
πία καί τόν ξένο έλεγχο, θά δής. . .  θά δής. . . 
θά δής. . . Καί θά κλάψης μέσα σου πικρά 
γιά τήν κατάστασι αυτή τής πατρίδας σου. 
Κλάψε άλλ’ αυτό δεν άρκεΐ. 'Ορκίσου, πώς 
και σΰ θά συντελέοης, δσο μπορείς καί δσο 
αναπνέεις, σέ μιά μεγάλη. έσωτιρική, ψυχική 
έπανάστασι τής φυλής σου: Ιπανάστασι έναν- 
τίον τών σημερινών της ιδεών καί έπανάστασι 
γιά τόν Ιξευρωπαϊσμό της· άλλ’  ή έπανάστασι 
αυτή, ή χωρίς αϊμα, θ ’ άρχίση, σκέψου, πρώτα 
άπό σένα, άπό τήν δική σου τήν ψυχή, ποΰ είναι, 
ποΰ πρέπει νά είναι τό άνθος τής ψυχής τοΰ 
έθνους. Θ ' άκούσης άπό πολλούς, δλους ίσως, 
δτι αυτά δλα είναι έναντία τής ψυχής τοΰ 
έθνους, δτι τήν Ιθνική άτομικότηιατήν κάμνουν 
οί άντιθέσεις· καί θά σκεφθής, δτι καί αυτό 
είναι ϊσ α -ΐσ α  μιά άπό τις τιό παλιές καί 
πιό σκουριασμένες προλήψεις, ποΰ μας κρατούν 
δεμένους σφικτά, πώς κατά τόν συλλογισμό 
αυτό, θά αδξήση ακόμη περισσότερο τό δικό 
μας «εγώ», αν γίνωμε άκόμα πιό άντίθετοι 
άπό τόν άλλον κόσμο: δν π. χ. τρώμε κατά
χαμα, άφοΰ 6 άλλος κόσμος μεταχειρίζεται τρα
πέζι, δν φορούμε φουστανέλλες, άφοΰ ό άλλος 
κόσμος δέν φορεΐ κτλ. Θά καταλάβης, δτι τό 
έθνικό «έγ ώ », τήν έδνική ψνχή, τήν κάνουν 
δχι οί άντιθέσεις, άλλά τό αΐσ&ημα τοΰ «έγώ». 
θ ά  δής λαούς, ποΰ σχεδόν ή ζωή τους, καί ή 
υλική καί ή πνευματική, δέν έχει καμιά άντί- 
θεσι, ποΰ είναι ένας λαός ώς προς αυτό, καί 
δμως τό έθνικό τους «εγώ'» τους χωρίζει ζωη

ρότατα, π. χ. οί Γερμανοί καί οί 'Ολλανδοί. . .
Ή  καλύτερη άγάπη τής πατρίδας είναι τό 

νά μάθη κανείς γιά δλα νά σκέπτεται, νά είναι 
άνθρωπος σκεπτόμενος. Αυτό είναι τό μεγα
λύτερο καδήκον πρός τήν πατρίδα κάθε αν
θρώπου και προπάντων τον φοιτητον' καί ευ
τυχώς είναι, νομίζω, συγχρόνως καί τό μεγαλύ
τερο δικαίωμα καί ή μεγαλύτερη ενχηρίατηαι 
τής ζωής γιά τόν άνθρωπο, καί προπάντων 
γιά τόν φοιτητή .

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Χ Α Τ Ζ ΙΔ Α Κ Η Σ  
καθηγητής Τοΰ Πανεπιστημίου

το ν α π ο π ο υ α ο  rno θ α λ ε ι α ς  φ λ ο ρ α  κ α ρ α β ι α

Α Π Ο  Τ Α  Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α  Τ Η Σ  Ν Υ Χ Τ Α Σ

Α ργά  μ ί τήν άστροφεγγια περνούσε τό κοπάδι 
"Οταν <5 γέρος, έπεσε στους άμμους, γερανός.
Π οτέ τον ό& τόν πλάνεσε σάν τότε ό ούρανός 
Μ ε τό βαδυ κι απόκοσμο τής γαλανάδας χάδι.

Κ ι είχε βιαστή τοΰ σηκωμόν νά δώση τό σημάδι 
’Ο ήμερος στό χάραμα πριν ξεδωρίση άχνάς.
Γιατί ό κανμός τών γηρατειών που τοΰρδε, όπ ιό στερνός,
“Αναψε τή λαχτάρα τον άπό τό βράδυ βράδυ.

Ή  ταξιδεντρα δάμπωσε στό μάκρος συντροφιά. . 
Ποιος τώρα ’στη φευγάλα τον τόν συλλογιέται πιά ; 
Καί ροχαλίζει ή Θάλασσα στα ρημαγμένα βροΰλα.

Κ ι’  ό  ξεπεσμένος που ένοιωσε τρεμούλα στά φτερά, 
Π ου στον χαμένου ταξιδιού βουβαίνει ή συφορά,
Θά ξεψυχήση φαίνεται μόλις ιόν ενρη ή ανγονλα.

Ε Υ Σ Τ Ρ Α Τ ΙΟ Σ  Χ Ρ . Α Θ Α Ν Α Σ ΙΑ Δ Η Σ

Α Ε Ι Σ Φ Ο Φ Β Λ Ο Υ Σ

Π Α Ι Α Ν  Ε Ι Σ  Α Ρ Ε Τ Η Ν
Α φ ιε ρ ώ ν ε τ α ι  ι ΐ ς  τ ό ν  "Α γ ρ α ν  κ α ί τ ο ύ ς  λοι
π ο ύ ς  π ρομ ά χ ου ς τ ή ς  π α τ ρ ώ ο ς  τ ο υ  π ιη τον

’Αρετή, πολνβάσανη άγάπη τον άνδρώπον,
Σ υ  καμάρι άκριβό τής ζωής, 

και νά  σβήση γιά χάρι Σου, Κόρη, κανείς 
είναι μοίρα γλνκειά, ζηλευτή στήν ‘ Ελλάδα.
Ποιός εμπρός Σ ου  ψηφά τους ιδρώτες τον κόπον ;

Τόσον έρωτα ρίχνεις στον νουν, 
γεννάς τόση λαχτάρα, ποΰ πιά λησμονούν 
γονιούς, πλοντη, τον ύπνον ξεχνούν τή γλνκάδα. 
Γιά Σέ, Κόρη, μεγάλα είδε κ’ έπαδε πάδη  

δ Ηρακής καί τής Λήδας οί γνιοί' 
στή δική Σ ου  έπετονσαν παντού προσταγή, 
για τόν πόδο Σ ου  ό Α ίας στόν Ά δ η  ήρδε κάτον. 
Γιά τά κάλλη Σ ου  τώ ρ’ άλλος νέος εχάδη· 

μέν’  ή λάμψι τον ήλιον όρφανή! 
μόν ’ άδάνατη τέτοια δά  μείνη δανή  
καί δά  ύμνήαοαν οί Μούσες τήν παλληκαριά του. -

Σ ΙΜ Ο Σ  Μ Ε Ν Α Ρ Δ Ο Σ



Λ Α Μ Α Σ  Ο  Σ Ο Φ Ο Σ

Στό Σαμαλί οί άνθρωποι δέν πιστεύανε 
μήτ’ ένα μήτε πολλούς θεούς· μήτε καλά μήτε 

κακά πνέματα. Λατρεύανε την φύοι μέ τήν 
άνόργανη, όργανική και μυστική ζωή της κεΐ- 
χανε για θρησκεία τους τήν^ζήτησι^τής άλή- 
θειας, τήν άπόλαψι ιού ωραίου και τήν πράξι 
τοΰ καλοΰ.

Εύτυχισμενοι! Δέν γνωρίσανε μήτε φιλόσο
φους, μήτε προφήτες! Τό πολίτεμά τους εΐ- 
τανε άπλούστατο υποταγή στό βασιλέα τους. 
Οί νόμοι τους άπλούστατοί' νά μήν πειράζουνε 
τό γείτονα τους. Ή  ήθική τους άπλούσταηγ 
ζωή στό ύπαιθρο, λούσιμο πρωΐ καί βράδυ, 
χορτοφαγία, γάλα, γιαούρτι, φρούτα και κοπέ
λες δμορφες. “Ετσι στό Σαμαλί, οί άνθρωποι, 
ζσύσαν γιά νά ζήσουνε καί πεθαίναν γιά νά 
πεθάνουνε. *Ολη τους ή προσπάθεια εΐταν πώς 
νά ζήσουνε περισσότερο καί καλύτερο. Ζθύ
σανε διακόσια καί τρακόσια χρόνια και πεθαί- 
ν«νε τό γλυκύτερο θάνατο λαχταρώντας τον 
σάν πού λαχταρούμε ΙμέΙς, σαν είμαστε ξαγρυ- 
πνισμένοι, τόν ύπνο.

** *
Καί δμως, στό Σαμαλί, ήτανε ένας πολύ 

δυστυχισμένος άνθρωπος, κι’ αυτός ίσα ίσα εΐ- 
τανε δ Λάμας δ βασιλέας τους.

*0 Λάμας εϊτανε σοφός δσο φαντασθης. 
Μελετούσε τήν φύσι από τήν πιό μικρή καί ά
πιαστη σκόνη τού άγέρα ώς τόν πιό μεγάλο 
γρανίτη τού βουνού' άπό τά πιό μικρά χορ
ταράκια ώς τά πιό περήφανα πλατάνια, άπό 
τά 'πιό μικρά σκουλικάκια ώς τόν πιό μεγάλο 
ελέφαντα' άπό τό νερό ώς τή φωτιά κι* άπό τό 
φώς ώς τό σκοτάδι της.

Αυτός είναι πού βρήκε πώς τίποτα δέ χά
νεται στόν κόσμο, μήτε τό ελάχιστο τής σκό
νης μόριο, μήτε ή παραμικρότερη τού μορίου 
έκείνου κίνησις. Αυτός είναι πού είπε τή με
γάλη τήν άλήθεια πώς δλα στόν κόσμο γενή- 
κανε μέσα σ’ εκατομμύρια χρόνια, τό ένα άπό 
τό άλλο, άπό τήν γή ώς τά φυτά, άπό τά φυτά 
ώς τά ζώα, κι’ άπό τά ζώα ώς τόν άνθρωπο. 
Καί είπε άκόμα ένα μεγάλο λόγο, πώς ή φύ- 
σις ολο διαλέγει καί τελειοποιεί.

’Εκτός πού εϊτανε σοφός, δ Λάμας εϊτανε 
καί καλότατος άνθρωπος. Δίκαιος, πονετικός, 
γενναίος, προοδευτικός. Στις ήμέρες του τό Σ α 
μαλί κατάντησε σάν ένας κήπος ωραίος, σάν 
ένα παλάτι άπέραντο, σάν μιά μεγάλη οίκογέ-

νεια. Ειρήνη, πλούτος, άφθονία καί καλή καρ
διά.

Εϊτανε καί καλλιτέχνης. Τό παλάτι του εϊ- 
τανε γεμάτο κοπέλες δμορφες, τραγουδιστές, 
μουσικούς, ποιητές καί τεχνίτες. “Οτι ωραίο υ
πήρχε στόν κόσμο, Ικεί μαζευότανε. "Ο,τι δ Λά
μας άγαπούσε τό είχε στή στιγμή.

Τί τό λοιπόν τού έλειπε κεϊτανε δυστυχής;
* * *

Αλλοίμονο!
Ό  Λάμας εϊτανε διακοσιοπενήντα χρονών 

κι’ άρχισε πιάνά γερνρ, νά χάνη σιγά σιγά τή 
ζωή του. Παράτησε τό ένα, παράτησε τό άλλο, 
έφτασε νά ζή πιά μέ πολύ λίγα πράματα. Μήτε 
στό κυνήγι μπορούσε πιά νά πάη σάν καί 
πρώτα, μήτε στό ψάρεμα. Μήτε νά πιή κρασί 
νά μεθύση, μήτε νά παραφάη καί νά χόρταση. 
Μήτε νάγρυπνήση καί νά μελετήση, μήτε νά 
κοιμηθή καί νά άπολαύση τις γυναίκες του.

Δέν είχε πιά πεποίθησι στόν εαυτό του. 
Καί τό χειρότερο άρχισε νάμφιβάλλη γιά δσα 
εϊξερε.

“Οσο ή ζωή του έφευγε, τόσο πιότερο τήν 
αίσθανότανε, τόσο πιότερο τήν άγαπούσε. Ό  
θάνατος, πού πρώτα τόν θαρρούσε τό πιό 
γλυκό, τό πιό φυσικό πράμα στόν κόσμο, τώρα 
τού φανότανε ένα μεγάλο, φοβερό κακό. Δέν 
ήθελε νά πεθάνη πιά, μά δέν ήθελε καί νά ζή 
έτσι γέρος καί ανίκανος γιά τή ζωή. “Ηθελε 
νάποθάνη στήν τελειότητα πού έφτασε, μά νά 
ζήση άλλοΰ, νά τελειοποιηθή άκόμα πιότερο. 
“Ηθελε νά τό εϊξερε πώς θά ζήση μετά θά
νατον σέ μιά άλλη ζωή.

’Αφού δέν χάνεται τίποτα στόν κόσμο, έλεγε, 
γιατί νά χαθή τό εγώ μου κι’ ή σοφία μου ; 
Γιατί αφού ή φύσις δλο καί τελειοποιείται, νά 
σταματήση τάχα στόν άνθρωπο ; Είναι δυνατόν 
νά φτειάση τό ωραιότερο στόν κόσμο πράμα, 
τοΰ σοφού τό μυαλό, γιά νά τό θάψη στό 
χώμα ; Ποιος μού λέγει πού όσα ξέρομε, πού 
δσα βλέπομε καί αίσθανόμαστε, δέν είναι ψέ
ματα ; Πού δέν τά ξέρομε τί είναι; Πού δέν 
ξέρομε τί εϊμαστε; Πού γύρω μας, κάπου άλ
λοΰ, υπάρχει ένας άλλος κόσμος, πού θά πάμε 
σάν πεθάνωμε; ! * * *

Καί έκλαιγεν δ Λάμας, κέτρεχε άπό θά
λασσες σέ στεριές, άπό δάση σέ βουνά, κΓ
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άπό χωριό σέ χωριό, ρωτώντας τά λουλού
δια καί τά δέντρα, τά νερά καί τούς βράχους, 
τά παιδιά καί τούς γέρους, τις άστραπές καί 
τις βροντές.

Κι’ δ μενεξές είπε στό Λάμα:
—  Μεγάλα αιωνόβια λουλούδια, θαμμένα 

στών βουνών τις άγκαλιές, μού δώκανε αύτή 
μου τή ζωούλα, πού μόλις καί βαστά δυο χαραυ
γές. "Ολα μικραίνουν καί περνούνε, δλα λιγο
στεύουν, δλα χάνονται. “Οσο μικρότερα καί τε
λειότερα, τόσο καί γρηγορώιερα. Τελειοποιησις 
θά πή χαμός!

— Καί συ τί είσαι; ρώτησεν δ Λάμας τό 
βουνό.

— Έ γώ  ’μαι, άποκρίθηκεν έκεΐνο, ένας κό
σμος πεθαμένος. 'Ησυχάζω, καί ησυχάζοντας 
μαζεύω δλοένα μέσα μου νέα ζωή γιά νά ξε
σπάσω πάλι ένα καιρό, νά γίνω σκόνη, καί νά 
ξανακάμω ένα νέο κόομο ωραιότερο.

— Κ’ Ισύ ;
— Έγώ, τοΰ βροντοφώνησε τό άστροπελέκι, 

είμαι τό πάν στήν φύσι. Έ γώ  κάνω καί χαλώ 
τούς κόσμους μέ τή δύναμί μου. Έ γώ μέ τήν 
ενέργεια μου τούς δίνω τή ζωή, τήν κίνησι, 
τή ζέστη καί τό φώς. Έ γώ  σέ ζώ καί σένα 
κ’ εγώ θά σέ πάω έκεΐ πού θά πφς!. .

—  Πού ;. . .
*  *  *

Βαθύ σκοτάδι σκέπασε τή γή. Μήτε βροντή 
πιά ακούστηκε, μήτε άστροπελέκι έφεξε στόν 
ουρανό. Τό μέγα μυστικό πού έκρυβεν ή φύ
σις μέσα της, δσο δ Λάμας τό ζητούσε, τόσο 
εκείνο πιό βαθιά καί πιό σοφά κρυβότανε μέσα 
σέ δσα μάθαινε.

Κ’ είπεν δ Λάμας μέσα του :
"Οσο μαθαίνω, τόσο βλέπω πώς υπάρχει 

κάτι πού δέ ξέρω, πού υπάρχει βέβαια, μά δέ 
μπορώ μ αύτό τόν νοΰ πού έχω νά τό νοιώσω. 
νΑχ! Δέν έχει πιό χειρότερο κακό άπό τό νά 
μή ξέρης. “Ας μού λείψη τέτοια πού κατάντησε 
ή ζωή μου. Φέρτε μου κορίτσια νάποθάνω στήν 
αγκάλη τους!. .

Κι’ αμέσως τριγυρίσανε τόν Λάμα δέκα, εί
κοσι, πενήντα, εκατό, χίλια κορίτσια, τά πιό 
δμορφα τοΰ Σαμαλί. Χορεύουν, τραγουδούν, 
φιλούν, χαδεύουν, μά τοΰ κάκου! δέν μπορούν 
νά τόν ζωογονήσουνε.

Εκείνος θέλει νάποθάνη!
* *  *

—  Νάποθάνη ; “Οχι! κράζει τρέχοντας άπό 
μακρυά μιά μαυρομάτα, μιά μικρούλα, μάγισ
σας παιδί Έ γώ  τόν ξέρω, βασιλέα μου, τόν 
πόνο σου, έγώ θά σοΰ τόν γειάνω!

Κι’ άρχισε νά παίζη μέ τό τέφι της. νά τρα
γούδι? καί νά χορευη σάν τρελή τριγύρω του.

Έγώμαι μάγου γέννα, τραγουδούσε, κρατώ 
τό θάνατο σέ τούτο τό φαρμάκι καί τάντι* 
φάρμακο! .

*0 Λάμας άνοιξε τά μάτια του. Γύρισε καί 
τήν είδε μέ λαχτάρα, μά τήν κύταξε μέ φόβο 
καί δισταγμό.

—  Αύτό μέ φτάνει είπε κείνη, καί προσφέ- 
ροντάς του τό άντιφάρμακο ρούφηξε τό φαρ
μάκι κέπεσε στή γή αναίσθητη.

**«

—  Τί είσαι; τήν ρώτησε μέ άγωνία δ Λά
μας σάν τήνε ξανάζησε μέ τό άντιφάρμακο.

Τής μάγισσας ή κόρη είπε:
—  Φώς γλυκύτατο, άτέλειωτο. Γαλήνη καί 

άνάπαυσι. Μιά ηδονή, πού πήγαινα ανάλαφρη 
σάν ίσκιος. Μιά άρμονικώτατη ωραία μουσική 
πού μόλις άκουότανε. Καί γύρω μου λουλού
δια διάφανα, κόσμοι ονειρικοί, ανθρώπινες 
σκιές. Τές ρώτησα —  ποιες είστε; — Ζαρατού- 
στρας, είπε μιά. — Κομφούκιος, ή άλλη — “Ο
μηρος —  Σωκράτης — Μωϋσής — Χριστός — 
Μωάμεθ —  Δάντης κι'δλλα πιό παράξενα 0- 
νόματα. Μιά π’ δλες μ’ επλησίασε καί μουπε 
σιγανά. — Τί θές εσύ Ιδ ώ ; Εκείνοι μόνο ζοϋνε 
μετά θάνατον, δσοι καί ζώντας κάμουν τό έγώ 
τους πιό μεγάλο άπό τή Γή. Πήγαινε, πέ τοΰ 
Λάμα πώς τόν περιμένομε I . . .
[ Κωνσταιινούπολις ] Ζ . Φ Υ Τ ΙΛ Η 2
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Α ν τον κόσμο τον ¿κυβερνούσαν ή γυναίκες, 
ό κόσμος θα Ικυβερνιότουν πολύ πλέον δί

καια, πολύ πλέον φιλάνθρωπο και πολύ πλέον 
σύμφωνα μέ τήν φύσιν παρ’ δ,τι τώρα πού 
τόν κυβερνούν οί άντρες. 'Η  γυναίκα είνε πλέον 
αρμόδια γιά τούτο, επειδή έχει ευαισθησία. Ό  
άντρας ταίς περισσότεραις φοραΐς είναι κτήνος, 
Ινώ πού στη γυναίκα τούτο είναι μία έξαίρεσι. 
Καθώς άφίνομε τη γυναίκα και μάς κυβερνάει 
τδ σπήτι, έπρεπε νά την άφίνωμε νά μάς κυ
βερνάς καί την πολιτεία, κ’ Ιμεΐς νά περιορι
στούμε σταίς χοντραΐς Ιργασίαις πού ζητούν 
δύναμι χεριών, π. χ. στή γεωργία, στήν υπη
ρεσία τή στρατιωτική, στό ναυτικό κτλ. Άλλα 
γιά τούτο, έπρεπε πρώτα νά ετοιμάσωμε ταίς γυ
ναίκες, δίνωντάς τους άλλην άνατροφή, ανάλογη.

Δεν αμφιβάλλω πώς, άκούοντας τέτοιο πράμ- 
μα, οί περισσότεροι θά γελάσουν· άλλα Ιγώ 
τούς ερωτάω νά μοΰ εϊποΰν αυτοί σέ τί ό 
αντρας εΐναι άνώτερος άπό τή γυναίκα ή ποιά 
είν’ αύτά τά πλεονεχτήματα τού άντρός πού 
τόν κάνουν πλέον αρμόδιον γιά νά κυβερνάς. 
Είναι τόσο φανερά αύτά! θά μού είπούν ό 
άντρας έχει τήν κρίση έχει τόν νοΰ, πού ή 
γυναίκα δεν έχει. "Εχει τήν κρίσι, εχει τόν νοΰ.... 
άλλ’ δν είχε κρίσι καί νού, 6 κόσμος θά έπή- 
γαινε καλήτερα, καί ή ιστορία των άνθρωπί- 
νων πράξεων δεν θά ήτουν, καθώς είναι σή
μερα, καί καθώς θά τό Ιλέγετε σείς, ή εντροπή 
τού δνόματος τών ανθρώπων.

Ά ν  άπ’ άρχης ¿κυβερνούσαν γυναίκες, γιά 
οσο κακά κι’ δν ¿κυβερνούσαν, θά ¿κυβερνού
σαν πάντα καλήτερα. Χειρότερα παρ’ δ,τι ¿κυ
βερνήθηκε ώς τώρα δ κόσμος, δεν ¿μπορούσε 
ποτέ νά κυβερνηθή. "Εχετε τίποτα νά μοΰ άπο- 
κριθήτε σέ τούτο;... Ή  γυναίκα, λέτε, δέν έχει 
κρίσι, δέν έχει νοΰ· ποιός σας τό είπε; ποιάν 
άπόδειξιν έχετε; Πρέπει νά δώσετε άλλην ανα
τροφήν τής γυναικός, πρέπει νά τήν βάλετε 
στα πράγματα, νά τήν δοκιμάσετε, κ’ έπειτα 
νά είπήτε, Ινώ πού ωστόσο δν ή πρόληψι καί 
δ έγωϊσμός δέν μάς τυφλόνουν, μπορούμε καί 
τώρα νά ίδούμε μέ ποιόν τρόπο ή γυναίκα 
κυβερνάει τό σπήτι της καί άπό ’κείνο νά συμ- 
περάνωμε. Πέτε το καί σείς μή, στήν κυβέρ- 
νησι τού σπηιιοΰ της, ή γυναίκα δέν είναι δί
καιη; μή δέν είναι προνοητική; μή δέν είναι 
οικονόμα; Πέτε τήν άλήθεια- μπορεί δ αντρας

νά καυχηθή πώς θά  Ιδύνοτουν νά κυβέρνηση 
καλήτερα τό σπήτι αύτός παρά ή γυναίκα του; 
’Αλλά ξέρώ τίθά μού είπήτε· τό σπήτι έχει καί 
άλλα συμφέροντα, έξωτερικά, πού πολλαίςφοραΐς 
εΐναι τά κυριώτερα, καί πού αύτά τάεπιμελιέ- 
ται δ άντρας. Πολύ καλά. ’ Αλλά ποιάν άπό- 
δειξιν έχομε πώς δέν θά ήτουν ικανή ή γυ
ναίκα, δν τήν άφίναμε, νά τά επιμεληθή κ’ 
εκείνα; Τάχα τήν ¿δοκιμάσαμε ποτέ ή τής ε- 
δώκαμε τήν χρειαζόμενην άνατροφή γιά νά δύ 
νεται νά έχη πείρα τών πραγμάτων καθώς δ 
άντρας;. . ’ Αλλά είναι καί πολλαίς γυναίκες 
άνόηταις ή φανιασμέναις πού καταστρέφουν τά 
σπήτια τους. Πρόφασαις τών άντρων. Αύταΐς 
είν’ έξαίρεσαις, κι’ ώς κι’ αύταΐς ή έξαίρεσαις 
είναι πάντα λιγώτεραις μεταξύ τών γυναικών 
παρά μεταξύ τών άντρων. Ο άντρας πολύ 
συχνά θυσιάζει τή γυναίκα του καί τά παιδιά 
του σέ μιά παλλακίδα ή στό παιγνίδι ή σέ 
άλλα του ελαττώματα. Ή  γυναίκα ποτέ αύτό 
δέν τό έκανε. Άλλά καί χωριστά άπό τούτο, 
μηδά, θά ¿μπορούσε ποτέ νά συγκριθοΰν τά 
ελαττώματα μιας γυναικός, γιά δσο μεγάλα κι’ 
δν τά ύποθέσωμε, μέ εκείνα Ινός άντρός; Συμ
παθήσετε με δν ξεμακραίνω μία στιγμή άπό 
τό προκείμενο. Κι’ ωστόσο εμείς έχομε πολ- 
λαΐς φοραΐς τή σκληροκαρδία καί τόν εγωισμό 
νά μή τή συμπαθάμε γιά τίποτα, Ινώ πού α
παιτούμε δλα εκείνη είς έμάς νά τά συμπα- 
θάη. Άλλά θά ήτουν καί περιττό νά τό άπαι- 
τήσωμε, επειδή ή καρδιά τής γυναικός δέν εΐ
ναι ή καρδιά ή δική μας. Κι’ δν καμμιά φορά 
έτυχε πού καί κάποια γυναίκα νά έκατάστρεψε 
τό σπήτι της, ώς καί σέ τούτο, τό μισό φταί
ξιμο ιό έχει ή άνατροφή πού της έδώκαμε, 
επειδή ή ανατροφή πού δίνομε σήμερα τών 
γυναικών στήν άνώτερη τάξι δέν εΐναι βέβαια 
ή καλήτερη, κι’ δν τούτο κάμμιά φορά εσυ- 
νέβηκε, εσυνέβηκε στήν άνώτερη τάξι.

"Αν ¿κυβερνούσαν ή γυναίκες τήν πολιτεία, 
δέν θά έγένοτουν βέβαια ή άσώτεψι τού δη
μόσιου θησαυρού τέτοια πού γένεται σήμερα, 
άλλά καί τά χρήματα πάντα θά ¿περίσσευαν, 
καί πολλά δημόσια καλά θά έγένονταν, καί 
πολλοί δυστυχισμένοι στήν κοινωνία θά οίκο- 
νομιόνταν έχετε καμμιάν αμφιβολία γιά τούτο ;... 
“Ή  μή στοχάζεστε πώς ή ίδια ή εύαισθησία 
τής γυναικός θά τής ήτουν ένα εμπόδιο γιά

Π Ρ Ο Ε Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Γ Π Ο  Θ Α Λ Ε Ι Α Σ  Φ Λ Ω Ρ Α  Κ Α Ρ Α Β Ι Α

νάκυβερνήση,καί πώς θά εύρισκότουν άναγκα- 
σμένη πολλαίς φοραΐς νά θυσιάζη τή δικαιο
σύνη σέ ένα αίσθημά της, σέ μιά φιλία; Ποιός 
εΐναι πού τό λέει τούτο; Τό λέει ό άντρας πού 
σήμερα θυσιάζει καί τή δικαιοσύνη καί δλα 
τά πλέον ίερά συμφέροντα (καθώς ό ιδιοςέχει 
τήν αναίδεια νά τά δνομάζη1) τής κοινωνίας 
καί τής πατρίδας δχι σέ ένα αίσθημα, επειδή 
τότες θά ήτουν καί κάπως συμπαθησμένος, άλλά 
στά πλέον άνάξια καί ποταπά συμφέροντα τά 
δικά του, ταίς περισσότεραις φοραΐς χωρίς 
κάμμίαν εντροπή καί χωρίς τόν παραμικρόν 
έλεγχο συνειδήσεως. Ή  γυναίκα δμως ώς καί 
τούτο θά τό αίσθάνοτουν, καί ή άδικίαις πού 
θά έγένονταν άπό ταίς γυναΐκαις θά ήταν 
άσυγκρίτως λιγώτεραις καί άσυγκρίτως μικρό
τερης αξίας παρά ή άδικίαις πού γένονται σή
μερα άπό τούς άντρας. "Επειτα, ή άνατροφή

1 Ά ν  ύπάρχουν ανθρώπινα ιερά συμφέροντα, αύτά 
υπάρχουν μόνον στήν καρδιά μιας γυναικός.

ή ίδια πού θά ¿δίναμε σταίς γυναΐκαις, ή ιδέα 
τής κοινωνικής ανάγκης, τής τάξεως καί τής 
άσφάλειας, 9ά ¿συντελούσε εις τό νά στερεώση 
μέσα στήν ψυχή της τό αίσθημα τής δικαιο
σύνης, Ιπειδή ή ψυχή τής γυναικός καθώς εΐ
ναι δεχτική γιά δλα τ’ άλλα, είναι δεχτική καί 
γιά τούτο.

Άλλά ποιός θά έπιμελιότουν τό σπήτι, ποιός 
τά παιδιά, αν άσχολούσαμε τή γυναίκα στήν 
κυβέρνησι τής πολιτείας; Καί μή δά θά ήτουν 
χρεία νά άσχολήσωμε δλαις ταίς γυναίκες σέ 
τούτο; Ή  μή δά θά ήτουν χρεία νά λείπη ή 
γυναίκα δλαις ταίς ήμέραις καί δλαις ταίς 
ώραις άπό τό σπήτι; "Η μή δά μία μόνη γυ
ναίκα είναι στό κάθε σπήτι; "Επειτα, ώς κι’ ό 
άντρας άπό ταίς δουλειαίς τού σπητιοΰ ¿μπο
ρούσε κι5 αύτός κάτι νά κάνη, καθώς κάνουν 
καί σήμερα πολλοί άντρες· καί ταίς ώραις έκεί- 
ναις πού μιά γυναίκα θά ήτουν άσχολημένη 
δξω, δν δέν ήτουν άλλη γυναίκα γιά νά μείνη
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στό σπήτι, θά έμενε ό άντρας. Δεν βλέπω τί 
κακό και τί παράξενο θά ητουν τοΰτο.

’Αλλά είναι κ’ ένα άλλο ποΰ δεν τό λέτε, 
ποΰ δμως τό συλλογίζεστε οί περισσότεροι και 
ποΰ γιά τοΰτο δεν μπορώ Ιγώ νά τ’ άφήσω- 
είναι ή ζήλεια. Ό  άντρας δεν θά έμπιστευο- 
τουν ν’ Αφίνη τή γυναίκα του, λέτε, νά βγαίνη 
ελεύθερα μοναχή εξω άπό τό σπήτι. Σε τοΰτο 
Ιμποροΰσα νά σάς άποκριθώ πώς οποίος δέν 
δίνει πίστι τής γυναικός του, κάνει άδικο καί 
τής γυναικός του καί τοΰ έαυτοΰ τον  αλλά δέν 
σάς τό λέω τοΰτο, επειδή ξέρω ποΰ δέν σάς 
πείθει, καί σάς παρατηρώ μόνον πώς ή γυ
ναίκα σήμερα είν’ Ιλεΰθερη καί βγαίνει, καί 
πως ή διαφορά δέν θά ήτουν άλλη παρά πώς 
τότες θά έβγαινε πλέον συχνά καί πλέον ελεύ
θερα παρά τιάρα. Βεβαιωθήτε πώς ή γυναίκα 
εχει ευκολία καί ασφάλεια μέσα στό σπήτι της 
δση τής χρειάζεται γιά νά μήν αποφασίση νά 
κινδυνέψη όξω τοΰ σπητιοΰ της καί νά εκτεθή 
σέ τρίτα πρόσωπα, μάλιστα αν τΰχη νά ήναι 
σέ μικρή κοινωνία κα! νά ήναι γυναίκα ποΰ 
νά τήν μέλλη γιά τήν ύπόληψί της, καθώς 
υποθέτομε. Έχομε τήν άπόόειξι σήμερα- ή 
γυναίκα ώς καί σήμερα βγαίνει, καί βγαίνει 
μοναχή μέ μίαν αίτία καί άλλη' άλλ’ δμως δσα 
συμβαίνουν (καί συμβαίνουν ϊσως παραπολλά, 
δέν σάς έναντιόνομαι), δλα μέσα στό ϊδιο τό 
σπήτι συμβαίνουν. Άλλ ’ όταν δμως δώσωμε 
μίαν άλλην ανατροφή τής γυναικός, Θά τήν 
διορθώσωμε καί σέ τοΰτο καί θά τήν κάμωμε 
νά καταλάβη καί νά αίσθανθή αυτό τό καθή
κον ποΰ Ιπιβάλλεται στή γυναίκα άπό τό κοι
νωνικό σύστημά μας καί ποΰ σήμερα σχεδόν 
κάμμία γυναίκα δέν τό καταλαβαίνει.

"Η μή ή γυναίκα, αν τής έδίναμε τήν κυ- 
βέρνησι, δέν θά ήτουν καλός διπλωμάτης;'Η 
γυναίκα είναι πλασμένη γιά τοΰτο. Ή  γυναίκα 
έχει λεπτότητα, έχει οξυδέρκεια ποΰ δέν τήν 
έχει δ άντρας Άλλα δόστετης άλλην ανατροφή 
γιά νά δυνηθή ν’ άσχολήση τό πνεΰμα της, 
καί θά τό ίδήτε- άν σήμερα τό άσχολή σέ 
μάταια καί σέ ουτιδανά, σέ τοΰτο φταίμε οΐ 
ίδιοι εμείς μέ τήν άνατροφή ποΰ τής δίνομε. 
Ή  γυναίκα είναι μία γης αδούλευτη ή κακο
δουλεμένη ποΰ δέν μπορούμε νά ξέρωμε τί 
θά έδύνοταν νά μάς δώση, καί ποΰ δμως μπο
ρούμε νά συμπεράνωμε άπό τήν καλή της ποιό
τητα καί άπό κείνο τό λίγο ποΰ ώς τώρα μάς 
έδωκε. “Ή  μή δέν θά Ιγνώριζε τήν τέχνη ή γυ
ναίκα, καλήτερα παρά τον άντρα, γιά νά έγγίζη 
την καρδιά, γιά νά καταπείθη; Άλλ’  ίσως φο·

βάσιε πώς ή γυναίκα θά έκανε στά ξένα έθνη 
έκείναις ταΐς δίκαιαις παραχώρησαις ποΰ εμείς 
οί φυλάργυροι δέν αποφασίζομε ποτέ νά ταΐς 
κάμωμε Νά ώς καί σέ τοΰτο ή Αρμοδιότητα 
τής γυναικός. Αυτό θά ήτουν τό καλήτερο μέ
ρος ποΰ θά είχε ή γυναίκα νά εχτελέση, επειδή 
μέ αυτό θά άσφαλίζοτουν ή ειρήνη καί ή 
εύτυχία δλου τοΰ κόσμου- αν τοΰτο έκατορ- 
θόνοτουν, ενώ ποΰ γιά τήν γυναίκα θά ήτουν 
ή μεγαίήιερη άφορμή γιά νά περηφανεύεται, 
έπρεπε νά είναι γιά εμάς μια ταπείνωσι- τοΰτο 
καί μοναχό θά ήτουν άρκετό γιά νά μάς δεί- 
ξη τής γυναικός τήν υπεροχή. Άλλά ποιος θά 
είχε καί περισσότερο δικαίωμα γιά νά διευ- 
θύνη τήν εξωτερική πολιτική καί ν’ άποφασίζη 
γιά ειρήνη καί πόλεμο, άπό τή γυναίκα; Ποιός 
άπό τή γυναίκα αισθάνεται περισσότερο μέσα 
στην καρδιά του δλα τά κακά άποτελέσματα 
τοΰ πολέμου; Καί δμως ό εγωιστής άντρας 
δέν θέλει νά δώση κάμμίαν άξία καί κάμμία 
πίστι στά τρυφερά καί φιλάνθρωπα αισθήματα 
τής γυναικός, Ινώ ποΰ Ιξεναντίας δίνει άξία 
καί δίνει πίστι σέ κάποιους βρωμερούς, καί 
ταΐς περισσότεραις φοραίς άνόητους, δικούς του 
λογαριασμούς ποΰ τοΰ τους υπαγορεύει ή άναι- 
σθησία του!

Άλλ’ ό άντρας έχει τή δύναμι- κ’ Ιπειδή 
έχει τήν δύναμι, θεωρείται πώς νά έχη καί τό 
δικαίωμα. Ά ν  Ικυβερνοΰσαν γυναίκες, δέν θά 
εχένοτουν βέβαια δ βρωμερός καί αδιάντρο- 
πος εκείνος πόλεμος τής Κίνας τά 1842- άλλά 
μήτε δέν θά εγένοτουν, εσείς θά μοΰ Αντιτά- 
ξετε, ή Ιπανάστασι τής Γαλλίας τόν περασμέ- 
νον αίώνα ποΰ τά άποτελέσματα της εστάθη- 
καν τόσο ωφέλιμα γιά την άνθρωπότητα Κ Δέν 
θά εγένοταν βέβαια μήτ’ εκείνη, επειδή, αν 
Ικυβερνοΰσαν γυναίκες, δέν θά ήτουν ή χρεία 
νά γένη. Καί μήτε δ σημερινός καταστρεπτι
κός πόλεμος θά Ιγένοταν, ποΰ δέν είχε κάμ
μίαν άφορμή άξια νά τόν δικαιολογήση, καί 
ποΰ τόν άρχίνισε τών άντρων ή άνόητη μα- 
ταιοδοξία καί τό φιλάρπαγο. Κυττάξετε τώρα 
τά άποτελέσματα- Ιγώ δέν σάς λέω γιά τούς 
τόσους άδικους φόνους πατέρων, υιών, άδερ- 
φιών, συζύγων, γιά ταΐς λαχτάραις καί γιά 
τόν πόνο τών δύστυχων γυναικών ( ποΰ αυτά 
είναι πράγματα άξετίμωτα καί ποΰ κάνέναν 
διυρθωμό δέν έχουν), μήτε σάς λέω γιά τά 
τόσα άλλα κακά ποΰ είναι ή συνέπεια κάθε

1 Τό λέν αύιοί. Έγώ τούς εύρηκα οέ δλα άνόητους 
καί ψεύταις καί Αμφιβάλλω ώς καί γιά τούτο. Άλλά 
γιά τή στιγμή τούς τό παραδέχομαι.

139

πολέμου, πυρπόλησαις, άρπαγαΐς, βιαιοπραξίαις 
κάθε λογής, πείνα, γύμνια, ξεσπήτωμα σέ καιρό 
χειμώνος, τρομάραις, άρρώστιαις, θανάτους, γιά 
δλαις ταΐς στενοχώριαις καί ταΐς άνησυχίαις 
ποΰ βρίσκεται ένα δλάκαιρο μεγάλο έθνος ώς 
τά χθες τόσο ήσυχο καί ευτυχισμένο' Ιγώ δέν 
σάς λέω τώρα γιά ταΰτα, επειδή ξέρω πώς 
αύτά στους άντρες δέν κάνουν Ιντύπωσι- άλλά 
σάς λέω μόνον νά κυττάξετε ταΐς υλικαΐς τοΰ 
τόπου καταστροφαΐς’ πέτε μου, πόσα χρόνια 
θά περάσουν γιά νά ματάρθουν τά πράματα 
στην πρώτη τους καλή κατάστασι;. . .

Χρειάζεται πολύ γιά νά καταλάβετε πώς ή 
γυναίκα μάς υπερέχει; πώς ή εύαισθησία της 
εΐν’  άχώριστη μέ τή νοημοσύνη; πώς δ άν
τρας δέν ξεχωρίζεται γιά άλλο τίποτα παρά μέ 
τήν κτηνώδη δύναμι, τήν Ασυλλόγιστη τόλμη 
καί τό πνεΰμα τής πλεονεξίας ποΰ θέλομε νά 
τό σκεπάσωμε δίνωντάς του ένα άλλο δνομα 
καί λέγωντάς το πνεΰμα επιχειρηματικό; Ά ν  
είναι γιά τοΰτα, δ άντρας έχει τό ένδοξο, κα
θώς αυτός τό λέει, στρατιωτικό στάδιο {δσο 
ποΰ καί για αύτό έχει χρεία άκόμα δ κόσμος), 
έχει τό ναυτικό, έχει τήν οικουμένην δλη στά
διο άνοιχτό γιά νά πηγαίνη ν ’ ά σχολή δποτε 
τοΰ έρχεται ή δρεξιςκαί νά ταΐς χαίρεται δπως 
καλήτερα τοΰ άρέσει ταΐς άρεταΐς του.

Ακούσατε με- δ κόσμος δέν θά πάει καλά 
παρά δταν δ άντρας άποφασίση νά ΰποδου- 
λωθή τελειωτικώς στή γυναίκα- παρά δταν ή 
κτηνώδης δύναμι ΰποταχτή στό λογικό καί στήν 
εύαισθησία. Στήν κυβέρνησι τοΰ σπητιοΰ δ 
άντρας υποτάσσεται, καί είν’  εύχαριστημένος- 
άς ύποταχτή καί στήν κυβέρνησι τών δημο
σίων, καί θά εύχαριστηθή ώ ς κ’ Ικεΐ τό ϊδιο. 
Άλλά, ώς τότες, θά μοΰ είπήτε, καί δταν δ 
άντρας φτάση νά γνωρίση Ικείνην τήν αλή
θεια, ώς κι αυτός θά δυνηθή τότες νά κυ- 
βερνήση τόσο καλά καθώς ή γυναίκα. Ποτέ 
τόσο καλά, Ιπειδή ή γυναίκα είναι Ικ φύσεως 
περισσότερο δεχτική άπό τόν άντρα. “Η μή 
φοβάστε πώς δίνωντας περισσότερην Ιλευθερία 
τής γυναικός, πώς άφίνωντάς της ένα κύκλο με- 
γαλήτερον Ινεργείας, θά έχει αίτία γιά νά δι- 
αφθαρή, γιά νά χάση εκείνη της τήν Αγνότητα 
πού τήν κάνει νά ήναι είς εμάς τόσο Αγαπη

τ ή ; . . .  Αύτό νά μή τό συλλογίζεστε- ή καρδιά 
τής γυναικός τόσο εύκολα δέν διαφθείρεται- 
καί μή δά εφθάρηκε τόσον καιρό ποΰ συνα
ναστρέφεται μαζή μας μέσα σέ τόσα ελεεινά 
παραδείγματα σκληρότητος, αδικίας καί κάθε 
είδους Ανθρώπινου Ιξευτελισμοΰ ;

Άλλά τό πράμμα, ϊσως μοΰ είπήτε τώρα, 
θά ήτουν δύσκολο στήν εφαρμογή του. Δέν 
θά ήτουν τελείως δύσκολο. Πρώτα θά έγένο- 
τουν ή Αρχή καί θά Ιμοιράζονταν οΐ άντρες 
μέ ταΐς γυναΐκαις τήν κυβέρνησι-εκεί θά Ιδύ- 
νονταν |ν μέρει καί νά ταΐς δοκιμάσουν' έπειτα 
βαθμηδόν θά ετραβιόνταν οι άντρες καί θά 
έμεναν μοναχαϊς ή γυναΐκαις. Άλλά γιά τοΰτο 
θά ήτουν χρεία πρώτ’ Απ’ δλα νά ταΐς Ιτοι- 
μάσωμε δίνωντάς τους άλλην ανατροφή δια
φορετική. Ά ν  Από τήν αρχή τοΰ κόσμου εκυ- 
βέρνησαν πάντα άντρες, δέν αποδείχνεται από 
τοΰτο πώς αύτό είναι καί πλέον σύμφωνο μέ 
τήν φύσιν, καθώς μήτε δέν αποδείχνεται πώς 
νά ήναι πλέον σύμφωνο μέ τήν φύσιν νά κυ
βερνάν δλα τά κνώδαλα μεταξύ τών αντρών, 
καθώς Ισυνέβηκε πάντα σχεδόν έως τώρα.

Τής δύστυχης τής γυναικός Ιμείς οί αρπαγές 
καί οί σκληροί τής Ιπήραμε δ,τι κι’ αν είχε- 
τής επήραμε περιουσία καί ελευθερία- εμείς τής 
επεριορίσαμε τήν Ινέργεια τών αισθημάτων 
της ποΰ είναι ό πλέον πολύτιμος θησαυρός 
της- εμείς τήν Ικάμαμε ν ’ Ακούση δλο τό βά
ρος τοΰ συχαντεροΰ τοΰ ζυγοΰ μας- εμείς τήν 
¿φονέψαμε- έχομε τόν εγωισμό καί τήν Αναι
σθησία γιά νά πιστεύωμε πώς μια τέτοια κα- 
τάστασι τήν ζητάει ή φύσις- ή γυναίκα δέν 
γνωρίζει τήν αίτία ποΰ βρίσκεται σήμερα σέ 
αυτή τήν κατάστασι, άλλ’ δμως τό άδικο ποΰ 
τής γένεται τό αισθάνεται- καί δμως ποτέ δέν 
Ακούσαμε άπό τό στόμα της ένα παράπονο, 
ποτέ μια διαμαρτύρησή δλα τά ΰπόφερε καί 
άκολουθάει νά τά ύποφέρη μέ τήν Αγγελικήν 
ύπομονήν της- καί δέν θέλομε σέ αύτή νά ίιπο- 
ταχτοΰμε; καί αμφιβάλλομε αν πρέπη νά εμ
πιστευτούμε στά χέρια της τήν κυβέρνησι μας;

*Ω γυναίκα! ή τύχη ή δική σου είναι ή 
τύχη δλης τής ανθρωπότητος- ό άντρας έπρεπε 
νά είναι δούλος σου, καί δ άντρας σέ κυριεύει. 
Άλλά τί να κάμωμε, δύστυχη; ή ποΰ νάπάμε;

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Κ Ο Ν Ε Μ Ε Ν Ο Σ
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Τ| μνήμη τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος υπό μέν 
1·* τής’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας εορτάζεται τήν 
12 Δεκεμβρίου, υπό δε τής Δυτικής μετά 
δυο ημέρας, ήτοι τήν 14. Έ ν τφ άρχαιοτάτφ 
τοΰ άγιου τούτου βίφ τφ συντάχθέντι υπό 
Θεοδώρου Ιπισκόπου Πάρου, τοΰ άκμάσανιος 
κατά τήν έβδόμην έκατονταετηρίδα, Ιστορείται 
δτι ή μνήμη τοΰ 'Αγίου έτελεΐτο καιά τήν τεο- 
σαρεσκαιδεκάτην ημέραν τον Δεκεμβρίου. Ο'ι εν 
Έπτανήσφ δμως δυτικοί συνεορτάζουσι μετά 
τών ορθοδόξων. Σημειωτέον δτι εν 'Επτανήσφ 
ή δυτική Ικλησία τηρεί ακόμη τό Ίουλιανόν 
Ήμερολόγιον.

Ό  άγιος Σπυρίδων, ιόν όποιον πολλοί καί 
ορθόδοξοι καί δυτικοί εβιογράφησαν, κατέχει 
εις τήν ιστορίαν τοΰ Χριστιανισμού θέσιν δια* 
πρέπουσαν διό καί ό πολύς Βαρώνϊος τόν 
άποκαλεΐ «γενναιότατου 'Ομολογητήν τής πί- 
ηστεως, αρετήν περιαυγαζομένην υπό θαυμά- 
»των, άστρον φαεινότατον, επίσκοπον στήσαντα 
»τά ενδοξότατα τρόπαια κατά τής φιλοσοφικής 
»αλαζονείας καί πρωτουργόν τής έκκλησιαστι- 
»κής ελευθερίας».

Ό  "Αγιος Σπυρίδων εγγενήθη έν Κύπρφ 
περί τό τέλος τής τρίτης έκατονταετηρίδος καί 
ήκμασεν επί Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου καί 
Κωνσταντίου. Νυμφευθείς απέκτησε θυγατέρα 
τήν Είρήνην, διακρινομένην επί άγιωσύνη. 
Κατ’ αρχάς ήτο ποιμήν προβάτων, άλλά χει
ροτονηθείς ίερεύς, άνέλαβε τήν διοίκησιν λο
γικού ποιμνίου καί ήγωνίζετο υπέρ τοΰ χρι
στιανισμού, ό όποιος άπέκτα νέας δυνάμεις υπό 
τήν προστασίαν τοΰ αύτοκράτορος Κωνσταν
τίνου. Ίδίρ είργάζετο πρός καταπολέμησιν τής 
είδωλολατρείας, ήτις άκόμη ειχεν αρκετούς πι
στούς. Άποθανούσης τής έναρέτου συζύγου αυ
τού έπροχειρίσθη επίσκοπος Τριμυθοΰντος, με
σογείου τής Κύπρου πόλεως, νΰν άσήμου χω* 
ρίου καλούμενου Τριμυθουσία. Ιεράρχης ών, 
ήδύνατο άποτελεσματικώτατα νά έργασθή υπέρ 
τοΰ Χριστιανισμού. Ο'ι αγώνες του έστέφοντο 
πάντοτε υπό επιτυχίας. Οίλόγοι του είχον επιρ
ροήν εις τά πλήθη, διότι δ,τι έλεγεν έπραττε, 
καί συνεπώς ήτο ό ίδιος παράδειγμα ζωντανόν 
τοΰ ευαγγελικού βίου.

Ή  τοΰ ήθους μελιχρότης, ή ταπεινότης, ή 
σεμνοπρέπεια, ή πραότης, ή έλεημοσύνη, ή 
άμνησικακία, έκαμνον τό δνομά του αγαπητόν 
είς πάντας. ’ Ιδίως δέ διεκρίνετο διά τήν αγά

πην πρός τόν πλησίον. "Αν καί άπέφευγε τόν 
θόρυβον τοΰ κόσμου, έτρεχε πρόθυμος έκεΐ ό 
που τό καθήκον τόν προσεκάλει διά νά φανή 
ωφέλιμος. 'Η  πρός τούς ξένους φιλοξενία καί 
ή πρός τοΰς πτωχούς βοήθεια έφθανε μέχρι 
σχολαστικότητας. Έ ν καιρφ φοβερού λοιμού, 
ώς φιλόστοργος πατήρ καί άτρόμητος Ιατρός 
τών ψυχών, έτρεχε διά νά βοηθήση τούς δυ
στυχείς άσθένεΐς, νά τούς Ινισχύση μέ τήν πρός 
τόν Θεόν πίστιν, Ή  παρουσία του ήτο παν
τού επιθυμητή, άφέλιμος. Οί άνθρωποι ένεπι- 
στεύοντο είς αύτόν, διότι είχον πίστιν είς τήν 
αγάπην του. Ή  θαυματουργός του δύναμις 
είχε πείσει καί αυτούς τούς άπιστους.

Μεταξύ τών χριστιανών τών πρώτων αιώ
νων δέν έλειπον αί περί τού ενιαίου τοΰ 
θεού έριδες. Αίφνης άνεφάνη καί τό άρειανόν 
ζήτημα, τό όποιον δεινώς συνειάραττε τόν μό
λις παγιούμενον χριστιανισμόν. Ό  Κωνσταν
τίνος πρός λύσιν τοΰ άρειανισμού συνεκρότησε 
τφ 325 τήν Α ' εν Νικαίφ Οίκουμενικήν Σύ
νοδον καί αύτός ό ίδιος παρέστη προεδρεύων 
αύτής. Έ ν τή Συνόδφ ταύτη καί ό "Αγιος 
Σπυρίδων παρέστη. Δέν ήτο άνήρ παιδείας 
διά νά παραβληθή μετά τοΰ μεγάλου Αθανα
σίου. Ούχ ήττον καί αύτός ήθέλησε νά πείση 
δι’  άπλουστάτου συλλογισμού περί τοΰ τρισυ
πόστατου καί τοΰ άδιαιρέτου τής ‘Αγίας Τρι- 
άδος. Μετά τούς λόγους του, λαβών «είς τήν 
άριστεράν αΰτοΰ κεραμίδα, έσφιγξεν αύτήν καί 
ευθύς άνέβη πΰρ είς τόν άέρα, τό ύδωρ έχύθη 
είς τήν γήν, ό δέ πηλός έμεινεν είς τάς χεΐ- 
ρας».

Τό λατινικόν μαρτυρολόγιον κατατάσσει τόν 
"Αγιον Σπυρίδωνα μεταξύ τών 'Ομολογητών 
ως ΰποστάντα μαρτύριον περί τό 304 έτος Ιν 
Κύπρφ έπί τοΰ αύτοκράτορος Μαξιμίνου1 έξώ- 
ρυξαν δηλαδή τόν δεξιόν αυτού δφθαλμόν καί 
άπέκοψαν τά άρθρα τοΰ άριστεροΰ γόνατος 
καί κατηνάγκασαν αύτόν είς εργασίαν έν τοίς 
μεταλλείοις.

’Αγνοείται κα) τό έτος τής γεννήσεως του, 
καί τό έτος τοΰ θανάτου του. Ιστορείται δτι 
άπέθανε μετά τήν Σαρδικήν Σύνοδον περί τό 
350 έτος, είς γεροντικήν ηλικίαν.

Τό σώμα του έμεινε θαμμένον έκατόν πε
ρίπου έτη. Έ κ Κύπρου μετηνέχθη εις Κων- 
σταντινούπολιν. Είς τήν βασιλεύουσαν Ιξετι- 
μδτο μεγάλως. Κατ’ έτοςτό ίερόν λείψανον I-
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ξετίθετο· ή λειτουργία έτελεΐτο τή συμμετοχή τοΰ 
Πατριάρχου, μετέβαινε δέ καί ό Αύτοκράτωρ.

Κατά τήν άλωσιν ό ίερεύς Γεώργιος Καλο- 
χαιρέτας, πλούσιος ευπατρίδης τοΰ Βυζαντίου, 
παραλαβών τά έν τή έκκλησία αυτού άποκεί- 
μενα σώματα τοΰ ‘Αγίου Σπυρίδωνος καί τής 
Αύγούστας 'Αγίας Θεοδώρας μετ’ άλλων λει
ψάνων, έθεσεν αύτά είς δύο σάκκους μέ άχυρα 
τά έφόρτωσεν έπί υποζυγίου καί άνενόχλητος 
διήλθεν διά τής πορθουμένης πόλεως. Διασω
θείς οίκογενειακώς έφθασε, τφ 1456, είς Πα
ραμυθίαν τής ’Ηπείρου μετά τόν πολυτίμων 
κειμηλίων. Ά π ό  Παραμυθίας μετέβη είς Κέρ
κυραν, ένετοκρατουμένην τότε, δπου έτυχε 
φιλοξενίας.

Άποθανόντος τοΰ Καλοχαιρέτα οι τρεις 
υίοί του Φίλιππος, Λουκάς καί Μάρκος, διε- 
νεμήθησαν τήν πατρικήν των περιουσίαν. Οί 
δύο πρώτοι έλαβον τό λείψανον τοΰ Α γίου  
Σπυρίδωνος, ό δέ τρίτος τό τής Αγίας Θεοδώ
ρας μετ’ άλλων λειψάνων. Οΰτος, 0 Μάρκος, 
εδώρησε τό μερίδιόν του είς τήν Κοινότητα 
Κέρκυρας τφ 1483.

Ά νά  τόν χριστιανικόν κόσμον εΐχε διαδο- 
θή δτι τό λείψανον τοΰ Αγίου Σπυρίδωνος εύ-

ρίσκετο είς Κέρκυραν. Οί παρεπιδημοΰντες ξέ
νοι άπεφαίνοντο δτι λείψανον, τόσον ένδοξον, 
δέν έπρεπε νά μέν η είς τήν μικράν Κέρκυραν, 
άλλ’ είς μεγάλην πρωτεύουσαν, Ρώμην, Βενε
τίαν, Μαδρίτην. Ό  ίερεύς Φίλιππος άπεφάσισε 
νά μεταφέρη τό λείψανον είς Βενετίαν τφ 1489, 
καί έπί τφ σκοπφ τούτφ έζήτησε καί έλαβε 
γράμματα παρά τοΰ Δόγη τής Βενετίας έξα- 
σφαλίζοντος τήν άποστολήν τοΰ λειψάνου.

Ένδούς έπειτα είς τάς θερμάς παρακλήσεις 
τών Κερκυραίων, μειήλλαξε γνώμην καί κατέ
θεσε τό λείψανον έν τφ ναφ τής Κοινότητος 
Ταξιάρχου Μιχαήλ καί αύτός διέμεινεν Ιν Κέρ
κυρα ως κτήτωρ. Άποθανόντος τοΰ ίερέως 
Φιλίππου, τό Λείψανον έκληρονόμησαν ή σύ
ζυγος αύτοΰ Μαρία— ανηλίκου ούσης τής θυ- 
γατρός του ’Ασημίνας— καί δ άδελφός του 
Λουκάς έν Ά ρτη  διαμένων. Ούτος δμως τφ 
1512 εδώρησε τό μερίδιόν του είς τήν άνε- 
ψιάν του ’Ασημίναν.

Ή  κόρη γενομένη κάτοχος τοΰ άγίου σώ
ματος, έθεωρεΐτο ή μάλλον πολύφερνος τής 
χώρας καί ουτω συνεζεύχθη μετά τοΰ εύπατρί- 
δου Κερκυραίου Σταματίου Βούλγαρη τφ 1521. 
Είς τό προικοσύμφωνον γραφέν ελληνιστί υπό
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τού συμβολαιογράφου Πέτρου Σπόγγου, προ τοίς 
άλλοις άναγινώσκεται· α'Ομοίως τής δίδει είς 
»προίκα καί είς δνομα προικός, τολμώ είπεΐν 
»μετ’ εύλαβείας, τό τίμιον καί Αγιονλείψανον 
»τοΰ αγίου Σπυρίδωνος θαυματουργού, δλον 
»καθώς εύρίσκεται».

Ό  οίκος των Βουλγάρεων είνε έκ των αρ
χαίων τής νήσου Κέρκυρας, καί άνέδειξε πολ
λούς άνδρας διακριθέντας επί παιδείρ καί Αν- 
δρεί<?' διό καί ή Ένετική Κυβέρνησες τφ Απέ- 
νειμε τον τίτλον τοΰ κόμητος τφ 1772 διά τας 
πρός την πατρίδα υπηρεσίας.

Τή 25 Νοεμβρίου τοΰ 1571 έτους ή ’Αση
μίνα διά συμβολαιογραφικής πράξεως τοΰ συμ
βολαιογράφου Ίωάννου Μπούμπλια, εκληρο- 
δότησε τό λείψανον τοΰ Αγίου Σπυρίδωνος είς 
τούς δύο αύτής υιούς, ’Αρτέμιον καί Νικόλαον 
διά «νά ύπαγένη Από κληρονομιάν είςκληρο- 
»νομίαν τοΰ γένους τοΰ ίδικοΰ μου, ήγουν είς 
»τό γένος των Βουλγάρεων τόσον άρσενικά 
»δσον καί θηλυκά ».

’Ακολούθως προήλθον μακροί δικαστικοί 
Αγώνες, πολλών άπαιτούντων δικαιώματα Ιπί 
τοΰ Αγίου, χάριν τών ΙΕ αύτοΰ ωφελειών. 
Άλλ ’ ή διαθήκη ήτο νόμιμος καί τό Λείψανον 
ανήκει είς την οίκογένειαν τών Βουλγάρεων. 

* * *
Συν τφ χρόνφ εν έκαστη τοΰ Ίονίου νήσφ, 

φκοδομήθησαν έκκλησίαι άφιερωμέναι είς τον 
"Αγιον Σπυρίδωνα. Έ ν Ζακύνθφ φκοδομήθη- 
σαν λ. χ. δεκατρείς. Έθεωρειτο τών νήσων 6 
προστάτης.

Ή  Κοινότης τής Κέρκυρας ανεκήρυξεν έπι- 
σήμως τόν άγιον Προοτάτην Κέρκυρας Αντί 
τοΰ μέχρι τότε πολιούχου, τοΰ Αγίου ’Αρσε
νίου μητροπολίτου Κέρκυρας.

Τό δνομα τόΰ Αγίου έν Κερκύρφ συνδέε
ται στενότατα μετά τής τοπικής ιστορίας. Είς 
πάσαν περίστασιν ή λύπης ή δόξης ή άτυχίας 
τό δνομά του είνε είς τό στόμα πάντων.

Μεταξύ Κυβερνήσεως καί οίκογενείας Βουλ- 
γάρεως ύπήρχε Αμοιβαία υπόνοια μή τό Λεί
ψανον αίφνης κρυφίως Απαχθή Ικτός τής Κέρ
κυρας. Άρχήθεν ή κλείς τής λάρνακος κατεί- 
χειο ύπό τοΰ κτήτορος, δταν δέ. δύο ήσαν οί 
αδελφοί, προσετέθη καί δεύτερα κλείς, λαβόντος 
έκαστου μίαν. Μετά έτη, είς τάς δύο κλείδας 
προσετέθησαν άλλαι δύο τών οποίων, τήν μέν 
κατεΐχεν ό Βάϊλος 1 καί τήν άλλην ό ένας τών

• Ό  γενικός διοικητής καί άνιοτέρα Ένετική άμχή 
ιών νήσων.

συνδίκων. "Ωστε έφυλάσσετο διά τεσσάρων 
κλειδιών δπερ μαρτυρεί τόν άμοιβαϊον φόβον. 
Άρχήθεν τά τοΰ ναοΰ διεχειρίζοντο τέσσαρες 
Ιπίτροποι καί οί κτήτορες.’Από τοΰ 1679 προ
σετέθη είς τούς τέσσαρας ξένους επιτρόπους 
καί πέμπτος εκ τών μελών τής οίκογενείας 
Βουλγάρεως, άνευ τοΰ όποιου ούδέν θά ήδύ- 
ναντο οί τέσσαρες νά άποφασίσουν καί πρά- 
ξουν. "Απηγορεύετο δμως καί είς τόν επίτροπον 
Βούλγαρην πάσα οικονομική διαχείρισις.’Ακο
λούθως, τφ 1711. σ  Σαγρέδσς περιωρισεν είς 
δύο μόνον τόν άριθμόν τών ξένων επιτρόπων, 
έκλεγομένων μέν ύπό ιών κτητόρων, Ιπικυ- 
ρουμένων δέ υπό τής Κυβερνήσεως. ’ Αλλά τφ 
1721, άπεδόθη ή διαχείρισις εις μόνην τήν 
οίκογένειαν Βούλγαρη.

Ή  Βενετία κατά καιρούς άπένειμε προνό
μια καί έστειλε αναθήματα πολύτιμα, καί βαρύ
τιμα τή εκκλησία τοΰ 'Αγίου. Είς τόν οίκον τών 
Βουλγάρεων έξησφάλισε διά διαταγμάτων τήν 
κυριότητα τοΰ Αγίου Λειψάνου. Τφ  1751 έκη- 
ρύχθη ό Ναός τοΰ Αγίου καί Στανροπήγιον 
ύπό τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην.

Άρχήθεν τά λείψανα τών Άγιων Θεοδώρας 
καί Σπυρίδωνος κατετέθησαν είς τόν ναόν τοΰ 
Ά γ . Αθανασίου παρά τούς ομωνύμους προ
μαχώνας. ’ Εντεύθεν μετεφέρθησαν είς τόν ναόν 
τοΰ Αγίου Λαζάρου. ’Έπειτα, ώς εΐπομεν, 
κατετέθη δ "Αγιος Σπυρίδων εις τόν ναόν τοΰ 

.Ταξιάρχου Μιχαήλ. Τό δέ τής Αγίας Θεοδώ
ρας έτέθη είς τόν ναόν τοΰ Ά γ. Νικολάου 
μέχρι τοΰ. 1740, δτε μετεφέρθη είς τόν ρη- 
θέντα ναόν τοΰ Ταξιάρχου Μιχαήλ. Άνοικο- 
δομηθείσης τής έκκλησίας Παναγίας Σπήλαιο- 
τίσσης τφ 1841 καί δρισθείσης μητροπολιτικής 
εκκλησίας, μετηνέχθη εκεί, δπου καί τώρα υπάρ
χει. Ό  Σταμάτιος Βούλγαρης μετά τόν γάμον 
έζήτησε καί έλαβε τφ 1527 τήν άδειαν νά 
κτίση ίδιον ναόν τοΰ Αγίου καί τόν φκοδό- 
μησε παρά τόν ναόν τοΰ Ά γ . Λαζάρου απέ
ναντι τής Βασιλικής Πύλης τής βανδαλικώς 
κατεδαφισθείσης πρό τινων ετών. Κατά τήν 
τρομεράν πολιορκίαν τής Κέρκυρας ύπό τών 
Τούρκων τφ 1537, τό Λείψανον έξησφαλίσθη 
είς τό παλαιόν φρούριον. Τφ 1577 μετηνέχθη 
είς τόν έν Γαρίτση ναόν τοΰ Ά γ . Νικολάου. 
’Ακολούθως φκοδομήθη ό νΰν υπάρχων ναός 
είς τό κέντρον τής πόλεως, δστις Ιγκαινισθείς 
τφ 1589 συνεπληρώθη εξ όλοκλήρου τφ έτει 
1594. Ό  ναός ούτος συνδέεται καί μετά τής 
άναγεννήσεως τής ζωγραφικής έν 'Ελλάδι, διότι 
ό καλλιτέχνης Παναγιώτης Δοξαράς, είχε κο
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σμίση τήν οροφήν τοΰ ναοΰ δι’ ωραίων ελαιο
γραφιών, αί δποΐαι παρίστανον τόν βίον καί 
τήν πολιτείαν τοΰ 'Αγίου.

Δυστυχώς τά πρώτα ταΰτα μνημεία τής νεο
ελληνικής ζωγραφικής εφθάρησαν παρακαίρως 
ένεκα αδικαιολογήτου άμελείας, καί δι’ Αντι
γράφων άντικατεστάθησαν ύπό τοΰ μακαρίτου 
Αγιογράφου Νικολάου Άσπιώτου. Πρό τίνος 
άνεκαινίσθη καί τό είκονοστάσιον μαρμάρινον, 
ο ί  αί είκόνες κατειργάσθησαν ύπό τοΰ Σπυρ. 
Προσαλέντη.

Τό Λείψανον έκτίθεται είς κοινόν προσκύ
νημα δίς τοΰ έτους (κατά τήν διαθήκην Α σ η 
μίνας) Ιπί τρείς ημέρας τής μνήμης του καί 
τέσσαρας κατά τό Πάσχα, τελουμένων Αγρυ
πνιών.

Λιτανεύεται τετράκις τοΰ έτους. Αί λιτανεΐαι 
δέν είνε έκ τών συνήθων. "Εχουσιν ίοτορικάς 
Αναμνήσεις. Ή  μεγαλοπρεπέστερα τελείται τήν 
Κυριακήν τών Βαίων πρός ανάμνησιν τής !ν 
έτει 1630 ενσκηψάσης πανώλους. Τή ένδε- 
κάτη Αύγουστου είς Ανάμνησιν τής Ιν έτει 1716 
Απολυτρώσεως τής νήσου έκ τής τρομεράς πο
λιορκία? τών Τούρκων. Τή πρώτη Κυριακή 
τοΰ Νοεμβρίου, διότι τφ 1673 έκ νέου ένέ- 
σκηψεν ή πανώλης. Τό Μέγα Σάββατον ένεκα 
τής κατά τήν ημέραν ταύτην εγκαίρου Αφίξεως 
πλοίου μετά σιτηρών δποΰ ή νήσος έσώθη έκ 
μεγάλης κείνης.

"Απασαι αί λιτανεΐαι τελούνται μεγαλοπρε
πούς ύφ’ δλας τάς επόψεις. Μετά τήν δέησιν, 
ήτις πάντοτε τελείται έν ώρισμένη, ένεκα τής 
περιστάσεως, θέσει, τό παλαιόν φρούριον χαι
ρετίζει διά κανονιοβολισμού. Έπί ένετοκρατίας 
παρηκολούθον απασαι αί άρχαί έπισήμως, πολ- 
λάκις δέ και ό Αρχιεπίσκοπος τών δυτικών λαμ
παδοφορών.

Κατ’ αρχάς ό Ά γιος έλιτανεύετο Ασκεπής 
είς τάς άγκάλας ίερέως. Τφ 1605 ό Αρτέμιος 
Βούλγαρης, γενόμενος Μέγας Πρωτοπαπάς 
Κέρκυρας, έθεώρησεν Απρεπή τόν τρόπον τού
τον τής λιτανείας καί ούτω ό έκ Κύπρου κα
ταγόμενος Θωμάς Μοτζάνεγας, έφερεν έκ Βε
νετίας θήκην ποιλκιμένην μέ άργυρον καί χρυ
σόν καί Ιν μέρει σκεπασμένην μέ κρύσταλλον, 
είς τήν όποιαν άπετέθη τό ιερόν λείψανον καί 
οδιω λιτανεύεται, βασταζόμενης τής θήκης ύπό 
τεσσάρων κληρικών. 'Η  θήκη αυτη φυλάσσεται 
εντός μεγάλης Αργυράς λάρνακος.

Ίδρυθείσης τφ 1800 τής Έητανήαου Ποίι- 
εε(ας, ή οίκογένεια Βουλγάρεως έζήτησε νά τεθή 
δ ναός μετά τοΰ λειψάνου -ύπό την ρωσσικήν

προστασίαν. Ό  αύτοκράτωρ Παύλος δ Α '
πρόθυμος έδέχθη τήν αϊτησιν παραχωρήσας
τήν προστασίαν του καί Ιτησίαν προσφοράν
125 ρουβλίων. “Εκτοτε τό ρωσικόν στέμμα ύ-
πάρχει άνηρτημένον έν τφ ναφ τοΰ Αγίου
παρά τόν έπισκοπικόν θρόνον.

***
Τό Λείψανον τοΰ Α γίου Σπυρίδωνος αν καί 

παρήλθον χίλια πεντακόσια πενήντα επτά έτη, 
διατηρείται εύκαμπτον, ακέραιον καί φαίνεται 
ωσάν νά κοιμάται μέ τήν κεφαλήν κεκλιμένην 
έπί τοΰ αριστερού ώμου. Ό  δεξιός βραχίων 
τοΰ Αγίου σφζεται έν Ρώμη έν τφ ναφ τής 
Παναγίας τής Vallicella τιμώμενος.’ Εν τφ Ιν 
Βενετιφ δυτικφ ναφ τοΰ Αγίου Σαμουήλ σώ
ζεται ένας δάκτυλος Επίσης Ιν τή Ιν Ζακύνθφ 
δυτική έκκλησίφ τοΰ Αγίου Μάρκου, σώζεται 
τεμάχιον μικρόν ιοΰ λειψάνου τοΰ 'Αγίου, καί 
έτησίως ή Ικκλησίααύιη έορτάζει τήν μνήμην 
μεγαλοπρεπώς Ικθέτουσα τό ίερόν λείψανον 
είς προσκύνημα τών πιστών.

Η ασματική -Ακολουθία τοΰ Αγίου είνε 
ποίημα τοΰ λογίου Κέρκυρας Νικολάου τοΰ 
Βουλγάρεως τοΰ γράψαντος καί τήν Ικ&εαιν 
περί τής Από Κωνσταντινουπόλεως Ανακομι
δής τοΰ Λειψάνου εις Κέρκυραν. Ή  ακολουθία 
αδτη Ιδημοσιεύθη τό πρώτον έν Βενετίφ τφ 
1674. Καί άλλοι έγραψαν είς τόν Ά γιον Α
κολουθίας, κανώνας, αίνους. Ό  Σ. Ραφτάνης 
τφ 1883 έδημοσίευσεν έν Άθήναις Συλλογήν 
τών Ακολουθιών μετά προλεγομένων τοΰ λο 
γίου φίλου καί συμπολίτου μας κ. Σπυρ. Πα- 
παγεωργίου. Ό  διακεκριμένος ούτος φίλος τφ 
1901 έξέδωκεν εν Άθήναις Άοματικην Ακο
λουθίαν είς τον Βίον τοΰ Αγίου, έξ αρχαίων 
ανεκδότων χειρογράφων σωζομένων είς τάς 
βιβλιοθήκας Βενετίας καί Βιέννης. Καί ή Ακο
λουθία καί δ βίος, ένεκα τής Αρχαιότητος έχουν 
μεγάλην Αξίαν, ιδίως Ιστορικήν.

Τφ 1876 Ιδημοσιεύθη έν Κερκύρφ καί ή 
λατινική Ακολουθία πρός χρήσιν τής δυτικής 
εκκλησίας, ποίημα τών λογίων κερχυραίοιν δυ
τικών ίερέων Φραγκίσκου Διμέντου καί Δομε- 
νίκου Δαρμανίνη. Σημειωτέον δη  ό πάπας 
Κλήμης δ Η ', προσέθεσεν τήν Ottava εις τήν 
Ακολουθίαν τοΰ Αγίου Σπυρίδωνος δτε ήτο 
αρχιεπίσκοπος τών Δυτικών έν Κέρκυρα ό 
Κάρολος Λάβιας, Ακόμη δέ ή δυτική εκκλησία 
Κέρκυρας τελεί έτησίως καί τό Triduo, είς 
τιμήν τοΰ Αγίου Σπυρίδωνος, τοΰ οποίου τά 
άλτάρι είνε είς τόν μητροπολιτικόν ναόν τοΰ 
αγίου ’ Ιακώβου.
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Πολλοί πανηγυρικοί λόγοι έγράφησαν, Α- 
πηγγέλθησαν, έτυπώθησαν, διότι έτησίως, εν 
τη Ικκλησίψ του 'Αγίου, τή 12 Δεκεμβρίου και 
τη τρίτη τοΰ Πάσχα, δ Ιεροκηρυξ Ικφωνεϊ 
μετά τήν θείαν λειτουργίαν, κατάλληλον έγκώ- 
μιον τοΰ άγίου Σπυρίδωνος, από τοΰ δμβω- 
νος. ’Επίσης και ό δυτικός Ϊεροκήρυξ εν τφ

δυτικφ μητροπολιτικφ ναφ, έτησίως εκφωνεί 
ίταλιστί, τήν Κυριακήν τοΰ Θωμά, τόν έγκώ- 
μιον τοΰ Άγίου. 'Ο  Ευαγγελιστής Βόνης, επί
σκοπος Ζακύνθου των Δυτικών και ύπατος 
Αρχιεπίσκοπος Κέρκυρας, έγραφε και έδημοσί- 
ευσε σειράν οονέττων ίταλιστί είς τόν “Αγιον 
Πολιοΰχον Κέρκυρας.

Σ Π Υ Ρ . Δ Ε  Β ΙΑ Ζ Η Σ

Γ Α Μ Ο Ι  Β Υ Ζ Α Ν Τ Η Ν Ω Ν  Β Α Σ Ι Λ Ε Ω Ν

Η λεπτολόγος εθιμοτυπία τής αυλής των βυ- 
ζανιηνών Βασιλέων, τήν οποίαν περιέσωσεν 

<5 αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος ό πορφυρογέν
νητος είς τήν πολύτιμον και όγκωδεστάτην 
συγγραφήν, τήν γνωστήν δπό τόν τίτλον «Έκ- 
θεσις τής βαοάείου τάξεως* εΐχε'κα'ι διά τούς 
γάμους τών Βασιλέων καθιερώσει ιδίαν τελε
τήν ι.

Οί βασιλικοί γάμοι έτελοΰντο κατά τό πλει- 
στον εΐς τήν εκκλησίαν τοΰ πρωτομάρτυρος 
Στεφάνου, ή όποία έκειτο εΐς τό παλάτιον τής 
Δάφνης 2. 'Η  εκκλησία αδτη ήτο αρχαιότατη, 
έκτίσθη δέ κατά τούς χρόνους τής βασιλείας 
Θεοδοσίου τοΰ μικρού καί τής Αδελφής αύτοΰ 
Πουλχερίας· <5 Θεοφάνης είς τήν χρονογραφίαν 
του Αναφέρει δτι κατά τό έτος 420 μ. X. 0 
πατριάρχης 'Ιεροσολύμων, άντιδωρούμενος με- 
γάλην χρηματικήν δωρεάν τον Βασιλέως Θεο
δοσίου, Απέστειλε πρός αυτόν τό λείψανον τής 
δεξιάς χειρός τοΰ πρωτομάρτυρος Στεφάνου· 
μόλις δέ δ κομιστής τοΰ ίεροΰ λειψάνου Αφί- 
κετο είς τήν Χαλκηδόνα έναντι τοΰ Βυζαν
τίου, ή Πουλχερία είδε κατ’ δναρ τόν πρωτο
μάρτυρα λεγοντα πρός αυτήν «ιδού ή προσευχή 
οον είσηκονσϋη καί ή αΐτησίς σου γέγονεν καί 
ήλ&ον εις Χαλκηδόνα* 3. Τό όνειρον τοΰτο τής 
θρησκολήπτου Πουλχερίας Ιγένετο αίτία τής 
ίδρύσεως τοΰ ναοΰ τοΰ πρωτομάρτυρος είς τό 
παλάτιον τής Δάφνης.

Είς τό εύκτήριον λοιπόν τοΰτο έτελοΰντο 
κατά συνήθειαν άρχαιοτάτην οί γάμοι τών βυ- 
ζαντηνών Βασιλέων, προτιμωμένου πιθανώς 
τών λοιπών είς ιό  Μέγα Παλάτιον εκκλησιών 
διά τήν επωνυμίαν τοΰ άγίου. Βραδύτερον 
όμως, ίσως μετά τούς χρόνους τής άρχής Βασι-

1 Έ κ θ . Β «σ . Τ αξ. I. λ θ ’ — μ ά σ ε λ . 196— 216 Ικδ. 
Βόν.

8 Έ κ θ . Βασ. Τ άξ. I  λ θ -. σελ. 1 9 6 — 197,
8 θεοφ άν. χρονογρ. σελ. 86— 87. Ικδ. G . d e  B oor.

λείου τοΰ Μακεδόνος «έκαινονργήΰη — κατά 
τήν φράσιν Κωνσταντίνου τοΰ πορφυρογεννή- 
του — τον γίνεα&αι τό στεφάνωμα τον Βασιλέως 
ίμ τφ  ναφ  τον παλατίον τής όπεραγίας Θεο
τόκον τον Φάρου* 1.

Ή  εκκλησιαστική τάξις τών γάμων ήτο ή 
συνήθης *, έτελεΐτο δέ ή ίερολογία ύπ’ αύτοΰ 
τοΰ Πατριάρχου, μεταβαίνοντος είς τά ανά
κτορα. Κατά τάς πλείστας δμως τών περιπτώ
σεων, προηγείτο τοΰ μυστηρίου τοΰ γάμου ή 
στέψις καί ή άναγόρευσις τής βασιλικής μελλο
νύμφου είς Αύγούσταν. Ούτω τουλάχιστον πε
ριγράφει ό Πορφυρογέννητος τήν τελετήν και 
έξ άλλων δέ πηγών 8 τεκμαιρόμεθα τοΰτο. “Ι 
σως ή λεπτολόγος βυζαντηνή έθιμοτυπία κα- 
θιέρωσεν ούτω τήν τελετήν, ϊνα ή σύζυγος τοΰ 
Βασιλέως —  ή όποία ώς επί τό πλεΐστον ήτο 
θυγάτηρ άπλοΰ υπηκόου εύγενοΰς ή καί χει- 
ρώνακτος — στεφομένη πρό τοΰ γάμου αύτής 
Αύγούστα τήν Ρωμαίαν, καθίσταται ίση τήν 
κοινωνικήν τάξιν πρός τόν αύτοκράτορα, παρά 
τό πλευρόν τσΰ οποίου έμελλε μετ’ Ολίγον νά 
προσέλθη είς τόν βωμόν τής εκκλησίας, ϊνα 
λάβη τήν ευλογίαν τοΰ γάμου.

'Η  τελετή τής στέψεως τής Αύγούστης έτε- 
λεΐτο ως έξης.

Ά π ό πρωίας, κατά τήν ημέραν τών βασι
λικών γάμων, ή καί ¿λίγης ημέρας πρότερον, 
οί συγκλητικοί πάντες, προσερχόμενοι είς τό 
Κοναιστώριον— αίθουσαν τοΰ παλατιού τής 
Δάφνης ένθα έτελοΰντο αί συνεδριάσεις τών 
υπάτων και τών συγκλητικών — περιεβάλλοντο 
τά ¿ορισμένα διά τήν έορτήν έπίσημα αυτών 
ένδύματα. Κελεύοντος δέ τοΰ Βασιλέως άνήρ- 
χοντο οί πατρίκιοι καί οί τον σεκρέτον είς τήν 
Χρυσήν χεϊρα, ήτις εκαλείτο καί Πόριηξ τον

1 Έ κ θ . Βασ. Τάξ. I. λ « ’ , σβλ. 201.
5 Έ κ θ  Β ασ. Τάξ. I . λθ. σελ. 196.
3 Θεοφάν. χρονογ®, σελ. 444.
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Αύγουστέως, καί ήτο στενή «στεγασμένη δίο
δος διά τής όποιας συνεκοινώνουν δύο τρίκλι
νοι — αίθουσα —  τοΰ παλατιού, τής Δάφνης, τό 
'Ονοπόδιον καί δ Ανγονστεύς, Έτοποθετεΐτο 
τότε είς τόν τελευταΐον τοΰτον τρίκλινον σελ
λών — έδρα —  επί τής όποιας έκάθητο ό Βα
σιλεύς Ιστεμμένος καί έδέχετο τό προσκύνημα 
τών άνωτάτων τιτλούχων καί Αξιωματικών τοΰ 
κράτους ήτοι μαγίοτρων, πατρικίων, συγκλητικών, 
υπάτων, κομήτων, κανδιδάτων καί στρατηλατών 
οί Ανώτατοι ούτοι υπάλληλοι καί Αξιωματικοί 
είσήγοντο είς τόν τρίκλινον τοΰ Αύγουστέως 
δπως προσκυνήσωσι τόν Βασιλέα δπό τοΰ πραι- 
ποσίτον— αδλάρχου — καί τών δοχιαρίων — αύ- 
Χικών θυρωρών.

Μετά τό προσκύνημα τοΰτο τοΰ Βασιλέως 
εϊσήρχετο είς τόν Αύγουστέα δ τής καταστά- 
σεως —  τελετάρχης—  μετά πέντε σιλεντιαρίων —  
αύλικών θεραπόντων — οϊτινες ϊσταντο όπι
σθεν τών πατρικίων καί τών τοΰ σεκρέτου έν
θεν κακεΐθεν. Νεύοντος δέ τοΰ Βασιλέως πρός 
πραιπόσιτον, μετέβαινεν ουτος είς τό εύκτήριον 
τοΰ 'Αγίου Στεφάνου τοΰ παλατίου τής Δά
φνης καί προσεκάλει τόν Πατριάρχην. Κατά 
τήν στιγμήν τής είσόδου τοΰ Πατριάρχου είς 
τόν Αύγουστέα 0 Βασιλεύς έγειρόμενος ΰπε- 
δέχετο αύτόν. “Οπισθεν τοΰ βασιλικού καθί
σματος ήτοήπλωμένον άντιμίσιον— τάπης προ- 
ωρισμένος διά την Αποκλειστικήν χρήσιν τοΰ 
Βασιλέως —  επ’ αύτοΰ δέ ήσαν τοποθετημένοι 
αί πτυχαίτής μακρδς καί πολυτελούς βασιλικής 
χλαμύδος.

Μετά τήν είσοδον τοΰ Πατριάρχου, δστις I- 
τοποθετεΐτο όπισθεν τοΰ Βασιλέως πατών είς 
τό Αντιμίσιον, ό πραιπόαιτος είς έτερον τοΰ 
Βασιλέως νεΰμα εΐσήγεν είς τόν Αύγουστέα 
τούς ¿πισκόπονς καϊ τδν κλήρον τον πατριαρ
χικού σεκρέτου —  τούς αξιωματικούς τοΰ πα- 
τριαρχιακοΰ θρόνου— οϊτινες έλάμβανον θέ- 
σιν όπισθεν τον βασιλικού σεκρέτον τής αύ- 
λικής Ακολουθίας.

Ά φ ’ ού δέ ούτως έτάσσοντο οί Ιν τέλει αύ- 
λικοί ή κληρικοί περί τόν Βασιλέα είς τόν τρί- 
χλινον τον Αύγουστέως, είσήγετο ή μέλλουσα 
Βασίλισσα, ή Αύγούστα, ήτις αχρις ώρας Ανέ- 
μενεν είς τόν κοιτώνα αύτής, τόν «V τό ’ Οκτά
γωνον τον παλατίον τής Δάφνης. Τήν Αύγού
σταν είσήγεν ό πραιπόαιτος διά.τοΰ Διαβατι
κού τον Ά γιον  Στεφάνου —  στοάς τοΰ παλα
τίου, αγούσης Από τοΰ κοιτώνος τοΰ ’Οκταγώ
νου είς τόν τρίκλινον τοΰ Αύγουστέως. Ή  μέλ
λουσα Βασίλισσα τών Ρωμαίων, εισερχόμενη

είς τόν Αύγουστέα, ήτο περιβεβλημένη Αστής 
ένδύματα, στιχάρνν —  ποδήρες Αχειρίδωτον έν
δυμα—  καί μαφόριον —  πέπλον μετά καλύπ- 
τρας τής κεφαλής.

Μετά τήν είσοδον τής Αύγούστης ήρχιζεν ή 
τελετή τής στέψεως. 'Ο Πατριάρχης Ανεγίνω- 
σκεν τότε τάς Ικκλησιαστικάς εύχάς, αϊτινες ήσαν 
καθιερωμένοι διά τήν βασιλικήν χλαμύδα, τό  
στέμμα καί τά πρεπενδούλια—  κοσμήματα έκ 
σειράς μαργαριτών καί πολυτίμων λίθων, άτινα 
ανηρτημένα δεξιά καί άριστερά Από τοΰ στέμ
ματος κατήρχοντο μέχρι τών ώμων.

Κατά τήν Ανάγνωσιν τών εύχών τούτων ή 
μέλλουσα νά στεφθή Αύγούστα έκράτει Ανημ- 
μένας λαμπάδάς, τάς οποίας μετά τό πέρας τών 
εύχών Ιπέδιδεν εις τόν πριμικήριον —  α,ύλν- 
κόν υπάλληλον — ή είς τόν δστιάριον.

*0 Βασιλεύς τότε Αφήρει ίδιοχείρως τό μα
φόριον τής Αύγούστης καί παρέδιδεν αύιό είς 
τούς κονβικονλαρίονς —  τάγμα αύλικών θερα
πόντων ή Ακολούθων Αποκληθέν ουτω Από τοΰ 
λατινικού cu b icu lu m — , παραλαμβάνων δέ 
Από τών χειρώντοΰ Πατριάρχου τά εύλογηθέντα 
βασιλικά σήματα— τήν χλαμύδα, τό στέμμα 
καί τά πρεπενδούλια —  περιέβαλλε πρώτον 
τήν Αύγούσταν με τήν βασιλικήν χλαμύδα, ειτα 
δέ έπέθετεν επί τής κεφαλής αύτής τό στέμμα 
καί Ανήρτα Απ' αύτοΰ τά πρεπενδούλια.

Καθ’ δλην ταύτην τήν τελετήν, ή στεφομένη 
Αύγούστα ϊστατο όρθία πρό τοΰ Βασιλέως, 
όρθιου έπίσης πρό τοΰ μοναδικοΰ καθίσματος 
τοΰ τρίκλινου' μετά τό πέρας δέ τής στέψεως 
έκομίζετο καί δεύτερον σελλίον διά τήν στε- 
φθεΐσαν Αύγούσταν· τότε δέ καθήμενοι Αμφό- 
τεροι οί Βασιλείς Ιπί τών σελλίων αύτών έδέ- 
χοντα τά συγχαρητήρια τών έν τέλει.

Άπεσύροντο τότε ό Πατριάρχης, οί Ιπίσκο- 
ποι καί τό πατριαρχικόν σεκρέτον εις τήν εκ
κλησίαν τοΰ Άγίου Στεφάνου, είσήγοντο δέ 
παρά τοΰ έπί τής καταστάσεως και οί μή παρα- 
στάντες κατά τήν τελετήν τής στέψεως τιτλούχοι 
ή Αξιωματικοί τοΰ κράτους ή τής «ύλης καί οί 
λοιποί σιλεντιάριοι τοΰ Βασιλέως καί πίπτον- 
τες πάντες πρηνείς προσεκύνουν τά γόνατα τοΰ 
τε Βασιλέως καί τής νέας Αύγούστης· τελευ
ταίος δέ πάντων προσεκύνει καί ό είσάγων 
αύτούς τελετάρχης· μεθ’ ο τοΰ πραιποσίτου φω- 
νοΰντος «κελενσατε* — πολυχρονίσατε — έπηύ- 
χοντο πάντες «εις πολλούς καί άγαΰούς χρό
νους* 1 καί Ιξήρχοντο.

1 "Εκθ. Βασιλ. τάξ. I μ’ σελ. 204.
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Απερχόμενοι τοΰ τρίκλινου τοΰ Αύγουστέως 
οί έν τέλει, ¿τοποθετούντο ώς έξης είς τό πα
λάτιον, Χνα έπευφημήσωσ* και πάλιν την Αύ* 
γούοταν, περιαγομένην μετά τό προσκύνημα εις 
τό παλάτιον.

01 πατρίκιοι μετέβαινον εις τό Όνοπόδιον, 
οί ύπατοι εμενον είς τον Πόρτηχα τών ιθ'. 
άκονβίτων, ήτοι τήν είσοδον τοΰ προμνησθέν- 
τος τρίκλινου, οί κόμητες — βαθμοφόροι τοΰ 
στρατού ή τοΰ ναυτικοΰ — οί κανόιόάτοι— τι
τλούχοι τής αύλής καί τάγμα βασιλικών σω
ματοφυλάκων—  οί δομέστικοι— αύλικοΐ υπάλ
ληλοι — καί οί λοιποί Αξιωματικοί μετέβαινον 
είς τό Τριβουνάλιον ή άλλως τον τρίχΧινον ιών 
κανδιδάτων καί τούτον τού παλατιού της 
Δάφνης.

Μετά τήν Ικ τού Αύγονοτέως εξοδον των 
αύλικών καί αξιωματικών, ήρχετο ή σειρά των 
συζύγων αυτών, δπως προσκυνήσωΟι τήν νέαν 
Αύγουστον. Είσηγοντο δθεν καί αύτοι υπό 
ιον  ¿πι της καταστάσεως, προηγούμενης τής 
ηρώΐης τών συγκλητικών —  συζύγου τοΰ προέ
δρου τής συγκλήτου — ήν ύπεβάσταζον από 
τών μασχαλών ό έπί τής καταστάσεως καί είς 
σιλεντάριος- εϊποντο δέ ταύτης αί λοιποί τών 
συγκλητικών σύζυγοι· κατόπιν εΐσήγοντο κατά 
τάξιν αί ζιοσταί — αύλικός τίτλος Απονεμόμε- 
νος είς τάς συζύγους τών άνωτάτων υπαλλή
λων τού κράτους, πιθανώς δέ παρεμφερής πρός 
τάς έπί τών τιμών κυρίας τών σημερινών αυ
λών —  αί σύζυγοι τών πατρικίων, αί τών πρώ- 
τοσπαθαρι'ων καί σπαθαρίων, αί τών ύπάτων, 
αί τών στρατόρων —  αξιωματικών τών βασιλι
κών σταύλων —  αί τών χομήτων καί χανδιδά- 
τω ν, α ϊ τω ν  α κριβώ νω ν  —  τάγμα β α σιλικώ ν  
δορυφόρων —  καί δομεατίχων, αί τών σιλεν- 
τιαρίων, αί τών βασιλικών μανδατόρων— διαγ
γελέων τοΰ Βασιλέως — αί τών κομήιων τον 
Αριθμού τών Ιχανάτων — Αξιωματικών τού Α- 
ρίστου τάγματος τής βασιλικής φρουράς κα
λούμενου ουτω —  αί τών κομήιων τώ ν πλοί- 
μων — ναυτικών Αξιωματικών —  αί τών πρω- 
τοαόρων— αύλικων δπαλλήλων— και αί τών 
χεντάρχων \

Κατά τήν είσαγωγήν τών Ανωτέρω κυριών 
είς δστιάριος προηγείτο κρατών βεργίον είς 
τό νεύμα δέ τοΰ όστιαρίου αί είσαγόμεναι 
προσεκύνουν τρίς τά γόνατα τών καθημένων 
Βασιλέων, τοΰ πραιποσίτου δέ λέγοντος «κελεύ- 
σατε> επηύχοντο πάσαι καί έξερχόμεναι τοΰ

1 Έ κ δ . Βασ. Ταξ. I . μ ', σελ. 208.

τρίκλινου τού Αύγουστέως μετέβαινον είς τήν 
Χρυσήν χεΐρα.

Περαιουμένου ούτω καί τού προσκυνήμα
τος τών συζύγων τών αύλικών καί Αξιωμα
τικών, έπηκολούθει ή περιαγωγή τής στεφθεί- 
σης Αύγούστης είς τό παλάτιον.

Τήν Αύγούσταν, έξερχομένην τού τρίκλινου 
τού Αύγουστέως, συνώδευον αί σύζυγοι τών 
πατρικίων καί τών συγκλητικών καί ή Ιδιαι
τέρα αυτής έκ κυριών αύλική Ακολουθία— τό 
κονβονκλιον.

Ό  πραιπόσιτος, ό έπί τής καταστάσεως καί 
ό πριμικήριος προηγούντο τής συνοδείας τής 
Αύγούστης, είς έκάστην δέ θύραν τρίκλινου οί 
αάεντιάριοι ανάψουν τά παραπετάσματα διά 
τήν δίοδον τής Ακολουθίας.

Ή  συνοδία της Αύγούστης διήρχετο τότε 
διά τοΰ ’ ΟνοποδΙον καί τοΰ δίκιονίον— διό
δου ής ή δροφή ύπεκρατείτο πιθανώς ύπό δύο 
κιόνων — ένθα άνέμενον παρατεταγμένοι οί 
πατρίκιοι καί οί συγκλητικοί, καί μετέβαινεν 
είς το τριβουνάλιον διά τού πνλώνος αύτού 
ένθα Ανέμενον ώς ερρέϋη όί κόμητες, οί καν- 
διδάχοι, οί δομέστικοι καί λοιποί Αξιωματικοί. 
Είς τό τριβουνάλιον ήσαν πρός τούτοις τοποθε
τημένα δ σταυρός, τά σκήπτρα,τα βασιλικά λά
βαρα καί λοιπά σκεύη, οί δέ δήμοι (Βένετοικαί 
Πράσινοι) καί οί άρχοντες τών ταγμάτων είς 
τάς ώρισμένας δι’ αυτούς θέσεις περιεστοίχιζον 
τά εμβλήματα ταΰτα τής. βασιλικής ισχύος.

Κατά τήν διάβασιν τής συνοδίας τής Αύ
γούστης διά τών Ανωτέρω τρίκλινων καί διό
δων, οί Αναμένοντες, έπί τφ κελεύσματι τού 
προπορευομένου έπί τής καταστάσεως, έπιπτον 
πρηνείς καί προσεκύνουν Ιπευφη μουντές «εές 
πολλούς καί Αγαθούς χρόνους», εγειρόμενοι δέ 
μετά τήν διέλευσιν τής πομπής παρηκολού- 
θουν ταύτην ώστε ή Αύγούστα είσηρχετο εις τό 
Τριβουνάλιον παρά πάντων συνοδευομένη.

Ό  πραιπόσιτος τότε καί δ πριμικήριος ώδή- 
γουν τήν Αύγούσταν μέχρι τού μέσου τής αι
θούσης, εκεί δέ ταύτης Ισταμένης οί αύλικοί 
πάνιες, of Αξιωματικοί καί δ  λαός επευφημούν.

«Ά γιος, άγιος, άγιος. Δόξα έν νψίστοις θεφ  
»καί έπί γης ειρήνη έν Ανθρώποις χριστιανών 
»εύόοκια, Ατι ήλέησεν δ θεός τον λαόν αυτοΰ 
»Αϋτη  ή ή μέρα Κυρίου ή μεγάλη 
*Α8τη ή ημέρα τής ζωής τών Ρωμαίων 
»Αδιη ή χαρά καί ή δόξα τον κόσμου 
y>'Ev ή τό στέφος τής βασιλείας τή κορυφή σου

[άξίως περιετέθη.

»Δόξα θ εφ  τφ  δεσπότη πάντων 
» Δόξα θεφ  τφ  άναδείξαντί σε Βασίλισσαν 
»Δόξα θεφ  τφ σιέψαντι τήν κορυφήν σου 
»Δόξα θεφ  τφ  εύδοκήσαντι όντως 
Τ ΑλΧ δ στίφος σε Βασιλεύς αύτοχείρως 
»Φ ιλάξει σε είς πλήθη χρόνων έν τή πορφύρα 
~>Εΐς δόξαν καί άνέγερσιν τών Ρωμαίων 
sΕισακούσει δ  θεός τοΰ λαοΰ υμών» λ

Μετά τό πέρας τής επευφημία; ταύτης, δ. 
δστιάριος επέδιδε λαμπάδας είς τήν Αύγούσταν, 
ήτις λαμβάνουσα ταύτας επροχώρει μέχρι τού 
ύπό τών σκήπτρων καί τών λαβάρων περιστοι- 
χιζομένου σταυρού είς προσκύνησιν αύτοΰ. 
Κατά τήν στιγμήν ταύτην οί παριστάμενοι 
πάντες έπιπτον πρηνείς, έχαμηλούντο δέ είς 
προσκύνησιν τής Αύγούστης καί τά εμβλήματα 
πάντα τής βασιλείας σκήπτρα καί λάβαρα. Οί 
παριστάμενοι έκραζον τότε «τούτο βασίλειον 
Κύριε στερέωσον» καί ούτως έληγε τό πρώτον 
μέρος τής τελετής διά τής δποίας ή Βασίλισσα 
πριν ή καταστή σύζυγος τού Βασιλέως Ιστέ- 
φετο Αύγούστα τών Ρωμαίων.

Οί συγκλητικοί άπήρχοντο τότε έκ τού Γρι- 
βονναλίον καί παρετάσσοντο πάλιν ώς πρότερον 
είς τον Πόρτηχα ιών ιθ '. άχονβίτων, τό Δι- 
κιόνιον καί τό 'Ονοπόδιον, αί δέ σύζυγοι αύτών 
παρετάσσοντο προ τοΰ τρίκλινου τού Αύγου- 
στεως πρός υποδοχήν τής Αύγούστης κατά τήν 
επάνοδον αύτής.

Ή  Αύγούστα Απήρχετο τοΰ Τριβουνάλιον 
χαιρετώσα ένθεν κακεϊθεν τούς κεκλημένους 
υπό τάς Ιπευφημίας αύτών «πολλά τά έτη· 
περισώσει ό  Θεός τήν Αύγούσταν»· καί οί μέν 
πατρίκιοι συνώδευον αυτήν μέχρι τής Χρυσής 
χειρός, οί δέ ύπατοι μέχρι τοΰ Δίκιονίον, έπευ- 
χόμενοι «είς πολλούς καί άγαθούς χρόνους».

Έκείθεν διήρχετο καί πάλιν διά τού Α ύ- 
γουστέως ύπό τάς ήμιλατινικός Ιπευφημίας τοΰ 
κουβουκλίου «βαίνεI βαίνε! (bene, bene) ή 
Αύγούστα· καλώς ήλθες ή Αύγούστα» καί συ- 
ναντώσα τον Βασιλέα είς τό Όκταγώνσν τής 
Δάφνης, είσηρχετο μετ’ αύτοΰ είς τήν Ικκλησίαν 
τού Αγίου Στεφάνου δπου Ιτελεΐτο ύπό τού 
Πατριάρχου ή μνηστεία αύτών.

Τής μνηστείας τελεσθείσης οί Βασιλείς Απήρ- 
χοντο τής έκκλησίας, ό  δέ Πατριάρχης ¿λει
τουργεί έν αυτή καί μετά τήν Απόλυσιν τής 
λειτουργίας επανήρχοντο καί πάλη· καί ¿τελείτο

τότε τό μυστήριον τού γάμου. Ό  Βασιλεύς 
Ιστεφανούτο φέρων πάντοτε τό βασιλικόν 
στέμμα.

Μετά τό πέρας τού μυστηρίου οί νεόνυμφοι 
Βασιλείς έξήρχοντο τής Ικκλησίας φέροντες 
τούς γαμήλιους στεφάνους καί, διά τού ’ Οχτα
γώνου τής Δάφνης, τοΰ τρίκλινου τοΰ Ανγον- 
στέως καί τής Χρυσής γειοός, μετέβαινον είς τό 
Όνοπόδιον ένθα Ιδέχοντο αυτούς οί Μάγιστροι 
καί οί Πατρίκιοι προσκυνοΰντες πρηνείς καί 
Ιπευχόμενοι «είς πολλούς καί άγαθούς χρόνους», 
μεθ’ S παρακολουθούντων καί τούτων μετέ- 
βαινον μέχρι τού Σεκρέτον τών Υπάτω ν  ένθα 
άνέμενον οί Συγκλητικοί, οιτινες Ιπροσκύνουν 
επίσης πρηνείς καί επηύχοντο τούς νεονύμ- 
φους, ους καί παρηκολούθουν.

Έκείθεν ή βασιλική συνοδία μετέβαινεν 
είς τό Τριβουνάλιον ή τρίκλινου τών Κανδιδά· 
των ένθα Ανέμενον οί αύτοί καί κατά τήν σιέ- 
ψιν τής Αύγούστης κεκλημένοι. Κατά τήν διά- 
βασιν δέ τής συνοδίας τών νεόνυμφων διά 
τού Τριβουνάλιον τά μεν όργανα τών Πρασί
νων ηΰλουν, οί δέ ψάλται τών δήμων έψαλλον

Ό  Σωτήρ ήμών τούς δέσποτας φύλαξαν 
Πνεύμα τό πανάγιον τάς ανγούστας σκέπασαν 

Κύριε ζωήν αυτών, διά τήν ζωήν ήμών 
Βασιλεύ νεόνυμφε θεός διαφνλάξει σε 

'Εντιμε, Ινάρετε Τριας καταχοσμήσει σε 
Και χαράν παρέξει οοι θεός δ επονράνιος 

Εύλογών τον γάμον σου ώς μόνος υπεράγαθος 
Ό ς lv Kavq τό πρότερον τφ γάμο) παρεγένετο 

Kal έν αύτφ ηΐλόγησε τό νδωρ ώς φιλάν-
[βρωπος

Καί οίνον άπετέλεσεν άνβρώποις είς άπόλανσ/ν 
Ουτος ευλογήσει σε μειά τής συζύγου σου 

Καί τέκνα οοι δωρήοεται θεός πορφυρογέννητα 
Αντη ή ήμέρα ιής χαράς τών Ρωμαίων 

’ Εν ή ¿νυμφεύβης’άναξ τή εύτυχεστάτη Αύγονστρ1

Μετά τήν γαμήλιον ταύτην φδήν τήν ψαλ- 
λομενην είς τό Τριβουνάλιον ή συνοδία τών 
νεονύμφων Απήρχετο είς τον Π αστόν— θάλα
μον τοΰ παλατίου τής Δάφνης — είς τήν κόγ
χην τού οποίου ϊστατο δ βασιλικός κράββατος— 
ή γαμήλιος παστός,— εφ’ ής Απετίθεντο τά 
στέφανα τών νεονύμφων Βασιλέων

Ενταύθα πάλιν τών στεφάνων άποτιθεμέ- 
νων οί ψάλται τών δήμων έψαλλον·
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«πολλά ετη sis πολλά 
»Καλώς ήλθες 6 Δεσπότης των Ρωμαίων

καλώς ήλθες
» Καλώς ήλθες & Δεσπότης σύν τη Ανγούστα 

»Είς ούστασιν και άνέγερσιν τον κόσμον 
»Συ ίννμφεύθης Ικ Θεοΰ. τή πορφύρα 

άΣ ϊ  εύλόγησεν δ θεός δ παντοκράτωρ 
» Στεφανώσας σε τη αντοΰ παλάμη

» ’ 4̂λλ’ δείς ταύτην καλέσας σε την άξίαν 
ϋΚαϊ σνζεύξας σε (τφ  δείνφ) τφ  Δεσπότη 

» Τούς χρόνους σου πληθύνει Ιν τη πορφύρα 
>ι Εισακούσει δ θεός τον λαού ήμών 1

’•Εξηκολουθουν δέ ot ψάλται των δήμων 
έπευχόμενοι-

καλώς ήλθες 
» Καλώς ήλθες θεοεπίλεκτε Ανγούστα

καλώς ήλθες 
»Καλώς ήλθες Θεοσκέπαστε Ανγούσια

καλώς ήλθες
»Καλώς ήλθες ( δ  δείνα) χαρά Ρωμαίων

καλώς ήλθες 
λΚαλώς ήλθες ή εύγένεω τής παρφύρας

καλώς ήλθες
βΚαλώς ήλθες ή ποθουμένη παρά πάντας

καλώς ήλθες 
»Σ ν έκ θείας ψήφον προεχειρίσθης 
« Πνεύμα τό πανάγιον ιόν γάμον επενλόγησον 

* 0  εν Kara Χριστός εύλογήσας τόν γάμον 
ν Εύλογήσει ·ό στεφάνωμά σον (δ  όεινα) αύ-

[τοκράτωρ 
»Μετά τής συζύγου σου τής (δείνα)

»ΕΙς ήμέρας καί καιρούς και χρόνους 
“Εως άκρου γήρως νμών èv βίο) 

η Εις δόξαν αντού και εις σνσταοιν των Ρω-
[  μαιών

*Είσακούαει δ θεός τον λαοΰ νμών
»Κύριε δ τούτους σνζεύξας σναύτούς περίσωζε 

»’ Ο θεός δ άγιος δός αύτοις δμόνοιαν 
»Τοντο ίο βασίλειον Κύριε στερέωαον 

»Πνεύμα τό πανάγιον τον γάμον Ιπενλόγηαον3»

Μεθ’ δ ή φδή άπηυθύνετο και είς τήν 
νεόνυμφον Αυγούσταν

« Ενφημήσωμεν κατά χρέος τήν χαράν ήμών
[τήν Ανγούστα* 

»Πολλοί σον χρόνοι θεοπρόβλητε Ανγούστα
πολλοί σον χρόνοι
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1 "Β*«. Βασ. Ταξ. I λ»'. σελ. 198.
* “Εκ». Βασ. Ταξ. I λθ'. 199.

» Πολλοί σου χρόνοι εύτνχεστάτη Ανγούστα
πολλοί σον χρόνοι 

»Πολλοί σον χρόνοι ή σύζυγος τοΰ Δεσπότου
πολλοί σου χρόνοι 

»Σν εκ θείας ψήφον προεχειρίσθης 
»Συ ί\νμφεύθης εκ θεού τή πορφύρα 
β Εύλόγησεν δ θεός δ παντοκράτωρ 
» Στεφανώσας σε τη Ιδίρ παλάμη 
»Άλλ’ δ εις ταύτην καλέσας σε τήν άξίαν 
»Καί σνζεύξας σε (τφ δείνα) τφ  Δεσπότη 
» Τούς χρόνους σον πληι9ύνει σύν τζ> Δεσπότη 
» Εισακούσει δ θεός τοΰ λαον νμών» 1.

Οΰτω δέ τής τελετής περαιουμένης μέ τήν 
άπόθεσιν των στεφάνων επι τής γαμήλιου πα 
στάδος, οί νευνυμφοι Βασιλείς, άπηρχοντο διά 
των Διαβατικών τον Κυρίου καί τοΰ τρίκλινου, 
του όνομαζομένου ”Ερως είς τήν μεγάλην άνα- 
κτορικήν αίθουσαν των υποδοχών και εστιά
σεων, τόν τρίκλινου τών ιό’, άκονβίνων, πρός 
άνάπαυσιν από τής μακροτάτης ταΰτης καί κο
πιαστικής, πλήν μεγαλοπρεπούς τελετής.

ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΛΑΣ

1 “Εκ». Βασ. τάξ. I λ»'. 200.

Ε Π Ο Γ Δ Η  Β .  Ι Θ Α Κ Η Ε Ι Ο Γ

ΦΥΣ ΙΟΓΝΩΜΙΑ Ι  Φ ΙΛΕΛΛΗΝΩΝ
J O S E F  K O H L E R

ρίνα» μία εύγενής μορφή, ή τις συναρπάζει καί 
λ-> επιξάλλειαι έκ πρώτης ξψεως. Τό δλύμπιον 

παράστημα, ή μεγαλοπρεπής κεφαλή, οί άπα 
στράπτοντες καί διαρκώς έρεννώντες δφθαλμοί, 
ή μακρά καλλιτεχνική κόμη, δλη ή έξωτερική 
άπλότης, ήτις τόσην προφανή αποτελεί άντίθεσιν 
πρός τό ίσωτερικόν μεγαλεϊον, παροναιόζονσιν 
άνδρα τέλειον, πλήρη ζωής καί δννάμεως, μεστόν 
υγείας σωματικής και πνευματικής. Νομίζει τις 
διι βλέπει πρό ανιοΰ τδν Β ά ρ θ ο λ ο ν  ή τόν 
Κ ο ν ϊ ά κ ι ο ν  ή άλλον τινάιών ίν τοις νάμασι 
τον άρχαίον έλληνικον καί ρωμαϊκόν πολιτισμού 
βαπαομένων σοφών τοΰ Μεααίωνος νομοδιδα- 
οκάλων,ιών μεγάλων έκείνων Αναμορφωτών τής 
Δύαεως,οΐτινες έθεσαν τήν κρηπίδα τοΰ άναγεν- 
νηθέντος πολιτισμού τών νεωτέρων χρόνων»,

Τοιαντα τινά Ιγραφον προ ένός καί ήμίσεως 
έτους Αποδεχόμενος Ιν ιή Βασιλενούση τόν έξ 
’Αθηνών τότε προερχόμενο* σοφόν καθηγητήν. 
Τάς γραμμάς ταύτας ίπαναλαμ§άνω ίνιανθα ίν 
προοιμίοις, διότι νομίζω δτι ίν αόταΐς διατυ- 
πονται Ακριβέστατα δ γενικός τον εύρυμαθοΰς 
νομοδιδασκάλου χαρακτηρισμός.

\0 Κ ώ λ ε ρ  ίγεννήθη ίν ίτει 1849 ίν Ό φ ιν- 
δούργφ τής Βάδης. Μετά τήν άποπεράτωσιν 
τών Ακαδημαϊκών αότοδ σπονδών διωρίαθη 
δικαστής εν τή Ιδίφ πατρίδι, προκαλέαας Αμέσως 
τήν ίκτίμησιν και τόν θαυμασμόν τών προϊ
σταμένων αυιοΰ. Βαθύαν (νεποίει είς αύτονς 
ίντύαωοιν, καθώς μου ίλεγεν δ πολύς τής Γερ
μανίας πρεσβευτής καί πρώτος ανιής ίν τή 
οννδιαακέψει τής Χάγης πληρεξούσιος βαρώνος 
Μάρσαλλ, δστις διετέλει τότε εΐααγγελεύς ίν τφ 
αντφ δικαατηρίφ τής Βάδης, ή Απέραντος μνή
μη, ή δημιουργική φαντασία, ή δξνδέρκεια και 
ή εύθνκρισία τοΰ Κώλερ, δστις Από τοιούιων 
χαρισμάτων προικισμένος κατήλθεν είς τήν ίπι- 
ατημονικήν κονίστραν καί ήρχισεν Αμέσως νά 
δρέπη δάφνας διά τών σοφών αΑιον έργααιών. 
*Εν ίτει 1879 διωρίαθη τακτικός καθηγητής 
τοΰ Πανεπιστημίου Βνρζξούργον, ίν ίτει δέ 
1888 προαεκλήθη Από τήν αύιήν Ιδιότητα είς τό 
Πανεπιστήμιον τον Βερολίνου, ονιινος κοσμεί 
ίκτοτε τάς νομικάς καθέδρας, συγκεντρών ίκά- 
οτοτε όιά τής Ιπαγωγου διδασκαλίας τον έκα- 
τοντάδας παντοδαπών Ακροατών.

Ό  Κώλερ είναι πνεύμα πολυσχιδές καί μεγα- 
λεπή€ολον, ώς ίκ τούτον δέ δέν περιωρίοθη

Ι Ο Ε Η Φ  K Û A E P

—  ώς είθισται ίν Γερμανίφ —  καλλιεργώ* μίαν 
Αποκλειστικώς ειδικότητα, άλλά κατώρθιοοε νά 
Απόκτηση ιοιαύιην είς δλονς σχεδόν τούς κλά
δους τής πολυδαιδάλου νομικής ίπιστήμης Τού
τον τεκμήριον Αψευδές τνγχάνονσιν αϊ ρηξικέ
λευθοι και ίμ§ριθεΐς μελέται τοΰ μεγαλοφυούς 
ίπιστήμονος Ιπί τής Ιστορίας τοΰ δικαίου, Ιπί 
τοΰ Αστικού, τον ίμπορικοΰ καί τοΰ ποινικού 
δικαίου, ίπί τής πολιτικής και-ποινικής δικο
νομίας. ΕΙς τά νόμιμα Ιδίφ, τά διέποντα τάς 
πτωχεύσεις καί τήν εΑρεσιτεχνίαν, δ Κώλερ 
θεωρείται Απόλυτος αύθεντία Ιδιαιτέραν τρέ
φει συμπάθειαν πρός τήν σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή ν  ίπ ι-  
στη  μ η ν  τώ ν δ ι κ α ί ω ν ,  δι’ ής διήνοιξε νέους 
δρίζοντας πρός μελέτην τών σχέσεων τών δια
φόρων πολιτισμών, σχέσεων, αΓτινες δύνανται 
νά έξαχρι€ωθώσι διά τής ίπι μέλους σνγκρί- 
σεως τών κατά καιρούς καί κατά τόπους Ισχν- 
όντων ίγγράφων ή άγραφων νόμων καί θε
σμών, οΐτινες είναι Αείποτε τό πιστόν κάτοπτρο* 
τής άναπτύξεως καί τοΰ πολιτισμού ίκάστου 
λαοΰ

Πολύτιμοι είναι al μελέται τοΰ Κώλερ Ιπί 
τών νομοθεσιών τών αύιονόμων Ιταλικών πό. 
λεων τοΰ Μεααίωνος, &ς Ιξέδωχεν Από τόν 
περιεκτικόν τίτλον « Studien aus dem  Straf· 
rech te» ΕΙς δποίαν Ακμήν εϊχον φθάαη αϊ 
πόλεις αδται είναι γνωστόν ίκ τής Ιστορίας, 
καταφαίνεται δέ καί ίκ τών νομοθεσιών αΰτών, 
Ιδίρ τοΰ ναυτικού δικαίου τής άσημου σήμερον 
Άμάλφης ( T abula  A m a lfita n a )  καί τών
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κωδίκων ( Statuta)  τών ßoQeto'ixaXtxih’ πόλεων. 
Τάς ηλονσίας χαί παραδόξους frióte διατάξεις τών 
νομοβίοιών τούτων, Ir als Αντικατοπτρίζεται t i  
πνεύμα της Ιποχής Ικείνης, κατέσιησεν δ  Κώ- 
λερ άνηχείμενον Ιμξριβανζ χαί λυσιτελούς έπι- 
βτημονιχής έρεύνης.

Βαθύς μελετητής τών γλωσσών κα) ιών ήθών 
πολλών Ανατολικών Χαών κατώρθωαεν ό Κώλερ 
νά ntQiovlXify) και |?κ§εργαοθή ίπιοτημονιχώς 
ίά παρά όιαφόροις άνατολιχοϊς Χαοΐς Ιαχύοντα 
νόμιμα xai νά παράοχη ηοΧντίμονς ύπηρεοίας 
είς τήν γενικήν τον δικαίου καί τον ποληιομο» 
ίοτορίαν. ΜεΧέται περί τον δικαίου τών άρχαίων 
'Ελλήνων, τών Εβραίων, τών Βαβυλωνίων 
ίώ* Μουσουλμάνων, τών ’¿4£τέτων, των Ι ν 
δών καί äXXcov έθνών δειχνύονσι t i  πολυμε
ρές Ινδιαφέρον χαί ιήν πνευματικήν διαύγειαν 
καί δύναμιν τον Κώλερ. Το ποινικόν δίκαιον 
των Σιν&ν θεωρείται κλασιχώτατον σύγγραμμα. 
Είναι δϊ ιόσα τά νπο το® Κώλερ γραφέντα, 
ώαιε καί ή Αναγραφή τών τίτλων μόνον τών 
Φπ’ αυτόν ίχδοθέντων συγγραμμάτων χαϊ Ιν 
διαφόρου; νομιχοϊς περιοδιχόϊς, ών π έ ν τ ε  έκ· 
δίδονται Φπδ τήν (δίαν αύτοΰ διεύθυνοιν, δη μα · 
βιενθειοών διατριβών, θά έπλήρου δεκάδας δλας 
σελίδων Έ ν τούτοις παρά τήν Ιλιγγιώδη τα®· 
την παραγωγικότητα δ Κώλερ ευρίσκει καιρόν 
σπας θεραπενη χαϊ τάς Μούσας, καλλιεργώ* 
τήν ποίηοιν, ήν μανιωδώς Ayanq. καί lv tfj δ- 
ποίρ. διακρίνεται, ώς χαί έν tfj λογογραφίφ. 
’Εκτός τής συλλογής των « λ υ ρ ικ ώ ν  π ο ι η 
μ ά τ ω ν »  τον, τής «Αποθεώοεως τον άνθρω- 
πίνον πνεύματος», χαϊ των συλλογών <aus 
K ultur und  Leben»  χαί *vom  Lebens
p fa d » , Ιδιαιτέρας μνείας δξιαι tνγχάνονοιν al 
είς τήν γερμανικήν ώραιαι Ιμμετροι μεταγλωτ
τίσεις των άριοτουργημάτων τον Δάνιον και 
το® Πειράρχον.

’Αλλά τον εΰρνιερόν κύκλον ιών Αναγνω
στών τών « Παναθηναίων»  έν διαφέρει βεβαίως 
ή &Utj Ιδιότης το® Κώλερ, ύπό τήν δποίαν πα- 
ρονσιάζομεν αύτδν ¿n i των στηλών τούτων, 
Τάς πρδς τήν 'Ελλάδα χαί τούς "Ελληνας συμ
πάθειας αύταν έδειξε* 6 διαπρεπής διδάσκαλος 
o ír μόνον διά τής Ιδιαιτέρας εύμενείας ηρδς τήν 
efe τά φώτα αύτον καταφεύγονοαν ίλληνίδα νε
ολαίαν, Αλλά χαί έξωτερίκενοεν Ιπανειλημμέ- 
ν(ος διά τε το® λόγον και τον καλάμου. Ό  
βαρυσήμαντος λόγος, ον έξεφώνησε κατά το 
πρδς τιμήν αύτον έν τφ  (Ηραν παρατεθύν δε?· 
π*ον θά μείνη έσαεϊ Ανεξίτηλος είς τήν μνήμην 
τών δαιτυμόνων τής έσπέρας ικείνης.

ι ,

«‘ Ο  " Ομηρός σας, έϊπεν, έδίδαξεν ήμ&ς τήν 
ποίηοιν, ό  'Ηρόδοτός οας τήν ιστοριογραφίαν, 
άπό τον Θουκυδίδη* οας ίμάθομεν το πώς δει 
αωφρόνως πολιχεύεσθαι, δηδ ιόν Σωκράτη οας 
διά τής γραφίδος το® Πλάτωνος χαί άπό τόν 
'Αριστοτέλη σας Ιδιδ&χθημεν ib πώς δει φιλο
σοφεί*. “Οταν ίρχεοθε πρδς ήμάς διψώντες μα- 
Θησέως, ονδλν άλλο παρίχομεν ή μις ή id δά
νεια φώτα ιών προγόνων σας, δι’ ώ ν  καί ή- 
μεΐς αύιοί φωτιζόμεθα . . . Εισερχόμενος είς t i v  
ναόν ιήζ Α γία ς  .Σοφίας δέν ήδυνήθην νά ανγ- 
κρατήοω τά δάκρυα, άναπολήοας . τήν μεγάλην 
εκείνην έποχήν, ήτις % όσον παρεγνωρίσθη ύπδ 
τών μεταγενεστέρων. ΕΙδον πρδ έμον τήν μεγα
λοπρεπή μορφήν τον ’Ιουστινιανόν, τον μεγάλου 
αύτοχράτορος, είς τήν πρόνοιαν to® οποίου ό- 
φείλα ή άνθρωπότης τδ δίκαιον, δπερ Ικυ§έρ· 
νηοεν αυτήν έπί δέκα καί τέασαρας αιώνας. Έ -  
πι£άλλειαι είς δμας. τούς ίπικαρπωτάς τηλικαύ- 
της χληρονομίας, δπως άνα.δειχθήτε Αντάξιοι 
το® παρφχημίνον μεγαλείου . έξέχοντες iv tf} 
έπιοιήμη χαϊ πραηοστατονντες έν τοΐς δκπολιτι- 
οτικοίς ?ρ>Όΐς άνά τήν ίγγύς ’Ανατολήν. >

Έ ν  τέλει δ έ ν  θ ε ω ρ ώ  δ α κ ο π ο ν  ν ά  π α ρ α θ έ σ ω  
έ ν ια ν θ α  ώ ς  κ α τα κ λ ε ίδα  τάς σκέψ εις τ ο ν  Κ ώ λ ε ρ  
π ερ ί τ ή ς  Α π οστολ ή ς  καί τ ή ς  σ κ ο π ίμ ω ς  ύ π ό  τ ή ς  
ε ύ ρ ιο π α ϊκ ή ς  δ ιπ λ ω μ α τ ία ς  π α ρ α γ ν ω ρ ιζ ο μ έ ν η ς  δ υ ·  
ν ά μ ε ω ς  το® έλληνικοΰ οϊοιχείου. Γ ρ ά φ ω ν  & 
Κ ώ λ ερ  π ε ρ ί τή ς  Ιπ ιρ ρ ο ή ς  τή ς  Γ ε ρ μ α ν ία ς  έ ν  ' Α 
ν α το λ ή  1 έ π ά γε τα υ

β Οι νότιοι Σλανοι φαίνονται φο€ούμενοι πε
ρισσότερο/ παντός άλλου τήν γερμανικήν δόνα- 
μι* χαϊ τήν γερμανικήν επιρροήν ίν tfj χεροο- 
νήσφ τον Αίμον καί τήΤονρχίφ 'Αλλά π ο ι ο ν  
ϊ θ ν ο ς  Ι κ τ ό ς  το®  ί  λ λη ν  ι χ - ο ν ε ΐ ν  α ι ί 
κ α ν  όν,  8 πα) s t b γ ε ρ μ α ν  ικ ό ν, νά δράση 
έχπολιτισνκ&ς έν τ§ ίγγύς Α  νατολβ ;  Καί ο - 
μολογονμένως ήμεϊς οϊ Γερμανοί ούδέποτε πα- 
ρίσχομεν δυσκολίας εις ιον έλληνισμδν ίν tfj 
δκμειαλλεόοει τών ^oijÖijukcÖv οτοιχιίων τής 
χώρας ταύτης. Τούνανχίον οί Γερμανοί τείνον- 
οιν Ιντανθα Αδελφικώς τάς χεϊρας πρός τούς 
"Ελληνας !  »

“Ιδια συμφέροντα θά έξνπηρέτει ή έπίσημος 
Γερμανία καί ol t i  έλληνικδν οιοιχεΐον δπο- 
§λέποντες πολλάκις γερμανοϊ δποιχο,, δν ΙΧάμ 
έανον ώ :  ύπογραμμδν τούς Αδαμάντινους τού
τους λόγους ιυ® ’Ιωσήφ Κώλεο ■

[Ββρολϊνον] '  Β0ΡΕΙ02

1 ÄI. αράρον bub ιόν τίτλον « Die deutsche Gefahr» 
it τη ¿γκρίζφ ßegohveίψ ίφημερίδι « der Tag» τής 
20ης Οκτωβρίου 1 0 0 '  ■

Τ Ω Ρ Ι Ν Α  Ε[ΑΙ  Π Ε Ρ Α Σ Μ Ε Ν Α

Ϊ Ι Α Ν Ε Ϊ Ι Ι Β Φ Η Μ

Ή  πρώτη φοιτητική ¿ξέγερσις —  Ή  Ανεπάρκεια
το υ  οοψ ον  Μ α υ ρ ο χ ο ρ ό ά το ν .— Τ ά  M a vova ta xá .__
Ή  σ τά σ ις  το ϋ  Γ ιουβκ το ιον  — Τ ό  «ρλθ}-ε$ό χα μ ίνι* . 
—  Γ ολ β α νιχά , 'Ε κ π α ιδευτικ ά  τέλη, Ε ύα γγελ τκ ά ,Ό ΰΐ-  
σ τ ε ια κ ά — Μία π ρ ο σ ω π ικ ή  ά νά μ νη α ις . Ή  τρ ο νμ π α  

β* ιταΖάμαι το$ JfínatQ&HtáQif,

Λ  I ‘Α®ήναι έπέραοαν τελευταίως όλίγας ημέρας 
Ανησυχίας. Δ ιότι ανησυχία απλώνεται ¿πάνω είς 

τήν πόλιν μας όταν τό «φλογερό καμίνι» άποφασίοη 
νά μεταβληθή είς Αίτναν καί είς Βεζούβιον. Βράζει 
ΙκεΙ μέσα νεότης ορμητική καί απερίσκεπτος, πρό 
πάντων θερμή καί χαώεμενη. καί άπό τόν άναβρα- 
σμόν τής νεότητος αυτής κανείς δεν ήμπορεϊ νά προ- 
μαντευση ποίων διαστάσεων πυρκαϊά θ ά  έκραγή. Εις 
ολους τούς λαούς οί φοιτηταί είναι τό συμπαθητι· 
κώτερον κοινωνικόν σιοιχεΐον, έπιβάλλον τήν συμ
πάθειαν μέ τήν δροσιάν τής νεότητος, καί είς δλας 
τάς έ|εγερσεις ή φοιτητική νεολαία τοποθετείται εμ
πρός καί παρασύρει μέ τήν ορμήν της καί μέ τήν 
παραφοράν της.

Ε κεί όπου μεγάλα κοινωνικά καί πολιτειακά ζητή
ματα προπαρασκευάζουν σιγά σιγά τάς κολοσσιαίας 
ανατροπάς, βλέπομεν εμπρός τούς φοιτητάς, άποτε- 
λοδντας τόν ίερόν Λόχον κάθε μεγάλης ιδέας. 'Ολό
κληρος Ó βαθύς Αναβρασμός τής Ρωσσίας, άναβρα- 
σμος τού οποίου τάποτελέσματα κανείς δεν ήμπορεΐ 
να προμαντεύση Ιω ς  τώρα, τινάσσει ύηπιλά θορυβώδη 
καί παρασύρονια τόν κόσμον τής πανεπιστημιακής 
νεολαίας, Καί ή Πορτογαλλία, άνοιγομένη τώ ρα  καί 
αΰτη είς τάς δημοκρατικάς Ιδέας, καί παλαίουσα μέ 
¿ξαφνικήν τυραννίαν, ώθεΧ εμπρός τούς φοιτητάς της 
διά  νά τής χρησιμεύσουν ώ ς  Iva είδος άντραινέρ πού 
χρειάζεται κάθε ιδέα δταν πρόκειται νά κατακτήση 
αποστάσεις καί νά μεταδοθή μακράν.

’ Ησαν άρα γε βαθεΐαι όπως αύταί αί άφορμαί αί 
οποίαι ¿κίνησαν τό Αθηναϊκόν Πανεπιστήμιον νά χυ· 
θή ζητωκραυγάζον καί απειλητικόν είς τούς δρόμους; 
Καί εφθασαν Ιως τό Πανεπιστήμιον τά μεγάλα άλυτα 
κοινωνικά καί πολιτικά ζητήματα πού προτείνει άλ
λο® είς ΟΙδίποδας λαούς ή Σφίγξ τών νέων ιδεών καί 
τών νεων αισθημάτων ;

Τίποτε άπ’  αυτά. ’Επρόκειτο τώρα περί μιας έξε- 
γεροεως άπό εκείνος πού γεννώνται χωρίς νά ξέρουν 
καλά καλά τόν λόγον καί ¿κείνοι πού τήν έκαμαν Καί 
τό Πανεπιστήμιον Ικλεισε.καί οτρατιώται περιήρχοντο 
πάνοπλοι κάτω άπό τήν ειρηνικήν καί σοφήν γλαύκα 
τής Παλλάδος, καί έσίγησαν τά σοφά βήματα, καί 
έτοιχοκολλήθη Ινας θλιβερός πίναξ αποβολής. Ό  
Δάντηςθά ημποροϋσε νά θέση άκόμη μίαν φοράν τόν 
δάκτυλον είς τά χείλη καί νά έπαναλάβη. « Κύτταξε 
και έξακολούθησε τόν δρόμον σου».

* **
Έ ν τούτοις ύπάρχουν είς τήν Ιστορίαν του Πανε

πιστημίου και στάσεις σοβαρώτεραι άπό αυτήν καίμε 
αποτελέσματα περισσόΐερον θλιβερά.

Διότι αί εξεγέρσεις τών φοιτητών έγεννήθησαν μα
ζί με τό Πανεπιστήμιον καί τό ¿τάραξαν άπό τά 
σπάργανά του. Είς τά «Παναθήναια». διηγήθην άλ
λοτε πώς ιδρυθη τό πρώτον ίΤανεπιστήμιον. Μόλις 
τό κράτος εθεσε τάς πρώτος βάσεις τής συστηματι- 
κης του υπάρξεως, οί σοφοί τής εποχής ¿ζήτησαν τήν 
ιδρυσιν Ανώτατου Διδακτηρίου. ’Από τού 1834 ύπε- 
βληθη είς τόν άντιβασιλέα Μάουρερ τό σχετικόν διά-

Α ^ Α Ι  Φ Α Β Α Χ Α Ι

ταγμα. Ά λ λ ' ό  Μάουρερ τό διηύθυνε εις τό χρο
νοντούλαπο Κατά τό 1837 αί Ινέργειαι ¿πανελήφθη- 
σαν, καί ό  γραμματεύς έπί τής Παιδείας Πολυζωΐδης 
υπέβαλε τό Διάταγμα είς τόν άλλον άντιβασιλέα τόν 
Ροδδερτ τόν Μάϊον ΰπεγράψη τό Διάταγμα καί ήρ- 
χισαν αί ένέργειαι διά τήν ίδρυσιν του Άνοιτάτου Δι
δακτηρίου- ’ Εχρειάζετο όμως εν οίκημα. Καί παρου- 
σιάσθησαν πέντε διεκδικοΰντες τήν τιμήν, τό σπίτι 
τού Μπέλλ είς  τήν Πλάκαν, τοΰ Κάλκου πλησίον το® 
Ά ρείου  Πάγου, τού Χρόνη είς τήν σημερινήν νέαν 
’ Αγοράν, του Κλεάνθη εις τ ’ Άναφιώτικα καί εν άλλο 
άκόμη είς τήν συνοικίαν Λέκκα. Έ πί τέλους έπροτι- 
μήθη του Κλεάνθη, δ  πρωτοτέκτονν — όπως Ιλεγοντο 
τότε οί άρχιτέκτονες —  Δεδούσης εκαμε μερικός με- 
ταβολάς καί τά έγκαίνια τού πρώτου Πανεπιστημίου 
έγιναν njv 8 Μαίου 1807, μέ όλην τήν Ιπιοημότητα τήν 
όποιαν ήθελε νά δώση είς <ό γεγονός ό  Βαοιλεύς καί 
ή Κυβέρνησις. Ό  Ό θ ω ν  παρεστη αύτοπροσώπως μέ 
>Λμπράν ακολουθίαν, ό  Μισαήλ Άποστολίδης εξε* 
φωνησε τόν πανηγυρικόν καί ό στρατός καί ό  λαός 
¿πυροβόλησαν άπο χαράν.

Διηγούνται ότι ό  Θεόδ. Κολοκοτρώνης προσελθών 
χα ϊ αυτός μέ άκολουθίαν παλλικαριών, Ιχλήθη ΰπό 
τού ΰπασπιστοΰ Έΰδενσταμ νά είαέλθη μόνος αύτός 
μέσα, ν’  άφήση δέ άπ’  Ιξω  τά παλλικάρια του. Ό  Πε- 
λοποννήσιος στρατηγός ¿θεώρησε προσβολήν τόν α
ποχωρισμόν αυτόν καί δείχνων τό Πανεπιστήμιον καί 
τό Παλάτι είπεν.

—  Αΰτό θ ά  φάη εκείνο !
Ή  προφητεία ή θλιβερά έξετβλεσθη σχεδόν κατά 

γράμμα. Τό Πανεπιστήμιον πρωτηγωνίστησε μετά 
είκοσι πέντε Ιτη είς τήν Ιξωβιν τού Οθωνος. "Οσοι 
¿διάβασαν τήν Παναγίαν τών Παρισίων τού Βίκτωρος 
Οΰγκώ θ ά  ένθυμοΰνται ότι ή φράσις τού Κολοκο- 
τρωνη ύπάρχει καί είς τό Ιργον τού Γάλλου ποιητοΰ. 
*0  Κολοκοτρώνης δέν είχε διαβάση τό βιβλίον τού Ούγ- 
κώ τό οποίον δέν είχε γραφή άκόμη καί ό  Ούγκω 
δέν είχε μάθη βεβαίως τήν φράσιν τού Κολοκοτρώνη. 
Α π λώ ς δύο δυναταί διάνοιαι συνηντήθησαν είς κά
ποιον προφητικόν δρόμον.

Μόλις ίδρύθη τό Πανεπιστήμιον —  Πανεπιστημεΐον 
όπως τό ελεγαν τότε —  εγινεν η πρώτη φοιτητική έ· 
ξέγεροις. Οί καθηγηταί ήσαν όλίγοι καί εδρέθησαν μέ 
δυσκολίαν Ό  Μισαήλ Άποστολίδης, ό  Κοντογονης, ό 
Β οδρος,όΈ ρτσογκ, ό Α . Λευκίας,όΔ. Μαυροκορδάτος, 
ό Γ . Γεννάδιος, ό  Μ. Βάμβας, ό Κ. Νέγρης, ό  Έ ρρ. 
Ούλρϊχος, όλίγοι δέ. μόλις πενήντα δύο, ήσανοί φοιτη- 
ταί, οί περισσότεροι φευ!· άπό τότε -  τής νομικής.

Έ ν  τούτοις ενας έκ τών καθηγητών δέν ήρεσεΥ είς 
τήν δράκα ¿κείνην τών φοιτητών, ό Δ. Μαυροκορδά
τος Ό  Μαυροκορδάτος ήτο όχι μόνον σοφός άνθρω
πος, άλλάκαί άνήκεν είς τήν μεγάλην οίκογένβιαν ή 
όποία προσέφερεν τόσας ύπηρεσίας είς τήν πατρίδα 
κοκ ήτο καί δωρητής τοϋ Πανεπιστημίου. "Ολα α&ζά 
όμως δέν τά ήκουαν οί φοιτηταί. Ή  διδασκαλία του. 
έθεωρήθη άνεπαρκής, καί είς τό μάθημά του οί ά· 
κροαταί του, άνθρωποι σεβαστής ήλικίας, ένοπλοι καί 
καί άπειλητικοί προέβησαν είς θορυβώδεις διαδηλώ
σεις. Έ κτος τών άλλων ό  Μαυροκορδάτος ¿θεωρείτο 
καί ώς άντιπροοωπεύων είς τό Πανεπιστήμιον την α
ριστοκρατίαν, τά τζάκια. Καί ή έπανάστασις ή όποια 
ήτο νωπή άκόμη είς τήν μνήμην όλων , δέν είχεν ά· 
ποδιώξη μόνον τόν τύραννον, είχεν υπονόμευση καί 
τά τζάκια. Έ πειτα άπό τήν μεγάλην ανατροπήν έπνευ. 
σεν ήδη έπί τής 'Ελλάδος άνεμος Ιξισωτικός, ό  άνε.
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μης τοΰ «τί είσαι σύ καί τί είμαι έ γ ώ ; »Τηΰ ταραχής 
ΰποκινηται ήταν δύο φοιτηταί ό 1'οΰδας καί ό Κομ- 
πότης. Ή  Πρυτανεία έλαβεν έκτακτα μέτρα καί τό 
κίνημα χατεστάλη πριν λάβη μεγαλειτέρας θιασιά- 
σεις.^ ΟΙ δύο πρωτουργοί ήπειλήθησαν θι’ αποβολής 
καί ησύχασαν. Ό  πρώτος μάλιστα είναι καί δ πρώ
τος άναγορευθείς διδάκτωρ καί ό  πρώτος καθιερώσας 
τά  κοινωνικά συγχαρητήρια τών εφημερίδων.

'Ολίγον αργότερα νέα έξέγερσις έσημειώθη εις τό 
Πανεπιστήμιον διευθυνομένη αύτήν ,τήν φοράν κατά 
του καθηγητού Μανούση. Καί «ύτός φαίνεται ότι ή το 
άνθρωπος σοφός, διά ν’ άναλάβη δέ καί διδασκαλίαν 
τής Ιστορίας είς τδ Ιΐανεπιοτήμιον παρεκλήθη έπι- 
μόνως καί ήναγκάσθη νά διακόψη πολιτειογραφικάς 
μελετάς εις τάς όποιας κατεγίνετο. Ά λ λ ’ οι φοιτηταί 
δεν ήκουαν τίποτε άπ’  αύτά. Ό  καθηγητής ήτο αΰ? 
στηρός, ήθελε τάξιν εις τάς παραδόσεις του, ήτο ίσως 
καί ολίγον γκρινιάρης. Καί οί φοιτηταί ¿ξεκίνησαν 
πρώτην φοράν άπό τό Πανεπιστήμιον καί διηυθύνθη- 
σαν πρός τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας, Ακολουθού
μενοι άπό πλήθος λαου προστρέξαντος διά τό πρωτο
φανές του θεάματος. Πριν όμως φθάσουν είς τό Ύ 
πουργεΐον, ό Μανούσης είχεν ύποβάλη τήν παραίτηοίν 
του Αί ταραχαί έν τούτοις έξηκολούθησαν, ή αστυ
νομία ήναγκάσθη νά συλλάβη δύο τρεις έκ τών ζω η- 
ςοτέρων ’Ακαδημαϊκών πολιτών, καί ή σύλληψις ένός 
έντός τοΰ ζαχαροπλαστείου τοΰ Σμυρναίου βελισσα- 
ρίου είς ένα τών στενών δρομίσκων τής Μητροπό- 
λεως, ^παρ'όλίγον νά προκολ.έση λαϊκήν έξέγερσιν. 
Διότι ό φοιτητής έκάλεσεν είς βοήθειαν τους πολίτας, 
όλα τό ένστικτα τής λαϊκής Αταξίας ¿ξύπνησαν καί οί 
κλητήρες τής Αστυνομίας καί οΐ χωροφύλακες ήναγ 
κΑσθησαν νά πυροβολήσουν κατά τοΰ λαοΰ διά νά του 
Αποσπάσουν τόν ταραξίαν.

’Επί δύο ή τρεις ήμερος οί ’Αθηναίοι έπέρασαν 
άπό όλα τά στάδια τής ανησυχίας, ή οποία μετεδόθη  
καί είς τάς έπαρχίας. Γονείς τών φοιτητών ήλθον Από 
τάς πλησίον Ιπαρχιακάς π όλεις.Ή  Κυβέρνήσις ήσθάν- 
θη ίσχιιρότατον κλονισμόν. Εύτυχώς, πρός τιμήν τών 
παλαιών εκείνων φοιτητών, πρέπει νά λεχθή ότι δέν 
έγινε καμμία άπό τάς άπειληθείσας αταξίας. Ο ί φοι- 
τηταί X .  Άναγνωστόπουλος καί Κ  Πανδρακάκης 
άπελύθησαν καί μία πρεσβεία μετέβη είς τήν οικίαν 
τοΰ καθηγητοΰ Μανούση διά να τόν παρακολέση νά 
έξακολουθήση διδάσκων. Ό  Μανούσης Ικάθητο είς 
μικράν οικίαν παρά τό Μοναστηράκι, Ακούσας δέ τούς 
φοιτητής θορυβωδώς άνερχομενους τήν μικράν κλί
μακα ένόμισεν ότι πηγαίνουν νά τόν φονεύσουν, διηυ- 
θύνθη λοιπόν πρός τό είκονοστάσιόν του έκαμε σύν
τομον προσευχήν καί έπειτα απαθής καί ήσυχος έ- 
σπευσε νά τους άνοιξη τήν θύραν.

Ά λ λ ά  οί φοιτηταί ύπέβαλαν εύλαβώς τήν παρά- 
κλησιν νά έπαναλάβη ό  καθηγητής τάς παραδόσεις 
του, Ικεϊνος έπείσθη, καί ή στάσις ή όποια έμεινεν 
γνωστή είς τά Πανεπιστημιακά χρονικά με τό όνομα 
«τά Μανουσιακά» έληξε.

»**
"Ο ταν χό Πανεπιστήμιον ένεκατεστάθη είς τό κτί- 

ριον εις τό δποΐον εύρίσκεται καί σήμερον μία Αλλη 
στάσις τό ήπείλησε προελθοΰσα άπό πρσ,γμσπικώς 
κωμικήν αφορμήν,

Ο ί φοιτηταί δέν ήσαν τότε νεαροί καί άμύστακες 
έφηβοι. Ή σ α ν  δνδρες ώριμοι, τό δέ μέτρον τής Κ υ- 
βερνήσειος ν άκροώνται τά μαθήματα ώ ς άκροαταί οί 
δημόσιοι δπάλληλοι καί Αν δέν είχαν Απολυτήριον 
τού γυμνασίου, ¿προίκιζε τό Πανεπιστήμιον όχι πλέον 
μέ ώριμους άλλά καί μέ παρηλίκους- 

Ο δτω  λοιπόν φοιτηταί διαφόρου ηλικίας, Ιορτά  
ζοντες τήν ονομαστικήν Ιορτήν Ιπαρχιώτου συναδέλ
φου των παρήγγειλαν είς τόν φοΰρνον τεράστιον γ ιου·

β ίτο ι . Ά λ λ ά  ευθύς έγεννήθη ή άπορία που θ ά  φαγωθή  
τό γιουβέτσι αύτό καί πού θ ά  εύρεθή ό  κατάλληλος 
χώρος διά τήν διασκάδασιν. Εύτυχώς παρουσιάσθη 
άμέσως σταλείς άπό τήν θείαν πρόνοιαν, ό επιστάτης 
τοΰ Ιΐανεπιστημίου, ό  όποιος προσέψερε μίαν αίθου
σαν, υπό τόν όρον νά λάβη μέρος είς τό γιουβέτσι. 
Ή  συμφωνία Ιγινεν, καί τό βράδυ είς μίαν άπό τάς 
κεντρικός αίθουσας τών παραδόσεων τοΰ Πανεπιστη
μίου οί έπτά συνδαιτυμόνες Ιξεκοκκάλιζαντό αρνάκι 
τοΰ γιουβετσιού.

Ά λ λ ά  ή εργασία αύτή δέν ήτο δυνατόν νά γίνη έν · 
τελώς άθορύβως καί ήσύχως Κρασί προοεκομίσθη 
άφΟονον καί οί συνδαιτυμόνες έπιναν μέ όρεξιν, δί- 
δοντος τό παράδειγμα τού κλητήρος. Μίαν στιγμήν τά 
θρανία παρεμερίσθησαν καί οί έορτασταί ήρχισαν νά 
χορευουν τραγουδοΰντες μέ όλην τήν δύναμιν τών 
φωνητικών των όργάνωΐ1· επιτέλους δ φουστανελλας 
επιστάτης έσυρε άπό τήν μέσην του τήν πιστόλαν καί 
έπυροβόλησεν ένθουσιωδώς είς τόν άέρα.

Ό  θόρυβος καί αί φωναί συνεκέντρωσαν Απ’  έξω  
Αρκετούς νυκτερινούς διαβάτας καί τέλος ένας έκ τών 
καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου διερχόμενος ήνοιξε 
τήν θύραν τής αύλής, έσχαρφάλωσεν είς ιό  παράθυ · 
ρον καί είδε τό Αξιοθρήνητου θέαμα ,, Τήν έπομένην 
ή Σύγκλητος εκαλείτο έν σπουδή καί άπεφασιζετο ή 
παϋσις τοΰ κλητήρος καί ή Αποβολή τών οκτώ φοιτη
τών. Ά λ λ ά  οί άποβληθέντες συνεκάλεσαν τούς φοι- 
τητάς καί τόν λαόν είς τά προπύλαια τοΰ Πανεπιστη
μίου. Μ ία έψημερίς « Ή  Φήμη» άνέλαβε τήν (ιπερά- 
σπισιν τών Ακαδημαϊκών πολιτών, καί πολιτικοί ή -  
θέλησαν νά έκμεταλλευθοδν τήν έξέγερσιν, κατά τής 
Κυβερνήσεως. Καί έπειδή αι ήμέραι ήσαν πλέον π ο- 
νηραί καί όλα ήσαν έπικίνδυνα, καί οί σπινθήρες ή - 
πείλουν πυρκαίάν, ή  Σύγκλητος έδέχθη πάλιν τούς 
φοιτητάς καί οί κίνδυνοι οί όποϊοι έγεννήθησαν μίαν 
στιγμήν άπέθαναν έγκαιρος. Μόνον ό  αρειμάνιος 
κλητήρ έπλήρωσε τάς αμαρτίας όλων, παυθείς οριστι
κ ός άπό τήν θέσιν του Ο ί παλαιότεροι θ ά  ένθυ- 
μοΰνται ή θ ά  ήκουσαν διά τήν στάσιν αύτήν, ή δ- 
ποία είναι γνωστή ακόμη ύπό τό όνομα «ή. στάσις τοΰ 
γιουβετσιού» καί τής όποιας ό  πρωτεργάτης τήν διη
γείτο Ακόμη μέχρι πρό όλίγου μέ τόσην χάριν, ό Αλ
λοτε Αστυνόμος επί της δημοτικής Αστυνομίας, Θεό
δωρος Δημητρίου.

Α ργότερα όταν ή Ε λ λ ά ς  είχε βαρυνΰή τόν 'Ο θω ν α  
καί έσχεδιάζετο βιαστική ή άπομποπή του, τό Πανε- 
πιστήμιον εδωκε πρόθυμον χεϊρα βοήθειας εις τούς 
διώκτας τού Βασιλέως. Α δίκ ω ς τό άνώτατον διδα- 
κτήριον άνομάζειο Ό θώ νειον Πανεπιστήμιον και 
είχε πρώτους εύεργέτας τόν Ό θ ω ν α  καί τόν πατέρα 
του Μέσα είς τήν δίνην τών Ιξηγριωμένων παθών, 
όλα αύτά έλησμονήθησαν. καί εκείνοι οί όποιοι άνέ- 
λαβοννά εξεγείρουν τόν λαόν εις τό Πανεπιστήμιον, 
έζήτησαν καί ηύραν τό πρώτον ύλικόν τό εΰφλεκτον, 
τό όποιον τούς έχρειάζετο, καί τό «φλογερό καμίνι» 
έδωκε τήν πρωτοπορείαν τή£ κολοσσιαίας έκείνης έ- 
ξεγέρσεως. πρό τής όποιας έφυγαν πικραμένοι καί Α
παρηγόρητοι οί πρώτοι βασιλείς.

Κατά τά τελευταία αύτά έτη αί φοιτητικά! ταρα
χαί είναι πυκναί άλλ' είναι καί τόσον πρόσφατοι, ώ 
στε νά διαφεύγουν τήν δικαιοδοσίαν τών γραμμών 
αύτών, σκοπός τών όποιων είναι μάλλον ή άναπόλησις 
τώ ν περασμένων καί τών λησμονημένων.

Τ ά  Γαλβανικά, ή έξέγερσις δια τά έκπαιδευτικά 
τέλη, τά ΕύαγγελικΑ, τά Όρεστειακά, όλα αύτά είναι 
περιστάσεις κατά τάς όποιας ή  φοιτητική νεολαία 
έξηγέρθη αυθόρμητος ή Ιπιτηδείως υποκινηθεΐσα, 
καί ήπείλησε τήν τάξιν, καί άνέτρεηιε κυβερνήσεις, 
καί έση μείωσε μέ σταγόνας αίματος τόν λευκόν καί 
ύψηλόν Ιπιστημονικόν δρόμον.

Ά ς  επιτροπή ν’  Αναφέρω προσωπικόν έπεισόδιον
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άπό μίαν τών στάσεων αύτών. "Ο ταν τό Πανεστήμιον 
συνεκινεΐτο διά τά έκπαιδευτικά τέλη, τά όποια έπέ- 
βαλεν ή σοφή προορατικότης τοΰ Τρικούπη, ό  γρά- 
φων τάς γραμμάς αύτά? έστολίζετο Ακόμη μέ τόν 
τίτλον τού Ακαδημαϊκού πολίτου, καί είχε μόλις 
κΑμη τότε τήν είσοδόν του είς τό δημοσιογραφικόν 
στάδιον. "Ιϊν άπόγειηια έκλήθημεν είς τά Προπύλαια, 
έπεράσαμεν μέσα άπό στίχους στρατιωτών καί άπό ο
μίλους κλητήρων τοΰ μακαρίτου Μπάίρακτάρη, ή- 
κούσαμεν ενα φλογερόν λόγον κατά τής παρεμποδί- 
σεως τής παιδείας καί έπήραμεν θορυβώδεις καί α 
πειλητικοί τήν όδόν Κοραή, όρκιζόμενοι ν’  Ανατρέψω- 
μεν τήν δφήλιον άν δέν άπεσΰρετο τό νομοσχέδιον.
Εξαφνα στρατιώιαι καί κλητήρες καί έφιπποι χω ρο

φύλακες ώρμησαν μέσα είς τό πλήθος καί συνέλαβαν 
αδιακρίτως όποιον έπρόφθασαν. Κ αί ένφ οί λοιποί 
έτρέποντοείς φυγήν καταβρε^όμενοιάπό τήν τροΰμπαν 
τοΰ Μπαίρακτάρη, δέκα ή δώδεκα κρατούμενοι καλά, 
οιΟούμενοι καί ύβριζόμενοι ευρέθημεν είς τήν αίθουσαν 
τής αστυνομίας είς τήν παλαιάν οικίαν Ά φ θονίδου.

Δέν είχε κλεισθή άκόμη καλά καλά ή θυρα όπί- 
σωμας, όταν βήματα βαρύτατα καί βιαστικά ήκού- 
οθηααν εις τήν κλίμακα, καί έφάνη τετράγωνος.

κόκκινος, έξηγριωμένος, φυσών ό  Μπαραϊρακταρης.
—  Ε ίς γραμμήν μάς είπε.
Δέν Ιπεριμέναμεν νά έπαναληφθή .τό πρόσταγμα καί 

εϋρέθημεν παρατεταγμένοι, πρώτος κάποιος φοιτητής 
ό όποιος είναι τώρα Αρχιμανδρίτης ή ίεροεήρυξ. καί 
τελευταίος ό γραφών αύτάς τάς γραμμάς. _

—  ΙΙώς όνομάζεσαι; είπεν ό  Μπαΐρακτάςης.
'Ο  πρώτος έψέλισε τό όνομά του, άλλα δέν τό είχε 

τελείωση άκόμη, όταν κάτι τι ήκούσθη ώς κρότος κα- 
ταπιπτοντος σπιτιού. Ή τ ο  iv a  γιγάντιον ράπισμα 
τοΰ Μπαίρακτάρη. Ή  σκηνή έπαναλαμβάνετο εμπρός 
είς καθένα άπό τούς συλληφθέντας.

"Ε ξαφνα ό  άρχιφύλαζ Δήμου ήνοιξε σιγά σιγά τήν 
θύραν καί μοΰ έκαμε νεύμα. Ή μ ο υ ν  δ μικρότερος 
άπό όλους, ήμουν δημοσιογράφος, μ’  έγνωριζεν 6  α
γαθός γέρων διότι έπήγαινα είς τήν Αστυνομίαν διά  
νά παίρνω ειδήσεις, καί Ιστάθη Ιμπρός είς τήν θύραν 
διά νά περάσω καί νά σ ω θώ . Κ ' ενώ ή παλάμη τοΰ 
Μπαίρακτάρη κατέβαινε Ακούραστος είς τά μάγουλα 
τών πλαγινών1 μου, εγώ έτράπην είς φυγήν ζαλισμένος, 
ακράτητος, ασύλληπτος. Ό σάκ ις ένδωμοΰμα^ τήν στιγ
μήν έκείνην αίσθάνομαι άκόμη κάποιαν όρεξιν νά 
τρέξω . . .

Γ . Β . Τ Σ Ο Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Π Ι Ρ 1 Ε Σ Ε Γ Μ Λ Y D O  θ .  i U N I K O Í
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Λ Ο Γ Ο Ι  Κ Α Ι  Α Ν Τ Ι Λ Ο Γ Ο Ι

Γά Κ ρ ά τ ο ς  τ ο ν  Ν ό μ ο ν

Ο πρωθυπουργός κ. Θεοτόκης, όμιλών έξ άφορμής 
των φοιτητικών ταραχών, έτόνιοεν, έπιβοκιμα- 

ζούσης της Βουλής, τήν επιβολήν τού κράτους τού 
Νόμου. Καί πρέπει νά όμολογηθή. δτι κάθε φοράν 
πού δίδεται έπισήμως ένα Ισχυρόν τονωτικόν εις τόν 
ελληνικόν Νόμον, τό πράγμα είνε πολύ εύχάριστον. 
Γνωρίζετε τό ταλαίπωρον αύτό πλάσμα; Είνε τόσον 
αναιμικόν, τόσον Ιξασθενημένον, τόσο χλωμόν, ώστε 
μόλις σύρεται είς τά πόδια του. Καί πολύ φοβούμαι 
ότι χωρίς μίαν μεθοδικήν καί συστηματικήν θεραπείαν 
κινδυνεύει νάποθάνη άπό έξάντλησιν

Τ ό βέβαιον είνε ότι έ  κύριος αύτός, ό ονομαζόμε
νος Νόμος, είνε πολύ ιδιόρρυθμος, παράξενος καί 
απαιτητικός. “Ετσι ήτον καί έτσι θ ά  είνε παντού καί 
πάντοτε Μας ένοχλεϊ συχνότατα, μας κόβει τόν βήχα 
καθετόσο, ανακατώνεται είς τάς υποθέσεις μας καί 
ξετρυπόνει κάποτε έκεϊ πού δέν τόν σπέρνουν Είναι 
τό πνεύμα της άρνήσεως. Αιωνίως άπαγορεύει. 'Απα
γορεύει είς τόνπεινασμένον νάρπάξη ενα κομμάτι ψωμί, 
τό οποίον τοΰ είνε άπαραίτητον. Άπαγορεύει είς τόν 
ώργισμένον νά βγάλη τό άχτι του εις τήν ράχιν έκει- 
νού πού τόν ερεθίζει. ’ Απαγορεύει εις τόν Ιρωτευμέ- 
νον ναρπάξη τήν ερωμένην του καί νά κτίση μίαν φ ω 
λεόν μαζί της, όπως Ιλεγαν άλλοτε έκεϊνοι πού ήξευ- 
ραν νά γράφουν. ’Απαγορεύει χίλια δυό πράγματα 
χρήσιμα καί ευχάριστα. Φαντασθήτε ότι εφθασε ακό
μα κάποτε νάπαγορεύση είς τόν άνθρωπον νά έπιθυ- 
μήση τήν γυναίκα τού πλησίον του, είτε τήν παιδί
σκην αύτοΰ, είτε τό ύποζύγιον αύτου. Κ αί όμως επειδή 
είνε Ισχυρός, σοβαρός καί ατρόμητος, Ικτελεΐ δλας του 
τάς Ιδιοτροπίας.

Έξαίρεσιν αποτελεί ό δμοεθνής μας. Δέν ήξεύρω 
άν άπό τούς ελώδεις πυρετούς ή  άπό τήν πείναν, 
δπωσδήποτε όμως κατήντησεν τόσον άδύνατος ό  δυ- 
στυχής, ώστε νά μήν είμπορή νά έκπληρώση ούτε 
τήν παραμικροτέραν ιδιοτροπίαν του. Κ αί δι' αύτό, 
με ολην τήν φυσικήν άντιπάθειαν πού τού έχομεν 
ολοιρ ας, καταντφ επί τέλους νά τόν λυπούμεθα καί 
νά ευχόμεθα διά τήν άνάρρωσίν του. Λιότι επί τέλους 
ό,τι καί άν είναι, είναι πάντοτε άπό τάναγκαία κακά. 
ΙΙηγαίνετε νά ίδήτε τούς συναδέλφους του είς τήν 
Εύρώπην. Είνε ροδοκόκκινοι, άκμαίοι καί σοβαροί 
καί ακίνητοι. Ό  εύρωπαΐος Νόμος είνε πανταχού πα
ρών. "Οπου καί άν γυρίσετε τόν βλέπετε εμπρός σας 
καί τού βγάζετε τό καπέλο σας. Δέν όπάρχει ίδιοτρο · 
πία πού νά μήν τήν έκτελή. ’Ανεβαίνετε έπάνω είς 
ένα γεμάτον τράμ »Κατεβήτε κάτω,® σάς λέγει. Καί 
κατεβαίνετε. Πλησιάζετε ενα τοίχον, πού δέν έχει 
ουτε σταυρούς. Μ ’  ένα νεύμα του τό κόβετε λάσπη. Φω
νάζετε λίγο δυνατώτερα. Σάς βάζει τό δάκτυλον είς τά 
χείλη καί ή φωνή σας λιποθυμεϊ. Φαντασθήτε ότι 
ουτε σάς επιτρέπει κάν νά συζητήσετε μαζί του.’Ενφ  
έδον Έ δ ώ  νά μήν εδχεσθε ουτε είς τόν εχθρόν σας 
νά ύποσςή τούς έξευτελισμούς πού ύφίσταται ό δυ- 
<ττυχής αύτός ξεπεσμένος. Έ τυ χξ ποτέ νά τόν συναν
τήσετε ; Έ γώ  τόν είδα καί τόν Ιλυπήθηκα. Π ρό δλί- 
γων ημερών είς τήν στρατιωτικήν παράταξιν ένας κύ
ριος, πού δέν εδρισκε τόν λόγον νά στέκεται όπίσω 
άπό τούς στρατιώτας, διέσπασε τήν γραμμήν κ’  έστάθη 
εμπρός τους. Ό  Νόμος τόν ¿πλησίασε καί τού είπε

νάποσυρθή. Ό  κύριος τόν έκύτταζε μέ περιφρόνησιν. 
Ό  Νόμος τά έχρειάσθη. Έ σήκω σε τό αδύνατόν του 
χέρι καί τόν Ιχάϊδεψε «Πίσω παρακαλώ» —  «Μή βά- 
ζης χέρι άπάνω μου», τού εΐπεν Απειλητικά ό κύριος. 
Ό  Νόμος άπεμακρύνθη περίφοβος Έ ν α ς άμαξας τε 
τράπαχος έστάθμευεν είς τήν μέσην τού δρόμου. *0  
σκελετώδης Νόμος τόν ¿πλησίασε. «Νά.φύγηξ αποκεϊ».
—  «Κ αλά .θά  φ ύ γ ω .»— «Είνε δίαταγή»— «Ά φ ιν έ  με 
ήσυχον παρακαλώ» —  «Θ ά σέ πάρω μέσα » —  «"Α ν  
σοϋ βαστάη κόπιασε. » —  «Τ ό λές σοβαρά αύτό πού 
λές ;» —  «Σοβαρά βέβαια. » — « . .  Γιατί ξέρεις έγώ  
δέν παίρνω άπό αστεία.» Ό  Ν όμος ¿γύρισε τήν πλά
την του κ’ έφυγε. "Ενας σπεύδων διαβάτης Ιπλη- 
σίασεν ενα παρασημοφορημένον τοίχον. Ό  Νόμος 
τού ¿φώναζε βραχνά : «Κύριε : απαγορεύεται». Ό  
σπευδων κύριος: «Κ α ίπ οιός είσαι τουλόγου σου πού 
ανακατεύεσαι στά ίδιαίτερά μου»; —  »Είμαι ό  Νόμος».
—  «Χαίρω  πολύ. Μ ιά στιγμή καί φεύγω». — «Ν ά φύ- 
γης βέβαια». Ό  Νόμος ωπλίσθη μέ όλίγηνύπομονήν

• καί ό  άνθρωπος ύπεχώρησε κανονικώς Καί αύτά όλα  
διά τάς μικράς Ιδιοτροπίας τού Νόμου. Διά τάς μεγά
λος ούτε λόγος νά γίνεται. Τ ί νά κάμη καί αύτός. Ή  
άδυναμία κάμνει τόν άνθρωπον ύποχωρητικόν. Καί 
δ ι' αύτό ό  ταλαίπωρος αύτός ξεπεσμένος άρκεΐται 
νάπαγορεύη καί νά ύποχωρή. “Ετσι τουλάχιστον σώ
ζει τό γόητρόν του. Κρεμρ μέσα είς μίαν σοβαράν 
αίθουσαν μίαν πινακίδα : «’Απαγορεύεται χό Κάπνι
σμα». Διά κάθε ενδεχόμενον όμως βάζει καί μερικά 
τασάκια είς τά τραπέζια. Πού ξέρεις τί συμβαίνει . .

Καί όμως δέν πρέπει νά τόν άφίσωμεν νάποθάνη. 
Είνε τόσον καλός καί συμβιβαστικός μέ όλους μας. 
Κ αί βεβαιωθήτε ότι μας χρειάζεται, όσον καί άν μάς 
κακοκαρδίζη κάποτε "Α ς  μή λυπηθούμεν τονωτικά 
καί περιποιήσεις διά τόν ασθενή μας. "Α ς  τόν κάμω- 
μεν ρωμαλέον καί ροδοκόκκινον Καί διά νά γίνη 
αύτό, δέν άρκεί . μόνον ή καλή θέλησις ένός πρωθυ
πουργού Καθένας μας πρέπει κάτι νά συνεισφέρη. 
Έ π ί τέλους δέν πρέπει νά ξεχάνωμεν ότι μίαν φοράν 
κ’  ένα καιρόν μάς τόν ένεπιστεύθησαν, τόν ένεπιστεύ- 
θηοαν είς τήν φιλοπατρίαν τών Ελλήνων. Δυστυχώς 
όμως αύτά είνε πού γεννφ τάς περισσοτέρας αμφιβο
λίας. Ο ί Έλληνες δέν συμπαθούν πολύ τόν ταλαίπω
ρον Νόμον. ’Αφού κατήντηόε άπό τό πρωτοτυπώτατον 
Ιλληνικόν βλασφημολόγιον, τό όποιον φέρεται κατά 
προτίμησιν πρός ολας τάς άφηρημένας έννοιας, νά 
μή διαφυγή ούτε αύτός. Ο ί "Ελληνες, μοναδικοί καί 
είς τούτο, έκτελοΰν ώς γνωστόν μίαν άκατανόμαστον 
πράξιν καί έπ ’ αύτοΰ τοΰ Νόμου.

Π . Ν β .

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

Δημοτικόν θέατρον— &ίασος &. ΟΙκονόμον —  : Ά ·  
λνοέδες, δράμα τις πράξεις τρείς ύηό Δ . Ταγχοπού· 
Χον — Α Ι παραοχάοεις τ ο ν  Βαοιλικον

Ο κ . θω μ ά ς Οικονόμου, μετά τήν άποχώρησίν του 
άπό τό Βασιλικόν, όπου ή δρασις του ύπηρξεν 

όμολογουμένως επαινετή, είχε πολλάς, καί περιέρ
γους περιπετείας. θ ά  τάς έλεγα άποτυχίας, Ιάν δέν 
έφοβούμην μήν είποΰν ότι μέμφομαι τόν συμπαθή 
σκηνοθέτην, ένφ άπλώς. μέμφομαι τήν τύχην του. Ή  
τύχη αύτή, φαίνεται, τόν κατεδίωξε καί είς τήν τελευ- 
ταίαν του επιχείρησιν. Ά νέλαβε τήν έκμετάλλευσιν 
ένός μικρού χειμερινού θεάτρου, τό όποιον έχτίσθη
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εις τήν οδόν Προαστείου καί Πανεπιστημίου. Πρός 
τούτο κατήρτισε θίασον καί ήρχισε γυμνάσια καί ρε
κλάμας είς τάς εφημερίδας. Τ ό νέον θέατρον έπρεπε 
νά έγκαινιασθή τόν Νοέμβριον πλησιάζει όμως νά 
μεσοκοπήση ό  Δεκέμβριος καί άκόμη μένει κ λειστόν ... 
Φαίνεται, ότι τό κτίριον παρουσίασε πολλάς έλλείψεις 
καί Ινέπνευσεν όψιμους φόβους καταρρεύσεως. Διά νά 
στερεωθή, έπρεπε νά περάση πολύς άκόμη καιρός. 
Άνυπομονών δέ ό  κ. Οικονόμου νά Ιμφανισθή καί ώς 
χειμερινός θιασάρχης. άπεφάσισε νά δώση μίαν μο
ναδικήν παράστασιν, είς τό Δημοτικόν Θεατρον, τοΰ 
νέου έργου, μέ τό όποιον άκριβώς έπρόκειτο νά έγκαι- 
νιασθή τό ατυχές θεατράκι τής όδού Προαστείου.

Τ ό Ιργον αύτό, έπί ημέρας όιαφημιζόμενον είς τόν 
τύπον, ήτο οί «"Αλυσίδες», πολιτικοκοινωνικόν δράμα 
νέου και άγνωστου συγγραφέως, όνομαζομένου Λογ- 
γάρη Είχε κινηθή κάποια περιέργεια, λαμβανομένου 
ΰπ’  δψει άφ’  Ινός τού νεωτεριστικού γούστου τοΰ κ. 
Οικονόμου, άφ’ ετέρου δέ κάποιου αποσπάσματος τού 
έργου, δημοσιευθέντος μετά πολλών έπαίνων είς τήν 
«Άκρόπολιν» Τ ό βέβαιον είνε, ότι τό άπόσπασμα, 
αύτό καθ’  ¿αυτό, δέν έλεγε καί σπουδαία πράγματα. 
Πολλές «άλήθειες» μέσα, καί πολλές «ζωές» καί πολ
λές «ιδέες», άπό τά φαντακτερά λόγια πού μεταχειρί
ζονται οί νέοι συγγραφείς οσάκις θέλουν νά μάς πεί- 
σουν ότι γράφουν έργα «μεγάλα». Ά λ λ ’ άπό έν άπό
σπασμα ή άπό δύο, δέν κρίνεται ολόκληρον δράμα, καί 
οί ένδιαφερόμενοι κάπως διά τά περίφρονημένα αύτά 
πράγματα, έπερίμεναν τήν πρώτην παράστασιν διά να 
γνωρίσουν καλλίτερα τόν νέον καί άγνωστον συγγρα
φέα. Ό τ α ν  έ ξα φ ν α ...τ ό  νοήμον κοινόν καί ή γεν
ναία φρουρά πληροφορούνται έπιοήρως καί όριστι- 
κώς, ότι ό κ. Λογγάρης, ό  νέος άστηρ τού κ Οικο
νόμου, ή το άπλούστατα ό  παλαιός μας φίλος κ. Δ. 
Ταγκόπουλος διευθυντής τού «Νουμά» καί συγγραφεύς 
ετέρων δύο δραματικών έργων, μήπώ πατησάντων τάς 
σανίδας τής σκηνής.. .

Ή  άποκάλυψις αύτή όχι μόνον ¿προξένησε κάποιαν 
άπογοήτευσιν, άλλ’  Ιδ/,κεν άφορμήν καί είς πολλάς 
άπαισίας φήμας "Ο τι δηλαδή τό θέατρον τού κ. Οι
κονόμου θ ά  ή το τό έπίσημον θέατρον τών «μαλλια
ρών»,ύποστηριζόμενον ύπ’ αύτών καί ηθικώς καί ύλι· 
κώ ς. ..Εύτυχώς αί φήμαιαύταί διεψεύσθησαν, έγνώσθη 
δέ ότι ό κ. Οικονόμου έγκαινίαζε τάς έργασίας του μέ 
τό δράμα τού κ. Ταγκοπούλου Ιξ  άπλής πρός αύτό 
έκτιμήσεως, χωρίς διόλου νά είνε αλυσοδεμένος. Έ ξ  
άλλου ό  κ. Ταγκόπουλος έσπευσε νά δηλώση ότι με- 
τεχειρίσθη ψευδώνυμον, μόνον καί μόνον διά νάπο- 
φύγη τάς προκαταβολικός κριτικάς τών έναντίον του 
προκατειλημμένων. Καί ύπό τούς όρους αύτούς, —  
δυσμενείς πάντοτε,—  τό δράμα Ιδόθη ένα βράδυ είς 
τό παγετώδες Δημοτικόν! ενώπιον όλιγαρίθμου ακροα
τηρίου, τήν πλειονοψηφίαν τοΰ όποιου άπετέλουν γη
ραιοί καί νεαροί μαλλιαροί, θορυβωδέστατοι.

Δέν είμποροϋμεν νά εϊπωμεν ότι ό  ·&. Οικονόμου 
¿κέρδισε τίποτε άπό αύτήν τήν παράστασιν. Πρώτον  
άπέδειξεν, ότι τό φημισμένον του γούστο δέν είνε 
καί τόσον άξιον τής φήμης του, διά τής παραδοχής 
καί προτιμήσεως ένός δράματος, τό οποίον κάθε άλλο 
είνε παρά δράμα, Ινός έργου ελληνικού, τό όποιον 
κάθε άλλο είνε παρά έλληνικόν. Τ ά  φαντακτερά λόγια, 
διά τά όποία έλέγαμεν παραπάνω, φαίνεται ότι «I- 
πλάνεψαν» καί τόν κ. Οικονόμου. Καί Ιξέλαβεν ώς 
σοβαράν καί πρωτότυπον σύνθεσιν μίαν ασθενή άπή- 
χησιν τού "Ιψεν, ένα κυκεώνα νορβηγών ιαίβΐίθοίιιβίε, 
μετημφιεσμένων άτέχνως καίάδεξίω ςείς Ρ ώ μ η ο ύ ς ... 
μαλλιαρούς Δέν άρνούμεθα ότι ή σύνθεσις τού κ. 
Ταγκοπούλου παρουσιάζει είς ενα-δύο μέρη κάποιαν 
άπόπειραν δραματοποιήοεως. Είνε στιγμαί δηλαδή πού 
τό έργον πλησιάζει νά γίνη δράμα. ’Αλλά δέν τό κα
τορθώνει ποτέ. Κ αί τό σύνολον, αντί οίασδήποτε συγ-

κινήσεως, προξενεί νύσταν. Έ γ ώ  τουλάχιστον ¿ξομο
λογούμαι ότι έ*ύσταξα. Τώ ρα οί κριτικοί τού «Νουμά» 
θ ά  μου ζητήσουν άναλύσεις καί συλλογισμούς, θάπαι- 
τήσουν πάλιν νά τούς έξηγήσω π ώ ς  καί διατί ¿νύσταξα, 
διά νά πείοα>, λέγει, καί τούς άναγνώστας δτι δέν πταίω 
έγώ άλλα τό Ιργον. "Ο λα αύτά τά θεω ρ ώ  περιττά. Καί 
χάριν τοΰ φίλου Ταγκοπούλου, τοΰ οποίου σέβομαι 
τήν έργασίαν, ’θ ά  ¿προτιμούσα νά πιστευθή άπό όλους, 
ότι διά τήν νύσταν μου δέν πταίει τό δράμα ποσώς.

’Αλλά καί ύπό Ιποψιν καταρτισμού καί έκγυμνάσεως 
θιάσου, πάλιν νομίζω δτιό κ . Οικονόμου δέν ¿βγήκε καί 
πολύ άσπροπρόσωπος. Κοινός ό  θίασος καί στοιχειω
δώς γυμνασμένος. Ό  κ. Οικονόμου έκηρύχθη έσχά- 
τω ς εναντίον τών «άστέρων» καί ύπέρ τού «συνόλου», 
κατά τήν παλαιόν θεωρίαν τού Άντουάν. Καί ναι μέν 
ό θίασός του δέν είχε κανένα αστέρα, άλλά δυστυ
χώς ούτε αρμονικόν καλλιτεχνικόν σύνολον παρου
σίαζε. Τό βέβαιον είνε, δτι ύπό τούς δρους αύτούς, 
όσον καλά καί άν στηριχθη άπό τούς μηχανικούς τό 
θεατράκι τής οδού Προαστείου, πάλιν κινδυνεύει νά 
πέση. “Εχει έναντίον του τόν αντιθεατρικόν άθηναϊ- 
κόν χειμώνα καί διά νάντιδράση τού χρειάζεται πολύ 
καλός θίασος καί πάρα πολύ εκλεκτά εργα.

*·*
Δύο λέξεις τώ ρα καί διά τάς παραστάσεις τού Βα

σιλικού. Πόσον είνε φιλολογικως καί καλλιτεχνικώς 
Ινδιαφέρουσαι, μαρτυρεί τό γεγονός ό τ ι . - .  δέν ¿πά
τησα φέτος άκόμη. "Ομολογώ όμω ς ότι χοβμ τχώ ς, αί 
πρώτοι τουλάχιστον, είνε πολύ ένδιαφέρουσαι, καί 
διι άν ήσθανόμην εύχαρίοτησιν νά βλέπω τόν κομ
ψόν αθηναϊκόν κόσμον σύσσωμον, δέν θ α  έλειπα ποτέ 
από τάς πρώτος τού Βασιλικού. Δυστυχώς δέν είμαι 
διόλου φιλόκοσμος καί άπό τό θέατρον ζητώ  κατι 
άλλο, τό όποιον είς τό Βασιλικόν δέν ευρίσκω . .  - 
Ούτε πρωτότυπα έργα Ιδόθησαν έκεί έως τώρα, ούτε 
ξένα μεγάλης τέχνης, άλλ’ ουτε καί μερικά όπωσδή- 
ποτεκαλά,—  ό «’Αντίπαλος» π χ :  τοΰ Καπύς —  πα- 
ρουσιάσθησαν μέ τό άπαιτούμενον φιλολογικόν έν
δυμα. ΑΓ;λογοδοσίαι τουλάχιστον τών έφημερίδων μάς 
πείθουν ότι αί «έξελληνίσεις» τοΰ Βασιλικού δέν είνε 
άπό έκείνας, τάς όποιας είμπορεί νά ύποστή ακινδυ- 
νως καλαίσθητος άνθρωπος, άν τύχη μάλιστα νά είνε 
καί ολίγον νευρικός. ’Αρκεί νάναφέρωμεν ότι τό «au  
rev oir» μεταφράζεται, είς τό Βασιλικόν «άναβλεπό- 
μεθαΐ ».

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ  3ΕΝ0Π0ΥΛ0Σ

Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Α

P a u l  Mane: G ram m atisch e u n d  m e. 
triache U m arbeitungen  In d e r  fjbei-lio le- 
r u n g  d e s  R o m a n o s .  Έ ν  τή «B yzantinische  
Z eitsch rift» Τόμ. X V I  (1907) σ. 565-587.

Κάθε εργασία σχετική πρός τόν ύμνογράφον Ρ ω 
μανόν, τόν άληθινόν Π ίνδαρον το ν  Μ ιοα ιιονιχον  

Έ ίλ η νιομ ον , φέρουσα δέ τό κύρος έπιστήμονος τής 
περιωπής τού κ. M aas, έχει Ιξαιρετ,ικόν ένδιαφέρον 
όχι μόνον διά τούς συστηματικώς άσχολουμένους μέ 
τά βυζαντινά πράγματα, άλλά καί διά πάντα έντρυφών- 
τα είς τήν μελέτην τών παιρίων. Κ αί πράγματι ό  κ. 
M aas κάτοχος όλης της σχετικής βιβλιογραφίας, με- 
ταχειριζόμενος ακριβή φιλολογικήν μέθοδον ώ ς πρός 
τήν χρήσιν τών παλαιών αντιγράφων, διά τής ανω
τέρω κριτικωτάτης μελέτης μάς δίδει τήν λύσιν πολ
λών δύσκολων αινιγμάτων, πού παρέχουν τά μέτρα 
τού Ρωμανού, καί συντελεί σπουδαιότατα ώστε να 
Ικτιμήσωμεν όπως πρέπει τόν γλωσσικόν πλούτον τού
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και’  έξοχή» βυζαντινόν ύμνογράφου. Εΰχόμεθα όπως 
ταχέως ο  συγγραφεύς τής Ανωτέρω μελέτης, δ πολύτι 
|ΐος και ειλικρινής φίλος τής μεσοχρονίου καί Νέας 
Ελλάδος, μας χαρίση γενικόν'Ιργον περί τής βυζαν

τινής μετρικής, διά τό όποιον άλλως τε έργον είναι ό 
κ . M aas δ  μόνος ίσως ένδεθειγμένος.

Σ τεφ ά νου  Σον& ονδίόον  : Σ νμ βολαΙ  r i j  τόν
W * - i b e i ‘* p i« -g e l  Έ ν  τή «B yzantinische Z e it
sch rift» Τόμ X V I  (1907) σ 470-478 (καί εις χω ρι
στόν S on d er-A b d ru ck  -

Οίτ ω  W eib erspiegel =  καθρέπτην τών γυναι
κών,οινόμασεν ό κ. Κ π ιη^3θ1ιβΓδημώ δες, κρη- 

τικονκαιά πάσαν πιθανότητα, ποίημα τού ΙΤ 'αίώ νος, 
ιό  όποιον πρώιος αΰιός έξέδωκεν έκ ιών χειρογρά· 
φων τού έν Ρώμη έλληνικσΰ κολλεγίου (Via Babuino  
149). Τ ό ποίημα τούτο άποτελούμενον έκ 1210 τό 
δλον στίχον», φέρει καί παλαιόν Ιπιγραφήν —  αυτού 
δηλονότι τού ποιήσανιος στιχοπλόκου —  “ Συναξάρια*  
τω ν  εύγεν ιχ ά ν  yvvaixmv xa i ιιμ ιοιτάτω ν άρχόντιοοω ν*. 
Παρ’ δλας δέ τάς βωμολοχίας, άνηθικόιητας καί κοι
νοτυπίας πού περιέχει τό εμμειρον αύτό συναξάριον, 
είναι κείμενον ιό δποΐον δεν είναι άμοιρο» δλως διό
λου λογοτεχνικού ένδιαφέροντος καί πρό παντός εί
ναι αξιον πολλής προσοχής ώς γλωσσικόν μνημείον. 
Δυστυχώς εχει παραδοθή είς «μάς εις άθλίαν ;κατά- 
στασιν πολυ άπομεμακρυσμένον τής άρχικής του μορ
φής. Διά την κριτικήν δε τούτου άποκατάστασιν εΰ- 
πρόσδεκτος μει’ αληθούς ευγνωμοσύνης πρέπει ν ά θε- 
ωρηθή ή συμβολή του καλού συνεργάτου ιώ ν  «ΙΙα - 
ναθηναίων*. κ. Στεφ. Ξανθουδίδου. Ό  άγαπητός συ
νάδελφος μέ τελείαν γνώσιν ιώ ν κρητικών Ιδιωμάτων 
διώρθωσεν ιΰφυώς πολλά έφθαρμένα χωρία τοΰ συ
ναξαριού κ’  |ξ άλλου ήρμήνευσε πολλά έξ αυτών τε
λείως πρότερον ακατάληπτα καί άσαφή. Προσεχώς 
οταν θ ά  δημοσιεύσω νέας παρατηρήσεις εις τό W e i
b ersp iegel (ήδη έξέδωκα αρκετός εις τήν Επετηρίδα 
τού Παρνασσού, τόμ. Θ ' ,1906, σ . 133 — 143 ' καί είς 
χωριστόν τεύχος) θ ά  Ιχω τήν ευκαιρίαν καί τήν τιμήν 
νά δμιλήσω μάλλον διεξοδικώς καί μάλλον έμπραγ- 
μάτως επί τής προκειμένης Ιργασίας τού κ. Ξανθου
δίδου.

Σ .  Σ ε σ τ α χ ώ φ  : « Ά  γ λ ώ σ σ α  τ ο ν  « ' Ε ρ ω τ ο χ ρ ί τ ο ν »  
&Jti τ ή ς  λ ε ξ ιχ ο λ ο γ ιχ ή ς  α ν τ ή ς  ε π ό ψ ε ο > ς · .Έ ν  B izan- 
tin iskij V re m e n u ik . τόμ. I r  (1906), σ. 58— 112 καί 
8 9 5 -4 1 8 .

Τ δ_ού έν άσπάσιον δώρον πού μάς Ιρχεται άπό τάς 
λ  υπερβορείους στέππας Ό  κ. Σεστάκωφ, δόκιμος 
σκαπανευς είς τό αναπεπταμένο» πεδίον τών νεολληνι- 
κών σπουδών, εξετάζει τόν Έ ρω ζόχρ ιζον , τό λαμπρότε- 
ρον άπαύγασμα τής γιησίας δημώδους Κρητικής Μού- 
<της, έν σχέσει πρός τήν λεξικολογικήν αύτοΰ σύστα 
σιν "Εφερε δε τήν έργασίαν του αύτήν ό κ. Σεστάκωφ  
είς πέρας μεύοδικώτατα καί. κατά τρόπον ωφέλιμον 
καί διά τούς νεοέλληνας λογοτέχνας. Καί δεν περιορί
ζεται μόνον ό φιλότιμος βυζαντιολόγος είς συσχέτισιν 
τής γλώσσης τού Έρωτοκρίτου πρός τό γλωσσικόν 
υλικόν τών άλλων μεσαιωνικών ' μας δημοτικών κει
μένων, άλλ’ έπεκτείνει τάς συσχετίσεις καί ώ ς πρός 
τήν γλώσσαν διαφόρων συγχρόνων έλλήνων ποιητών 
καί ιδίως τού κ. Παλαμά, πού περισσότερον άπό 
κάθε άλλον Ιπωφελήθη ποιητικώτατα τά γλωσσικά 
πετράδια τού Έρωτοκρίτου.

Ν ΙΚ Ο Σ  Α . Β Ε Η Σ  

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α
Γ ε ρ μ α ν ικ ή  Σ χ ο λ ή .— Έ να ρ ξιςτώ ν συνεδριών κατά 

τήν γενέθλιον ή μέραν τού Βίγκελμαν ιή 28  Ν οεμ

βρίου. Παρέστησαν καί αί Α Α . Υ Υ . δ Διάδοχος 
καί ή πριγκίπισσα Σοφία. * 0  κ. Δαΐρπφελδ έξέθεσε 
διά βραχέων τάς ύπό τών μελών αύτης καί έν γέ- 
νει ύπό Γερμανών Αρχαιολόγων έκτελεσθείσας άρ- 
χαιολογικάς Ιργασίας κατά τήν περίοδον τού λή- 
γοντος ήδη έτους 1907. Ε κ τ ό ς  τών τακτικών εργα
σιών τής σχολής . ήτοι τών έν αρχαιολογικοί; τόποις 
καί έν τοίς μουσείοις μαθημάτων καί τής δημοσιεύ- 
σεως τού περιοδικού αύτή?, έξετελέσθησαν κατά τό 
λήγον ήδη έτος άνασκαφαί έν .Π εργάμ ψ , Τίρυνόι, 
Όλυμπίφ, άρχαίρ Πύλφ, Λευκαδι. Μιλήτφ, Κ φ  καί 
άλλαχού, τά πορίσματα δ ’  αύτών θ ά  έκτεθώσιν έκτε- 
νέστερον έν άλλαις συνεδρίαις. Έπί» τού παρόντος ό 
κ. Δαΐρπφελδ ήρκέσύη νά μνημονεύση αΰτάς άπλώς 
έπιδεικνύων καί σειράν φωτογραφιών λίαν άξιοθεά- 
των, Ινδιέτριψε δέ όπωσοδν μάλλον περί τήν έν τη 
άρχαίρ Πύλφ άνασκαφήν, δι’  ής φρονεί ότι ώρίσΟη 
ήδη όρισιικώς ή ίίέσις τής 'Ομηρικής Πύλου, έξ ής ό 
Νέστωρ. Κατά τούς γνωσιοτέρους χρόνους τής Ε λλ η 
νικής Ιστορίας ή πόλις Πύλος εκειτο κατά τό βόρειον 
άκρον τοΰ ύπό τής νήσου Σφακτηρίας σχηματιζομέ- 
νου μεγάλου λιμένος, άλλ’  ήτο γνωστόν ότι ή 'Ο μη
ρική Πύλος εκειτο άλλαχού καί τινές μέν ¿τοποθε
τούν αύτήν κατά τάς έκβολάς τοΰ ’Αλφειού έν τή "Η -  
λιδι, άλλοι δέ νοτιώτερον πλησίον τού έν τή Τριφυλ- 
λίρ Σαμικού. Τ ά  ερείπια τής παρά τό Σαμικόν Πύ
λου είχον άναζητήσει ματαίως πολλάκις ήδη οί Αρ· 
χαιολόγοι, έν οίς καί ό  κ. Δαΐρπφελδ, άλλ’ ούδείς εί· 
χεν άνεύρει ,αύτά μέχρι τοΰ παρελθόντος θέρους ότε 
ο κ. Δαΐρπφελδ εδρισκόμενος έν Τριφυλλίρ εμαθεν ότι 
πλησίον τών χωρίων Ζαχά^ως καί Κακοβάτου εύρέθη 
άρχαΐον κτίριον κυκλοτερές καταστρεφόμενον ύπό 
τών χωρικών χάριν τών λίθων αύτοΰ. Τ ό κτίριον 
τοΰτο άπεδείχθη ότι ήτο Μυκηναϊκός θολωτός τά 
φος, πλησίον δ ’  αύτοΰ εύρέθησαν καί Ιτεροι δύο ό
μοιοι τάφοι, έν παρακειμένψ δέ ύψώμαιι καί λεί
ψανα Μυκηναϊκή« άκροπόλεως καί ανακτόρου τής 
αύτής έποχής. Ό  ύπό τών χωρικών καιαστρεφόμενος 
τάφος άνασκαφείς εύρέθη σεσυλημένος ήδη κατά τήν 
άρχαιότητα, Αλλά τά ολίγα έγκαταλειφθέντα εναΰτφ  
λείψανα τών έμπεριεχομένων κτερισμάτων έδήλουν 
σαφώς ότι ήτο πλουσιώτατος, ίσω ς επίσης πλούσιος 
ώς οί ύπό τού Σχλεΐμαν άνακαλυφθέντες εν Μυκή- 
ναις βασιλικοί τάφοι Ή  Ελληνική κυβέρνησις μέλ
λει μετ’  όλίγον νάπροβή είς απαλλοτρίωσιν γηπέδων 
τινών αυτόθι, ινα κατά τό προσεχές έτος έκτελέση 
άνασκαφάς ή Γερμανική Σχολή. Έ κ  τών ύπό ετέρων 
Γερμανών Αρχαιολόγων μή άνηκόντων είς τήν σχολήν 
έκτελεσθεισών Ανασκαφών σημαντικωτάτη ύπήρξεν.ή 
τού Πουχστάϊν έν Μπογάσκιοϊ τής Μικράς ’ Ασίας, 
Ινθα  Ανευρέθη ή  πρωτεύουσα του βασιλείου τών Χ ετ
ταίων, λαού γνωστού έκ τής Γραφής, κατέχοντος δέ 
κατά τήν δευτέραν πρό Χριστού χιλιετίαν άπαν τό Α
νατολικόν μέρος τής Μικρός Ά σ ία ς , τά βόρεια τής 
Συρίας καί μέρος τής ’Αρμενίας. "Ε ργα τέχνης τοΰ 
λαού τούτου καί έπιγραφαί διά σφηνοειδών γραμμά
των γεγραμμέναι καί μή.άναγνωσθείσαι είσέτι, εχου- 
σιν ήδη καί άλλοτε εύρεθή πολλά καί σπουδαία, αλλά 
τά έν Μπογάσκιοϊ κατά τό παρελθόν θέρος εύρεθέντα 
είνε πολύ τών άλλων σπουδαιότερα καί κατά πάσαν 
πιθανότητα μέλλουσι νά διαφωτίσωσι σημαντικώςτάς 
σχέσεις τής έν Έ λλάδι προϊστορικής τέχνης πρός τήν 
τέχνην τών άλλων πεπολιτισμένων χωρών τοΰ τότε 
κόσμου. Σημαντικώτατον είνε ότι εύρέθησαν πήλιναι 
ενεπίγραφοι πινακίδες πολλαί όχι μόνον έν τή γλωσση 
τών Χετταίων, ήτις είνε άγνωστος, άλλά καί 'έν τή 
τών Βαβυλωνίων καί τή τών Αίγυπτίων, αϊτινες άνα· 
γνωσθεΐσαι Αποκαλύπτουσιν ότι οί Χετταίοι είχον 
σπουδαίας πολιτικάς καί έμπορικάς σχέσεις πρός 
τούς Βαβυλωνίους καί τούς Αιγυπτίους, Ιδίως δέ πρός 
τόν βασιλέα τών Αίγυπτίων Ραμσήν τόν Β -,
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Κατόπιν ό  κ. Σράδέρ έπέδειξεν έν φωτογραφίαις 
πολλά έκ τών γνωστών Αρχαϊκών Αγαλμάτων τής Ά 
κροπόλεως άξιοθαυμάστως συμπεπληρωμένα διά τής 
ύπ’  αύτοΰ κατορθωθείσης προσαρμογής τεμαχίων τε- 
θραυσμένων. Πολλά έκ τών Αγαλμάτων τούτων φαί
νονται τώ ρα ύπό όλως νέαν δψιν, καί Αποκτώσιν 
πολύ μεγαλύτερα» σπουδαιότητα-

Φ ΙΛ Ε Τ Α ΙΡ Ο Σ  Φ Ρ Α Σ ΙΔ Η Μ Ο Υ

’Αγγλική Σχολή. — Ό  κ. ΡίοΜ ηβ ώμίλησε περί 
τής τελευταίας γενομένης κατά τό παρελθόν θέρος διά 
της αρχαιολογικής Ε ταιρείας συγκολλήσεως τών 
έν Λυκοσούρρ Αγαλμάτων τού Δαμοφώντος. Ό  κύριος 
ϋ ΐοΜ η δ τη βοηθείρ Ά γγλ ο υ  ζωγράφου απεικόνισε 
τά αγάλματα, όποια θ ά  ήσαν κατά τήν άρχαιότητα, 
έπί τη βάσει τών σφζομενων μερών τούτων καί τής 
περιγραφής τού Ιΐανσανίου.

Τ α  Αγάλματα μετά τού βάθρου θ ά  είχον ύψος 6,50  
μέτρων περίπου. Ή  Δημήτηρ καί ή Δέσποινα κάθην- 
ται Ιπί κοινού πολυτελούς θρόνου, τού όποιου τό Ιρει- 
σίνωτον έκαλύπτετο δι’  άναγλύπτου πτυχωτού υφά
σματος. Ή  Δημήτηρ φέρει μόνον χιτώνα, τήν κεφα
λήν αύτής έχει έλαφρώς κεκλιμένην πρός τήν Δ έ
σποιναν, καί στηρίζει τόν Αριστερόν βραχίονα έπί τού 
δεξιού ώμου τής Δεσποίνης, ένφ διά τής δεξιάς έκρά- 
τει δάδα. 'Η  Δέσποινα φέρει χιτώνα καί ίμάτιον διά 
γλυπτών παραστάσεων κεκοσμημένον, ε^ει έπί τών γο
νάτων αύτής τήν κίστην, ήν κρατεί και διά τής δε
ξιάς χειρός, Ιν δέ τή ολίγον ύψωμένη Αριστερά κρατεί 
σκήπτρον, τού όποιου τό πλεΐστον ήτο μετάλλινον. 
Τ ό  έν τφ  έθνικφ μουσείφ γνωστόν τεμάχιον μαρμα- 

ίνου ύφάσματος μετά γλυφών κατέπιπτεν από τής 
ριστεράς χειρός κατά μήκος τού σκήπτρου. Ά μφ ότε- 

ραι αί θεαί έπάτουν έπί ύψηλής θρήνυος.
Παρά τήν Δήμητρα Χστατο ή Ά ρ τεμ ις  ένδεδυμένη 

βραχύν χιτώνα καί δοράν ζφ ου παρά τήν ό.σφύν, ώς 
καί μακρόν ίμάτιον καταπίπτον άπό τού δεξιού ώμου 
μεταξύ τών σκελών. Έ ν  τή δεξιρ έχει μικρόν δρδα, 
έν δέ τή αριστερφ κρατεί όφεις περιειλιγμένους είς 
τόν βραχίονα αύτής. Μικρός κύων εύρίσκετο παρά 
τούς πόδας της. I Ιαρά τήν Δέσποιναν ΐστατο ό  Ά ν υ -  
τος κρατών δόρυ καί φορών θώρακα. Ή  ΙπιφΑνεια 
τού σώματος τούτου είνε κατεσκευασμένη έκ λεπτών 
μαρμάρινων πλακών προσηλουμένων Ιπί τοΰ πυρή- 
νος τού κορμού, όστις ίσως ήτο έκ ξύλου. Τ ά  δύο τε
λευταία Αγάλματα ήσαν κατά τι μικρότερα τών λοιπών.

Ά ντιθέτω ς πρός τάς πληροφορίας τού Παυσανίου 
τά Αγάλματα ήσαν κατεσκευασμένα έκ πολλών τεμα
χίων συνδεδεμένων διά μολύβδου καί σιδήρου-

Έξακολουθούσιν είσέτι αί Ανασκαφαί είς τά κτή
ματα Σπηλιώτη καί Κλεισαριστού παρά τά Σφαγεία. 
Π αρά τάς προβλέψεις τών άνασκαπτόντων δέν εύρέ
θησαν άλλοι τάφοι γεωμετρικών χρόνων, έν άφθονίρ 
δέ τουναντίον άπεκαλύφθησαν τάφοι τών χρόνων τών 
μελανόμορφων ληκυ9ίων."Ο λος ό  χώρος ό πρό τών 
δημοτικών Σφαγείων φαίνεται ότι είνε κατεσπαρμένος 
διά τοιούτων τάφων.

Ο ί πλεϊστοι περιείχον νεκρούς έπί τόπου κεκαυμέ- 
νους εντός όρθογωνίων όρυγμάτων, μόνα δέ κτερί- 
τματα έν αύτοϊς ήσαν όλίγα κοινά μελανόμορφα λη- 
κύθια. Μ ετά τούς περιέχοντας κεκαυμένους νεκρούς 
τάφους άφθονώτεροι σχετικώς είνε οί τάφοι, οϊτινες 
αποτελούνται έκ μεγάλων κεραμίδων οδτως, ώστε νά 
Αποτελήται είδος έπιμήκους τριγωνικής καλύβης,ύπό 
τήν οποίαν Ιξηπλοϋτο ο  νεκρός· καί οί τάφοι οΰτοι 
μόνον όλίγα κτερίσκατα, ώ ςέπ ί τό πλεΐστον έν ή δύο 
μελανόμορφα ληκύυια, ή  άλλο μικρόν άγγεΐον περι
είχαν.

Ά λ λ ο  συνήθως ευρισκόμενον είδος τάφων είνε 
Απλοί ορθογώνιοι λάκκοι ¿σκαμμένοι έν τφ  στερεφ

έδάφετ, Ιν οίς ετίθεντο επίσης οί νεκροί μετ’  Ιλαχί- 
στων κτερισμάτων. Κάλπεις καί λάρνακες είνε σπα
ν ιώταται

Μ ετά τών μελανόμορφων ληκυθίων εύρέθησαν είς 
ολίγους τάφους καί τινα πήλινα ειδώλια, έκ τών όποι
ων διακρίνεται κυρίως εν, κακότεχνον δυστυχώς, παρι- 
στών μικράν γυναίκα καθημένην έντός λεκά»ης λου
τρού Εύρέθησαν πρός τούτοι; καί Αρκετοί έπιτύμ- 
βιοι έπιγραφαί, ών αί σπουδαιότεραι είνε μία, έλλιπής 
ολίγον, γραμμένη μέ ιωνικούς χαρακτήρας τού 5ου 
αίώνος

( Π  ιστο ;)  ¡é r o  ιίμΐ
Το Κ αλήτοροί 
Ί ο  Τηιίο

Καί έτέρα, ής τό περιεχόμενον είνε:

"Ο ρος μνήματος
( δυσδιάγνωστος λέξις) αό&ας
ιρ ιά χονια
παρόδιοι ιίχοαι
πέντε

Κατά τάς τελευταίας ημέρας Ανεκαλύφθηυαν καί 
όλίγα μέρη ενός μεγάλου, φυσικού μεγέθους, μαρμά
ρινου Αγάλματος.

Κ.
Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

IjM N A I μόλις Ινα ετος πού ή κυρία Νίνα Φωκά, ή 
-έάριστοτέχνις τού τραγουδιού καί ή μοναδική καθη- 

γήτρια τού ’Ωδείου Λόττνερ άνέλαβε νά διδάξη είς 
τάς ’Αθήνας τήν εύγενικήν τέχνην της. Μαζί όμως 
μέ τήν ώραίαν αύτήν σκέψιν, νά διδάξη, ή κυρία Φω 
κά κατείχετο καί άπό Ινα όνειρον τήν ίδρυσιν Ε λλ η 
νικού Μελοδράματος. Είναι αληθές ότι ένας άλλος 
καλλιτέχνης, ό  άγαπητός συνεργάτης μας κ. Λαυράγ- 
κας ό  ακούραστος αύτός όνειροπόλος τής ελληνικής 
μουσικής, πέρυσι Ακόμη ¿σχημάτισε διά δευτέραν ή 
τρίτην φοράν θίασον έλληνικοΰ μελοδράματος καί ε
ξακολουθεί τόν άνισον Αγώνα του πρός τήν γενικήν 
Αδιαφορίαν ή , &ν θέλετε κατ’ εύφημισμόν, πρός τάς 
Απαιτήσεις τού ελληνικού κοινού

Τ ί έχρειάζετο; Μ ία σχολή μελοδραματική ή όποια 
σιγά σιγά νά παρέχη τά πρόσωπα πού θ ά  Απήρτιζαν 
Ινα τοιούτον θίασον, πρόσωπα προετοιμασμένα Από 
μίαν μεθοδικήν διδασκαλίαν καί Αποβλέποντα είς τό 
Ελληνικόν Μελόδραμα ώ ς στάδιόν των πραγματικόν, 
βέβαιον. "Επειτα ή ϊδρυσις μιας εταιρίας ή όποια θ ά  
σχηματίση τό Ελληνικόν Μελόδραμα άπό τσ σπλάχνα 
της Μελοδραματικής Σχολής.

Τρείς άνθρωποι κατεχόμενοι άπό τήν σκέψιν αυτήν 
ή κυρία Φωκά, ή κυρία Λόττνερ καί ό πρόεδρος τοΰ 
συμβουλίου τού Μουσικού Συλλόγου Ά π ό λ ίω ν ο ς  κ. 
Κλεάνθης Ζάννος, ένας άνθρωπος πολύ συμπαθής καί 
γεμάτος άπό Ιδανικά, ξεκίνησαν πρός πραγματο- 
ποίησιν τοΰ ωραίου σχεδίου Έ σύστησαν πρό μη
νών μίαν επιτροπήν κυριών —  καί φαίνεται έδώ νά 
Ιχη δίκαιον ό Κονεμένος είς τήν μελέτην του πού 
δημοσιεύομε» Ή  ΓνναΤχα  —  ήρχισαν τά έγγράφουν 
μέλη, νά έργάζωνται μέ ζέσιν, καί προχθές τό βρά
δυ, είς τόν Π αρνασσόν, είς μίαν εσπερίδα μάς Ανήγ
γειλαν τόν σκοπόν των καί μάς εδωκαν άπτά καί εύ- 
έ λπιδα δείγματα τής εργασίας των.

Είς τήν εσπερίδα αύτήν ό κ. Τσοκόπαυλος, ένας 
Από τούς Αγαπητούς συνεργάτας τών -.Π αναθηναίωνι. 
είπε όλίγα, σύντομα καί έμορφα λόγια γιά τόν σκο
πόν τής ’ Επιτροπής. "Α ς  εΐπούμε εδώ παρεκβατικώς, 
ότι ό  κ. Τσοκόπουλος πρώτην φοράν πού ώμίλησε 
εις τόσον Ακροατήριον —  ή αίθουσα τού Π αρναοοοΰ
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ήτο κατάμεστη —  έδειξε ότι έχει καί φλέβα όμιλη· 
του. Μ έ στάσιν άφελή, τόσον πού νά Ιχη στιγμές ζ η 
λευτές, με φωνήν στερεάν, καί μέ τήν χάριν πού γνω
ρίζετε duιό τό γράψιμόν του, είπε μέσα είς ένα τέταρ
τον τής ώ ρ α ; ό ,τι έχρειάζετο νά είπη γιά νά έκ&έση 
τά τού 'Ελληνικού Μελοδράματος και νά παροτρύνη 
τό κοινόν νά ένδιαφερθή, νά βοηθήση τό εργον. Έ 
πειτα ωμίλησε δ κ. Γεώργιος Λαμπελέτ, βιαστικός 
σαν νά τόν κυνηγούσαν, Ιχων μόνον σκοπόν νά φ θά - 
ση εις τό τέλος, τόσον πού, μόνον όταν έτελείωσε τό 
διάβασμα, ,έπήρε τήν αναπνοήν του καί μαζί του άνέ· 
πνεύσε θορυβωδώς καί τό κοινόν πού ¿γλύτωσε.

Καί τοιρα αρχίζει τό δεύτερον μέρος τού προγράμ 
ματος τό μουσικόν, όπου συνώδευε είς τό πιάνο ή Δίς 
Τριανταφυλλίδη μέ πολλήν ακρίβειαν

Ή  Δίς Ή λεκτρα Παπαγεωργακοπούλου είς τ ό Ό -  
νειρον θερινής Νυκτός τού T h om as έδειξε ότι Ιχει 
ευπλαστον φωνήν, πού περιμένει άκόμη ' πολλήν ά- 
σκησιν γιά νά δείξη τήν αξίαν της.

Ή  Δίς Μαργαρίτα ’Αγέλαστου, νεαρωτάτη, μέ θ ά ρ 
ρος μέ στάσιν ώραίαν καί μέ νότες δροσερές καί 
τεχνικώτατες ¿τραγούδησε τό Χερουβείμ τού Μασσενέ 
καί ενα duetto μέ τόν κ. Βενιζέλον. "Ενα τάλαντον 
πού θ ά  ήτο’αδίκημα νά είποδμε απλώς ότι πολλά υπό
σχεται, έπειδή τάχα είναι τόσον νέα, άφοΰ τό τραγούδι 
της είναι τόσον τέλειον. Τήν συγχαίρομεν ειλικρινέ
στατα καί μέ χαράν προσβλέπομεν τό μέλλον της.

Ή  Δίς Σοφία Παπαδάκη πολύ καλή δραματική ά· 
οιδός. Φωνή δυνατή, καθαρά, αρκετά εύστροφος. Είς 
τήν Σαλαμπώ τού Ράΰερ καί είς ενα duetto τού Σίδ  
τού Μασσενέ έδειξε τό δώρον μέ τό όποιον τήν ¿προί
κισε ή φύσις.

Πηγαίνω μέ τήν σειράν ιού προγράμματος.
Ν ά  τώρα ή κυρία Μαρία Μομφεράτου, μέ κάτι με

γάλα φωτεινά μάτια πού θέλουν νά κρύψουν τό φώς 
των πότε καί πότε πίσω άπό ενα βραδύ χαμήλωμα 
τώνβλεφάρων καί οπού τότε παίρνει όλη μαζι μίαν 
πολύ καλλιτεχνικήν στάσιν, μεταξύ ζωής καί τέχνης. 
Α ί άπλαί γραμμαί τής κομμώσεώς της άρμονι- 
κώταται μέ την σύνθεσιν τής ωραίας ζω γραφ ιάς-Έ να  
κομμάτι Lalla R ookh  τού D avid  τό τραγούδεί μέ 
περιπάθειαν, άνετα, θερμά. Κάτι νοσταλγικόν κρύβει, 
νομίζεις, τό τραγούδι της πού συγκινεί καίσβύνει μέσα 
στο αίσθημα ενα σχεδόν άνύπαρκτον όξύν τόνον, τόν  
όποιον ή θέλησις καί ή άσκησις θ ά  άπαλείψη.

Ά π ό  τήν Δδα Έρασμίαν Άναστασιάδη άκούσα- 
μεν τόν Βέρτερ τού Μασσενέ. Ή  φωνή της στρογγυ
λή, απαλή, μέ ένα χρώμα θερμόν πού τό μοιράζεται 
άπό μίαν φύσιν λεπτοκαμωμένην καί άπό μίαν αίσθα- 
νομένην ψυχήν. Τραγούδι πού έρχεται άπό τό βάθος  
ένός έμορφου κόσμου. “Εχει μέσα του τό χάδι τού 
όνείρου, καί χύνει γύρω της ενα γαλάζιο βαθύ πού 
θέλγει. Τ ί ίδεώδη Μαργαρίταν θ ά  έπαιζε είς τόν Φά- 
ουστ τού Γκουνό. Έ ν α  άπό τά πλέον σπάνια τάλαντα 
ήμπορεΐ νά άναδειχθή μέ πολλήν μελέτην καί έπιμο- 
νήν ή Δίς Ά ναστασιάδη.,

Αυτό είναι τό ώραϊον εργον τής διδασκαλίας τής 
κυρίας Φωκά, τό οποίον κατώ ρθω σεείς τόσον ολίγον 
καιρόν καί ¿δικαίωσε τήν γενικήν περί αύτήςγνώμην.

Τώ ρα, τά ύπόλοιπα είναι εργον τού ελληνικού κοι
νού. Ν ά  ένθουσιασθή διά τό ώραϊον σχέδισν, νά έν- 
Οαρρύνη καί νά υποστήριξή τό εργον τής Μελοδραμα
τικής Σχολής. Ό  Νικολάου έχει δηλώσει ότι είναι 
πρόθυμος νά προσέλθη ώς καθηγητής. Ό  Σαμάρας 
επίσης. Δύο μοναδικοί παράγοντες οί όποιοι, μαζί μέ 
τήν κυρίαν Φωκά, είμπορούν νά κάμουν θαύματα. 
Πρέπει μόνον νά έξασφαλισθή ή υλική δπαρξις τής 
Σχολής. Ό λ α  μάς λέγουν ότι θ ά  γίνη. ’Αρκεί ότι ή 
έπιτροκή τών κυριών έπήρε τό πράγμα μέ ψυχήν. Τί
ποτε δέν Αποτυχαίνει όταν ύπάρχει ή θέλησις. Κ αίτό- 
σαι θελήσεις Ινωμέναι αποτελούν τήν πιό μεγάλην

δύναμιν. ΙΙόσες φορές ένας «α ί μόνος άνθρωπός, φα
νατισμένος άπό μίαν ιδέαν,, κινεί όλάκλήρους κοινω
νίας, όλόκληρα έθνη ύπέρ τής Ιδέας του. Καί. ή ση
μερινή σκέψις δέν έχει άνάγκην άπό- προσήλυτους 
Ό λ ο ς ό  κόσμος ποθεί, λαχταρρ νά τήν ίδήπραγμα- 
τοποιουμένην. Περιμένει μόνον τό σύνθημα. Κ άί τό  
σύνθημα δίδεται με τόσον ωραίους οιωνούς με τό
σον εΰέλπιδα έργασίαν.

Είναι μερικοί, καί έγραψαν μάλιστα, πού τά θέλουν 
όλα έτοιμα μονομιάς: τήν Μελοδραματικήν Σχολήν 
καί τά  κεφάλαια διά τόν θίασον τού Μελοδράματος 
καί ίσιος ίσως τήν ύπόσχεσιν τού κοινού ότι θ ά  πηγαίνη 
είς τό μελόδραμα. Φοβούνται μήν τύχη καί ετοιμάσω- 
μεν φαγί καί δέν Ιχωμε τραπέζι νά καθήσωμε νά φά
με Αύτό είναι τό αίωνιον ρωμαίϊκα πολιτεύεσθαι, ή 
άντίδρασις είς καθετί καλόν Θ ά γίνουν, ώ  κύριοι απαι
σιόδοξοι, καί τό ένα καί τό άλλο. θ ά  γίνουν όλα. Καί 
έπειτα θ ά  τρίβετε τά χέρια σας άπό εύχαρίστησιν, μο
λονότι καί τότε ίσως θ ά  βρήτε νά πήτε τό λογάκι σας.

Κ . Μ.

ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ ΤΕ Χ Ν Η  ΕΠΙΣΤΗΜ Η

(η  Ι Σ  τό Ή μ εροΙόγη ον  Σ χ ό χ ο υ  δ κ. Κωστής Πασα- 
*-< γιάννης δημοσιεύει περιεκτικήν μελέτην περί τού 

Νικολάου Κονεμένου, γνωστού είς τούς άναγνώστας 
τών Π α να ϋη να ίαη , τού όποιου δημοσιεύομεν είς τό 
τεύχος τούτο τήν Γ ννα ΐχα . Ό  κ. Πασαγιάννης βιο
γραφών τόν Κονεμένον δίδει πλήρη εΙκόνα τού λο- 
γίου Κερκυραίου, ό  όποιος είνε μιά ξεχωριστή ίδιο- 

*ά  σημερινά ελληνικά γράμματα. ,
Ό ^ ^ ε μ έ ν ο ς  άπέθανε τόν Μάρτιον τού έτους αύ- 

τού, θ ά  ενθυμούνται οί άναγνώσται μας τά όλίγα που

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Ε  Κ Ο Ν Ε Μ Ε Ν Ο Σ

έγραψε τότε δι αυτόν ό  ποιητής κ. Μαλακάσης. Σ ή 
μερα δημοσιεύομεν καί τήν εικόνα του, πού δέν I -  
προφθάσαμεν τότε νά τό κάμωμεν.

Συγχρόνως άπό τήν μελέτην τού κ. Πασαγιάννη, 
παίρνομε ένα κομματάκι πολύ χαρακτηριστικόν;

«Τέλος ό κάθε παρατηρητής της άράδας, στρατο
κόπος τών πατημένων διάπλατων δρόμων τής γέρι- 
κης συνήθειας καί τής σκουριασμένης συνθήκης, πού 
ήθελε παρακολουθήσει αφιλοσόφητα στές λεπτομέ
ρειες όχι μόνο τό  έργο του, μά άκόμη καί τήν Ιδιαί
τερη ζω ή  τού Κονεμένου, δέν θάποροδσε μόνο μέ τις

159

Ασυνήθιστες καί πα^άξενές του περιπέτειες, πού σάν 
επίτηδες, θάλεγες, τις προετοίμαζε ό  ίδιος· άλλά καί 
καί θάγαναχτούσε μέ Ιερήν άγανάχτησι κατά τού ασύ- 
στολου καταφρονητή, τού πικρόχολου σατυριστή, τού 
καταλυτή τού παράτολμου τών ερειπωμένων είδώλων 
τού πλήθους Γιατί ό σκοπός καί ή σκέψις του καί 
όλη ή ζωή του έστάθηκε πάντα έξω  άπό τήν καθιε
ρωμένη ήθική ’ Αδιάφορος στό ξίπασμα τού κόσμου 
καί τήν κατακραυγή, άσυγκίνητος διά τά δνειδιστικά 
περιγελάσματα τού οχλου καί τίς καταλαλιές τής σύγ
χρονης του —  πού ούτε τόν ένοιωσε ούτε φυσικά τής 
ήταν δυνατόν νά τόν νοιώση —  κοινωνίας, άλλοτε (ié 
τό σφυρί καί άλλοτε μέ τό λοστάρι, πάντοτε μέ την 
ορμή καί τήν γεναιότητα τών μεγάλων οίκοδόμων 
σφυροκοποΰσε καί ¿γκρέμιζε τά σάπια και τά ίτοι- 
μόρροπα, πού στόν ήσκιο τους πάντα τόν βαρύ κο
παδιαστά άποσκιάζουνε τά πλήθη, ζαλισμένα άπό τόν 
τριπύρινον ήλιο τής αλήθειας πού δέν αντέχουν νά 
τόν άντικρύσουνε κατάματα.

Ο Ι Αξιωματικοί τοδ Βασιλικού Ναυτικού ετοιμά
ζουν πολύ καλλιτεχνικόν δώρον διά τήν πριγ- 

κήπισσαν Μαρίαν, ένα άσημένιον αμφορέα Τ ό εργον 
άνετέθη είς τόν γλύπτην κ. Δημητριάδην, ό  δποίος 
έπήρεώςπρότυπον έναγαμήλιοναμφορέα πούθά γνω : 
ρίζετε ίσως είς τήν Αλ αίθουσαν τού 'Αρχαιολογικού 
Μουσείου. Μόνον, αντί τής πάρασιάσεως έκέίνου, σύμ
φωνα μέ τό στάδιον τού πρίγκηπος Γεωργίου, άπε- 
τύπωσε τήν έν Σαλαμΐνι ναυμαχίαν τού Λύτρα καί 
ήλλαξε καί τόν διάκοσμον τόν οποίον Ιπηρε άπό τό 
Έ ρεχθεΐον. Ή  έργασία τού κ. Δημητριάδη δν καί 
όχι απολύτως δημιουργική, είνε πολλής άξίας καί διά 
τήν αρμονίαν πού κατώρθιοοε νά δώοη είς τό δλον καί 
διά τήν έκτέλεσιν, ή οποία παρουσιάζει τόσας δυσκο
λίας έπάνο» είς έδαφος στρογγυλόν.

Είς τό τελευταΐον φύλλον τού έν Λονδίνφ αγγλι
στί Ικδιδομένου «Ελληνικού Κύρυκος» ήρχισε 

δημοσιεύων σειράν άρθρων περί τής Νεοελληνικής 
γλωσσης καί Φιλολογίας ό  κ. 'Ιωάννης Κάλδουελλ. 
Ε ίς τό πρώτον άφθρον του προσπαθεί νά καταρρίψη 
τήν πρόληψιν ή οποία ύπάρχει μεταξύ τών σπουδα
στών τής Φιλολογίας καί τών 'Α γγλω ν Ελληνιστών, 
ότι ή νεοελληνική γλώσσα είνε άθλιον κράμα τουρ
κικών καί Ιταλικών λέξεων, άνάξιον προσοχής καί 
σοβαρός μελέτης. Ισχυρίζεται ότι ή σύγχρονος έλλη- 
νική γλώσσα έχει έλαχίστην διαφοράν μέ τήν γλώσ
σαν τού Εΰαγγελίου ή οποία πάλιν συνδέεται στενώ- 
τατα μέ τήν γλώσσαν τών προηγουμένων χρόνων. Ή  
'Ελληνική γλώσσα αποτελεί συνέπειαν άδιάσπαστον, 
μεταβαλλόμενη μόνον κατά καιρούς ένεκα διαφόρων 
επιδράσεων, πάντοτε όικος ,άπομένουσα μία και ή 
αύτή διά μέσον τών αιώνιον. Ό μ ιλεί επαινετικότατα 
διά τήν νεωτέραν Έ λ λ . Φιλολογίαν, καί διά τάς με
ταφράσεις εκ τών ξένων γλωσσών, διότι οί "Ελληνες 
εχουσι καί τό χάρισμα τής γλωσσομάθειάς

Εις τό προσεχές άρθρον του θ ά  γράψη περί τού 
έργου τού ’Αλεξάνδρου Ραγκαβή.

Η πλεονεξία καί ή αμάθεια μερικών κληρικών κιν
δυνεύει νά καταστρέψη μίαν ολόκληρον πόλιν 

¿ξαιρετικοΰ καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος _Τό σκάν- 
δαλον άνεκαλύφθη, αλλά δυστυχώς^ δέν ύπάρχει τρο- 
πος νά έπανορθωθή ή ζημία. Ιδού περί τίνος πρό
κειται. Δύο μεγάλαι εικόνες τού θεοτοκοπούλου, τού 
γνωστού ύπό τήν επωνυμίαν Έ λ  Γκρέκο, άφηρέθη- 
σαν άπό τό παρεκκλήσισν τοδ "Αγίου Ιω σή φ , ύπό τών 
ιερέων τής ένορίας, καί Ιπωλήθησαν εις γάλλον αρ- 
χαιοκάπηλον έν Μανδρίτη άντι 150,000 φρ. Αντεκα- 
τεστάθησαν δέ διά δύο αντιγράφων αύτών τού αυτού

Αργυρούς ¿μψ ορενς νπ ο  Λ ημήτριάδη  δώρον τών 
ά ξιω μ α τικ ώ ν ιο ΰ  Β . Ναυτικού πρός την  

πριγχίίΐίοοατ Μ αρίαν.

μεγέθους, τά όποια φυσικά ήγοράσθησαν άντί εύτε- 
λεστάτου ποσού Δέν είνε ή πρώτη φορά κατά τήν 
οποίαν οί Ισπανοί κληρικοί ιπιδίδονται είς τοιούτου 
είδους έμπόριον. Καί άλλη θαυμασία είκών τούαύτού  
ζωγράφου εύρισκομένη έν τφ  ναώ τού Ά γ .  Θωμά  
ίίς  τό Τολέδοναύτή, άντεκατεστάθη ύπό άθλιεστάτου, 
αντιγράφου.

Ο Σούδερμαν έδωκε πρό όλίγιον ¿βδομάδων νέον 
δράμα Ρ όδα. Τ ά  Ρόδα  έδόθησαν είς τήν Βιέννην 

διότι ό Σούδερμαν ήτο άηδιασμένος άπό_ τάς επιθέ
σεις τής γερμανικής κριτικής, ή όποία τόν ονομάζει 
τελευταίως Κύριον Σούδερμαν. Τ ό  δράμα τού γερμα- 
νού συγγραφέως διαιρείται είς τρία μονόπρακτα μέρη, 
Μ α ρ γχ ώ , *Η  τελευταία Ιπίαχεψις, Ή  απονοα  πριγχίπισ· 
οα. ΙΙαρουσιάζει τρεις γυναίκας, τριών διαφορετικών



τάξεων, μίαν άσνήν, μίαν κόμησσαν και μίαν πριγπί- 
πίσσαν από αίμα βασιλικόν, καί χάς τρεις εκούσια 
θύματα των κρατουντών κοινωνικών θεσμώ ν. Τ ό Ιρ- 
γον επέτυχε. Έγράφη όμως ότι οί τρεις αύτοί γυναι
κείοι χαρακτήρες εΐναι κάπως απηρχαιωμένοι.

Ρ Ι 2  τήν Αυστραλίαν ή φιλολογία πρό τίνος χρόνου 
Α-* ακόμη δέν είμποροΰσε νά ειπη ,δτι είχε κάτι τι 

Από τόν Ιδικόν της χαρακτήρα Αφού οί ποιηταί της 
καί μυθιστοριογράφοι ή σαν απλώς άντιγραφεϊς τής 
αγγλικής φιλολογικής κινήσεως. Ό  δάφνηφόρο^ 
ποιητής της Μπρέντον Στέφεν δστις φημίζεται ώς ο 
μεγαλείτερος ποιητής τής Αύστραλίας, δεν είνε παρά ό 
Αντίλαλος τού λυρισμού των ποιητών τής Αγγλικής 
μητροπόλεως.

Τελευταίως δμως παρετηρήθη κάποια Ιξέλιξις καί ό 
τόνος τής φωνής ήλλαξεν. "Ενας ποιητής ό Γεώργιος 
Έ βα νς ήγειρε θύελλαν ένθουσιασμού μ’  Ινα τόμον 
ποιημάτων του έπιγραφόμενον «Αυστραλιανή Συμφω
νία» πού είνε έ'νας γλυκυτάτατος ύμνος πρός τιμήν τής 
μεγαλιπέρας νήσου του κόσμου ¿υγχρόνως ή κοι
νωνική ζω ή τών μεγαλουπόλεων τής Αύστραλίας 
οπως τό Σίδνεΰ δίδει άφορμήν είς πλείστας παρατη
ρήσεις μεταξύ τών νεαρών ποιητών καί μυθιστοριο- 
γράφων^όπως ό  Άλφρεδος Μ πούχανα'καί ή Ι βρ- 
τρόνδα Ά ύ ε ρ το ν  πού μάς παρουσιάζουν τήν αύστρα- 
λιανήν ζωήν γεμάτην από δλην τήν εύθυμίαν της καί 
τους εξωτικούς της χρωματισμούς.

Εις τά χειρόγραφα τού άποθανόντος μεγάλου Γερ
μανού ιστορικού καί τεχνοκρίτου Ιακώ βου  Μπύρ- 

κχαρτ εύρέθησαν πολύτιμοι σημειώσεις αί όποϊαι Α 
φορούν τήν πολιτικήν και τά διάφορα ιστορικά συμ
βάντα τού δευτέρου ήμίσεως τού δεκάτου έννάτου αί- 
ώνος 'Ο  Κάρολος Νιοΰμαν έπωφεληθείς τής εύκαιρίας 
τής εύρέσεως τών χειρογράφων τούτων δημοσιεύει 
είς τήν Γερμανικήν Έ πιθεώρησιν τού Βερολίνου μα
κράν μελέτην περί τού B u rckh ardt άναπαριστών τάς 
μεγαλοπρεπείς πολιτικός βλέψεις αύτού.

Ό  Μπύρκχαρτ γεννηθείς τό 1818 είδε μέ τήν ευ
θυκρισίαν ήτις τόν διέκρινε νά εκτυλίσσεται ένώπιόν 
του ολόκληρος ή ιστορία τών λαών τού παρελθόντος 
αΐώνος. Ό  Νίτσε οστις ύπήρξε μαθητής του είς τήν 
Μπάλ τόν έξετίμα Ιδιαζόντως καί τόν έσέβετο ώ ς μέ- 
γαν διδάσκαλον καί Ιστορικόν. Ό  δέ καθηγητής εις 
τό Πανεπιστήμιον τής Κειίγκης Βελώσεν είπε περί 
αυτού διι ό  «Μπύρκχαρτ πλανάται έπί τής Ιστορίας 
όπως ό θ εό ς» .

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α
Είς τόν Π α ςνα οσον  ήνοιξε καλλιτεχνική εκθεσις τής 

Δδος Σοφίας Λασκαρίδη καί Θά διαρκέση εως τάς 2  
Ίανουαρίου. Περί αύτής προσεχώς.

'Επίσης εκθεσις τού κ. Μποκατσιάμπη είς τό Ατελιέ 
του. Ά λ λ ’ έκεν μάς έκλείσθησαν φαίνεται αί θύραι, 
διότι ούτε πέρυσι ούτε εφέτος έλάβαμεν πρόσκλησιν. 
Φαίνεται νσ είναι Ακόμη χολωμένος ό  άλλως τε συμ
παθέστατος ζωγράφος άπό μίαν ειλικρινή κριτικήν μας.

Ά πέθανε είς τό Παρίσι ή ’Αθηναία Δίς Κατίνα 
Ψύχα συνεργάτις διαφόρων γαλλικών περιοδικών. Ή  
Κατίνα Ψύχη έγραψε πέρυσι καί μυθιστόρημα L es  
C ou rtisan s d e  la gloire.

Ή  Ελληνική Καλλιτεχνική Ε τα ιρ εία  Α θηνών ή -  
γόρασε 4 εργα τής τελευταίας της έκθέσεως εις τό 
Ζάππειον, τά όποϊα θ ά  διάθεση διά λαχνού ύπέρ τών 
μελών της.

Τ ό  φιλολογικόν βραβείον Νόμπελ έδόθη εφέτος 
είς τόν άγγλον μυθιστοριογράφον Ρούδυαρ Κίπλιν,

Γ60

s 0 1  Αμερικανοί ώ ς πρακτικοί άνθρωποι πού είνέ. 
αγαπούν νά διαβάζουν δ ,τι είνε σύντομον. Τοιουτο- 
τρυπως ή διάδοσις τών μικρών διηγημάτων αύξάνει 
καταπληκτικώς. Έ ξεδόθησαν μάλιστα καί τομίδια εύ· 
θηνοτατα τά όποια περιλαμβάνουν μόνον Ινα διήγημα.

Ό  μεγαλείτερος καί φωτεινότερος φάρος τού κό- 
σμου θ ά  στηθή προσεχώς είς Ινα ύψωμα τής Νέας 
Ζερσεης. Ό  φάρος θ ά  έχη δύναμιν φωτός ενός καί 
ήμισεως εκατομμυρίου κηρίων.

Δυο μεγάλοι σύλλογοι είς τήν ’ Αμερικήν άπεφά- 
σησαν νά έργασθούν άπό κοινού είς τήν προσέγγι- 
σιν τών Η νω μένω ν Πολιτειών μέ τήν Γερμανίαν

Ή  Παλαιά Διαθήκη Ιχει μεταφρασθή είς τετρακό
σια γλωσσικά ιδιώματα. Κ αί δμω ς υπάρχουν τρεις 
χώραι είς τάς όποιας ή Βίβλος κατά τόν κριτικόν Ζε- 
ράλδ δεν είσήχθη άκόμη. Αί χώραι αύχαί είνε ή Α 
ραβία, ή Περσία καί τό Σουδάν.

Ή  ’Ακαδημία ή συστηθεΐαα Από τούς Αδελφούς 
Γκογκοΰρ είς τό Παρίσι, είς Αντικατάστασιν τού Ούΐ- 
σμαν έξέλεξε 'Ιούλιον Ρενόρ τού όποιου τό πρω 
τότυπον καί "Απολαυστικόν Ιργον «Φυσικαί Ί σ ιο -  
ρίαι» έκαμε τόσον θόρυβον δταν έξεδόθη. Από τάς 
Φυσικός Ίοτορίας έδημοσιεύσαμεν μερικός καί προ
σεχώς θ ά  δώσωμεν καί άλλας.

*0  Γερμανός μυθιστοριογράφος καί δραματουργός 
Σούδερμαν τού όποιου τό δνομα είνε τόσον γνωστόν 
καί είς τήν Ε λλά δα  ήρχισε νά αισθάνεται τά νιίχια 
τών κριτικών βαθύτερα επάνω του. A i  γερμανικοί 
εφημερίδες δταν όμιλούν περί αύτοϋ δέν τόν άποκα- 
λοΰν απλώς Σούδερμαν Αλλά κύριον Σούδερμαν, 
τίτλος ό  όποιος τόν δαιμονίζει.

ΝΕΑ! ΕΚ Δ Ο ΣΕ ΙΣ

Μ ιχ ρ ά  Ά σ ί α  μετ εικόνων υπό Σταματίου Ά ν τω - 
νοπούλου. Ά θή ν α ι τυπογρ. του «Κράτους» δρ . 5 .

Ι Γ η  'E n s tijßts τού ΙΙειραϊχού Συνδέσμου. Ά θή ν α ι  
τυπογρ «Ε στία» Μάΐσνερ καί Καργαδούρη.

t o i  Q u e s t i o n  d u  l a  la m ftu e  é c r i t e  n é o ·  
f c r e c q u e  p ar G . N . H a d zid ak is. A th èn es im p r  
P . D  Sakellarios

H ’ . Π ανιώ νιοι ày&vss ér  Σ μ ύ ρ νη  6  1 3  M aîov  
1 9 0 7 . Σμύρνη.

Tô έμπόριον A Ifavtûta xai al Μεταναστεύσεις 
τών ΕΗ ήναν», into Σίμωνος.Δ. Κατακουζηνοδ- Έ κ -  
δσσις δευτέρα έπηυξημένη κάί μεταρρυθμισμένη. Ά -  
θήναι φρ. 2.

Ν α υ τ ικ ή  ύ γ ιε ιν ή  ύπό 0 .  X - Φλωρά. Ά θή ν α ι Σύλ
λογος πρόςδιάδοσιν ώφελίμων Βιβλίων, δρ. 0 .40 .

'E x x X t]o t(  π ρ ό ; t i  ΙΤ α ν ε Ι Ιή ν ιο ν  Κ ο ιν ή ν  ύπό 11ε- 
ρικλέους Γιαννοπούλου. Ά θή ναι

Ή  Χ ε ιρ α φ ε τη μ έ ν η  ύπό Χρήοτου Παπαξαφειρυ- 
πσύλου, δράμα. Αλεξάνδρεια.

’ Ο ρ ά τ ιο ς — ‘ í l í a l .  Δ’ ßiSXiov μετάφρασις Ν . Λιβα- 
δά. Ά θή ν α ι 1907 δρ. 1.

M i e c e l l e n  z u  R o m a n o ·  vo n  K arl K ru m - 
bacher. M ünchen V erla g  d er  K , B . A kadem ie d er  
W issen sch aften  M k s  6.

A l  ν ε ώ τ α τ α ι  π ρ ό ο ό ο ι  τή ς ' Χ η μ ε ία ς  Λόγος εναρ
κτήριος είς μάθημα τής γενικής Χημείας, ύπό Δημη- 
τρίου Ε . Τσακαλώτου, ϋφηγητοΟ. Έ ν  Ά θή ναις, τύ- 
ποις Π . Δ . Σακελλαρίου 1907.

Τ Ο Μ Ο Ι

ΤΟΝ Ί Α Ν Α 0 Η Ν Α Ι Ο Ν , ,
ΜΕ ΜΕΓΑΑΗΝ ΕΚΠΤΟΣΙΝ

Οί τόμοι ίος, 2ος, 3ος, 4ος, 6ος, 7ος, 8ος, 
9ος, 11ος καί 12ος πωλοΰνται πρός δραχ. ή φρ. 
ΔΥΟ Ικαστος.

Διά κάθε τόμον προσ&έτομεν είς τάς ανω 
τιμάς 50 λεπτά διά τάς επαρχίας καί 1 φράγκον 
διά τό εξωτερικόν ταχυδρομικά.

Αί όλίγαι ύπολειπόμεναι Π ΛΗ ΡΕΙΣ ΣΕΙ- 
ΡΑΙ τών «Παναθηναίων», εν όλφ τόμοι 12, 
πωλοΰνται πρός δρ. 100 εκάστη.

Αίπαραγγελίαι στέλλονται πρός τήν 
Διεύθυνσιν τών «Παναθηναίων» δδός Άριστο- 

τέλους 35 ’Αθήνας 

καί προπληρώνονται.


