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' Β  ϊδρνοις τον. ίΐα ν.ϊπιστημϊον  —  Τ ά  π ρ ώ τα  Β .  Δ ια 
τάγματα —  Ή  Χναρξις τώ ν  μ α θ ημ ά τω ν.

τ τ  άθ’  δλήν τήν μακράν τοΰ 'Ελληνικού Γένους 
Ν  δουλείαν μέχρι τής επαναστάσεώς .τού 1821 
εις πλεΐστα του Ελληνισμού, μέρη Ιλειτούργρυν 
σχολαί, δπου οΐ Έλληνόπαιδες ήκουον μαδή
ματα άνωτέρας έκπιιιδεύσεως, δυναμένης νά 
παραβληδή πρός τήν άλλαχοΰ πανεπιστημιακήν 
τοιαύχην. Ούδόλως λοιπόν παράδοξον, καί δυσ- 
εξήγητον, δν μετά τήν άπελευθέρωσιν τής Ε λλά 
δος ή.πρώτή σκέψίς'τών τότε.,έκλεκτών τού 
έθνους ήτον ή'.ηαλλιέργεια τής εύρυτέράς .παι
δείας καί μάλιστα ήΐδρυσις πανεπιστημίου.

Ή  .Ιδέα τής -ίδρύσεως πανεπιστημίου ευρεν 
ύπέρμαχρν. θερμόν, τόν πρώτον τής Ελλάδος 
βασιλέα Ό θω να διά νά.πραγματοποιήδή τάχι
στα. Καί.' ούτως είς τό άπό 3 ’Απριλίου 1833 
Β. Δ. περί.το.Ο σχηματισμού καί τής άρμοδιό- 
τητο,ς τής ·1πί . τών Εκκλησιαστικών καί ; τής 
Δημοσίας Έκπα.ιδεύσεως-Γραμματείας .(ώς έλέ- 
γετο. τότε τό.'Ϋπουργειον) αναγράφεται δτ.ι, 
«είς τήν ;άρμθδιότητα τής γραμματείας ταύτης 
άνήκει ή. φροντίς περί’ συστάσεως ενός πανεπι
στημίου καί μϊάς.Ακαδημίας». Είς τήν:διάπυ- 
ρον λοιπόν. άγάπην τού *Ό0ωνος .πρός τήν 
'Ελλάδα, είς τόν πόθον .του,; δπως ϊδή. αύτήν 

. προαγομένην .αμέσως, κατ.ά πάντα, καί είς τόν 
ΰπέρ τής παιδείας ;ζήλόν ,ΐών μόλις έλευθερω- 
θέντ,ών 'Ελλήνων όφείλεται .ή: πρότής.πφρελεύ- 

,.σεως δεκαετηρίδος άπό τής άποκαταστάσεως 
.τού Ελληνικού Κράτους σύστασις καί λειτουρ
γία τοΰ Πανεπιστημίου, τό όποιον κατά τάς 
ημέρας, ταύτας θά ίορτάση τήν εβδομηκοντα- 

,πενταετηρίδα τής ίδρύσεώς του.

Τά-τής ίδρύσεως,. λειτουργίας καν προόδου 
τού Πανεπιστημίου ευρίσκει κανείς λεπτομερώς 
κατά τό πλεΐστον ίξιστορημένα είς τό «Χρονι
κόν τής πρώτης πεντηκονταετίας τοΰ Πανεπι
στημίου,». τό όποιον κατ’  εντολήν τής Συγκλή
του συνέγραψεν ό μακαρίτης καθηγητής τής 
Φιλοσοφικής Σ χολής’I. Παντάζίδης πρός άνά- 
μνησιν. τής εορτής της πεντηκονταετηρίδος καί 
έξέδωκε κατά τό 1889. ’Εκ τού χρονικού δε 
τούτου, άρύομαι τάς περισσρτέρας τών πληρο
φοριών τού παρόντος; άρθρου,, τού όποίου σκο
πός ,έίνα.ι ή. είς γενικάς ,γραμμάς- έξιστόρησις τής 
ίδρύ.σεως καίδράσεως τού, Πανεπιστημίου..

Τά,δύο.πρώτα. Β·. Διατάγματα; τά άφορώντα 
τήν ΐδρυσιν. τού Πανεπιστημίου είναι τό άπό 
14 ’Απριλίου 1837 «περί προσωρινού κανονι
σμού τού !ν  Ά θήνα ις συστηθησομένου Πανε
πιστημίου» καί τό άπό 22 ’Απριλίου ίδίου έτους 
περί συστάσεως αύτοϋ. Τό πρώτον, διάταγμα 
εΐναι ό προσωρινός κανονισμός,. δστις, αντι
γραφή ών πλήρης τοΰ οργανισμού τών Γερμα
νικών; πανεπιστημίων, εχρησίμευσεν ώς βάσις 
τής, λειτουργίας.τού ‘Ελληνικού ποιούτου, άφοΰ 
κατά τ-ήν παρέλευσιν τών εβδομήκοντα καί τεσ- 

..σάρων ετών ύπέστη πλείστας τροποποιήσεις καί 

. συμπληρώσεις, μέχρις ού κατά τό παρελθόν έτος 
ή διπλή τών 'Ελλήνων Βουλή, αφορμήν λαβοΰσα 

;|κ τού κληροδοτήματος. Δομπόλη πρός ΐδρισιν 
Πανεπιστημίου, έψήφίσε νέον δπ.ωςδήποτε παν- 

.επιστημιακρν δργανισμόν, ρύθμίζοντα Ιπί τό 
τελειότερου τήν λειτουργίαν αύτοΰ. Διά τού δευ
τέρου τών Β. Διαταγμάτων ώρίζετο ώς ήμερα 
Ινάρξεως τών εργασιών τού Πανεπιστημίου, 
δπερ ώνομάσθη Όθώνειον, ή 3 Μαίου 1837.

’Αλλά ποιον τό οίκημα, είς τό όποιον θά



έγκαθιδρύετο το Πανεπιστήμιον ; Α1 κατά τήν 
εποχήν εκείνην εύρύχωροι οίκίαι έϊς τάς ’Αθή
νας ήσαν δλίγισται καί ήκιστα κατάλληλοι προς 
τον σκοπόν αυτόν. Ά λ λ ’  επειδή έπρεπε νά στε- 
γασθή κάπου τό ίδρυθέν Πανεπιστήμιον, προ- 
εκρίθη ή θπό τήν Α Β  πλευράν τής Άκροπό- 

,λεως οικία του Κλεάνθους ή όποια ήδύνατο 
όπωςδήποτε νά θεραπεύση.τάς πρώτάς άνάγκας 
m l νά φιλοξενήση τους πρώτους καθηγητάς 
κα'ι φοιτητάς. Μόλις δέ έξευρέθη τό κατάλληλον 
οίκημα και έγιναν έντός αύιοΰ αί δέουσαι 
παρασκευαί, ετελέσθησαν καί τά έγκαίνια τής 
λειτουργίας τοϋ Πανεπιστημίου κατά τήν όρι- 
σθεΐσαν ήμέραν—  3 Μαΐου. 1837 — μετά πάσης 
τής δυνατής μεγαλοπρεπείας. Συμφώνως μέ τάς 
περιγραφάς τών Ιφημερίδων τής εποχής εκείνης 
είς τήν τελετήν ταύτην παρέστησαν ό βασιλεύς 
Ό θ ω ν— μεταβάςέκεΐέφιππος - δπασαι αί άρχαί, 
μέλη τινά του διπλωματικού σώματος καί πλή
θος λαοΰ, κατακλύοαντος τήν αίθουσαν καί τάς 
προσόδους τοϋ καταστήματος. Ό  Σ. επίσκοπος 
’Αττικής Ιπεκαλέσθη τήν θείαν άντίληψιν επί 
τών καθηγητών καί φοιτητών —  δτε ό Ό θ ω ν 
έθεάθη δακρύσας δίς—  καί μετά τοϋτο ώρκί- 
οθησαν οί καθηγηταί. ’Αμέσως κατόπιν, ό διο- 
ρισθείς υπό τοϋ Βασιλέως πρύτανις Κ. Δ- Σχινάς, 
καθηγητής τής Φιλοσοφικής Σχολής, έξεφώνησε 
βραχυν πανηγυρικόν λόγον καί μετ’ αδτόν ώμί- 
λησαν καί άλλοι. Ή  συγκίνησις καί ό ενθουσια
σμός διά τήν τελετήν ταύτην ήσαν καταφανείς 
είς τα πρόσωπα δλων τών κατοίκων τών ’Α θη
νών, οΐ όποιοι τότε άνήρχοντο είς 2θ.οοο.περί- 
που, συμπεριλαμβανομένων καί τών στρατιω
τών, τών δουλών καί τών παροικούντων ξένων.

01 π ρ ώ το ι κα&ηγηταί κ α ί φ οιτηταt  — Ή  διδασκα
λία  —  ‘ Ο  π ρ ώ το ς διδάκτωρ.

Ή · κατά τάς άρχάς τοϋ θέρους έναρξις τών 
εργασιών τοϋ Πανεπιστημίου Ιγινε μόνον καί 
μόνον διά βεβαιωθή έπισήμως, δτι τό άνώτα- 
τον εκπαιδευτικόν ϊδρυμα ήνοιξε τάς πυλας του 
καί οί θέλοντες νά φοιτήσουν είς αυτό ήδύναντο 
νά προσέλθουν προς Ιγγραφήν. ’Υπό 9 δμως 
καθηγητών έγινε μεταξύ τής ίο  καί 26 Μαΐου 
καί έναρξις μαθημάτων, τά όποια διεκόπησαν 
τήν 15 ’Ιουλίου, ϊνα έπαναληφθοΰν τακτικώς 
τό φθινόπωρου. Oî πρώτοι δέ διορισθέτες καί 
διδάξαντες καθηγηταί ήσαν οί έξης :

ι ον Τής Θεολογικής Σχολής: Μισαήλ Ά π ο -

1 ‘Ο  Κλεάνθης οΰτος, ύποθίτω , ήτον ό μηχανικός 
οστις συνέταξε μέ τοϋ Σάουβερτ τό πρώτον σχέδιον 
τής πόλεως 'Αθηνών, δπερ ήκυρώθη υπό της άντιβα- 
σιλείας, καί κτήτοιρ μεγάλου λατομείου κατά τήν νΟν 
ουνοικίαν Βάθειας.

στολίδης, αρχιμανδρίτης, Θεόκλητος ώαρμακίδης 
ιερομόναχος, τακτικοί καθηγηταί, καί Κωνστ. 
Κοντογόνης, έκτακτος.

2ον Τής Νομικής Σχολής: Γεώργ. Α. Ράλλης 
τοϋ εμπορικού δικαίου, Ίωάν. Α . Σοϋτσος τής 
πολιτικής οικονομίας, Γοδοφρίδρς Φέδερ (Βαυα- 
ρός) τής πολιτικής δικονομίας, Ιπίτιμοι καθη-' 
γηταί, Γεώργ. Α. ΜαυρΟκόρδάτος τοϋ γαλλικού 
δικαίου, Περικλ. Άργυρόπουλος τοϋ διοικητι
κού δικαίου, Αιμίλιος ’Ερτσόγ (Πρώσσος) τοϋ 
ρωμαϊκού δικαίου, έκτακτοι καθηγηταί.

3ου Τ ή; Ιατρικής Σχολής: Άλεξ. Πάλλης τής 
ιατροδικαστικής καί τοξικολογίας, Έρρΐκος 
Τράΐμπερ (Γερμανός) τής χειρουργικής, Ίωάν. 
Νικολαΐδης Λεβιιδεύς τής υγιεινής καί φυσιο
λογίας, επίτιμοι καθηγηταί, Νικόλ. Κίοστής τής 
μαιευτικής, Ίωάν. Βοΰρος τής ειδικής παθολο
γίας καί κλινικής, Άναστ. Αευκίας τής ιατρικής 
ιστορίας καί γενικής παθολογίας καί θεραπείας, 
Δημήτρ. Α. Μαυροκορδατος τής ανατομίας καί 
φυσιολογίας, τακτικοί καθηγηταί, Ίωάν. ’Ολύμ
πιος τής χειρουργικής παθολογίας, έκτακτος 
καθηγητής.

40ν Τής Φιλοσοφικής Σχολής: θεόδ. Μανού- 
σης τής πολιτειογραφίας, Κυριάκός Δομνάνδος 
τής φυσικής’ιστορίας, έπίτιμοι καθηγηταί, Κων. 
Δ. Σχινάς τής ιστορίας, Νεόφ. Βάμβας, διάκο
νος, τής φιλοσοφίας καί ρητορικής, Γεώργ. 
Γεννάδιος τής έλληνικής φιλολογίας, Κωνστ. 
Νέγρης της μαθηματικής, Γεώργ. Κ. Βοόρης 
τής μαθημ. καί μαθημ. φυοικής, Λουδοβίκος 
Ρός (Γερμανός) τής αρχαιολογίας, Έρρΐκος 
Θύλερΐχος (Γερμανός) τής λατινικής φιλολογίας, 
τακτικοί καθηγηταί, Δ. Φράας (Γερμανός) τής ' 
βοτανικής, Ξαβέριος Λάνδερερ (Βαυαρός) τής 
γεν, χημείας καί πειραμ. φυσικής.

’Εννοείται, δτι έκ τών ανωτέρω καθηγητών 
πολλοί δέν ήοαν κεκλημένοι πρός τοι.οΰτον 
υπούργημα, καθ’ δσον, καί δν είχον τύχη εύρυ- 
τέρας σπουδής είς ξένα πανεπιστήμια, είχον 
προορίσει έάυτούς 6Γ άλλα στάδια καί είς ταΰτα 
κατεγίνοντο. ’Αλλ” ή μεγάλη αποστολή τοϋ Πα
νεπιστημίου, τήν όποιαν βαθύτατα κατενόουν, 
ενίοχυσεν αυτούς είς τήν ιδέαν, δτι καθήκον 
των ήτο νά Αποδεχθούν τό προτεινόμενον 
άξίωμα, επειδή δέν ύπήρχον οί καλύτεροί των, 
καί νά μεταδώσουν τάς γνώσεις των είς τήν νεο
λαίαν τής πατρίδος των μετά τών ολίγων ξένων, 
τούς οποίους ό βασιλεύς Ό θ ω ν είς τόν πόθον 
του, δπως ϊδη επιτυγχάνον το έργον του, εξέλε- 
ξεν ώς συνεργάτας τών Ελλήνων Ιπιστημόνων. 
Ιδού τί έλεγε περί αύτών κατά τάς έορτάς τής 
πεντηκονταετηρίδος τοϋ Πανεπιστημίου ό τότε 
πρύτανις Γ . Καραμήτσας, καθηγητής τής Ίατρι-

Άναμνηοτικόν μ*τΔλλ«ον τή «  Ιδ^υβίως τ&Ο Πανίπιστημίου

κής Σχολής:« Πολλοί εκ τών πρώτων καθηγητών 
τοϋ Πανεπιστημίου πριν ή γείνωσιν άγωνισταί 
τών γραμμάτων υπήρξαν Αθληταί τοϋ Ιερού άγώ- 
νος' προκινδυνεύσιιντες ύπέρ τής' Ανεξαρτησίας 
τοϋ "Εθνους, έφλέγοντο ΰπ’ ένθουσιασμοϋ καί 
Ιμόχθουν, δπως καταστήσωσιν αύτό ίκανόν καί 
είς φύλαξιν τής ελευθερίας καί είς συμπλήρωσιν 
ήμιτελοϋς έργου. Άναδεχθέντες τό έργον καθη- 
γητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου οί άνδρες έκεΐνοι, 
δυσχερεστάτην είχον έντολήν νά εκπληρώσουν· 
Ιμε.λλον νά έγκαθιδρύσώσι τά γράμματα καί τάς 
έπιστήμας είς τήν παλαιάν αύτών εστίαν, άλλά 
κατά τάς νεωτέρας προόδους και έν τή νεωτέρφ 
ελληνική γλώαση. Είχον νά ύπερνικήσωσι δυσ- 
χερείας μοναδικάς ού μόνον κανονίζοντες τά 
τοϋ Ιδρύματος, τότε πρώτον λειτουργοΰντος, 
άλλά καί μετακινοΰντες τά Ιγνωσμένα καί πλάτ- 
τοντες αύτοί πρώτοι γλώσσαν πρός μεταφοράν 
τούτων καί διάδοαιν άρμοδίαν. Κράτιστοι αυτοί, 
ώς έργφ άπεδείχθησαν, έπρεπε τόν θησαυρόν 
τών γνώσεων νά μεταπλάσωσι καταλλήλως πρός 
τό άκροατήριον αύτών. Έ πρεπε δέ νά διαφλέγη 
αυτούς ή φιλοπατρία καί ό ενθουσιασμός, δπως 
κατορθώσωσι νά ύπερνικήσωσι τάς δυσχερείας 
εκείνος».

Οί κατά τό πρώτον έτος τής λειτουργίας τοϋ 
Πανεπιστημίου έγγραφέντες φοιτηταί άνήλθον 
είς 52, έξ ών 8. τής Θεολογικής Σχολής, 22 τής 
Νομικής, 4 τής Ιατρικής καί ι8  τής Φιλοσοφι
κής. Πλήν τών φοιτητών δμως ένεγράφησαν 
καί 75 τακτικοί άκροαταί, οί όποιοι παρηκο- 
λούθουν τά πανεπιστημιακά μαθήματα, καί κυ
ρίως τά νομικά, ϊνα μορφωθούν καλύτερον είς 
τά τής ύπηρεσίας των. °Αλλ’  έκτος αύτών τά μα
θήματα παρηκολούθουν καί άλλοι μή έγγεγραμ-

μένοι είς τό Πανεπιστήμιον οϋτω δέ, κατά τήν 
ζωηράν περιγραφήν τοϋ Ί. Πανταζίδου είς τό 
Ανωτέρω μνημονευθέν «Χρονικόν» τά Ακροα
τήρια «ήσαν τότε Αραιά μέν, Αλλά ποικιλώτατα 
κατά τε τήν ηλικίαν καί τήν Ιξωτερικήν περιβο- 
λήν· νεαί'ίαι καί παιδες πολλάκις έκ τών είς τό 
γυμνάσιον φοιτώντων, μεσήλικες καί πολιότριχες, 
φουστανελλοφόροι καί εύρωπαϊκώς ενδεδυμένοι, 
ρασοφόροι καί τάς πολυπτύχους νησιωτικά;περι- 
σκελίδας περιβεβλημένοι, πάντες οΰτοι παρεκά- 
θηντο επί τών πανεπιστημιακών θρανίων».

’ Εννοείται, δτι πλείστων μαθημάτων ή διδα
σκαλία ήτον ελλιπής' διότι πλήν άλλων λόγων 
καί τά διδακτικά μέσα, πρό πάντων είς τήν ιατρι
κήν καί τήν φιλοσοφικήν σχολήν (μαθηματικά, 
φυσική, βοτανική, χημεία) έλειπον. Όπωςδήποτε 
τό Πανεπιστήμιον έλειτούργει, ήρχισε νΆποδίδη 
καρπούς καί αί πρώται διδακτορικαί έξετάοεις,. 
τάς οποίας ύπέστη ό φοιτητής τής Ιατρικής 
Άναστ. Γούδας κατά τό έτος ι843· έθεωρήθη- 
σαν γεγονός σημαντικόν, δπερ έτονίσθη Ιδιαιτέ
ρω ς—  καί δικαιότατα —  ύπό τοϋ τότε πρυτά- 
νεως Μισαήλ Άποστολίδου.

Α ί  δτορεαΐ διά τή ν άνέγβρσιν κτιρίου  —  Ή  οίκοδ&μη- 
σις —  Ή  διακόσμησις ■

Τό Πανεπιστήμιον είχε στεγασθή είς τήν 
οικίαν τοϋ Κλεάνθους, αλλά ταχέως κατεδείχθή 
ή Ανεπάρκεια αυτής. Άναπόφευκτον λοιπόν 
κατέστη νά οίχοδομηθή ΐδιον κτίριον δυνάμενον 
ν’  ανταποκριθή πρός δλας τάς Ανάγχας. Άλλά 
την οικοδομήν ταύτην δέν ήδύνατο ν’  άναλάβη 
τό πτωχότατον τότε Κράτος. Καί τοϋτο τό έργον, 
ώς τόσα άλλα, θά συνετελεΐτο μόνον διά τής 
Αρωγής τών εύπόρών όμογενών., Ό  δεύτερος
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τού Πανεπιστημίου πρύχανις Γ. Α . Ράλλης, 
συνεννοηθείς μετά τινων άλλων τών αυτών 
ιδεών συνεκάλεσεν είς τήν οΙκίαν τού Κ. Δοσίου 
κατά τήν 26 Ιανουάριου 1839 πολλούς επισή
μους πολίτας καί μερικούς ξένους και προέτεινε 
μετά μικράν προς τούς συνελθόντας προσφω- 
νησιν τήν συστασιν επιτροπής πρός συλλογήν 
εράνων διά τήν άνεγερσιν πανεπιστημιακού 
κτιρίου, Συνέστη επιτροπή αμέσως έκ των Γ. 
Κουντουριώτη, Ά νδ . Ζαΐμη, Θ. Κολοκοτρώνη, 
Α. X. Βράνδι, Γ . Α. Ράλλη, θεοδ. Ράλλη, 
Γ. Γενναδίου, Ν. Βάμβα καί Κ. Δ. Σχινά. 
'Η  επιτροπή έγκριθεΐσα διά Β. Δ. έξέδωκε τήν 
2ξ Φεβρουάριου προκήρυξιν πρός τούς απαν
ταχού "Ελληνας καί Φιλέλληνας, ζητούσα τήν 
χρηματικήν συνδρομήν των. Ε ις τήν προκήρύ- 
ξιν ταύτην άπήντησαν πλεΐστοι και ούτω κατά 
τήν 22 Μαρτίου αί δηλωμένοι συνδρομαί άνήρ- 
χοντο είς 74 χ»λ. δραχμών, έκ τών όποιων ή 
επιτροπή είχεν είσπράξεί υπέρ τάς 26,000 δρ.

Με τόποσόν αδτό ή έπιτρόπή άπεφάσισε νά 
προβή είς την έναρξιν.τής οίκοδόμήσεως τού 
Πανεπιστημίου, ελπίζουσα είς τήν προθυμίαν 
ιών ομογενών διά τήν ταχείαν συμπλήρωσιν 
τού ποσού τής όλικής δαπάνης. 'Η  οίκοδόμησις 
θά Ιγίνετο συμφώνως μέ το σχέδιον τού Δανού 
άρχιτέκτονος Χρ- Χάνσεν, το όποιον ειχεν εγκρί
νει δ βασιλεύς “Οθων καί επί τού τόπον, δν 
προσδιώρισεν ούτος- Ή  όλική δαπάνη είχεν 
όρισθή κατ’  άρχός είς δραχμ. 176,000’ Ουτω 
δέ τήν 2 ’Ιουλίου 1839, ήμέραν Κυριακήν, 
έτέθη'0 θεμέλιος λίθος τού κτιρίου τόΰ Πανε
πιστημίου μετά μεγάλης τελετής, τής όποιας 
αί λεπτομέρειαν αναγράφονται, είς τό προμνη- 
μονευθέν «Χρονικόν» τού Ί. Πανταζίδόυ. Ή  
μαρμαρίνη πλάξ ή. τεθεΐσα επί τού θεμελίου 
λίθου έφερε τήν έξης έπιγραφήν: « ‘Ελληνικόν 
Πανεπιστήμιον. άνεγερ&εν συνδρομή ‘Ελλήνων 
και Φιλελλήνων τφ  Ζ '  ϊτε ι χής Βαοιλείίχς ‘'Ο&ώ- 
νος τού Π ρώτον τήν 2  τον Ίονλίον 1838*.

Μετά τήν κατάθεσιν τον θεμελίου λίθον ή 
οίκοδόμησις τού κτιρίου ήρξατο προχωρούσα, 
«αίτοι τό χρήμα, τό όποιον είχεν είς χεΐρας της 
ή επιτροπή, δεν θά Ιξήρκει ούτε διά τά πρώτα 
άπολύτως άναγκαΐα έξοδα1 άλλ’  έφ” δσον επρο- 
χώρει ή οίκοδόμησις κατέφθανον καί αί συν
δρομαί, πρό πάντων εκ τού έξωτερικοΰ, καί 
ούτω μετά δυο έτη και τέσσαρας μήνας είχεν 
άνεγερθή ή μία πτέρυξ, κατορθώθη δέ περί τά 
μέσα Νοεμβρίου τού 1841 νά έγκαθιδρυθή είς 
τό νέον κτίριον τό Πανεπιστήμιον καί νά γίνη 
είς αύτό ή έναρξις τών μαθημάτων τού χειμε
ρινού εξαμήνου- Ή  άποπεράτωσις δμως όλης 
τής πρόσθιας πλευράς δέν ήτον εύκολος, διότι

άπητούντο πολλά χρήματα, ένεκα δέ τούτου ή 
έπιτρόπή ήναγκάσθη νά προβη είς νέαν εκκλη- 
σιν πρός συλλογήν εράνων. Τ ά  είσπραχθέντα 
ολίγα ποσά δέν έξήρκεσαν ούτε διά τήν άπο- 
πληρωμήν τού πρός τούς έργολάβονς προηγου
μένου χρέους, διό —  κατόπιν αίτήσεως τής επι
τροπής—  Ιξεδόθη Β. Διάταγμα, διά τού οποίου 
έπετρέπετο νά δανεισθή ή ’Ακαδημαϊκή Σύγ
κλητος παρά τής Έ θν. Τραπέζης δραχμ. 3Ó000 
Ιπί υποθήκη τού κτιρίου. Ά λ λ ’  είς τήν κρίσιμον 
τούτην στιγμήν Ιπήλθεν αρωγός ή δωρεό τού 
πρψην ήγεμόνος τής Σερβίας Μιλός Όβρένο- 
βιτς έκ δραχ. 2ζοοο. Μέ τά χρήματα ταύτα 
Ιπερατώθη μετά παρέλευσιν άρκετά μακρού 
χρονικού διαστήματος ή οίκοδόμησις τής πρόσ
θιας πλευράς καί κατέστη δυνατή πλέον ή ανε
νόχλητος έκ τού θορύβου τών εργατών παρά- 
δοσις τών μαθημάτων.

Α ί συνδρομαί είς τό μεταξύ δέν έπαυσαν νά 
καταφθάνουν καί διά τούτο μετά τήν άποπε- 
ράτωσιν τής πρόσθιας πλευράς εΰρέθησαν είς 
χεΐρας τής επιτροπής περί τάς 40000 δραχ. _Μέ 
τά χρήματα ταύτα καί μέ τήν έκ 50000 δραχ. 
συνδρομήν, τήν όποίαν έψήτρισεν ή Βουλή, 
κατέστη δυνατόν . κατά τό 1846 ν' άρχίυη ή 
οικοδομή καί τής δευτέρας πτέρυγος καί τού 
μεσοδόμον, υπέρ τής έπιστεγάοεως τού όποιου 
ή οικογένεια Ίωνίδυυ προσέφερε 3°οοο δραχ
μών, νά περατωθή δέ αυτή κατά τό 185O, δτε 
κάί Ιτελέσθησαν τό πρώτον εϊς τόν μεσόδομον 
αί .ΠανεπιΟτημιακαί τελεταί. Κατά δέ το 1S51
ή τότε έπιτρόπή έκοψε πρός δνάμνησιν ■ τής 
συντελεσθείσης οικοδομής μετάλλιον, (παρατίθε
ται άντίτυπόν αυτού) τό όποιον διενεμήθη είς 
τούς εύεργέτας καί δώρητάς τού Πανεπιστημίου.

Ή  οίκοδόμησις έξηκολούθησέν Ιπί τινα είσέιι 
έτη καί Ιπερατώθη τελείως; όχι δμώς καί εντε
λώς συμφωνως πρός τά σχέδιον τού Χάνσεν, 
κατά ιό  1863-1864 διά τής άκαμάτου φροντί- 
δος τού πρύτανεως Κ. Φρεαρίτου καί διά τής 
ύλικής συνδρομής τής Κύβ.ερνήσεως καί τών 
δμογενών, Ιξ <?>ν ό Δ. Μπεναρδάκης προσέφε- 
ρέν 139700 δρ. Μετά τήν αποπεράτωσιν τής 
οικοδομής έγιναν καί έξωιερικαί τινες διακοσμή
σεις, ώς ή δενδροφύτέυσίς τής πλατείας, ήτις είχεν 
ίσοπεδωθή κατά τό 1857 - i SgB —  ένψ κατά τό 
1.858-1860 ¿  δήμος “Αθηναίων διεμόρφου 
τήν όδόν Πανεπιστημίου δαπανήσας 50000 δρ. 
διά· τήν Ίκσκαφήν τών πετρωδών βράχων καί 
τήν πλήρωσιν ιών βαθέων χανδάκων —  ή ίδρυ- 
σις τών άνδριάντων Ρήγα Βελεστινλή, Πατριάρ- 
χου Γρηγορίου τού Ε '  καί Κοραή. Ο ί άνδριάνΓ 
τες τού Ρήγα καί τού Πατριάρχου ίδρύθησάν 
είς ήν θέσιν εύρίσκονται καί σήμερον κατά
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μίου. Κατά τάς έορτάς τής πεντηκονταετηρίδος 
ή Σύγκλητος, ίδοΰσα οτι τό Πανεπιστήμιον δεν 
εΐχεν ιδίαν οημαίαν, άπεφάσισε τήν κατασκευήν 
αύτής καί πρός τούτο παρεκάλεσε τούς είς Μό-, 
ναχον διαμένοντας ομογενείς, καλλιτέχνας Ν, 
Γκύζην καί Γ. Ίακωβίδην -νά σχεδιάσουν τάς 
καταλλήλους παραστάσεις, ίπιστατήσουν δέ καί 
είς τήν κατασκευήν τού λαβάρου. Οι.δύο καλ- 
λιτέχνάι άπεδέχθησαν προθύμως τήν ,εντολήν 
και δ μέν Γύζης Ισχεδίασε τό δλον λάβαρον 
και τήν έπ’ αΰτοΰ είκονιζομένην ’Αθήναν, δ δέ 
κ .: Ίακωβίδης τήν κατά τό άνω μέρος χρυσήν 
γλαύκα έπιχαθημένην επί κλάδου έλαίας.

Π αντπιοτήμτον χ α ί  π ο λιτικ ή  —  Φ οιτη τικοί ταρα- 
χ α ΐ —  Ή  Π ανεπιστημια κή ΦάΧαγξ. .

Α π ό  τήν Ιστορίαν τού Πανεπιστημίου δέν 
λείπουν καί σελίδες πολιτικής φύσεως. Ή  τοιαύτη

Τό Λβώτον Π ανβχιστή μιον

γνωμοδότησιν τού άρχιτέκτονος Χάνσεν. Κατε- 
σκευάσθησαν δέ δ μέν άνδριάς τοΰ Ρήγα άπό 
τόν καλλιτέχνην Ίωάν. Κόσσον καί άπεκαλύφθη 
τό γ87ι, δ δέ τοΰ Πατριάρχου άπό τόν Γ. 
Φυτίλην καί άπεκαλύφθη τό 1871. Ή  δαπάνη 
δι" άμφοτέρους άνήλθεν είς 7 200°  δραχ. καί 
κατεβλήθη άπό τόν άείμνηστον Γ. Αβέρωφ. 
Κατά δέ τό 1875 έγιναν τ’  Αποκαλυπτήρια τού 
άνδριάντος τού Ιίοραή, οστις κατεσκευάσθη 
δαπάνη τής έπιτροπής τών Χίων.

Ή  εξωτερική διακόσμησις τοΰ Πανεπιστημίου 
συνεπληρώθη κατά τό 1889 μέ τήν γραφήν τών 
εικόνων είς τό άνω μέρος τοΰ κατά τά προπύ
λαια τοίχου. Α ί τοιχογραφίαι αύται, γνωσταί 
υπό τήν δνομασίαν «Ή  Ζωοφόρος τού Πανεπι- 
πιστημίου* είναι έργον τοΰ κατά τό 1865 άποθα- 
νόντος Βιενναίου καλλιτέχνου Kar] Rahl, έγρά- 
φησαν δέ επί τού τοίχου υπό τού έπίσης Βιεν
ναίου καλλιτέχνου L ebiedzki μόνον κατά τό 
1889, διότι τότε άνέλαβε νά καταβάλη τά ύπέρ 
τάς 60000 δραχ. άπαιτούμενα έξοδα δ είς Βιέν
νην διαμένων ομογενής βαρώνος Ν. Λούμπας. 
Μετά τό πέρας ιής γραφής τών εικόνων έπεχρί- 
σθη καί ό τοίχος δι' ερυθρού άμμοκονιάματος.

Νομίζω δτι ένιαύθα άρμόζει ν’  αναγραφή 
καί ή κατασκευή τού λαβάρου τού Πανεπιστη
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είς τήν πολιτικήν άνάμιξις τού άνωτάτου Ικπαι- 
δευτικού ιδρύματος Αναφαίνεται ιό  πρώτον κατά 
τό . 1843, δτε έγένετο ή Σεπτεμβριανή επανά- 
στασις, συνέπεια τής οποίας ήτον ή άνακήρυξις 
τού .Συντάγματος· τότε οί περισσότεροι τών 

’ καθηγητών εξεδήλουν τά κατά τής ξενοκρατίας 
φρονήματά των έλευθέρως καί συνέβαλλον διά 

. τής έπίβολής, τήν δποίαν Ιξήσκει ή γνώμη 
άδτών Ιπί τής μικράς είσέτι καί μόλις διαμορ- 
φουμένης πολιιικώς κοινωνίας τής πρώτευού- 
σηςί είς τήν ταχυτέραν πραγματοπαίησιν τής 

. ποΰουμένης πολιτειακής μεταβολής. "Οτε δέ 
όυνέκλήθη ή α ' εθνική Συνέλευσις πρός ψήφι- 
σιν· τού Συντάγματος, οί καθηγηταί τού ΙΙανε- 
πίστημίου δι’  άναφορδς των πρός αύτήν εζήτη- 
σαν ν’  αντιπροσωπεύεται καί τό -Πανεπιστήμιον 
είς την βουλήν δί’ ενός βουλευτόΰ, ώ ς1 εγίνετο 
τούτο είς τήν Αγγλίαν καί Γερμανίαν; Ή  άνα- 
φορά αύτη συνεζητήθη διά μακρών είς τήν 
ΈΑνοσυνέλευσιν κατά τήν συνεδρίασίν τής 22 
Φεβρουάριου 1844· ’·α'1 τέλος έγινε δεκτή ή 
αιτησις τών καθηγητών. Τήν δέ 15 Ίουλίού 
1844 τδ Πανεπιστήμιον προσεκλήθη νά έκλέξη 
τόν βουλευτήν του' και έξέλεξε τόν Α λ . :Μαυ- 
ρΌΚορδάιον. Α λλά  τήν.έκλο.γήν ταύτην ήκύρω- 
σ8ν ήΒο.ιλή υπό.τήν πρόφασιν'μέν δτι ό Μαυ- 

: ροκορδδίος δέν- ήτο καθηγητής, πράγματι δέ, 
διότι δ εκλεγείς δέν ήτον αρεστός είς τήν Κυβέρ- 
νησον. Καί ούτω μετά παρέλευσιν ένδεκα μηνών 
διετάχθη ή  έπανάληψις τής έκλογής δπό τήν 
έπήρρειαν σφοδρών πολιτικών παθών Καί υπό 
τόν Ικφοβισμόν διά τής παύσεως τριών καθη

γητών έξέλέγη δέ τήν ι6  ’Ιουνίου 1845 δ Φ ί
λιππος Ίωάννου. Ή  άντιπροσωπεία τού Πανε
πιστημίου είς τήν Βουλήν εξηκολούθησε μέχρι 
τής μεταπολιτεύσεως καί βουλευταί αυτού ¿χρη
μάτισαν άλληλοδιαδόχως μετά ιόν Φίλ. Ία>άν- 
νου οί Κ. Σχινδς, Γ . Α. Ράλλης, Α. Ραγκαβής, 
Π. Αργυρόπουλος καί Μ. Ποτλής.

Μετά δέ την Ιξωσιν τού “Οθωνος τό Πανεπι- 
στήμιον, τοΰ οποίου οί καθηγηταΐ δέν συμμετέ- 
σχον έναργώς είς τήν συνιελεσθεΐσαν έπανάστα- 
σιν, άνιεπροσωπεύθη είς τήν β '  ¿θν. Συνέλευσιν 
διά δύο πληρεξουσίων καί ούχί δι’  ένός ώς είχεν 
δρίσει τό ψήφισμα τής προσωρινής Κυβερνή- 
σεως. Ο ί δύο πληρεξούσιοι, οί εκλεγέντες τήν 
29 Νοεμβρίου 1862, ήσαν δ καθηγητής τής 
Νομικής Σχολής Ν. Σαρίπολος καί δ είς Πε- 
τρονπολιν διαμένων δμογενής καί εδεργέτης τού 
Πανεπιστημίου Δ. Μπεναρδάκης. Ή  Έ θνο- 
συνέλευσις δμως Ιθέσπισε τήν κατάργησιν του 
δικαιώματος τού Πανεπιστημίου ν’  άντιπροσω- 
πεύεται είς τήν Βουλήν. Συνάμα δέ μετωνόμασε 
τό Πανεπιστήμιον άπό Όθωνείου είς ’Εθνικόν.

Ζωηρώς συμμετέσχε τών πολιτικών αγώνων 
τό Πανεπιστήμιον καί διά τών φοιτητών, οί 
όποιοι πολλιίκις προέβησαν καί είς ταραχάς. 
Α ί φοιτητικά! ταραχαί δέν είναι τι άσύνηθες, 
ώς συμβαίνει άλλως τε είς 8λα τά πανεπιστή
μια. Α ί ταραχαί αδται κατά τά πρώτα ετη τής 
ζωής τού Πανεπιστημίου ήσαν όλίγισται καί 
άσήμαντοι, είχον δέ μόνην αφορμήν τήν δικαίαν 
ή άδικον δυσαρέσκειαν τών φοιτητών έναντίον 
καθηγητού τινός. Α λλά κατόπιν έπολΔαπλασιά-
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σθησαν αύται και πολλάκις Απέβησαν σοβαρώ- 
ταται, δταν μάλιστα είχον καί πολιτικόν χαρα
κτήρα. Τοιαύτης φύσεως είναι αί ταραχαΐ αί 
γενόμεναι κατά Μάρτιον τοϋ 1857. δτε άπε- 
δοκιμάσθη δ υπουργός τών Εξωτερικών καί 
καθηγητής Α. Ραγκαβής, αί κατά Μάϊον του 
ι 8$9> <*ί γνωσταί υπό τό δνομα Σκιαδικά, αί 
κατά Φεβρουάριον τοϋ ι 86ο, καί πολλαΐ άλλαι 
εξακολουθητικώς μέχρι σήμερον.

'Αλλά-διά τήν Ιστορίαν τοϋ Πανεπιστημίου 
πολύ σπουδαιοτέρας άπό τάς τοιαύτας ταραχάς 
σημασίας εΐναι ή σύστασις καί δράσις τής Π α
νεπιστημιακής φάλαγγος. Τά κατ’  αύτήν αφη- 
γήθη ακριβώς ό κατά τό 1862- 1863 πρύτανις 
Π. Παπαρρηγόπουλος είς τόν πρυτανικόν αδτοϋ 
λόγον, §κ τοϋ οποίου παραλαμβάνω τά χαρα- 
κτηριστικώτερα Αποσπάσματα : «"Εξ ημέρας 
Αφ’  ής άνέτειλεν ή 11 'Οκτωβρίου φοιτηταί 
όπλϊται περί τούς Ιξακοσίους ήρξαντο 6πό τήν 
την δδηγίαν τών καθηγητών αύτών νά Ικτελώσι 
φρουρήσεις Ιν ή μέρα, περιπολίας θ ’ Ιν νυκτί 
πρός διατήρησιν τής εν τή πρωτευούση. τάξεως, 
Αφ’ ής έξήρτητο ή τοΰ δλου κράτους τάξις.

Ά λ λ ’ είς τήν εξαισίαν ταύτην ταχύτητα τοϋ 
καταρτισμού τής δυνάμεως ταύτης τής Εθνοφυ
λακής δέν ήρκει μόνον ή προθυμία τών μελών 
τοΰ Πανεπιστημίου, Απητοϋντο καί δπλα, τό δέ 
τελεσφόρον δώρημα τών δπλων, δπερ δ φιλό- 
πατριςκαί φιλότιμος Δημήτριος δ Βερναρδάκης 
προσήνεγκεν Ιν καιροΐς εύθέτοις δπως χρησι- 
μεύσωσιν Ιν δέοντί τή πατρίδι, Ιπλήρωσεν Αμέ
σως τήν ανάγκην ταύτην . .  . Ε ί καί πολλοί τών 
καθηγητών διά τήν ήλικίαν καί τάς έξεις καί 
τήν υγείαν ήκιστα ήσαν Επιτήδειοι πρός τό 
έργον τοϋτο τοΰ φρουρού τής δημοσίας τάξεως, 
Ιργον τόσφ βαρύτερο» δσφ -μικρότερος δ Αριθ
μός τών Ιπιχειρούντων αύτό, προθύμως δμως 
απεδύθησαν καί Ινεκαρτέρησαν εις Αγώνα, περι- 
πολοϋντες κατά τάς χειμερινάς έκείνας νύκτας, 
άγρυπνοϋντες, ταλαιπωρούμενοι καί κινδύνους 
υφιστάμενοι. . .  Ό ,τ ι δέ είπον περί τών καθη
γητών Ισχύει καί διά τούς φίλους δμιλητάς, 
οΐτινες ώς νεώτεροι είς πλείστους έξετίθεντο 
αγώνας, καί δμως τά τών μαθημάτων Ακροα
τήρια ποτέ δέν εμειναν κενά. ‘ Η εδγενής αϋτη 
προθυμία Ισχε τό Αποτέλεσμα δτι εν διαστή-
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ματι δλίγων μηνών ή φάλάγξ κατήρτίσθη είς 
δλά τά γυμνάσια καί μέχρι; αυτών τών τόϋ 
τάγματος γυμνασίων, περάνασα καί α ύ τά ... 
Ή  φάλαγξ μετά τόν καταρτισμόν της Ιμερίσθη 
εΐς λόχους' πέντε, ών έκαστος περιελάμβανεν 
άπό 120 εως Ι$0 άνδρας. Ακολούθως ίγένετο 
ή Εκλογή τών βαθμοφόρων δι’  Ιδιαιτέρας τών 
ανδρών Ικάστου λόχου ψηφοφορίας», Διά τόν 
ίματισμόν καί εφοπλισμόν τής φάλαγγος εδα- 
πανήθησαν δρ. g i . i 6g .l6 , Ικ τών δποίων τάς 
μέν δράχ. 61,123.65 κατέβαλε τό Πανέπιστή- 
μιον, τάς δέ λοιπάς διάφοροι δωρηταί. ’Επι
λέγει δε δ Παπαρρηγόπουλος: «Οδτω τελειο- 
ποιηθέντων τών πραγμάτων, ή φάλαγξ προ
θύμως μετέσχε πάσης ΰπηρεσίας: Ιφρούρησέν, 
ώς Ιρρέθη, περιπολοϋσα εν νυκτί τήν πόλιν, 
εφύλαξε δημόσια καταστήματα καί επί πολλάς 
ημέρας άπετέλεσέ μέρος τής φρουράς τής Ε θ ν ι
κής Σύνελεύσεως».

Ή  Πανεπιστημιακή φάλαγξ έδρασε κυρίως 
κατά τό πρώτον τής συστάσεώς της έτος, δτε 
οί άποτελοϋντες αύτήν ήριθμοΰντο είς 6οο καί 
διηροΰντο είς πέντε λόχους, καί κατά το δεύτε

ρον δτε οί άνδρες της ανήλθόν είς 840· καί 
άπειέλεσαν 6 λόχους μετά λοχαγού, ύπολοχαγοϋ 
καί δύο άνθυπολοχάγών. Κατά τά μετέπειτα 
Ιτη ή φάλαγξ,. καίτ'οι ύφισταμενη ούδέν ζωής 
αημεΐσν δεικνύει Κατά Νοέμβριον δμως τοΰ 
I¿73 οί φοιτηταί ¿ζήτησαν ιή ν Αναδιοργάνώ-· 
σιν αύτής. Τό κίνημα τοϋτο τών φοιτητών μετά 
διαφόρους φάσεις Ιξετράπη είς δχλαγωγικόν, 
Ιπήλθον επανειλημμένοι συγκρούσεις πρός.τά 
Αστυνομικά δργανα καί τόν στρατόν, δστις κατά 
διαταγήν τής Κυβερνήσεω'ς Ιπετέθη κατά τών 
φοιτητών, ών πολλοί συνελήφθησαν καί έφυλα- 
κίσθησαν, καί κατά μίαν τών συρράξεων οί 
Αστυνομικοί κλητήρες είσήλθον καί είς αύτό τό 
Πανεπιστήμιον, ΐνα συλλάβουν τούς εκεί κρυ- 
φθέντας. 'Εκ τών γεγονότων τούτων έπήλθεν 
Ιρις μεταξύ Κυβερνήσεως καί Πανεπιστημίου, 
καί αί ταραχαί ίξηκολούθουν μέχρις ού ή κατά 
Φεβρουάριον τοϋ 1874 πτώσίς τής Κυβερνή
σεως έπέφερε τό τέλος αύτών. Ο ί φοιτηταί έξη» 
κολούθουν νά ζητούν τήν Αναδιοργάνωσιν.τής 
φάλαγγος, Αθορύβως δμως ήδη, καί το Ύ πουβ- 
γεΐον τής Παιδείας, διέταξε ν’  Αναγραφή- είς τό
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πρόγραμμα τοΰ Πανεπιστημίου τό μάθημα τής 
δπλασκίας καί νά συνταχθή νέος δργανισμός 
τής φάλαγγος, δστις Εκυρώθη κατά Νοέμβριον 
τοΰ ι 8?5· Ά λλά  μετά τρία έτη, ψηφισθέντος 
τοΰ νόμου περί γενικής στρατολογίας, κατηρ- 
γήθη ή Πανεπιστημιακή φάλαγξ.

Φ ιλολογικοί κα ι ΜΧλοι διαγωνισμοί

Κυρία του Πανεπιστημίου Αποστολή ήτον 
δ καταρτισμός τών εΐς αύτό φοιτώντων είς επι
στήμονας τελείους. Εντεύθεν δε προέκυψεν—  
ώς φυσικόν Αποτέλεσμα —  καί ή καλλιέργεια καί, 
πρόοδος τών καθόλου γραμμάτων καί επιστη
μών, διότι οί διδάσκοντες έφιλοτιμοΰντο καί 
δΓ ιδιαιτέρας αύτών Εργασίας πλήν τής διδα
κτικής νά συντελέσουν οσον τό δυνατόν περισ
σότερον είς τήν Ιγκατάστασιν. τών επιστημών. 
Ά λ λ ’ Εκτός τής Αποστολής του τούτης τό ΓΙανε- 
πιστήμιον Ιξετέλεσε καί Αλλην, ή δποία έπρεπε 
νά είναι έργον τής Ακαδημίας, δν Ιλειτούργει 
άύτη. 'Η  Ανάγκη δμως νά δοθή ώθησις είς τήν 
πνευματικήν του έθνους πρόοδον καί νά Εξαφθή

τό Ενδιαφέρον καί τοΰ μή πανεπιστημιακού 
κόσμου υπέρ τών γραμμάτων κυρίως Ιπέβαλλεν 
είς τό Πανεπιστήμιον ν’  αναδεχθή καί τήν 
Ασύμφωνον ίσως πρός τόν κυρίως σκοπόν του 
Αποστολήν, ήτις ήτον ή δργάνωσις καί προκή- 
ρυξις διαφόρων φιλολογικών καί Επιστημονικών 
διαγωνισμών, τούς όποιους ΐδρυον δμονενείς, 
όνειρευόμενοι καί ποθοΰντες τήν έκλαμπρον Εκ- 
δήλωσιν τής νεωτέρας Ελλάδος εις πάντας τούς 
σταθμούς τής διανοήσεως.

Κατά τούς διαγωνισμούς τούτους, τούς ποιη
τικούς, ή δραματικούς ή Ιπιστημονικώς φιλολο
γικούς ή θεολογικούς ή νομικούς ή Ιατρικούς 
εβραβεύθησαν Επιστημονικά! μέν τινες πραγμα- 
ιεΐαι αξιαι, λόγου, πληθώρα δέ λυρικών συλλο
γών καί δραματικών έργων, Εκ τών δποίων 
ούδέν ώφελήθη ή νεωτέρα λογοτεχνία καί καθ
όλου ή δημιουργική φιλολογία, "Ισως θά ήτο 
βαρύ νά εΐπη τις άπεριφράστως οτι οί φιλολογι
κοί αυτοί διαγωνισμοί έβλαψαν μάλλον ή ωφέ
λησαν τήν’’φιλολογίαν τής νεωτέρας Ελλάδος, 
Αποβλέπων είς τήν Ιπιβράβευσιν έργων μηδε- 
μίαν Ιχόντων Αξίαν καί είς τήν Ιμφάνισιν Απει
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ραρίθμων στιχοπλόκων, Αξιούντων τόν τίτλον 
τοΰ δαφνοστεφούς ποιητοΰ· άλλά δυστυχώς τά 
πράγματα καί έκ τών υστέρων δμολογοΰν δτι 
συνέβη τό πρώτον. Τό Πανεπιστήμιον δμως 
ούδέν είς τούτο πταίει, διότι ήτον Απλώς Εκτελε
στής Εντολής, ή δπο.ία δέν ήδύνατο νά δοθή είς 
Αλλον, καί διότι ήλπιζε μετά τών ιδρυτών τών · 
διαγωνισμών, δτι ό τρόπος ούτος τής ενισχύ- 
σεως τοΰ ποιητικού ή δραματικού αίσΟήματος 
θά είχε καρποφόρα αποτελέσματα.

0 1 ϋ ρ ν ιά ν ι ις  το ν  ϋα νο π ισ τη μ ίο ν

Ο ί καθ’ δλην τήν έβδομηκονταπενταετίαν 
χρηματίσαντες πρύτανεις τού Πανεπιστημίου, 
εκλεγόμενοι καθ’  έκαστον Ακαδημαϊκόν έτος 
εΐναι οί έξης: Κωνστ. Σχινάς (1837 - 1838) Γ. 
Α. Ράλλης (1838 - 1841 Εκλεγείς τρις κατά συνέ
χειαν) Νικολ. Κωστής, Μισ. ’Αποστολίδης, Κ. 
Άσώπιος, Νεόφ. Βόμβας, Θεόδ. Μανούσης, 
Άλεξ. Βενιζελος, Ίωάν. Α. Σοϋτσος, Φίλ; Ίωάν- 
νου, Γ. Α. Μαυροκορδάτος, Μισ. Αποστολίδης, 
Σπυρ. ΐϊήλληκας, Περ. Άργυρόπονλος, Νικόλ.

Κωστής, Κωνστ. Κοντογόνης, Ίωάν. ’Ολύμπιος, 
Κωνστ. Άσώπιος, Φίλ. Ίωάννου, Δημ. Σ. 
Στρούμπος, Βασ. Τ. Οίκονομίδης, Ά λεξ. Πάλ- 
λης, Κωνστ. Άσώπιος, Π. Παπαρρηγόπουλος, 
Κωνστ. Φρεαρίτης, Ήρακλ. Μητσόπουλος, Μιλ. 
Βενιζέλος, Ά λ . Α. Ραγκαβής, Θεόδ. Όρφανίδης, 
Γεώργ. Α . Ράλλης,. Παύλος Καλλιγάς, Κωνστ. 
Βουσάκης, Εύθύμ. Καστόρχης, Κ. Παπαρρηγό
πουλος, Γ . Α . Μακκάς, Παν. Ρομπότης, Έμμαν. 
Κόκκινος, I. Γ . Παπαδάκης, Α. Άναγνωστάκης, 
Ν. Μ. Δαμαλάς, 0 . Άρεταΐος, Β. Λάκων, Ν. 
Δαμασκηνός, Π. Γ. Κυριάκός, Μ. Βενιζέλος, Κ. 
Ν. Κωστής, Κ. Π. Δηλιγιάννής, Γ . Καραμήτσας,
0 . Άφεντούλης, Π. Παπαρρηγόπουλος, Μ. Χα
τζή μιχάλης, Γ . Μιστρ.ιώ.της, Π. Ίωάννου, I. 
Πανταζίδης, Π. Παυλίδης, I. Χατζηδάκης, Α. 
Διομήδης Κυριάκός, Á. Χρηστομάνος, Σ. Μαγ- 
γίνας, Τ. Άργυρόπουλος, Α . Κρασσάς, Κ. Μη
τσόπουλος,. Σ. Σακελλαρόπουλος,. Ν. Καζάζης,
1. Εύταξίας, Σ. Λάμπρος, Γ . Χατζιδάκης, Ν. 
Πολίτης, Μ. Κατσαράς, Κυπάρισσος Στέφανος 
Ν. Αποστολίδης, Έ μμ. Ζολώτας, Σπυρ. Λάμ
προς ( ΐ9*1 - Ϊ912)·



Ό  χωρισμός τον ΠανβιζιστήμΙου —  "Η  περιουσία 
τον —  01 δω&ηταί Ma¿ evegyívat.

Μέχρι του 19H  τό Εθνικόν Πανεπιστήμιου 
περιελάμβανεν 8λας τάς σχολάς καί ó Οργανι
σμός αϊτού δεν είχε μεταβληθή ούσιωδώς. Ά λ λ ’ 
δταν . τό κληροδότημα Δόμπολη πρός ιδρυσιν 
Πανεπιστημίου περιηλθεν ε!ς χεΐρας τής Κυβερ- 
νήσεώς, παρέστη άνάγκη και Ó δργανισμός νά 
μεταβληθή και ή σύστασις τού ανώτατου εκπαι
δευτικού ίδρυματος νά λάβη άλλην μορφήν. 
Ρητός δρος τής διαθήκης τού άειμνήστου Δόμ
πολη άπήτει την ϊδρυσιν Πανεπιστημίου έΐς τήν 
έλληνικήν πρωτεύουσαν τό δέ Πανεπιστήμιον 
τούτο νά περιλαμβάνη Φιλοσοφικήν και Θεολο- 
γικήν Σχολήν και νά όνομασθή Καποδιοτρια- 
κόν. Ή  Κυβέρνησις, θελουσα άφ’ ενός μέν νά 
πληρωθή ό δρος ούτος τής διαθήκης, άφ’ ετέ
ρου δέ ν' άντικρύση τό οικονομικόν πρόβλημα, 
τό όποιον θά προέκυπτεν εκ τής ϊπάρξεως δύο 
Πανεπιστημίων, ήναγκάσθη άντί τής ίδρύσεως 
νέου τοιούτου, νά χωρίση τό ϊπάρχον εις δύο. 
Καί οϊτω  αί μέν σχολαΐ τής Ιατρικής και τής 
Φυσικομαθηματικής άπετέλεσαν τό Εθνικόν 
Πανεπιστήμιον, αί δέ τής Νομικής, Φιλοσοφι
κής και θεολογικής τό Καποδιστριακόν. Άμφ ό- 
τερα δμως ταύτα έχουν ένα Πρύτανιν, εκλεγό- 
μενον υπό τών καθηγητών δλων των Σχολών, 
κα’ι.μ ία ν  Σύγκλητον. 'Ο  δέ χωρισμός σδτος 
εγινεν άφορμή νά πραγματοποιηθή τέλος και 
ή τόσον από πολλού Ιπιζητουμένη μεταρρύθμι- 
σις ΙπΙ το βέλτιον τού πανεπιστημιακού όργα- 
νΐσμόύ.

··■■ 'Αμφότερα τά Πανεπιστήμια έχουν ίδίαν 
περιουσίαν. Κάΐ τού μεν Εθνικού, είς τό όποϊον 

■ϊπάγοντώί καί δλα τά παραρτήματα (ήτοι Χη
μείου, ΑΙγινήτειον- Νοσοκομείον, Άρεταίειον, 
Άστύκλινική, κ.τ,λ.) ανέρχεται είς δραχμάς 
: 12,45 2.95 7ι εκ τών οποίων τάς 798,242 δραχ. 
άντιπροσωπεύει ή· οικοδομή τού Πανεπιστημίου, 
■ίας .2*220,946 δραχ. τά διάφορα άκίνητα καί 

-παραρτήματα αϊτού, τάς 2,226,384 αί νομισμα
τικού καί επιστημονικαί συλλογαί, τά τιμαλφή 

•αντικείμενα, τά βιβλία, μουσεία κ.λ.π., τό δέ 
ίύπολοιπόν ποσόν τά είς χρεώγραφα. καί εντό
κους καΐαθέσεις κληροδοτήματα.

Τού δέ ΚαποδιστριακΟύ εις δραχ..7,οοο,οοο 
• καί πλέον μέ έτήσιον είσόδημα δρ. ,309,769,92 
-περίπου.- . · : · ' ·
: 'Η  κολοσοαία αϊτη περιουσία άπετελέσθ,'η 

:άπό τάς -συνεχείς δωρεάς τών Ε λλή νω ν άπό 
·ΐάς· μυριάδας τών δραχμήν τών πλουσίων καί 
άπό’ τον-οβολόν τού πτωχού.·.Άναδιφών.κάνεις 
τόν κατάλογον των άπειραρίθμων ευεργετών καί

δωρητών τού Πανεπιστημίου δεν δύναται^νά 
μή καταληφθη δπό συναισθήματος βαθύτατης 
συγκινήσεως, βλέπων τήν ποικίλην προέλευσιν. 
τών δωρεών τούτων. Παρά τάς μεγαλοπρεπείς 
αίφνης δωρεάς τού βασιλέως "Οθωνος, τού 
'Αντ. Παπαδάκη (890,000 δραχ.) τού Πλατυγέ- 
νους (215,000 δρ.) τού Ά ναν. Βατοπεδινοΰ, 
τού Π. Παυλοπούλου, τού Μπεναρδάκη, τής 
οίκογενείας Ίωνιδών καί πλείστων άλλων, κλη- 
ροδοιησάντων^ μυριάδας δραχμών ή μεγίστης 
αξίας όυλλογάς επιστημονικά;, καί παρά τό μέγα 
κληροδότημα τού Δόμπολη συναντά τό Ικ 200 
δραχμών κληροδότημα τής Υδραίας υπηρέτριας 
Κιάρας 'Αντ. Γκιώτου/τήν;έξ 20 δραχ. δωρεάν 
τού άκονιστοϋ μαχαιριών “Οκα, τήν έκ μιας 
σπάθης καί ενός τουφεκίου δωρεάν τού γέροντος 
Κρητικού Βαρνάβα, περί τού όποίού ό κατά τά 
1848 πρύτάνις I. Σούτσος έγράφεν είς τήν λο
γοδοσίαν του :|«Ό * γηραιός^ όυτος άγωνιστής 
πάρουσιασθέίς είς τόν πρυταχεύοντα έν πλήρει 
πανοπλίφ είς τό γραφεϊον τής πρυτανείας άνε- 
φερε μετά πολλής συγκινήσεως, δτι έρχεται νά 
καταθέση τόν πατριωτικόν αϊτού έρανον, χαί- 
ρων διότι ή Ιλληνική νεολαία δεν αναγκάζεται 
νά προσέρχεται είς ξένα παιδευτήρια, αλλά λαμ
βάνει παρ'ήμΐν άληθώς έλληνικήν έκπαίδευσιν»- 
καί δ πατριωτικός έρανος τού άγωνιστοΐ Βαρ
νάβα ήτο τό τιμημένον σπαθί του καί τό.ντου
φέκι του.

Οί δωρηταί οΰιοι, τών όποιων αί τάζεις 
ουδέποτε ήλαττώθησαν, κατενόουν βαθύτατα 
τήν Αποστολήν. τού Πανεπιστημίου. Συκη.σθά- 
νοντο δτι. τούτο δέν ήτο μόνον ιό. ίδρυμα, είς 
τό οποίον θά έμορφώνετο τό νεώτεραν ελληνι
κόν πνεύμα, άλλ’ ότι ήτο καί ό συνεκτικός, κρί
κος δστις θά συνενώνη πάντοτε τήν ελληνικήν 
φυλήν. Καί άνεξαρΐήτως τού γεγονότος δτι είς 
τό Πανεπιστήμιον έδίδα|αν καί άνεδείχθησαν 

,καθηγηταί άληθώς σοφοί καί δτ.ι. έξ αϊτού 
προήλθον επιστήμονες τιμήσαντες τήν επιστή
μην καί τό Ελληνικόν όνομα, ή. άποστολή 
αϊτού ή εθνική, τό καθιστά άξιον τής ευγνω
μοσύνης τών Πανελλήνιον καί διατηρεί πάντοτε 
άγρυπνον τήν ιδέαν της ένισχύσεως τής οικονο
μική ςτο υ  έπαρκείας.. Καί δέν θά λείψουν ποτέ 
οί τοιούτοι δωρηταί, έφ° δσον τό Πανεπιστή
μιου μορφώνον τούς από- πάσης έλληνίκήςγω- 
νίας Λροσερχομένους είς αυτό διάινά τούς κατα- 
στήση άποστόλους της 'Βλληνικής ίδέάς, 'θεω
ρείται τό προπύργιου καί τό- σέμνωμα τού έλλη- 
νικού πολιτισμού. . ’Απέναντι. δέκτης τοιαύτης 
αποστολής· του πάράβλέπονταί καί .αί .τυχόν" ελλεί
ψεις' του. '

Η Λ .  Π .  Β Ο Υ Τ Ι Ε Ρ Ι Δ Η Σ
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ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΣΤΩΝ

Συγχρόνως θ ά  γείνουν έν Ά θ ή να ις αίέορτα'ι διά τήν 
75βτκβ16α τής ίδ ρύσεως ιοΟ Πανεπιστημίου καί τό 

Συνέδριον τών 'Ανατολιστών, τήν 2$ τρέχοντος Μ αρ
τίου. Δημοσιεύομεν απόσπασμα άπό τό εργον του 
πρφην Καθηγητοΰ του Πανεπιστημίου κ. Π . Καρο- 
λίόου «Σκανδιναυ'ίκαί ’Αναμνήσεις» (Ά θή να ι 1890) 
όπου περιγράφει καί τό Η ' διεθνές συνέδριον τών 
Άσιανολόγων εις τήν Σουηδίαν, αντιπρόσωπος τότε 
τής Ε λλάδος.

«Είσερχόμεθα είς τήν μεγάλην αίθουσαν, ένθα ήσαν 
ήδη συνηνμένοι έν πνευματική άδελφότητι ο ί διαπρε
πέστεροι Ευρωπαίοι σοφοί, βαθεΐς μ,ύσται τής περί 
τήν ’Ασιατικήν φιλολογίαν καί ιστορίαν σοφίας, οί 
περιφανέστατοι τών καθηγητών τών ευρωπαϊκών 
πανεπιστημίων μετά ’Ασιανών καί ’Αφρικανών καί 
πανταχόθεν άλλοθεντοΰ κόσμου σύνδραμόντων σοφών. 
Ένταδθα ο ί διαπρεπέστατοι Χριστιανοί θεολόγοι καί 
ιερείς προσηγόρευον αδελφικώς τόν Βραχμάνον θεο
λόγον, τόν Ιερέα τοϋ Βράχμα, καί τόν αρχιερέα τής 
λατρείας τοΟ θείου πυρός, τόν λειτουργόν του Ήρο- 
μάσδου, πρός δέ διαπρεπείς Μουσουλμάνους αντιπρο
σώπους τής Μωαμεθανικής σοφίας καί θεολογίας. Έ κ 
πάντων τώ ν επιστημονικών καί φιλανθρωπικών συνε
δρίων τών τοσοΰτον συχνώς συνερχόμενων κατά τόν 
αίώνα τούτον κατά διαφόρους τόπους καί χρόνους 
ούδεν ύπό υψηλήν άνθρωπίνην εποψιν ενέχει έν έαυτφ 
τοσόΟτον θεωρητικόν καί πρακτικόν ιδεώδες δοον τό

τών Άσιανολόγω ν συνέδριον. Ή  έπιστήμη ύπό τήν 
είδικωτέραν τού ονόματος έννοιαν είναι τι κοινόν 
δι’ άπαν τό ανθρώπινον γένος κα ί έν τή θεωρίφ καί εν 
τή κράξει καί δέν ένέχει αντιθέσεις ιστορικός, αίτινες 
είναι αποτέλεσμά Ιδιοφυίας τού έθνικοΰ καί θρησκευ
τικού μ ίου τοδ χωρίζοντος τήν Ανθρωπότητα κατά 
έθνη καί θρησκευτικός διαιρέσεις τό πλεϊστον Αδιαλ
λάκτους. ΤοΟ τοιούτου Ιδιαιτέρου έθνικοΰ καί θρη
σκευτικό® βίου Ικδήλωοις διαρκής καί στοιχείου διάρ
κειας καί Ινότητος έν χρόνφ είναι ή φιλολογία έκάστου 
έθνους καί θρησκείας. ΈντεΟθεν,δέ ή  έπιστήμη, περί 
fjv διατρίβουοιν οί Άσιανολόγοι, έχουσα άντικείμενον 
αύτήν τήν φιλολογίαν τών διαφόρων λαών, έπιστήμη 
ίιπάγουσα τόν έν διαφόροις ίστορικαΐς άντιθ.έσεσι δη- 
μιουργηθέντα καί άναπτυχθέντα θρησκευτικόν βίον 
υπό τό κράτος άνωτέρας πνευματικής ένότηιος καί 
ένεργείας είναι έπιστήμη υψηλότεροι· εχουοα καίπνευ- 
ματικώτερον καί γενικώτερον χαρακτήρα ή αί είδικαί 
Ιπιστήμαι αί μηδέν έχουσαι κοινόν πρός τάς ιστορικός 
άντιθέσεις. Τ ό  συνέδριον τών Άσιανολόγων, έν φ 
Χριστιανοί θεολόγοι μετάΡαββίνων, Βραχμάνων, Βου- 
δαίστών καί Μουσουλμάνων θεολόγων έρευνώοι «αί 
συξητοΰσιν ύπό τό πνεύμα θψηλοτέρου καί καθολικω- 
τέρου Ιπιστημονικοΰ ένδιαφέροντος τήν ιστορίαν, τήν 
φιλολογίαν, τήν θρησκείαν καί τόν θρησκευτικόν βίον 
τών λαών ιούτων τίθησι λεληθότως τά θεμέλια καί 
οίκοδομεϊ θεωρητικώς καί πρακτικώς τόν ναόν τής 
παγκοσμίου καί καθολικής θρησκείας, ήτις είναι αύτή 
ή  καθολική έπιστήμη καί σοφία υπό τήν ύψηλο-

Η Μ Β ΓΛ Λ Η  Α ΙΟ Ο Υ ΓΑ  TO N  Ε Ο ΡΤΟ Ν  ΤΟ Υ  Π Α Ν Ε Π ίε τΗ Μ ΙΟ Υ
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τέραν καί πνβυματιχωτέραν έννοιαν τού ονόματος.

Met« τό τέλος ιώ ν  έπιστημονικών άνακοινώσεων 
δ ’Ινδός Βραχμάν Δροιίβας, άφοϋ πρώτον ώτήγγειλεν 
άχγλιστί εύχαριοτήριον προς ιό ν  Βασιλέα προσφώνη- 
σιν, έζήτησεν άδειαν παρά τής Α. Μ. 'ν α  ψάλ^ ώδήν 
Σοΐνσκριτιστί ύπ’  αύτοΰ συντεταγμέιην και έμμελώς 
«τονισμενην. Έπιτρέψαντος δέ του βασιλέος ό Βραχ- 
μάν έν τή έπισήμψ αδτοϋ βραχμα νική στολή άνελθών 
ιό  βήμα Ιψαλε μίλφδικώτατα τήν εξής ώδήν :

Ή  της σοφίας θεά, ή λευκή κ ’  εδκλεής Βαχαράτη, 
είδε ιό  σκότος βαθύ τής νυκιός ιή ν ‘Ινδίαν καλύβαν. 

Έ πικαθίσασα τότε τοΰ λάμπονιος κύκνου της φεύγει 
καί διελθοΰοα τον κόσμον τό φως πανταχοϋ ζητεί

[ναΰφΉ·

Τά δυτικά τής ‘Ασίας ο ί Σάκαι ’λυμαίνοντο τότε 
καί Τουρουσχαίων1 καί άλλων Ιπάλληλα στίφη βαρ-

fiugcov.
,

καί ζοφερώτατον σκότος, ιό  χρώμα ιώ ν δένδρων
ΓΓαμάλας,

εις άπεράντους εκτάσεις τής χώρας δεινόν έξηπλοΰτο.

I Oúcto (Turscha) καλείται λαός τις  έν τα ις ΊεφογλυφικαΧς
έ^ινοαφαΐς της ΑΙγόΛτου όμοϋ u n ‘ άλ?-α>γ λαών Μιχ(μ*σιανών 
ίκιδρομϋς ποιοόμβνος ιίς  Αίγυπτον. ΘιωροΟαΙ τινες -4 όνομα 
ονγγινές ορός τ ο  Τνρρηνός ή Τυρσηνός Α ς έκαλοϋνιο ο ΐ Πε· 
λαβγοί έν Μ ι»«?  Ά ιτΙρ  καί έν ’ Ιταλία.

Καί τής Αίγυπτου ή γή έκαλύφθ’ ύπό σκότους ομοίως 
καί ή Ε λλά ς  έσκοτίσθη πεσοΟσα κ ’ ή. Ρώμη επίσης 
ώς φθινοπώρου σελήνη εν μέση) νεφών όμβροφόρων 
πρό τοΰ προσώπου αύυης.μέ άκάθεκτον τάχος δρ-

[μώντων.

Τέλος Ιδοΰσ’ δτι μάτην έπόθει. αυτή τήν είρήνην, 
κ’ εΰδαιμονίαν τής γης, καίτοι πάντα κατέβαλ’ άγώνα, 
λιποθυμυΰσα δεινώς ή θεά ούρανόθεν. έκπίπιει 
κατά ιή ν  χώραν έκέίνήν ’πού βόρεια Ιθνη οίκοΰσιν.

’ Ελευθερίαν ενταύθα καί πλούτον κα ί δύναμιν. εΰρε, 
πάσας δ’ έπίσης τάς τέχνας αύτης. Ή  δέ νύξ διελύθη, 
καί ή αύγή μειδιώσα άνέτειλε πάλιν ώς πρώτα, 
καί ή θεά Βαχαράτη τούς φίλους της πάλιν άνεδρεγ,

Ε νιαυτοί δ ’ δταν τρεις πληρωθώαι τούς μύστας
[συνάγει1

εις τινα έκ τών ναών της καί ούτως άεί εις θυσίας 
ασχολούμενη κατέστη ή νδν Σάρασβάτη * τοΰ κόσμου. .

Ό  δ'εΰκλεής άναξ "Οσκαρ, άρχός, ποιητής τε σοφός τε, 
ον Σαρασβάττ| φιλεΐ, καί Λακσμή ή θέότης του όλβου, 
ας βαοιλεύη ενδόξως έπί εκατόν δλα έτη.
Κ ’ εΐδε τό φως τό φωτίζον ημάς νυν έξ ύψους αίθέρος, 
εκΣαρασβάτης ελθόν, διαρκή δσονΦοΐβος καίΦ οίβη, 
ώκεανοί καί τά ορη, κ ’ ή .χώρα αυτή κ ’ ή .Ινδία.

  ---------------------------  . Π. Κ Α Ρ Ο Λ ΙΔ Η Σ

1 Κατσ. τρ ιιτ ία ν  ονγχροτοίιμένοι Άβιανολόγαιν αννοδοι.
8 Γυνή δηλ. το ν  Βράχμα, Κτα Το0 λόγου (βδγλωττίας).

I Σ  Τ  O X» I Ε Σ

ξω στόν Διόνυσο, στά λευκά μάρμαρα έσκορ- 
πίσθησαν οί άνθρωποι —  πού Αποτελούσαν 

τήν σημαίαν τοΰ ελληνικού πνεύματος —  κομί
ζοντας άνάμεσά τους τά δυο άνθη τής Γαλλίας. 
Τό 2να άνθος μέ τήν ευωδία μιας θαυμαστής 
ώριμότητος,—  0 Ρισπέν. Τό αλλο, κάλυκας δί
πλα στόνγέρο-σοφό, μέτάχρώματα καί τήν φρε
σκάδα μιας άφρόντιστης ζω ής.--ή  γυναίκα τοΰ 
άκαδημα'ίκοΰ. Ό  λαιμός της, σάν. εύωδιασμένος 
καρπός, —  ό στίχοςτοΰ πεθαμένου ποιήτοΰΣα- 
μαιν γΓ αίιτήν λές κι’  ¿γράφηκε. · ;

Προχωρήσαμε. Τά μάρμαρά έλαμπαν στο 
χτύπημα τού ήλιου Ιπάνώ τΟυς, κι9 άφιναν 
θαμπό φώς σεμνής μετριοφροσύνης. Δεξιά ¿φού
σκωνε λοφίσκος πευκοσπαρμένος, μέ λουλουδά
κια γαλάζια στην σκιά, σάν χνοΰδι πού έβλά- 
στησε άπό τήν άντανάκλασιτού ουρανού. Λου
λούδια, λουλούδια, ίδιες όπτασίες. πού τις 
επρόφθασε ή ήμέρα. Λουλούδια άέρινα, όμοια 
μέ παίγνιδίσματα φωτεινού χρώματος, μέ τά 
πέταλα όλάνοιχτα κΓ άργοκινούμενα, ύγρά ακόμα 
άπό τις μυστικές συγκινήσεις τής νύχτας.

Κόρη καλλιτεχνική, μέ στέμμα άπό άκτϊνες, 
καί φωνήν ζεστήν άπό τό πάθος, είπε τότε ποιή
ματα τοΰ διδασκάλου. Κ ι! αυτός άκουγε τήν 
κόρην προσεκτικά, με άγαλλίασιν δτι είρέθηκε 
στήν μακρυνήν Ελλάδα μιά ψυχούλα τόσον εύ
μορφη. νά άγαπάη τις'φαντασίες του. Άκουμ- 
βώντας στό νέο χέρι τής γυναίκας του, κάτι τής 
είπε χαμογελώντας παράξενα, ποιός ξεύρει τί,—  
ζοΰν τόσα εύμορφα κάτω άπό τήν στάχτη τών 
ψυχών!

Τά άσπρα μάρμαρα, τά σκορπιστά κομμάτια 
μιάς γιγάντιας καρδιάς, μας προσκάλοΰσαν άπό 
τήν θέσι τους μέ άσπιλα χαιρετίσματα.

Εμπρός ετρεχε τό ζευγάρι Ρισπέν καί στό 
βαθυγάλαζο μετάξι τοΰ πολύπτυχου ¿πανωφο
ριού της δ ήλιος εστάζε σπίθες πολύχρωμες. Τό 
μάτι της άκτινοβολοΰσε καθαρά, άθώες Ικφρά- 
σεις περνούσαν άπό τό μέτωπό της, το παιδικό 
¿κείνο μέτωπο.

Χαίρετε μάρμαρα, άσπρα σάν νύφες, αιώνια 
άσπρα, πού οί άνθρωποι άνάμεσά σας φαίνον
ται μεγάλοι λεκέδες. Διόνυσε, άλήθεια, μιά γα
λήνη, πού μοιάζει μέ λήθαργο, άπλώνεται τρι
γύρω σου σε μεγάλην άκτίνα. Χάνεσαι, χάνεσαι· 
βιαστικά φεύγομεν άπό κοντά σου, δμως ά?>η- 
θινά συ μάς φεύγεις, —  Διό»·υσε μέ τήν μεγά
λην εσωτερικήν ζωήν ενός θρύλου πού δει· θά 
πεθάνη.

Στήν Κηφισιά. Στό πάρκο εδώ κΓ Ικεϊ καλα
μένιες πολτρόνες πράσινες, ελαφρές, σάν δ«ν- 
τέλλένιες. Τό μεγάλο ξενοδοχείον^ βουίζει άπό 
τήν προετοιμασίαν. Φρούτα, άνθή, κρασιά πού 
φέγγουν στά: ποτήρια τής Ιορτης. Ετοιμασίες, 
χαρά, φυσιογνωμίες συμπαθητικές, έξωράίσμε- 
νες άπό τήν σκέψιν. Γυναίκες κουρασμένες, άλλες 
άπό τά χρόνια, άλλες άπό τήν άνησυχίαν τοΰ 
νοΐ, σωπαίνουν στήν σκιά τών δένδρων, ’Am) 
μακρυά ενα ριπίδι χρωματιστό μάς μηνφ δτι 
έρχονται καλεσμένοι. ‘Αργά άνεβαίνει τά μαρ- 

.μαρένια σκαλιά ή μικρή ’ συνοδεία και γιά λίγες 
στιγμές ό κήπος έρημος Βήματα δεν: άκού- 
γονται, "

Περιβόλι έρημο, χωρίς ανθρώπους, * πού τό 
κατοικούν πο υλιά καί πεταλοΰδες άργοπετού μενες 
μέ έκστασι. Καί ό μεγάλος μάγος, ό ήλιος άπό 

■πάνω κατεβαίνειόλόχρυσος, δείχνοντας βαθύτερη 
τή σκιά. Κ Γ  άκούγονται χτύποι πού'μοιάζουν 
σάν καρδιάς ξεχειλισμένης άπό πόνο γιά τό έλά- 

-χιστο πετούμενο. Κ αί φτεροκοπήματα πανχοΰ 
καί πουθενά —  αύτό είνε περιβόλι, έτσι τό θέλω, 
νά τό κατοικούν όπτασίες μοναχά, · ψυχές πού 
¿πέρασαν, εϊτε πού θάρθουν μιαν ή|ΐέρα.

Στό τραπέζι τό κεντημένο μέ άνεμώνες κάί 
άλλα βουνήσια λουλουδάκια, ήταν ¿κείνη ή δμορ- 
φώτερη στιγμή: πού ό Ρισπέν μέ τά άσπρα 
μαλλιά Ισηκώθη κΓ άκούμπησε τις δυό πυγ
μές, συλλογισμένος, στό άσπρο τραπεξομάνδηλο. 
’Έμοιασε τότε ανδριάντα μελαχροίνόν, άκίνητον 
στό πυκνό ρυτίδωμα τοΰ συλλογισμού. "Ολοι 
¿στύλωσαν τά μάτια προς αύτόν, καί στή βά- 
θειά ήσυχία ένα πουλάκι άκούσθηκε νά κτυπφ 
ιό τζάμι μέ . τό ύποκόκκινο ράμφος, άφίνσντας 
χαρούμενον κελαϊδισμόν. ‘Ο γέρω - σοφός ¿ξέ
σπασε— δπως βροχή, πού τήν Ιμάζευσαν ήμέ- 
ρες πολλά σύγνεφα. Τά μάτια του; άτενίζοντας 
τούς "Ελληνας, δέν ή μπόρεσαν νάποφύγουν την 
Ιπίδρασι τού άρχαίου γοήτρου. Καί σ’ Ιμδςτούς 
σημερινούς ¿χαιρέτησε πειό πολύ τήν ζωήν καί 
τήν δύναμιν τών πατέρων.

' -Φ—ψ·

Στόν κήπο δλοι. Τόση ήταν ή ήσυχία τοΰ 
καΰμένου τού κήπου. Ζευγάρια Ισκορπίσθηκαν 
κάτω άπό τά δένδρα, στή χλόη τήν. μαλακή. 
Ή ταν ένα αλησμόνητο μεσημέρι, ζεστό κάί 
βαρύ —  δίχως άνεμο, πνιγμένο σέ μια γλυκειάν
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άκινησία. Σ ’  ένα παραμέρισμα των δένδρων, 
από μακρυά, φαίνεται στρωμένο ένα χαλί παχύ, 
δμοιο στο χρώμα μέ τον ουρανό.

Μια γυναίκα ακτινωτή πετά τά σανδάλια της 
καί τρέχει προς αυτό, καί γιά μιά στιγμή, κατα
μεσής, στέκει άκίνητη, και μας κυττάζει δλους, 
πού μαζευτήκαμε .γύρω της. Εΐναι ή συντρά- 
φισσά-μας τού τραπεζιού καί της γιορτής, ή 
Ίσιδώρα Δούνκαν, μέ τόν χιτώνα σαν άπό χρυ
σάφι παληό. “Από πάνω σταυρωτά χύνεται βα- 
θυρρόδινη χλαμύδα μέ δέσμες άπό τριαντάφυλλα 
ζωγραφιστά. Τά πόθια της εινό άσπρα, σαν νά 
τής τά φιλούσαν άφροί;

Δυο στρογγυλά μάτια σέ προσήλωσι μυστικής 
προσευχής κιι'ι καστανόχρυσα μαλλιά τριγύρω, 
σε ελαφρά πλεξίδα. Δεν φορεϊ τίποτε; μιά Ε-ΰα 
διπλωμένη σέ άνάερα μεταξωτά.

Ό  Ρ,ισπέν τήν Ικύτταζε άκατάπαυστα τήν 
άγαθήν δασι, κι’  αυτή σ’  αύτόν άφιέρωνε κάθε 
της κίνή'σι. Γιατί ή Δούνκαν μιλεΐ μέ τήν κίνήσι 
—  καί- μιλεΐ τόσο εύγενικά, τόσο βαθειά, τόσο 
επιβλητικά; τόσο αλησμόνητα.

Στήν πρώτη μελφδία τού Γκλούκ, ή χορεύ
τρια κρύβεται, σάν νά τήν καταπίνουν τά κλαδιά.

“Ολοι τήν ζητούμε- στον τόπον αύτόν έχει 
περισσότερο άπό κάδε άλλον τή θέσι της. Καί 
νά πού ξεπεπέται, λαμπερή, Ιλαφρά, εύλύγιστη 
σάν λουλούδι στον άνεμο, μιά άκτίνα πυκνή 
πού παίζει στον άέρα, πού τρέμει σέ μυστικές, 
δικές της λαχτάρες, άγνωστες στούς ανθρώπους.

Ό  χορός τής Πεταλούδας, ο χορός τής Ίκέτι- 
δος Παρθένου, ό χορός τής Προσφοράς, d χορός 
τής Άναζητήσεως. Ύστερα μιά Ιμφάνισίς της 
σάν εξάγγελος χαράς. Πάλι χορός, κι’ ένας τόσο 
λαμπρός, ίδιο ταξίδεμα των πουλιών στά ύψη. 
Σέ μιά στιγμή,' ύστερα άπό πετάγματα ύπερή- 
φανης ψυχής, μέ τά χέρια άνεμιστά, ήλθε κι’  έ- 
σταμάτησε δειλά Ιμπρός στον ρήτορα. “Εβαλε 
τά χέρια στήν καρδιά, καί ιού τά έτεινε μέ 
συμβολικόν νόημα άφιερώσεως, μέ τέτοια χάρι, 
μέ τέτοιο πάθος αφάνταστα βαθύ κι’  εύγενικό. 
Τότε ό σοφός έσκυψε, Ιπήρε τά χέρια καί τά 
Ιφίλησε έτσι σεμνά.

Δέν θά ξεχάσω ποτέ το φιλί τού άκαδημαϊ- 
κοΰ στα χέρια τής καλλιτέχνιδος, πού ήταν 
άλλοιώτικα συγκινημενη—  δπως γυναίκα πού 
ξεύρει τήν άξία των πνευματικών φιλημάτων.

Κι* Ικυττάχθηκαν γνώριμα, φιλικά, δίπλα δ 
ένας. στόν άλλον —  τόν χορό της τόν πλαστικό 
τής τόν έπλήρωσε καλά ό ποιητής, γιατί σέ .μιά 
.στιγμή τήν άρπαξε άπό τό φτερό καί τήν έκά- 
θησε κοντά του. Τάχα τί, δέν Ιπέρασαν καί οι 
δυό τόν τραχύ δρόμο γιά νά φθάσουν στήν 
ήμέρα τής τέχνης τους.

Μέ τό πρώτο θάμπωμα τού ήλιου Sva αύτο-. 
κίνητον Ιπήρε τούς ξένους, πού μάς έχάρισαν 
τήν ήμέραν τήν ξεχωριστήν. Μέ μυγδαλιές καί 
ροδακινιές στά χέρια, πού έλαμπαν στο φως, 
ευλογήσαμε την Ιξαφάνησί τους στά δένδρα.

“Υστερα,, ταπεινοί συγγραφείς τής Ελλάδος,, 
κουρασμένοι άπό εργασίαν πού δέν άνταμεί- 
φθηκε ποτέ, Ισυρδήκαμε κατά τόν σ τα θμ ό.:.

-φ—Φ-

Τήν ροήν τής άσυνειδήτου ζωής έρχεται νά 
ξαφνίση μιά καμπάνα λυπητερή. Ό  άνθρωπος 
σταματά, σκέπτεται, άκούε-ι. Μέσα του βαθειά 
μιά φωνή τού θυμίζει πώς τήν σημερινή του 
άσφάλεια τήν χρωστφ σέ κάποιον άλλον, πού 
Ισταυρώθη σάν αύτές τις ήμερες, σέ.μιά μα- 
κρυνή εποχή. Τότε θυμάται διάφορα καθήκοντα 
ξεχασμένα δλο τόν χρόνο. Τότε θυμάται ένα 
γονάτισμα πού υπεσχέθη. μαζί μέ δλους τούς 
άλλους άδελφούς τους. Ποιος θυμήθηκε τό γο
νάτισμα μπροστά στον τάφο μέ τόν κυλισμένο 
λίθο—-πού ύπάρχει,ϊδιο ερείπιο σκιαγραφίας στις 
ψυχές τών χριστιανών. Ούδέ τήν δύναμιν μιας 
Μαγδαληνής —  γλυκείας άδελφής τού ελέους, 
ύστερα άπό ένα κουραστικό πάλεμα στίς φλό
γες τών παθών. Ούδέ τήν πίστιν δυό Μυροφό- 
ρων. Βαθύτερες Λοιπόν Ικεινες γυναίκες, πιο 
αίσθαντικές άπό μάς, παραδείγματα γενναίων 
θελήσεων, —  καί. δμως τού λαού, ταπεινά λου
λούδια. “Ωστε ή ζωή και ή γνώσις δέν δυναμώ
νουν τις εύγενικές όρμες, δέν άνοίγουν τά μάτια 
Ιμπρός σ’ ένα σοφό πόνο, Ιμπρός οέ μιά τρανή 
θυσία. Ή  άδιάκοπη συγκίνησις τής σημερινής, 
ζωής, πού έχει πόνους σάν μικροβελονιές κάθε 
στιγμή, παραλύει τά ανθρώπινα αισθητικά μέσα, 
τά έκφυλίζει, τά κάνει άχρηστα. Ύστερα, κάτι 
τρομερό, δέν τό αίσθάνεται ό άνθρωπος, μιάν 
ηθική άνατροπή, ένα σπουδαίο γκρέμισμα στά 
τείχη τών νόμων.

Καί χτυπφ ή καμπάνα καί δέν τήν άκουει ό 
κόσμος σάν άλλοτε. Ό λο  καί πιο μακρυνά ή 
φωνή της άκούγεται, σέ βάθη πού δέν τά ξε
κρίνει τό μάτι.

Ή  Μαγδαληνή πληγώνει τά γόνατα πλένον
τας μέ μύρα τά πόδια τού εξωτικού Διδασκάλου. 
Ό  Χριστός σταυρώνεται, οί μυροφόρές μαδούν 
τά μαλλιά τους επάνω άπό τό' πτώμα του στήν 
άναστρη νύχτα. Ή  καμπάνα χτύπφ τώρα γιά 
νά ξανάθυμίση δλα αύτά —  γνωρίζοντας καλά 
τήν άμελεια τών άνθρώπων. Ό μ ω ς άύτούς, κάτι 
μικρές πληγές στήν. καρδιά δέν τούς άφίγουν 
νά νοιώσουν τό μαρτύριο τό φρικτό, πού άνε- 
βάζει τήν θλΐψι ώς τόν οδρανό, καί τόν κάνει 
βαρύθυμο.

Ε ΙΡ Η Ν Η  Π Ο Λ . Δ Η Μ Η Τ Ρ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

ί. Γρυχάρηΐ, {»«ονηγός eO Ρισχέν Χρ. Θ. Δαραλόξης

Μχάμπης ’Ά νν ινο ς

Κώστας ΛαδόΛΟυλος Γοτ,νόςιος Ξίνδπουλος
τής «Διαπλάστακ τώ ν  ΠαΙδφν
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Ο Ο ΣΚ ΑΡ ΟΥΑΪΛΔ ΣΤΟ  ΠΑΡΙΣΙ

Α ί λεπτομερειαι τής ζωής τού Όσκαρ Ούάΐλδ 
εξακολουθούν νά συλλέγωνται από φίλους 

καί θαυμαστός του. Ιδού μερικαί πολύ ένδια- 
φέρονοαι:

«Ό σοι ¿γνώρισαν τον Ούάΐλδ στό Παρίσι, 
δεν ήμπορούσαν νά πιστεύσουν δτι ήχον ένοχος 
τού ¿γκλήματος, διά τό όποιον κατεδικάσθη. 
Ενθυμούντο τον άνθρωπον αύτόν, πού τούς 
διηγείτο ιστορίες μετά τό δεΐπνον, τόν άνθρω
πον αύτόν, πού διεκρίνετο διά τήν ευγένειαν του 
είς ένα τόπον τόσον ευγενικόν, δσον ή Γαλλία, 
τόν άνθρωπον αυτόν πού πολλοί ήμπορουσαν 
νά μαρτυρήσουν τήν αγαθότητά του, πού δέν 
ήμποροΰσε ν’  άμουση χωρίς Αηδίαν τις Αδιάν
τροπες συνομιλίες δπού γενικώς παρακολουθούν 
Ινα καλόν δεΐπνον. Ή  δίκη του καί τό τέλος 
της τούς έκαμαν τήν εντύπωσιν κάποιου φαν
ταστικού Ιφιάλτον. “Οταν ή άκριτομύθεια των 
φίλων του τούς έπεισε διά τήν Αλήθειαν, άπήν- 
τησαν δτι ήτον επίσης Αληθές πώς ό Ούάΐλδ 
ή το τρελλός, πώς υπάρχουν άνθρωποι πού προσ
βάλλονται Από μίαν ΐδιάζουσαν τρέλλαν καί 
πώς δέν υπάρχουν νόμοι διά τούς μεγαλοφυείς. 
Ό  Ά ν ρ ί ντε Ρενιέ, ό ποιητής καί μυθιστοριο- 
γράφος, πού είχεν έκλεγή μέλος τής Γαλλικής 
‘Ακαδημίας, Ανέλαβε μ* ευφράδειαν τήν ύπερά- 
σπισιν τού Ούάΐλδ, αλλά τού κάκου. Ό  Μερρίλ 
και ό Ντεσάν έκαμαν δ,τι ήτο δυνατόν νά γείνη, 
Αλλ’  οί Αγώνες των έμειναν χωρίς Αποτέλεσμα. 
Τό θέατρον «Τό Έργον» παρέστησε τήν Σα- 
λώμην με τόν Ε ιίξ η έ  - Ρ οέ είς τόν ρόλον τού 
Ήρώδου, καί ό Ούάΐλδ έγραψεν Από τήν φυλα
κήν το υ : «Είναι μιά παρηγορία γιά μένα νά 
συλλογίζωμαι πώς τή στιγμή, πού είμαι βυθι
σμένος στήν ντροπή και τήν περιφρόνηση λο
γαριάζομαι Ακόμη για καλλιτέχνης. Επιθυμούσα 
νά ένοιωθα περισσοτέραν εύχαρίστησιν, μά μού 
φαίνεται δτι είμαι νεκρός για κάθε συγκίνηση 
Ικτός Από τήν Αγωνία καί τήν Απελπισία. Μολα
ταύτα σάς παρακαλώ νά κάμετε γνωστόν στον 
Ι.ιΐ£ ΐιέ -Ρ ο έ  δτι συγκινόΰμαι Από τήν τιμήν 
πού μού έκαμεν. Είναι κι' αυτός ποιητής».

Στήν εποχήν αύτήν, δπου οί “Αγγλοι δημο
σιογράφοι δέν έπαυαν νά τόν ύβρίζουν ή νά μή 
αναφέρουν τό δνομά του, δπου δλες οί μητέρες, 
είς τήν 'Αγγλίαν Απηγόρευαν νά ομιλούν διά τόν 
άνθρωπον αύτόν καί τά έργα του, δπου οί 
θανμασταί τών βιβλίων του έκρυβαν τήν προ-

* Απόσπασμα άπό άρΰρον δημοσιευμένο»· είς τό 
*.Τ. P's Magazine».

τίμησίν των, σαν Αξιοκατάκριτον θρησκείαν, εάν 
ύπάρχη κάποια αλήθεια είς τό λόγιον *ζή κανείς 
Ικεΐ πού τόν Αγαπούν» ήμποροΰμεν νά εΐπωμεν 
αληθινά δτι ό Ό σκαρ Ούάΐλδ ζοϋσε στό Παρίσι.

Η Μ Ο ΙΡ Α ΙΑ  Τ Ρ Α Χ Ε ΙΟ Τ Ο Μ ΙΑ

“Q tav ό Ούάΐλδ έβγήκεν από τήν φυλακήν, 
έπέρασε τήν Μάγχην διά νά φθάση είς τήν 
Διέππην καί έπήγε νά έγκατασταθή μέ τό ψευ
δώνυμον Σεβαστιανός Μέλμοθ είς τό μικρό 
χωριό τού Μπερνεβάλ, Είς τόν Ά ν ιρ έ  Ζίντ, πού 
έπήγε νά τήν ίδή, ό Ούάΐλδ είπε τόσον καθαρά 
δσον καί είς τό D e Proíundis, πώς έννοοΰοε 
τήν εξακολούθησα· τής ζωής του. «Ή  φυλακή 
μέ άλλαξε τέλεια, έλεγε. Τό ¿φανταζόμουν δτι θά 
μού έφερνε τό Αποτέλεσμα αύτό . . .  Δέν πρέπει 
ποτέ κανείς νά ξαναρχίζη τήν ΐδια ζωή . . .  Ή  
ζωή μου μοιάζει μέ έργον τέχνης, καί ένας καλ
λιτέχνης δέν ξαναρχίζει ποτέ τό ίδιο πράγμα...  
εκτός γιά νά μή τό τελείωση. Καί προσέθεσε: 
«Τό κοινόν είναι τρομερόν δέν γνωρίζει έναν 
άνθρωπον παρά Από τάς τελευταίας του πράξεις. 
"Αν ξαναγύριζα τώρα στό Παρίσι, δέν θδβλε- 
παν σ’  Ιμένα παρά τόν κατάδικον. Δέν σκοπεύω 
νά ξαναπαρουσιασθώ, προτού γράψω ένα δράμα. 
"Εως τότε πρέπει νά μ’ Αφήσουν ήσυχο».

Είς Μπερνεβάλ ενοικίασεν ένα έξοχικό σπι
τάκι καί έγραψε τό B allad o f R ea d in g  Gaól. 
Δέν κατώρθωσεν δμως νά γράψη τό δράμα του, 
δν καί είχεν εύρει δύο θέματα κατά τήν διαμο
νήν του είς τήν φυλακήν.

"Ολοι τόν Αγαπούσαν. 'Ο  έφημέριος τού έδιδε 
θέσιν είς τόν χορόν τής εκκλησίας καί ¿ννοοΰσεν, 
δτι ιό  χωριό τόν είχε κάμει δικόν του. Είδεν 
δτι οί τελωνοφύλακες έπλητταν, καί τούς έδά- 
νεισε τά μυθιστορήματα τού Δουμά πατρός. 
Μέ τήν αφορμήν τού 'Ιωβιλαίου τής Βασιλισ- 
σης Βικτωρίας είς τό 1897, εδωκεν έορτήν είς 
τήν όποιαν ¿προσκάλεσε σαράντα: μαθητάς μέ 
τόν διδάσκαλόν των, “ Ετσι ένας άνθρωπος πού 
Αναλαμβάνει τάς δυνάμεις του ύστερα Από ¿γχεί- 
ρησιν, ένδιαφέρεταη είς τάς παρακρούσεις του, 
δι’ Ασήμαντα πράγματα.

Ό  Ούάΐλδ είχεν θποστή πραγμαιικώς διπλήν 
έγχείρησιν πολύ σοβαρόν, πού Ιπέτυχε: του είχαν 
κάμει τραχειοτομίαν καί τού είχαν ανοίξει τό 
κρανίον διά νά τού αφαιρέσουν μέρος τού Ιγκε- 
φάλου. Γιά λίγον καιρόν ή μπόρεσε νά κόμη καί 
τόν ¿αυτόν του νά πιστέψη δτι δλα θά Ιπήγαι- 
ναν καλά, δτι θά ήμποροΰσε νά γράψη ένα 
δράμα, νά φυγή γιά τό Παρίσι καί «νά γείνη
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πάλιν Ó βασιλεύς τής Ζωής». Μά ή θέλησίς του 
δέν ζούσε πιά. Μόνον σχέδια έμπορούσε νά κάνη- 
καί εφθασε στό Παρίσι χωρίς νά γράψη τό 
δράμα του.

“ Ν Ο ΙΩ Θ Ω  Τ Ο Ν  ΕΑΥ ΤΟ Ν  Μ Ο Υ Τ Ο Σ Ο Ν  
Α Π Ο  Μ O N  A M  Ε Ν Ο Ν ,,

Ot φίλοι του, καθένας μέ τή σειρά του, έβα
λαν δλοι τά δυνατά των γιά νά τού γεννήσουν 
τήν εμπιστοσύνην πρός τόν Ιμυτόν του. Ό  
Στουάρ Μερρίλ παρέθεσε γεύμα πρός τιμήν 
του, Αλλά πολλοί καλεσμένοι δέν πήγαν καί ή 
Απουσία των Ιπροξένήσεν ίσως είς τόν Ούάΐλδ 
περισσότερόν λύπην παρά Ιάν δέν Ιδίδετο τό 
γεύμα. Είναι σκληρόν γιά ένα βασιλέα νά χάση 
τόν θρόνον του, καί ό Ούάΐλδ είχε χάσει τήν 
δύναμιν νά βασιλεύη. Τού εχρειάζοντο δλα ή 
τίποτε' καί δταν πολλοί Από τούς γνωρίμους του 
τού έκλεισαν τήν θύραν των, δέν ήθέλησε νά 
ύπργή πιά νά ίδή κανένα Από φόβον μήπως 
δοκιμάση Ακόμη παρόμοιους εξευτελισμούς.

Ό  Ζίντ καί κάποιος φίλος ¿περνούσαν μιαν 
ημέρα έμπρός Από τήν ταράτσαν Ινός καφε
νείου, δπου έκάθητο δ Ούάΐλδ, Τούς ¿σταμά
τησε καί τούς προσέφερε κάτι· καί καθώς ό 
Ζίντ Ικάθητο Απέναντι του μέ τα νώτα γυρι
σμένα πρός τούς διαβάτας, τόν παρεκάλεσε νά 
καθίση. δίπλα του. « Ό ! τού είπε, κάθησε εδώ 
κοντά μου. Νοιώθω τόν εαυτόν μου τόσο Απο
μονωμένου τήν στιγμήν αύτήν». Ό τα ν επρόκειτο 
νά πληρώση, είδεν οτΐ δέν είχε Αρκετά χρήματα.

“ Γ ΙΑ  Ν Α  Π Ε Ρ Α Σ Ω  Τ Η Ν  ΕΒΔΟ Μ ΑΔΑ Μ Ο Υ ,,

Με δλην τήν πτωχείαν του, Ιπειθή, δν καί ή 
οίκογένειά του τού παρεχώρει κάποιο επίδομα, 
ήτο συχνά χωρίς λεπτόν (Ó Μερρίλ ¿φύλαξε μίαν 
παθητικήν επιστολήν του, δπου τοίί Ιζητοϋσεν 
ένα μικρόν ποσόν «γιά νά περάσω τήν ¿βδο
μάδα μου») ήρνήθη νά ¿κμεταλλευθή τήν κατα
δίκην του. Ό  Φερνάν Ξώ τού παρήγγειλε νά τού 
δίδη εν ΑρΘρον τήν Ιβδομάδα. Εκείνος πού 
έφερε την παραγγελίαν, είχε τήν Απερισκεψίαν 
νά τού εΐπη: «"Υστερα Από τόν θόρυβον πού 
έκαμεν ή καταδίκη σας, είσθε βέβαιος δτι θά 
έχετε μεγάλην επιτυχίαν». Ό  Οδάϊλδ Ανωρθώθη 
καί Απεκρίθη: «Εύχαριστώ. Α ί Ιπιτυχίαι πού 
είχα πριν Από τήν καταδίκην μου, μέ Αρκούν».

Διέμενεν είς τήν Ιταλίαν, είς τήν Ελβετίαν, 
είς τήν Μεσημβρινήν Γαλλίαν, Αλλά πάντα ¿γύ
ριζε στό Παρίσι. Κατά τήν Έκθεσιν ¿συνήθιζε 
νά περνφ δυο τρεΐς βραδυές τήν εβδομάδα είς 
τό πεδίον τού “Αρεως. Ό  Πώλ Φόρ καί ή κυρία 
Φόρ (ή Σουζόν τών «Ballades»), πού τόν συνώ- 
δευαν καμιά φορά κατά τάς Ιπισκέψεις του είς

τήν. έκθεσιν, δακρύζουν δταν δμιλοΰν γι' αύτόν. 
Ό  Ούάΐλδ τούς Ιφαίνετο πολύ γλυκύς, δέν είχε 
τό ύφος δυστυχισμένον εξωτερικούς καί Ινδιε- 
φέρετο γιά δλα. Ό  άνθρωπος αυτός, τό ήσθά- 
νοντο, Αφινε νά Ανεβαίνη είς τήν έπιφάνειαν 
δ,τι υπήρχε βαθειά μέσα του.

ΔΕΝ Ε ΙΧ Ε  Π ΙΑ  “ Τ Α  Μ Ε Σ Α  Ν Α  Ζ Η Σ Η ,,

Άπέθανε τήν 30 Νοεμβρίου 1900. Δύο χρό
νια πριν τού έκαμαν έξωσιν Από τό ξενοδοχεΐον, 
έπειδή δέν είχε νά πληρώση, καί δ Ιδιοκτήτης 
τού ξενοδοχείου τής «’Αλσατίας» τόν περιμάζε- 
ψεν, ¿πλήρωσε δ,τι χρεωστούσε καί Ιπήρε τάς 
Αποσκευάς του. Έγκατεστάθη όριστικώς είς τό 
σπίτι αύτό, δπου έμεινε μέχρι τού θανάτου του, 
μή έχων πλέον, καθώς έλεγε, τά μέσα νά ζήση. 
Ή  ύγεία του ¿ξησθένησε, ήρχισε νά πίνη και 
Ιχειροτέρευσε τήν κατάστασίν του. Ό  κ. Ροβέρ
τος Ρός τόν Ιπεριποιήθη καί τού. έφερεν ένα 
ίερέα στά τελευταία του. Έ τυχε ώστε μήτε αύτός 
μήτε κανείς Από τούς στενούς φίλους τού Ούάΐλδ 
νά εδρεθή κοντά του, δταν Απέθανε. 'Ο  Πώλ 
Φόρ ¿πήγε νά τόν ΐδη δλίγας στιγμάς πριν Από 
τόν θάνατόν του καί έξαναγύρισε δταν είχεν 
εκπνεύση. Περιέγραψε τό μικρόν ξενοδοχεΐον μέ 
τά πτωχά έπιπλα καί τούς σκοτεινούς διαδρό
μους, τό δωμάτιον, τό γεμάτον Από δσμήν Αντι
σηπτικών, δπου έκειτο τό σώμα τού Ούάΐλδ. 
’ Ητον ένας Από τούς ολίγους φίλους, πού ήκο- 
λούθησαν τό φέρετρον.

’Ανάμεσα Από τό Παρίσι αύτό, δπου ό Ούάΐλδ 
ένεφανίσθη εις δλην του τήν δόξαν, δμοιος μέ 
ρωμαΐον αύτοκράτορα ή μέ ’Ασιατικόν Βάκχον, 
¿πέρασε τό λείψανόν του ακολουθούμενου Από 
μίαν Ιλεεινήν νεκρικήν συνοδίαν. 'Από εκείνους 
πού ήκολούθουν στά δύο Αμάξια, τά άποτελοϋντα 
τήν νεκρικήν αύτήν πομπήν, μερικοί ξαναγύρι- 
σαν στη δουλειά των προτού φθάσουν είς τό 
νεκροταφείου. Κανένα πένθιμου παραπέτασμα 
δέν ¿στόλιζε τόν πυλώνα τής εκκλησίας καί ό 
νεκρός είσήχθη Από μίαν πλαγίαν θύραν. "Οταν 
ό Ούάΐλδ έφθασεν είς τό Παρίσι, τό δνομά του 
είς τά βουλεβάρτα ήτον είς δλα τά στόματα. 
Ό τα ν δφισε τό Παρίσι διά τελευταίαν φοράν, ή 
Αναχώρησίς του επέρασε σχεδόν Απαρατήρητος. 
Έ να ς λοχίας τής φρουράς ¿χαιρέτισε μεγαλο- 
πρεπώς τό φέρετρον δέν ήξευρε ποιος ήτον 
αύτός πού τόν ώδηγοδσαν έτσι στήν τελευταίαν 
του κατοικίαν. Ό  Ούάΐλδ Ιτάφη είς τό νεκρο- 
ταφεΐον τού B agneux την 3 Δεκεμβρίου rgoo. 
Τήν 20 Ιουλίου 1909 μετεφέρθη είς τό ΙΙέρ 
Λασαίζ, δπου ένα μνημεΐον, πού τό ήρχισεν ό 
κ. Ιάκωβος Έπστάΐν, θά στηθή προσεχώς επάνω 
εις τόν τάφον του.
(Μ βτώ φβ· Η .  Π .  8 .) A R T H U R  R A N S O M E
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Εκείνη τόν άκουε, τόν κύταξε μάλιστα στο πρό
σωπο και δταν τελείωσε τού είπε;

—  Σχεδόν δεν ξέρω πιά για tí μιλάτε' τώχω 
ξεχάσει, θέλω νά τό ξεχάσω.

Κ 9 έφυγε.—  Τόν είχε κυτάξει μέ πολλή άδια- 
φορία.

Παντού θόρυβος, έτριζαν φλυντζάνια καί πο
τήρια, άνοιγαν μποτίλιες, γελούσαν, φώναζαν 
οί άνθρωποι, κι9άπ9 τήν σάλα ήρχοντον οι ήχοι 
τής ορχήστρας πούπαιζβ τόσο Ικτάκτως άσχημα...
. "Οταν ήρθε ή Άνδρέζεν καί ή Μάρθα, ήρ- 
χετο κι’  Ó Μινούττας μαζί. Ό λο ι κάθισαν οτά 
τραπέζι τοΰ Νάγκελ κ9 έμειναν ως Ινα τέταρτο. 
'Η  “Ανδρέζεν πού καί πού πήγαινε με τόν δίσκο 
σέ ανθρώπους πού φώναζαν καί πααή’γγελλαν 
καφέδες· στο τέλος δεν ξαναήρθε, χέ ίχε^ά ρα  
πολλή δουλειά. y - " ' '

Τότε άρχισαν οΐ διάφοροι αριθμοί τοΰ προ
γράμματος: πρώτα τραγούδησε Ινα κουαρτέτο, 
έπειτα ό Ό γιεν δ φοιτητής άπήγγειλε μέ δυνατή 
φωνή Ιν« ποίημα δικό του, δύο κυρίες έπαιξαν 
πιάνο καί ένας μουσικός έπαιξε τό πρώτο του 
σόλο μέ τό βιολί. Ή  Δάγνη είχε καθίσει σ9 Ινα 
τραπεζάκι μέ τούς δύο κυρίους, Ό  Μινούττας 
σηκώθηκε, έπρεπε νά πάη νά φροντίση νά φέ
ρουν κι9 άλλα ποτήρια, κι9 άλλα φλυντζάνια, 
κι' άλλο ψωμί μέ βούτυρο —  οί προμήθειες δεν 
έφταναν γιά δλον αύτόν τόν κόσμο.

Ό τα ν 6 Νάγκελ έμεινε μόνος μέ τήν Μάρθα 
σηκώθηκε κ9 Ικείνη κ9 ήθελε νά φύγη. Δέν μπο
ρεί νά μείνη εδώ μόνη της, είδε κΓ δλας τόν 
δικαστή πού έκανε κάτι παρατηρήσεις καί πού 
γελούσε ή Κίελλανδ' καλύτερα θά είναι νά φυγή.

Μά δ Νάγκελ τήν έπεισε νά πιή τοΰλάχιστον 
ενα ποτήρι άκόμα. Ή  Μάρθα φορούσε μαύρα- 
τό καινούριο φόρεμα ήτον καλό, μά δέν τήν 
έντυνε καί πολύ καλά' τήν έκανε νά φαίνεται πιο 
γρηά· τό μαύρο χρώμα χτυπούσε πολύ δυνατά 
μέ τ’  άσπρα της μαλλιά. Μά τά μάτια της έλαμ
παν, κι9 δταν γελούσε, τό πρόσωπό της άστραφτε 
άπ9 την χαρά.

Ό  Νάγκελ ρώτησε:
—  Λοιπόν διασκεδάζετε; Χαίρεστε σήμερα 

τό βράδυ;
—  Ναί, ευχαριστώ, είπε εκείνη, μ9αρέσει πολύ.
Τής μιλούσε δλην τήν ώρα,' κύτάζε νά πή

έκεΐνο που θά τήν Ινδιέφερε- έπειτα τής διηγή-
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θηκε μιά Ιστορία, μιά ψεύτικη ίστορία, πού τήν 
έκανε νά γελάση πολύ. Ή  ίστορία ήτον πώς 
μιά φορά βρήκε ένα κουδούνι γιά τήν συλλογή 
τον αληθινός θησαυρός, άνεκτίμητο εύρημα! 
Τό κουδούνι έγραφε απάνω καί ένα δνομα ¿γε
λάδας, Όϋστάϊν, ένφ είναι βέβαιος πώς ανήκε 
τό κουδούνι σ9 ένα βώδι. . .

Έ δώ  ξέσπασε στά γέλια ή Μάρθα" ξεχάστηκε, 
ξέχασε πού εύρίσκετο, κουνούσε τό κεφάλι της 
καί γελούσε σαν παιδί γι’ αύτό τό άνοστο χο- 
ρατό. Σπινθηροβολούσε άπ9 τήν χαρά της.

—  2 ερετε, είπε δ Νάγκελ, μού φαίνεται πώς 
δ Μινούττας ζήλευε.

—  Ό χ ι δά, είπε ή Μάρθα μέ δισταγμό.
—  ’Αλήθεια μού έκανε αύτήν τήν έντύπωσι. 

Μά χαίρομαι κι9 δλας νά κάθοψαι μόνος μαζί 
σας, μ’  άρέηει νά σας ακούω νά γελάτε. '

Δέν άπήντησε, μά χαμήλωσε τά μάτια της.
Κ9 εξακολούθησαν νά μιλούν, Ό λη ν τήν ώρα 

δ Νάγκελ καθόταν Ιτσι, ώστε νά μπορή νά βλέπη 
τήν Δάγνη.

Γίέρασε λίγη ώρα. Ή  Άνδρέζεν ήρθε π ά λι. 
γιά μιά στιγμή, είπε δυό τρείς λέξεις, ήπιε άπ9τό 
ποτήρι της κ9 έφυγε πάλι.

Τότε ή Δάγνη σηκώθηκε άπ9 τήν θέσι της 
κ9ήρθε στο τραπεζάκι τοΰ Νάγκελ.

—  Τ ί εύθυμοι πού είστε έδώ! είπε, καί ή 
φωνή της έτρεμε λίγο- καλησπέρα, Μάρθα! τί 
είναι τό αστείο πού γελφς τόσο π,ολύ;

—  Διασκεδάζομε δσο καλά μπορούμε, είπε 
δ Νάγκελ. Έ γώ  φλυαρώ δλην τήν ώρα καί ή 
κυρία Γούδε έχει τήν καλοσύνη νά μ9 άκόύη μέ 
προσοχή καί νά γελφ γιά νά μή μέ δυσάρε
στή ση. . . Νά σάς προσφέρωμε ένα ποτήρι ;

Ή  Δάγνη κάθισε. Εκείνην τήν στιγμή, ξέ
σπασαν ζωηρά χειροκροτήματα άπ9 τό μέρος τής 
σκηνής κ’  ή Μάρθα βρήκε άφορμή να σηκωθή 
νά πάη νά δή τί συμβαίνει. Ό λο  έφευγε πιό 
μακριά άπ9 τό τραπεζάκι' έπειταφώναξε: "Ενας 
ταχυδακτυλουργός! πρέπει νά τόν ίδ ώ ! καί χά
θηκε μέσ9 στο πλήθος.

Σιγή.
—  Αφήσατε τήν συντροφιά σας, είπε ό Νάγ

κελ, κ’ ήθελε νά πή κι’  άλλα, μά ή Δάγνη τόν 
διέκοψε:

—  Κ 9 εσάς σάς άφησε ή δική σας.
—  Ά ,  θάρθη πάλι. Πήτε τήν αλήθεια, δέν 

χαίρεται κανείς νά βλέπη τήν Μάρθα Γούδε; 
Σήμερα τό βράδυ διασκεδάζει σαν παιδί!
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Η  Δάγνη 8έν άπήντησε- ρώτησε:
—  Είχατε φύγει σέ ταξίδι λίγον καιρό;
—  Ναί.
Σιγή. χ
—  ’Αλήθεια διασκεδάζετε τόσο πολύ έδώ σή

μερα τό βράδυ;
—  Έ γώ ; Ιγώ ούτε ξέρω .τί συμβαίνει εδώ, 

είπε έκεΐνος. Ούτε ήρθα ΐσια ίσια γιά νά δια
σκέδασα).

—  Τότε γιατί ήρθατε;
—  Μόνο καί μόνο γιά νά σάςξαναδώ Ισάς... 

βέβαια άπό μακριά μόνο, σιωπηλά. . .
' ;— "Ωστε έτσι; καί γι’  αυτόν τόν λόγο φέρατε 
μιά κυρία μαζί σας;

—  Ό  Νάγκελ δέν τό κατάλαβε αύτό. Τήν 
κύταξε κ’  έσκέπτετο.

—  Εννοείτε τήν κυρία Γούδε; Κ ’ έγώ δέν 
ξέρω τί νά πώ. Μού διηγήθηκαν τόσα πολλά 
γι’  αύτήν, πώς κάθεται πάντα μόνη της στό 
σπίτι της, ζή έτσι χωρίς νάχη καμιά χαρά στήν 
ζωή ττης. Δέν τήν έφερα μαζί μου, ήθελα μόνο 
νά τήν διασκεδάσω λίγο έδώ μέσα γιά νά μή 
βαρεθή. Αύτό είναι δλο. Ή  κυρία Άνδρέζεν 
τήν έφερε εδώ σ’  αύτό τό τραπέζι. Θεέ μου, 
τί λυπηρή πού είναι ή ύπαρξίς της ! Κ αί τά μαλ
λιά της είναι άσπρα.

—  Μην πάτε καί πιστεύετε . . .  δέν πιστεύω 
νά βάζή ό νούς σας πώς ζηλεύω ; Άπατάσθε! 
“ Εννοια σας, θυμοΰμαι.τί διηγηθήκατε γιά έναν 
τρελλο πού πήγαινε περίπατο μέ είκοσιτρία άμά- 
ξια. Αύτός ό άνθρωπος τ-τ-τραύλιζε, καθώς λέ
γατε, καί είχε Ιρωτευθή μια νέα πού ώνομάζετο 
Κλάρα. Ναί, τό θυμούμαι πολύ καλά. Κ 9 επειδή 
ή Κλάρα δέν τόν ήθελε, δέν ήθελε ούτε τήν 
άδελφή της νά τόν άφηση νά πάρη. Δέν ξέρω 
γιατί μού τό διηγηθήκατε αύτό- Ισεϊς βέβαια τό 
ξέρετε τό γιατί, εμένα δμως μού είναι άδιά- 
φορο· μά νά ζηλεύω δέν μέ κάνετε, &ν είναι αύτό 
πού προσπαθείτε σήμερα τό βράδυ. Νά τό ξέ
ρετε. Ούτε Ισείς, ουτε δ άνθρωπός σας πού 
τ-τ-τρανλίζει !

—  Καλέ, Θεέ μου, είπε ό Νάγκελ δέν τά λέτε 
σοβαρά, αύτά πού λέτε!

Σιγή.
—  Ναί, τά λέω σοβαρά! είπε ή Δάγνη.
—  Νομίζετε πώς έτσι θά έκανα, δν ήθελα νά 

σάς κάνω νά ζηλέψετε ; Νά καθίσω νά μιλήσω 
μέ μιά γυναίκα σαράντα χρόνων καί νά τήν 
άφήσωνά φύγη μόλις έρθετε Ισείς, —  άλήθεια 
πρέπει νά μ9 έχετε γιά πολύ κουτό.

—  Δέν. ξέρω καθόλου, τί είστε, ξέρο μόνο πώς 
μού μπήκατε στόν δρόμο μου καί fis κάνατε νά 
περάσω τί.ς πιό βασανισμένες ώρες τής ζωής

μου, τόσο πού δέν καταλαβαίνω πιά τον εαυτό 
μου. Δέν ξέρω δν είστε κουτός, ούτε ξέρω δν 
είστε τρελλός, μά κι’  ούτε κάθομαι νά σκέ
πτομαι τί είστε" μού είναι πολύ άδιάφορο.

—  Ναί, αύτό είναι άλήθεια, είπε εκείνος.
—  Γιατί νά μή μού είναι αδιάφορο; εξακο

λούθησε εκείνη πειραγμένη πού έδειχνε ό Νάγ
κελ τόση ήσυχία. Τ ί έχω Ιγώ νά κάνω μαζι σας; 
Φερθήκατε άσχημα μαζί μου καί θέλετε κι9 ολας 
νά μέ μέλη τί κάνετε. Καί κάθεστε ακόμα καί 
μού λέτε μιά ίστορία μέ δλο ύπαινιγμούς. Είμαι 
βεβαία πώς δλα ϊκείνα μέ τήν Κλάρα καί μέ 
τήν άδελφή της δέν μού τά'διηγηθήκατε χωρίς 
λόγο —  έννοια σας, τό ξέρω ! Μά δέν καταλα
βαίνω τί θέλετε επί τέλους; Δέν εννοώ αύτήν 
τήν στιγμή, Ιπειδή τώρα Ιγώ ήρθα και σάς 
βρήκα" μά δλες τις άλλες φορές, γιατί δέν  ̂μέ 
άφήνετε ήσυχη; Καί πώς ήρθα τωρα γιά ένα 
λεπτό καί σάς μίλησα, κι’ αύτό τό παίρνετε σαν 
νά μ9 έμελε δηλαδή, σαν νά μέ πείραζε. . .

—  Κυρία μου . . .  έννοια σας δέν φαντάζομαι 
τίποτα.. .

—  Ό χ ι ; Μά δέν μπορώ βέβαια νά ξέρω δν 
λέτε τήν άλήθεια, βέβαια δέν μπορώ νά τό ξέρω. 
"Οχι μόνο δέν σάς πιστεύω, μά μού Ιμπνέετε 
καί δυσπιστία, σάς έχω άξιο νά «άνετε ότι δή
ποτε κακό. Μπορεί να σάς άδικώ. τώρα πού τά 
λέγώ αύτά, μά επί τέλους μιά φορά έχω κ 9 εγώ 
τό δικαίωμα νά σάς κάνω νά πειραχθήτε· βαρέ
θηκα πιά δλους σας τούς υπαινιγμούς καί τις 
προσπάθειες σας. ..

Ό  Νάγκελ δέν έλεγε τίποτα· γυρνοΰσε σιγά 
τό ποτήρι του άπάνω στό τραπέζι- κι9 δταν 
έπειτα είπε πάλι εκείνη πώς δέν τόν πιστεύει, 
άπήντησε:

—  Τό άξίζω.
—  Ναί, εξακολούθησε Ικείνη, δένσάς πιστεύω 

τίποτα τίποτα πιά. Μού μπήκε μάλιστα κ’ ή υπο
ψία πώς κ’  οί πλατείς σας ώμοι μπορούσε νά 
είναι ψευτιά. Σάς βεβαιώ πώς πρό δλίγου πήγα 
στήν άλλη κάμαρά κ9 εξέτασα τό πανωφόρι σας 
δν δέν έχει ψεύτικους ώμους. Καί αν καί είχα 
άδικο καί οϊ ώμόι φαίνεται πώς είναι σωστοί 
δπως είναι, πάλι δέν σάς πιστεύω τίποτα. Είμαι 
βεβαία πώς αν μπορούσατε π.χ. θά κάνατε κάτι 
γιά νά φαίνεστε μερικά δάχτυλα πιό ψηλός,. 
Ιπειδή βέβαια ψηλός δέν είστε1 είμαι βεβαία 
πώς θά τό κάνατε δν ύπήρχε ένα τέτοιο μέσον. 
Μά τόν Θεό, πώς νά μή δύσπιστή κανείς μαζί 
σας; Έ π ί τέλους ποιός είστε; Καί. τί ήρθατε νά 
κάνετε Ιδώ στήν. πόλι μας; Ούτε λέγετε τό 
πραγματικό σας δνομα, τδνομά σας είναι Σί-
μθν OSV. [’Ακολουθεί]
[ Μ ετα φ ς . Τ . | .  Κ Ν Ο Υ Τ  Χ Α Μ Σ Ο Υ Ν
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ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Α  ΑΠ’ Τ Ο  ΧΩΡΙΟ
Α γα π η τέ μου, . . .  18 Μα^ίου 1912

Α  τηλέγραφος μάς ίφ ερ’  <1>ς εδώ τ ’ Αποτελέσματα  
τώ ν έκλογών, πον  δέν ήτανε δια<ρορετοτά ά π ’ δ,τι 

τά περιμεναμε. Τ ό  πνεύμα τή ς έπαναστάσεως δέν θά- 
τανε φυσικό νά εξατμισθη μέσα σέ δυό χρόνια, καί τό 
ξοιναγύρισμα ατά περασμένα νά  σημάνη τόσο γρήγορα, 
άκόμα κ ι’  δν είναι γραφτό —  πράγμα πού Απεύχομαι—  
νά σημάνη καμιά μέρα. Ό σ ο  ξεθωριασμένη, παρδαλή, 
άτονη, καί ξεχωριστή στά επαναστατικά χρονικά, &ν 
δείχτηκε ή έπανάστασις αυτή, στάθηκε πάντα κίνημα 
αυθόρμητο, ενός λαοΰ βαρυεστιβμένου άπό τήν κακο
μοιριά του καί πού ζητούσε, δπως-δπως, τή  λύτρωσί 
του άπό μιά σκλαβιά, πού χρόνια βάραινε τούς ώμους 
του. Ύ σ τ ε ρ 1 άπ1 τή σκλαβιά τού Τούρκον, ήρθε ή 
σκλαβιά τού κομματάρχη, πιό έπικίνδύνη άπ’ τήν άλλη, 
γιατί άντίς ν’  Ανάβη καί νά κρατή άσβυστη τή.φλόγα  
τήςλευθεριβς, σάν «κείνη, αύτή Αποκοίμιζε περισσό
τερο τήν ψυχή του ραγιά καί τή ν Ικανέ νά. δέχεται τά 
δεσμά του, σά μιά φυσική κατάστασι, Αφού μοναχός 
του τ ά  σφυρηλατούσε.

Τ ή ν  κατάστασι αύτή τή ζωγράφισε, μέ λίγα  παρα
στατικά λόγια, σ' Ιναν άπ’ τούς τελευταίους του λόγους 
ό Αρχηγός ιώ ν Φιλελευθέρων. Τ ά  κόμματα έγκαθι- 

. δρύουν σιγά-σιγά, κάτω  απ' τή σκέπη ενός ελευθέ
ρου πολιτεύματος, Ινα μεσαιωνικό, φεουδαρχικό πολί
τευμα, που δσο δν δεν ήτανε επίσημα αναγνωρισμένο, 
άποτελοΰσε μιά μεταμφιεσμένη πραγματικότητα. Ό  
τόπος διαιρέθηκε σε τοπαρχίες καί κάθε δυνατός, μέ 
τή σειρά του, τοπάρχης σκληρός καί τύραννος Ανίκη
τος στήν τοπαρχία του. "Ετσι ή μισή Ε λ λ ά ς  σκλάβα  
κι’  ή άλλη μισή λεύθερη, μ ά  όχι λεύθβρη, δπιύς· νοιώ 
θ ει κανείς καί λατρεύει κ’  εύχεται τή λευτεριά, στοι- 
χβΐον πολιτισμού καί προκοπής. ’Αφηνιασμένη, ασύ
δοτη, ρέμπελη, χωρίς καμιά ύποχρέωσι προς τό Κρά
τος καί τούς δμοιούς της. Μ ιά λευτεριά δηλαδή π  ιό 
Ανήθικη καί πιό μαύρη άπ’ τή σκλαβιά. Κ ι’ Ανάμεσα 
τέτοιας σκλαβιάς καί τέτοιας λευτεριάς, πάλευε ó λαός, 
γιά νά πέφτμ μέ τή σειρά του άπ’ τήν Αγκαλιά τής 
μιανής, στην άγκαλιά τής άλλης. Μιά τέτοια κατά- 
ατασι δέν άργησε βέβαια νά φέρη τά  φρικτά άποτελέ- 
σματα ποδφερε, καί, μόλις άρχισε, νά  ξυπνάη ή εθνική 
συνείδησις, νά ξεσπάση σέ μιάν έπανάστασί. Μ ιά  έπα- 
νάστασις τυφλή, άδιοργάνωτη καί χωρίς ώρισμένη 
κατεύθυνσι —  είναι ή Αλήθεια —  μά πάντα έπανάστασί. 
Εύτυχώς, δν δέν βρέθηκε οτήν Αρχή, Ικεϊνος πού θά- 
βαξε τό δρμητικό ρέμα τη ς στήν κοίτη του, βρέ
θηκε στό τέλος. Ή τα ν ε  δ σημερινός αρχηγός καί θρι
αμβευτής τώ ν Φιλελευθέρων. Τ '  ανήσυχα καί ανυπό
τακτα νερά. άντί. νά σκορπισθοΰν καί νά χωνέψουνε 
στόν κάμπο ή  νά χυθούνε μάταια σέ μ ά  θάλασσα, 
βρήκανε τήν κοίτη τους, Ακολουθήσανε τό δρόμο τους, 
οο^ρά χαραγμέν.ον,. καί φέρανε τό άποτέλεσμα, πού 

. πρεπει νάναι κάνένας τυφλός, γιά νά τ ’  άρνηθή.
Ή  τελευταία φάσις τής.Έπαναστάσεως ήτανε αύτή  

πού ειδφμ« στήν κρίσημη ήμέρα τή ς ι ι  Μαρτίου. Τ ή ν  
^ μέραν αύτή ή ‘Ε λλάς, μπορεί νά  πρ κανείς, μέ τό  
όνομα πάλι τού πρωθυπουργού, πώς γιόρτασε τά  
πραγματικά της Ε λ ε υ θ έ ρ ια  Δέν ήτανε άπλή έκλογή

ή τελευταία. Δέν ήτανε άκόμη πόλεμος άναμεταξύ σέ 
κόμματα, πρόσωπα ή  άλλο τίποτα. Η τανε μονομαχία 
δυο κόσμων. Ε ν ό ς  παληού κ’  ένδς καινούργιου. "Αν  
είναι Β ενιζέλος άποδώ, Θεοτόκης, Ράλλης, Μαυρο- 
μιχάλης, όποιος άλλος ΑποκεΤ, μάς είναι αδιάφορο. 
Ό  καινούργιος κόσμος νίκησε τόν παληό. Κ ι’  άφοΰ 
ο παληός κόσμος φάνηκε τόσο άσχημος καί κακομοί
ρης, ή νίκη το ύ  καινούργιου είναι πάντα μιά ωραία  
νίκη καί πρό πάντων μιά έλπιδοφόρα νίκή.

Μ έ τέτοιο βλέμμα κυτάζω, άγαπητέ μου, άπ* τήν 
Ατάραχη γαλήνη τού βουνού Καί τω ν χρόνων μου, 
τά  τελευταία π ολιτικά γεγονότα. Τ ά  πρόσωπα σβύνουν 
μπροστά μου καί δέν απομένουνε παρά μοναχά οάν 
Απλά κ α ί μοιραία σύμβολα. *Άν φταίξανε πρόσωπα ή  
περιστατικά δέν τό ξέρω Ακόμα. Π οιός έφταιξε «άί 
ποιός· δέν έφταιξε δέν.είναι δική μου δουλειά νά τό  
ξετάσω. Π οιός έφταιξε περισσότερο καί ποιός λιγώ- 
τερο μού είναι Αδιάφορο. Α ύτά δ ς τά ξεδιαλύνη μιά 
μέρα ή ‘Ιστορία, πού θ ά  μοιράση τις  εύθύνες κ α ϊ.τά  
βραβεία. "Αν θέλης μάλιστα νά ξερής, μέσα στά βάθη 
τή ς ψυχής μου, κρύβω μιά συγκινημένη συμπάθεια, 
γιά  τούς Ανθρώπους, που παρουσιάζονται σήμερα οά 
σύμβολα ^»ιάς μαύρης εποχής. "Ίοώς νά φταίνε λιγώ- 
τερο απ’ οσο φανταζόμεθα, ίσω ς μερικοί νά μή φταίνε 
καθόλου, μέσα σέ δλη αύτή τήν κακομοιριά μπορεί 
Αξιόλογα νά βρίσκωνται τά  θύματα τών παρεξηγή
σεων, οί παρασυρμένοι Από ένα ρέμα, πού δέν στά
θηκε δυνατό νά  τού άντισταθούν, οί καλόβουλοι πού 
γιά έναν καλό σκοπό νομίσανε πώς ήτανε απαραί
τητο νά καταφύγουνε σέ κακά καί άνήθικα μέσα. 
Μέσα στούς νικημένους τή ς ζω ή ς βρίσκονται συχνά 
κα ίήρω ες. Μ ά τ ίτ ό  θ έ λ ε ις ;Ό τ α ν  ένας κόσμος σαρώ
νεται, κοινή είναι άλονών ή μοίρα. "Ας μή τό δώση δ 
Θεός σέ άνθρωπο νά βρεθή μέσα στά Σόδομα καί τά  
Γόμορρα, δταν πέφτη Απάνω τους ή  όργή τ ο υ ! Μιά  
πού βρέθηκε όμως Αρχηγός ή στρατιώΐης, αφέντης· ή  
ύποταχτικός, θ ά  ΰποφέρη τή.μοίρα του.

"Ετσι τήν ύποφερνουν κι’  ο ί αρχηγοί το ύ παληού 
πολιτικού κόσμου αύτή τή στιγμή. Εύχομα ι μιά μέρα 
νάποδειχτή πως δέ θελήσανε τό κακό τή ς πατρίδος 
τους, δπως καί τό  πιστεύω. Κ ’ εύχομαι Ακόμα νά εύ- 
τυχήση ή πατρίδα τόσον πολύ, πού νά μπορή νά 
ξε^άση τις κακές της μέρες καί νά συχωρέοη πλατειά  
και Ιπποτικά κι’  όσους έκαμαν τό κακό χωρίς νά  τό 
θέλουν. Κ α ί νά τούς άγαπήση Ακόμα, όπω ς Αγαπάει 
κάνεις τ ’  άθφα θύματα.

“Α μποτε I ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ
Ό  δικό; eoy, ΑΣΟΦΟΣ

Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ
ρίΣ τήν δευτέραν διάλεξη1, τήν δποίαν εις τάς % τού 

μηνσς Ικαμεν ή Δ1« Μ. Κλεάνθους εις τό  Λύκειον 
τών Έ λλη νίδ ω ν ένώπιον έκλεκτού Ακροατηρίου άπό 
κυρίας και δεσποινίδας πρό πάντων,.ελαβεν ώ ς θ έ μ α  
τη ς δεύτερον γυναικεΐον τύπον τού Σοφοκλέους, τήν  
Δηϊάνειραν, τήν ή ρω ίδα .τής τραγφδίας Τραχινίάι. Ή  
Δ*ί Κλεάνθους μέ πολλήν παρατηρητικότητα καί πρω
τοτυπίαν άνέλυσε τήνύπόθ εσιν της παθητικής τραγφ
δίας καί Αναπαρέσιησε μέ πολλήν δύναμιν τόν χαρα

κτήρα καί τά  συναισθήματα τή ς τραγικής αύτής γυναι- 
κός τής Δηΐανεϊρσς, που ήγάπησε τόν σύζυγόν τη ς τόν 
Η ρ α κ λή  μέ δλην. τη ς ’τή ν ψυχήν, πού έδοκίμασε τόν 
πόνον τής ζηλοτυηίας και ύστερα τή ν ύπερτάτην απελ
πισίαν, οταν Ιμαθεν δτι, χωρίς νά θέλη καί ^ωρίς νά  
γνω ρίζη τ ί κάμνειτπαρεσκεύασε τόν πιό έλεεινον θάνα- 
τον είς τόν άνθρωπον, πού τόσον ¿λάτρευε. Κάτοχος 
πολύ τού θέματός, ιη ς  ή  δ μ ιλή τρ ια . έδωκε κάποιαν 
Ιδιαιτέραν χά ςιν είς τήν διάλεξίν τη ς ^καί έκίνησεν 
αληθινά τό.ένδιαφέρον δλων όσοι τήν ηκουσαν. ’Από  
δλην τήν όιραίαν ομιλίαν τη ς τό σπσυδαιοτερον βέβαια 
μέρος ήτον ό επίλογος, όπου συνόψισε τά  κύρια γνω
ρίσματα το ύ χαρακτήρος τών δύο ηρω ΐδων τού Σοφο
κλέους, τής Τεκμήσσης (δΓ αύτήν είχεν δμιλήοει εις 
τή ν πρώτην διάλεξίν της) καί τής Δηϊανείρας^ καί 
όπου Ικαμε μίαν Ιπιτυχεστάτην παρέκβασιν διά νά 

• δμιλήση γενικώς περί γυναικός. Ή  Κλεάνθους μέ 
την διαύγειαν τή ς παρατηρητικότητος καί μέ τό κρι
τικόν τη ς  —  ήμπορεϊ κάνεις νά είπη —  πνεύμα ανεκα- 
λυψε καί κατέστησε φανερά είς όλους μερικά λεπτά  
οημεία τών γυναικείων τύπων τού Σοφοκλέους, τά  
δποΐα μόνον μία δυνατή γυναικεία διάνοια ήμπορούσε 
νά  μαντεύση καί νά τά  άναζητήση κατόπιν ε ίς . δλον 
τόν κύκλον τής γυναικείας ζω ής. ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ

Τ ό  ΓΛ Ω Σ Σ ΙΚ Ο Ν  Ζ Η ΤΗ Μ Α

Ε Ις τό φυλλάδιον τού Ίανουαρίου 'τ ώ ν  «Süddeutsche 
Monatshefte« το ύ Μονάχου ό κ. Μ ανώλης Τριαντα- 
φυλλίδης έκαμε γνωστός είς τό  γερμανικόν μορφωμέ
νων κο.ινόν τάς τελευταίας φάσεις— τά ς περυσινάς— τού 
γλωσσικού μας ζητήματος- *Ως άπάντηοις, όχι μόνον 
Τού μορφωμένου, ά'λΧά τον έπισζημονιχοΰ  κοινού, 
έρχονται τώ ρα είς τό τελευταίον φυλλάδ'ιον τού ίδιου 
περιοδικού, τ ’  άκόλουθα, λίγα, μά τσουχτερά, μ’ δλην 
τήν ήμερότητά τους, λόγια, 6πόγραμμένα άπό τά ςκ ο -  
ρυφάς τή ς Γλωασολογικής Ε π ισ τή μ η ς-

Δ(& την  τω ρινήν -θ-έοιν το ν  ζητήμα τος τή ς νεο εί- 
Χηνικής γΧώασ-ης.

ΜΕΙΣ «οί Ευρωπαίοι« (μαζί καί μέ τούς Σλαύόυς),
. πού χαιρόμεθα μίαν ε π ε λ ώ ς  σχηματισμένην καί 

σύγχρονην γραπτήν γλώσσιίν, συμμορφωμένη'1 μέ τάς  
άνάγκας τού πολιτισμού μας « ο ί μέ ιό  ζωντανόν μας 
γλωσσικόν αίσθημα, βλέπομε στις μέρες μας' τό  θ έ ά μ α : 
Ινας λάός, πού «Γ αύιός πιστεύει τόν έαυιόν του μέρος 
τού πολιτισμένου κόσμου τής Εύρώπης, νά είναι αναγ
κασμένος άκάιια νά παλεύη διά μίαν νέαν γλωσσικήν 
μορφήν, πού ελευθερωμένη άπό τ ά  δεσμά μιας παρα- 
δοσεως δύο χιλιάδων χρόνων, παίρνει τή ν δύναμίν της  
άπό τήν ζω ντανήν γλώσσαν τού λαού. Ο ί σημερινοί 
“Ε λληνες ευρίσκονται σήμερα Ακόμα είς τήν τελευ
ταίων περίοδον τού μεσαιώνος τ ω ν : διότι τό  ζήτημα, 
πού άπό τούς ¿ωμανικούς λαούς άπό αίώνας τώρα  
έχει λυθή, —  αν ή παλαιά γλώσσα τής παραδόσεως 
[γιά κείνους] τ ά  λατινικά, ή  ή ζω ντανή εθνική γλώσσα  
πρέπει νά είναι τό Ικφραστικόν οργανον τής γραπτής 
συγκοινωνίας καί τής λογοτεχνίας —  αύτό^τό ζή τη μ α  
διά τήν σημερινήν Έ λλ ά δ ά  είναι Ακόμα άλυιον, δσο 
κ ι’  άν βγήκε τώρα τελευτα ία -τελευ τα ία  έπίσημη άπό- 
φασις εύνοϊκή διά τόν μεσαιωνισμόν. Π οίαν σημασίαν 
τό γλωσσικόν ζήτημα.εχει διά τόν έλληνικόν λαόν καί 
π ώ ς ό γλωσσικός αγών τώρα ξετυλίχθηκε κ ι’  άναψε, 
μπορεί όποιος θ έλει άπό τή ν καθαράν κ Γ  Ιξαίρετον 
έκθεσιν είς τό  τρυλλάδιον το ύ Ίανουαρίου (τών «Monats- 
hefte») Ινός “Ελληνος, πού. μέ φιλολογικήν καί γλωσ-

σολογικήν μόρφωσιν καί μέ θετικός Ιργασίας είς τόν 
κύκλον τή ς νεοελληνικής γλωσσικής έρεΰνης, Απέκτησε 
τό δικαίωμα ν’  ακούεται ή  γνώμη του. Ο ί Εύρωπαϊοι 
έπιοτήμονες, δσοι δχι σάν ίρασιτέχναι, μά σάν έρευ- 
νη τα ί καταγίνονται μέ τήν μεσαιωνικήν κ α ί τή ν νέαν 
Ιλληνικήν γλώσσαν, εύρίοκσνται σχεδόν χωρίς έξαιρε- 
σιν μέ τό μέρος τής λαϊκής γλωσσικής μεταρρυθμί· 
σεως καί τό  έχουν κηρύξει πολλές φορές καί καθαρά. 
Τ Ι κινδυνεύουν μ’  αύτδ νά πάθουν, βλέπει κανείς Απ’ 
δσα έγιναν τώρα τελευταία, δπω ς τά  διηγείτα ι δ κ. 
Τριανταφυλλίδης- Ό π ο ιο ς  έχει κάποιαν γνωριμίαν μέ 
τήν Ιστορίαν τή ς ελληνικής γλώσσης, χαμογελά διά 
τά ς έρασιτεχνικάς καί άνεπιστημοτικάς θεωρίας, πού  
μ’ αύτάς ο ί φ ίλοι τή ς έπισήμου γλώσσης — δ 'Α θη
ναίος καθηγητής Μ ιστριώτης πρώτος - πρώτος —  Αντι
προσωπεύουν τήν όπόθεσίν των, καί θαυμάζει διά τήν  
λιγοστήν νοημοσύνην καί τόν λιγοστόν αύτοσεβασμόν, 
πού δείχνουν μέ τό βρίσιμο τής μητρικής τω ν γλώσ
σης, Ακριβώς τή ς λαϊκής γλώσσης. Δέν Α ξιζες τόν  
κόπον νά μιλήση καγείς περισσότερον γ ι ’ αυτά τά 
πράγματα. “Ο ποιος θ έλει νά τά μάθη, δς διαβάση τό 
βιβλίον τού μακαρίτου Κ . Κρούμπαχερ, «Τό πρόβλημα  
τού ελληνικού γλωσσικού ζητήματος» (Μόναχον, 1903), 
δπου γίνεΐα ι .διεξοδική έκθεσις τής Ιστορίας τού ζη τή 
ματος καί δικαιολογείται έντονα ή άνάγκη μιας μΕταρ- 
ρυθμίσεως· δι’  αυτήν του τή ν επιστημονικήν καί μαζί 
κΓ  από τό θερμότερον ένδιο.φερον διά τή ν  Ε λλά δ α  
έμπνευσμένην εργασίαν είναι Αλήθεια π ώ ς περυταί- 
χθηκε καί συκοφαντήθηκε δ Κρούμπαχερ κ Γ  άκόμα 
βρίζεται ή μνήμη τού έξαιρέτου επιστήμονος, πού 
π ά ρ α -π ο λ ύ  γλήγορά πεθανε. “Ο ποιος συντομώτερα 
θ έλει νά γνωρίση τότ· γλωσσικόν άγώ>'α καί τάς αιτίας 
του, παραπέμπεται είς δυό προηγουμένας διατριβάς 
μου: «Α ί τελεμταΐαι ταραχαί είς τάς ’Α θήνας και ή  
νεοελληνιλή μετάφραοις τής Γραφής» εις τόν «Ταχυ
δρόμον ιώ ν  Συνόρων» (Grenzboten) ( 1902, I , 137  καί 
άκόλουθ.) καί «Διά τό νεοελληνικόν γλωσσικόν ζ ή 
τημα» είς τά «Νέα Χρονικό διά τή ν κλασσικήν Αρχαιό
τητα» (Nene Jahrbücher für das klassische Altertum) 
( 17, 1906, 246  καί άκόλουθ«)· Ό σ α  Από χρόνια έχω 
είπή, αληθεύουν καί διά τή ν νεωτάιην φάσιν τού 
γλωσσικού ζητήματος. Ά ν  οί επιστήμονες, πο-ίι άπό 
καθαρόν Ιπιστημονιχόν ενδιαφέρον καταγίνονται μέ 
τήν νεοελληνικήν γλώσσαν, ήσαν δχι ο ί φίλοι,^ άλλά  
εχθροί τού λαού, ποή ξαναγεννιέται, θ ά  ήοθάνοντο 
αληθινήν χαιρεκακίαν διά τά  τελευταία κατορθώματα  
τού πολιτισμού τών σημερινών ‘Ε λλ ή ν ω ν : ενα λαον, 
πού μέ τέτοιον τρόπον μεταχειρίζεται τ ’ Αγαθά τής 
πνευματικής Ιλευθερίας κ α ί. πού, κοντά στ’ Αλλο, 
ντρέπεται καί γιά τήν ίδ ια  του τή μητρική γλώσσα, 
μπορεί κανείς νά  τόν άφήση στόν έαυτόν του καί στό 

. «μέλλον» του. Ό μ ω ς  μ’  δλ’  αύτά δέν θά έχουν οί 
γνώ σται τού νεοελληνικού λαού αμφιβολίαν διά τό 
μέλλον τ ο υ : αί δροόεραί δυνάμεις τού μεγαλώματος 
υπάρχουν, άν κ ι’ Ακόμα ¿μποδίζονται στό ξάπλωμά  
των Από μίαν όπισθοδρομικήν πλειονοψηφίαν. Ε ίνα ι 
φανερόν, δ τι πολύ κακά στέκεται σ ιά  πόδια της ή έπί- 
οημη γλώσσα, άφοΰ πρέπει νά στηριχθρ μέ νομοθε
τικά μέτρα τής βίας, άφσύ κλείνουν τό στόμα ιώ ν  
προδευτικών με τήν άστυνομίαν ή  —  μέ τόν δχλον. 
Κ άθε ήμέραν φέρνει νέας αποδείξεις διά τά  δεσμά τού 
πνεύματος, πού Ινοχοί τους είναι ο ί φίλοι τή ς γλώσ- 
οης τής παραδόσεως. Μ πορεί κανένας νά Ixfl'Jiltotav 
γνώμην θ έλει διά τό γλτοσσικόν ζή τρ μ α  —  μά δλοι οί 
μορφωμένοι πρέπει τούλάχιστον νά είναι σύμφωνοι 
σ’  αύτό, δ τι είς τόν «άγώνα τού πολιτισμού» διά μίαν 
νέαν γλωσσικήν μορφήν (πού —  Ας τί» σημειώοωμε
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κ α λά ! είναι καθαρά εθ ν ικ ή !) είναι απαράδεκτα τά 
πολεμικά μέσά, πού μεταχειρίζονται οί "Ελληνες αντι
δραστικοί. Ζητήματα πολιτισμού δέν λύονται' μέ άστυ- 
νομικήν ή  μβ δχλοχρατικήν βίαν.

Λβ Α Λ Β Ε Ρ Τ  ΤΟ ΓΜ Π  . 
καδηνητίις τή ς  Ίνδογβομβνικής νΐ.ωβοολογίας 

είς το  Γίανεηιβτήμων τοΟ Στρασβούργον

Μέ την πεποίθησιν ό τι ή προκοπή εις τόν πολιτι
σμόν τής νέας Ε λλά δ ο ς είναι συνδεδεμέίη μέ τήν λαϊ
κήν της γλώσσαν, βυμφωνοδμεν οί υπογεγραμμένοι μέ 
τάς διαμαρτυρίας του Δβ»! Τριανταφυλλίδη καί τοδ 
καθηγητοδ Δο«ς Τούμπ, διά τήν άναξίαν καταπίεσιν 
τής ελληνικής λαϊκής γλώσσης.

Δρ Κ Α ΡΟ Λ Ο Σ Μ Π ΡΟ ΥΓΚ Μ ΑΝ Ν , καβηγητής τής Νδογκρμα· 
νικής γλωσσολογίας είς τ *  Πονεκιατή μιον τή ς  Λιψίας.

Δρ ΑΛΒ ΕΡΤΟ Σ Ε Ρ Χ Α ΡΝ Τ , καθηγητής της έκκλησιαστικής 
Ιστορίας είς το  Πανεπιοτημιον του  Στρασβούργου.

Δρ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚ, ΣυντΔκτηςτού βΒνζαντινού Περιοδικοί»-
ΜΔναχαν.

Δρ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΜΑΫΕΡ-ΛΥΜΠΚΕ, καθηγητής τής ρο
μανικής φιλολογίας είς τό Παν'εαιοτήμιον τής Βιέννης.

Μ Ο Υ Έ 1Κ Η
Συνα υλία  τον Συλλόγου < Η  Τ έχνη »

ρΉ Ε ΙΝ Ο  τό βροχερό βράδυ «ή Τ έχπ ]* ¿φιλοξενείτο 
L  στήν αίθουσαν τού 'Ωδείου Λόττνερ. "Ομως ένα 
πρόγραμμα μέ γνωστά όνόματα εκτελεστών ¿τράβηξε 

. άρκετόν κόσμον. Θ ά έπαιζαν ή κ. Τσίλερ, οί δεσποινί
δες Άντω νοποΰλου καί Λυμπβροπούλου, δ κ.' Κ αζάζης  
καί 6  κ. Άντω νόπουλος, έργα —  τοδ Μπετόβεν, τοδ 
Ροσίνι-Λιόν, τοδ Τσάίκόφσκι, τοδ Χένδελ, Πουτσίνι, 
Σοπέν, Μ αρτίνι, και Σαρπαντιέ.

Δέν μπορώ παρά νά θαυμάσω τό θάρρος των εκτε
λεστών. Μέσα σέ τέτοιαν αίθουσαν, χωρίς ακουστικήν, 
χωρίς καμίαν φιλοκαλίαν, χωρίς καμίαν καλλιτεχνικήν  
δ.ιενθέτησιν, χωρίς τήν άπαραίτητην άπόστασιν τής 
σκηνής άπό των καθισμάτων τοδ ακροατηρίου, ν' άπο- 
φασίσουντήν εκτέλεσιν Ινόςπρογράμματος σάν ¿κείνης 
τΐμ  βραδυάς. Έ π ί τέλους. Ή  Ισπερίς άρχισε. "Ομως 
άρχισε Αληθινά, όταν ή κ. Τσίλερ άκούμπηοε τά χέρια  
της στό πιάνο. Τ ό  παίξιμό τη ς βέβαια δέν ήταν Από- 
λυτα στερημένο μιας ρητορείας καί Ινός δφους έπιδει- 
κτικοδ. Ά λ λ ά  δμως δίπλα σ’  «ύτό τό έπιβαρυντικό 
χαρακτηριστικό της, μιά ίδιότης Ιδιαίτερη της κ. 
Τσίλερ, τήν έπέβαλλε ωσάν εκφραστική, πού ξεύρει νά 
ζωντανοποιη καί νά ίρμηνεύη καλά τό περιβάλλον 
τών έργων. Ή  περιγραφικότης πού έχει, δταν έκτελή, 
είνε αξιοσημείωτη. Τ ά  δάκτυλά τη ς διηγούνται. Ά π ο -  
τυπώνουν φωνές καί θορύβους —  μιλοδν τήν φωνήν 
τής καμπάνας, τώ ν κουδουνιών. "Υστερα δίδουν τό  
δράμα μιας τρικυμίας. Είνε Αλήθεια- Ή  βαθειά ψυχή 
βέβαια δέν ύπάρχει σ'^αύτά δλα, μά υπάρχει ή εικόνα, 
η μορφή, ή  φωνή, —  υπάρχει ή συνολκή περιγραφική 
εκφρασις- Σ τό  πιάνο, αυτό είνε πολύ δύσκολο καί πολυ  
ωραίο. ’Ο λίγα δάκτυλα πού κινούνται ρυθμικά σέ 
μεταφέρουν, όπου επέταξε ενα πνεύμα, καί ζή ς  τήν  
έντύπωσι ιώ ν  ιδίων πραγμάτων. Τ ί  ωραίο γιά όσους 
μπορούν νά δώσουν αυτό τό θέλγητρο τή ς περιγραφής 
μέ τήν τέχνην τους.

Ό  κ. Κ αζάζης έπαιξε πολύ τρυφερά ένα σόλο στό 
βιολί του, καί συμπαθητικό ήταν τό βιολονσέλο τοδ 
κ._Άντωνοποΰλου. Ε ίνε μαθητής τοΰ κ. Μπέμερ. Γ λ υ 
κύς, μέ κάποιαν συγκεντρωσιν. καί σταθερότητα στήν 
δοξαριά του. Μελετφ μέ διάθεσιν τήν μουσικήν, —  
κ ι’ άλήβεια άξίζει κανείς καί νάφοσιωθή άκόμ« σ’ ξνα 
τόσο έκφραστικόν όργάτον.

Ή . Β ' Μ ου.σικοφ ιλολογιχή. απογευματινή

I—I  κ. Θεοδώροπούλου πβριέγραψε τήν ζω ήν τόδ 
I 1  Μπετόβεν. Έτραγούδησε ή Δ ε̂ Γκίνη, ή Δί« Πανα  

έπαιξε πιάνο —  καί οί δυό έργα τοδ ίδιου συνθέτου.

Μ ουσική Siάλεξις

Λ  ΙΔΑΣΚΑΛΙΚΑ καί στενά έμίλησεν 6  κ, Ψ άχος γιά  
¿-Δ «τά μουσικά διαγράματα καί τούς ' μελψδικούς 
τρόπους τής έλλινικής μουσικής άπό τώ ν άρχαιοτάτων  
χρόνων μέχρι σήμερον, εν παραβολή πρός τούς τρό
πους τής νεωτέρας μουσικής».

"Ετσι άπέμεινε μόνον τό έπιστημονικόν ενδιαφέρον 
τή ς διαλέξεως, κ ι' ¿κείνο θαμένο οέ φράσεις άδέξια  
ένωμένες μεταξύ τους. Κ αμ ία τέχνη ζωντανοποιήσεως 
τώ ν πραγμάτων καί τά πολλά μουσικά «δεδομένα» 
πού είχεν ό κ. Ψ άχος δέν ¿χρησιμέυσαν είς τό  νά Απο- 
καλύψουν κάτι, στήν πειό πνευματική μερίδα τοδ 
ακροατηρίου.

Έ ρ γ α  Ε λ λ ή ν ω ν  με τήν  ορχήστραν τον ‘φδείου, στό 
Δημοτικόν

Τ Ό  Ιδιο άπόγευμα ¿δόθηκαν άπό τήν δρχήστραν τοΰ 
1  ’ζΐδείου τά  έργα τώ ν δύο Ε λ λ ή ν ω ν — Καλομοίρη  

καί Λ ιάλιου. Συγκριτικά δέν θ ά  μιλήσω γ ι’  αύτους. 
Δεν είνε πνεύματα πού νά συγγενεύουν στήν ίδέα μά 
οδτε στήν ά ντίληψ ϊ καί στόν τρόπο τής άποδόσεώς 
συναισθημάτων. Ό  Καλομοίρης είνε 6  πρωτότυπος. 
Ή  Ρωμαίϊκη Σουίτα  το υ είνε τό ξεπέταγμα πέντε 
φλογών άπό τό βάθη τής Ιλληνικής ψυχής.

Κατασταλαγμένες δμορφιές έκεί μέσα, στήν παχειά  
σκιά τους, —  παραδόσεις καί θρύλοι προγονικοί, πί
κρες σκλαβιάς καί νοσταλγίες περασμένων, αποκοιμι
σμένες κληρονομικότητες εντυπώσεων μακρυνών καί 
γλυκοβραδυάσματα συννεφιασμένων άναμνήσεων, καί 
άπομεινάρια πνευματικής λαμπρότητος, καί ίνθυμίσεις' 
κουραστικές, έσωριάζοντο όλα στήν ψυχή τοδ ποιητή—  
μουσουργού κ ι’  άπετέλεσαν τό έσωτερικόν ήφαίστειον. 
Ώ ς  πού ήρθε ή μοιραία ώρα, —  πάντα θ ά  έρθη γιά  
τόν άξιο — κ ι «ξεφάντωσαν μεγάλες, κ ι’ ώραΐες, οί 
πέντε φλόγες, τά πέντε έργα, πού μιά συνέχεια ιδεολο
γική τά  κρατεί στήν ίδια  δύνα μ ι: « Ά π ό  τά παραμύθια  
τήςγρηάς», «Σάν παιχνίδι καί σάν νανούρισμα», «Ά πό  
τόν Έ ρωτόκριτο καί τήν Ά ρετοϋσα », «Σάν χορός καί 
σάν χωρατό» καί «τό Παλάτι».

"Ο λα σάν βάσι τους Ιχουν μιά λυρική σκηνή, μιά 
λυρική ιδέα, ενα θεματάκι λυρικό. Κ ι' όλα μιάν θλίψ ί 
γαληνεμένη, πού κρύβεται βαθύτερα άφίνοντας περισ
σότερο νά  φαίνεται ή αφέλεια καί ή άπλότης τής σκη
νής. "Ετσι τά  αίσθάνθηκε κι’  δ "Ε λλην συνθέτης— καί 
μάλιστα αύτός, σάν βαθύτερος παρατηρητής, όλων 
α ΰ τώ ν π ο ύ  ¿χρησιμέυσαν γιά  θ έμ α  του, εκύτταξε καί 
τις  πιό μικρές τους άποχρώαεις. "Ο λα τά πετραδάκια  
πού κολλημένα σ’ ένα φύκι, έφεγγαν σάν άντανάκλασις 
μυστικού θαμπού Αστερισμού, στά βάθη τώ ν ώραίων  
γλυκό νανουριστών θαλασσών.

_ Έ τ σ ι  μπορεί κανείς νά τά  είπή αότά τά  τραγούδια, 
τις  παραδόσεις, ό,τι κι’  αν εΐνε, καί μιά τέτοια παρ- 
ομοιωσις ταιριάζει στις λεπτομέρειες τους, άφοδ απο
τελούν τέτοια θαυμαστά σύνολα.

Ό  Καλομοίρης δέν άφησε άνερμήνευτο, άνανταπό- 
δοτον κανένα παλμόν, ψυχικόν πειό πολύ, τοδ Έ λλη νος.  
"Ομως τοδ Έ λλ η ν ο ς  τού αληθινού, πού ή καρδιά του  
είνε τό κοιρητήρι τώ ν ωραίων τή ς φυλής του πού Ιδιά- 
βήκαν, και μαζί 6  κήπος τών ίξαιρετικώ ν προτερη
μάτων—  όσων σώ ζονται σήμερα στή φυλή του. Γ ιά  τόν  
Ιλλή γα  τόν κίβδηλο, δέν ενδιαφέρφιαι. Κ ι’ έκεί πού

άκούει κανείς, τόν συγκινεΐ έξαφνα νοσταλγικά ένας 
αύλός, ~  ίδιο ποταμάκι μελφδίας πού κυλά καί χάνε
ται κατά τούς λουλουδιασμένους φράχτες τώ ν συμφω
νιών. ‘Υψώνονται λίγο βαθύτερα στή σύνθεσι, καί τό  
απορροφούν, μά γιά  νά  τό άφήσουν πάλι, πειό κάτω, 
σ' ένα ξέφ ω ιο ομαλής μελφδίας νά  Αναφανή πειό 
πλούσιο, είτε Ανεπαίσθητο τώρα, είτε σ’ έναν άλλον  
πόνο —  καταλληλότερον οτήν εκφρασι τού-ποιητικού  
νοήματος.

Στόν «Έ ρω τόκριτο καί τή ν Ά ρετοδσα» οΚ αλομοι- 
ρ η ςή τα ν τρομακτικά ζωντανός- νά  φτεροκοπά έβλεπε 
κάνεις μιά ψυχή αρπαγμένη πειό  καί κρατημένη καλά  
καί στερεά στά χαρτιά τώ ν εκτελεστών.

Π ιό «Παλάτι» του άλλο θέμα έ*εΐ, περιγραφικό 
περισσότερο, πού μπορεί νά χωρέση κάθε ειδυλλιακό 
παραμύθι μέσα στή πλούσια λυρική Ατμόσφαιρα του. 
Έ γράφηκε ¿πάνω στό τετράστιχο:

Σ τή ς θάλασσας άπάνω τά  νερά 
ένας τεχνίτης μέ μυαλό καί γνώσι, 
μεγάλο αγώνα είχε μιά φορά 
π α λά τι ξακουστό νά θεμελιώση.

Καί σύμφωνα μέ τήν έννοια τή ς ποιήσεως, πού μαρ* 
τυρεί άπλά καί μέ κρυφήν είρωνία, τήν ματαιότητα  
τώ ν ονείρων, σάν Α πα ιτούν μεγαλύτερες, άπό τις 
άνθρώπινες δυνάμεις, —  δ συνθέτης συμπληρώνει τό  
ποίημα δυναμώνοντας περισσότερο τό θλιβερόν μέρος 
του. Ή  σύνθεσις αύτή. είνε μυριόφωνη καί με λαμ
πρές άποχρώσεις ένός δράματος, πού αληθινά ¿στήθη 
επάνω στά νερά. Σω στό παλάτι γιά νά δεχθή ένα 
βασιλέα, —  όμως κι' άπό φαντασία βαθειά ευγενική, 
πού κατέχει όλες τις  κ ρ ή ν ε ς ;--τ ά  πειό άδηλα συν
αισθήματα. Κ α ί τρυφερό; σάν παιδί, ό συνθέτης δ 
παράξενος, σάν πλάσμα αναμάρτητο, όταν θέλη νά 
κλάψη κάτι πού τό θαρρεί χαμένο, κάτι πού ¿πήγε νά 
τό πνάσγι κι’  αδτό έπέταξε, άφίνοντας άδεια τήν άγκα- 
λι,ά του' καί τήν ψυχή του.

Τ έτοιος δ Καλομοίρης στήν «Ρωμαίϊκη σουίτα». 
Σήμερα οί Έ λλ η ν ες  δέν θάμπορέσουν νά τόν νοιώσουν 
γιατί δέν έμαθαν νά διαβάζουν στήν ίδια ψυχή τους, —  
γιατί δέν έγιναν άκόμα Έ λλ η ν ες  σωστοί-

Τ οϋ κ, Λιάλιου τό Içyov, ή «Ρωμαντική Ποίησις» 
ήταν σάν μιά μελφδικη φουσκοθαλασσιά με πνοήν 
μελαγχολίας, πού οδτε ξεσπούσε ο irre κατα κάθιζε,—  
γιά νά δώσχι ένα συμπέρασμα. ’Επηρεασμένος άπό τήν  
ευρωπαϊκήν μουσικήν, καί καθώς φαίνεται πνεύμα όχι 
άπό τά  άνήσυχα πού ζητούν νά φδάσου.ν Απάτητες 
κορυφές —  έδωσε τό περισσότερον μιάν λεπτήν επεξερ
γασίαν στό έργον τον. Δέν είνε δ τοπικός, πού σέ κάθε 
του σκέψι ν’  άφίνη κ ι’  ένα Αποτύπωμα ξεχωριστά δικό 
του. Μ ά είνε δ παθητικός, ό ρωμανχικός μάλιστα 
τραγουδιστής, πραγμάτων πού δέν τδν μέλει fiv άλ
λοι προτήτερά του τά  ξανατραγούδησαν, καί μέ τήν 
ίδ ια  φωνή, καί μέ τόν ίδιο σκοπό. Ό  κ. Λιάλιος θέλει 
νά  τράγουδήοη μόνο —  κ ι’ αυτό βέβαια τό κατορθώ
νει ευχάριστα γιά τούςάκροατάς του. Ά γαπφ  περισσό
τερο τις νύχτες τις  ήμερες τοδ φεγγαριού,^τά ήσυχα 
νερά, τά  δειλινά πού σβύνουν στή νέκρα —  Ιτσι φανε
ρώνει τό έργον του. Ά γα π φ  καί θ έλει παντού τήν 
γαλήνη καί τήν μονοτονία τής γαλήνης, Δέν είνε^δ 
μεγαλόφτερος, μά ό δλιγαρκής. O Î τραγικότητες τών 
άκρων δέν τόν εμπνέουν, δέν τόν τραβούν. Μοτίβα  
πρωτάκουστα δέν άγκιστρώνονται Από την φαντασία 
του στά βάθη τή ς ζω ή ς τώ ν άφανερώτων εμπνεύσεων. 
Π ιάνει τά  ψαρακια πού κολυμβοδν στά ρηχά νερά, 
κ ι’  έχει παιγνίδι του πειό πολύ τό ψάρεμα, παρά  
σκοπο τής ζωής.

"Υστερα άπό τά  Ιργα τών Ε λ λ ή ν ω ν  συνθετών, ή κ. 
Βελουδίου έπαιξε λεπτά καί χαριτωμένα στό πιάνο τό 
concerto τού M oszkow ski είς μί μεϊζον.

Κ α ί ό χορός τών μαθητριών τής μονφδίος ¿τρανού-
δησεν άτονα, όπως πάντα, τήν σύνθέσιν τού LAO Delibes.

Υ π έ ρ  τ ώ ν  άπάρω ν π α ιδ ιώ ν Α ίγιου

ΚΑ Ι μία συναυλία γιά  αγαθοεργόν σκοπόν. Στήν  
. άρχήν έκαμε μικρήν διάλεξιν ό κ. Τσοκόπουλος, καί 

κατόπιν ή χορφδία τή ς κ. Αλεξάνδρας^ Μιχαηλίδη, 
οί Δόι? Εύστρατίου, Εανθάχη, Λ οίζου, κ α ί ό κ, Καρα- 
κίρης έπαιξαν διάφορα μουσικά κομμάτια.

"Ηρεσει- ή διάλεξις καί έξαιρετικά ή δεύτερα έκτέλε- 
σις τής χορφδίας, πού παρουσίασε ένα ρυθμικώτατον 
ούνολον. Ή  κ. Μιχαηλίδη Ιμψανίζεται μέ μουσικήν 
έργαοίαν εδσυνείδητον, άργανωμένην άπό καλλιτεχνι
κήν άντίληψιν. ΕΙ. Π. Δ.

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η
Ό  Ράλλειος διαγωνισμός

ΣΕΜΝΗ Ιορτή διά τήν Απονομήν τού χιλιοδράχμου  
ετησίου βραβείου έγεινε τήν 26 Φεβρουάριου «ίς 

τήν Σ χολήν τών Κ αλών Τεχνών τού Μετσοβίου Π ολυ
τεχνείου.

Ή  μητέρα τού έν ΪΙαρισίοις άποθανόντος διακεκρι
μένου Έ λλη ν ο ς  Ζωγράφου Θεοδώρου Ράλλη^κυρία  
Αικατερίνη Ρ ά λλη , είς μνήμην τοΰ υίοΰ τη ς ίδρυσε 
τό Ρ άλλειον τούτο διαγώνισμα τής ζωγραφικής μεταξύ 
τώ ν τελειόφοιτων τοΰ Σχολείου τών Κ αλώ ν Τεχνών-

Δύο μόνον ζω γράφ οι συνηγωνίσθησαν οί κ. κ. Δ. 
Μπισκίνης καί Γ.Τουναρόπουλος, τό δέ βραβεϊον Ιλα- 
βεν ό κ. Δ. Μπισκίνης. Τ ό  έργον τού κ. Ι ’ουναροπού- 
λου ήγοράσθη παρά τοΰ κ. Ά ν τ . Μπενάκη.

Κ ατά τήν Απονομήν τού βραβείου παρίσταντο ό 
Πρίγκηψ Ν ικόλαος έπίτιμος Πρόεδρος τή ς Π οακο-  
θήκης, ο κ. Σ τ. Σκουλόύδης, ή 'Επιτροπή τόδ Ραλ- 
λείου διαγωνισμού κ. κ. Σ π . Στάης, Ράλλης, Καλλιγάς, 
οί καθηγήταί τοδ Σχολείου τών Καλών Τεχνών μετά 
τώ ν μαθητών καί μαθητριών τή ς Σχολής.

Ό  κ. Γ . Ίακώβίδης δι* ολίγων έξή ρ ε^ σ  καλά απο
τελέσματα τά  όποια δύναται νά Ιχη ό διαγωνισμός 
οθίος, ό δέ καθηγητής κ· Θ ω|ιδς Θώμόπόυλος Ικαρε 
τήν είσήγησιν τή ς κριτικής επιτροπής, τονίοας οτι 
εύχής έργον θ ά  ή το  Ιάν καί διά τήν γλυπτικήν έλαμ- 
βάνετο κάποια μέριμνα, καθόσον τ ά  τελευταία ετη 
έγκατελείφθη τελείω ς είς τήν τύχην της.

Ά π ό  τήν είσήγησιν τοδ κ. θω μοπούλου άποσπώμεν 
τάς χαρακτηριστικός ταύτας γραμμός.

«ΟΙ νεαροί καλλιτέχναι μυς, παρά τήν δικαιολογη- 
μένην Απειρίαν των, Ιφάνησαν τολμηροί. Κ α ί άν ΰστέ- 
ρησαν κατά τήν τελικήν Απόδοοιν τοδ θέματός τών 
τό οποίον τόσον καλά συνέλαβον, τό  μέλλον θ ά  τούς 
άνοιξή νέους ορίζοντας καί θ α  βαδίσουν μέ περισσο-
τέραν περίσκειριν, ' _

«Α ί πρώ τοι δυσκολίαι θ ά  τους χρησιμεύσουν ως 
μάθημα δοκιμαστικόν διά νά προχωρήσουν κατόπιν 
μέ θάρρος είς τό έργον των. Τό θεμα τό όποϊον τοϊς 
έδόθη ήτο «ή έργασία». Τ ό  συνέλαβον πολύ πλησίον, 
δέν ¿τόλμησαν νά τρέξουν πέραν τώ ν αίθουοών τής  
Σχολής. Ό  κόσμος καί ή ζω ή  δέν τούς συνεκίνησαν, 
δέν διείδον βαθύτερα τήν έργαζομένην Ανθρωπότητα, 
μαθηταί Ακόμη, όχι Απλώς μόνον ά>ς πρός τό τεχνι- 
κόν μέρος, άλλά καί έν γένει μαθηταί καί πρωτόπει
ροι είς τήν ζωήν. Κάί τοδτρ Ακριβώς είνε ή μεγαλύ
τερα τών άρετή, ύπήρξαν ειλικρινείς, καί η ειλικρί
νεια είνε ή βάσις κάθε αίσθητικής δημιουργίας: .  ■'»

815



316

'Ailé t»v PilXsiov Αιαγωνιομίτ —  T 6 (ψοβινΟέι Içyov 
*oÇ x. d. Μπισπίνη

« H  αισθητική τοείς δρόμους Αναγνωρίζει ανοι
κτού« είς την τέχνην. Ό  πρώτος είνε ή  μίμηοις της 
προγενεστέρας τέχνης, δ δεύτερος ή αναγραφή τής 
πραγματ,χότητος, και ό τρίτος ή εκδήλωσή τών Ατο
μικών εντυπώσεων. Ε χ  τω ν τριώ ν  τούτον τής <π/νθη- 
κολογημενης τέχνης τής κοινώς Ακαδημαϊκής, τής 
πραγματιστικής (réaliste) καί τής προσωπικής, μόνον 
η  τελευταία είνε αξία roO όνόματος τής τέχνης. Ή  
πρώτη είνε η αρνησις, ή άντίφασις μάλιστα τή ς τέ
χνης, ή δεύτερα είνε συχνότερα τέχνη, διότι είνε σχε
δόν αδύνατον ό καλλιτέχνης νά έξαφανίζεται όπισθεν 
τη ς πραγματικοτητος. Ά λ λ ’ ή προσωπικότης τού καλ
λιτέχνου^ «ύτη είνε ακριβώς έκεΐνο τό οποίον άποκα- 
θιστφ και καθορίζει την τέχνην, ιδστε ήμποροΐμεν νά 
ειπωμεν οτι το  πρώτον καθήκον τού καλλιτέχνου εϊνε 
να επιζητρ τήν αποδοσιν ζώ ν  δεμάτων τά όποια τόν 
εγγιζουν και τόν συγκινοϋν πραγματικός.

«Πολλαπλή θ ά  είνε ή ώφέλεια έκ τώ ν αποτελεσμά
των του διαγωνισμού τούτου. ‘Α λ λ ' δ,τι πρό παντός 
πρέπει νά έξάρωμεν, eli'8 ή εδγενής άμιλλα ή δποία 
θ ά  γεννηδη «¡ς τάς καρδίας τών νεαρών καλλιτεχνών. 
Α μιΛΛαή όποια παντού καί πάντοτε πρέπει νά καθο- 

δηγη τους τεχνιτας· αί ταπεινοί φιλοδοξίαι δς ύποχω- 
ρονν προ τού μεγαλείου τή ς τέχνης καί νέα ζω ή δς 
^ ο ρ π ισ η  και πάλιν τήν χαράν είς την φυλήν ή δποία  
εοιοαξε την ανθρωπότητα τούς νόμους τοΰ άραίου».

ΕΙΔΙΚΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜ Η ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Είναι μεγάλη^ πολύ ή  σημασία τής Σηροτροφικής  
Έ κθεσεω ς πού ολοένα έτοιαάζεται. ¿ή μ ερ α  θά άφή- 
σωμεν νά μιλήση ή επιστήμη καί ο ι άριθμοί. Τόν
λόγον |χ©ι ό η. Sît- Χασιώτης Κ υβ*ρνητι*0* Έ * « $ ο ·
πος τής Σηροτροφιχής καί Μεταξουργτκής Έκθέσεώς. 

Ο,ή  γραφομεν είναι <άπό χήν θετικω τάτήν ομιλία ν τον  
είς τήν αίθουσαν τής ’Αρχαιολογικής Ε τα ιρ ία ς  πρό τ 
εβδομάδων:

- ‘ Η  Σηροτροφ ία εις τήν "Ελλάδα π ρ ιν  κ α ί τώρα

1 - 1  καλλιέργεια τής μορέας, η . εκτροφή τού μεταξο- 
οκωληκος, ή κατεργασία τή ς («τάξης συνδέονται 

στενωτατα μέ τήν ιστορίαν τού “Έ θνους μας. Κατά  
τούς χρόνους τής δουλείας ή Πελοπόννησος, μάλιστα  
δ Μιστρδς, αί Καλάμαι, ή Τρίπολις, α ΐ θ ή β α ι, at  
νήσοι τώ ν Κυκλάδων, τά  Ά μ π ελά κ ια  τής Θεσσαλίας, 
ή Ά γ υ ιά  καί πλεϊσται έν γένει περιφέρειαι πολλά  
εκερδιξον έκ τή ς παραγωγής καί έκ τής κατεργασίας 
τής μετάξης καί οχι ολίγον συ.νετέλεσε καί ή βιομηχα
ν ία  αΰτη είς τό  νά συντηρώνται ο ί Ε λλη νικ ο ί πληθυ
σμοί, να αντέχουν οίκονομιχώς και νά παρασκευάζον
τα ι διά τόν μέγαν άγώνα .τής άπελευθερώσεως. Κατά  
τό ΐ “ 70» μονον δ Μ ιστρά; είσήγεν έκ Μασσαλίας περί 
5 ?  4  Ρ;κοί ? 1μ̂ '  Φ0 -.¿τηοέως έκ μετάξης, |ν  φ σήμερον 
Ολη η Ε λλά ς δεν παράγει κατά στατιστικήν τού 
Υπουργείου καταρτισθεΐσαν πέρυσιν είμή μόνον περί 

τάς 55° όοο χιλ. όκάδας χλωρών κουκουλίων άξίας 
μικροτέρας τών 2  ̂έκατομμ. φράγκων, ‘Α λλ ά  καί μέχρι 
πρό 5 °  περίπου ετών ή παραγωγή κουκουλίων άνήρ-

Άπό τ6ν ΡΔΧλειον ΔιαγβτνιομΔν. — Tô êçyov 
κ· Γ· Γονναςοπόύλού

χετο έν Έ λλ ά δ ί είς ποσόν σχεδόν τετραπλάσιον του 
σημερινού, διότι παρήγονιο ετησίως καθ’ δλην τήν  
Ε λ λ ά δ α  ι»ή ύπολογιζομένης τή ς Θεσσαλίας καί τών 
Ίονίω ν νήσων ύπέρ τάς 2  έκατομμ. όκάδας κουκουλίων 
αξίας ιο  καί πλέον έκατομμ- δραχμών. Τ ή ν  μεταξοπα
ραγωγήν ¿σταμάτησε καί όπισθοδρβμησβν εκτοτβ ή 
φοβερά έπιδημία τή ς νόσου πεπερίνης. Ά λ λ ’  η άνακά- 
λυψις ύπό του μεγάλου Παστέρ τή ς αιτίας τή ς νόοου 
καί τή ς μεθόδου τή ς παραγωγής σπόρου μικροσκοπη- 
μένου καί άπηλλαγμένου τοΰ μολύσματος τής νόσου, 
Ιδωκβ νέαν ζω η ν είς τόν κλάδον τή ς μεταξοπαραγωγής.

'Ο λ α ι αί χώραι, δπου είναι δυνατόν νά  παράγεται 
ή μέταξα, έπώφελήθησαν τή ς επιστημονικής αΰτής 
άνακαλύψεως τού Παστέρ καί άνέπχυξαν πάλιν τήν 
παραγωγήν τής μετάξης δν καί ή τιμή αύτής σήμερον 
είναι κατά 5°  το ΐς  ιοο μικροτέρα έκείνης, τήν οποίαν 
είχε πρό 4 °  ένών. Κ α ί π λή ν  τής Κ ίνας  καί τής ’Ια π ω 
νίας, ή  παραγωγή κουκουλίων διά τή ς έπιστήμης καί 
διά τής προσιασίας, τή ς δποίας τυγχάνει παρά τής 
Πολιτείας δ κλάδος οδτος ίκανώς άνεπτύχθη καί άνα- 
πτύσσεται καί έν Γαλλίφ  καί έν Ίταλίφ  και έν Ούγ- 
γαρίρ. καί Ιν  Καυκάσφ τή ς Ρωσσίας καί εν Τουρκίρ. 
Ή  παγκόσμιος παραγωγή χλω ρώ ν κουκουλίων Ανέρ
χεται σήμερον είς 2οο περίπου έκατομμ. όκάδας άξίας 
70 0  περίπου έκατομμ. δραχμών. Ε ίς  π ολλά  δέ δισεκα
τομμύρια φράγκα υπολογίζετα ι ή άξία τώ ν έκ τής  
μετάξης παραγομένων έν τφ  κόσμφ μεταξωτών υφα
σμάτων κβί τεχνουργημάτων μεταξωτών έν γένει.

'Α λλά  μεταξύ όλω ν τώ ν σηροτροφικών χωρών αύτών 
ή Ε λ λ ά ς  ή άλλοτε κατέχουσα μίαν άπό τάς πρώτας 
θέσεις είς τήν Ευρώ πην, σήμερον δυστυχώς κατέχει 
τή ν τελευταίαν θέσιν. Κ αί αύτή ή Βουλγαρία παράγει 
τριπλάσιον, ποαόν κουκουλίων η  ή Ε λ λ ά ς . Δέν είναι 
τού παρόντος νά εϊπωμεν ποια μέτρα έλαβον άλλαι 
χώραι πρός ένθά^ρυνσιν καί. προστασίαν τής μεταξο
παραγωγής καί ,ιι πρέπει καί. ημείς νά ένεργησωμεν 
ΐνα  έξασφβλίσωμεν τήν έπιτυχίαν έής σηροτροφίας 
δι’  άνόσου σπόρου μετ’  ειδικόν έλεγχον κλ. Ά λ λ '  ή 
πολιτεία δέ,ν δύναται ν ά .μ ή  θποστηρίξο ακρυδαίζας 
τόν κινδυνεύοντα τόν έσχαχον κίνδυνον νά έκλειψη 
κλάβον τής σηροτροφίας- Π ρέπει όμως νά  αίσθανθώ- 
μεν όλοι θερμόν ενδιαφέρον ΰπέρ αύιής καί νά τήν 
άγαπήσωμεν πάντες όπως τή ν ήγάπων καί ο ι πατέρες 
καί' α ί μητέρες ημώ ν καί όχι όλίγα έκέρδιζον έκ τής  
έργαοίας τάύτης. ,

Τ ί  χρειάζεται διά τή ν ίη ιτ ν χ ία ν

Ή  παραγωγή τώ ν κουκουλίων δέν άπαιτεϊ ούτε 
σπουδα ία 1 κεφάλαια, σ ίτ ε  κόπους καί. μόχθους ώς 
τόσαι άλλαίίέργασίαι, ούτε καμίαν δΰσκολόν κ α ί πολύ- 
πλοκον τέχνην. Ε ίς  τήν έργασίαν αύτήν δύνανται νά  
λαμβάνωσι μ έρ ο ς 'τά  άδύνατα μέλη τής οίκογενείας, 
άί γυναίκες, τά  κοράσια, τ ά  παιδία. Ε ίς  διάστημα 4 °·5 °  
ημερών μία οικογένεια αγροτική έλουσα φυτευμένα 
ε - 3  μόνον στρέμματα μέ μορέας δυνάτΛι νά πάράγη  
διά τή ς καλλιέργειας 2  ούγγιών κουκουλοσπόρου μι- 
κροσκοπημένου, 8ο Ιστω  κατά μέσον όρον όκ- κουκου
λίων άξίας 25°  δραχ. περίπου με τά ς δποίας θ ’ άγο- 
ράζη ή οικογένεια αδτη, δοό όκ. σίτου δηλ. όλον τόν  
άρτον αύτής δι’  §ν Ιτο ς καί τούτον μόνον άπό 2 - 3  
στρέμματα νής καί μέ εργασίαν τών γυναικοπαιδών 
4 0 - 50  ήμερων. Έ ν  φ  τό ποσόν ,αύτό τοΟ σίτου διά νά 
παράγη είς  γεωργός εχει ανάγκην νά  κάλλιεργή ιο  - 20 
στρέμματα άγρών, Ά λ λ ’  ημείς συνιστώντες τή ν σηρο
τροφίαν δέν συμβουλεύομεν ν ’  άφήσωμεν τά ς άλλας 
καλλιεργείας, τώ ν άγρών καί « δ ν  αμπέλων καί_ τών  
έλαιών. ’Α λλά  πλήν αυτών δύναται έκαστος γεωργός νά

φυτεύίηι 2 - 3 εστω στρέμματα μέ μορέας είς τά  άκρα 
τών άγρών του, τώ ν κήπων του, τώ ν  προαυλίων του  
καί Ιν  ανάγκη &ς άντικαταστήση διά μωρεοφυτείας
2 - 3  στρέμματα άμπέλων, α ί όποίάι σήμερον πλεονά
ζουν παρ’ ήμίν, αφ’ Οδ δυσκόλως πω λείτα ι όλον τό 
γλενχος, οσον παράγει σήμερον ή Ε λ λ ά ς  μετά τήν 
οίνικήν κρίσιν. Ό  γεωργός φυτεύων 2 - 3  στρέμματα  
με μορέας θά Ιχη έξ αυτώ ν μίαν. έπ ί πλέον πρόσοδον 
2θο τό όλιγώτερον δραχ. έτησίως. Ύ ποθέσω μεν τώρα  
ό τι μόνον τό έν τέταρτον τοΰ όλου πληθυσμού, δηλ. 
5ο. χιλ. περίπου οίκογένειαι θ ’ Ακολουθήσουν τήν 
άπλουστάτην αύτήν συμβουλήν, ή πρόσοδος τότε έκ  
κουκουλίων δύναται ν’  άνέλθή παρ’  ήμ ίν ε ίς ^ ο  έκατ. 
έτησίώς άντί τού Ινός καί ήμίσεος έκατομ. όπερ εχο- 
μεν σήμερον έκ τή ς επ ί τοσούτον παραμεληθείσης 
σηροτροφίας παρ’ ήμίν. Ά λ λ ’.ίν α  φθάσωμεν είς τό  
άποτέλεσμα αύτό πρέπει νά έχωμεν φυτευμένα με 
μορέας τουλάχιστον 3° °  βω? 5ώ°  οτρέμματα γης. 
Ε π ο μ ένω ς χρειάζονται νά φυτευθώσι καθ’ άπασαν τήν 
χώραν λαμβανομένων ύ π ’ όψει καί τών έξ άνεπαρκείας 
αγροτικής ασφαλείας δενδροφθορών 20  τουλάχιστον 
έκατομ- μορεοδένδρων ή το ι υπέρ τά  ιοο  δένδρα είς 
μεγα σχήμα παρ’ έκαστου άγρόιού. Π ού θ ά  εύρωσι 
τά  δένδρα τα ύτα ; Έ κ. τώ ν φυτωρίων τού δημοσίου 
καί τής Γεω ργικής Ε τα ιρ εία ς τά  παραγόμεγα άχρι 
τούδ.ε ποσά μωρεών άνήρχοντο. είς δεκάδας τινάς χι
λιάδων δένδρων κατ’ Ιτος. Ά π ό  πέρυσι τά δημόσια 
φυτώρια παρήγαγον Ικ σποράς περί τάς 3 °°. χιλ- μθ- 

εσδένδροον. Ά λ λ ά  καί τά  ποσά ταύτα είνε πλέον ή  
νεπαρκή. ,Διά τούτο κατεφύγομεν είς τά  δημοτικά 

σχολεία, όπου ο ί: διδάσκαλοι μετά τω ν μικρών μαθη
τών «ν. τοίςΙχω ρίοις δύνανται εύχερώς νά  παράγωσιν 
έτησίως περί τάς ιοοο Ιστω  μορέας. Τ ό  τρίτον δέ τώ ν  
σχολείων τούτω ν ή το ι ιοο© σχολεία δύνανται νά παρα- 
γάγωσι τουλάχιστον Ιν .έκατομ. δένδρων ετησιως όδη- 
γούμενα ύπό τώ ν γεωπόνων τού Κράτους. Κ αί ήρξατο  
ήδη ή  τοιαύτη ενέργεια.

Ό  πλούτος τόν όποιον προσδοκώμεν έκ τή ς καλ
λιέργειας τών μορεών και τή ς χρησιμοποιήσει»; «ύτού  
εις τή ν οκωληκοτροφίαν δέν συνίσταται. μόνον είς 
τή ν παραγωγήν κουκουλίων, άλλά πρέπει νά Ιχωμεν 
ΰ π ’ δψιν ό τι ή  αφθονία τής πρώτης ύλης θ ά  Ιχη συνέ
πειαν τήνεύρυτά την άνάπιυξιν παρ’ ή μ ίν  τής βιομη
χανίας τής μετάξης, ή όποία έίνε ίκανή νά  διπλάοιαση 
καί τριπλασιάοη τή ν άξίαν τών κουκουλίων μεταβάλ- 
λουσα αύτά είς ύφάσματα καί είς άπειρα πολυποίκιλα  
καί πολύτιμα μεταξωτά είδη, κλωστάς, κεντήματα, 
δίκτυα καί λοιπά, νά δώση δηλαδή τήν πρώτην ύλην  
διά κολοσσιαίας μεταξουργικάς έργασίας.

Εύτυχώς Ιχομεν ήδη είς τινας έπαρχιακάς πόλεις, 
ώ ς έν Καλάμαις, έν Σπάρτη, καί ίδίφ έν Ά θ ή ν α ις  έργο- 
στάσιά μεταξουργίας όλίγιστα μέν, ά λλ’ άξιόλογα, άπο- 
δεικνύοντα πόσον αί τοιούτόυ είδους βιομηχανίαι είνε 
φυοικαί δ ιά  τόν τόποι· ημώ ν κ α ί βιώσιμοι, καί ποίαν 
ανάπτυξη· δύνανται νά λάβουν (ιύται πα ρ’ ή μ ίν  αν 
περιβάλωμεν αύτάς διά τή ς στοργής ήμών πάντες καί 
ή πολιτεία καί ή κοινωνία.

Ή  I x Ó i i r i s

Ή  Σηροτροφική καί Μ εταξονργική Έ κ θ εσ ις  θ ά  πα- 
ρονσιάση πρό τών οφθαλμών μας ολην τήν γενομε- 
νην παρ’ ήμ ίν σήμερον έργασίαν. Ο ί παραγωγοί θά  
φιλοτιμηθώσι βεβαίως νά Ιπιδείξουν άποστέλλοντες 
έκθέματα είς τήν εκθεσιν ταύτην τάς προοδονς των 
έκαστος. Δέν πρόκειται δέ μόνον νά θαυμασθούν καί 
έπαινεθούν καί νά βραβευθοϋν τά  μεταξύ αύτών δια-
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κρινόμενα ιί>ς οχβτικώς ·τελει6ιε ρ ιι κ α ι ν’  Αναπτύξουν 
τήν εύγενή αμιλλών μεταξύ τών παραγωγών, ά λλά  καί 
νά διαφημισμούνκαι νά γείνουνείς δλους γνωστά, ίνα  
περισσότερόν έκτιμώνται και εύκολώτερον δισθίδων- 
ται. Ά λ λ α  καί τιμήν θ ά  φέρη εις ιόν. τόπον ή έπίδει- 
ξις τή ς  προόδου, ο<την έχομεν εις τόν κλάδον σύτόν. 
Έ π ί πλέον δέ ή Έ κ θ εσ ις θά δώογ) τή ν ευκαιρία1«,.όπως 
μελετηθούν.αί ύπάρχουσαι ελλείψεις, αί άνάγκαι των  
βιομηχανιών, τής μεχάξης καί χά λήπτέα μέτρα τής 
ενισχϋσειος αύτών.

Καί έν φ .οί.π α ρ α γω γο ί έχουν μέγιστον συμφέρον 
νά έπωφεληθοδν τή ς «κθέσεως αύτής, εις τή ν όποιαν 
έθήλωσαν ‘ήδη δτι θ ά  λάβουν μέρος καί έργοσχάσια 
εξ ’Ιταλίας, έκ Γερμανίας κλ. καί πάνχες ο ί πολΐται 
καί μάλιστα ο ί Ανεπτυγμένοι έπιστήμονες, έμποροι «λ. 
δέν είναι δυναχόν νά μή συντρεξωσι διά τής ηθικής  
αότών συνδρομής τοιαύτην εκθεοιν σκοπούσαν χήν 
άνάπτυξιν, σπουδαίου κλάδου χής έθνικής ή|ιών έργα· 
σίας, ή όποία κατά πολύ θά συμβάλη εις την οικονο
μικήν ένίσχυσιν καί εις χήν εύημερίαν χής χώρας. Ε

Π Ο ΛΙΤΙΚΗ  ΣΕΛΙΣ

Τ Α  Αποτελέσματα χών βουλευτικών έκλογών άνέδει. 
* ξαν καί πάλιν κυβερνήτην χής χώρας τόν.κ. Έ λ-  

Βενιζέλον. Τ ό  ύ π ’ αύιον κόμμα χών Φ ιλελευθέρων  
εκερβισε περί τάς ·45 έδρας, έ ν φ α ί  συνησπισμεναι 
δυνάμεις 1 καί χών τεσσάρων αντιπολιτευόμενων χήν 
Κυβέρνησιν μερίδων μόλις καχώρθωσαν ¿« τής πάλης 
ταύτης χόΟ παρελθόντος πρός τήν νέαν τώ ν πραγμά
τω ν κατάστασιν νά. περισώσουν περί χούς 35 άνχικυ- 
βερνηχικόύς πολιτευχάς. Χ αρακτηριστικότατα ιδίως 
είναι χά αποτελέσματα τού νομού Άχιικοβοιω χίας, 
δπου άνεδείχθησαν βουλευχαί καί ο ί μ  υποψήφιοι 
τού κυβερνητικού συνδυασμού, άποτυχόντος διά πρώ- 
χην φοράν κ α ί αυτού χού κ. Δ· Ράλλη, χών Θεοσάλι- 
κών νομών, χών Κυκλάδων, τή ς Εύβοιας, χής Α ιτω 
λοακαρνανίας, χής "Αρχής, χής "Υδρας, οπού ούδείς 
αντιπολιτευόμενος έξελέγη· είς δέ τόν νομόν Ά χ α ’ίοή- 
λιδος μόλις επέπλευσαν 6  κ. Ά λ .  Ζαΐμης καί ό Ανε
ξάρτητος μάλλον κ. Δ. Γούναρης, καί είς τήν Κέρκυ
ραν ο κ. Γ . θ εο ιό κ η ς μετά δύο εκ ιώ ν  δπαδών χου, 
ένφ άφ’ ετέρου είς χήν Λακωνίαν, έξελέγη είς  μόνον 
κυβερνητικός βουλευτής καί είς χήν Ζάκυνθον, ουδείς.

Χπανιως δ Ε λλη νικ ό ς λαός Ιξεδήλωσε χήν εμπιστο
σύνην του πρός δπάρχουσαν κυβέρνησιν τοσον πανη- 
γυρικώς καί κατεδίκασεν άλλους πολιτικούς τόσον 
έκφρασχικώς- Ά λ λ ’ ή καταδίκη αυχη βεβαίως αποβλέ
π ει μάλλον πρός τό πολιχικόν σύστημα τού παρελθόν
τος παρά άπ' εύθείας πρός χά πρόσωπο, διότι ¿ιεχαξν 
χών έκλεγένχων Αντιπολιτευόμενων περιλαμβάνονται 
«ά ι οί πολιτικοί Αρχηγοί Θεοτόκης καί Μαυρομιχά- 
λης, Ικτός δέ τούτων καί ό ί πολιτευταί Γούναρης, 
Ζαΐμης, Εύταξίας καί μερικοί άλλοι, οί όποιοι έδρα
σαν πολύ κατά τό παρελθόν. Ή  σημασία χών τελευ
ταίων εκλογών είναι προφανής. Ό  λαός ήθέλησε και 
θέλει νά διάνοιξη νέους δρίζοντας πολιτικής ζωής· 
καταδικάζει άμειλίκταις τό παρελθόν καί θραύει 
πάντα μετ’ αύτού δεσμόν. Δεν Ιδωκε καμίαν προσο-. 
χή ν πρός ονόματα γνώσχά, συνδεόμενα όπωςδήποτε 
ατενώς μέ χήν πολιτικήν χσύ. τόπου ιστορίαν, καί 
επροτίμησεν ώς άνχιπροσώπους τον ανθρώπους φέρον
τα ς άγνωστα ώς έπί τό  πλεΐστον όνόματα, άφανείς 
μέχρι τής χθες έργάτας της συντελόυμενης άδιακόπως 
μεταβολής των ιδεών και φρονημάτων. ΕΙς τό πρό
γραμμα τού· κόμματος τω ν φιλελευθέρων καί είς τό. 
εως τω ρα Ιργον του διείδε κάποιαν ύπόοχεσιν καλυ

τέρου μέλλοντος τώ ν έθνικών πραγμάτων καί τής 
πολιτειακής καθόλου ζω ής. Καί ήθελησε, νά  δώση είς 
τ ό  κομμα χούτο ολην τη ν δύναμιν,. οπως πραγματο
ποιήσω τήν διαβλεπομενην- ΰπόσχεσιν, Τ ή ν  θέλησιν 
ταύτην τού λαού τίποτε δέν ήμπόρεσε νά τήν μετα- 
τρέ,ψη. "Ο λοι ,οί πρός τούτο αγώνες καί ό λο ι α ί προσ- 
π ά Ο εια ι. συνεχρίβησαν πρός τή ς αταθερότηχος τής  
άποφάσεώς χου ν ’ άπαρνηΟή τό παρελθόν καί νά 
δημιουργήσω νέαν πολιτικήν ζωήν. Φαίνεται δ τι τό 
παρελθόν αυτό Ιφόβισε πραγματικός τόν λαόν, δστις 
επροσπαθησε μέ επανειλημμένος Αποδοκιμασίας τού 
έργου τών παλαιών πολιτικών αρχηγών, του ν’  αντικα
ταστήσω τόν φόβον εκείνον μέ τήν έλπίδα καί τήν 
πεποίθησιν είς τό δυνατόν τής Ιπ ί τό καλύτερον μετα
βολής χών δημοσίων καί πολιτικών πραγμάτων.

Μ έ χάάποτελέσματα τώ ν τελευταίων εκλογών ό λαός 
δέν απέδειξε μόνον όχι καταδικάζει τήν προγενεσχέ- 
^αν πολιτικήν ζω ήν χου, ά λλά  καί δχι συναισθάνεται 
εαυτόν Ικανόν νά Ιπιζητήση χήν πραγματοποίησιν 
νέου πολιτικού καί κοινωνικού άκόμη περιβάλλοντος, 
τήν άναστήλωσιν χών ιδανικών του υπό νέαν μορφήν, 
έχουοα τό γνώρισμα τού.πραγματοποιήσιμου. Δικαίως 
δε αί τελευταΐαι αύταί έκλογαί δύνανται νά  χαρακτη- 
ρισθούν ώς. δεύτερα ειρηνική επανάστασις πλέον ψύ
χραιμος καί πλέον σοφή. Και υπό τήν Ιποψιν ταύτην 
ήμπορει κανείς νά είπη, δ τι συνετελέσθη ή πολιτική 
άπελευθέρωσις τού λαού. ΤΡΙΦΙΛ02

Η Π ΡΟ ΤΟ Μ Η  ΤΟ Υ  ΣΟΛΩΜ Ο Υ

Τ Η Ν  2 Δεκεμβρίου 190 2.0  Μ αρίνος Κοργιαλένιος μάς 
* έγραψε χό ίπόμενον γράμμα άπό τό Λ ο νδϊνον:

’Αγαπητέ κύριε Μ ιχαηλίδη,

Ε ίμ α ι κάτοχος χής φιλικής σας άπό 3 °  λήξαντος καί 
άναφορικώς τής αίτήοεώς σας διά τή ν «Προτομήν τού 
Σολωμού» άμα μού γράψητε δ τι σχεδόν ¿συμπλη
ρώσατε τό άναγκαιούμενον χοσόν θ έλω  σας έμβάσει 
δρ. 300, τήν συνεισφοράν μου διά τό Ιργον τούτο.

Σα ς άσπάζομαι φιλικώτατα καί μένω πρόθυμος
Η. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟΣ

Έ ν  τφ  μεταξύ, πριν συμπληρωθή τό ποσόν πού «ζη-, 
τήσαμε, ο Κοργιαλένιος,. όπως είναι γνωστόν, άπέ- 
θανε. Ό  κ- Ά λ ε ξ .  ΤΙάλλης ¿συμπλήρωσε χάς 3!50ΰ Φ0- 
πού τότε ¿νομίσαμε πώς- μας χρειάζονται καί ¿γρά
ψαμε εις τήν χήραν κυρίαν Κοργιαλένιου. Ή  κυρία 
Κοργιαλένιου δέν άπήντησε- Έ γράψαμ* κατόπιν είς 
τόν γραμματέα τής έκτελεστικής έπιιροπής τής διαθή
κης Κοργιαλένιου κ, Καραβίαν. ‘Ο  κ. Κ αραβίας δ εν . 
άπήντησε. Τώ ρα τελευταία δ φίλος κ- Δ. Πετροκόκκι- 
νος, πρόθυμος άνέ?.αβε νά ξεκαθαρίση τό ζή τη μ α  καί 
έγραψε είς ένα άπό τούς έκτελεστάς τής διαθήκης.

Α υτά μάς γράφει ό κ, Πετροκόκκινος:

Φ ίλε κύριε Μ ιχαηλίδη, Δεντέρα 87. 3. Ι9ΐί

’Απόψε Ιλαβα γράμμα τού κ- Μερκάτι», Ινός τών  
εκτελεστών τής διαθηκης τ ο ύ ' Κοργιαλένιου. Μού 
γρά φ ει: «Δέν μπορεί νά γίνη τίποτε καί λυπούμαι 
» πολύ. Ή  έπιτροπή δέν έχει δικαίω μα νά  δώση μήτε 
» λεπτό γιά πράγματα πού δέν Αναφέρει ή διαθήκη.
> Κ α ί άπλό τάξιμο δέν α ξίζει τίποτε»·

"Ωστε, ώ ς βλέπετε, τίποτε δέν μπορεί νά  γίνη καί 
λυπούμαι πολύ πού δέν κατάφερα τίποτε. .

'Φιλικώτ«τα 
|Δ. Π Ε ΤΡΟ Κ Ο Κ Κ ΙΝ Ο Σ
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Άφ αιροΰμεν λοιπόν τάς 3οο δρ· άπό 
&Ισεποάχθη δρ. 3596160  και μενουνδρ. 3296 .60. Οπως  
ϋ £ 3 £ *  &  τό  φυλλάδισν τής iS  Μ αρτίου ι 9 ι ι

χρε^ σθούν δλ,κώ ς τήν «βοτομήν.
Έ πρός λοιπόν. Εύρέθηκε βνας Π ώ !  
ρ ώ ^  ό,τι πρωχοζητήσαμε. Δέν. θ ά  βρεθη ενας άλλος

νά χό συμπλήρωσή χελειωχικώς.: β  ΑΙΒΪΘΓΝ21Σ

Η Μ Ο Δ Α

ΕΣ Κ Ε Φ Θ Η Κ Α Κ  εναν δλόκληρον χειμώνα « ι’ τέ
λους άπεφάσιααν: Τ ά  πανιε. Τ α  φορεμητα με τ  ς 

σούρες, μέ τήν στενήν μεσην, με χους μεγάλους π λ ι
σέδες πάλι. Α υτά  θ ά  φορέσετε.

Κ ο ιυ α  στά όνειρα τών καλλιτεχνικών γ υ ν α ίω ν ,  
κρίμα σχό προγνωστικόν μου, κρίμα. Πρ_ιν 
καλά-καλά νά οταθή σχό σώμα, τό άρσ«> ^
χήν έλληνικήν αρχιτεκτονικήν, -  ενας αέρας δυνατός, 
καί πάνε δλα, κ α ί  .σχέδια χαριτωμένα μ *1 λ α « έ «  εμ
φανίσεις. Τ ά  πανιέ, φ ωνάζει η μεγάλη *ρομπτπ« τής  
ΙόδαΓ καί ή  Φωνή η έπιβλητική αντηχεί στην αλλη  
S ?’xoT  k^ S  ’ Α ς  καθιστε^ήσόυν αν μπορσυν οί 
κοκέτες, πού στηρίζουν δλη τή ν ζω η  τους στόν νεωτε

ρισμόν τού έξωτερικού των. . , ■ , .
"Ομως. έδώ δεν μιλούμε γιά τις  ? οκετ,ςΐ ^ ι^ , 7 „

Ιχο υ νκ α μ ία ν άνάγκην από τήν γ ν ώ μ η ς  τώ ν κ α λ λιτε
χνικών περιοδικών για  τή ν μόδα,.για τήν έξελιξι της, 
νιά τή ν «ρυνή τη«· Α υτές ενδιαφέρονταί γιά τήν 
λά ιιφ Γτής μόδας μόνο, κ ι’  αύτήν μπορεί νά τους την  
δώση καλύτερα μιά χρωματιστή ζωγραφ.α -  
νες τ ις  χαλκομανίες πού κυκλοφοριών, σαν βάρβαρα  
υποδείγματα τώ ν νεωτέρων τη ς μεταβολών.  ̂ ^

Δέν μένουν λοιπόν παρά οί γυναίκες ^
■Λ- — κ α ί σ’ αύτές μιλώ . Ο χι, α ΐτέ ς  δέν πρεπει να
φορέσουν αύτά τά  φ ο ρ έ μ α τ α .  Γ ια τί, π ρ ω τα -τ^ ώ τα ,τα
Απαγορεύει ό πολιτισμός καί υστέρα η Μ * τις

. πολλές® σούρες, πού βέβαια θ ά  Ζ
γ ιά  νά  γίνουν, μέ τούς περιορισμούς τη ς φούστας, με
τούς κόμπους ¿κείνους είτε ,χούς Φΐο.ΥΗους π ρ ^  τά  
γόνατα, ^ κ ε ϊ ακριβώς πού Ανοιγοκλείνει το  πόδι, -  
δέν μπορεί κανείς έλεύβερα να  περπατήση, οΰτε να 
πηδήση στό τραίνο τό ήλεκτρ.κό, 
στό πρώτο μόνιππο που θ α  χό Λ  t
λειά του. Κ αί σήμερα ο ι γυναΐκες δουλευουν δέν είνε
πειά οί κοκώνες ούτε τής οθωνικής επο-^ις ’ 
είνε ο ί βιοπαλαίτρ.ες, πού μ α ζί.μ ε τον «νδρα, δίπλα, 
δίπλα, κυλούν τόν βαρυ λιθο τή ς ζωής- 

"Ρπειτα losexai ή ύγιεινή- Κ ι’  αύτη τα  απαγορεύει. 
Γ ια τ ί ϊο ειά ζη α ν  μιά μικρή μέβμ στην φόρμα αυτου
T o T U e Ä  Ή  μικρή μέση ? & * * * * ”  Ä  
άλλά τήν ωτιάνει ενας κορσές βλαβερός γεμάτος 
πυκνά ̂ ο ρ δ ονια  πσύ πρέπει νά σφίξουν πολυ γιά να

τά  π ή ζο μ ε  ετσι καί νά  τ ά  βασανίζουμε γιά  λογαρια- 
σιιόν ίύ σ  ιιόδας. Ά λ λ α  πράγματα, ä λι-η-εις και εΰθυνες 
6 ^ ο ε Ι τ ή ς ^ ή « , κ α ί  άνάγκες χίλιες δύοπου δημιουρ-
S a i ^ Ä  τά  % Υ « ν
Ιντόσθιά πας, ώστε σήμερα δεν Ιχομεν παρα απομει 
νάρι Ιντοσθίων κι’  αύτύ W X Q t ^ w V ^ n v  J ^  
¿ n f  «έλους. Ά ς  τό σώσωμεν λοιπόν απο χα δόντια της

^ " Ο μ ω ς δέν μπορεί κανείς νά είπή δ τι jó  σχέδιον μέ 
τ ύ ν  έλληνικήν κατεύθυνσιν ύπεχωρησεν ολοτελα. Ανά  

^ά φ ο ρ έμ α τα -π α νιέ, πού δείχνουν σαν φου- 
S S ?  ά ν ^ τ σ  πουλιά τις  γυναίκες, στα εΰγενικα

Φόβίμα άπό λεπτό μετά- 
Ιιοτό μέ κεντήματα βυ

ζαντινά.

Φόρεμα άπό λευπήν όι- 
νήν βατίοτα πλιόαφ- 
*τή μί χονδρά »μντή- 

ματα τοΐ, χεριού.

περιοδικά τή ς άμφιέσεως, ^ έ π έ ι .κωνείς άκόμσι σκο^  
π,σιιένα δυό τρία φορεματακια απλφ, σεμνό, που 
σώζουν τήν ε θ ν ι κ ή ν  γραμμήν. Κ » ι τα  όημοσιευομεν, 
σάν τά ύσ τερ νά  δείγματα μιάς υπεροχα 
κής περιόδου τής μόδας, κ ι’  εντελώς έμπνευσμένης^ ιο  
S  Ε λληνικόν- Π ώ ς άπότοιια ευρεθηκαμεν στά φόρε- 
ιιατα τού 1830 , πού έβασίλευσαν μέχρι τη ς δεύτερος 
αύτοκρατορίας' δέν ξεόρω, δέν μπορώ νά φαντασθω. 
Τ ό  Αποτέλεσμα είνε δ τ ι ευρεθην-σιιεν, X“ C>« 0l>“ 5 
νά εΰρεθοϋμε καί στα χρονιά εκείνα, και σ έκεινα
τά Μΐινωνικα κ α θ ε σ τ ώ τ « ,  «ού ή > γυναίκα εξαπλώνετο
στόν καναπέ της μέ τό χρυοο aκoυμπηητηρ^ κ«ιι τά  
άτλαζω τά μαξηλάράκια, κ ι άεριζετο με τό πτερωτό 
^ Γ ο ι π ί δ ι  κ α ^ τ ά - ώ ς  τήν ωρα της.Αποδοχής. 
Στιιιεοα τρέχουμε, φωνάζουμε, Ιδρώνουνε. Σήμερα δεν

Ά ς  κρατηθούμε στά φορέματα τά_απλά, τά  εύκολα, 
τά  πρακτικά, χά φορέματα τη ς σοφής Yea,H^«i ™W 
|νας1 ολ,τ.σμός π λα τίς  σάν τώ ν Αρχαίων τ α  ¿ π έ β α ^ .  
τότε Τ ά  φορέματα πανιε δ.ς τ  αφηοουμε γ Ά  κάτι 
ω ΐ η α ο ί ς  χορούχ, τό π ο λ ύ - π ο λ ύ ,  πού γίνονται τις 
ήμ έοες^ ή ς άποκρηάς. Μιά γυναίκα πού εχει τήν έπί- 
νΓωσι τώ ν σημερινών καθηκόντων της, μύνο σέ τε- 
ΐ . ο ^  ή ϊ β * Γ θ ά  βρή ϊσως τόν καιρό νά κομψβυθη 

,ώ λ ύ .  ϋ  Α Θ Η Ν Α ΙΑ
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ΟΙ Ά ρ εο π α γϊτα ι'θ ά  συνεδριάζουν πλέον φοροϋνχες 
ιή ν  τήβεννον. Ή  οργή έγινε κατά τή ν συνεδρίασιν 

τής 8ητ Μ αρτίου, δτε Ιπ ρ όκειτο,νά  κληρωθούν τά  
μέλη τού είδικοΰ δικαστηρίου, ιό  όποιον.δα έκδικάση 
ϊό  κύρος τών γενομένων βουλευτικών, εκλογών, Ο ί 
Ά ρεοπα γϊτα ι περιεβλήθησαν τήν τήβεννον κατόπιν 
τής δημΟσιεύσεως τού Β. Διατάγματος, τό  όποιον 
¿πανέφερεν είς ίσχύν τό άρθρον 230  τού όργανισμοΟ 
ιώ ν Δικαστηρίων. !Η  πρώτη έμφάνιοις των ‘Αρεοπα
γιτών με ιό  έτίσημον αύτό ιή ς  Θέμιδος ένδυμα έκα
με ν αρκετά εύάρεστον' έντύπωσιν είς τό άκροατήριον, 
τό όποιον διά τό έξαιρετινόν τή ς περιστάσεως ήτο  
πολυπληθές· όχι όλίγαι μάλιστα ήσαν αί παρευρεθεϊ- 
οαι είς τήν συνεδρίασιν αυτήν κυρίαι, Ή  τήβεννος, 
·ί| όποια κμτά τό σχήμα υπενθυμίζει τό δόμινο ή κ α τ ’ 
άλλους «τόν ποδήρη χιτώνα» μέ Ιπινώτιον, είναι 
χρώματος βαθυκυάνου ¡ιέ γαρνιτούραν άπό λευκόν 
•^ουναρικόν· έπίσης καί το  πίλημα ή έκφραστικώτερον 
ο σκούφος τών ανώτατων δικαστικών λειτουργών είνε 
τού Ιδιου χρώματος μέ τήν ιδίαν γαρνιτούραν. Μόνον 
ο σκούφος τού πρόεδρου καί τού εΐσαγγελέως φέρει 
χρυσούν σειρήτιον πρός διάκρισιν, έγφ δ γραμματενς 
δέν εχει τή ν λευκήν γαρνιτούραν. Είς τήν :άρχήν βε
βαίως ή έμφάνιοις' τών λειτουργών τής Θέμιδος μέ 
τοιαύτην έπίσημόν,περιβολήν θ ά  είναι ολίγον παρά
ξενος διά. 'τοΰς πολλούς· άλλά σιγά σιγά ιό  ένδυμα 
αύτό συμβολίζον καί τήν γινομένην εις τήν Δικαιοσύ
νην μας μεταρρύθμισιν θ ά  Ιπιβάλη τον σεβασμόν-

Π Ρ Ι Ν  άκόμα δοδή είς τήν «Γαλλικήν Κωμφδίαν» 
Π  ή Ιφ ιγένεια  τσΰ Μορεάς, όπως όπεσχέθη ό κ. 
Ιο ύ λιο ς  Κλαρετί, Ιπαίχθη οτάς έξετάσεις άπό τούς 
μαθητάς τού Σαίντ - Κρουά, στό Νελιύ. Αύτά τά  ώραϊα  
λόγια είπε ό διευθυντής του σχόλείου πρός τόν άκαδη- 
μα'ίκόν Μωρίς Μπαρρές, όπιος γράφρ ό ίδιος στήν 
«Παρισινήν Ή χ ώ » :. τΝ ομίζω  ο τι το  ώραΐον, αύτό 
»καθ' έαυτό, είναι δύναμις ήθική καί ότι τό θέαμα  
»κινήσεων αρμονικών, συνοδευόμένοηι άμό ώραίαν 
»μουσικήν καί άπό λόγια ήχηρά, είναι κάτι ύγειές, 
»διότι μας' βγάνει άπό τόν χαμηλόν ούτιλιταρισμόν 
»καί διότι ή ύψηλή αύτή ήδονή μάς μαθαίνει νά σκε- 
»πτώμεθα Λώς έπάρχεί κ ά τ ι άλλο έκτος άπό τό συμ- 
»φέρον τό υλικόν. Ά λ λ ’ όταν όλη αύτή ή  ¿μορφιά 
»προσδίδει τήν ακτινοβολίαν της είς μίαν μεγάλην 
»ηθικήν Ιδέαν, καί γίνεται Ινα μέ αύτήν καί τής δίδει 
»θερμότητα καί λάμψιν, τότε το καλλιτέχνημα γίνεται 
»έξόχως Ιργον καλόν. Τέτοια ή ’Ιφιγένεια ή. όποία 
»βασίζεται είς τήν. υπέρ τής πατρίδος θυσίαν. Ή  κεν
τ ρ ικ ή  ίδέα τή ς ’  Ιφιγένειας είναι αυτή : «Χαρίζω τήν 
«ζωήν μου είς τήν Ε λλά δα ».

Κατόπιν έπρόσθεσε: « Α ί κλασσικαί οπουδαί Ιχουν 
•προορισμόν ν’  ανυψώσουν τήν ψυχήν καί νά τήν 
«¿μποδίσουν νά σύρεται είς τό  χυδαΐον».

Κ α ί ό Γ άλλος άκαδημαϊκός άναπολεί τά πρώτα χρό
νια πού γνώρισε τόν π ο ιη τή ν,. όταν ή λθ ε από τήν 
Ε λλά δ α , όρμητικόν, κατόπι'· γαλήνιον άπό τήν ηλικίαν 
καί τήν σκέψιν, καί τελευταία άποουρμένον, μόνον, 
παράγοντα μίαν μελωδίαν ολοένα πιό σπανίαν καί 
π,ιό καθαράν, καί ποθοϋντα τόν θ ά να τον.. .  Ά λ λ ’  ή ζω ή
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του δεν ¡ιός' δείχνει, τό  β α θ ύ π ο ίη μ α  πού ήτον αύτός ό . 
ίδιος, ό εξόριστος Είξευρε νά κρνφθή άπό τά  βλέμματα ; 
καί νά  φυλάξη τό έγώ του. Π ο υ  θ ά  τόν γνωρίσω., 
τόν φίλον μου αύτόν; Μέσα εις τό  Ιργον τ ο υ ; " Α ν  
κατορθώσω νά τόν μαντεύσω, νά τόν. αισθανθώ, θά 
τό κατορθώσω είς μερικάς μόνον στροφάς έδφ κ’  Ικεϊ, ' 
είς στίχους μόνον όπου ή φωνή του, ίξαφνα, μάς θέλγει 
καί μας συγκινεί μέ Ινα τόνον τελειότητος όπου ή 
•ψυχή του χύνεται σέ μερικούς ήχους πολύ νέους, πολύ  
ραθείς καί πολύ καθαρούς, ήχους υγρούς πού ύψώ- 
νονται ριγηλοί, κυμαίνοντες άπαλάτήν άτμοσφα'ιραν...

ΕΙ Ϊ ’τούς «Καιρούς» ό τμηματάρχης τού Υ πουργείου  
τών ΟΙκονομικών καί Διευθυντής τού Λαχείου τού 

Σ τό λου κ. Γ - Ν . Κοφινάς έδημόσίευσεν άξιοσημείωτον 
άρθρον ύπύ τόν τίτλο ν  «Τό Λαχεϊον τού Έ θ ν. Στόλου  
έν συγκρίοει πρός τά ξένα Λιιχείά», διά τού όποιου 
άνασκευάζει πειστικώς μερικάς άνακριβείας περί τού 

.Λαχείου, δημοσιευθείσας είς Ιπαρχιακην έφημερίδα. 
’Από τό άρθρον αύτό τού κ. Γ . Κοφινά μανθάνομεν 
ότι κατά τά  Ιπτά ειη  τής λειτουργείας τού Λαχείου 
(ήτοι άπό τού 1905  μέχρι τέλους τού ιρ ι  1) αί πρόσο
δοι τού Λαχείου άνήλθον εις δράχ. 6 .8 19 .2 3 4 ,17  έκ 
ιώ ν όποιων 5 0 19 .2 3 4 ,17  ύπέρ τού ’Εθνικού Στόλου  
καί 1,800.000 ύπέρ τώ ν ’Αρχαιοτήτων. Έ κ  τών προ
σόδων α ύιώ ν βλέπομεν ό τι τό  έθνικόν μας λαχεϊον  
ύπό Ιποψιν κέρδους τού Κράτους Ιπέιυχεν όσον ούδέν 
άλλο όμοειδούς τύπου λαχεϊον. Κ αί τούτο ό κ. Κ οφ ι
νάς τό άποδεικνϋει δΓ  αντιπαραβολής πρός τό τελειό- 
τερον ώργανωμένον λαχεϊον, τό  Ουγγρικόν.

Ά λ λ ά  καί υπό Ιποψ ιν διανομής κερδών πρός τό 
κοινόν, τό Λαχεϊον τού ’Εθνικού Σ τό λου παρουσιάζει 
αποτελέσματα ίκανοποιητικώτατα. Κ α τά  τά  επτά Ιτη  
( 1 9 0 5 -1 9 *1)  διένειμε κέρδη 3 .3 74 . ° ° °  δραχ. Τ ά  διανε- 
μηθέντα κατά τό 1 9 ·°  καί ι ρ ι ι  κέρδη άνήλθον είς 
850.000  δρ. δ ι’ έκαστον Ιτος, ή το ι είς τό ήμισυ περί
που τών εισπράξεων. Ε ίς  τό  Ε λλ η ν ικ ό ν  Λ αχεϊον μέ §ν 
μονοδραχμον γραμμάτιον κερδίζει κανείς κατ’  άνώτα* 
τον όρον δραχ. aoooo καί κατ’  έλάχιστον δρ. ίο, Ινφ  
είς τό  Ούγγρικόν λαχεϊον τό έλάχιστον κέρδος είναι 
μέν γο δρ. ά λλά  τό κερδίζει κανείς μέ εν γραμμάτιον  
δραχ. 2 .50 . "Ωστε .καί ύπό τήν Ιποψ ιν τώ ν κερδών 
είναι γενναΐσν. Διά τούτο, αί δημοσιευόμενοι μεμψι- 
μοιρίαι Ιναντίον τού Λαχείου τού Ε θ ν ικ ο ύ  Στόλου  
είναι πολύ άδικοι καί δέν στηρίζονται έπί τών πραγ
μάτων.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Βραδινά Τραγούδια, ύπό Α. Άκροθαλασσίτη. Π όλη  
.τυπογ. «’Ανατολή», γρ. ¡ .

Λ ίνος "Ατις, ποιήματα. ’Αθήνα, δρ- *.6 5 .

Μουσική:
Τό Τραγούδι τής Ν έα ς Γτντας, ποίησις Σ π . Μ α- 

τσούκα, μουσική Ίωάννου Καίσαρη. Ά θ ή ν α ι Ικδ.
Γ . Φέξη.

Ή  Κ Ε ' Μαρτίου, ποίησις Σ . ΟΙκονομίδου, μουσική 
Ν. Κόκκινου. Ά θ ή ν ά ι εκδ. Γ . Φέξη.
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