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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Al· αμπρλν πανήγυριν έιόρτασεν ή πνευματική ‘ Ελλάς.' Εβδομή- 
Λ-Κ κοντά πέντε ένιαυτοί παρήλθον από τής ημέρας καθ’ ήν, μέσω 
τών θερμών έλπίδων τοΰ Γένους, ή μεγαλόφρων στοργή πρός 
τά Γράμματα και πρός την Πατρίδα τοΰ πρώτου Βασιλέως τών 
‘Ελλήνων, είς ον σκληρά Μοίρα έπεφύλαξε θανατηφόρου τήν 
πικρίαν τής έξορίας, ανερρίπιζεν, έν έλευθέρα εστία, τό πΰρ τον 
‘Ελληνικού πνεύματος, τό όποιον, Αθάνατον καί άσβεστου Από 
τριών χιλιετηρίδων, έκάλνψε μελανή ή τέφρα μακρών χρόνων 
στυγερός δουλείας. Τό πρώτον Πανεπιστήμιου θερμανθέν Από 
τήν μεγαλόκαρδον φιλοπατρίαν καί τήν ενάρετου σοφίαν τών 
πρώτων μεγάλων Διδασκάλων τοΰ Γένους, ένηγκαλίσθη και 
τοΰτο μετά στοργικής τρυφερότητος καί έθέρμανε τόν φιλομαθή 
πόθον τής νέας έλευθέρας γενεάς, τήν όποιαν είς τόν δρόμον 
τής Σοφίας έφώτιζεν ή ατίμητος κληρονομιά τής αρχαίας πνευ
ματικής δόξης.

’Έκτοτε αί γενεαί, μαθητών καί διδασκάλων, γοργαί διεδέ- 
χθησαν Λλλήλας είς τόν σεμνόν τής γνώσεως ναόν, ισχυρά! εις 
τήν ώραίαν τής διανοίας άμιλλαν, ευλαβείς είς τής ’Εθνικής Απο
στολής τάς μεγάλος καί ίεράς υποχρεώσεις. Άπό τό Πανδιδα- 
κτήριον τοΰτο έλαμπαδεύθη είς τήν έλευθέραν και τήν Αλύτρω
τον Φυλήν φώς Σοφίας, τοΰ όποιου ή αδαμαντίνη ακτινοβολία 
νπερέβη τους Ελληνικούς ορίζοντας και έσπινθηροβόλησε λαμ
πρά μέσοι τής μεγάλης παγκοσμίου διανοίας. Άπό τό ΙΙανδιδα- 
κτήριον τοΰτο ό πολιτισμός καί ή ήμερότης ερρευσαν καί ήπλω- 
σαν τόν γλυκόν τοϋ ανθρωπισμού χρωματισμόν είς τήν χώραν 
ήμών καί είς τά γειτονικά τμήματα τής γης, πρός τά οποία 
Ανενεώθη ή έκλείψασα πρός καιρόν καλωσύνη τοΰ αρχαίου 
Ελληνικού πολιτισμού. Άπό τό Παν διδακτηρίου τοΰτο, ώσεί 
άπό τήν καρδίαι· τού 
Ελληνικού γένους, έξώρ- 
μησαν πρός πάσαν αλύ
τρωτον γωνίαν οί Ακού
ραστοι παλμοί, τοΰ μεγά
λου ιδεώδους, οί όποιοι 
πλημμυροϋν διά τήςεύέλ- 
πιδος καί γενναίας ρώμης 
άμετρήτους Ελληνικούς 
πληθυσμούς, άναπνέον- 
τας τήν ’ Ελευθερίαν διά 
τής ψυχής μέσοι δού
λου Αέρος.

Τριών τετάρτων αίώ- 
νος πνευματική σταδιο
δρομία τής νεωτέρας'Ελ
λάδος βραβεύεται σήμε
ρον διά τοΰ έγκωμίου 
καί τής Αγάπης τής Παγ
κοσμίου Επιστήμης, ήτις 
διά τών έπιφανεστέρων
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ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ

ΖΩΗ 75 ΕΤΩΝ!

αυτής μυστών προσήλθε σύσσωμος νά λαμπρύνη τήν υπερήφα
νου ταύτην 'Ελληνικήν πανήγυριν. "Ολοι οί οιωνοί είναι αριστοι.

«
Δύναται νά λεχθή δτι συν τφ Άγώνι τής Παλιγγενεσίας οί 

"Ελληνες απέκτησαν τό πρώτον αύτών ανεπίσημον 1 Ιανεπιστή- 
μιον, διά τής εύγενοϋς φιλοτιμίας Άγγλου ευπατρίδου. Τά δε 
πανηγυρικά έγκαίνια τής’Ιονίου Ακαδημίας κατά τήν 17 Μαιου 
1824, πρωτοστατοΰντος τοΰ λόρδου Γκύλφορδ, ήσαν. ούτως 
είπεΐν, τά προεόρτια τής μετά δέκα τρία έτη έγκαθιδρύσεως τοΰ 
έπισήμου Πανεπιστημίου έν τή έλευθέρα Έλλάδι.

Τήν 31 Δεκεμβρίου !8ββ, «έν δνόματι καί κατ’ ιδιαιτέραν δια
ταγήν τής Αύτοΰ Μεγαλειότητας τοϋ Βασιλέως», Απόντος, έξεδί- 
δετο, υπογεγραμμένοι· υπό τών αποτελούντων τό 'Υπουργικόν 
Συμβούλιον Άρμανσπεργ, 1. ' Ρίζου, Σμάλτς, Δρόσου Μανσόλα, 
Α. Γ. Κριεζή καί Γ. Λασσάνη, τό Βασιλικόν Διάταγμα, δι ού 
ίδρύετο έν Άθήναις Πανεπιστήμιου, δπερ έμελλε «νά Ανοιγθή 
έπισήμως τήν τρίτην ήμέραν τοΰ Πάσχα τοΰ 1837». \-12Zd 
μεταγενέστερον Διάταγμα τής 14 Απριλίου 1837 περί προσω
ρινού κανονισμού τοΰ έν Άθήναις συσταθησομένου Πανεπιστη
μίου» καί τής 22 Απριλίου 1837 «περί συστάσεως Πανεπιστη
μίου», αμφότερα φέροντα τήν υπογραφήν τοΰ Βασιλέως "Οθωνος 
καί προσυπογεγραμμένα παρά τοΰ έπί τής Δημοσίας ’ Εκπαι
δεύσεις Γραμματέως τής’Επικράτειας Α. Πολυζωιδου, ώρισαν 
ήμέραν έγκαινίων τοΰ Πανεπιστημίου, δπερ κατά τό Γερμανικόν 
έθος ώνομάσθη «Πανεπιστήμιου τον "Οθωνος», τήν 3 Μαιου 
τοΰ 1837. Τέταρτον Διάταγμα φέρον ήμερομηνίαν τής 24’Απρι
λίου 1837 διώρισε τους πρώτους τριάκοντα τρεις τακτικούς καί 

έκτακτους καθηγητάς, οί 
όποιοι ήσαν έν μέν τή 
Θεολογική Σχολή ό 
Μισαήλ Άποστολίδης, δ 
Θεόκλητος Φαρμακώδης 
καί ό Κωνσταντίνος Κον- 
τογόνης, έν τή Νομική 
ό Κλονάρης, ό Γεώργιος 
Ράλλης, ό Προβελέγγιος, 
ό Γοδοφρεΐδος Φέδερ, ό 
Μελάς, ό’Ιωάννης Σοΰ- 
τσος, ό Γεώργιος Μαυ- 
ροκορδατος, καί ό Περι
κλής ’ Αργυρόπουλος, έν 
τή Ιατρική ό Κ. Μαυ- 
ροκορδάτος, ό ’Ιωάννης 
Βοΰρος, ό Αναστάσιος 
Λευκίας, ό Νικ. Κωστής, 
<5 ’Ιωάννης 1 Ολύμπιος, ό 
’Αλέξιος Πάλλης, ό ’Ερ
ρίκος Τράΐμπερ καί δ

Ίωάιννης Νικολαίδης ό Λεβαδεύς, καί έν τή Φιλοσοφική δ 
Νεόφυτος Βάμβας, δ Γεώργιος Γεννάδιος, δ’Ερρίκος Ούλερί- 
χος, δ Λουδοβίκος Ρός, δ Κωνσταντίνος Νέγρης,'δ Κωνσταντίνος 
Σχινας, δ Γεώργιος Βούρης, ό Ξαβέριος Αάνδερερ, δ Κωνσταν
τίνος Μανούσης, δ Νεόφυτος Δούκας καί ό Θεόφιλος Καΐρης. 
Τό αύτό Διάταγμα διώρισε πρώτον Πρύτανιν του καθηγητήν 
τής 'Ιστορίας Κωνσταντίνον Σχιναν. Οί πρώτοι κοσμήτορες ή 
«σχολάρχαι , ώς έλέγοντο τότε, διωρίσθησαν βραδύτερον, τώ 
1841 καί υπήρξαν τ»]ς Θευλογικής δ Μισαήλ Άποοτολίόης, τής 
Νομικής δ Γεώργιος 'Ράλλης, τής ’Ιατρικής δ Αναστάσιος 
Λευκίας καί τής Φιλοσοφικής ό Νεόφυτος Βάμβας.

Τήν 3 Μαιου τοΰ 1837 έν τή οικία Κλεάνθους, κειμένη 
κατά τούς βορειοανατολικούς πρόποδας τής Άκροπόλεως, ένώ- 
πιον τοΰ Βασιλέως "Οθωνος, σφοδρά σνγκεκινημένου καί περι- 
στοιχιζομένου υπό τών Ανδρών τού Άγώνος, υπό ολοκλήρου 
τής Αυλής του καί πάντων τών επισήμων, παρισταιιένων τών 
διορισθέντων πρώτων καθηγητών και τών έγγραφέντων δλίγων 
φοιτητών, καί ύπό τήν θερμήν συγκίνηση· τοΰ πλήθους τής 
πρωτενούσης, έγένοντο τά έγκαίνια τοΰ πριότου 'Ελληνικού Πανε

πιστημίου.Ή τελετή δέν είχε λαμπρότητα θεα
ματικήν αλλ’ έδοξάζετο διά μεγαλείου ψυχι
κού άνεκφράστου. Πρώτος <5 Μητροπολίτης 
’Αθηνών τελέσας τόν Αγιασμόν, ηύλόγησεν έν- 
δακρυς τόν οίκον, δστις προώριστο νά στεγάση 
πρώτος τήν άναβιοϋσαν τής νέας 'Ελλάδος 
’Επιστήμην, καί έπε- 
καλέσθη τήν Θείαν 
ιίρωγήν καί ιιντίλη- 
ψιν έπί τε τών καθη
γητών καί τών φοι
τητών. Άμέσως είτα 
ώρκίσθησαν οίκαθη-

οθον α* γηταί έπί τοΰ 'Ιερού
Εύαγγελίου, καί άπό 

τών χειλέων τοΰ 'Ιεράρχου τα»· Αθη
νών ήκούσθη ψαλλόμενη διά τρεμού- 
σης φωνής ή ιύχή: Ευλογητός εί. 
Χριστέ ό Θεός ήμών δ πανσόφους 
τούς άλιεΐς άναδείξας . Πρώτος έξε- 
φώνησε σύντομον λογύδριου δ Πρύτα- 
νις Σχινας, είτα δέ ώμίλησαν κατά 
σειράν διά βραχέων ό Βάμβας, ό’.4πο- 
στολίδης, δ Ράλλης καί δ Λευκίας, οί 
μετέπειτα κοσμήτορες τών τεσσάρων 
Σχολών. Χρυσοί ήσαν οί λόγοι τοΰ 
Νεοφύτου Βάμβα : «Άπό τό Πανεπι
στήμιου τούτο, είπε, θέλουν έξέρχεσθαι 
εις τό εξής εκκλησιαστικοί έχοντες τήν 
προσήκουσαν παιδείαν πρός διακο
νίαν τοΰ Θείου λόγου και πρός δδηγίαν τού Χριστιανικού 
ήμών λαού. Άπό τό Πανεπιστήμιου τοΰτο θέλουσιν έξέρχεσθαι 
νομικοί, πολιτικοί, ρήτορες καί δι.κασταί, φωτισμένοι είς τά 
υψηλά των χρέη.’ Ενταύθα καί ή φιλάνθρωπος Ιατρική, Ανακα
λούσα τούς Αρχαίους εκείνους πατέρας της, Ίπποκράτην, Άρε- 
ταΐον, Γαληνόν, δμοΰ με τάς ύψηλάς θεωρίας καί πείρας τών 
μεταγενεστέρων αιώνων, θέλει διδάσκει τούς νεωτέρους 'Έλλη
νας, είς τήν μητρικήν αυτών γλώσσαν, τά διάφορα είδη τών 
έκτεταμένων γνώσεων, ώστε νά μήν αναγκάζωνται πλέον νά

Ό
ΚΩΝΣΤ. Δ. ΣΧΙΝΑΣ

Πρύτανις τοΰ ’Εθνικού Πανβπιστημίον.πρώτος
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Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΤΕ ΑΚΑΔΗΜ. ΛΕΣΧΗΣ

καταναλίσκουν είς ξένην γήν, μέ ταλαιπωρίαν καί πολυειδεΐς 
κινδύνους, τοσαΰτα έτη είς άιναγνώσματα. Τέλος πάντων ή 
Φιλοσοφική Σχολή θέλει μόρφωση τήν νεολαίαν μας εΐς τήν 
Φιλολογίαν, 'Ιστορίαν, Μαθηματικά, Φυσικά, Χημείαν, Ρητορικήν 
καί είς τήν Ιδίως λεγομένην Φιλοσοφίαν τοΰ Ανθρωπίνου πνεύ
ματος καί τήν Ηθικήν. Ανοίγεται πηγή άφθονος είς τήν'Ελλη
νικήν νεολαίαν καί είς πάντα δμογενή ή αλλογενή έραστήν τής 
'Ελληνικής παιδείας».

Μετά τό τέλος τής εορτής, ήτις συνεκίνησε μέχρι δακρύων 
πάντας, δ Βασιλεύς "Οθων κατήλθεν άπό τοΰ θρόνου αύτοΰ 

καί συνωμίλησε μετά τών καθηγητών, 
ευτυχής, διότι παρίστατο είς τήν ήμέ
ραν έκείνην καί ενθουσιώδης διά τό 
μέλλον. Διαρκούσης τής τελετής ή συγ- 
κίνησις τοΰ"Οθωνος ήτοτοσαύτη, ι'ύστε 
δίς οί όιρθαλμοί αυτού έμιμήθησαν 
τούς γύρω δάκρυρροοΰντας έκ τής 
ώραιοτέρας συγκινήσεως δφθαλμούς.

Οί έγγραφέντες κατά το πρώτου 
έτος φοιτηταί ήσαν δλίγιστοι καί τόν 
μείζονα χρόνον αύτών διήλθον μάλ
λον είς τάς άνακωχάς — ώς έλέγοντο 
τότε αί διακοπαί — ή είς Ακροάσεις 
μαθημάτων, διότι ολίγοι καθηγηταί έκ 
τών διορισθέντων ήδυνήθησαν νά διδά- 
ξωσιν Αμέσως και 
ούτοι μόνον μέχρι 
τής Ιό ’Ιουλίου, δτε 
έληξε τό πρώτον 
Ακαδημαϊκόν έτος. 
Ήσαν δε έν συνό- 
λφ οί φοιτηταί τοΰ 
8 τής Θεολογικής,

ΙΟ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

ών

οίτιυες προσήρ-

προ'που έτους 52, έξ
22 σπουδάξοντες τήν Νομικήν, ή, ώς έλέγετο 
τότε, τήν Δικαστικήν, 4 είς τήν ’Ιατρικήν 
καί 18 είς τήν Φιλοσοφικήν. ’ Αλ,λά τό ολι
γάριθμου τούτο τών φοιτητών Ανεκουφίσθη 
αίσθητώς διά τής άθρόας προσελεύσεως τών 
λεγομένων τακτικών ακροατών. ’Ησαν δέ 
ούτοι κατά τό πλεϊστον δημόσιοι υπάλληλοι, 
χοντο είς τήν διδασκαλίαν, καί δή τής Νομικής, πρός βελ
τίωση· τής διοικητικής αυτών ίκανότητος, καί άλλοι πάσης 
ηλικίας καί τάξεως καί ποικιλόσχημου ένδυμαοίας, οΐτινες μετέ- 
βαινον είς τάς παραδόσεις, άπό φιλομαθείας καί περιέργειας, 
καθ' δ>· τρόπον συγκεντροννται οί σημερινοί Ακροαταί είς τάς 
διαλέξεις. < Κατά τήν πρώτην καί δευτέραν περίοδον τών μαθη- 
μάτων, γράφει δ Φίλιππος Ιωάννου, άνεπλήρωσαν τήν δλιγό 
τητα τών έκ τ<ω· γυμνασίων άπολυθέντων καί είς τό Πανεπι
στήμιου προσελθόντων μαθητών, πολλοί τών ύπουργηματικών 
καί έν τοΐς γραφείοις τής Κυβερνήσεως έργαζομένων, φλέγόμε
νοι ύπό πόθου πληρεστέρας μαθήσεως. Τό μικτόν έκεΐνο έκ 
νεανίσκων καί ανδρών ώριμων άκροατήριον, δπερ συνέρρεεν 
Ιδίως είς τάς παραδόσεις τών γενικών μαθημάτων, Ανεκάλει 
μετά γλυκυθυμίας είς τήν μνήμην τοΰ παρατηρητοΰ τούς αρ
χαίους εκείνους τής 'Ελλάδος χρόνους, δτε τήν είς τάς φιλοσο
φικός Ακροάσεις φοίτησιν δέν ωριζεν ή ηλικία, Αλλ’ δ πόθος 
τής γνώσεως. Οί δέ καθηγηταί, καί πρός πολλάς δυσχερείας 
μαχόμενοι, τό μέν έκ τής φύσεως τής ’ Επιστήμης προερχομένας,
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τό δέ έκ τής πτωχείας τής νέας 
Ελληνικής γλώσσης, στερού
μενης πλείστων δρων τής νεω- 
τέρας 'Επιστήμης, έτειναν 
δμως μετά σπονδής είς τά 
πρόσω καϊ οϊ διδάσκοντες 
έγένοντο καθ' ήμέραν είς δι
δασκαλίαν έπιτηδειότεροι καϊ 
πλάσται τής γλώσσης επιτυ
χέστεροι».

Τοιοΰτοι οί πρώτοι φοιτη- 
ταί. Οί δέ πρώτοι άναγορευ- 
θέντες διδάκτορες υπήρξαν, 
τής Νομικής ό Βασίλειος Κ. 
Νικολόπουλος τφ 1846, τής 
’Ιατρικής ό’ Αναστάσιος Γαύ
δος τφ 1843, δστις υπήρξε 
και δ πρώτος άριστοΰχος, τής 
Φιλοσοφικής δ Εΰθύμ. Θεο- 
δωρόπουλος τώ 1850, τής 
Θεολογικής δ Κωνσταντίνος
Νεστορίδης τφ 1863. Πρώτον δέ πτυχών φαρμακοποιού έδόθη 
τφ 1841 εις τόν Δημήτριον Ίωάννου. Ό πρώτος άπολυθεϊς έκ 
τής Θεολογικής σχολής, ώς προλύτης καϊ οΰχί ώς διδάκτωρ, 
ήτο δ έκ Κιέβου τής Ρωσσίας II. Νιστσίνσκης.

Ό άριθμός τών φοιτητών φυσικώς ηΐ’ξανε 
ταχέως, ή δέ στατιστική κατά δεκαετίας δει
κνύει δτι οί 52 φοιτηταϊ τοΰ πρτότου έτους 
άνήλθον εις 305 τφ 1847, εις 490 τφ 1857, 
είς 1217 τφ 1867, είς 1645 τώ 1877, είς 
2961 τώ 1887 καϊ είς 3827 τώ 1911.

Οϊ πρώτοι δέ υπότροφοι τοϋ Πανεπιστη
μίου έξελέγησαν τφ 1840' έν τή ’Ιατρική 
Σχολή οί ’Αναστάσιος Γούδας καί Κωνσταν
τίνος Βουσάκης.

Ή πρώτη Έλληνϊς φοιτήτρια ύπήρξεν ή 
Σεβαστή Ν. Καλλισπέρη. Αΰτη τφ 1891 έξέ- 
φρασε τήν πρόθεσιν νά έγγραφή είς τό Πανε
πιστήμιου, άλλά ώς γράφει ή ιδία: Πολλαί 
πολιαί κεφαλαϊ έπέκρινον τήν πανεπιστημια
κήν μου έφεσιν, καϊ άφ’ οΰ πρό τής έπιμονής 
μου καμφθέυτες τινες εΰηρεστήθησαν νά λά- 
βωσι μέρος ώς κριταϊ εΐς τάς έξετάσεις, είς 
ας ΰπεβλήθην πρός έπίτευξιν εισιτηρίου εις τό 
Πανεπιστήμιου, ό τότε Γενικός Γραμματέας 
τοϋ Υπουργείου τής Παιδείας προέβαλε νέον 
φραγμόν: Ήρνεΐτο νά έπικυρώση τάς υπο- 
γραφάς δέκα καθηγητών τοϋ Πανεπιστημίου καϊ τών Γυμνα
σίων». Καϊ ή Σεβαστή Καλλισπέρη ήναγκάσθη νά μεταβή είς 
Παρισίους καϊ έγγραφή είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν. "Εν έτος 

κατόπιν άλλη Έλληνϊς ένεγράφετο 
είς τήν ’Ιατρικήν Σχολήν τών’Αθη
νών καϊ ύπήρξεν αΰτη ή πρώτη 
έν Έλλάδι σπουδάσασα φοιτήτρια. 
Τφ 1911 ήσαν έγγεγραμμέναι είς 
τό Πανεπιστήμιου 34 φοιτήτριαι.

*
Τοϋ σημερινού κτιρίου τοΰ 

Πανεπιστημίου δ θεμέλιος λίθος 
έτέθη πανηγυρικώς τήν 2 'Ιου
λίου τοϋ 1839 φέρων τήν έξής 
επιγραφήν: «Ελληνικόν Πανεπι
στήμιου, άνεγερθέν συνδρομή Ελ
λήνων καί φιλελλήνων τώ ζ’ έτει 
τής βασιλείας”Οθωνος τοΰ Α' τήν 
2 τοΰ’Ιουλίου 1839».'Ο Βασιλεύς 

”Οθων έξεφώνησε τότε έν βαθυ- 
τάτη συγκινήσει καϊ αΰτοΰ καϊ 
τών παρισταμένων λογύδριου δπερ 
κατέληγεν οΰτω: ' Η Ελληνική 
νεολαία δέν θέλει λησμονήσει, δτι 
άπό τόν κόλπον της θέλουν ληφθή 
οί άνδρες, έπϊ τους όποιους θέλουν 
άνατεθή τά βαρύτερα καϊ υψη
λότερα τής 'Ελληνικής κοινωνίας 

ΔΗΜ. ΓΑΛΑΝΟΣ
Ό πρώτος δωρητής τοΰ Πανεπιστημίου.

καθήκοντα καϊ οΰτω θέλουν 
προσπαθήσει νά άναφανοϋν 
άξιοι καϊ τών άγώνων τών 
πατέρων τιον καϊ τών προσ
παθειών, τάς όποιας οϊ σύγ
χρονοί των ύπέρ αυτών κατα- 
βάλλουσιν». Τοΰς λόγους τού
τους διεδέχθησαν θυελλώδεις 
έπευφημίαι, μία δ’ έφημερϊς 
τής έποχής έκείνης γράφει, 
δτι «τόσον ζωηραϊ ήσαν αί 
ξητωκραυγαί, ώστε άντήχουν 
μέχρι τών προπόδων τοϋ Λυ
καβηττόν».

Ήρχισε δέ οίκοδομούμε- 
νον τό Πανεπιστήμιου άμέ
σως κατόπιν κατά τό σχέδιον 
τοΰ Δανού άρχιτέκτονος Χρι
στιανού Χάνσεν, πρεσβυτέρου 
άδελφοΰ τοϋ άρχιτέκτονος τής 
Σιναίας ’Ακαδημίας Θεοφί

λου Χάνσεν. Μετά τετραετίαν εϊχεν ήδη άποπερατωθή ή πρόσ
θια αύτοΰ πλευρά άντί δαπάνης 356.259 δραχμών καϊ 50 
λεπτών, καϊ έγκατεστάθη τότε έν αυτή τό Πανεπιστήμιου, μετα- 

φερθέ.ν έκ τοΰ κτιρίου τής Πλάκας. Ώς άνε- 
γράφετο έν τφ θεμελίφ λίθομ, ή οίκοδόμησις 
έγένετο φιλοδωρώ τών 'Ελλήνων καϊ φιλελ
λήνων, ήν έπεκαλέσθη ή έκκλησις τής έπϊ 
τούτω συστάσης κατά ’Ιανουάριον τοϋ 1839 
έπιτροπής, ήν άπετέλεσαν δ Γ. Κουντου- 
ριώτης, δ Άνδρέας Ζαιμης, δ Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης, ό A. X. Βράνδις, δ Θεόδωρος 
Ράλλης, δ πρύτανις τότε Γ. Ράλλης, καί οί 
καθηγηταί Γ. Γεννάδιος, Νεόφυτος Βάμβας 
καϊ Κωνσταντίνος Σχινάς. Πριν ήδη άκόμη 
δημοσιευθή ή έκκλησις κατά τήν 25 Φεβρουά
ριου 1839, έντός δέκα τριών ημερών άπό τής 
συστάσεως τής έπιτροπής, είχον συναθροισθή 
έρανοι έν Άθήναις 14.780 δραχμών. Μετά 
τήν έκκλησιν δ χρυσός τής μεγαλοφροσύνης τών 
'Ελλήνων καϊ Φιλελλήνων συνέρρεεν άφθονος. 

Έν τή πραγματικότητι δ πρώτος έρανος 
είχε δοθή πολύ πρό τοΰ καταρτισμού τής έπι
τροπής, καϊ ετι πρό τής ίδρύσεως τού Πανε
πιστημίου, παρά τού έξ ’Αθηνών σοφού Σαν
σκριτολόγου Δημητρίου Γαλανού, δστις άπο- 
θανών τώ 1833 έν Ίνδίαις, δπου διέτριβε, μέγας, 

τιμώμενος έν Φιλοσοφία καϊ ’Αρετή, έκληροδότησε τριάκοντα έξ 
χιλιάδας δραχμάς καϊ τά χειρόγραφα αΰτοΰ πρός τήν κυριο)- 
τέραν ’Ακαδημίαν τών’Αθηνών». Έπϊ λέξει ή σχετική περικοπή 
τής διαθήκης τοϋ Γαλανού έχει 
οΰτω: «Διατάττω ώστε, άφ’ ου 
πρώτον έντελώς πληρωθώσι καϊ 
ίκανοποιηθώσιν δλα μου τά χρέη, 
χαρίσματα, έπιτάφια έξοδα καϊ 
βάρη τής έκτελέσεως ταύτης μου 
τής διαθήκης, καϊ μετά τήν πλη
ρωμήν αύτών καϊ παντός μέρους 
αυτών, δίδω καϊ χαρίζω είς τόν 
άνεψιόν μου Παντολέοντα Γαλα
νόν τό ήμισυ τής προειρημένης 
περιουσίας μου, τό δέ άλλο ήμισυ 
είς τήν κυριωτέραν ’Ακαδημίαν 
τών Αθηνών δίδω πρός τούτοις 
καϊ χαρίζω είς τήν κυριωτέραν 
’Ακαδημίαν τών ’Αθηνών δλα 
μου τά Σανσκριτικά βιβλία, χει
ρογράφους μεταφράσεις καϊ τό 
λεξικόν τοϋ Μινισκιοΰ είς τρεις 
τόμους». Ό Δημήτριος Γαλανός 
έτιμήθη κατά τήν άξίαν του είς 
τό πρόσφατον Συνέδρων τών 
Ανατολιστών έν Άθήναις. Οί 
Σύνεδροι, έυ πανηγυρική συνε
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άπεφάσισαν καϊ έτέλε- 
σαν τήν στέψιν τής έν 
τώ Πανεπιστημίφ εί- 
κόνος αΰτοΰ «ώς τοΰ 
πρώτου έν τω κό- 
σμω’Ανατολιστοϋ καϊ 
τού πρώτου δστις τά 

ηθικά και φιλοσοφικά 
συγγράμματα τών’Ιν
δών μετέφρασεν είς τήν 
Ελληνικήν, έξ ής καϊ 
μετεφράσθησαν είς τάς 
άλλας ξένας γλώσσας . 
Πρώτος δέ μετ’ αύτήν 
τήν σύστασιν τον Πα
νεπιστημίου εΰεργέτης 
αΰτοΰ ύπήρξεν ό Ήγε- 

> e « ~ τ μών τής Σερβίας Μίλος Όβρένοβιτς, δωρήσας ύπέρ τής οικο
δομής 25.000 δραχμών. 'Π έν Άθήναις οικία τού έν έτει 
1839 άποθανόντος καθηγητοΰ τής Ανατομίας .1. Μαυροκορ-
δότου καϊ οί άγροί τοΰ δημοδιδασκάλου Χριστοδούλου Ρωσ- 
σινοϋ υπήρξαν αί πρώται 
άπαρχαί τής αγίας έκεί
νης μεγαλοδωρίας, χάρις 
είς τήν όποιαν άνηγέρθη 
τό κτιρίου αΰτοΰ και είς 
ήν χρεωστεΐ τό Πανεπι
στήμιο)· τήν σημερινήν οι
κονομικήν αΰτοΰ άκμήν.

'Ο Μέγας Δούξ τοΰ 
’Ολδεμβούργου πατήρ τής 
ΒασιλίσσηςΆμαλίας, άπέ- 
στειλε μεταξύ τών πρώ
των τήν προσφοράν του 
έκ τριιΰν χιλιάδων δραχ
μών, συνοδεύσας αύτήν διά 
τής εξής έπιστολής: «II 
άγάπη, τήν όποιαν τρέφω 
υπέρ τής Ελλάδος, έμ- 
πνέει καϊ είς έμέ τήν έπι- 
θυμίαν νά τήν ίδιο προο- 
δεύουσαν είς τάς ’ Επιστή- 
μας καϊ πρός ένδειξιν τοΰ 
δτι έπιθυμώ, Κύριοι, νά 
συντελέσω εΐς τό νά εΰκο- 
λυνθτόσι τά πρός τούτο 
μέσα, διέταξα νά σάςπαρα- 
διόσωσι τήν ποσότητα 3 
χιλιάδιον δραχμών».

Ή περιεργοτέρα δωρεά
ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥείναι ή τού πρώην Αΰλάρ- 

χου τοΰ ”Οθωνος κόμητος
Σαπόρτα, δστις άπέστειλε δραχμάς 14 καϊ 45 λεπτά. Ό έρανος 
οΰτος έδωκεν άφορμήν είς άπάντησιν έκ μέρους τής έπιτροπής 
δι’ έπιστολής λεπτοτάτης καϊ ύπερηφάνου είρωνείας.Ή έπιτροπή 
άπέστειλε πρός τόν κόμητα Σαπόρταν έπιστολήν έχουσαν έπϊ 
λέξει οΰτω: Πρός τόν κύριον κόμητα Σαπόρταν, πριοην 
υπασπιστήν καϊ αυλάρχην τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως τής Ελλά

δος, Ανώτατου Ταξι
άρχην τοΰ Β. Τάγ
ματος τοϋ Σώτήρος, 
Μεγαλόσταυρον τοΰ 
Τάγματος τής ’Ισαβέλ
λας τής ' Ισπανίας κτλ. 

Έλαβεν ή έπιτροπή 
παρά τού κ. Ρεϊνχυμ- 
βάχ δραχμάς 14 καϊ 
λεπτά 45 ώς συνδρο
μήν σας πρός άνέ- 
γερσιν τοΰ 'Ελληνι
κού Πανεπιστημίου. 
’Επειδή δμως, κατά 
τό άπό 23 (Φεβρουά
ριου τ. έ. Διάταγμα, 
τά ονόματα τών συν

δρομητών μέλλουν >·ά χαραγβώσιν είς στήλας μαρμάρου, διά 
νά χαραχθώσι δέ τά 155 στοιχεία, έξ ών απαρτίζεται τό ύμέτε- 
ρον άνομα, όμοΰ μέ τους όποιους παρ' ήμίν έγνωρίσατε τίτλους, 
άπαιτεΐται δαπάνη τούλάχιστον τριπλάσια τής προσφοράς σας, ή 
έπιτροπή, κηδομένη τών συμφερόντων τοϋ καταστήματος, ένέ- 
κρινε νά σάς έπιστρέψη τήν προσφοράν, μέ τάς εΰχαριστήσεις 
της, διιι τήν όποιαν άλλως έδείξατε καλήν προαίρεσιν.

Έν Άθήναις 6 Σεπτεμβρίου 1X39.

ΊΙ Έπιτ ρο π ή

Γ. Κουντουριώτης, Θ. Κολοκοτρώνης, Γ. 'Ράλλης, Κ. Σχινας, 
Γ. Γεννάδιος, Θ. ’Ράλλης».

Τφ 1855 ή περιουσία τοϋ Πανεπιστημίου ήτις! τότε είχε 
φθάση τι'ις ύπερδιακοσίας χιλιάδας δραχμών έδιπλασιάζετο διά 
μιάς διιι τής γενναιοδωρίας τοΰ Θεσσαλοϋ Δημητρίου ΙΙλατυ- 
γένονς, δστις, θανιόν έν Τεργέστη, κατέλιπεν είς τό Πανεπιστή
μιου όλόκληρον τήν περιουσίαν αΰτοΰ άνερχομένηυ είς 230.0ΟΟ 
δραχμών. Τό μέγα παράδειγμα τοΰ ΙΙλατυγένους έτυχεν άθρόων 
μιμητών. Ό έκ Θράκης έν Μανσούριι έμπορος ’Εμμανουήλ 
Οικονόμου έδώρησε τά κτήματα αΰτοΰ άξίας 92.000 δραχμϋ»·, 

ό έν Πετρουπόλει Ιημ. Μπερναρδάκης προσήνεγκεν 1411.000 
δΓ ών συνετελέσθη τφ 1864 ή άποπεράτωσις καϊ έπισκευή τοΰ 
κτιρίου, δπερ μετά τήν έν έτει 1843 παράδοση· τής πρόσθιας 
πτέρυγος έξηκολούθει έν τφ μεταξύ συμπληρούμενον βαθμηδόν, 
ό Αθηναίος ’Ιωάννης Βαρύκας γήπεδα άξίας 100,000 δραχ., 
ό 'Αγιορείτης Άνανίας Βατοπεδινός 140.000 χρυσά φράγκα, 
ό έν Δρέσδη έμπορος Σ. Σφογόπουλος 64.000 δρ., ό Διονύσιος 
Αίγινήτης πεντήκοντα μετοχάς τής Εθνικής Τραπέζης πρός 
ίδρυσιν τής φερωνύμου κλινικής, ό Αρεοπαγίτης Παύλος Παυ- 
λόπουλος 300.000, ό ’Αντώνιος Παπαδάκης 800.000 δραχ. 
χάριν υποτροφιών, ό Θεόδιορος Άρεταΐος, ΰπεροκτακοσίας 
χιλιάδας πρός ίδρυσιν νοσοκομείου χειρουργικών καϊ γυναικο- 
λογικών νοσημάτων, τοΰ σημερινού Άρεταιείου. Τότε δέν άλει
ψαν καί μικραί, άλλά συγκινητικώταται, δωρεαί, δπως έκεΐναι 
τοΰ όβολοΰ τής χήρας τοϋ Εΰαγγελίου. Οΰτω ό έκ Μετζόβου 
άκονητής ξυραφιών Δημήτριος “Οκα διέθηκε τφ 1857, έκ τής 
ύπέρ τών συγγενών του διατεθείσης περιουσίας του έξ έξακο- 
σίων δραχμών έν συνόλφ, είκοσι δραχμάς υπέρ τοΰ Πανεπι
στημίου. Ό υπηρέτης Δημήτριος Φάφαλης έδώρησε τώ 1845 
δραχμάς 28 καϊ 05, ή έξ 'Ύδρας ΰπηρέτρια Κιάρα Γκιιότου 
άφήκε. διά διαθήκης δραχμάς διακοσίας, ό δέ φαλαγγίτης έκ 
Κρήτης λοχαγός Βαρνάβας, προσελθό)ν τφ 1848 είς τόν πρύτα
νη· Ιω. Σοΰτσον, έδώρησεν είς τό Πανεπιστήμιου τήν σπά-
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γέτης παρεκινήθη 
παρά τοΰ πρώτου 
Κυβερνήτου τής 
’Ελλάδος Καποδί- 
στρια. Είς τήν αρ
χήν τής διαθήκης 
τον γράφει :

■’0 υπογεγραμ
μένος αίλικός σύμ
βουλος και ιππότης 
’Ιωάννης Δομπό- 
λης, διατηρώ»· άκε- 
ραίαν τήν μνήμην 
και πλήρη τήνδιαύ
γειαν τοΰ πνεύμα
τος, άναγκάϊον κρί
νω έν περιπτώσει 
θανάτου »·ά δη
λώσω διά τής ιδιω
τικής ταύτης δια
θήκης τήν τελευ
ταίαν θέλησίν μου.

"Οτε τώ 1809 
έγνώρισα τόν μα
καρίτην κόμητα 
’ Ιω. Καποδίστριαν, 
κατόπιν Κυβερνή
την τής ’Ελλάδος, 
ύπεσχέθημεν άλλή- 
λοις νά μεταχειρι- 
σθώομεν παν μέσον 
πρός διάδοσιν τής 
δημοσίας παιδεύ- 
σεως έν Έλλάδι. 
Έκτοτε ό σταθερός 
σκοπός τής ζωής 
μου υπήρξε νά κα
τορθώσω νά έκπλη- 
ρώσω πρεπόντως 
τήν δοθεϊσαν ΰπό- 
σχεσιν. Πρός τοϋτο 
δέ. προσεπάθησα 
ν'αύξήσω τά κεφά
λαιά μου, ούχί διά 
κερδοσκοπίας, άλ
λά διά τώ»· κόπο»· 
μου κα'ι μάλιστα 
διά μεγάλης οικο
νομίας».

Άλλ’ ό πόθος 
τοΰ μεγάλον πα- 
τριώτον, ίνα, κατά 
τό 1906 ή άλλη 
ή πρωτεύουσα τής 
’Ελλάδος — ποια 
άλλη ή ή Βασιλίς 
τών πόλεων ; 
δέν έπραγματοποι- 
ήθη, καί ή δεύτερα 
Διπλή Άναθεωρη-

θηνο καί τό οπλον 
αύτοΰ, δι ών είχε 
γενναίως πολεμή
σει υπέρ ΙΙατρίδος 
Τά ΰπλα ταΰτα τό 
Έθν. Πανεπιστή
μιο)· έφύλασσε φι- 
λοστόργως μέχρι 
τον 1894 οπότε κα- 
τέθηκε ταΰτα εις τό 
έν τώ Πολυτεχνεία) 
Μουσεΐον τής’Ιστο- 
ρικής και Εθνολο
γικής Εταιρίας.

J«i τών γενναιο
δωριών τής υπέ
ροχου Ελληνικής 
μεγαλογενείας, ήτις 
άπαύστως και μέ
χρι σήμερον προσ
έρχεται άρωγός είς 
τό ΙΙανεπιστήμιον, 
ή περιουσία αύτοΰ 
διαρκώς καθίστατο 
άδροτέρα πρός έπι- 
τέλεσιν τών μεγά
λων αύτοΰ σκο
πών. Τά έξοδα τοΰ 
ΙΙανεπιστήμιον, τά 
όποια τφ 1849 
ήσαν 12.793 δραχ- 
μα'ι έτησίως, άνήλ- 
θον εις 34.338 τφ 
1860, είς 134.849 
τώ 1870, είς 174. 
715 τώ 1880, είς 
282.047 τώ 1890, 
είς νπερτριακοσίας 
χιλιάδας τώ 1911.

«
Ή σημαντικό) ■ 

τάτη τών ενισχύ
σεων τοΰ Πανεπι
στημίου έπήλθε διά 
τής μεγαλόφρονος 
φιλοπατρίας τον 
Ίωάννου Δομπόλη, 
δστις διά διαθήκης 
τον σννταχθείσης 
έν Πετρουπόλει τφ 
1849, κατέλιπε πά
σαν αύτοΰ περί
που τήν περιουσίαν 
πρός ϊδρυσιν κατά, 
τό 1906 «Πανε
πιστημίου όνομ,α- 
σθησομένου Κα- 
ποδιστριακοΰ, έν 
Αθήναις ή έν οία- 
δήποτε άλλη πόλει, ήτις έσται πρωτεύουσα τής Ελλάδος τική Βουλή τοΰ 1911, μετά μακράν συζήτησιν, ιδία κατόπιν 
τφ 1906*. Είς τήν πρόθεσίν του ταύτην ό άείμνηστος εύερ- τής έπι,μονής τώ)ν έκ Κέρκυρας βουλευτώιν, άξιούντο»·, ίνα τό

ΣΠΥΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ

Καποδιστριακόν Πανεπιστήιιιον ίδρυθή έν Κέρκυρα, έψήφισε 
νόμον, δι οί· δέν ίδρύετο νέον ΙΙανεπιστήμιον, άλλά τό ήδη 
υπάρχον διηρεϊτο είς δύο, είς τό ’Εθνικόν καί τό Καποδι- 
στριακόν, δπερ περιέλαβε τρεις Σχολάς, τήν Νομικήν, τήν Φιλο
σοφικήν καί τήν Θεολογικήν. Ούτω δέ τό Ιομπόλειον κληρο
δότημα, ώς έπηυξήθη διά τιόν μέχρι τοΰ 1911 τόκων αύτοΰ, 
έπέτρειρε νά προστεθούν νέαι τινες έδραι, απαραίτητοι είς τά 
δύο Πανεπιστήμια, καί κατέστησε τους πόρους αύτών έπαρκε- 
στέρους πρός τάς έπιστημονικάς καί πειραματικός άνάγκας καί 
τόν πλουτισμόν τών σχολώ»· δι’ οργάνων καί τοΰ χρησίμου 
πρός διδασκαλίαν υλικόν.

'ΙΙδη τό ΙΙανεπιστήμιον, χάρις εϊς τά σημαντικά οικονομικά 
μέσα, άτινα έξησφάλισεν αύτφ ή μεγαλοδωρία τώιν τέκνων τής 
’Ελλάδος, δέν υπολείπε
ται σχεδόν καθόλου τών 
μεγάλων Εύρωπαϊκών 
Πανεπιστημίων ιός πρός 
τήν τελειότητα τής έπι
στημονικής αύτοΰ λει
τουργίας. Διότι, πλήν τής 
πληθώρας τών διδακτι
κών οργάνων, κέκτηται 
καί δλα τά πρός τήν έπι- 
στημονικήν διδασκαλίαν 
χριφιμα παραρτήματα, 
άρτίως καί έν δαφιλεία 
επιστημονικού υλικού λει- 
τουργοΰντα. Θεωρούνται 
δέ ιός παραρτήματα τοΰ 
Πανεπιστημίου, έξαρτιό- 

ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΑΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ποιος ύπήρξεν ό ρόλος τού Πρυτάνεως κ. Λάμπρου κατά τάς τελευταίας έορτάς έπί τή Τόετηρίδι τοΰ Πανεπιστημίου 
καί τοΰ Συνεδρίου τών ’Ανατολιστών ; ’Αδύνατον νά καθορισθή. Ό ρόλος αυτός έγγίζει τό θαύμα ! ΓΩς *Ατλας 
Ανυπέρβλητος έφορτώθη μόνος αύτός—μάλιστα τό έζήτησεν -δλην τήν εύθύνην καί δλην τήν κολοσσιαίαν λειτουρ
γίαν τής όργανώσεως τών έορτών, είς τάς μεγάλας καί Αδράς γραμμάς της, Οπως καί είς τάς λεπτοτέρας λεπτο- 
Ϊερείας. Καί άναπτύξας είς ύπατον βαθμόν μεγαλοφυϊαν, προορατικότητα, ένεργητικότητα, θέλησιν καί υπομονήν 

ηριώδη, Αβρότητα, καλωσύνην, διοργανωτικόν νοΰν όξύτατον, πάντοτε Αεικίνητος καί Ακούραστος, χωρίς νεύρα, 
άλλά μεσιός ψυχραιμίας καί άγαθότητος, πανταχοΰ παρών, έμπνέων τάς μεγάλας κινήσεις, δπως καί τάς έλαχίστας, 
δλης αύτής τής τεράστιας έορταστικής καί έπιστημονικής δημιουργίας, κατόρθωσε νά ύψώση τό μνημείον αύτό 
τής τελειότητος καί τοΰ Απαρέγκλιτου ρυθμού, τό δποϊον οι ξένοι μας μέ ψυχήν έν-fl ουσιώδη έχειροκρότησαν καί 
έθαύμασαν, καί πρό τού όποιου ήμείς οί "Ελλληνες μένομεν άκόμη κατάπληκτοι. Δέν τολμώμεν καί νά τόν 
συγχαρώμεν. Τοΰ γνωρίζομεν μόνον εύγνωμοσύνην, διότι μέ μίαν έντασιν σοφής δεξιότητος. άληθώς -θεάνθρωπον, 

συνετέλεσεν είς τήν Οαυμασιωτέραν έπιτυχίαν ώραίων 'Εθνικών έορτών.

Η ΣΙΝΑΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΙΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΩΣ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΤΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ

μενα καί διοικούμενα παρ' αύτοΰ, τά έξής έπιστημονικά 'ιδρύ
ματα : Τά Μουσεία, τό Ζωολογικόν, τό Όρυκτολογικόν, τό Γεω
λογικόν καί Παλαιοντολογικόν, τό Βοτανικόν καί τό Άνθρωπο- 
λογικόν. Τά Έργαστήρια τής ’Ιατρικής, ήτοι τό ' Ανατομείο)·, 
τό Παθολογικόν’Ανατομείου, τό Φυσιολογεϊον, τό Τοξικολογικόν 
καί ’Ιατροδικαστικόν, τό τής ’Υγιεινής καί Μικροβιολογίας, τό 
Φαρμακολογικόν, τό τής ’Εγχειρητικής καί τό τής Γενικής καί 
Πειραματ. Παθολογίας. Αί 
Κλινικαί, ήτοι τό Δημ. 
Νοσοκομείου ή «’Ελπίς», 
τό Παιδιατρεΐοτ ή Νοσο
κομείο)· τώ»· ΙΙαίδιον, τό
Ιημόσιον Μαιευτήρων, τό 

’Οφθαλμιατρείου, τό Νοσο
κομείου τώ»· ’Αφροδισίων 
και Δερματικών Νοσημά
των, τό ’Αρεταίειον Νο
σοκομείου, τό Αίγινήτειου 
Νοσοκομείο)· καί ή Άστυ- 
κλινική. Τά 'Εργαστήρια 
τής Φυσικομαθηματικής 
Σχολής, ήτοι τό Φυσικόν, 
τό Φυσιογραφικόν, τό Χη
μείου, τό Φαρμακευτικόν 
Χημείαν, τό ’Αστεροσκο
πείου καί ό Βοταν. Κήπος. 
Ή δέ Έθν. Βιβλιοθήκη έχει 
Ιδίαν διοίκησιν, άλλά δύνα
ται καί νά λογισθή άπό έπι
στημονικής άπόφεως πανε
πιστημιακόν παράρτημα. Η “AULA,, ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ? ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Η ΕΘΝΙΚΗ 'ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Συνοψίζοντες είς δέκα 
γραμμάς είδησεογραφίαν 
ήτις είναι έργον τοΰ ήμε- 
οησΐου Τύπου,θά σημειώ- 
σωμεν τά κύρια γεγονότα 
τοΰ έορταστικοΰ επταη
μέρου έπί τή 75ετηβ'δι 
τοΰ Πανεπιστημίου καί 
τφ Συνεδρίφ τώ»·’Ανα
τολιστών. Τήν Κυριακήν 
(25 Μαρτίου) πανηγυ
ρική έναρξις τώ»· έορτών 
έπί τοΰ Παρθενιονος, 
παρισταμένης ολοκλήρου 
τής Β. Οικογένειας, τών 
έπισήμο»· καί τοΰ πλή
θους τώ»· ξένων. Προσ

φωνήσεις τοΰ Διαδόχου, τοΰ ’Υπουργού τής Παιδείας κ. Άλε- 
ξανδρή, τοΰ ΙΙρυτάνεως κ. Λάμπρου καί άντιη ωνήσεις έκ μέρους 
τώ»· ξένων παρά τώιν κ.κ. Κολινιόν, Μαχάφφυ καί Δελμπρούκ 
(σελ. 79). Τό άπόγευμα ώραία δεξίιοσις τώ»· ξένων παρά τώ»· 
φοιτητών είς τό Ζάππειον, και την νύκτα μυθώδους λαμπρότη- 
τος έπίσημος δεξίιοσις είς τήν μεγάλην αίθουσαν τών τελετών τοΰ 
Πανεπιστημίου. Τήν Δευτέραν προσφωνήσεις καί. συγχαρητήρια 
έν τή μεγάλη αιθούση έπί τώ ’Ιωβιλαίφ τοΰ Πανεπιστημίου, ή 
λαμπαδηφορία τώ»· ι/ οιτητώ>ν τήν νύκτα καί ή μαγευτική φωτα- 
γώγησις τής ’ Ακροπόλεακ (σελ. 80). Τήν Τρίτην έκδρομή τών 
ξένων είς’Ελευσίνα μετ’ άρχαιολογικής έξηγήσεως τώ»· έκεϊ μνη
μεία»·, καί τήν εσπέραν ή περίλαμπρος δεξίωσις έκ μέρους τής Κ"- 

καί τοΰ Κ"" Λάμπρου είς τό Άκταϊον. Τήν Τετάρτην άνακήρυξις 
τώ»· έ,πιτίμων διδακτόρων, τιμητική συναυλία είς τον <■ 1 Ιαρνασσόν > 
καί παράστασις είς τό Βασιλικόν τοΰ « Οίδίποδος Τυράννου μετά 
πλαστικής είκόνος παριστώσης τήν άρχαίαν καί νέαν’Ελλάδα. Τήν 
Πέμπτην έναρξις τών Πανελί Αγώνων, τήν Παρασκευήν δεξιιύσεις 
ιδιωτικαί, καί παραστάσεις κινηματογράφου μέ τάς ταινίας τών 
έορτών. Τό Σάββατον συζήτησις, μή καταλήξασα είς άποτέλεσμα, 
περί τοΰ όρισμοΰ τής έδρας τοΰ προσεχούς Συνεδρίου τώιν’ Ανατο- 
λιστώ»·, καί τήν Κυριακήν, τελευταίαν ημέραν, παρακολούθησις έν 

τώ Σταδίφ τής άπονομής 
τώ>ν βραβείων τών ’Αγώ
νων καί άθλητικώ»· ι’ισκή- 
σεων τών σχολείων. Καί 
δλας τάς ήμέρας, πλήν τής 
πρώτης, έργασία τώ»· Συ
νέδρων άξιόλογος,μετ’άνα- 
κοινώσεων σπουδαιοτάτων 
θαυμασία προθυμία τώ»· 
’Αθηναίων νά έπιδαφιλεύ- 
σωσι πάσαν αβρότητα πρός 
τους ξένους, καί ένθουσια- 
σμός καί ευχαριστήρια τιον 
ξένων, καί έγκώμια θερ
μότατα υπέρ ’Ελλάδος καί 
’ Ελλήνιον. ’Επτά ή μερών 
έορταί άιλησμόνητοι καί δι’ 
ήμάς καί διά τους ξένους 
μας, οΐτινες,έπανερχόμενοι 
είς τάς πατρίδας των, θά 
γείνουν κήρυκες στοργικοί 
τής καλωσύνης καί τής 
ήμερότητος τοΰ νεωτέρου 
’Ελληνικού πολιτισμού.



ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ

τ?7

(\ τηλέγραφος άνήγγειλεν ήδη είς τά τέσσαρα άκρα τής Οικουμένης οτι είς διεθνή διαγωνισμόν, 
Ν) St είχε προκηρύξει ή ‘Ελληνική Κυβέρνησις, πρός έκπόνησιν σχεδίου διά τήν άνέγερσιν 
τοΰ Δικαστικού Μεγάρου 'Αθηνών, τδ γέρας τής νίκης έδόθη είς "Ελληνα αρχιτέκτονα, τον 
κ.' Αλέξανδρον Νικολούδην. Θά έπρεπε νά εϊπωμεν τό γέρας τον θριάμβου , διότι αληθώς 
θρίαμβον άποτελεΐ νίκη, ήτις άποσπαται άπό ένδεκα συναγωνιστάς, μετάξι· τών οποίων οί 
δκτιό ξένοι, έκ τώιν διαπρεπεστέρων τής Ευρώπης αρχιτεκτόνων. ΟίΕλλανοδίκαι οΐτινες ήσαν 
οί κ. κ. Χατζάκος, Είσαγγελεύς παρά τφ Άρείφ Πάγφ, Μπερνιέ, Μέγα Βραβείον τής Ρώμης, 
και μέλος τον Ινστιτούτου τών Παρισίων,'Ίχν, τής 'Ακαδημίας τον Βερολίνου καί άρχιτέκτων 
τοΰ Αΰτοκράτορος τής Γερμανίας καί Κανιτάρο, τής 'Ακαδημίας τής Ρώμης, άπένειμαν τδ 
πρώτον βραβείον είς τά σχέδια τών κ. κ. Άλεξ. Νικολούδη, και Πέτρου Γκουϊντέτι, ούδέν δέ 
τών άλλων σχεδίων έκριναν αξιον δευτέρου βραβείον. Μεταξύ τών δύο τούτων βραβευθέντων 

άποφάσει των, έδηλωσαν οτι μολονότι κρίνουν άμφότερα άριστα, συνιστονν, ούχ ήττον, τήνσχεδίων οϊ Ελλανοδίκαι, έν
έκτέλεσιν τοΰ ένός έξ αύτών. Διότι άληθώς υπήρξε περίεργος ό τρόπος καθ' δν σννειργάσθησαν οί δύο βραβευθέντες επιστήμονες. 
Ό κ. Γκονϊντέτι, διαμένων έν Παρισίοις, ευθύς ώς έλαβε γνώσιν τής προκηρύξεως τοΰ διεθνούς διαγωνισμού, έγραψε πρός 
κ. Νικολούδην, προτείνων αύτφ δπως συνεργασθωσιν έν τή εκπονήσει κοινού σχεδίου. Ό κ. Νικολούδης τφ άπήντησεν

τον 
οτι

ΤΟ ΝΕΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ-— κυρία προςοψις επί της λεοφορου κηφιςςιας

συνεργασία άπδ τοσαύτης άποστάσεως δέν ήτο δυνατή, κα'ι δτι έπιτευκτδν θά ήτο μόνον ίνα έκάτερος έκπονήση ίδιον σχέδιον καί 
είτα άμφότεροι συνυπογράψουν τά δύο σχέδια, ώσεί καθιστώντες κοινήν τήν τύχην αύτών έν τώ διαγωνισμφ. Καί ούτω έγένετο, 
ή δέ περίεργος αύτη συγκυρία τής συνεργασίας έδειξεν έκ τών υστέρων δτι, οί άριστοι είχον συνενωθή είς τήν άμιλλαν τής κοινής 
νίκης. Τδ σχέδιον ούτινος ή διεθνής ‘Ελλανόδικος Έπιτροπή συνέστησε τήν έκτέλεσιν ήτο τδ ύπό τού κ. Νικολούδη έκπονηθέν, 
φέρον καί τήν υπογραφήν τοΰ κ. Γκουϊντέττι. 'Ενδιαφέρει νά 
σημειωθή δτι ό κ. Νικολούδης έχει ήδη νικήση εις τους διαγω
νισμούς διά τδ κτίριον τοϋ ‘Υπουργείου τώ»· Οικονομικά»’ καί τοΰ 
Δικαστικού Μεγάρου Πατρών, γενικώς δέ είς πάντα διαγωνισμόν 
είς δν έλαβεν μέρος, ώστε νά σκέπτεται κανείς μήπως έδημιουρ- 
γήθη νέον έπάγγελμα πρωτοφανές, τδ τοϋ νικητοϋ έν διαγωνισμούς!

Κατά τήν προκήρυξιν τδ Μέγαρον πρόκειται νά άνεγερθή είς 
τ'ην γωνίαν τών όδώιν Ρηγίλλης καί τής Λεωφόρου Κηφισσίας. 
Κατά τδ σχέδιον ή κυρία είσοδος είναι έπί τής λεωφόρου Κηφισ- 
σίας καί ύπέρκειται τρία καί ήμισυ μέτρα ύπέρ τδ έδαφος. ‘Ο 
εισερχόμενος εύρίσκεται είς μέγαν πρόδομον, πελωρίων διαστάσεων 
καί μεγαλοπρεπούς άπόψεως, μήκους 42 μέτρων, πλάτους 24 κα'ι 
ύψους 25 έως 28. ‘Ενούμενος έν συνεχεία μετά τοϋ προθαλάμου 
καί τοΰ μεγαλοπρεπούς κλωβού τής κλίμακος τής άγούσης είς τόν 
Jo’’ όροφον, δ πρόδρομος ούτος φθάνει τδ μήκος τών 72 μέτρων. 
Είς τήν σειράν τοϋ προδόμου τούτου εύρίσκονται κατανεμημένοι 
εκατέρωθεν αί αϊθουσαι τών κυρίων Δικαστηρίων, ήτοι τού Πρω
τοδικείου, τού Έφετείου, τού Κακουργιοδικείου καί τού Πλημμε
λειοδικείου, είς τδ βάθος δέ, άλλά ύπερκείμενον κατά τινας βαθμίδας 
τδ κατάστημα τοϋ Άρείου Πάγου. "Οπως έν τή λειτουργία αυτού, 
καί έν τή έγκαταστάσει, <5 " Αρτιος Πάγος φαίνεται ώσεί άνώτατον 
καί έφορεΰον Δικαστηρίου. Περί έκάστην αίθουσαν εύρίσκονται 
πάντα τά συναφή πρός αύτήν γραφεία, διαστάσεων καί έσωτερικής 
μορφής κατάλληλο»· πρός τον σκοπόν ένός έκάστου αύτών, ή δέ 
κατανομή τών γραφεία»· τούτων ώρίσθη ούτω πως, ώστε καί 
κεχωρισμένα νά παρίστανται τά άνήκοντα είς μίαν έκάστην υπηρε
σίαν, καί πάντα όμοϋ νά συνέχωνται είς* έν αρμονικόν σύνολον. 
Μεταξύ το»· δύο αιθουσών τοΰ Άρείου Πάγου μεγαλοπρεπής TO NEON ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝΚΑΤΟΨΙΣ ΤΟΥ ΙΣΟΓΑΙΟΥ

TO NEON ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ. —ΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ

κλ.ίμαξ άγει είς στοάς περιφερικός έπιτρεπούσας άνετου τήν κίνησιν έν τώ πρώτφ ιιρόφφ, καί συγχρόνως θέαν πανοραματικήν, 
διότι έκ τούτων έχει έν κατόψει τις πάσαν τήν δικαστικήν κίνησιν ει· τφ προδόμφ άπό ύψους 9 μέτρων. 'Εξαιρετική έπιτυχία 
τοϋ σχεδίου είναι αί κεχωρισμέναι είσοδοι είς τάς αίθούσας διά τάς διαφόρους κατηγορίας τών εισερχομένων είς αύτάς, οίον 
δικαστώ»·, άκροατών, μαρτύρων, κατηγορουμένων κλπ. Πάντες εύρίσκονται συγκεντρωμένοι έν τή αιθούση είς τάς οικείας θέσεις, 
άλλ' εισέρχονται καί έξέρχονται κεχωρισμένοες, είς τρόπον ώστε ή σύγχυσις είναι αδύνατος. Οί υπόδικοι εισερχόμενοι δι' αμαξών 
είς τάς αύλάς, κατέρχονται έν ύπογείφ είς τά κρατητήρια αύτώ»’. καί έκ τούτων δι’ ειδικών κλιμάκων άνέρχονται είς θέσεις 
πλησίον τώιν αίθουσώιν τώιν συνεδριάσεων τοϋ Κακουργιοδικείου καί τοϋ Πλημμελειοδικείου, έξ ών ή είσοδος είς τόν κλωβόν τοΰ 
κατηγορουμένου είναι άμεσος. Προκειμένου περί τιον κατηγορουμένων, τδ σχέδιον δέν Αλησμόνησε καί τόν μέγαν ψυχολογικόν 
νόμον τής έπιδράσεως, ήν δύναται νά άσκηση έπί τής ψυχής τον δικαστοΰ ή έκφρασις καί ή θέα τοΰ δικαζομένου. Καί διά τοΰτο 
τούς κατηγορουμένους τοποθετεί όπισθεν τώ»· ένορκων καί τοΰ είσαγγελέως, άθεάτους άπ' αύτώ»·, έμπροσθεν δέ τώ»· συνέδρων, 
ιοστε ούτοι καλώς νά ψυχολογώσι τάς φυσιογνωμίας αύτών. Κρατητήρια καθημερινής χρήσεως ύπάρχουσι χωριστά δι άνδρας 
καί γυναίκας, τοποθετηθέντα έγγύς τώ»· γραφείων τιον άνακριτών, άτινα πάλιν ταΰτα εύρίσκονται είς άμεσον γειτνίασιν μετά τής 
Εισαγγελίας τών Πρωτοδικών. Έν τφ ίσογαίφ τοποθετούνται τά Πταισματοδικεία μετά τώ»· γραφείων τα»·, ώς καί τά γραφεία 
τοΰ Πρωτοδικείου. Οί Άρεοπαγΐται φθάνουν είς τά γραφεϊά των δι' ιδιαιτέρας μεγαλοπρεπούς εισόδου, ιδιαιτέρα δέ έπίσης 
κλίμαξ άγει είς τήν Εισαγγελίαν τοΰ Άρείου Πάγου. 'Εν τώ πρώτφ όρόφφ εύρίσκονται καί τά Ειρηνοδικεία μετά τώ»· σχετικών 
αύτών αιθουσών καί γραφείων καί μεγάλου προθαλάμου άναμονής.

Δέν απομένει είμή ή έκτέλεσις τοΰ ώραίου τούτου σχεδίου ίνα, αί Άθήναι Αποκτήσουν Ιικαστικδν Μέγαρον, όχι μόνον 
έφάμιλλον, άλλ’ εΐς τινα σημεία καί υπέρτερου τών άριστα»' Δικαστικών .Μεγάρων, άτινα κοσμούν όλίγας ευρωπαϊκός πρωτεύουσας.

Άλλά δ τρόπος τής έκτελέσεως δέν είναι παράγων δευτερεύων είς τήν έπιτυχίαν τοΰ έργου. "Ισως είναι άξίας ύπερτέρας 
καί άπδ αύτήν τήν έμπνευσιν. Μία έλαττωματική έκτέλεσις δύναται νά καταστρέψη ή νά άσχημίση τήν ώραιοτέραν δημιουργίαν 
τής διανοίας. Άλλ' είς τούτο έχομεν πολύτιμον έγγύησιν τήν πείραν καί τήν έπιστημονικήν ύπεροχήν τοΰ καλλιτέχνου σχεδιαστοϋ. 
Διότι ή έκτέλεσις τοΰ σχεδίου, δπως συμβαίνει είς δλον τον κόσμον, βεβαίως θά άνατεθή είς έκείνον δστις τό ένεπνεύσθη, καί 
δστις, άπέναντι οίουδήποτε άλλου τρίτου έκτελεστοΰ, θά έχη πλέον αύτοΰ, όχι μόνον οδηγόν τήν ψυχήν καί τήν διάνοιαν αύτοΰ, 
άλλά ισχυρόν συντελεστήν τήν άγάπην, ήν αισθάνεται έκαστος πρός τδ ίδιον αυτού έργον, καί τδ οποίον ποθεί νά φέρη είς δσον 
τό δυνατόν τελειότερου πέρας.
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Ο ΤΣΑΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Α

Δεν είναι παράδοξον δτι ό Τσάρος Παύλος Α' έδολοφονήθη ύπό 
συνωμοσίας αύλικών, ούτε δτι ύπήρξε σκληρός Μονάρχης. Τό πρώ
τον είναι αποτέλεσμα τοΰ δευτέρου και τό δεύτερον είναι κατά τά εννέα 

δέκατα τό έργον τής μητρός του, τής Τρομερός Αικατερίνης Β'. «Ψυχή 
πρίγκιπος, γράφει ό κόμης Γκολοβκίν, οΰτω σκληρώς μαρτυρήσασα 
εΐς τήν νεότητα αύτής, δέν ήδύνατο νά είναι, είς τήν ώριμον ηλικίαν, 
εϊμή ψυχή τυραννική καί καχύποπτος».

διότι ή αφροσύνη σας τείνει νά σάς καταστήση ανάξιον τής Αύτοκρατείρας.
Ή δήθεν άποκάλυψις αδτη έδηλητηρίασε τήν ψυχήν τοΰ νεανίαν. 

’Από τής ήμέρας εκείνης έγεινε σιωπηλός καί ανήσυχος. "Οταν έφθασεν 
είς ώραν γάμου, ή Λύτοκράτειρα έκάλεσεν είς τά ’Ανάκτορα τόν δοϋκα 
τής Δαρμστάτης μετά τών τριών θυγατέρων της καί διέταξε τόν Παύλον 
να έκλέξη μίαν έξ αύτών. ’Εξέλεξε τήν πνευματωδεστέραν, ήτις ήτο καί 
ασχημότερα, τήν ήγάπησε μετά πάθους καί, δταν ή ατυχής Ναταλία άπέ
θανεν έκ τοκετού, ό Παύλος περιέστη είς ανησυχητικήν άπελπισίαν έκ 
τής οδύνης. Άλλ’ ή Αικατερίνη Β’ δέν ήνείχετο τοιαύτην έντασιν καί 
τοιαύτην παράτασιν τής θλίψεως. Καί έπενόησε νέον τέχνασμα φρικτό-

καί τοϋ

πων κατα-
νεαρόν πρίγκιπα

Ό Πρωθυπουργός ίπιΟεωρών τά κτίρια 
τών έν Χαλκίδι νέων στρατώνων.πάσαν τασιν

τον επίσκοπον

.άσσε δι’ έπιστο·

ο ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΕΙΔΙΑ Ο

Ό 
κ. Βενιζέλος 

Αναπαυόμενος 
οταρά 

τήν γέφυραν 
του Άχλαδο- 

κάμπου.

Ό Μαυρίκιος Δομπλέν δίδει είς ολίγος γραμμάς τήν εικόνα τού μαρ
τυρίου, μέ τό όποιον έμαστίγωνε μέχρις αίματος τόν υιόν της ή Αύτο- 
κράτειρα. Μέχρι τού δεκάτου ενάτου έτους τής ηλικίας του έκράτει 
τόν υιόν της καί διάδοχον έν αύστηρφ μονώσει καί περιτρόμως ύποτε- 
ταγμένον είς αύτήν. Μίαν ήμέραν, έν τούτοις, παρά τήν αύστηράν άπο-

Ό] Πρωθυπουργός 
έπιβαίνων τοΰ τραί
νου έκ Λεβαδβίας 

είς ’Αθήνας.

Ό κ. Βενιζέλος άπερχόμενος έκ Χαλκίδος μετά τών Βουλευτών Εύβοιας 
Βουλεντοϋ Ψαρών κ. Δ. Βρατσάνου.

μόνωσιν, ή Αικατερίνη 
ιάλυψεν δτι δ Παύ

λος είχεν αλληλογραφίαν 
μετά τοϋ βαρώνου Σάλ- 
δερν, μετά τοΰ όποιου 
άντήλλι 
λών γενναίας αντιλήψεις 
φιλελευθερίας καί ανε
ξαρτησίας. Διά νά τοΰ 
άποκόψη 
φιλελεύθερον καινά τόν 
τρομοκρατήσω τελείως, 
μετήλθεν άποτρόπαιον 
τέχνασμα. Κατόπιν όδη-

κατα τοιοΰτον περίπου τροπον:
— Ποιος νομίζετε δτι είσθε; Διάδοχος τοΰ θρόνου;
— Άναμφιβόλως, άλλά διατί;
— ’Ιδού τί αγνοείτε καί τί θά σάς μάθω. Είσθε πράγματι διάδοχος, 

άλλά διά τής θελήσεως τής Αύτοκρατείρας. Έάν μέχρι τοΰδε σάς άφη
σαν νά πιστεύετε δτι είσθε νόμιμος υιός τής Α. Μεγαλειότητος καί τοΰ 
αειμνήστου Αύτοκράτορος Πέτρου Γ', άπαλλαγήτε τώρα τής πλάνης. 
Είσθε νόθος καί αί Αποδείξεις υπάρχουν αναρίθμητοι. Είσθε διάδοχος 
έλέφ τής Αύτοκρατείρας, άλλά τήν ήμέραν καθ’ήν θά παύσετε νά είσθε 
άξιος αύτής, θά χάσετε καί τόν θρόνον καί τήν μητέρα. Καί προσέξατε

τερον: Ό πρίγκιψ Ερρίκος τής Πρωσ- 
σίας είπεν είς τόν Παύλον «"Οτι ήτο 
εντροπή νά άποθάνη τής λύπης διά γυ 
ναϊκα, ητις ύπήρξεν άναξία τής άγάπης 
του καί τών δακρύων του . Καί άπροκα- 
λύπτως κατηγόρησε τήν Ναταλίαν δτι, 
ήπάτα αύτόν μέ τόν. καλλίτεροι· φίλον 
τοΰ Παύλου, τόνκόμητα’Λνδρέαν Ραζου- 

μόβσκυ. Ό έπίσκοπος 
Πλάτων προσήλθεν είς 
βεβαίωσιν τής άποκαλύ- 
ψεως, όρκισθείς δτι ό 
κόμης Ραζουμόβσκυ έξο- 
μολογηθείς πρός αύτόν, 
θανάτου του, έζήτησεν 
Θεού διά τό αμάρτημά

ολίγον πρό 
έλεος παρά 
του. Καί τό τελευταΐόν κτύπημα κατηνέ- 

χθη διά τής έπιδείξεως 
πλαστών επιστολών. Ό 
Παύλος έμίσησεν άπό 
τής στιγμής εκείνης τήν 
μνήμην τής νέκρας καί ή 

ι . σκληρότης τού χαρακτη-
ρός του ηΰξησιν. Όσοι

■ αφορά
■ Πλάτωνα άντημείφθη

διά αγαθήν του πρά
Ύ ξιν: Προήχθη μετάτινας

ήμέρας εΐς Μητροπολί- 
την τής Μόσχας.

Κατάκλειστος μέσφ 
αύλής διεφθαρμένων, 
γράφει είς τά απομνη
μονεύματά του ό κόμης 
Γκολοβκίν, στερούμενος 
τής γλυκύτητος τής αγα
θής αναστροφής. μή βλέ- 

είμή κόλακας, 
σκοπούς καί δημίους, ή ανθρώπους έτοιμους νά γείνωσιν τοιοΰτοι, ό 
Παύλος έσκληρύνθη έτι μάλλον τήν καρδίαν καί τό πνεΰμα αύτοΰ 
ήμβλύνθη είς χυδαιότητα καί ή άναλογία προσώπων καί πραγμάτων 
άπωλέσθη διά τήν χαλαρόν διάνοιαν του. Έπί τής εποχής του ύπήρχον 
στρατηγοί άγένειοι καί στρατάρχαι προαγόμενοι, ούχί είς τό πεδίον 
τής μάχης, άλλ’ είς τήν παράταξιν. Μίαν ήμέραν δ πρίγκιψ Ρεπνΐν ήθέ- 
λησε κατά τήν παράταξιν νά παρατηρήσω κάτι είς τόν Αύτοκράτορα. 
Ό Παύλος τόν διέκοψεν άποτόμως: Κύριε οτρατάρχα, τώ είπεν, βλέ
πετε αύτήν τήν φάλαγγα ήτις ανέρχεται; Άποτελεϊται άπό τετρακοσίους 
άνδρας. Λοιπόν! Δέν έχω εϊμή νά εΐπω μίαν μόντ)ν λέξιν καί δλοι γίνον
ται στρατάρχαι! · Είς τόν ίδιον πρίγκιπα είπεν άλλοτε, φρονών δτι δμι-

Έπί τού <ΓΙέλοπος>. Ό κ. Βενιζέλος, ό Βουλευτής 
Σύρου κ. Τ. Παπαδάμ καί ό Βουλευτής Ψαρών 

κ. Δ. Βρατσάνος

ανεκι »εν οτι

(Δ1ΗΓΗΜΛ)πασαν

ιιιαν έτσι

Η δεξίωσις τοΰ Πρωθυπουργού έν ’Αμφίσση

* ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ ΤΗΣ ιι ΜΑΡΤΙΟΥ *

και

Τό έκλογικόν τμήμα τού]σχολείου Καραμάνου

του

τέκνον μου.

μοδιώτερος [διά νά περιγράψης τήν κηδείαν

Ή διαδήλωσις τοΰ νΑργους μέ τάς μαύρας σημαίας.

Ό κ. Βενιζέλος 
άγορεύων 

έν Καλάμαις.

Αποσόβησις συρράξεως μεταξύ διαδηλώσεως Βενιζελικής καί ταραξιών 
ύπό τής δημοσίας δυνάμεώς πρό τοΰ Δημαρχείου.

ταν δ κ. Ούΐλλιαμ Μιχαήλ Σάρπ ήσθάνθη 
έγγίζον τό τέλος του, έκάλεσε πλησίον

Ό κ. Σάρπ ήρπασε τήν χεϊρα τοΰ "Αλγκυ καί τήν έσφιγξε. Τά χείλι) 
του έψιθύρισαν: ’Τελευταία ώρα... μάς αγγέλλουν τόν θάνατον τοΰ 
κ. Σάρπ... άποβιώσαντος είς τήν οικίαν του... έν ηλικία... Καί διά 
μικροΰ τιναγμού ή ψυχή του άπηλλάγη τέλος τοΰ θνητού περιβλήματος, 
τό όποιον έπανέκτησε τήν βρεττανικήν άκαμψίαν. στάσιν τοΰ άληθοΰς 
τζέντλεμαν.

λεϊ μετά ύπερμέτρου ελευθερίας. «Μάθετε δτι δέν 
υπάρχουν εύγενεΐς έν Ρωσσίφ, εϊμή εκείνοι πρός τούς 
όποιους ομιλώ καί καθ’ ήν στιγμήν τοΐς όμιλον .

Μέ όσην εύκολίαν τφ ήρχετο, έξετέλε 
παράδοξον ιδέαν.'Ημέραν τινά ήθέλησε νά λειτουρ
γήσω ό ίδιος είς τόν ναόν, ύπό τήν ιδιότητά του ώς 
άρχηγοΰ τής Εκκλησίας. Άλλά αίσχυνόμενος να 
έμφανισθή έν τοιούτφ θεατρισμφ, είς αύτήν τήν 
πρωτεύουσαν, άπεφάσισε νά ιερουργήσω κατά πρώ
τον είς Καζάν. Ήτοιμάσθηοαν αμφια ιδιαίτερα 
πολυτελέστατα. Ή Σύνοδος εύρέθη τότε εις αμη
χανίαν. Άλλ’ ή εύφυΐα ένός Συνοδικού έσωσε καί 
τόν αύτοκράτορα έκ τοΰ γελοίου καί τήν Εκκλησίαν 
έκ τής βεβηλώσεοις, προτάσει αύτοΰ. "Οταν ή Σύνο
δος ήκουσε περί τής επιθυμίας τοΰ Παύλου, προσε- 
ποιήθη δτι ούδεμίαν έδοκίμασεν έκπληξιν, άλλ’ δτι 
τουναντίον έθλίβη διότι, παρέστησεν, οί κανόνες τής

ρίκα ωραία χειρό
γραφα, διότι άναμ
φιβόλως δλοι οί Πα- 
ρίσιοι θά εύρεθούν 
παρά τόν τάφον μου, 
καί σύ είσαι ό άρ

μου. Δέν ήθέλησα νά 
ειδοποιήσω ;τούς αδελφούς σου, διότι δ θάνατος ένός άνθρωπον δέν 
είναι τόσον σπάνιον πράγμα, ώστε νά μεταβάλη τήν ζωήν τών άλλων. 
Θά τούς εϊπης δτι τούς έσκέφθην καί αύτούς. "Αλγκυ, 
είμαι ευχαριστημένος- είσαι άκριβώς δπως σέ θέλω. Τόίρα δός μου τό 
χέρι σου, αναχωρώ... ά λ’ αγγλικά·.

αύτοΰ το πρωτότοκον φυσικόν τέκνον του και 
τφ είπεν: «Αλγκυ, παιδί μου. ό λαμπρός σου 
πατήρ έτοιμάζεται νά παραδώσω τήν ψυχήν 
του είς τόν Θεόν, ή τούλάχιστον είς τόν τοπο- 
τηρητήν του. Σάς έκαμα καί σέ καί τούς αδελ
φούς σου προνοητικούς, λίαν ελαστικούς καί 
άρκετά εΰφυεΐς, ώστε νά διακρίνετε μόνοι σας 
έκ πριότης όψεως τά ωραία πράγματα. Μή 
μέ εύχαριστεϊτε. διότι ένήργησα έτσι έπειδή 
μέ ένδιέφερεν αυτό. Αργότερα, έάν γίνετε έπι- 

φανεϊς είς κάποιον σιάδιον, 
είμπορεϊτε νά μέ σκέπτεσθε 
χωρίς τρυφερότητα υπερβολι
κήν, διότι αποτροπιάζομαι τήν 
ανωφελή εύαισθησίαν.

• Επιμένω νά σάς καθορίσω τήν άνάμνησιν 
τήν όποιαν θά διατηρήσετε περί έμοΰ: Αυτήν 
τήν φροντίδα έπρεπε νά τήν έλάμβανον δλοι 
οί θνήσκοντες· οΰτω θά συνέβαινον όλιγώτε- 
ραι μεταθανάτιοι παρεξηγήσεις. Υπήρξα, πρό 
παντός, έξαίρετος δημοσιογράφος· έβοήθησα 
τήν έποχήν μου νά λάβη συνείδησιν έαυτής, 
πληροφορών τούς συμπολίτας μου, ήμέραν 

παρ’ ήμέραν, περί δλων τών συμ- 
βαινόντων. Έάν ένίοτε μοΰ διέ- 
φυγεν ή άκριβής έκτίμησις μερι- 
κών πραγμάτων, ζητώ ταπεινώς 

Ιί·: συγγνώμην άπό τούς ενδιαφερο
μένους. Αύτό οφείλεται είς τήν

παντού χωρίς να 
πληρώσω, καί ελπί
ζω δτι καί ό Κύριος 
θά εύαρεστηθή νά 
τό ένθυμηθή αύτό. 
δταν μετά τινα λε
πτά, θά προσέλθω 
είς τήν κρίσιν του.

• Τέκνον μου, θά 
παραστής είς τήν 
κηδείαν μου- θά εΐνε 
σημαντικόν γεγονός. 
Έγώ, είς τήν θέσιν 
σου, θά έγραφα με-

μανίαν τοΰ «συλλογισμού·, τήν 
όποιαν άπεκτήσαμεν είς τά σχο
λεία μέ τήν Λογικήν. Δέν έχει 
κανείς τό δικαίωμα νά άποφαί- 

νεται τελικώς καί αύ- 
—ΡΛλλαρος! θεντικώς διά τάς πρά

ξεις καί τά έργα τοΰ 
άλλου. Καί οσάκις συναντήσετε 
ένα κριτικόν, όρμήσατε κατ’αύτοΰ 
καί κόψατέ του τόν λαιμόν. Θά γί
νετε ουτω άξιος τής πατρίδος σας.

• Θέλω νά χαράξετε έπί τοΰ 
τάφου μου αύτάς τάς λέξεις : 

Ενταύθα χεΐται 6 Οϋΐλλιαμ 
Μιχαήλ Σάρπ, δημοσιογράφος 
"εν ζωή. Παρετήρησε τους αν
θρώπους περνώντας·. Είσήλθον

του του

"Ελληνικής Εκκλησίας δέν έπέτρεπον τήν ιερουργίαν είς ιερέα δίς συνελ- 
θόιπα εις γάμον. Ό Παύλος είχε νυμφευθή έκ δευτέρου. Και ό αύτο
κράτωρ, δστις δέν έπεθύμει νά μεταβληθοΰν οί έκκλησιαστικοί κανόνες, 
παρητήθη τής άλλοκότου φιλοδοξίας του.

"Π πλήρης τραγικών καί παραδόξων σκληροτήτων ζωή τοΰ Παύλου 
Α’ δέν δύναται νά χρησιμεύσω ώς παράδειγμα είς τούς Μονάρχας, διότι 
ευτυχώς σήμερον κατελύθη ή άπολυταρχία. Άλλ’ αποτελεί ισχυρόν 
δίδαγμα περί τής δυνάμεώς τής άνατροφής.

Ή ψυχή τοΰ κ. Σάρπ, μέ μεγάλην της λύπην, έγκατέλιπε τόν χθαμα
λόν τούτον κόσμον, δπου πολύ είχε διασκεδάση. "Υπό τήν μορφήν ελα
φρού ύποκυάνου νέφους, σχεδόν άοράτου, λαμπυρίζοντος, ύψώθη κατ’ 
εύθεϊαν πρός τόν ούρανόν, δπου, έξ ενστίκτου, τοποθετοΰμεν τόν έπου- 
ράνιον συνοικισμόν τών μακάρων. Καί αίφνιδίιος ό κ. Σάρπ έπληροφο- 
ρήθη περί πλήθους προβλημάτων τά. όποια βασανίζουν τούς ζώντας. 
Έσκέφθη, όδυνηρώς, δτι δέν είιιποροϋσε νά χρησιμοποιήσω τά δημοσιο
γραφικά αύτά «λαυράκια», τά όποια θά έκαμνον κατάπληξιν, άναγγελ-
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λόμενα διά προγραμμάτων : «"Ενα τάλληρον τόν στίχον θά τά έπληρω- 
νόμην, καί περισσότερον άκόμη!·. Πρός ποιον λόγον νά συλλέγη τάς 
μεταφυσικός αύτάς πληροφορίας, άφ’ ού δέν ήμποροΰσε νά τάς δημο- 
σιεύση ; Ό κ. Σάρπ. δστις διά πρώτην φοράν παρετήρει ώς θεατής 
αδιάφορος, κατελήφθη έξαίφνης άπό αύτό τό toedium vitae, τό οποίον 
ίσως είναι ή ποινή τοΰ άμετανοήτου δημοσιογράφου. Ούχ ήττον εξηκο- 
λούθει νά άνέρχεται πρός τάς ύψηλάς σφαίρας, δταν συνήντησε τήν 
ψυχήν τής Μαργαρίτας "

Ή Μαργαρίτα Σωσόν ή· 
γνωρίσει είς τό Μου- 
λέν Ρούζ.Ήτο χαριε- 
στάτη καί εύμορφω- 
τάτη. Ένα πλάσμα 
ανοιξιάτικοι·, έτοιμον 
εις τόν γέλωτα καί 
είς τά δάκρυα, είς ? | 
τήν διασκέδαση· καί 
τήν ηδονήν. Έν τού- 
τοις ό κ. Σάρπ δέν 
τήν είχε ποτέ όλο- 
κληρωτικώς φίλην. 
Ί Ιρκεϊτο νά τήν άγα- 
π<; χωρίς νά τής λέγη . 1 
τίποτε, έκ φόβου μή- ’ 
πως τήν προσβάλη, 
τήν συνεπάθει ζωη
ρότατα, αύτή δέ τοΰ παρέ- 
οχε μίαν ημέραν τήν ήδυ- 
τάτην συγκίνηση·, νά κλαύ- 
ση εμπρός του, διά τήν 
πικράν τύχην της.

Λοιπόν δ κ- Σάρπ, συναν- 
τήσας τήν ψυχήν τής δε
σποινίδος Σωσόν, έπλη- 
ρώθη εύτυχίας. Τής είπε:

— Καλή μέρα μικρά μου 
Σωσόν. Ποιά καλή τύχη, 
νά σάς ίδοΰμεν έδώ

— Μπά! Ό

Σωσον.
μο μικρά σαντέζα, τήν όποιαν ό κ. Σάρπ είχε

Φεΰ! Τώρα καταλαβαίνει κανείς ότι. δέν είναι τόσον άστεΐον νά
άμσρτάνη. Καί σείς εϊσδε εύτυχής, διότι εΐοδε δημοσιογράφος καί είσέρ- 
χεσδε παντού. Ένφ έγώ!...

Οί κόσμοι διεδέχοντο τούς κόσμους. Έφθασαν τέλος εις τά προπύ
λαια τοΰ μέρους, τό δποϊον ονομάζεται διαμονή τών Μακάριον, καί τό 
όποιον — έκ διακριτικότητας εύνοήτου δέν Οά περιγράψωμεν. Ή 
είσοδος έφυλάσσετο παρά τοΰ κλασικοΰ Αρχαγγέλου. 'II δεσποινίς 
Σωσόν είχε παραλύσει έκ τρόμου καί έμενεν ολίγον όπίσω. Άλλ’ δ 

τόν Αρχάγγελον, καϊ φαινόμενο; ότι 
έφερε τήν χείρα είς τό θυλά- 
κιόν του διά νά δείξη τήν κάρ-

κύριος Σαρπ επροχωρησε προς

ταν του είπεν
Ούΐλλιαμ Σάρπ, δημόσιό-

γραφος, συντάκτης εις....»
— Πολύ καλά, πολύ καλά· εί

πεν δ ’Αρχάγγελος. Περάστε...
— Ή Κυρία είναι μαζή μου-

Μ υρτώ. και Ηλιος

κ. Σάρπ! 
Έπεθάναμεν λοιπόν μαζή, 
σάν νά τό εϊχομεν συμ
φωνήσει; Έγώ ήλθα έδώ 
μέ (ΐιά πλευρίτιδα. Είμαι 
πολύ εύχαρισμημένη! Ξα- 
νασυναντώμεθα, λοιπόν!

— Πράγματι, μετά θάνατον έπανευρι- 
σκόμεδα· έκαμε μελαγχολικώς ό τζέντλε
μαν. Είμπορώ νά σοΰ τό δμολογήσω 
τώρα, μικρή μου Σωσόν: Σέ ήγάπησα 
διάβολε μί

— Καί έγώ! Άπήντησεν ή Μαργαρίτα, 
ώσεί έτοιμη νά διατάξη «σαμπάνια».

— Γιατί δέν μοΰ τό έλεγες ένωρίτερον;
— Διότι έπερίμενα νά κάμετε σείς τό 

πρώτον βήμα. Δέν έτολμοΰσα νά σάς τό 
εϊπω πρώτη έγώ, διότι ίσως δά παρεξη
γούσατε. ..

—Ίσως ναί... Έπανέλαβεν δ κ. Σάρπ. 
Καί έξηκολούδησαν τόν δρόμον των πρός 
τά ύψη.

-Θεέ

ένα!

μου, τί ωραία ποΰ είναι· άνέ- 
κραξεν έν έκστάσει ή δεσποινίς Σωσόν. 
Τί θαυμάσια πράγματα αύτά ποΰ περ- 
νοϋμεν. Τί μαγεία φωτός καί πόσον μακρυά βλι
πομεν !.,.

— Σάς φαίνεται; ’Αλήθεια... είς τήν ζωήν σας 
είχατε εΰκολον τόν θαμασμόν. Εϊσδε πολύ έπιεικής 
διά τήν δημιουργίαν. Ό Θεός θά σάς 
λογίση αύτό!

— Ή ίδική σας γνώμη ποία είναι;
— Ευρίσκω δλα αύτά κοινότατα· συνεπέρανεν ό 

κ. Σάρπ. "Οταν ζή κανείς, φαντάζεται πράγματα 
καί θαύματα ... Αύτά ποΰ βλέπομεν, δέν έχουν τί 
τό απρόοπτον. Όχι... έγιό έπερίμενα άλλα...

— Τί;
— Δέν ξεύρω... άλλα απρόοπτα, αφάνταστα καί 

ούχί αύτό τό κοινότατου πέραν τού τάφου, τό όποιον 
έχει τρελλάνει δλας τάς θρησκείας. Τέλος, ας τό 
δεχθώμεν, δπως είναι.

— Εϊσδε σκληρός, κύριε Σάρπ. Δέν είμπορεϊ 
νά σάς εύχαριστήση κανείς. Έγώ είμαι μαγευ- 
ιιένη. Τί ώραια, ποΰ δέν έχομεν τήν ανησυχίαν ’ - !

το υπο-
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1. Ό στρατηγός "όργανωτής Eydoux παρακολουθών τάς Ασκήσεις. — 2. Πεξικόν βόλλον γονυπετώς. 
3. Πυροβολικόν είς ώριαίαν στάσιν.— 4. Ό Πρωθυπουργός παρακολουΟών μετά τοΰ Eydoux τάς Ασκή
σεις, καΰ’ήν στιγμήν . . . έδολοφονεϊτο «έν τφ μέσω τοϋ στρατοΰ μας». — 5. Ό μή τραυματισ&εις λοχίας 
άκόλουθος τοϋ Πρωθυπουργού Νόσος Κιτσίδης. — ιί. Επιστροφή τών σωμάτων είς τήν πρωτεύουσαν-

τής αυριον
Ό κ. Σάρπ έμειδίασεν, καί θέτων τήν οπτασίαν 

τοΰ στόματός του είς τήν οπτασίαν τοΰ μετώπου 
τής δεσποινίδος Σωσόν, έδοκίμασε τό άΰλον φίλημα. 
«Μικρούλα Αγαπημένη Μαργαρίτα, σοΰ αξίζει ό 
Παράδεισος, διότι πολύ έβασανίσθης».

— Τό πιστεύετε; Είπεν ή Μαργαρίτα, θά μέ θελήση ό Θεός; Δέχεται 
τάς αμαρτωλάς;

— Διάβολε, υπάρχει τό προηγούμενον τής Μαγδαληνής!
— Άλλ’ έκείνη είχε τόν καιρόν νά ιιεταμεληθή ! Ένφ έγώ!
— Μά ή ζωή σου υπήρξε διαρκές καθαρτήριον, πτωχή μου Μαργαρίτα.

:ροσέθεσεν ό κύριος Σάρπ δεικνύων τήν δεσποινίδα Σωσόν, ή όποια
επνιγετο απο τήν αγωνίαν.

— Πολύ καλά·
Καί ούτω δ κ. 

δεισον, είς τόν δποϊον

να πέραση.
Σάρπ είσήγαγε τήν δεσποινίδα Σωσόν είς τόν Παρά- 

δέν είχεν ούτε αύτός δικαίωμα.
PIERRE VEBER

Γλυκά ιό γλυκοχάραμα προβαίνει, καϊ ή πούλια, 
σάι· λύχνος ποϋ τοϋ σώθηκε το λάόι τρεμοσβύνει... 
ξυπνά ή πλάση δροσερή καϊ γελαστή σάν νύμφη 
κι* ό ήλιος πότε στο βουνό προσμένει νά προβάλ/], 
δπομ προσμένει μία νηά τόν άγαπητικό της!
—Πρόβαλε πάλι, "Ηλιε μου, για νά μέ καμαρώσης, 
μέ νέα κάλλη κι’ εΰμορφιά, ποΰ είμαι στολισμένη ... 
Πρόβαλε, ήλιε, αγάπη μου, ζωη να ιιέ φιλέψγ/ς, 
νά σοΰ φιλέψω φίλημα όποΰ μοσχοβολάει. 
Κι’ ό ήλιος τέλος πρόβαλε μέ λεβεντιάς καμάρι... 
Χύνονται ή αχτίδες του ωσάν χρυσά ποτάμια... 
Γελά. μέ χάρι δλ’ ή γή στ' άγνάντεμα τοΰ ήλιου, 
διαμάνι' ή δρόσος τής αυγής λαμποκόπι/ στα φύλλα, 
Γλυκολαλοΰνε τά πουλιά στά δάση καϊ μονάχα, 
μιά βοοκοποΰλα λιγερή, στά κάλλη ξακουσμένη, 
θωρεϊ μέ ζήλεια τή θιορειά, τήν λαμπερή, τοΰ ήλιου... 
—‘Ήλιε ! ποΰ στέκεις υψηλά ! στή γή, στήν οικουμένη, 
ποιά, σάν τή Μύρτω, λάμπει νηά στά κάλλη καϊ στη 

[νηότη !
Μέ τά λουλούδια τοϋ άγροΰ καί τοϋ Μαγιού τά ρόδα

πλέκω στεφάνι, τό φορώ, κ έκεϊνο, άπό ζήλεια, 
μαραίνεται τής δψις μου ευθύς ποΰ άντικρϋσει 
τά ρόδα, ποΰ ανθίζουνε χειμώνα - καλοκαίρι.. .. 
Βόσκω τ’ αρνιά μου τήν αυγή, καί μιά ματιά σάν

[θίξω 
στ' αστέρι ποΰ φωτοβολεί, θαμβώνεται καί σβύνει... 
Μονάχα 'σένα δέν 'μπορώ, αχ ήλιε, νά κυττάξω, 
χωρίς άπό τό θάμβωμα τά βλέφαρα >·ά κλείσοτ... 
Μπρος τά περίσσια κάλλη μου τί τάχα είσαι, ήλιε, 
σάν ενα σύγνεφο μικρό σέ σβύνει άπό τόν κόσμο! 
Ποιά είν’ ή περηφάνεια σου, ποιά είναι ήδύναμίς σου; 
"Αν μιά ματιά σου λαμπερή μαραίν// τά λουλούδια, 
μαραίνει πράγματ αψυχιν'ντροπή σου νά καυχιέσαι. 
Σ' εμένα πρέπει καύχημα, ι>ποΰ, μέ μιά ματιά μου, 
μαραίνω νηούς μέ λεβεντιά, μαραίνω φυλλοκάρδια. 
Ας είμποροΰοα νά γενώ σύγνεφο μαΰρο ήλιε, 
τή φλογισμένη λάμψι σου νά οβύνω, νά θαμβώνω, 
με τέτοια νά μή σέ θωρώ νά λάμπης περηφάνια ! 
Κι' ό ήλιος ωσάν τ' ακούσε βαρειά τοΰ κακοφάνη. 
Κράζει τόν χάρο, τόν σκληρό, τόν ψυχοκυνηγάρη,

κι ό χάρος, τέτοιο λούλουδο, σάν είδε να στολίζη 
τή γή μας, τοΰ βουλήθηκε νά τό μεταφυτέψω 
μέσα είς τόν Παράδεισο, πιό ώμορφος ν' άνθίζ// ! . . 
Καί είς τόν ίδιο τόν καιρό, μέ τήν συνήθειά της, 
κατέβ ή κόρη να λουσθ/j είς τό ποτάμι κάτω, 
κ’ έκεϊ ποΰ έλουζόντανε κ' έθαύμαζε τά κρίνα, 
που λαμπανε στα οτήθεια της, τήν φίλησε ατό στόμα 
μιά όχεντρα. . !Ώ, τί πικρό τό φίλημα τοΰ χάρου ! 
Κρίμα στη νηότη πούσβυοε! Φτερενύγιασε. ή ψυχή της 
κι’ ά,πόμεινε σάν λούλουδο χωρίς δροσιά καί μΰρο ! 
Τοΰ κάκου Μάνα δύστυχη, κλαϊς! δεν ξυπνά ή 

[Μύρτω !
—"Αχ, ανθισμένη, Μύρτω μου, τ * ήθελες νά προσ- 

[βάλης 
τόν ήλιο μας, τόν ποθητό, ποΰ χάρο δέν φοβάται ! .. 
Αέν έστεργες ό ήλιος μας, γλυκά ι·ά σέ χα'ίδεύμ, 
έρωτευμένος, τά ξανθά μαλιά σου νά χρυσών//, 
κι' ανήλιο χώμα σούδωκε, νυφιάτικο κρεβάτι; ... 
Ποιος μέ τά θεία ταβαλε θνητός, χωρίς νά πάθ//! ..

Α. Δ. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ

Τ© ΕΠΙΚ1ΝΔΥΝΩΔΕΣΤΑΤΟΝ ΖΩ©Ν ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΕΑΝ ήρωτάτό τις: «Ποιον είναι τό έπικινδυνωδέστατον ζώον έν τφ 
κόσμφ;» Άναμφιβόλως θά άπήντα: «ό Λέων» ή «δ Κροταλίας». 

Άλλ’ δμως ή άπάντησις δά ήτο μακράν τής αλήθειας, διότι ό Λέων 
βρυχάται προτού έπιτεθή, καί ό Κροταλίας σφυρίζει προτοΰ δρμήση.

Τό πραγματικώς «έπικινδυνωδέστατον ζώον» είναι ή κοινή μυΐα ή 
σπητόμυιγα, ή όποια έρχεται έπί τήν λείαν της άνευ προειδοποιήσεως, 
καί μετά μεγάλης οϊκειότητος.

Τφ 1873 παρετηρήθη πρώτην φοράν, δτι ή μυϊα είναι φορεύς νοση
μάτων, άλλά μόνον κατά τά τελευταία ολίγα έτη άπεδείχθη ή κατηγο
ρία αύτη.

«
Μία μυϊα γεννφ 120 ώά έντός 14 ωρών.
Έξετασδεϊσα μία μυϊα είς τόν γεωργικόν σταθμόν τοΰ Storrs τής 

πολιτείας Connecticut, έγέννησεν 120 ώά έντός 14 ωρών.
Διά νά έκκολαφθή τό ώόν καί άναπτυχθή ή μυΐα, χρειάζονται 10-12 

ήμέραι, τό όποιον σημαίνει, δτι δώδεκα γενεαί ήμποροΰν νά γεννηθούν 
είς μίαν καί μόνην έποχήν τοΰ έτους, καί τοϋτο πάλιν σημαίνει δτι αία 
•θηλυκή μυΐα ήμπορεϊ νά γείι·η πρόγονος 195,312,500,000 μυιών από 
τής άνοίξεως μέχρι τών μέσων τοΰ φθινοπώρου.

Εύτυχώς διά τόν άνθρωπον, ό καταπληκτικός οΰτος άριδμός δέν 
έπιζή. Ό περιορισμός τών τροφών καί αί άτμοσφαιρικαί (ΐεταβολαί 
άφ' ένός, καί μερικά σπογγώδη νοσήματα άφ’ετέρου, καταστρέφουν τάς 
λεγεώνας τών έπικινδύνων τούτων ζώων.

Ούκ όλίγην καταστροφήν έπιφέρουν είς τάς τάξεις των τό μυριάποδον 
καί ή άράχνη, εχθροί άσπονδοι καί οί δύο τών μυών. Έν τούτοις θά 
είναι ευτύχημα διά τήν ανθρωπότητα νά εύρεθή τρόπος έπιστημονικός 
πρός παντελή καταστροφήν αύτών.

«
'Υπάρχουν πολλά είδη μυιών, άλλ’ ή κοινή μυϊα είναι ή χειριστή 

όλων, διότι κεντρ. συχνότερον καί είναι έτοιμη πάντοτε πρός έπίθεσιν. 
Αί κατηγορίαι κατά τών μυιών είναι πολλοί καί μεγάλοι.

Κατά τόν ’Ισπανό - Αμερικανικόν πόλεμον ό στρατός είχε προσβληθεί 
άπό τυφοειδή πυρετόν. Έξητάσθη άμέσως τό ύδωρ καί τά τρόφιμα, 
άλλ’ εύρέθησαν δλα καθαρά. Ή νόσος δμως έξηκολούθει καί έθέριζε 
τόν Αμερικανικόν στρατόν, χωρίς ν’ ανακαλύπτεται ή αιτία, έως δτου δ 
στρατιωτικός ιατρός στρατηγός Sternberg ήρχισε νά υποπτεύεται τάς 
μυίας, αί όποΐαι έξετασθεϊσαι απέδειξαν δτι αύται μετέφερον τά βακτη
ρίδια τής νόσου έκ τών χαρακωμάτων είς τάς σκηνάς.

Κατά τόν πόλεμον τούτον έκ τών άποθανόντων ’Αμερικανών τά 4/s 
έφόνευσαν αί μυΐαι, καί τό '/δ αί σφαϊραι τών ’Ισπανών. Οί ’Ιάπωνες 
έδιδάχθησαν πολλά έκ τοΰ παθήματος τούτου τών Αμερικανών, καί 
κατά τόν 'Ρωσσο - ’Ιαπωνικόν πόλεμον δέν έδωσαν τόπον είς τάς μυίας. 
Τό άποτέλεσμα ύπήρξεν δτι τέσσαρες ’Ιάπωνες άπέθνησκον άπό τάς 
σφαίρας καί εϊς άπό επιδημίας. Παν έθνος, τό όποιον μεταβαίνει είς 
τόν πόλεμον, πρώτον έχθρόν έχει τάς μυίας, καί τοΰτον οφείλει πρώτον 
νά πολεμήση.

Ή μυία μεταφέρει παντός είδους βακτηρίδια. Ή μυΐα μεταδίδει τήν 
’Ασιατικήν χολέραν, τόν τύφον, τήν δυσεντερίαν, τήν φυματίωση·, τήν 
οφθαλμίαν καί αύτήν τήν εύλογίαν.

Ή μυία είναι εν είδος ταχυδρομείου βακτηριολογικών δεμάτων. Πρό 
τινων είς τόν βακτηριολογικόν σταθμόν τού Storrs έξητάσθησαν 415 
μυΐαι, διά νά ϊδουν πόσα μικρόβια φέρει έκάστη. Ή πρώτη έξετα- 
σθεϊσα εύρέθη μέ 6,000,000. Τετρακόσιοι δέ είχον περισσότερα τών 
6,250.000 έκάστη.

Είς τήν Νέαν Ύόρκην αί μυΐαι προξενούν 20 θανάτους τήν ημέραν 
καθ’ δλον τό έτος, εις δέ τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας κοστίζουν 350 έκατ. 
δολλάρια έτησίως διά ιατρικά έξοδα καί απώλειαν χρόνου.

«
’Αμείλικτος πόλεμος κατά τών μυιών! Ή πολιτεία τής Ούασιγκτώνος, 

τής οποίας οί κάτοικοι ύπέφερον πολλά άπό τυφοειδή πυρετόν, έκήρυξε 
τόν μεγαλείτερον πόλεμον κατά τών μυιών.

"Εχει τρεις έπιθεωρητάς, οί όποιοι ταξειδεύουν διαρκώς μέ τήν 
"Εκθεσιν τής Δημοσίας Υγείας καί δίδουν διαλέξεις μετ’εικόνων. Προ
ξενούν δέ τοιαύτην έντύπωσιν αί διαλέξεις, ώστε οί άκροαταί, άναχω- 
ροΰντες, κηρύσσονται άσπονδοι έχθροί τών μυιών.

Καθ’ έκαστον θέρος ή πόλις Ashville τής Β. Καρολίνας, κηρύττει 
άγριον πόλεμον κατά τών μυιών, έκδίδουσα μεγάλας κόκκινας ειδοποιή
σεις, διά τών δποίων δδηγεϊ τόν λαόν πώς νά πολεμφ τάς μυίας.

Τοΰ έξοντωτικοΰ τούτου πολέμου κατά τών μυιών συμμετέχουν τό 
Ύπουργεϊον τής Δημοσίας Υγείας, τά Υγειονομικά τμήματα πολλών 
Πολιτειών, τό Fly Annisilation Army, ή ’Αμερικανική Πολιτική Ένω- 
σις, ή Ένωσις τών ’Αμερικανών καταναλωτών, ή Χριστιανική Ένωσις 
τών Νέων, ή Δημοτική Ένωσις τών Γυναικών τής Βοστώνης, ή Εται
ρεία τοΰ Γάλακτος τής Νέας Ύόρκης, πολλαϊ. Άντιφυματικαϊ καί 
Φιλανθρωπικά! Έταιρείαι. φίλων
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

25 Μαρτίου 1821. — 15 Αύγούστου 1909. — 
8 Αύγούστου 1910. — 28 Νοεμβρίου 1910.— 
11 Μαρτίου 1912. Πέντε ίστορικαί ήμερομηνίαι 
είς τόν Εθνικόν μας βίον πέντε χρυσοί κρίκοι 
τής άναστάσεως τής Ελλάδος. Ή 25 Μαρτίου 

1821 έφερε τό φώς τής Ελευθερίας άπό τό βάθος τεσσάρων
αιώνων ζοφερός δουλείας· ή 11 Μαρτίου 1912 έδωκε ζωήν 
καί ρώμην είς τήν Έλευθερίαν. Είναι άδύνατον νά όνομα- 
σθοΰν έκλογαί ή ψηφοφορία τής 11 Μαρτίου. Ήτο μία θεο
μηνία άπειρου άγαθότητος διά τόν τόπον, μία θαυματουργός 
ορμή καλωσύνης καί αγάπης. "Ενα σώμα πολιτικόν παράλυ
τον, γεμάτον πληγάς καί έλκη, έλαμψε διά μιάς ώραϊον είς 
υγείαν καί ραδινότητα. Αί τρομεραί κομματικοί δυναστεΐαι, 
αί όποΐαι έφαίνοντο βράχοι άσάλευτοι έπάνω είς μίαν λιπόθυ
μου ζωήν, εσαρώθησαν ώς άθλια κάρφη άχύρου. 'Ομοιάζει 
σχεδόν ώσάν θαύμα. "Οπως ώσάν θαύμα ώμοίαζαν τά οκτώ 
έκεΐνα έτη τής Γιγαντομαχίας τοϋ Είκοσιένα.

Πώς δέ έγειναν αί έκλογαί; Κατά τρόπον ό όποιος έκαμε 
τούς γεροντοτέρους νά μή πιστεύουν είς τά μάτια των. Διότι 
δέν είδον οΰτε πιστόλια, οΰτε μαγκούρας, οΰτε αίματα, οΰτε 

τίποτε άπό έκεΐνα. τά όποια μέχρι πρό 
δύο έτών ώδήγουν μέν είς τόν πλη- 
σιέοτερον Σταθμόν τών Βοηθειών, ή 
είς τό έγγύτερον Αστυνομικόν τμήμα 
— πλήν έάν ό επιτεθείς ήτο έκ ιών 
«ήμετέρων» — άλλ’ήσαν πιστοποιητικά 
καλής κομματικής διαγωγής, προση- 
κόντως έκτιμώμενα παρά τοΰ προϋπο
λογισμού, δταν ήρχετο τό πλήρωμα 
τού χρόνου καί τών άργομιοθιών τών 
φίλων. Είς δλην τήν 'Ελλάδα οί άν
θρωποι έψήφισαν μέσα είς τήν Αγκά
λην μιάς απεράντου ήμερότητος.

Ήσαν καί τώρα (οπλισμένοι, άλλ’ 
αύτήν τήν φοράν ή οπλοθήκη των 
δέν περιείχε παρά μόνον μίαν ψήφον. 
Θέλετε καί τήν ψυχολογίαν τοΰ φαι
νομένου αύτοΰ, τό όποιον, έπαναλαμ- 
βάνομεν, δέν είμποροΰν άκόμη νά εν
νοήσουν οί γεροντότεροι; ’Ιδού: 1°ν 
διότι ή άνάπλασις, ή οποία ήρχισεν 
άπό τού Γουδί, ύψωσε τήν έξημέρωσιν 
τών ήθών, 2ον διότι ύπάρχει τιόρα 
Δικαιοσύνη, ή δποία δέν κάμνει διά
κριση· μεταξύ φίλων καί Αντιθέτων, 
3°ν διότι ή ρουσφετολογία κατελύθη, 
κατά δέ τό παρελθόν άφωσιωμένοι 
δέν έσκοτώνοντο απλώς διά τά ώραΐα 
μάτια τοΰ κομματάρχου των.

«
Ή δεύτερα αιτιολογία, τήν οποίαν 

άνεφέραμεν άνωτέρω, μάς ενθυμίζει 
τήν δημοσιευθεϊσαν στατιστικήν διά 
τήν δικαστικήν κίνησιν τοΰ 1911. Αύτή 
ή στατιστική μάς δίδει τήν κλείδα τοΰ 
αινίγματος, πώς έχομεν τιόρα Ασφά
λειαν, ησυχίαν, τάξιν, Αλληλοσεβασμόν 
ζωής καί περιουσίας. Οί Αριθμοί της, 
ένας οφθαλμός μέ τούς όποιους βλέ- 
πομεν άπό τήν θέσιν μας, δλην τήν 
Ελλάδα, ώς έν άπόπτω. Διότι μάς 
δεικνύουν δτι δέν ύπάρχουν πλέον, ή 
περιωρίσθησαν είς τό έλάχίστον αί
εκκρεμείς ποινικαϊ υποθέσεις, αί όποΐαι ήσαν ή ένθάρρυνσις τής έγκλημα- 
τικότητος, δτι αί άνακριτικαί ύποθέσεις δέν χρονίζουν πλέον μέχρι λήθης 
ή καλύψεως τοΰ αδικήματος, δτι αί Αθωωτικοί Αποφάσεις κατήλθον άπό 
τά Ατελείωτα δρια τοΰ κομματικού χαρισμοΰ είς τόν προστατευτικόν κύ
κλον τοΰ δικαίου, δτι αί πολίτικα! διαφοραί δέν παρελκύονται μέχρι τού 
βάθους τοΰ χρηματοφυλακίου τών διαδίκων καί τού ύψους τών βαλαν
τίων τών δικηγόρων, δτι ή καταστολή τών παρεκτροπών ή τής άηδίας 
τών δικαστικών λειτουργών δέν ύπάρχει μόνον είς τάς διατάξεις τών 
νόμων, άλλά καί είς τήν πραγματικότητα. "Οτι, μέ δύο λέξεις, ό παροι- 
μιώδης ζυγός τής Θέμιδος δέν έχει, ώς ζυγός παλαιοτέρας έποχής κρεω- 
πώλου, πρόσθετα βάρη κολλημένα ύπό τόν ένα δίσκον. Καί άλλως, δτι ή 
Δικαιοσύνη δέν είναι πλέον ή Δικαιοσύνη τών «Παναθηναίων», ή κουτσή 
καί στραβή.

ΚΕ' ΜΑΡΤΙΟΥ. —Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΩΝ ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ 
(Φωτ. Δ. Γαλάνη]

ΥΛΦ

«
Αί έορταί τού Τωβιλαίου τοΰ Πανεπιστημίου καί τοΰ Συνεδρίου τών 

’Ανατολιστών, αί όποΐαι έφερον μέσω ήμών εκατοντάδα; ξένων σοφών, 
άπό τής Νορβηγίας μέχρι τής Νοτίου Αμερικής καί από τής ’Αγγλίας 
μέχρι τών ’Ινδιών καί τής ’Ιαπωνίας, έπρόβαλαν καί πάλιν λαμπρόν καί 
ώραϊον τό όραμα τής Ελληνικής ξενίας. Οί ξένοι μας έβλεπον Αναστη- 
νομένην είς τήν υλιστικήν μανίαν τοΰ είκοστοΰ αίώνος, τήν θείαν ξενίαν 
τών ομηρικών έπών καί άληθινά έθαμβούντο. Ησαν Ανεπιφύλακτοι είς 
τόν ένθουσιασμόν των, καί θά έλεγομεν είς τήν εύγνωμοσύνην των, διά 
τήν Αγάπην καί εύλαβή στοργήν, μέ τήν όποιαν τούς έδέχθη δ Ελληνικός 
λαός. Επίσημοι καί ίδιώται ήμιλλήθησαν πώς νά καταστήσουν είς τούς 
επιφανείς έπισκέπτας άλησμόνητον τήν έδώ διαμονήν των. Καί τό κατώρ- 
θωσαν χωρίς έπιτήδευσιν καί προσποίηση·, άλλά μέ τήν γνησιότητα μιάς 

έκ τών εύγενεστέρων Ελληνικών αρετών. Εΐς έκ τών ξένων μας, διαπρε
πής διδάσκαλος Γερμανικού Πανεπιστημίου έλεγεν: Αμφισβητούν μερι
κοί δτι οί σημερινοί Έλληνες είναι οί γνήσιοι Απόγονοι έκείνων, οί 
όποιοι έδόξαοαν τήν Σοφίαν, τήν Τέχνην καί πολεμικόν ηρωισμόν. 
Άλλ’ άς έπισκεφθούν τήν 'Ελλάδα καί θά μεταβάλουν γνώμην. Μόνον 
Απόγονοι τών Αρχαίων Ελλήνων είναι Ικανοί διά τήν ξενίαν, ή δποία 
μάς καθιστά αιωνίως εύγνώμονας πρός τήν νεωτέραν Ελλάδα .

Ή συρροή τών ξένων, οί όποιοι αΰριον θά γείνουν είς τάς χώρας των 
οί ύμνηταί καί οί συνήγοροι ιού νεωτέρου Ελληνικού πολιτισμού, δπως 
είναι λάτραι τοΰ παλαιού, προσέδωκεν έξαιρετικήν λαμπρότητα είς τούς 
έτησίους Πανελληνίους Άγώνας. Τά σημειωθέντα ρεκόρ είνε ώραϊος οιω
νός, δτι ό Αθλητισμός τής πατρίδος μας θά διαμοιρασθή μέ τάς άλλας 
χώρας τάς δάφνας τής νίκης τών πλαστικών καί ρωμαλέων σωμάτων, κατά 
τούς προσεχείς Όλυμπιακ.’Αγώνας τής Στοκχόλμης, είς τοΰς όποιους θά 
αντιπροσωπεύσουν τήν Ελληνικήν σημαίαν οί νικηταί τών Πανελληνίων.

« « «

Ή φήμη ! Τέρας μέ Αναρίθμητα στόματα καί ώτα, άναπνέον φλόγα 
φαντασίας, λαλούν πάσας τάς γλώσσας, έκτεϊνον ώς ελαστικόν τό σώμα 
του παντού, δπου ύπάρχουν άνθρωποι. Οί Αθηναίοι είδαν διά πρώτην 

φοράν δλον τό μεγαλεΐον τού τέρα
τος τήν ήμέραν, καθ’ ήν διεδόθη δτι 
έγένετο Απόπειρα κατά τοϋ κ. Βενι
ζέλου. Δέν πρόκειται νά περιγράψω- 
μεν τάς Απερίγραπτους εκδηλώσεις 
λαϊκής λατρείας πρός τόν κ. Πρω
θυπουργόν, τάς οποίας προεκάλεσεν 
ή διάδοσις έκείνη. "Αλλως έπρονόησε 
διά τήν περιγραφήν ταύτην ή 11 Μαρ
τίου. Θέλομεν νά διόσωμεν μίαν εικόνα 
τής θυέλλης, μέ τήν οποίαν έν μιφ 
στιγμή άνεστάτωσε δύο πόλεις, καί 
συνεκύκησεν είς εν άπειρον μυριοχρώ- 
μων καί μυριοσχήμων αφηγήσεων, τάς 
διέτρεξεν άπ’ άκρου είς άκρον, διότι 
δέν έχομεν έν Άθήναις καί Πειραιεΐ 
μεταλλεία, ώστε νά τάς διέτρεχε καί 
άπό βάθους είς βάθος, τάς ουνήγειρε 
γύρω άπό μίαν Αγωνίαν και έπτερύ- 
γισε καγχάζουσα πρός τό μυστηριώ
δες δρμητήριόν της. Άλλά σας βεβαι- 
οΰμεν δτι είναι Αδύνατον νά γείνωμεν 
δχι ζωγράφοι, άλλ’ οΰτε ίχνογράφοι 
τής φήμης. Μόνον δσοι εύρέθησαν 
τήν ήμέραν έκείνην είς τάς Αθήνας 
καί τόν Πειραιά είδον, χωρίς νά δύ
νανται καί νά τό περιγράφουν, τό 
τέρας, τό όποιον λέγεται φήμη.

«
Εϊχομεν αύτόν τόν μήνα καί έν 

δράμα συζυγικόν, φρικτόν.Ένα στραγ
γαλισμόν πτωχής γυναικός. Ό συζυγο- 
κτόνος δέν Ανευρέθη, άλλά δέν υπάρ
χει καμμία Αμφιβολία δτι, άν συλλη- 
φθή, θά ίσχυρισθή δτι διέπραξε τό 
έγκλημά του διά λόγους τιμής. Αυτοί 
οί "λόγοι τιμής» έγειναν τό άσφαλέ- 
στερον προσωπείου τών έγκληματιών. 
Είμπορεϊς νά σκοτώσης άιιμωρητεί, 
άρκεΐ νά δείξης δτι είς τήν πράξίν 
σου είχες εύγενές έλατήριον λόγους 
τιμής». Διότι, μολονότι εύρισκόμεθα 
είς έποχήν κατά τήν οποίαν εξυμνεί

ται ή ελευθερία, άκόμη δέν θέλομεν νά έννοήσωμεν δτι είναι ή χει
ριστή τυραννία νά εύθυνώμεθα Αναίτιοι διά τά αμαρτήματα τοϋ άλλου. 
’Εάν ή Αδελφή σου ή ή σύζυγός σου έλησμόνησε τήν ύπόληψίν της, 
μιά κοινωνία ολόκληρος έξεγείρεται, έτοιμη νά σέ πτύση καί δέν 
σού έπιτρέπει νά έχης ύπόληψίν. Ή ιδία κοινων ία εξέρχεται κατόπιν 
περίπατον ή μεταβαίνει είς τό καφενεϊον καί συζητεΐ περί ελευθερίας κ.λ.

«
Άπό τά ώραιότερα θεάματα τών τελευταίων ημερών τοΰ Μαρτίου ή 

μεγάλη στρατιωτική παρέλασις, ήτις έγένετο μετά τ—
τή ’Εθνική Εορτή. Τελετή μεγαλοπρεπής και έγ- 
καρδιωτική, ή δποία έλαμπρύνθη έτι μάλον διά 
τής παρουσίας τοΰ Βασιλέως, δστις έφιππος έχαι- 
ρέτισε τά παρελαύνοντα πρό αύτοΰ στρατεύματα, 
καί τοΰ Διαδόχου, δστις κατά πρώτον τήν ήμέραν 
έκείνην άπό τής Έπαναστάσεως, έπανήρχετο μέσφ 
τοΰ στρατού του ώς Γενικός Επιθεωρητής. ΤΙ 
παρέλασις άπό άπόψεως στρατιωτικής τέχνης έσχεν 
έκτακτον έπιτυχίαν. Μέ θαυμαστήν τάξιν καί εύρυθ- 
μίαν έξετυλϊχθη ώς κινηματογραφική ταινία σφρι- 
γώσα καϊ ζωηρά ή εϊκών τής πολεμικής δυνάμεως 
τής 'Ελλάδος, διότι παρήλασαν τμήματα έξ δλων 
τών στρατιωτικών σωμάτων καί φάλαγξ τοΰ ναυ
τικού, άκόμη δέ καί οί στρατιώται τού μέλλοντος, 
οί πρόσκοποι, οί μττόϋ-σχάουτς, δπως τούς λέγουν 
οί "Αγγλοι, οΐτινες πρώτοι είσήγαγον καί έκαλλιέρ-

τήν δοξολογίαν έπί

[Φωτ. ΜπέριγκερΙ Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.— O1 ΕΚ ΠΕΡΑΤΩΝ ΣΟΦΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ |"Οραοελ.71(

γησαν τόν θεσμόν αύτόν τής προκαταρκτικής στρατιωτικής έκπαιδεύ- 
σεως τών εφήβων. Άπό άπόψεως δέ άγαλλιάσεως ψυχής καί έγκαρδιώ- 
σεως έμαρτύρησαν αί ένθουσιώδεις ζητωκραυγαί τοΰ Αμέτρητου πλή
θους, δπερ συνέσφιγγε τό μακρόν μήκος τών δδών, δΓ ών ή παρέλασις.

«
Ό πρώτος Αγών Αεροπορίας έν Έλλάδι άπέτυχεν. Οί Αθηναίοι ήλπι- 

ζον τήν 26ην Μαρτίου νά ϊδουν τόν Αεροπόρον κ. Καραμανλάκην, ερχό
μενον έντός μιάς καί ήμισείας ώρας έκ Πατρών, κατά τήν Αναγγελίαν 
τού προγράμματος. Άλλά ματαίως ήλπισαν : Ό κ. Καραμανλάκης είχε 
πέση, άκινδύνως ευτυχώς, άμα τή Ανυψώσει του. Καί φαίνεται δτι τό 
άτύχημά του ώφείλετο είς τήν άπείθαρχον περιέργειαν τού συρρεύσαν- 
τος πλήθους, τό όποιον δέν άφήκεν είς τόν Αεροπόρον τόν έλεύθερον 
χώρον διά τήν πτήσιν. Άλλ’ ή Αποτυχία αύτή βεβαίως δέν θά Αποθαρ
ρύνω οΰτε τούς Αεροπόρους, ούτε τάς έλπίδας τών ποθούντων νά χαιρε- 
τίσωσι ιό πρώτον εναέριον ταξείδιον άπό Πατρών είς Αθήνας. Τούλά
χιστον δέν πρέπει νά έλπίζωμεν όλιγώτερον άπό τούς Παρισινούς, οί 
όποιοι περιμένουν νά ϊδουν έναερίους ταξειδιώτας μεταξύ Πεκίνου καί 
Παρισίων κατά τόν άγώνα Αεροπλάνων, τόν όποιον διωργάνωσεν ή 
Παρισινή "Πρωία· καί δ όποιος περιλαμβάνει Απόσταση· δώδεκα χιλιά
δων χιλιομέτρων. Άπό Πατρών μέχρις Αθηνών μάς χωρίζουν μόλις 
220 χιλιόμετρα· δηλαδή εϊς διασκελισμός δΓ ένα Αεροπόρον.

«
Ή δικαστική τήβεννος, ή χρώματος «κυανού κατακοροΰς», κατά τήν 

φράσιν τοΰ Β. Διατάγματος, έκαμε τήν εμφάνισή- της εΐς μίαν άπό τάς 
επισημότερος στιγμάς διά τόν Άρειον Πάγον. Οί Άρεοπαγΐται παρου- 
σιάσθησαν τηβεννοφορούντες διά πρώτην φοράν, κατά τήν συνέλευση· 
τής όλομελείας τοΰ Άνωτάτου Δικαστηρίου πρός έκλογήν τού Ειδικού 
Δικαστηρίου, δπερ θά δικάση τό κύρος τής έκλογής τών βουλευτών, 
κατά τό νέον Σύνταγμα. ΤΙ συγκυρία είναι καλός οιωνός δτι καί αί 
δύο καινοτομίαι θά άποβοΰν έπ’ άγαθφ.

« « «
Ο ΕΞίΣ ΚΟΣΜΟΣ

Ή Αναρχική μανία άπεπειράθη νά πλήξη τόν ύψηλοφρονέστερον ώς 
Μονάρχην καί τόν γλυκύτεροι·, ώς άνθρωπον, Βασιλέα τού κόσμου, τόν 
Βίκτωρα Εμμανουήλ Γ'. Ή Αναγγελία τοΰ ανοσιουργήματος ήγειρεν 
άπό δλον τόν κόσμον μίαν ορμήν θερμής συμπάθειας, ητις άνεμίχθη 
πρό τοΰ Κυρηναλίου μετά τής Αγαλλιάσεως τής ’Ιταλικής ψυχής διά τήν 
διάσωσιν τοΰ λατρευτού Βασιλέως. Ή Ελλάς εις τήν Παγκόσμιον 
αύτήν συμπάθειαν καί χαράν προσέφερε τήν άκραιφνεστέραν συμμετο
χήν. Διότι άγαπφ τόν Βασιλέα Αδελφού Έθνους, καί θαυμάζει τήν εύγενή 
φύσιν καί τήν γενναιόφρονα καρδίαν τού Βίκτωρος Εμμανουήλ.

α
Οί Γάλλοι πάντοτε πρώτοι είς τήν Πρόοδον, είς τάς Έπιστήμας, είς 

τάς Τέχνας, είς τήν Άεροπλοίαν».. καί είς τήν ληστείαν. Οί δΓ αύτοκι- 
νήτων λησταί είναι έντελώς πρόσφατος Παρισινή νουβωτέ. Παράδοξοι 
δέ λησταί. Ένφ Αγανακτεί κανείς διά τήν κακουργίαν των, καταπλήσσε- 
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ται συγχρόνως διά τήν Απαραδειγμάτιστοι- Ανδρείαν τοΰ θάρρους των. 
Φαντασθήτε δτι έντός μιας εβδομάδας ένήργησαν τρεις επιθέσεις, πάν
τοτε έπ’ αύτοκινήτου, τήν μίαν δέ άπιστεύσιου τόλμης, τήν έπίθεσιν 
κατά τής τραπέζης τοΰ Σαντιγύ·, έν μέση πόλει καί μέση ημέρα. Αύτοϊ 
ώρισμένωςδέν είναι κοινοί λησταί· είναι ήρωες ή αύτόχειρες τής έγκλη- 
ματικότητος. Οΰτε Αξίζει νά καταλογίζω κανείς τήν σειράν αύτήν τών 
κακουργημάτων πολύ αύστηρώς είς τήν Αστυνομίαν. Διότι ή Αστυνομία 
είναι διά νά προλαμβάνω τά δυνατά εγκλήματα, καί βεβαίως οί τελευ
ταίοι ηρωισμοί ιής συμμορίας τών αύτοκινητιστών ληστών, μέχρις δτου 
έγειναν, έθεωρούντο Αδύνατα έγκλήματα.

« « «
ΟΠΩΣ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ

Παλαιό χαί νέα Ελλάς.— Οί παλαιοί πρωίΐυποιιργοί δΐν Μιιφέροηο 
δια ταΈλληνιχά γιγονόχα,παρά μόνον αν άφνόιρων τήν άποσκίρτηαιν κανενός 
κομματαρχίοκον. 'Ο Πρωθυπουργός τής νέας άναγνννηΟείορς ’ Ελλάδος άγνουϊ 
παντάπαοιν αΰτοΰ τοΰ είδους τά γεγονότα. Άλλά συγκινείται και ένθουοιάζε- 
ται είς τά γεγονότα, τά όποια ίημώνουν τήν ’Ελληνικήν τιμήν και μεγαλώνουν 
τό 'Ελληνικόν όνομα. "Οταν έγεινεν ή αυναδέλγωοις καί τό αυνέδριον τών 
’Ελλήνων διδαακαλων είς τήν ’Ολυμπίαν, ό Πρωθυπουργός εοπενοε τηλε)·ρα- 
φικώς ι·« έκφραση τήν λύπην του, διότι δεν ήδύνατο νά παραστή είς τήν λαμ
πρόν έκείνην έθνικήν προσπάθειαν. Πρώτος εδωκε τόν έναγκαλισμυν καί 
τήν στοργήν τοϋ Κράτους είς τόν πρώτον "Ελληνα θριαμβευτήν τοΰ άέρος, είς 
τόν κ.Άργυρόπουλον. Καί όταν άνηγγέλθη ή 'Ειρηνική νίκη τοΰ κ. Νικολούδη 
είς τόν διεθνή διαγωνισμόν διά τό Μέγαρον τών Δικαστηρίων, ό κ. Πρωθυ
πουργός, περιοδειών τότε, εύρίσκετο είς τό Ατμόπλοιου,'ζαλισμένος άπό τήν 
τρικυμίαν τής θαλάσσης καί άπό τόν εκλογικόν κλυδαινιομόν.'Όμως τό καθή
κον τοΰ άρχηγοΰ τοΰ Κράτους έμενε μέσα του άγρυπνου καί εΰαίσθητον. Καί 
τό πρώτον συγχαρητήριον τηλεγράφημα-, όπερ έλαβεν ό κ. Νικολούδης, ήτο 
τοϋ Πρωθυπουργοΰ τής ’Ελλάδος.'Ιδού ή παλαιό, ίδοί· καί ή νέα ’Ελλάς.

«
Τό Αγγλικόν ρητόν άνάποδα! — Τόν μήνα αυτόν εΐχαμεν τρία δυστυ

χήματα απο τα τραμ. Με θύματα ανθρώπινα δηλαδή. Διότι τά άλλα ατυχή
ματα, συγκρούσεις με οχήματα, έκτροχιάσεις κ.λ.π. είναι πολύ περισσότερα. 
Θά εϊπουν ίσως ότι πταίουν οί οδηγοί. "Οχι. Διατί δεν ουνέβαινον τόσα 
πολλά δυστυχήματα εΐς τ'ην άρχήν τής ήλεκτροκινήσεως, οπότε μάλιστα οί 
οδηγοί ήσαν άργάριοι; Δεν πταίουν αυτοί. Πταίει άπλούοτατα ή Διεΰθυνσις 
τής ’Εταιρίας. Ή ανεπάρκεια τοϋ νέου Διευθυντοΰ είναι κλασσική. Σχεδόν 
δεν υπάρχει έποπτεία έπί τοΰ προσωπικού καί καμμία μέριμνα διά τήν συν- 
τήρησιν τοΰ ΰλικοΰ καί τών εγκαταστάσεων. 'Όλα έχουν άφεθή είς τήν 
τύχην των. Τί πταίουν οί οδηγοί όταν τά φρένα δέν λειτουργούν, δταν θραϋον- 
ται κάθε στιγμήν οί ήλεκτροφόροι άγωγοί, καί όταν κανείς δέν φροντίζει διά 
τάς γραμμάς; Καί μη άμφιβάλλετε, δτι μέ τόν καιρόν τό κακόν θά αΰξήση. 
Ό,τι καλόν ύπάρχει άκόμη είς τήν 'Εταιρίαν αυτήν, είναι έργον τής προηγού
μενης Διευθίνσεως. Θά φθαρή καί αυτό όλίγον κατ’ όλίγον καί θά εχωμεν 
αΰριον μίαν Εταιρίαν έν πλήρει ξεχαρβαλώσει, τής όποιας βεβαίως τό άχρη- 
στότερον μέρος δέν θά είναι ό Διευθυντής της. .. Καί θά έφαρμοσθή τότε 
καί έδώ τό Αγγλικόν ρητόν άνάποδα; ·' Ο χειρότερος είς τήν χειροτέραν θέσινν.
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ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

Ή τελευταία αναρχική άπόπειρα, εύτυχώς Ανεπιτυχής, κατά τού Βασι- 
λέως τής ’Ιταλίας, βεβαίως θά έφερεν είς τήν σκέψιν σας τό έρώτημα: 
"Αραγε πόσοι βασιλείς νά έχουν δολοφονηθή ; Λοιπόν σάς Απαντώμεν: Άπό 
τοϋ 1855 δεκατέσσαρες βασιλείς καί άρχηγοΐ Κρατών έδολοφονήθησαν 
παρά τών αναρχικών ή άλλων κακοποιών. ’Ιδού δ κατάλογος:

1855, δ Κάρολος Β' τής Πάρμας, δολοφονηθείς παρά του Αντωνίου 
Κάρρα. I860, δ ήγεμών Δανήλος τοΰ Μαυροβούνιου, παρά τοΰ Κάδιτς, τόν 
όποιον είχεν έξορίσει. 1863, δ πρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών Δίγ- 
κολν, παρά τοΰ Μισού. 1868, δ ήγεμών Μιχαήλ τής Σερβίας, θείος τοϋ 
Μιλάνου, δολοφονηθείς παρά τών οπαδών τού Καραγεώργεβιτς. 1881, δ 
Γκαίρφηλδ, πρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, παρά τοΰ Γκουϊνώ· 1894, 
δ Καρνώ, πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας, παρά τοϋ Καζέριο. 1896, 
δ Σάχης τής Περσίας Νασρεδίν, παρά τοϋ Μυλάχ. 1897, δ Ίδιάρδος 
Μπόρδα, πρόεδρος τής Δημοκρατίας τής Ούραγουάης. 1898, ή Έλισσάβετ 
Αύτοκράτειρα τής Αύστρίας, παρά τού Λουκένι. 1899, δ Όδυσσεύς Φερώ, 
πρόεδρος τής Δομινικανικής Δημοκρατίας. 1900, δ βασιλεύς τής ’Ιταλίας 
Ούμβέρτος. 1901, δ Μάκ Κίνλεϋ, πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών, 
παρά τού Κισόλγκατς. 1903, δολοφονία τών βασιλέων τής Σερβίας Αλε
ξάνδρου καί Δράγας, παρά τών Αξιωματικών. 1908, δολοφονία τοΰ βασι- 
λέως Κάρλου καί τοΰ διαδόχου τής Πορτογαλλίας παρά τών επαναστατών.

Εύτυχώς δέν προσετέθη δέκατος πέμπτος εΐς τά θύματα ταΰτα δ βασι
λεύς τής Ιταλίας Βίκτωρ ’Εμμανουήλ, κατά τήν τελευταίαν έναντίον του 
Απόπειραν.

«
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Άν ή Πρυτανεία, δπως ύπερεφορτώθη μέ δλας τάς εύθύνας καί δλας 
τάς λεπτομέρειας τών μεγάλων πανεπιστημιακών έορτών, άνελάμβανε καί 
τήν μέριμναν τής διανομής τών εισιτηρίων εΐς τάς έφημερίδας καί τά 
περιοδικά, δέν θά συνέβαινε μία ανωμαλία ή δποία έστοίχισευ ΐδίφ εΐς τόν 
περιοδικόν Τύπον. Τά εισιτήρια διά τάς διαφόρους τελετάς τής ϊδειηρίδος 
καί τοΰ Συνεδρίου έδόθησαυ πρός διανομήν εις τό έν τφ Τπουργείφ τών 
Εξωτερικών τμήμα τού Τύπου, καί τοΰτο κατά τήν συνήθειάν, του ή δποία 
είναι νά μή κάμυη τίποτε έγκαίρως καί τέλειον, τά παρέδωκεν είς τούς 
δικαιούχους, δταν ήδη εΐχον λήξει αί πρώται τελεταί. Ή «Εικονογραφη
μένη», εύτυχώς, είχε προλάβη νά Ασφάλιση άλλως τήν ενημερότητα 
τής φωτογραφικής της ύπηρεσίας καί δέν έζημιώθη έκ τής ακατα
στασίας τών κυρίων τοΰ τμήματος τοΰ 
καί νά μή 
αύτό τοΰτο 
τών άλλων

διαμαρτυρηθή καί δι’ 
τό πράγμα καί χάριν 
συναδέλφων της.

4

Τύπου. Άλλά δέν είμπορούσε

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΣΠΕΝ

Ό Γάλλος ’Ακαδημαϊκός, δστις έπεσκέφδη μετά τής 
συζύγου του τάς Άβήνας κατά τόν παρελθόντα 
μήνα καί πρός τιμήν τού όποίου παρετέήη πρόγευμα 
έν Κηφισοϊφ ύπό τοϋ Σωμ. τών θεατρ. συγγραφέων.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ή *"Ενωσις».- 'Γπό 
τόν τίτλον τοΰτον έξεδόθη 
ύπό τού Κρητός δπλαρ- 
χηγοΰ Γεωργ. Μενεγάκη, 
εις μικρόν καλλιτεχνικόν 
φυλλάδιον ποίημα, δπερ 
άν δέν έχη τήν τέχνην 
τοΰ στιχουργοΰ, εγκλείει 
δμως δλην τήν Αγνότητα 
καί τήν δύναμιν τοΰ πα
τριωτισμού τοΰ ποιητοΰ, 
τοΰ γενναιοκάρδου εκεί
νου πατριωτισμού, μέ τόν 
όποιον τόσον λαμπρώς 
υπηρέτησε τόν 'Ιερόν Ά
γώνα τής Μεγαλονήσου 
δ Γ. Μενεγάκης.

*
‘Ημερολόγιον «Πινα- 

κο&ηκηι — 'Ελληνικής 

' Επιθεωρήοεως-·. — Έξε
δόθη ύπό τών ανωτέρω 
περιοδικών φιλολογικόν 
καί καλλιτεχνικόν Ήμε
ρολόγιον έκ 300 σελίδων 
περιέχον ύλην έκλεκτήν 
καί έλκυστικήν, μελέτας 
λογοτεχνικάς, ήθογρα- 
φίας, περιγραφάς, διηγή
ματα, δράματα, ποιήσεις 
κ. τ. λ., συνεργασίφ τών 
γνωστότερων παρ’ ήμΐν 
λογιών. Εικόνες πολλαί
καί καλλιτεχνικά! κοσμούν τάς σελίδας τοΰ ήμερολογίου, τό- όποιον 
πωλείται είς τό Βιβλιοπωλείου τής «Εστίας».

4
ΤΟ ΔΡΑΓΑΤΣΕΙΟΝ

Αί νεώτεραι επιστημονικά*. καί διδακτικαί μέθοδοι, δλα τά πρόσφατα 
πορίσματα τής ύγιεινολογίας, τής παιδαγωγίας, τής διδασκαλίας εφαρμό

ζονται είς τό «Δραγάτσειον». Τό 
Λύκειον τοΰτο άναμφισβητήτως 
είναι τό τελειότερον έν Έλλάδι 
ιδιωτικόν έκπαιδευτικόν ίδρυμα, 
παρακολουθούν βήμα πρός βήμα 
τήν έπί τά βελτίω έξέλιξιν τής 
έκπαιδεύσεως, δπως τήν έμφανίζει 
ή παγκόσμιος ’Επιστήμη. "Οσον 
Αφορφ δέ τήν άγωγήν καί τήν 
κοινωνικήν μόρφωσιν τών μαθη
τών του, δ Λυκειάρχης κ. Δρα- 
γάτσης, δ ύπέροχος ούτος τύπος 
τοΰ άνδρός καί τοΰ διδασκάλου, 
καί οί άξιοι αύτοΰ έν τφ Λυκείφ 
συνεργάται, δύνανται μεθ’ υπερη
φάνειας νά καυχώνται, δτι οι μα- 

άντιπρόσωποι τής γνησίας Έλλη-
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Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Καί τόν μήνα αύτόν τό τάλαντον 
τής μεγάλης Παγκοσμίου Τέχνης 
έχάρισεν έκλεκτήν ψυχαγωγίαν είς 
τούς Αθηναίους. Ό Ρισπέν, δ μέ
γας Γάλλος ποιητής και άκαδη- 
μα’ίκός, έφερεν εΐς τήν πόλιν μας 
τήν γοητείαν τοΰ άπαραμίλλου 
Γαλατικού πνεύματος καί τής 
ύπεροχωτέρας ποιητικής έμπνεύ-
σεως. Αί δύο διαλέξεις του, «ή ’Αθηναϊκή ψυχή» καί * δ θρύλος τοϋ 
Ναπολέοντος» ύπήρξαν άθάνατα Αναβλύσματα τοΰ ώραίου καί τοΰ ίσχυροΰ. 
"Επειτα δ Λεμπαρζύ έδωκεν είς μίαν έσπέραν τό ήδονικόν ρίγος τής 
ώραιοτέρας δραματικής τέχνης. Καί ήκολούθησε τό πλαστικόν όραμα τών 
όρχηστικών καλλιτεχνημάτων τής μις Δόγκαν.

Ό μελοδραματικός θίασος Καστελλάνο μέ τήν περίφημου ύψίφωνον 
Ρεμονδίνι, καί δ θίασος Φύρστ - Νίκα, δστις έδωκε μερικάς παραστάσεις, 
ώσεί προοίμιον τής θερινής έμφανίσεώς του, συνεπλήρωσε τήν καλλιτεχνι
κήν κίνησιν τοΰ μηνός, τήν πλουσίαν έπίσης είς συναυλίας, μεταξύ τών 
δποίων, έξαιρετική, ή τού περίφημου Ρώσσου κλειδοκυμβαλιστοΰ Σβίρσκυ. 
’Εκτός προγράμματος, ούτως εΐπεΐν, αί δύο παραστάσεις, αί δοθεΐσαι εΐς τό 
Βασιλικόν πρός τιμήν τών σοφών ξένων, μέ τό θαυμασιώτερον τραγικόν 
άριστούργημα του κόσμου, τόν «Οίδίποδα Τύραννον» τοΰ Σοφοκλέους.
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θηταϊ αύτοΰ εξέρχονται τοΰ Λυκείου 
νικής αρετής.

ΑΙ ΑΚΑΝΘΑΙ ΤΟΥ ΜΙΛΤΩΝΟΣ

4

Ή τρίτη γυνή τοΰ Μίλτωνος ήτο ώραιοτάτη μέν, άλλά λίαν δύστροπος. 
Μίαν ήμέραν είς φίλος τοΰ άομμάτου ποιητοΰ τοΰ «Άπολεοθέντος ΙΙαρα- 
δείσου·, έπισκεφβείς αύτόν, τφ είπε :

— Κύριε Μίλτων, ή σύζυγός σας είναι δροσερά ώς ρόδον.
— Ίσως, άπήντησεν δ ποιητής άναστενάζων, άλλ’ είμαι τυφλός καί δέν 

αισθάνομαι εϊμή μόνον τάς άκάνθας.
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ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ

Ο ΚΟΠΑΣΗΣ

Ό Άνδρέας Κοπάσης, δ Ήγεμών τής Σάμου, έδολοφονήθη. Κανένα 
"Ελληνα καί κανένα άνθρωπον δέν πρέπει νά λυπήση ή δολοφονία αυτή. 

Έξέλιπευ δ άπανθρωπότερος τών τυ-

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΠΑΣΗΣ Ο ΒΔΕΛΥΡΟΣ

ράννων καί δ βδελυρώτερος τών άρνη- 
σιπατρίδων. Άτιμάσας τήν 'Ελληνικήν 
του καταγωγήν καί ύποδουλώσας τήν 
ποταπήν ψυχήν του είς τόν χρηματισμόν 
καί εις τήν βουλιμίαν εύνοιών του Γιλδίζ, 
έγεινεν δ Απαίσιος διώκτης τής φυλής, 
εΐς τήν όποιαν άνήκεν, και τήν δποίαν 
έπρόδωκεν, έθρεψε τήν άνανδρον μεγα
λομανίαν του μέ αδελφικόν αίμα καί 
έφθασεν δ αποτρόπαιος νά πνίξη μέ τήν 
Τουρκικήν βίαν τά Προνόμια, τά όποια 
έμειναν είς τήν νήσον ώς πανσέβαστος 
σφραγίς ήρωϊκών καί οδυνηρών Αγώ
νων. Δέν ήτο Ήγεμών είς τήν Σάμον’ 
ήτο τύραννος θηριώδης, μολύνων διά 
τής ατιμίας του τήν ιστορίαν τής νή
σου. Εύλογημένος δ λυτρωτής της.

Ή «Εικονογραφημένη» καυχαται δτι άπό τινων ήμερών ηύξησε κατά 
δύο εκλεκτούς τούς Αντιπροσώπους αύτής έν τφ έξωτερικφ. Έν Καβάλλφ 
τήν αντιπροσωπείαν τοΰ περιοδικού μας άνέλαβον οί διευθυνταί τοΰ μεγά
λου βιβλιοχαρτοπωλείου Λ. Ν. Γεωργιάδης καί Σ“, έν Ξάνθη δέ οί Αδελφοί 
Δ. Βατού, οί διατηροδντες τό έπίσης μέγα βιβλιοχαρτοπωλείου έν τή πόλει 
έκείνη. Οί νέοι Αντιπρόσωποί μας έξουσιοδοτήθησαν ήδη διά πάσαν ένέρ- 
γειαν, ήτις άφορφ τήν διάδοσιν καί τήν ύποστήριξιν τής · Εικονογραφημέ
νης» έν τή περιφερείφ τής δράσεώς των.
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ΑΤΥΧΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ Η ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ;

Τήν ήμέραν τής έθνικής έορτής, παρήλασαν εΐς τήν Μητρόπολιν οί μαθη- 
ταί τής Έλληνογαλλικής Σχολής ένδεδυμένοι φουστανέλλας. Τό θέαμα 
δέν ένεθουσίασε κανένα. Τούναντίον μάλιστα έκίνησε μετά τοϋ οίκτου καί 
κάποιαν άγανάκτησιν δτι διασύρεται οδτω μία ώραία Εθνική παράδοσις. 
Δέν είξεύρομεν δέ άν ή Αποτυχία ώφείλετο εΐς Ατυχίαν έμπνεύσεως ή έκτε- 
λέσεως, μολονότι έγένετο έμφανέστατον δτι ή έκτέλεσις ύπήρξεν οίκτρά. 
Άρκούμεθα μόνον νά σημειώσωμεν τό γεγονός δι’ έκείνους, οίτινες τυχόν 
θά έσκέπτοντο νά καταρρίψωσιν είς θεατρισμόν τό Εθνικόν ένδυμα, δπως, 
άτυχώς, τό έπραξεν ήδη ή Έλληνογαλλική Σχολή.

Έν ΆΦ-ηναΐ£, Τυπογραφεϊον «Εστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδοΰρη —8981


