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ΠΛΑΤΩΝ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ. - Τό γραφικό μοναστήρι τής Καισαριανής. (Βλ. Σελ. 1β).



ΤΑ ΚΤΟΣ άπό τόν σπαραγμό τή» 'Ισπανίας δύο άλλα σπουδαία ό.τωσύή- 
ποτέ γεγονότα ήλθαν νά Απασχολήσουν του» διπλωματικοί·; καί πολίτι

κου» κύκλου; κατά τό διαρρεύσαν δεκαπενθήμερον: "Οσα διεκηρύχθησαν 

εί» τό έθνικοαοσιαλιστικύ Συνέδριο)· τή; Νύρεμπεργκ καί ή ακλόνητη, 

αδιάσειστη, κατεύθυνσι; τή; Αγγλική; κυβερνήσει,); νά πραγματοποίηση 

μέ κάθε τρόπο τή σσνδιάσκεψι τών κρατών τού Λοκάονο.

Έν τώ μεταξύ συνήλθε καί τό Συμβούλων τή; Κοινωνία; τών ’Εθνών, 

γιά νά εγκαινίαση τή νέα περίοδο τών έργασιό» τη;.

Αμέσως δμω; άπό τήν πρώτη οιγμή ανέθαρε τό ζήτημα τή; ενερ

γού συμμετοχή; τή; 'Ιταλία;. Είχε μεταβή γι' υΰτό στή Ρώμη ό Γενικό; 

Γραμματεν; τή; Κοινωνία; τών ’Εθνών κ. Άβενόλ.

"Ηθελαν ΰμω; νά μετάοχουν τών εργασιών τη; καί Άβησσυνοί αντι

πρόσωποι. Έφθασαν μάλιστα οτή Γενεύη καί παρεκάθησαν κατά τή δεύ

τερη συνεδρίαοι τή; 21 λήγοντο;.

ΓΙαρίσταντο ’Αντιπρόσωποι —' Υπουργοί ’Εξωτερικό»· - είκοσι κρατών. 

Τά καθίσματα δμω; τών αντιπροσώπων τή; Ιταλία; παρέ/ιειναν κενά.

Ή συνεδρία ήρχισε υπό τήν προεδρία τού Προέδρου τού Συμβουλίου 

Ρίβα; Βικούνα, ’Αντιπροσώπου τής Χιλής, αμέσως δε μετά τον τυπικόν 

εναρκτήριου λόγον του, κατά τόν όποιον έτόνισε τό ενδιαφέρον τή; χώρα; 

του υπέρ τή; Παγκοσμίου Ειρήνη; καί τήν σοβαρότητα τή; διεθνούς κα- 

ταστάσεως, πού ύποδηλοΰν οί παγκόσμιοι εξοπλισμοί, κατηρτίσθη ή επι

τροπή, που θα εξήλεγχε τΰ κύρος τών διαπιστευτηρίων — εισιτηρίων διά 

τήν ακρίβειαν - τών αντιπροσώπων τών διαφόρων κρατών, έκ τών κ. κ. 
Ήντε τή; Αγγλίας, Ντελμπός τή; Γαλλίας, Τζόρνταν τής Νέας Ζη

λανδίας, Λίμπουργκ. τής ’Ολλανδίας, Λιτβίνωφ τών Σοβιέτ, Πολίτη τής 

Ελλάδος, Ρουσδή Άρύ; τή; Τουρκία; καί Οΰζοϋσκι τής Τσεχοσλοβακία;.

Άλλ’ έξαφνα ό κ. Πολίτης έκ μέρους τής έπιτροπή; αυτής ανακοι- 

νοΐ, ότι έκ τών πενήντα δύο κρατών, ποΰ αντιπροσωπεύονται είς τήν Κοι

νωνίαν, τά διαπιστευτήρια επτά Αντιπροσώπων έχουν ανάγκη συμπληρώ
σει»;, έπρότεινε δέ όσον άφορΐι τού; Άβησσυνούς ι'ιντιπροσιόπαυ», μέχρι; 

οτου ή έπιτροπή τού ελέγχου τών διαπιστευτηρίων σύνταξη την εκθεσίν 

της, αφού έγκριθώσι οσα δέν αμφισβητούνται, άναβληθή κάθε άπόφασι;.

Και ανέβαλε μεν ή ουνέλευσι; τήν απόφασί της γιά τού; Άβνσσυ- 

νούς, έξέλεξε δέ πρόεδρό τη; τόν Δόκτορα Σκαβέντρα Αάμα διά ψήφων 

44 έπΐ 43 παρόντων.

Τί έγινε δμω; κατόπιν ; Άπό τό ένα μέρος ο! Ιταλοί Αντιπρόσωποι, 

έτοιμοι γιά νά πάνε οτή Γενεύη, δεν εννοούν νά τό κουνήσουσαν από τή 

Ρώμη, περιμένοντας τήν άπόφασι τής Κοινωνίας γιά τού; Άβηοουνέζους.

Άπό τό άλλο μέρος ύ Νεγκούς Χαϊλέ Σελασιέ φεύγει μέ αεροπλάνο, 

πού ίναύλωοε επίτηδες, άπό τή .Ιόντρα καί φθάνει οτή Γενεύη. Ή Αί- 

θιοπική πρεσβεία τή; Λόντρας άρνεΐται νά έξηγήσ// γιατί έφυγε δ Αΰτο- 

κράτωρ έσπευσμένως.

«Jia λόγους ύψίστης Ανάγκης»· περιωρίσθη νά δηλώση.
Στή Γενεύη οί επίσημοι δέν έφαντάζοιπο, οτι ή παρουσία τού Νεγ- 

κούς θά μετέβαλλε τάς διαθέσεις τών άλλων άντιπροσώπο,ν ώ; πρός τήν 

εισδοχή τών Άβησσυνών.

Άλλα ό Αντιπρόσωπο; τών Σοβιέτ Λιτβίνωφ Απερίφραστα έδήλωοε, 

οτι δέν θά λάβ// μέρος στην ψηφοφορία κατά τή συνεδρίαοι τής επιτρο

πής τού ελέγχου τών διαπιστευτηρίων.

Εαί άλλων κρατών δέ οί Αντιπρόσωποι έδίσταζαν ν’ άρνηθούν τή 

συμμετοχή τών Άβησουνέζων.

Άπό τό άλλο μέρος συσκέπτονται οί ’ Υπουργοί τών εξωτερικών Δα

νίας, Φινλανδίας, Σουηδίας καί Νορβηγία; εκτάκτως καί καταλήγουν 

στην άπόφασι, μολονότι αναγνωρίζουν τήν σπονδαιότητα τής συνεργασίας 

τής Ιταλία; στήν Κοινωνία τών ‘Εθνών, όπως «μή άποκλειοθή ώς χώρα 

δλ.ικώ; ή μερικώς καταληφθεϊοα, ή Αβησσυνία», γιά νά μή γϊνη αυτό 

κακόν προηγούμενου.

Συναντιόνται στό Παρίσι καί ό Γάλλο; πρωθυπουργός κ. Μπλούμ 

μι τον Άγγλο 'Υπουργό τών εξωτερικών κ. 'Ηντεν, ασφαλώς γι' αυτόν 

τόν λόγο, παρ’ άλες τής Ανακοινώσεις τους πρός τόν Τύπο, δτι δήθεν συ

ζήτησαν επί τή; γενικής καταστάαεως.

Ό δέ Νεγκού; ; Απειλούσε νά προσέλθ// οτή Συνεδρίαοι τής Κοινωνίας 

τών 'Εθνών, γιά νά διαμαρτυρηθή έντόνως καί απεγνωσμένα)». Καί <5 έν 

Λονδίνφ αρχηγός τής Αίθιοπικής Αντιπροσωπείας κ. Μάρτιε απειλούσε, 

δτι θά καταφυγή στό άιεθνές Δικαστήριο)· τής Χάγης.
Άλλ’ άνεφύη ζήτημα γιά τήν παραμονή τού Χαϊλέ Σελασιέ οτή Γε

νεύη. Δέν είναι μέλος τής Άβησσυνέζικης αντιπροσωπείας. Στή μέση πάλι 

ό... τύπος.

Στό τέλος άποφασίζεται νά παραπεμψθή τό ζήτημα στο Δικαστήριο 

τής Χάγης. Σ' αυτό τό αναμεταξύ ο/ιως ή διπλωματική κουτάλα δουλεύει 

δραοτηριώτατα. Ό Λιτβίνωφ, τών Σοβιέτ ό αντιπρόσωπο», θολώνει τα 

νερά στα παρασκήνια, (θέλει σώνει καί καλά νά ματαίωση τήν προσπάθεια 

τής Αγγλία; γιά τό συνέδριο τού Λοκάρνο. Τού χρειάζεται γι' αυτό μιιί 
διπλωματικέ/ άναμπουμποΰλα. Ξαφνικά λοιπόν: ‘Επειδή θά βραδύ)·// ή 

διαιτησία τής Χάγης, ά; γίνουν οί Άβησσυνοί αντιπρόσωποι δεκτοί.

Γίνεται λοιπόν ψηφοφορία καί οί Άβησσυνοί κερδίζουν τήν παρτίδα 

μέ ψήφου; 34 κατά 4.

Σύννεφα μαύρα βλέπουν πάλι στον ουρανό οί πολιτικοί κύκλοι. .Μή 

φοβάσθε όμως. ο Δ/ΠΛΩΜΑΤΗΣ

— Μή συνδεθής ποτέ μέ άνθρωπο φθονερό, μέ άνθραιπο ποϋ 
δέν σ’ έκτιμή, μέ αμαθή, μέ τσιγκούνη, μέ ψεύτη, μέ χυδαίο καί μέ 
συκοφάντη.

Λ ΠΟΚΑΤΛΣΤΑΣΙΣ μιά; Ζηλευτή; ήουχία καί τάξεως, μέριμνα γιά τούς 
+ έργάτε;, εκκαθαρίσεις τών ψευδοοννταξιούχων, πού τά διάφορα κομ

ματικά καθεστώτα είχαν κατά καιροί·; ευνοήσει, είς βαθμόν πού νά υπερ

φορτωθούν τά κρατικά έξοδα, περικοπή κάθε περιττής καί πολυτελούς 

δαπάνης, ίσοσκέλισις τού προύπολογιομον, εΰρυνσις τής αρμοδιότητας μέ 

ουσιαστικά δικαιο,ματα τών Νο/ιαρχών, ώς Αντιπροσώπων τού Κράτους 

καί όχι ώς αντιπροσώπων τών προσωπικών κυβερνήσεων, ειδικόν ταμεϊον 
διά τήν ουντήρησιν καί βελτίωσιν τών έργων τή; Μακεδονίας, διά τήν 

Αξιοποίησιν, τών εκτάσεων πού Απεστραγγίοθησαν, καί τέ/ συμπλήροιοι 
τή; παραγωγική; έκμεταλλεύσεω; τους, κατάργηοις τής πολυθεσίας, 

λαϊκά συσσίτια, Κοινωνικέ/ Πρόνοια καί Δημοσία ' Υγιεινή, ανακούφιοι; 

τών λαϊκών τάξεων ιίπό τού; εμμέσους φόρους, νομοθετήματα γιά όλες 
τής τάξεις καί γιά όλα τά επαγγέλματα, Ιδού δ Απολογισμό; τού έργου 
τής κυβερνήσεως τού κ. Μεταξύ μέσα σ’ ένάμισυ μήνα.

Τό ζήτημα τών συντάξεων δέν είναι τυχαίο. Κάθε κόμμα, πού άνε- 

λάμβανε τή διακυβέρνησι τιϋν κοινών έψήφιζε νόμους μί προσωπικές 
καί χαριστικές διατάξεις, πού ευνοούσαν τού; «ήμετέρονς■. 'Υπερβασίες 

σ’ αυτό τό ζήτημα, καταχρήσεις καί αίσχη Ακόμη. Κατά τά τελευταία μά

λιστα έτη τά Κρατικά έξοδα είχαν παραβαρυνθή χάριν τιϋν · ήμετέρων·, 

τών έκάιστοτε Ισχυουσών μερίδων, είς βάρος, ένοεϊται, καί προ; κατάφω- 

ρον ιίδικίαν τάξεων ολοκλήρων, ή όποιες έλιμοκτονούοαν.

Είς 40-50 χιλιάδες Ανέρχονται οί συνταξιούχοι. Άπο αυτούς ίπελό- 

γισαν οτι 6 χιλ. τουλάχιστον Απομυζούν τό Δημόσιο ιιέ χαριστικού; νό

μους κλπ.

"Ανθροιποι υγιέστατοι καί μή συμπληριόσαντε; τά συντάξιμα έτη, 

άπε/ιακρύνθηςαν τής υπηρεσίας, ιός δήθεν πιιθόντες, έπήραν σύνταξι καί 
ανέλαβαν πάλι δημοσία υπηρεσία ώς έκτακτοι ή καί ιδιωτικοί.

"Αλλων ΰπελογίοθησαν τά έτη τής υπηρεσίας τους, κατά τέτοιον τρό

πον πού κατήντησε τα συντάξιμα έτη τους νά είναι περισσότερα Από τά 

χρόνια τής ηλικίας τους.

Αύτιί ιινεκοίνωοε ό Αντιπρόεδρος τή; Κυβερνήσεως καί Υπουργός 

τώ>· Οικονομικών κ. Κων. Ζαβιτσιάνος.
Χωρίς λοιπόν νά Αδικηθούν οί δικαιούμενοι συντάξεως, θά Απαλλαγή 

ό κρατικός προϋπολογισμός άπό τά παράσιτα τούς ψευδοσυι-ταξιούχους.
Άμ’ οί πολυθεσΐται καί οί αργόμισθοι, πού Απομυζούσαν τό'αίμα τού 

προϋπολογισμού, τί σας λένε ; Χέρι λοιπόν καί σ’αΰτούς .'.
Σπουδαιότατο δέ τό μέτρου τής μεταρρυθμιστώ; τοϊζθεσμού τών Νο

μαρχών. Είχε καταιπί/σει ό Νομάρχης νευρόσπαστο τή; ·κυβερνήοεως τών 
προσώπων». Καμμιά δικαιοδοσία δέν είχε καί, αν τό καλοεξετάση κανείς, 

ούτε καί κανένα καθήκον. "Ενα εκτελεστικό απλούστατα οργανέτο, ένας - 

υπήρξαν βέβαια καί εξαιρέσει; - αργόμισθος γραφειοκράτης, πού διωρί- 

ζετο, μόλις ώρκίζετο μία κυβέρνηοι; καί μόλις έπεφτε . . . παρητεΐτο κι’ 

αυτός.. . Πρόσωπο εμπιστοσύνης, βλέπετε.

Τί έκανε κατά τή διάρκεια τής νομαρχία; του; Έμενε διαρκώς στό 

γραφείο του, μήν ξέροντας καν τής ανάγκες τού νομού του, παρά άπό τη
λεγραφήματα τών ένδιαφερο/ιένων. "Εδινε δέ καί τό σύνθημα τή; γρα

φειοκρατίας. Έδεκατίζετο ή κτηνοτροφία Από ίπιζωοτίες, ό πληθυσμό; 

ι’ιπό επιδημίες καί ελώδεις, ή παραγωγέ/ άπό πλημμύρες καί τότε έσυγ- 

κινοΰντο νομάρχης, νομομηχανικός, νομογεωπόνος, νομίατρος, νομοκτηνία- 

τρος. Γραφειοκράτες όλοι τους πέρα - πέρα.

Τί έκανε ό Νομάρχης ; Καλά ευχαριστώ. Έπαιρνε'τόν . . . μισθό του 

Αλλά μήπως είχε κανένα δικαίωμα ΐπί τών άλλων Αρχών ; Απολύ

τως κανένα. Ούτε τόν ενωμοτάρχη δέν είχε δικαίωμα νά τιμωρήσ// ή κά>· 

νά επίπληξη γιά μιά υπερβασία. "Ωχ Αδελφέ ! 'Εγώ θά φτειάξω τό ρωμαίϊκο;

'Εκείνη δέ ή άνιση φορολογία ; Έπλήρωνε τά μαλλοκέφαλιί του δ μέ) 
εύπορος είς εμμέσου; φόρους καί ό ό/ιολογουένως Κροΐσος ούτε φράγκο 

είς Αμέσους.

Καί τά τεχνικά έργα τής Μακεδονίας καί Θράκης! Καί τά λαϊκά 
συσσίτια καί ό περιορισμός τών ταξιδιών στό εξωτερικό, καί, καί...

Μέσα σέ δυό μήνες, έστω, έγιναν τόσα - καί οχι κουτουροϋ, αλλά μέ 

σύστημα καί πρόγραμμα - όσα δεν είχαν γίνει σέ τριάντα χρόνια. Γιατί; 

Δέν μπορούσαν νά τά κάνουν άλλες κυβερνήσεις; "Οχι. Δέν ήθελαν.ζA/J.A 

καί δέν τής άφιναν ή επιρροές καί ή επεμβάσεις. Μέ μιά λέξι : Ή κοι

νοβουλευτικέ/ καί κοινωνικέ/ συναλλαγή. Γι' αυτό είχαμε φθάσει στό κα

τάντημα τή; τελευταίας εικοσαετίας.

Είχε τελείως χρεωκοπήοει τό πολιτ κό σύστημα τού κοινοβουλευτι

σμού. Καί γι' αυτό πρέπει μ’ ένθουσιασμό νά χαιρετίσωμε δλοιζμαςζτήν 

καθιέρωσι τού Συντεχνιακού Κράτους, πού μας εξαγγέλλει ό κ. Μεταξύ;.
θά τό αναπτύξωμε προσεχώς γιά νά ίδήτε, οτι μέ τήν καθιέρωσι 

αυτού τού συστήματος, όπως οί Γερμανοί λέγουν «Τρίτο Ράϊχκ, θά λέμε 
καί ιιεϊς υπερήφανα σέ λίγο · Τρίτο Κράτος».

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΟΣ

— Πλούσιος αμαθής είναι γάιδαρος μέσα σέ πολυτελή σταΰλο. 
Σοφός φτωχός είναι μαργαριτάρι μεσ’ οτό βούρκο.

— Μήν κρίνεις τούς ανθρώπους άπό τά ρούχα καί τά στολίδια 
τους. Ή μέλισσα δέν κάνει τή φιγούρα τής πεταλούδας.

— Μ-:σα σέ λίγη ώρα μπορείς νά σχηματίσης ιδέα γιά τή μόρ- 
ηωσι ενός ανθρώπου, γιά νσ σπουδάσης δμως τήν καρδία του θά 
χρειασθής χρόνια.

— Πέντε ανωφελή πράγμα: Ή ώμορφιά γιά τούς τυφλούς. ’Αναμ
μένο κερί μέρα μεσημέρι. Βροχή σέ στέρφα γή. Πλούσιο τραπέζι σέ 
άρρωστο. Ή ’Επιστήμη γιά τόν άμόρφωτο.

Σε-ΤΙ νά πρωτοθυ/ιηθή κανείς άπό τό δείπερα δεκαπενθήμερο τοΰ 
πτεμβρίου ;

"Ενα; ξυλουργό; τον αεροδρομίου κάτω

ΙΙειραιώ; ό Κων. Γιαννόπονλο;

του

τόν

τού

κεϊ οτά Ταμπούρια τού 

ετών 40, έοκότωσε τον σπιτονοικοκύρη 

Άθαν. Γιαννυκόπουλο, ετών 27.

’Εφιλονείκησαν γιά τό νοίκι, τοΰ άδειασε κατάσαρκα έξη σφαίρες καί 
άφησε ξερό.
Αλλά γιατί τάχα έξη σφαίρες ; Δέν του·/ θανε μιά ; Τουλάχιστον αν 

ώφειλε έξη νοίκια, κιίπως ΐδικαιολογούντο ή έξη.

Αλλά τή νύι/η τήν πλήρωσε καί κάποιο; τρίτος. Περνώντας άρ

παξε μιά σφαίρα καί ό Ί. Κόκκαλης. Καλά λέει ή παροιμία.

Αυτός <· τελευταίος ήτον φίλο; τού καθυστεροϋι-το; τό νοίκι. Τήν 

έπαθε λοιπόν απάνω στή... φίλο - νοι - κία. .άί’τό θά π ή ναναι κανείς 
τυχερός.

Μετά τό αιματηρό αυτό όραμα είχαμε καί μιά κωιιωδίιι. 

. Ινό νυικοκυράδες, μητέρα και κόρη, ι] 
Αικατερίνη "Υψου-στέ/ν όδόν Νίκης 2!) - και 

ή κοροΰλα της, ενώ ήταν στήν κουζίνα τους, 

όποχωρεϊ τό δάπεδο καί βρίσκονται οτό υπόγειο 
εξ I κείνου τού ... ύψους.

Γείτονες έτρεξαν, ειδοποίησαν τον Σταθμό 

τών Πρώτων Βοηθειών, τέ/ς Ανέσυραν κακήν 

κακώς Από τά χώ/ιατα, πού τή; είχαν σκεπάσει 

καί γρα/ι/ιή Από τήν οδόν Νίκης στον 'Ερυθρό 

Σταυρό.

"Ετσι., εξε-νικο-κυρεύθηκαν η καϊμενού/.ες. ■

= ΕΝΟΧ ΜΑΣ
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Ό Γερμανός 'Υπουργός Τύπον καί Προπαγάνδας
Δρ. ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ

νπογράφων είς τό βιβλίον ίπισκεπτών τής λίμνης 
τού Μαραόώνος.

νει.

περιθώριο αργιών για

• *
Μι αφου/ιή τό κλείσιμο τών καταστημά

των, γραφείο»· κλπ. γιά τήν κηδεία τού ’Αλε

ξάνδρου Ζαίμη, Αξίζει νά κάνω/ι' έναν πρόχειρο 

υπολογισμό.

Άν ιίφαιρέοωμε Από τής 3(15 τοΰ έτους 

τής πενηνταδύο Κυριακές καί καμμιά πενην

τάρια περίπου Ακόμη Αργίες, Άγιου Λημητρίου, 

Άγ. Νικολάου,Χριστούγγενα, Πρωτοχρονιά, Θεο- 

φάνεια, Άπόκρηες, Ευαγγελισμοί·, Πάσχα, Πα

ναγία; κλ. έχομε - βάλτε καί κλείσιμο σχολείων, 
πρός μεγάλην βέβαια χαράν τιϋν μαθητών καί 

μαθητριών που χορεύει τ' άλογό τους, οπω; 

κοινώς λέμε - /ιέ τή δνναμι τον Θεού, τοΰ εορ
τολογίου καί τή; τεμπελιάς μας, έν οληι 125 

αργίες, μάς μένουν 240 μέρες γιά νά έργασθοΰ/ιε.
Αυτό δηλαδή μεταφράζεται: Τεμπελιάζομε 

μέρες τό χρόνο γιά ν' ιϊντικρύσωμε ζωή 
ημερών μέ 240 μεροκάματα. 

Γι' αυτό ή ’Εθνική Οικονομία μας χωλαί- 

Θά μοϋ πήτε λοιπόν : Τί πρέπει νά γίν// ; 

Δέν γίνεται λόγος, βέβαια, γιά τής κηδείες 

/ιεγάλων Ανδρών, ποΰ υπηρέτησαν τήν Πατρίδα. 

'Αλλοίμονο στους λαούς, ποΰ δέν τιιιοΰν τούς 

μεγάλους νεκρού; τους.

Αλλά γι’ αυτό ίσα-ίσα, γιά νάχωμε δηλαδή 

τούς νεκρούς τοΰ Έθνους, θά ήτον ευχής έργον νά περιορίσοιμε τη; 

ημέρες τών άλλων αργιών - οχι τών θρησκευτικών εορτών βέβαια - και 

νά συγχρονίζωμε τής Αργίες τών έθνικών έπετείων μέ τήν πληοιέστερη 

Κυριακήν ή θρησκευτική εορτή.

Σέ κανένα μέρος τσΰ κόσμου δέν ριαντάζομαι νά έχουν 125 ημέρες 

αργία τόν χρόνο.

. · * *Άν έχη; τύχη διάβαινε...

Μύ; έπεακέφθη κατά τά μέσα τον δεκαπενθημέρου ό Γερμανός 

Υπουργός τοΰ Τύπου καί Προπαγάνδας κ. ί'καϊ/ιπελς.
Έγύριοε όλα τά Αξιοθέατα τού ιοστεφούς αστεος, 'Λκρόπυλι, Στά

διο, λίμνη Μαραθώνας, ‘Αρχαιότητες καί... /ιιά ’Αθηναϊκή Ταβέρνα.

’Εκεί τού είχαν έπιφυλάξει έκπλήξει; οί ξεναγοί του. ’Αθηναϊκή 

Χορωδία κλπ.

Μεταξύ άλλων έτραγούδησε καί ή Δίς Τασοπούλον, τόσο δ' έγοη- 

τεύθη ό Γερμανός Υπουργό; μέ τή φωνή της, ώστε τήν ώνόμασε υπό

τροφο τής Γερμανικής Κυβερνήσεως.

Χι

• *
Άκοΰμε λοιπόν καί μελόδραμα. Καί τί μελόδραμα! Βαρύτονο; ό 

Γιάννης Φαρδούλη;.

Πρίμα δέ; Ή Ταπάλε; Ίζάγκ, Ίαπωνέζα. Περίφημη φωνή ! Σαν 
αηδόνι .' Μοναδική Μπατερφλάϊ, ·Μανΰν·- καί Μιμή στή εΜποέμ».

Καί άπό τό άλλο μέρος ή Ρωσαίς μέτζο-σοπράνο Έλενα Σαντοβα, 

τής Παριζιάνικη; »’Οπερά» καί τοΰ θεάτρου τον Σκάλα τοΰ Μιλάνου.

"Επαιξαν οτον κιννηματογράφο ·Πάλλας» < ΑΖπατερφλάϋ·, καί τόσος 

κόσμο; έτρεξε ν’ άκούση αυτό τό σπάνιο ανσάμπλ, ποΰ ή αστυνομία έπε- 

νέβη κι έκλεισε τό ταμείο τό»· εισιτηρίων, γιά νά προλάβ// δυστυχήματα 

έκ τού συνωστισμού.

Γέτοω κακά είχε χρόνια νά ιό ϊδή ή 'Αθήνα. ’.-1π<> τήν έποχέ/ τής 
Σάοοα Μπερνάρ καί τού Μοννί-Σουλλύ.

Τώρα ιιάλιοτα ! "Εχομε Ιδιαίτερο ' Υι/ υπουργεΐο Τουρισμού, Τύπον 

καί Προπαγάνδας, επί κεφαλής δέ τών υπηρεσιών του, τόν κ. Λ'ικολού- 
δη, τόν παλαιό δημοσιογράφο.

"Οχι Απλέ; ελπίδες, αλλά βεβαιότητες υπάρχουν, δτι θά γίνουν πολλά 
πράγματα γιά τόν Τουρισμό καί γιά τήν ’Εθνικήν Προπαγάνδα.

'() κ. Νικολούδη; μέ τήν πείρα του καί τή θέληοί του, επιδιώκει 

συντονισμό όλων τών αρμοδίων καί όλο»' τών παραγόντων. Πρέπει να 

όιιολογήσιοιιε, ίίτι αντί; ή υπηρεσίες Προπαγάνδας, Τύπον, Τουρισμού 

εύρηκαν επί τέλους τόν άνθρωπό τους.
Μιά πνοή ζείδωρος ριπίζει τά πάντα. Σ' όλα στρέφομε τήν προσοχή 

ιιας. Θάχοιιιε οέ λίγο καί υπνωτήρια λαϊκά.
Καταργοννται καί τά ήμιγυμνάσια. Θά αντικαταοταθονν καί πολλά 

γι'/ινάσια μί «λύκεια έι/ ηρμοομένων έπιστημών».

Αλλά τά σπουδαιότερα : Καταργοννται τά 

μικτά γν/ινάοια - δέν χρειάζονται σχόλια - κο- 

ριτοιών κι ’ αγοριών, από το άλλο δέ /ιερό; 

συνιστύται «Όργάνωσις Νέων, γιά ν’ Αναπλάο// 

τά Ελληνόπουλα.
Ακόμα καί γιά τόν Απόδημο 'Ελληνισμό, 

τούς "Ελληνα; τοΰ Εξωτερικού, καί πρό πάν
των τής 'Αμερικής, λαμβάνεται πρόνοια.

‘Εδώ γίνονται αυτά ; Δέν σάς φαίνεται, δτι 

άναγενναται ή Ελλάς;

Ο ΟΠΕΡΑΤΕΡ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΥΡ
Πολλές φορές Ανακινήθηκε τό ζήτημα ποιά 

νά ήταν ταχα τά συστατικά εκείνα, πού αποτε

λούσαν τέ/ φύσι τού υγρού ή ελληνικού πυράς 

στην έπογβ/ τών Βυζαντινών, Δίνομε σήμερον 

μιά έξήγησι, οσο μπορούμε ιστορικέ/ καί συνε

πώς, δοο μπορούμε Αληθινή: Κάποιος μηχανικός 

Καλλίνικος, πήγε στήν Κωνοταντινούπολι, όταν 

γιά προιτη φορά τήν πολιορκούσαν οί "Αραβες, 

φέρνοντας μαζύ του τέ/ν καταπληκτική έφεύ- 

ρεσί του.

Βεβαιώνουν πολλοί ιστορικοί, πώς τό υγρόν 

ίκεϊνο έκαιε μέσα οτό νερό καί αντίθετα πρός 
τή φύσι τών άλλων πυρών ποϋ ή φλόγα του; 

έχει τήν ιδιότητα νά καί// πρός τά άνω, αυτό 
έπαιρνε όποιανδήποτε διεύθυνση πού ήθελε τού 

δοθή. Τρομερά καταστρεπτικό. Δέν άντεχαν στήν 

ενέργεια του ούτε λίθος, ούτε σίδηρος, καί μό

νον τό ξύδι καί ή άμμος μπορούσαν νά τό 

σβύσουν.

Ή γρήσις του έποίκιλε. Στή; ναυμαχίες 

εγέμιζαν ολόκληρα πυρπολικά, πού τά εξω

θούσαν κατά τών εχθρικών, αφού πρώτα

τούς έβαζαν φωτιά. 'Αργότερα, γιά νά μή καταστρέφουν ολόκληρα σκάφη, 

τοποθετούσαν στήν πλώρη τών πλοίων μεγάλους χαλυβδοσωλήνας, πού 

χρησίμευαν γιά τήν έκσφενδόνισι τού !·γρού κατά τών εχθρών. Είς τον 

πόλεμο τής ξηρά; ή χρήοις του ήταν σχετική μέ τή χρήσι τών σημερι
νών όβίδων ή χειροβομβίδων. Στή; πολιορκίες έρριχναν κατά τών μηχα

νών τών πολιορκητών σιδηρά έμβολα μέ όξϋτατα άκρα, τά όποια είχον πε- 

ριβληθή μέ σφουγγάρι ποτισμένο άπό τό υγρό αυτό.

'Αλλά ή έπίδραοί; του έγινόταν φοβερώτερη, όταν έτινάοσετο ώ; ρου- 

κέττα σέ υπερβολική δόσι. Μπορούσε, άν πιστέψωμε ΰσα έχουν γραφή, νά 

καταστρέψ/ι ολόκληρα τάγματα, πλοία καί οικοδομήματα.

Τό Βυζαηιανό κράτος διετήρησεν αίώνες μυστικό τό είδος καί τη 

χρήσι τού υγρού. Φαίνεται όμως πώς οί Άραβες τό έγνιόριζαν, αλλά οτό 

τέλος τού μέσου αιώνος χάθηκε τό μυστικό τής ουστάσεώς του, άγνωστο γιατί 

Κατά τού; νεωτέρου; χρόνου; πολλοί καί διάσημοι χημικοί έπειραματί- 

σθηκαν γιά τήν Ανεύρεοί του Αλλά καμμιά πρακτικέ/ χρήσι; του δέν φα- 

νερώθηκε ποτέ.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΙΝΔΟΙ
— Ό συγγενή; είναι καλλίτερο; άπό τόν ξένο καί στήν περίπτωοι, που 

δέν τόν διακρίνει καμμιά αρετή. "Οπως και τό δένδρο πονχουμε στην 

αύλή μας, όταν δέν είναι προικισμένο άπό τη φύσι, νά μάς χαρίζ// τήν 

ιό/ιορφια ωραίων λουλουδιών καί φύλλων όμως μύ; δίνει τή σκιά του.
— Καλλίτερος φίλος είναι ή μάθησις.

— Ή πειό μεγάλη αρετή είναι ή αλήθεια.

— Κείνο ποΰ Αγαπούμε ή πού πρέπει να αγαπούμε περισσότερο, είναι 

ή υγεία, ϋπο>; κείνο ποΰ πρέπει νά παινεύομε περισσότερο είναι ή αρετή.

— Ή πείνα είναι κάτι τό τρομερά ανυπόφορο. Μπορεί νά όδηγν/σ// 

αγαθού; ανθρώπους στην πειό Ασυμβίβαστη μέ τόν εαυτό τους πράξι, ο 
έγκλημα.
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ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΟ ΕΡΕΧΘΕΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

τού 
"ϊ! 
γ·ά 

πό-

βγήκε Από τό μέτωπο 
πάλλουσα τό δόρυ της 

άπό τήν Ακρόπολι. 
γιά τήν όχύρωσι τής

ιού Κέκροπος Άγλαυρο. Ερση καί
: καί πρό πάντων νά μήν ανοίξουν

Κάποτε ή Άθηνά. ή θεά τής 
πατέρα τών αρχαίων Θεών 
αύτό τήν ώνόμασαν Παλλάδα 
νά πάη νά μαζέψη υλικό. πού 
/.εως τν^ς.

Πριν φύγη ένεπιστεύθη στής κόρες ι 
ΙΙάνδροσο νά τής φυλάξουν τό “ιερό, τη: 
τήν “κίστην,, ένα κασσόν;.

"Εφυγε ή Άθηνά. Μά ή γυναικεία περιέργεια ύπερίσχυσε. ΊΙ Άγλαυ- 
ρος νμθελε ν ανοίξουν τό κασσόν. καί νά ιδούν τί είχε μέσα. ΊΙ ΙΙάνδοοσο: 
καί ή Έρστ όμως άντετάχθησαν. Ένοούσαν νά σεβασθούν τή διαταγή τής 
Θεάς, πού τήν αγαπούσαν, σάν ιέρειες της.

Τού κάκου όμως. ΊΙ Άγλαυρος Ανοίγει τό κασσόν. καί κατάπληκτες 
βρίσκουν μέσα ένα βρέφος, τόν Έριχθόνιο. μ' ένα τρομερό φίδι.

Τό άνέτρεφε ή Άθηνά κρυφά άπό τούς άλλους Θεούς. Οί αρχαίοι, πού 
όλες τής μπερμπαντιές τών-Ανύπαρκτων άλλως τε-θεών τους εξηγούσαν μέ 
μύθους, είχαν καί γι’ αύτό έναν θρύλο.

II Αθηνά έξήτησε άπό τόν κουτσό τόν “Ηφαιστο νά τής κάνη όπλα. 
Αυτός λοιπόν, επειδή ό Ζευς τού 
είχε ύποσχεθεί νά τού τήν δώση 
γυναίκα, τής έπετέΟη. ΊΙ θεά τόν 
απέκροοσε, άλλ’ εκείνος τήν είχε 
γεμίσει σάλια. ’ Εσκουπίσβηκε λοι
πόν ή Άθηνά μέ λίγο μαλλί - έριον 
προβάτου - καί τό πέταξε στή γή, 
την χθόνα.

Άπό τή γή τότε γεννήθηκε 
ένα παιδάκι, ό “Έριχθόν·.ος„. Ή 
Άθηνά τό πήρε και τό μεγάλωνε 
κρυφά. Ή Πάνδροσος τρέχε; κατόπιν 
πρός τό τείχος τής Άκροπόλεως 
καί γκρεμίζεται. Ι'ι αύτό κάτω άπό 
τήν Ακρόπολι. άπό τήν Πλατεία 
Μητροπόλεως, Αρχίζει ή οδός 
ΙΙανίρόσου.

II "Ερση μεταμορφώνεται σέ 
πουλί καί πετάει, νά συνάντηση τή 
Θεά. ΊΙ Άθηνά έγόριζε μ' εναν 
ογκόλιθο στήν άγκαλιά, γιά τήν 
όχύρωσι τής πόλεώς της.

Μόλις ακούσε λοιπόν τί τής 
είπε ή "Ερση, τής πέφτει άπό τήν 
άγκαλιά ό ογκόλιθος, λόφος ολό
κληρος. Ό Λυαβητός.

"Αλλη παράδοσις λέει, ότι ό 
Λυκαβητός ήτον μία πέτρα μεγάλη, 
άπό κείνες πού έσφενδόνιζε ή Ά θηνά 
κατά τού βασιλέως τής θαλάσσης 
Ποσειδώνος, όταν άρχισαν οί δύο 
θεοί τόν πετροπόλεμο μεταξύ τους 
γιά τήν ονομασία καί κυριότητα 
τής ’Αθήνας μας, πού εως τότε 
έλέγετο Κεκροπία.

Ό Αείμνηστος “Διδάσκαλος 
τών Γενεών, Ίάκ. X. Δραγατσης 
είχε περιγράφει σ’ ένα τεύχος τής 
πρώτης περιόδου τής “Εικονογρα
φημένης, εκείνον τόν πετροπόλεμον 
τών δύο Θεών.

Ή Άθηνά καί ό Ποσειδών 
πράγματι είχαν φθάσει σέ μεγάλην 
φιλονεικία, πού κατήντησε στό τέ
λος μονομαχία. “Εως ότου παρε- 
νέόη ό Ζευς μέ τούς άλλους θεούς 
σάν Άρειος Πάγος.

Κατά τή μυθολογική παρά- 
δοσι, εκεί πού είναι σήμερα τό 
Έρέχθειον ή ό Ναός τού Ερεχθέως 
είχαν κάνει τή διαιτησία τους οί 
Θεοί - Δικασται.

Έκάλεσαν λοιπόν τούς διαδίκούς

τρομερό φίδι. 
υς θεούς. Οί <

Στολίδ; τής ιίιραίας εκείνης εποχής τού Δεσποτάτου τού Μυστρά ωρ- 
θούτο κάτω άπό τό’κάστρο και πάνω άπό τήν “Περίβλεπτο, ή περίκομψη 
ΊΙαντάνασσα. μοναστήρι.

Μερικοί χρονογράφο; τήν ονομάζουν "Μονή τού Ζωοδοτου.. <· αρχιτε
κτονικός της τύπος παρουσιάζει τήν άνθησι τής Βυζαντινής Τέχνης. Κράμα 
Βασιλικής καί Σταυροειδούς. Τρούλλος στό κέντρον τεσσάρων σταυροειδών 
καμαρών, τέσσερεις άλλοι μικρότεροι τρούλλο·. στής γωνιές, άλλος έκτος στό 
νάρθηκα γυναικωνίτη, βεράντες ώμορφες κ·.' ένα καμπαναριό σάν πύργος μέν 
τρία πατώματα.

Καί η ζωγραφική της είναι ή τελευταία λέξις τής έξελίξευις τής Βυ
ζαντινής Τέχνης. Στον νάρθηκα ό αρχών τού Βυζαντίου Μανουήλ Καντζί- 
κης Αάσκαρής εις φυσικόν σχεδόν μέγεθος, τοιχογραφία τού Ν Ι.ύ. 
μάρες ή I έννησις καί ό Ευαγγελισμός, ή Βαίοφόρος καί ή c’ 
καλά διατηρημένες μέ ωραία σύνθεσι. Έπειτα οί 24 οίκοι τής Θεοτόκου, 
ή άνάστασις τού Ααζάρου καί μορφές προφητών.

Πρώτος ό Αείμνηστος Κ. Ζησίου άνεκινησε τό ζήτη|ΐ.α τής άναστη).ιύ- 
σεως τών μνημείων τού Μόστρα, μέ άρθρα του σ’ εφημερίδες καί περιοοικά 
καί μέ Αναφορές του. Έπειτα ή Αδελφές Για-ράκου. Εΰσεδία καί ΙΙαίσία, 

έπούλησαν ΰ,τι είχαν καί δέν εί
χαν. κατέβηκαν στό Μυστρά. έγκα- 

Ιτεστάθησαν ένα κτίσμα. τό άνε- 
καίνισαν. έκάρησαν μοναχές καί 
άνεβίωσαν τή Μο'/-ς τού Ζωοδότου 
κοντά στήν ΙΙαντάνασσα.

Τότε, πάντοτε μέ δικά τους 
έξοδα, έπεσκεύασαν καί τήν ιυραία 
εκκλησία στόν ίδιο ρυθμό.

Ξεγελιέται ό επισκέπτης καί 
νομίζει, ότι είναι σύγχρονή μας ή 
εκκλησία αύτή. Μεταρσιοϋτα; στή 
θέα της καί περιδένει ν’ άκούση 
βυζαντινές ψαλμωδίες καί νά ϊδή 
τόν λιβανωτό νά βγαί'/η σύννεφο.

Μέσα σ’ εκείνο τΰ Μοναστήρι 
κατά τόν Βυζαντινέ, χρονογράφο 
Γ. Φραντζή έχε·, ταφή ή όιραία 
Κλεώπα Μαλατέστα. σύζυγος τού 
Δεσπότη τού Μωρέως Θεοδιύρου Α’.

Επίσης εκεί δεξιψ, καθώς 
μπαίνει κανείς άπέι τά πλάγια, είναι 
ένας τάφος καί μέσα βλέπει τά 
οστά τής Δεαποτίνας Θεοδώρας τού 
κατόπιν αύτοκράτορος-τελευταίου- 
Κ ιυνσταντίνοο 11 α'/.αιολόγου.

Ό τραγικός εκείνος αότοκρά- 
τωρ. πολεμώντας μέ τούς Φρά^κους 
κάπου κεί στό Χλεμποτσάρι, εκανε 
τούς γόμους του ατό στρατόπεδο 
καί καλά - καλά οΰτε τήν είδε τή 
Δεσποτίνα.

ΊΙ φωτογραφία τού περικόμ- 
ψου μνημείου, πού δημοσιεύομε, εί
ναι άπό τήν Αριστοτεχνική συλλο
γή τού καλλιτέχνου φωτογράφου 
κ. Γ. Γεωργιάδη.

'Ολόκληρα χρόνια ’σκαρφάλω
νε στόν Μυστρά με τής μηχανές 
καί τά σύνεργά tou καί άπό τό 
πρωί έως τό βράδυ μέσα στά χα
λάσματα, μέ Μαγνήσιον, έφωτογρα- 
φούσε μνημεία, τοιχογραφίες, χρυ- 
σόόουλλα κλ.

ΈπεξειργάσΟη κατόπιν τής 
πλάκες του κι’ έκαμε τό θαυμάσιο 
λεύκωμα του, άπό εκατόν πενήντα 
φωτογραφίες, πιστές, καλλιτεχνικές, 
θαύμα.

Είχε κάμε; καί ένα βαρύτιμο, 
αντάξιο τού όλου έργου, κάλυμμα 
στή Γερμανία όλο άπό δέρμα μέ 

βυζαντινά κοσμήματα κλ.
Ήλθε τότε ή σειρά τού Κράτους. Τελωνείο. Τά μαλλοκέφαλά του τού 

ζητούσαν. Βρέ Αμάν ! Φθάνει πού δέν σάς ζητώ έπιχορήγησι γι’ αύτό τό 
’Εθνικό μνηνείο, όπως θά έκανε κάθε άλλος. Τίποτε!

Αλλά ήλθε καί ό ρόλος τών εκμεταλλευτών. Έτρεξε σέ υπουργούς, 
τμηματάρχας. μυστήριους γιά νά παρέμδουν. Τούς άφινε άπό ένα λεύκωμα, 
πραγματικής Αγοραίας άξίας μέ τό κάλυμμα - είχε φέρει δι’ εξόδων του μέ 
τελωνείο καί φόρους καμμιά πενηνταριά καλύμματα - χιλίων πε·/τακοσίων 
δραχμών. Άλλο·, τού ’ζήτησαν ένα γιά δείγμα καί άλλοι τό έκράτησαν 
γιά νά... μιλήσουν.

Εις τό τέλος δέν τού έκαμαν τίποτε καί ό άνθρωπος κατεστράφη 
κυριολεκτικώς.

ΊΙ μοίρα τών εύσυνε’.δήτων καί τών Αφανών παραγόντων στόν τόπο 
μας αύτη ητο μέχρι πρό ολίγων μηνών.

— Ό ληστής σκοτώνει μέ τύ μαχαίρι, μά ό συκοφάντης μέ τή 
γλώσσα. Τί διαφέρουν μεταξύ τους ; Ό ληστής έχει καί κάποια αν
δρεία, ένώ ό συκοφάντης είναι άνανδρος.

— Χαιρετοϋμεν τυχαίους ανθρώπους μέσα σέ αυτοκίνητο, κι’ οχι 
τούς φίλους μας πεζούς.

καί τεχνιτας εκμαγείων με 
μαζύ του. γιά νά βγά-

τσιμπούκα του. έβλεπε 
.. κάποιο μάρμαρο έγινε θρύψαλα, 
του διάπλατα έφιόναξε στον Λου-

τ·.δα. Πέντε Ιταλούς άρχ: 
τόν περίφημο τότε Ιταλό ζωγράφο 
λουν τά άνάγί.νφα άπό τή μετόπη τού

Ό Τούρκος φρούραρχος, πού 
αυτήν τήν ιεροσυλία, έξανέστη. όταν ...... ...
πετάχθηκε όρθιος καί άνοίγο·ντας τά χέρια 
τζιέρή: .............. ...

— Μά έπΐ τέλους ! Δέν θά τελείωση 
Ώς τόσο τήν πήρε τή μιά Καρυάτιδα 

λες πέντε άδελφες της. λέει ή παράδοσ: 
θαΐο τού ιερού μνημείου, νομιζο-ζιας οτ;

Η nQNTANASSQ

καί τον έπίστεοσαν ώς πανάρχαιο βασιληά και ήρωα. ό όποιος καθιέρωσε 
τή λατρεία τού Ποσειδώνος.

ΊΙ παράδοσις λέει. οτ*.  κάποτε, πού είχε σημειωθεί μεγάλη σιτοδεία 
εδώ στήν Αθήνα, ο Ερεχθεύς έσωσε τούς 'Αθηναίους. Τούς ’κουβάλησε 
άφθονο στάρι.

Τότε λοιπόν τόν έκαναν βασιληά. Αυτός καθιέρωσε καί τά Ελε-υσίνια 
Μυστήρια, έλαβε δέ μέρος σέ πολλές εκστρατείες. Έπΐ τής βασιλείας του 
οί κάτοικοι τού αστεος τής Παλλάδος ώνομάσθησαν Αθηναίοι. ΙΙρϊν έλέ- 
γοντο Κεκροπίδαι.

’<> Έρεχθεύς ’κανόνισε και τά τής περίφημου πομπής τών Παναθη- 
ναίων. Επί τών ημερών του-κατά τή μυθολογία-έγινε ή μονομαχία τού 
Ποσειδώνος καί τής Άθηνάς. εις τήν όποιαν, λέγουν, έλαβαν μέρος καί οί 
Ελευσίνιοι. ΓΓ αύτό ήλθε τότε κατά τού Έρεχθέως μέ στρατό ο βασιλεύς 

τής Θράκης Εΰμολπος.
'<> ’Αθηναίος βασιληάς έπήγε νά ρωτήση τόν Απόλλωνα στούς 

Δελφούς καί, όπως τού είπε ό χρησμός, γιά νά νικήση ’σκότωσε τήν κόρη 
του τή Μερόπη πρό τής μάχης.

Ένίκησε ό Έρεχθεύς. οί Ελευσίνιοι ύπετάχθησαν στούς Αθηναίους, 
ό λαός τόν άνεκήρυξε “ήρωα έπώ- 
νυμον,, τού έστησε Ανδριάντες, έργα 
τού Μύρωνος στήν Αγορά καί στούς 
Δελφούς, τού Φειδία, άπό τή δεκάτη 

ιολεμικής λείας τού Μαραθώ- 
Άλλά έμεινε χωρίς κόρες. 

"Ολες, καί ή Κρέουσα καί ή Ώ- 
ρείθυια καί η Πρόκρις καί ή Πρω
τογένεια καί ή Πανδώρα καί η Χθο- 
νία. όταν είδαν τήν Αδελφή τους 
τή Μερόπη σφαγμένη. ηύτοκτόνη- 
σαν. Είχαν δώσει άμοιβαίως λόγο. 

’Αλλά τό σημερινό Έρέχθειο 
δέν είναι αύτό ο “ παλαιός τής 
Άθηνάς ναός,, ό καί άλλως “Αρ
χαίος ναός ό Πολιάδος,. Αυτόν 
τόν κατέστρεψαν οί ΙΙέρσαι, όταν 
έκαψαν τήν ’Ακρόπολι. Οΰτε ίχνος 
του δέν σιΰζετσι τού παλαιού 
Έρεχβείου.

"Οταν όμως οί βάρβαροι επι
δρομείς άναγκάθηκαν νά άποσυρ- 
θούν στή χώρα τους καί ορμητικά 
έπήδησε πρός τόν πολιτισμό ή 
Αθήνα, ό Περικλής ήθέλησε νά 
τήν κάνη πρωτεύουσα όλης τής 
Ελλάδος.

Τότε λοιπόν άπεφάσισε νά κάνη 
τήν Ακρόπολι μοναδικό μνημείο 
τέχνης, τό 450 περίπου, μέ τούς 
Αρχιτέκτονας καί καλλιτέχνας. πού 
είχε γύρω του. Εις τά σχέδιά του 
είχε καί τήν άνέγερσι τού ’Ε'ρεχθείου 
στό ίδιο εκείνο μέρος. Αλλά άρχισε 
ό Ιίελοποννησιακός πόλεμος, πέθανε 
ό Περικλής ■/.·.' έτσι τό ’Ερέχθειο 
άρχισε νά κτίζεται περί τά μέσα 
τού πολέμου εκείνου, ήτον δ’ έτοιμο 
κατά τό 40" π. X.

Τό τελευταίο αύτό κτίσμα τής 
Άκροπόλεως είναι τό λαμπρότερο 
καί κομψότερο. Ό Παυσανίας τό 
είδε τό Έρέχθειο καί τό περιγράφει 
μ’ όλη τή μεγαλοπρέπειά του. Περί
πλοκο κτισμα. Είχε δύο σηκούς καί 
τρεις στοές. Ό ένας ήτον πρός άνα- 
τολάς τής Άθηνάς καί ό άλλος 
πρός δυσμάς τού Ποσειδώνος - 
Ερεχθέως.

Εμπρός στό ξόανο τής Άθη
νάς έκαιε νύκτα μέρα, κυριολεκτι- 
κώς άσβυστος ολόχρυσος λύχνος, 

κάθε τέσσερα χρόνια δέ πού έπανηγύριζαν τά Παναθήναια άλλαζαν τόν πέπλο 
τού ξοάνου τής θεάς.

Ήτον πανοαοιότυπο τού Αρχαίου ξοάνου μέ τό δόρυ της, τήν Ασπίδα 
καί τήν περικεφαλαία της.

Βωμοί μέσα τού Ποσειδώνος, τού Ερεχθέως. προστομιαϊος πρόδομος 
μέ ιωνικούς κίονας, πλακόστρωτο μέ στόμιο ενός πηγαδιού, μιας δεξαμενής 
μάλλον, μέ τή θάλασσα τού Ποσειδώνος, ίερά τού Κέκροπος καί τής Ίΐαν- 
δρόσου, ναΐσκος, ή ιερή έληά, ά).λοι βωμοί καί ατά πλάγια δύο άλλες στοές 
και ή στοά μέ τής Καρυάτιδες. ΚΓ ένα φίδι ζωντανό, πού τό έτρεφαν πρός 
τιμήν τού Έριχθονίου.

"Εξη Αγάλματα μαρμάρινα, έξη περίκομψες κόρες μέ ’Ιωνικούς χιτώνες, 
πού ύπεστήριζαν τόν θριγκό, γεμάτον άπό λεπτουργήματα γλυπτικής.

Κατά τούς χριστιανικούς χρόνους-περίπου τόν έκτο αίώνα-τό Έρέ- 
■χθειο τό έκαναν Βυζαντινή εκκλησία. Τούς σηκούς τής Άθηνάς καί τού 
Ποσειδώνος τά έκαμαν εσωτερικό Εκκλησίας.

’Επί τής κυριαρχίας τών Καταλανών-τόν δέκατο τέταρτο αίώνα-τό 
Ερέχθειο έγινε παλάτι τού Δουκός τών Αθηνών, καί επί τουρκοκρατίας γυ- 

ναικωνίτης τού φρουράρχου τής Άκροπόλεως.
*'“τά τά5 οεκάτου ενάτου αΐώνος-1801 μέ 1808-ήλθεκαΐ

ό Αόρ ’Ελγιν κΓ (γύμνωσε τήν Ακρόπολι. Τότε πήρε καί τή μία Καρυά-

ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ.— Τό έπΐ τής Άκροπόλεως Έρέχθειον όπου 
Ι|θαν τό Ιερόν τής Άθηνάς καί τού Ποσειδώνος.

νά Αναπτύξουν τής άξιοίσεις τους. 'Ο
Ποσειδών, θυμωμένος, κτυπά τήν τρίαινα του κατά γης καί άπό τή ρωγμή, 
πού άνοιξε, άνέβλυσε αλμυρό νερό θαλάσσιο. Κτυπά κΓ ή Άθηνά τό δόρυ 
της καί ξεφυτρώνει Από τό έδαφος μιά έληά ολόδροση.

Οί Θεοί-Δικασται, δέν ξέρομε γιά ποιους λόγους, έπεδίκασαν καί κατα
κύρωσαν τήν πόλι στήν Άθηνά καί γι’αύτό άπό τότε ώνομάαθηκε Αθήνα.

’Εκεί σ εκείνη τή θέσι έκτισαν οί Αρχαίοι πρό τής επιδρομής τών ΙΙερ- 
σών τό ιερό τής Άθηνάς, έστησαν δέ και μέσα τό ξόανο τής θεάς, “διϊ- 
πετές„ άπό ξύλο εληάς καί τό ιερό τού Ποσειδώνος, Αλλά τά ούο ιερά Απο
τελούν ένα ναόν πρώτης λατρείας τού θείου, τής Άθηνάς καί τού Ιίοσει- 
δώνος, τών δύο μεγάλων αυτών θεοτήτων, τήν ιερή έληά καί τήν Αλμυρή 
πηγή. Σώζονται Ακόμη σήμερα καί τά δύο. Μέσα κεί έκρυβε ή Άθηνά τόν

Μαζύ μέ τούς δυό εκείνους θεούς, πού ’συμβόλιζαν. ή μία τήν άρχαιο- 
. , , . „ ιί ό άλλος τήν ’Ελευσίνα καί τόν

Μαραθώνα μέ τή^θάλασσα μπροστά τους διάπλατη, οι Αρχαίο; "Ελληνες 
” , =ς. όπως ο Έρεχθεύς, πανάρχαιος

Αθηναίος ήρως, κατά τήν παράδοσι κι’έπροσωποποίησισαν τού θεού τών 
ύδάτων, σάν ένα πρόσωπο μέ τόν ΙΙοσειδώνα.

Αργότερα (ξεχώρισαν τόν Ποσειδώνα οί άρχαίοι άπό τόν Έρεχθέα

Έριχθόνιο βρέφος.y- — -
τάτη Κεκροπια μέ τούς ελαιώνες τής καί ό άλλο: τήν Ελευσίνα καί τόν 
Μαραθώνα μέ τή θάλασσα μπροστά τους διάπλατη, οί Αρχαίο; "Ελληνες 
έσχέτισαν καί συνέδεσαν καί άλλες θεότητες, όπως ό Έρεχθεύς. πανάρχαιος 

πρόσωπο μέ τον ΙΙοσειδώνα.

-ή; 
νος

ή καταστροφή ’.
ό “Ελγιν στή Λόντρα καί ή άλ 
κάθε βράδυ πηγαίνουν στό στη- 

άπό κεί γκρεμίστηκε, καί τήν κλαίνε. 2·5
. Στής κα- 

ή 'Γπαπαντή,

ΊΙ ιίφαιότερη άπό τής Βυζαντινές εκκλησίες, πού σώζονται, είναι ή ΙΙαν- 
τάνασσα τού Μυστρά. Ακριβώς στή μίση τής πλαγιάς τού βουνού, πού είχε 
κάνει ό’/.όκληρη πόλι-φρούριο μετά τήν άλωσι τής Κωνσταντινουπόλεως υπο 
τών ορδών τής Τετάρτης Σταυροφορίας τών Φράγκων κατά τό 1201. ο 
πρώτος Γάλλος πρίγκηψ Γουλιέλμος 
Βιλλαρδουΐνος, όρθούται ή Παντά- 
νασσα. στολίδι Αληθινό. Είναι πραγ
ματικό Αριστοτέχνημα, λεπτούργημα 
τής Βυζαντινής Αρχιτεκτονικής.

Άπό τό 1204 διάφοροι λαοί 
τής Δύσεως. Φράγκοι, όπως τούς 
είπαν, ίδρυσαν τή Λατινική αυτο
κρατορία τής Ρωμανίας κι ’μοίρα
σαν τήν 'Ελλάδα μεταξύ τους διά
φορο·. εΰγεν’ϊς-τυχοδιώκτα·.. πού 
δεν είχαν ιδιοκτησίες.

Τό πριγκηπάτο τού Μωρέως 
ή τής Άχαιας ήτον τό σπουδαιό
τερο. Πρώτος ό Γοδοφρϊδος Βιλ- 
λαρδουινος (κυρίευσε τήν Λακεδαί- 
μονα. τό 1248 δε ό Γουλιέλμος 
Βιλλαρδουΐνος κατέλαβε τή Μο- 
νεμβασία καί τή Λακωνία κΓ Αρ
γότερα ένα έτος -κτίσε πάνω σ' έναν 
κωνικό λοφίσκο κάτω άπό τό'/ I αυ- 
γετο. στό Μιστρά, άπόρθητο κάστρο.

Μόλις δέκα χρόνια τό κράτησε 
τό κάστρο εκείνο. Τά στρατεύματα 
τής Ελληνικής Αυτοκρατορίας έ- 
δωκαν μιά. φοβερή μάχη στόν κάμπο 
τής ΙΙελαγονίας τό 12511 καί τόν 
έπιασαν αιχμάλωτο.

Σ' τή μάχη έπεσαν πλή
θος Γάλλο', ιππόται. Τρία χρόνια 
τόν έκράτησαν οί Βυζαντινοί αιχμά
λωτο καί τέλος τόν άφησαν ελεύθερο, 
Αφού τούς παραχώρησε τά ισχυρό
τερα κάστρα τού Μυστρά. τής Μο- 
νεμβασίας καί τής Μάνης.

Άπό τότε (στερεώθηκαν οί 
"Ελληνες στόν Μωρηά. 'Αλλά ό 

Γουλιέλμος Βιλλαρδουΐνος. ’ξεστρά- 
τευσε πάλι τό 1264 κατά τών Ελ
λήνων. οί όποιο; έταμπουρυ’,θηκαν 
μέσα στό Μυστρά.

Κατόπιν τό 1278 πέθανε ό 
Βιλλαρδουΐνος και τό 1282 ό Αήτ
τητος σχεδόν Έλλην αύτοκράτωρ 
Μιχαήλ 8ος Παλαιολόγος.

Άπό τότε έμεινε ό Μυστράς 
στήν κυριότητα τής Ελληνικής 
Αυτοκρατορίας, κατά τά τέλη δέ 
τού 1348 ό Ιωάννης 6ος Καντα- 
κουζηνός έστειλε στόν Μυστρά τόν 
γοιό του Μανουήλ μέ τόν τίτλο τού 
Δεσπότη τού Μωρηά.

Τό 1355 παρητήθη ό Αύτοκράτωρ Ιωάννης. Τότε βρήκαν εύκαιρία οί 
εγχώριοι νά επαναστατήσουν κατά τού Μανουήλ. Εις τό θρόνο τής Κων
σταντινουπόλεως είχαν άναιίή οί Παλαιολόγο; σ αύτό τό Αναμεταξύ και τέ
λος κατέλαοον καί τό Δεσποτάτον τού Μωρέως. τού Μυστρά.

Στά χρόνια τών ΙΙαλαιολόγων ό Μυστράς είδε δόξες καί μεγαλεία. Τότε 
τόν έκαμαν ολόκληρη επικράτεια μέ πλήθος ναούς, συνοικίες, χρυσόβουλα. 
εικόνες κ.λ.π.

Απ' όλη τήν Ανατολή καί τάς Ινδίας βυζαντινά καράβια κουβαλούσαν 
πολύτιμα εμπορεύματα καί τά ξεφόρτωναν στό επίνειό του τά Βάτικα. Κι 
άπό τό άί.λο μέρος Αντιλαλούσαν οί δρόμοι άπό τήν κλαγγή τών μετάλλι
νων πανοπλιών τών στρατιωτικών καί μοσχοβολούσε ό τόπος άπό τό λιβα
νωτό τών εκκλησιών.

Αλλά μετά τήν άλωσι τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Τούρκων, πού 
ό Κωνσταντίνος ΙΙαλαιολόγος. τελευταίος δεσπότης άπό τό 1444 τού Μυστρά. 
άπό τής 12 Λίαρτίου 1449 είχε διαδεχθή τόν Αδελφό του Ιωάννη ήγδοο, 
κ;'έπεσε μετά τέσσερα έτη-29 Μαίου 1453-0 Μυστράς πέρασε άγωνια 
επιθανάτιο έπτά χρόνια.

Οί Αδελφοί του Θωμάς καί Δημήτριος ’μοιράσθηκαν μεταξύ τους τήν 
Πελοπόννησο, στή διάθεσι όμως τού Σουλτάνου, έως ότου τήν ύπεδούλωσε 
καί αύτή.

ι.μος
Μο-

Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ. Το περίφημο κομψοτέχνιμα τής Βυζαντινής καί αρχιτεκτονική-- στό 
Μυοτρα. (Άπό τήν άριστοτεχνική συλλογή τού φωτογράφου κ. Γ. Γεωργιάόη).
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΐ ΜΗΣ 
Ό άποθανών πολαευχής Καλαβρύϊων. 

(Σκίιηο tov μ. Φ. Ιημητηιά^ηΙ.

Τ
ην 15 τρέχοντα; ά.ιιβι’ωσε εί; Βιέννην, όπου έσχάτω; είχε μεταβή, ό 
μέχρι πρό τίνος πρόεδρο; τή; καταλνθείση; ίημοκρατία; '.ΊζέςαιΆροτ 

βρασ. Ζαΐμη; εί; ηλικίαν 61 ετών.

Άπό μεγάλη τό>ν Καλαβρύτιον οικογένεια. "Οπως τΐι περισσότερα 

επώνυμα είναι παρατσούκλια, έτσι καί τό έπιόνυμο τή; οικογένεια; αυτή; 

ώφείλετο εί; τό οτι κάποιο μελό; τη; είχε διατελέσει στήν υπηρεσία τή; 

Τουρκία; καί τον έδόθη ό τίτλο; τοϋ ·Ζαιμ· Στήν Τουρκική γλώοοα 

Ζαί'μ σημαίνει τόν κάτοχο ή επικαρπωτή ζαϊματιοϋ, μεγάλο»· δηλαδή 

εκτάσεων γαιτΰν, ποϋ έδινε ρ Τουρκική κυβέρνησι; σε ανοιτέρου; στρα
τιωτικού:, άλλα με τήν ΰποχρέωοι νά δίνουν στον Τουρκικό στρατό ωρι- 

σμένο Αριθμό Ιππέων εν 

ι'όρα πολέμου. Ο! Ζαί'μ 

δηλαδή έπί Τουρκοκρα

τία; ήταν, σάν νά λέμε, 

βιιρώνοι καί μαρκήσιοι.

Πάντως ρ οικογέ

νεια των Ζαΐμηδων των 

Καλαβρύτων, ήταν τιμα

ριούχοι.

Άπό αυτή τήν οικο

γένεια έδρασαν κατά και

ροί·; ό Φίλιππο; Ζαΐμη;, 

προεστώς τών Καλαβρύ

των, τό 1730. 'Ο Κων

σταντίνο; Ζαΐμη;, υιός 

τον, πού τόν έθανάτωσαν 

κατά διαταγήν τον Σουλ

τάνου πριν άπό τήν έπα- 

νάσταοι τοϋ 1769. Ό 

Παναγιώτης, άδελφόςτου, 

πού έλαβε μέρος μαζή μέ 

άλλους προύχοντες τού 

Μωρηά στή Συνέλευοι 

τών Καλαμών - 1764- 

στήν έπανάοτασι τοϋ1767. 

Τό κίνημα εκείνο άπέτυχε 

καί ό Παναγιώτης Ζαΐ

μη: κατέφυγε πρώτα στή 

Ζάκυνθο καί κατόπιν στή 

Ρωοσία,άπου ή Αύτοκρά- 

τειρα Αικατερίνη Β' τού 

άπένειμε τον τίτλο τον

ταγματάρχου τοϋ Ρωοσικοϋ στρατού.

Έρχεται κατόπιν <ί Αδελφός του; Ά νδροϋτσος, ποϋ διετέλει Μωρα- 
γιάννη; τή; Πελοπόννησου. Τό 1792 τόν έκάλεσε οτήν Τρίπολι ό Βαλής\ 

τοϋ Μωρηά Χαμουζή Πασσιϊ; καί άφοΰ τοϋ έδήμευσε τήν περιουσία, διέ

ταξε νά τόν στραγγαλίσουν.

Ό ’Αναγνώστης καί ό Γιάννη; μετά τόν στραγγαλισμό του έγιναν 

Προεστοί τών Καλαβρύτο»·. Κατόπιν έρχεται ό γυιός τού Παναγιώτη 

Άσημάκης Ζαΐμη;. Προεστιο; κι' αυτό; τών Καλαβρύτων. Ό πατέρας 

του τόν έστειλε οτήν Πίζα τής 'Ιταλία; για έκπαίδευοι.’Εμυήθη εκεί στά 

μυτικά τή; Φιλική; Εταιρία; κι’ έγινε μέλος τή; ’Εφορία; της.

Ό γυιός τον Άνδρέας, προεστό); κι'αυτό; τών Καλαβρύτων, εμυήθη 

στή Φιλική Εταιρία καί ουνέπραξε μέ τόν 'Επίσκοπο Παλαιό»· Πατρών 

Γερμανό καί τόν Άνδρέα Αόντο καί ο! τρεϊ; δ'ε μαζή άπετέλεσαν τήν 

Αχαϊκή Τριανδρία.

Ό Άνδρέα; Ζαΐμη; έλαβε μέρος οτήν Πρώτη Έθνοουνεύλευοι τή; 

'Επίδαυρου, έπειτα έχρημάτισε μέλος τοϋ 'Εκτελεστικού, κατεδιώγϋη 

όμως σκληρότατα ΰπό τον Καραϊοκάκη καί τον Γκσύρα, επειδή έπήγε 

μ'ε τό μέρος τών Μωραϊτών στον δεύτερο εμφύλιο πόλεμο τοϋ 1824, 

κατέφυγε δ'ε τότε στή Δυτική Ελλάδα.

Η εν Έπιδαΰρφ Γ'. 'ΕΟνοουνέλευσις τοϋ 1826 τόν έξέλεξε Πρόε

δρο τής Διοικητική; Επιτροπής πον άνέλαβε τή διακυβέρνησι τών Κοι

νό»·, ό δέ Καπ,οδίστριιις τόν διώρισε μέλος τοϋ « Πανελληνίου».

’Αργότερα 6μως ή Άνδρέα; Ζοΐμης έπήγε με τούς άντιπολιτευομέ- 

νους, όταν δε άνετράπη ό Αυγουστίνος Καποδώτριας, ό Άνδρέα: Ζαΐμη: 

διωρίσθη μέλος τή; έπταμελοϋς Κυβερνητική; Επιτροπής, πού κατόπιν 

έγινε τριμελής υπό τήν προεδρία του καί παρέμεινε οτήν Αρχή, εω: 

οτήν ημέρα ποϋ έφθαοε οτήν 'Ελλάδα ό ΌΟων.

Τό 1835 διωρίσθη Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας, κατόπιν δέ Σύμ

βουλος τής Επικράτεια; καί αντιπρόεδρο; τον οιίηιατο; εκείνου, απί

θανε δε τό 1840 έδώ.

Ό γυιός τον Θρασύβουλος έγεννήθηκε στήν Κερπινή τών Καλαβρύτων 

τό 1825, έσπούδασε νομικά στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών καί κατόπιν στή 

Γαλλία. Τό 1850 έγινε βουλευτής Καλαβρύτων, τό 1859 έγινε 'Υπουργός 

τής Παιδείας με τήν κυβέρνησι Μιαούλη, γιά νά παραιτηθή τό 1860 καί 

να γίνη Αντιπολιτευόμενος.

Τό 1863 έπήγε μ'ε τόν Κανάρη καί τήν Πρεσβεία τή; Έθνοσυνε- 

λεύσεοι; στήν Κοπενχάγη, γιά νά προσφέρουν τό 'Ελληνικό Στέμμα στον 

Δανό Πρίγκηπα Γουλιέλμο - Γεώργιο, ποϋ τόν είχαν εκλέξει οί ’Αντιπρό

σωποι τοϋ 'Ελληνικού Λαοϋ ιό; Βασιλέα τών 'Ελλήνων Γεώργιο Α'.

Τό Μάιο τού 1864 εστάλη άπό τήν κυβέρνησι στήν Κέρκυρα γιά 

νά παραλάβη τά νησιά τοϋ Ίονίου, πον προσηρτήθησαν στήν 'Ελλιίδα. 

ένήργηοε τή; πρίίιτε; εκεί έκλογ'ες καί εγκατέστηοε τή; 'Ελληνικές Αρχές.

Τόν Μάρτιο τοϋ 1865 ένεφανίσθη ώ: αρχηγός κόμματος καί τόν 

'Ιανουάριο τοϋ 1869 έγινε γιά πρώτη φορά πριοθυπουργος, παρητή&η, δ'ε 

τόν 'Ιούλιο τού 1870, ποϋ έγινε ή ληστεία τού ΜαραΟώνο; ή Δήλεσι.

’Αλλά τό>· 'Οκτώβριο τοϋ 1871 έσχημάτισε πάλι κυβέρνησι γιά δνό 

μήνες, έπειτα έλαβε μέρος στήν Οικουμενική Κυβέρνησι ΰπό τόν ναύαρχο 

Κ. Κανάρη, ιό; ' Υπουργό; τή; Δικαιοσύνης, όταν Λί εκείνη έπεσε, νπε- 

στήριξε μέσα στή Βουλή τήν κυβέρνησι Κουμουνδούρον.

ΘΡΑΣ. ΖΑΪΜΗΣ
Τέλος τό I87S έοχημιίτιοε ΰπονργεϊο με τό Χαρίλαο Τρικούπη, 

άνέλαβε δέ τά 'Υπουργεία Εσωτερικά»· καί Δικαιοσύνη;, μέχρι τού 1880 

οτε καί άπέθανε.

Γυιός τού Θρασυβούλου ό Άλέ-ανδρο; Ζαΐμη;. Έγεννήθη έδΰι τό 
1855. Δνό χρόνια έφοίτησε στό Πανεπιστήμιο *Αθηνιον, κατόπιν δέ πήγε 

στί) Λειφία, στό Βερολίνο καί οτήν "Αίντεμπεργκ, οπού έο.πούδαοε νομικά 

καί πολιτικέ; έπιστήμες. Κατόπιν, διδάκτωρ πειά, πήγε στό Παρίσι.

Εί; τήν πολιτική άνεμίχθη ευθύ; μόλι; πέθανε ό πατέρα; τον, έξε- 

έπγη δέ βουλευτής Καλαβρύτων, τον άκύρωσαν όμως τήν έκλογή έ.πειδή 

δεν ήτον ενήλικο;.

Γιά πριίιτη φορά έγινε βουλευτί/ς τό 1885, τόν ’Οκτώβριο δέ τού 

1^90 ΰπονργό; τή; Δικαιοσύνης, μέ πρωθυπουργό τόι· Θεόδωρο Π. Δη- 

ληγιάννη. Τότε περιο'ιρισε τή; βασιλικέ; χάριτε; τών καταδίκων, ποϋ είχαν 

κάνει κατάχρησι οί πολιτευόμενοι.

Τό 1891 άνέλαβε τό 'Υπουργείο τών Εσωτερικό»·, κατεδίωξε δέ 

αποτελεσματικά τά χαρτοπαίγνια καί τήν όπλοφορία. Τό 1895 έξελέγη 

Πρόεδρος τής Βουλής, τό Σεπτέμβριο δέ τού' 1897 έγινε πριοθυπονργό; 

καί 'Υπουργό; τό»· ’Εξωτερικών. Τότε διεπραγματεύθη το!·; ίίρου; τή; 

'Ελληνοτουρκική; Συνθήκη; τον πολέμου μέ τήν Τουρκία, ή όποια νπε- 

γράφη οτήν Κιονοιαντινούπολι, μέ πρώτο άρθρο τη: τήν επιβολή τοϋ 

Διεθνούς ’Ελέγχου στά Οικονομικά μας.

Έπί τή; πρωθυπουργίας του έκείνης διωρίσθη "Υπατο; 'Αρμοστή; 

τών Δυνάμεων στήν Κρήτη ή .-1. Β. Υ. ό Πρίγκηφ Γεώργιος, τ · φθι

νόπωρο δέ τοΐ· 1898 παρητήθη. Άλλ' «5 Βασιλεύ; Γειόργιος Α' τού άι·<ί- 
θεοε καί πάλι τό σχηματισμό τή; κυβερνήσεοις, τότε δέ ΰπέβαλε εϊ: τόν 

Άνακτα μακράν υπόμνημα γιά τήν έαωτερική καί εξωτερική πολιτική, 

ποΰ θά ακολουθούσε.

Τό 1898 διέλυσε τή Βουλή, αλλά στήν έναρξι τή; νέας περιόδου τη; 

δεν είχε πλειοφηφία κατά τήν έκλογή τον Προέδρου καί παρητήθη.

Τό 1901, πον έγιναν τά Ευαγγελικά καί παρητήθη ή κυβέρνησι; 

θεοτόκη, έκλήθη πάλι στήν Αρχή, Αλλά τό φθινόπωρο τον 1902, μετά τή; 
εκλογές, πάλι δεν είχε π/.ειοφηφία στή νέα Βουλή καί παρητήθη.

Τό 1906 διωρίσθη "Υπατο; 'Αρμοστή; τό»· Δυνάμεων στήν Κρήτη, 

τότε δέ μέ τή μετριοπάθειά του σονετέλεσε εί; τό νά ι'ιποκατασταθή στή 
μεγαλόνησο ή τάξις. Κατά τήν περίοδο εκείνη επέτυχε τή δήλωσι τών 

Δυνάμεων, οτι θά αποσύρουν τά στρατεύματα του; ά.πό τήν Κρήτη.

Πριίγματι τό 1909 έξεκένωσαν τό νησί τά στρατεύματα τής Κατο

χής, όταν δέ έληξε ι'ι πενταετή; θητεία τον ήλθε οτήν Αθήνα καί τότε 

ό Βασιλεύ; τον άπένειμε τόν 'Ελληνικό Μεγαλόσταυρο.
Τό 1912 έξελέγη πάλι βουλευτή; καί τό 1913, μετά τή δολοφονία 

τοΐ· Βαοιλέω: Γειοργίου τοϋ Α' στή Θεσσαλονίκη, ποϋ ανήλθε στό θρόνο 

ό Διάδοχο; Κωνσταντίνο;, εστάλη ιό; Αρχηγός πρεσβεία; γιά ν' άναγγειλμ 

στά Εΰρο>παϊκά Ανακτοβούλια τήν ι'ινάρρησί τον.
Τό 1914 έστιίλη στήν Ρουμανία γιά τό ζήτημα τέΐιν νήοων τή; Τουρ

κίας, πού καταλάβαμε, τό ίδιο δ" έκεϊνο έτος διωρίσθη Διοικητή; τή; 

'Εθνική; Τραπέζης, καί παρέμεινε μέχρι τοϋ 1920. Στό άναμεταξί· 

αυτό έγινε τρεις φορές πρωθυπουργό;, τό 1915. τό 1916 καί τό 1917.

Μετά τήν Καταστροφή - τή; Μικρασία: - τό 1922 ή ’Επαναστατική 
'Επιτροπή τόν έκάλεσε ν' άναλάβη τήν Κυβέρνησι, αλλά δέν έδέχθη τήν 

πρόσκληοι.

Μετά τήν ΰπογραφί) τή; Συνθήκης τής Αωζάνη: τό 1922, άνέλαβε μιά 
πρωτοβουλία νά συμφιλίωση τά κόμματα, ποϋ αλληλοιτριόγοντο,άλλ’Απέτυχε.

Μετει τή; 'Εκλογές τοϋ 1926, κατόπιν συμφωνία: όλων τών πολιτι

κών Αρχηγό»·, έσχηματίσθη Οικουμενική Κυβέρνησι; καί άνέλαβε τήν 

προεδρεία της.

Τό 1927 1) Οικουμενική παρητήθη κι' έσχηματίσθησαν ι; μία μετά 
τήν άλλην δύο κυβερνήσει; Συνασπισμού, άνέλαβε δέ καί το»· δύο τίμ· 

προεδρία. Δύο φορές δηλαδή στό ίδιο έτος 1927 πρωθυπουργό; καί 

παρέμεινε μέχρι τοϋ 'Ιουλίου τοϋ 1928.

Τόν Μάιο τοϋ 1929 έξελέγη άριστίνδην Γερουσιαστή; καί τόν ίδιο 

μήνα πρώτος Πρόεδρο; τή; Δημοκρατίας, παρέμεινε δέ μέχρι τοϋ 1932, 

όττ καί πάλιν έξελέγη Πρόεδρος καί παρέμεινε μέχρι τοϋ 'Οκτωβρίου τοϋ 
1935, άτε ουνετελέσθη ή κατάλυσις τού Δημοκρατικού Πολιτεύματος.

"Εκτοτε ΐδιο'ιτευε. στό Φάληρο, Αναπαυόμενος στή; δάφνες του, 

ποϋ πράγματι είχε άφθονα συγκομίσει. Είναι <5 μόνο: "Ελλην, ποΰ άνήλθε 

εί; τά ύπατα άξιιόματα τής Πολιτείας.

Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΖΑΊ’ΜΗ.—Ή νεκρική πομπή κάμπτουσα τήν λεωφόρον *Αμαλίας.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ TC EiliXHNIKC ΠΑΝΟΡΑΜΑ

EAAHNIKH ΦΥΣΙΣ. - Τό ΓΙονηκονήσι τής Κέρκυρας

Κάθε βδομάδα στή Σπάοτη, κάπου κεΐ στήν κεντρική πλατεία, 
γίνεται Αγορά Άπ’δλα τά περίχωρα, <ος κι'άπό τήν Καστανιά τοϋ 
Ταϋγέτου, καται βαίνουν χτοριατοποΰλες καί πουλούν προϊόντα τοϋ χω
ριού τους. Έχει κάτι τό ιδιόρρυθμο αυτό τό εβδομαδιαίο παζάρι τής 
Σπάρτης. Πολλές Εύρωπαΐες, που περνούν γιά τό Μυστρά, τό κυτ- 
τάζουν κα>.ά καλά καί τό φωτογραφίζουν, λέγοντας, δτι μοιάζει σάν 
παζάρι κάποιας 'Ελβετικής πόλεως.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΣ. Ό "Αγιος Σπυρίδων τον 'Υψώματος οτή Ζάκννβο.

Ή Άραχωβιτοποΰλες χορεύουν. 'Αλλά όχι Ταγκό καί Φόξ καίΟύάν 
Στέπ. Χορεύουν έθνικοϋς χορούς. Κάθε μεγάλη γιορτή θά φορέσουν 
τά σιγκούνια τους καί θά στήσουν τό χορό στήν πλατεία- Τό θέαμα 
είναι γραφτκώτατο, πρό πάντων δέ τό Πάσχα.

Ανάμεσα στό ακρωτήριο τής Κέρκυρας Λευκίμμη καί τού Βίδου 
ένα μικρό νησάκι στέκει μεσ’στή μέση, σάν νά μήν ξέρη κι'αυτό πού 
θέλει νά κόλληση. Στον κάβο αντίκρυ ή στήν άπό δώ αμμουδιά. Τό 
ΙΙοντικονήσι. Βρίσκεται άκριβιΐις^στό στόμιο τής λιμνοθαλάσσης Χαλ- 
κιοπούλου. Φανερό είναι, δτι τό όνομα του αυτό τοϋ τό έδωκαν άκριβώς 
γιατί είναι μικρό καί άπό μακρυά μοιάζει σάν ποντικάτι. Οί ξένοι τό 
λένε «Νησάκι τού Όδυσσέως·.

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ. Τό Παζάυι Σπάβτης.

"Π Ζάκυνθος έχει θαυμάσιες τοποθεσίες, πού δικαιολογούν τήν 
ποιητική προσωνυμία της «Τζάντε, ιριόρ ντί Λεβάντε·. Ή «Άναφω- 
νήτρα», πού έμόνασε ήγουμενεύων ό Άγιος Διονύσιος, ή «Γαλάζια Σπη
λιά· μεσ’στή θάλασσα, πού μπαίνει κανείς μέσα καί μέσα μέ τή βάρκα 
κΓ άντιφεγγίζει τό έσωτερικό της, ή Μπώχαλη, ό Άης Γιώργης τών 
Λατίνων είναι χαριτωμένα τοπία. ’Αντί νά σάς περιγράφω με τήν ώμορ- 
φιά τού «Άγιου Σπυρίδωνος τού Υψώματος», μιας άπό τής εξήντα 
εκκλησίες της, παραθέτομεν τήν εικόνα τού τοπίου.
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ΤΙ ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΕ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Η “ΗΛΕΚΤΡΑ,, ΣΤΟ ΩΔΕΙΟΝ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
I ΓΛΗΣΙΑΖΕΙ ο καιρός ν’ άνοιξη τί> Βασιλικό Θέατρο. Ποοετοιμαοίες, 

1 *.  φούριες, πυρετός! 'Ολόκληρη δημιουργία γιά τή χειμερινή περίοδο, 

ποΰ είναι επί θΰραις. "Ολοι πυρέσσονν. Μελέεις, πρόβες, σκηνικά, φωτι
σμοί... Καί όλα προχωρούν, όλα κινούνται, κανονικά, ρυθμικά, σάν ρολόι, 

μί τί/ν προιόθησι τοΰ κεντρικού ελατηρίου του, μί τήν πνοή, διά τήν άκρί- 

βειαν, τού Γεν. Αιευθυντού.

Αιευθυντής του ό κ. Κλέανδρος Λάκκων, ό στρατιο’ετης - συνταγμα

τάρχης - αλλά καί .Καρθαΐος . Τό φιλολογικό ηουδοίνυμά του. Πειθαοχίιι 

στρατιωτική, αλλά καί πείρα φιλολογική άπό μελέτες καί γραφίματα.

Άλλοι τρεις ακόμη κεντρικοί τροχοί τής μηχανής αυτής: Ό Μΐλτος 

ό Λιδωρίκης, ό γνωστός Θεατρικός Συγγραφέας - Αημοσιογριιφος, Γεν. 

Γραμιιατεύς. Ό Κωστής ό Μπαστιιίς, ,δημοσιογράφος καί Συγγραφείς κι’ 

αυτός. Εισηγητής τοΰ Δραματολ.ογίου. Καί ό Χίκος ό Παπαγεοτργίου, ΰ 
παλαίμαχος τοΰ εκλεκτού 

σανιδιού, ό αρχαίος μύ

στης τής Κέας Σκηνής 

τοΰ Κώστα τοΰ Χρηστο- 

μανου. Διευθυντής τής 

~Χ'Ι'·ήί· , ,

W άρχίοουν με τόν 
< Ρωμαίο καί Ίουλιέτταο, 

τή γνοτοτή τραγοεδία τοΰ 

Σαίξπηρ. Φαντάζεσθε βέ

βαια με τί επιμέλεια καί 

μί τί πλούτο άναιβαίνει.

Είς τόν ρόλον τού Αΰγούστου.

κλείση μί τόν ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ

"Επειτα έρχονται τά: *Ποίν  απ’ τό ηλιοβασί

λεμα» τον Χάουπτμανν.Ό · Πειρασμόςν τοΰ Γρη- 

γοιρίου Ξενοαούλου. ·Άπόφε αύτοσχεδιάζομαι · 

τοΰ Λουίτζι Πιραντέλλο. <ΊΙ πριγκήπισσα Του- 

ραΐ'τό» τού Γκότοι. νΧόλμπεργκ· τον Ι'έπε. Καί 
άλλα, εννοείται, ακόμη έχουν ετοιμάσει, αν έπαρ- 

κεσ/ι ό καιρός: ·Ίο ίπερωκεάνειο Τενάοιτυν τον 

Βιετράκ. « Τά καλά καί καί συμφέροντα» τοΰ Μκε- 

ναβέντι. <Πέρ’ άπ’ τόν όρίζοντα· τοΰ Όνύλ. Τά 

• Τρεις κόσμοι καί μια ζο>ή· τον Γιόμα κα άλλα, 

ή δί περίοδος 1936 - 1937 θά 

κΦάουοτ» τοΰ Γκαΐτε.

Ποτέ θ άνοιξη όμοις; Αυτό θά εξαρτηθή άπό την επάνοδο στην 

Αθήνα τής .-I. Μ. τοΰ Βασιλέοις-, ό όποιος θά όρίση καί τήν ημέρα τής 
ένάρξεως τής περιόδου.

’Εν ττί> μεταξύ ετοίμασαν τήν «'Ηλέκτρα·, τοΰ Σοφοκλέους κατά τήν 

ωριιια μεταφιραοι τον γλαφυρόν 

ποιητοί· Γιάννη Γρυπάρη, τήν 

όποιαν θά παίξη ό θίασος τοΰ 

Βασ. θειίτρου στό αρχαίο θέα

τρο τοΰ 'Ηρώδου 'Αττικοί στής 

3 ’Οκτωβρίου.

Άλλη κοσμογονία πάλι εκεί. 

"Αλλος πυρετός! Άπό τό αρ

χαίο θέατρο λείπουν πολλά κα

θίσματα. "Ολοι μας τό ξέρομε, 

σάν γρηάι ξεδοντιάρα. Ύ.πό τήν 

έπίβλειμι λοιπόν τοΰ αρχιτέκτο

νας κ. Μιιαλάνου ουμπληροϋται 

τό θέατρο. Είδικότης ό κ. Μπα- 

λάνος σ' αυτά! Γνωστός δε άπό 
τήν άναοτήλωοι τοΰ Παρθεντΐι- 

νος που τή θαυμάζουν καί ξέ

νοι αρχαιολόγοι.

Για τή συμπλήρωσι αυτή, 

εννοεΐαι, ε'ιοέφερε καί τό Ώδεΐον 

'Αθηνών. "Εχουν σκοπό, Βασι

λικό θέατρο καί Ώδεΐον νά δί

νουν σειρά συναυλιών καί αρ

χαίων δραμάτων ή καί ιδιαιτέ

ρως τό καθένα κάθε βδομάδα ή 

κάθε δέκα μέρες, με αρχαία 'Ελ

ληνικά έργα καί διαγωνισμούς, 

αγώνες, όπεος στήν ’Αρχαιότητα 

καί Ιδίρ. πρός χάριν τοΰ έξω κό

σμου, ποΰ ένδιαφέρεται γι αυτά.

Πολύ εύγενικιά, βλέπετε, 

αυτή ή προσπάθεια, πού θά εί
Ν. ΓΙΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διευθυντής τής σκηνής.

ναι σωστή ανοβίωσις των 

παραστιίοεωνμ'ε τά <εθεω- 

ρικα Λ καί ■ χορηγικά · 

τής Αρχαίας Ελληνικής 

άκμής.

Σωρό προβλήματα 

αντιμετωπίζουν. Ό χορός 
πριδτα-πρώτα θά άπαγ- 

γέλλ;ι τά χορικά μί ρυθ

μό καί θα ελίσσεται στή 

σκηνή, όλες τον ρ κινή
σεις δε θά συγχρονίζον

ται μί τή μουσική. Αυτό 

τό έχη αναλάβει ό κ. 

Γριμάνης.

Τήν ορχήστρα θά 

διευθννη ό περίφημος 

μαέστρος Μητρόπουλος, 

ποΰ έγραη’ε καί τί/ μου
σική τοΰ' έργου.

Είναι δί ή/ μουσική 

τής ΓΗλέκτρας ■ πιστή 

είκονογράη ησις τού αρ

χαίου κειμένου. Γιά νά 

επιτύχουν όμοις αυτά όλα,

ΚΛΕΑΝΔΡΟΣ ΑΛΚΗΝ - ΚΑΡΘΑΙΟΣ 
Διευθυντής τού Βασιλικού Θεάτρου.

απαγγελία, ρυθμικές κινήσεις, έλιγμοϋς καί συγ

χρονισμό με τή μουσική έτσακίοθηκαν όλοι τους 

στής πρόβες.

Ό χορός ά.τοτεζ,εϊται άπό 80 πρόσωπα, ;'υ- 
ναίκες καί άνδρες, ή δέ ορχήστρα άπό 40 όργανα. 

Η άναβίβαοις τον έργου αυτού με τέτοιον 

πλούτο καί με τόση εντέλεια δίν είναι δυνατόν 

παρά ν’ άφίση ζημία υλική. Γι' αυτό είναι βέβαιοι

ΕΙς τον ρόλον τού Παιδαγωγού.

ενδιαφέρον, που διαδηλοΐ τό κοινόν ποός

έκ τών προτέρων. Αί εισ

πράξεις δ'εν είναι δυνατόν 

νά καλύφουν τ' αφάντα

στα έξοδα, ποΰ έγιναν.

Κάνουν όμως αρχή 

μί. τήν ελπίδα, ότι θά 

καλυφθούν άπό τής εβδο

μαδιαίες ή κάθε δέκα 

μέρες παραστάσεις.

Μιά φορά ό Καρ- 

θαίος είναι γεμάτος αισιο

δοξία γιά τό μέλλον. Γία 

τό Βασιλικό θέατρο ιδίως 

έχει γνώμονα τό τκ.ρεσοέντο· 

αυτό και προ πάντων για τά έργα τοΰ Σαίξπηρ.

Αλλως τε λόγιο τής φθήνιας τών εισιτηρίων είναι σ’ όλο τόν κόσμο 

προσιτό, Τί είναι 40 δρ. γιά τήν άκριβώτερη θέοι μί τήν τέλεια σκηνο

θεσία του καί τόν πλούσιο ιματισμό του, όταν γιά μιά κουρελοεπιθεώρηοι 

πληριόνη κανείς 3ό καί 45 δραχμές; Άμ' η 8 δραχμές γιά τής λαϊκές 

θέσεις ; Οΰτε στή γαλαρία τοΰ Θησείου δίν είναι τόσο φθηνό τό εισιτήριο.

.**
Στους μύθους τους, ο! 'Αρχαίοι "Ελληνες έθεοποίηοαν καί τήν 

αστραπή καί τήν ώνόμασαν Ήλέκτρα. Κατά τόπους όμως διάφοροι ποιη- 

ταί καί μυθογράφοι αυτό τό όνομα τό έδωκαν είς πολλά πρόσωπα.

Μία άπό τής τρεις χιλιάδες Ώκεανίδες, κόρη τοΰ Ωκεανόν καί τής 

Θέτιδος, τήν ώνόμασαν Ήλέκτρα. Αλλά καί μία άπό τής Πλειάδες 

κόρη τοΰ Άτλαντος καί τής Πλειόνης, κόρη κι' αυτή τοΰ .Ωκεανόν. 

Καί μία άπό τής γυναίκες τοΰ Διός, μητέρα τής Αρμονίας. Καί μιά 

κόρη τοΰ 'Ηλιου καί τής Ρόδον. Καί μιά κόρη τοΰ Δαναού καί τής 

Καιάδας Πολυξοΰς. Και μιΐι ήρώιδα τής Μεσσηνίας. Καί μιά καμαριέρα 

τής 'Ελένης τοΰ Μενελάου.

Αυτές όμως όλες ή Ήλέκτρες δίν έπαιξαν στή Μυθολογία τόν ρόλο, 

ποΰ έπαιξε ή κόρη τοΰ βασιλέως τών Μυκηνών Άγαμέμνονος καί τής 

Κλειτεμνήοτρας.

Για τό τραγικό σπίτι τοΰ Άτρέως ή παράδωσις μας περιέσωοε τό 

μύθο τοΰ’ αιματηροί’ δράματος, ποΰ' έοκηνοθέτηοε ο Σοφοκλής. Ο.τοις και 
ή ΓΑντιγόνη· του, έχει καί ή Ήλέκτρα τήν ίδια ηθική βάσι : Τήν ευλα- 

βεια πρός τά Θεία καί τό σεβασμό τής μνήμης του πατέρα καί τής οι

κογένειας.
Ή 'Αντιγόνη, ή τραγική βασιλοπούλα τής Θήβας, μολονότι ό Κρύων 

είχε άπαγορεύσει μί ποινή θανάτου τήν ταφή τοΰ άδελφ’οΰ της, αυτή εν

Τό "διο περίπου θέμα ίχειρίσθη στήν ·Όρέ-

Ή κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Εις τόν ρόλον τής Κλυταιμνήστρας.

τούτοις τόν έθαη’ε κρυφά καί πλήρωσε τήν πα- 

ράβασι μέ τή ζω>/ της. Έτσι καί ή Ήλέκτρα 

εκδικείται τούς φονεΐς τοΰ πατέρα της.
Ό παποϋς της Άτρεΰς έμισονοε τόν τίδελφό 

τον Όρέστη καί ό γυός τοΰ δευτέρου εσκότωσε 

τόν πατέρα τής Ήλέκτρας 'Αγαμέμνονα.

στειά· του καί ό Αίοχύλος. Ή γυναίκα τοΰ 'Αγα

μέμνονος, ή Κλυταιμνήστρα, κατά τήν απουσία του στην 

εκστρατεία τής Τρωάδας είχε έραστή τόν Αΐγισθο. Γυρί

ζει όμως ό ’.1·/α/ιέ/ι>'ω>'. Τό ένοχο ζευγάρι ΐιποφασίζει καί 

ιόυ δολοφονούν. Ό /υιός του όμως Όρέοτης καί ή_ κόρη του 
’Ηλεκτρα τιμωρούν τί; μοιχαλίδα-μάννα καί τόν εραστή της 

καί ή Έριννύες καταδιόικουν τόν μητροκτόνο.

Ό Αισχύλος έγραη’ε καί δεύτερη τραγοιδία, σάν συνέ

χεια τής πρώτης τάς Χοηφόρους·. Αλλά έγραη’ε^ · ίΙ···>τ._ 

ριπίδης επάνω οτήυ τιμωρία τών δολοφόνων τοΰ ’Αγαμέμνονος, τής Κλυ

ταιμνήστρας δηλαδ καί τού Αίγίσθου, έχει δί καί τήν άποκατάοτασι τής 

Ήλέκτρας, πού παίρνει ανδρα τόν 

ΙΙνλάδη, φίλο τοΰ αδελφού της 

Όρέστη.

Ό ίδιος μύθος ενέπνευσε καί 

άλλους δραματικούς ποιητής, τό 

Ροτμαϊο Άτίλιο καί τούς νεωτέρους 

Κρεμπιγιόν, Πρεντόν, Λονζεπιέρ, 

Γκριλπάρτσερ, Βολταίρ, Άλφιέρι 

καί Σουμέ, καθόις καί γλύπτας 

τών αρχαίων καί νεωτέρων χρόνων.
Ό Σοφοκλής στή δική του 

τραγωδία έχει προιταγοινίστριά του 

τήν κόρη τοΰ Άγαμέμνονος Ήλέ
κτρα με δευτερεύοντα πρόσωπα τ' 

αδέλφια της Όρέστη καί Χρυσό- 

θεμι, τήν Κλυταιμνήστρα, τόν Αϊ- 

γισθο, τόν παιδαγωγό του καί τό 

φίλο του Πυλάδη καί μί χορό άπό 

γυναίκες τιΰν Μυκηνών, όλη δί 

τήν ΰπόθεσϊ της τήν ξετυλίγει μέσα 

οτό ένοχο παλάτι.

Προ>ϊ πρωί μί τήν πρώτες 

κοκορολαλως μπαίνουν διώ νέοι κι 

ένας γέρος. Ό Παιδαγωγός, ποΰ 

τοΰ είχε έμπιστευθεί ή Ήλέκτρα 

τόν αδελφό της, μικρό παιδί, όταν 

ό Αίγισθος καί ή Κλυταιμνήστρα 

εκρεούργησαν τόν ’Αγαμέμνονα, ό 
Όρέοτης καί ό φίλος τον Πυλά- 

δης. Καί οί τρεις είχαν Λειι/'ει κο
λάν καιρό άπό τήν πατρίδα τους.

Ό παιδαγωγός προτρέπει τά 

δυο παιδιά κατά τή θέλησι τοΰ 
Θεού Απόλλωνος, νά τιμωρήσουν 

τούς δολοφόνους - μοιχούς, έστω 

διά δόλου καί καταστριόνουν τό 

σχέδιο. Ό παιδαγοιγός θ’ άναγγείλ;; 

σ’ αυτούς, ότι ό Όρέοτης έπεσε απο 

τό δίφρο του στούς ΙΙυθικούς α

γώνας καί έοκοτιόθηκε. Κατόπιν 

ό Όρέοτης, άφοΰ προσκυνήσι; τόν 

Ό κ. Λ, Κί’ΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΙς τόν ρόλον

.Υο^φοοους·. Άλλα εγραγε Ηλεκτρα- καί ό Εν-

' ... ‘ι .. ν»ΐ*>  ’ ,4 i a a »ιζ>τι< . - » Λ « t lll-

Ή κ. ΒΑΣΣΗ ΜΑΝΗΛΙΔΟΥ 
ΕΙς τόν ρόλον τής ΧρυοσΟέμιόος.

ττίφΌ τοΰ πατέρα του, θα μπή 

στό παλάτι με τά λείφανα δή

θεν τοΰ Όρέστη σί μιά υδρία 

και κατόπιν θά σφ άξη καί τή 

μοιχαλίδα- μάννα και τόν ερω

μένο της.

Ό Όρέοτης ζητεί τί; βοή

θεια τιδν Θεών καί ένω ακούε

ται άπό μέσα τό κλάμα τής α

δελφής του, χαιρετά τό πατρο- 

γονικό του, πονρχεται νά τό κα

θάριοι; καί πηγαίνει στόν τάφο 

τοΰ Άγαμέμνονος.

"Ερχεται κατόπιν ί; 'Ηλε

κτρα μί άναφυλλητά καί κο

πετούς καί παρακαλεΐ τούς Θε- 

ονς κι’ αυτή νά τιμωρήσουν 

τους δολοφόνους. Ό χορός τοη· 
άοχοντισσών τών Μυκηνών τής 

συμβουλεύει ούνεοι καί μετριο

πάθεια, μά ή Ήλέκτρα ξεσπά 

σί φωνές, γιατί αργεί 

ή τιμωρία τους.

τού Όρέστη.

*H κ. ΠΑΞ1ΝΟΥ 
ΕΙς τόν ρόλον τής Ήλέκτρας.

"Ερχεται τότε και ή αδελφή της ή Χρυοό- 

θεμις. Την έχει στείλει ή Κλνταιμνήοτρα, νά κάνη 

σπονδές στόν τάφο τον Άγαμέμνονος. "Εχει δεί 

κάποιο όνειρο κακό. Είδε τόν ανδρα της, πού γύρισε 

στή ζωή, κι' έμπηξε τιί σκήπτρο του στή γή, βγήκε δε 

ένα δένδρο ποΰ έσκίιιοε όλο τό βασίλειο τών Μυκηνών. 
Ή Χρυοόθε,ιιις τώρα κρυφά λέει στήν άδελ.φ ή της, 

ότι ή μητέρα τους καί ό Αϊγιοθος αποφάσισαν ΐ’ά τήν κλεί- 
αουν σί μιά μακρυνί; σπηλιά μέσα. Μισεί καί αύτή τούς 

δολοφώνους τοΰ πατέρα τους, άλλά δίν στέκει οτό ίδιο 

ηθικό επίπεδο τής Ήλέκτρας. Γιά νά καλοπερνά, δίν βγάζει μιλιά.

Μά νά τιάρα καί ή Κλυταιμνήστρα στή σκηνή. Πηγαίνει νά προοεν- 

χηθή στόν Άπόλλιονα, γιά ν’ άποοοβήοι; κάθε κακό. ’Αρχίζει λοιπόν μιά 

στιχομυθία μί. υπέροχη 'Αττική εΰγλ.ιοττία μεταξύ αυτής καί τής Ήλέκτρας.

Ή Κλυταιμνήστρα δικαιολογεί τή δολ.οφονία τοΰ ’Αγαμέμνονος. Η 

Θεία Δίκη, δήθεν, τόν έτιμώρησε γιά τήν άδικη θυσία τής κόρης της 

’Ιφιγένειας. Μά ή υπερήφανη Ήλέκτρα κατάμουτρα τής λέει, ότι αύτή 

και ό ερωμένος της τόν εσκότωσαν. Ή Κλυταιμνήστρα ζητεί τή βοήθεια

ΚΗΣΤΗΣ ΜΠΑΣΤΙΑΣ
ΕΙαηγητής τού Δραματολογίου.

('ΰ'ωιογρ'ΐφίαι δ'ΰί,ίνς)

τοΰ Απόλλωνος καί ή Ήλέκτρα μί τήν Χρυσόθεμι τόν παρακαλοΰν νά 

μήν είσακούοη τήν Κλυταιμνήστρα.

"Οπου έρχεται ό Παιδαγωγός καί διηγείται, πώς έ.σκοτιόθηκε στους 

τιγώνας ό Όρέοτης. Ή Ήλέκτρα ξεσπά σε τραγικό κλάμα. Στήν φυχή 

τής Κλυταιμνήστρας γιά μιά στιγμή κυριαρχεί ή μητρική στοργή, μά 

λάμπει αμέσως ή χαρά, γιατί έγινε εκείνο ποΰ· ήθελε.

’Επί τέλους φθάνει ό Όρέοτης, χιόνεται στό εσωτερικό καί οκοτιόνει 

τήν μοιχαλίδα-μάννα, κατόπιν δέ. τόν Αΐγισθο.
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ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙ
επιδη win

Ό τίτλος άς μή άνυσυχήση κανένχ Δέν πρόκειται οΰτε 
περί παν,όλους. ούτε περί χολέρας ή άλλης τινός λοιμώδους 
νόσου, άπειλοόσης τάς ύπάρξεις μας. Ό 
λόγος εϊνε άπλώς περί ειδικού μολύσμα
τος άκινδύνου μέν διά τήν ζωήν μας. 
άλλα μέ θανάσιμα αποτελέσματα διά τό 
βαλάντιον τών περισσοτέρων μας.

Πρόκειται περί τής έπιδημίας τών μι- 
κροσυναυλιών, ήτις ένσκήπτει κατ’ έτος 
περί τάς άρχάς του φθινοπώρου, μαζύ 
μέ τήν γρίππην. διά νά έξαφανισθή βαθμη
δόν κατά τό θέρος, έκλέγουσα κατά κα
νόνα τά θύματά της μεταξύ ώρισμένων 
κοινωνικών τάξεων. Κατά τήν έποχήν τής 
δράσεώς της «ή συναυλία μου». ·τό κον- 
τσέρτο μου-, -τό βεσιτάλ μου· δίνουν καί 
παίρνουν!...

'Αρτίστες έπαγγελματίαι, έρασιτέχναι, 
κοριτσόπουλα παντός είδους, ώπλισμένα 
μέ τό -άπαραίτητον δίπλωμα πιάνου, τρα
γουδιού, βιολιού ίσως καί γαρνιρισμένον 
μέ κανέν χρυ-σούν ή άργυρούν μετάλλιον 
κατέρχονται δλοι πάνοπλοι εις τόν άγώνα. 
Προθυμοποιούνται νά κάμουν έπίδειξιν τού 
ταλέντου των καί έν ταυτφ νά τό έκμεταλ- 
λευθοΰν, δσον τό δυνατόν’ έπικερδέστερον 
μέ δημοσίαν έμφάνισιν κατά τό μάλλον καί 
ήττον κτυπητήν.

Συντάσσεται πρόγραμμα, έπιστρατεύον- 
ται διά τήν περίστασιν. συγγενείς, φίλοι, γνώ
ριμοι, άρχίζει άνηλεώς ή βεκλάμα καί ή 
έπιχείρησις έπιτυγχάνει άσφαλώς τά έπι- 
διωκώμενα. Είσπραξιν, δηλαδή, ικανοποιη
τικήν καί άπειρα -εύγε» καί χειροκροτή
ματα. Δίχως νά ύπολογισθή ή κριτική τοΰ 
Α. τής Μ. καί τής Σ. αϊτινες, συμφωνοΰσαι 
κατά περίεργον σύμπτωσιν μεταξύ των. 
έξασφαλίζουν a priori τήν ευτυχίαν μελλον
τικών τοιούτου είδους έπιχειρήσεων. Καί όσάκις μέν πρόκειται 
περί ταλάντων έλπιδοφόρων ή καλλιτεχνών δεδοκιμασμένης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ
Ο Συμπαθής μαέστρος και συνεργάτη; τής 

< Είκονογραφη μένης».

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΥΝΗΓΟΝ
ΔΙΑΝΑ! ------------------------

Έπήγαινα στό Ζάππειο, θυμούμαι, γιά αέρα, θάταν ή ώρα πεντέ- 
μιση. Ένα ελαφρό αεράκι άρχισε νά σηκώνη σύννεφα τή σκόνη. Τότε 
ή Αθήνα είχε σκόνη.

Στάθηκα καί κύτταξα πρός "Αρκτον. Είχε πάρει βορηαδάκι.
Κάποιος, ποΰ πέρασε, μ’ έχαιρέτησε, μά οϋτε τόν άντελήφθην. 

Έ.τειτ’ άπό μέρες, μόΰκανε παράπονα.
Πώς νά τόν άντιληφθώ ; Είχε 28 ό Αύγουστος καί φυσούσε βο

ρηαδάκι. Ό νους μου πετοϋσε σάν άλογο στή Βάρη καί στή Βου
λιαγμένη κι’όσο συλλογιζόμουν, τί πέρασμα τρυγονιών θάχε τό πρωί, 
μουρχόταν μερμηρία.

Άν εξακολουθούσε ίσα με τό πρωί αυτός ό καιρός, θάχε πλήθος 
τρυγόνια... Κι’έγόι νά κάθωμαι στήν ’Αθήνα, έξ αιτίας τήε δουλειάς 
μου !... Υπάλληλος γάρ.

"Επρεπε μέ κάθε τρόπο νά μην τό χάσω αυτό τό · πέρασμα -!
Σχέδια λοιπόν άμέσως : θά πώ μεθαύριο στό γραφείο μου, οτι 

ήμουν άρρωστος... Μ’άν μέ ίδή κανένας;... Τί νά πώ;
„ "Ωχ αδελφέ ! JH γυναίκες λέν δ,τι τούς καταιβάση τό μυαλό τους, 
όταν πιασθοΰν έπ’αΰτοφιόρφ... Μιά φορά έγώ θά τό σκάσω, κι'άς γίνη 
δ,τι γίνει.

Μονάχος όμως ; Οϋτε στον Παράδεισο δέν εύχαριστηέται κανείς μό
νος του . Κάποιον τέλος θαυρώ στό δρόμο... Μά πώς θά πάω ; Μέ τά 
πόδια; Ά όλα κι’όλα! Μέ αυτοκίνητο; Κοστίζει πολύ κι’αυτό τό 
άναθεματισμένο... "Ας έτοιμασθώ μιά φορά καί βλέπουμε.

, Τρέχω σπίτι μου μωρέ μάτια μου, ντύνομαι, ετοιμάζομαι, τσι
μπάω κάτι, ποΰ βρέθηκε, καί .... δρόμο.

Θάταν έπτάμιση. Οϋτε μισό αύτοκίνητο Βουληαγμένης. Είχαν δλα 
φύγει. Τό παίρνω λοιπόν μέ τά πόδια ίσα μέ τό Κοντοπήγαδο.

Σέ καμμιά μισή ώρα βλέπω έν’αύτοκίνητο. Χαρά πειά! .. Μά... 
Χαλασμένο! Ό σωφέρ κάτω άπό τό αμάξι, προσπαθώντας νά τό διόρ
θωσηκαί οί έπιβάται καθισμένοι στά πεζούλια τοΰ δρόμου.

Είχε μιά Λέσι καί γιά μένα καί σέ λίγο ξεκινήσαμε.
Μιά χονδρή κυρία, πενηντάρα, τρεις κύριοι καί στήν άλλη άκρη 

ένας κυνηγός.
Μά πού τόν ξέρω ;... Ποΰ τόν έχω ίδή ;
Στό Κοντοπήγαδο γνωρισθήκαμε. Είχαμε κάποτε συναντηθή στό 

ΙΙικέρμι... Δέν χρειαζόταν πολύ. Άρχισε ή σχετική κυνηγητική λίμα.
Σάν κυνηγός όμως, σάς έπιασα κΓ έγώ τή λίμα καί σείς θά θέλετε 

νά μάθετε γιά τό ’πέρασμα·.
Αί, ξυπνήσαμε πολύ πρωί... Ξέχασα νά σάς πφ, δτι κοιμηθήκαμε 

στοΰ Κώτσον τοΰ Γκιουλέκα, στή Βάρη.
Τό πρωί φυσούσε ένας βορηάς, πού σήκωνε τής πέτρες. Σάν φθά- 

άξίας, τούς όποιους άκούει κανείς όχι συχνά, τό πράγμα εϊνε 
εϋχάριστον, όχι μόνον, άλλά καί έπιθυμητόν. Άτυχώς όμως 

εις τάς πλείστας τών τοιούτων μικροσυναυ- 
λιών τό τάλαντον καί ή τέχνη κάμνουν έμ- 
φάνισιν άπλώς διακοσμητικήν. Τά ειδικά 
άτομικά προσόντα, μέ τά όποια δέον νά 
είναι έφωδιασμένος κάθε σολίστας, ποΰ 
άξιοι νά έκτιμηθή ώς δεξιός έρμηνευτής. 
ώς _έκτελεστής άψογος, ή λείπουν παν
τελώς ή έάν ύπάρχουν λανθάνοντα έμ- 
φανίζονται ώς έν πρ_οσχεδ(φ ώχρά καί ά- 
νίκανα νά έκδηλωθοΰν παραπάνω καί τότε 
αί μουσικοί αυται έκτελέσεις εϊνε κοινό
τυποι άντιγραφαί ή μία τής άλλης. Έν τού- 
τοις γίνεται θόρυβος, δημιουργεϊται ένα εί
δος φαύλου κύκλου, μία άτμόσφαιρα αΰτο- 
θαυμασμοϋ, καλλιεργούνται μικροφιλοτι- 
μίαι, μικροεγωϊσμοί. ών, φεύ. ή εφήμερος 
δόξα δέν διαβαίνει τά όρια τής σάλλας 
τού κοντσέρτου, ή δέ τέχνη δέν έχει καί 
νά κερδίση άπό δλην αότην τήν φασαρίαν! 

Εις προγενεστέρους χρόνους καί κατά 
τήν ιδίαν έποχήν αί εύεργετικαί τών ήθο- 
ποιών, τήν εισβολήν τών όποιων έσημεί- 
ωνε πάντοτε πρώτος ό άείμνηστος Δρακά- 
κης, ήσαν καί αύταί μιά άλλη πληγή τοΰ 
Φαραώ, ήτις κατ’ έτος έμάστιζε τάς ’Αθή
νας. _Ή θεατρική όμως έκείνη βιομηχανία 
ήρκεϊτο εις τό ουσιαστικόν προϊόν, δπερ 
τής άπέφερεν ή -Πίστις, Ελπίς καί Έ
λεος». «Αί δύο Όρφαναί», καί ό Πύργος 
τοΰ Νέλ», άδιαφοροΰσα μετριοφρόνως διά 
τά λοιπά. Όχι διότι δέν έπεθύμουν έν- 
δομύχως οί σεμνοί ήθοποιοί νά έκτιμη- 
θοΰν καί άλλεοτρόπως άπό τήν πελατείαν 
των, άλλ’ ίσως-τολμώ νά πιστεύσω - δι
ότι άπηξίουν νά περιβληθοΰν τό παρδα- 
λόχρωμον ντόμινο μέσα άπό τό όποιον 
σήμερον προβάλλει κάθε τεχνίτης μετημ-

φιεσμένος εις καλλιτέχνην.
Ζ>. ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ

σαμε -στά χοντρά πεύκα», πετάξαμε μερικές πέτρες στά κλαριάτους. Μά 
τοΰ κάκου! Μισό τρυγόνι δέ σηκώθηκε. Φαντασθήτε τήν άπογοήτευσί μου.

Τί νά τρέχη τάχα ; Τάδιωξε ό αέρας ;... Κρίμα τόν κόπο μου καί 
....τό ψέμα, ποϋ θά πώ στό γραφείο μου.

Καμμιά φορά νά σου αντίκρυ μου ό συνταξιδιώτης ιού αύτοκι- 
νήτου... Δεν μπο-'ούσαμε νά έξηγήσωμε, πώς μ'έναν τέτοιο καιρό δέν 
είχε τρυγόνια

Ξαφνικά... Μπάμ! Μιά τουφεκ'ά, κατόπιν άλλη... τρεις,... τέσσε
ρεις... δέκα. Σάν νάρχιζε πόλεμος.

Μά τί συμβαίνει; 'Απλούστατα. ’Απ’τόν πολύ αέρα τά τρυγόνια 
δέν ένοούσαν νά σηκωθούν άπ’ τά κλαριά. Οί χωρικοί τό κατάλαβαν 
αυτό "Αρχισαν λοιπόν τής πλακιές καί καθώς τά τρυγόνια φτερούγιζαν, 
δόστου τουφεκίδι.

Τό ίδιο λοιπόν καί μεΐς. Ι’κάπ - γκάπ. Κάτι σάν έκρηξις έγινε τότε 
μέσα στά κλαριά τοΰ δένδρου. Πέντε τρυγόνια μαζύ πέταξαν αλαφια
σμένα πρός δλες τής διευθύνσεις.

Τουφεκάω δυό... Μά... Δέν είχε καλοφέξει άκόμη. Δόστου πλακιές 
ώς τόσο.

Καμμιά φορά ξημέρωσε.._. Ά. σάς ομολογώ... Δέν θυμούμαι τέ
τοιο · πέρασμα - τρυγονιών άλλα χρόνια!

Χιλιάδες ξετρύπωναν άπό τά πεύκα. Τά τουφέκια τιάρα φλυαρού
σαν, σάν γυναικείες γλωσσίτσες.

Κοσμοχαλασιά! Δευτερόλεπτο δέν περνούσε χωρίς τουφέκια!
Καί μέσα σ’έκείνη τή σατανική συναυλία, υπόκρουσις, ό αντίλα

λος τής καμπάνας τής έκκλησίτσας. Ήταν τ’Άη-Γιάννη.
Δέν μπορώ νά σάς περιγράφω τό πράγμα. Κυνηγοί φρενια

σμένοι... Μπάμ, μπουμ...! Ντίγ - ντάγκ.........
Τί κρίμα δμως! Λίγες στιγμές βάσταξε ή άπόλαυσις αύτή. Τά 

τρυγόνια, σάν σύννεφο, πήραν τά μεγάλα βουνά, τό Ντοΰσι τό Σταυ- 
ραετό, καί τά Λαμπρικά. Κατά τής έννηά οΰτε φτερό δέν έβλεπες 
στον κάμπο.

Σάν γυρίσαμε στό χωριό, μάθαμε τά ρεκόρ Δυό χωραΐτες ·βά- 
στηξαν · άπο 48 τρυγόνια ό καθένας τους.

Τό βράδυ ήμουν στήν ’Αθήνα. Μά τό πρωί;
— Γιατί άπουσιάσατε χθες ; ό προϊστάμενός μου.
— ’Ητον εορτή κύριε τμηματάρχα’ άπαντά.
— Τί εορτή ; μοϋ κάνει ξαφνιασμένος.
— Τ’ Άη-Γιάννη κύριε τμηματάρχα.
— Τοΰ... Κυνηγού;
Μ’ έσφαξε μέ τό ειρωνικό χαμόγελό του.

Ε. Μ. ΛΕΒΙΔΗΣ

Κλτλ τΰ Δεκέμβριο τοϋ έτους αυτού τό Πανεπιστήμιο κλείνει τά 
πρώτα εκατό χρόνια τής ζωής του. Ευθύς ώς έγκατεστάθη έδώ 

ή πρωτεύουσα, όλοι έσκέφθηκαν, δτι ή ’Αθήνα, ή αρχαία πόλις τών 
Γραμμάτων, ή κοιτίς τοΰ Πολιτισμού, έπρεπε νά έχη Πανεπιστήμιο.

Τό ζήτημα είχε άνακινήσει πρώτοςό Δημήτριος Γαλανός ό ’Αθη
ναίος. Ήτον ένα παιδάκι, ποΰ ό πατέρας του, γηγενής ’Αθηναίος, τό 
είχε στείλει κάτω κεΐ στάς ’Ινδίας, στήν Καλκοΰτα. ποϋ έμπορεύετο 
κάποιος συγγενής τον, νά μάθη εμπορικά.

Κοντά στήν Καλκοΰτα είναι ή Μπενάρες, ή ιερά πόλις τών Ιν
δών. Τό μυστήριο τής Παγόδας τό έτράβηξε τό παιδάκι καί μιά 
μέρα τώσκασε άπό τό εμπορικό τοΰ θείου του.

ΤΙ παρά τήν ’Ακρόπολιν «οΙκία Κλεάνθη·, δπου έγκατεατάθη 
τό πρώτο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Άφαντο έγινε. Οί γονείς του τώκλαψαν καί τά χρόνια διαβήκαν 
γοργά. Όπου κατά τό 1833 μιά πρεσβεία άπό τούς μεγαλύτερους 
βραχμάνους τής Παγόδας, βγαίνει άπό τόν περίβολο καί άνακοινιίινει 
στόν Άγγλο Διοικητή, δτι άπέθανε ό Άρχιβραχμάνος τών ’Ινδών 
Λημήτριος Γαλανός ό’Αθηναίος, τοΰ παραδίδουν δέ καί τή διαθήκη του.

Είχε τρυπώσει σαν ποντικάκι στήν Παγόδα, έμαθε σιγά-σιγά τήν 
’Ινδική καί τή Σανσκριτική, έδιάβασε, έμορφώθηκε, άφωσιώθηκε καί 
απέκτησε τήν εμπιστοσύνη όλων, δπου εις τό τέλος οί άλλοι βραχμά- 
νοι τόν άνεκήρυξαν Μέγαν Άρχιβραχμάνο.

Τριανταέξη χιλιάδες δραχμές τής έποχής εκείνης καί τά χειρό
γραφά του έκληροδοτοΰσε εις «τήν κυριωτέραν 'Ακαδημίαν τών 
’Αθηνών ·.

Δέν έξέχασε στής τελευταίες στιγμές του ό ρωμηός τήν πατρίδα 
του : · Λιατάττω, έγραφε στή διαθήκη του, ι’όστε άφ’ οι*  πρώτον εντε
λώς πληρωθώσι καί Ικανοποιηθώσιν όλα μου τά χρέη, χαρίσματα, 
έπιτάφια έξοδα καί βάρη τής έκτελέσεως ταύτης μου τής διαθήκης 
καί μετά τήν πληρωμήν αυτών καί παντός μέρους αυτών, δίδω καί 
χαρίζω είς τόν ανεψιόν μου Παντολέοντα Γαλανόν τό ήμισυ τής προει
ρημένης περιουσίας μου, τό δέ άλλο ήμισυ είς τήν κυριωτέραν ‘Ακα

δημίαν τών Ά&ηνών. Δίδω πρός τούτους καί χαρίζω είς τήν κυριω- 
τέραν ’Ακαδημίαν τών ’Αθηνών δλα μου τά Σανσκριτικά βιβλία, χει
ρογράφους μεταφράσεις καί τό λεξικόν τοΰ Μινισκιοΰ είς τρεις τόμους».

Γι' αύτό μέσα στή Σύγκλητο τοϋ Πανεπιστημίου φιγουράρει μιά 
τεράστια ελαιογραφία του μέ τή μαύρη τήβεννο τού βραχμάνου καί 
τό άσπρο τυρμπάν στό κεφάλι.

Πρόδρομος τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών ήτον ή Ίόνιος Ακαδη
μία τής Κέρκυρας, ποΰ ίδρύθη στής 17 Μαίου τοΰ 1824.

Τέλος τήν 31 Δεκεμβρίου τού 1836 ένα Διάταγμα μέ τής υπογρα
φές τών Υπουργών Κόμητος Άρμάνσμπεργκ, I. Ρίζου, Σμάλτς, Δρό
σου, Μανσόλα, Α. I'. Κριεζή καί Γ. Λασσάνη ίδρυε, > έν όνόματι καί 
κατ’ ιδιαιτέραν διαταγήν τής Αυτού Μεγαλειότητος τοΰ Βασιλέως»— 
έλειπε ό Όθων στό έξωτερικό— τό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ώριζε δέ 
• νά άνοιχθή έπισημως τήν τρίτην ημέραν τοΰ Πάσχα τοΰ 1837·.

"Αλλο Διάταγμα τής 14 ’Απριλίου 1837 «περί προσωρινού κανο
νισμού τοΰ έν Άθήναις συσταθησομένου Πανεπιστημίου» καί άλλο ένα 
τής 22 ’Απριλίου ίδιου έτους, μέ τήν υπογραφή τοΰ Όθωνος καί τοΰ 
Γραμματέως — Υπουργού δηλαδή — τής Δημοσίας ’Εκπαιδεύσεως Α. 
Πολυζωίδου -περί συστάσεως Πανεπιστημίου τοΰ Όθωνος· κατά τά 
έν Γερμανία κρατούντα, ώριζε τά εγκαίνια γιά τήε 3 Μαίου 1837.

Άλλο ένα Διάταγμα άπό 24 ’Απριλίου 1837 ώριζε τούς τριαντα- 
τρείς τακτικούς κι’ εκτάκτους καθηγητάς : Τής Θεολογικής Μισαήλ 
Άποστολίδη, Θεόκλητο Φαρμακίδη καί Κων. Κοντογόνη. Τής Νομι
κής Κλονάρη, Γεωρ. Ράλλη. Προβελεγγιο, Φέντερ, Μελά, Ί. Σοΰτσο, 
Γ. Μαυροκορδάτο καί Περ Άργυρόπουλο, Τής ’Ιατρικής τόν Κ· 
Μαυροκορδάτο, Ί. Βούρο, Άναστ. Λευκία, Ν. Κωστή, Ί. ’Ολύμπιο, 
Άλέξ. Πάλλη, Έρ. Τράϊμπερ καί I. Νικολαίδη, τόν Λεβαδέα. Καί 
στή Φιλοσοφική Νεόφ. Βόμβα, Γ. Γεννάδιο, Έρ. Οΰλριχ, Λονδ. Ρός, 
Κων. Νέγρη, Κ Σχινά, Γ. Βοΰρο, Ξαβ. Λάντερερ καί Θεόφιλο Καίρη.

Πρώτος Πρύτανις διωρίσθη ό καθηγητής τής Ιστορίας Κων. Δ. 
Σχινάς, · Σχολάρχαι » δέ — κοσμήτορες — αργότερα ό Μισ. Άποστο· 

λίδης τής Θεολογίας, ό Γ. 1’άλλης τής Νομικής, ό Άν. Αευκίας τής 
’Ιατρικής καί ό Νεόφ. Βάμβας τής Φιλοσοφικής.

Ώς κατάλληλο σπίτι γιά Πανεπιστήμιο νοίκιασαι τήν - οικίαν Κλεάν- 
θους , μηχανικού, κάτω άπό τήν Άκρόπολι καί στής 3 Μαίου 1837 
έγιναν τά εγκαίνια. Φέστες καί πανηγύρια μεγάλα! Στή μεγάλη αί
θουσα είχαν στήσει έναν θρόνο. Έκάθισε ό Όθων καί τόν έκύκλω- 
σαν οί Αύλικοί καί οί 'Δ'πουργοί. ’Ολόγυρα οί ανδρες τοϋ ’Ιερού Αγώ
νας, οί καθηγηταί καί οί λίγοι φοιτηταί, ποϋ είχαν έγγραφή.

Τόν Αγιασμό τόν έκανε ό ’Επίσκοπος ’Αθηνών Νεόφυτος καί μέ 
μάτια γεμάτα δάκρυα, έρράντιζε τό σπίτι, ποϋ θά έστέγαζε τήν άνα- 
ζώοαν 'Ελληνικήν ’Επιστήμην», έπεκαλέσθη δέ καί τήν Θείαν Άντίλη- 
ψιν έπί τών καθηγητών καί φοιτητών.

Καί τού Όθωνος τσ μάτια ήταν γεμάτα δάκρυα κατά τή διάρ
κεια τής σεμνής εκείνης τελετής. Λόγους έβγαλαν ό Πρύτανις Σχινάς, 
ό Βάμβας. δ Άποστολίδης, ό Ράλλης καί ό Αευκίας.

"Επειτα ό Βασιλεύς κατέβηκε άπό τό θρόνο του καί μίλησε μέ 
τούς καθηγητάς, γεμάτος ένθουσιασμό.

Λίγοι φοιτηταί ένεγράφησαν δμως. Μόλις 52 ίίλοι-δλοι, Προσήλ- 
θαν όμως πολλοί άκροαταί.

Κατόπιν τό 1839 συνεστήθη διά Β. Διατάγματος μία επιτροπή 
άπό τούς Γ. Κουντουριώτη, Άνδρ. Ζαΐμη, Θ. Κολοκοτρώνη, Γ. Ράλλη, 
A. X. Βράνδι, Κ. Σχινά, Γ. Γεννάδιο, καί Λ. Ράλλη γιά νά μαζέψη 
εράνους, ή όποια άπηύθυνε τήν 25 Φεβρουάριου ίδιου έτους θερμό
τατη έκκλησι.

Σέ 13 μέρες μετά τή σύστασί της ή επιτροπή έκείνη έλαβε 14780 
δρ. Ό Ήγεμιυν τής Σερβίας Μιλάς Όβρένοβιτς τής έστειλε 25000 δρ. 
Ό Μέγας Δούξ τοϋ Όλντεμπουργκ. πατέρας τής Βασιλίσσης Αμαλίας, 
έστειλε 3 χιλ δρ. Ό καθηγητής τής Ανατομίας Α. Μαυροκορδάτος, 
πρϋ πέθανε τό ίδιο έκεΐνο έτος, έκληροδότησε τό σπίτι του καί ό δη
μοδιδάσκαλος Χριστόδουλος Ρωσσινός τά χωράφια του

Καί ό πρώην Αυλάρχης καί υπασπιστής τού "Οθωνος, ’Ανώτατος 
Ταξιάρχης τοΰ Β, Τάγματος τοϋ Σωτήρος. Μεγαλόσταυρος τοΰ Τάγ
ματος τής ’Ισαβέλλας τής 'Ισπανίας κόμης Σαπόρτα, έστειλε..... \ρ. 
1-1 καί 15 λεπτά. Μά καί ή έπι τροπή τών εράνων τοϋ τής έστειλε 
πίσω μέ μιά εξυπνότατη είρωνία, γιατί δέν έφθανε ή’εΐσφορά του νά 
χαραχθοΰν στή μαρμαρένια πλάκα τών Συνδρομητών τά γράμματα τοϋ 
ονόματος καί τών τίτλων του».

Έν τφ μεταξύ ό Δανέζος άρχιτέκτων Κρίστιαν Χάνσεν είχε κάνει 
τά σχέδια καί στής 2 ’Ιανουάριου τοϋ 1839 ό “Οθων κατέθεσε τόν 
θεμέλιον λίθον. Μεγάλη τελετή έγινε κείνη τήν ημέρα Όλος ό στρα
τός παρετάχθη. ’Επίσημοι. Διπλωμάται, Άγωνισταί. κράνη, τρικαντόν, 
σπαλέττες. ξίτρη, άσημάρματα, φράκα.........

Ό Βασιΐ^ύς έβγαλε λόγο καί —κατά τής εφημερίδες τής έποχής 
— χειροκροτήματα παταγιόδη αντιλαλούσαν άπό τής πλαγιές τού Λυ
καβηττού.

Μόλις μετά τέσσερα έτη έτελείωσε τό πρόσθιον μέρος τής οικο
δομής καί έστοίχισε 356,259 δραχ. καί 50 λεπτά, άμέσως δέ έγκατε
στάθη τό Πανεπιστήμιο έκεΐ άπό τήν «οικίαν Κλεάνθη .

ΟΙ έρανοι καί ή εισφορές, έννοεϊται, έξακολουθοϋσαν έν τώ με
ταξύ. Τό 1855 ή περιουσία τοΰ Πανεπιστημίου ήτον διακόσιες χιλιά-

Το Πανεπιστήμιο τοΰ *Ο0ωνος κατά τό 1Κ50.

δες δραχμές περίπου. ’Εκείνο τό έτος όμως ό Θεσσαλός ομογενής Δ. 
Πλατυγένης, ποΰ πέθανε στό Τριέστι, τοΰ έκληροδότησε όλη του τήν 
περιουσία, κάπου 230.000 δρ. Καί άκολούθησαν άλλες δωρεές : 'Ο 
Θράξ έμπορος τής Μανσούρας Έμ. Οικονόμου τοΰ χαρίζει τά κτήματά 
του άξίας 92 χιλ. δρ. Ό έν Πετρουπόλει Δημ. Μπερναρδακης τοϋ χα
ρίζει 140.000 δρ. "Ετσι τό 1864 τελείωσκ όλη ή οικοδομή.

Μά δέν σταματούν ή εισφορές. Ό Αθηναίος Ίω. Βαρύκας τοΰ 
χαρίζει τά οικόπεδά του άξίας 100 χιλ. δρ. ό 'Αγιορείτης Άνανίας 
Βατοπεδινός μετρητά 140,000 φρ. χρ., ό έμπορος τής Δρέσδης^ Σ. 
Σφογόπουλος 64 000 δρ., ό Διον. Αίγινήτης 50 μετοχές τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, γιά τήν φρενολογική κλινική καί πολλές άλλες άκόμη.



ΟΤΑΝ ΕΔΩ ΕΧΩΜΕ ΜΕΣΕΙΜΕΡΙ Στή Αομβαρδι'α πάλι βρίσκεται κάποιο κυπαρίοι άπό τήν έπστή, κατά 

χήν παράδοσι τοΰ τόπου, ιού Ιουλίου Καίοαρσς.

Τέλος στήν Α'<·> υπάρχει ή λεγάμενη πλάχανος τού Ίπποκράτους, 

.τον αν η αλήθεια, ότι ό περιφ ημάς ΆσκληπιάΛης καθόταν στή σκιά της. 

Ι'ίΙΙ πρό Χριστού. Αύτό τό δένδρο είναι ηλικίας 22!>β έτών.

Καί στα δικά μας.

Είναι γνωστόν, ότι κάθε πόλις επάνω στή σφαίρα τον Πλανήτην μας 

έχει δικό της μεσημβρινό. "Εναν δηλαδή μέγιστο φανταστικό κύκλο τής 

γηΐνης σφαίρας, πού περνόιντας κατακόρυφα κάτω ά.τό τόι· "Ηλιον, χω
ρίζει τήν ημέρα στά δύο καί τότε είναι μεσημέρι.

Φανερό λοιπόν, οτι καθιός γυρίζει ,τερί τόν άξονιί της ι; γή μας, περ-

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ. Τήν Κυριακήν 2β Σεπτεμβρίου ήρχισαν είς τό Στάύιον μέ 
κολλήν μεγαλοκρέ.ιειαν ot Βαλκανικοί ΑγΑνες, τών όποιων ή ίναρΕις έγινε μέ τόν 

όρκον τών μετεχόντων άόλητών καί τόν χαιρετισμόν τών σημαιών των.
νούν διαδοχικώς μέ τή σειρά τους οϊ μεσημβρινοί τών διαφόρων πόλεων 

κι έτσι δεν έχουν ταυτοχρόνως μεσημέρι.

"Οταν λοιπόν ή ’Αθήνα έχει μεσημέρι, στή (Θεσσαλονίκη έχουν 11,5!>, 

στήν Πεπρούπολι 12.2H, οχά Χανιά 12,1, αχήν ’Αλεξάνδρεια 1'2,25, οτό 
Α'άΐρσ 12,2», στήν Πάλι 12,21, στίμ- Κύπρο 12,40, στήν ’Ιερουσαλήμ 12,42 

Ι-J-1· οτήν 'Οδησσό 12,28, στή Ρόδο 12,18, στή Σάμο 12,12, 
στή Μόσχα 12,55', ατή Βραΐλα 12,17', στή Σόφια 12,2', στό Γαλάτσι 12 

οτό Βελιγράδι 12,12', στό Βουκουρέστι 12,10' καί στήν Άδριανού- 

πολι 12,11'.

"Ολες αύιεζ ή .το/.ι-ις, aqiitid άνατολιχώτερα άχα ιιάζ, χερνουν αρ

γότερα κάτω αχό τόν ij/.io.

Αττι&έτως τώρα τά δυτικοιτερα αρμεΐα χερνονν ένωρίτερα άχό μας. 

Οταν λοιπόν εχομ*  εάώ μεοημέρι, οτό Παρίοι εγονν 10,3 Γ, ατό Βερολίνο 

11,10', στή Βιέννη 11,21', στή Βουδαπέστη 11,41', στάς Βρυξέλλας 10,42', 

οχή Γενεύη 10,50', στή Ζυρίχη 10,50, οτήν Κοπενάγη 10,48, στή Αρέοδη 

11,20 , στήν Αμβέρσα 10,42', στό ’Αμβούργο 11,5, στό 'Άμστερνταμ ~10,4~> 

σχή Βέρνη 10,55>", οχή Βενετία ΙΙ,ΙΓ, στή Αειφία 11.15, οτό Αίβερπονλ. 

10,13 , στ»/ .Ινο»>· 10,44’, στή Αόιτρα 10,25, oxij Μασσαλία 10,47, στή 

Μαδρίτη 10,10, στό ιλάνο 11,2', oxij Νεάπολι 11,22', οχή Στοκχολμ 

11,37', οτό Τριέαχι 11,20' στή Φλωρεντία καί Αισσαβώνα, τό δυτικιίιτερο 

σημείο τής Ενρτόπης !),40'.

Έρχονται τώρα τά πειό δυτικά σημεία τού άλλου ημισφαιρίου. Στην 

Κούβα έχουν 4,5'ί' πρωί, στήν Ουάσιγκχον 5,17 π. μ. στή Νέα Ύόρκη 

5,20', π.μ, οτήν Καλκοΰτα 4,18' καί στή Βομβάη 3,Iff.

ΠΟΣΟ ΖΟΥΝ ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ

Α ατά παρατηρήσεις διαφόρων σοφών μερικά δένδρα γίνονται αλη
θινοί Μαθουσάλλαι. 'Η συκιά έξαφνα ζή καί 250 χρόνια. 'II πτελέα 225, 

τό Κυπαρίοι 250 χρόνια, ή ’.άπιΛιά 400, ό Κισσός 450, ή Καστανιά 000, 

ή Πορτοκαλιά 020, ό Πλάτανος 720, ό Κέδρος τον λιβάνου 800, τό Φλα

μούρι 1150, ή Βαλανιδιά 1500, ή έληά τής Αθήνας 2.000, τό Βαοβάο 
τής ’Αφρικής 5.000 και »/ Άδαυσόνια 0000.

Υπάρχουν ακόμη Λτι Λρα πού ξεπερνούν καί αυτά τά ΐλιγγιώδη ;·ιά 
μάς τους βραχυζώους θνητούς νούμερα. Στό χωριό έξαφνα Βίλαρς άν 
Μοάγγ, κοντά στό Μοράγ υπάρχει μιά φλαμουριά, πού έμεινε ξακουστή 

απο το 1410, ποί· έγινε »/ χροβερή μάχη μεταξύ Καρόλου τού Τολμηρού 
καί τών ’Ελβετών. ΟΙ ειδικοί, ύπελόγιααν τότε τήν ηλικία του είς 500 έτη. 

σήμερα δηλαδή πρέπει νά τάχη τά χίλια.

Αλλη φλαμουριά oxij Νωνοτάτ τής Βυρτεμβέργης, όπως εξάγεται 

άπό έγγραφα επίσημα, είχε ελκύοει τήν περιέργεια το>ν </ νσιοδιφΰιν τό 
1220 καί τήν υπολογίζουν σήμερα είς 800 ετών.

Μιά Καστανιά στό Σαμβόρθ έχρησίμευσε όις όρόοιμο, ίίταν ό Βα

σιλεύς Στέφανος ανέβηκε τό 1125 στό θρόνο. Αηλαδή σήμερα πρέπει νάχ// 

περάοη τά χίλια.

Στή Γαλλία, κοντά στό Σαίντ ζή μιά βαλανιδιά, πού ό κορμός της 

κάτω κοντά στή γή έχει περιφέρεια 44 ποδαριών. ’.4.·τό τό κέντρο τοΰ 

κορμού της έμέτρηοαν δυό χιλ'άδας δακτυλίδια καί άπό αύτά ύπελσγι- 

σαν, επειδή κάθε δακτυλίδι αντιστοιχεί ο’ ένα χρόνο οτι είναι δένδοο δύο 

χιλιάδων έτχδν.

ΠΕΡΙ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ

// συνήθεια νά φορούμε δακτυλίδια είναι Λρχαιοτάτη καί Ανάγεται 

στοί'ς ιιυθικούς χρόνους. Ο! Ελληνες απέκτησαν αύτή τή συνήθεια «.τό 
τήν ’Ασία.

Στήν Αγια / ραφή βρίσκομε, ότι όταν ό Φαραόι τής .άίγΰ.ττοί' έδω- 
σεν κάθε εξουσία στόν Ιωσήφ, τοΰ η άρεσε κι' ένα δακτυλίδι.

Ο αδελφός τοΰ Πατριάρχην τών Εβραίων Μχοοή Άαριόν είχε Λιά- 
φορα κοσμήματα καί δακτυλίδια πολύτιμα, ή δέ Ίονδήθ, όταν άπεκεφά- 

λισε τόν Όλοφέρνη είχε κατάφορτα τά δάκτυλά της άπό δακτυλίδια.

Οΐ Ρωμαίοι μετεχειρίζοντο δακτυλίδια γιά τούς αρραβώνας, σιδερένια 

ό^μως. Εατά ένα παληό έθιμο Ρωμαϊκό, καμιά διαθήκη δεν ήτον έγκυρης 

άν δίν τι/1' σφράγιζαν ί.ττά μάρτυρες μέ τά δακτυλίδια τους.

Οί πρέσβεις τιίιν Ρωμαίων έφηροΰσαν γιά σύμβολο τής ιδιότητάς τους 

χρυσό δακτυλίδι οτό μεσαίο δάκτυλο τού άριοτερού χεριού. Οΐ στρατηγοί 

των Ρωμαίων, όταν εγύριζαν θριαμβευταί στή Ρυίμη, φορούσαν χρυσό 

στεφάνι οτό κεφάλι καί σιδερένιο δακτυλίδι στό δάκτυλο, ο! δέ ιππείς χρυ

σό δακτυλίδι.

'() Πλίνιος αναφέρει, οτι όσοι Ρωμαίοι διεκρίνοντο σε μάχες μέ 

ανδραγαθήματα έφορούσαν χρυσά δακτυλίδια.

Σέ κάποια μάχη ό Καίοαρ, γιά νά έγκαρδιιόσρ τούς στρατιώτες του 

έοηκωσε η<ηλά το δάκτυλο του. Οΐ άνδρες όταν είδαν τό χρυσό δακτυλίδι 

του ενόιιισαν ότι τούς έδωσε τήν ύπόοχεο, ότι θά τοί·ς μοιράοη δακτυλίδια 
καί έπολέμησαν όλοι σάν λεοντί'ιρια.

Οϊ Καρχηδόνιοι σί κάθε μάχη, .τού έλάβαιναν μέρος, έπρόοθεταν στά 
χέρια τους κι ιίπό ένα χρυσό δακτυλίδι, σάν τά σύγχρονα εξάμηνα τοΰ 
πολέμου.

Ο .[ριοτοτέλης μας έοαμπαθονοε πολύ τά δακτυλίδια άπό αυτό αυ

τοί· ετεκράτηοε τό έθιμο τού μεσαιώνος, νά φορούν οί διδάκτορες δακτυ

λίδι μέ κόκκινη πέτρα.

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ. - ΕΙς τό Στάδιον π. οσήλόε μετά τής συζύγου ιου καί 
ό άπο δεκαπενθημέρου παρεπιδημίαν ενταύθα Γερμανός Ύπουργος τοΰ 
Τύπου καί Προπαγάνδας Λύκτωρ ΓκαΙμπελς, γενόμενος άντικειμενον έν- 

θουοιωδών έπευφημιών.

8
ΝΑΣ τύπος, ποΰ έμεινε άνάγλυ.ρος γιά τή μόρρωσί 

του, γιά τόν πατριωτισμό του καί γιά τήν αύτα- 
πάρνησί του καί στό τέλος έπεσε θύμα τραγικό

Ό Μέγας Διδάσκαλος τοΰ Γένους, ό Μέγας 
Πατριώτης, δ Πατέρας τής Νεολαίας, ό Σωτήρ τής 

Πατρίδος. Γεώργιος Γεννάδιος.
"Εμβλημά του: Μητρός τε καί πατρός καί τών πολλών 

προγόνων άπάντων τιμιώτερον καί σεμνότερον καί άγιώτε- 
ρον έστίν ή Πατρίς καί έν μείζονι μοίρα καί παρά θεοΐς καί 
παρ' άνθρώποις τοϊς νοΰν έχουσιν.

Έγεννήθηκε στή Σηλύβρια τής Θράκης, κοντά στήν Πόλι 
τό 1786. Ό πατέρας του, ό παπ’ Άναστάσης, πατριώτης κΓ 
αύτός φλογερός, έζοΰσε στά Δολιανά. πάνω κεί στά Ζαγο- 
ροχώρια τής ’Ηπείρου. ’Αλλά τόν έζώρισαν, άκριβώς γιά τόν 
πατριωτισμό του στή Σηλύβρια, δπου καί πέθανε.

Τριών έτών ήτο τότε μόλις ό Γεώργιος. Ή μητέρα του 
λοιπόν τόν έπήρε μαζή μέ τήν κόρη τη,ς ’Αναστασία καί πήγε 
πάλι στά Δολιανά, στά πατρικά της κτήματα καί κοντά ατούς 
συγγενείς της.

Έκεΐ ό Γενάνδιος έμαθε τά πρώτα γράμμματα. προση 
λώθη στά θεία, άργότερα δέ πήγε στά 
Γιάννινα γιά τά έγκυκλοπαιδικά μαθήματα.

Είς τό Βουκουρέστι είχε κάποιον θείο, 
ήγούμενο τών 'Ελληνικών μοναστηριών. 
Έκεΐ κοντά σ’ αύτόν τό θείο του τόν έ
στειλε ή μητέρα του, ένδεκα έτών παιδάκι, 
κι’έκεΐνος πάλι τόν ένεπιστεύθη στόν περί
φημο λόγιο Λάμπρο Φωτιάδη κατά τό 1797.

Δεκαοκτώ έτών-τό 1804- δ Γεννάδιος 
άρχισε κιόλα νά διδάσκη. 'Απέκτησε μάλι
στα καί φήμη. Τότε τοΰ άνέθεσαν νά συνο- 
δεύση στή Λειψία τά παιδιά κάποιου πρού- 
χοντος τής Δακίας.

Εύρήκε τήν ευκαιρία έκεΐ νά έπιδοθή 
στήν ’Ιατρική. Αλλά δέν τόν εΐλκυε καί 
ακολούθησε Φιλολογία, μετά δύο δ’ έτη 
έγύρισε στό Βουκουρέστι, δπου έκανε τόν 
οίκοδάσκαλο έως στό 1814.

Τό 1815 δ Νεόφυτος Δούκας τόν έπήρε 
ώς συνδιδάσκαλο στή Σχολή τοΰ Βουκου- 
ρεστίου. "Ενεκα δμως προστριβών άπεχώ- 
ρησε καί μέ τούς Χρ. Κλωνάρη καί τόν I. 
Μακρή ίδρυσαν ιδιωτικό σχολείο.

’Αλλά τό 1817 τόν έκάλεσε στήν ’Οδησ
σό ή Κοινότης καί δ Καποδίστριας γιά νά 
όργανώση τήν Ελληνικήν Σχολή. Πλήθος 
άνέκδοτα έσώθηκαν άπό τήν έκεΐ ζωή του, 
άλλά τό ώραιότερο είναι αύτό :

Στή Ρωσσία έως τό 1854 μονάχα οί 
στρατιωτικοί είχαν τήν άδεια ν’άφίνουν 
μουστάκι. "Ολοι οί άλλοι πολιτικοί ύπάλ- 
ληλοι ήταν ύποχρεωμένοι νά τό ξυρίζουν 
καί τό πολύ-πολύ άψιναν μπαρμπέτες.

"Οταν λοιπόν έφθασε ό Γεννάδιος έκεΐ, τοΰ είπαν, δτι 
πρέπει νά συμμορφωθή πρός τά κρατούντα. "Εξω φρενών 
έγινε τότε. "Αρχισε τής φωνές κι' έφοβέριζε, δτι θά γυρίση 
πίσω στό Βουκουρέστι.

"Εφθασε τό έπεισόδιο στ’ αυτιά τοΰ Καποδίστρια, πού 
ήτον έκείνη τήν έποχή -'Υπουργός τών ’Εξωτερικών τοΰ Τσά
ρου - πανίσχυρος. Τό πήρε στά χέρια της ή διπλωματία τό 
ζήτημα καί τό έλυσε. Ό Γεννάδιος έλαβε τόν τιμητικό βαθμό 
τοΰ λοχαγοΰ κι’έσώθη τό ... μουστάκι του.

Τήν 'Ελληνική έκείνη Σχολή ήθέλησε κατά προτροπήν 
τοΰ Καποδίστρια νά έπισκεφθή καί ό Ρώσσος Αύτοκράτωρ. 
Παρουσιάσθη λοιπόν ένώπιον του δ Γεννάδιος καί τόν προ- 
σεφώνησε, ό δέ Τσάρος, γιά νά έκδηλώση τήν εΟνοια του πρός 
αύτόν, τοΰ άπένειμε τόν τίτλον τοΰ Βαρώνου διά τοΰ Υπουρ
γού του έπί τών Εξωτερικών.

"Αν άρχίσωμεν, είπε μέ τό γνωστό χιούμορ του είς τόν 
Καποδίστρια, ήμεϊς οί "Ελληνες νά γινώμεθα Βαρώνοι, κίν
δυνος είναι μή τινες άποβάλωσι τό Βάρ καί μείνωσιν δνοι.

Καί συνέχεια κατόπιν άνεκδότων χωρίς τέλος. Τό 1829 
τόν βρίσκομε διευθυντήν τοΰ Κεντρικού Σχολείου Αίγίνης. 
Μιά μέρα λοιπόν τήν ώρα, ποΰ έκανε μάθημα, μπαίνει μέσα 
στήν τάξι του κάποιος άπ’τούς δνομαστούς καπετανέους μέ 
τ’άρματα καί τήν τσιμποΰκα του, σάν φουσκωμένος διάνος.

Καθώς τόν βλέπει δ Γεννάδιος γίνεται έξω φρενών.
— Βρέ Τουρκαλά! τοΰ φωνάζει άγρια. Ποΰ νομίζεις πώς 

μπαίνεις βρέ; Έξω γρήγορα ! Εύθύς !’Ελευθερώσατε τήν 'Ελ
λάδα γιά ν’άντικαταστήσετε τούς Τούρκους ; “Επρεπε νά λύ
σης τά τσαρούχια σου καί νά ξυπολυθής πριν έμπης μέσα, διότι 
δ τόπος αυτός είναι ιερός καί άγιος!

Τσιμουδιά ό στρατηγός! Καρφώθηκε στή θέσι του καί οΰτε 
προχωροΰσε, οδτ’έφευγε άπό τήν ντροπή του.

— ΤΙ κάνεις έτσι δάσκαλε; τοΰπε μονάχα δειλά-δειλά 
στό τέλος.

Κατά τό 1820, ποΰ ό Ήγεμών τής Βλαχίας ’Αλέξανδρος 

Ό Μέγας Διδάσκαλος τοΰ Γένους 
ΓΕΟΡΓΙΟΣ Α. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ

Σούτσος ήθέλησε ν’ άναδιοργανώση τήν 'Ελληνική Σχολή 
τοΰ Βουκουρεστίου. έπερνοΰσε άπό κεϊ ό Γεννάδιος. Τόν 
έβίασε λοιπόν δ Πρίγκηψ νά δεχθή τή διε ;θυνσί της.

Έκεΐ έμυήθη στή Φιλική Εταιρεία. Αί λοιπόν τότε, έξε- 
κολάφθη άπό μέσα του ή πατριωτική του φωτιά. Μιά μέρα, 
ποΰ έδίδασκε τόν Πανηγυρικό τοΰ Ίσοκράτους, διατάσσει νά 
κλείσουν τήν πόρτα τής παραδόσεως καί άρχίζει μιά ένθου- 
σιώδη καί πανηγυρική διδασκαλία γιά τή θέσι τής 'Ελλά
δος. Όπου τόν παίρνουν τά κλάματα.

Εκείνες τής μέρες ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης έπέρασε 
τόν Προύθο. Ό Γεννάδιος πέτα στή θερμάστρα τόν ’Ισοκράτη 
καί άρχίζει : Τούς ύπενθυμίζει τόν 'Ιερό Λόχο τών θηβών, κά
νει μιά άναπαράστασι τών νέων των ’Αθηνών, ποΰ τούς κα- 
λοΰσαν νά δώσουν γονατιστοί τόν ιερό των έφήβων όρκο.

- Οί καταισχυνώ δπλα τά ιερά ούδ’έγκαταλείψω τόν πα
ραστάτην. δτω άν στοιχήσω·.

Σωριάζονται στά γόνατα βουρκωμένα τά παιδιά καί μέ 
κλάματα όρκίζονται νά τόν άκολουθήσουν έκεΐ, ποΰ τό Κα
θήκον καί ή Τιμή τούς έκαλοΰσαν.

’Από έκεϊνο έκεΐ τό σχολείο τοΰ Βουκουρεστίου έχήμηξε 
σάν άτι ό Ιερός Λόχος τοΰ Δραγατσανίου μέ τόν Λασσάνη, 

τόν Καντακουζηνό, τόν ’Ανδρόνικο, τόν 
Ρϊζο κλπ.

Τότε δ Ύψηλάντης τόν έστειλε στήν 
Τρανσουλβανία γιά στρατολογία, έράνους 
καί εισφορές.

Μετά τό φοβερό άτύχημα τοΰ Ύψη- 
λάντη έφυγε στήν Γερμανία νά γίνη παπάς. 
Έπήγε λοιπόν στή Λειψία κΓ έπειτα στή 
Δρέσδη γιά θεολογικά. Έκεΐ έμαθε τήν 
εισβολή τοΰ Δράμαλη στήν Πελοπόννησο.

Στή Δρέσδη έγινε δάσκαλος τών παι
διών τοΰ Πρίγκηπος Καντακουζηνοΰ καί 
έπειτα άπό ένα έτος πήγε πάλι στή Λει
ψία. Έκεΐ' έγνώρισε τόν περίφημο καθη
γητή Κρύμο. Τόν έψεξε μάλιστα γιά κά
ποια του άτολμία.

Μά καί ό σοφός τόν έψεξε, ποΰμενε 
έμακρυά στά ξένα, ένώ ή πατρίς του είχε 
έμπλακεΐ είς τόν ύπέρ τών "Ολων ’Αγώνα.

Τοΰέκόστισε ή παρατήρησις αύτή. Δια
κόπτει τής σπουδές του καί δρόμο. Γραμμή 
στό Ναύπλιο!

"Εφθασε στής 15 Αύγούστου έκεΐ. Πρώ
τη του δουλειά ήτο νά ίδρύση τό Κεντρι
κόν Σχολεΐον τοΰ "Αργους.

Ενσκήπτει τότε Πανοΰκλα, προσβάλ
λεται, περνάει-δπως λέμε - τοΰ λιναριοΰ 
τά βάσανα, σώζεται δμως.

’Αμέσως τρέχει στήν Αθήνα ν’άνοίξη 
σχολείο. Μά εισβάλλουν στήν ’Αττικήν άπδ 
τήν Εύβοια Τοΰρκοι καί τό σχολείο του 
διαλύεται.

Μαζή μέ άλλους ’Αθηναίους κατά τά μέσα Μαΐου κατα
φεύγει στήν Τήνο, γιά σχολείο πάλι.'Αρπάζει άπό κεϊ ένα του
φέκι καί άκολουθεΐ τόν στρατηγό Φαβιέ στήν Κάρυστο.

Άπό κεϊ γυρίζει μέ κάποιο Ψαριανό καράβι στή Σύρα 
κουρελής, ξυπόλυτος, ψειριασμένος καί τόν Απρίλη τοΰ 1826 
βρίσκεται πάλι, στό Ναύπλιο.

Έκεΐ λειτουργεί ή Φιλανθρωπική Εταιρία. Ό Γεννάδιος 
γίνεται τό δεξί της χέρι. Άλλά μέσα στούς ένθουσιασμούς 
πέφτει τό Μεσολόγγι.

"Ολοι μαραίνονται. Χρήματα δέν ύπάρχουν γιά νάντιμε- 
τωπίσουν τήν κατάστασι! Γενικό πένθος άπλώνεται καί λιπο
ψυχούν δλοι γιά μιά στιγμή. "Ολα ένεκρώθηκαν! Καί ή κυ- 
βέρνησις έκρύφθηκε. διά λόγους άσφαλείας, στό ΜποΟρτζι, ποΰ 
ήτον άπομονωμένο μεσ’ στή μέση τοΰ λιμένος τοΰ Ναυπλίου.

Τότε νάσου δ Γεννάδιος, πηδά στή μέση σάν-άπό μηχα
νής θεός». 8 ’Ιουνίου. Τρέχει στήν πλατεία τοΰ αιωνόβιου 
πλατάνου, μαζεύει γύρω του δλους, καπετανέους, παλληκά- 
ρια, γυναίκες καί άρχίζει μιά έμπνευσμένη έκκλησι :

— Ή Πατρίς. λέει, καταστρέφεται! "Ας δώση έκαστος, 
δ,τι έχει καί δύναται. Ιδού ή πενιχρά εισφορά μου. "Ας μέ 
μιμηθή, δστις θέλει. Αδειάζει ταυτοχρόνως τό βαλάντιο του 
κατα γής. Άλλά δέν τό νομίζει αύτό άρκετό.

— Είμαι δμως, συνεχίζει, πρόθυμος είς οίανδήποτε ύπη- 
ρεσίαν νά έργασθώ έπί έν έτος ύπέρ τοΰ δημοσίου ταμείου. 
Άλλ’δχι! Ή συνεισφορά αΰτη είναι ούτιδανή.'Οβολόν άλλον 
δέν έχω νά δώσω, άλλ’έχω έμαυτόν καί ιδού τόν πωλώ! Τις 
θέλει διδάσκαλον έπί τέσσαρα έτη διά τά παιδιά του; "Ας 
καταβάλη ένταΰθα τό τίμημα.

Φρενοκομείο! Τόν έσήκωσαν στά χέρια καί τόν φιλοΰ- 
σαν. Πεντακόσιες χιλιάδες έπεσαν έκείνη τή στιγμή μπρός 
στά πόδια του! ΚΓ δ πειό φτωχός έδωσε δ,τι μποροΰσε.

Μέ αύτές τής πεντακόσιες χιλιάδες έσύστησε σέ λίγες 
μέρες τάγματα πεζικοΰ άπό θεσσαλούς, Μακεδονας, Ίονίους 
καί Ήπειρώτες. Πολλοί μάλιστα μέσα στό ζωηρό ένθουσια- 
σμό είσέφεραν καί άλογα.
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Κατήρτισε τμήμα Ιππικού καί άνέθεσε τήν άρχηγία στόν 
Χατζή Μηχάλη Ταλιανό, πού τόν έκρεούργησαν οί Τούρκοι 
ατό Φραγκοκαστέλλο τής Κρήτης-17 Μαΐου 1828-έπί κεφαλής 
τού σώματοσ του άπό τριακόσιους ιππείς.

Αύτός ό άνθρωπος, πού μέ τήν αύταπάρνησί του καί τής 
έθελοθυσίες του άσκοΰσε τέτοια έπιβολή, δέν έδέχθηκε κα
νένα δημόσιο ύπούργημα. Καμμιά θέσι.

— Έγενήθην δούλος τής Πατρίδος, έλεγε, καί τοιούτος 
θά- μείνω.

Οί Ήπειρώτες δμως πατριώτες του τόν έξέλεξαν πληρει 
ξούσιό τους στήν πρώτη ’Εθνική τών 'Ελλήνων Συνέλευσ- 
τής Τροιζήνος. Τού Πόρου δηλαδή.

Έκεΐ σέ μιά συνεδρίασι τής Έθνοσυνελεύσεως, είπε τά 
χαριτωμένα έκείνα λόγια του γιά τούς-έκλαμπροτάτους·. Τού- 
δινε στά νεύρα ό τίτλος αύτός. πού έδιναν σέ μερικούς κο
ρυφαίους τήν εποχή έκείνη.

— Ούτε ό Μαυροκορδατος, οΰτε δ Κωλέτης, ούτε ό Κουν- 
τουριώτης, είπε μιά μέρα, πού δέν μπόρεσε νά κρατηθή, είναι 
πυγολαμπίδες, ώστε νά λάμπουν καί νά δικαιολογούν τοιοΰ- 
τον τίτλον.

Σ’έκείνη τήν Έθνοσυνέλευσι τής φαγωμάρας μεταξύ τών 
κομμάτων έπρόσφερε μιά πολύ μεγάλη έκδούλευσι είς τά Κοι
νά. Κατόρθωσε νά συμφιλίωση πρός καιρόν τά άλληλοτρω- 
γόμενα κόμματα, γιά νά συμφωνήσουν καί νά έκλέξουν έπί 
τέλους Κυβερνήτη τής Ελλάδος τόν I. Καποδίστρια.

Ό Κυβερνήτης, φθάνοντας στήν Αίγινα, τόν εύρήκε τό 
Γεννάδιο έκεΐ. Τού άνέθεσε τότε νά κάνη τόν όργανισμό τού 
’Ορφανοτροφείου καί τού Κεντρικού Σχολείου, πού ήτον, νά 
πούμε, τό πρώτο Πανεπιστήμιο. ’Αλλά καί γιά τό Εθνικό 
Τυπογραφείο είργάσθη μέ τόν Ρίζο καί τόν Κοντόσταυλο, 
έθεσε δέ τής βάσεις άργότερα, τό 1832. τής Δημοσίας Βιβλιο
θήκης, διασώσας καί τή Νομισματική Συλλογή μέ τά περί
φημα κειμήλια τών Ζωσιμαδών. Τά πήρε δλα σπίτι του, τά 
έφύλαγε καί τό 1842 τά παρέδωκε στόν Γ. Κοζάκη Τυπάλδο. 
τόν πρώτο Διευθυντή τής Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Διηύθυνε κατόπιν καί τήν ’Αρχαιολογική Συλλογή, τό 
«Μουσεϊον», δπως τήν ώνόμασε, ύπήρξε δέ και έκ τών πρώ
των ιδρυτών καί πρώτος Αντιπρόεδρος τής ’Αρχαιολογικής 
'Εταιρίας.

"Οταν έγκατεστάθη ό "Οθων στό Ναύπλιο, τό Κεντρικό 
Σχολείο τής Αίγίνης μετετέθη τήν 10 ’Απριλίου 1835 στήν 
’Αθήνα, έκει είς τήν οίκίαν Κλεάνθη, κάτω άπό τήν ’Ακρόπολι, 
πού, έχρησίμευσε κατόπιν ώς Πανεπιστήμιο, ϋπό τό δνομα. 
«Γυμνάσιο τού Γενναδίου».

Έγινε τότε σκέψις καί περί Πανεπιστημίου. Ό Γεννά
διος δμως άντετάχθη καί μέ δυσκολία έπί τέλους έλαβε μέ
ρος στήν ίδρυσί του. Ένοοΰσε πρώτα Κατωτάτη καί Μέση 
έκπαίδευσι καί κατόπιν Άνωτάτη.

_ — Ούαί τη οικοδομή, έλεγε, ήτις στερεώς στεγάζεται, σα- 
θρώς δέ θεμελιούται. Καί έφ’δσον δέν μορφώνομεν καλούς 
ιερείς καί. καλούς διδασκάλους, άδύνατον νά μορφώσωμεν κα
λούς πολίτας.

Μέ δυσκολία στό τέλος έδέχθη στό Πανεπιστήμιο τήν έδρα 
τής Ιστορίας τής Φιλολογίας, δέν έδίδαξε δμως. Τό Γυμνά
σιο ήτον ή δυναμία του.

Έκ παραλλήλου έπεισε τούς Ριζάρηδες νά ιδρύσουν τήν 
'Ιερατική Σχολή Αθηνών στής 15 Μαΐου 1844. Τήν ώργάνωσε 
αύτός, άνέλαβε τή διεύθυνσί της καί έδίδαξε μαζή μέ τόν 
X. Κλωνάρη, Γ. Σπανιολάκη, Βέλλιο, Φιλ. Ίωάννου καί Ν’ 
Ίωαννίδη.

Έλαβε ^ιέρος καί στήν ΐδρυσι τής Φιλεκπαιδευτικής 
'Εταιρίας και ώς άντιπρόεδρός της τήν διηύθυνεν άρκετόν 
καιρό καί τής Φυσιολογικής 'Εταιρίας καί τών ’Ορφανοτρο
φείων καί άλλων ευαγών ιδρυμάτων.

'Υπολογίζουν, δτι διά τών ένεργειών του δέκα έκατομ- 
μύρια δραχμές είσέρρευσαν στήν 'Ελλάδα γιά σκοπούς κοι
νωφελείς.

Ή Βασίλισσα ’Αμαλία έπροσπάθησε νά τόν πείση πολ
λές φορές νά άναλάβη τό Ύπουργεΐον Παιδείας, άλλά μέ κα- 
νέναν τρόπο δέν έδέχθη.

Μέ αύτήν τήν άνιδιοτέλειά του άσκοΰσε μεγάλη έπιρροή 
σ’_δλους. Στόν έορτασμό τής 25 Μαρτίου γύρω άπό τόν τάφο 
τού Καραϊσκάκη τό 1847 κάτω κεί στό Φάληρο, πού ήταν ό 
Γκριζώτης, οί Τζαβελαίοι, άλλοι καπετανέοι τής Ρούμελης 
καί τού Σουλίου καί οί άλληλοτρωγόμενοι πολιτικοί άρχη- 
γοί Κωλέττης, πρωθυπουργός τότε, Μαυροκορδατος, άφου ό 
άρχιεπίσκοπος ’Αθηνών, πρώην Ταλαντίου ή 'Αταλάντης Νεό
φυτος, απήγγειλε μιά συγκινητική εύχή, στήν ψυχολογική έκείνη 
στιγμή τής συγκινήσεως και τού ένθουσιασμοΰ, βγαίνει στή 
μέση, αρπάζει άπό τό χέρι τόν Κωλέττη καί σάν παιδάκι τόν 
πλησιάζει στόν Μαυροκορδάτο:

— Έναγκαλισθητε! τούς διατάσσει. ΔΓ δλου τού χρόνου 
κατατρώγεσθε καήσπαράττεσθε. Σήμερον πρέπει νά συμφιλιω- 
Θήτε έπ’αύτοΰ τού ιερού τόπου.

Καί τούς έκατάφερε νά συμφιλιωθούν.
Αύτός έπρωτοστάτησε στήν άνίδρυσι τής σημερινής Μη- 

τροπόλεως, καθώς καί τής Ζωοδόχου Πηγής. Έκεΐ στήν όδόν 
Φειδίου, ’Ακαδημίας καί Μαυροκορδάτου είχε κάτι οίκόπεδα. 
Είσέφερε ένα κομμάτι, γιά νά κτισθή ό ναός τής Ζωοδόχου 
Πηγής- ΓΓαΰτό ώνόμασαν τόν πίσω’άπό τήν έκκλησία δρόμο 
«'Οδόν Γεωργίου Γενναδίου».

Έχρημάτισε καί Πρόεδρος τών Επιτρόπων. Έκεΐ νά βλέ
πατε τάξι! Δέν έπέτρεπε κατά τή διάρκεια τής λειτουρ
γίας, ούτε θόρυβο μέ τούς δίσκους, ούτε μέ τής «Ποντικοου- 
ρές *.  Έτσι έλεγε τά κεράκια, πού κολλούσαν στά είκονίσματα-

Έδιάβαζε μόνος του τούς ψαλμούς κΓ έλεγε τόν «’Από. 
στολο», τό «Πιστεύω» μέ ζωηρό τόνο καί τό «Πάτερ ήμών» 
μέ ύφος παρακλητικό. Τή Μεγάλη Βδομάδα έπιστατοϋσε αυ

τοπροσώπως είς δλα. Στή δεύτερη Άνάστασι έβγαινε στήν 
πόρτα καί φιλώντας δλους, τούς ύπεχρέωνε ν’άλληλοασπά- 
ζωνται. "Αμ κάθε Κυριακή; Έμοίραζε στίτι του σέ όρφανά 
καί χήρες βοηθήματα, πού τού έστελναν καί άπό δικά του.

Στήν Αίγινα, δταν ήτον, έσχετίσθηκε μέ τήν ’Αθηναϊκή 
οικογένεια τών Μπενιζέλων. Τότε «έτσιμπήθηκε·. δπως λέμε, 
άπό τά χαρίσματα τής Άρτέμιδος, τής ώραίας καί σεμνής 
άρχοντοπούλας;

— Ούτε νέος είμαι, τής λέει μιά μέρα, ούτε εύμορφος, 
οΰτε πλούσιος. Άλλ’έχω άπόφασιν νά μείνω πιστός είς σέ 
καί φιλόστοργος πατήρ τέκνων χρησίμων τή Πατρίδι. Μέ θέ
λεις ώς σύντροφον τού βίου;

Τόν ήθελε καί πανδρεύθηκαν. Τέσσερα κορίτσια καί τέσ- 
σερ’ αγόρια. Ό δεύτερος γυος του ήτον ό Γιάννης, ό μέχρι 
πρό όλίγων έτών Πρέσβυς τής Ελλάδος στή Λόντρα.πού στής 
τελετές έφοροΰσε χρυσοκέντητη φουστανέλλα.

"Οταν έγεννήθηκε δ πρώτος γυός του, ό ’Αναστάσιος, τού 
έστειλε ό Ήγεμών τής Βλαχίας ’Αλέξανδρος Στούρζας δώρα 
πραγματικώς ήγεμονικά. ΚΓ έκείνος τά μοίρασε δλα σέ φτωχά 
παιδιά - μαθητας. Επειδή δέ τού γρίνιαζε κάπως ή γυναίκα του: 

Τά παιδιά μας, της λέει, έχουν γονείς. Ανάγκη έχουν 
αύτά τά καψόπαιδα, αυτά τά χαντακωμένα, τά έρημα καί 
μαύρα!

θηρίο άνήμερο γινόταν, σάν άκουε βαρβαρόφωνα έπώνυμα 
Καραορμάνης, Κιοκπακτσόγλου. Δυό μαθητάς του μέ τέτοια 
έπώνυμα τούς μετεβάπτισε εις Τισαμενό καί Βενθύλο.

_ Καί τί δέν έγραψε !'Ελληνικά, Γραμματική, «Μενέξενο 
τού Πλάτωνος. Μαθήματα Χριστιανικής Διδασκαλίας, Κατή- 
χησι, Ιερά 'Ιστορία, τόν -Τόξαρι- τού Λουκιανού, Γενική 'Ιστο
ρία. 'Ελληνική Γραμματολογία. Στοιχειώδη Εγκυκλοπαίδεια. 
'Ιερά Μαθήματα, Στοιχειώδη πραγματεία περί χρεών τού άν- 
θρώπου. καί άλλα. Λίγα δμως έδημοσίευσε, άπό μετριοφρο
σύνη. Πρότυπα δέ δλα ειλικρινούς έργασίας.

Τό Πανεπιστήμιο τής Λειψίας, πού έσπούδασε, τού άπέ- 
νειμε, κατά πρότασιν τών Βέμπερ, Βέστερμαν Βαίσμουθ, τι
μητικό δίπλωμα, οί δέ θείρσιος, Ρός, Κρύγερ, Έρμαν, Ρεϊσκ 
καί πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι σοφοί τόν έτιμούσαν Ιδιαιτέρως 
γιά τήν ειδικότητα του στ’ ’Αρχαιολογικά.

Τό τελευταίο του άνέκδοτο είναι ό τραγικός θάνατός του : 
Είχε άδυναμία μέ τή Ριζάρειο Σχολή, πού διηύθυνε. Δη

μιούργημά του, βλέπετε. Πρωί-πρωί μέ τής χειμωνιάτικες 
παγωνιές, τά ξεροβόρια, τής ύγραοίες, έτρεχε, μδλο πού κού- 
τσαινε λιγάκι άπό ρευματισμούς, μεγαλοπρεπής, άλλά καί λι
τός καί άνεπιτήδευτος, νά διδάξη.

Κατά τό 1854 δμως έξερράγη στήν Ήπειρο ένα έπανα- 
στατικό κίνημα καί οί Ήπειρώτες τόν έξέλεξαν Πρόεδρο τής 
Επαναστατικής Επιτροπής. Μολονότι πειά είχε γεράσει, 68 
έτών. έσκίρτησε ή «περδικούλα· του. Έδέχθηκε τήν άρχηγία.

Άλλά τό κίνημα έκεϊνο άπέτυχε. θερμός, όρμητικός, εύέ- 
ξαπτος, άλλά καί εύαίσθητος. τό πήρε κατάκαρδα. Έπικρά- 
θηκε πολύ άπό τήν άποτυχία έκείνη καί αύτό έπέδρασε στόν 
όργανισμό του.

Είς έπίμετρον ένέσκηψε καί ή Χολέρα τότε. Μας τήν κου
βάλησαν άπό τήν Κριμαία οί ξένοι στόλοι τής Κατοχής τού 
Πειραιώς, θανατικό μιά φορά! 'Εβδομήντα, όγδόντα θάνατοι 
μεσ’στήν Αθήνα τήν ήμέρα! Μέσ’στή μέση τού δρόμου έπε
φταν οί διαβάτες νεκροί! Ό πληθυσμός έδεκατίζετο 1 "Οπου 
φύγει-φύγει οί Αθηναίοι! "Ολα τά σχολεία διελύθησαν. "Οσοι 
δέν μπορούσαν νά φύγουν, κλείσθηκαν στά σπίτια τους. ΟΙ 
δρόμοι έρημώθηκαν καί δέν άκουε κανείς παρά θρήνους καί 
όδυρμούς άπό τά σπίτια καί τόν κρότο τών κάρρων, πού 
πήγαιναν οί μόρτηδες - ειδική κατηγορία νεκροθαπτών, πού 
έθεωρούντο άπρόσβλητοι καί άνοσοι-στό νεκροταφείο στιβαγ- 
μένους τούς νεκρούς, νά τούς πετάξουν σέ λάκκους μέ άσβέ- 
στη «χωρίς παπά καί ψάλτη». Πολλούς λέει τότε ή παράδοσις, 
έθαψαν ζωντανούς.

Μέσα σ’έκείνη τήν κοσμοχαλασιά μονάχα δ Γεννάδιος 
ένεφανίζετο στό δρόμο, τρέχοντας στή Ριζάρειό του. Κανέ
νας άλλος καθηγητής δέν πατούσε κι’έκινδύνευε νά διαλυθή. 
Οί μαθηταί πανικόβλητοι είχαν σηκώσει έπανάστασι. "Ηθε
λαν σώνει καί καλά νά κλείση ή σχολή.

Στά γόνατα ή γυναίκα του καί ή κόρες του, κλαίοντας, 
τόν παρακαλοΰσαν νά τής λυπηθή, έκείνες τούλάχιστον.

— Αφήστε με νά κάνω τό καθήκον μου! τούς έλεγε. Ή 
συντήρησις τής σχολής έξαρτάται άπό μένα καί δέν θέλω νά 
βαρύνη τή συνείδησί μου ή διάλυσίς της.Ό θεός βοηθός!

"Ήτον ένα παγερό ποωΐ. Νοέμβριος. Ανέβηκε στήν έδρα 
του νά διδάξη καί ξαφνικά νοιώθει τά πρώτα συμπτώματα. Απο
χαιρετά τούς μαθητάς του, πού κλαΐγαν άπαρηγόρητα, τρέ
χει σπίτι του, πέφτει στό κρεββάτι καί στής 12 Νοεμβρίου τού 
1854, κρατώντας κάποιο φιλοσοφικό βιβλίο, πεθαίνει.

Χωρίς καμμιά έκκλησιαστική εύχή, χωρίς πομπή, χωρίς 
συνοδία καί τιμ/j, τόν πήγαν, δπως δλους τούς άλλους στό 
κάτω νεκροταφείο καί τόν έχωσαν ξεχωριστά σέ μιά γωνιά. 
Τέσσερεις μονάχα μαθηταί του, δ Παπασλιώτης, ό Λύτρας, 
ό Βασιλειάδης καί Γ. Εύαγγελίδης, τόν έξέβγαλαν ίσα με τόν 
τάφο του τόν Μεγάλο Διδάσκαλο τού Γένους. ΚΓ έπειτα τοϋ- 
βαλαν μιά πλάκα μαρμαρένια μ’έναν έπιτύμβιο τού καθηγη- 
τοϋ Φ. Ίωάννου.

Δέν βρέθηκ’ ένα κομμάτι μάρμαρο, γιά νά τού κάνωμ' 
έναν άνδριάντα. Μονάχα δ Ιάκωβος Δραγάτσης, δ Μέγας Δι
δάσκαλος τών Ελληνικών Γενεών-θεός σχωρέσ’τον - δ σο
φός γυμνασιάρχης, δ πολύγραφος λυκειάρχης, ό πολύκλαυ- 
στος φίλος καί συνεργάτης τής «Εικονογραφημένης», τού έκανε 
σάν μνημόσυνο εύλαβικό πρό έξ έτών στόν «Παρνασσό» καί 
στή Ριζάρειο Σ^ολή «του» μιά σπουδαία διάλεξι, καί άπό 
αύτήν, δσα θυμούμαι, έγραψα έδώ.

!Δ.

ΛΙΓΑ μέτρα ακόμη καί τό τραίνο τού "Αργού; σταμάτησε κάτω άπό τό 
Παλαμήδι.

Μέ τήν αγωνία διάχυτη ό Ε-.σαγγελεύ; στό πρόσωπο το περιμενε ώρες. 
Καύμένε πατέρα! Τώχε άναστήσει τό μοναχοπαίοι του. τό μόρφωσε και 
τώρα κοτζάμ παλληκάοι εκεί..,.!

"Ααα νά το ! Έλα πειά εύλογημίνο.....σταμάτα ! Δέ συλλογιέσαι την
αγωνία τού πατέρα :

’<) μηχανικό; φρενάρησε καί τό τραίνο σταμάτησε. Αλαφιασμένο; σκαρ
φάλωσε ό Είσαγγελεΰ; στο μαρ;-πιέ καί χώθ-ςκε στήν πρώτη θέσι.

Λιγοστοί ϊπιβάτε;. Ενα; στρατιωτικό; ντόπιος, μιά κυρία Αναπ/.ιω- 
τισσα κι' ένα; ξένο: μέ βαλίζα. σοβαρό;.

"Αστραψαν άπό χαρά γιά μιά στιγμή τά μάιια τού Είσαγγελέω;. Λυ
τό; είναι! Δόξα νά-χη ό θεό; '.

Χήμηξ' άπάνω του μέ ανοικτά τά μπράτσα διάπλατα καί τόν αγκάλιασε. 
Μ ά τόν πήρ’ ένα κλάμα, σάν μωρό παιδί:

'Ελάτε... κύριε... καθηγητά! Τού είπε. Είμαι δυστυχισμένο;... πατ... 
Τ άναφυ/.λητάτούπνιξαν τήφωνή.Όκαθηγητή;τόν έσφιξε στήναγκα/.ιάτου. 
— Σύχασε.... Μήν κάνη; έτσι... Δέν

φαίνεται σπουδαίο πράγ; 
σχύση, ελπίζω, ή ’Επισ

ΙΙαλήοί φί 
Είσαγγελευ: άι

φαίνεται σπουδαίο πράγμα.... θά κατι- 
σχύση, ελπίζω, ή ’Επιστήμη.

ϊίαληοί φίλοι 6 καθηγητή; και ό 
Είσαγγελευ; άπό τά θρανία τού σχο
λείου. Καί στο Πανεπιστήμιο αχώριστοι. 
Μόνο ή καρτέρα τού; χώρισε.

Μιλιά στο δρόμο. '0 πατέρα; μέ 
χαμηλωμένο τό κεφάλι προσπαθούσε νά 
πνίξγ) τόν πόνο του.

—-"Ελα κάνε κουράγιο τώρα, τουπέ 
ό καθηγητή;. σάν βρέθηκαν μόνοι στό 
γραφείο, γιά νά μού πή; όλε; τή; λε
πτομέρειες. Άπό τά γράμματά σου δέν 
κατάλαβα και πολλά πράγματα.

Σάν μεθυσμένο; ό πατέρα; πήγε 
άπ' τή μιά πόρτα στήν άλλη κ·.’ έεό- 
όαιώθήκε. ότι ήταν καλά κλεισμένες. 
"Επειτα τέντωσε τ’ αυτιά του γιά ν’ ά- 
φουγκρασθή ολόγυρα.

Βουβαμάρα τάφου μέσ’ στό σπίτι. 
Ό πατέρα; έκανε ν' άρχίση, μά ό κα
θηγητή; τόν έκοψε :

— Στάσου......θά σ’ ερωτώ έγώ....
Θέλω πρώτα-πρώτα ν’ ακούσω τά συμ
πτώματα κι' έπειτα τό αναμνηστικόν. 
Τί άκριβώ; παρουσιάζει:..... Τί κάνει:

— Τώξερε; τό παιδί αύτό γιατρέ... 
θυμάσαι., τότε, πουχαμ’ έλθει στήν 'Α
θήνα γιά τή; διπλωματικέ; του καί μά; 
έκανε; τό τραπέζι στήν Κηφισσια...- 
"Αριστα είχε πάρει τότε ό καϋμενού- 
λη; κι’ έβλεπα σ’αυτόν τόν έαυτό μου...

Κόπηκε μιά στιγμή κι’ (σκούπισε 
τά μάτια του. Ό καθηγητή; κουνούσε 
τό κεφάλι του σάν νάλεγε :

— Σπάνιο παιδί! Χαριτωμένο! Ευ
φυέστατο !... Εύγενικό !

— "Ααα ! ό πατέρα;. Ί'υχή αγγέ
λου !... At... δέν είναι πειά κείνο τό 
παιδί, πούχε; γνωρίσει. Δέν είναι τό 
παιδί, πουκρυβε άπ’ τό τραπέζι τό γλύκισμά του. γιά νά τό δώση σέ κα
νένα φτωχόπαιδο... Δέν είναι τό παιδί μου γιατρέ !... Δέν αναγνωρίζω τήν 
αγγελική ψυχή του.... 'Εκδηλώνει μιά.... πώ; νά τό πώ ;... μιά κακουργία....

— Κακουργία! ό γιατρό:.
Ξαφνικάαα...! Νιάαρ ! Μέσ’στή σιγαλιά έκείνη άντιλάλησε άπό τό βάθος 

τού διαδρόμου ένα σπαρακτικό οδρλιασμα γάτα; γεμάτο πόνο.
Ό καθηγητή; Ανατρίχιασε κΓ ό πατέρα; αλαφιασμένος χύθηκε πρό; 

τό διάδρομο.
"Ετρεξε κι’ό καθηγητή; ξοπίσω του. Στήν κουζίνα ό Πέτρο; - ό γυ·.ό; 

τού Εισαγγελέα·; - βαστώντας σφιχτά στή μασχάλη του άπό κάτω μιά γάτα 

δεμένη χειροπόδαρα, προσπαθούσε μ' έναν μπα/.τά τού κρέατος, νά τή; κόψη 
τήν ουρά πάνω στό μάρμαρο τού νεροχύτη.

Ή γάτα είχε ξεματιάσει καί ούρλιαζε σπαρακτικά.
— Πέτρο, παιδί μου ! έκανε μέ τρεμουλιαστή φωνή ό δυστυχισμένο; ό 

πατέρα;. Τί σουφταιξε τό κακόμοιρο τό ζώο :
— Έπερπατούσε. άπήντησε μέ κυνισμό, μέ τήν ούρά όρθια κι' αύτό μέ 

πειράζει!
— Μά καλά εσύ τόν αγαπούσε; τόν Μπίλλυ σου... Ήτον δικό; σου.
— Ναι, άλλά νά μή σηκώνη τήν ούρά του! Αύτό μού κάνει κακό!
— Γιατί σού κάνει κακό ; ρώτησε ό καθηγητή;. Δέν τόν αγαπάς πειά :
— Ποτέ δέν τόν είχα άγαπήσει 1 β
Ό πατέρα; τού πήρε μέ τρόπο άπό τό χέρι τή γάτα καί πιάνοντά; 

τον άπό τό μπράτσο τόν πήγαν στήν κάμαρά του.
— Διάβασε κάτι νά περάσ' ή ωρα σου’ έκανε ό πατέρα; του.
’Εκάθισε στήν καρέκλα τού γραφείου του ψύχραιμο; κι’ απλώνοντας τό 

χέρι του στή βιβλιοθήκη πήρε κάτι φυλλάδια. 0 πατέρα; βγήκε γιά νά

— Νοιώθω μέσα μου ξένη ψυχή !

—ΝΟΙΩΘΩ ΜΕΣΑ MOTU ΞΕΝΗ ΨΓΧΗ!

1 _·■ .·I πουργειο ενα εμπισ 
τελεσθή ένα; φοέερόι 
άνέβηκα... 
'/νηαζ νά

πάγ, νά βγάλη στήν αυλή τό γάτο, μά ό γιατρό; πρόφθασε νά διαδάση τόν 
τίτλο τών φυλλαδίων, πού είχε τραβήξει ό ΙΙέτρο; άπό τή βιβλιοθήκη του : 
Ό βίο; και τά κατορθώματα τού ληστάρχου Γιαγκούλα.

'(> καθηγητή; πήγε στό γραφείο, δαγκώνοντας τό /·ϊλ·. του. Σέ λίγο 
εκθασε και ό πατέρα; κι' άφησε νά ξεσπάσγ, ό πόνο; του. πού μπροστά στό 
γυιό του τόν ε'πνιγε τόση κ>ρα.

Κατακίτρινο; έτρεμε καί τά γόνατά του λύγιζαν. \·.γο ακόμη καί σω
ριαζόταν κατάχαμα. ’() γιατρό; είχε κατσουφιάσει. Εκείνο τό ληστρικό ανά
γνωσμα τόν είχε θορυβήσει.

— Γιά πέ; μου τώρα, έκανε μέ κάποιο χαϊδευτικό τόνο, άπό πότε πα
ρουσιάστηκε αύτή ή μεταβολή -.

— Μά θάναι τώρα χρόνο; περίπου. Έκανε τή θητεία του... Ήτον. θυ
μούμαι. φρουρά πάνω στό Παλαμήδι... Ένα βράδυ λοιπόν μού έρχεται άπό τό 
"’ ' -' '' : ,στευτικό τηλεγράφημα... "Επρεπε τήν άλλη μέρα νά έκ-

>; καί τρομερό; κακούργο;.... ό Χατζάρα;. Ιίρωί-πρωί 
Ηλθε καί μέ φίλησε τρυφερώτατα... Μά καθώ; πήγε ύστερα, τρέ- 
πάρη τόν οπλισμό του. γιά νά παραταχθή μέ τή φρουρά... πέφτει 

τό ευλογημένο, κτυπάει στό κεφάλι και 
μένει αναίσθητο. Τον βάλαμε στό γρα
φείο τού φρουράρχου μέσα... έστειλα 
γιά γιατρού; κάτω κΓ οσο πού ναρθουν 
εκείνοι, έκανα ίγ<5> τό καθήκον μου. 
Εκείνο... εκείνο γιατρέ.... τό πέσιμο εί
ναι ή αιτία...! Καμμιά διάσεισι; τού 
εγκεφάλου, φαίνεται... ξέρω γο> :

— Πώ; τό συμπεραίνει; αύτό ; ό 
γιατρό;.

— Μόλι; συνήλθε... σέ καμμιά δυό 
ώρε;... ήτον άλλο; άνθρωπο;. ' Εκείνο 
τό γεμάτο γλύκα καί αγαθότητα βλέμ
μα του ήτον βλοσυρό... Έδερνε τά μι
κρά παιδιά στό δρόμο, εβασάνιζε ζώα...

— Φθάνει' ό γιατρό;. Τώρα έχω 
άντιληφ&ή τί έγινε. Έχομε τή σπάνιά 
πϊρίπτωσι τή; μεταγγιστώ;. Είναι κλασ
σική ή μορφή. Κατά τή διάρκεια τή; 
αναισθησία; του έχαλαροιΟηκαν οί δε
σμοί τή; ψυχή; του μέ τό υλικόν σώμα 
καί ένεσαρκώθη σ' αύτό ή ψυχή τού κα
κούργου, πού έξετελέσατε τήν ίδια ώρα.

Τινάχτηκε σύγκορμο; ό δυστυχι
σμένο; δ πατέρα; άπό μιά ανατριχίλα. 

Μήν θορυβηθή;· ό γιατρό;. Ξέ
ρω τί πρέπει νά κάνω κΓ έλπ ίζω.... ή 
μάλλον είμαι βέβαιο;, δτι γρήγορα... τό 
βράδυ... θά ξαναύρη; τό παιδί σου μέ 
τήν αγγελική του ψυχή.

Ό πατέρα; σωριάσθηκε σ'ένα φω- 
τέϊγ. Δέν βαστοϋσε πειά.

Τό ίδιο έκεϊνο βράδυ μεσ' στό σα
λόνι ό καθηγητή; κατώρθωσε μέ δυσκο
λία εννοείται, νά υπνώτιση τον Πέτρο.

— Κοιμήσου βαθειά! τόν διέταξε, 
μόλι; έβεβαιώθηκε άπό τά πρό; τά ε
πάνω γυρισμένα ασπράδια τών ματιών 
του, δτι είχε περιπέσει σέ ληύαργική κα
τάστασή Κοιμήσου βαθειά! Δέν άκού; 
τίποτα άλλο παρά τή φωνή μου! Άκού;;

— Νοιώθω ξένη ψυχή μέσα μου' έκανε κοιμισμένο; ό ΙΙέτρο;.
— Τί έγινε ή δική σου ψυχή ; ό γιατρό;.
— Φτερουγάει γύρω μου πάντα.
Είσέπνευσε βαθειά ό καθηγητή;, σάν νάθελε νά πάρη δύναμι κΓ έσκυψε 

άπό πάνω του.
— 'Αναθεματισμένη ψυχή I -1 διατάσσω νά βγή; άπό τό άθώο κορμί, 

πού φώληασε; !
Κράακ. κρούουκ ! Έτριξαν όλα τά έπιπλα μέσα στό σαλόνι! Γκράααν! 

Θρύψαλα κΓ ό μεγάλο; καθρέπτη; ! Κοσμοχαλασιά! Αληθινή κόλασι; !
Σάν φίδι κουλουριάζονταν ό Πέτρο; καί σπάραζε μουγκρίζοντα;. Κάτι 

σάν φωτεινό; καπνό; μ’ ένα πράσινο άντιφέγγισμα. πού έβγαινε άπό τό κορμί 
του. άρχισε νά λαμπυρίζη στό ήμίφω;. σάν αράχνη; νήμα, και νά χαμη- 
λώνη πρό; μιά γωνιά.

"Ολα γύρω τότε φωτίσθηκαν άπό έναν άτμό ρόζ, πού άργισε νά πυκνώνη 
σιγά - σιγά καί σάν γάζα κάθισε άπάνω του άνάλαφρα. Έπειτα λιγόστευε 
σάν νά τό άπορροφοϋσε τό κορμί του, όσο πού χάθηκε.

Τότε ό καθηγητής έσκυψε περισσότερο καί μέ τήν παλάμη άρχισε νά 
τού χαϊδεύη τά μαλλιά.

— Πετράκη" τού είπε τρυφερά. Ξύπνα Πετράκη, νά φιλήσης τόν πα- 
τέοα σου.

'Εκείνο; έβγαλε μιά βαθιά αναπνοή, άνακλαδίσθηκε, τεντώθηκε, 
τά μάτια του κΓ έψαξε ολόγυρα. Καί καθώ; ή ματιά του άντικροσε 
πατέρα του. ένα γλυκό χαμόγελο τού χάραξε τά χείληα.

— Πατερούληηη ! έκανε.
Τινάχθηκε πάνω καί ό πονεμένο; πατέρα; τόν δέχθηκε στήν 

γαλιά του. ΔΗΜΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ



Η ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Στήν πρώτη σελίδα τον άνά χείρας τεύχους δηαοσιεύομεν εικόνα 
τής Μονής τής Καισαριανής. Γραφικότατο μοναστήρι κρυμμένο σ’ένα 
κοίλωμα του 'Υμηττού, μ’ ένα θαυμάσιο νερό, πού φημίζεται από τά 
παληά χρόνια, ίίπως είναι δλο τό μοναστήρι ξακουσμένο γιά τήν 
ωμορφιά του. 

μιά έκκλησίτσα τών νεωτέρων χρόνων, των Ταξιαρχών, κάπου κεΐ δέ 
βλέπει κανείς τά ερείπια τού παλαιοτέρου ναού τού Άγιου Μάρκου, 
τών Βυζαντινών χρόνων.

Χοτίως τού μοναστηριού υπάρχει τό παρεκκλήσια τής μονής τής 
Άναλήψεως μέ άγιασμα, πού άναβλύζει άπό μιά ρωγμή βράχον.

Ή Καισαριανή, όπως φανερώνει τουλάχιστον τό όνομά της, φαί
νεται νά έκτίσθη άπό κάποιον βασιλέα τού Βυζαντίου, Καίσαρα, όπως

ΤΑΠΑΛΕΣ ΙΖΑΓΚ. — Ή περίφημος Ίαπωνέζα κρίμα.

Τό μοναστήρι αύτό έκτίσθη στή Οέσι κάποιου αρχαίου ναού. Λυτό 
άποδεικνύεται άπό αρχαία μάρμαρα μ’επιγραφή, πού είναι σκορπι
σμένα ολόγυρά του.

Τό νερό τής Καισαριανής, πού άνέβλυζε άπό δυό τρεις πηγές, 
ήτον ξακουστό καί στην αρχαιότητα. Τό αναφέρουν καί άρχαϊοι συγ
γραφείς, καί ιδία ό 'Οβίδιος, ό όποιος περιγράφει τή βλάστησι καί 
τήν ωμορφιά τού τοπίου.

Ή θέσις αυτή διεφημίσθη άπό τό νερό κυρίως τής πηγής «Κυλ- 
λού πήρα·, έτρεχαν νά πιουν ή στείρες, γιά νά μείνουν έγκυες. Άνέ
βλυζε άπό ρωγμές μαρμαρυγιακού σχιστόλιθου.

Εκεί λοιπόν υπήρχε καί ναός τής 
Αφροδίτης. Ή πηγή «Κυλλού πήρα» 
υπάρχει καί σήμερα μέ τής αυτές ιδιό
τητες γιά τής στείρες, γνωστή ώς Γα
λοπούλα ή Καλλοποϋλα, φαίνεται δέ 
ότι αυτό τό όνομα είναι παραφθορά 
τής άρχαίας ονομασίας της.

Μερικά χριστιανικά άνάγλυφα εν
τοιχισμένα στό μοναστήρι μαρτυρούν, 
ότι ή πρώτη έκκλησία έκτίσθη έκεί 
περί τά τέλη τού Δ' ή τής τής άρχής 
τού Ε' μετά Χριστόν αΐώνος.

’Αργότερα έκτίσθη έκεϊ ή σημερινή 
Βυζαντινή έκκλησία κατά τόν ΙΑ' αιώ
να, μέ τροϋλλον, μέ υπέροχη τοιχο
ποιία άπό πωρί μέ πλίνθους. Εις τό 
εσωτερικό της σώζονται πολλές τοιχο
γραφίες τού IT’ αΐώνος, εις τό κοίλωμα 
δέ τού τρούλλου ό Παντοκράτωρ, ή 
Θεοτόκος, ό Πρόδρομος καί άγγελοι, 
ένφ στό τύμπανό του, μεταξύ τών πα
ραθύρων, διάφοροι προφήται καί οι 
τέσσαρες εύαγγελισταί.

Κατά τόν 12 αιώνα στή δυτικΐι 
πλευρά τής εκκλησίας έκτίσθηκε νάρ- 
θηξ 1‘έ χαμηλό τρούλλο μέ τοιχογρα
φίες - τό 1682 - τού ζωγράφου Ίων. 
'Υπάτου, τού Πελοποννησίου, πού εΐ- 
κονίζουν σκηνές άπό τήν ζωή τής Πα
ναγίας καί παραβολές τού Ευαγγελίου, 
προφήτες κλ.

Βυζαντινό είναι καί ένα μικρό χτί
σμα στή νοτία πλευρά του, πού κανείς 
δέν μπόρεσε νά έξηγήση γιατί έχρησί- 
μευε. Μερικοί τό θεωρούν παρεκκλή- 
σιο καί άλλοι λουτρό.

"Εχει τό μοναστήρι κι’ άλλα δια
μερίσματα τών χρόνων τής Τουρκοκρα
τίας καί μιά κουζίνα τού 16ου-17ου 
αΐώνος.

Σ’ ενα λοφίσκο παρέχει βρίσκεται
ΕΛΕΝΑ ΣΑΝΤΟΒΑ. — Ή Ρωσσίς μέτζο-Σοπράνο τής Όπερά 

καί τού θεάτρου τού « Σκάλα».

IQAN. ΦΑΡΔΟΥΛΗΣ. — *0  περίφημος "Ελλην βαρύτονος.

τούς έλεγαν τούς μονάρχας τους οί Βυζαντινοί, ήκμασε δέ κατά τήν 
έποχή τής παντοδυναμίας τής 'Ελληνικής Αυτοκρατορίας, καθώς καί κατά 
τούς πρώτους αιώνας τής Τουρκοκρατίας.

’Αργότερα όμως οί Τούρκοι τήν άπεστέρησαν άπό τά προνόμια, 
πού τής είχαν προηγουμένως δώσει καί άρχισε σιγά-σιγά νά παρακμάζη.

Σήμερα είναι σάν εκκλησάκι ερημικό καί.... «δέν έχει ψάλτη ουδέ 
παπά» καί τό «σήμαντρό της δέ κτυπά».

ΠΑΕΙ Ο ΜΠΟΕΜ
Τήν 23 λήγοντος άπεβίωσε ό άρ· 

χαϊος συνάδελφος Μήτσος Χατζόπου- 
λος. Σαρανταπέντε ολόκληρα χρόνια 
έγραφε σ’ έφημερίδες, περιοδικά, ημε
ρολόγια, έπετηρίδες, χρονογραφήματα, 
μελέτες, περιγραφές, έντυπώσεις άπό 
περιοδίες του μέ τά ψευδώνυμα· Μποέμ», 
•'Ορειβάτης», «Πεζοπόρος», έξέδωκε 
δέ καί έπί μίαν περίοδον τό φιλολογι
κόν περιοδικόν «Διόνυσος» Ή Δημο
σιογραφία, ή Φιλολογία, τά Γράμματα 
στερούνται αληθώς έκλεκτής πέννας 
• Ή Εικονογραφημένη» συμμερίζεται 
όλοψύχως τήν οδύνη καί συντριβή τών 
θυγατέρων του.

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΑΣ

Καί άλλον συνάδελφον άφήρπασε 
ό Θάνατος. Τόν Άνδρέαν Τσαμόπου- 
λον. Είχε καί αυτός δράσιν πολυσχιδή 
νεαρώτερος. Ώς ρεπόρτερ κατ’ άρχάς 
τού «’Εμπρός», εΐσαγαγών καί τό φω- 
τορεπορτάζ, είχε προσφέρει μεγάλες 
υπηρεσίες εις τόν ’Αθηναϊκόν Τύπον. 
’Αλλά προσεβλήθη άπό φυματίωσιν έν 
τή ενασκήσει τού έπαγγέλματός του 
καί εΐσήλθε εις τό Σανατόριον τής 
Πάρνηθος, όπόθεν, ύποκύψας εις τό 
μοιραίον, έξήλθε νεκρός.

ΚΙ’ Ο ΘΑΝΑΣΗΣ Ο ΔΟΥΖΑΣ

Μάς τόν πήρε καί αύτόν, τόν σε
μνόν καί ακαταπόνητου αρχισυντάκτην 
τής «Εστίας» ό Χάρος. Τρίτον νεκρόν 
θρηνεί ή Δημοσιογραφική οικογένεια 
εκλεκτόν κι’αύτόν καί συμπαθέστατοι·, 
όχι μόνον στούς κύκλους μας, άλλά καί σ’ 
όσους είχαν περάσει άπό τό τραπέζι του.


