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| Συνέχεια άπό τό προηγοναενον τεϊ>χο;|

Καθώς δ’ άκόμη παρ’ αρχαίοι; Έλλησιν, οί τά έρετικά 
τών νηών άποτελέσοντες έναυτολογοΰντο οικειοθελώς και επί 
μίσθιο άπ<> τούς πενεστέρους τών πολιτών καί τού; δούλους, 
τά δέ δεσμά και πάσα άλλη τών πληρωμάτων έκβίασις έλιπον 
ένδον, παρόμοιόν τι και επί τοΰ Βυζαντινού Στόλου εγίγνετο. 
Τό μεν Βασιλικόν Πλόϊμον έμίσθωνεν έλευθέριι συνείδήσει 
τούς κωπηλάτας, οϊτινες εϊς έλαχίστην καί μόνον αναλογίαν 
εθελοντών άπήντων αλλόφυλοι. επί αδρότερα τών λοιπών πλη
ρωμή κατά μήνα’ τών δέ θεματικών πλόιμων οί εις υπηρεσίαν 
υποκείμενοι, άπετέλουν ιδιαιτέραν τών πολιτών τά'Ξιν, τήν τών 
πλόιμων στρατιωτών τών Θεμάτων, είς τού; οποίου; εχο- 
ρηγεΐτο δωρεάν ή νομή δημοσίων γαιών, τών τότε λεγομένων 
Στρατιωτοτοπίων, έπί τή ύποχρειόσει νιι επιβιβάζονται τών 
πλοίων δψέ ήσαν αναγκαίοι καί εκαλούντο. Εις πάντας δ" ανε
ξαιρέτως τούς έρέτας έδίδετο προ εκστρατεία; επιπρόσθετος 
άμοιβή. τό πρόχειρον, ποικίλλουσα κατά τούς καιρούς καί 
άνερχομένη ενίοτε εϊς σεβαστόν ποσόν χρυσίου. Καί, ως ση- 
μειοΐ ό υποπλοίαρχος τοΰ Βασιλικού Ναυτικού κ. Γούδας έν 
τή πρό ώσεί διετίας έκδοθείση πολύτιμα» πραγματεία αυτού 
περί Τοΰ Ναυτικού τού Βυζαντίου κατά τόν Δέκατοι· αιώνα . 
ή τοιαΰτη μέθοδος πληρώσεως τού Αύτοκρατορικοΰ ημών 
Στόλου, έκτεινομένη καί εις τήν στρατολογίαν τών έπινηΐων 
οπλιτών, δείκνυσι τήν έν εύρεΐ πνεύματι πολιτισμού ανάπτυξη· 
τοΰ 'Ελληνικού ’Έθνους, καθ’ ούς χρόνους, ά/.λιζ καί πολύ 
αργότερα, έ'τερα Κράτη τής Ευρώπης έδέσμευον τούς έρέτας 
δι’ άλύσσεων έπί τών σελμάτων, έξεβίαζον δ’ αυτούς πρός 
κωπηλασία*  δι’ άνηλεοΰς μαστιγώματος.

Έπί τώ σκοπώ, τέλος, νά έκγυμνάζωνται άπό ειρήνης εις το 
έν μάχη άνήκον έργον τά επιτελεία καί οί καθόλου έπιβάται 
ύποδεεστέρας κατηγορίας τής ήμετέρας κατά θάλασσαν παρα
σκευής κατά τόν μεσαιώνα, ό έν Κωνσταντινουπόλει μονίμως 
έδρεύων Γενικός ’Αρχηγός τοΰ Βασιλικού καί τών Θεματικών 
τής Αυτοκρατορίας Στόλων — Δρουγγάριος τών Πλόιμων 
προσονομαζόμενος — ήσκει ούχ’ ήσσονα τών λοιπών έμπεπι- 
στευμένων αύτώ φροντίδα πρός τό νά έπιμελώνται άδιαλεί- 
πτως οί διάφοροι τού Ναυτικού στρατηγοί τών ασκήσεων 
τοΰ Προσωπικού. Καί τουντεΰθεν κατέχομεν, οτι οί Πλόιμοι 
Στρατηγοί τού κυρίου σώματος και τών εφεδρειών τής παρα- 
τάξεως, έπετήρουν άπό ύψίστου πρός τήν πολιτείαν καθήκον
τος, ίνα οί τυγχάνοντες έπί κεη αλής τών έν ένεργεία Μοιρών 
— οί Κομήτες — καί οί τών άπεσπασμένων πλοίων Κένταρχοι 
κατατρίβωνται άμελητί περί τήν εκτέλεση· έν παντί καιρώ ελιγ
μών καί ετέρων πολεμικών προπονήσεων. Τό όποιον, εξεταζό
μενοι· υπό τήν έποψιν τής μορφώσεως επιτηδείων ΙΙρωτοκα- 
ράβων καί ’Ελατών, είνε τελειοποίησις καί συστηματικωτέρα 
πως τήρησις τού άπό Χρυσού Αϊώνος τών Αθηνών καθιερω- 
ιθέντος Ελληνικού θεσμού, θεωρούμενου μάλιστα οτι τά σκάφη 
κατά τήν περιγραφομένην εποχήν εΐχον αίσθητώς συμφυή 
πλέον τή κατασκευή των, τήν άπό τής ΙΧ’ης π. X. εκατονταε
τηρίδας έγκαινισθείσαν όκνότητα· οτι, άκιίμη, μολονότι άπαρχι- 
κώς διεγράφοντο οί τής γραμμής Δρόμωνες έπί ελαφρότερου 
εκτοπίσματος τών Τετρήρεων, τό περιβάλλον δμως καί ή τών 
άγώνων αυτών Τακτική εξ ίσου δέν έπέτρεπον τότε εις τούς 
Βυζαντινούς αρχιτέκτονας νιι κατέρχωνται έως τοΰ εις τό κω- 
πήρες είδος τελείου σχεδίου καί έως τών άρετών τής κλασική; 
ναυπηγίας- δτι δ’ έπί πάσιν έπεκράτησε σύν τφ χρόνιο ή 
άνάγκη πλεονασμού εις τήν χωρητικότητα, έπ’ ωφελεία τής 
συνελώσης πολιτικής καταστάσεως έν ή εύρέθη βραδύτεροι· τό 
έκτεταμένον Ελληνικόν Κράτος, γίγνονται κατάδηλοι οί σοβα
ροί και πολλαπλώς αναπότρεπτοι λόγοι, οϊτινες συνήργσυν εις 
έτι μείζονα ή τό πάλαι προσοχήν περί τήν έν γένει κυβερνίαν 
έμμάχου πλοίου καί τήν ιθυνσιν συγκεκροτημένων στόλων.

Καί εννοείται μετά τά τοιαΰτα δτι, ή άπό τάς ναΰς τής 
Έφας Ρωμαϊκής επικράτειας γέννησις τών μειζόνων καί ελασ
σονών Χρομώνων, όμαλώς καί άβιάστως έπελθοΰσα, έστηρίχθη 
έπί τής λεληθυΐας καί δεόντως υποτραη είσης συνέργειας τής 
άπό παραδόσεως καί άναλλοιιότου έθους διατηρηθείσης μορφής 

τών Ελληνικών πλοίων, κατά τήν τοΰ έρετικοΰ διάταξη· καί 
λειτουργίαν καί κατά τόν τύπον τής ίστιοηορίας. ΤΙ άνά το 
Αϊγαΐον, τό Μυρτώον καί τό Ίόνιον ναυτιλία διέγραψεν ανέ
καθεν μερικά προσιδιάζοντα αυτή άρχιτεκτονικά αξιώματα, εις 
τά όποια ούκ ήν άλλως γενέσθαι είμή ν' αηομοιωθώσι τά 
ξενότροπα έπελθόντα κατασκευάσματα. Εις τούτο δ’ ίκανώς 
συνέβαλε καί τό οτι, παρά τάς Έθνικάς τυχούσας περιπέτειας, 
αί παντοειδείς ημών όλκα'δες ήσκησαν αδιάπτωτοι· διά τών 
αιώνων διαπόντιον έμπορίαν καί, είτε εύμεγέθεις έτηρήθησαν 
κατά τό πολύ καί πολυάνθρωποι αυται, έη ’ ίίσον έδέδοτο νιί 
έξυπηρετώσι συναλλαγά; άπο τών ακτών τής Φοινίκης καί τής 
Κυρηναϊκής μέχρι τής Ίβηρίας καί πέραν τήςΤυριρηνικής θαλάσ
σης πρό; Σκίρωνα, είτε διά τά κλειστά πέλαγη ήρμόζοντο άπό 
κατασκευής, ήσαν δέ πάσαι έμμάχως αρματωμένα, χάριν τής 
ιδία; άσηαλείας, κατά τούς εις άξένους τόπους πλόας, είχοντο 
αγνού παντός δ,τι τ<> πρόσφοροι· είχεν άλλοτε φιλοτεχνήση ή 
τής Χερσονήσου καί τής 'Ιωνίας γηγενής οικοδομική, καί προσέ- 
διδεν υπεροχήν έν τυχαινούση πάλη καί ήν, προσέτι, οικείοι· 
ταΐς έξεσι τών έκ τών παραλίων οικισμών καί τών νήσων τού 
'Αρχιπελάγους όρμωμένων.

’Από τής διά τοΰ πνεύματος ταιν ανέμων μάλιστα συστημα- 
τωθείσης κινήσει»; τών σκαη ών, μετά τήν διαγραφήν τής δια- 
φερούσης τή κατασκευή τής τών Τριήρεων ναυπηγίας Τετρή- 
ρου;, τά καράβια τής Ελληνικής Αυτοκρατορίας παρέλαβον 
κληρονομήσαντα ακέραιον τό άπό λατινίων καί τετραγώνων 
ιστίων πέτασμα. Κατά μόνην δέ τήν έν τώ μερικώ έπικρατε- 
στέραν διάταξιν τούτου, εΐχον τήν τάξιν άλλοίαν πλήν έπί τό 
βέλτιον πάντοτε. Καί τά τών Βυζαντινών Κατάρτια—οί ιστοί 
μέ τά Κερατάρια — τά κέρατα καί τάς κεραίας τοΰ έξαρτισμού 
συλλήβδην—συνίστων τόν σκελετόν τοΰ κατά τά συνήθη ταξεί- 
δια η υσικοΰ προωστήρος, δστις έντέχνως καί ιος άριστα έπή- 
γασεν άπό τάς σακκολαίη ας καί τήν ούριοδρομικήν σταύρωση· 
τής έποχής τοΰ εμπειροτέχνου Φορμίωνος, τού πολυτρόπου 
Λυσάνδρου, τού μεγάθυμου Καλλικρατίδα καί τής λοιπής 
χορείας τών τοΰ ήμετέρου 'Έθνους ευκλεών Στολάρχων, κατά 
τόν έν τώ V π. X. αΐώνι εμφύλιον σπαραγμόν.

Βλέπομεν δ’ έν τώ άφεστώτι παρελθόντι, νιί συμβαίνη συνα- 
πτώς τούτο τό όντως αξιοσπούδαστον καί εύλογον έμπνέον ήμίν 
υπερηφάνειαν:

'Από τής κατ’ Αισχύλον τόν Τραγικόν ιρερομένης έπινοίας 
τοΰ άρχεγόνου μονοξύλου υπό τοΰ ΙΙιρομηθέως, ά'χρι τής άπι> 
τής εϊδημοσιίνης καί πείρας τών ναυτικών τής Καρίας μετατρο
πής τούτου εις κατασκεύασμα συστηματικόν καί πολυσύνθετον, 
τής υπό τών ναυπηγών δέ τής Θάσου σχεδιασθείσης καταιρρά- 
ξεως τοΰ κύτους· άφ’ δτου, άκιίμη, οί Μύσιοι ένήργουν άτελώς 
τήν άρχαιοτάτην γνωστήν ακτοπλοΐαν, έως δτου ό Εύπάλαμος 
εφεύρε τά τής ιζγκυροβολία; καί ό Χαίδαλος μετά τού υιού του 
Ικάρου έφήρμοσαν τό κατ’ άρχάς εις τά πλοία τά άρμενα, οί 
δ’'Έλληνες πάλη· έδωκαν διά τής χρησιμοποιήσεως τών κωπών 
τό άναγκαιοΰν κύριον όργανον προώσεως, έως ου Τίφυς ό τής 
πεντηκοντόρου Αργούς » κυβερνήτης άνεκάλυψε τό πηδαλιου- 
χείσθαυ άφ’ ής ό Τάσων ώδήγησε τό πρώτον προς εχθροπρα
ξίας πεπηγμένον σκάφος, μέχρις δτου Μίνως ό μεγαλεπήβολος 
τής Κρήτης βασιλεύς παρουσίασε τόν παλαίτατον ιστορούμενου 
πολεμικόν στόλον άφ’ δτου δέ τέλος ή ήμετέρα φυλί| συνε- 
τάχθη μεθοδικώς καί κατήρξατο τοΰ δράν ευρέως κατιί θάλασ
σαν, άχρις δτου οί Ρωμαίοι ένεκολπιόθησαν τύπους όνομασθέν- 
τας έκ τών πειρατίδων τής τών Αιβυρνών χώρας, εΐτα δέ τιτ 
έμβλημα τής πιίλεως τοΰ Βυζαντίου, ή ημισέληνο;, έξήρθη 
υπέρ σύμπαντοςτοΰ Κόσμου τό στερέωμα, τό Ελληνικόν Εθνος 
έδίδαξε πάντοτε τά ναυτικά κατά τόν μακρότατον τούτον χρό
νον. Καί δέν προσεταιρίσθη ά'λλοθεν, έν παρασταθείση ποτέ 
χρεία, είμή τά κατά περιόδους παρ’άλλοις λαοΐς έκ τών ιδίων 
υίοθετηθέντα· άναλαβόν δέ, προσέτι, έξεκαθάρισεν αύτι'ι οίου- 
δήποτε ξενισμού καί, ώς ειπεΐν όρμεμη ύτως, έπανήγαγεν εις ήν 
άπαρχικήν είχε παραδιόση κατάσταση·.
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ΦΟΒΕΡΑ ΠΛΗΓΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

Φυαικαί, η&ικαί, οικονομικοί ζημίαι. 300,000 προοβάλονται 
κατ' έτος καί &νω τΛν 1,800 άττοίίνήσκουν άπό τους ‘Ελώόεις 
πυρετούς. Τί εγεινεν εις την Ιταλίαν, ’Ινδίαν, ‘Αφρικήν. Ό 
Κωχ καί ό Ρός. Πιος &ά τούς εξαφανίσωμεν όριατικώς. Τά 
πρακτικά μέτρα. Χρειάζεται ολίγη καλή &έληοις τών δημάρχων 
όλων τών δήμων.

Οί δύο τελευταίοι μήνες έσημείωσαν πολλάς καί μεγάλας 
επιδημίας ελωδών πυρετών εις δλας σχεδόν τάς επαρχίας καί 
πολλούς θανάτους. Ό κόσμος συνεκινήθη καί έτρόμαξε, έξέ- 
φρασε τήν συγκίνησίν του μέ τάς φράσεις: «Τί φοβερά πληγή 
γιά τόν τόπον μας αυτοί οί ελώδεις! πότε θά γλυτώσουμε 
απ' αυτούς; καί..........έληξε τιι ζήτημα. Καί δμως οί ελώδεις
πυρετοί—καθώς καί ή φυματίωσις—είνε δύο κοινωνικά ζητή
ματα, δύο κοινωνικοί πληγαί, αί όποΐαι απαιτούν άμεσον τό 
ενδιαφέρον τοΰ κόσμου ιδίως όμως άμεσα καί δραστήρια τιι 
μέτρα τής έναντίον αυτών ένεργείας. Διότι κατ’ έτος έν Έλλάδι 
—κατόπιν επισήμων στατιστικών—προσβάλλονται έξ έλωδοιν 
πυρετών βοο,οοο άνθρωποι καί άποθνήσκοιν περί τάς 2,οοο. 
Αλλά δέν είνε μόνον αυτό. 'Χ'πολογίσατε καί τάς οϊκονομικιις 
ζημίας ένεκα τών ασθενειών καί τών θανάτων τόσων άνθρώ- 
πων, ζημίας καί διά τά βαλ<ίντια τών ατόμων καί διιζ τήν 
οικονομικήν κυκλοφορίαν τής κοινωνίας καί τοΰ κράτους. Υπο
λογίσατε δτι ό πληθυσμός ό'χι μόνον έλαττοΰται άλλιζ καί 
εξαντλείται, δτι οί παθόντες γίνονται ωχροί άναιμικοί—«σπλη- 
νιάριδες , καθώς τούς λέγει ό λαός—δτι προδιατίθενται εις τήν 
φθίσιν, δτι οί άπόγονοί των έρχονται εις τήν ζωήν έξηντλημέ- 
νοι, ασθενικοί, ανίκανοι διά. τήν βιοπάλην, δτι καί οί πνευμα
τική κατάστασις τών παθόντων είνε κουρασμένη, διά νά ϊδετε 
οποίας φυσικάς. οικονομικός καί πνευματικός ζημίας υφίσταται 
τ<> έιθνος από τούς ελώδεις πυρετούς.

Οί έλιόδεις πυρετοί καθώς καί ή η υματίωσις—άπό τήν όποιαν 
αποθνήσκουν κατ’ έτος 7,000 άνθρωποι—έπρεπε νά είνε πρό 
πολλοΰ αντικείμενα δραστηρίωτ· φροντίδων ίκ μέρους τοΰ 
κράτους καί τής κοινωνίας. Καί δμως τοιαΰτη είναι ή υγιεινή 
όργάνωσις καί υπηρεσία τοΰ κράτους ώστε είνε πράγματι 
περίεργον καί ανεξήγητου πώς όλοι δέν πάσχομεν άπό έλιόδεις 
πυρετούς καί άπό η υματίωσιν.

Τά ζητήματα τής Υγιεινής είνε βέβαια ζητήματα πρωτίστως 
άφορώντα τάς θεμελιώδεις υποχρεώσεις τού κράτους άπέναντι 
τών πολιτών. Τού κράτους δμως φροντίζοντος δι’ άλλα ζητή- 
μα, έπρεπεν ή ιδιωτική πρωτοβουλία ν’ άντικαθίστα τήν τρο
μερόν έλλειψη·. Πράγματι δέ συνεστήθη υπό επιστημόνων 
δραστήριων «Σό/Ζογος πρός περιστολήν τών έν Έλλάδι Ελω
δών Νόσων ό όποιος άνέλαβε τό μέγα έργον τής έξιγιάνσεως 
τοΰ τόπου διά τής διαδόσεως παρά τώ λαφ τών σχετικών πρα
κτικών γνώσεων καί διά τής εφαρμογής τών σχετικών μέτρων 
τά όποια έφαρμοσθέντα έν ’Ιταλία, έν ’Αφρική υπό τοΰ Κώχ, 
έν Ίνδίαις καί Σιέρα Λεώνη υπό τού Ρός, έξηφάνισαν τούς 
έλιόδεις πυρετούς οί οποίοι άπό καταβολής κόσμου έμάστίζον 
τοΰ; ατυχείς εκείνους τόπους.

Πώς θά πολεμήσωμεν τόν εχθρόν αυτόν τής πατρίδος μα;; 
Πρό παντός πρέπει νά γνωρίζωμεν τόν εχθρόν καλά, διά νά 
δυνάμεθα νά τόν έξοντώσωμεν. ΙΙιΰς γεννώνται, πώς μεταδί
δονται καί πιος έξαφανίζονται λοιπόν οί έλιόδεις πυρετοί;

Οί πυρετοί αυτοί προκαλοΰνται άπό κάτι είδη μικροβίων 
λεγομενα ελώδη παράσιτα ή πλασμώδια τά όποια άνεκάλΐ’ψεν 
ό Γάλλος στρατιωτ. ιατρός Λαβεράν, καί τά οποία μεταδίδον
ται άπο ανθρώπου εις άνθρωπον πόνοι· όαζ τών άνωτ/ ελών 
κωνιόπων. "Ωστε, αν κατορθιόσωμεν καί τούς εξαφανίσωμεν 
τούς άνωφελεΐς, έλύσαμεν τό ζήτημα.

Τί είνε οί άτ'ωφελεΐς, πώς καί πού άναπτύσσονται;
Οί άνωιρελεϊς, διακρίνονται άπό τούς άλλους τούς κοινούς 

κώνωπας άπό τιί εξής. Πρώτον οί άνωφελεΐς κάθηνται καθέ- 
τως πρός τό μέρος δπου κάθηνται ένφ οί κοινοί στέκονται 
οριζοντίως (είκ. ι). Δεύτερον οί κώνωπες φέρουσιν εϊς τήν 
κεφαλήν τήν προβοσκίδα μέ τήν οποίαν-τσιμπούν καί ροφούν 
αίμα καί δύο κεραίας—προσακτρίδας λεγομένας—αί όποΐαι είς
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ιιέν τόν άνωγε/.ή κιόνωπα είναι ι'σαι πρός τήν προβοσκίδα είς 
δέ τόν κοινόν κώνωπα είνε μικρότεραι. Ιίαραθέτομεν εδώ τάς 
εικόνας τών κεφαλών διά μεγαλειτέραν σαφήνειαν (είκ. 2 - $).

Οί άνωφελεΐς άφήνουν τά ώά των, ι $θ περίπου, εϊς πάσαν 
συλλογήν στάσιμου γλυκού ύδατος κατά τόν ’Απρίλιον. Άπό 
τιι ώίι αυτά γεννώνται αί προΐ’όαγ αι τών κωνιόπων—τά μικρά 

σκουληκάκια» τοΰ νερού ,τά όποια ανέρχονται καί στέκονται 
είς τήν επιφάνειαν τοΰ νερού διά ν’ άναπνεύσουν. Καί αί μέν 
προνί’μηαι τών άνισφελών στέκονται παραλλήλως πρός τήν

ΕΙΚ. I.
Κοινός κώνωψ Ανωφελής

επιφάνειαν τών δέ κοινών καθέτως (είκ. 6). Άπό τάς προνύμ- 
φας έξέρχονται αί νύμφαι καί έξ αυτών οί κζόνωπες, οί όποιοι 
πετοΰν ελεύθεροι εϊς τόν αέρα, προηγουμένων τών άρρένων οί 
όποιοι τρέχουν εϊς τά άνθη διά νά μυζήσουν τάναγκαιοΰντα 
υλικά. Έκεϊ συναντιόνται μετά τών θηλέων. Ό έρως τών 
λεπτώτ· αυτών πτερωτών ιόντων μεταξύ τών άνθέων είνε 
ποιητικός ολίγον, διότι μετά τήν συνάντηση· τό άρρεν άποθνή- 

ΕΙΚ. ■>.
Κεφαλή Οηλτίας 

ανωφελούς

ΕΙΚ. S.
Κεφαλή 0 η λείας 
κοινού κώνωπός

ΕΙΚ. 4.
Κεφαλή Αρρενος 

Ανωφελούς

ΕΙΚ. 5.
Κεφαλή άρρενος 
κοινού κώνωπος

σκει τό δέ θήλυ γίνεται αίμοβόρον καί τσιμπά διά νά ροφήση 
αίμα καί θρέήιη τά γονιμοποιηθέντα ώά, τά όποια κατόπιν 
τίκτει έπί τοΰ στάσιμου νερού, διά νιί γείνουν προνύμφαι, 
νύμφαι καί κατόπιν νέοι κώνωπες. ΤΙ υπόθεσις αύτη διαρκεΐ 
8 ημέρας περίπου. Έάν δέ ύπολογίση κανείς πόσοι γεννώνται 
έξ έκάστης γενεάς καί τά πρόσθεση θά ϊδη δτι καθ’ ολον τό 
έτος δύνανται νιί γεννηθούν jo εκατομμύρια άνωφελών κωνιό-

Ο β

ΕΙΚ. Β.
Θισις τών προνυμφών είς τό νερό.

πων. Ευτυχώς δέν άναπτύσσονται δλα διότι καταστρέφονται 
άπό πτηνά, έντομα, ιχθύς κλπ.

Οί άνωφελεΐς αναπτύσσονται λοιπόν είς πάσαν συλλογήν 
στάσιμου γλυκού νερού τό όποιον λέγεται έλος. "Ωστε έάν ό 
κόσμος συνηθίση νά μή άφίνη πονίλενά στα'σιμο νερό, εϊς τούς 
κήπους, είς τάς αύλά;, εις λάκκους, εϊς δοχεία, εϊς τούς δρόμους, 
εϊς τους πλησίον άγροΰς, οί άνωφελεΐς δέν θά έίχουν ποΰ 
ν’ άναπτυχθούν καί επομένως θά έκλείιρουν. Έάν ή συλλογή 
τοΰ νερού είνε μεγάλη τότε πρέπει νά χύνουν ολίγον πετρέ- 
λαιον ή βρωμόλαδον μέ τό όποιον φονεύονται αί προνύμιραι 
τών κιονώπων.

"Οταν λοιπόν ό άνωφελής τσιμπήση ένα πάσχοντα ή παθόντα 
άπό έλιόδεις πυρετούς, πέρνει τό πλασμώδιον καί τό μεταδίδει 
εις εκείνον εϊς τόν όποιον θά τσιμπήση κατόπιν. Ιίαραθέτομεν 
εδώ εϊκόι·ας τών πλασμωδίων αυτών τά όποια προκαλοΰν τούς 
κακοήθεις πνρετους τους τεταρταίους και τους τριταίους, 
(είκών χ. 8 καί 9)·

Τά πλασμώδια αυτά εύρίσκονται εϊς τό αίμα τών αρρώστων
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η εντός τών κωνώπων, δύναται δέ κάνεις να τα ϊδη μέ τό 
μικροσκόπιον. Τάς εικόνας τών πλασμωδίων αυτών καθώς και 
τάς άλλα; οφείλω εις τόν καθηγητήν τή; 'Υγιεινής έν τα? Πα
νεπιστήμιο κ. Σάββαν ύ όποιος συνέταξε τά; γνωστά; " Οδη
γίας πρός προφύλαξη· άπό τών 'Ελωδών πυρετών» τάςοποίας 
έξέδωκε τό Ύπουργεΐον τών ’Εσωτερικών. , , _

Άφοϋ ούτως έχει τό ζήτημα, ποια εινε τά πρακτικά μέτρα

διά τών οποίων θά έξαφανίσωμεν και τούς ανωφελείς και τούς 
ελώδεις; Είνε τά έξής:

Πρέπει εις κάδε πάλιν και χωρίον νά συσταθή μία έπιτροπή 
άπό 2-3 δραστήριους καί'ενεργητικούς ανθρώπους, οί όποιοι 
νά φροντίζουν νά μήν αφήνουν πουδεί’ά εζ’ς τάς αύλάς, τους 
κήπους, τούς δρόμους, τούς πλησίον αγρούς, οζ’όεζα'α»· σιΛΧο/ζμ· 
γλυκού νερού, συμβονλεύοντες τον κόσμον, καθαρίζουν ες τονς 
δρόμους, γεμίζοντας τους λάκκους, χύνοντας πετρελαίου είς 
μεγάλας συλλογάς νερού. Διά τών μέτρων αυτών ό Ι’ό; έξη- 
φάνισε τούς κώνωπας είς τήν Ίσμαϊλίαν, τά; Ινδίας, τήν Σιέρ- 
ραν Αειόνη καί επομένως καί τούς ελώδεις πυρετούς.

\εύτεροι·. Τούς κώνωπας πρέπει νά τούς φονεύωμεν οπού 
τούς εύρίσκομεν, νά τού; ζαλίζωμε μέ διαφόρου; σκόνες, οπότε 
τού; φονεύομεν εύκολώτερον, νά προφυλασσώμεθα μέ κουνου
πιέρες, είς μέρη δέ όπου εϊνε πολλά κουνούπια νά θέτωμεν

συρμάτινα δίκτυα εί; τά παράθυρα καί τής πόρτες, δπως γί
νεται είς τήν ’Ιταλίαν καί δπως γίνεται καί παρ' ήμϊν εί; 
πολλούς σιδηροδρομικού; σταθμούς έν 'Ελλάδι (είκ. ίο). Αν 
εφαρμόσιμη όμως τό πρώτον μέτρον, τα άλλα θα εϊνε ολί
γον περιττά. _ , ,

Τρίτον. 'Επειδή οί πυρετοί—ή «θέρμες»—προκαλοΰνται απο 
τά πλασμώδια, έ’πεται ότι έάν καταστρέψωμεν τα πλασμώδια 
μέσα εί; τό αίμα τών πασχόντων, τότε τά κουνούπια δέν θα 
έχουν τί νά πάρουν και νά μεταδώσουν. Αυτό επιτυγχάνεται 
διά τή; κινίνη;· καλή; ποιότητο; όμως. IIρέπει δηλ. όλοι οι 
κάτοικοι τών ελωδών μερών, εϊτε έχουν είτε δέν ίχουν πυρε
τούς, νά περνούν κάθε Σάββατο και Κυριακή 20 κόκκους 
κινίνης. ΤΙ κινίνη εϊνε καί θεραπευτική καί προη υλακτικη. Δια 
τοΰ μέτρου αύτοϋ ό Κώχ έσωσε πολλά μέρη τή; Αη ρικής, άπί»

ΕΙΚ. 10. Σταθμός α,όηροδιψμου Μεοσολογγίου Άγιμνίοο.

τού; έλώδει; πυρετούς. Tit παιδάκια ιδίως πρέπει νά πέρνουν 
συχνότερα—κάθε 2-3 ημέρα; — ολίγου; κόκκου; κινίνης. ,

Εί; τά; φροντίδας όμως αύτά; τών ατόμων πρέπει νά έλθη 
αρωγόν τό κράτο; φροντϊζον όπως διά τοΰ μονοπωλίου τή; 
κινίνης άποκτήση ό τόπος εύθηυήν—20 λεπτά τί» γραμμάριου— 
και άρίστης ποιότητας κινίνην. Τήν καλήν αύτήν κινίνην δέον 
νά λαμβάνη ό πτωχό; λαό; δωρεάν. Πρός τούτο δέον οί δήμοι 
νά ψηφίσουν μίαν σχετικήν πίστωσιν καθώς καί ή κυβέρνησις 
νά διάθεση έν μικρόν ποσόν διά ν’ ανακούφιση τούς δήμου;.

Εί; τά; ένεργείας ταύτας θά εϊνε χρήσιμοι αί συμβουλαί 
τοΰ Ιατροσυμβουλίου καθώς καί τοΰ Συλλόγου καί ιδίως αί 
δραστήριοι ένέργειαι τοΰ τελευταίου τούτου, έλλείψει σοβαρά; 
υγειονομική; συντάξεως τής χώρας. "Ολα τά ευρωπαϊκά κράτη 
εϊνε. ώργανωμένα ύπό υγιεινήν έποψιν μέ τάξιν καί επιστημο
νικήν μέθοδον προξενούσαν κατάπληξη1. Ιδίως ή Γερμανία, ή 
Αύστρία καί ή ’Αγγλία. Μόνον ημείς έλλείψει υγιεινών φρον
τίδων χάνομεν Αδίκως και παραλόγως κατ’ έτος 15 χιλιάδες 
Ανθρώπους άπό νοσήματα άποηευκτά όποια είνε ή φυματίωσις. 
οί ελώδεις πυρετοί, ή ευλογιά καί πολλά μολυσματικά νοσήματα.

Εϊνε επείγον καί ή κοινωνία καί τό κράτος, οί δήμοι, ένα; 
έκαστο; έξ ήμών νά φροντίσωμεν αμέσως καί δραστήρια»; όπως 
ελαττωθούν οί τόσοι άδικοι θάνατοι καί τόσαι ασυγχώρητοι χιλιά
δες τών προσβαλλόμενων άπό νοσήματα άποφευκτά Ελλήνων.

’Ενόσω δηλαδή εϊνε καιρό; ακόμη ....
Σ. ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ

Ο ΕΙΣ ΦΑΛΗΡΟΝ ΚΑΤΑΠΛΕΥΣΑΣ ΤΠΟ ΤΟΝ ΝΑΥΑΡΧΟΝ κ. ΒΕΡΕΧΦΟΡΔ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ

ΤΟ ΙΑΠΩΝΙΚΟΝ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΝ “ΣΑΖΑΝΑΜΙ,, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΝΑΥΠΗΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΣΚΑΦΗ ΜΑΣ
Το Σαζανάμι συνέλαβεν αΙχμαλωτον τον Ρώπσον ναύαρχον Ροξεδσβένσκη κατά τήν τελευταϊαν ναυμαχίαν.

ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ.— Η ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙ Η ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩι4

II ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Την 11 Αύγουστου έτελέσθη εν Κέρκυρα κατά τό ειωθατς ή 
ετήσια λιτανεία τοϋ "Ιερού Λειψάνου τοΰ "Αγίου και Θαυμα
τουργού Σπυρίδωνος, πολιούχου τής ωραίας νήσον τοΰ-’Ιονίου.

Ταύτης μετάσχον, ώς πάντοτε, <5 κλήρος, πολιτικοί καί στρα
τιωτικοί άρχαί, τιμητικός λόχος καί ή σχολή τών ίφέδρων Αξιω
ματικών, τά δύο σώματα τών Φιλαρμονικών καί πλήθος λαού.

Ηγούντο τά λάβαρα, έκαστον μέσω δύο κινητών φανών, 
είτα δ Σταυρός μέσω δύο σειρών πιστών φερόντων βαρείας 
ταινιοποικίλτους καί άνθοοτολίστους λαμπάδας. Μετ’ αυτόν 
εϊποντο δύο σειραί Ιερέων φερόντων ώς συνήθως τά πολντιμώ- 
τερα αυτών άμφια, δ'Αρχιμανδρίτης, τοΰ''Αρχιεπισκόπου άιπόν- 
τος. Είτα έν μέσω δύο σειρών όμοιων λαμπαδηφόρων καί 
υπό πολυτελή έπισκιάδα — ήν αγνοώ διατί καλοΰσιν ουρανίαν— 
τό "Ιερόν τοΰ "Αγίου Λείψανου, φερόμενον ύπό 4 ιερέων. Ήκο- 
λούθουν πολιτικοί καί στρατιωτικοί άρχαί κα! πλήθος πιοτών 
φερόντων ώς έπί τό πλεϊστον λαμπάδας καί άκολονθονντων τήν 
Λιτανείαν μέχρι πέρατος αύτής χάριν σεβασμού, καί κατά τήν 
κοινήν φράσιν, διότι έχουν τάξιμο.

"II συρροή τοΰ πλήθους κατά τή»· Λιτανείαν ταύτην, ώς και 
κατά τήν τής Κυριακής τών Βαΐων είναι μεγάλη, έφέτος όμως, 
ένεκα τής οικονομικής καχεξίας, καί δή πενίας, ήτις καταμα- 
στίζει τόν έξοχικόν πληθυσμόν, δεν προσήλθον πολλοί*χωρικοί.  
Μόνον εύποριότεραί τινες οέκογένειοι, συν γυναιξΐ καί τέκνοις,

φερούσαις πολυτίμους ενδυμασίας καί χρυσά κοσμήματα περι- 
ήρχοντο τήν πλατείαν θεώμενοι τήν Λιτανείαν.

«
"II λιτανεία αντη τελείται έτησίως εις άνάμνησιν τής διά θαύ

ματος τοΰ "Αγίου Σπυρίδωνος απαλλαγής τής Νήσου μας άπό 
τής Τουρκικής πολιορκίας τοΰ 1713 διαρκεοάσης άπό τής 24 
’Ιουνίου μέχρι τής 11 Αύγουστον.

Λιαρκοϋντος τοΰ μεταξύ Ένετίας καί Τουρκίας πολέμου καί 
μετά τήν ύπό τών Τούρκων άλωσιν τής Πελοποννήοου, ούτοι, 
είς 33,000 άνερχόμενοι, έξεστράτευσαν κατά τής νήσου Κέρκυ
ρας όπως ϋποδουλώσωσιν αύτήν.

’ Αποβιβασθέντες είς Γουβών καί Ύψον κατά τήν ΒΔ. παρα
λίαν τοΰ λιμένος, διήλθον τό χωρίον Ποταμόν, φθάντες δέ πρό 
τών προχωμάτων τοΰ π ροαστείου Μανδουκίου έκυρίευσαν αύτά, 
είτα δέ καί τό προάστειον τής Γαρίτσης.

Μετά πεντηκονθήμερον σχεδόν, καθ’ δ τά πάντα διήλθον διά 
πυρός καί σιδήρου, φονικώταται δέ μάχαι συνήφθησαν, οί Αγα
ρηνοί συνεκέντρωσαν όλος τάς δυνάμεις των κατά τοΰ άοτεως 
όπερ εϊχον πολιορκήσει.

Πρός νπεράσπισιν τής Νήσου ειχεν άποοταλεϊ έξ ’Ενετίας δ 
στρατάρχης ’Ιωάννης Ματθίας Σχυλεμβοϋργος, δστις προσέλα- 
βεν ώς Υπασπιστήν τόν κερκυραΐον συνταγματάρχην Δημητρών 
Στρατηγόν, καί όστις γενναιως διηύθυνε τήν άμυναν από τοΰ 
Νέου Φρουρίου.

Ή φρουρά τής πόλεως απετελεΐιο έξ όκτακισχιλίων περίπου 
άνδρών, ών τρισγβλιοι κερκυραώι. Αύτη, μία δράξ άλλως τε 
πολεμιστών απέναντι τοΰ πολυπληθούς στίφους τών Αγαρηνών,
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έποιήσατο θαύματα ανδρείας, ών μνείαν ποιοΰσιν ίίπαντες οί 
τά της πολιορκίας περιγράφαντες.

Κατά την 8 Λύγούστου οί Τούρκοι έπεχείρησαν φοβέραν 
κατά τον Νέου Φρουρίου έφοδον, ήτις ύπό ιών ανδρείων προ
μάχων άπεκροόσθη καταστροφήν είς αύτούς επενεγκόντων.

Διαρκούοης τής πολιορκίας τής πόλεως καί τής κατά τοΰ 
Νέου Φρουρίου έφοδον, ίίπαντες οί πιστοί προσέτρεχον είς τον 
ναόν τον Αγίου Σπυρίδωνος καί προσηύχοντο και εδεοντο επι
καλούμενοι τήν προστασίαν καί σκέπην Αύτοΰ.

Τήν έπιοΰσαν τής εφόδου καταστρεπτική λαύλαφ ένέσκηψε 
κατά τών πολιορκητών ένσπείρασα αύτοϊς πανικόν.

Κατά τήν ομολογίαν δέ αύτών τούτων, όρθρου βαθέως ένε- 
φανίσθη αύτοϊς άπειλητικώς έπερχόμενος είς καλόγηρος 1 φέρων 
είς τήν δεξιάν, κατ άλλους μέν πυρόμορφον ξίφος, κατ άλλους 
δέ πυρσόν καί κατεδίωκεν αύτούς ΐνα τούς κατακαύση.

Οί Αγαρηνοί έπί τή θέα ταύτη τρόμίρ καί πανικφ καταλη- 
φθέντες έσυντρίφθησαν καί έτράπησαν είς άτακτον καί κατα
στρεπτικήν φυγήν.

Οΰτω κατά τήν 11 Αύγουστου οί βάρβαροι καί χριστιανομάχοι 
πολιορκηταί εγκατέλειφαν εν σπονδή τήν νήσον, Αφέντες έπί τοΰ 
πεδίου 15,000 νεκρούς καί 64 πυροβόλα και όλμους ’Ελεγείο 
δέ δτι και πλεϊστοι τών Αγαρηνών δραμόντες ΐνα ταχύτερου 
σωθώσιν, έπιβιβαζόμενοι τών πλοίων, ίπνίγησαν παρά τήν 
παραλίαν Γουβίον.

Τήν πρωίαν ένώ φρουρά καί πολϊται άνέμενον νέαν έπίθεσιν, 
έμειναν έκθαμβοι Αντιληφθέντες δτι πλήρης έπεκράτει ησυχία, 
ούδεμία δέ πολεμική έπιχείρησις τών εχθρών ήτοιμάζετο, ονδένα 
δέ τοΰρκον έβλεπαν.

Κατελθόνες δθεν είς τάς εχθρικός σκηνάς καί λαφυραγωγή- 
οαντες, εϊδον τούς Αγαρηνούς φεύγοντας καί έμαθον δτι έν τή 
φυγή των ώμολόγουν δτι δ καλόγηρος, δηλαδή <5 "Αγιος 
Σπυρίδων, κατεδίωξεν αύτούς πυρσώ, ένόηοαν τό θαύμα τοΰ 

1 “Ορα και ^Συνοπτικήν'Ιστορίαν Κέρκυρας άπό 'Ανδρέου Μ. Ίδραι- 

μένου δικηγόρον Κεφ. 12 σελ. 82.

1 Καλ.όγηρον οΐ Τούρκοι άπεκάλουν καί άποκαλοΰν ετι τόν "Αγιον 
Σπνρίδοινα ον οέβουν. "Εκτατέ δέ ώ; θαυματουργόν θεωρονντες αυτόν 

έρχονται έξ 'Ηπείρου ΐνα προακυνώοι τό ιερόν αύτοΰ Λείψανου προσκο- 
μίζοντε; αύτώ ώς δώρα βόας, μόσχους καί ετερα αναθήματα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ — Ό 'Υπουργός τών ’Εσωτερικών κ. Κ. Μανρομιχάλης 4ν τώ Ιδιαιτέρω γρηφείω τον.

'Αγίου καί έδραμον πάντες μετ’ εύλαβείας εις τόν ναόν τον, 
δοξάζοντες τόν "Υφιστον καί εύχαριστούντες τόν "Αγιον.

ΊΙ Ένετική σύγκλητος Αναγράφουσα τά νικητήρια τφ Πο
λιούχοι Άγιοι Σπυρίδων/, Ανέθηκεν αύτώ μεγάλην Αργυρά)1 
κανδήλαν,ίνα ή πάντοτε Ανημμένη ενώπιον τοΰ Αγίου1, ήτις έτι 
καί νυν εΰρίσκεται Ανηρτημένη έν τώ ναφ καί φέρει τήν έπιγραφήν: 
Ob—Servatam Corcyram—Divo Spiridioni Tutelari—Se- 
natus Venetus—Anno MDCCXVI (1716).

Καί οί εύγενεΐς τής πόλεως Ανέθηκαν τώ Άγίω μεγάλην 
άργνράν κανδήλαν φέρουσαν τήν έπιγραφήν : Divo —Spiridioni 
Tutelari — Utraque Classe — Protecta — Andrea Pisani 
Supremo—Duce—Utriusque Classis—Nobiles—Ex Voto 
—Anno MDCCXVII.

Είς τόν στρατάρχην καί γενναίοι· τής Κερκύρας πρόμαχον 
Σχυλεμβουργον, διακριθέντα έπί Ανδρεία καί στρατηγική άπε- 
νεμήθησαν έξαιρετικαί τιμαί.

Μολονότι δέ έν ’Ενετίμ υπήρχε νόμος Απαγορεύω)· τήν Ανέ
γερση· ανδριάντος είς ζώντα, ή Ένετική Σύγκλητος έκτιμώσα 
τήν Ανδρείαν καί τάς υπηρεσίας τοϋ Σχυλεμβουργον, κατήργησε 
προσωρινώς τόν νόμον καί ήγειρεν αύτφ Ανδριάντα, ίστάμενον 
έτι πρό τής εισόδου τού Παλαιού Φρουρίου καί φέροντα τήν 
έπιγραφήν: Mattliiaa Comiti De Sulemburgio—Summit 
Lerestrium copiarum prae/'ecto—Cristianae Republicae 
—InCorcyrae obsidione laborantis—Fortissimo asser- 
tori—Adltuc viventi—Senatus—Anno MDCCXVI Die 
Nil Mensis—Septembris.

Πρός τιμήν τοΰ Σχυλεμβούργου έκόπησαν καί Αναμνηστικά 
τής νίκης αργυρά μετάλλια. "Ετερα έπίσης χρυσά καί αργυρά, 
διατάγματι τής Συγκλήτου έχαράχθησαν είς τιμήν τών Αξιωμα
τικών καί τοΰ στρατού. "Εν τών πρός τιμήν τοΰ Σχυλεμβούργου 
κοπέντων μεταλλίση· κατέχει δ κ. Μάρκος Θεοτόκης δστις και 
έρμηνείαν αύτοΰ έδημοσίευσεν. "Ετερον έπίσης σώζεται έν τή 
δημοσίμ βιβλιοθήκη Κέρκυρας, έν δέ τώ μουσείφ τής Ιστορικής 

καί ’Εθνολογικής Εταιρίας τής 'Ελλάδος εΰρηται είκών τοΰ 
Σχυλεμβούργου, έργον τοΰ έλληνος ζωγράφου II. Δοξαρά.

«
ΊΙ περί ής δ λόγος λιτανεία καθιεριάθη διά τού άπό 7.9 

Μαρτίου 1717 διατάγματος τον ναυάρχου — γενικού Καπετάνου 
Κέρκυρας—’Ανδρέου Πιζάνη, έχοντος έν περιλήφει ώς έξής:

Επειδή έν τή πολιορκία τοΰ Φρουρίου δρατή έγένετο ή 
προστασία τοΰ ένδοξου Άγιου Σπυρίδωνος, διά πρεσβειών τοΰ 
όποιου ηύδόκησεν δ Θεός νά δείξη οημεϊον τεράστιον έν τώ 
έπικειμένφ κινδύνφ καί νά σώση, τό μέν φρούριον άπό τής 
Τουρκικής Αλώσεως, τήν δέ νήσον άπό βαρβάρου κατακτητοΰ, 
Αποφασίζομε)· ΐνα έτησίως καί κατά τήν 22 Λύγούστου Ε.Ν.— 
II Αύγουστου Ε. Π.-—τελήται λιτανεία τοΰ ιερού καί θαυμα
τουργού Αειφάνου τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος, ουνοδευομένη υπό 
τού κλήρου, τών δημοσίων παραστατών1 καί τών Αρχών 
τής πόλεως.

Κατά τήν τελετήν ταύτην δέον νά ρίπτωνται από τού Φρου
ρίου καί τών τυχόν δρμούντων έν τώ λιμένι πλοίο»’ οί καί ό«'ι 
τας έτέρας λιτανείας κεκανονισμένοι πυροβολισμοί.

Πρός τούτοις θεσπίζομεν, ΐνα κατ έτος καί κατά τήν αυτήν 
ήμέραν διανέμωνται τοΐς πνωχοΐς, καθολικούς τε καί δρθοδόξοις, 
150 ρεάλια, άπερ έκ τοΰ δημοσίου ταμείου λαμβανόμενα νά 
παραδίδωνται τά μέν ή/ιίση είς τόν’Αρχιεπίσκοπον—‘Επίσκο
πον τών Λατίνων—τά δ’ ετερα εις τόν ορθόδοξον Πρωτόπαπαν, 
δπως τά διανείμωσιν, ώς εΐρηται, τοΐς πτωχούς ».

ΊΙ λιτανεία αυτή συνδέεται καί μέ τήν ΐδρυσιν τής Φιλαρμο
νικής Εταιρίας, περί ής έπιληφθώμεν προσεχώς.

Κίρκνρα. Ν. Γ. Μ.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

Η ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ
’Αγαπητέ μοι φίλε,

Mol έκάαατε τήν τισ.ήν νά t/.’ ipωτήσζτε: «Άν αί στερήσεις 
τών ιζαχοιζενων στρατευν.ζτων εινε άποτέλεσμα κακής έκτιμή- 
σεως τών περιστάσεων και οργανώσεως τών σχετικών ύπν;ρεσιών».

Απαντώ έφ’ όσον δύναμαι έν βραχυλογία, ό’τι ώς έπϊ τό πολύ 
αί στερήσεις εινε συνε'πειαι αναπόφευκτοι τοΰ πολέμου, πολλώ 
μάλλον νΰν, δτε οί στρατοί κινούνται, ούτως εϊπεϊν. ώς έθνη 
ολόκληρα.

Αναμφιβόλως ή καλή διοργάνωσις τών ύπηρεσιών τής δια
τροφής καί τοϋ εφοδιασμού περιορίζει τάς έλλείύεις. Εϊνε δμως 
αδύνατον ν’ άποτελέσν) καθολικήν πανάκειαν τών εμποδίων καί 
προίδη τά τυχαίως κατά τόν πόλεμον παρουσιαζόμενα προσ
κόμματα.

Καθ’ όλους τους πολέμους καί είς πάντας τούς στρατούς αί 
στερήσεις ήσαν αίσθηταί, τό δέ άποτέλεσμα. τό τελικόν έκά- 
στου έμείωσε τάς εντυπώσεις τών νενικηκότων καί ύπερηύζησε 
τάς τώ>ν ήττημένων.

ΊΙ ιστορία παρέχει άναριθμήτους αποδείξεις, άς τινας παρα
λείπω ΐνα μή σκοτίσω, περιοριζόμενος άπό σκοπού είς τάς 
προερχομένας έκ τοϋ Γαλλογερμανικοϋ πολέμου καί άναφερομέ- 
νας είς τους Γερμανούς μάλιστα, δΓ <όν θέλω απόδειξη πασι- 
δήλως τήν γνώμην μου. προσέτι δέ δτι εϊνε εκτός πάσης αλή
θειας τό κηρυσσόμενον ό'τι ό γερμανικός στρατός έτράφη, πλου- 
σίως μάλιστα, κατά τόν πόλεμον τοϋ 1870 — 1871.

Τάς άποδείξεις ταύτας παρέχει αύτό τό μέγα Γερμανικόν 
Επιτελ,εΐον.

Ο Γερμανικός στρατός άπό τής 16 μέχρι τής 18 Αΰγού- 
στου ένήργει άνευ επαρκών μέσων διατροφής, διότι τά μέν έφε
δρα σιτία εϊχον καταναλωθή όλοτελώς, αί δέ έφοδιοπομπαί 
ήδυνήθησαν νά φθάσωσι τήν νύκτα τής I 9Ίί

Τήν 31 Λύγούστου, νύκτωρ διετάχθησαν πολλά σώματα

■ Δημόσιοι παραοιάται ή άπλώ; παραοχάται εκαλούντο οί Βενετικοί 
κυβερνήται, οί άντιπροοωκενοντες τό κυρίαρχον Κράτος. Βοοκίνη Ιστο
ρική 'Επιτομή σελ. 22.

·>' άναχωρήσωσι τήν πρωίαν τής επομένης, ότε οί άνδρες άπήλ- 
θον κενω τώ στομάχώ.

Τήν 5 Σεπτεμβρίου ίδιου έ’τους ύπήρχον όπισθεν τής 2“S 
γερμανικής στρατιάς, άποτελουμένης έξ 95,60(1 άνδρών 7.3’2’2 
άμαξα·, σιδηροδρομικά’ πεπληρωμέναι εφοδίων, άτινα δέν ήδυ
νήθησαν νά έκφορτώσωσιν οί αρμόδιοι.

Κατά τόν Ίανουάριον καί τας 25-29 Φεβρουάριου 1871 τό 
1 ί σώμα κατέστη αδύνατον ν’ άποφύγη αληθή ένδειαν, ούτινος 
ύπήρξεν άνεπαρκής καί ή ύπόδησις τών άνδρών καί ή πετάλω- 
σις τών κτηνών του, περιελθοΰσα είς οίκτράν κατάστασιν.

Κατά τό τέλος Δεκεμβρίου 1870 έπιπτε τοσαύτη χιών, ώστε 
αϊ έφοδιοπομπαί δέν ήδύναντο πλέον νά φθάσωσιν είς τόν στρα
τόν τής πολιορκίας τοΰ Μπελφόρ (ΒοΙΓογΙ, ), δστις έπί τρεις 
ήμέρας δέν έλάμβανε τροφήν μαγειρευμένην, αί δέ διανομαι 
ήσαν έλλιπεΐς.

Κατά τήν περίστασιν ταύτην μόνον οί κέύ.ητες ίπποι τοϋ 
στρατού τούτου έλάμβανον νομήν κατ’ άρχάς μέν τό ήμισυ. 
εϊτα δέ τό τέταρτον τής μερίδος καί έπί αρκετόν χρονικόν 
διάστημα.

Κατά τάς έπομένας δέ ήμέρας καθ’ άς αί μάχαι διεδέχοντο 
άλλήλας άνευ διακοπής, ή ύπηρεσία τών τροφών έδοκίμασε 
σχεδόν δυσκολίας ανυπερβλήτους, ή δέ έξασφάλισις τής δια
τροφής τού γερμανικού στρατού άπετελει έργον, δπερ κατά τόν 
στρατηγόν PieiTOnj ήπείλει νά καταστή άπραγματοποίητον, 
έάν οί Γά/.λοι δέν έγκατέλειπον έφόδια παντοϊα είς μεγίστας 
ποσότητας.

Ιδίως τά στρατεύμ.ατα τής 2α» στρατιάς εύρίσκοντο έν ούχί 
εύχαρίστω καταστάσει, γνωρίζοντα ό'τι πλησίον αύτών ύπήρχε 
μεγάλη ποσότης έφοδίων. ά δέν ήδύναντο νά χρησιμ.οποιήσωσι.

To 1 °ν δεκαπενθήμερον τού Σεπτεσ.βρίου τού 1870 άπετέλει 
τήν λυπηροτέραν περίοδον τής έκστρατείας διά τά. σώματα τής 
στρατιάς ταύτης. Τά πάντα κατεστρέφοντο. Ό νωπός άρτος 
καί ό διπυοίτης έφθανον είς τά σώματα εύρωτιασμένοι, τό δέ 
άλας, τό άλευρον καί ή νομή έν άχρηστία. Μόνον κατά τό 
"2ον δεκαπενθήμερον ήδυνήθησαν νά βελτιώσωσι τήν λυπηρά·/ 
ταύτην κατάστασιν.

Διά τών άνωτέρω άποδείξεων φρονώ ότι τό κύρος τής γνώμης 
μ.ου έστηρίχθη έπαρκώς καί τούτου έ’νεκεν κρίνω περιττόν νά 
έκθέσω πλείστας δσας περιστάσεις, καθ’ άς ό γερμανικός στρα
τός ύπέστη στερήσεις.

Αί στερήσεις έσονται καί είς τό μέλλον αίσθηταί, ίσως αίσθη- 
τότεραι. Άναντιρρήτως αί μέθοδοι καί ή μηχανική θέλουσι τε- 
λειοποιηθή, ή δέ χοήσις τών σιδηροδρόμων έξασφαλίση σπου
δαίας προμήθειας. Ούχ’ ήττον δμως καί οί στρατοί έσονται 
πολυαριθμότεροι καί αί άπαιτήσεις ένεκεν τής έξελίξεως τού 
εύ ζήν μείζονες καί άσυμφωνότεραι πρός τούς πολέμους.

Κατ’ ακολουθίαν καταλήγω είς τά έξής συμπεράσματα, δτι 
α') έπιβάλλεται ή καλή διοργάνωσις τών σχετικών ύπηρεσιών 
τής διατροφής καί τού έφοδιασμού πρός μείωσιν τών άναπο- 
φεύκτων προσκομμ.άτων.

β') Ώς ισχυρίζεται καί ό στρατηγός Von (ler Golz. έπειδή 
ή Έπιμ.ελητεία τής σήμερον δέν εϊνε δυνατόν ν’ άνταποκοιθη 
είς τάς περιστάσεις, πρέπει νά διοργανωθή σώμα έξ έμπορων καί 
διδαχθή ούτως ώστε νά βοηθήσ-η έν έπειγούσαις περιστάσεσιν.

γ') ’Ιδίως πρέπει πρό πάντων νά έχωμεν ώς δεδομένου, ότι 
α! στηρήσεις εϊνε αναπόφευκτοι καί επομένως αντί νά μεμψι- 
μοιρώμεν, νά προσπαθήσωμεν ώς πράττουσιν οί Γερμανοί, νά 
λαξεύσωμ,εν τήν ψυχήν τού στρατιώτου και έμπνεύσωμεν πρός 
αύτόν. δτι ή σωτηρία τής πατρίδος του έξαρτάται έκ τής έπι- 
τηδειότητός του είς τό ύποφέρειν τούς κόπους καί τάς στερή
σεις τού πολέμου, ώς συμφυείς τούτου.

Είς τό θέμα τούτο τής ψυχολογικής διδασκαλίας καί μορ- 
φώσεως τού στρατιώτου ανοίγεται στάδιον εύρύ είς τούς κ. κ. 
αξιωματικούς, οΐτινες έχουσι τ-ήν μ.εγάλην τιμήν τής μοοφώ- 
σεως τού φρουρού τής Πατρίδος καί μέλλοντος λυτρωτοϋ 
πολυαρίθμων αδελφών.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΣ
ΆνΟυχολοχ. ΟΙκονομικοϋ
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ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΝ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ

’.-Ιχαπητέ Σώαποζΐτα.

Έπί τή αιτήσει σας. όπως γράψω 
ολίγα; γραμμάς σχέτιζα ιιένας μέ τόν ναυ
τικόν βίον, τών Ψαριανών, σπεύδω ευχα
ρίστως νά έκπ/.ηρώσω τήν επιθυμίαν σας 
καθ’ δσον δύναμαι.

Διελθών τήν παιδικήν μου ηλικίαν έν 
τή πολύπαθη ημών νήσω έσχον τό ατύ
χημα νά ΐδω καταρρέουσαν τήν ένδοξον 
ίστιΐΜ)ιίρον ναυτιλίαν μας καί νά ευρεθω 

είς τό μεταίχμιο'· τών δύο 
εποχών, εις τό τέλος του- 
τέστι τής γηραιός ιστιοφό
ρου ναυτιλίας καί εις τήν 
αναγέννηση· τής έν τοΐς 
σπαργάνοις άτ μ ηλάτου.

Πάντα σχεδόν τά. ϊστιο- 
η όρα είχαν έκλείψει καί 
ύπελείπετο ό μυοδρόμων 
Σωτήριον σκάφος» ανή- 

κων είςτους’ΑνδρέανΜαυ- 
ρομ μάτην καί Άνδρέαν 
Κουτσοΰκον.Ί I εΐδησις, δτι 
επωλήθη έν Σύρω, άπήχησε 
τόσοι· πενθίμως εις τούς 
συμπολίτης,δσον ούδ’αυτός 
ό κώδων τοΰ 'Αγίου Νικο
λάου, οσάκις έμάνθανον εις 
Ψαρά τό αύτανδρον ναυά
γιο'· Ψαριανού πλοίου.

Και άληθώς ή πώλησις 
αυτί] έθεωρήθη ώς πένθος 

γενικέ)'·, καθότι τό ναυτικόν επάγγελμα ήτο προσφιλές είς τους 
Ψαριανούς άπό νηπιακής ηλικίας.

Τό σμικρόν τής νήσου και οί έκ τών πειρατών κίνδυνοι έδί- 
δαξαν τόν Ψαριανόν νά άιροσιώται εις τό ναυτικόν. Έν τω 
οϊκω, έν τώ σχολείω, έν ταΐς παιδιαϊς, τό καράβι συγκεντροΐ 
τό ιδανικόν τοΰ Ψαριανού παιδός' τόν εμπνέει είς τραγούδια, 
τοΰ απασχολεί τήν σκέψιν πάσα'·. \έν ονειρεύεται ό Ψαριανός 
παΐς πλούτη δι’ απόλαυση· χλιδής καί ευμάρειάς, ούτε θαμβώ
νεται άπό στίλβοντα κοσμήματα. ’Ονειρεύεται εν πλοίον έν μέστο 
μαινομένης θαλάσση;, μέ τά κύματα ώς βουνά καί τα εςάρτια 
τρίζοντα τόν τριγμοί· τοΰ κινδύνου καί ονειρεύεται εαυτόν καπε
τάνιον εν τώ μέσω τών ναυτών διατάσσοντα, όδηγοΰντα τους 
ναιίτας, διευθύνοντα τό πλοίον καί σώζοντα αυτό είς λιμένα 
γαλήνη;. ’Ονειρεύεται τήν ακαταπόνητοι· δράσιν τοΰ ναυτι/.ου 
καί είς τάς μεταλλασσούσας τής θαλάσσης μορφάς ανευρίσκει 
ό Ψαριανός παΐς τήν γοητείαν καί τήν τέρψιν.

«
Είς τό σχολείο'· ό Ψαριανός παΐς κρατεί τό άβάκιον καί όταν 

ό διδάσκαλος έξετάζη γραμματικήν καί έρωτα πώς κάνουν τήν 
κλητικήν τά εί; της καί πης, ζωγραφίζει ιστιοφόρα υπό δια
φόρους έξαρτισμούς. Είνε τό μόνον παράπτωμα δι’ δ ξυλοκο- 
πεϊται υπό τοΰ διδασκάλου έν τώ σχολείο) ό μικρός μαθητής. 
Τό πολύπλοκοι· ονοματολόγιο'· τοΰ έξαρτισμοΰ τών πλοίων καί 
οί χειρισμοί τών ιστίων είνε διά τόν Ψαριανόν παϊδα παιγνίδι.

"Οταν ϊδη όμιλον γηραιών ναυτίλων διηγουμένων περα
σμένων χρόνων συμβάντα είς τάς μακρυνάς θαλάσσας, ό παΐς 
τρέχει καί πλησιάζει άκροποδητεί καί ΰψουμενος εί; τά δάκτυλα 
άκροάται έν θαυμασμφ, μετ’ εύλαβείας, τάς διηγήσεις τών ναυ- 
τιλ.ομένων περί τών περιστάσεων, είς άς εύρέθησαν κατά τούς 
πλόας, περί τών κινδύνων καί τοΰ τρόπου καθ’ δν άπέκρουσαν 
αυτούς. Παρακολουθούν μετά προσεκτικού βλέμματος άπό τής 
παραλίας τά άποπλέοντα καί τά εϊσπλέοντα πλοία καί επικρί
νουν ένίοτε τούς άτεχνους χειρισμούς ώς παλαιοί ναΰται. Τάς 
έορτάς ό παΐς τρέχει εις τήν ακτήν έν όμιλοι καί κρατεί καρα- 
βάκι μέ έξαρτισμόν τόν όποιοι· ό ϊδιος κάμνει. Πρώτον θά τό 
έξαρτίση κότερον, είτα βρατσέραν, είτα σκούναν καί τέλος βρί- 
κιον, τρικάταρτοι·. Εις τήν ακτήν λοιπόν θά συναθροιστούν οί 
παΐδες όλοι μέ τά καραβάκια καί θά τά δοκιμάσουν είς τά 

πρίμα, ατά λάσκα, στην μπουρίνα καί τί χαρά άπερίγρα- 
πτο; είς εκείνον τοΰ όποιου τό καράβι ’βγήκε πιο σωβράνο- 
χωρίς ελλανόδικός θεωρείται παρ’ όλων αυτοδικαίως νικητης.

’Απαράβατος συνήθεια έπεκράτει, δπως είς τά άποπλέοντα 
έκ Ψαρών πλοία δίδωσι χεϊρα βοήθειας είς τό πλήρωμα κατά 
τήν άνάσπασιν τών αγκυρών καί τήν έκπέτασιν τών ιστίων, οι 
μένοντες άνευ εργασίας εις Ψαρά ναΰται παραλαμβάνοντες καί 
τούς μικρούς συγγενείς των.

Έδώ άρχεται ή πρώτη έν τοΐς πράγμασιν έφαρμογή τών 
γνώσεων τοΰ ονοματολογίου. 'Ο εύτολμώτερος παΐς άναρριχΰ- 
ται έπί τής ύψηλοτέρας κεραίας, τοΰ κόντρα, όπως μέ τό παράγ
γελμα μόλα κόντρα λύση τό ιστίου.

«
ΙΙρίν άκόμη αίσθανθή τήν θερμότητα καί τήν υπέροχοι· 

ποίηση· καί τήν απαράμιλλοι· εύφροσύνην τής μητρικής αγκά
λης, πριν αίσθανθή όλας τάς μητρικάς θωπείας καί πριν τής 
πατρικής εστία; τήν θερμουργόν λάμψιν συλλάβι] έν τω βάθει 
τοΰ βλέμματος, ό μικρός Ψαριανός 9~11 έτωι·, επιβαίνει του 
πλοίου παρά τόν ήλιοκαή πατέρα ή θειον ή φίλοι·, έτοιμος 
καθ’ όλα τά προκαταρκτικά διά νά γίνη καί πράτιγος ναύτης. 
’Έμαθε μέν νά συζητή αλλ’ έν όσω δέν έφήρμοσε τάς γνώσεις 
του, δέν έδοκιμάσθη ή εύτολμία του καί ή σκληραγωγία του 
ούδεμίαν αξίαν έχει. Εινε είσέτι άπραγος' άπειρος δηλαδή.

Ευθύς ώς έπιβή τοΰ πλοίου ώς μαθητευόμενος υποβάλλεται 
και εθίζεται είς τήν πειθαρχίαν καί εϊτε ό πατήρ κυβερνρ, εϊτε 
ό θείος, εϊτε πατρικός φίλος, ό παΐς αισθάνεται αείποτε τόν 
βαρύν κλοιόν τής πειθαρχίας καί βλέπει τιμωρούμενοι· καί τό 
ελάχιστοι· παράπτωμα. Έπιπλήσσεται, υποβάλλεται εις έςαιρε- 
τικώς βαρεΐαν εργασίαν, ξυλοκοπεΐται τέλος καί. ματαίως εντεί
νει τήν ιρωνήν του, ΐνα άκουσθή μέχρι τής πατρίδας καί νά 
συγκινήση τήν μητέρα έπ’ έλπίδι έπεμβάσεως καί σωτηρίας. 
Έκεϊ έν τώ πελάγει, έν μέσφ δυο ουρανών, κατά τόν ποιητήν, 
ή πειθαρχία δέν ευρίσκει κώλυμα καί αί χεΐρες τής μητριός δέν 
είνε δυνατόν, βαρεΐαι, ορμητικοί νά δράξωσι τόν ξυλοκοπούμε- 
νον μικρόν.

Ενθυμείται τό σπίτι καί τήν παιδικήν έλευθερίαν εν τή 
νήσφ, αποθαρρύνεται πρός στιγμήν καί σκέπτεται νά άίά.αξη 
επάγγελμα- χωρίς άλλο όταν γυρίση θά φύγη άπό το πλοίον 
καί Οά πάη στήν Σύρα νά μάϋ·η τέχνη- ναύτης δέν γίνεται 
πλέον ! . .. .

Καί όμως ουδέποτε φθάνει μέχρι τοΰ νά πράγματιιποιήση 
τήν απόφαση· ταύτην.

Σκέπτεται πώς θά γυρίση όπίσω είς τά Ψαρά καί θά ειπη 
ότι δέν ηύδοκίμησεν είς τό πλοίον καί θά ιιάθη άλλην τέχνην· 
αισθάνεται εντροπήν, θεωρεί αίσχος τήν έκ τοΰ πλοίου άπομα- 
κρυνσιν καί άπό τοΰ συναισθήματος τούτου ορμισμένος ανα
πτύσσει υπέροχοι· άμιλλαν πρός βελτίωση·. Καταλαμβάνεται 
ύπό τοΰ πόθου νά διακριθή είς τό πλοίον καί μετά συγκινή- 
σεως άναλογίζεται τήν στιγμήν ποΰ θά γυρίση στά Ψαρά, ποΰ 
θά τοΰ πουν τό «καλώς ώρισες*  καί θά τόν υποδεχθούν:

ώε ζενιτεμμένο, λερωμένο 
άπλυτο καί θαλασσοβρεγμένο

κατά τό Ψαριανό τραγούδι. Καί έπειτα ή| στιγμή καθ’ ήν «ά 
διηγηθή είς τήν μητέρα καί τούς συνομίληκας, τούς οποίους 
άιρήκεν έπί τιον εδωλίων τοΰ σχολείου, περί τών συμβάντων 
κατά τόν πλοΰν, φαίνονται εις αύτόν στιγμαί ηδονής άνεκφρά- 
στου, ή δέ οσμή τής πίσσης ή έκ τών ενδυμάτων του διαφεύ- 
γουσα φαίνεται εις αύτόν ώς τό ευωδέστεροι· άρωμα...’Από 
τόν πρώτον μισθόν του θ' άγοράση δώρα διά την μητέρα του, 
τούς συγγενείς, τούς φίλους καί άριόματα διά τάς άδελφάς του, 
δν καί ό ϊδιος τ’ Υποστρέφεται, διότι διά τόν ναύτην το καλ
λίτεροι· άρωμα εϊνε τό κατράμι.

Άφηξις Ψαριανού πλοίου είς Ψαρά έσήμαινεν άληθές πανη
γύρι, όταν μάλιστα δέν είχε συμβή εις τό πλοίον θάνατος.

Δέν δύναται' τις νά φαντασθή τήν υποδοχήν τών ξενητευμέ- 
νων. Τό χωρίον έχει προσλάβη έορτάσιιιον ό'ψιν, αί οίκίαι εϊσίν 
έξαιρετικώς ευπρεπισμένοι, οί κάτοικοι πάντες ιιέ τάς έορτασίμους 
αμφιέσεις, όλοι άγαλλόμενοι τρέχουν είς τήν ακτήν καί ΐσταν- 
ται εις παράταξη·, ηγουμένων τών συγγενών καί όλοι στρέφουν 
τά βλέμματα πλήρη στοργής καί συγκινήσεως είς τό πλοίον, το 
όποιον μέ κολπούμενα ιστία έρχεται νά έλλιμενισθή. Α ποδεχον- 

ται τούς άποβιβαζομένους συμπατριώτης μετά έγκαρδιωτάτης 
διαχύσεως, μετ’ άληθοΰς στοργής καί άγαλλιάσεως, άσπαζόμενοι 
αύτούς, ριπτόμενοι είς τούς τραχήλου; των, σφίγγοντες τάς 
χείρας, δακρύοντες ώς παιδία. Αί ιρυχαί τήν στιγμήν εκείνην 
γνωρίζουν τήν θείαν, τήν ύπερτάτην αγαλλίαση· καί είς τήν 
άκτήν έκεϊ όπου φιλεϊ τό κύμα τήν πάτριον γήν, τελείται τήν 
στιγμήν έκείνην πανήγυρις ίερά, πανήγυρις ψυχών εύφραι- 
νοιιένων.

'Όσα δήποτε λεξικά καί άν άνοιξη ό γλωσσομαθής δέν θά 
έννοήση τήν λακωνικιήν ιρράσιν τοΰ ναύτου έρωτωμένου έάν 
είδε τόν δείνα συγγενή τοΰ έρωτώντος εις Κωνσταντινούπουλιν. 

Έτζουρμάρισε. Έξεμπουγαζάρισε. Διά τών δύο τούτων 
λέξεων έννοεϊται, δτι τό πλοίον, είς δ εύρίσκεται ό συγγενής τοΰ 
έρωτώντος, άιροΰ έλαβε διαταγήν νά φορτιόση είς λιμένα τής 
Μαύρης ιθαλάσσης, έσχημάτισε τό πλήρωμα καί άνεχώρησεν έκ 
Κωνσταντινουπόλεως διά τόν λιμένα τής ιρορτιυσεως.

Ιδία δέ κατά 8/βριον καί Ν βριον οπότε τά πλοία έκ-ελοΰσι 
τόν έπικινδυνωδέστερον πλοΰν τής Μαύρης θαλάσσης, τό ενδια
φέρον τών διαπυνθανομένων είνε μέγιστον. Είνε ή έποχή τών 
απαίσιων ειδήσεων, αί'τινες μεταβάλλουσι τάς λεύκάς άμη ιέσεις 
είς μελαίνας. Κάποτε ή παιδική μου περιέργεια μέ έκαμε νά 
έρωτήσω τήν μητέρα μου

Γιατί τήν λένε Μαύρη θάλασσα: Είνε τό νερό μαύρο;
Όχι παιδί μον τήν λένε μαύρη γιατί μαυρίζει ταΐς καρ- 

διαϊς μας.
'Ως κεραυνός ένέσκηιρεν επ’ έμοΰ ή άπάντησις τής μητρός 

μου καί μετ’ άγωνίας άνέμενον άναυδος τήν επεξήγηση·.
Έκεϊ παιδί μου, έπνίγη ό θεϊός σου ό Δημήτρης ότα δέν 

ήσουν γεννημένος. Έκεϊ ό δείνα, έκεϊ ό τάδε συγγενής μας.
Τότε τό πρώτον ένόησα ότι τό ναυτικόν έπάγγελμα έχει καί 

άρκετάς πικρίας.
Φρικίασιν μοί έπροξένει, δτε. είς τι') πρώτον σύριγμα τοΰ 

άνεμου έν μέστο τώι· μακρών νυκτών τοΰ χειμώνος άιρυπνίζετο 
έντρομος ή μήτηρ μου και έθετεν εις ένέργειαν τό ίΐυμιατόν 
έπικαλουμένη τήν χάριν τοΰ Άγ. Νικολάου.

— Τί τρέχει μητέρα ;
— Εϊνε γρέγο λεβάντης· ό σφάχτης τής Μαύρης θάλασσας 

καί ό πατέρας σου θά εϊνε φευγάτος άπό τό Ταϊγάνι.
Δικαία άρα ή απερίγραπτος χαρά τής δεξιώσεως τών ξενη- 

τευομένων, διότι τούς υποδέχονται ώς έκ νεκρών άναστάντας. 
Μόλις ώς τά πλοία κάμψωσι τήν Τένεδον, άρχεται ή χαρά έκδη- 
λουμένη είς τά πρόσωπα τών ναυτών καί όλων τά βλέμματα 
στρέιρονται πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ άκρωτηρίου Σύγρι.

Έφάνη τό Σύγρι!
Αναφωνεί ό έπί τοΰ πρόστεγου σκοπός. 'Ως άπάντησις άρχε

ται αδόιιενον μέ τήν ιδιόρρυθμον μουσικήν του παρά πάντων:

Βλέπω τό Σύγρι χαίρομαι, τί]ΐ· Σκύρο όάκρυα βγάζω, 
καί τά καϋμένα τά Ψαρά καί βαρυαναστενάζω.

Ή προσοχή τοΰ σκοπού έντείνεναι ήδη έπί [ΐάλλον, όπως δια- 
κρίνη έν τώ βάθει τοΰ όρίζοντος τήν Ράχιν τών Ψαρών:

— Νά καί τά Ψαρά!
'Έκαστος έξαλλος έκ χαράς έπί τή χαρμοσύνω άγγελό/ δια

σκελίζει τό κατάστρωμα τοΰ πλοίου, μονολογεί, τραγωδεϊ καί 
διευθετεί τά πρός αγκυροβολιάν χρειώδη καίτοι είνε 20 μιλιά 
μακράν είσέτι τών Ψαρών. Άμυδράν ιδέαν τούτου δύναται νά 
λάβη ό άναγνώστης άναμιμνησκόμενος τοΰ σκοπού τοΰ πλοίου 
τοΰ Κολόμβου, δτε διέκρινε τήν ’Αμερικήν. Όπως ή λέξις 
Terra a .... a ...! μέ τόν παρατεταιιένον ήχον της κατέστησε 

τήν στιγμήν έκείνην παράφρονας έκ τής χαράς τούς άνδρας τοΰ 
πληρώματος τοΰ Κολόμβου, παρόμοιον συνέβαινε καί έδώ μέ 
τήν φράσιν: Νά και τά Ψαρά !

Ί’ανταστική εΐκών θέλει παραμείνη εί; τήν Ψαριανήν γυναίκα 
ή έποχή καί)’ ήν εκατοντάδες μεγάλων ιστιοφόρων παρέπλεον 
τά Ψαρά, άλλα μέν κατευθυνόμενα είς Κωνσταντινούπολη·, άλλα 

δέ είς Εύρώπην. Άπό τοΰ βράχου τοΰ Αγίου Νικολάου καί έξ 
άποστάσεως ιο μιλίων άνεγνώριζε μεταξύ τών εκατόν πλοίων 
τό Ψαριανό καράβι — διότι είχε μπρονλιάδο κόντρα

"Ενα καράβ’ έποόβαλε κι' έχει ιιπρουλιιχδο κόντρα. 
Λένε πώς εϊνε Ψαριανό κι' έρχετ' άπό τή Λόντρα-.

μετ’ ολίγον δέ καί εις τίνα άνήκε τό πλοίον. ’Ιδία αί νεό
νυμφοι σύζυγοι καί αί μνησταί τών πλοιάρχων ειχον τό μυστι
κόν της διαγνώσεως καθότι έμυοΰντο ύπό τοΰ συζύγου ή μνη- 
στήρος περί τοΰ ιδιορρύθμου σήματος διά τοΰ χειρισμού τών 
ιστίων ή τοΰ τρόπου τής άναστροφής οσάκις ό άνεμος δέν 
ήτο ούριος.

Αί χαρούμεναι—αί έχουσαι οικείους εις τό πλοΐοτ—τρέχουσιν 
είς τάς οικίας των νά ετοιμάσουν τήν όρνιθα καί τά γλυκίσματα.

«

Εις τό μέλλον ό βράχος τοΰ Αγίου Νικολάου δέν θά συγ- 
κεντριόση τάς Ψαριανά; συζύγους καί παρθένους- δέν θά άντη- 
χήση εκεί ή χαρωπή φωνή των κραυγάζουσα:

— Καράβι! . . . .
Ίϊ λέξις καράβι μέ γοργήν φωνήν, κατά τό ■ Φύλακες 

γρηγορεΐτε!>‘ έκιρωνουμένη, τούς πάντας έθετεν εί; κίνησιν. 
Άνδρες, γυναίκες μέ τά δίοπτρα άνά χείρας τρέχουσ+ν είς τόν 
βράχον τοΰ Αγίου Νικολάου νά συλλάβουν έν τώ βλέιιματι τί) 
έρχιίιιενον καράβι.

Καί έπειτα άπό τόν βράχον τρέχουν τά Ψαριανά παιδιά 
ζωηρά, άγαλλόμενα, ευκίνητα, τρέχουν άπό οικίας είς οικίαν 
άγγέΗοντα τήν άφιξιν συγγενών καί φίλων..........

— Συχαρίκια, Συχαρίκια.
Ώ! Ψαριανά παιδιά! Συχαρίκια δέν θά πάρετε πλέον. Ψα

ριανό πλοίον, Ψαριανό καράβι δέν υπάρχει πλέον.
ΊΙ ίστιοφόρος ναυτιλία τών Ψαρών άπώλετο' πάσα καρδία 

Ψαριανού άς θλιβή καί άς ζητήση μόνον είς τά Ψαριανά τρα
γούδια τήν ένδοξον τών Ψαρών ναυτιλίαν. Είς τά τραγούδια, 
τά όποια θά εϊνε ακατάληπτα διά τούς μεταγενεστέρους.

ΊΙ έξαιρανιζομένη ριραιά ίστιοφόρος ναυτιλία δέν προξενεί 
λυπηράτ· εντύπωση· ύπό ιστορικήν μόνον έποψιν, άλλά καί ύπό 
πρακτικήν ενέχει μείζονα σπουδαιότητα. Έάν οί Ψαριανοί φη- 
μίζωνται ώς καλοί ναΰται καί έξοχοι χειρισταί τιΰν ιστίων τούτο 
άποκλειστικώς οφείλεται εις τά ιστιοφόρα. Οί ναΰται τών ατμό
πλοιων μόνον κατ’ όνομα εϊνε ναΰται' ή διά τοΰ ατμού κίνησις 
τοΰ πλοίου κατέστησε χαΰνον τό πνεύμα τοΰ ναύτου, πρός δέ 
καί ό αριθμός τών ναυτών ήλαττώθη καί έλαττοΰται καταπλη- 
κτικώς.

11 ’Ελλάς σήμερον δέν κέκτηται οϋτε τό εν τρίτον τοϋ 
άρι&μοϋ τών ναυτών, δν έκέκτητο πρό 30 έτών. 'Ο λαός 
τρέπεται πρός άλλα επαγγέλματα, ή εκπατρίζεται εύρίσκων άσυ- 
λον είς τά ’Αγγλικά καί ’Αμερικανικά πλοία!!

’Άλλοτε κέντρον τών Ψαριανών ναυτών ήτο ή Κωνσταντι- 
νούπολις καί ή Σύρος· σήμερον εινε τό Cardiff καί ή ’Αμβέρσα.

Δυστυχώς έκεϊ βαδίζομεν εις τήν εξαφάνιση· τοΰ κατ’ εξοχήν 
ναυτικού χαρακτήρας τών Ελλήνων.

Κλείω τάς γραμμάς αύτάς, τάς όποια; μετ’ άλγους έχάραξα 
διά τήν ναυτιλίαν τών Ψαρών.

Ή πώλησις καί τοΰ τελευταίου τής πατρίδας μου ιστιοφό
ρου υπήρξεν οδυνηρά· προοιωνίσατο άπαίσια διά τό ναυτικόν 
μέλλον.

Άποχαιρετών τήν ένδοξον εποχήν τής ναυτικής ακμής άνα- 
κράζω μετά τοΰ ’Αχιλλέως Παράσχου:

'Έχετε γειά. Έχετε γειά αθάνατό μας χρόνια, 
'Αστροπελέκια Ψαριανά, Ύδραίϊκα τρομπόνια.

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΑΡΑΠΗΣ

Έν δςμφ Ν. Φαλήρου καί άπό τού Β. άτμομυοδρόμονος Άλφειοΰ» τή 
ά.τοφράδι ήμέριι 22 ‘Ιουνίου !1·05.
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ΙΣΤΟΡΙ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

Η Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

'Εξήκοντα δύο ολόκληρα 'έτη συμπληρουνται σήμερον άπό 
τή: τραγικής εκείνης νυκτός, καθ’ήν έδυσεν ή Μοναρχία κα1. ο 
άπολυταρχισμ.ός έν Έλλάδι.

'Άλλοι θά. κρίνουν άν τά γεγονότα εκείνα άπέβησαν έπ ώφε- 
λεία η πρός βλάβην τοϋ ’Έθνους. 'Οπωσδήποτε ή γενεά εκείνη, 
δράσασα ώς εδρασεν, ένήργει ύπό τό κράτος της ιδέας ότι έξυ- 
πηρέτει εθνικά συμφέροντα. ΊΙ απολυταρχία τοϋ Όθωνος ητο 
δ·.’ αυτήν αφόρητος καί συνωμοσία μακρά έξυφάνθη. Σχεδίου 
εϊχον νά πολιορκήσωσ·. τά ανάκτορα έν ώρα νυκτός καί νά 
εκβιάσουν τόν μονάρχην νά άναγνωρίσν) τό Σύνταγμα.

Τήν συνωμοσίαν έξύφαινε τό με'γα κόμμα τών συνταγματι
κών, δπερ συνεπήχθη μετά τόν θάνατον τοΰ στρατηλάτου 
Κολοκοτρώνη, ύπό τήν αρχηγίαν τοϋ Λόντου. τοϋ Μεταςα καί 
τοϋ Καλλέργη. Είς τό κόμμ.α τοΰτο συνετάχθησαν βαθμηδόν 
όλοι οί κορυφαίοι τών πολιτικών τής έποχής έκείνης, οΰτω δέ 
έξηπλωθη ευρύτατα ή συνωμοσία.

Γενική πεποίθησις έπεκράτει δτι ό Βασιλεύς θά προυτίμα νά 
πκραιτηθή τοΰ Θρόνου παρά νά ύποκύψη είς τών έπαναστατών 
τάς αξιώσεις άναγνωρίζων τό Σύνταγμα. ΊΙ Αύλή και ή 
Κυβέρνησις έμάνθανον δτι ή άντιπολίτευσις παρεσκεύαζε κίνημα, 
άλλά δέν ήδυνήθησαν νά προλάβωσι τά γεγονότα.

Τό γενικόν παράγγελμα άνέλαβεν ό Καλλέργης, άφοϋ συνεν- 
νοήθη μέ τόν Μακρυγιάννην καί τόν Σκαρβέλην. Τό κίνημ.α 
άπεφασίσθη διά την νύκτα τής 2ας πρός τήν 3’1'*  Σεπτεμβρίου. 
Τό σύνθημα θά έδίδετο διά δύο πυροβολισμών. Ή εξουσία 
κατόπτευε τούς κορυφαίους τοΰ κινήμ.ατος, άλλ’ ό Καλλέργης 
διά νά τήν άποπλανήση μετέβη είς τό θέατρον πρώτον. Έπειτα 
διαλαθών τήν προσοχήν τών αστυνομικών οργάνων κατηυθύνθη 
είς τήν οικίαν τοΰ Μακρυγιάννη. δπου εϊχον άρχίσει νά συγ- 
κεντροΰνται οί συνωμόται. Έκείθεν διηυθύνθη είς τόν στρατώνα 
τοΰ πεζικού όπου τό ύπό τόν Σκαρβέλην τάγμα ήν έτοιμον 
άναμένον τό σύνθημα. ΊΙ πόλις όλη ήτο ήρεμος, έφαίνετο κοι- 
μωμένη και μόνον πυκνά’, περιπολία! χωροφυλάκων διήρχοντο 
τάς έρήμους αύτής οδούς. Ό Καλλέργης ίδών τήν έπικρατοΰ- 
σαν ήσυχίαν έθεώρησε φρόνιμ.ον νά έπισπεύση τό κίνημα, τοσούτω 
μάλλον δσω έμαθεν δτι ή χωροφυλακή παρατηρήσασα τήν είς 
τόν οίκον Μακρυγιάννη μετάβασιν ύποπτων τΐ'ών προσώπων, 
πεοιεκύκλωσεν άμέσως αύτόν. Τρέχει είς τόν στρατώνα, ού τήν 
θύραν έφύλαττον πιστοί ιππείς, εύρίσκει συνηγμένους τούςάςιω- 
ματικούς, έν οις καί τόν διευθυντήν τής Στρατιωτικής σχολής 
Σπυρομήλιον μετά τριών ετέρων άξιωματικών, άγορεύει πρό τής 
φρουράς έξορκίζων αύτήν νά συνδράμη τό 'Έθνος ΐνα άπαλλαγή 
τής καταστάσεως είς ήν έρριψεν αύτό ή άπολυταρχία τοϋ Βασι- 
λέως καί ή επικρατούσα ξενοκρατία, άνασπα τό ξίφος καί κράζει:

— Ζήτω τό Σύνταγμα !
— Ζήτω το Σύνταγμα! κραυγάζουσιν οί φρουροί.
Ό Καλλέργης διατάσσε: ενα λόχον άκροβολιστών ΐνα μετα- 

βάς διαλύση τήν πολιορκίαν τοϋ οίκου τοϋ Μακρυγιάννη καί 
άνδρας τινάς νά άνοίξωσι τάς φυλακάς τοΰ Μενδρεσέ, προσλά- 
βωσι τούς έκεί έγκαθειργμένους καί μ.ετ’ αύτών διευθυνθώσι πρός 
τά 'Ανάκτορα, πρός κ ήθελε διευθυνθή πρότερον εκείνος μετά 
τής φρουράς, άποτελουμένης ύπό τοΰ τάγματος τής γραμμής, 
καί ενός λόχου άκροβολιστών.

Τήν |ην τοϋ μεσονυκτίου άκριβώς έξεκίνησεν ό Καλλέργης 
μετά τοϋ στρατού του, άφοϋ διέταξε νά ριφθώσι δύο πυροβο
λισμοί. “Εντρομοι οί κάτοικοι τών οδών δΓ ών διήρχετο ό άπο- 
στατήσας στρατός άφυπνίζοντο ύπό τής μουσικής καί τών 
ύπέρ τοΰ Συντάγματος καί τοϋ Έθνους ζητωκραυγών. Έβάδι- 
ζον κατά φάλαγγα μετά σημαιών, μουσικής καί σαλπίγγων, 
τοΰ Καλλέργη διά τής βροντώδους αύτοΰ φωνής έπιτακτικώς 
διατάσσοντος. Ούτως έφθασαν είς τήν πλατείαν τών νεόκτι
στων άνακτόρων. είς ά άπό πολλοϋ εϊχεν έγκατκστή ό Βασι
λεύς μ.ετά τών αύλικών καί τής λοιπής αύτοΰ θεραπείας.

Ό Βασιλεύς είργάζετο έτι έν τώ ΐδιαιτέρω αύτοΰ γραφείω, 

δταν ήκουσε τήν μουσικήν καί τάς ζητωκραυγάς. II Βασίλισσα 
είχε κατακλιθή καί εντρομ.ος άφυπνισθεϊσα έδραμε λυσίκομος 
παρά τώ Βασιλεί συζύγω, έπανελθοϋσα δέ εις τόν κοιτώνα καί 
έν τάχει ένδυθείσα έδραμε καί πάλιν πλησίον τοϋ Οθωνος. 
δστις κάτωχρος έξ οργής συνδιεσκέπτετο μετά τών υπασπιστών 
καί τών αύλικών του.

Άπεφασίσθη νά έρωτηθώσιν οί άποστάται περί του σκο
πού τής έλεύσεως αύτών καί έξήλθον πρός τούτο ο 'υπασπι
στής Γαρδικιωτης Γρίβας μετά τοϋ έπί τών Στρατιωτικών 
ύπουργοΰ Α. Βλαχοπούλου, δστις έγκαίρως πληροφοοηθείς τά 
γενόμενα είχε σπεύσει είς τά Ανάκτορα.'Άμα δμως ούτο: εςήλ- 
θον καί άπεπειράθησαν νά όμιλήσωσι πρός τούς στρατιώτας. 
προτρέποντες αύτούς νά διαλυθώσι, συνελήφθησαν κατά διατα
γήν τού Καλλέργη καί άπεστάλησαν ύπό κοάτησιν είς τόν 
στρατώνα. Ταυτοχρόνως προσήλθον καί οί περί τόν Μακρυγιάν- 
νην καί τον διαλύσαντα τήν πολιορκίαν τούτου άςιωματικόν 
Σκυλοδημάκην, άφοϋ πρότερον είχε φονευθή εις ένωμοτάρχης, 
τό μόνον θϋμα τής στάσεως καί έπληγώθησαν δύο χωροφύλα
κες έν τή έκπληρώσει τοΰ καθήκοντος αύτών.

Ό Βασιλεύς μετά τήν σύλληψιν τού Γαρδικιώτου καί τού 
Βλαχοπούλου, παρά τάς ικεσίας τής θρηνούσης Βασιλίσσης, 
ήτις έκράτει αύτόν άπό τού ενδύματος, προσήλθε μετά τού Χες 
είς θυρίδα τινά και ήρώτησε τόν Καλλέργη, τί έζήτει.

— Μεγαλειότατε ! άπεκρίθη ό Καλλέργης. Εύδοκήσατε νά 
ίκανοποιήσητε τήν αϊτησιν τοΰ στρατού καί τοΰ Λαού, ομογνω- 
μ.όνως ζητούντων τό Σύνταγμα.

— Άς διαλυθώσι καί θέλω μεριμ.νήσει περί τής αίτήσεώς 
των άπήντησε πλήρης οργής ό Βασιλεύς καί άπεσύρθη.

Τότε ό Βασιλεύς άπέστειλεν έκ τής οπίσθιας θύρας τών Ανα
κτόρων τόν διαγγελέα Στάϊνδωρφ ΐνα διατάξη τόν λοχαγόν τοΰ 
πυροβολικού Σχινάν δπως προσέλθη μετά τών πυροβολώ . Επί 
τούτοις στρατιωτικά άποσπάσματα, έκπεμφθέντα ύπό τοΰ Καλ
λέργη, κατελάμβανον τάς θύρας τής Τραπέζης, τοΰ Κεντρικού 
Ταμείου, τών Γραμματειών καί έξηνάγκαζον είς ύποχώρησιν τόν 
μοίραρχον τής Χωροφυλακής Κουτσογιαννόπουλον, ό'στις μετά 
τινων ιππέων χωροφυλάκων παρημπόδ'.ζεν έν τή όδώ Έρμου 
τό πλήθος, ΐνα προσέλθη, είς τά Ανάκτορα.

Ούτως ή έν τή πλατεία τών Άνακτόρων συνάθροισις, ολίγη 
κατ’ άρχάς, τό πλεΐστον έκ τοΰ σώματος τοϋ Καλλέργη καί 
τών άποφυλακισθέντων συνισταμένη, κατέστη πυκνοτέρα.

Αίφνης ήκούσθησαν οί τροχοί τών πυροβόλων. Έφθανεν ο 
Σχινάς κατά πρόσκλησιν τοϋ Βασιλέως. 0: έπαναστάται έθορυ- 
βήθησαν. Άλλ’ έξαφνα, μόλις οί πυροβοληταί ένεφανίσθησαν, 
αντί νά παραταχθούν έχθρικώς, μία φωνή ήκούσθη άπό τοΰ 
μ.ε’ρους των :

— Ζήτω τό Σύνταγμα !
Μία ιαχή έπηκολούθησε καί διαχυτικότατα·, περιπτύξεις.
Τή 3 ώρα τής νυκτός προσήλθον καί οί πολιτικοί άποστζ- 

ται. οί καί μέλη τοΰ Συμβουλίου τής Επικράτειας, ό Λ. Με- 
ταξάς. ό Λόντος, ό Ζωγράφος, ό Τζούρτς, διήλθον διά τών 
τάξεων τοΰ στρατού επευφημούμενοι, μετέβησαν εις τό πλη
σίον κατάστημα τής Επικράτειας καί άποστείλαντες διαγγε
λείς προσεκάλεσαν έσπευσμένως τους συναδέλφους αυτών. Συγ- 
κροτηθείσης συνεδρίας μετά βραχείαν συζήτησιν συνετάχθη 
προκήρυξις πρός τόν Λαόν άναγγέλλουσα δτι τό Συμβούλιου 
συμμερίζεται τούς πόθους αύτοΰ καί αναφορά πρός τόν Βασιλέα 
δΓ ής έπεζητείτο ή άνακήρυξις τοΰ Συντάγματος.

Τήν αναφοράν ταύτην μεταβάσα έπέδωκε πρός τόν Βασιλέα 
έπιτροπεία τοΰ Συμβουλίου, άποτελουμένη ύπό τοΰ Κουντου- 
ριώτου. Μαυρομιχάλη, Αίνιάνος, Ψύλλα καί ΙΙροβελεγγίου, 
ένώ δέ ήν ή ’Επιτροπή αύτη παρά τώ Βασιλεί, οί πρεσβευταί 
τών Δυνάμεων, μή έξαιρουμένου καί τοϋ τής Αγγλίας, έζή- 
τησαν άδειαν νά είσέλθωσιν είς τά Ανάκτορα, άλλ’ ο Καλλέρ- 
γη,ς ήρνήθη, τή μυστική συμβουλή κα’. τοΰ πρεσβευτοϋ τής 
’Αγγλίας. Οϊ πρεοβευταί τής ΙΙρωσσίας καί Αύστοίας διεμαρ- 
τυρήθησαν, άλλ’ είς τοιαύτας στιγμάς ούδεμίαν έχουσιν ίσχύν 
διαμαρτυρία·, άνευ λογχών.

Ένώ δέ ό Λαός καί ό στρατός αγωνιών άνέμενε τό άποτέ- 

λεσμα. τρώγων ταυτοχρόνως και άρτους θερμούς, ούς προνοη
τικός τις μεταβάς είς τους κλιβάνους έκόμισε χάριν τών πεινα
λέων στρατιωτών, τών έπί ώρας ολοκλήρους έκεϊ ίσταυ,ένων — 
ητο ηύη ήμερα—η Επιτροπεία, εχουσα συναρωγους κα·. τους 
δακρυβρέκτους οφθαλμούς τής Βασιλίσσης. προσεπάθει νά πείσ-η 
τόν Βασιλέα ΐνα ικανοποιήσω τήν αϊτησιν τοΰ Λαοΰ.

Τέλος ο Βασιλεύς ένέδωκε καί ύπέγραψε διάταγμα, δΓ ού 
τή προτάσει τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας «θέλει συγκα- 
λεσθή εντός τό πολύ τριάκοντα ήμερων Εθνική Συνέλευσις διά 
νά σνντάξωμεν μετ’ αύτής τό Σύνταγμα τοΰ Κράτους» και 
έτερον δι' ού διωρίζετο πρωθυπουργός καί έπί τών Εξωτερικών 
ύπουργός ό Α. Μεταξάς, έπί τών Στρατιωτικών ό Λ. Λόντος. 
έπ: τών Ναυτικών ο Κ. Κανάρης. έπί τών Οικονομικών ό Δ. 
Μανσόλας. έπί τής Δικαιοσύνης ό Λέων Μελας καί έπί τών 
Εκκλησιαστικών ο Μ. Σχ'.νάς. Ετερα δύο διατάγμ.ατα ώρι- 

,ον τήν παΰσιν τών τέως ύπουργών. τόν όρκον τοΰ στρατοϋ καί 
τών πολιτών. Ό όρκος ούτος εϊχεν ώς έξής : «'Ορκίζομαι 
πίστιν είς τήν Πατρίδα, καί τόν Συνταγματικόν Θρόνον καί 
άπαρασάλευτον άφοσίωσιν είς τούς κατά τά σήμ.ερον έγκριθη- 
σόμενα μέτρα διά τής Εθνικής Συνελεύσεως καθιερωθησομένους 
συνταγματικούς θεσμούς ».

Έπίσης τά αύτά διατάγματα ώριζον τήν άπόλυσιν πάντων 
τών έν τή ύπηρεσία τοΰ Κράτους διατελούντων ξένων, έκτος τών 
ήρχΛίων φιλελλήνων. ΊΙ άνάγνωσις τών διάταγμά των τούτων 
προεκάλεσε μικράν τινα τό πρώτον σύγχυσιν ένεκα παρεξηγήσεως,

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Θ. ΡΟΥΦΟΥ - ΚΑΝΑΚΑΡΗ

Ιδού ή νέα έπί τών Τιμών Κυρία τής Λ. Μ. τής Βασιλίσσης.
Ή ωραία κόρη, είναι Ουγάτηρ τοΰ αειμνήστου αρχαίου πολιτευτοϋ 

1 Ιατρών καί πριόην ύπουργοΰ θάνου Ρούιρου- Κανακάρη, τοϋ σχόντος 
τήν τιμήν ν’ απόλαυση καί τής ιδιαιτέρας εύνοιας καί άγ<ίπΐ]ς τής Α. Μ. 
τοΰ Βασιλέως, λατρευΟέντος δέ μέχ.ρι τοΰ θανάτου του ύπό τής επαρ
χίας του καί έπί σειράν έτών τιμηΟέντος άπαύστως διά τε τοΰ βουλευ
τικού καί δημαρχικού άξαόματος· κόρη τοΰ άνδρός, τοϋ όποιοι· ή μεγάλη 
πολιτική καί κοινωνική φυσιογνωμία ζή είσέτι έν τή μνήμη τών συμ
πολιτών του. 

είτα δε τάς ζωηράς τοϋ πλήθους έπευφημίας. Τότε έπετραπη εί; 
τους πρεσβευτής ή είσοδος είς τά Ανάκτορα, καίτοι οί άποστάται 
δέν ήρκοΰντο είς τήν άπόφασιν τοΰ Συμβουλίου τής Επικρά
τειας. ήτις έκήρυξε τήν 3ην Σεπτεμ.βρίου «ήμέραν έορτά.σιμον 
είς τό έθνος ώς παραγωγόν λαμπροϋ μέλλοντος», άλλά καί έ'ζή- 
τουν τήν έκφρασιν τών εύαρεσκειών τοΰ Βασιλέως πρός τούς 
στρατιώτας καί τήν άπονομήν αύτοϊς άριστείου.

Ενδακρυς ό Βασιλεύς ύπεχώρησε καί έν τώ σημείω τούτω 
καί ύπέγραψε δύο διατάγματα. Διά τοϋ ενός άνεγνώριζε τήν 
«ήμέραν τής 3’iS Σεπτεβρίου ώς ήμέραν άριστεύσεως τοϋ στρα
τοϋ καί τών πολιτών τής πρωτευούσης καί άπάντων τών λαβόν- 
των μέρος είς τά κατά τήν ήμέραν ταύτην πραχθέντα» και 
διέτασσε τήν άπονομήν είς τόν στρατόν καί τούς πολίτας σιδη
ρού άριστείου φέροντος άπό τοϋ ενός μέρους έπιγραφήν 3 
Σεπτεμβρίου 1843, άπό τοϋ ετέρου Συνταγματι-,-ος Θρόνος 
καί κρεμάμενον άπό ταινίας πορφύρας. Διά τοΰ ετέρου άπέ- 
νειμε τήν βασιλικήν εύαρέσκειαν είς τόν διοικητήν τής φρουράς 
συνταγματάρχην Δημήτριον Καλλέργην, εις τόν πρόεδρον τοϋ 
Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών συνταγματάρχην I. Μακρυ- 
γιάννην καί λοιπούς άνωτέρους καί κατωτέρους αξιωματικούς.

Μετά τήν άνάγνωσιν τών διαταγμάτων τούτων, τή 3 μ.μ. 
ώρα, ό στρατός παρήλασε πρό τών Άνακτόρων.

— «Ζήτω ό συνταγματικός Βασιλεύς “Οθων ό Λ’» έκραύ- 
γαζε καί τής μουσικής παιανιζούσης έπανέκαμψεν είς τόν στρα
τώνα άκολουθούμενος καί έπευφημούμενος ύπό τοΰ Λαοΰ.

Άλλ’ ανεξαρτήτως τής καί άλλως επιζήλου οικογενειακής περγαμη
νής, ήν φέρει ή δεσποινίς Κανακάρη, έχει καί άλλους φυσικούς και έπι- 
κτήτους τίτλους τιμής, τήν μεγάλην της μόρφωσιν, τό λεπτόν της 
πνεύμα, το Οελγον τής συμπεριφοράς, τό γοητεϋον τοϋ ήθους, τό γλυκύ 
τής μορφής, τής φωνής τό μουσικόν.

Ή Λ. Μ. ή Βασίλισσα έστόλισεν, δμολογουιιενως. τήν Αυλήν Αύτής 
μέ άνθος δένδρου καταγωγής εύγενεστάτης, φέρον τό χρώμα καί δλας 
τάς άρετάς τής άγνότητός, έτι δέ τής μορφώσεως τό λεπτότεροι· άρωμα.



176 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1905 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1905 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΙΕΓΓΕΒΙΤΣ

QUO VADIS?

ΜΕΡΟΣ Α—ΚΕΦΑΔΑΙΟΝ I

Ό Πετοώνιο; έξύπνησε σχεδόν περί τιήν μεσημβρίαν, πολύ έςηντλη- 
μένος, ιός συνήθως. Τήν προηγουμένην εϊς τό άνάκτορον του .λεοωνος 
έΐχε ϊιετάσχει συμποσίου... 'Από τίνος ή υγεία του δεν ητο τοσον κα/.η 
καί αί πρωιναί εγέρσεις του ήσαν κοπιωδέστεροι. Αλλα πάντοτε το 
πρωινόν λουτρών καί μία καλή άνατριβή1 έζωηρευον την ραιΐυμον 
κυκλοφορίαν τοΰ αίματός του καί άνεζωπύρουν τας δυνάμεις του. τοσον 
ώστε έκ τοΰ Άλοιφείου — τοΰ τελευταίου διαμερίσματος των λουτη- 1 2

1 Άνατβιβήν ώνόμαζον τό μαοσαϊ.
2 ΟΙ άνθρωποι τών λουτήρων, τοΰ βαλαντίου.

Ό εύγενης Ρωμαίος Πετριλνιος.

,,,,,ν — έξήρχετο ώς άνακαινισθείς, μέ λάμποντας οφθαλμούς καί τόσον 
γοητευτικός,' ώστε ό ίδιος ό Όθων δέν θά ήδύνατο νά άμιλλάται με 
αυτόν. Δικαίως είχεν έπονομασθή ό Βασιλεύς τής κομψότητος·.

Τήν επαύριον λοιπόν τοΰ συμποσίου εκείνου, καθ’ ο είχε συζητήσει 
μέ τόν Νέρωνα, μέ τόν Λουκιανόν, τόν ποιητήν καί μέ τόν φιλόσοφον 
Σενέκαν, τό ζήτημα άν ή γυνή έχη ψυχήν, ήτο έξηπλωμένος έπί μιας 
τραπέζης τής άνατριβής κεκαλυμμένης διά χιονιόδους τάπητοςέκ. βυσ- 
σοΰ αιγυπτιακού καί δυο ρωμαλέοι βαλανεΐςμέ τάς χεΐρας ήλειμμε- 
νας δΓ ελαίου άνέτριβον τούς μυώνας του. Μέ τούς οφθαλμούς κλει
στούς εκείνος έπερίμενεν ή έκ τής θερμάστρας θαλπωρή μαζή μέ την 
έκ τής τριβής νιι εΐσδύσουν μέσα του καί διώξουν τήν νάρκην.

Έπί τέλους ήνοιξε τα βλέφαρα καί. ώμ,ίλησεν.
ΊΙρώτησε περί τοΰ καιρού καί έζήτησε πληροφορίας περί τών πολυ

τίμων λίθων τούς όποιους ό κοσμηματοπώλης Ίδο,ιιενεύς είχεν ύπο- 
σχεΟή νά τοΰ φέρη. Τοΰ άπεκρίθησαν οτι ήτο εύδία. ότι ελαφρά αύρα 
έπνεεν άπό τά ΐίρη τής Άλμπας καί ότι ό κοσμηματοπώλης δέν είχε 
φ,ανή. Ό Πετριόνιος έκλεισε πάλιν τούς οφθαλμούς καί ήτοιμάζετο διά 
νιί τόν μεταφέρουν είς τό άναπαυτήριον. όταν ό όνοματοκλήτωρ έσυρε 
τό παραπέτασμα καί άνήγγειλεν ότι ήλθεν ό Μάρκος Βινίκιος.

Ό Πετριόνιος διέταξε νά εισαγάγουν τόν επισκέπτην είς τό άναπαυ
τήριον. όπου μετ’ ολίγον οί θεράποντες μετέφερον καί αυτόν. Ό Βινί
κιος ήτο υιός τής πρεσβυτέρας αδελφής του, ήτις είχε νυμφευΟή τόν 
Μάρκον Βινίκιον, ύπατικόν τιτλούχον τών χρόνων τοΰ Τιβερίου. Ό νέος 
ύπηρέτει τώρα υπό τόν στρατηγόν Κορβούλωνα, εναντίον των ΙΙάρθο>ν 
καί λήξαντος πλέον τοΰ πολέμου έπέστρεφεν εϊς Ρώμην._ Ο Πετριόνιος 
έτρεφε πρός αύτόν έν είδος ίδιαζούσης στοργής, διότι ό Μάρκος ήτο 
νέος μέ εΰγενές παράστημα καί αθλητικόν σώμα, έγνώριζε δέ άκόμη 
καί είς αϋτάς τάς ακολασίας του, νά τηρή τό μέτρον εκείνο, όπερ ιδια
ζόντως έξετίμα ό Πετριόνιος. _ , ... - .

- Χαϊρε, ΙΙετριόνιε- είπεν ό νέος. "Ολοι οί θεοί νά σέ πληρούν με 
τά δώρά των καί πρό πάντων ό ’Ασκληπιός καί ή Κύπρις.

Καλώς ήλθες εϊς τήν Ρώμην καί μετά τόν πόλεμον γλυκεία νά 
σοΰ είναι ή άνάπαυσις· άπήντησεν ό Πετριόνιος έξάγων τάς χεϊράς άπό 
τάς πτυχάς τών λεπτοϋφών περιχειρίδων του. Τί νέα άπό τούς Αρμε
νίους; 'Όταν ήσουν είς τήν’Ασίαν έφθασες μέχρι τής Βιθυνίας;

Ό Πετριόνιος διάσημος νυν διά τάς θηλυπρεπείς κλίσεις του καί 
τήν φιληδονίαν του, είχεν άλλοτε χρηματίσει διοικητής τής Βιθυνίας. 
Δραστήριος καί δίκαιος διοικητής. Άνεπόλει λοιπόν ευχαρίστως την 
εποχήν εκείνην.

— Μετέβην μέχρις Ηράκλειος διά νιι στρατολογήσω ένίσχυσιν δια 
τόν Κορβούλωνα· άπήντησεν ό Βινίκιος καί ήρχισε νά όμιλή περί τοΰ 
πολέμου.

’Λλλ’ ό Πετριόνιος έκλειε τούς όη θαλμούς. Ό νέος ιήναγκάσθη νά 
άλλάξι] θέμα, έρωτών περί τής υγείας τοΰ θείου του.

Ό Πετριόνιος ήνοιξε τά βλέφαρα. _ > _
ΤΙ ύγεία του: . . . "Οχι καλή. Καθ’ήν στιγμήν άκριβώς όΒινίκιος 

τού ηϋχετο τήν προστασίαν τοΰ’Ασκληπιού καί τής Κυπριδος, ο ΙΙετρω- 
νιος δέν είχε καμμίαν πίστιν πρός τόν Ασκληπιόν. Μήπως έγνωριςε 
κανείς άκριβώς τίνος ήτο υιός ό ’Ασκληπιός; Τής Αρσινόης ή,τής 
Κορωνίδος ; Καί όταν τις άμφιβάλη περί τής μητρός. τί πρέπει να υπό
θεση περί πατρύς; Τις άλλως τε ήτο βέβαιος ότι ήτο υιός τοΰ πατριός του;

Ό Πετριόνιος έμειδίασε καί έξηκολούθησεν
- "Οσον διά τήν Κύπριδα, τήν εύνοιαν τής οποίας επίσης υοΰ 

ηύχήθης, ίσως διό. τήν προστασίαν Γης εύγνωμονώ διά τά οιδήματα αυτα 
τής δεξιάς μου κνήμης, έκ τών όποιων ύπέφερον. "Αλλως τε. μια καλή 
θεά. καί πιστεύω ότι καί σύ θά θυσιάσης λεύκάς περιστεράς εις τον 
βωμόν της ...

- Ναι. άπήντησεν ό Βινίκιος, τιι βέλη τών ΙΙάρθων δέν με προσέ
βαλαν. άλλ' έβλήθην άπό τά βέλη τοΰ έρωτος άπροόπτως. ολίγα στάδια 
μακράν τών πυλών τής πόλεως.

— Δι’όνομα τών γονυλεύκων Χαρίτων! Θά μοϋ διηγηθής το γεγο
νός- είπεν ό ΙΙετρώνιος. "Ας περάσωμεν εϊς τό καλλυντήριον^

Άλλ' εϊς τό καλλυντήριον τήν προσοχήν τοΰ Βινικίου εϊλκυσαν οι 
θαυμάσια, δοΰλαι τής υπηρεσίας. Δύω έξ αυτών, αίθιοπίδες. ήρχισαν 
νά πρυστρίβουν ελαφρώς μέ αρώματα τής 'Ανατολής τό σώμα του 
ΙΙετρωνίου, άλλαι έκ Φρυγίας, ίκανώταται περί τήν τέχνην τής κομω- 
σεως. έκράτουν είς τάς εύλυγίστους χεϊράς των μεταλλικά κάτοπτρα εκ 
χάλυβας καί κτένας, δύω άλλαι. έλληνίδες κόραι έκ Κώ, άνέμενον την 
σειράν των διά νά κοσμήσωσι μέ άγαλματιόδεις πτυχάς τήν τήβενον 
τοΰ αύϋέντου των.

— Πρός Διάς τού νεφεληγερέτου', είπεν ό Μάρκος Βινίκιος. Τί εκλε
κτή συλλογι’ι I Ωραιότερα σώματα δέν θά εύρισκέ τις ούτε εϊς τό ανα- 
κτορον τοΰ Χαλκοπώγωνος.

Ό Πετριόνιος άπήντησεν ελευθέριος-
- Είσαι συγγενής μου καί δέν είμαι ούτε έγωιστής ιος ό Βαρσος, 

ούτε αύστηρός ιός ό Αυλός Πλαύτιος.
Ό Βινίκιος έγείριον ζωηρώς τήν κεφαλήν ήρώτησε-

Πώς σοΰ ήλθεν ό Αυλός Πλαύτιος-, Γνωρίζεις ότι τραυματι- 
σθείς είς τόν καρπόν, παρά τάς πάλας τής πόλεως. έμεινα δεκαπέντε 
ήμέρας είς τόν οίκον του-έκεϊ είς έκ τών δούλων του,_ δ ιατρός. Με
ριών, μέ έθεριίπευσεν. ’Ακριβώς περί αύτοΰ θιι σοΰ ωμίλουν.

Αληθώς ; Μήπως τυχόν σ’ έτρέλλανε ή Πομπωνία; Σε οίκτειρω 
τότε- γραϊα καί ενάρετος ! Αξιολύπητοι·!

— Όχι ή Πομπωνία, φεΰ !
— Καί ποία λοιπόν ;
- "Αν τό έγνώριζα .. .! Μά ούτε τό όνομά της γνωρίζω ωρισμε- 

νως : Λιγύα; Καλλίνα; Έκεϊ τήν ονομάζουν Λιγύαν διότι κατάγεται εκ 
τής χώρας τών Λιγύων καί τό βαρβαρικόν ονομά της, είναι Καλ/,ινα. 
Ένα περίεργον σπήτι αυτό τοΰ Πλαυτίου. Πλήρες κοσμου και όμως 
σιωπηλόν όπως τό άλσύλλιον τοΰ Σουβιακοϋ. Έπί δέκα ̂ ημέρας ηγνοουν 
ότι κατιόκει έκεϊ μία θεά. ’Αλλά μίαν πρωίαν τήν είδον να λούεται 
είς μίαν δεξαμενήν, υπό τιι δένδρα. Καί σοΰ ορκίζομαι εις τον αφρον 
έξ ου άνέδυσεν ή Αφροδίτη, αί άκτϊνες τής αύγής διεπερων το σώμα 
της. Έφανταζόμην ότι ό ήλιος άνατέλλων θά την διελυεν, ενώ
πιον μου, όπως’ διαλύει τό λυκαυγές. Τήν έπανεϊδον δις, και εκτοτε 
έχασα τήν ησυχίαν- δέν γνωρίζω άλλας επιθυμίας πλέον. Δεν με ενοια-

Ή Λιγύα, ή Οιιγάτηο τού Αρχηγού τών Λιγύων.

φέρει πλέον ή πόλις. Δέν θέλω πλέον ούτε γυναίκας, ούτε χρυσόν, ούτε 
ορείχαλκον τής Κόρινθου, ούτε ήλεκτρου. ούτε μάργαρον, ούτε οίνον, 
ούτε συμπόσια. Θέλω μόνην τήν Λιγύαν. ΙΙετριόνιε. ή ψυχή μου πετφ 
πρός αύτήν, καί νύκτα καί ήμέραν τήν έπιθυμώ.

— "Αν είναι δούλη άγόρασέ την.
— Δέν είνε δούλη.
— Τί είνε λοιπόν : Καμμία άπό τάς άπελευθέρους τοΰ Πλαυτίου ;

— Άφοΰ δέν ύπήρξε ποτέ δούλη, δέν είναι καί απελεύθερος.
— Τότε ;
— Δέν ξεύρω. Κύρη τοΰ βασιλέως . . .
— Μέ περιπαίζεις, Βινίκιε.

- Δέν είναι πολύ εκτενής ή ιστορία. Έγνώρισες ίσως τόν Βάνιον. 
τόν βασιλέα τών Σουηβών, όστις έκδιωχθείς έκ τής χώρας του, κατοί
κησε μακράν έν Ρώμη. όπου έγινε διάσημος διά τι,ν τύχην του είς τό 
παιγνίδιον τών οσταρίων καί διά τήν δεξιότητά του περί τό όδηγεϊν 
άρμα. "Θ Δροΰσος τόν άποκατέστησεν έπί τοΰ θρόνου του. Ό Βάνιος 
διώκησε κατ’ άρχι'ις συνεχώς καί έπεχείρησεν αισίους πολέμους. Αργό
τερου όμως ήρχισε νά σπαράζη αχαλίνωτος όχι μόνον τούς γείτονας 
του άλλι’ι καί αυτούς τούς ύπηκόους του....’Έως ότου ό Βάγγιος και ό 
Σίδος. οί ανεψιοί του. υιοί τοΰ Βιμπιλίου, βασιλέως τών Έρμανδούρων 
συνησπίσθησαν καί τόν έκαμαν νιι έπανέλθη είς Ριόμην διά νά δοκι- 
μάση τόν τύχην του είς τιι οστάρια.

— Ενθυμούμαι- έπί Κλαυδίου. Δέν είναι μεμακρυσμένη έποχή.
Ναι . . . Ό πόλεμος έξερράγη, Ό Βάνιος έκάλεσεν είς βοήθειαν 

του τούς Ύαζίγγας, ένώ οί προσφ ιλεϊς του άνεψιοϊ διήγειραν τούς 
Λιγυας. Ό Κλαύδιος δέν έπεθύμει νά έπεμβαίνη εϊς τάς έριδας τών 
Βαρβάρων. Έγραψεν έν τούτοις πρός τόν Άτέλιον Χιστέριον, άρχη- 
γόν τού ϊυ,γεώνος τοΰ Δουνιίβεως. νιι έπαγρυπνή συντόνως έπί τών δια
φόρων φάσεων τοΰ πολέμου καί νιί μή έπιτρέψη νά διαταραχθή ή τάξις 
παρ’ ήμϊν. Ό Χιστέριος άπήτησε τότε παρά τών Λιγύων νιι υποσχεθώ- 
σιν ότι δέν θά ύπερβώσι τιήν μεθόριον. Όχι δέ μόνον συνεμορηιόιθησαν 
οντοι άλλ’ έδωκαν καί ομήρους, μεταξύ τών όποιων τήν σύζυγον και 
τήν θυγατέρα τοΰ άρχηγοΰ των. Δέν άγνοεϊς ότι έν ώρα πολέμου οί βάρ
βαροι σύρουσι μεθ’εαυτών τά γυναικόπαιδά των. . . Ή Λιγύα μου λοι
πόν είναι ή Ουγάτηρ τοΰ άρχηγοΰ τούτου.

— Πώς τιι γνωρίζεις όλα αυτά;
— Ό Αυλός Πλαύτιος, ό ’ίδιος μοΰ τά διηγήθη. Οί Λίγυες τή άλη- 

Ηεία δέν ύπερέβησαν τήν μεθόριον. Άλλ’ οί βάρβαροι ενσκήπτουν καί 
παρέρχονται ιός ή θύελλα. Οϋτω έξηφανίσθησαν καί οί Λίγυες μέ τάς 
στολισμένος διά κεράτων άγριων βοών κεη αλάς. Προσέβαλον τούς 
Σουηβούς τοΰ Βανίου καί τούς Ύαζύγγας, άλλ' ιό βασιλεύς των άπω- 
λέσθη. Καί άπεχώρησαν μετά τών λαη ύρων των ένιΐι οί όμηροί των 
έμειναν είς χεΐρας τοΰ Χιστερίου. Μετ'ολίγον ή μήτηρ άπέθανε καί διά 
ν' άπαλλαγή τοΰ τέκνου ό Χιστέριος τό άπέστειλε πρός τόν Διοικητήν 
πάσης τής Γερμανίας Ηομπώνιον, ι> όποιος περαιωθέντος τοΰ πρός τούς 
Γάττας πολέμου έπανήλθεν είς Ι’ιόμην, όπου ό Κλαύδιος τοΰ επίτρεψε 
τάς τιμάς τοΰ θριάμβου. ΊΙκολούθησε τήν ήμέραν έκείνην ή παιδίσκη 
τό άρμα τοΰ νικητοΰ. άλλά μετά τιήν ιεροτελεστίαν έπειδή δέν ήδύνατο 
νιι κρατήση ιός αίχμαλιότους τούς όμηρους καί έπειδή δέν ήξευρε τί νά 
κάμι) ό Πομπιόνιος τιήν κόρην, τήν ενεπιστεύθη εϊς τήν ιίδελφήν του 
Πομπωνίαν Γραικίναν, σύζυγον τοΰ Πλαυτίου. Εις τόν οίκον αυτόν 
όπου τό παν είναι ένάρετον από τών αύθεντών μέχρι τοΰ κατοικίδιου 
πτηνοΰ,^άνεπτύ^θη επίσης έν άρετή, όσον ή ιδία ή Γραικίνα καί τόσον 
ωραία ώστε ένιόπιόν της ή Ποππαία θά ήτο ώς φθινοπωρινόν σϋκον 
πλησίον μήλου τών Εσπερίδων.

— Καί έπειτα;
— Σοΰ τό επαναλαμβάνω : Άπό τής στιγμής καθ’ ήν είδα τό φώς 

νά διαπερά τό σώμά της είμαι ερωτευμένος μαζή της.
("Επεται σι·νί*χρια|

XI ΙΟ JIXN l oy ΚΧΙ χι Γ οχχ

"ΣΩΣΟΝ, ΚΥΡΙΕ, ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΣΟΥ,,

ΊΙ 14 Σεπτεμβρίου έωρτάσΟη υπό τής ’Εκκλησίας έν μεγαλο
πρεπείς καί κατανύξει. Είναι ή επέτειος τής άναστηλιόσεως τοΰ Σταυ
ρού. τοΰ συμβόλου τής Πίστεως, έφ'ού έςέπνευσεν ό Σωτήρ.

Πώς άνευρέΟη ό Σταυρός: ΙΙερΐ τά μέσα τής τοίτης δεκαετηρίδος 
τοΰ τετάρτου αϊώνος μετά Χριστόν, έν 'έτει 326, καί έπί τής βασι
λείας τοΰ χριστ'.ανικωτάτου Λύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοΰ Μεγά
λου, ή μήτηρ αύτοΰ. ή ευσεβής, ή μακαρία Αύγούστα 'Ελένη δια- 
καιομένη ύπό τής επιθυμίας νά ϊδρύση μεγαλοπρεπέστατου ναόν έπί 
τοΰ τόπου έφ' ου ή Ζωή έν τώ τάφω κατετέΟη καί έπί τοΰ όποιου 
άνεστηλώΟησαν ή 'Αγάπη καί ή Ίσοτης έν τώ κοσμώ, μετέβη είς 
τούς Άγιους τόπους καί έπισκεφΟείσα τόν τότε επίσκοπον Ιεροσολύ
μων Μακάριον έ-έιρασεν αύτώ τήν επιθυμίαν αύτής ταύτην, παρα- 
καλεσασα αμα όπως από κοινού εργαζόμενοι έπιτύχωσι τήν άνεύρεσιν 
τοΰ τίμιου ξύλου και τοΰ Οεοδέγμονος τάφου τοΰ Κυρίου

Μέχρι τών χρόνων τού Μεγάλου Κωνσταντίνου, όπότε θρησκεία 
επίσημος τοΰ άπεράντου Ρωμαϊκού κράτους άνεκηρύχθη ή Χριστια
νική, οί έΟνικο'ι κατακτηταί τής Παλαιστινείου γής θέλοντες νά έξα- 
λείύωσι παν ιερόν λείψανον τής Οειοτάτης έκείνης τραγωδίας, τόν 
μέν Πανάγιον τάφον έκάλυψαν συσσωρεύσαντες έπ' αύτοΰ ξύλα καί 
ίλϋν πρόσφορου είς βλάστησιν, τόν δέ Ί’ίμιον Σταυρόν έχωσαν εντός 
τού έπί τοΰ Γολγοθά σπηλαίου, τό όποιον κατ' άλλους μέν έχρησί- 
μευεν ιός τόπος έν ω έρρίπτοντο τά οστά τών. σταυρουμένων κακούρ
γων, κατ' άλλους δέ ήτο τό σπήλαιον, έν τώ όποίω σύννους καί περί- 
φροντις έκάΟισεν ό Λυτρωτής στιγμάς τινας πρό τής σταυρώσεώς του. 
Διό καί «σπήλαιον τής αγωνίας" έκλήΟη. Ύ’περάνω τών άγιωτάτων 
τούτων τόπων ίδρυσαν οί έΟνικοί, πρός όνειδος τών Χριστιανών, μεγα
λοπρεπή ναόν τής Αφροδίτης.

II Αγία 'Ελένη ϊδοΰσα τόν ναόν έκεΐνον διέταξε πάραυτα νά 
καταδαφισθή έκ θεμελίων, καί νά καθαρισθή ό πέριξ χώρος

ΕύΟϋς μετά τούτο ή Άγια 'Ελένη διέταςε τήν ενέργειαν άνασκα- 
φών πρός εύ’ρεσιν τού Τίμιου Ξύλου. Ή Άγια Ελένη εύρέθη πρό 

ανυπερβλήτων έμποδίων. Πολλοί τών αύτοχΟόνων Ιουδαίων εΐχον άμυ- 
δράς τινας έκ παραδόσεως πληροφορίας περί τοΰ τόπου έν ώ εύρίσκετο 
ό Σταυρό; τοΰ Χριστού, άλλ’ ουτοι είς ούδεμίαν προέβησαν έξομολό- 
γησιν. At προσπάθεια·, τής Βασιλομήτορος έπετείνοντο συν τώ χρόνο,. 
αλλ’ είς μάτην. Πρό τοιούτων αποτυχιών εΰρεθεΐσα ή Αγία ήρχισε 
νά αδημονή. Δέν απελπίσθη όμως, ούτε κατέπαυσε τάς έοεύνας τη; 
Έκ τής δυσχερείας ταύτης προσεφέρθη νά τήν έξαγάγη δεκαοκταέ- 
τι; έβραία κόρη, ήτις έκ τή; μητρός αύτής έγνιόριζεν άκριβώς τον 
τόπον. Φοβηθεισα ή κόρη τήν μήνιν τής μητρός της έζήτησε πρώτον 
παρά τής Βασιλομήτορος ασφάλειαν ζωής, καθότι τό μιαρόν γρα'ί'διον 
ήπείλει αύτήν έν ή περιπτώσει έδιδε πληροφορίας περί τοΰ τόπου.

II Αγία ’Ελένη διεβεβαίωσε τήν κόρην οτι ούδένα κίνδυνον δια
τρέχει, έζήτησε δέ παρ' αύτής νά τή υπόδειξη τό ζητούμενου μέρος. 
ΊΙ κόρη αμέσως συνεμορφώθη μέ τήν επιθυμίαν τής Άγιας καί 
ύπέδειςε τό μέρος, τό όποιον έγνιόριζεν έκ τοΰ φυτού, τό όποιον έϊύετο 
άνωθεν τοΰ Σταυρού καί τό όποιον άνέδιδε γλυκυτάτην εύωδίαν, ώνο- 
μάσθη δέ εκτοτε Βασιλικός ή Βασιλικόν χόρτον. ΆνασκάΔαντε; όμως 
τό μέρος εύρον άντΐ ενός τρεις σταυρούς. Οί δύο ήσαν οί τών συσταυ- 
ρωθέντων κακούργων. Έγεννήθη έντεΰθεν ζήτημα τί; τιον τριών 
Σταυρών ητο ό τοΰ 'Ιησού, ανεγνωρίσθη δέ ούτος έκ τριιΰν σημείων, 
μή έπιδεχομένων άμοισβήτησιν. Πρώτον ύπεοάνω τών δύο σταυοώ,ν 
τών ληστών έφύετο τοΰ αύτοΰ γένους φυτόν ούδεμίαν άναδίδον εύω
δίαν. Δεύτερον λέγεται ότι ή 'Ελένη άνεγνιόρισε τούτον έκ τής έπι- 
γραφής, ήτις διηρμήνευε τήν αιτίαν τού Θανάτου. Τό σπουδαιότερου 
όμως γεγονός ήτο ότι οί τρεις έκείνοι σταυροί έτέθησαν άλληλοδιαδό- 
χως έπί τοΰ σώματος πασχούσης γυναικός, οπότε οί μέν δύο ούδέν 
έπί τής υγείας της έφερον άποτέλεσμα, έν ω ό τοΰ 'Ιησού άπέδωκεν 
είς τήν γυναίκα τήν υγείαν.

Τόν βασιλικόν έκεΐνον πολλάκις απέκοπτον οί 'Ιουδαίοι θέλοντες νά 
έξαλείψωσι πάσαν δυνατήν υπόνοιαν παρά τοίς Χριστιανοί;. Αλλά τό 
φυτόν αποκοπτόμενον ανέθαλλεν αυθις ζωηρότερου καί άμφιλαφέστε- 
ρον, ώς αναφέρει περί αύτοΰ ό έπίσκοπος Ιεροσολύμων Δοσίθεο; έν 
τή Δωδεκαβίβλω. Μετά τοΰ Σταυρού εϋρέθησαν καί οί ήλοι έκείνοι 
δι' ών προσηλιόθη ό Νυμφίος τής Εκκλησίας. "Εξαλλος ή Βασιλομή
τωρ έκ χαράς άποκόπτει μέρος τοΰ τιμίου ξύλου καί άποστέλλει εϊς 
Κιυνσταντινούπολιν μετά τών ήλων, ών ό Μέγα; Κωνσταντίνος ένα 
μέν ένέπηξεν έπί τής περικεφαλαίας αύτοΰ, άλλον δέ έπί τού χαλι
νού τοΰ ίππου του.

Τή διαταγή τής Βασιλομήτορος ήρχισαν πάραυτα έπί τού τόπου 
έκείνου αί έργασίαι πρός άνέγερσιν τοΰ λαμπροτάτου καί περικαλε- 
στάτου ναού τής Άναστάσεως τοΰ σωζομένου μέχρι σήμερον.

Μετά πάροδον τριών εκατονταετηρίδων ό τίμιος Σταυρός άπήχθη 
υπό τοΰ κατακτήσαντος τότε τήν Παλαιστίνην Χοσρόου βασιλέως τών 
ΙΙερσών, έπανεκτήθη όμως καί πάλιν ύπό τοΰ Ηρακλείου, όστις 
έλθων εϊς Ιεροσόλυμα παρέδωκε τόν Σταυρόν εις τόν Πατριάρχην 
Ζαχαρίαν, ό όποιος από τής κορυφής τοΰ Γολγοθά ύψωσε τό τίμιον 
ξύλον δείξας αύτό πρός τόν λαόν τόν ψάλλοντα τότε έν κατανύξει : 

«Σώσον, Κύριε, τόν λαόν Σου. καί ευλόγησον τήν κληρονομιάν Σου». 
Τό γεγονός τούτο έλαβε χώραν τήν 14 Σιπτεμβρίου τοΰ 629 μ. X. 

"Εκτοτε τό Τίμιον Ξύλον ϋπέστη πολλάς άλληλοοιαδόχως άρπαγάς. 
τέλος δέ κατατμηθέν είς τεμάχια διεσκορπίσθη καί έξηφανίσθη.

ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΑΓΙΟΣ

Ύπήρξε λοιπόν καί ηθοποιός ύ όποιος έγινεν άγιος. Έπί ιών χρό
νων Ίουλιανοΰ τοΰ Παραβάτου είναι γνωστόν δτι ό Χριστιανισμός ήτο 
έν πλήρει διωγμφ. Ό αΰτοκράτωρ έθυεν εις τούς βωμούς τού Απόλ
λωνος καί τής "Ηρας καί έσφαγίαζε τούς Χριστιανούς περιπαίζων καί 
χλευάζων τήν θρησκείαν των.

"ΙΙκμαζε τότε ό ηθοποιός Πορφύριος. Μίαν ήμέραν ή Αυλή ήγεν 
εορτήν έπί τοΐς γενεθλίοις τοΰ Λύτοκράτορος καί ό Πορφύριος έκλήθη 
νά παίξη παρουσίφ αύτοΰ. Ώς έργον έξελέγη μία αυτοσχέδιος, προφα 
νώς, κωμιμδία διακιομωδοΰσα τό μυστήριον τής βαπτίσεως.

Ή παράστασις ήρχισε καί προσήχθη μέγα βυτίον πλήρες δδατος 
έντός τοΰ οποίου θά κατεδύετο ό πρωταγωνιστής Πορφύριος, όστις 
έπαιζε τόν ρόλον τού κατηχουμένου. Πράγματι κατεδύθη έντός τοΰ 
ίίδατος ό ηθοποιός, άλλ' αίφνης θεία έμπνευσις τοΰ έπήλθε.

— Βαπτίζεται ό δούλος τοΰ Θεού Πορφύριος, άνακράξει, εϊς τό 
όνομα τοΰ Πατρός καί τοΰ Υιού καί τοΰ Άγιου Πνεύματος, Αμήν.

Ό Αϋτοκράτιορ έκρήγνυται εϊς γέλωτας νομίζων οτι συνεχίζετο τό 
έργον, άλλ’ ό νεοφώτιστος, κατά τό εκκλησιαστικόν βιβλίον, «άναδύς καί 
άναδυοάμενος λευκά ίμάτια καί εαυτόν Χριστιανόν ιόμολογήσας ξίφει 
τήν κεφαλήν τέμνεται .

Καί ή μέν Εκκλησία έταξε τόν μάρτυρα είς τόν χορόν τών Άγιων 
όρίσασα τήν μνήμην του τήν 16 Σεπτεμβρίου, σωτηρίιμ δ'έτει 1905 
μ. X. ό Σύνδεσμος τών Ελλήνων Ηθοποιών άνεκήρυξεν αυτόν προ
στάτην του καί ο ηθοποιός κ. Γ. Χρυσάφης, έπειδή ή μνήμη του λει- 
τουρνεΐται έν τή 'Εκκλησία μετ'άλλων μαρτύρων συλλήβδην, συνέταξεν 
ειδικόν τροπάριον δπερ θά υποβληθή εις τήν Ίεράν Σύνοδον πρός 
έπικύρωσιν.

Έπρεπεν δμως νά εύρεθή καί ή εικι'ον τοΰ Άγιου Πορφυρίου. Ό 
ηθοποιός κ. Γ. Χρυσάφης, ό όποιος είναι καί εμβριθής άρχαιολόγος, 
χρηματίσας μάλιστα εύδοκίμως καί είς τήν υπηρεσίαν τοΰ Δημοσίου 
ένεθυμεϊτο οτι κάποτε είχεν άνακαλύψει εικόνα τοΰ συντεχνίτου του είς 
τό χωρίον Καλύβια τοΰ Κουβαρά. Μία άποστολή διωργανιόθη αμέσως 
έκ τοΰ προέδρου τοΰ Συνδέσμου τών Ελλήνων ήθοποιών κ. Ν. Λά- 
σκαρη καί άλλων μελών αυτού, τήν οποίαν παρηκολούθησε κληθείς καί 
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συνεργάτης τής Εικονογραφημένης μετά φωτογραφικής μηχανής και 
έπειτα άπό τετράιόρον καρροδρομικήν εξερεννησιν άνά την Νοτιοδυ
τικήν εσχατιάν τής Λαί'ρεωτικής άνεσρέΟη ή είκων τοΰ Άγιου έντός 
τής παρά’ τά Καλύβια Κουβαρά Βυζαντινής μονής τών Ταξιαρχών.

Εΐκονίζεται ό Αγιος ΙΙορφύριος. ούχί μέ οπλίτου στολήν, ουδέ μέ 
Ιεράρχου άμφια, ιός οί πλεϊστοι τών Αγίων τής εποχής εκείνης. Φαί
νεται πρώτον νεαρότατος, διότι έχει έξυρισμένον τόν μύστακα. πιθανώς 
ώς..... ήθοποιός, φέρει δέ περίεργον άμφίεσιν τής οποίας κυριαρχεί ή 
λεγάμενη μάλλια, τό μέχρι πρό τίνος απαραίτητον έφόδιον παντός 
ηθοποιού.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΊΙ τύχη έφθόνησε τήν σκηνήν. Μετά τόν Ταμάνιο ή Καλλιτεχνία 
θρηνεί τόν ’Αποστόλου. r _ t (

Μετά τόν ύπέροχον δραματικόν υψίφωνον η σκηνή χάνει τον γλυ
κόν καί περιπαθή τραγουδιστήν τής Μποέμ τής Μανόν καί τοϋ 

Ι’ιγολέττου , καί πρό πάντων τοΰ Βερίΐέρου .
Εινε πολύ γνωστός έν Άθήναις, καί αί εντυπώσεις έκ τής τελευταίας 

διαβάσεώς του λίαν πρόσφατοι, ώστε νά μή χρειάζεται εΰρυτέρα ανά- 
λυσις περί τοΰ ταλάντου καί τής τέχνης τοΰ Ίωάννου Αποστόλου, οστις 
ενωρίς άπό τών κλασικών θεάτρων τής Ιταλίας έκέρδιοε τήν παγκό
σμιον φήμην. ,

Υπάρχουν έπίσης πολλοί, ένθυμούμενοι άκομη τόν γλυκυν τραγου
διστήν τών ’Αθηναϊκών συνοικιών, τόν έξέχοντα μαθητήν τοΰ άειμνή-

Ό διάδοχοί: τον ΣερβικοΟ θρόνον Γεώργιος καί ΰ Αδελφός του πρίγκιψ 
’Αλέξανδρος (Ιέ στολήν ΰ.ταξιωματικών τοϋ Πι-ζικοΰ.

μνήστου Κατακουζηνοΰ, τόν πρώτον πρωταγωνιστήν τοϋ "Ελληνικού 
μελοδράματος ό Υποψήφιος Βουλευτής’.

Ή έμφάνισις τοϋ ’Αποστόλου είς τήν εύεργετικήν παράστασιν τής 
οξύφωνου Μποταρέλλι είς τόν θίασον Λάνδη έν Φαλήριο έρριψε τό 
σπέρμα τής ιδέας' πρός καταρτισμόν'Ελληνικού Μελοδράματος. Καί 
είργάσι'Ιηοαν δλοι τότε διδάσκαλοι καί μαθηταί διά νά παρουσιάσουν 
μετά έν έτος ενώπιον τοϋ κοινού αρμονικόν σύνολον μελοδραματικού 
θιάσου, οστις έπαιξε τό πρώτον δλόκληρον τόν Υποψήφιον Βουλευτήν .

Ό 'Αποστόλου ήτο καί είς τάς τρεις ανασυστάσεις τοϋ Ελληνικού 
Μελοδράματος μέχρις ού κατά τήν επάνοδόν του έξ επικερδούς περιο
δείας έν 1’ουμανίφ άνεχώρησε κατ' ευθείαν έκ Κωνσταντινουπόλεως διά 
τό Μιλάνον χάριν εύρυτέρων σπουδών.

Ό διδάσκαλός του. άκούσας τήν φωνήν του, τόν έδίδαξε δωρεάν, μέ. 
τήν συμη ωνίαν νά έχη ποσοστά έπί τών πριότων μελλόντων κερδών του. 
"Ελληνες ομογενείς, έν οί; ό «αραβίας τής 'Οδησσού, τόν ι πεστήριξαν 
υλικώς. Καί ή έκτίμησις τοϋ Σονιζόνιο τόν έφερε σιγά σιγιι μέχρι τών 
μεγαλειτέρων θεάτρων τής ’Ιταλίας.

’Εφάμιλλος τοΰ 'Ιταλού Δέ Λουτσία ό Αποστόλου έλαβε τό χρίσμα 
τής Ei lebiil.i- είς τό Σάν-Κάρλο τής Νεαπόλεως.

'Εκτατέ έπαιξε μέ άμοιβάς μεγάλας είς τά. μεγαλείτερα θέατρα τής 
Ιταλίας, ένθουσίασεν είς τό έξωτερικόν καί τό όνομά του κατέλαβε τήν 
πρώτην Οέσιν μεταξύ τών λυρικών καλλιτεχνών.

Μετά τόν Ταμάνιο έπαιζε τούς .Μεδίκους- είς τούς όποιους διέ- 
πρεψε διά τήν γλυκεϊαν φωνήν του. Έπίσης έν Όδησσφ ήρε θριάμ
βους είς τό χειμερινόν θέατρον.

ΊΙ άτακτος ζωή. τήν όποιαν ώς έκ τοϋ έπαγγέλματός του διήγεν, 
αί καταχρήσεις καί αί συγκινήσεις συι-ετέλεσαν, ώστε νά .πάθη έκ χρό
νιου καρδιακού νοσήματος, τό όποιον παρημέλησε νά θεραπειίση η νά 
μετριάση δια τής διαίτης.

Ό θάνατος τοΰ Αποστόλου, φωνής σπάνιάς καί τέχνης άρίστης. 
αποτελεί άπώλειαν καί διά τό λυρικόν θέατρον έν γένει, άλλιι καί διά 
τήν έν τοΐς σπαργάνοις ’Ελληνικήν μουσικήν.

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ
Περί τάς «?χάς Σεπτεμβρίου έωρτάσθη πανηγυρίζω; έν Βελιγρα- 

δίω ηένηλιζίωσίς τοϋ Διαδόχου τής Σερβίας. Οπως χαιρετίσωσι τόν 
μέλλοντα Βασιλέα μετέβησαν είς τήν πρωτεύουσαν τοϋ Σέρβικου

Κράτους πλεϊστοι απεσταλμένοι έκ τοϋ εσωτερικού, έκ τής Βουλγα
ρίας, άλλά καί έκ τών έν Αυστρία καί Τουρκία Σέρβων.

Οί έχθροΐ τής Δυναστείας κατέβαλον πάσαν προσπάθειαν όπως 
έλαττώσουν τήν σημασίαν τής τοιαύτης έκδηλώσεως τοϋ Σέρβικου 
λαοϋ, άλλ' αύτη υπήρξε ζωηρότατη καί καταφανής ΙΙρώτος συνέ
χαρη τόν βασιλέα Πέτρον ό πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας.

Τά συγχαρητήρια τοϋ κ. Λουμπέ συνεκίνησαν τόν βασιλέα Πέτρον 
ιδιαιτέρως, διότι αισθάνεται ιδιαίτερον ένδιαφέρον ύπέρ τής Γαλλίας, 
καθ' δσον είναι γνωστόν ότι κατά τό 1870 έπολέμησεν είς τά; τάξεις 
τοϋ γαλλικοϋ στρατού εναντίον τής Γερμανίας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΙΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
"Εν έτος περίπου συνεπληρώθη άπό τοϋ θανάτου του. Νεαρότα

τος, μόλις είκοσιτριών έτών, ό σπάνιος φίλος, ό ανεκτίμητος υιός.

άνηρπάγη άπό τάς άγκάλας τών γονέων του, ύποζΰψας είς ύπου- 
Λον νόσον.

Ή «Εικονογραφημένη!» έπιτελεϊ σήμερον ευλαβές καθήκον πρός τήν 

μνήμην τοϋ αλησμόνητου φίλου της δημοσιεύουσα έπιμνημοσύνω; τήν 
εικόνα του κα’. σπεύδει νά μοιρασθή μέ τήν εύγενή οικογένειαν τής 
Σερίφου την βαθείαν οδύνην τη;

ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ

Ό έν τώ πανεπιστήμιο! Χάρβαρδ καθηγητής τή; 'Αστρονομίας κ. 
Pickering. εις έκ τών συγχρόνων σοφών, έπισχεφθείς πρό τίνος τάς 
νήσους Hawaii ανεκοίνωσεν έν διαλέξει του. ήν έκαμεν έν Χονολου- 
λοϋ, ό”. καθ’ α έπισταμένω; παρετήρησε, τά έπί τών νήσων τούτων 
ήφαίστεια Mauna. Loa καί Kilauea, άληθή βάραθρα, όμοιάζουσι 
καταπληκτικοί; πρό; τά τή; Σελήνης. Ό σοφός έκ τών παρατηρή
σεων του τούτων λαβών άφορμήν δέν έδίστασε νά άναπτύξη νέαν 
θεωρίαν, καθ' ήν άφοϋ άπεσπάσθη έκ τή; Γής ό όγκος τή; Σελήνης, 
τό έναπομείναν χάσμα έσχημάτισε τόν βυθόν τοϋ Ειρηνικού ωκεανού.

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΑΜΑΝΙΟ

Περί τά όκτώ εκατομμύρια Ιταλικών λιρών άφήκε περιουσίαν δ 
μέγας καλλιτέχνης Ταμάνιο. Έκ τούτων επτά έκατομμύρια κατέλιπεν 
είς τήν έγγαμον θυγατέρα του Μαργαρίταν Ταλαμόνε, άνά δέκα δέ 
χιλιάδας φράγκων είς δύω φιλανθρωπικά ιδρύματα έν Τουρίνφ. Καί 
ουδέ πεντάραν είς μουσικά ή καλλιτεχνικά ιδρύματα.

ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΟΤ ΑΡΝΙΩΤΗ. — Ή ίΙηριοδαμιλστρια Σονζν Οΰΐλσον. 
'Η φωτογραφία ίλήφΟη ύπό συντάκτου τής Εικονογραφημένης έντός τοΰ κλωβού.

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

Πόσον οχληρά ή πιτυρίασις. ή καταστρέφουσα όχι μόνον τό τρί
χωμα άλλιι καί τά ένδύιιατα άκόμη !

Μία καλή συνταγή άντ’ αυτής είναι ή έξής :
Soufre prcciplte ....................................... 15·°
I luilc de ricin........................................... 50.0
Baume de cacao...................................... 20.0
Baume de Perou........................................... 4.0

’Επαλείφετε πρωίαν καί εσπέραν τήν κεφαλήν άλλ' είς τρόπον ώστε 
νά εΐσδέηι ή άλοιφ ή διά μέσου τών τριχών μέχρι τής επιδερμίδας.

Δο Αθ. ΤΡΑΧΤΛΗΣ
4εο/ιατολό;ο<

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

I Σεπτεμβρίου = 362 π. X. Θάνατο; τοϋ 'Επαμεινώνδα έν Μαν- 
τινεία.— 3 ίδίου 1843. ΊΙ άναγνώρισις τοϋ Συντάγματος ύπό τοϋ “Οθω- 
νος.— 6 ίδίου 1897. Υπογραφή έν Κωνσταντινουπόλει προκαταρκτικής 
συνθήκη; μετά τόν τελευταΐον πόλεμον.—7 ίδίου = 356 π.Χ. Γέννησις 
τοϋ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου. — 12 ίδίου 1821. Πτώσις τοϋ Σουλίου.— 
14 ίδιου = 629 μ. X. 'Π άναστήλωσις τοΰ Τίμιου Σταυρού. — 18 
ίδίου 1834. Έκδοσις Β. Δ. περί μεταθέσεως είς ’Αθήνας τής πρω- 
τευούσης τοϋ Βασιλείου.— 19 ιδίου = 336 π. X. Δολοφονία τοϋ Φιλίπ
που ον διαδέχεται ό υιό; του 'Αλέξανδρος. — 21 ίδιου = 323 π. X. 
Θάνατος τοϋ Μ. 'Αλεξάνδρου.— 24 ίδίου 1824. Ό Ψαριανό; ναύαρ
χος Νικόδημος πυρπολεί μεταξύ Χίου καί Άγνουσών μίαν Τουρκικήν 
κορβέτταν.— 25 ίδίου 1863. Ό Καλλιγας υπουργός τών Εξωτερι
κών ανακοινώνει είς τήν Συνέλευσιν ότι ή 'Αγγλία παραχωρεί ήμΐν 
τας επτά νήσους.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗΝ ΤΟΤ κ. Γ. ΒΩΚΟΤ. -Ό Όθων δεικνϋων είς τήν ’Αμαλίαν 
Λπό τά ανάκτορα τούς ατόλους τών Δυνάμεων καταλαμβάνοντας τόν Πειραιά.

ί Φωτογρ. ληφΟεΐσα τήν νύκτα μέ Μαγνήσιον, κατά τήν ώραν τής παςαστάσεως

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ

Είς δέκα καί πέντε έκατομμύρια δολλαρίων άνήλθεν ή άξια τοΰ έκ 
τών χρυσωρυχείων τής Αλάσκας καί τοϋ Κλονδάϊκ έξαχθέντος έοέ- 
τος—μέχρι τοϋοε—χρυσού, όστις ζατετέθη έντός τοϋ έν Οϋασιγκτώνι 
θησαυροφυλακίου τών 'Ηνωμένων Πολιτειών.

Υπολογίζουν όμως, έπί τή βάσει τής περυσινής άποδόσεως ότι 
μέχρις ότου λόγω τοϋ χειμώνος διακοπή ή συγκοινωνία καί αί εργα
σία·. θά έξαχθώσιν άκόμη περί τά επτά έως οκτώ έκατομ. δολλαοίων.

Ένώ πέρυσι ό καθ ’ όλον τό θέρο; έξαχθεΐς χρυσός άνήλθεν είς 
19.000,000 δολάρια.

*Ο τυφλός.
— Κάμετε ελεημοσύνην, χριστιανοί, είς ένα τυφλόν, δ όποιος έχει 

πολυμελή οικογένειαν.
Ό διαβάτης.
— ΙΙόσα παιδιά έχεις, δυστυχισμένε :
— Πώς νά τό ςερω ποϋ έχω τόσα χρόνια τυφλός:

Η κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΤΚΟΤΛΑ
Ή ΰ.τοδνομίνη είς τήν Κατοχήν τήν Βασίλισσαν 'Αμαλίαν.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Μία ελληνική παροιμία κατά αν,να άπό τήν θαυμασΐαν συλλογήν 
τον καθηγητοϋ κ. Ν. Πολίτου.

« Τ’ ‘Αγιου τ’ ανάβουν' ενα κερί καϊ τού οαιμόνου διίο».
Είναι καλόν—ερμηνεύει ό σεβαστός καθηγητής—νά κολακεύω» εν 

κα! τούς φαύλους ένίοτε, ώς άλλαι αντίστοιχοι παροιμία: συμβου- 
λεύουσιν. Άλλ’ ή άνωτέρω συμβουλεύει μείζονας ενδείξεις τιμής νά 
άπονέμη τις εις τούς πονηρούς, διότι έπιφοβώτεροι οντες ανάγκη νά 
ίυσωπώνται

Περίεργον ότι καί οί Ιταλοί καί οί Γάλλοι καί οί Ρώσσοι έχουν 
όμοίαν παροιμίαν.

Οί Ιταλοί λέγουν : Ανάγκη νά άνάβης ένα κερί στον διάολο καϊ 
’ένα στον "ΑγΓ Άντώνη.

Οί Γάλλοι λέγουν : "Ενα κερί στό Θεό κι’ ένα στό διάολο. 
Οί Γερμανοί: "Ενα εις τόν Θεό καί δυώ στόν διάολο. 
Οί Ρώσσοι : Στό Θεό κερ! μά στόν διάολο συδαύλιστρο.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΚΙΟΥΛΙΣΤΑΝ ΤΟΥ ΣΑΑΔΗ

ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΗΣ ΣΙΠΠΗΣ
Είπα σέ παληό μου φίλο:

— Θές νά μάθης τήν «ίτία, 
ποΰ πειά άπόφασι τό πήρα, 
δπως πριν νά μήν μιλώ; 
Γιατί μες στην ομιλία 
δένεται καί σμίγει πάντα 
τό κακό καί τό καλό· 
μά τοΰ έχθροΰ τό μαΰρο μάτι 
μόνο τό κακό κυττάζει 
μέ ματιά κακιά γιομάτη ».

Κι’ άπεκρίθηκεν εκείνος:
«’Αδελφέ μου, πειό καλά 

δ κακός κακό νά βλέπη 
καί γιά κείνο νά μίλα.

Μπρος στής έχίίρας τ’ άγρια μάτια, 
κι’ ή αξία κι’ ή τιμή 
φαίνονται μεγάλα λάθη.
Κι’ ό Σααδής τριαντάφυλλο είναι, 
μά οί μαΰροι λογισμοί 
τών εχθρών του, τόν θωροΰνε 
τσουχτερό μονάχ’ αγκάθι.

Ό ζηλιάρης, άποδίπλα 
τίμιου άνθρώπου σάν περνφ, 
λες σάν άτιμο καί ψεύτη 
καί φονιά καταφρονφ!

Τοΰ “Ηλιου τοϋ ξανθού τήν δψι 
μέ τήν λάμψι τήν χρυσή, 
τυφλοπόντικας δέν βλέπει

—πώς θά δή; —καθώς εσύ !...«.
MIX. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΟ ΜΑΓΕΥΜΕΝΟ ΣΑΛΟΝΙ

Μέ κομψότατου σαλονάκι, σαλονάκι άνθέων καί φυτών πολυτίμων 
καί σπανίων, έστολίσβη ή οδός Σταδίου. Είναι αληθινόν βερμοκή- 
πιον, μέ τά ωραιότερα άνθη, άνθη τής όίρας, καί βαρύτιμα φυτά, 
λατανίες, κέντιες, κορύφες, παντάνους, ανθούρια, φυλλόδενδρα, τσί- 
περους, χαμέροπας τά όποια μέσα είς τήν ύγράν εκείνην θαλπωρήν 
αναπτύσσονται σφριγηλότατα καί ακμαία, αδελφωμένα είς άρμονικω- 
τάτους συνδυασμούς χρωμάτων καί αρωμάτων.

Λυτήν τήν εποχήν φιγουράρουν είς τήν όαυμασίαν καί μεγαλο
πρεπή προθήκην του οί πρώτοι πρώτοι μενεξέδες, οί όποιοι έπρό- 
βαλαν δειλά δειλά μέ τήν πρώτην χειμερινήν πνοήν κα! πολυτελείς 
άνθοδέσμαι, θαύμα αληθώς τής άνθοδετικής, καί ανθοδοχεία βαρύ
τιμα καί πανεράκια κομψότατα καί όλα τά είδη τής άνθοδεσίας, τά 
σκήπτρα τής οποίας κατέχει ό Φλωριανός, δίδων καί σήμερον νέαν 
ώθησιν είς τόν αν&όκοσμον.

Είναι μία αληθινή φαντασμαγορία τό σαλονάκι αύτό τής οδού Στα
δίου—αριύ. 3 — καί μαγεύεται κανείς παραμένων έκεϊ μέσα και ανα- 
παύων τό μάτι είς τούς αρμονικούς χρωματοσυνδυασμούς καί είσπνέων 
τό ηδυπαθές εκείνο άρωμα.

Η ΤΡΕΛΛΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

Πολύ Θλιβερά διάτό μέλλον τής άνθρωπότητος αγγέλματα μάς έρχον
ται έκ Σικάγου. Ό φρενίατρος δόκτωρ Πόνταλα. διευθυντής τοΰ φρε- 
νοκομείου τοΰ Ντιοΰγκ έδημοσίευσε στατιστικήν καί)' ήν έν Σικάγι;» 
αναλογεί ι τρελλύς έπί Ι5θ κατοίκων. "Οπερ ύέ σπουδαιότεροι· δτι ι 
έπί 5 έχει προδιάθεση· πρός διατάραξη· διανοητικήν.

Άλλοι <| ρενολόγοι ισχυρίζονται δτι ο αριθμός τών κρουσμάτων 
τρέλλας αυξάνει προϊόντως καθ’ ολον τόν κόσμον. Ό δόκτωρ Λύγκ 
προλέγει δτι μετά 5°° έτη τό ήμισυ τοϋ πληθυσμού Οά είναι διά . . . 
δέσιμον. Ό αύτός δόκτωρ προσθέτει δτι τριακόσια άκόμη έτη βραδύ
τερον Οά είναι ζήτημα άν όπάρχιι εις τόν κόσμον εις εντελώς ύγιής ύπό 
διανοητικήν έποψιν.

ΕΝΑ ΝΕΚΡΟ ΣΕΒΑΣΟΥ!
(Έκ τών τοϋ Ζ£τεκκέττι)

’Όχι παρθένα! Νέο μή μέ κράζεις,
γιατί ξανθά είναι ακόμα τά μαλλαί μου...
Τό ρόδινο μου χρώμα μήν κυττάζεις, 
ούτε τή λάμψι ποΰχω στή ματιά μου,

γΐατ’ είμαι σάν καρπός σκουληκιασμένος, 
ποΰ φυλάει τ’ ωραίο του τί) χρώμα...
Σοΰ φαίνομαι όλος νειάτα, ευτυχισμένος, 
κ.Γ είμαι νεκρός ποΰ περπατάει ακόμα!

ΓΙώς γιά πάντα τήν ψυχή έχω κλεισμένα 
σ’ έρωτα, ελπίδα, κΓ όνειρα στοχάσου... 
Μή μοΰ χαμογελάς γλυκειά παρθένα!
Μ ή μέ γελφς!... “Ενα νεκρό σεβάσου!

ΓΙ’ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

— Είμαι φτωχός! Πεντάφτωχος! ’Αφέντη, έλέησέ με. 
Είμαι γυμνός κι’άπό τά χθες δέν έφαγα ψωμί...

....γι’αγάπη τοΰ Κυρίου μας!
— ΤΙσυχον άφησε με!

— Γι’αγάπη τής αγάπης σου!
— Νά πάρε μιά δραχμή !

DIAMANT
«

Μεταξύ ψιλών.
— Και από τί πέθανε ό θείος σου :
—Άπό γεράματα.
— Είχε σώας τάς φοένας μέχρι τέλους ;
— Λεν τό ξέρουμ’ αυτό, άφοϋ δέν είδαμ’ άκόμη τήν διαθήκη του.

«
— Πώς μοιάζουν μεταξύ των αΰταί αί δύο άδελφαί. Τί λές:
— Ή Μαίρη καί ή Σόνια:
— Ναί.
— Πρό πάντων ή Σόνια.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Πολύτιμον σύγγραμμα, εμβριθές, προδίδον μελετάς κοπιώδεις. είθε 
τό φώς. Άλλά καί κομψοτυπωμένον μέ απειρίαν εικόνων καί σχημά
των, εύληπτότατον δέ. Ό ΰπολοχαγός τοϋ πεζικού κ. Πρωτεσίλαος 
Θαιράκης, αξιωματικό; αρτίας μορφώσεως, ό οποίος κατεγεινεν από 
μακροϋ είς ειδικά; μελέτας περί άεροστάτων, έξέοωκε σπουδαίαν 
μελέτην του περί τών αεροπόρων έν γένει συσκευών, περί τής εφαρ
μογής καί χρησιμοποιήσει·’»; των έν τοΐς στρατοί;, μεθ' όλων τών 
σημερινών τελειοποιήσεων των. Είναι πολύτιμον τό βιβλίον τούτο 
όχ,ι μόνον διά τούς στρατιωτικούς καί τούς επιστήμονας, άλλά καϊ διά 
παντα Θέλοντα νά εΰρύνη τά; έγκυκλοπαιδικάς γνιόσει; του. Τιμαται 
δρ. 3 μόνον. "Οπερ δέ σημαντικώτεοον : Λί έξ αύτοϋ εισπράξεις δια
τίθενται ύπέο τού ταμείου τής ’Εθνικής άμύνης, διότι ό άφιλοκεροής 
στρατιώτης αφιερώνει τό πόνημά του εί; τόν Στρατόν τής Πατρίδος.

ΈξεδόΘησαν καί αί «Σε!,...,.. ’ -μψόν τομίδιον διηγημάτων του
συναδέλφου ΔιευΘυντού τής «Πινακοθήκης» κ. Δ. Καλογεροπούλου, 
τό όποιον ε’ίχομεν αναγγείλει. Ο «Φύλαξ τού κήπου» τό χαριτωμένου 
διηγημάτων, οπερ εί’χομεν δημοσιεύσει είς τό προηγούμενου τεύχος 
τής «Εικονογραφημένης», κοσμεί τάς «Σελίδας» μετ’ άλλων ιόραίων 
διηγημάτων. Τιμαται δρ. 2.

Έν Άθήναις, Τυπογραφεΐον Εστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη— 501«.


