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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Ταραχώδης, πλήρης ένδιαφέροντος ποικίλου, απειλητικός, Αγωνιώ
δης, άφΐνων όπίσω του ερωτηματικά έπέρασεν ό Φεβρουάριος.

Άπό μίαν πολίχνην τής ’Ισπανίας, τήν Άλγεσίραν, ήπειλήθη πόλε
μος, ερημώσεις, δηώσεις, καταστροφαί οικονομικοί, μία έπανάληψις 
τοΰ 1870 μεταξύ Γαλλίας καί Γερμανίας ή μία αντιστροφή αΰτοΰ.

Ήπειλήθη ή έπανάληψις τοϋ θεάματος αιμάτων χυνομένων. όχι διά 
τήν εθνικήν ακεραιότητα, οϋτε διά τήν κατάκτησιν, άλλά διιι τήν εΰρυν- 
σιν επιρροής συμφερόντων εμπορικών μάλλον.

Ό πόλεμος έγινε κομμισιονάριος καί οί στρατοί κομμι-βοαγιαξερ ! 
Φεύγει ό μήν καί ή άπειλή όρθοΰται Ακόμη καί ό Κάϊζερ προσφωνεί 
μέ Οουρίους Αγορεύσεων τόν στρατόν του.

«
’Εδώ συνανεμίξαμεν τάς Άπόκρεω μέ τάς έκλογάς. Ό μήν άνέτειλε 

μέ προσωπίδας καί κρίσιν κοινοβουλετικήν καί δύει μέ προσωπίδας 
εκλεκτών καί εκλογέων, τών μέν μετη μιμεσμένων εις μεγάλους πατριώ- 
τας, τών δέ είς ύποβοηθοΰντας τό έργον τών πρώτων.

Ουδέποτε ήννόησαν διατί αί ήμέραι μιας ανωμάλου κοινοβουλευτι
κής περιόδου καλούνται κρίσεις καί όχι άκρισια.

'Οπωσδήποτε ’Απόκρεω καί έκλογαί, επειδή μεταξύ όμοιων πραγμά
των δέν υπάρχει άντίδρασις, Αλληλεξουδετερώθησαν καί έμειναν άνευ
ροι καί οί δύο. «

"Ανευροι καί αδιάφοροι αί δύο αύτοΰ φάσεις τής κοινωνικής καί 
πολιτικής ζωής, άνεύρους καί Αδιάφορους σχεδόν μάς άφήκαν καί διά 
ζητήματα ύψίστης σπουδαιότητος, όπως είνε τό τής έριδός μας μέ τήν 
Ρουμανίαν.

Οί κηδεμονευθέντες, έκπολιτισθέντες. έξανθρωπισθέντες άπό τούς 
’Έλληνας μάς έδειξαν τό μάταιοι- τής εργασίας αυτής καί έβεβήλωσαν 
καί τήν Εκκλησίαν μας ακόμη εις τό Βουκουρέστιον.

’Απήλασαν Έλληνας, ύβρισαν, έβορύβησαν, παρέβησαν πάντα κανόνα 
διεθνούς εύπρεπείας, ήγνωμόνησαν.

"Επειτα παρουσιάσθησαν ώς Αδικούμενοι καί ζητούν προστασίαν 
τών δικαιωμάτων των.

Μεγαλήτερον θίασον κλόουν δέν είδε ποτέ κανείς είς δημόσια 
θεάματα.

Έν τφ μεταξύ στασιάζομεν είς τόν Πειραιά.
Ένας οργανισμός τελωνείου έξηρθρωμένος παραλύει άπό ένα πετρα- 

δάκι. μίαν έριδα Αχθοφόρου καί ταξειδιώτου.
Παραλύει καί τά κομμάτια του εκσφενδονίζονται γύρω διά νά προ- 

καλέσουν καταστροφάς. Ό ταξειδιιότης ήτον Κρής, ό αχθοφόρος Λά- 
κων, ό δεύτερος έφόνευσε τόν πρώτον καί ή πρωτογενής κατάστασις 
τοΰ τελωνείου Πειραιώς απλώνει καί δημιουργεί άλλο πρωτογενές 
θέαμα καθ’ δν Κρής καί Λάκων δέν είνε καί οί δύο "Ελληνες καί οί 
δύο γενναίοι λαοί, πολεμήσαντες είς τό πλευράν άλλήλων καί μόνοι διά 
τήν ελευθερίαν, δ έστί διά τήν τάξιν καί ευνομίαν.

Άλλά είνε ’Ιουδαίοι καί Σαμαρΐται, Σπαρτιαται καί Αθηναίοι, 
πολέμιοι πρός Αλλήλους, ώς πρό χιλιάδων ετών.

Καί μία πόλις εργατική γίνεται πεδίον πολέμου φυλετικού καί 
λόφοι καταλαμβάνονται άπό ενόπλους καί αίμα χύνεται καί διπλωματι
κοί συνεννοήσεις διεξάγονται.

«
Παρ’ αυτά εργασία εκπολιτιστική, παγκοσμίου Αδελφώματος, θείας 

αμίλλης. προετοιμασία έπιδείξεως μυών χαλύβδινων καί γραμμών 
ωραίων, καί σωμάτων άλλων καιρών, γίνεται.

Ετοιμάζονται οί ’Ολυμπιακοί Αγώνες, ετοιμάζεται ή άναπαράστασις 
τοΰ θεάματος τής ’Ολυμπίας τοΰ υπέργειου, τό θειον σύνολον λαών, 
οί όποιοι λησμονούν όλα διά τό κάλλος καί τήν ρώμην καί μεταφέρον
ται, ωσάν μέσα είς ένα κολοσσαϊον άρμα μαρμάρινοι-, στίλβον, λευκόν, 
θαυμαστόν καί θαυματοποιόν, τό Στάδιον. επάνω άπό τούς αιώνας πρός 
ένα παρελθόν, τό όποιον—"Ω I ή έπίδρασις τοΰ πνεύματος τού Ελλη
νικού καί τό μελλοντικόν του!—τό όποιον είνε καί ένα ονειρώδες μέλλον 
λαών καί Ατόμων.

Πέραν έκεϊ, είς τήν ’Αμερικήν, είς τήν χώραν τής Αρνήσεως Βασι
λέων καί τίτλων καί πορφυρογέννητων είς τήν χώραν τής εργασίας καί 
τής θετικότητος, μία νεάνις, ή Άλικη, ή θυγάτηρ τοΰ Ροΰζβελτ, προσ- 
φωνεϊται πριγκίπισσα .

Είνε άρνησις τής άπλότητος, τής δημοκρατικότητος, τής ίσότη- 
τος αυτό;

Όχι.
Είνε έξίσωσις όλων αυτών, έξίσωσις τής εργασίας έως τήν πορφύραν.
Μίαν πορφύραν Αμερικανικήν. Δηλαδή πορφύραν που δέν τήν ευρί

σκει κανείς, άλλά τήν υφαίνει μόνος του.

«
Καί έληξεν ό μήν διά τήν Ελλάδα μέ τήν λήξη- μιάς άπεχθείας, 

άπεχθώς.
Ή δίκη τής δολοφονίας τού γηραιού Πρωθυπουργού έπερατώθη 

μέ τήν είς θάνατον καταδίκην τού δολοφόνου. Τό αίμα θά πληρωθή μέ 
αίμα καί τό παράλογον τής θανατικής ποινής έπικυροϋται μέ τήν 
Ανταλλαγήν αυτήν μιάς ζωής πολυτίμου πρός μίαν ζωήν Αλήτου.

Μία πολιτεία δημιουργεί μέ τήν Ανοχήν της ένα κοινωνικόν έκφυ
λοι-, δημιουργεί τόν φονέα καί τόν φονεύει έπειτα, ώσανεί ό φόνος του 
θά έξυγίαινε τήν χαρτοπαικτικήν γάγγραιναν καί θά έπανέφερε μέσφ 
τού λαού μίαν φυσιογνωμίαν σεβαστώς συμπαθή δι’ αυτόν.

ΔΗΜ. ΔΗΜ.
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Τά πάντα είς τόν κόσμον αυτόν, έμψυχα και άψυχα υπόκεινται εις 
γονυκλισίαν.

*

"Ο,τι ψευδές μέρος τής αλήθειας καί ο,τι αληθές μέρος τοΰ ψεύδους = 

άνθρωπος.
*

Αί σταθερότεροι υποσχέσεις είνε αί τον πνεύματος καί αί ασταθέστεροι 
αί τής καρδίας.

*

Ζήτει τά πάντα άπό τήν Γην. "Ο,τι έχει ό Ουρανό; τό έχει διά τόν εαυ
τόν τον μή περιμενης νά σοΰ ρίψη τίποτε, διότι ρίπτει κεραυνούς.

*

Κλείσε τόν ήλιον εμπόδισε τών αστέρων τάς φεγγοβολάς- δέσμευσε ιών 
ρόδων τά μΰρα- αδύνατον.

Οΰτω καί ή μεγαλοφυία δέν περιορίζεται.

*

Αέν εώρτασες είς τήν ανατολήν σου, εόρτασε είς τήν δϋοιν σου.
' Ο άνθρωπος πρέπει νά έορτάζη μίαν φοράν είς τήν ζωήν του.

*

Πρόσεχε πλειότερον εις τους λόγους σου ή εις τό πρόσωπόν σου, διότι οί 
ωραίοι λόγοι κατορθώνουν νά έξωραΐσουν τό άσχημου πρόσωπόν, ενώ τό 
ωραίου πρόσωπόν δέν κατορθώνει νά έξωραίση τούς άσχημους λόγους.

*

Μελέτα- οκάπτε πάντοτε- μή άκινητής, διότι τάχιοτα θά σέ κάλυψη 

ό ζόφος.
*

7α δάκρυα μετά τήν αγωνίαν τής ψυχής είνε δ,τι τό ουράνιον τόξον 
μετά τήν θύελλαν. Εξασφαλίζουν τήν ειρήνην.

*

Ή Φύοις τά έχει ολα- έν τούτοι; όύο πράγματα ήμποροΰν κάτι νά τής 
προσθέσουν ακόμη: Ή μεγάλη διάνοια καί ή μεγάλη καρδία.

*

Μερικών ανθρώπων ή ζωή είνε ημέρα άνευ νυκτός, καί άλλων πάλιν 
νυξ άνευ ήμέρας.

*

Οί λαμπρότεροι ουρανοί είνε εκείνοι, οΐτινες στεγάζουν εν εύγενές εσωτε
ρικόν ανθρώπου.

*

Μή σέ φοβίζη τό μαρτύριαν- ή αληθής ζωή διέρχεται πάντοτε 
δι ενός σταυρόν.

*

Καί μέοο> τής γενικής 
νά καίεται. Ίο περιβάλλον 

εις άλας τάς περιστάσεις.

παγερότητος ευρισκόμενη μία ψυχή δυνατόν 
δέν δύναται νά δανείση τήν θερμοκρασίαν του

ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ

Γ

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

Έγεννήθη τόν Νοέμβριοι- τοΰ 
1853 έν Πέρςι τής Κων/πόλεως.

Δωδεκαετής, τή έπιμελεία τού 
θείου του Ν. Γιαννάκογλου. επιτρό
που τού Παναγίου Τάφιου έν Σμύρνη, 
άπεστάλη είς 'Ιεροσόλυμα πρός εκ
παίδευση- κληρικήν έπί πάτριάρχου 
Κυρίλλου τοϋ Β'. Τφ i860 είσήγετο 
είς τήν Θεολογικήν τοΰ Σταυρού 
σχολήν λειτουργούσαν έτι άριστα.

Τφ 1873 περιεβλήθη τό μονα
χικόν σχήμα, προχειρισθείς τή Κυ
ριακή τής Σταυροπροσκυνήσεως είς 
διάκονον υπό τού πάτριάρχου Προ
κοπίου τοϋ Β’.Τόν’Ιούλιον τοϋ αύτοΰ 
έτους άπεφοίτησε τής σχολής Αναγο- 
ρευθείς διδάσκαλος τής Θεολογίας.

Ευθύς μετά τούτο Απεστάλη είς 
Κωνσταντινούπολη-, ώς γραμματεύς 
τοϋ έκεΐσε ίεροϋ κοινού τοϋ Πανα
γίου Τάφου, ϊνα διδαχθή καί τήν 
τουρκικήν γλώσσαν. Άλλά μετά έν- 
νεάμηνον Απουσίαν έθεωρήθη χρη
σιμότερος ώς δεύτερος γραμματεύς 
τοϋ έν Ίεροσολύμοις πατριαρχικού 
θρόνου, καθ’ δν χρόνον άρχιγραμ- 
ματεύς ή το δ Γεράσιμος.

Τοΰ άρχιγραμματέως προαχθέντος είς Αρχιεπίσκοπον Φιλαδέλφειας 
καί άποσταλέντος, ώς επιτρόπου τοΰ Παναγίου Τάφου είς Κωνσταν
τινούπολη-, τώ άνετέθη ή διεύθυνσις τών πατριαρχικών γραφείων. 
Ύπό τήν ιδιότητα ταύτην συνώδευσε τόν πατριάρχην "Ιεροσολύμων 
'Ιερόθεον είς Κωνσταντινούπολιν, δτε έγένετο εκεί συνέλευσις τών 
πατριαρχών καί τών Αντιπροσώπων τών Άγιων Τόπων περί τών εν 
Ρουμανίφ μοναστηριακών κτημάτων (1S77 —ι88ο).

Τόν Σεπτέμβριον 188ο έπαι-ελθών μετά τοΰ πάτριάρχου 'Ιεροθέου 
είς Ιεροσόλυμα, προεχειρίσθη (ιφ Σεπτεμβρίου ι88ι) είς πρεσβυτέραν 
καί αρχιμανδρίτην, έξηκολούθησε δ’ υπηρετών ώς γραμματεύς, μέχρι 
τού θανάτου τού πάτριάρχου τούτου.

«
Τέσσαρες μήνες δέν ειχον παρέλθη, δτ’ έξελέγετο. πριν ή συμπλή

ρωσή τό τριακοστόν τής ηλικίας του έτος, πατριάρχης Ιεροσολύμων ! 

Άλλά τό νεαρόν τής ηλικίας του έχρησίμευσεν, ώς πρόφασίς είς τούς 
άπαρεσκομένους έπί τή εκλογή του. Τοιούτοι κυρίως ήσαν οί τής παν- 
σλαυϊστικής προπαγάνδας Απόστολοι, προσεταιρισθέντες καί τούς στρα- 
τολογηθέντας έκ τής 'Ελληνικής εκκλησίας οπαδούς. Θύελλα ένέσκηψε 
τότε είς τήν Σιωνίτιδα εκκλησίαν, έπί πολύν χρόνον διαρκέσασα. Δίς 
ήκυρώθησαν οί εκλογικοί κατάλογοι. ΙΙάι-τα δέ τά διπλωματικά μηχα
νήματα έτέθησαν είς ενέργειαν κατά τοΰ Φωτίου.

Τόν Αύγουστον τού 1883 άνεδεικνύετο πατριάρχης Ιεροσολύμων ό 
έκ Ρωσσίας έλθιΐιν Αρχιεπίσκοπος θαβωρίου Νικόδημος καί ένεθρονί- 
ζετο τή 22 Δεκεμβρίου 1883 είς τόν πατριαρχικόν θρόνον ώς υπήκοος 
πλέον τής έν Κωνσταντινουπόλει Ρωσσικής πρεσβείας.

Ό Φώτιος, ανένδοτος είς τάς άρχάς, ας έπρέσβευε, καί rip- φωνήν 
τής συνειδήσειός του άκούων, βεβαίως δέν έγένετο δργανον τών σχεδίων 
τού Νικοδήμου. Προετίμησε τήν φυλακήν, έξ ής ώδηγήθη είς τήν έν 
τή Μονή Σινφ μακράν έξορίαν.

Άπό τής ιρ Φεβρουάριου 1884 μέχρι τής ι ’Οκτωβρίου i8go, έμει- 
νεν είς τούς βράχους τοΰ Σιναίου όρους, ώς νεότερος Προμηθεύς, 

καθ’ δν χρόνον ό Νικόδημος έν τή 
Άγίφ πόλει άτυχώς έξετέλει τών 
ύποστηρικτών του τά σχέδια.

Έν τή έξορίρ του ήσχολήθη είς 
τήν τακτοποίηση- τήςέν Σινρ βιβλιο
θήκης, είς τήν έκμάθησιν τής Ρωσ
σικής καί εις τήν τελειοποίησή- του 
είς τήν Αραβικήν γλώσσαν, έπίσης 
δέ καί είς τήν δημοσίευση- εκκλη
σιαστικών τινων μονογραφιών.

«
Μετά τήν κατά τοΰ Νικοδήμου 

γενικήν έξέγερσιν καί τήν πτώσιν 
αύτοΰ, επανήλθε (ΐ7 ’Οκτωβρίου 
18go) εις 'Ιεροσόλυμα, ένθα έξελέγη, 
έπί τής πατριαρχείας τοΰ Γερασί
μου, καί τακτικώς έξηκολούθει εκλε
γόμενος, πρόεδρος τής οικουμενικής 
έπιτροπείας, άπό δέ τοΰ έτους 1891 
μέχρι τού 1899 διετέλεσεν αύθις 
άνευ διαλειμμάτων καί άρχιγραμ- 
ματεύς τών πατριαρχείων. Άνανεω- 
θείσης έν Δαμασκώ τής μετά τοΰ 
νέου πάτριάρχου Αρχαίας αγάπης, 
έμενε παρ’ αύτφ μέχρι τής τελευτής 
του (9 Φεβρουάριου 1897)·

Ύπό τοϋ διαδόχου αΰτοΰ μακαριωτάτου Δαμιανού, τού νύν λίαν 
έπαξίως πάτριάρχου Ιεροσολύμων, έχειροτονήθη ό Αρχιμανδρίτης 
Φώτιος είς Αρχιεπίσκοπον Φιλαδέλφειας τή 6 Δεκεμβρίου 1897, κατά 
συνοδικήν δέ άπόφασιν τή 3° Ιανουάριου 1899 μητροπολίτης Ναζαρέτ.

«
Μετά τόν θάνατον τού πάτριάρχου Αλεξάνδρειάς Σωφρονίου (1899) 

πολλοί αυτόκλητοι παρετάχθησαν ώς υποψήφιοι, σπουδαιότεροι- όμως 
εις μόνον ύπεδείχθη ύπό τών δυναμένων νά συντελέσωσιν είς τήν εκλο
γήν. ό Ιωακείμ Γ', όστις καί μείζονας παρεϊχεν ελπίδας επιτυχίας.

Ή εγνωσμένη διπλωματική ίκανότης τοΰ έν Αιγύπτιο πολιτικού 
πράκτορος κ. Ίωάννου Ι’ρυπάρη λίαν άξιεπαίνως παρέκαμψε καί έν τή 
περιστάσει έκείνη, ώς είς πολλάς αλλας προγενεστέρας. μετά δεξιότητος 
τούς άναφυέντας κατά τήν διεξαγωγήν τής πατριαρχικής εκλογής μεγά
λους σκοπέλους. Καίτοι δέ τά προσκόμματα παραδύξως έπεξετάθησαν, 
ένεκα διπλωματικών καί καλογηρικών ραδιουργιών μέχρι τοΰ Φανα
ριού καί τού Γιλδίζ, πανηγυρικώς έξελέγη «ο Φώτιος έλέω Θεοΰ 
πάπας καί πατριάρχης τής μεγάλης πόλεως ’Αλεξάνδρειάς καί 

πόσης γής Αίγυπτου ·, ή δ’ εκλογή αύτοΰ έπεκυρώθη ύπό σουλτα- 
νικοΰ φιρμανίου. Είναι ό δεύτερος πατριάρχης, όστις έξελέγη έν αυτή 
τή Άλεξανδρείφ μετά τήν αλωσιν τής ΑΙγύπτου ύπό τών Αράβων.

«
Απάντων τών εκκλησιαστικών ρητόρων έν τή συγχρόνφ έποχή 

είναι, εγκρατέστερος έν τή ελληνική φιλολογία, ό έπί τοΰ θρόνου τού 
ιίποστόλου Μάρκου καθή μένος. Σθεναρός τήν ψυχήν καί φιλόπονος, 
εύγλωττος μέχρι γοητείας αμα καί καλλιεπέστατος τό ύφος, διακρινό- 
μενος έπί διοικητική έπιβλητικότητι καί έπί διπλωματική περινοίφ. 
Όμιλεΐ κάλλιστα τήν Γαλλικήν καί τήν Ρωσσικήν- άλλά τούς Αιγυ
πτίους καί μάλιστα τούς άραβοφώνους χριστιανούς, καταθέλγει διά τής 
Αραβικής γλώσσης, ήν γινώσκει άριστα.
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ο exxHNiKoc χγ'Γοκί’λ'Γορκοο οτοχοο

γΠΟ Κ. CA|’A<]>H ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Τθγ Ι>. ΝΑΥΤΙΚΟΥ
7ΧΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΑΓΩΝΑ

| Συνέχεια άπο το προηγουμενον τεύχος]

Παρά τάς χερσαίας δ’Έλεπόλεις, βλέπομε»· πολλάκις τής ιδίας 
φύσεως εύσωμους και έ'ως τετραστέγους ενίοτε πύργους, έπιδ- 
μήτους πλοίων ίσων βεβηκότων και κατεζευγμένων, οΐτινες 
συνεκλόνουν τάς λιθοδομάς και διερρήγνυον τά πυλώματα, 
έξουδετέρουν δέ τελεσφόρος τήν άπό τών παρακτίιον οχυρών 
προβαλλομένην άντίστασιν έν φ, πάλιν, απαντιόνται εις ένίας 
τών πολιορκιών τής Ελληνικής άρχαιότητος καί κανονοστοιχίαι 
πλωτά! μέ τά τοιχώματα τεθωρακισμένα, ά'λλοτε δ’ έχρησίμευον 
έπίσης έπί επιθέσει χάρακες έπινήιοι, καθηλωμένοι έπί τετρα

πόδων ξύλων κτλ. πρός παρενόχληση’ τών οποίων μηχανευ- 
μάτων, ποικίλα οί ενάντιοι έπονηρεύοντο και άντέτασσον. Συν 
άλλοις δ’ έπειρώντο διά τών Κυβιστήρων, ή 'Υφύδρων καλου- 
μένων τότε—τών δεινών δηλαδή κολυμβητών, οΐτινες ήσαν 
στρατιωτικώς συντεταγμένοι καί άπετέλεσαν παρά τοΐς Ρω- 
μαίοις βραδύτερον τό σώμα τών Vrinatorum—ν’ άποκόπτωσι 
τούς κάλω τών αγκυρών καί τά ρυθμιστικά τοΰ προσανατολι
σμού ρύματα τών κατειλημμένων δλκάδων καί άκατων, έπί 
τώ τελεί ωφελίμου περισπασμού καί, εϊ δυνατόν, ολικής άποτυ- 
χίας τών προσπαθειών τών έπερχομένων.

Ούχ ήττον διά τών αιώνων, ού μόνον ούδεμίαν έφεξής 
ύπέστη ύφεσιν ή τέχνη τοΰ έκπορθεΐν τά φρούρια, άλλά καί 
περιέστησαν αί Έλεπόλεις φοβεροί τάς διαστάσεις 
καί τήν δύναμη’. Ούτως ώστε, τά Μάγγανα τών 
μεσαιωνικών ήμών προγόνων συνίστων πλέον απο
σκευήν βαρυτάτην καί πολύπλοκοι·, έξ έσμοΰ δοκών 
καί δρυόκων μετά τών δρυόχων τοΰ σκελετού, βα
ρούλκων, παντοίων τροχαλιών, προσβατήρων καί 
άλλων εξαρτημάτων, σπουδαιότητα δ’ άμα κεκτη- 
μένην άνάλογον πρός τήν εντέλειαν καί πρός τήν 
άνθεκτικότητα, εϊς ήν κατ’έκείνην τήν εποχήν είχεν 
έξαρθή ή οχυρωτική.

Διότι ήξευρομεν αληθώς δτι κατά τούς χρόνους 
τής Ελληνικής Αυτοκρατορίας, ή προστασία τών 
οπωσδήποτε καίριων καί περιμαχήτων τόπων είχε 
τοσαύτης φροντίδας άξιωθή πανταχοΰ, ώστε, καί 
έπί δεκάδας έτών υφιστάμενοι ούτοι τήν άδιάλει- 
πτον προσβολήν στρατευμάτων πολυαρίθμων καί 
άρτίως συγκεκροτημένων, άνθίσταντο μέ τό άζη- 
μίωτον κάποτε, συνεϊχον δέ τούς πολεμίους κεκμη- 
κότας καί άπροθύμους έξωθεν. Άφ’ οτου έτι ό
Μέγας Κωνσταντίνος κατέστησε τό Βυζάντιοι· κέντρου τοΰ 
παγκοσμίου πολιτισμού καί προπύργιου τής Ευρώπης άπο 
βαρβαρικών επιδρομών, έκαστον βήμα ήμών πρός έξάπλωσιν 
καί παγίωσι,ν τού ϊδίου συγκροτηθέντος Κράτους παρηκολου- 
θεΐτο έκ τοΰ σύνεγγυς άπό τήν μόρφωσιν δικτύου άμύνης στρα
τηγικού, δπερ έν τώ συνόλω ήν άδιάσπαστον καί έπί τό μάλλον 
έκρατύνετο έφ’ δσον έφηρμόζετο, μερικώς δέ συνίστατο έκ 
δυσυπερβλήτων σημείων έρειδόντων τήν έκασταχοΰ κυριαρχίαν. 
Καί εϊνε σημειώσεως άξιον δτι, παρά τάς αυτοτελείς περιτειχί- 
στους πόλεις καί τ’ αυτάρκη κάστρα, μεσογείως τε καί πρός τά 
παράλια, υπήρχε διά τών έπί κορυφής όρέων έκτισμένων μονών 

καί τών λοιπών περιφανών μερών ώργανισμένον σύστημα πλή
ρες ήμερινής καί νυκτερινής συνεννοήσεως, άγον εις τήν βρα
χύτατη»· τή πρωτευούση κοινοποίηση’ παντός εκτάκτου συμβε- 
βηκότος, τό όποιον άπήτει άμεσον τήν αντίληψη·.

Ό πολύς αύτοκράτωρ ’Ιουστινιανός Α', μέγα στρατιωτικώς 
έργασθείς καί κατ’ έξοχή»· θεραπεύσας τά φρουριακά, ιδιαζόν
τως έξυπηρέτησε τήν τοιαύτην πρός ασφάλεια»· τοϋ βαθμηδόν 
δημιουργηθέντος Έ?Ληνικοΰ κολοσσού πρόνοιαν. ’Έκτοτε δέ, 
ποΰ μέν άνακαινισθέντων καϊ συμπλήρωθέντων τών οχυρωμα
τικών έργων τής Λατινικής περίοδοί’, άλλαχοΰ δέ νέων έγερ- 
ιθέντων περίβολο»»· καί καστελλίων, εύρίσκεται εφαρμοζόμενος 
άπό Συρίας, Μεσοποταμία; καί Αρμενίας έως Πόντου καί 
καθ’ άπασαν τήν άχρι Τρανσυλβανίας καί Σκλαβωνίας Χερσό
νησον, ό άπό μεθόδου αναπτυχθείς αγνός τύπος τειχισμού τής 
ήμετέρας αΐρέσεως. Καί, εξαιρέσει τής κατά μικτήν, ξενότροποι· 
δ’ έν τοΐς πλείστοις, διαγραφήν περιπεφραγμένης Κωνσταντι
νουπόλεως, δι’ αιτίας συμφυείς τώ κοσμοπολίτικη» καί μήποτε 
σταθερώ ύπάρξαντι χαρακτήρι ταύτης, διήκον έτέρωθι πολεμι
κά! οικοδομά! ύπερβάλλουσαι κατά τό εύρος καί τήν ευπρέ
πειαν τάς έν τή Δύσει όμοιας, πλήν έπί διαφέροντος έκείνων 
σχεδίου κεχαραγμέναι. IΙαρατηροΰμεν ούτως, δτι τά παντοειδή 
φρούρια τού εσωτερικού τής χώρας ΰψοϋντο έπί άποτόμων 
όρέων και λόφων, έφ’ δσον ήτο δυνατόν, οί δέ πέριξ βράχοι, 
οί κρημνοί καί τά βάραθρα άπήρτιζον έπιπρόσθετα στοιχεία 
άμύνης- τά τείχη, έχοντα πάχος ώσε! 2 μέτρων, έστέφοντο άπό 
πύργους στρογγύλους, ή τετραγώνους, ή έξαγώνους καί οκτα
γώνους, εϊς τινα δέ μέρη ΰφίστατο τριπλή σειρά συγκέντρων 
μανδρωμάτων έν άπορθήτφ ένότητυ τάφροι άκόμη καί κινη
τά! κατά τάς εισόδους γέφυραι έλειπον, αί δέ πύλαι πρού- 
φυλάσσοντο άπό προεξοχάς εντόνους ουδέποτε κατ’ ευθείας 
γραμμάς, άλλ’ έλικοειδώς φερομένης λιθοποιΐας και άπό συστά- 
δος έπαλξωτών έξωστών καϊ Βιγλών, διατεταγμένης εκατέρω
θεν κατά τρόπον δπου ύπέκειντο οί προσβαίνοντες εις τάς 
παρενοχλήσεις εκτάκτου σωρευομένης έναντίον των ορμής.

Καί κατά τά παράλια δ’ έκράτουν παραπλήσια, άτινα δή 
συνάγεται έκ πλείστων τεκμηρίων δτι στερεοτύπως σχεδόν 
έφηρμόζοντο καί έν ταΐς μάλλον άφεστώσαις τής Μητροπό-

ΣΧΕΔ. 26. ’Εφαρμογή τής Έλεπόλεως είς προσβολήν φρουρίων άπό τον πέλαγους.

λεως δι’ υγρών οδών κτήσεσιν, δσαι, ύποκύψασαι κατά καιρούς 
εις τό μεγαλεϊον τοϋ Βυζαντίου, έκρατήθησαν πολυχρόνιον και 
ήσθάνθησαν αύτουσίαν τήν έπιρροήν τής τού Ελληνικού 
’Έθνους πολεμικής αρχιτεκτονικής. Επειδή δ’ έπρόκειτο ούχ 
ήττον έκεϊ. περί τής διατηρήσεως αγκυροβολιών, ικανών κατά 
τούς συχνούς αγώνας νά δέχωνται έν πάσει. άνέσει. άσφα- 
λείας τόν τε έκασταχοΰ άνήκοντα θεματικόν στόλον και τά 
φίλια ένδημοΰντα περιστατικώς πλοία, ό τών λιμένων εΐσ- 
πλους πολυτρόπως έφρουρεϊτο, καί μάλιστα κατά τάς μετά 
τήν Ήλιου δύσιν έως τής αυγής πλείονος δεομένας έπαγρυ- 
πνήσεως ώρας. |*Ε$®ται  συνέχεια].

Φρουρός είς τά Μακεδονικά 
ρουμάνια.

Είς άπό τούς ήροΛ'κ.ωτέρους άμα 
και ένθουσιωδεστέρους, οΐτινες εκ 
τών πρώτων, μετά τοΰ Αειμνήστου 
Παύλου Μελά, μετέβηοαν πρός υπε
ράσπιση· τών έν Μακεδονία Αδελ

φών, είνε καί δ έκ Λάκκων τής 
Κρήτης νεαρός όπλαρχηγός κ. Γ. 
Βολάνης. Γόνος αρχαίας οικογέ
νειας, διακεκριμένης διά τάς πρός 
τήν πατρίδα υπηρεσίας, μετέσχε, 
νεώτατος άκόμη, τοΰ τελευταίου 
απελευθερωτικού άγώνος τής πολύ

παθους Κρήτης, κατά τό έτος 1897 
παρατυχών δέ είς διαφόρους μάχας, 
μεταξύ επαναστατών καί τουρκικού 

στρατόν, έπέδειξε γενναιότητα, διά 
τήν όποιαν έξεπλήττοντο άλλοι γη

ραιοί άγωνισταί υπό τήν σημαίαν τών όποιων είχε ταχθή ό 

Ενθουσιώδης νεανίας.
Μετά τήν Απελευθέρωση· τής πατρίδας του καί άπό τοΰ δου

λικού ζυγού έπεδόθη είς τά ειρηνικά του έργα, άλλ’ δτε προ 
διετίας περίπου, συνέβη τό Ατυχές Επεισοδίου τής φυλακίσεως 
τον κα&ηγητοΰ κ. Άντ. Γιάνναρη, συγγενούς καί ομοχώριου 
του, έλαυνόμενος από τόν Ενθουσιασμόν του, τόν αγνόν καί 
άδολ.ον, Ανήρτησε τό οπλον του έπ ώμου καί παραλαβών μεθ’ 
εαυτόν ετέρους δεκαεπτά ουνηλικιώτας προέβη είς τό γνωστόν 
κίνημα τών Λάκκων, κηρύξας τήν ένωσιν, κατά ’Ιούλιον τοΰ 
1904. Τό πραξικόπημα τοϋτο, χαρακτηριοθέν όποιον ήτο, απο
τέλεσμα τούτέστι νεανικοΰ ενθουσιασμού, ήμνηστεύθη, όλίγω 
βραδύτερον. αμα τή έξ Ευρώπης έπανόδω τής Λ. Β. F. 

τοΰ cΑρμοστοΰ.
Ή Αμνηστεία έδόθη Άλλ’ ό Αντάρτης τών Λάκκων, ίίστις Από 

τής μεθεπομένης τοΰ κινήματος έβδομάδος παρέμεινεν είς 
’Αθήνας καί ήκουε τιι μαρτύρια, άτινα ΰφίσταντο οί έν Μακε

δονία ελληνικοί πληθυσμοί ί·πό τώιν κομιτατζήδων, έπροτίιιη- 
σεν, αντί νά έπισιρέφη είς τήν πατρίδα του, νά καταρτίση έκ 
τών ιδίων του οπαδών σώμα καί νά τραπή είς τιι Μακεδονικά 
πεδία πρός εκδίκηση· τών βδελυρών όργάνωτ’ τής Σόφιας.

Τούτο καί έπραξε. Ή μετάβασίς του είς τήν περιμάχητον 
χώραν Αποτελεί σταθμόν αληθώς σημαντικόν, διά τήν επιτυχή 
ένέργειαν τού εκλεκτού Αντάρτικού σοιματός του, έκ τών πρώ- 

"Ενα καραούλι τών .τρομιίχων τής Μακεδονίας.

ττον μεταβάντος έκεϊ. Ό οπλαρχηγός Γεώργιος Βολάνης συνην- 
τήθη έν Μακεδονία μέ τόν αείμνηστον Παύλον Μελαν καί ήκο- 
λούθησεν αυτόν, ώς όπλαρχηγός, κατά δέ τήν είς Σιάτισταν 
ατυχή συμπλοκήν τοΰ σιόματος Μελά μετά τού τουρκικού 
στρατού, δ γενναίος Βολάνης περικυκλωθε'ις έν πλινθοκτίστω 
οικία τοΰ αύτοϋ χωρίου, παρέμεινεν Αμυνόμενος έν αυτή έπί 
είκοσιτέοσαρας ιϋρας, έως ου έξαντληθέντων τών πολεμεφοδίων 
των, ίμ·αγκάσθη νά παραδοθή μετι'ι τών λοιπών οπαδών του 
είς τό»· άξιωματικοι· τού στρατού. Βραδύτερον κατεδικάσθησαν

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΛΑΝΗΣ

'Οπλαρχηγός έκ Λάκκων τής Κρήτης.

πάντες ουιοι, είς πενταετή ριυλάκισιν καί έκλείοθησαν είς τάς 

φυλακάς τών Βιτωλίων άλλά ,αετά κάθειρξιν ένός καί ήμίσεως 
περίπου έτους, δ όπλαρχηγός Γεώργ. Βολάνης κατώρθωσε, μέ 
τό έγχειρίδιου είς τιίς χείρας καί διά τολμηρού αληθίός μέτρου, 
νιι δραπετεύση έκ τοϋ νοσοκομείου τών φυλακών, φέρων τόν 
έρυθροϋν τοΰ Ασθενούς χιιώνα! Καί τό μέν τόλμημα τοϋτο τοΰ 
γενναίου Κρητός ιιλίγον έλειηιε νά στοιχίση αύτώ τήν ζωήν, άνέ- 

κτησεν ίίιιοις οΰτω τήν έλε:υθερίαν του, τήν όποιαν, ΰπεσχέθη 
μέν ή σουλτανική φιλευοπλαγχνία μετά τήν καταδίκην νά δω- 
ρήση καί είς αύτόν καί είς τους δπαδούς του, άλλά δέν έδώ- 

ρησεν Ακόμη .... γ. Π.
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ΤΟ ΡΕΚΒΙΕΜ

Πολλά έλέχθησαν πολλά έγράφησαν καί πολλά Εγνώσθησαν 
κατ’ αυτός περί Μόζαρτ, τοϋ Μεσία αυτού τ>}ς >’«οτέρας μου
σικής. ’Αφετηρία τούτων ύπήρξεν ή 1~>!Ρ>ί από τής γεννήσεως 
τον μεγάλοι· άνδρός.

Έπί τή ενκαιρίμ ταύτι], τό ύπό τ'ην διεύθυνση· τής κυρίας 
Λόττνερ ’Ωδεΐον, έδωκε συναυλίαν ής τό πρόγραμμα Απετε- 
λεΐτο έκ τον Ρεκβιέμ, τον τελειότεροι· εκ τών είκοσι εκκλη
σιαστικών έργων τοϋ Μόζαρτ. 'II νεκρική αντη ακολουθία 
εχει τήν ιστορίαν της και δή παράδοξοί άτ,ην ιστορίαν.

’Εκείνος δστις είς τήν ζωήν τον δλην, άναμετρίί μόνον 
ήττας καί απογοητεύσεις, εκείνος δστις μίαν πρός μίαν βλέπει 
μάταιωθείσας δλας τάς προσδοκίας του, ίίσφ και άν εϊνε γεν
ναίος, θ’ αποθαρρυνθή τέλος καί διιι τρεμούσης χειρός θιί 
καταθέση τά όπλα. Έν τοίαντη ψυχική καταστάσει διετέλει ό 
Μόζαρτ, καί)' ήν έποχήν έπεράτωνε τό θεαματικόν μελόδραμα 
• 0 Μαγενμένος Αυλός», έν έκ 
τών πολλών Αριστουργημάτων τον.

Συντετριμμένος έκ τής πάλης 
τοϋ βίου, εξηντλη μένος έκ τής εργα
σίας τής νυκτός, χωρίς όνειρα καί 
ελπίδας μέ μόνην τήν γυμνήν καί 
σκληρόν πραγματικότητα είς την 
ψυχήν τον,ό συμπαθής καλλιτέχνης 
ενρίσκετο έν τφ οϊκφ τον εσπέραν 
τινά τον Ιουλίου 1791. Ιιά τής 
Ασθενούς φαντασίας τον υπό τό ήμί- 
φως τής δειλής, παρηκολούθει, ώς 
πολλάκις τοΰτο συνέβαινε, παρηκο- 
λούθει φαντάσματα, τιί όποια τον 
έθελγαν καί έφόβιζον συνάμα. Αί
φνης ήκουσε κτύπον είς τήν θύραν. 
Άφ υπνωθείς έκ τής φαντασμαγο
ρίας του ι> Μόζαρτ ταράσσεται καί 
τρέμει, εγείρεται, Αλλά πριν προ- 
φθάση νά κάμη βήμα, ή θύρα Ανοί
γεται καί εισέρχεται άγνωστός τις, 
ούτινος τό τεράστιον Ανάστημα, ή 
υπερβολική ίσχνότης, τά Από κεφα
λής μέχρι ποδών μαύρα Ενδύματα, 
τό αυστηρόν καί Επίσημον 'ύφος, 
προξενούν αύτώ τοσαντην έντόπω- 
σιν, ιόστε κλονίζεται, ώχρια έν τή 
πεπυιθήσει δτι έχει ενώπιον του φάν
τασμά τι έπισαρκωμένον. Τό φάν
τασμα κινείται, περίπατε!, πλησιάζει 
καί Εγχειρίζει φάκελλον μέ πένθι
μοι· σφραγίδα. Ιιά τής Ανυπογράφου 
έντός αϊτού Επιστολής έρωταται ό καλλιτέχνης υπό ποιους δρους 
θ’ ανελάμβανε τήν σύνθεσίν μιας Νεκρικής ’Ακολουθίας.

— Καί τις εινε ό κύριος δ οποίος μοϋ κάμνει τήν τιμήν νιι 
μοϋ αναθέση αύτήν τήν εργασίαν; έρωτά ι> καλλιτέχνης.

— Τό όνομά του πρέπει νά μείνη μυστικόν.
— Πολύ καλά' άλλ’ είς ποιον θά παραδώσω τό έργον;
— Θά έλθω ό ΐδιος νά τό παραλάβω. Τί απαιτείτε διά τήν 

έκτέλεσιν αυτής τής παραγγελίας;
— Τό έργον εϊνε δύσκολου καί θά σάς ζητήσω 50 δουκάτα.
— Λάβετε τα.
— Προκαταβολικώς;
— Μάλιστα.Έχω καί διαταγήν νά σας κάμω έν δώρον, δταν 

παραλάβω ιό έργον. Πότε θά ήμπορέσητε νά μοϋ τό παραδώσητε;
— Αύρων θά τό Αρχίσω, Αλλά δέν είξενρω πότε θιί τελειώσω. 

Συνεπώς μοί εϊνε Αδύνατον νά σάς όρίσιο άκριβώς τήν ημέραν 
τής περατιόσεώς τον.

— Ιή*·  πειράζει, θιί προσπαθήσω νά έλθω δταν εϊνε ή ώρα.
Καί γαιρετών ό παράδοξος Επισκέπτης εξέρχεται.Εκτατέ δ 

Μόζαρτ ζή ύπό τήν Επήρειαν τής οδυνηρός έντυπιόσειος, τής 
προξενηθείσης νπό τής Απροσδόκητου ταύτης Εμφανίσεως καί 
τον μυστηρίου δΐ ον καλύπτεται ή παραγγελία τής συνθέσεως 
τοΰ Ρεκβιέμ διά τό όποιον δέν παύει λέγων πρός τήν Σοφίαν 
Βέμπερ, τήν γυναικαδέλφην τον, δτι τήν νεκρικήν αυτήν ακο
λουθίαν γράφει βεβαίως διά τήν κηδείαν του.

ΒΟΛΦΓΑΓΚ ΑΜΑΔΑΙΟΣ ΜΟΖΑΡΤ
(Βΐς ήλικίαν 88 ίτών)

Έν τούτοις, τό πράγμα ήτο άπλούστατον.' Ο φοβερός ούτος 
Απεσταλμένος, ό έκληΐ/ θείς ύπό τοϋ Μόζαρτ ιός διαγγελείς 
από τόν κόσμον τών νεκρών, ήτο <5 ταπεινός επιστάτης ενός 
μεγάλου άρχοντας, τοϋ κόμητος Φραγκίσκου φόν Βαλσέκ, έκ 
Στουππάχ, δστις, φιλοδοξών, παρά τή φήμη ιός καλός βαρβι- 
τιστής καί επιδέξιος αύλητής, νά πρόσθεση καί τήν τον ικανού . 
συνθέτου, έξηγύραζε δι’ αδρών ποσών -χρημάτων έργα, τιί όποια 
έζήτει συνήθως παρά τών μάλλον πει/ ημισμένων συνθετών.

Γενόμενος κάτοχος τοΰ ποθουμένου μουσικού έργου, Αντέ
γραφε τούτο ίδιοχείρως, παραλείπων, εννοείται, τό όνομα τοϋ 
αληθούς συνθέτου' κατόπιν έδιδε τό χειρόγραφον πρός ίνορ- 
γάνωσιν καί αντιγραη ήν, διότι έξετελοϋντο έν ταΐς αίθούσαις 
του δίς τής εβδομάδας συναυλία/ ύπό τών κάλληεχνών καί 
ερασιτεχνών τής πόλεως.

Κατιΐ τάς δοκιμιίς τοϋ έργου, ό κόμης ήρώτα τους φίλους 
του άν έμάντευσαι· τόν συνθέτην καί 
ουτοι πρόθυμοι πάντοτε νά κολα- 
κεύσωσι τάς φιλοδόξους βλέψεις τοϋ 
Αριστοκράτου μουσικού, άπήντων : 
Καί ποιος άλλος Ανά τόν κόμητα 
ήμπορεϊ νά γράψη τόσον ιόραία 
πράγματα καί νά εϊνε συγχρόνως 
καί τόσον μετριόφρων ;

' Ο Μόζαρτ δέν ήδύνατο βεβαίως 
νιί φαντασθή τήν ι’ιστείαν ταύτην 
κωμωδίαν, άλλ’ ουδέ ό έπιστάτης 
ήδύνατο νά ύποπτευθή τόν ύπ’αυ
τού έμπνευσθέντα τρόμον.

Έπί τινα χρόνον, μετά τόν θάνα
τον τής άπό τούς αιώνας μοναδικής 
ταύτης μουσικής μεγαλοφυιας άμφι- 
σβητήθη ή αύθεντικότης τοΰ έργου. 
Τινές διϊσχυρίζοντο δτι ό Μόζαρτ 
ιίφιήκε τούτο ήμιτελές καί δτι ό 
μαθητής του Sussmayer συνεπλή- 
ρωσε ττί κενά. Ή ενότης δμως καί 
ή τελειότης τοΰ έργον, καθιστώσιν 
ανύποπτου τήν ύπόθεσιν ταύτην, 
έκτος άν παραδεχθώμεν ένα δεύ
τερον Μόζαρτ.

Έκ τών βιβλίων τής Μητροπό- 
λεως τής Βιέννης, αντεγράφησαν αί 
έξης πληροφορίηι περί τής κηδείας 
τού άτυχούς μεγάλου συνθέτου.

Τή 6» Ιεκεμβρίου 1791. —Ό 
κ ύριος Βολφγάγκ Άμαδαώς Μόζαρτ,

Αρχιμουσικός τής Καπέλλας, συνθέτης αύτοκρατορικός τε καί 
βασιλικός, κάτοικος τής έπί τής Ραονχενστάϊνγκααε, ύπ’ Αρ. 97 
μικρας οικίας, ι’ιπέθανεν έξ έγκεη αλίτιδος όξυτιίτης, έν ηλικία 
δίί έτών. — Έτάφη έι· τώ κοιμητηρίεο τού '.άγιου Στεφάνου. 
— Κηδεία τρίτης τάξεως, ι’ικτότ φιορ. καί 5δ κράϊτσερ. — 
Νεκροφόρος .? φιορ.

Μέ αύτήν τήν μεγαλοπρέπειαν καί μέ αύτΐ/ν τήν πολυτέλειαν 
έτάφη ό μέγας ούτος ιινήρ, ον ό Ρουμπινστάϊν ιίποκαλεΐ 
• Ηλιον τής μουσικής». Ιέν μάς έπιτρέπεται Αρα νά πιστεύ- 
σωμεν, ώς ανέγνωσα είς δύο τρεις ελληνικός εφημερίδας, δτι 
κατιΐ τήν κηδείαν του έψάλη τό Ρεκβιέμ, καθ’ δσον μι'ιλιστα, 
'ένεκα τής έπικρατονσης κατ’ έκείνην τήν ήμέραν κακοκαιρίας, 
οί νεκροη όροι μόνον ύπήρξαν ή συνοδεία τοϋ Μόζαρτ είς τήν 
τελευταίαν του κατοικίαν.

Πτωχέ Μόζαρτ ! Άπέδωκες τήν ύστάτην σου πνοήν, ψάλλων 
τό Lacrymosa καί. κλαίων έπί τφ ίδίω θανάτω σου ! . ίέν έπέ- 
πρωτο δμως, ή ψυχή σου ν τιφίττταται πρός τούς ουρανούς 
ύπό τούς θείους ήχους τοΰ έξοχου σου Ρεκβιέμ, τό όποιον 
συνετέλεσε βεβαίως εις τό τοσούτφ πρόωρον τέλος σου !

Έτάτμης είς τόν κοινόν λάκκον, καί ό τελευταίος τών 
άνθρώπων, Σύ τό "Αγιον Πνεύμα τής Μουσικής, Σύ, ό Αυτο
τελών μετά τοϋ Μπετχόβεν καί τοϋ Χάϋδν, τήν θείαν μου
σικήν Τριάδα, ήτις σύν τφ χρόνω, θιί καταστή ή λατρεία 
ολοκλήρου τής Ύφηλίου I 0 περιττός

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΔΥΟ Ε ΠΙΣΤΟΛ ΑΙ

’Αγαπητή μου ·ΕΙκονογραφημένη·,

Κατά τιτα δημοόιογραγικήν μου περιοδείαν άνεκάλνι/’α ιιέοα εις σωρείαν 
αϊ.λων ίθνικων καί εκκλησιαστικών κειμηλίων τή; Μονής τον Μεγάλου 
Σπηλαίου δύο ιστορικά έγραφα, ατινα Αντέγραψα πιστως ώς Αχόν ινα τά 
παραδώοω εις τήν δημοσιότητα, ψρονών οτι κλεΚονσι τήν Ιστορίαν ιμιών 
έπιπροσδέτοντα είς τάς χρυσας δέλτονς αίιτής ένα άκόμη φωτεινόν ιίδάμαντα.

Ταΰτα σοί Αποστέλλω διά τάς σελίδας σου. Εινε ή επιστολή τοΰ ’Ιμ· 
ρραίμ πασά περί παραδόσεως τής Μονής καί ή άπάντησις τοΰ ηγουμέ
νου. Έκ τής απλής, άφελοΰς, άλλά κα! διπλωματικής καί γενναίας άπαν- 
τήσεως τοΰ ηγουμένου πρός τόν πολιορκητήν πολλά ίχομεν νά διδαχδώ- 
μεν ή/ιεΐς οί μεταγενέστεροι. Κρίνοντες μάλιστα τάς περιστάσεις, ύπό τάς 
όποιας εγράφη ή άπάντησις αντη τον ταπεινόν καί ιισήμου, πλήν λεον- 
τοθύμον ήγονμένοι·, τοΰ διασώσαντος, μετά τών περί αύτόν μοναχών, 
από τάς χεΰριις τοΰ πολιορκητοΰ ολόκληρον θησαυρόν ’ Εκκλησιαστικόν 
καί Εθνολογικόν διά τής ανδρικής στάσεως του, εύρίσκομεν δτι ή πρός 
τόν πανίσχυρου πολιορκητήν άπάντησις αύτη αποτελεί ηρωικόν έργον πολ
λής μνείας άξιον.

Iιά τοΰτο σοΰ τάς αποστέλλω με τήν πεποίθηοιν, δτι τό ιιέν εκ.τλ.ηρώ 
φιλικόν καθήκον, τό δέ ή δημοσίενστς τής Ιστορικής ταύτης σελίδας αποτελεί 
εθνικήν πράςιν, άνάλογον πρός τήν αξίαν τοΰ περί ον πρόκειται ιστορικού 
εγγράφου, ϊΐπερ οΰτω λαμβάνει τήν προοήκουσαν θέοιν έν τή ' Ιοτορίρ.

Μετά πολλής Αγάπης καί ίπολήψεως.
Σ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΜΒΡΑΪΜ ΠΑΣΑ
Εϋγενέστατε ηγούμενε καί επίλοιποι παπάδες και καλόγηροι 

μεγάλου σπηλαίου.

Σάς αημειόνω δτι εΐμαοθε φερμένοι μέ τόν ΰψηλότατον ήμ- 
πραίμπααα Αψέντι μας είς Κάμπον Καλαυρίτου έδώ καί τέο- 
οαρες ή μέριας προτεινότεροι καί έχομεν μεγάλαις δρδηνίαις καί 
έτοιμαοίαις διά. τήν πολιορκίαν μοναοτηριοϋ μεγάλοι’ απηλαίου 
καί ώς ταχύ προομένωμεν να μάς έρθουν τά τόπια καί ή μπόν- 
μπες καί Αρκετιί σύνεργα δ«ι μήνας καί έπειτα ι’ιπό μία ήδύω 
ήμέραις νά βοίξωμεν τά όρδιά μας περί πολιορκία τοΰ μονα
στηριού είς αύτιί τά μέρη διιί τούτο σάς φανερόνω δτι νά λυπη- 
θήτε τό μοναστήρι σας νιί μήν τύχη καί χαλάω]! καί δτι είς τόν 
άλον κερόυ δέν έχάλασε μήν τύχη καί χαλάση καί τώρα μάλι
στα ή πλέον δ,γνωθη Από λόγου σας ήρθαν καί έπροοκύνησαν 
είς τόν Αφένιι μας καί έγλύτωσαν τα χωρία τους καί τό πράγμα 
τό λοιπόν τοΰ λόγου σας είσθε γνωστικώτεροι από έκείνους καί 
θέλη στοχαστήτε τό κάθε πράγμα καλίτερα παραπάνω δέν σάς 
γράφω θέλη πληροφορηθήτε καί από τό γράμμα από τοϋ φίλον 
μου τού Φωτίλα θέλη σάς συμβουλεύση ό ίδιος ήγούμενε 
θέλει οτοχασθείς ετούτο τό κίνημα τού ρομαίονε δέν θέλη έβγη 
σέ Κεφάλη λοιπόν σάν φρόνιμος όπου ήσε στοχάσου βαθειά πώς 
δέν ευρίσκεις καλιον τέλος καί ήσαι νυκοκύρης θέλης ήξεύρεις 
δτι αύτό δπου σάς γράφω τό γριίφο μέ τοϋ ύψηλοτάτου έφέντι 
μας τόν όριαμόν. Καί ι·ά μέ αποκριθήτε είς τά δσα σάς γράφω.

(Τ. Σ.) Τή 21 Ιουνίου 1827

(ύπογρ.) Σεμή ’Εφέντης σεγνετζίπι ίφέντη Ζαντέ.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Υψηλότατε ’Αρχηγέ τών 'Οθωμανικών αρμάτων χαϊρε.

Έλιίβομεν τό γράμμα σου καί εΐδομεν τά δσα γράφεις, είξεύ- 
ρομεν πιΐτς είσαι είς τόν κάμπον τάτν καλαβρύτων πολλάς ήμέ
ρας, καί δτι έχεις δλα τά μέσα τοϋ πολέμου' ημείς διά νά προσ- 
κννήσωμεν εϊνε αδύνατον, διότι εϊμεθα όρκοομένοι είς τήν πίστιν 
μας ή νά έλευθεροθώμεν ή νά αποθιίνωμεν πολεμούντες, καί 
κατά τό αΐνί μας (Σημ. Εύαγγέλιον- Πίστις) δέν γίνεται νά χαλάση 
ό ίερός δρκος τής πατρίδος μας, σέ συ/ιβουλεύομεν δμως νά 
ύπάγης νά πολεμήσης άλλα μέρη, διότι &ν έλθης έδώ νά μάς 
πολεμήσης καί μάς νικήσης δέν είναι μεγάιλον κακόν, διότι θά 
νικήσης παπάδες' άν δμως νικηθής, τό όποιον έλπίζομεν άφευ
κτα μέ τήν δύναμιν τοΰ Θεοΰ, διότι έχομεν καί θέοιν δυνατήν 
καί θά εϊνε έντροπή σου, καί τότες οί Έλληνες θά Εγκαρδιω
θούν, καί θά σέ κυνηγούν πανταχοΰ.

Ταΰτα σέ συμβουλεύομεν καί ημείς καί κάμε ώς γνω
στικός τό συμφέρον σου. Έχομεν καί γράμματα Από τήν Βου
λήν καί αρχιστράτηγον θ. κολοκοτρώνην δτι είς πάσαν περίστα
ση· πολλήν βοήθειαν θά μας στείλη παλικάρια καί τροφός' καί 
δτι ή θά έλευθεροθώμεν τάχιστα, ή θιί Αποθάνωμεν κατά τόν 
ιερόν δρκον τής πατρίδος μας.

Τή 21 ’Ιουλίου 1827' μτγαοπήλαιον.

Ιύπογρ.) Δαμασκηνός ήγούμενος καί οί συν ε/ιοί 
παπάδες καί καλόγηροι.

Κ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΚΥΝΕΣ
Αί πολύτιμοι ιδιότητες τοΰ κυνός καθιστώσιν αύτόν τά μέγι

στα ώοε’λιμον είς τά στρατιωτικά και πολεμικά έργα.
Κατά τούς αρχαιότατους χρόνους οΐ κύνες ^χρησιμοποιούντο 

είς τούς πολέμους πρός τόν σκοπόν προσβολής η καί άμύνης· 
σήμερον δμως, δτε έπηλθε τελεία μεταβολή τής πολεμικής 
τε'χνης, έντελώς διάφοροι άπέβησαν και αί ύπηρεσίαι τού κυνός 
έν τοΐς πολεμικοίς έ’ργοις.

Ό Πλούταρχος καί Πλίνιος όμιλούσιν έπανειλημμένως περί 
πολεμικών κυνών- έχρησιμοποιοϋντο ύπό τού Καμβυσου 4000 
έτη π. X. έν τω πεδίω τής Αίγυπτου. Ό Αινείας αναφέρει 
κύνας, οΐτινες μετέφερον διαταγάς ύπό τά περιτραχήλια αύτών 
άλλοι αρχαίοι λαοί διά τών πολεμικών κυνών όιέσπειρον τόν 
τρόμον είς τάς έχθρικάς τάξεις. Άτίλας ό βασιλεύς τών Ού- 
νων διά τών άγριων αύτοΰ κυνών έφρούρει τό στρατόπεδον.

Κατά τόν μεσαιώνα οί πολεμικοί κύνες ώφειλον η νά ύπερα- 
σπίζωσι τάς συνοδίας καί άποσκευάς ή κεκαλυμμένοι δι’ αιχμη
ρών οπλισμών νά φε'ρωσι τήν σύγχυσιν έν τώ έχΟρικω ιππικό, 
ή φέροντες έπί τών ώμων ύλας εύφλεκτους νά τρέχωσι καί 
μεταδίδωσι τό πύρ είς τό εχθρικόν στρατόπεδον. Τώ 1476 οί 
'Ελβετικοί κύνες κατά τήν μάχην τής Grandson συγκρου- 
σθέντες μετά τών τής Βουργουνδίας έξήλθον νικηταί.

Τώ 1518 ό βασιλεύς τής Αγγλίας διε'θεσεν ύπέρ Καρόλου 
τοϋ Ε', έκστρατεύοντος κατά Φραγκίσκου τού Α', 4000 μισθω
τούς και 4000 κύνας' ούτοι συμπλακέντες μετά τών γαλλικών 
κυνών έτρεψαν αύτούς είς φυγήν.

Ναπολέων ό Α’ εις τάς έν Ιταλία έκστρατείας του μετεχει- 
ρίζετο τούς κύνας ώς άνιχνευτάς' εις έκ τών κυνών τούτων, ό 
Moustache, ύπήρξεν ένδοξος ένεκα τής ίκανότητος, ήν εϊχεν 
είς τό νά άνακαλύπτη τούς κατασκόπους.

Τώ 1822, δτε οι "Ελληνες έπαναστάται άπεπειράθησαν νά 
κυριεύσωσι τήν Άκρόπολιν, κατειλημμένην ύπό τών Τούρκων, 
άπέτυχον ένεκα τών Τουρκικών κυνών, οΐτινες εγκαίρως ειδο
ποίησαν τήν οθωμανικήν φρουράν περί τοϋ κινδύνου.

Διαρκοΰντος δέ τοϋ παρελθόντος αίώνος πασαι αί Εύρωπαικαί 
Δυνάμεις, έκτος τής 'Αγγλίας, άνεγνώρισαν τήν σπουδαιότητα 
τής εισαγωγής είς τόν στρατόν κυνών δεδιδαγμένων καί επιτη
δείων είς τό νά έκτελώσι στρατιωτικής ύπηρεσίας μεγίστης αξίας.

’Έργα και προτερήματα τών πολεμικών κυνών. Ποια 
είναι ταυτα τά έργα ; Κατά μείζονα λόγον ό πολεμικός κύων 
δύναται νά χρησιμοποιηθή ώς ανιχνευτής καί κατάσκοπος είς 
τό τάγμα τοϋ στρατού, εις ό ανήκει, κατά τήν πορείαν, κα! νά 
διακρατήση τήν συγκοινωνίαν μεταξύ τών διαφόρων μονάδων 

τής φάλαγγος.
Κατά δεύτερον λόγον δύναται νά δράση ώς φρουρά είς άπέ- 

χοντα άπό τοϋ στρατοπέδου σημεία, ιδίως κατά τήν νύκτα.
Διαρκούσης τής μάχης δύναται νά μεταφέρη πολεμοφόδια 

καί γραπτάς διαταγάς είς τάς μαχομένας γραμμάς.
Κατά τάς πολιορκίας καί ί ' 

στράτευμα έκ τίνος έκπλήξεως, νά συντελέση είς τήν έλάττωσιν 
τοϋ άριθμοϋ τών φρουρών, 
τών εχθρικών γραμμών 
είς στράτευμα φιλικόν.

Τέλος ούτοι δύνανται 
νά άναζητώσι μετά τήν

εφόδους δύναται νά άπαλλάξη τό

νά μεταφέρη διαταγάς διά μέσου 
τούς πολιορκουμένους ή άπ’ αύτώνείς

νά ζ.ατασταθώσιν ώοέλία.οι καί είς τό 
ρ-ά/γν τούς νεκρούς και πλ'/ιγωρι.ε'νους,
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■ δία είς τά άνωμαλα εδάφη. καί νά προσφέρωσι τάς πρώτας 
βοήθειας μέχρε τής έλεύσεως τοϋ ιατρού.

Οΰχί ό<Λως πάντες οί κύνες θά ήδύναντο νά έκτελώσι τοιαύτας 
λεπτάς καί σπουδαίας άποστολάς. Τινές π.χ. δέν έχουσιν αρκε
τήν νοημοσύνην. άλλοι δέ θά ειχον ταύτην, δχι όμως καί ικα
νήν αντοχήν είς τούς κόπους, στερήσεις καί άτμοσφαιρικάς 
μεταβολές.

Έν Ρωσία χάριν τών λεχθείσών ύπηρεσιών έκλεγονται και 
διδάσκονται κύνες τοϋ Καύκασού, έν Αυστρία οί τής Δαλμα
τίας. έν Τουρκία οί τής ’Ασίας. Έν Γαλλία οί ισχυροί κύνες 
καταγωγής μικτής προτιμιόνται τών τοϋ λαθρεμπορίου έπί τών 
Βελγικών συνόρων.

Οί Νεόγειοι κύνες. οί τής Δανίας καί τοϋ Λγ. Βερνάρδου 
πολύ ταχέως θά έκουράζοντο είς θερινάς πορείας, τό δέ ύώηλόν 
ανάστημα αυτών ήθελε βλάψη μάλλον ή ωφελήσει τόν στρατόν.

Οί μπουλδώκ είναι ολίγον φιλέριδες, τά λαγωνικά ολίγον 
νοήμονα καί απειθή. Ό ποιμενικός κύων είναι ϊσως έκεϊνος. 
όστις συνενοϊ πλείονα προτερήματα’ ήτοι νοημοσύνην σχεδόν άν- 
θρωπίνην, εύρωστίαν, αντοχήν είς κόπους, πίστιν καί έγκράτειαν.

Ό πολεμικός κύων δε'ον νά είναι μελανού τριχώματος, ΐνα 
μή είναι πολύ ευδιάκριτος ύπό τοϋ έχθρού.

Θά ήτο σφάλμα νά χρησιμοποίηση τις κύνας διαφόρου φύλου. 
Οί θήλεις είναι προτιμητε'οι τών άρρε'νων, καθ’ όσον εύκολώτε- 
ρον μανθάνουσι καί άφομοιοΰνται.

Κύνες άνιχνευταΐ καί άγγελιαφόροι. Ή άνίχνευσις είναι 
ή κυρία έργασία τών πολεμικών κυνών. Είς στρατόν άνευ ιππι
κού ή ύπηρεσία τής άνιχνεύσεως είς τούς στρατιώτας τοϋ πεζι
κού είναι ύπερβολικώς βαρεία καί ενίοτε αδύνατος, ίδια έπί 
εδάφους ανωμάλου. Ιδού είς ποιας περιπτώσεις πολυτίμους 
ώφελείας παρέχει ή συνεργασία τοΰ κυνές άσυγκρίτως όντως 
μάλλον εύστροφου καί ταχυτε'ρου τοϋ ανθρώπου. Βεβαίως πρέ
πει ό ανιχνευτής κύων νά δύναται νά έννοή καί έκτελή τάς 
διδομένας διαταγάς, καί τότε αί κινήσεις του, ή οψις του φανε- 
ρώς δύνανται νά ύποδείςωσι τήν θέσιν έχθρικοϋ αποσπάσματος 
ή έάν τούτο ένεδρεύη, έτι δε καί νά. έζιχνιάσωσι στρατιωτών 
άπολεσθέντων τά ίχνη. Ο κύων έχει τήν ακοήν καί δσφρησιν 
πολύ Οζυτέραν τού ανθρώπου’ δθεν ή χοησιμότης αυτού είναι 
ιδίως μεγάλη κατά τάς νυκτερινής πορείας ύπό τήν βροχήν ή 
εν μέσω ομίχλης.

Έκτος τών ανωτέρω ύπηρεσιών δύναται νά χρησιμεύση 
καί ώς διάμεσος διερμηνείς μεταξύ ,τών διαφόρων σημείων 
μιας φάλαγγος ή μεταξύ θέσεων άπεχουσών τού στρατοπέδου, 
οσάκις δέν δύναται νά ένεργήση ό τηλέγραφος και τά διά 
σημαιών σημεία ένεκα τοϋ καιρού ή τής ανωμάλου φύσεως τού 
έδάφους, καί οσάκις ακόμη έλλείπε: τό ιππικόν ή θέλουσι νά 
έξοικονομήσωσιν αύτό.

Ό κύων κομιστής διαταγής τίνος γεγραμμένης καί περιτε- 
τιλυγμε'νης πε'ριξ τοΰ περιτραχήλιου του δύναται είς τάς μικράς

αποστάσεις νά άντικαταστήση κάλλιστα τάς έςησκημένας περι
στεράς, αΐτινες κομίζουσιν επιστολές είς μεγάλας αποστάσεις. 
'Ο κύων μάλιστα κατά τούτο ύπερτερεΐ τής περιστεράς διότι 
δύναται νά κομίση αμέσως άπάντησιν πρός τόν αποστολέα, 
πράγμα αδύνατον είς αύτήν.

Κατά τούς νεωτέρους πολέμους αί νυκτερινά': έφοδοι φαίνον
ται προτιμητέαι διότι έν τφ σκότει είναι εύκολώτερον είς τό 
έφορμούν στράτευμα νά πλησιάζη απαρατήρητου, διαφεύγον 
τήν έπίβλεψιν τών κατά διαστήματα φρουρών. Καλόν λοιπόν 
θά είναι έκαστη φρουρά νά εχη ένα κύνα δεδιδαγμένον. είς τόν 
όποιον, έστω καί αν ό καιρός είναι θυελλώδης ή βροχερός, νά 
μή δύναται νά διαφυγή οϋδέν συμβαΐνον είς περιφέρειαν εκα
τοντάδων πινών τετραγωνικών μέτρων.

Κύνες έν τη υπηρεσία τοΰ νοσοκομείου. ΤΙ χρήσις τών 
κυνών έν τή ύπηρεσία τοΰ νοσοκομείου πολύ άκις έτέθη ύπό δοκι
μασίαν πάντοτε οέ μετ’ άριστων αποτελεσμάτων. Οϋδείς δύνα
ται νά μή όμολογήση τήν σπουδαιότητα τούτου, γνωστών δντων 
τών όρων τής νεωτέρας πολεμικής.

Σήμερον ή ύπό τοΰ στρατοπέδου κατεχομένη ’έκτασις ένεκα 
τής μεγάλης βολής τών νέων όπλων και τών ισχυρών μέσων 
τής προσβολής καί άμύνης, τά μέγιστα ηύξήθη, έάν δέ εις 
ταύτα τά διαστήματα ύπάρχουν άνωμαλίαι τοΰ έδάφους. τό 
έργον τών φορείων είναι πολύ δυσκολώτερον καί κοπιωδέστερον 
ή είς άλ.λας έποχάς, ή δέ άνίχνευσις τών πληγωμένων παρέχει 
ούκ όλίγας δυσχερείας.

Καί είς τί λοιπόν ώφελούσιν αί τελευταία·, ανακαλύψεις τής 
ιατρικής καί χειρουργικής είς τούς πληγωμένους, άφοΰ μένουσιν 
απαρατήρητοι καί έγκαταλελειμμένοι έπί τοΰ πεδίου τής μάχης;

Τή συνεργασία τών κυνών τοΰ νοσοκομείου πρός τοιοΰτον 
σκοπόν δεδιδαγμένων θά είναι δυνατόν νά έλαττωθή τά μέγι
στα ό άριθμός τών ώς έκ τών πληγών έκτος μάχης τιθέμενων. 
ΊΙ κυρία έργασία τών κυνών τούτων είναι ή εΰρεσις τών τραυ
ματιών έπί ανωμάλου έδάφους σχεδόν άπροσίτου είς τούς 
κομιστάς φορείων ίδια έν καιρώ νυκτός. Πρός τούτοις έκαστος 
κύων δύναται νά φέρη έπ’ ώμων κιβωτίδιον πλήρες επιδέσμων, 
φαρμάκων, διεγερτικών ποτών κ.λ. ούτως ώστε ό πληγωμένος 
πρός ον ήθελε πλησιάση καί όστις εινε είς κατάστασιν νά κίνηση 
τόν βραχίονα, νά δύναται νά λαμβένη έκ τοΰ κιβωτιδίου παν 
ούτινος έχει άνάγκην, όπως έπιδέση τήν πληγήν ή άναλάβη 
μέχρι τής άφίξεως τοΰ νοσοκομείου.

Τό ότι τοΰτο είναι δυνατόν νά έφαρμοσθή άποδεικνύεται 
καθημερινώς έκ τών κυνών, οιτινες λαμβάνουσι μέρος είς τά 
μεγάλα Γερμανικά γυμνάσια, ώς έπίσης έζ εκείνων, οιτινες 
σήμερον παρακολουθοΰσι τά γερμανικά στρατεύματα είς ’Αμε
ρικήν ύπό τόν στρατηγόν Von Trotha. Καί έν τώ πολεμώ 
τής Άπω Ανατολής οί μέν Ιάπωνες άπέστελλον πληθύν κυνών 
πρός άνίχνευσιν τών πε'ριξ, οί δέ Ρώσο: πρός ένίσχυσιν τών φρου
ρών καί μεταφοράν διαταγών. ιωαννης ραϊμονδης

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΝ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑΝ

Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΠΕΝΑΓΗΣ

ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ ΑΜΑΛΙΕΜΠΟΡΓ ΕΝΘΑ ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝ ΡΟΣΚΙΛΔ

(Παρά τήν νεκρικήν κλίνην τοΰ Βασιλέας 
Χριστιανού συνεχρντρώϋησαν Αμέσως τά τέκνα 
του. Έκ τών πρώτων έσπευσεν ό ήμέτερος 
*Αναξ, όστις μάλιστα άνεκηρΰχΌη ύπό τών 
Αδελφών Του Αρχηγός τής σίκογενείας, ή Βασί
λισσα τής Αγγλίας ’Αλεξάνδρα, ή χήρα αύτο- 
κράτειρα τής 'Ρωσσίας Μαρία καί ή Λούκισσα 
τής Κουμβερλάνδης μετά τοΰ συζύγου της|.
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['Αρχίζομεν άπό τοΒ πορόιπος τεύχους 
δημοσιεύοντας τό κατωτέρω μνί/ιοτόρημα τοϋ 
τοζζω'· καί .τασιρ'ώστοι· Γάλλον ακαδημαϊκόν 
Pierre Loti, τό όποιον ϋειορεϊται τό; κλασικόν 
έργον καί κατέλαβεν εί’Οΐ’ς έ; αρχής επιφανή 
θέσιν εν τή Γαλλική φιλολογία. ’Εναλλάσσουν 
ή άπλότης καί ή δύναμις τον νηονς εις μίαν 
θαυμασίαν καί άβίαστον ήθογραρ ίαν, ή οποία 
γοητεύει'μινελισσομένη. Κατ άνάγκην η μετά- 
φρασις εγένετο είς σνγκεκερασμένην γλύσσαν, 
είς γλώσσαν ανάμικτοι’ με ιδιωτισμούς τής 
ναυτικής διαλέκτου, ον; καί έν τρ) πριοτο- 
τί’πρι ό ονγγραρ εί·; Ιτήρηοη],

Ήσαν πέντε, μέ ευρύτατα νώτα, γυρ- 
μένοι είς τό κρασί, είς ένα κατάλυμα σκο
τεινόν, ποϋ έμύριζε άλμη καί θάλασσα. 
Φωληά χαμηλή διά τά άναστήματά ίων, 
έταλαντευετο ήρεμα μέ ένα μονότονον στε
ναγμόν, μέ μίαν νανουριστικήν απαλότητα.

Έξω θάλασσα καί σκότος. Τίποτε δέν 
άντελαμβάνετό τις. "Ενα μόνον άνοιγμα είς 
τήν οροφήν κλεισμένοι· μ’ ένα ξύλινον κά
λυμμα καί μία παλαιά λάμπα κρεμασμένη 
τούς έφώτιζε ταλαντευόμενους.

Είς ένα μαγγάλι υπήρχε ολίγη φωτιά.
Τά ενδύματα των βρεγμένα έστέγνωνον, 
καί ό ατμός συνεχέετο μέ τόν καπνόν τής 
άπό χώμα πίπας των.

Τό ογκώδες τραπέζι των έγέμιζε ολον 
τό διαμέρισμά των. Κατεΐχεν ολον τό εσωτερικόν καί μόλις άφινε τόπον 
όσον διά νά κάθηνται έπάνω εις δρύινα κασσόνια στραβοκαρφωμένα. 
Χονδρά πάτερα διήρχοντο άνωθεν αύτών, θίγοντα σχεδόν τά κεφάλια 
των. Καί δπισθέν των κρεββάτια μικρά σάν σκαμμένα μέσα είς τό πάχος 
τής ξυλώσεως έχαινον σάν υπόγειοι κρύπται νεκρών. Χονδροκοπιά καί 
προστυχιά όλη εκείνη ή ξυλεία, νωτισμένη άπό τήν υγρασίαν καί τήν 
άλμην. Τριμμένη, στίλβουσα άπό τήν προστριβήν τών χειρών.

Είχαν πιή μέσα είς τήν ταάσχα 1 των κρασί καί σίκερα * καί ή χαρά 
τής ζωής κατηύγαζε τό άφελές καί άθώον πρόσωπον των. Τώρα καθι
σμένοι συνδιελέγοντο είς τήν Βρετανήν διάλεκτον περί γυναικών καί 
συνοικεσίων.

1 ΚυαΟίσκος.
- Ποτόν προσφιλές είς τούς Νορμανδούς έκ χυμού μήλων βρασμένων.

Είς τό βάθος έπί πλαισίου μία Παρθένος φαβεντιανή, είς περίοπτον 
θέσιν. Ήτο παλαιά ή προστάτις τών θαλασσών καί ζωγραφισμένη μέ 
απλοϊκήν τέχνην. Τά φαβεντιανά διατηρούνται περισσότερον άπό τούς 
αληθινούς άνθρώπους. Ή κυανέρυθρος έσθής της έδιδε άκόμη τήν 
ιδέαν προσφάτου Αντικειμένου μέσα είς έκείνην τήν φαιάν στυγνότητα 
τοϋ πτωχού έκ ξύλου διαμερίσματος. Θά είχεν ακούσει πολλάς διάπυ
ρους δεήσεις είς στιγμάς αγωνίας· είς τούς πόδας της ήσαν κρεμασμένοι 
δέομαι άνθέων τεχνητών καί ένα κομβολόγι.

Οί πέντε άνδρες ήσαν όμοια ένδεδυμένοι μέ παχύ μάλλινον τρικό 
σφίγκον τόν κορμόν καί χωσμένον μέσα είς τό πανταλόνι· είς τό κεφάλι, 
εκείνο τό είδος σκιαδιού άπό λινόν κατραμωμένον, τό όποιον καλείται 
γαρμπής, άπό τό όνομα τοΰ νοτιοδυτικού ανέμου.

Ήσαν διαφόρων ήλικιών.Ό καπετάνιος ίσως νά ήτο σαράντα έτών 
τρεις άλλοι άπό είκοσιπέντε έως τριάντα. Ό τελευταίος, ό όποιος ώνο- 
μάζετο Συλβέστρ ή Λουρλοΰ δέν ήτο δεκαεπτά. Ήτο όμως άνήρ πλέον 
καί κατά τήι δύναμιν καί τό παράστημα. Μαύρα γένεια, λεπτά καί 
κατσαρά έκάλυπτον τάς παρειάς του. Μόνον ποΰ είχε διατηρήσει παι
δικά μάτια, κυανόφαια, έξόχως γλυκά καί άθώα.

Στρυμωγμένοι ό ένας κοντά είς τόν άλλον, έλλείψει χώρου, έφαίνοντο 
έτσι ζαρωμένοι είς τήν σκοτεινήν φωληάν των ευχαριστημένοι.

Έξω θάλασσα καί σκοτάδι, ή Ατελείωτη μόνωσις τών μαύρων καί 
βαθέων ύδάτων. "Ενα ώρολόγιον χάλκινον, κρεμασμένοι· είς τόν τοίχον, 
εδείκνυεν ένδεκα ώρας, ένδεκα ώρας τής νυκτός άναμφιβόλως, καί 
έπάνω άπό τύ ξύλινο ταβάνι ήκούετο ό θόρυβος τής βροχής.

Συνεζήτουν εύθυμος περί γάμου άλλά χωρίς νά λέγουν τί τό άσύ- 
στολον. “Οχι. Άντήλλασσον, νέοι άκόμη. σκέψεις, ή διηγούντο περιέρ
γους ιστορίας έκτυλιχθείσας είς τήν πατρίδα κατά διαφόρους γαμήλιους 
έορτάς. Ένίοτε έρριπτον ένα υπαινιγμόν κάπως έλεύθερον περί ερωτι
κών απολαύσεων, μέ ένα ηχηρότατοι· γέλωτα. Άλλ’ ό έρως, όπως τόν 
Αντιλαμβάνονται οί άνθρωποι αυτοί, είνε κάτι τι υγιές καί έν τή τραχύ- 
τητί του άκόμη κρύπτει κάτι τό αγνόν.

Έν τούτοις ό Συλβέστρ έστενοχωρεΐτο έξ αίτιας ένός άλλου καλού
μενου Ζάν, — ονόματος τό όποιον οί Βρέτονες προφέρουν Ύάν ό 
όποιος δέν ήρχετο.

1 Ιού ήτο πράγματι αυτός ό Ύάν: Πάντα στή δουλειά έκεϊ απάνω; 
Διατί τάχα δέν κατέβαινε νι’ι λάβη μέρος εις τήν εορτήν;

— Μεσάνυκτα ώς τόσο· εϊπεν ό καπετάνιος.
Καί έγερθείς ύπήγειρε μέ τό κεφάλι του τό ξύλινον κάλυμμα διά νά

καλέσυ τόν Ύάν. Τότε μία πολύ περίεργος 
ώχρα ανταύγεια επεαεν άπ’ έπάνω :

— Ύάν! Ύάν! “Ε. άνθρωπε!
Ό άνθρωπος άπήντησε Απ’έξω τραχέως. 
Καί ή ανταύγεια εκείνη ή διά τοΰ πρό 

στιγμήν μισανοικτοΰ καλύμματος είσδύσασα 
ιυμοίαζε πρός τό φώς τής ήμέρας. Μεσά
νυκτα ώς τόσο». Καί όμως ώμοίαζε μέ 
τήν Ανταύγειαν τοΰ ήλιου, σάν Ανταύγεια 
λυκόφωτος Αντανακλώμενη άπό πολί· μα
κράν μέ μυστηριώδη κάτοπτρα.

Μόλις έκλείσθη ή όπή, έπανήλθεν ή 
νύξ, ή κρεμασμένη λαμπίτσα έφώτιζε πάλιν 
ώχρά καί ήκούσθη ό άνθρωπος νά κατέρ
χεται μέ τιι χονδρά στιβάλια' του τήν 
ξυλίνην σκάλα.

Σχεδόν γίγας, είσήλθε άναγκασθείς νά 
καμφθή είς δύω σάν χονδρήάρκοΰδα καί 
έκαμε μορφασμόν κρατών τήν μύτην του 
έξ αιτίας τής δρυμείας μυρωδιάς τής άλμης.

Ύπερέβαινε τάς συνήθεις διαστάσεις 
τών Ανθρώπων καί ίδίφ ή ράχις του, ευθεία 
ώς δοκός.’Όταν παρουσιάζετο κατά πρόσω
πον οί μυώνες τών ώμων του διαγραφόμε- 
νοι κάτω άπό τό κυανούν τρικό του εσχημά- 
τιζον υπέρ τούς βραχίονάς του δύο σφαίρας. 
Είχε μεγάλα καστανά μάτια, πολύ ευκί
νητα, άγρια καί υπερήφανα τήν έκφραοιν.

Ό Συλβέστρ έπέρασε τούς βραχίονάς 
του είς τήν μέσην τοϋ Ύάν καί τίιν έσυρε 
κοντά του μέ στοργήν σάν παιδί. Ήτο 

μνηστευμένος μέ τήν άδελφήν του καί τόν μετεχειρίζετο σάν μεγαλεί
τερον άδελφόν. Εκείνος άφινε νά θωπεύεται σάν χαϊδεμένο λεοντάρι, 
άπαντών μέ ένα μειδίαμα είς τά λευκά του δόντια.

Τά μουστάκια του ήσαν κοντά μολονότι ποτέ δέν τά είχε κόψει, 
πολύ στριμμένα είς δύο δούλους συμμετρικούς άνωθεν τών λεπτών καί 
ωραίων χειλέων του. Τά γένεια του ήσαν κοντά κομμένα καί αί χρωμα
τιστοί παρειαί του εϊχον διατηρήσει δροσερόν χνούδι, όπως τών καρπών 
τούς όποιους δέν ήγγισεν Ανθρώπινη χειρ.

Τιι ποτήρια έπληρώθησαν έκ νέου, άφοΰ έκάθησεν ό Ύάν καί έφώ- 
ναξαν τόν μούτσο * νά γέμιση τής πίπες καί νά τής άνάψη.

Τό άναμμα αύτό τής πίπας ήτο δι' αύτόν μία ευκαιρία νά καπνίζη 
κάποτε κάποτε. Ήτο ένα στιβαρόν παιδί, στρογγυλοπρόσωπο, συγγενής 
ολίγο μέ όλους έκείνους τούς θαλασσινούς, οί όποιοι μεταξύ των πάλιν 
ήσαν ολοι περίπου συγγενείς. Μακράν τής έργασίας του πολί· σκληρός, 
ήτο τό χαϊδεμένο τοϋ καραβιού. Ό Ύάν τοΰ έδωκε νά πιή άπό τό 
ποτήρι του καί κατόπιν τόν έστειλαν νά κοιμηθή.

Καί ήρχισαν πάλιν τήν περί γάμου συνομιλίαν των.
— Σύ, Ύάν, δέν ντρέπεσαι, εϊπεν ό καπετάνιος, κοτζάμ άντρας, 

είκοσιεπτά χρόνων νά μήν παντρεύεσαι άκόμα; Τί λένε τά κορίτσια 
όταν σέ βλέπουν;

Εκείνος άπήντησεν υψώσας μέ μίαν περιφρονητικήν διά τάς γυναίκας 
κίνησιν τούς φοβερούς ώμους του.

— Τό γάμο μου έγώ τόν κάνω όπως ξέρω γώ . . .
Είχε τελειώσει τά πέντε έτη τής θητείας του καί έκεϊ ώς ναύτης 

πυροβολητής, είς τόν στόλον, είχε μάθει τήν γαλλικήν. “Ηρχισε λοιπόν 
νά άφηγήται διάφορα Ανέκδοτα.

Ήσαν είς τήν Μπρέστ, τής Παναγίας, μέ τόν γυρισμό τής Φλώρας». 
Έγύριζαν άπό ταξεϊδι τριανταέξ μηνών είς τόν Ειρηνικόν. Είχε καθέ
νας 5°°·8οο φράγκα γιά γλέντι στήν τσέπη· καταλαβαίνετε λοιπόν.

— "Οσο γι’ αύτό σέ πιστεύω, κουμπάρε, διέκοψεν δ Γκερμέρ. Μέ 
τό φοΰντο τής «Άταλάντας», σέ είδα είς εργον.

— Έχεις ρότα 3 σύ, Υάν είπε μέ θαυμασμόν ένας υψηλός καστανός 
καλούμενος Γκυγιώμ. “Εχεις ρότα γι' αύτό τραβάς μπροστά άπό μάς.

—“Αχ, Θεέ μου, έπανέλαβεν ό Ύάν, τί πολεμική έγερσι * κάναμε 
στούς δρόμους.

Καί ήρχισε νά άφηγήται εν έπεισόδιον τό όποιον έκράτησε όλην τήν 
νύκτα έν έξεγέρσει τήν πόλιν. Έν τούτοις αύτή ή χυδαϊστής τής πολι
τισμένης ζωής ήτο μία παραφωνία μέσφι τών απλοϊκών αύτών Ανθρώ
πων μέ τήν μεγάλην σιωπήν τής θαλάσσης ήν έφαντάζοντο γύρω των, 
μέ τήν μεσονύκτιον φωταύγειαν, τήν είσδύουσαν άνωθεν, ί] όποια έδιδε 
ιδέαν τού άτονου πολικού θέρους.

“Αλλως τε αύτοί οί τρόποι τοΰ Ύάν έστενοχώρουν τόν Συλβέστρ καί 
τόν έξέπληττον. Ήτο παιδί φρόνιμο, τό όποιον άνετράφη μέ σέβας 
πρός τά ιερά άπό μίαν γρηά γιαγιά. χήραν ένός ψαρά τοΰ χωρίου 
Πλουμπαζλανέκ. Μικρός έπήγαινε καθ’ έκάστην νά άναγνώση προσευ- 
χάς γονατιστός έπί τοΰ τάφου τής μητρός του. ’Από τό κοιμητηρίου, 
έπάνω είς τούς άπορρώγας. έφαίνοντο μακράν τά στακτιά νερά τής 
Μάγχης, όπου έξηφανίσθη άλλοτε ό πατήρ του ναυαγήσας.

1 Στιβάλια λέγουν οί θαλασσινοί τής μπότες.
2 Ναυτόπαις.

Μτταφοριχώ;σημαίνει τύχην. Κυριολεκτικώς σημαίνει δρόμον, πορείαν, φοράν.
1 Πολεμική έγερσις. είναι παράγγελμα ναυτικόν έπί πολεμικών πλοίων έν- 

ταΰϋα σημαίνει άναστάτωσιν.

’Επειδή ήσαν πολύ πτωχοί αύτός καί ί; γιαγιά του ήναγκάσθη πολύ 
γρήγορα νά γίνη ψαράς. Κάθε βράδυ έλεγεν άκόμη τήν προσευχήν του 
καί τά μάτια του εϊχον διατηρήσει μίαν θρησκευτικήν αγνότητα. Ήτο 
ωραίος καί αύτός καί, μετά τόν Ύάν, ό μάλλον άνεπτυγμένος τού καρα- 
βιοΰ.Ή φωνΐ| του ιή γλυκύτατη καί οι ώς μικρού παιδιού τόνοι της ήσαν 
είς άντίθεσιν κάπως μέ τό υψηλόν ανάστημά του καί τά μαύρα γένεια 
του. Ή άνάπτυξίς του ύπήρξε ταχεία καί σχεδόν έστενοχωρεΐτο διότι
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διά μιας έγινε μεγάλος. Έσκέπτετο νά νυμφευθή μετ’ ολίγον μέ τήν 
άδελφήν τοΰ Ύάν, ίύ./.ά ποτέ δέν είχεν άπαντήσει είς προτάσεις κοριτσιων.

Είς τό καράβι όπήρχον μόνον τρία γιατάκια ' - εν διά δύο και 
έκοιμώντο οκάντζα βάρόια ’ μοιράζοντες τάς νύκτας.

"Οταν έληξεν ή εορτή των πρός τιμήν τής Κοιμήσεως της ΙΙροσ- 
τάτιδός των ΐίαρθένου είχε παρέλθει τό μεσονύκτιον. Τρεις ώλίσθησαν 
νά πλαγιάσουν είς τά σκοτεινά κοιλώματα έκεΐνα ποΰ ώμοίαζον μέ 
τάφους καί οί τρεις άλλοι, δ Ύάν. ό Συλβέστρ καί ό Γκυγιιομ άνέβηκαν 
είς τήν κονβίρτα 3 διά νά άρχίσουν έν νέου άλιεύοντες.

Έξω ημέρα- αιωνίως ήμερα. Άλλ’ ένα ϋιχρόν φώς, ωχρόν ποΰ 
δέν ήτο τίποτε. Τά άντικείμενα έφωτίζοντο ώς άπό ανταύγειαν δυοντος 
ήλιου. Πέριξ αυτών ένα κενόν άχανές. χωρίς κανέν χρώμα καί έξω άπό 
τά μαδέρια1 τοΰ σκάφ ους των όλα ήσαν διαφανή,^άσύλληπτα, εξωτικά. 
Μόλις ό οφθαλμός άντελαμβάνετό τήν θάλασσαν. “Εδιδε τήν Ιδέαν ενός 
κατόπτρου ύποτρέμοντος. τό όποιον δέν κατώπτριζε καμμίαν εικόνα καί 
μακράν έφαίνετο ως άτμίζουσα επιφάνεια’ καί κατόπιν τίποτε, πλέον. Δεν 
είχεν ούτε ορίζοντα ούτε περιφέρειαν.

Ή υγρά δρόσος τοΰ άέρος ήτο δριμυτέρα, μάλλον διαπεραστική, τού 
άληθούς ψύχους καί αύτοί άναπνέοντες ήσθάνοντο τήν γεύσιν τοΰ άλα
τος. Γύρω γαλήνη· δέν έβρεχε πλέον. Έπάνω νέφη άμορφα καί 
άχροα έφαίνοντο συγκρατοΰντα τό λανθάνον έκεϊνο <ρώς, τί» 
όποιον δέν διεχϋνετο. “Εβλεπαν καθαριί καί έν τούτοις ένόμιζον 
ότι ήτο νύξ καί όλαι έ.κεΐναι αί ωχρότητες τών άντικειμένων 
δέν εϊχον συγκεκριμένην άπόχρωσιν.

Καί οί τρεϊς εκείνοι άνδρες άπό μικροί έζων εις τάς ψύχρας 
έκείνας θαλασσας, έν τφ μέσφ τών φαντασμαγοριών τωτφ αί 
όποϊαι εϊναι άόριστοι, άσαφεϊς. συγκεχυμέναι ως όπτασίαι. Εϊχον 
συνειθήσει νά βλέπουν ολον έκεϊνο τό έναλλάσσον άπειρον νά 
παίζη πέριξ τής μικρός ξύλινης οικίας των_ καί τιι μάτια 
των είχαν συνειθίσει είς αύτό όπως τά μάτια τών μεγάλων πτη
νών τού πελάγους.

Τό σκάφος έτσλαντεύετο ήρεμα έπί τόπου μέ τόν αύτόν 
πάντοτε στεναγμόν, μονότονον ώς φσμα τής Βρετάνΐ]ς έπανα- 
λαμβανόμενον έν όνείρφι ύπό κοιμωμένου άνθρώπου. Ο Ύάν 
καί ό Συλβέστρ εϊχον ετοιμάσει γρήγωρα τά άγκιστρά των καί 
τής πετονιές " των, ένφ ό άλλος ήνοιγε βυτίον άλατος^ καί άκο- 
νίζων τό μεγάλο μαχαίρι του έκάθιζεν δπισθέν των άναμένων.

Δέν έβράδυναν. Μόλις έρριψαν τήν πετονιά είς τό ήρεμον καί 
ψυχρόν ΰδωρ τήν άνέουραν μέ βαρύτατα ψάρια, ιραιοϋ χρώ
ματος, δπως ό στίλβων χάλυψ.

Καί πάντοτε, καί πάντοτε, γουρούνες ολοζώντανες. ’Ητο 
ταχεία καί αδιάκοπος τή σιγηλή εκείνη αλιεία. Ό άλλος μέ τό 
μεγάλο τό μαχαίρι έξεκοίλιαζε, έπλάτυνε, αλάτιζε, εμετροΰσε 
καί τά παστά, μέ τά όποια θά έκαναν τήν τύχην των είς τήν 
επιστροφήν, έσωρεύοντο δπισθέν των διαρρέοτπα καί νωπά.

Αί ώραι παρήρχοντο μονότονοι καί είς τάς κενάς έκτάσεις 
τοϋ διαστήματος βραδέως τό φώς μέτεβάλλετο· έφαίνετο τώρα 
πραγιιατικωτερον. Τό ωχρόν λυκόφως, ώς είδος θερινής ύπερ- 
βορείου έσπέριις, ήτο τώρα, χωρ’ις νά μεσολάβηση νύξ. κάτι
αύγή, τήν όποιαν ολη ή θάλασσα άντανέκλα είς ροδίνας γραμμας.

— Βέβαια πρέπει νι'ι παντρευτής, Ύάν, εϊπεν έξαφνα ό Συλβέστρ, 
πολύ σοβαρός αύτήν τήν φοράν, προσβλέπων τό ΰδωρ. Έφαίνετο γνω-

1 Παρά ναντικοΐς λέγονται οΰτω αί κλίναυ κουκέττες.
2 Έκ περιτροπής.
8 Τό κατάστρωμα.
4 Μαδέρια λέγονται αί έπηγκενίδες, άλλ’ ένταΰίΐα μεταφορικώς σημαίνει το 

συνολον τής ξυλείας τοΰ σκάφους. Δηλαδή : <ξω τοΰ σκάφους.
5 Νήμα είδικόν διά τήν άλιείαν. 

ρίζων κάποιαν είς τήν Βρετάνην τήν οποίαν είχε στό μάτι ό μεγάλος 
άδελφός του. ιίλλ' ήτο δειλός, θίγων τό σπουδαίου τούτο ζήτημα.

Έγώ ’· Αυτές τής μέρες, ναι. θά στεφανωθώ καί υπεμειδία δ 
Ύάν, πάντοτε περιφρονητικός, στρέφων τά ζωηρά μάτια του—άλλ’όχι 
μέ κανένα κορίτσι άπό τήν πατρίδα. “Οχι. εγώ θά στεφανωθώ μέ τή 
θάλασσα καί θάχω καλεσμέιους όλους σας. όσοι κι’ άν ήσθε δίς στό 
χορό ποϋ θά κάνω.

Έξηκολούθησαν νά ψαρεύουν χωρίς νά χάνουν είς φλυαρίας και
ρόν. διότι εύρίσκοντο έν τφ μέση» άτελευτήτου σμήνους ιχθύων, ένός 
πλάνητος μπάγκοι· ', ό όποιος άπό δύο ημερών δέν έπαυε νά περνφ.

Εϊχον άγρυπνήσει όλοι τήν παρελθοΰσαν νύκτα καί έντός τριάκοντα 
ωρών έπιασαν χίλιες μουρούνες πολύ χονδρές. Οί στιβαροί βραχίονες 
των ήσαν κουρασμένοι καί έκοιμώντο. Μόνον τό σώμα των ήγρύπνει 
καί έξηκολούθει τήν εργασίαν, ενώ τί> πνεύμα των έπλεεν είς πλήρη 
ύπνον. Άλλ' ό άήρ τοΰ πελάγους τόν όποιον άνέπνεον ήτο παρθένος 
ώς ό τών πρώτων ημερών τοϋ κόσμου καί τόσον ζωογόνος, όίστε παρά 
τήν κόπωσίν των ήσθάνοντο τά στήθη των διαστελλόμενα καί τιλς 
παρειάς των δροσερός.

Τ<> πρωινόν φώς, τό πραγματικόν φώς, είχε παύσει.
Ό Ύάν θά πανδρευθή μέ τήν θάλασσαν!... Ό Συλβέστρ διαρκώς 

αύτό έσκέπτετο έξακολουθιϊιν νά άλιειή] χωρίς νά τολμά νά ειπη τίποτε. 
Έγινε μελαγχολικίις άκούων τίιν μεγάλον άδελφόν του χλευάζοντα τό 
μυστήριον τοϋ γάμου. Καί έφοβήθη συγχρόνως διότι ήτο δεισιδαίμων-

Πρό πολλού έφανιάζετο τούς γάμους τοϋ Ύάν. Τόν ώνειρεύετο 
νυμηιυμένον μετά τής Γκύιδ Μεβάλ—μιάς ξανθούλας τοϋ Παιμπόλ- 
καί μάλιστα πρό τής θητείας του, πρό τής πενταετούς αύτής εξορίας, τής 
άβεβαία; επανόδου, τής όποιας ή άναποφευκτος προσέγγισις τοΰ έπλή- 
γωνε τήν καρδίαν.

Τεσσαρες πρωί. Οί άλλοι τρεϊς οί όποιοι έκοιμώντο κάτω ήλθον νά 
τούς άντικαταστήσουν. Μισοκοιμισμένοι έρρόφων τόν ψυχρόν άέρα 
άνήρχοντο έξακολουθοΰντες νά φορούν τά στιβάλια των καί έκλειον 
τούς οφθαλμούς, θαμβωνομένους άπό τήν άτπανάκλασιν τοΰ ιόχροΰ 
φωτός.

Ό Ύάν καί ό Συλβέστρ έπρογευμάτισαν γρήγωρα μέ γαλέττες. 
'Αφού τάς έθρυμμάτισαν μέ τόν ξύλινον κόπανον ήρχισαν νά τάς 
ροκανίζουν θορυβωδώς, γελώντες διότι ήσαν τόσον οκληραί. ’Ανέκτη
σαν τήν φαιδρότητά των εντελώς μέ τήν ιδέαν ότι θά κοιμηθούν, κάτω 
είς τά ζεστά γιατάκια των, και άλληλοκρατούμενοι άπό τήν μέσην, 
έφθασαν έως τό ταμπούκιο ? χορεύοντες μέ τόν ήχον ένός παλαιού 
άσματος.

ΙΙρίν έξαφανισθούν μέσα είς έκείνην τήν οπήν έσταμάτησαν καί 
επαιζον μέ τόν Τούρκον, τόν οκύλλον τού καραβιού, ένα σκύλλον τής 
Νέας Γής, νεώτατον, μέ τρομερά πέλματα. Τόν έπείραζαν μέ τά χέρια 
καί εκείνος τούς έδάγκωνε σάν λύκος ποΰ έπονοΰσαν. Τότε ό Ύάν, μέ 
μίαν αναλαμπήν οργής εις τά εύμετάβολα μάτια του, τόν άπώθησε μέ 
ένα λάκτισμα τί> οποίον τόν άνέτρεψε καί τόν έκαμε νά ούρλιάζη.

Ήτο άγαθός ό Ύάν. άλλ’ ή ψυχή του είχε μείνει κάπως άξεστος.

II
Τό σκάφος των ώνομάζετο Μαρία καί ό καπετάνιος του Γκερμέρ. 

Κατ’ έτος έπλεε διά τήν κινδυνώδη αλιείαν είς τά ψυχρά έκεΐνα μέρη, 
όπου δέν υπάρχει νύξ. Ήτο άρχαϊον καράβι, όπως ή Φαβεντιανή ΙΙαρ-

μέ τά δρύινα οτρα-σαν θένος ή Προστάτις του. Αί χονδραί πλευραί του _ . w
βόξυλα" ήσαν έξηρμοσμέναι, άνώμαλοι, ποτισμένοι άπό τήν υγρασίαν 
καί τό αλάτι, άλλά στερεαί άκόμη, άνοδίθουσαι τό ζωογόνον άρωμα τοΰ 
κατραμιού. Έφαίνετο βαρύ μέ τον ογκώδη σκελετόν του. άλλά μέ τής 
μπουκαδούρες τοΰ πουνέντη 4 άνέκτα τήν γοργότητά του. όπως οί γλά
ροι τούς όποιους σηκώνει ό άνεμος. ΓΚπεται αννέχεια/.

1 Σμήνος ομογενών ιχθύων.
2 Κάθοδος προς τύ έσωτερικόν τοΰ σκάφους.
3 Σπόνδυλοι.
4 ΓΙνοαι όρμητικαί δυτικού άνέμου.
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ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΙΕΓΓΕΒΙΤΣ

QUO VADIS?
( Συνέχεια άπό τό προηγούμενον τεΰχος )

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ VII.

Αί πλέον {'περήφανοι 
ποτέ πρό τής ’Ακτής, τότε 
Νέρωνος. Εΐλκυεν όμως τήν εύγνωμοσύνην 
πολλών καί δέν έδημιούργει εχθρούς. Λΰτή 
αυτή ή Όκταβία δέν κατόρθωσε νά τήν 
μισήοη. Ήδη τήν έθεώρουν άναξίαν λόγου 
διά νά τήν φθονήσουν. Ήγάπα τόν Νέρωνα 
μέ ένα έρωτα απελπιν, τρεφόμενον μόνον μέ 
τήν άνάμνησιν ώρών ές αεί παρελθουσών. 
Καί αυτή ή Πομπωνία άκόμη δέν έπεδίωξε 
νά τήν άπομακρύνουν από τό άνάκτορον. ΊΙ 
Ακτή εκαλείτο άπό καιρού είς καιρόν είς τήν 
τράπεζαν τοΰ Καίσαρος· ή καλλονή της ήτο 

\ στόλισμα διά τά αύτοκρατορικά συμπόσια. 
Λ Έξ άλλου ό Καϊσαρ προ πολλοϋ

κεφαλαί έκλινον 
ευνοούμενης τοϋ

ήτο πολύ ελαστικός περί τήν έκλογήν 
τών συνδαιτυμόνων. Είς τήν τράπε
ζαν του παρεκάθηντο συγκλητικοί, 
κυρίως εκείνοι οιτινες έστεργον νά 
παίζουν τόν ρόλον γελωτοποιού, πα
τρίκιοι νέοι καί γέροντες, διεφθαρ
μένοι. είς ήδονάς, χλιδήν καί όργια, 
γυναίκες μέ μεγάλα ονόματα, αϊτινες 
έ,περχομένης τής νυκτός έφόρουν φε- 
νάκην ΰπόπυρρον, διά νά άποδύωνται 
είς ερωτικός επιχειρήσεις μέσα είς 

τούς κακοφωτιζομένους δρομίσκους, ποντίφηκες, οί όποιοι, μέ υψω
μένοι· τό κύπελλον. έσκωπτον τούς θεούς.

Ήρχετο κατόπιν ορμαθός άοιδών, μίμων, μουσικών, χορευτών καί 
όρχηστρίδων, ποιητών, οί όποιοι άπαγγέλλοντες τούς στίχους των έσκέ- 
πτοντο τούς σηστερσίους δι’ ών θά ήμείβοντο τά εγκώμιά των πρός 
τούς στίχους τοΰ Καίσαρος, φιλοσοφιών πειναλέων, οί όποιοι προέ- 
πεμπον τά πινάκια μέ αδηφάγοι· βλέμμα, ηνιόχων περίφημων, ταχυ
δακτυλουργών, θαυματουργών, αφηγητών ανεκδότων, γελωτοποιών πλα
νητών, έσμοΰ φαύλων τούς οποίους ή μόδα ή ή μωρία είχε προικίσει 
μέ έφήμερον φήμην καί μεταξύ τών οποίων δέν έλειπον καί οί ύπό 
βοστρύχους μεγάλους κρύπτοντες — σημεϊόν δουλείας — άκρώτηρια- 
σμένα ώτα.

Οί επιφανέστεροι έλάμβανον θέσεις είς τήν τράπεζαν καί ό Καϊσαρ 
ήρέσκετο είς αυτήν τήν συναναστροφήν.

Κατά τήν ημέραν εκείνην ή Λιγύα έπρόκειτο νά παρακαθήση εις τό 
συμπόσιον. Έτρεμεν όλη. Έφοβεϊτο τόν Καίσαρα. Έφοβεϊτο τούς 
άνθρώπους, έφοβεϊτο αυτό τό θορυβώδες άνάκτορον, έφοβεΐτο τάς 
έορτάς, τών όποιων τά αίσχη έγνώριζε άπό τάς συνομιλίας τοϋ Αθλου, 
καί τής Πομπωνίας καί τών φίλων των. Μολονότι πολύ νέα δέν ήτο καί 
απλοϊκή. Είς τάς άνωμάλους εκείνος περιστάσεις ή συνειδητός τοϋ 
κακού διηγείρετο ενωρίς, ακόμη καί είς τά παιδία.

Έγνώριζεν έπίσης ότι εντός τού ανακτόρου εκείνου έπε^βουλεύοντο 
τήν καταστροφήν της. Άλλά μέ τήν ένθουσιώσαν δι’ έν άλλο δόγμα 
ψυχήν της ώρκίσθη νά μή άφεθή νά νικηθή.

Έσκέφθη, άφοΰ δέν είχε πλέον τόν Λάλον καί τήν Πομπωνίαν πλη
σίον της. νά μή σιφιμορφωθή μέ τήν θέλησιν τοΰ Καίσαρος καί νά μή 
προσέλθη είς τό συμπόσιον. Έγεννάτο έν έαυτή ή επιθυμία νά δοκι- 
μάση τό θάρρος της έκτιθεμένη άκόμη είς τό μαρτύριον καί τόν θάνα
τον.'Ο θείος Διδάσκαλος δέν είχε δώσει τό παράδειγμα ;

Άλλ' ή 'Ακτή πρός τήν οποίαν είχεν έμπιστευθή τούς ένδοιασμούς 
της, τήν προσέβλεψε κατάπληκτος. Νά παρακούση είς τήν θέλησιν τοΰ 
Καίσαρος και άπό τών πρώτων ημερών νά έκτεθή είς τήν οργήν του; 
ΊΙΘέλησεν ό Καϊσαρ νά τήν λάβη, τοΰ λοιπού έδέσποζεν αυτής, ήτο 
παίγνιον τής Οελήσεως τοΰ Καίσαρος, υπέρ τόν όποιον οϋδέν υπάρχει 
έν τώ κόσμφι.

Ναί· έξηκολούθησε. Καί έγόι άνέγνωσα τάς έπιστολάς τοΰ Παύ
λου τοϋ έκ Ταρσού καί γνωρίζω οτι πέραν τής γής υπάρχει ό Θεός καί 
ό Υιός τού Θεού, ό έκ νεκρών άναστάς. Άλλ’ έπί γής δέν υπάρχει, παρά 
δ Καϊσαρ. "Αλλως τε οί φόβοι σου είναι μάταιοι. Γνωρίζω καλά αύτό 
τό οίκοδόιιημα καί έκ μέρους τοϋ Καίσαρος, φρονώ, ούδείς κίνδυνος σέ 
απειλεί. 'Εάν σέ είχεν άπαγάγει διά λογαριασμόν του δέν θά σέ ώδή- 
γουν είς τόν ΙΙαλατΐνον Λόφον. Κύριος έδώ είναι ή Ποππαία καί ό 
Νέρων άφ’ ότου έδωκεν αύτώ κόρην, διατελεϊ υπέρ ποτέ υπό τήν έπιρ- 
ροήν της. Ό Πετρώνιος μέ παρεκάλεσε νά σέ λάβω ύπό τήν προστα
σίαν μου, άφοΰ δέ καί ή ΙΙομπωνια μοϋ έγραψεν έπίσης, συμφωνούν 
πιθανώτατα. Ίσως ακόμη, έκτύς τοϋ Πετρωνίου εϋοης καί άλλον όστις 
νά συγκατένευε νά μεσιτεύση υπέρ σού. Πλησίον τών Αυλών δέν έγνώ- 
ρισες άλλον έκ τών οικείων τοΰ Καίσαρος ;

- Είδα τόν Οΰεσπεσιανόν καί τόν Τούλον.
— Δέν τούς άγαπφ διόλου ό Καϊσαρ.
— Καί τόν Σενέκαν.
— Φθάνει νά συμβουλεύση κάτι ό Σενέκας διά νά κάμη τό εναν

τίον ό Καϊσαρ.
Τό αϊθριον πρόσωπόν τής Λιγύας ήρυθρίασε.

Είδα έκεϊ καί τόν Βινίκιον ....
Δέν τόν γνωρίζω.

— Είναι συγγενής τοΰ Ιίετρωνίου. Εσχάτως έπανήλθεν έξ Αρμενίας. 
—Ό Νέρων τόν εύνοει;

Τόν Βινίκιον ; "Ολοι τόν άγαποΰν.
Καί θά έστεργε νά μεσιτεύση υπέρ σοϋ;
Ναι.

ΊΙ Ακτή ύπεμειδίασε φιλοστόργως.
Τότε θά τόν ίδής πιθανώς είς τό συμπόσιον. Πρέπει νά παρακα- 

θήσης... Καί έν πριύτοις δν θέλης νά έπανέλθης είς τήν οικίαν τών 
Λάλων, αύτύ τό συμπόσιον θά είναι διά σέ ή ευκαιρία νά ζητήσης άπό 
τόν Πετρώνιον καί τόν Βινίκιον νά μεσολαβήσουν είς τούτο.Έλα Λιγύα. 
Ακούεις αυτόν τόν θόρυβον καί τάς φωνάς είς τό άνάκτορον; Ό 
Ήλιος κλίνει πρός τόν ορίζοντα· οί κεκλημένοι φθάνουν όσονούπω.

—Έχεις δίκαιον, Ακτή· άπεκρίθη ή Λιγύα. Θά άκολουθήσω τήν 
συμβουλήν σου.

Καί αι’ιτή ή ιδία δέν ήδύνατο νά καθορίση επακριβώς έάν ή επιθυ
μία νά ϊδη τόν Πετριόνιον καί τόν Βινίκιον έκυριάρχει ή η γυναικεία 
περιέργεια νά θαυμάση άπαξ έν τφ> βίοι της μίαν τοιαύτην εορτήν, νά 
ίδή τόν Καίσαρα. τήν αύλήν του. τήν περίφημου Ποππαίαν, άλλος 
καλλονάς .... καί δλην αυτήν τήν λαμπρότητα περί ής τόσα άφηγούντο.

ΤΙ Ακτή τήν ώδήγησε τότε είς τό ιδιαίτερον καλλυντήριόν της 
διά νά τήν τρίψουν μέ άρώματα καί νά τήν ένδύσουν διά τό συμπόσιον. 
Καί μολονότι είς τόν οίκον τοΰ Καίσαρος δέν έλειπον αί δοϋλαι, έκ 
συμπάθειας ήθέλησε νά ένδυση αυτήν τήν γοητευτικήν παιδίσκην μέ 
τάς ιδίας χεϊρας της.

"Οταν έξεδύθη ή Λιγύα, αυτή δέν ήδυνήθη νά συγκρατήση κραυγήν 
θαυμασμού έπί τή θέα τού χαριτωμένου σώματός της, τού ροδο- 
μαργαροχρόου.

— Λιγύα, άνεκραύγασε έπί τέλους, είσαι άπειράκις ωραιότερα 
τής ΙΙοππαίας.

Αίφνης, εκείνη ήγειρε τούς βραχίονας μέ μίαν απότομον κίνησιν, 
έτράβηξε τάς περόνας αϊτινες συνεκρατουν τά μαλλιά της, καί διά κινή- 
σεως τής κεφ αλής τά άπηλευθέρωσε.

Ή Ακτή τά εψαυσεν άκροθιγώς.
— Τά μαλλιάσου... Δέν θά τά χρυσώσω. Έχουν κύματα μέ χρυ

σός άνταυγείας. Πρέπει νά είναι κάτι τι θαυμάσιου ό τόπος σας, πού 
άνατρέφονται τέτοια κορίτσια.

— Δέν ενθυμούμαι πλέον, συνεπλήρωσεν ή Λιγύα. Ό θύρσος ιιοΰ 
έχει είπή ότι έκεϊ έχομεν δάση, δάση δάση.

— Καί άνθη μέσα είς τά δάση, έξηκολούθησεν ή Ακτή βυθίζουσα 
τά χέρια της μέσα είς έν δοχεϊον μέ νάρδον, διά νιί άλείψη τήν κόμην 
τής Λιγύας. Έπειτα τής έτριψεν έλαφρά τό σώμα μέ άρωματώδη 
έλαια καί τήν ένέδυσε μέ χρυσοΰν χιτώνα άραχνοϋφή καί άνευ χειρι
δών, έπί τοΰ όποιου θά έπιπτεν ό χιονώδης πέπλος.

"Οταν τά πρώτα φορεία ένεφανίσθησαν πρό τοΰ πυλώνος καί αί 
δύο έτοποθετήθησαν είς τό περιστύλιον, άπό τού όποιου έβλεπον πρός 
τήν είσοδον, πρός τάς στοάς καί πρός τήν αίθουσαν τών τιμών.

Ήτο δύσις. Αί τελευταίοι ακτίνες τού Ήλίου έθώπευον τό κίτρινον 
μάρμαρον τών κιόνων, μεταξύ τών όποιων καί πλησίον τών λευκών 
άγαλμάτων Δαναΐδων, θεών καί ηρώων, ιΐιλίσθαινον γυναίκες καί 
άνδρες. σάν άγάλματα, μέ τηβέννους, μέ πέπλους, μέ στολάς έξικνουμέ- 
νας μέχρι τοΰ έδάφους είς άραχνοϋφεϊς πτυχάς.

Ή Ακτή έδείκνυεν ε’ις τήν Λιγύαν τάς εύρείας τηβέννους τών συγ
κλητικών, τούς χρωματιστούς χιτώνας των, τά μέ μηνίσκους στολισμένα 
σανδάλιά των, τής έδείκνυε τούς ίππότας. τούς διάσημους καλλιτέ
χνης καί τάς κατά τόν ρωμαϊκόν ή τόν ελληνικόν συρμόν ένδεδυ- 
μένας γυναίκας.

Διά τήν Λιγύαν ήτο ένας ξένος εντελώς κόσμος, τού όποιου ή καλ
λονή έγοήτευε τούς οφθαλμούς της καί τοΰ όποιου τό πνεΰμά της ήτο 
άνίκανον νά άντιληφθή τάς άντιθέοεις. Έφαντάζετο οτι μεταξύ τών 
μαρμάρων εκείνων μέ τάς άπλας γραμμάς, ημίθεοι θά έζων έν ειρηνική 
χαρρ . . . Πλήν φεϋ! ή ζαλιστική φωνή τής Ακτής τής άπεκάλυψε 
βαθμηδόν τά βδελυρά μυστήρια τοϋ άνακτόρου εκείνου καί τών ανθρώ
πων αυτών. Έκεϊ κάτω ή κλειστή στοά τής όποιας οί κίονες καί αί 
πλάκες είνε άκόμη έρυθραί άπό τό αίμα μέ τό όποιον έρραντίοθη ή 
λευκότης των όταν ό Γάϊος Καλιγούλας έπεσεν ύπό τήν μάχαιραν τοΰ 
Καίσαρος. Έκεϊ έσφάγη ή σύζυγός του. έκεϊ κατεκρεουργήθη τό τέκνον 
της έπί τού πλακόστρωτου . . . Έκεϊ ύπό τήν πτέρυγα εκείνην τού άνα
κτόρου είναι ή ύπόγειος ειρκτή εντός τής όποιας Δροϋσος ό νεώτερος 
έβασανίζετο διά τής πείνης τρώγων τάς χεϊράς του. Έκεϊ έδηλητηριά- 
σθη ό πρεοβύτερος άδελφός του. Έκεϊ όιρύετο έκ φόβου ο Ι'έμελλος. 
Έκεϊ ό Κλαύδιος έστραγγαλίσθη μέσα» φρικτών σπαοιιών. Έκεϊ έστέ- 
ναζεν ό Γερμανικός.

Ή Ακτή έσιώπησε καί ή Λιγύα παρετήρει πάντοτε τό πλήθος, ώς 
νά άνεζήτει κάποιον. Αίφνης τό πρόσωπόν της ήρυθρίασε. Μέσα άπό 
τήν κιονοστοιχίαν έξήρχοντο ό Πετριόνιος καί δ Βινίκιος καί έβάδιζον, 
θείοι, πρός τό μέγα τρικλίνιον.

Ή Λιγύα ήσθάνθη τήν καρδίαν της άνακουφισθεϊσαν. Ήτο όλιγιό- 
τερον μόνη. ΊΙ επιθυμία νά ΐδη τόν Βινίκιον, νιί τοϋ δμιλήση, έκαμε 
νά σιγήση έν έαυτή κάθε άλλο πάθος. Μάτην άνεμιμνήσκετο τούς λό
γους τής Ακτής καί τάς νουθεσίας τής Πομπωνίας. Ένόησεν αίφνης οτι 
όχι μόνον έπρεπε νιτ παραστή είς τό συμπόσιον. άλλά καί ότι έπρεπε νιί 
σ.τεύση.ΤΙ Ακτή τήν ιίιδήγησεν έκ τής χειρός πρός τό τρικλίνιον καί ή 
Λιγύα προυχώρει μέ τούς οφθαλμούς σκοτισμένους, μέ τά ώτα βομ- 
βούντα. Ώς έν ονείρφ είδεν έπί τών τραπεζών καί τών τοίχων μυριάδας 
σπινθηριζόντων λαμπτήρων, ώς έν όνείριο ήκουσε φωνάς νά χαιρετί
ζουν τόν Καίσαρα. ιός διά μέσου πυκνής ομίχλης είδεν αυτόν τόν Καί
σαρα. Μόλις ήδυνήθη ν’ άντιληφθή ότι ή Ακτή άφοΰ τήν έγκατέστησεν 
είς τήν τριίπεζαν. έκάθησε δεξιά της.

Αριστερά μία φωνή μυστηριώδης, μία φωνή γνωστή της έλεγε :
— Χαΐρε. ή ώραιοτέρα τών παρθένων τής γής, ή ώραιοτέρα τών 

άστρων τού ούρανοΰ. Χαΐρε, Θεία Καλλίνα ! ("Επεται συνέχεια]

ΤΟ ΧΥΝΟΙΚΕΣΙΟΝ

ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

θ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ Ν. ΘΩΝ

Ο Α ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

ΑΧΙΛ. Α. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΜΑΡΘΑ I. ΘΕΟΦΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΝΕΣΙΟΥ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Ό 'Αλέξανδρος Καραθεοδωρής γόνος τών τριών μεγαλειτέρων οίκων 
τον Ελληνικού κόσμου, των Καραθεοδωρή, Μαυροκορδάτων καί το»· 
Μουρουζών υπήρξε ό μεγαλήτερος διπλωμάτης τής νεωιέρας Τουρκίας. 

Γεννηθείς κατά τό I860 ί·πό to? σοφού ιατροφιλοσόφου Στεφάνου Καρα- 
θεοθωρή, μετά τελείας καί έίρειας εις 
Κων πολιν οπουδάς άνεχώρηοε διά τήν 
'Εσπερίαν όπου επί πολλά ετη κατέγινε 
μελετών καί ουλλέγοτν εν τή διανοία 
τον παν ο,τι σοφόν ευγενές καί χρήσι
μον εις τήν νομικήν, τά μαθηματικά τήν 
ξένην φιλολογίαν. "Αμα έπιστρέψας περί 
τώ 1863 εις ΚωνΙπολιν τιμ έδιίθη Οέοις 
έμπιοτευτική παρά τή'Υψ. Πύλη καθ
ότι καί τάς 'Ανατολικός διαλέκτους, 
Τουρκικήν, ’ Αραβικήν καί Περσικήν 
τελείως έγνώριζε καί αί νοιιικαι τον 
σπουδαί υπήρξαν εκ τώ»· τελειότερα»·. 
Τό 1866 ήκολούθηοε τόν πολύ τότε 
ίσχύοντα ’ Αλή Παοοαν εις Κρήτην προς 
καθηούχαοιν αυτής καί εϊργάοθη κατά 
τό δυνατόν προς όφελος ιών κατοίκων 

καί είρηνοποίησιν τής νήσου, κατέλαβε μετά τούτο τό.- θέσεις, γραμμαιέως 
τον Νομοθετικοί’ Τμήματος τοΰ Συμβουλίου τού Κράτους, προέδρου τον 
Ναυτοδικείου,'Υφυπουργού τών ΙημοσίωνΈργων καί βραδύτερου τών 'Εξω

τερικών, πρεσβευτοΰ έν Ρώμη, 'Υπουργού τώ»· Δημοσίων Έργων κατα το 
1878, Λπότε καί προήχθη εις τόν άνώτατον βαθμόν Βεζύρου. ’Επίσης 
υπήρξε έπί δέκα ετη συνεχή ήγεμιόν τής Σάμου, πολλά μοχθήσας υπέρ 

τής τακιοποιήοεως τής νήσου, τών σχολών, τής συγκοινωνίας κλπ.
Προκειμένου νά ιιντιπροσωπευθή ή αυτοκρατορία εις τό Βερολίνειον 

Συνέδριου, εστράφη ή προτίμησις πρός τόν Α. Καραθεοδωρήν,ΰπερ εμαρτϋ- 
ρει ούχί μόνον εμπιστοσύνην απεριόριστον άλλα καί έκτίμηοιν μεγίσιην προς 
τήν σπάνιάν αυτού ικανότητα. Και ή έπιτυχία μεθ' ής έξεπλήρωοε τήν λε
πτήν καί βαρυσήμαντου αποστολήν, εδικαίωσε μετά παρισσείας τήν εκλογήν.

Τέλος μέλος τοΰ Συμβουλίου τον Κράτους καί Άρχιμεταφραοτής τής 
Α. .4. Μ. τον Σουλτάνου, περιφανή καί πάλιν έκδηλιόσαντος τήν ΐδιάζου- 
οαν εύνοιαν καί εμπιστοσύνην Αυτού πρός τόν άπέρατον καί πεφωτισμέ

νου λειτουργόν.
Καί εις τά τοΰ Γένους δέ έδρασε κατά διαφόρους περιόδους χρημαη- 

οας ούχί μόνον μέλος τής Συντακτικής τοΰ Κανονισμού έπιτροπής αλλά 
καί αις σύμβουλος πάντοτε θερμόν διετράνωσε φιλογένειαν καί ίίκραν ευθύ
τητα. Εις ανιόν έζήτουν σύμβουλός οί κατά καιρούς Πατριάρχαι καί πολλά 

έμόχθηοε διά τά 'Εθνικά Ιδρύματα.
Έγνώριζε τελείως πολλάς ευρωπαϊκός γλώσσας, Γαλλικήν, ’Αγγλικήν, 

'Ιταλικήν, Γερμανικήν καί Ρουμανικήν καί από τά άπειρα έν αΰιαϊς ονγ 
γράμματα ήνιλει καθεκάστην νέας γνώσεις. 'Η άπεραντος αυτόν μνήμη τον 
έβοήθει εις πάσαν αΰτοϋ εργασίαν, ή δέ πολύτιμος βιβλιοθήκη τον νπήρξεν 
6 μόνος θησαυρός τόν οποίον έξετίμα κοί είχε σύντροφον άχώρισιον αναδι
φώ»· καί μελετών άκαταπαύστως μέχρι τών τελευταίο»· αΰτοϋ ημερών έν 
τούς διαφόροις συγγράμμασι τής ήμετέρας καί τής ξένης φιλολογίας.

Ό διαπρεπής δμεγενής άφίνει σύζυγον τό γένος Μουσούρον ήτις πάντοτε 
μετ' αξιοπρέπειας έφερε τό όνομά του καί επτά τέκνα επιμελέστατα 

άνατραφέντα. Γ. ΑΡΓΤΡΟΓΛΟΥ
(Ή βϊκών έλήφΟη έκ τοΰ Έγκυκλοπ. Ημερολογίου I. Βρετοΰ)

«
ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΛΟΠΙΤΣΑ

ΛΟΠΗ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ

’Εκεί που διώχνει ή αυγή τής νύχτας τά σκοτάδια 
καί με μιά νέα ύπόσχεοι βγαίνει ό ήλιος μυστικά 
σκορπώιντας ρόδα αμέτρητα καί μυρωδιές καί χάδια

οτήν Πλάοι που γλυκοξυπνή,
τί άλλο είν τά κάλλη της τά φωτεινά 
παρά ένα χαμόγελο πρός τή ζωή γλυκύ ;

'Εκεί ποΰ τό τριαντάφυλλο αιγά-σιγά ανοίγεται 
καί τό χορτάρι άπ’τή δροσιά τών ίσκιων ξετυλίγεται, 
εκεί ποΰ κιϊθε Αναπνοή τοΰ χλιαρού νοτιά 
ανάβει καί μιά άγνωστη μέο' οτήν ψυχή φωτιά, 
τί άλλο είνε ή φωτιά αυτή ή μαγική 
παρά ένα χαμόγελο πρός τή ζωή γλυκύ ;

'Εκεί ποΰ ή μέλισσες βομβοΰν τριγύρω απ' τήν κυψέλη 
κί όλες αχόρταγες βοφονν απ' τους άνθους τό μέλι 

πετώντας δώ κί εκεί,
τί άλλο είν ό βόμβας τους καί τό φτερούγισμά τους 
καί τό λαχανιασμένο άνάοασμά τους
παρά ένα χαμόγελο πρός τή ζωή γλυκύ ;

'Εκεί ποΰ χείλη ρόδινα κι όλο δροσιά γεμάτα 
οιό κάθε γλυκοανάσαομα σκορπίζουν ευτυχία, 
καί μάτια ποΰ ακτινοβολούν όλα τά πρώτα νειατα 
γεμάτα απαλότητα, μαγεία,
τί άλλο είνε ή δροσιά κ ή λάμψις ή ήδονική 
παρά ένα χαμόγελο προς τή ζωή γ/.υκυ;

Είνε τό γέλοιο ποΰ σκορπάς, όπως τά ρόδα τής αυγής 
ποΰ σπέρνει ξημερώνοντας ατού κόσμου τό περβόλι, 
όπως ό ήλιος χαρωπό, λαμπρό σάν τή δροσιά τής γης, 

κί έχει τή χάρι όλη
ποΰ χύνει ό χλιαρός νοτιάς μέσα οτής νύχτας τή σιγή.
"Εχει τή γλύκα τών ανθώ»· .τού στάζουνε τό μέλι 
κί όλη τήν αγαθότητα έκείνου, ποΰ ο αυτή τη γή 
Αγγέλους οάν έοένα στέλλει.

ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ«
“το ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ,,

Μέ τόλμην, ιίλλά καί λογικήν σπάνιάν, ό διακεκριμένος δημοοιογυά- 
φος καί δαφνοστεφής ποιητής κ. Πολ Αημητρακόπουλος έ.πέρασεν άπο τόν 
κύκλον τών λογιών εις τήν πλειάδα ιών εξερευνητών τών γυρφ μας, 
πρό ημών καί μετά τήν νπαρξίν μας, μυστηρίων.

ΊΙ νέα του θεωρία Τό μυστικόν τής ζωής άπετέλεσεν επί πολύ καί 
αποτελεί είοέτι τό άνιικείμενον εύρείας οΐ'ζητήσεως, εις τήν όποιαν παρει
σέφρησαν καί οί μηδέν γνώρίζονιες καί είπον καί αυτοί τήν γνώμην των.

ΙΙαρά τάς ιδέας τούτο»·, οί οοβαρώτεροί μας επιστήμονες εχειροκρό- 
τηοαν τήν θεωρίαν, όπως τήν έπεδοκίμασαν καί οί κορυηαΐοι τής έν 

Ευρώπη 'Επιστήμης, ό Lombl'OSO καί άλλοι.
Νέας δδούς άνυίγονσα ή νέα ψνχοφυοιολογική θεωρία καί αναχω

ρούσα έκ τής αρχής, τής παραδεδεγμένης, ότι υπάρχει έν τή φύσει παγκό-

ΠΟΛ. ΑΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

σμιος τις δύναμις ή ρευστόν, έξηγεί, διά τής έπιδράσεως αυτού έπί τοΰ 

άνθραιπίνου σώματος καί επί δύο πόλο»· αΰτον, τά φαινόμενα τής ζωής 
καί τοΰ θανάτου κατά τρόπον πειστικόν καί μετά λογικής αληθινά ελκυού- 

οης πρός έαυιήν τόν σκεπτόμενον.
ΊΙ θεωρία είνε μακρά και πολι σύνθετος, καίτοι επί μιας αρχής έρει- 

δομένη, ώστε νά μην είνε δυνατόν νά δοθή ενταύθα ούδ' άμνδρά ιδέα 

αυτής. Με όλίγας λέξεις ή εργασία τον κ. Πολ. Αημητρακοπούλου στηρι- 
ζομένη έπί τών δεδομένοιν όλων τών επιστημών άποδεικνύει πλούτον 
γνώσεων προττοφανή καί τόν τάσσει μεταξύ τών μεγάλων καί σοφών 

έρευνητο»·.
Έκρίθη αυτή από σοβαρόν επιστήμονα και ψυχίατρον ιώς .αυτόχρημα 

μεγαλοφυής, καί θά έτίμα τήν Ελλάδα ιίν έγίνετο εις εύρύν, εις πανευ

ρωπαϊκόν κύκλον γνωστή.
Άτνχώς ό δημιουργός της ο,τι είχε τό έδαπάνησεν ύπερ αυτής- 

ευφυΐαν, μελέτας, μόχθους ετών ολοκλήρων. Έφθαοε δί αυτών εϊς μίαν 
άποκάλνψιν σοβαρόν, έπιστημονικωτάτην, πρωτότυπον.

Ή 'Επιστήμη ήνοιξεν εις αυτήν τά. άγκάλας της καί οοβαρώτατον 
επιστημονικόν περιοδικόν -ΊΙ Ψυχιατρική καί Νευρολογική Έπιθεώρησις· 
αφιέρωσε, διά τόν κ. Ιημητρακά-τουλοι· ολόκληρον τεύχος.

Πέραν αυτών δεν δύναται <ί δημιουργός τής νέας θεωρίας καί, κινήσας 
τόν θαυμασμόν τής 'Ελληνικής 'Επιστήμης, κινδυνεύει νά μείνή μόνον με 
αυτόν καί μ'ε τάς γνώμας τώίν τριών ή τεσσάρων σοφών Ευρωπαίων, 
οϊτινες έπεδοκίμασαν καί έθαύμαοαν τήν άποκάλνψιν, διότι τόσοι μόνον 
άπό χειρογράφου τήν έμελέιηοαν, ένή> θά έπρεπε νά κυκλοφορή εϊς πολυ- 
γλιόοσους εκδόσεις διαδίδουσα πνεύμα σεβασμού πρός τήν ελληνικήν δια

νοητικήν εργασίαν καί τιμώσα τον τόπον μας.

I
-V Οί ταλαντούχοι μας έδαπάι ηοαν δί έργα προωριομένα νά άποθάνουν 

ευθύς μετά τήν γέννησίν ίων.
<-)ά ηύχόμεθα νά άπεφάσιζον νά συνδέσωοι τό όνομά των με μίαν 

άποκάλυηαν, ιός ή τοΰ κ. ϊημητρακοπούλου, ύπερ γοήτρου αληθινού καί 
έαυτών καί τοΰ τόπον.

«
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

Ο ευτυχής συνθέτης τής Αογίοσης ήτις τόσην έπιιυχϊαν εΰημείωσε 
κατά τήν έν Αλεξάνδρειά καί Καΐρω παράοτασίν της, έκαμε τάς πρώτας 
σπουδάς τον εις ιό γνμνάοιον τής Νεαπόλεως 

κατά τήν εποχήν τον Πετρίδου τώ 1873-1878 
έμενε δε ως οίκοτροφος παρά τή> Ιοιδώριρ 
Σκυλίτοιι. Εις Παριοίονς μετά ταΰτα παρηκο- 

λούθησε τά μαθήματα τοΰ Cunseritlloire 
είχε δε άις καθηγητήν τόν ΗβΠΙ Ϊ Μlirecliall··

Έκτος τής Αογίοσης έχει κάμει καί άλλας 

μουσικός συνθέσεις. ' Ετόνιοε τά δύο δημοτικά 
ποιήματα Πέντε χρόνια περπατούσα καί τήν 

Μάχην τοΰ Μ. Σπηλαίου. 'Επίσης έιόνισε τό»' 
ύμνον τής Φιλαρμονικής καί τόν ύμνον τοΰ Στό
λου κατά παράκληοιν τοΰ Γενικού Προξένου καί 
τής πρός δεξίωσιν τοΰ Στόλου έπιτροπής. ΊΙ 
ποίηοις εις άμφότερα καί ό ύμνος ιής Φιλαρ
μονικής καί τοΰ Στόλον έγρίιφη ύπό ιού Κ. Α. 
Καπράλου. Επίσης έγραψε μίαν θαυμαοίαν 
nodume διά κλυδοκύμβαλον καί μίαν δι σκο- 
λοτάτην elude de concert, (itivi παίζονται 
εις ολην τήν Ενρόιπην ιδίως δέ ή nocturne 
είναι είς τό πρόγραμμα τής Cliarlnlte Wins.

Πρόκειται τώρα νά γράψη ένα μελόδραμα 

μ'ε ούνθεοιν περί τήν έπανάσταοιν τον 21.

ΤΟ ΑΣΥΛΟΝ ΤΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ

7ο »’»· Πατησίοις κτήμα έν ώ ώς ενοικια
στής μέχρι τοΰδε ήτο έγκατεστημένον τό "Αουλον 
τώ»· Ανιάτων, έγένετο ήδη Ιδιοκτησία αυτού, ιών 
κ.κ. Ροδοκανάκη παραχωρησάνιων αυτό ένεκα 
φιλανθρωπικού σκοπού ίίν εξυπηρετεί ιΐνιί πο
σού Αραχ. 100,060 μόνον.

Τό ποσόν τούτο κατεβλήθη χάρις εις ιόν 

κ. Μάρκον Λραγούμην, ιόν πάντοιε τήν αγα
θοεργίαν εργαζόμενον,έπιτρέψαντα νά δαπανηθή 
πρός τόν σκοπόν τούτον τό ύπό τής άοιδίμου 
συζύγου αύιοΰ κληροδοτηθέν εϊς τό "Αουλον, 
πρός άνοικοδόμηοιν ίδιου περιπτέρου, ποσόν έκ 
Αραχ. 40,000 αί δ ’ έτεροι 60,000 ύπήρχον 
ακριβώς έν τφ ταμείψ.

Τό Συμβούλων τοΰ ’Ασύλου εύγνωμοσύνης 
ένεκεν ώνόμασε τρεις τώ»· Αιθουσών Αίθουοαι 
'Ελισάβετ Μ. Ιραγούμη καί άνέλαβε τήν ύ.το. 

χρέωοιν όπως εϊς τό μέλλον καί ευθύς ο'ις έπι 
τρέψωσι τούτο τά μέσα ιού 'Ασύλου, ανοικο
δομήσω τό περίπτερον έπ' ΰνόματι τής αοιδίμου 

ευεργετιδος. Καίτοι διά τής αγοράς ναύτης δεν 
έπήλθεν αΰξησις εις τήν περιουσίαν τού 'Ασύλου 

καθ ' ότι έκ τών καταβληθέντων πρός άνοράι· 
χρημάτων έλάμβανε τόκον Αραχ. 3,000, ένοι

κων δ ’ έπλήρωνε ίΙ,'ιΟΟ δραχμάς, έν τούιοις 

τό Συμβούλων έθεόιρηοε καθήκον του ι·ά προβή 
εις την αγοράν ταύιην, διότι ίιφ ενός μί:ν τό 
κτήμα έκ τής τοποθεσίας αυτού καί τής νπαρ- 
χούσης μεγάλης εύαέρου οικίας είναι καταλλη
λότατοι· διά τήν όριοτικήν έγκατάσταοιν ιού 
ιδρύματος, άφ' ετέρου δέ θά δυνηθή οϋιω νά 
προβή Κ'ς μετατροπάς καί βελτιώσεις τινάς τοΰ 
οικήματος, απαραιτήτους πρός τήν κατά τούς 
όρους απολύτου υγιεινής καί άνέσεως τών ασθε
νών λειτουργίαν ιού καταστήματος.

«
Ο Β ΦΩΤΟΓΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

ΊΙ καταπληκτική έπιτνχία ήτις £στεψε 
τόν πρώτον φωτογραφικόν διαγωνισμόν τής

Εικονογραφημένης ενθαρρύνει ήμιΐς νά προκηρΰξωμεν καί δεύτερον 
τοιούτον γυναικείας καλλονής. Κατά τόν διαγωνισμόν τούτον αί ληη ίΐη- 
σομεναι φωτΟγραφίαι Οά διαιρείΐώσιν εις τέσσαρας κατηγορίας, ήτοι : 
εις καλλονήν, έκφρασιν, πόζαν, τουαλέτταν. Έξ έκάστης κατηγορίας Οά 
βραβευθοΰν τρεις, διά μεταλλίου χρυσού, αργυρού καί χαλκού, σχε· 
ύιασβεντος υπό ειδικού καλλιτέχνου. Ό διαγωνισμός λήγει τήν 20'Ί'· 
Μαΐου, εις τό τεύχος δέ τού αυτού μηνάς 0ά δημοσιευτούν αί βρα- 
βευΟησόμεναι. Ό διαγωνισμός είναι ανοικτός, δηλαδή καί διά τάς μή 
συνδρομητρίας τής «Εικονογραφημένης».

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ANT. ΤΡΕΧΑΚΗ
Ή πρό μηνάς περίπου άποβκίισααα έν Καΐρω νεαρά 

δέσποινα, σύζυγος τον έκεί άρχιτέκτονος τής Χεδιβι- 
κής Αυλής. '0 θάνατός της έπισυμβάς έν τόσω νεαρή 
ήλικίμ, μόλις τών Τ2 έτών, συνεκινησεν όχι μόνον την 
κοινωνίαν Κάιρου, παρ’ ή άπήλαυε πλέίστων συμπα
θειών, άλλ'ήκούοθη έν άληΰεϊ συντριβή άνά τήν Αίγυ
πτον πάσαν καί τήν ελευΟέραν "Ελλάδα, Οπου είναι 
ίγκατεσπαρμέναι συγγενείς αυτή οίκογένειαι.

Ήτο τλυγάτηρ τοΰ ίν 'Αλεξάνδρειά όιιογενονς 
Δημοαβ. Χωρέμη καί τής Ζεννής, τό γένος Πιτσιπιοϋ 
τής Χίου, συγγενεύει δέ στενώς μέ τούς έκεϊ καί ΑνταϋΟα 
μεγάλους καί εύγενείς οίκους Μπενάκη, Ράλλη, Συναδι- 
νου, Γεργ. Παπαγεωργιάδου, τού Υπουργείου τών 
’Εξωτερικών, Ρίξου, Κυρίας Δημ. Κριεζή τοΰ μακαρίτου 
Γεν. Ύπασπιστοϋ τοϋ Βασιλέως καί υποναυάρχου, Ζί- 
φον, Γαλάτη, Σαράφη - Πιτσιπιοϋ, ΰποπλοιάρχου τοϋ 
Β. Ναυτικού, Κοζή Άγελάοτου, Χωρέμη, Παντελή Κα
ρυδιά τής Βιομηχανικής, Σαλβάγου, Βλαστού τής Μασ
σαλίας, Τάκη Ήλιοπούλου, τραπεζίτου κ.λ. κ.λ.

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΊΙ Επιτροπή τώ·. 'ΟλυμπιαζοΊν Άγοιυων έίημοσίευσεν έσχώτω; τό 
γενικόν πρόγραμμα τών άγιόνων καί εορτών βχον ούτω :

ΑΓΩΝΕΣ

Κυριακή, 9 22 'Απριλίου. 'Απόγευμα. Πανηγυρική έναρξι; τών 
'Ολυμπιακών Άγιόνων έν τώ Παναθηναικώ Σταίίφ.—Γυμναστικά! Όμάϊες. 
ΈπΒειξίί Γυμναστικής Σουηόική; Όμάόο;.

Αευτέρα, 10 23 ’Απριλίου. Πρωία. Έναρξις Αγώνων Σκοπευτικής, 
’Οπλομαχητικής καί Αθλητικών Παιδιών.- 

----- 1 Απόγευμα. ΙΙοϊηλατικο! Αγώνες.
Τριι»;, 11 24 ’Απριλίου. Πρωία. Λεμβο

δρομία·. καί 'Αγώνες Κολυμβήσεως 100 μ. καί 
1600 μ. — Απόγευμα- Συνέχεια.'Αγώνων Όπλο-
μαχητικής, Σκοπευτικής καί ΆΟλητ. Παιδιών.

Τετάρτη, 12 25 'Απριλίου. Πρωία. Συνέ
χεια Αγώνων 'Οπλομαχητικής, Σκοπευτικής 
καί 'Αθλητικών Παιδιών. - Απόγευμα. Τέλος 
Αγώνων Αθλητικών Παιδιών.

Πέμπτη, 13 26 Απριλίου. ΠρωΐαίΑγώνες 
Κολυμόήσεως 400 μέτρων. 'Ομάδων καί Κατα- 
δύσεως. Συνέχεια Αγώνων Οπλομαχητικής. 
Σκοπευτικής. - Απόγευμα. Τέλος Άγιόνων 
'Οπλομαχητικής. 'Επίσημος έπίσκεψις Σκοπευ
τικών Αγώνων.

Παρασκευή, 14 27 'Απριλίου. ’Απόγευμα. 

Αγώνες έν τ<ΐ> Σταδίφ καί συνέχεια Γυμνα
στικών 'Ομάδων.

Σάββατον, 15 28 ’Απριλίου. Απόγευμα.
'Αγώνες έν τφ Σταδίηι.

ΙΓυριακή, 16 29 ' Απριλίου. Πρωία, Ναυ
τική έπίδειςις Σουηδικής Όμάδος.

Δευτέρα, 17 30 'Απριλίου. 'Απόγευμα. 
Άγΰηες έν τφ Σταδίω.

Τρίτη, 18 1 Μαΐου. ’Απόγευμα. Τέλος 
Αγώνων έν τώ Σταδίω.

Τετάρτη, 19 2 Μαΐου. 'Απόγευμα. Άνακή- 
ρυςις Νικητών, Γυμναστ. έπίδειξις τών Σχολείων.

Λήξις πανηγυρική τών ’Αγώνων.

Σ11Μ. 0! Αγώνες, οϊτινες δέν θά τελεσθώσι 
κατά τινα τών ήμερών, άναβληθήσονται διά τήν 
πρωίαν τής έπομένης.

ΕΟΡΤΑΙ

Κυριακή, 9 22’Απριλίου. 'Εσπέρα. Φωτα- 
γώγησις Άκροπόλεως.

Δευτέρα, 10 23 ' Απριλίου. Εσπέρα. Υπο
δοχή Αθλητών υπό τής Έπιτροπής.

Τρίτη, 11 24 'Απριλίου. 'Απόγευμα. Εκ
δρομή εις Αίγιναν καί Σαλαμίνα.

Τετάρτη, 12:25 ’Απριλίου. 'Εσπέρα.
Πανηγυρική παράστασις.

Πέμπτη, 13 26 'Απριλίου. Έοπέρα. "Υπο
δοχή ύπό τοΰ Φιλολογ. Συλλόγου «Παρνασσού».

Παρασκευή, 14/ 27 ’Απριλίου. Πρωία. 
Επίσημος έπίσκεψις Άκροπόλεως. —Έοπέρα. 
Ένετική εορτή έν Πειραιεΐ.

Σάββατον, 15 28 ’Απριλίου. Εσπέρα.

Φωταγώγησις Άκροπόλεως καί Λυκαβητοδ.
Κυριακή, 16 29 "Απριλίου. Απόγευμα. 

Παράστασις τοΰ Οϊδίποδος τοΰ Σοφοκλέους ύπό 
τοΰ Βασιλ. θεάτρου έν τφ Σταδίψ. — Έοπέρα. 
Φωτεινή πομπή.

Δευτέρα, 17,30 ’Απριλίου. Εσπέρα. Διά- 
λεςις τοΰ συνταγματάρχου κ. Μπάλκ περί τών 
Αγώνων τοΰ Βορρά.

Τρίτη, 18j 1 Μαΐου. Πρωία. Έπίσκεψις 
έπιλοίπων Αρχαιολογικών τόπων.

Τετάρτη, 19·2 Μαΐου. ’Εσπέρα. Αποχαι
ρετισμός Αγωνιστών.

Σ11Μ. Κατά τάς επισκέψεις τών Αρχαιολο
γικών τόπων καί τών Μουσείων, προσηνέχθησαν 
εύγενώς τά μέλη τών ξένων Αρχαιολογικών 
Σχολών καί ο! Έφοροι τών Αρχαιοτήτων νά 
όδηγήσωσι τούς έπισκέπτας.

Τών Εορτών καί τών Αρχαιολογικών έπι- 
σκέψεων δύνανται νά συμμετάσχωσιν ο! προ
σκεκλημένοι, οί συμμεθέςοντες τών 'Αγώνων 
καί οί κάτοχο·. Δελτίων Συνδρομητών.

ΊΙ Επιτροπή έπιφυλάσσεται τό δικαίωμα νά έπιφέρη οίανδήποτε μετα
βολήν ήθελε κρίνη αναγκαίου έν τώ προγράμματι τών αγώνων καί έορτών.

«
* Ο φαντασιοκόπος άρνεΐται τήν άλήθειαν πρό εαυτού, ό ψεύοτης 

μόνον πρό τώ»· άλλων.

Ή πίοτις πρός τήν αλήθειαν άοχίζει μέ τήν δυσπιστία·· ώς πρός 

όλας τάς αλήθειας τάς πιστευομένας έως τώρα. ΝΙΤΣΕ
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ΜΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ό Νομάρχης Λακωνίας άπηύθυνε τήν κάτωθι εγκύκλιον πρό τίνος 
συνιστών καί έξαίρων τό εργον τή; «Εικονογραφημένης» άνά τόν 
νομόν του.

Παραθέτομεν ολόκληρον τό κείμενον αυτής διότι αύτό καί μόνον, 
προδίδον πλήρη αντί ληψ ιν τοϋ έργου καί τοϋ κοινωφελούς σκοπού 
τή; «Εικονογραφημένη;» χαρακτηρίζει τόν άνδρα, όστις ελκύει νϋν 
τήν ευγνωμοσύνην μα;.

Ή εγκύκλιος έχει ούτω :

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Άριβ. 682

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΕ ΛΑΚΕΔΑΙΜΦΝΟΣ

Πρός τούς x. χ. Σχολάρχας τον νομού,

«' H Εικονογραφημένη μηνιαία Πανελλήνιος Έπιϋεώρηοις*  εκδιδομίνη 
ίν ’ Αίλήναις ίν μεγάλο) σχήματι ί.τί χάρτου Αγγλικού πρώτης ποιότητος 
και καλώς δεδεμένη, δέχεται συνδρομητής έτους μεν δραχ. 20, εξαμή
νου δέ δραχ. 10.

Τ’ άνοττέρω δμο>ς πλεονεκτήματα τοΰ τεύχους τούτον εινε μηδέν 
απέναντι τής ποικίλης καί επιστημονικής εν πάοιν εκλεκτής ύλης του καί 
καί τών ωραίων καί απαράμιλλων εικόνων του.

Συντστώντες οίλεν τό τεύχος τούτο παρακαλοΰμεν τι/ιας ίνα ίνεργήοητε 
καί ίγγραφώοι ουνδρομηταί έπί τοΰ συνημμένως πεμπομένου δελτίου, ου 
μόνον οί δημόσιοι καί δημοτικοί υπάλληλοι τής δικαιοδοσίας-οΰς,παρα-

ΦΛΩΡΑ ΚΟΠΑΝΙΤΣΑ

Ή μικρότερα ουνδρομήτρια τής Εικονογραφημένης^)

καλοΰμεν, νά παρακαλεοητε έξ ονόματος μας—αλλά καί οί λοιποί επιστή
μονες καί μή τοιοΰιοι, δυνάμενοι όμως νά κατανοώσι τήν, ώς είρηται, 
ποικίλην καί εκλεκτήν Ρλην τοΰ τεύχους.

Περί τής αποστολής τών συνδρομών είτε πρός ήμας, είτε πρός τόν 
κ. Ιιευίλυντήν τής Εικονογραφημένης · όδός Λεωνίδα άριδ. 6 είς Ά9ή- 
νας, άφΐεται νμΐν τό ίκλεκτόν δικαίωμα, εν πόση όμως περιπτώσει παρα
καλοΰμεν ίνα ευαρεστη&ήτε και γνωρίσητε ήμϊν τήν ενέργειαν σας εγκαί
ρως καί τήν παραλαβήν τής παρούοης.

Έν Σπάρτη τή 30 ’Ιανουάριου 1906.

* Ό Νομάρχης Δ. ΧΗΝΙΑΔΗΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΔΡΑΧΜΑ

Ή Διοίκησις τής 'Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος δηλοποιεϊ: 
'Ότι κατ’ αύτάς τίθησιν εί; κυκλοφορίαν τραπεζικά γραμμάτια τών 
δραχμών (5) νέας έκδόσεω; δευτέρας καί νέου τύπου μήκους 1 I 
περίπου εκατοστών τοϋ μέτρου καί πλάτους 6 1 ...

Τά νέα ταΰτα τραπεζικά γραμάτια διακρίνονται έκ τών εξής κυ· 
οιωτέρων γνωρισμάτων :

‘Επι τής προσόι/’εως. Φέρουσι πρό; τά ανω έν σχήματι τόξου διά 
κεφαλαίων μελανών στοιχείων τάς λέξεις « ’Εθνική Τράπεζα τή; 
Ελλάδος», αμέσως δέ κάτωθι έν θυρεω κεκοσμημένω διά δαντελ- 
λοειδών ποικιλμάτων τόν αριθμόν 5 διά μεγάλου λευκού στοιχείου. 
Ύπό τοϋτον έν μελανή ταινία άποτυποϋνται διά λευκών κεφαλαίων 
στοιχείων αί λέξεις «δραχμαί πέντε». Ύπό τήν χρονολογίαν φέρονται 
αριστερά ή υπογραφή τον Ταμίου τή; Τραπέζη;, έν τώ μέσοι ή τοϋ 
Διοικητοϋ καί δεξιά ή τοϋ Βασιλικού’ 'Επιτρόπου, τεθειμέναι αί μέν 

τοϋ Διοικητοϋ καί τοϋ Ταμίου διά σφραγιστήρος, ή δέ τοϋ Βασιλικού 
Επιτρόπου ίδιοχείρω;.

Εκατέρωθεν τοϋ γραμματίου άποτυποϋνται έν κυκλικοί; πλαί
σιο:;. περιβαλλόμενοι; ύπό δαντελλοειδοϋς ποικίλματος, αριστερά μέν 
ή είκων τοϋ ίδρυτον τής Τραπέζης Γεωργίου Σταύρου, δεξιά δέ τό 
Βασιλικόν Στέμμα. Ανωθεν τοϋ πλαισίου τούτου φέρεται έν θυρεοΐς 
κεκοσμημένοις, ό αριθμός 5 διά λευκών στοιχείων, κάτωθι δέ δΓ ερυ
θρών στοιχείων ή σειρά καί ό αριθμός έκαστου γραμματίου. Ή όλη 
πρόσοψι; περιβαλλόμενη ύπό πλαισίου πεποικιλμένου διά δαντελλοει- 
δών κοσμημάτων, είνε χρώματος κατά μέν τό κέντρου οϋρανοειδοΰς 
κατά δέ τά άκρα καστανίνου, οϋρανοειδοΰς καί μελανού.

Έπί τής οπίσθιας οψεως. Έν τώ μέσω τή; οπίσθιας οψεως εΐκο- 
νίζεται έν κυκλικώ λευκώ πλαισίω ή Άθηνά. "Ανωθι τής είκόνος 
ταύτη; έν καστανίνω τοξοειδει ταινία άναγινώσκονται διά λευκών 
κεφαλαίων στοιχείων αί λέξεις «δραχμαί πέντε», κάτωθι δέ έν 
έπ' ίσης καστανίνω έπιμήκει ταινία διά λευκών κεφαλαίων στοιχείων 
αναγράφεται ή έκοοσις (έκδοσι; δεύτερα). ‘Εκατέρωθεν τής είκόνος 
ταύτης καί έν θυρεοί; πεποικιλμένοι; διά δαντελλοειοών κοσμημάτων 
χρώματος μελανού, οϋρανοειδοΰς καί καστανίνου διά μεγάλων λευκών 
στοιχείων ό αριθμός 5.

Ο ΥΠΕΡΣΙΒΗΡΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΙΜΦΛΟΥΕΝΤΖΑ

Ό καθηγητή; “Λλλιμπερτ, είς τών κορυφαίων τής αμερικανικής 
'Ιατρικής έπιστήμης άποδεικνύει ότι έκ τών κυριωτέρων παραγόντων 
τής ίμφλουέντζας είναι οί σιδηρόδρομοι καί τά ατμόπλοια καί συμπε
ραίνει ότι μέγαν ρόλον είς τήν διάοοσιν τής ίμφλουέντζας εί; τήν 
Ευρώπην παίζει τελευταίως ό υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος.

« Ενώ—λέγει—οί έπιβάται είναι υποχρεωμένοι διά νά έξέλθουν 
τών ρωσσικών συνόρων νά παρουσιάσουν τά διαβατήριά των, ή 
ίμφλουέντζα διέρχεται καθ' ημέραν τά σύνορα χωρίς διαβατήριον, ή 
καί μαζή μέ τούς έπιβάτας καί ώς διαβατήριον τών έπιβατιϋν».

«
Η ΓΥΝΗ ΕΙΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ

Συμφώνως πρός τάς στατιστικά; πληροφορίας, τάς συγκεντρωθείσας 
έν Βερολίνο), ό αριθμός τών γυναικών τών εργαζομένων είς τό έμπο
ρων έν Γερμανία ανέρχεται είς 12,000, δηλ. αποτελεί περίπου τό 
!/.( τοϋ όλου αριθμού τών εις τό έμπορων έργαζοαένων.

Καί άκόμη δέν έχει ψηφισθή νόμος παρέχων όσον αφορά τό έμπο
ρων εις τάς γυναίκας ίσα δικαιώματα μέ τούς άνδρας-

«
ΧΑΓΚΑ-ΙΤΑΜΗ

Δόντια γερά, δυνατά καί ζηλευτώ; λευκά είνε τό διακριτικόν σημείον 
όλων σχεδόν τών ’Ιαπώνων καί τών Ίαπωνίδων. Αί παθήσεις τών 
όδόντων είνε πράγμα σπάνιον εις τήν Ιαπωνίαν, οί δέ Τάπωνες όδον- 
τοϊατροί ισχυρίζονται ότι τό έργον των δέν είνε νά θεραπεύουν τά 
δόντια αλλά νά τά προφυλάσσουν από τοϋ νά πονέσουν καί νά τά 
διατηρούν. Εις τό γεγονός αύτό οφείλεται καί τό περίεργον αληθώς 
φαινόμενου τό όποιον παρουσιάζει έν Ιαπωνία ή ευρωπαϊκή όδοντοϊα- 
τρική, ή όποια, άντιθέτως πρός τήν μεγάλην διάδοσιν τών ευρωπαϊ
κών θεραπευτικιον μέσων είς τήν 'Ιαπωνίαν, δέν κατώρθωσεν έως 
σήμερον νά είσαχθή είς τήν χώραν τού Μικάδο. “Ολοι δέ οί 'Ιάπω
νες. όσοι μετέβαινον είς τήν Ευρώπην καί τήν ’Αμερικήν διά νά 
σπουδάσουν τήν όδοντοϊατρικήν, έπανήρχοντο είς τά ίδια μέ πλήρη 
τήν πεποίθησιν ότι ή αρχαία Ιαπωνική όδοντοϊατρική ή «Χάγκα 
Ίτάμη» καλουμένη, είνε, παρ' δλην τήν άρχέγονον αυτής μορφήν, 
κατά πολύ ύπερτέοα τής ευρωπαϊκής όδοντοί'ατρικής τέχνης, καί ότι 
ή τελευταία είνε ανεφάρμοστος είς τήν χώραν τών χρυσανθέμων.

Οπόσην μεγάλην σημασίαν αποδίδουν εις τήν «Χάγκα Ίτάμη» έν 
’Ιαπωνία μαρτυρεί τό γεγονός ότι οί κυριιάτεροι πελάται τών διδα
σκάλων τής έπιστήμης ταύτης είνε παιδιά.

«Περιποιήσοσ τά δόντια σου άπό μικρός διά νά μή έχης άνάγκην 
νά τά περιποιήσαι μεγάλος» λέγει μία Ιαπωνική παροιμία και τήν 
παροιμίαν αυτήν τήν ακολουθούν όλοι οί 'Ιάπωνες. Αί βάσεις τής 
«Χάγκα - Ίτάμη» είνε πολύ ολίγον γνωστα'ι είς τήν Ευρώπην, έσχά- 
τως δέ μόνον έγινεν είς τήν Γερμανίαν άπόπειρα εισαγωγής τής 
έντελώς ιδιορρύθμου αυτής ασιατικής όδοντοϊατρική;.

«
Εις τό δικαστήριον.

Ό Πρόεδρος— Uiaot έτών είσθε, κυρία;
H μάρτνς—Μά. δέν ενθυμούμαι ακριβώς αϋτή τή στιγμή. 
— Πώς; Εινε τόσα πολλά ; . . .

«
' Υγειής τόπος.

"Ενας ξένος άποφασίζει νά περάση τό καλοκαίρι του είς ένα χωριό 
κι έρωτα ένα ςενοδόχο τοϋ χωριού, άν είνε υγειής ό τόπος.

— Χά σάς πώ· υποθέτω. Δέκα χρόνια τώρα, δύο άνθρωποι πέθα- 
ναν. Ο γιατρό; του χωριού καί ό φαρμακοποιός ... ,

Έν Ά0->|ναις, Τυπογραφείου .'Εστία Κ. Μάίσνερ καί Ν. Καργαδούρη — 5276.


