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106 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΑΙΟΣ 1906

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

’Έπειτα από τον παγκόσμιον συναγερμόν διά τους αγώνας, 
απηχήσεις μόνον αυτού, κάρωσις μετά τον πυρετόν, κάρωσις 
την οποίαν αυξάνει βροχή διαρκής, έμμονος, περίεργος διά τό 
ελληνικόν κλίμα, καταστρεπτική διά τήν παραγωγήν.

Ό ουρανός άνεδείχιΐη ό τελειότερος "Ελλην.Έτέρπετο εις τάς 
πανηγυρεις και τάς έσεβάσι'Ιη καί, όταν έπαυσαν, δεν ώρμήθη 
από πρακτικά; σκέψεις διά τήν παραγωγήν, άλλ’ΐδιόρρυΟμος εις 
τάς ορέξεις του, τάς έπλήρωσε, Αδιαφορών άν θά βλάψουν καί 
μέ χιόνας ακόμη έστρωσε τήν Πάρνηθα, αντάρτης κατά των 
νενομισμένων, άστατος, μή άναγνωρίζων νόμον και κανόνα, 
συμβιβάζων ώς "Ελλην άφθαστος τά άντιθετώτερα εν έαυτώ.

«
Καί ι,δου ενώ έπρεπε νά γελά ή ζωή καί κλαίει ο ουρανός, 

άποδεικνΰουσαι ότι δεν εΐνε ή αντίίΐεσις τοΰ έξω γέλωτος προς 
τήν ένδόμυχον θλίψιν αιτία απελπισίας, ιδού αύτοκτονίαι επάλ
ληλοι, συχνά·, τραγικοί έν Άθήναις, εδραιοΰσαι τήν πίστη· εις 
τον νόμον τής μιμήσεως, ένα νόμον υπό τήν έπίδρασιν τοΰ 
οποίου πιέζεται μία σκανδάλη περιστρόφου καί κινητοποιούνται 
μαζύ δέκα άλλαι καί λεπίδες ξυραφιών καί διαλύσεις δηλητηρίων.

ΊΙ πρώτη σφαίρα δίδει τό σύνθημα μάχης κατά τής ζωής, 
τήν ακολουθούν καί άλλαι, μέ τάς έφημερίδας καί εις τήν 
περίσταση· αυτήν διά των διαφημήσεών των παροξυνούσας καί 
εις αυτόν τον πόλεμον, όπως καί εις τον τοΰ 97*

«
Ύπό νευροδιεγερτικόν ουρανόν διέγερσις καί εϊς τήν Βου

λήν καί Αντεγκλήσεις καί ύβρεις καί τάραχος, εις τόλ· όποιον 
χάνουν τήν σημασίαν των αί λέξεις καί αί πράξεις καί έξαίρον- 
ται εις άγη, δσα εφαίνοντο συνήθη καί έξαίρονται εις έθνικάς 
υπηρεσίας, δσα εΐχον παρέλθη απαρατήρητα, διά νά παρέλθη 
ή διέγερσις καί εξακολούθηση ή πορεία ή ανέκαθεν, ή μονότο
νος, ή μή έχουσα ποικιλίας είμή διά νά τήν δείξουν περισσό
τερον μαραντικήν. β

Έκεΐθεν από τά βόρεια ήγγέλθη ή πτώσις μιας πνευματικής 
δρυός ύπερυψήλου, ή οποία ήρχισε νά μαραίνεται πριν δου- 
πήση εις τό έδαφος. Άπέθανεν ό ’Ίψε.ν. "Ωρμησε προς τήν 
λύσιν προβλημάτων κοινωνικών, τά όποια ό ίδιος κατέστρωσε. 
Άνεβίβασεν εις τήν σκηνήν τύπους άγνωστους τέως εις αυτήν 
αλλά πραγματικούς. Τον ειπον «οφειλέτην τών λύσεων των 
προβλημάτων του», δεν τοΰ ήρνήθη όμως κανείς τήν οξύτητα 
εις τήν άνεύρεσιν τών τύπων του, τήν δύναμιν μέ τήν οποίαν 
έθεσε προ τοΰ κόσμου Ερωτηματικά τρομακτικά.

’Ίσως δεν ένοήθη καί δι’ αυτό λέγεται οφειλέτης. ’Αλλά οί 
δυνατοί εΐνε καί προφήται. ’Άν τώρα δέν ένοήθη, θά νοηθή 
καί ό άνήρ δστις είδε ζών τον ανδριάντα του, θά στηθη μαρ
μάρινος καί χάλκινος παντού, όταν φθάση δ νοΰς τών άλλων δ 
βραδυπορών εκεί δπου άλματικώς έφθασεν ό ϊδικός του.

«
Καί ό αγών ό λυσσαλέος κατά τής φυλής μας επάνω εις τήν 

Μακεδονίαν εξακολουθεί. Συκυφάνται καί προδόται μάς πολε
μούν, δχι άνδρες, δχι άμφισβητηταί δικαίου, διότι τό δίκαιον 
δέν ωθεί εϊς ατιμίας. Πίπτουν ήρωες καί πλουτίζεται το Μακε
δονικόν Πάνθεον καί ΰψοΰνται έως τάς Λακαίνας αί μητέρες 
των, υπερήφανοι διά τον θάνατον τών τέκνων των καί εϊς 
εκλείπει διά νά γεννηθούν δέκα έκδικηται καί ρέει άφθονον τό 
αίμα διά νά γιγαντωθή τό δένδρον τής Ελληνικής ’Ιδέας. Δέν 
κλαίομεν τον ΙΙραντούναν καί τον ΓΙετροπουλάκην καί τον 
Βλαχάκην. Ζοϋν αυτοί αφού στρατολογούν καί άλλους ήρωας.

«
'Ένας έξ αυτών εΐνε ό Χρόνης, ό τυχηρός τού Λαχείου. 

Έξεπατρίσθη καί ίδρωνε διά τόν άρτον του πέραν εις ξένην 
γήν. Καί δταν ή Τύχη τόν ηΰνόησε, δταν έπλούτισεν αίφνης, 
ήρνήθη κατά τό ήμισυ τήν εύνοιαν καί τόν πλούτον του καί 
τά διέθεσε διά τήν Πατρίδα, χορηγός ωραίων ιδεών καί ευγε
νιών πόθων. ’Ιδού τό μυστήριον τού άειζώου λαού, εϊς τοΰ 
όποιου τήν ψυχήν κρύπτονται καί σιγούν, αλλά δέν θάπτονται 
τά αισθήματα τής υπέρ Πατρίδος εθελοθυσίας.

«
Τί παράδοξον ροϋν ακολουθούν αί ϊδέαι! Έπλάσθη σύστημα 

διά τήν σωτηρίαν καί τήν ευτυχίαν τών ανθρώπων, σύστημα 

άδελφότητος. ’Έη θασε νά ονομασθή αναρχισμός. Καί άρνεϊται 
τήν ευτυχίαν εϊς ένα—θνητόν καί αυτόν - καί δηλητηριάζει τάς 
ώραιοτέρας στιγμάς τής ζωής του. 'Ο Άλφόνσος σπιλοΰται μέ 
αίμα ενώ οδηγεί τήν νυμφίαν του- δέν έχει δικαίωμα νά χαρή, 
νά έορτάση τόν έρωτα μέσα εϊς τήν χώραν τής κιθάρας καί τοΰ 
άσματος,τών παραφορών αισθημάτων.Ή ανθοδέσμη ήτιςπεριείχε 
τήν βόμβαν συμβολίζει τήν εξέλιξη· τής ιδέας τοΰ αναρχισμού. 
Κρύπτεται μέ άνθη καί εΐνε καταστροφή, άντίθεσις, ψεύδος.

ΔΗΜ. ΔΗΜ.

ΝΕΑΡΑ ΚΑΛΛΟΝΗ

"Εξη Αφανής ή νεαρά ΰπαρξις. ΊΙ ξανθή καί χρυσή κεφαλή της. ή 
λευκή όψις τη; είχέ τι τό ιδεώδες. ΊΙ ωραία της κεφαλή έφερε τόσα 
στολίσματα, δσα μέ η θόνον έβλεπαν αί όλίγαι σταγόνες τής δρόσου, αί 
όποϊαι έπεκάθηντο κατά τήν σιωπήν τής νυκτός επ'αυτής.

ΙΙολλάκις τήν ήρώτα ή σιωπή τής νυκτός:
Κοιμάσαι, ώ αβρά καί ιίιραία ΰπαρξις;

Καμιιία Απάντησις ! Μέ τήν κεη αλήν πρός τά κάτω καί τούς οφθαλ
μούς δακρυσμένους ώνειρεΰετο λεπτούς καί συγκεχυμένους κόσμους. Τό 
σώμα έκοιμάτο Αλλ’ ή ψυχή έγρηγόρει. Τήν σιωπήν τής νυκτός ήσθά- 
νετο ή ψυχή της. τήν ένόει. την άντελαμβάνετο, τήν ένηγκαλίζετο καί 
έφευγε μαζί) της πρός τούς ασύλληπτους κόσμους τοΰ ιδανισμού καί 
τής έλπιδος καί τής ευτυχίας. Ή ψυχή της έπέτα ακράτητος πρός τούς 
ορίζοντας τοΰ Ανίδεου καί τού αγνώστου, οί όποιοι έχουν τόσα γλυκά 
χρώματα, τόσους γλυκείς καί απαλούς άναφωση ορισμούς.

— Είσαι ωραία! τής έψιθύριζον. Είσαι ωραία*  τή έλεγεν ή ιδία της 
επί του ρύακ.ος άντανάκλαοις, και ή καλλονή ώνειρεύετο μέ τήν δρόσον 
εις τά βλέφαρα καί μέ τήν διαφάνειαν εις τήν ψυχήν. Εϊχεν έξωθεν τόν 
μαργαρίτην καί έσωθεν τήν λάμψιν καί τϋ φάος αύτοϋ. Εϊχεν εις τούς 
οφθαλμούς τόν αστέρα καί εις τήν καρδίαν τό φέγγος.

Ποσάκις δέν τήν εΰρον αί Ακτίνες τής σελήνης ονειροπολούσαν καί 
άναγινώσκουσαν εις τό βιβλίον τών αστέρων, τών πλειάδων, τοϋ γαλα- 
ξίου, οπού έκάστη γραμμή καί εις ρεμβασμός, έκάστη φράσις καί μία 
πτερύγισις τής φαντασίας πρός τό άνωθεν μυστήριον!

«
Διήλθεν άνωθέν της ό βορράς*  σκληρόν τέκνον τής θυέλλης καί τοΰ 

κεραυνού.ΊΙ καλλονή τόν έμάγευσεν. Ό τυφόιν έκλινε τό γόνυ καί διήλ
θεν. ΊΙ ΰπαρξις τοϋ ρυακίου έκλινε τήν κεφαλήν καί άφήκε τόν πρώτον 
της στεναγμόν. Ό βορράς τόν συνέλεξε, τόν συνέπλεξεν εϊς ώραΐον στέ
φανον καί τόν έναπέθεσεν έπί τής κεφαλής της. Ό βορράς συρίζει, στε
ρεοποιεί τάς σταγόνας τής δρόσου εξατμίζει τό άρωμα καί τό χρώμα.

Καί ή καλλονή μαραίνεται, πάσχει. Καταβαίνει μίαν βαθμίδα από 
τά ιδανικά της όνειρα.

Τό όνειρον καί ή ελπίς τήν εΐχον διδάξει τόν αιθέρα καί τόν ουρα
νόν. ”Ω ! ή καρδία της έκλείσθη ίσως διά παντός, καί άφήκε πρός στιγ
μήν τά χρυσά όνειρα νά διαλυθούν, νά φύγουν εις τούς αιθέρας, τόν 
ουρανόν. 'Όταν φεύγουν τά όνειρα χάνεται ή ψυχή, μένει ή απογοή
τευσες' τότε τό στήθος εΐνε κενόν, ή φαντασία νεκρά.

Κλείεται ή καρδία δέν χάνεται όμως καί ή ρέμβη. Ή ρέμβη πρός τό 
άπομειιακρυσμένον πλέον εκείνο σηιιεϊον τό όποιον έπτερύγισεν ιός ελπίς, 
έπραγματωθη ώς προσωρινή ευτυχία καί έκυλίσθη έπειτα πρός τήν οδόν 
τής άπογοητεύσεως. Γυνή ρεμβάζουοα καί απογοητευμένη ομοιάζει μέ 
τό λεπτόν νήμα τής αστραπής, τό όποιον σχίζεται καί συνθλάται εις μυ- 
ρίας διευθύνσεις. Ζητεί τόν κόσμον όλον νά περιλάβη εις τό στήθος της. 
Αλλά μισεί όλον τόν κόσμον διά τήν απάθειαν καί τήν πεζότητα του.

"Ελξις καί άπωσις πρός τόν έρωτα. Ολίψις καί πικρία καί ελπίς. 
Πάντοτε καί αΙωνίως έλπίς. Έλπίς πρός τά Αφάνταστα καί μυστηριώδη 
χρώματα ένός ύπεργηΐνου καί ποιητικού όρίζοντος. 'Ελπίς πρός μίαν 
ανατολήν και μίαν άπόχρωσιν καλλιτεχνικήν.

Τά άνθη καί τό ρυάκιον τήν έβλεπον μελαγχολούσαν, ρεμβάζουσαν 
μυστικά, καί άφίνουσαν Αναστεναγμούς καί λεπτάς φρικιάσεις Αδιορα
τών θλίψεων καί πικριών. ΤΙ σελήνη βωβή προϋχώρει, τά δέ χρυσάρ- 
γυρα νήματά της έφώτιζον κεφαλήν ξανθοτέραν μέν Από αότά, Αλλά 
καί ψυχροτέραν Από τήν κάτωθεν κατάσκληρον γήν. Λεπτός Αήρ 
διήλθε. τυχαϊον ρεύμα Ατμοσφαιρικόν, τό όποιον έστάθμευσε πρός 
στιγμήν δια ν’ Αναλάβη δυνάμεις.

Ίδέ με, τή» λέγει ή καλλονή, έχω άρωμα! Εΐνε κρυμμένον όμως 
εις τά βάθη τής ψυχής μου. Θέλεις νά τό όσφρανθής; Ό Αήρ έκυψε 
καί ώσφράνθη τό λεπτόν εκείνο άρωμα, τό εΰρε τόσο» λεπτόν, τόσα» 
αιθέριοι·, ώστε τά γόνατά του έκάμφθησαν καί έοτάθη περιδεής απέ
ναντι τού κάλλους εκείνου, τό όποιον εφεγγοβόλει έξωθεν, διότι εϊχεν 
άπειρον φέγγος εις τά έσω.

Ό άήρ έκυψε περισσότερον καί άπερρόφησεν άπλήστως όλον τό 
άρωμα δι’ένός καί μόνου φιλήματος.

Ό Ζέφυρος ένηγκαλίσθη παραφόρως τήν καλλονήν. Άφήκε τά 
φιλήματα του νά πέσουν έπί τής ξανθής κεφαλής καί διωχέτευσεν ολην 
τήν αγάπην του εις τά χείλη τής Αβρός ύπάρξεως.

— Φεύγω ! τής λέγει μετ’ ολίγον ό άήρ.
'Ολίγα φιλήματα Ακόμη καί ό Ζέφυρος έφυγε μακράν Από τήν 

αγκάλην της.
ΊΙ καλλοιή μέ δάκρυα εις τούς οφθαλμούς τή» λέγει:
— Πάντοτε θά σέ Αναμένω, πάντοτε θά σέ αγαπώ!
Έμεινεν εκεί ή Αβρά τού ρυακίου νύμφη, ένή» ή τελευταία της λέξις 

έπαναλαμβάνετο ώς ήχώ
— Πάντοτε θά σέ Αναμένω . . . ΜΑΡΙΑ ί. KPIEZBTOY

ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
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ΜΕΛΕΤΑΙ Κ ΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚ ΑΙ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΣΚΗΝΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ

’Εν rfi κληοικΓι τών ’Αθηνών πόλει, ενθιι η ηθικη μόριρω- 
οις της κοινωνίας βασίζεται ηόη Ιπι νεωτερων και κατ’ &πο- 
μίμησιν τοϋ πολιτισμού τών ξένων εθνών βάσεων, πάταγος 
γεννάται καί μειδίαμα περιφρονήσεως ονσπα τών Απογό
νων τού Σορ,'οκλέονς τά γείλη, οσάκις ακονοθή, δτι αρχαΐόν 
τι δραμα μέλλει »·ά διδαγθη είτε νπδ έρασιτεχνών είτε 
νπδ Ιξ επαγγέλματος ηθοποιών. Και Αλλοι μεν προβάλλον- 
σιν εϊς δικαιολογίαν τής περιφρονήσεως το»· ταντης προς τά 
Αργαια δράματα τον λόγον, δτι δέν σνμφωνοΰοι πλέον ταϋτα 
προς τά ήθη τοϋ νυν αιώνος, Αλλοι δέ, δτι τδ σημερινόν δραμα 
εχει αλλοίαν δφιν πρός τήν τοϋ αρχαίου δράματος, και Αλλοι, 
δτι τά Αρχαία δράματα δέν έννοοϋνται ευκόλως υπό τοϋ κοινού. 
Εις τοϋτο ίσως εν μέρει εχουσι δίκαιον οί τελευταίοι διότι 
σήμερον δυστυχώς ό "Ελλην δέν διδάσκεται τήν γλώσσάν του, 
οϋτε Ανατρέφεται Έλληνοπρεπώς, Αλλ’ όπως γίνη τις διδάσκα
λος τής άνακυπτούσης εκ τοϋ βαρβάρου ζυγοϋ Αρτιγεννήτου 
Ελληνικής γενεάς, Αρκεί νά πιθηκίζη δλίγα γαλλικά καί νά 
έσποΰδασεν έπί διετίαν έν τή Έσπερίφ τάς λεγομένας πολιτικός 
έπιστήμας, αϊτινες πολίτικα! έπιστήιιαι δέν είναι δυστυχώς ή 
φράσεις κεναί, πρός δικαιολογίαν τής έπι διετίαν τουλάχιστον 
Αργίας τοϋ νεαρού έλληνος έπιστήμονος έν τή Έσπερίτ/., δστις 
προαλείφεται οΰτα> διά τό πολιτικόν λεγόμενον στάδιον, ϊνα 
καταστή ωφέλιμος, ώς λέγει, ύιά τών γνιύοειόν του πρός τήν 
έν τφ οκότει εΰρισκομένην πατρίδα. Πολλά έγράφηοαν οσάκις 
έδιδάχθη κατά τήν σημερινήν εποχήν Αρχάΐον δράμα, τινές 
δέ έν τώ έγωισμώ τοϋ καλάμου το»· έφθαοαν και μέχ_ρι τής 
έπικρίσεως τών αρχαίων ποιητών ! !

Εΐπυχώς τό κοινόν δέν προσέχει πολλάκις εις τινα γραφόμενα, 
τό βέβαιον δέ είναι, δτι σήμερον, δπως είναι λ.ογίως κατηρτι- 
σμένη ή κοινωνία μας, τό αρχαΐον δράμα δέν δύναται ν Αρέσκη, 
οϋτε τέρπει, ζήτημα δέ γεννάται έν τή κλασική τών ’Αθηνών 
χώρα, αν σήμερον εις τόν εικοστόν αιώνα τό αρχαΐον δράμα 

δέον νά μένη τεθαμμένον έντός τοϋ σιγηλοϋ και λαξευτοϋ τής 
Αρχαιότητος σαρκοφάγον, ώς μεγαλοπρεπής νέκυς Αρχαίου 
ήρωος, ή νά λ.άβη έιστά και σάρκα υπό τήν ταπεινήν τήβεννον 
τής νϋν πεπολιτισμένης Ανθρωπότητος. Και συγγενάται τό 
ζήτημα, άν τό αρχαΐον δράμα, έξεγειρόμενον τοΰ πολυχρονίου 
ληθάργου, θ’ Αρέσκη ή δέν θ’ αρέσκη σήμερον, δτε τιί μέν 
αληθή αισθήματα αντικατέστησεν <5 ήωμαντισμός και ή προσ- 
ποίηοις, ή διδαχή από σκηνής έλαβεν ώς βάοιν τάς κοινωνικός 
ρυπαρότητας, τό αρχαΐον φρόνημα καί τό κάλλος έξέλιπον καί ό 
κόθορνος παίζει μέγαν ρόλον και έκτος τής σκηνής.

«
Παρά τόΐς Αρχαίοις ι/τον Αγνωστος διά τό δραμα ή λέξις 

•παρεστάϋ-η*,  «παράστασις*.
Τό δράμα, έλεγον, «έδιδάχ&η·, καί ή λέξις αΰτη είχε μεγά- 

λην καί ηθικήν σημασίαν.'Ο αρχαίος"Ελλην θεατής, καθήμενος 
εις τό έδώλιον τοϋ θεάτρου, δέν έπερίμενε νά ι'δη Από σκηνής 
νηχομένην τινά φάλαιναν, τίγρεις ή θηρία, ή μεμαγευμένα δάση 
καί δρη, -πλοία, ίππους καί στρατούς ολοκλήρους, μάχας καί 
αίματα, ραδιούργους ή κακόγλωσσόν τινα ήρωα ή οέμώζουσαν 
έταίραν, απερ σήμερον ήμεΐς βλέπομεν Από σκηνής. ’Αλλ’ έπε
ρίμενε ν’ άκούση τάς θείας έμπνεύσεις τοϋ ποιητοϋ καί νά διδα- 
χθή έξ αυτών, υπό τήν εποφιν δέ ταύτην τό θέατρον τών 
Αρχαίων ήτον ήθικόν διδασκαλ.εΐον.

Σήμερον δμως ό κλασικός ’Αθηναίος, συνειθιαμένος ή μάλλον 
δεδηλητηριασμένος έκ τών θεαματικών καί χαμαιζήλων τών 
ξένων συγγραφέων έργων, ιίτινα έν μεταφράσει άποτελοϋοι δυσ
τυχώς τό κύριον δραματολόγιον παντός 'Ελληνικού θιάσου, 
δεδηλητηριασμένος, λέγομεν, έκ τών δραμάτων τούτων ή τών 
φαινομηρίδιον τής Μadnme-Angot καί τών δρχηοτρίδων τοϋ 
γαλλικού κωμειδυλλίου, βαρύνεται καί αισθάνεται καρηβαρίαν, 
χασμαται δέ μόνον έπί ττρ Ακούοματι, δτι πρόκειται νά δοθή 
παράστασις Αρχαίου δράματος. 'Υπάρχουσι δέ καί οί δοξάζοντ ες 
δυστυχώς, δτι σήμερον Απέναντι τοϋ ύφους τοϋ εικοστού αιώνος 
(sic!) τά Αρχαία δράματα πρέπει νά καταταδικασθώσιν εϊς 
αίωνίαν λήθην, ώς εΐ έπρεπε »·ά κ.αταδικάσα>μεν τήν κροκόπε- 
πλον Ήώ νά μήν έξέρχτμαι τήν πρωίαν, διότι έφευρέθη σήμερον
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τό άπόζον Αεριόφως Γ; τόν ήλιον νά κρύπτηται μεταξύ τών 
νεφών, διότι έφευρέθη τό θαμβοϋν μόνον τους οφθαλμούς άλλά 
μη θερ,ιιάΐνον τήν φύσιν ηλεκτρικόν φώς! !

Ό αρχαίος ομως'Έλλην έπορεύετο είς τό θέατρον, ίνα διδα- 
χθή από σκηνής, καί διά τούτο άκούομεν τόν Αισχύλον λέγοντα 
περί τών ύπερκόμπων Περσών :

• Τοιγίιο κακώς δράααντε; οι’κ ελασσόνα 
πάοχουοι, τά δέ μέλλονσι, κονδέπιο κακών 
κρηπίς varmiv, Αλλ' (τ’ έκ.τιδνειαι .

Καί αλλαχού τόν Σοφοκλέα ίν τή Αντιγόνη:
Πολλιρ ιό φρονιΐν ευδαιμονίας 
πρώτον υπάρχει· χρή δέ τά γ' είς θεούς 
μηδέν Αοεπιεΐν- μεγάλοι δε λόγοι 
μεγάλας πληγάς των υπεραΰχοιν 
άποτίσαντες 

γηρρ τό φρονεί»· εΛίδαίαν·.

Έάν τις τών νεωτέρων δραματικών έποίει την ’Αντιγόνην, 
βεβαίως ούτος θά έθετεν επί σκηνής, κατά τό σύστημα τον 
ρωμαντισμον, τόν Αί'μονα άσπαζόμενον πυρετωδώς τά χείλη 
αυτής, κλαίοντα ταπεινώς καί δλοφυρόμενον, βλαοφημούντα τόν 
γεννήτορα τον καί επί τέλους αντοχειριαζόμενον πρό τών όμιιά- 
των τοϋ θεατού. "Επειτα τήν Εύρυδίκην όλοφυρομένην καί 
καταπίνουσαν φιμμύθιον, τόν Κρέοντα παράφρονα διασκελί- 
ζοντα τήν σκηνήν, τήν δέ Αντιγόνην θάπτουσαν μέ πτνάριον 
τά όζοντα καί κατεσπαραγμένα μέλη τοϋ νεκρού αδελφού της, 
χάριν τοϋ θεαματικού μέρους τού δράματος ! Οΐα άπέχθεια ! ! 
ό δέ θεατής, παραουρόμενος υπό τών θεαματικών επεισοδίων 
καί τών σκηνικών τών ηθοποιίαν διασκελισμών, ουδόλως θά 
έσκέπτετο τό θεών τοϋ Σοφοκλέους δίδαγμα, ίίτι τό εί· φρονεΐν 
προκριτότερον τής ευδαιμονίας υπάρχει, άλλ’ είς τό τέλος θά 
έχειροκρότει τους ηθοποιούς καί τόν μηχανικόν τής σκηνής διά 
τήν σκηνικήν διασκευήν, έφευγε δέ μέ τό κενόν εν τή καρδία 
καί τό νυσταλέοι· είς τους οφθαλμούς.

«
' θ Αρχαίος όμως είναι σεμνός άπό σκηνής. Δέν θέλει φωνάς 

άγριας καί χαμαιζήλονς σκηνάς, δέν Αποσπά τήν προσοχήν τον 
θεατού είς αίματα καί είς σκηνικά μηχανήματα καί δέν διδά
σκει, όπως <5 Βίκτωρ Ουγκώ, καλύπτων καί παριστών τό 
Άγαλμα τής λαγνείας ώς αγνήν Άρτέμιδα διά τής οθόνης τον 
βωμαντισμοΰ, τού ψιμμυθίου τούτου τής νεωτέρας ποιήσεως, 
τίνι τρόπω μία Βασίλισσα τής ’Ισπανίας άπό τοϋ ύφους τοΰ 
Βασιλικού της θρόνου δύναται νά έρασθή ένός υπηρέτου, και 
έπί τέλους εΰρίσκεται, πρός τιμήν τοϋ άπουσιάζοντος βασιλέως 
συζύγου της, άλλοτρίων σπερμάτων ύποκλόπιος καί μάλιστα 
υπηρετικών (ίδε ’Ρουϊβλάς Βίκτωρος Ουγκώ)· Τό μόνον τό 
όποιον έχει νά διδαχθή δ θεατής έκ τοϋ δράματος τούτου είναι, 
ίίτι, —έάν Ανήκη είς τήν Άξεστοι· τών υπηρετών τάξιν—δύναται 
νά έλθη είς ερωτικός ομιλίας μετά τής συζύγου τού κυρίου του.

Άλλ’ έλθω μεν είς τήν άρχαίαν ποίησιν.
Ό τοξότης Τεϋκρος κρύπτεται όπισθεν τής εύρείας άσπίδος 

τοϋ αδελφού του Αΐαντος καί τοξεύει τόν "Εκτορα. Τά βέλη του 
όμως παρεκκλίνουσι τοϋ σκοπού, διότι δέν έπετρέπετο υπό τοΰ 
θείου είς τόν νόθον τούτον ι·ίόι· τοϋ Τελαμώνος, τόν έλαφρόν 
τοξότην Τεϋκρον, νά φονεύση τόν ορμητικόν καί μέγαν "Εκτορα, 
άφοΰ ή τιμή αΰτη ουδέ είς τόν ευρύνωτον καί πρός τδνΆρην 
δμοιον φοβερόν Αίάντα έπεφυλάσσετο ! !

’ Ο δρμητικός Πάτροκλος τρίτην φοράν άναβαίνων είς τά τείχη 
τής Τρωάδας Αποκρούεται υπό τοϋ Φοίβου ’Απόλλωνος, δοτις 
αργίλιος έπί τέλους λέγει πρός αυτόν, πλήιτων τόν όμφαλόν τής 
άσπίδος του διά τής Αθανάτου χειρός του.

<Χάζτο, Διογενές Πατριίκλεις, ον νότοι αΐσα 
Σφ νπό δσι·ρϊ πάλιν χέρσας Τρώων αγερώχων, 
ουϋ νιι ’ Αχιλλήο;, δςττερ οέο πολ,λον Αμείνων..»

Ό ήρως Θησεύς βλέπει τήν ερωμένην του φονευομένην υπό 
ποταποϋ δούλου και ένφ σύρει τό ξίφος, όπως δρμήση κατ’ 
αυτού Αναχαιτίζεται αίφνης υπό τοΰ θείου, διότι δέν έπετρέπετο 
είς τόν μεγαλόφρονα ήγεμονίδην Θησέα νά βάφη τό ξίφος του 
είς τό αισχρόν αίμα ένός δούλου καί νά μολύν/] τήν λαμπρόν 
λεπίδα τοϋ ηγεμονικού φασγάνου τό πεπηγός αίμα ταπεινού 

Ανθρωπάριου. Τί λέγει είς δλα αυτά ή μεγαλοπρεπής τής ’Ισπα
νίας βασίλισσα, ήτις προσκολλή. τά χείλη της είς χείλη υπηρέτου;

Άλλ’ ίσως ξενολάτρης τις ήθελεν Απαντήσει πρός ήμας ότι 
νυν ή άνθρωπότης διδάσκεται διά τής νέας θρησκείας ισότιμα, οί 
δέ Άνθρωποι είναι όλοι ίσοι καί έχουσι τά αυτά συναισθήματα.

Είς τούτον άπαντώμεν οτι, έάν σήμερον ή άνθρωπότης διά 
τής αιωνίως παραγνωριζομένης ισότητας τείνη νά ταπεινωθή καί 
ηθικώς άκόμη, ένεκα τής έπικοινωνίας τών αισθημάτων, παρά 
τοΐς άρχαίοις δμως αύτη άνυφοΰτο μέχρι τοϋ θείου καί ή Αγωγή 
αύτής σεμνή καί έπιβάλλουσα έτεινε πρός τήν άποθέωσίν της διά 
τής ποιήσεως και τής θρησκείας καί ούχί πρός τήν μέχρι τιον οκιο- 
λήκων τοϋ πηλού ταπείνωσα· αυτής.’Ιδού διατί άπό τής Αρχαίας 
σκηνής παν ό,τι εύγενές καί ώριίϊον παρίσταται είς τους οφθαλ
μούς τοΰ θεάτρου ι/ έρον αυτόν είς συγχριοτισμόν μετά τοϋ θείου.

Ιδού διατί τό άρχαίον δράμα συνεδέετο μετά τής θρησκείας, 
ήτις ήτο ποίησις καί ή ποίησις ήτο θρησκεία.

Θεός καί άνθρωπος έδιδον τάς χεΐρας πρός άλλήλους καί 
άντήλασσον τά αί·τά πάθη καί συναισθήματα· οί θεοί συγκατέ- 
βαινον μέχρι τών άνθρώπων και δ Άνθρωπος άνυφοΰτο πρός τό 
θεών, ό δέ μεσάζων κρίκος τού συνδέσμου τούτου ήτον ή ποίησις. 
Ό Ζευς κατέβαινεν έπί τής γής, ίνα άπατήση τήν Λύδαν, άλλά 
καί οί θνητοί άφ’ ετέρου συνωμοτούν κατά τής Αφροδίτης! Ό 
Διομήδης διεπέρα διά τής αιχμής τοϋ δόρατος τόν αβρόν βρα
χίονα τής Παφίας, άλλ’ άφ’ ετέρου καί δ ’Απόλλων έξεγύμνου 
τόν Πάτροκλον τής χρυσής καί θεοτεύκτου αύτοΰ πανοπλίας ! !

Τοιοΰτον ήτο τό άρχαΐον δράμα, σεμνόν καί μεγαλοπρεπές 
καθ’ δλα καί έν αυτή τή έκτελέσει. έβλεπες άπό σκηνής 
τάς αιμοσταγείς χεΐρας τού δολοφόνου Μάκβεθ, ούτε ήκουες 
τάς άγριας φωνάς τής μοιχαλίδος Λουκρητίας, άλλ’ ή Δάφνη 
μετεμορφουτο είς τό δμώνυμον δένδρον ίνα οώση τήν παρθε
νίαν, ή Νιόβη είς σιγηλόν λίθον, ϊνα μέ] έκραγή είς αποτρό
παιους καί χαμαιζήλονς τού άλγους παραφοράς, δ ’Υάκινθος 
είς άνθος, <5 Αίας τον ’ Οϊλέως κατεποντίζετο είς τά κύματα, 
ίνα μέ] έπαναλάβΐ] τήν κατά τών θετόν βλασφημίαν, καί τά 
φρικτά πάθη τής ’Αντιγόνης παρά τοΰ έξαγγέλου μόνον μαν- 
θάνονσιν οί θεαταί. Ό δέ άρχαώς ηθοποιός ήτο σε/ινός καί 
ευοταλης, άποφενγων τάς πολλάς κινήσεις και τάς κακοήχους 
φωνάς, πιστός μόνον ερμηνευτής τών θείων τοϋ ποιητοϋ ρημά
των. Ισως δέ δ πολνς ’Ρώσης δέ>' θά είχε τόσην σημασίαν διά 
την έκτακτον ιδιοφυίαν του, έάν έζη είς τήν Αρχαιότητα.

Και τοσοΰτον σεμνοί ήσαν έν τή ηθοποιία και τή άγορεύσει 
οί αρχαίοι, ιόστε Νικίας δ Νικηράτου έθεωρήθη ώς Ατάσθαλος 
καί υβριστής, διότι άγορεύων έν συνεδρία έκτύπησε τόν μηρόν 
διά τής παλάμης. Τι λέγουσιν είς τούτο οί σήμερον πεπολιτι- 
σμένοι τής έλενθέρας ’Ελλάδος βουλευταί ; ;

Τοιοΰτο τό άρχαών δράμα, τοιαύτη ή άρχαιότης !
Μόνος λοιπόν δ καλαίσθητος αρχαιοδίφης καί λάτρης τής 

αρχαίας ποιήσεως καί εύκλειας, σχέτιζα»· τήν Ατομικήν του 
καλαισθησίαν πρός τάς έπί τής άρχαιότητος μελέτας καί λησμο- 
νών πρός στιγμήν τόν κόσμον τοϋ εικοστού αίώνος, τόν ρωμαν- 
τισμον τών Φράγκων, τά νέα δράματα, τάς έν τή σκηνή οικο
γενειακός περιπέτειας άνθρώπων ταπεινών, έοτιν οτε καί 
ρακοσυλλεκτών, τάς φαινομηρίδας, τά κωμειδύλλια. καί τάς έν 
τή σκηνή εταίρας καί έκθετα τών νέα»· δραματολογίων, μόνος 
υ τοιουτος, λέγομεν, δύναται νά έννοήση τό άρχαΐον ’Ελληνικόν 
δράμα και νά άρέσκηται είς τούτο, Άμα δέ καί νά κρίνη κατά 
ποσον έπαίχθη καλιος καί ένοήθη ύπό τών σημερινών ήθο- 
ποια»·, Άν δηλαδή δ Κρέιον παρουσιάοθη έπί τής σκηνής ώς 
αληθής πολεμιστής βασιλεύς τών αρχαίων Θηβών, καί αν ό 
Φιλοκτήτης είναι ήρως έν τοΐς δεινούς του, ή έκτεθηλυιιένος τοϋ 
σημερινού αίιονος άνθρωπίσκος. ‘Εν αλλαις λέξεσιν, ό σημερινός 
θεατής τοϋ αρχαίου ’Ελληνικού δράματος πρέπει νά έξαγνισθή 
πριν άκούση τό δραιια τούτο, έκ τής ίλύος τοϋ παρόντος αίιονος 
καί νά έπανέλθ]] νοερώς είς τό ένδοξον παρελθόν ώς δ αρχαίος 
Ελλην ελουετο δι αγνού λουτρού καί δάφνη έστεφανοΰτο, ιίτε 

έμελλε νά είσέλθΐ] είς τά’Ελευσίνια μυστήρια.........................
Άλλά πόσοι σήμερον έξ ημών δύνανται νά μυηθώισιν είς τάς 

θείας τής άρχαιότητος έμπνεΰσεις; ι0. Λ. νικολαρας

Ε Ρ Ρ I Κ

Ό Ίψεν άπέΟανε.
Δέν ύπιίρχει πλέον ό μέγας δραματουργός τοΰ Βορρά, ο βαθύς κοι

νωνιολόγος, ό οοφός παρατ>|ρ>|τι'ις. ό ψυχολόγος. Ό κατάλευκος γέρων 
μέ τήν έπιβάλλουοαν φυσιογνωμίαν, πρό τοΰ όποιου άπεκαλύπτοντο οί 
Νορβηγοί εΰλαβώς, έχάϋη άπό τό προσφιλές του καφενεϊον τής Χριστια- 
νίας. όπου καθ’ έκάστην κατέτρωγεν όλας τάς εφημερίδας τοΰ κόσμου.

«
Κατά τό 1720 ένας θαλασσινός Δανός εγκαθίστατο εις Βέργεν 

νυμφευθείς μίαν γερμανίδα. Ό πάππος τοΰ πάπου τοΰ "Ερρικ "Ιψεν.
Τοΰ "Ερρικ Πέτερσεν Ίψεν, θαλασσινού έπίσης. ό υιός ένυμφειΊΙη 

τήν Σκωτίδα Wenche Dischington άποθανι'ον τό επόμενον έτος καί 
έξ αύτής έγεννήθη καί άλλος υιός ό ’Έρρικ "Ιψεν, ό πάππος τοΰ μεγά
λου πόιητοΰ.

Ή χήρα ένυμφεΰθη έκ νέου μετιι τίνος προτεστάντου ίερέως καί 
έγκατεστάθη μετά τοΰ τέκνου τ>]ς εις Σκίεν, τοϋ Τελμάρκεν, όπου έζησε 
μέσφ λουθηρανικής αύστηρότητος.

Ό "Ερρικ "Ιψεν ένυμφεΰΰη έν Σκίεν τήν θυγατέρα τοΰ έμπορου 
ΙΙλέσνερ. γερμανίδα τήν καταγωγήν, έζησε δέ ολίγον, ναυτικός καί 
αυτός όπως οί πρόγονοί του. Κάποτε 
έκινδΰνευσε μέ ένα καράβι τό όποιον 
έκυβέρνα είς Grinistad πλησίον τοΰ 
Ιίυεηοεε.όπου έξελίσσεται τό δράματοΰ 
Terje-Vigen, ή θαυμασιοτέρα σελίς τοΰ 
λυρικού έργου τοΰ Νορβηγού ποιητοΰ.

Ό υιός του Knud, ό πατήρ τού 
συγγραφέως, έμεγάλωσε μέ άλλα πέντε 
παιδιά τά όποια άπέκτησεν ή μήτηρ 
του μέ τόν Ole Pans, άλλον ναυτικόν, 
δεύτερον σύζυγόν της.

Ή μήτηρ του ώνομάζετο Μαρία 
Κορνηλία "Αλτεμπουργ καί ήτο κόρη 
πλουσίων γερμανών έμπορων.

Ό ποιητής έγεννήθη το 1828 ταυ- 
τοχρόνως μέ τόν Τολστόϊ. Τί περίεργα 
πράγματα! Αύταί αί δύο αντίθετοι 
μεγαλοφυΐαι ήλθον είς τόν κόσμον τό 
αύτό έτος.

Ί'ό Σκίεν, μικρά νορβηγική πόλις 
όπου είδε τό φώς, είχε μόλις τριών 
χιλιάδων ψυχών πληθυσμόν. Ό πατήρ 
του έμπορεύετο ξύλα καί ό "Ερρικ τόν 
έβοήθει. Ήτο φαιδρός καί εϊρων ό 
πατήρ του, εύπορος δέ. Τουναντίον ί] 
μήτηρ του σιωπηλή καί κατηφής, 
λουθηρανικής αύστηρότητος.

Ή οίκογένειά του άπήλαυεν άμερί- 
στου ύπολήψεως είς τήν έπαρχιακήν 
εκείνην γωνίαν.

Περί τής παιδικής του ηλικίας όμι
λε! ό ίδιος, γράφων πρός τάν "Ερρικ 
Γαΐγερ τόν βιογράφον του τά έξης:

■ "Οτε πρό τινων ετών αί όδοί τής 
γεννήτορας μου πόλεως μετωνομάσθη- 
σαν καί. είς μίαν έξ αύτών έδόθΐ) τό 
όνομά μου. όχι μόνον άπό τάς εφημε
ρίδας τό έμαθα άλλά καί ταξειδιώται 
αξιόπιστοι μου τό άνήγγειλαν. ΊΙ οδός 
αύτή, ώς μοΰ είπον, άγει άπό τήν 
αγοράν είς τόν λιμένα. "Αν έχη ουτω 
έσηαλον. διότι ουδόλως έγειιήθην 
έκεϊ καί ουδέποτε κατιόκησα έπ'αύτής.

Τουναντίον εΐδον τό φώς πλησίον τής αγοράς, είς τήν οικίαν Στόκ- 
μαν, όπως τήν ώνόμαζον. Ήτο πλησίον τής εκκλησίας, τής όποιας ό 
ύηιηλιις πύργοςε'ίλκυε τήν προσοχήν μου.Δεξιά ήτο τό βασανιστήριον, άρι- 
στερά τό Δημαρχεϊον. περιλαμβάνον τό δεσμωτήριον καί τό άσυλοντών 
τρελλών. Άπό τό άλλο μέρος τής πλατείας τό λύκειον καί ή σχολή. Ή 
εκκλησία ο'ιρθοΰτο είς τό μέσον τής πλατείας. ΊΙ πρώτη έντύπωσίς μου 
άπό τόν κόσμον ήτο αυτός ό σωρός τών λίθων, χωρίς πρασινάδα χωρίς 
ορίζοντα. "Ενας υποχθόνιος καί τρομερός κρότος έμυκάτο αδιάκοπα 
είς τόν άέρα, σάν στεναγμοί γυναικείοι, σάν γοεροί θρήνοι, όπως έλέγετο 
κάποτε.Ήτο ό ρόχθος τών καταρρακτών πού συνεχέετο μέτό θρηνώδες 
ρσμα τών έκτος τής πόλεως πριονιστηρίων. Καί αργότερα μοΰ ήτο αδύ
νατον νά άναγνιΰσω περιγραφήν τής έσχάτης τών ποινών, χωρίς νιι ανα
πολήσω τόν χάλυβα τών πριόνων αύτών έν ένεργεία.

Τό κυριώτερον μνημεϊον τής πόλεως ήτο ή εκκλησία. ΊΙ εκκ/.ησια 
τοϋ Σκίεν καεϊσα τόν τελευταϊον αιώνα, χάρις είς τί|ν απροσεξίαν μιας 
αδελφής θεραπαινίδος. ή όποια έτιμωρήθη έπαξίως διά θανάτου, άνω- 
κοδομηθη ταχέως, συγχρόνως δέ ήνοίχθησαν εύρεϊαι καί ι ύθεϊαι, όδοί. 
Τότε έπλουτίσθη ή πόλις μέ νέον τέμενος καί μέ υπερηφάνειαν άνέφε- 
ρον οί έντόπιοι ότι τό μνημεϊον είχε κτισθεΐ μέ ολλανδικούς λίθους υπο 
Δανού άρχιτέκτονος καί έπί τών αύτών σχεδίων τής έκκλησίας τοΰ 
Kongsberg.

Δέν ήμουν είς θέσιν τότε νιί κρίνω κατά πόσον ήρμοζον τοιαΰται 
πολυτέλειαι. ’Εκείνο ποΰ μέ άπερρόφα ήτο ένας άγγελος παχύς καί 
λευκός ό όποιος είς χεϊράς του έκράτει μίαν μεγάλην λεκαηρ·. Ό άγγε
λος αυτός έμενεν αίωρούμενος καθ’ δλην τήν εβδομάδα είς τόν άέρα

ΕΡΡΙΚ ΙΨΕΝ
ΆπέΟανε τήν 11/21 Μαΐου

I ΨΈ Ν

καί τήν Κυριακήν κατήρχετο μέσφ ημών διά νά βρέξη μέ ηγιασμένου 
ΰδωρ τά νεαρά μέτωπα τών κατηχουμένων.

Περισσότερον άκόμη άπό ιόν άγγελον δέν έφευγε άπό τήν φαντα
σίαν μου ένας μαύρος σκύλλος, παροιμιώδης. περί τοΰ όποιου μοΰ είχον 
κάμει λόγον. 'Έζη άλλοτε, όπως έί^γον, μαξή μέ τόν ακταιωρόν, ό 
όποιος άπό τοΰ ΰψους τού πύργου, άπό μίαν οπήν, έσκόρπιζε τάς ώρας 
εις τό κενόν τής νυκτός. Τόν έβλεπον σπανίως.

Μίαν φοράν μάλιστα έη άνη μόνον. Μίαν νύκτα τοΰ Χεκεμβρίου. τήν 
στιγμήν ποΰ ό σκοπός άνήγγελλε τήν πρώτην ώραν τοϋ έτους. Ένφ 
έβλεπε τόν σκύλλον έκρημνίσθη καί έμεινεν άπνους· άπό τού δυστυ
χήματος εκείνου ποτέ πλέον ακταιωρός δέν έφοιναξε τήν ώραν.

Τό γεγονός αύτό ήτο προγενέστερον τής γεννήσεώς μου. άλλ' ήκουσα 
πολλά τοιαΰτα νιι άη ηγοΰνται ώς σημειωθέντα εις πλείστας νορβηγικός 
έκκλησίας.

'Οπωσδήποτε ή οπή έκείνη διετάραξε τήν παιδικήν μου ήλικίαν καί 
μ’ αι'τήν ήσθάνθην τάς πρώτος συγκινήσεις-

Ή νταντά μου. κάποτε, μ’έπήγε έως έπάνω είς τόν πύργον καί κρα- 
τοϋσά με έκ τών όπισθεν μέ. άφησε νά κύψω είς τό κενόν. ’Ενθυμούμαι 
πώς έξεπλάγην βίώπων τό άνω μέρος τών κομώσεων τών διαβατών. 

"Εβλεπα έπίσης τό οικογενειακόν μου 
διαμέρισμα καί διέκρινα τήν μητέρα 
μου είς ένα παράθυρον. Έπάνω άπό 
τήν στέγην έβλεπα τήν αυλήν μας καί 
τό κόκκινο άλογό μας ποΰ έκινοΰσε 
τήν ούράν του. Ένθυθούμαι ζωηρά 
ότι εις τόν τοίχον τοΰ οταύλου ήτο 
κρεμασμένος ένας κουβάς τενεκεδένιος. 
"Εξαφνα είδα τόν κόσμον νιι τρέχη 
πρός τό σπήτι μας καί ή νταντιί μου 
μ’ έτράβηξε πίσω καί κατεβήκαμε γρή- 
γωρα άπό τόν πύργον. Δέν ενθυμούμαι 
τί συνέβη κατόπιν.Άργότερα μοΰ είπον 
ότι μόλις μέ είδε ή μητέρα μου έκεϊ 
έπάνω έτρόμαξε καί έλιποθύμησε, όταν 
δέ μέ είδε κοντά της μ’ ένηγκαλίσθη 
καί ήρχισε νά κλαίΐ|. Άπό τότε δέν 
έπήγ'αινα είς τήν άγοράν χωρίς νά 
θεωρώ σάν υπνωτισμένος την οπήν 
εκείνην τοϋ κωδωνοστασίου καί μοΰ 
έφαίνετο οτι είχε καί δι' έμέ όπως 
καί διά τόν μαΰρον σκύλλον ιδιαιτέ
ραν σημασίαν.

Άκόμη μίαν άνάμττ]σιν διατηρώ 
άπό τήν νεαριιν εκείνην ήλικίαν. Ώς 
ένθύμιον τής βαπτίσεώς μου μοΰ είχον 
δώσει έν άργυροΰν μετάλλιον έπί τοΰ 
όποιου ήτο χαραγμένη μία κεφαλή· 
υψηλόν μέτωπον, μύτη γρυπή, τράχη- 
λος γυμνός" ή μορφή αύτί] μ’ έξέπλησσε. 
Ή μητέρα μου μ’ έμαθε ότι τό μετάλ
λων παρίστα τόν βασιλέα Λουδοβίκον. 
Ένφ έπαιζα μίαν ημέραν μοΰ έξέφιιγε 
καί έχώθη είς μίαν τρύπα τοΰ πατώ
ματος. Νομίζω ότι οί γονείς μου διεϊδον 
κάποιον κακόν οιωνόν είς τήν άπιό- 
λειαν αύτήν τού άναμνηστικοΰ τής βα
πτίσεώς μου μεταλλίου. Έξβκάρφωσαν 
άμέσως τά σανίδια, άνέσκαψαν προσε
κτικά· όλα μάτην. Ό Βασιλεύς Φρειδε
ρίκος δέν άνευρέθη.

Έπί πολΰν καιρόν έθεοιρουν έμαυ- 
τόν ένοχον καί όταν έβλεπον τόν πρά

κτορα τής δημοσίας άσφαλείας έτρεχα νά κρυφθώ κάτω άπό τό 
κρεββάτι τής καμαρούλας μου.

Δέν έμείναμεν πολύ είς τό σπήτι τής πλατείας. Ό πατήρ μου ήγό- 
ρασε μάλλον ευρύχωροι· οικίαν ήμουν τότε τεσσάρων έτών. Τό νέον 
σπήτι είχε πρόσοψιν είς τόν δρόμον καί ήτο υψηλά. Τά δωμάτια ήσαν 
μεγάλ« καί πολλά καί έπειδή πολύν κόσμον έδεχόμεθα είς τό σαλόνι, 
πολύ ολίγον έμέναμεν είς τό σπήτι τά παιδιά.

ΊΊ πλατεία όπου ήσαν τά δύο σχολεία έχρησίμευεν ιός πεδίον 
τιμής διά τήν νεολαίαν. Λυκειάρχης, δραστήριος καί ευυπόληπτος, ήτο 
ό γέρων ’Όρν. διευθυντής δέ τής κοινοτικής σχολής ό Τβερ Φλάσρτ 
έπίσης γέρων, παρά τά ?Λπτά καθήκοντά του ένασκών καί τό τοΰ κου- 
ρέως τού καλοΰ κόσμου.

Μεταξύ τών μυστών τών δύο τούτων σχολών συνήπτοντο μοναδι
κοί συμπλοκαί, αλλ’ έγιίι ξένος πρός τά δύο στρατόπεδα παριστάμην ώς 
απλούς θεατής είς τήν πάλην. Δέν ήμουν άλλως τε πολεμιστής κατα τήν 
πρώτην νεότητά μου.

Τό βασανιστήριον. τό Δημαρχεϊον, μέ τό ιιυστηριώδες σύνολον τών 
γεγονότων, τά όποια έλάμβανον χώραν ύπό τήν σκιάν τών υψηλών τει
χών του, είχον περισσότερον δι’ έ^ιέ ένδιαφέρον.

Τό βασανιστήριον συνίστατο εξ ένός υπερύθρου ξυλίνου σανιδώμα
τος, τοΰ όποιου ύπερέκειτο ένα είδος στεφάνης. Ύπό τήν έπήρειαν 
τού ανέμου καί τής βροχής ή στεφάνη αύτή είχε λάβει περίεργον χρώμα 
καί έδιδε τήν έντύπωσιν άνθρωπίωις κεφαλής. Μία σιδηρά αλυσσος άπο- 
λήγουσα είς κρίκον ήτο καρφωμένη είς τό σανίδωμα καί έφαίνετο ανα- 
μένουσα τόν κατάδικον έτοιμος νά τόν περισφίξη στενότατα.



I I 0 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΑΙΟΣ 1906
ΜΑΙΟΣ 1906 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ I I I

Πρύ πολλοΰ δέν είχε γίνει χρήσις τοΰ βασανιστηρίου, έν τούτοις 
έμενεν έκεϊ όρθιον καθ’ δλην τήν έν Σκίεν διαμονήν μου. Ήτο 
ανάγκη τάχα; Δέν ξεύρω.

Είς τό Δημαρχεΐον δπως καί εις τήν Εκκλησίαν μία μνημειώδης 
κλίμαξ ήγε. Είς τό υπόγειον ήσαν αί φυλακαί μέ τείχη σιδηροτευκτα, 
όπισθεν τών όποιων είδα συχνά ώχρας μορφάς, απεχθείς.

Είς τό βάθος τοΰ υπογείου ήτο μια αίθουσα όπου άκόμη τό 
θεωρώ άπίστευτον—έδέσμευον τούς παράη ιρονας. 'Όπως καί τών άλλων 
κελλίων, τά παράθυρά του ήσαν κιγκλιδωτά άλλ’ όπισθεν τών σιδηρών 
ράβδων υπήρχε σιδηρά πλάξ διάτρητος.

Ώς έβεβαίουν. τό διαμέρισμα τούτο είχε χρησιμεύσει ώς δεσμωτη
ρίου αισχρού κακούργου, δστις όπέστη τήν διά πυρός ση ράγισιν. Καϊ 
ίσχυρίζοντο οτι άλλος δεσμώτης άποδράς καί συλληη θείς ένεκλείσθ η 
ίσοβίως, άφοΰ προηγουμένως έμαστιγώθη δημοσία. Έχόρευε μεταβαί- 
νων πρός τό μαρτύριαν άλλ’ έδέησε νά τίιν έπαναφέρουν έη’ άμάξης είς 
τήν φυλακήν.

Κατά τήν παιδικήν μου ηλικίαν τό Σκίεν ήτο φαιδρά και ζωηρά 
πόλις. Πώς ήλλαξε κατόπιν! ΙΙολλαί οίκογένειαι διακεκριμένοι καί 
πλούοιαι κατοικούν είς τήν πάλιν ή είς γειτονικός ιδιοκτησίας. Ήσαν 
πολύ πρός ιίλλήλας συνδεδεμέναι καί συχνά έδέχοντο αί μέν τάς δέ, ού 
ένεκα εδίδοντο γεύματα, χοροί, συναυλίαι, όχι μόνον τόν χειμώνα άλλά 
καί τό θέρος.

’Εκτός τούτου καί περιηγηταί καί ταξειδιώται διήρχοντο καί επειδή 
δέν υπήρχε ξενοδοχείου Ανάλογου κατέλυον είς η ιλικά των σπήτια.

Ήμεΐς, έπί παραδείγματι ειχομεν πάν
τοτε ξένους, κατά τά Χριστούγενα δέ 
καί κατά τήν εποχήν τής πανηγύρεως 
τό τραπέζι μας ήτο στρωμένου άπό 
τό πρωί έως τό βράδυ.

Ή πανήγυρις έγίνετο κατά τόν 
Φεβρουάριον καί δι’ ημάς τά παιδία 
ήτο έποχή χαράς "Εξ μήνας πρότερον 
έθέτομεν κατά μέρος χρήματα διά νά 
άπολαύσωμεν θεάματα, τιι δποΐα έδι
δαν ταχυδακτυλουργοί, άκροβάται, ιπ
ποδρόμια καϊ νά αγοράσωμεν τσου- 
ρέκια. Ή πανήγυρις είχε καϊ κάποιαν 
σχέσιν μέ τάς εμπορικός υποθέσεις 
τής πόλεως· δέν ξεύρω. Δι’ έμέ ήτο 
κυρίως ευκαιρία λαϊκών εορτών διαρ- 
κοΰσα μίαν εβδομάδα.

Ή εθνική εορτή τής ί" Μαίου δέν 
ένδιεφερε πολύ τούς κατοίκους τοΰ 
Σκίεν. ’Ολίγοι μόνον νέοι έρριπτον είς 
τά προάστεια όπλα καϊ ροκέττες· αύτό 
ήτο ολον. Αύτή ή λιτότης μέ τήν 
όποίαι’ έπανηγύριζον τήν επίσημον 
ημέραν ώφείλετο είς τό ότι δέν ήθε- 
λον νά δυσαρεστήσουν, νομίζω, κάποιον 
υψηλόν πρόσωπον, δπερ διέμενεν είς 
γειτονικόν πύργον.

Άλλ’ ή νύξ τοΰ 'Αγίου Ίωάννου 
ήτο παγκόσμιός χαρά. Δέν τήν έώρ- 
ταζον έν κοινφ, άλλά νέοι και γέρον
τες. καθ’ ομίλους, έξώδευον διά τάς 
πυράς. Πρό τής Πεντηκοστής έτρέχο- 
μεν είς τούς έφοπλιστάς καϊ ναυπη
γούς διά νά οΐκονομήσωμεν ρετσίνα 
καϊ βαρέλια. Έβουτούααμε όταν δέν 
μάς εδιδον, άλλ’ ούτε οί ίδιοκτήται, 
ούτε ή αστυνομία μάς κατεδίωκε.Ένας 
όμιλος ευρισκε πολλά βαρέλια κενά καϊ 
πολλήν ρετσίνα. ’Έπερναν άκόμη καί 
παλαιά καράβια καί άν κατωρθώναμεν 
νι’ι τά πάρωμεν μαζή μας, ήσαν κτήμά 
μας χωρίς κανείς νά διαμαρτυρηθή.

Τήν παραμονήν λοιπόν τοΰ Αγίου Ίωάννου περιήγετο θριαμβευτι- 
κώς ένα σκάφος άνά τήν πόλιν έως έκεϊ ποΰ θά έκαίετο. Μέσα είς τήν 
βάρκαν αύτήν ήτο ένας βιολιστής όρθιος καί ήκολούθει ή πομπή. Είς 
τήν παρέλασιν αύτήν πολλάκις παρέστην καί έλαβα μέρος .

Άλλ’ άς άφήσωμεν τήν παιδικήν ηλικίαν τοϋ "Ιψεν, Αναπτυσσόμενου 
μέσφ τής Απελπιστικής αύτής χυδαιότητος. "Αν μερικαί πανηγύρεις τοΰ 
έκαμαν τήν έντύπωσιν τής Αγροίκου φαιδρότητος, άν αί πυραί τοΰ 'Αγίου 
Ίωάννου του έφώτισαν χαρμοσύνως σπάνιάς νύκτας, τόν άλλον χρόνον 
διήρχετο πλησίον τοΰ κωδωνοστασίου εις τό Απαίσιου έκεϊνο άνοιγμα, 
είς τό Δημαρχεΐον μέ τά κιγκλιδωτά παράθυρα, όπισθεν τών όποιων 
έμόρφαζον οί κατάδικοι ή έμυκτήριζον οί τρελλοί, πλησίον τοΰ είς άνά- 
μνησιν Απεχθή τοΰ αίσχους βασανιστηρίου.

Μέ αύτάς τάς εντυπώσεις εζησε, μέ αύτάς άνεπτύχθη.
Τό έργον του Brand· είναι μία άπήχησις τοΰ εΰσεβισμοϋ καί τών 

ιδεών τάς όποιας άνέπτυσσεν ό πάστορ Lammers. Είς τό «Peer Gynt· 
βλέπει κανείς ίίλας τάς λεπτομέρειας τής πολυτελούς οικίας τών γονέων 
του έν Σκίεν. πρό τής καταπτώσεώς των. Είς τήν L’Union des Jeunes» 
είναι ό Αγών τών τάξεων τής μικράς πόλεως. Διότι τό Σκίεν ήτο διηρη- 
μένον είς δύο στρατόπεδα εντελώς χωριστά καί κυριολεκτικών Αντίθετα. 
Οϊ εύποροι αστοί, άφ’ ένός, οί ανώτεροι υπάλληλοι, οί πλουτήσαντες 
έμποροι, μή ερχόμενοι είς συνάφειαν μέ τούς μή πλουσίους. Άφ’ ετέρου 
ό λαός, οί τεχνίται, οί κατώτεροι υπάλληλοι είς τούς οποίους δέν έπε- 
τρέπετο καμμία επικοινωνία μέ τήν καλήν τάξιν.

Ούτε ή μ,όρφωσις, ούτε καμμία άλλη Αρετή ήνοιγον είς τόν πτωχόν 
τήν θύραν τοΰ πλουσίου. Καί τουναντίον δν λόγφ οικονομικής κρίσεως 

άστός τις έχανε τήν περιουσίαν του, Απεβάλλετο πάραυτα άπό τούς κόλ
πους τής καλής τάξεως καί έρρίπτετο μεταξύ τών αποκλήρων.

«
Κατά τό 1836 ό "Ερρικ'Ιψεν ήτο οκτώ έτών· ό πατήρ του άνέστειλε 

τάς πληρωμάς του. ΙΙαρεδέχθησαν συμβιβασμόν άλλά τόσον κατέπεσεν, 
ώστε έδέησε νά εγκατάλειψη 
τήν λαμπρόν κατοικίαν τοΰ 
Σκίεν καί νάέγκ.ατασταθή είς 
μίαν γειτονικήν Ιδιοκτησίαν, 
κακώς διατηρημένη!·. Ή εξο
χικέ) αύτή οικία ώνομάζετο 
Venstob. Περιορισμένη καί 
λιτή ή ζωή έκεϊ. Ό "Ερρικ, 
πρεσβύτερος τών άλλων παι
διών υπέφερε περισσότερον. 
Άπέφευγε τούς άλλους,έκλεί- 
ετο είς τό δωμάτιον του, ένώ 
οί άλλοι έπαιζον καί έπερνοΰ- 
σεν όδυνηρώς τιις ή μέρας του.

Περί τούτου ή αδελφή του 
γράφει :

ΊΙτο δύσθυμος καί κατέ
βαλλα μεν πάσαν προσπάθειαν 
διά νά τδνκρατοΰμεν πλησίον 
μας. Ήθέλαμεν νά παίζη μα
ζή μας καί τοΰ έκτυπούσαμε 
τόσοι δυνατά τήν πόρτα τοΰ 
δωματίου του ώστε έχανετήν 
υπομονήν του. Ό "Ερρικ ή- 
νοιγε γρήγωρα καί μάς κατε- 
δίωκε, χωρίς νά μας πιόνι], 
διότι ήτο ασθενικός."Επειτα
έκλείετο είςτήν μοναξιάτου . Η ΟΙΚΙΑ ΟΠΟΥ ΕΓίΝΝΗΘΗ 0 ΙΨΕΝ

Κατά τήν μόνωσίν του
άνεγίνωσκε παλαιά βιβλία καί όταν δέν ήσχολεΐτο μέ αύτά ήρέσκετο 
νά μιμήται τούς ταχυδακτυλουργούς είς εσπερίδας κ.λ.

Τφ 1850 έγραφεν είς τά πρώτα ποιήμιιτά του :
Βλέπεις τή γιορτή 
με τή φωταψία 
οάν προσκεκλημένος 
μέσα εις τον κόσμο, 
μά καμμία φορά τήν βλέπεις 
μέσ' απ’ το γι·αλι 
σάν φτωχός ζητιάνος 
μέσ’ στήν κρύα νύκτα.

Ή αδελφή του άφηγεϊται νοστιμότατα επεισόδια, όταν ό άδελφός 
της "Ερρικ μέ μία κοντή ζακέτα εμπρός εϊς ένα κασσόνι σκεπασμένοι’ 
μέ ύφασμα πολύχρωμοι1, κατέπλησσε τούς κεκλημένους μέ τά υπερφυ
σικά πειράματά του. Κανείς δέν ήδύνατο νά <( αντασθή ότι μέσα είς τό 
κασσόνι ήτο κρυμμένος Από πριν, έπ’ αμοιβή έκ τών προτέρων, ό 
μικρότερος Αδελφός των. Ή έκ τών προτέρων Αμοιβή τοΰ βοηθού ώφεί
λετο είς τό ότι ό "Ερρικ έφοβεϊτο μήπως ό μικρότερος αδελφός κάνη 
σκάνδαλον.

Ήρέσκετο έπίσης νά σχεδιάζΐ), νά ζωγραφίζη πρόσωπα, νά τά κόπτη 
νά τά κολλφ είς χαρτόνι καί νά τά στήνη όρθια. Αύτή ήτο ή πρώτη έξά- 
σκησις, φαίνεται, τοϋ κατόπιν 
σκηνοθέτου τών θεάτρων τοϋ 
Bergen καί τής Χριστιανίας.

’Εκτός τής οικίας του κατε- 
σκεύαζε τεχνικά έργα, βοη- 
θούμενος υπό τοϋ μικρότερου 
Αδελφού του καί τιϊ κατέ
στρεφε κατόπιν.

«

0 ΙΨΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΑΣ

Τφ 1842 ή οικογένεια "Ιψεν 
έπανήλθεν είς Σκίεν καί ο 
συγγραφεύς τών Βρυκολά- 
κων είσήλθεν είς σχολήν 
διευθυνομένην άπό θεολό
γους. Ήρέσκετο πρό πάντων 
είς τήν 'Ιστορίαν καί τήν Θεο
λογίαν. Σπανίως Απεχωρίζετο 
τής Βίβλου. Μίαν ημέραν, 
άφηγεϊται εϊς Αρχαίος συμ
μαθητής του, ό "Ιψεν διηγείτο 
είς έκθεσιν ιδεών έν τρομα
κτικόν όνειρον, τό όποιον έξω- 
τερικεύει δλας τάς εντυπώσεις 
μέ τάς οποίας είχε ποτισθή 
■Ί Ί'ϋχή Τ0υ άπό τ«ς άγιας 
γραφας.

Ήτο μέ φίλους του. Ειχον 
ύπερβή όρη, καί πολύ κουρα
σμένοι έπεσαν νά κοιμηθούν 
έπάνω είς τής πέτρες, όπως 
κάποτε ό Ιακώβ. Οί σύντροφοί του έκοιμήθησάν άλλ’αύτός δέν έκλεισε 
μάτι. Τέλος πάντων έκοιμήθη καί τότε είδε τό όνειρον.

'Ένας άγγελος τοΰ παρουσιάσθη καί τοΰ είπε νά σηκωθη.
- Ποΰ θά μέ πφς μέσα εις αύτά τά σκοτάδια; ήρώτησεν ό "Ιψεν.

— Βάδιζε, άπήντησεν ό άγγελος. Θά σοΰ δείξω τήν άνθρωπίνην 
ζωήν οϊα είναι, καθ’ ολην τήν πραγματικότητά της.

["Επεται συνέχβια[.

Ο eAXHNIKOC Χ') •'ΓΟΚ|,Χ'ΓΟ|*ΙΚΟ<'.  ctoaoc 
γπο Κ. σΑ|ΆφΗ υποπλοίαρχου τογ β. ναυτικοί ■

ι Συνέχεια έκ τής ύπ’ ΑριΟ. 52 ατλίδος ].

Ύπήρχον επομένως παρά τάλλα και φράγματα πολυειδή, 
συνιστάμενα συνηθέστερον έξ έπικρεμοΰς ά/.ύσσεως, διά τών 
οποίων οί εϊσπλοι τών λιμένων ήσαν απρόσιτοι κατά τύ δοκοΰν 
έν φ πάλιν, τοΰ καΟωρισμένου μέρους πρός όρμισμδν έδέσποζεν 
ή φοβερά απειλή τών έως άκρου τών μόλων έπικρεμαμένων 
ορθών προμαχώνων.

Τής Ελληνικής ταύτης διατά'ξεως τών οχυρώσεων τά χαρα
κτηριστικά ήν καταφανέστερα έν (-Ιράκη μάλιστα, ένθα το σύμ
πλεγμα τών φρουρίων φαίνεται νι’ι έσχεδιάσίΐη μετά περισσής 
έπιμελείας, έπί άγαν δ’ έκτεταμένου καί ενιαίου δλοκλήρως 
συστήματος. ΙΙάσα ή περί τήν Φιλιππούπολιν 
κοιλάς είχε τό δυσάλωτον αυτής οχυρόν καί γύρω 
τών εκβολών τοϋ "Εβρου, άπό ’Αδριανουπόλεως 

ΣΧΕΔ. 27. 'Υπόδειγμα τής έπί ’Ιουστινιανού τοϋ Μεγάλου οχυρωτικής 
διατάξεως παρ’ήμϊν ώρα οελ. 52 τοϋ Β'έτονς)

μέχρι τής Αίνου, έκράτουν στοίχοι ιρρουριακών ιδρυμάτων, προ- 
στατευόντων τό έκεΐσε διεξαγόμενον μέγα έμπόριον, συνεχόντων 
δέ φόβοι οϊαν αν εχθρικήν όρε'ξιν καί συνιστώντων, έν έποχή 
διεξαγομένης πολεμοπραγίας, έρεισμα δμοϋ άλληλένδετον καί 
σπουδαιότατου, καί παράταξιν εμποδίων δυσπέραστον.

ΤΙ δέ τοΰ ήμετέρομ Μεσαιωνικού Κράτους οχυρωματική 
δψις, οποία έξετέθη, έξηκολοΰθησε κατά τά πλείω άμικτος 
άλλοτρίων ά'ξιωμιίτοιν στρατηγικών, ού μήν άλλά καί ήσκησεν 
έπιρροήν έπί τής τών ετερόφυλων τοιχοδομικής ωδε, καί κατ’ 
αύτάς έτι τιις τελευταίας πρό καταλυσεως τής Ελληνικής Αυ
τοκρατορίας εκατονταετηρίδας.

Γνωστόν τυγχάνει ότι τότε, έκτος τών έν τή κυρίως Έλλάδι 
συμβαινόντων, έπυκνώθη καί ή έν Βυζάντιοι κάθοδος τών δια
φόρων τυχοδιωκτών Λατινικής συγκομιδής, τους οποίους παρε- 
κίνησεν ή προηγηθεΐσα, άπό τών αρχών τοΰ ενδεκάτου αϊώνος, 
μετανάστευσις τών Άμαλφηνών καί ήλθον τό κέρδος θηρευοντες. 
Οί Πισαϊοι, σΰν ά/Λοις, οί Βενετοί καί τέλος οί Γενουϊταιάπετέ
λεσαν τούντεΰθεν ρεϋμα δπερ, ώς έδείκνυτο επιχειρηματικόν καί 
ναυτικής έπιδόσεως, έτυχεν έ'ξ άρχής ού τής κοινής ύποστηρίξεως 
έν τή θετή πατρίδι καί άπήλαυσεν οι'ων ά’ξιολόγων προνομιών 
καί οί έτεροι- οΐτινες εϊς τήν έντός τής μεγαλοπόλεως ενορίαν 
των διετέλουν ύπό ίδιον άρχηγόν, τόν Πρόξενον έπιλεγόμεί’ον, 
συνετήρουν δ’ εκκλησίας δωρηθείσας άπό τοΰ Βυζαντινού 
Λήμου καί ά'λλα κοινωφελή κτίρια, καί ένέμοντο παντοΐα εργα
στήρια άκμαΐα. Άπας ούτως ό άπό τής Πύλης τών Δρουγ- 
γαρίων — τανϋν Ζιντάν Καπουσοϋ — μέχρι τοϋ ΙΊαλή-κιόσκ 
Καπουσοΰ χώρος, έγένετο βαθμηδόν τό σκήνωμα Φραγκισμοϋ 
συμπαγούς. Διά Χρυαοβούλλων δέ καί λοιπών υψηλών Δια
ταγμάτων, οί πάροικοι έκεΐνοι έξησφάλισαν άνενόχλητον τόν έν 
τοίς διά θυρών κλειομένοις Κάμποις αύτών βίον καί ήξιώθη- 
θησαν γενικώς φιλοξενίας, ήν μόνη ή τών Ελλήνων υπέρο
χος άνε’ξιθρησκεία καί έλευθεριότης ήδυναντο νά έπιτρέψωσιν 
όπως χορηγηθή’ έ'τυχον ομοίως πλείστων ευκολιών περί τό 
κομμερκεΰεσ'θαι καί τάς όεκάτας, καί έδόθησαν αύτοΐς περί 
τήν Βακτσέ Καπουσοϋ δνομαζομένην σήμερον Πύλην τοϋ 
Νεωρίου, έ'μβολοι καί σκάΛαι — άποβάθραι—διά τήν άνεσιν 
τοϋ συναλάσσεσθαι. Τόσον, ιύστε έν βραχεί έπλούτησαν καί έγέ- 
νοντο παράγων σημαντικός, έφθασαν δέ καί νά συνάψωσι μερι
κοί έπιγαμίας μετ’ αριστοκρατικών τής Αυτοκρατορίας Οίκων.

Ή πρός τά εϊρημένα δ’ ’Ιταλικά γένη εύνοια έξίκετο μέχρι 
τής έπί τιμή παραχωρήσεως καί τόπου έτι ιδιαιτέρου πρός στά
σιν έν τώ ναώ τής τοϋ Θεού Σοφίας καί Κατατοπίου έπίσης 
έν τώ Τπποδρόμφ.

Άλλ’άκριβώς έκ τής τοσαΰτης εύμενείας άρθέντες κατ’άσυμ- 
μετρον τοϋ ετέρου πληθυσμού οϊ φύσει διεφθαρμένοι καί ανε
λεύθεροι καί ταπεινού φρονήματος ξένοι, οί. όποιοι καί άλλη- 
λετρώγοντο διηνεκώς, κατέστησαν άλαζόνες καί δυσφόρητοι, 
ούχ ήττον δ’ έπεδόθησαν προϊόντως εϊς έργα άτιμάζοντα τόν 
Ανθρωπισμόν καί ύποσκάπτοντα άνάνδρως τούς εύγενεϊς Κυ
ριάρχους. Κινούμενοι άπληστίμ, δλονέν πλείονα έζήτουν προ- 
νομεύματα· καί έν τή χαμαιζήλω τήδε φροντίδι έπεκαλοΰντο 
άρωγούς τάς οικείας εστίας προελευσεως, αΐ όποίαι κατεχρώντο 
πάσης έκάστοτε δυσχερούς ήμών περιστάσεως καί εύρισκον τόν 
καιρόν νά ΰπεισέρχωνται οπωσδήποτε εϊς τά τοϋ Ελληνικού 
Κράτους όσια καί απαραβίαστα διά τό ακέραιον τής υποστάσεως.

Τοιουτοτρόπως ήμείβετο ή ήμετέρα υπέρμετρος γενναιό- 
της καί συγκατα’βασις, δΓ άποδώσεως κινούσης εϊς βδελυγμίαν 
τοΰ διεξερχομένου ϊστορικώς τήν τότε κατάστασιν. Παρά τήν 

άμέριστον έπιδαι|·ιλευθεϊσαν προστασίαν καί πάσας τάς δια
κρίσεις, τό βάρβαρον έξ έπηλυδων υπήκοον διέψευσεν 
άπ’ ενωρίς κάθε έπ’ αύτοϋ αγαθήν προσδοκίαν. Ού μήν, 
άλλά καί, προσελθόντων βραδύτερον τών κατά τό ποιόν 
ισαξίων ΚαταίΛανών καί Άμογαβάρων, κατέγεινεν ένζήλως 
εϊς τήν άπό κοινού μετ’ αύτών έξιδανίκευσιν τής Άνω 
περιορισμών πειρατίας, τής μάλλον άσυστόλου ληστείας 

καί τής άθλιεστέρας σωματεμπορίας- έν τελεί δ’ έσφετερίσθη 
χώρας ολοκλήρους τής ύπό τήν πανταχόθεν πιεσιν καμφθεί- 
σης καί έν έπωδώ ένδωσάοης Αυτοκρατορίας, έγκατασταθέν 
έκεΐ στερρώς.

Διότι, τά χορηγηθέντα εξαιρετικά πρός άνάπτυξιν έλευθέραν 
καί μέγαν χρηματισμόν μέσα, διεστράφησαν λεληθότως, έπή- 
γαγον δ’ ακμήν άλλοίαν καί άπό «ρύσεως σπουδαιοτέραν τής 
απλώς ηθικής. Πρός τά λοιπ<« δέ, γνωρίζομεν πώς οι Γε- 
νουΐται καί άλλοι τών ομοφύλων των εύρέθησατ' σΰν τώ χρόνοι 
κάτοχοι καί συστηματικών στρατειών καί τελείου πρός πόλε
μον Ναυτικού, έν μέσοι τών κυριάρχων ήμών. ΙΙονηρία και 
ύπουλότης, συνειργάσθησαν έναμίλλως- άμφοτέρας δέ συνεπλή- 
ροισεν ό εκβιασμός. Καί δή, όπόταν πλέον δέν ήμεθα εϊς και
ρόν, ούδ’ ειχομεν τιήν δύναμη' νά έξουδετερώσωμεν τήν τόσην 
έκείνων προκοπήν περί διάφορα τής έμπορικής καί έννόμου,

ΣΧΕΔ. 28. Ή άπό έντός τής περιβολής 8έα πύργου τών φρουρίων 
τής'Ελλην. Αυτοκρατορίας (5ρα σελ. 52 τοϋ Β' έτους).

ειρηνικής εϊπεΐν έπιδόσεως. Άπ’ έναντίας δ’ έπειγόμεθα νά 
χρησιμοποιώμεν αυτήν ώς ένήν.

Κατωτέρω Οά ίδωμεν λεπτομερέστεροι' περί τής κατά τόν 
Βόσπορον μονίμου ταύτης και σημαντικής σωρευσεως άλλο- 
χΟόνων ήτις ευνόητον δτι, συγκεντρώσασα περί έαυτήν μέγι- 
στον τής έν τή Ανατολική Μεσογείω συναλλαγής, πρωτοστα- 
τήσασα δ’ επομένως εϊς τά ωδε θαλάσσια, συνέβαλεν πριις τήν 
ουσιαστικήν παράλυσιν τών πολεμ. Πλόιμων, ύπό τήν έποψιν 
τοϋ ’Εθνικού χαρακτήρος καί τής τουντεϋΟεν ζωτικότητάς των, 
κατειργάσατο δ’ οΰτω τήν ασφαλή αυτών έξαφάνισιν.

["Επεται ουνέχεια]



Η ΚΑΘΕΛΚΥΧΙΧ ΤΟΥ ΠΡίΙΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΥ ΕΝ ΧΤΕΊΤΙΝί».
ΑΠΟ ΤΑ

0 ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟ) ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΑΠΤΙΖΩΝ ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ A M. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ

Η "ΝΙΚΗ.. ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ΤΗΣ

Η "ΝΙΚΗ.. ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΝ ΦΥΛΑΚΕΙΟΝ ΑΜΥΝΗΣ ΟΠΙΣΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΟΧΥΡΩΜΑΤΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ

-

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ. ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΜΑΚΡΟΘΕΝ

Ό Γάλλος στρατιωτικός άκόλουλϋος κ. Bremond d'Ara 
παρακολουΟών τά γνμνάοια.

ΠΥΡΟΒΟΛΑΡΧΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΕΝΗ ΝΑ ΒΑΛΗ.

Ό στραηωτικύς Ακόλουθο; 
της 'Οθωμανικής Πρεσβείας 
παρακολιινΟΰιν τΑ γυμνάσια.

Η A. Υ. 0 ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ

Η Α. Υ. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΕΚΦΕΡΩΝ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ



ΜΑΙΟΣ 1906 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ I 15
I 14 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΑΙΟΣ 1906

ΤΟ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

Έπί τής Β.Δ. ακτής τής Κέρκυρας, έπάνω εις ένα άπόρ- 
ρωγα και μεγαλοπρεπή βράχον και έν τώ μέσιρ μαγευτικών 
τοπίων τής περιοχής Γύρου (ή Άγίρου) ΰψοΰται τό αρχαΐον και 
οχυρόν φρούριον τοΰ «'Αγίου ’Αγγέλου», μνημεΐον αιώνιον 
παρωχημένης εποχής, και)’ ήν τά δραματικότερα τών έν Κέρ
κυρα γεγονότων έξειλίχθησαν.

Τό φρούριον — αυτό καί)’ εαυτό — είναι τοπίον μαγευτικόν, 
δμοιον τοϋ οποίου σπανίως άπαντα εϊς τήν ΰφήλιον.

Έκ τών αγρίων κα'ι αποτόμων κλιτύων τοΰ βραχώδους 
ό’γκου — έφ’ ου τό φρούριον — αί μέν κλίνουσι πρός τήν ότέ 
μέν μυκωμένην, ότέ δέ γελόεσσαν θάλασσαν, τήν βρέχουσαν 
τήν ’Ιταλίαν, αί δέ έτεραι 
πρός τάς τραχείας σχισμάς 
τών παρ’ αΰτώ κοιλάδων.

Ό από τήςόδοΰ ΙΙαλαιο- 
καστρίτσης βλέπων τό βρα
χώδες φρούριον, νομίζει 
αυτό απρόσιτον και απορεί 
πώς έκεΐ άνηγέρθη. Πολ
λοί τών έκεΐ μεταβαινόν- 
των περιηγητών έκ πρώτης 
ό’ψεως νομίζουσιν δτι αί 
πέριξ τοΰ φρουρίου άπόρ- 
ρωγες σχισμα'ι έσχηματί- 
σθησαν μετά τήν άνέγερσιν 
αΰτοΰ, και δτι έκ τής προ- 
τενοΰς πλευράς, ήτις πρός 
τήν θάλασσαν κλίνει, μέγας 
τις όγκος θ’ άπεσπάσθη. 
Άλλ’ οί ξεναγοί καί οί κά
τοικοι τούς πληροφορούν, 
δτι τό φρούριον είναι προ
σιτόν μόνον από τής ανω
μάλου, και δή αποτόμου 
ατραπού, τής ένούσης τήν 
στενήν αυτού ράχιν μετά 
τοΰ χωρίου Κρήνης.

Ή τοποθεσία, έν ή τό 
φρούριον, έξελέγη λίαν έπι- 
τυχώς πρός άνέγερσιν τοι- 
ούτου, ως φύσει, κατάλλη
λος, καθ’ήν μάλιστα έποχήν 
τά έκπορθητικά μέσα καίτά 
πυροβόλα δπλα ήσαν ατελή. 

Κατά τούς ιστορικούς, 
μαρτυρία γραπτέ) περί τής 
εποχής, καθ’ ήν τό φρού
ριον άνηγέρθη, οΰδεμία 
υπάρχει, ό δέ καθηγητής 
Πάρτς (ΤΙ νήσος Κέρκυρα 
— γεωγραφική μονογραφία σελ. 242) εικάζει δτι τό φρούριον 
έκτίσθη περί τά μέσα τής 13 εκατονταετηρίδας καί δτι έκ τοΰ 
δνόματος αυτού έπήγασεν ή παράδοσις, δτι Μιχαήλ ό Β' άνή- 
γειρεν αυτό ιός καταφύγιου τών κατοίκων τής άπροστατεύτου 
χώρας, οσάκις πειραταί έπέδραμον, ή άλλος τις πολεμικός κίν
δυνος έπέκειτο αΰτοΐς.

'Αλλά σφάλλεται ό Πάρτς καθορίζων ώς έποχήν τής άνε- 
γέρσεως τοΰ « Αγγελοκάστρου» τά μέσα τής Ι3η5 έκατονταε- 
τηρίδος, διότι άπαντες οί ιστορικοί τήν άνέγερσιν αΰτοΰ άποδί- 
δουσιν εϊς τόν ε^’Αγγέλων Μιχαήλ, Κομνηνόν, Δούκαν, δστις 
ίδρυσε τό άπό Δυρραχίου μέχρι Ναυπάκτου κράτος, δπερ περιε- 
λάμβανε τήν ’Ήπειρον, Ακαρνανίαν, Αιτωλίαν καί μέρος τής 
Θεσσαλίας, δνοιιάσας αυτό \εσποτάτον τής’Ηπείρου, καί εϊς 
τό όποιον άπό τοΰ 12ιμ προσήρτησε καί τήν Κέρκυραν, [I. Α. 
Ρωμανού «Φραγκοκρατία» καί Περί Δεσποτάτου τής 'Ηπεί
ρου >] και δστις—κατά Μουστοξύδην (Cose Corciresi] άπεβίωσε 
κατά τό Ι2ΐ6 δολοφονηθείς έπί τής κλίνης του. 'Ώστε τό 
φρούριον έκτίσθη κατά τόν μεταξύ τοΰ 1214- Ι2ΐ6 χρόνον.

'<) Μουστοξύδης λέγει: Κατ’ άρχαίαν παράδοσιν ή ανέγερ
σής τοϋ Φρουρίου άποδίδεται εϊς τόν έξ ’Αγγέλων Μιχαήλ, 
Κομνηνόν Δούκαν, τόν όποιον διεδέχθησαν ό Θεόδωρος (1214- 
1230), ό Μανουήλ (1230- 1236), ό’Μιχαήλ Β' (1236 - 1266) 

ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΤΟΤ ΑΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

νόθος υιός τοΰ έξ 'Αγγέλων Μιχαήλ Λ’, έκ τοΰ οικογενειακού 
ονόματος, τοΰ οποίου ώνομάσθη καί τό φρούριον 'Αγίου 
'Αγγέλου, τοΰ όποιου ό αρχιτεκτονικός ρυθμός ανήκει εϊς τούς 
τότε χρόνους.

Ή λαμπροτέρα σελίς τής ιστορίας τοΰ φρουρίου τούτου 
είναι ή τής διασώσεως τών έν αΰτώ καταφυγόντων κατά τήν 
άπό τών Τούρκων έν έτει 1537 πρώτην πολιορκίαν τής Κέρ
κυρας, καθ’ ήν 25,000 μωαμεθανοί, εϊς Γουβίον κατά τήν 29 
Αύγουστου 1537. άποβάντες, διήλθον τήν νήσον έν στόματι 
πυρός καί σιδήρου. Κατά τήν πολιορκίαν ταύτην ή Κέρκυρα 
ύπέστη τά πάνδεινα, τούτων δέ άπηλλάγησαν περί τούς τρισχι- 
λίους χωρικοί, καταφ υγόντες εϊς τό φρούριον τοΰ'Αγίου ’Αγγέ
λου καί φέροντες μεθ' εαυτών δ,τι έκ τής κινητής περιουσίας των 

ήδύναντο, οϊτινες καί έσώ- 
θησαν άπό τής αιχμαλω
σίας, τήν οποίαν ύπέστήσαν 
εϊκοσακισχίλιοι Κερκυραΐοι. 

Εϊρήσθω ένπαρόδω, δτι 
μεταξύ τών αιχμαλώτων 
κατελέγετο καί ή έπταέτις 
Καλή Καρτάνου,ήτις,ένεκα 
τήςεύγενοΰς συμπεριφοράς 
της καί τής έξοχου καλλοτ·ής 
της, έγένετο έπειτα σύζυγος 
τοΰ Σουλτάνου Σελήμ καί 
μήτηρτοΰ Σουλτάνου Μου- 
ράτ [περί ταύτης έπιληφθώ- 
μεν έν έκτάσει προσεχώς], 

Έπί τής πολιορκίας εκεί
νης ό πληθυσμός τήςνήσου 
άπεδεκατίσθη, κατά δέ τό 
1576 πόλις καί προάστεια 
ήρίθμουν 7.5°° κατοίκους 
καί ιο,οοο ή έξοχή.

Κατά τήν δευτέραν τουρ
κικήν πολιορκίαν τώ 17 ■ 6, 
πλεΐστοι δσοι χωρικοί εύρον 
καταφύγιο»· έπίσης εϊς τό 
«Άγγελόκαστρον», ώς άπο- 
καλοΰν ούτοι τό φρούριον 
τοΰ 'Αγίου ’Αγγέλου.

Σημειωτέου δτι καί οι 
Γενουήνσιοι κατεΐχον έπί 
τινα χρόνον (πιθανόν άπό 
τού 13^2) τό εϊρημένον 
φρούριον, δπερ κατά τό 
1386, τής Κέρκυρας παρα- 
δοθείσης εϊς τούς Ενετούς, 
περιήλθεν εϊς αυτούς.

Εϊς τό Άγγελόκαστρον 
έπί ’Ενετοκρατίας (1386- 
1797) και γαλλικής κυριαρ

χίας (·797 - '799. κ«*  >807 - 1814) διέμενε φρουρά, οί δέ
γάλλοι συνεκοινώνουν μετά τής πόλεως δι’ οπτικού τηλεγρά
φου, τόν όποιον εΐχον στήσει έπί τής κορυφής τού χωρίου 
Λιαπάδων, καί εϊς τόν κόλπον τής ΙΙαλαιοκαστρίτσης εΐχον 
ανεγείρει πυροβολείου πρός άπόκρουσιν πάσης εχθρικής διά 
θαλάσσης επιδρομής, δπερ έτι καί νΰν σώζεται καί μπαταρία 
υπό τών χωρικών καλείται.

Σήμερον έκεΐ επάνω υπάρχουν δύο ναΐσκοι τιμώμενοι 
επ’ όνόματι τού ’Αγίου Μιχαήλ καί τής Αγίας Κυριακής. Κατά 
τάς έορτάς τών Αγίων τούτων οί κάτοικοι τών πλησιεστέρων 
χωρίων, εΰγνωμονούντες πρός τό φρούριον ώς πρός πρόσωπον 
διά τήν έν αΰτώ διάσωση· τών προγόνων των, μεταβαίνουσιν 
δπως προσκυνήσωσι, καί τότε μόνον τό φρούριον λαμβάνει 
δψιν περικαλή, διότι, παρά τή πρός αΰτό άγούση άτραπώ καί 
τή πύλη του, συνωθοΰνται οί χωρικοί καί αί χωρικαί μέ τάς 
γραφικός αυτών άμφιέσεις, δπως έν αΰτώ εΐσέλθωσι καί εΰχα- 
ριστήσουν τόν Ύψιστον καί τούς αγίους καί δεηθώσιν, δπως 
σώζωσιν αυτούς άπό επιδρομείς άλλοφύλων. Μεταβαίνουσι δέ 
έκεΐ—ώς αΰτοί λέγουν—έτσι, γιά τό καλό.

Τά τείχη τοΰ ’Αγγελοκάστρου, ώς καί έκ τής φωτογραφίας 
καταφαίνεται, διατηρούνται έτι καλώς, καθώς πάντα τά τής 
παλαιάς αρχιτεκτονικής οχυρωματικά καί άμυντικά έργα.

ΝΙΚΟΣ Γ. Μ.

ΤΟ ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΝ ΤΕΡΑΣ

ΠΟΥ ΕΞΕΡΕΥΓΕΤΑΙ ΟΛΕΘΡΟΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΝ
Ό ούρανύς Αντηχεί άπό μυκηθμούς καί Αστράπτει άπό ηλεκτρικός έκρήξεις, Αλεπαλλήλους, 

σχεδόν άδιακόπως. Άπό’τόν νεον κρατήρα, έντός τοΰ όποιου έχάθη ό κώνος, ό καταρράκτης τής λάβας 
προχωρεί ήρεμα, βαίνει Αδυσώπητος πρός τήν Τόρρε Άννουντσιάτα καί τά άλλα χωρία τοΰ πρανούς. 
*11 διάπυρος λάβα λαμπυρίζει υπό τάς μαύρας σκωρίας*  ή είσβολή Εξακολουθεί σπιθαμήν προς σπι
θαμήν, μετά κροτου μεταλλικού, όμοιάζοντος πρός σΰγκρουσιν καί διαστανρωσιν Εκατομμυρίων ξιφο
λογχών καί πρός τόν ρόχθον εκατόν καταρρακτών. Τά Ανθισμένα δένδρα μόλις θίγόμενα ΰπό του 
Αδηφάγου στοιχείου συστρέφονται εϊς σπασμούς Αγωνίας ωσάν έμψυχα δντα, οί κλάδοι ξηραίνονται αύτο- 
στιγιιεί, τά φύλλα συνελίσσονται εις χοάνας, δ κορμός πίπτει ωσάν νά έπριονίσθη πρύρριξα.Έτελείωσε.

Μόλις το πΰρ έγγίση ί’·δωρ Εξατμίζεται τούτο καί έκρήγνυται ώς λέβης άτμαμάξης.
Είναι τό Χάος. . . . καί πρό τοϋ τρομερού αΰτοΰ θεαάατος άνδρες, γυναίκες καί παιδία, φεύγονν, 

μικραί σκιαί, μαϋραι, άσημοι καί Αφανείς υπάρξεις, τιποτένια όντα, πλέον τιποτένια Από τό τίποτε.
Αλλά μόλις ό φλέγων ποταμός έφθασε πρό τού νεκροταφείου Αρχίζουν μυστικήν συνδιάλεξιν ή 

λάβα καί τά κυπαρίσσια πού προστατεύουν τούς τάφους.
Κανείς άπό τά Ανθρωπάρια, πού νομίζουν δτι είναι κύριοι τοΰ κόσμου, δέν θά γνωρίση ποτέ το 

κάλλοχ καί το μεγαλείον τών λέξεων τάς όποιας ψιθυρίζουν τά Ιερά δένδρα πρός τό παντοφθόρον 
στοίχε» ον. Άλλ' αυτό ένόησε, ύπετάγη, έστάθη καί τα κυπαρίσσια έμειναν Ανέπαφα, ακίνητα σάν 
φρουροί τού Θεοϋ πρό τής μανίας πού έξαπέλυσε ή θάλασσα καί ό ουρανός . Ada Neghi

'II ιστορία τοϋ έκρηγνυομένου καί έξερευγομένου θάνατον 
καί καταστροφήν Βεζούβιού είναι πολύ παλαιά. \ιόδωρος δ 
Σικελιιότης—γράφων εϊκοσιπέντε έτη πρό Χριστού—αναφέρει 
δτι τό όρος παρουσίαζε τά ’ίχνη άρχαίων έκρήξεων.

Ή τρομερωτέρα έκρηξις ήτο ή έπί Τίτου κατά τό 79 μ.Χ. γενο- 
μένη. Ό Τερτουλλιανός, Δίων ό Κάσσιος καί ό Σουετώνιος δέν 
άφήκαν σπουδαίας περιγραφάς, ά/Λ’ ενδιαφέροντος μοναδικού 
είναι αί δύο έπιστολαί ΙΙλινίου τοΰ Νεωτέρου πρός τόν Τάκι- 
τον, δυνάμεναι νά χρησιμεύσωσι, λόγφ τής απλότητάς των, 
ώς γνήσια καί αυθεντικά άνθριόπων τεκμήρια, άναπαριστώντα 
τό οϊκτρόν καί τραγικόν τέλος τής Πομπηίας.

Μακράν διάλειμμα μεσολαβεί μετάξι’ τής πρώτης καί τής 
δευτέρας έκρήξεως, ήτις έγένετο έπί Σεβήρου κατά τό 203 μ·Χ· 
Έπί τρεις περίπου κατόπιν αιώνας ό Βεζούβιος σιγά, μέχρι 
τής 6 Νοέμβριοι· 472> επί Άρτεμίοΐ’ Αΰτοκράτορος τής Χύσεως. 
Οί ιστορικοί άφηγοΰνται δτι καθ’ δλιμ· τήν Ευρώπην καί πρό 
πάντων εϊς Κωνσταντινούπολη· έπιπτε βροχή τέφρας.

Επακολουθεί περίοδος γαλήνης μέχρι τοΰ 5’2 έπί βασι
λείας τοΰ Θεοδωρίχου καί κατόπιν πέμπτη έκρηξις, προηγη- 
θεϊσα φωτεινού μετεώρου, τόν Μάρτιον τοΰ 685 έπί Θεόκρι
του, Δονκός τής Νεαπόλεως. Εις τήν έποχήν αυτήν άνάγεται 
καί ή κοπή τοΰ περιφήμου μεταλλίου τοΰ 'Αγίου 'Ιανουάριου, 
Σωτήρος τής Νεαπόλεως.

Μετά τινας άσημάντους εκρήξεις τώ 993. τΦ ΙΟ36, τώ 
1049, τΦ 113^ και τΦ τό ήφαίστειον κοιμάται δύο
αιώνας μέχρι τοΰ r 5°°, οπότε ό Βεζούβιος μή δίδων σημεία 
ζωής, έκρήγνυται αίφνης καί καταστρέφει τό Τόρρε ντέλ 
Γκρέκο, μέ μίαν βροχήν τέφρας πυρακτωμένης.

Επανήλθε καί πάλιν ή γαλήνη καί ό ’Ιούλιος Καΐσαρ 
Μπρατσίνι άνελθών έπί τοΰ ορούς τώ 1611 τό ευρίσκει κατωκη- 
μενον υπό ποιμένων 
καί άναδασωμένον 
κατά μέγα μέρος.’Από 
μίαν χαίνουσαν οπήν, 
ή όποια βεβαίως ήτο 
κρατήρ, άνέθρωσκε 
καπνός καί παρέκει 
τρεις πηγαί’ άπό τής 
μιάς άνέβλυζε αλμυ
ρόν ΰδωρ, άπό τής 
άλλης άσφαλτος καί 
άπό τής τρίτης νιτροΰ- 
χον υγρόν.

Μετά εϊκοσιν έτη 
έκρήγνυται μετά τρο
μερού κρότου —τήν 
ι6 Δεκεμβρίου 1631 
—καί δεινού σεισμού. 
Τό ΰδωρ τών φρεά- 
των έξηφανίσθη.’Οχι 
μόνον άπό τοΰ κεν
τρικού κρατήρος άλλά 
καί άπό άλλα πολλιί 
σημεία άνέβλυσαν χεί
μαρροι πυρός καί κα- 
τέκαυσαν τάς έξοχάς 
Torre Annunziata,

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΡΗΞΙΣ
|Ή άνωτίοω φωτ<Λ·<>αφί’> ίλήφΟη ύχό τον ΊταλΟΟ συναδέλφου κ. Gnunotti Από τής άμαξοοτοιχίας 

καθ' ήν στιγμήν μετά τών ώοχών καί τών κατοίκων έγκατέλκιπε το · lorre del Oreco.J.

Resina, Portici, S. Giorgio a Creniano, Massa, S. Giovanni 
a Teduccio, Madona dell’Arco. Οί νεκροί άνήλθον εϊς 
4000 καί 5>°θο,575 μέτρα άκτΐνος κατεστράφησαν τελείως. 
Αί ζημίαι κατά τούς υπολογισμούς τών συγχρόνων συγγρα
φέων άνήλθον εϊς 185 έκ. λιρών ’Ιταλικών. Τά φαινόμενα τής 
έκρήξεως ταύτης έξηκολούθησαν μέχρι τής ι ’Ιανουάριου 1632 
συνοδευόμενα υπό κατακλυσμού καί βροχής ζέοντος ΰδατος.

Άπό τοΰ 166ο μέχρι τοΰ 1737 ήριθμήθήσαν όχι όλιγώτε- 
ραι τών εϊκοσιπέντε εκρήξεις, κατά τό μάλλοί' ή ήττον σπου- 
δαΐαι. Κατά τινα τούτων γενομένην τώ 1694 θ Βεζούβιος 
έξεσφενδόνησετ' ογκολίθους μέχρι τοΰ Benevento. ’Άλλη τις 
συμβάσα τώ 1732 συνωδεύετο υπό ϊλιγγιώδους σεισμού. Έξ 
δλων τούτων τά γειτνιάζοντα μέ τό ήφαίστειον χωρία ΰπέστη- 
σαν οΰ σμικράς καταστροφάς κατ’ έπανάληψιν.

Τρομερωτέρα τούτων ΰπήρξεν ή κατά τό 1737 σημειωθεΐσα. 
Όπως μαρτυρούν τά λίθινα τείχη τής εκκλησίας Carmine di 
Torre del Greco ή λάβα έκύκλωσε τό χωρίον, εΐσέδυσεν εϊς 
τόν ναόν καί έφθασε μέχρι τής θαλάσσης. Εϊς ιοι,455>227 κ·Ι1· 
υπολογίζουν τήν έκ τοΰ ηφαιστείου έκχυθεΐσαν ΰλην.

Άπό τοϋ 175 < δ Βεζούβιος αναλαμβάνει τήν ζωήν του- ή 
λάβα διέτρεξε 747 μέτρα εϊς μήκος. Τώ 17 54 τό Ottaiano καί 
τό Boscotrecase διέτρεξαν άλλον κίνδυνον. Βροχή λίθων. Νέος 
κώνος ΰψους 20,15 μ- έσχηματίσθη, δστις έξερράγη μετά πέντε 
έτη—τό μεσονύκτιον τής 29 Μαρτίου 1759 — καί έξήμεσε 
ποταμούς υγρού πυρός.

Τό επόμενον έτος ή κυριωτέρα οδός τοΰ Torre Annunziata 
κατεκλύσθη πάλιν υπό χειμάρρου πυρός πλάτους 9^2 μέτρων, 
φθάσαντος μέχρι τής θαλάσσης καί προξενήσαντος ζημίας 
1,2 57.°°° λιρών ’Ιταλικών.

Κατά τά έτη 1766, 1767, Ι771. >775. >779 κ«ι 1790 έπη- 
κολούθησαν άλλαι εκ
ρήξεις μικροΰ ενδια
φέροντος. Τφ 1794 
δμως τρομερός σει
σμός, κυματοειδής, 
διάρκειας τριών δευ
τερολέπτων προανήγ
γειλε νέαν έκρηξιν.Ή 
λάβα 529 μ· πλάτους 
κατέκλυσε τό νέον 
Tone del Greco, 
έξετάθη εϊς πλάτος 
5687 μ. καί εϊσέδυ- 
σεν εϊς τήν θάλασ
σαν κατά 130 μ· Τά 
τέσσαρα πέμπτα τής 
ωραίας εξοχής κατε- 
στράφησαν καί εΰρον 
οϊκτρόν θάνατον 6ο 
άνθρωποι- 1,094,800 
λιρών ζημίαι.

Κατά τά άλλα ετη 
1799. ’8°4 και ’8°5 
έσημειώθησαν άλλαι 
εκρήξεις καί ήπεϊλη- 
σαν έκ νέου τό Torre 
del Οτεοο.Άλλ’εΰτυ- 
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χώς ή λάβα έξεχΰθΐ] εκτός τοϋ συνοικισμοί' και έφθτχσε μέχρι 
τής θαλάσσης. Ί εσσαρες άνθρωποι εΰρον τόν θάνατον μέσα εις 
τάς φλόγας. Εις τό Ottaiano έπιπτε ραγδαία βροχή λιθαρίων.

Τω ι8ΐ2 και ι8ιχ τά δύο ταΰτα χωρία ήπειλήθησαν έκ 
νέου. Τώ ι Sa ι έπί τοΰ Βεζούβιού ανοίγονται αίφνιδίως εξ

0 ΠΑΝΙΚΟΣ. Η ΦΥΓΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΒΕΖΟΥΒΙΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΑΠΟΛΙΝ

στόμια, εντός τοΰ ένός έκ τών οποίων έςηφανίσθη ό ατυχής 
Κουτρέλ, δίδων εις αύτό τό όνομά toil "Εκτοτε ώνομάσθη 
στόμα τοϋ Κουτρελ ό κρατήρ ούτος.

Τόν Φεβρουάριον τοϋ επομένου έτους συνέβησαν δύο εκρή
ξεις, ή μία τών όποιων παραβάλλεται μέ τήν τοϋ 1831.Ή βροχή 
τής τέφρας διήρκεσε 15 ημέρας και ή λάβα κατέστρεψε τήν 
ένοϋσαν τό Torre del Greco μέ τό Torre Annunziata οδόν.

Μετά γαλήνην δέκα ετών τό υποχθόνιον τέρας άνένηψε 
πάλιν καί τό 1834 υπήρξε διά τό Ottaiano αλησμόνητου. 'Η 
λάβα παρήλθε τήν έπαυλιν τοΰ πρίγκιπος τοΰ Ottaiano, κατέ
στρεψε 26/ εκτάρια αμπέλων, ήπείλησε τό Terzigno και ά<( ήκε 
8οο ψυχάς άνευ στέγης και άρτου.

Έκ τών κατόπιν εκρήξεων μέχρι τοΰ 1849 ούδεμία ΰπήρξεν 
αξιοσημείωτος. Τό επόμενον έτος βροχή ραγδαία λιθαρίων 
κατέστρεψε τάς έςοχάς τοϋ Torre Annunziata, Boscotrecase 
και Ottaiano, δπερ ώς έκ θαύματος έσιόθη και τήν δημο
σίαν όδόν.

’’Αλλοι δέκα μικροί καί μεγάλοι κρατήρες ήνοίχθησαν τήν ι 
Μαΐου 1855 καί τά χωρία Massa, San Sebastiano, Cercola, 
San Giorgio a Cremano καί Resina, διέτρεξαν τόν κίνδυνον 
νιί χαθούν εις τάς φλόγας. Ή έκρηξις αυτή διήρκεσε δεκαοκτώ 
μήνας, κατέστρεψε δέ περί τά 44°>3°7 I1· έκτασιν έπενεγκοϋσα 
ζημίας έκ 2,762,500 λιρών.

1 Μουντάρει, δ η λ. .όρμά πρύς τά έμπρός 5πως ό κέλλης ίππος.
2 Σκαρωμένα, δηλ. ναυπηγημένα. Έκ τοΰ έσχάρα, έσχαρώνω.
3 Πιάνω, δηλ. προσεγγίζω. Έπί πλοίων.
4 Πεσκάδα. σημαίνει Αλιείαν.

Οί κάτοικοι μετά φρίκης καί τρόμου ενθυμούνται τήν 8*ι ν 
Δεκεμβρίου ι86ι. Εϊκοσιδύο σεισμικά! δονήσεις έκράδαινον τό 
έδαφος καί ό ουρανός είχε σκοτεινιάσει άπό τήν βροχήν τής

Η ΛΑΒΑ ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΥΣΑ TO BOSCOTRECASE

τέφρας. Οί δρόμοι έρρηγνύοντο καί άπό τάς ρωγμάς άνέθρω- 
σκε καπνός καί ατμοί υδροχλωρίου, ΰδροθείου καί διοξειδίου 
τοΰ άνθρακος. Πολλαί οίκίαι κατέρρευσαν, τό έδαφος ύψώθη 
κατά έν μέτρου καί ο, 12 έκ.

Τό ύδωρ τής θαλάσσης είς πολλά σημεία έβραζε καί τήν 

πρωίαν τής 16 Δεκεμβρίου, κατά τάς οκτώ, είς 1500 μ. από
σταση· άπό τής παραλίας, έθεάθη άναδύων καί έπειτα χανόμε- 
νος μέ τά κύματα ένας όγκος συμπαγής, τεράστιος, ό όποιος 
έκαμε τό ύδωρ νιί κοχλάση είς μεγάλην άπόστασιν. ΊΙ βροχή 
τής τέφρας δέν έπαυσε πρό τής 3> Δεκεμβρίου. Αί ζημίαι 
ήσαν Ανυπολόγιστοι. Διιι κοινού εράνου συνελέχθησαν 351 2·75σ 
λιρών, έκ τών όποιων 34>ΟΟ° έχρησίμευσαν διά τήν άνέγερ- 
σιν ασύλου.

Μετά επτά έτη—τώ ι868—ή λάβα ήπείλησε τόν San Gior
gio a Cremano, καί κατέστρεψε μερικάς έπαύλεις καί οικίας. 
Αλλα μετ’ ολίγον—τήν νύκτα τής 25 πρός τήν 26 ’Απριλίου 
lS/2—τρομερά πάλιν έκρηξις. Τρομακτικοί βρόμοι ήκούοντο 
μέχρι τής Νεαπόλεως καί δεκατρία νέα στόμια ήνοίχθησαν, 
έξερευγόμυνα λιθάρια καί δγκολίθους μέχρις 70 καί 8ο μ. ύψους. 
Μία διακλάδωσις λάβας έπέδραμε κατά τοΰ κτήματος Xovelle 
πλησίον τής Resina, ενώ άλλη εισέβαλε διιι τής Fosso di 
Faraone, καταστρέψασα δέ εντός βραχυτάτου τό Massa καί 
τ<ί San Sebastiano διηυθύνετο πρός τό Cercola. Τρίτος 
παραπόταμος λάβας ήπείλει την Favorita καί τέταρτος ήπείλει 
τό Torre del Greco. Άλλ’ ευτυχώς όλοι έσταμάτησαν έξωθι 
τών συνοικισμών.

Ό κώνος έχαμήλωσε κατιί <5 μέτρα καί τήν 28 ’Απριλίου 
ένφ έξηκολούιθουν οί βρόμοι, μία πυκνή βροχή τέφρας έκαμε

Ο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΒΕΖΟΥΒΙΟΥ

τόν ουρανόν νιί σκοτεινιάσΐ) δίδουσα πένθιμου δψιν είς τό 
διάστημα.

Δένδρα κατεχώσθησαν, οίκίαι κατέρρευσαν πάλιν, εκτάσεις 
κατεστράφησαν καί οί άνθρωποι εύρισκον τόν θάνατον άγω- 
νιώντες μέσα είς τήν Ασφυκτικήν σποδόν. Μέχρι τής 2 Μαΐου 
έξηκολούθησεν ή θανατηφόρος βροχή.

Μετιι τριάκοντα τέσσαρα έτη ή ’Ιταλία θρηνεί νέας κατα- 
στροφάς. Ή έκρηξις τής 3' Μαρτίου-6 ’Απριλίου 1906 έξη- 
φάνισεν τό Boscotrecase, τό Ottaiano καί τό Torre del 
Greco- δ,τι είχον αφήσει αί προηγούμενα! της.

Μέχρι τής if (ν. ή.) ’Απριλίου ποταμοί λάβας διάπυ
ρου έκυλινδοΰντο πρός τήν θάλασσαν καταστρέφοντες παν 
τό προστυγχάνον.

Τό Bosco-Reale καί Boscotrecase έγκαταλειφθέντα ύπό 
τών κατοίκων των κατεβροχθίσθησαν ύπό τοϋ πυρός. Ταυτο- 
χρόνως βροχή σποδού και σκωρίας άδιάκοπος. Είς Ottaiano, 
Somma, Vesuviana, Torre del Greco, San Giuseppe αί 
οίκίαι έκρημνίζοντο ύπό τό βάρος τής τέφρας. Καί αύτή ή 
Νεάπολις, δπου είχον μεταβή οί βασιλείς τής ’Ιταλίας, έκα- 
λύφθη είς αρκετόν ύψος ύπό κονιορτοΰ. Αί ζημίαι υπολογί
ζονται είς 4ΟΟ·ΟΟΟ,ΟΟ° φρ· Θύματα είς εκατοντάδας άριθ- 
μοϋνται, άλλά χιλιάδες μένουν άστεγοι καί κατεστραμμένοι.

PIERRE LOTTI

ΨΑΡΑΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ
(Συνέχεια έκ τής ΰπ’Λριϋ. δκ σελίδος)

Τότε κατώρθωνε νά σηκώνεται στήν καρένακαί νά ιιουντάρη1 έλαφρό- 
τερα άπό καινούρια καράβια, σκαρωμένα’ μέ τήν νεωτέραν λεπτότητα.

Τά έξ παιδιά καί ό μούτσος, ήσαν Ίσλανδοί- μία γενεά θαλασσινών 
ανδρεία άπό τό Παιμπύλ καί Τρεγκιέ ιδίως, άφωσιωμένΐ] άπό πατρός 
είς παιδί είς τήν αλιείαν αυτήν.

Σχεδόν δέν είχον ποτέ γνωρίσει τήν Γαλλίαν. Είς τό τέλος έκαστου 
■χειμώνας μαζή μέ τούς άλλους ψαράδες έώρταζον τόν άπόπλουν.

Διά τήν εορτήν αύτήν ίν προσκυνητάριον, πάντοτε τό ίδιον, έστή- 
νετο είς τό κρηπίδωμα. 'Ομοίαζε μέ σπήλαιον έκ βράχων καί είς τό 
εσωτερικόν, μέσω τροπαίων έξ άγκυρών, κωπών, καί δικτύων ήτο ενθρο
νισμένη, γλυκεία καί άτάραχος, ή Παρθένος, ή προστάτις τών θαλασσι
νών. έξελθοΰσα χάριν αυτών έκ τοϋ τεμένους της. βλέπουσα πάντοτε 
άπό γενεά; είς γενεάν, μέ τά ίδια πάντοτε, τά χωρίς ζωήν. μάτια της. 
τού; ευτυχείς εκείνους δι’οί'ς ή εποχή θό ήτο καλή καί τού; άλλους, οί 
όποιοι δέν θά έπανήρχοντο.

11 ίερά πομπή, ακολουθούμενη ύπό βραδεία; συνοδείας συζύγων καί 
μητέρων καί μνηστών καί αδελφών έκαμνε τόν γΰρον τοϋ λιμένας, και 
όλα τά’Ισλανδικά καράβια, σημαιοστολισμένα, έχαιρετοΰσαν κατά τήν 
δίοδόν της μέ τήν σημαίαν των.

'Ο ίερεύς σταματών πρίι έκάστου έξ αυτών, άπήγγελλε δεήσεις καί 
τά ηύλόγει. "Επειτα έφευγαν ολα, στόλος δλόκληρος, άφίνων τόν τόπον 
έρημον συζύγων καί υίών.Ένφ άνήγοντο, τά πληρώματα έψαλλον μαζή. 
μέ έντονον καί παλλομένην φωνήν τούς ψαλμούς τής .Ι/αοία; τοΰ άστρου

Ό Ύάν τοϋ ίδωκτ νά πιή μέ τήν τσιίσκα.

τον γιαλόν. Καί κατ’ έτος ή αύτή ιεροτελεστία τοϋ άπόπλου. οί αυτοί 
αποχαιρετισμοί. *

"Επειτα ήρχιζε πάλιν ή ζωή τοϋ πελάγους, ή μόνωσις μέ τρεις τέσ- 
σαρας τραχείς συντρόφους, έπάνω εις ένα κινούμενοι· δάπεδον, μέσιρ 
τών παγερών ύδάτων τής ύπερβορείου θαλάσσης.

"Εως τώρα είχον ξαναγυρίσει. II Μαρία το Sorgo τον γιαλού επρο- 
στάτευε τό καράβι αύτό ποΰ είχε τό όνομά της.

Τό τέλος τοΰ Αύγούστου έπανήρχοντο.’Αλλ'ή «Μαρία ■ ήκολούθει 
τήν συνήθειαν τών περισσοτέρων Ίσλανδών, νά πιάνουν 3 4 μόνον είς 
ΙΙαιμπόλ καί κατόπιν νά καταιβαίνουν είς τόν Γασκωνικόν κόλπον όπου 
πωλοϋν καλλίτερα τήν πεσκάδα ' των καί είς τάς αμμώδεις νήσους μέ 
τάς άλυκάς. όπου ήγόραζον άλα; διά τήν προσεχή έκδρομήν.

Είς τούς λιμένας αύτούς τής Μεσημβρίας όπου ό ήλιος είναι θερ
μός άκόμη, ξεκουράζονται τιί ρωμαλέα πληρώματα, άπληστοι είς δια
σκεδάσεις, γοητευόμενοι μέ τό κομμάτι αύτό τοΰ καλοκαιριού καί μέ 
τόν χλιαρώτερον αύτόν άέρα.

Καί έπειτα μέ τά πρώτα νέφη τοΰ φθινοπώρου επιστρέφουν είς τάς 
εστίας των, είς ΙΙαιμπόλ ή είς τάς σκορπισμένος άχυροσκεπεϊς καλύ
βας τοΰ Goelo, διά νά παραδοθοΰν είς μίαν οικογενειακήν ζωήν, είς 
μίαν ζωήν ερώτων, γάμων. γεννήσεων. Σχεδόν πάντοτε εύρίσκονται 
άρτιγενή μικρά, συλληφθέντα τόν παρελθόντα χειμώνα, τά όποια περι
μένουν τούς πατέρας των διιι νά βαπτισθοΰν. Χρειάζονται πολλά παι
διά αυτοί οί άλιεΐς τούς όποιους καταπίνει ή ’Ισλανδία.

III

Είς ΙΙαιμπόλ, μίαν ώραίαν εσπέραν τοΰ έτους εκείνου, μίαν Κυρια
κήν τοϋ ’Ιουνίου, δύο γυναίκες έγραφον επιστολήν, εμπρός εις ένα εύρύ 
παράθυρον ανοικτόν, τοΰ όποιου τό στήριγμα ήτο άπό παλαιόν καί 
συμπαγή γρανίτην καί είχε μίαν σειράν γαστρών μέ άνθη.

Καί αί δύο σκυμμέναι έπί τής τραπέζης των έφαίνοντο νέαι. Ή μία 
είχε μεγάλην κόμωσιν, παλαιού συρμού, ή άλλη μικρόν, τής μόδας τοϋ 

ΙΊαιμπόλ. Δύω ερωτευμένοι, θά έλεγε τις. συντάσσουσαι άπό κοινού 
τρυφερόν μήνυμα διά κάποιον ώραΐον Ίσλανδόν.

’Εκείνη ήτις ύπηγόρευε, μέ τήν μεγάλην κόμωσιν. ήγειρε τήν κεφα
λήν σκεπτομένη. Κύτταξε ! είναι γραία, πολύ γραία παρά τό έκ τών όπι
σθεν φαινόμενου νεανικόν παράστημά της, ύπό τό καστανόχρουν σάλι 

Ή Ιερά πομπή άκολουθουμένη ύπό |1ραδείιις αυνο&εϊας συζυγιον . . .

της. Μά εντελώς γραία. Μία καλή γιαγιά εξήκοντα τούλάχιστον ετών. 
’Ακόμη ωραία καί δροσερά μέ τά μάγουλα κατακόκκινα, όπως μερικοί 
γέροντες έχουν τό δώρον νά τά διατηρούν.

"Εβλεπεν άπό τό παράθυρον ζητούσα ίί,τι θά ήδύνατο ωραιότεροι· 
διά νιί διασκέδαση τόν εγγονόν της. , , »

Ή άλλη βλέπουσα πώς δέν ήρχοντο αί ίδέαι πλέον, ήρχισε νά γράφη 
μέ προσοχήν τήν έπιγραφήν :

Κύριον Μοάν Συλβίστρ
ί,τι της ύπό τί»'πλοίαρχον Γκερμέρ -.Μαρίας» 

είς την ’Ισλανδικήν ϋ-άλασσαν.

Καί ύψωσε τήν κεφαλήν διιι νά έρωτήση ’Ετελείωσε, κυρά Μοάν ;
ΊΙτο νεωτάτη, θαυμασίως νέα· μία μορφή είκοσαέτις. Ξανθή, 

χρώμα σπάνιον είς τήν γωνίαν εκείνην τής Βρετάνης όπου ή γενεά είναι 
κασταη’ι —πολύ ξανθέ) μέ μάτια γλαυκά, μέ βλεφαρίδας σχεδόν μαύρας-

Τίτο θυγάτηρ τοΰ κ. Μεβέλ, αρχαίου Ίσλανδοΰ, πειρατοΰ κάποτε, 
πλουτήσαντοϊ διά παράτολμων θαλασσίων επιχειρήσεων.

Τό ώραϊον δωμάτιον όπου έγράφη ή επιστολή ήτο ίδικόν της. Μία 
καινουργής κλίνη τοΰ συρμού τών πόλεων μέ παραπετάσματα άπό |ΐου- 
σελίνην καί δαντέλλα καί είς τούς παχεϊς τοίχους ένα χονδρό χαρτί ανοι
κτού χρώματος καλύπτον τάς ανωμαλίας τοϋ γρανίτου. Είς τήν οροφήν

— Ετελείωσε, κυρά Μοάν ;

στρώμα λευκής άσβεστου έκάλυπτε τάς τεράστιας δοκούς, αϊτινες έπρόδι- 
δον την παλαιότητα τοΰ διαμερίσματος. ’ΙΙτο κατοικία εύπορων άστών.

— ’Ετελείωσε γιαγιά 'Υβόν; Δέν θά τού γράψης τίποτε άλλο ;
— "Οχι, παιδί μου. Πές του μονάχα σέ παρακαλώ, τήν καί.ημέρα

μου είς τόν Γόον. Ι’Έ.πεται συνέχεια]
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ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΙΕΓΓΕΒΙΤΣ

QUO VADIS?
(Συνέχεια έκ τής ί'χ’ άριΟ. »’·ο ορ/.ίδος)

Ό Βινίκιος ήτο ανευ τηβέννου, καί μόνον μέ φοινικόχρουν χιτώνα, 
άπό τόν όποιον ύπεξέφευγον οί χρυοοκόομητοι βραχίονες του, γυμνοί, 
πολύ ύζώδεις ίσως, βραχίονες δια τό φάσγανον καί τήν ασπίδα. "Εφερε 
στέφανον έκ ρόδιον. ξΕφάνη τόσον ωραίος είς τήν Λιγύαν, όίστε αΰτη 
μόλις ήδυνήΟη νι'ι άθρώση.

— Χαϊρε Μάρκε . . .
Τής έλεγε:

Ευτυχείς οί οφθαλμοί μου ποΰ σέ θαυμάζουν, ευτυχή τιι ώτιί μου 
ποϋ ακούουν τήν γλυκυτέραν κιθάρας καί αύλοϋ φωνίμ· σου. Μεταξύ 
Αφροδίτης καί σοΰ Λιγύα, σέ, θεία, προτιμώ. Εΐξευρα ότι Οά σ’ έπα- 
νίδω έδώ καί έν τούτοις έπί τή Οέφ σου όλη ή ψυχή μου έσκίρτησεν 
άπό μίαν νέαν χαράν.

Ή Λιγύα ήσθάνΟη οτι μέσα είς ολον έκεϊνο τό πλήθος καί είς τό 
ανάκτορου, αυτός ήτο τό μόνον πλησιέστερον πρός αυτήν ον καί ήρχισε 
νά τόν έρωτα περί όλων τών πραγμάτων, τά όποια ήσαν δι’ αύτήν ανε
ξήγητα. Πώς έγνώριζεν ότι Οά τήν εϋρισκεν είς τόν οίκον τοΰ Καίσα
ρος; Διατί αύτή ήτο έκεϊ; Διατί ό Καΐσαρ τήν άπέσυρεν άπό τήν 
Πομπωνίαν; Έδώ τό παν τής προύξένει φόβον. Ήθελε νά έπιστρέψη 
πλησίον τής μητρός της.

Ό Βινίκιος τής έξήγησεν δττ έμαθε τήν απαγωγήν της άπό τό στόμα 
τοΰ ίδιου Αύλου. Διατί εύρίσκετο έκεϊ ήγνόει. άιροΰ ό Καΐσαρ δέν έσυν- 
είΟιζε νά δίδή λόγον τών πράξεων του είς οΰδένα. Άλλως τε τί τήν 
έμελλε ; Ήτο πλησίον της αύτός. Ήτο ή ψυχή τον αυτή. Καί άφοΰ τής 
προύξένει τρόμον ό οίκος τοΰ Καίσαρος, τής ωρκίζετο οτι δέν θά έμε
νεν έντός τοΰ οίκου τούτου.

Ώμίλει μέ τόν τόνον τής αλήθειας. ΊΙ καρδία του διερρήγνυτο άπό 
ευτυχίαν. ΊΙ καλλονή τής Λιγύας τόν έμέθυσκε. Τήν. έπείΐύμει διακαώς 
καί μόλις έκορυφιόθη τοΰ συμποσίου ό βόμβος, έκλινε πρός αυτήν καί 
ήρχισε νά τής ψιθυρίζη λέξεις περιπαθείς, λόγους βγαλμένους άπό τήν 
ψυχήν, αρμονικούς ώς μουσικήν καί μεθυστικούς ώς ό οίνος.

Καί ή Λιγύα έμέίΐυε μέ αύτάς τάς λέξεις. Μέση» τών ξένων, οί όποιοι 
τήν έ.κύκλουν τής ήτο πλέον οικείος, πλέον προσφιλής. Πρός στιγμήν 
έχαμήλωσε τούς οφθαλμούς, έπειτα ΰψωσεν έκ νέου έπί τοΰ Βινικίου έν 
βλέμμα φωτεινόν, ώς νά τοϋ έλεγεν : Όμίλει ακόμα! .

Ό θόρυβος, ή μουσική, τό άρωμα τών άνθέων καί τοΰ λιβανωτού 
ήρχισαν νά τήν ζαλίζουν. Ό Βινίκιος άνεπαύετο πλησίον της πλήρης 
νεότητος, σφρίγους, έρωτος καί φλέγόμενος έκ τής επιθυμίας. Είς τό 
στήθος του όπέβοσκε φλόξ, τήν όποιαν μάτην έζήτει νά σβύση μέ 
τόν οίνον.

Οίνον! . . . Άλλά υπέρ τόν οίνον τό θαυμάσιοι· έκεϊνο προσωπάκι, 
οί γυμνοί εκείνοι βραχίονες, τό παρθενικόν έκεϊνο στήθος, τό όποιον 
ΰπήγειρε τόν χρυσουφαντον χιτώνα καί τό σώμα έκεϊνο, ποϋ άφινον νά 
φαντάζεται τις, αί πτυχαί τοΰ χιονώδους πέπλου, τόν έμέθυον όλονέν 
περισσότερον. Αίφνης ήρπασε τήν χεΐρά της άνωθεν τοΰ καρπού, όπως 
είχε κάμει κάποτε εϊς τοΰ Αύλου καί έκόλλησε τά τρέμοντα χείλη του. 

Σέ αγαπώ, Καλλίνα! Θεία, σέ αγαπώ . . .
—Άφησε με, Μάρκε- εϊπεν ή Λιγύα.
Άλλ’εκείνος μέ τούς οφθαλμούς σκοτισμένους άπό ένα σύννεφον: 

Θεία ΰπαρξις, αγάπα με, άγάπα με.
ΊΙ φωνή τής Ακτής ήκούσθη.

Σάς βλέπει ό Καΐσαρ καί τούς δύω!
Ό Βινίκιος κατελήφθη ύπό παράφορου οργής εναντίον τοΰ Καίσα

ρος καί τής ’Ακτής. 'Ύψωσε τήν κεφαλήν, καί προσβλέψας τήν νεαρόν 
άπελευθέραν ΰπερθεν τών ώμων τής Λιγύας είπε μετά θυμού :

—Έπέρασεν ό καιρός, Ακτή, ποΰ είς τά συμπόσια ήσουν εις τό 
πλευράν τού Καίσαρος.

Ή Λιγύα, ή οποία έν τή αρχή τού συμποσίου μόνον είχεν ϊδει τόν 
Καίσαρα μέσω ομίχλης καί ή οποία μέ τούς λόγους τοΰ Βινικίου τόν 
είχεν έντελώς λησμονήσει, έστρεψε πρός αυτόν περίεργα καί έντρομα 
τά μάτια της.

Ή’Ακτή δέν είχε ψευοθή. Ό Καΐσαρ κεκλιμένος πρός τήν τράπε
ζαν, μέ ημίκλειστοι' τόν ένα οφθαλμόν τούς έκύτταζε μέ τόν άλλον 
του τόν σμαράγδινον.

Τό βλέμμα του συνήντησε τό τής Λιγύας καί ή καρδία τής παρθέ
νου έπάγωσε. "Οταν ήτο άκόμη παιδί είς τήν έξρχήν τοϋ Αύλου, έν 
Σικελία, της διηγείτο μία γραία, αίγυπτία δούλη, ιστορίας δρακόντων 
τών σπηλαίων. Καί ένόμιζεν οτι ένα γλαυκόν μάτι ένός τοιούτου τέρα
τος τήν έκύτταζεν έπιμόνως. Σάν παιδί φοβισμένο ήρπασε τήν χεΐρά 
τοΰ Βινικίου καί μέσα είς τό κεφάλι του έγεννήθησαν άστραπι’αίως 
χαώδεις εντυπώσεις: Αυτός λοιπόν ήτο; Αύτός! Ό τρομερός. Ό παντο
δύναμος ! Δέν τόν είχεν ΐδεϊ άλλοτε καί τόν έφαντάζετο διαφορετικόν.

Έφαντάζετο μίαν φρικαλέαν μορφήν μέ χαρακτηριστικά είς τά 
όποια άνεξιτήλως θά ήτο χαραγμένη ή λύσσα..........Καί έβλεπε μίαν
τεραστίαν κεφαλήν φυεϊσαν έπί τεραστίου αύχένος, μίαν κεφαλήν προ
ξενούσαν τρόμον, ναι, άλλά γελοίαν. όμοιάζουσαν μακρόθεν μέ κεφαλήν 
μικρού παιδιού. "Ενας χιτών άμεθυστόχρους, άπηγορευμένος διά τούς 
κοινούς βροτούς, εσκοτείνιαζε τό πλατύ καί κοντόν πρόσωπον του. Τά 
μαύρα μαλλιά του, κατά τόν συρμόν τοΰ Όθωνος, ήσαν κτενισμένα εϊς 
τέσσαρας σειράς βοστρύχων.

Δέν είχε γένεια· τά είχε πρό ολίγου προσφέρει εϊς τόν Δία. Καί όμως 
είς τήν προεξοχήν τού μετώπου του, υπέρ τάς όφρεϊς, ένυπήρχε κάτι 
τό ολύμπιαν.

Ύπό τό ώσεί ημιθέου δμως αύτό μέτωπον έμόρφαζε μορφή πιθη
κοειδής. προδίδουσα πόθους άορίστους, μορφή μεθύσου καί κωμωδοΰ. 
Είς τήν Λιγύαν έφάνη απαίσιος, πρό παντός δμως δυσειδής.

’Εκείνος στρεφόμενος πρός τόν Πετρώνιον ήρώτησε.
- Αύτή είνε ή όμηρός τήν όποιαν αγαπά ό Βινίκιος ;

— Ναι.
— Πώς λέγεται ό λαός της ;
— Λιγνές.
— Ό Βινίκιος τήν ευρίσκει ώραίαν;
— Ναί. Άλλ’ είς τήν μορφήν σου, αιώνια αλήθεια,άναγινώσκω ήδη 

τήν άπόηιασιν: Ισχία πολύ στενά.
— 'Ισχία πολύ στενά- έπανέλαβεν ό Νέρων. μέ ημίκλειστους τούς 

οφθαλμούς.
Τό δεϊπνον καθίστατο ζωηρότερον.
Άνά πάσαν στιγμήν, άπό τό βάθος μεγάλων δοχείων πληρών χιό- 

νος. έξήγοντο κρατήρες οίνου.
Ό Πετριόνιος, παρεκάλεσε τόν Νέρωνα νά εύδοκήση νά λαμπρύνη 

τό δεϊπνον μέ τό άσμά του, πριν ή οί συνδαιτημόνες μεθύσουν τελείως.
Έν χορφ όλοι έπανέλαβον τήν παράκληση·.
Ό Νέρων κατ’ άρχάς ήρνήθη.
Ό Λουκανός όμως τόν έξώρκισεν έν όνόματι τής Τέχνης καί τής 

άνθρωπότητος.
Ολοι έγνωριζον οτι ό θειος ποιητής, ό άοιδύς ού όμοιος δέν ύπήρ- 

χεν. είχε συνθέση ένα νέον ίΐμνον εϊς τήν Άφροδίτην.
Ό πατρικός ήγεμιυν δέν έπρεπε νά έπιβάλη εϊς τούς υπηκόους του 

την βάσανον τής σιγής του.
— Μ ή είσαι άδυσώπητος, Καΐσαρ!
— Μή είσαι αδυσώπητος· έπανέλαβον όλοι.
Ό Νέρων έξέτεινε τάς χείρας, δεικνύων δτι τόν έβίαζον καί ότι 

ΰπεχιόρει.
"Ολων τά πρόσωπα έλαβον έκφραοιν εϋχαριστήσεως, όλων οί οφθαλ

μοί έστράφησαν πρός αυτόν.
Εκείνος έδωκε διαταγήν νά. άγγελθή εις τήν Ποππαίαν δτι έπρό- 

κειτο νά φιάλη.
Μία Αδιαθεσία είχεν έμποδίση τήν Αύγουστον νά παρευρεθή εις τό 

συμπόσιον καί ούδέν φάρμακον θά ήτο άποτελεσματικώτερον από τό 
φσμα τοΰ Καίσαρος.

ΊΙ Ποππαία ήλθεν άμέσως.
ΊΙ γυνή, ή δίς διαζευχθεϊσα, είχε βλέμμα καί πρόσωπον παρθένου. 
Ιαχα'ι τήν ύπεδέχθησαν καθ’ας έπανελαμβάνετο άπαύστως τό όνομα 

«Θεία Λύγούστα ·.
Ή Λιγύα δέν είχεν ϊδη καθ’ ολον της τόν βίον όμοίαν καλλονήν.
Ήτον λοιπόν αύτή ή Ποππαία, ή όποια είχε παροτρύνη τόν Καί

σαρα νά δολοφονήση τήν μητέρα του καί τήν σύζυγόν του, ή Ποππαία 
τής όποιας τά αγάλματα άνέτρεπον τήν νύκτα άνά τήν πόλιν καί τήν 
όποιαν ΰβριζον δι’ επιγραφών εϊς όλους τούς τοίχους ;

Ή Λιγύα ουδέποτε είχε φαντασθή τά θεία πνεύματα προικισμένα 
μέ αίθεριωτέραν καλλονήν. Ήχοι επευφημιών έσημείωσαν τό τέλος 
τοΰ ΰμνου.

"Ω θεία φωνή ! έφώναζον πανταχόθεν ένώ μερικαί γυναίκες, έχου- 
σαι υψωμένους τούς βραχίονας, τούς έκράτουν ούτως, ώς έν έκστασει, 
καί άλλαι άπέμασοον δάκρυα.

Ή Ποππαία, κύπτουσα τήν χρυσωμένην κεφαλήν της, έφερεν εϊς τά 
χείλη της τήν χεϊρα τοΰ Νέρωνος χωρίς νά όμιλή.

Ό Νέρων δμως παρετήρει προσεκτικώς πρός τό μέρος τοΰ Πετρω- 
νίου, τά εγκώμια τοΰ όποιου έξετίμα υπέρ παν άλλο. Ό ΙΙετρώνιος 
έφώναξεν:

— Ή γνώμη μου διά τήν μουσικήν αύτοϋ τοΰ ΰμνου είνε, ίίτι ό 
Όρφεύς θά ήτο έξ ίσου κίτρινος άπό φθόνον δσον καί ό παρών 
έδώ Λουκανός- δσον άφορά τούς στίχους θά τούς ήθελα όλιγώτερον 
καλούς· τότε μόνον θά εΰρισκον έγκώμιον, τύ όποιον δέν θά ήτο 
ανάξιον αύτών.

Ό Νέρων ηύχαριστεΐτο. Ύπέδειξεν ό ίδιος τούς στίχους τούς όποιους 
εθειόρει ώς ωραιότερους καί μετά ταϋτα ώδήγησεν έξω τήν Ποππαίαν, 
έπιστρέψας έπειτα περίεργος διά τό θέαμα, τό όποιον είχε προετοι- 
μάση μέ τόν Πετρώνιον καί τόν Τιγελλϊνον.

Ό μίμος Πάρις παρίστα τάς τύχας τής Ίοΰς καί έπειτα κορύβανιες 
καί χορεύτρια; έχόρευσαν βακχικόν χορόν μέ άγριας κραυγάς ύπό 
τούς ήχους αύλών και κυμβάλων καί τυμπάνων.

Έφάνη ε'ις τήν Λιγύαν ότι ό δόλος έκρημνίζετο καί Οά κατέρρεε 
έπί τής κεφαλής τών συνδαιτημόνων.

Άνωθεν δμως έπιπτον ρόδα καί μόνον ρόδα.
Πλησίον της ό Βινίκιος ήμιμεθυσμένος, έλεγ'ε :
— Σέ είδα είς τήν οικίαν τοΰ Αύλου, πλησίον τής κρήνης καί άμέ- 

,ι'ιγάπΐ[σα. Ήτον πρωΐ.,Ένόμιζες ότι δέν σέ έβλεπε κανείς, σέ 
έβλεπα όμως εγώ. "Οπως σέ διέκρινα τότε οΰτω σέ βλέπω πάντοτε καί 
άς σέ κρύπτει αύτός ό πέπλος. Άφησε τον νά πέση. Ίδέ! οί θεοί καί 
οί άνθρωποι διφιούν δι’ έρωτα. Δέν ύπάρχει τίποτε, τίποτε έκτος τοϋ 
έρωτος είς τόν κόσμον. Θές τήν κεφαλήν σου έπί τοΰ στήθους μου καί 
κλείσε τούς οφθαλμούς.

Είς τούς κροτάφους της καί τούς καρπούς της αί άρτηρίαι της 
εκτύπων δυνατά.

Ό Βινίκιος άντί νά έρχεται πρός βοήθειαν της, τήν έσυρε τώρα 
πρός τήν άβυσσον. Ήτον εχθρός.

Καί πάλιν ήσθάνΟη φόβον διά ιό συμπόσιον αύτό. φόβον δι’ εκεί
νον. φόβον δι’ έαυτήν. Έν τούτοις τό πέρας τών οργίων δέν έπλησίαζε.

Νέα φαγητά καί νέοι οίνοι έφέροιτο.
Πρό τής ήμικυκλικής τραπέζης ένεφανίσθησαν δύο άθληταί.

ρΕπεται συνέχεια]
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Τί νά γράψη κανείς περί τής προόδου τοΰ Έλί»ηνισμοΰ έν προσόήιεως τοΰ οποίοι' διακρίνεται ωραίος καί κομψοτεχνικος 
Αίγύπτω; Άπό ποΰ νά άρχίση καί ποϋ νά τελειιόση; Ίλιγγιώδης θυρεός μέ τό έμβλημα τών καταστημάτων Ν. Δ. Τόκκου. 
καί κάταπλήσσουσα. Εϊς κάθε βήμα τήν συναντά τις καί εϊς Μά χρειάζεται Ιδιαιτέρα περιγραφή καί, τών έμβλημάτων 
κάθε σπιθαμήν γής βλέπει τά ίχνη τής 
σκαπάνης τοΰ "Ελληνος.

Βρίθει σήμερον ή Αίγυπτος, μέχρις 
έσχάτης γωνίας, ελληνικών καταστημά
των, άπεργαζομένων, ούχί βραδέως, άλλά 
γοργότατα, τήν ευημερίαν τών παρά 
τόν Νείλον ομογενών παροικιών καί 
καθ’έκάστην νέα ιδρύονται, όχι θνησι
γενή, όχι προορισμένα νά έκί^ίψουν 
τήν έπομένην, άλλά μέ βάσεις στερεάς, 
έλκύοντα τόν θαυμασμόν καί τήν έκτί- 
μησιν καί τήν εμπιστοσύνην, ομοεθνών 
καί άλλοφ>ύλων.

Εϊς τόν κατά πρώτον έπισκεπτόμε- 
νον τήν Αλεξάνδρειαν καϊ ζητοΰντα νά 
δοκιμάση τά φημισμένα τής Αϊγύπου 
τσιγάρα έντύπωσιν προξενεί, τό μέγα 
κατάστημα Αιγυπτιακών σιγαρέττων 
Ν. Δ. Τόκκου.

Δέν είναι πολύς καιρός ποΰ ΐδρύθη 
τό νέον τοϋτο εργοστάσιου καί άμιλ- 
λάται σήμερον μέ τα μεγαλήτερα καί 
άρχαιότερα τοΰ είδους του καί ή φίρμα 
του άκούεται παραπλεύρως τών γηραιο- 
τέρων πρωτεργατών τής παρά τόν Νεί
λον καπνεμπορείας.

Παρά τήν πλατείαν Μωχάμετ Άλη 
δρθοΰται ώραίον μέγαρον έπί τής Ν. Δ. ΤΟΚΚΟΣ

του άκόμη. Εϊς τό μέσον ενα τριφύλλι, 
τό εύοίωνον μέ τέσσαρα φύλλα—ή μα- 
σκόττα του—άνωθεν ό πολικός άστήρ, 
κάτω ή ημισέληνος και μέσα εις τό 
άρμονικώτατον αύτό βιομηχανικόν σύμ
βολον τό όνομά του. Πρωτότυπον πολύ.

Καί έρχεται έπειτα άπό κάτω τό 
καπνοπωλεΐον. Κομψότατου καί περίερ
γον. ’Ίσως διά τούς Αιγυπτίους δέν 
παρουσιάζει τι τό πρωτότυπον, άλλά 
δΓ ένα ’ΑΟηναΐον, μαθημένον άπό τά 
συνηθισμένα παράθυρα μέ τά ιιεγάλα 
μάρμαρα καί της μόστρες, τάς απαραι
τήτους προΟήκας εκατέρωθεν, παρου
σιάζει κάτι τι τό ιδιόρρυθμον.

Ό πελάτης δέν σταματά εϊς τό παρά- 
θυρον, άλ?ιά γίνεται δεκτός εις ένα 
πολυτελέστατου σαλονάκι. Πλούτος δια
κόσμου. Ίδέτε τήν εικόνα καί θαυμάσατε 
γλυφάς άρ-νουβώ και αραβουργήματα 
έν συδυασμώ μέ τό έμβλημά του.

Εις τό Κάϊρον έχει έπίσης καπνο
πωλείου. Εΐυαι καί αύτό ένα κομψο
τέχνημα’ άληθινό μπιζουδάκι. ”Ας τά 
ιδοΰν οϊ μεγάλοι καπνοπώλαι τών ’Αθη
νών καί άς τούς χρησιμεύση ώς μοδέλο.

Πρό ένός έτους έτέλεσε τά εγκαίνιά 
του καί εις τήν παρατιθεμένην εϊκόνα
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δύναται τις νά διαχρίνη, ή σεμνή εκείνη τελετή, ποιαν σημασίαν 
είχε και διά τόν ιδιοκτήτην και διά τούς παρισταμένους.

Αΐ εργασίαι τών καταστημάτων Ν. Δ. Τόκκου σήμερον 
καταπλήσσουν. Μέ έν άλμα έφθασε τά παλαι,ότερα εργοστάσια 
σιγαροποιίας.

Τί είναι δέ αυτός ό όποιος έθεσε τάς βάσεις μιάς 
τοιαύτης επιχειρήσεως; "Ενας νέος, τριάκοντα καί ένός 
ετών, ευγενέστατος καί άβριίτατος τό ήθος, αξιοπρε
πέστατος την παράστασιν, άβρότατος τούς τρόπους. 
Δέν σάς φαίνεται δτι είναι διπλωμάτης; Καί όμως 
ήδύνατο νά γίνη. Κάτοχος γλωσσών ούκ ολίγων και 
κάτοχος άρτιας εγκυκλοπαιδικής μορφώσεως.Άλλ’έπρο- 
τίμησε νά γίνη έμπορος. Καί έχει πλέον μέσα του 
τήν πρακτικότητα καί εις τούς υπολογισμούς του είναι 
θετικότατος. Τέλειος άμερικάνος. Έκληρονόμησε περι
ουσίαν ικανήν νά εξασφάλιση αυτφ τήν ευμάρειαν 
καί τήν άνάπαυσιν. Άλλ’ έλαβε και ά'λλην κληρονο
μιάς έπίσης, πατρικόν όνομα καί οικογενειακός παραδόσεις, 
στενώς συνδεδεμένας πρός τήν μάλλον εύδόκιμον εμπορικήν 
εργασίαν καί τήν μάλλον τολμηρόν επιχειρηματικότητα. Καί 
υπέρ τής δευτέρας κληρονομιάς χρησιμοποιεί καί υποδουλώνει

★
The

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑ1
Els τήν Τέχνην ό σκοπός δέν εξαγιάζει τά μέσα, τά καθηγιασμένα μέσα 

δύνανιαι νά εξαγιάσωσι τον σκοπόν.

♦

7α έντομα κεντούν όχι από κακίαν άλλά διότι θέλουν νά ξήσουν καί 
αυτά. Τά αυτά συμβαίνει και με τους κριτικού;· θέλουν τό αι'ιιά μας καί 
όχι νά μας λυπήσουν.

*

Μήτηρ τώ>· ύργίων δεν είνε ή χαρά άλλ' ή έλλειφις τής χαράς.

*

Θά ήδύναντο νά υπάρξουν 'Ηρόστρατοι, οι όποιοι θά έπυρπόλονν ιόν 
ίδιον εαυτών ναόν οπού θά έλατρεΰοντο αί εικόνες των. 

τήν πρώτην. Μέ πατέρα καπνέ,ιιπορον έν Καβάλλα, μέ θειον 
τόν μακαρίτην Ν. Τόκκον, μεγαλέμπορον καπνών έν Άλεξαν- 
δρείφ, καί μ’έτερον θειον, τόν αλήστου μνήμης Μιχ. Συμεωνί- 
δην, τόν μεγαλουργόν εκείνον καπνοφυτευτήν τής Αίγυπτου, 

φυσικόν ήτο νά γείνη γνώστης βαθύς τών καπνών, νά 
ένστερνισθή τήν στοργήν πρός τό έμπόριον αυτών καί 
νά συζυμωθή μέ τήν Ιδέαν τών μεγάλων επιχειρήσεων.

Καί είναι’ ήδη δλίγοι μήνες, άφ’ δτου ή ϊδρυσις 
νέου μεγάλου εργοστασίου σιγαρέττων διεκωδωνίσθη 
άνά τήν Αίγυπτον καί τό όνομα τοϋ Ν. Τόκκου άστρα- 
πιαίως ήρχισε νά τίθεται παραπλεύρως πρός τά γη- 
ραιότερα ονόματα τών εργατών τής καπνεμπορικής 
δόξης τοΰ παρά τόν Νείλον Ελληνισμού. Δι’ένός ά/.μα- 
τος κατέφθασεν ό σκύμνος τούς λέοντας καί δ -πόθος 
τοΰ νέου έργοστασιάρχου, τοΰ ν’άναστηλώση καί εξύ
ψωση τήν εμπορικήν φήμην τοΰ οικογενειακού ονόμα
τος, βαίνει ήδη πρός ασφαλή καί γοργοτάτην πλήρωσιν.

Δέν θά χρησιμεύση τάχα ώς παράδειμα εις τούς υιούς των 
εύπορων επαρχιωτών καί Αθηναίων, τους προαλείφομε νους 
διά τήν ’Ιατρικήν καί τά άλλα επιστημονικά φυτώρια;

’Αλεξάνδρεια KODAK

Αγάπη : Άντανάκλαοις περιπαθούς ίναγκαλισμοΰ χιλίων δακρύων καί 

ένός μειδιάιιατος.
♦

Μή άγαπας διά νά ζήσης. ’Αγάπα διά νά μή άποθάνης.

*

‘Αγάπησες; Κατέστη; οώφοων μεν διά τόν εαυτόν σου καί παραφρων 

δι δλον τόν κύαμον.
*

Ή παραφροσύνη τής καρό ία; έγκειται είς την ύπερεκχείλησιν τοΰ 

αίσθήματος αυτής.
*

Θάνατος εν ώρα πνευματικής ζωής είνε όμοιο; με άναγέννησιν.

ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ !

Τί μεγαλεϊον ποΰ έχει ή εΐκιον τής πρώτης σελίδος μας! Είκονίζει. 
τόν τελευταίοι· Αύτοκράτορα τοΰ Ελληνικού "Εθνους, τόν ήριοϊκώς 
προασπίσαντα τοΰ Γένους τήν άκρόπολιν, καί ένδόξως καί μαρτυρικώς 
πεσόντα παρά, τιί τείχη τής Βασιλευούσης, τοϋ προπυργίου τής Εϋρώ- 
πης συμπάσης, οπερ έπί σειράν ετών άνεχαίτιζε τοϋ 'Ασιανού κατακτη- 
τοΰ τάς επιδρομής.

Είναι σκίτσο τοΰ κ. Φρίξου Άριστέως. Βεβαίως δέν είναι ή μορφή 
αύτή τού γενναίου εθνάρχου μας. Άλλ’ είναι άπεικόνισις τοΰ στρατηλά
του, ως περιέγραψε τόν αύτοκράτορα ό πρωτοβεστιάριος Φραντζής, 
αύτόπτης τοΰ ολέθρου.

Άκόμη καί είς τοΰ ίππου τήν μανιωδώς άνατεινομένην κεφαλήν 
διακρίνει κανείς τήν υστάτην αγωνίαν τοΰ ηρωικού αναβάτου του, ήν 
διιι τοΰ χαλινοΰ καί τών πτερνιστήρων ήσθάνετο το ζώον κατά τάς 
τρομερός στιγμάς καθ’ ας διεκυβεύετο ί) είς χεΐρας του μεγάλη παρα
καταθήκη.

Τήν εικόνα ταύτην δημοσιεύει ή Εικονογραφημένη . εύλαβώς ϋυ- 
σιάζουσα είς τήν μνήμην τοΰ υπερτίμου ήρωος τόν τύπον τής σελίδος 
της, έπί τή 453η έπετηρίδι άφ’ ής συνετελέσθη ό έθνικός όλεθρος καί 
έπ’ εύκαιρίφ τοΰ κατανυκτικοΰ μνημοσύνου, δπερ ιδιωτική πρωτοβου
λία τελεί κατ’ έτος καί έφέτος έτέλεσε υπέρ άναπΌύσεως της ψυχής 
τοΰ τελευταίου Έλληνος αύτοκράτορος.

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
(Τό κενοτάφιον διακεκοομημένον μέ τά αύτοκρατορικά έμβλήματα 

είς τόν ναόν τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου).

«
ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ

Φαντασθήτε ένα τελλάρο μεγαλήτερον τού μέτρου, έπάνω είς τό 
όποιον ό καλλιτέχνης έπαιδεύθη δύο δλόκληρα έτη. διά νά έτοιμάση τό 
έργον του. Ίδέτετο: Μωσαϊκόν.—Ό Ναπολέων κυρίαρχος τής 'Υδρογείου.

Αφού τό ετελείωσε, ευχαριστημένος καί άπό τόν εαυτόν του καί άπό’ 
τό έργον του, έκάθησε καί έγραψε πρός τήν μεγάλην επιτροπήν τού Παρι

σινού Σαλόν. διά τό όποιον τό προώριζε. Εκείνη τοΰ έζήτησε φωτογρα
φίαν τού έργου. Ό καλλιτέχνης έκάλεσε φωτογράφον καί μετ’ όλίγας ημέ
ρας έστελλε πρός τήν επιτροπήν άντίτυπον τής φωτογραφίας τού έργου του.

-Δεκτόν, τοΰ άπαντα ή επιτροπή. Ό καλλιτέχνης γεμάτος άπό χαράν, 
όνειρα, ελπίδας καί......................προϋπολογισμούς προτκολλά έπ’ αύτοΰ
μικράν πινακίδα μέ τήν τιμήν ήν έζήτει—30,000 φρ. χρ.—άπό τόν μέλ
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λοντα αγοραστήν, τό συσκευάζει, καί τό παραδίδει είς τό ενταύθα πρα
κτορείου διεθνούς γνωστού γραφείου, καταβάλλων καί παν έξοδον.

Φαντάζβσθε τήν χαράν του. Τό έργον του έγινε δεκτόν—καί έταξεί- 
δευε -είς τό Παρισινόν Σαλόν. Μεγάλη τιμή. Καί τριάκοντα χιλιάδες 
φράγκα άπό τό άλλο μέρος. Τ' υπολογισμοί!

Άλλ'αϊφνης μίαν ήμέραν λαμβάνει έπιστολήν τής επιτροπής, έκφραζού- 
σης τήν απορίαν πώς άκόμη δέν έφθασε τό έργον, άφοΰ είχε γίνει δεκτόν.

Μεταΰαίνει είς τό πρακτορείου καί ανακαλύπτει δτι τό έργον του .... 
έχάθη. Καί τώρα τρέχει εις τά πολιτικά δικαστήρια ζητών άποζημίωσιν.

«
ΤΗΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΝ ΜΑΣ

Τό Δημοτικόν Συμβούλων τοΰ Δήμου Αθηναίων παμψηφεί καί μετ' 
εύφημων συνηγοριών έκ (ιερούς όλων τών Δημοτικών Συμβούλων, έν 
οίς οι κ. κ. Τ. Ήλιόπουλος, ό γνωστός τραπεζίτης, Γ. Βλαχάιης. ό 
πολύς έργοστασιάρχης, I. Βλαβιανός, Λ. ΙΙαπαγεωργίου, Ν. Κανάρης, 
Λ. Γέροντας, Μ. Όριγώνης οί διακεκριμένοι δικηγόροι τής πόλεως 
μας, I. ΙΙαινέσης. ό γνωστός άλευρέμπορος καί Μ. Κατσίμπαλης, ό εύυ- 
πόληπτος συμπολίτης μας. κατά πρότασιν τοΰ Δημάρχου κ. Σ. Μερ- 
κούρη έψήφισε πίστωσιν κατά τήν τελευταίαν του συνεδρίαση· έκ χιλίων 
δραχμών ως έπιχορήγησιν πρός τήν Είκονογραφημένην», καί ό Νομάρ
χης Αττικής κ. I. Κόνδάκης ένέκρινε ταύτην.

Τήν έπιχορήγησιν ταύτην, ούχί ώς υλικήν ένίσχυοιν, άλλ' ώς εκδή
λωση· έκτιμήσεως πρός τό έργον τής Εικονογραφημένης» έκ μέρους 
τής ίημοτικής αρχής καί τής προϊστάμενης διοικητικής αρχής, άποδε- 
χόμεθα εύγνωμόνως διατελοϋντες πρός τε τόν νομάρχην κ. I. Κονδάκην, 
τόν Δήμαρχον Αθηναίων κ. Σ. Μερκούρην, τόν Σεβαστόν Πρόεδρον 
τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου κ. X. Βουρνάζον, διευθυντήν τοΰ δικαστι
κού τμήματος τής Εθνικής Τραπέζης, τόν πρωτοκολλητήν Δημοτικόν 
Σύμβουλον κ. Ν. Φραγκούλην, τόν έκ τών διευθυντών τής γνωστής Τρα
πέζης όσον καί πρός τά λοιπά αξιότιμα μέλη τοΰ Δημοτ. Συμβουλίου.

«
ΓΙΓΑΝΤΙΟΝ ΕΡΓΟΝ

ΙΙρό τίνος, ώ; είχεν άναγγελθή, συνέστη σωματείου τών ηθοποιών, ύπό 
τόν τίτλον «'Εταιρία άλληλοόοηθεία; Ελλήνων ηθοποιών». Εντός βραχυ- 
τάτου τό σωματείου τούτο έπετέλεσε μεγάλα πράγματα έν σχέσει μέ τήν 
έξυπηρέτησιν τών συμφερόντων τών μελών του. εϊλκυσε δέ οΰτω τήν εμπι
στοσύνην, οχ·. πλέον τών ηθοποιών, άλλά καί τής κοινωνίας καί συσσιυμου 
τού ομογενούς στοιχείου.

Τού λοιπού οχι μόνον τών μελών του τά συμφέροντα θά εξυπηρετούνται, 
άλλά καί αί κατά τόπους καί έν τφ έςωτερικιΐι κοινωνία·, θά προασπίζωνται 
άπό έπιδρομάς άλητών έπαγγελλομένων τόν ηθοποιόν, χάρις εις τά μέτρα

Ί
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καί τήν άγρυπνον έπίόλεψιν ήν έξασκεϊ παν- 
ταχοΰ τή; γής β·.’ άντιπροσώπων του τό 
σωματείου τούτο.

"Ηδη υέου έργου έπετέλεσε. προωρισμένον 
νά Ίίζι, τέρμα εϊς τά; καταχρήσεις καί κατα
στρατηγήσει; αί όποια·. έλάμβανον χώραν εί; 
βάρος καί τών ατυχών θιάσων και τών δημο
σιογραφικών γραφείων. Τά δημοσιογραφικά 
διαρκή, τά απεριόριστα τόν αριθμόν, τά εξα
φανιζόμενα έκ τών χειρών τών δημοσιογρά
φων καί περιερχόμενα εϊς ξένα πρός τό δημο
σιογραφικόν επάγγελμα πρόσωπα, εύπορα καί 
δυνάμενα νά πληρώνωσι τό ευτελές τίμημα 
τών θεατρικών παραστάσεων, κατά τρόπον 
στερούντα τού; ριοπαλαιστά; ρεπόρτερ μιά; 
άναψυκτική; ώρας μέσφ τής κοπιώδους καί 
εκνευριστικής εργασίας των, ζημιούντα δ’ έν 
ταυτφ τού; θιάσου; χωρίς νά παρέχεται εϊ; 
αυτού; τό αντάλλαγμα τή; αναγγελία; καν 
ένίοτε τών παραστάσεών των κατηργήθησαν. 
Άντ'αύτών καθιερώθησαν κομψότατα προσω
πικά εισιτήρια. αύστηρώς καί απολύτως 
προσωπικά—δι' ών έφωδ'.άσθησαν πάντες καί 
μόνον οί άνεγνωρισμένοι δημοσιογράφοι.

Τό εγχείρημα διττώς καί πολλαχώ; ευερ
γετικόν υπήρξε τεράστιον καί μολονότι πολ- 
λάκι; έγένοντο απόπειρα·. νά λείψη ή πληγή 
αΰτη δέν έστέφθησαν ύπό έπιτυχία;.

Προφανώς οφείλεται ή έπιτυχία αΰτη εϊ; 
τό σωματεΐον καί είναι τό έγχείρημα τούτο 
λυσιτελέστατον μέτρον.

Ή σύστασις τού σωματείου τών ήθοποιών, 
ή πρόοδός του, αί επιτυχία·, του, τό πάν του 
οφείλεται εϊ; τήν θέλησιν ένό; καί μόνου 
ανθρώπου, τού Λάσκαρη, τοΰ γνωστού δρα
ματικού συγγραφέως, τού αγαπητού συνερ
γάτου τής «Εικονογραφημένης' , δστις οϋτω εγκαινίασε, πλήν τοΰ συγγρα
φικού έργου του, νέον στάδιον δράσεως, άφοσιούμενο; καί εϊς τούτο και 
έκδηλών τήν πρό; τό Ελληνικόν θέατρον αγάπην του.

’Επ’ έσχάτων ήρχισε τό σωματε'ον τούτο νά έκδίδη κατά τριμηνίαν καί 
ίδιον εικονογραφημένου περιοδικόν δελτίου, τυπούμενον μετά πολλής φιλο
καλίας εϊς τό περίφημου τυπογραφείου τής «Εικονογραφημένης», εϊ; τό 
αρχαίου και πασίγνωστου τυπογραφείου «Εστία» τών κ. κ. Μάϊσνερ καί 
Καργαδούρη, έπί τοΰ αυτού στιλπυοΰ χάρτου τή; «Εικονογραφημένης», 
προωρισμένον νά στέλλεται δωρεάν εϊς πάντα τά 'Ελληνικά σωματεία, λέ- 
σχας κλ. καί νά τηρή ένήμερον τόν Ελληνισμόν καί τά Ελληνικά κέντρα 
περί τών εργασιών τοΰ σωματείου, τών προόδων τής Ελληνικής Τέχνης, 
τής κινήσεως τών διαφόρων θιάσων κ.λ. 
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τό άκρου τού όποιου δένεται φιάλη καμ
πανίτου. Μετά τήν θρησκευτικήν τελετήν 
κτυπούν τήν φιάλην έπί τής πρώρας καί 
θραύεται ό δέ αφρώδης οίνο; ραίνει τά; 
παρειά; τοΰ χαλύβδινου κύτους. Τότε κό
πτουν τό πρώτον σχοινιού καί συγχρόνως 
δι- ύδραυλικού πιεστηρίου, ε’ς αξιωματικό; 
άνοίγων τόν κρουνόν τής πιέσεως, δίδει τήν 
πρώτην ώθησιν. Τό σκάφος κατολισθαίνει 
έπί τή; έσχάρα; καί τά συγκρατοΰντα αΰτό 
σχοινιά θραύονται σάν ΰπερτεταμέναι χορδαί 
άλληλοδιαδόχως.

Είναι τόση ή φόρα μεθ’ή; ολισθαίνει ώστε 
προχωρεί έντό; τή; θαλάσση; αρκετά μέτρα. 
Συμβαίνει μάλιστα, όχι σπανίως, έκ τής τα
χύτητα; καί τή; μεγάλη; τριβή; νά ανα
φλέγονται αί δοκοί τή; έσχάρα;. Διά τούτο 
παρά τήν έσχάραν είναι πάντοτε έτοιμαι αί 
πυροσβεστικά! άντλίαι.

Παρ’ ήμΐν άλλοτε οσάκις καθειλκύετο 
σκάφος, μετά τά; εύχάς τής εκκλησίας έρρι- 
πτον τόν άρχιναυπηγόν εϊς τήν θάλασσαν.

— Φούντο δ καραδομαραγκός· έφώναζον.

«
Η ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑ

Μεγάλα; προόδους έχομεν νά έπιδείξωμεν 
περί τήν άργυροχρυσοχοίαν. Μετ'όλίγα; ήμε
ρα; θά έκτεθή εϊ; κοινήν θέαν έργον σπου
δαίας τέχνης, προϊόν τοΰ εργοστασίου τών 
αδελφών Ηεοφίλη.

Δύο τεράστια·, εικόνες, ών ή μία παριστά 
τόν Άγ. Γεώργιον έφιππον, κατά τήν συνήθη 
παράστασιν τού Μάρτυρος. ή δέ έτέρα τήν 
Θεοτόκον, παρεδόθησαν ύπό τών επιτρόπων 

τοΰ έπί τοΰ Λυκαβητοΰ ναού τού 'Αγίου Γεωργίου εις τό χρυσοχοείου 
τών αδελφών θεοφιλή διά νά καλυφθούν δι’ άργύρου, καί αί δύο μεγάλα·., 
φυσικού σχεδόν μεγέθους.

Έκόμισαν έξ Εύρώπης έλασμα καθαρού αργύρου, πλάτους δύο περίπου 
μέτρων, καί έκαμαν ΰλην τήν εργασίαν ανάγλυφου διά σμίλης καί σφυρίου.

Τόσον μεγάλα·, εικόνες πρώτην φοράν καλύπτονται δι’ αργύρου, δχι 
κατά τμήματα, άλλ’ δλόκληροι καί μέ έλασμα μονοκόμματου.

Είναι δέ ή έργασία αληθώς αριστοτεχνική, λεπτοτάτη. έπιτυχής μέχρι; 
έλαχίστης λεπτομέρειας, έλκύουσα τόν θαυμασμόν καί τιμώσα τόν τόπον.

Προσεχώς θά έπισκεφθή τό έργαστήριόν των ό Νομάρχης Αττική; 
κ. Κονδάκης, μετά τού Δημάρχου κ. Μερκούρη, δπως παραλάβωσι τό έργου.

«
Η ΚΑΘΕΛΚΥΣΙΣ

Ωραιότατη ή τελετή ήτις γίνεται εις τά ναυπηγεία δταν 
καθελκύεται εϊ; τήν θάλασσαν ένα σκάφος. Πάντοτε τά σκάφη 
ναυπηγούνται έπί "ή: έσχάρα; μέ τήν πρώραν πρός τήν ξηράν 
καί τήν πρύμναν πρός τήν θάλασσαν. Τό σκάφος δένεται μέ διά
φορα σχοινιά, ή δέ έσχάρα αλείφεται έπιμελώς διά λίπους άφθο
νου. Πρό τοΰ στείρακο; τή; πρώρα; τοποθετείται στυλίδιον εϊ;

01 ΚΡΟΙΣΟΙ ΜΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΝΤΕΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

Η ΚΑΤΑΟΕΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΛΙΘΟΥ ΓΗΣ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ) ΣΑΛΒΑΓΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

(Ό Πρόεδρος τής έν Άλεξανδρείφ Ελλην. Κοινότητας 
κ. Έμ. Μπενάκης έκφωνών πανηγυρικόν λόγον κατά τήν 
ήμέραν τής καταΟέαεως τοΰ θεμελίου λίθου τής Σιιλβιι- 

γείου Επαγγελματικής Σχολή-,

«

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Κομψότατου τόμον ΰπ’ αυτόν τόν τίτλον έξέδω- 
κεν ό κ. Άντ. Η. Σπηλιωτόπουλος, ό Διευθυντή; 
τή; έγκριτου έφημερίδο; τό «Κράτος· περιλαμβά- 
νοντα δλην τήν ιστορίαν καί έξέλιξιν τών ’Ολυμ
πιακών άγώνων διά μέσου τών αιώνων, μέ χίλια δύο 
ιστορικά έπεισόδια καί ανέκδοτα καί μέ ωραιότατα; 
εικόνας. Είναι αληθινό; θησαυρός διά πάντα "Ελληνα. 
Τιμάται χρυσόδετος 6 φρ. καί άδετος ό φρ. χρ.

Έν ΆΦήναις, Τυπογραφεϊον < Εστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη — 5456.


