
F

_H ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
Β’ ΕΤΟΣ — ΑΡΙΘ. 20 Δ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ, διευθυντής Δ. ΔΗΜΕΡ, υποδιευθυντής ΙΟΎΝΙΟΣ 1906

Η A. Β. Υ. Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΑΛΙΚΗ
(Φωτογρ. Κ. Μπέρριγκερ)

Ή 'Επαρχιώτες Πριγκίπισσά μας» είμπορεΐ ν’ Αποκληβπ 
ή Λ.Υ. ή Πριγκϊπισσα 'Αλίκη, ή όποία ίσχιίτως προσέΟηκε 
νέον βλαστόν είς τό δένδρον τής Βασιλικής μας οίκογενείας 
τεκούσα τήν μικρών ΙΙριγκίπιασαν Θεοδώραν.

Ζή εϊς τήν Λύριαοαν ίί.τοιι εϊνε μετατεδειμένος ό άξιω- 
ματικός τού Ί.τπικοΰ ΙΙρίγκιψ Άνδρέας, ό Υψηλός σύζυγός 
Της, καί. όπου ζώσαι α! κυρίαι τών μή βασιλικού αϊματος 
άζιωματικών δυσφοροϋν.

Ή Ύψηλάτης της παρέχει εϊς τήν · ΕΙκονογραψ ημένην · 
τήν Υψηλήν Τιμήν νά εϊνε σννδρομήτρια αύτής.
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Γύροι άπό τό θερμόμετρον γίνεται πλειοδοτική δημοπρασία. Αί 
πρώτοι ήμέρίιι τοϋ μηνάς προσφέρουν ελάχιστα, ακριβώς όσον και αί 
ήμέραι τοΰ ’Ιανουάριου ι8. ig, 20. συνοδεύουσαι τήν προσφοράν των 
μέ καταιγίδας καί κεραυνούς. Ή δημοπρασία εξακολουθεί. Αί επειτα 
ήμέραι πλειοδοτούν καί αί τελευταίοι προσφέρουν. 28, 29, 3°-

—Έχει άλλος κύριοι ;
— 32φωνάζει, μία ημέρα τοΰ τελευταίου δεκαημέρου.
Γίνεται τότε κολοσσαΐον τραστ. Πεζοδρόμια, τοίχοι οικιών καί άνε

μος σχηματίζουν εταιρίαν διά νά πλειοδοτήσουν.
— 33 και 8 φωνάζει ό αντιπρόσωπός των, μία ήμερα τοΰ τελευταίου 

πενθημέρου.
Καί άναβαίνει ό υδράργυρος καί άκούεται ακόμη :
—"Εχει άλλος, κύριοι;
Οί 'Αθηναίοι παρακολουθούν τήν δημοπρασίαν υδροποιούμενοι.

«
Καί ή φακιρική, ή τελματική καί ώς έν έκστάσει λατρεία τοΰ νυκτε

ρινού υπαίθρου αρχίζει, γύρω άπό τά κιόσκια τοϋ Συντάγματος, εμπρός 
εις τήν οθόνην ενός κινηματογράφου, πρό μιας χοάνης βραχνιασμένου 
φωνογράφου.

Τά θέατρα τά θερινά "ιδρύονται παμπληθή, μέ παμπληθέστερα έργα, 
μέ όλιγοπληθεστάτους θεατός.

Αυτό λέγεται θερινή ζωή καί ζωή έδώ σημαίνει διαρκή καί ματαίαν 
αναμονήν ευκαιρίας μιας εισπνοής.

«
Έρχεται ή επίσημος ρήξις τών σχέσεων μας μέ τήν Ρουμανίαν καί 

περνφ απαρατήρητος σχεδόν.
Σφυρίζουν, λεηλατούν, παραβιάζουν άσυλα οί Ρουμάνοι.
Έκεΐ είς τήν Μυτιλήνην δμως οί λεμβούχοι συγκινοΰνται.
Μέ μίαν μουσικήν οί λεμβούχοι τής Μυτιλήνης περιπλέουν έν ρου

μανικόν άτμόπλοιον καί δέν τίι πλησιάζουν ώς λοιμόβλητον.
’Ανταποδίδει τά αντίποινα αγριοτήτων ενός λαού μία μερίς τοΰ άλλου. 
Αλλά μέ μουσικήν.

*

Καί συγκινεΐ μέν αύτό, συγκινεϊ δμως καί ή καρατόμησις τοΰ δολο
φόνου τού αειμνήστου Δηλιγιάννη καί ιδίως οί λόγοι του.

Τηλεγραφοϋνται, αναγράφονται, σχολιάζονται, συζητοΰνται.
Καί έξάγεται τό γενικώτερον συμπέρασμα:
Εις τήν ‘Ελλάδα εΐνε βαρυσήμαντοι οί λόγοι σου άπό τής στιγμής 

καθ’ ήν θά βεβαιωθή δτι δέν είσαι κύριος τής κεφαλής σου καί δχι 
μόνον δταν δέν έχεις κεφάλι, άλλά καί άν απλώς έξασφαλισθή δτι δέν 

έχης. «
Ωσάν μετέωρον ελπίδων εκπολιτισμού διεγράφη ή σύμβασις τής ήλε- 

κτροκινήσεως τών τραμ.
’Όλοι οί 'Αθηναίοι ήθελήσαμεν νά διέρχεται πρό τής θύρας μας ή 

ήλεκτρική γραμμή.
ΊΙ σύμβασις έκινδύνευσε νά ναυαγήση καί ενώ δέν εΐμεθα ευχαρι

στημένοι μέ ενα ώρισμένον αριθμόν γραμμών, θά εΐμεθα ήσυχοι 
χωρίς καμμίαν.

«
Σφάζουν, δολοφονούν καί παιδία ακόμη οί Βούλγαροι.
Μάς ήρνήθησαν τόν ελληνισμόν μας καί τήν γλώσσαν μας, κάθε 

δεσμόν μέ τό ιστορικόν παρελθόν.
Τώρα δέν επιτρέπουν εϊς τόν Μητροπολίτην Βάρνης νά συνάντηση 

τό ποίμνιόν του.
Τώρα μάς άρνοΰνται καί τόν Θεόν μας.

«
Καί τόν πόνον τών ελληνικών ψυχών ανακουφίζουν έδώ καί έκεΐ 

σελαγισμοί τής ελληνικής ψυχής.
Ο Ματσούκας, ό τραγουδιστής τοΰ Στόλου, ψάλλει τήν θάλασσαν 

επάνω εϊς τά θωρηκτά, μέσα εϊς στοίχους ναυτών καί συγκινεΐ τόν 
χρυσόφορτον Ναύαρχον καί τόν τελευταίοι· καρβουνιασμένον εργάτην.

Μοιράζει έπειτα μανδίλλιες κεντημένες άπό Κύπριας παρθένους δια 
τόν Ιδρώτα τών ναυτών καί συντέμνει τήν ύγράν άπόστασιν καί ενώνει 
εις ένα ϋπεράγιον ασπασμόν τους πόθους τών δούλων καί τάς ελπίδας 
τών ήλιοκαών άνδρών τών Οωρηκτών μας.

Ό Χρόνης έξ άλλου γίνεται άπό βιοπαλαιστής πλούσιος καί. άλλου 
είδους ύμνητής τοΰ στόλου αύτός, κρατεί τό ήμισυ τής προτέρας του 
πτωχείας χάριν τής θαλασσίας δυνάμεως τής Πατρίδος.

«
Ώραίαι αί ψυχαί τών λαών όταν τάς άφίνει άδηλητηριάστους τό 

συμφέρον.
Στήνεται άνδριάς εϊς τήν σύζυγον τού Γσριβάλδΐ] καί οί 'Ιταλοί αδελ

φικώς έζήτησαν τήν συνδρομήν μας.
Καί ή Βουλή μας — ή έκπροσιόπησις τοϋ λαού έπλειοδότησε.

Έδωσε χρήματα, ήθέλησε νά διόση καί τό μάρμαρον τοΰ άνδριάντος. 
Αύρων θά έπέμβη ή διπλωματία καί αί άληθιναί αβρότητες θά 

λησμονηθούν.
Οί λαοί αγαπούν καί εΐνε εύγενεϊς καί τιί συμφέροντα τών κυριάρ

χων των τούς κάμνουν άνθρωποι, άγους.
ΔΗΜ. ΔΗΜ.
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ΞΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Μ ΚΟΡΗ ΠΕΘΑΝΕ

Τριγύρω άπό τό κρεβάτι, ακίνητοι, μέ τήνσιωπήν τού σεβασμού πρός 
τό μυστήριον τοΰ θανάτου, πατέρας καί μάνα άντίκρυζαν τήν μονά- 
κριβη κόρη στής τελευταίες τής ζωής της στιγμές.

Κάτω από τό κατάλευκο σεντόνι μόλις έξεχιόριζαν, χωρίς αρμόνι
κάς καμπύλος πλέον, αί γραμμαί τού βασανισμένου σώματος. Καί τό 
κεφάλι ωχρό, ωχρότερο στό πλάι τής κατάμαυρης κόμης, μόλις κατόρ
θωνε νά βρυλιάζη τίι λευκό προσκέφαλο.

Τά είκοσι χρόνια τής κόρης πού πέθαινε μόλις στά ολόμαυρα της 
μάτια κατόρθωνε νά διακρίνη κανείς. Μιά σκοτεινή λάμψι στής βαθου- 
λωμένες κόγχες έσκόρπιζε τής τελευταίες ακτίνες της στό πένθιμο 
δωμάτιο, σάν τελευταία διαμαρτυρία νεανικής ψυχής κλεισμένης σέ 
γεροντικό έξηντλημένο σώμα.

Τά μάτια ολάνοικτα καί απλανή έλαμπαν προσηλωμένα επάνω 
στους γονείς. "Εβλεπαν έκεΐ τήν ζωντανή ευτυχισμένη ιστορία τών 
παιδικών χρόνων, τήν έποχήν πού τά γέλοια καί τά δάκρυα στολίζουν 
τό πρόσωπο εύκολα χωρίς στην καρδιά τήν άπειρη νά φθάνη ό πόνος 
τής μεταπτοίσεως άπό τήν λύπη στή χαρά κι’ άπ' τή χαρά στή λύπη. 
Τήν έποχή, πού ή χαριτωμένη παιδούλα αρχίζει νά γίνεται γυναίκα, 
νά έννοή τόν προορισμόν της, νά ζητή ν’ ιΐρέση, νά ζητή νά πικράνη, 
νά κυνηγά κάτι, πού ακόμη αόριστα διαγράφεται μακρυά στον ορί
ζοντα τών ονείρων. Τήν σύντομη έπειτα Ιστορία τής ώριμου γυναί
κας, πού αρχίζει νά δίδη είς τούς αορίστους πόθους μίαν ώρισμένην 
μορφήν καί εϊς τά όνειρα μίαν υπόσταση·.

'Από τήν στιγμή εκείνη ή λάμψις τών μαύρων ματιών δέν σταμα
τούσε τήν γλυκειά καί λυπημένη μορφή τών γονέων, πού παράστεκαν 
βουβοί στό νεκρικό κρεβάτι.

Τί> βλέμμα πηδοΰσε άπ’ τό ανοικτό παράθυρο καί κολυμβώντας 
στής ζεστές τού ήλιου ακτίνες έπήγαινε μακρυά, πολύ μακρυά. Κι ό 
δρόμος του κατωπτρίζετο μέσα στά μαύρα μάτια.

Μιά σιλουέτα αγαπημένη έξεχώριζεν έκεΐ κάτω, αγνός πόθος παρ- 
θενικής καρδιάς, σιλουέτα αγαπημένη χωρίς νά έχη άλλο τής αγάπης 
πού ένέπνευσε δείγμα, παρά μία μισοσβυσμένη άνάμνησι τρελλής όλο- 
νυκτιάς χορού.

Μιά νύκτα ολόκληρη τοΰ πρώτου χορού, εις τόν όποιον παρουσιά- 
σθη ή κομψή κόρη, νύκτα είς τήν όποιαν ή ψυχή της ξένη άκόμη πρός 
τόν κόσμον καί εντελώς άσυνείθιστη στον ρυθμόν τών ποδών, ύπέστη 
μεθυστικήν τήν έπίδρασιν τής άρμονίάς καί τού ρυθμού καί συνηρπά- 
σθη μέσα είς τόν στρόβιλον ώς είς μίαν δίνην, ή οποία τήν παρέσυρε 
πρός τό μακρυνόν άγνωστον.

Τά μάτια τήν στιγμήν αυτήν είχαν τήν μεγαλήτερη λάμψι τους, 
κι’ άπ’ τής βαθουλωμένες κόγχες κάτι σάν ελπίδα έφθασε στην τρε- 
μουλιασμένη καρδιά τών γονέων.

"Επειτα τά μάτια σιγά σιγά έθόλωσαν. Τό όνειρό τους είχε τελείωση. 
Καί ή υστερική της λάμψι έφυγε γοργά σάν νά κυνηγούσε νά φθάση 
κάτι άγνωστο, σάν νά διψούσε μία συνέχεια, τήν όποιαν αόρατο χέρι 
απότομα έκοψε.

Ή κόρη πέθανε! L0Uis leroy
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ΥΙ1Ο Κ. CA|’A<|>H γΐ ΙΟΙΊΑΟΙΑΙ’ΝΟΥ ΤΟΥ β. ΝλγΊΊΚθγ

| Συνέχεια άπό τό προηγούμενου τεύχος).

Άλλ’ήδη, ανεξαρτήτως τών ολέθριων περισπασμών, εϊ; όσους 
έξετιίΐέμεδα άπό τής Δυσμικής Εύρώπης, καίί’ήν περίοδον η προ- 
βαίνουσα Μωαμεθανική έξάπλωσις έξήντλει την Αΰτοκραχορι- 
κήν ιίντοχήν,ένδιαιρέρει ιδιαζόντως ή σπουδή τών τειχοφράκτων

παντού τοΰ σταδίου
Ελληνικού Κράτους περίβολός δυσ-

τών ξένων εγκαταστάσεων, έπί τών 
οποίων εϊχεν άποτυπωθή ύ σύγχρονος 
τύπος τής τών Ελλήνων μαχητικής 
οϊκοδομί.ας.'Όστις ήν ύψιπαγή;, άγαν 
έπιβλιμικός καί φοβερώτατος. Καί τιί 
(ΐχυρτοματικά έπί τοΰ προκειμένου έργα, 
δι’ιόν τινων ήδραιιόίίη καί συνετηρήθη 
ή ι'ιπουδήποτε κατοχή τών Φράγκων, 
ήσαν κατασκευής συστήματος, ου τά 
τεχνικά Αξιώματα, αί άνιοϋσαι παρα
δόσεις καί ή συνεχισΐΐεΐσα υφή αρμόζει 
ν’ άναζητηΑώσιν έξ ολοκλήρου είς τά 
πάλαι τής Ελληνική; διαγραφής καί τά 
μετέπειτα ίμιέτερα κατ’ άρχαίτυπον πα- 
τροπαράδοτον φρούρια, οΰχί δ άλλοθι.

"Οστε, ή τοσαύτη κατά τούς άναφε- 
ρομένους χρόνου; έπίδοσις τοΰ Ι'.ίίνους 
περί τόν τειχισμόν πόλεων καί ακρο- 
πιίλετον ή καστελλίων άπομεμονωμέ- 
νων, ή άναπτύξασα καί μεταφυτευσασα 
δράσεως τοΰ ύπάρξαντο; Έ.1-.:;·.·:::"’-’ 
πορΑήτους, ήν πληρέστατα ανάλογος τών πολυσυνθέτων και 
βαρειών ούσών έν χοήσει πολιορκητικών καί εκποΛιορκητικων 
μηχανών. ’Εκτός δέ τών προρρηίίεισών ελεπολεων, σημειω
τέα καί τά οΐα άπήντων δευτερευόντως εν τη σχετική σκευή 
αναρίθμητα καί πολυειδή τών άντιφρουριακών αγωνων όργανα, 
τ’ αναγόμενα ταΐς άπό μακράν καί έγγυβεν επιθεσεσυ κατα 
τών οποίων έδει νά προβλέπωσιν ομοίως και να φσι παρε;- 
σκευασμένοι οί άμυνόμενοι. ’Επειδή άφ έτεροι- εδανείζετο υπο 
τών φίλων, μεθίστατο διά τοΰ παραδείγματος εις, τους εχθρμ 
διακειμένους, είτε προδοσάι υπεξαιρείτο καί έγενικευετο παν το 
άποφέρον υπεροχήν έν τή τοπομαχητική, το ευμεταβολον των 
τότε καιρών καί τών διεξαγόμενων εχθροπραξιών το μονονσυ 
άδιάκοπον καί αί απρόβλεπτοι πολλάκις άπανηομεναι αντιθέ
σεις, συνήργουν συλλήβδην πρός ώς οϊόν τε μείζονα θεραπείαν 
τών συναφών έν τοΐς καθόλου πολεμικών μέσων.

Τά δέ πρός μεταφοράν τών Μαγγάνων σκάφη 
επομένως, εΐχον' παρά τώ Αύτοκρατορικώ στόλο» 
επίμοχθον, όσον καί πολυσημαίνοντα προορισμόν 
νά έκπληρώσι. Καί, συνυπολογιζομένων τιον γενι
κώτερον άποκειμένων τούτοις πρός διαπόντευσιν 
παντοειδών τοΰ Ελληνικού στρατεύματος έφοδιο- 
ποιιπών, γίγνονται δλικώς κατάδηλοι αί πολλαπλαι 
αίτίαι διιί τάς οποίας τιί ευρύχωρα 
Σκευόφορα καράβια ήσαν άναπό- 
σπαστα καί έ'δει νά έθεωροϋντο υπέρ 

ΣΧΕΔ. 29. Θέα ίσωβιν τού έπαλξωτού στεφανώματος τών 
φρουρίων τής Έ/Ληνικής Αύτοκρατορίας — at Κορτϊναι.

("Ορα σελ. 52 τοϋ Β’ έτους).

ΣΧΕΔ. 31. ”Οψις συνήθης τών περιφράκτων λιμένων τής ήμετέρας Αύτοκρατορίας.

άλλο τι ουσιώδη παρελκόμενα τής συγχρόνου των ναυτικής 
ετοιμασίας· όμοΰ δζ- μέ τά πλοία διά τήν ιδιαιτέραν υπηρέ
τησα· μεταγωγής τών 'Αλόγων μετά τών επιτετραμμένων τήν 
περιποίησιν αυτών ιπποκόμων καί λοιπών Άλογαρών καί τών 
συνελόντων εξαρτημάτων τών Κλιβανοφόρων— θωρακοφό
ρων δηλαδή — καί τών Έπιλωρικοφόρων καλούμενων κατα-

φράκτων ιππέων πόσης άλλη; τάξεως, οϊων αν άλλων εφίππων 
σωμάτων καί τής έπιμελητίας, άπετέλουν εκείνα τόν απαραίτη
τον παράγοντα οίασδήποτε πέραν τής θαλάσσης εκστρατείας.

ΊΙ εϊς εξαιρετικά; πρό πάντων, όχι όμως καί σπανιζοΰσας 
τότε περιστάσεις κινητοποίησις πολυα
ρίθμων ομάδων κάθε όπλου έκ τών 
έπιλέκτων τής Αϋτοκρατορικης φρου
ρά; καί τών ιδιαιτέρων άκόμη Σωμα
τοφυλάκων τοΰ Βασιλέως, τών οποίων 
νοείται εΰχερώς ή λαμπρά καί πλου- 
σιωτάτη αποσκευή, δέν θά ήτον έ'ργον 
κατορθώσιμον κατά τήν πρέπουσαν 
μέθοδον, αν μή τό Ναυαρχείου εϊχεν 
εϊς τό άρτιον (οργανωμένα καί πάντως 
εύκαιρα τ’ ανάλογα μέσα πρός δια
πομπεύσεις έν άνέσει. Διότι, γνωρίζομεν 
οιαν τινά ήγον πανοπλίαν αΐ βαρεϊαι 
καί μεγαλοπρεπέσταται ίππαρχίαι τών 
Ζαβάτων κάθε διακεκριμμένης πλά
σεως ή κατηγορίας, μετά τών πολυ
πληθών δορυφόρων έκαστου τών άπο- 
τέλοΰντων αυτά; άνδρών. Ουχ’ ήττονα 
δ’ εΐχον πολυτέλειαν τά άπό Ζαγδά- 

ρων είτε τοξοφόρων σώματα τοΰ έλαφροΰ Καβαλλαρικοΰ, τιί 
συντάγματα τών Δρακόντων, τών Χωσαρίων καί τών ετέρων 
εφίππων πρός ανιχνεύσεις και ένέδρας συνταξιών· αΐ έπιλαρχίαι 
άκόμη τών όρμητικωτάτων, λίαν δξιομάχων καί τρομερών εϊς 
άκρον κατά τάς εφόδους στρατοκαλογήρων τοΰ τών Μελαγ- 
χλαίνων φουσάτου, οΰτινος υπήρχον υποδιαστολαί διάφοροι 
καί έκ τών Γενιτσάρων τοΰ οποίου άπηρτίζετο τό άγημα τών 
έπί τιμή ιδιαιτέρων τοΰ Οικουμ. ΙΊατριάρχου φρουρών. ΤΗτον 
όμως άσύγκριτον τώ συνήϊίει καί πρός μεταγωγήν διά ίίαλάσ- 
ση; έπαχίΐέιττατον ό,τι παρεϊλκεν ό "Ε'ξκουβίτης, ό Ίκανατος, 
ό Όγικιανός, ύ πέραν τοΰ Xου αιώνος άπαντών Βαράγγιος 
καί πας ά'λλος τής Βασιλικής φυλακής. Καί Αέλομεν ΐδή προϊ- 
όντως έν σχέσει ότι, ουδέν πράγματι έ'λειπεν έκ τών ύπυ τοιαυ- 
τας συνΑήκας δεόμενων διά τήν Ναυτικήν τοΰ Κράτους τελειό
τητα’ μέχρι τών χρόνίον τουλάχιστον, καθ’ οΰς, έν ω άφ’ ενός 
ή έίίνική πρός τάς κτήσεις έκτόνωσις καί ή πολεμική πρός τά 

ΣΧΕΔ. 30. Πόλις τετειχισμένη τής ήμετέρας Αυτοκρατορίας μετά τών Έξωπολίων αύτής.
("Ορα οελ. 52 τοΰ Β έτους).

έκεΐ διαπόντιος ροπή εΐχον άρχίση νά καταστέλ- 
λωνται, προΰχώρει έξ άλλου αίσθητώς ή τήν 
καϊάπτωσιν τής εμπορικής ναυτιλίας έπακολου- 
Αήσασα μέ ραγδαίαν καταφοράν έξασθένισις τοΰ 
έμμάχου ημών Στόλου. 'Ήτις δή, συμπίπτει χρο- 
νολογικώς τώ προγενομένφ τής καταλήψεως τοΰ 
Βυζαντίου υπό τών Λατίνων αϊώνι.

Κατά ταύτην ο'ντως τήν έποχήν, αί αλλεπάλληλοι καί 
συνεχείς δοκιμασία) έπέφερον τήν ανακοπήν πόσης πρός 
πολιτειακήν έξάπλωσιν βλέψεως καί τήν άμέριστον πλέον τή; 
προσοχής απορρόφηση· περί τήν ανατροπήν τών άπό τοΰ 
Μουσουλμανικού καί τοϋ Χριστιανικού κόσμου ύπερπυκνω- 
Αέντων κινδύνων. ("Ετχεται συνέχεια).
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Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΡΡΙΚ 1 Ψ· Ε Ν

(Συνέχεια ά.τό τό .προηγούμενον)

Έν ήμέραις καθ’ ας δ τε Δήμαρχος και τό Δημοτικόν Συμ
βούλιου τοΰ Δήμου ’Αθηναίων ασχολούνται μετά ζήλου καί. 
δραστηριότητος έπί δύο σπουδαιότατων διά τήν πρόοδον, τήν 
υγείαν καί τό μέλλον τών ’Αθηνών ζητημάτων, οία είνε ή 
ϋδρευσις τής πόλεως καί ή ήλεκτροκίνησις τών τροχιοδρόμων,

ΑΠΟ ΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΙ Κ. Σ. MEPKOVPHX, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΙΥΜΒΟΤΛΙΟΤ Κ. ΧΡ. ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ Κ. Ν. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

ένομίσαμεν επίκαιρον νά παραθέσω μεν δλίγας λέξεις περί τών 
δημοτικών μας πραγμάτων.

Είνε παγκοίνως γνωστόν δτι, τόσον έπί τής πρώτης δσον 
καί έπί τής δευτέρας περιόδου τής δημοτικής άρχοντείας τοϋ 
κ. Σπύρου Μερκούρη, τά δημοτικά ζητήματα έλαβον ώθησιν 
τοιαύτην ώστε εύλόγως έμορφώθη ή Ακράδαντος πεποίθησις 
είς πάντας δτι όντως έπί τών ημερών τοΰ κ. Μερκούρη νέα 
περίοδος έργων, προόδου και πολιτισμού έγκαινιάσθη είς τόν 
πρώτον Δήμον τοΰ Κράτους.

Καί ως συνετός οίκοκύρης, δ κ. Μέρκούρης ευθύς ώς ανέ- 
λαβε τήν διοίκησιν τοΰ Δήμου έφρόντισε πώς νά έμπεδώσΐ] τά 
οικονομικά του, ν’ άποκαταστήση τιμ· πίστιν του, νά έμπνευση 
τήν εμπιστοσύνην είς τόν κόσμον δτι δ Δήμος εννοεί νά μείνη 
πιστός εϊς πάσας τάς υποχρεώσεις του, άλλά δέν έννοεΐ νά άφήση 
απροστάτευτα καί ανυποστήρικτα τά δικαιώματα του. Διότι 
«έν αρχή ήν τό χρήμα, τά οικονομικά». Καί δ κ. Μέρκούρης 
κατόρθωσε νά έπιτύχη τοϋτο καί εϊπεν εϊς τόν μέγαν άρρωστον 
Δήμον: «Άρόν σου τόν κράββατον καί περιπάτει». Καί δ 
άρρωστος σήμερον άνέρρωσεν εϊς βαθμόν τοιούτον ώστε νά 
καταστή οικονομικός δ ρωμαλεώτερος τών Δήμων τοΰ Κράτους.

Καί άφοΰ έξησφάλισε τήν πίστιν τοΰ Δήμου καί ηύξησε 
καταπληκτικός τάς προσόδους του έτράπη τήν δδόν τών 
έργων. Ποια τά έργα ταϋτα εϊνε περιττόν νι'ι τά παρατάξωμεν. 
Τά γνωρίζομεν δλοι οί ’Αθηναίοι, δλοι οί έπισκεπτόμενοι τήν 
πρωτεύουσαν μας, ημεδαποί καί ξένοι.

Άν δέ έπιτευχθή καί ή οριστική λύσις τοΰ ζητήματος τής 
υδρεύσεως τών Αθηνών, βεβαίως δ κ. Μέρκούρης δύναται νά 
καυχάται δτι έντός οκταετίας κατέστησε τήν πόλιν τών ’Αθη
νών, πράγματι πρωτεύουσαν περικαλλή, αληθινήν πόλιν τόν 
πόθων καί ιδεωδών τών πανελλήνιον.

’Αλλ’ εϊνε επιβεβλημένοι' νά έξαρθή και ή ειλικρινής συνερ
γασία καί ένθερμος συνδρομή ήν παρέχει δ τε σεβαστός πρόε
δρος τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρ. Βουρνάζος, δ μετά 
τόσης άμεροληψίας, άξιοπρεπείας καί σεμνότητος διευθύνων τάς 
έργασίας τοΰ σώματος καί οί κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι. Καί ή 
πρόθυμος συνεργασία αύτη εϊνε άπόρροια τής πεποιθήσεως καί 
εμπιστοσύνης τήν όποιαν τρέφουν πρός τήν ικανότητα, τήν δρα
στηριότητα, τήν ευφυΐαν καί τήν έντιμότητα τοΰ όντως δαιμό
νιου δημάρχου μας κ. Σπύρου Μερκούρη. Άπόδειξις δέ τούτου 
εϊνε καί ή έν ταΐς συζητήσεσι τοΰ Δημ. Συμβουλίου παρα
τηρούμενη άβρότης καί εϋκοσμία μεταξύ τών κ.κ. συμβού
λων, δφειλομένη βεβαίως καί εϊς τοΰ κ. Προέδρου τήν τόσω 
ανεξάρτητον καί μετριοπαθή στάσιν έφ’ δλων τών συζητουμέ- 
νων θεμάτων.

Δέν όμιλοΰμεν δέ πλέον καί περί τής καθόλου διοικήσεως τοϋ 
κ. Δημάρχου, διότι πάντες οί συμπολΐταί μας δσοι εύρίσκονται 
εϊς δοσοληψίας μετά τοϋ Δήμοι'—καί ποιος’Αθηναίος δέν λαμ
βάνει τοιαύτην ανάγκην—άνοιιολογοϋν δτι αί αιτήσεις των διεκ- 
περαιοϋνται μετά ταχύτητος, ακρίβειας καί δικαιοσύνης έκ μέρους 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ κ. Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΤΟΠΟΤΛΟΣ

τών διαφόρων τμημάτων τής υπηρεσίας τοϋ Δήμου· ούτε ήτο 
δυνατόν νά συνέβαινεν άλλως, άφοϋ δ ίδιος ό Δήμαρχος δίδει 
τόν τόνον δλων τών υπηρεσιών.

Ευτυχής άληθώς ή πόλις τών ’Αθηνών άποκτησασα τοιοΰ- 
τον ρέκτην, φιλόκαλοι·, δραστήριοι', προοδευτικόν άρχοντα, τόν 
δποΐον βεβαίως ούτε εϊχον ούτε θά αποκτήσουν έν τώ μέλ- 
λοντι αί Άθήναι.

Τόν ήκολούθησεν έντρομος καί μετά μακράν πορείαν είδε μίαν 
νεκρόν πόλιν μέ τά ίχνη τής καταστροφής καί τής σηπεδόνος. ’Ένα 
κόσμον πτωμάτων, υπολειμμάτων τοϋ πεπτωκότος μεγαλείου, τής έκμη- 
δενισθείσης ισχύος... Καί ένα ωχρόν φώς, σάν φώς εκκλησίας, έφώτιζε 
τήν νεκρόν αυτήν πόλιν... Καί ή ψυχή του έπληρώθη τρόμου.. . Καί 
ό άγγελος τοΰ είπε σιγαλά:

— Βλέπεις έδώ; Είναι ή ματαιότης. Καί ήκουσε ένα θόρυβον, θόρυ
βον λαίλαπος, έπειτα στεναγμούς, μυριάδας ανθρωπίνων φωνών έπειτα

Ο ΙΨΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΪΟΝ ΤΟΤ

μυκηθμόν θυέλλης, μυκηθμόν τρομερόν, καί οί νεκροί καί τά πτώματα 
ήγέρθησαν καί έτειναν πρός αύτόν τούς βραχίονάς των. Καί έξύ- 
πνησε κάθιδρος.

Τότε άκριβώς είχε διά πρώτην φοράν κοινωνήση τών άχράντων 
μυστηρίων εις ένα λουθηρανικόν ναόν.

Άλλ' ήλθε καί ή στιγμή νά έκλέξη επάγγελμα. Ό "Ιψεν έπεθύμει 
νά έπιδοθή είς τήν ζωγραφικήν. Έσχεδίαζε καί έζωγράφιζε πάντοτε, 
άκόμη καί μετά τάς πρώτος συγγραφικός επιτυχίας του.

Ό Botten-Hansen βιογραφιών τόν ’Ιψεν είς τήν · Illustreret Nylie 
deblad (1863) ισχυρίζεται ότι δέν ήτο απλούς ερασιτέχνης άλλ’ άλη- 
Οής καλλιτέχνης, καί πείθεται τις έκ τών βαθειών γνωσεών του τάς 
όποιας δεικνύει εις τάς περί έργων κριτικός του.

Ήτο μάλιστα κάτοχος πινακοθήκης έργων ζωγράφων τής άναγεννή- 
σεως τιι όποια ουδέποτε έγκατέλειπε καί περιήγε άντί τεράστιος δαπά
νης άνά τήν Ευρώπην.

Άλλ’ είς ηλικίαν δεκαέξ έτών ήτο πτωχός διά νά έπιδοθή είς τήν 
ζωγραφικήν καί έγκατέλειψε τό Σκίεν διά νι'ι μαθητεύση ώς βοη&ός 
φαρμακείου είς Grimstad, μικρόν τοποθεσίαν, πολύ περιωρισμένου 
όρίζοντος. Έκτοτε σπανίως έπανήρχετο δι’ ολίγος ώρας είς τήν γεν
νήτορα πόλιν.

Είς τό άσημον αύτό χωριουδάχι, οπού έπέρασε πέντε χρόνια τής 
νεότητάς του ό ’Ιψεν, ή ζωή ήτο ανιαρά. Οί μόνοι πόροι του ήσαν ό 
λιμήν καί τό έμπόριον. Ο! εντόπιοι έξήρχοντο είς τάς οδούς μόνον όταν 
κατέπλεον πλοία ή διά νά πληροφορηθούν τάς τιμάς τών άξιων.

Είς αύτοϋ τοΰ είδους τά κέντρα υπάρχει πάντοτε ένας κύκλος· ένα 
ξενοδοχεϊον, ένα φαρμακεΐον καί ένα κουρεΐον.

Τό φαρμακεΐον είναι είδος λέσχης όπου συναθροίζονται οί αργόσχο
λοι καί συζητούν έπί τών πολιτικών υποθέσεων. "Εκαστος είναι γνω
στός. Τα τείχη τοΰ ιδιωτικού βίου είναι διαφανή ώς κρύσταλλα είς τά 
αποτρόπαια αυτά κέντρα.

Ύπέφερεν ό ’Ιψεν έκεϊ άλλά συσκευάζων χάπια καί σκονάκια καί 
ετοιμαζόμενος διά τάς έξετάσεις του έγραφ ε καί στίχους.

Τήν εποχήν έκείνην ή Νορβηγία ήτο υποτελής τής Δανίας, άλλ' έν 
κίνημα εθνικόν άνεκάτωσε όλην τήν χώραν καί τό Grimstad καί όταν, 
τφ 1848, ή Ουγγαρία ήγέρθη κατά τοΰ Αυστριακού ζυγού καί όταν ό 
Petoefi ό μέγας ποιητής έκραύγασε :

— Ξύπνα Ούγγρε!
Μία φωνή διάπυρος, μία κραυγή ένθουσιώδης, ήκούσθη άπό τάς 

άκτάς τοΰ Σκαγεράκη καί ό Ίψεν μέ ένα μακροσκελές καί θαυμαστόν 
ποίημα προέτρεψε τόν λαόν νά πολεμήση διά τήν έλευθερίαν.

Δώδεκα σοννέτα συνέθεσε τότε έπί τοΰ Δανογερμανικοΰ πολέμου ύπό 
τόν τίτλον :

—Έγερθήτε Σκανδιναυοί.'
Δέν ήρκεΐτο δέ μόνον είς τό ποίημα άλλά καί είς τόν πεζόν λόγον 

εξέθετε τάς πατριωτικός ιδέας του καί κατήντησεν ό κακός δαίμων τών 
αρχών. Συγχρόνως έφερεν είς φώς τότε καί ποιήματα λυρικά. Ό Έρρικ 
Γαΐγερ, ό σοφός βιογράφος του, άνεκάλυψε 26 ανέκδοτα ποιήματα του.

'Έν χρονολογείται άπό τοΰ 1847, τρία άπό τοΰ 1S48, δεκατρία άπό 
τοϋ 1849 καί εννέα άπό τοΰ 1850.

Θά ένόμιζέ τις ίσως δτι ένας ποιητής ig έτών ύπέστη τήν φιλολο
γικήν επήρειαν τής εποχής του καί ότι ήρύσθη άπό τούς τότε συγγρα
φείς. Είς τήν Νορβηγίαν ήρεσεν ό μεσαιωνικός ρομαντισμός καί δμως 
ό Ίψεν ήσχολεϊτο μέ τιι νεότερα ζητήματα.

Είς ένα ποίημά του -τοΰ 1850—απευθυνόμενου πρός τούς άοιδούς 
τής Νορβηγίας, τούς έρωτφ διατί εξυμνούν τύ παρελθόν καί δέν ψάλ
λουν τήν σημερινήν πίκραν, τήν χαράν καί τούς πόθους διά τήν ευτυ
χίαν τοΰ λαοΰ.

’Εσκέπτετο πολύ καί ώμίλει ολίγον. Μία κυρία κατοικούσα τότε είς 
Grimstad άφηγεΐτο είς τόν Ι’αϊγερ δτι ό νεαρός σπουδαστής ήτο ένα 
σωστόν αίνιγμα διά τήν κοινωνίαν, πτωχικά ένδεδυμένος, μέ τά φρυγα- 
νωτά μαλλιά του καί τά άκτένιστα γένεια του.

Είς ένα χορόν είδε δύο θαυμάσια μάτια καί έπίστευσεν δτι ήσαν τής 
ιδεώδους εκείνης ύπάρξεως τήν οποίαν έψαλλεν είς μερικά ποιήματα 
του. Έχόρευσε μαζή μέ τήν ώραίαν κόρην, έμέθυσε μέ τό βλέμμα της. 
Άλλ’ ό ρόλος τής γυναικός έτελείωσεν έμαθεν δτι ήτο μνηστευμένη.

Δέν τοΰ έδωκε τήν έλπίδα καί τήν άπογοήτευσιν; Τοΰ λοιπού ή γυνή 
αΰτη δέν τοΰ έχρησίμευεν. Είς τήν ψυχήν του άπεκρυσταλλώθη ή μορφή 
της. Ό έρως του δέν είχε καμμίαν σχέσιν μέ τήν ζωήν. Έγεννήθη άπό 
μίαν λανθάνουσαν επιθυμίαν, έξεδηλώθη τήν νύκτα τοΰ χορού διά νά 
χαθή εϊς τά νέίρη. _

Αύτή ήτο ή νεότης του. Έξ αύτής δέν έγνώρισε παρά τό ιδανικόν 
καί τόν ένθουσιασμόν- τήν άμεριμνησίαν, τό χαρακτηριστικόν τής νεό
τητας, δέν τήν έγνώρισεν ό Ίψεν.

Τόν Μάρτιον ό Ίψεν έφθασεν εϊς Χριστιανίαν διά νά περατώση 
τάς σπουδάς του καί δώσμ εξετάσεις. 'Όπως δλοι είσήλθεν είς τό φρον- 
τιστήριον Heltberz.

Ό Ίψεν έπωφελήθη τών διδαχών ώς συγγραφεύς άλλ’ δχι ώς 
σπουδαστής. "Ενας Δανός, Χάρρο Χάρριγκ, είχε φθάσει τότε είς Νορ
βηγίαν τφ 1849 έπιστρέφων έξ Ελλάδος, δπου είχε πολεμήσει υπέρ 
ανεξαρτησίας της καί έδημοσίευσε δράμα ύπό τόν τίτλον: Ή Διαθήκη 
τής Αμερικής . Τό έργον έθεωρήθη υπό τής κυβερνήσεως επαναστα
τικόν καί διά Β. Διατάγματος διετάχθη ή άπέλασις τοΰ συγγραφέως.

Ή νεολαία έξηγέρΰη καί δ Ίψεν μετά του Μπγιέρσον εύρέθησαν 
έπί κεφαλής αύτής έκφωνούντες λόγους καί έπιδίδοντες διαμαρτυρίαν 
είς τόν Υπουργόν τής Δικαιοσύνης, καθ’ δν χρόνον ή διαδήλωσις κατηυ- 
θύνετο πρός τό σκάφος δι’ ον άπηλαύνετο ό Χάρριγκ.

Λί υπέρ πατρίδος καί ελευθερίας ζητωκραυγαί ήσαν ενθουσιώδεις 
καί ό Ίψεν έκραύγασε δυνατότερα άπό κάθε άλλον άλλ’ ήτο καί ή 
μοναδική αύτή φορά καθ’ ήν ό ποιητής άνεμίχθη μέ τόν όχλον διά 
πολιτικούς λόγους.

Τότε έγραψε τό δεύτερον έργον του, μονόπρακτοι1, Le Tumulus 
καί άκριβώς κατά τάς διακοπάς τής Πεντηκοστής, τό όποιον άνεβιβά- 
σθη τό πρώτον έπί τής σκηνής τοΰ θεάτρου τής Χριστιανίας τήν 26 
Σεπτεμβρίου 1850.

Ό Χριστιανισμός καί ή θρησκεία τοΰ Όδίνου παλαίουν.
Τό έργον τοϋτο έτυχε καλής υποδοχής έκ μέρους τοΰ κοινού καί 

τής κριτικής καί έπανελήφθη τρις. Μετά τάς μικράς αύτάς επιτυχίας 
του ό ποιητής έβαρΰνθη τάς σχολικός σπουδάς, τάς έγκατέλιπε καί 
άφωσιώθη όριστικώς καί άποκλειστικώς είς τήν φιλολογίαν.

Μέ τόν φίλον του Schulerud, δστις τόν είχε συνδράμη νά έκδοίση 
τόν Κατιλίναν, έμενον είς μίαν συνοικίαν πτωχήν καί λαϊκήν τής Χρι- 
στιανίας, εϊς εν δωμάτιον, τοΰ οποίου τό μόνον έπιπλον ήτο μία κλίνη.

Τά κέρδη έν τούτοις τοΰ «Tumulus» ήλαττοΰντο καθ’ έκάστην καί 
τό βαλάντιον τοΰ Schulerud έλαφριϋνετο όλονέν· ό άφωσιωμένος δμως 
φίλος έμοίραζε άδελφικώτατα μέ τόν αγαπητόν του Ίψεν δ,τι είχεν.

ΤΟ ΓΚΡΙΜΣΤΑΔ ΟΠΟΤ Ο ΙΨΕΝ ΕΣΠΟΤΔΑΣΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

Ό κ. Botten-Hansen είς βιογραφίαν τοΰ Διδασκάλου, λέγει: «Τό 
χρήμα έσπάνιζε καί δέν ήδύναντο νά τρώγουν μαγειρευμένοι· φαγητόν, 
νά, δειπνούν δηλαδή. Διιί νά μή χάνουν τήν ύπόληψιν τών συνοίκων, 
έξήρχοντο καί οί δύο κατά τήν ώραν τοΰ δείπνου καί έπανήρχοντο 
άργά διά νι’ι πιστεύεται δτι έγευμάτιζον εϊς τήν πόλιν. Έπερναν τότε 
τόν καφέν των τρώγοντες ψωμί, πολύ ψωμί καί αύτό έπεΐχε τόπον γεύ
ματος. Έβλεπα καθ’ έκάστην τόν Ίψεν καί τόν φίλον του. Καί οί δύο 
ήσαν ευθυμοι, καί δέν άμφέβαλλον περί τοΰ πώς έδείπνουν».
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Έγνώρισε τότε καί τόν σπουδαστήν Theodor Frederik Abidgaarrl 
καί παρ’ ολίγον ή φιλία του νά τοΰ στοιχίση τήν ελευθερίαν, διότι εκεί
νος είχεν άναμιχθή είς ένα πολιτικόν κίνημα καί όταν ή αστυνομία 
έβαλε χεϊρα είς τά έγγραφά του, εΰρέθησαν μεταξύ αυτών καί χειρό
γραφα τοϋ ΙΙοιητοΰ.

ΣυνεδέΟη τότε καί μετά τοΰ Paul Botten Hansen καί τοΰ Casmud 
Olafson Vinje μετά τών οποίων συνεταιρίσθη καί έξέδωκαν μικρόν 
φιλολογικήν εφημερίδα έβδοααδιαίαν τήν Manilen».

’Εντός ένός καί ήμίσεως έτους ό "Ιψεν έκ περιτροπής υπήρξε δρα
ματικός συγγραφεύς, λυρικός ποιητής, σατυρικός χρονογράφος, κριτικός 
καί πολιτικός άρθρογράφος καί έγραψε πολλά είς τήν Mauden», είς 
τά όποια ευρίσκει κανείς καί τάς θεωρίας τοΰ · ΈχΟροΰ τοΰ Λαοΰ του. 
χωρίς όμως νά δημιουργήσω κάτι τι θετικόν. Έν πάοη περιπτώσει 
αί προσπάΟειαί του έκαμαν θόρυβον περί εαυτόν αρκετόν ώστε νά τόν 
άναγάγουν είς μίαν εξοχότητα τής μικρός πόλεως καί όταν τό νέον 
θέατρον τοΰ Bergen, ύπό τήν διεύΟυνσιν τοΰ Ole Bull, τοΰ Παγανίνη 
τής Νορβηγίας, έζήτησε σκηνοθέτην, έδέησε πρός αυτόν νά άπευθυνθή.

«
Τήν 6 Νοεμβρίου i8jl ό Ίψεν διωρίσθη καί μετά έν έτος εστάλη 

έκ μέρους τοΰ θεάτρου, μέ διιπάνην χιλίων φράγκων, είς τό εξωτερικόν 
διά νά σπουδάση τά μυστήρια τής σκηνοθεσίας, άλλά καί μέ τήν ύπο- 
χρέωσιν διά μίαν πενταετίαν νιι διδάξη τούς καλλιτέχνης τοΰ Bergen. 
'Εμεινε τρεϊς μήνας έν Κοπενάγη. Δρέσδρ, Βερολίνο» καί έγκατεστάΰη 
όριστικώς είς Bergen τόν τόπον τών φιόρτ. τήν Βενετίαν τοΰ Βορρά, 
είς τήν οποίαν ο μέγας δραματουργός έσπούδασε κατά βάθος τό τεχνι
κόν μέρος τοΰ θεάτρου.

ΊΙ πολιτική τώ ένέπνευσε τότε τήν τρίπρακτοι· σάτυραν Νόρμα 
ή «Οί έρωτες ένός πολιτικού . Ή πρώτη του άπογοήτευσις έγέννησε 
τήν πρώτην του σάτυραν. μίαν παρφδίαν τής Νόρμας τοΰ Βελλίνη. τής 
οποίας πρόσωπα ήσαν πολιτικοί άνδρες.

Έδημοσιεύθη καί αύτή είς τήν -Munden είς τήν όποιαν έδημοσιεύ- 
θησαν καί αί πρώταί του ποιήσεις, Μία εποποιία . άλλα ποιήματα καί 
μέρος τών λυρικών του ποιημάτων είς έν τών όποιων τόν Ισπανικόν 
Πύργον εκφράξει θαυμάσια τί αισθάνεται ό συγγραφεύς βλέπων 
τυπωμένα τά πρώτά του έργα.

Μετά τινας μήνας πάλης ύπό λίαν φιλελεύθερον πρόγραμμα ή 
«Manden γίνεται έπιθεώρησις ύπό τόν τίτλον Andhrinnner .πολιτική 
καί φιλολογική, ήτις όμως, μή δυνηθεΐσα νά συγκεντρώση πλέον τών 
εκατόν συνδρομητών διεκόπη μετά εννέα μηνών βίοι·.

Μετά τινας αποτυχίας ή ήμιεπιτυχίας κατά τό 1855 έδωσε τό δράμα 
«Ή κυρία Ίνγκεν είς Όστρατ*  καί τό 1856 τήν Εορτήν τοΰ Σολ- 
χάουγκ- καί τό Όλαφ Λίλλιεκρανς . ΊΙγάπησε τότε τρελλά ό’Ιψεν 
ώς αγαπούν αί μεγάλαι ψυχαί καί. ένφ έγραφε διιι τήν ήγαπημένην 
του Σουζάνναν Τόρεζεν τούς Φοιτητάς» καί τόν Κρίστοφφερ Βάλ- 
κεντορφφ», έδρεπε μέ τό τελευταίοι· αύτό δράμα έπιτυχίαν τοιαύτην. 
ώστε έπροκάλεσε σερενάδας καί λαμπαδηφορίας κάτω άπό τό οίκημά 
του. Σημειωτέοι· ότι διά τήν Σουζάνναν του ό "Ιψεν έγραψε καί χαρι
τωμένα ποιήματα.

Μέ όσα δράματα καί ποιήματα άνεφέρομεν καί μέ άλλα τινά κλείει 
ή ρομαντική καί 'ιστορική περίοδος τής τέχνης τού Ίψεν καί αρχίζει 
τώρα ούτος νά άσχολήται μέ τας κοινωνικός ιδέας.

"Ηδη αναχωρεί διά τήν Χριστιανίαν όπου γίνεται Διευθυντής τής 
Σκηνής επί 7 ετη, δέν επιστρέφει δέ εις Bergen παρά διά νά νυμφευθή 
τήν Σουζάνναν. Έπιστρέψας είς τήν Χριστιανίαν ύπέφερεν καί πάλιν 
έως δτου τόν έναγκαλισθή ή Δόξα. Διεξήγαγε τότε κολοσσαίον πόλεμον 
ό όποιος τοϋ έστοίχισε τήν άπόρριψιν τοϋ έργου του: Οί πολεμισταί 
είς Χέλγκολαντ·, γραηιέντος είς τό ρεπερτοάρ τοϋ Μεγάλου Θεάτρου τής 
Χριστιανίας πολύ βραδύτερον. Ό πόλεμος ήτο υπέρ τής ύπάρξεως 
καθαρού νορβηγικού θεάτρου, ένφ έως τότε παρίστανον Δανοί ήθο- 

ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑΣ ΠΑΙΔΙ ΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ. - ΝΕΑΝΙΔΕΣ ΠΑΙΖΟΥΣΑΙ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ

ποιοί καί είς δανικήν γλώσσαν. "Εγραψεν, έσάρκαοεν, ίδρυσε σύλλογον, 
ύβρίσθη, ύπέφερεν υπέρ τής ιδέας του ό "Ιψεν.

Έτυπώθη τότε Ή κωμωδία τοΰ έρωτος-, έργον είς τό όποιον ό 
νεανικός έρως, ό άλόγιστος, ό χωρίς σκέψιν, μασιιγοΰται ιός ψεύστης 
καί τό επόμενον έτος επεράτωσεν ό Ίψεν τούς Μνηστήρας τού στέμ
ματος , τούς όποιους είχεν άρχίση τό 1863. Οί εχθροί του τότε έξε- 
μάνηοαν. ΙΙαρηρμήνευσαν ήλιθίως καί κακεντρεχώς τάς ιδέας τών δύο 
αύτών έργων του, τόν ύβρισαν όλαι αί εφημερίδες καί έθεωρεΐτο παν
τού καί είς τήν πατρίδα του καί έξω ώς όν μισητόν, κακοποιόν καί 
ηλίθιον-·. Κανείς δέν ύπερησπίζετο τόν "Ιψεν καί αύτός έσίγα γράφων 
μόνον σοννέτα είς τά όποια εξέφραζε τήν απογοήτευσή· του.

Ό ποιητής ήδη έπείνα κυριολεκτικώς καί οί φίλοι του έσκέφθησαν 
νά επιτύχουν δι- αύτόν θέσιν ύποεισπράκτορος τοΰ τελωνείου διά νά 
τόν σώσουν άπό τήν δυστυχίαν. Έπληρωθη διά τήν Κωμωδίαν τοΰ 
έρωτος» μόνον 5°° φράγκα καί διά τήν · Κυρίαν Ίνγκερ καί τούς 

ΙΙολεμιστάς μόλις τό ήιιισυ αύτοΰ τοΰ ποσού, όταν δέ τό θέατρον τής 
Χριστιανίας άπεφάσισε νά δώση τό τελευταιον τοΰτο έργον τφ κατέ
βαλε μόλις όλίγας κορώνας, έπί τή προφάσει ότι τοΰτο ήτο τυπωμένοι·.

Είς τό 1864 έξερράγη ό δεύτερος πόλεμος μεταξύ Δανίας καί ΙΙρωσ- 
σίας. πιστός δέ είς τό ίδιώδες τοϋ Σκανδιναυισμοΰ δ Ίψεν. έκάλεσε 
τούς συμπολίτας του νά βοηθήσουν τόν άδελφόν λαόν. Κανείς δέν τόν 
ήκουσε καί εφυγε μέ μικράν βοήθειαν χρηματικήν έκ μέρους τής επι
σήμου Πατρίδας του ό ποιητής απογοητευμένος διά Βερολίνου καί 
Τεργέστης είς Ρώμην. ΊΙ σύζυγός του. ή όποια κατόπιν ουδόλως μετέ- 
σχε τών τιμών ών άπελάμβανεν ό σύζυγός της, μετείχε τότε τών στε
ρήσεων του. Τόν Ιούνιον τοϋ 1864 ό Ίψεν εύρίσκετο ε’ις τήν Αίωνίαν 
Πόλιν καί είς μίαν πολίχνην πλησίον τής Ρώμης έγραψε τόν «Μπράντι . 
Τόν άπέστειλεν έκεϊθεν είς τόν έν Κοπεγχάγη εκδότην Χέγκελ, ό όποιος 
διά προίτην φοράν έμάνθανε τόν συγγραφέα καί ο όποιος όμως ήναγκά- 
ζετο νά κάμη τέσσαρας εκδόσεις έντός ένός έτους. Τό δραματικόν ποίημα 

Πέερ Ι’κουντ έγράφη είς τήν Ίοχίαν. τήν Καζαμιτσιόλαν καί ιό 
Σορέντο τής ’Ιταλίας. Τό φθινόπωρον τοΰ 1867 έστέλλετο είς τόν Χέγ
κελ καί τόν Νοέμβριον παρεδίδετο είς τό κοινόν διά νά εξασφάλιση 
πλέον όριστικώς τήν δόξαν είς τόν Ίψεν.

Ό ποιητής είχεν ήδη ιράλη λυρικά, είχε ψάλη τό μεγαλεϊον τών 
προγόνων διά νιί τούς φ έρη εις ειρωνικήν σύγκρισιν μέ τούς συγχρόνους 
καί ήδη εισέρχεται είς τήν δημιουργίαν τοΰ νέου δράματος, εις τό 
όποιον φαίνεται όλη του ή δύναμις, δλον τό μεγαλεϊον τοΰ πνεύματός 
του. Ή Ένωσις τών Νέων» υπήρξε τό πρώτον τών κοινωνικών καί 
ψυχολογικών δραμάτων του καί έγράφη εις Δρέσδην κατά τό 1868. Εύ- 
ρίσκομεν ήδη τόν "Ιψεν είς τήν Γερμανίαν όπου ξή γράφων καί μελετών, 
είς Δρέσδην καί είς τό Μόναχον, έπειτα δέ είς τήν Αίγυπτον καί πάλιν 
είς τό Μόναχον. μέ οικονομικήν θέσιν βελτιωμένη»· όμως τώρα. Ήθελε 
νά μέν») διαρκώς είς τήν ξένην. Τφ 1869 όμως μετέβη εις τήν Στοκχόλ
μην, τό επόμενον έτος είς Κοπεγχάγην καί έπί τέλους είς τήν Χριστια
νών, όπου έγένετο δεκτός μέ θρίαμβον, μέ σερενάδας. μέ άνθη. Έν τφ 
μεταξύ, κατά τό 1873 είχε γράψη τό έργον «Αύτοκράτωρ καί Γαλι
λαίος είς δύο μέρη, τόν Καίσαρα καί τόν Αύτοκράτορα Ίουλια- 
νόν , τοΰ όποιου έγένοντο είς Κοπεγχάγην επτά ή οκτώ εκδόσεις.

Τά εργάτου ήδη έπροκάλεσαν συζητήσεις ζωηρός· τό Σπίτι τής 
Κούκλας (1S79) καί οί Βρυκόλακες (ι88ι).

Τό Σπίτι τής Κούκλας έπαίχθη διά πρώτην φοράν τήν 21 Δεκεμ
βρίου 1879 είς τό Βασ. Θέατρον τής Κοπεγχάγης καί έπειτα είς ολην 
τήν Σκανδιναυίαν καί τήν Γερμανίαν. Θί Βρυκόλακες έδημοσιεύθησαν 
είς τό 18Sι άλλ’ άπερρίφθησαν άπό όλα τά θέατρα τών Σκανδιναυι- 
κών πρωτευουσών ώς άνήΟικοι.Ύβρίσθη δι’αύτούς ό συγγραφεύς τόσον, 
ώστε έλυπήθη πολύ, έγραψε δέ οίονεί ώς άπάντησιν τόν Εχθρόν 
τοΰ Λαοΰ» καί είς νέαν επιθέσεων πικρίαν περιελθών, έγραψε τήν 

’Αγριόπαπιαν (1884) τό πεσσιμιστικώτερόν του έργον. Τόν ύβρισαν 
πάλιν ώς άρνούμενον εαυτόν καί τόν άπεθάρρυναν. ΆνεΟρεν όμως τό 
θάρρος του εϊς τό έργον του Ροσμερχόλμ».

ΠΤΡΟΒΟΛΟΝ ΤΟΠΟΜΑΧΙΚΟΝ ΛΤΟΜΕΝΟΝ Ι0«- 20*'®"-
(κατασκευαβίΗν ύπό τοΰ οίκου Krupp καί «κτεΟέν έν τή διεΟνεϊ έκΟέοει τής Liege ΰ.τύ τό δνομα τοΰ ι'φειψέτου του, ουνταγματάρχου κ. Π. Σ. Λυκούδη).

7ό πυροβόλον τοΰτο προωριομίνον νά έξυπηρετήορ αποικιακού; πολέμους, λαμβάνοντα; χώραν υπό συνάι/κας άνοκόλοι·;, ι'πό τήν ϋποιμιν τώι· 
έόαφικο»· άνωμαίιώ»·, είναι συστήματος τοΰ Έλληνος συνταγματάρχου κ. Π. Σ'. Λυκούδη. 'Απαρτίζεται έκ δύω τεμαχίων, τον ηνλακωμενου κοίλου καί 
τον χιτωνίου μετά τοΰ κλείστρου, ατινα Λύνονται νά ουνδέωνται καί νά λύωνται τή βοη&εί'ΐ συνδετικόν περικοχλίου, ευχερέοτατα, ώς απέδειξαν αί 
Αοκιμαί. Έκαστον τών τεμαχίοιν έχει βάρος έλασσον τών 200 χιλ. όπως μεταγέρεται ύπο τών άνδρών είς τον τόπον τής εγκαταοταοεοτς τον πυροβολείου, 
τή βοήθεια ειδικών μοχλών. Ίδοΰ άριΟμομικά τινα δεδομένα τοΰ πυροβόλου τούτου : \ια/ιέτρημα ~100 χιλ. Μήκος—2000 χιλ. βάρος (μετά του κλει- 
οτρου) = 4Ι0 χιλ.’Αρχική ταχύτης = 475 μ. Ζώοα δύναμις (είς το οτΑμιον)=11δ τοννόμετρα. βάρος ύβίδος = 10 χιλ. Μέγιοτον βεληνεκ'ες = 6000 μέτρα.

[Τήν τε έϊκόνα καί τάς πληροφορίας ταΰτας έσταχυολογήσαμεν έκ τοΰ λευκώματος τοΰ φέροντος ώς τίτλον - Exposition universelie de Liege 1905.—Tried. Krupp, a.g. <[

TO ΠΡΩΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΥΡΟΒΟΛΟΝ

'βς γνωπτον τά ορειβατικά τινροβόλα, προωρια/ιένα rd μετά- 
(/ έρωνται έ.πΐ της ράχεως ήμιόνιου, δέ»· άύνανται νά ύπερβώοι τό 
βάρος τών 105 χιλιογρ. κατά μέγιοτον όρων. Κατ' Ανάγκην λοιπόν 
τό μήκος τοΰ κοίλου τών πνροβόλοιν τούτων είναι πολύ μικρόν, 
και ουνεπώς, καί τά βλητικά των άποτελέοματα πολύ περιωριομένα.

Ίνα ανξήοη τά βλητικά αποτελέσματα τοΰ ορειβατικού πυρο
βόλου, επρότεινεν & ’Άγγλος συνταγματάρχης Le MesilVier τώ 
1878. πυροβόλου, ου δ σωλήν άπεχωρίζετο εις δύο τεμάχια, 
ών έκαστον εχον βάρος ελασσον τών 100 χιλιογ. άπετέλει. ίδιον 
φόρτον. Τοιουτοτρόπως τό βεληνεκές τοΰ δρειβατικοΰ ηΰξησε, 
καί τό σύστημα Le Mesurier υποοτάν διαφόρους τροποποιή
σεις παρήγαγε τά συστήματα λυομένων πυροβόλων Armstrong 
S' Clinmond καί Krupp.

Παρ' ολην Ιίμως τήν αΐ’ξησιν τής αρχικής ταχύτητος τά 
πυροβόλα ταΰτα παρουσιάζουν σπουδαιότατα μειονεκτήματα, ών 
αφορμή είναι τό κοΐλον καί συνεπώς τά αυλάκια διακόπτονται 
διιι τής γραμμής τής διαχωρίσεως τών δύω τεμαχίων.

'Ακριβώς ίνταΰίλα έγκειται ή νέα οδός ήν ό ουνταγματιίρχης 
κ. Π. Σ. Λνκούδης ήνοιξε πρώτο; τώ 1891 διά τής δημοσιεύσεως 
τοΰ Memoire stir un nouveau systeme de Bouches-a-/eu 
demontables καί. τής κατόπιν. Suite stir les memoires κ.τ.λ.

To εντελώς πρωτότυπον τής επινοήσεως ουνίοταται, εις τό 
οτι διά ταύτης κατορβοΰται άπόκτησις πυροβόλων ευκόλως μετα- 
φερομέναιν, μέ βλητικήν δύναμιν ίφάμιλλον τή τών πεδινών 
πυροβόλων, και χωρίς rd συμβαίνη εις ταΰτα ή παραμικρά 
διακοπή αυλακιών.

ΙΙρός τοΰτο Ιχώριοε τό πυροβόλον είς δύω μέρη
Τ' φόρτος.— Είς «ηύλακωμένον κοϊλονν ϋπερ άν&ίσταται 

είς τάς πρός διάρρηξιν τοϋ πυροβόλου πιέσεις, χωρίς νά 
άν^ίσταται ποσώς είς τάς πιέσεις αϊτινες τείνουσι νά άπο- 
πυγαιώσωσι τό πυροβόλον.

2"s φόρτος. - α') Είς τό «χιτά)νιοντ>, ον ό προορισμός είνε 

νά άνΊΜ,σταται μόνον είς τάς πρός άποπυγαίωσιν πιέσεις, 
β') Έκ τοΰ συνδετικού περικοχλίου. γ') Έκ τού κλείστρου.

'Η άρχΐ] αύτη τοΰ καταμερισμού τών Αντιστάσεων έη> ής 
μόνον ό συνταγματάρχης κ. ΤΙ. Λυκοΰδης δύναται νά έχη τίτλους 
πατρότητας, καβ' δσον καί πρώτος τήν διετύπωσε καί δι αυτής 
τελείως ίξήντλησε τό ζήτημα’, σχεδιάσας 7 διάφορα υποδείγματα 
λυομένων πυροβόλων, αποτελεί τό σύστημα Λνκούδη, οπερ έφερε 
άναστάτωσιν είς τόν διε&νή στρατιωτικόν κόσμον, εύρόντα θέμα 
επιστημονικής συζητήσεως, είτε διά διαλέξεων, είτε διά διαφό
ρων δημοσιεύσεων.

Τέλος παραθέτομεν έν δλίγοις παν δ,τι συνδέεται μέ τό σύστημα 
τοΰτο, άπό τής ήμέρας καθ’ ήν περιήλθεν είς τήν δημοσ ότητα.

Μέχρι τοΰ 1898 έγένετο Αφορμή έντυπιόσεων λίαν κολακευ
τικών διά τήν’Ελλάδα.— Τό 1898 κατεσκευάσθη κατά προπον 
κρυφίως υπό τοϋ οίκου Vickers & C", παραβιάοαντος τό 
προνόμιον ευρεσιτεχνίας (patent) δπερ είχεν ό κ. Π. Λυκούδης 
διά τήν 'Αγγλίαν. — Έν έιει 1901 έβραβεύετο είς τήν Διεθνή 
Έκθεσιν ΓΙαρισίων, ιΐν καί είχεν έκτειίή μόνον έν οχεδίω.— 
έτει 190-1 κατεσκευάζετο καί έν έτει 1905 έξετίθετο ύπό τοΰ 
Krupp, ώς πυροβόλον συστήματος Λυκούδη, είς τήν έκθε- 
σιν τής LiAge.—·’£'»■ έτει 1905 ή έπιθεώρησις τοΰ πυροβολικού 
έπρότεινε τήν κατασκευήν αυτού ώς δρειβατικοΰ καί δμοφτόνως 
ή έπιτροπή τής Εθνικής Ά/ιύνης τήν σπεφάσισε. Τέλος άπό τοΰ 
παρελθόντος έτους, καί υπό τήν έποπτείαν τοΰ κ. Π. Λυκούδη, 
ήρχισεν είς τά έργοστάσια τοΰ Krupp, έν Essen, ή κατασκευί/ 
αύτοΰ καί ώς λυομένου ορειβατικού τών 7,5 δέν έπερατώθη 
δμως είσέτι ή κατασκευή του, ένεκα τής αθρόας συσσωρεύσεαις 
παραγγελιών κατασκευής κολοσσιαίου αριθμού πυροβόλων έν αίς 
προέχουν αί τής Τουρκικής κνβερνήσεως. χ.

|Είς έπίλκκτον άξκοματικόν τοϋ II προβολικού όφτίλει ή · Εικονογραφημένη-το 
άνωτέοω άρΟρίδιον γραφέν είδικώς δι’αΰτήν. Προσεχώς δι’έκτενους μελέτης άλλου 
διακεκριμένου συνεργάτου θέλουσιν έκτεΟή τά περί πεδινού πυροβόλου, δπερ προέ- 
χει παντός άλλου ζητήματος καί κυρίως τά περί πεδινών όλμων].



ΜΙΑ ΣΕΜΝΗ ΤΕΛΕΤΗ

Κατά πρΰσκλησιν τοΰ Υποναυάρχου άρχη- 
γοΰ τής Οωρηκτής Μοίρας κ. Κ. Ζώτου, ό γλυκύς 
του στύλου τραγουδιστής κ. Σπ. Ματσούκας, 
έπανελΦών έκ Κύπρου, Απήγγειλε ένΦουσιώδη 
ποιήματα είς τά πληρώματα καί τά έπιτελεΐα 
τών Φωρηκτών καί έμοίρασε γλυκά φιλιά άπό 
τούς αδελφούς Κυπρίους.

I
Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΜΑΝΔΥΛΙΩΝ

0 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΠΑΓΓΕΛΛΩΝ
Μέ μίαν μεταξουφασμένην σημαίαν καί μέ ένα άργυρουν σταυρόν είς τάς χείρας ό ιεραπόστολος αύτός συνήρπασε τούς πάντας.

Ό ναύαρχος, οί άξιωματικοι καί οί ναΰται 
μέ -θρησκευτικήν εύλάβειαν τόν ήκουον καί μέ 
συγκίνησιν έπήραν τά μανδύλια τά όποια έκέν- 
τηοαν δι’ αύτούς αί παρθένοι τής Κύπρου. 
Ήτο μία σεμνή τελετή προκαλοϋσα τά δάκρυα 

τών παρισταμένων.

0 ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ κ. Κ. ΖΩΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΑΣΠΙΣΤΟΥ ΤΟΥ κ. Ε. ΔΡΑΓΑΤΣΗ

Μ. ΜΥΡΑΤ
(Νέας Σκηνής-

Σ. ΣΑΒΒΑΣ
(Νέου θεάτρου)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΝ

Π. ΛΕΩΝ
(θ. Νεαπόλεως)

ΚΙΝΗΣΙΝ

ΤΗΛ. ΛΕΠΕΝΙ2ΤΗΣ
(Ν. θεάτρου)

ΚΥΒΕΛΗ ΜΥΡΑΤ
(Ν'. Σκηνής)

ΣΤΕΛΛΑ ΓΑΛΑΤΗ
(Β. Θεάτρου

ΑΓ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ
(Ν. Σκηνής)

Η " ΑΠ0Χ2ΡΗΣΙΣ ,, (πραχιε β >—Ό λοχίας *Ελμπιγκ έπιτιΦέμενος κατά του υπιλάρχου φόν Λάουφεν.

Η “ΑΠ0Χ2ΡΗΣΙΣ,, <nP*£u  γΊ—Μία άπό τάς ώραιοτέρας σκηνάς τοΰ έργου τό όποιον άνεβίβασεν εσχάτως ή «Νέα Σκηνή· μέ δλην τήν εντέλειαν, 
κατά μετάφρασιν ώραίαν τοϋ κ. II. Καλογερικού
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Μ ΔΟΥΚΙΣΣΆ ΤΩΝ ΦΘΗΝΗΝ,,

Κατά τήν διάρκειαν ιών ’Ολυμπιακών έδιδάχθη μεθ’ δλης τής ανα- 
λόγον μελαλοπρεπείας άπό τής σκηνής τοΰ Β. Θεάτρου ή Δούκιαοα των 
Αθηνών, τοϋ κ. Κλ. Ραγκαβή, τής όποιας ή υπόθεσις έχει ώς εξής:

'If Δούκισοα ‘Ελένη, 'Ελληνίς, έκ τοϋ ΑύτοκοαιοοικοΒ οίκου τών 
Αγγέλων, έοχε δύο συζύγους, τόν Γουλιέλμον Α' Ααοόοην καί τόν Ουγωνα 
Βρυένίον. 'Ο εκ τοϋ πρώτου γάμου υιός αύτής Γονίδιου Β. Ααρόσης, 
διαδεχθείς τδν .τατέρα ώς .Ιούς τής 'Αττικής καί Βοιωτίας, ιινεδείχΟη μονάρ
χης κέρινους καί η ιλάλαος, άλλ*  άπε- 
βίωοε μετά βριιχυτάτην βασιλείαν, 
καταλιπων περικαλεστάτην χήραν, την 
Ματθίλδην έκ τοϋ οίκου τής Άδε- 
γαυΐας καί τήν αρχήν είς τόν άδελφόν 

αύτού Βάλτερον - Γ Βρυένίον. Ούτος, 
μεγαλεπίβολος μεν άλλά οκαιός, καί 
όνειρευόμενος τήν κατάκτησιν συμ- 
πάσης τής 'Ανατολής κατέτρνχ/. το 
υπήκοον πρός καταρτισμόν στρατού 
καί στόλοι·, πρός μεγάλην θλίψιν τής 
μητρός αύτοϋ 'Ελένης, ονμπαθούοης 
φυοικιΰς πρός τι! γένος αύτής. Τοϋ 
γένους τούτον φυσικός ιιρχηγος καί 
προστάτης ήν δ Μιχαήλ. Αάσκαρις, 
'Αθηναίος Λ/εχιοτάν, οστις έν είχε 
χρυσοϋν όνειρον, την καταθραυσιν τοϋ 
φραγκικού ζυγού καί τήν άπελευθέ- 

ρωοιν τής πατρίδος. Άλλ*  ό Δάσκα- 
ρις είχε γνωρίσει είς τί/ν Δουκικήν 
αυλήν τήν ώραίαν Ματθίλδην, καί σνν- 
δεθή μετ' αύτής διά μυστικόν γάμου, 
μίαν δέ νύκτα, δτε αύτη ευρίσκετο 
παρ’αύτώ, ή Κυρία τής τιμής νεαρά 
κόμησα Θάμαρ τών Σάλωνων, βλέ- 
πουοα δτι οί άνθρωποι του Δονκός, 
έπί τή υποψία επιβουλής τίνος, περι- 
βάλλουσι τό Μέγαρον τον Λαοκάρεως, 
εισέρχεται είς αυτό, καί, όπως οωση 
ιήν Δούκισσαν, συλλαμβάνεται άντ 
αυτής, καί δή ύπό τοϋ ίδιον συζύγου, 
τοϋ μεσήλικος Κόμητος τών Σαλώ- 
νιον, δστις διώκει τήν φρουράν.

Ούτω τηρείται άκόμη το μυστικόν 

τον κρυφίου γάμου, και ό Βρυενιος 
ζητεί νά έξαναγκάση τήν Ματθίλδην, 
έκ συμμαχικών λόγοιν είς γάμον μετά 
τοΰ Γραυΐνα, αδελφού τοϋ Βασιλέως 
τής Νεαπόλεως. Είς τήν δεινοτάτην 
ταύτην θέσιν ευρισκόμενος δ Λάσκα- 
ρις, ήσπάσθη τήν συμβουλήν τής Δον- 
κίιτοης 'Ελένης, ήτις ήγάπα αυτόν, 
όπως πλησιιίοη πρός τοΐ'ς Γάλλους, 
και προχειρίζεται υπ αυτής ιππότης 
έν τώ λαμπρφ μεγάριμ τοϋ Πρωτο- 
οτράτορος Σαιντομέρ έν Θήβαις. Καθ' 
ήν δμως στιγμίμ· πλησιάζει τόν Αοϋκα 
όπως ί.άβη τόν ασπασμόν, τόν κυ- 
ροϋντα τόν δεσμόν, ούτος, δστις είχε 
μάθει τά τής παρασκευαζόμενης αν

ταρσίας τοϋ ' Ελληνικού στοιχείου, 
απωθεί αύτόν βιαίως, καί ό Αάσκαρις ρίπτων αύτόν κατά γής, φεύγει καί 
τίθεται έπί κεφαλής τών ανταρτών. Τελείται τότε διά τής βίας έν τή καθο
λική εκκλησία τοϋ Παρθενώνας & μετά τοϋ Γραυΐνα γάμος, άλλ' ό Αάσκαρις, 
είοβάλλων κατά τήν τελετήν μετά τιον όπαδών του, θέλει ν ιίφαρπάση τήν 
νύμφην, καί σύζυγον ήδη αύτοϋ, άλλά τραυματίζεται υπό τοϋ ίουκός, καί 
φεύγει, ένώ ή Μαιθίλδη ήίπτεται είς τάς έν Θήβαις φύλακας τής Κιιδμίας. 

Ό Αι'ιοκαρις συνεννοείται τότε μετά τής διαβόητου εταιρίας nor Καταλανών, 
καί έπέρχεται η ίοτορικη παρά τας Θήβας μάχη, καθ' ήν φονεύεται ό Βρυέ- 
νιος, καί καταοτρέφεται τό άνθος τής Γαλλικής ιπποσύνης.' Ο Αάσκαρις άνα- 
κνρήσσειαι τότε πρώτος "Ελλην Δοϋξ τών Αθηνών (γεγονός μή ιστορικόν) 
καί σπεύδει πρός τήν Ματθίλδην, ήν ευρίσκει έν τή ειρκτή έτοιμοθάνατον, 
ένίρ δε διαμένει παρ’ αύτήν οί άπιστοι Καταλανοί, μόλις εις τάς Θήβας 
είσελθόντες, παραδίδονται είς τήν λαφυραγωγίαν καί έπιτίθενται κατά τών 
'Ελλήνων. Ό Αάσκαρις υπέρ τό δέον παραμείνας παρά τήν θνήσκουοαν 

σύζυγον, αντεπεξέρχεται τέλος κατ’αύτών μετ' ολίγων πιστών, άλλά τραυματί
ζεται καιρίως, καί ερχόμενος θνήσκει παρά τό πλευράν εκείνης, ήν τοσούτον 
περιπαθώς ειχεν αγαπήσει.

«
Ό Κλεών Ραγκαβής έγεννήθη έν 'Αθήναις τή 10 'Οκτωβρίου 1842 

έκ πατρός τοϋ ’Αλεξάνδρου Ραγκαβή, καί μητρός τής Καρολίνης Skene. 
' II πατρική οικογένεια τυγχάνει πασίγνωστος, ή δέ μητρική, μία τών έπι- 
φανών εν Σκωτί'μ Έοπούδαοεν έν τοίς έλληνικοΐς οχολείοις καί βραδύτερον 

ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ

έν Βερολίνο καί ' Εϊδελβέργη, δπου άνεδείχθη διδάκτωρ τά νομικά κατά 
τό 1862. Έπανακάμψας είς τήν πατρίδα, άφοϋ διέμεινεν εν άκόμη έτος έν 
Παοισίοις, εΐσήλθεν ώς ακόλουθος είς τό Ύπουργεϊον τών Εξωτερικών. Κατά 
τό 1866 διωρίοθη γραμματεύς τής έν Ούαοιγκτώνι πρεσβείας, ίδρυθείοης 
τότε προς έμψύχωσιν τοΰ κρητικοϋ άγώνος. Τοΰ δέ πρεσβευτοϋ, στρατηγού 
Καλέργη, θανόντος πρό τής έξ Εύρώπης άναχωρήσεως, ωρίσθη άντικατα- 
οτάτης αύτοϋ ο Άλ. Ραγκαβής, καί οΰτω πατήρ καί υιός ά-πήλθον όμοΰ 

παρά τοΐς άντίποσιν. Άλλά κατά τό 
προσεχές έτος, συνελθόντος τοϋ έν 
ΓΙαριοίοις συνεδρίου, ό πατήρ άπήλ- 
θεν δπως άντιπροοωπεύση κατ' αύτό 
τήν 'Ελλάδα, άπέ/ιεινε δε α υιός έν 
'Αμερική ώς επιτετραμμένος μέχρι τοΰ 
1871. 'Γήν δραοτηριότητά του μαρτυ- 
ροϋοιν αί' τε υπέρ τιον Κρητών ένερ- 
γηθεΐσαι ενρείαι ουνειοφοραι και τιι 
επανειλημμένα συμπαθή τής Συγκλή
του η·ηη ίσμιαα, ώς καί ή κατά ιό 
ήμιαυ έλάττωσις τοϋ έπί τής σταφίδας 
τέλους. Μαθών δτι εν Καλλιφορνίτ} 
ενρίσκοντο διεσπαρμένοι πολλοί "Ελ
ληνες, ιΐπήλθεν είς τήν μεμακρυσμέ- 
νην έκείνην παρά τόν Ειρηνικόν 
χιόραν,καί περιοννάξας αύτούς, ιδρύ
σει· έλληνικον προξενείου καί ορθόδο
ξον εκκλησίαν, δι ιόν έξόχως έκτοτε 
προήχθι/ ή αποικία εκείνη. ’Επίσης 
ίδρυσε μετά τοϋ ρώοσου πρεσβευτοϋ 
Κατακάζη τόν πρώτον έν Νέφ ' Υόρκη 
έλληνικον ναόν, δπου μετ’ ολίγον έιε- 
λέοθη ιί γάμος αύτοϋ μετά τής θυγα- 
τρός τον γεομανοΐτ πρεσβευτοϋ, τοΰ 
βαρώνον Γερόλτ, ή πριίιτη ορθόδοξος 
τής φύσεως ταύτης ιεροτελεστία έν 
τώ Νέοι Κόσμφ. Κατά τό 1871 μετε- 
τέθη ώς α' γραμματεύς έν ΙΙετρου- 
πόλει, ειτα έν Βιέννη, προιιχθεΐς κατά 
τό 1873 είς γενικόν πρόξενον έν 

Βουκουρεοτίηι. ’Εν Ρουμανία έ/ιεινεν 
εξ ετη, διαπραγματευθείς τήν πρώτην 
μετά τής χιύρας εκείνης έμπορικήν 
συνθήκην. Κατά τό 1880 προήχθη 
είς πολιτικόν πράκτορα έν Αίγύπτω, 

δπου έμεινε δύο έτη, ήτοι dir' άρχής 
μέχρι τέλους τών έν τή χωρφ εκείνη 
διαδραματισθέντιον φοβερών γεγονό
των. Κατά τήν ημέραν τών έν’Αλεξαν- 
δρεΐι/. σφαγών, οπεύσας έπ! τόπου έν 
άνοικτφ όχήματι,προσεβλήθη ύπό τών 
'Αράβων, καί διεοιίιθη ώς έκ θαύμα
τος, έπτίι φ-έρων τραύματα, έν ω έφο- 
νεύθηοαν υπό τών θηρίων εκείνων ό 
ηνίοχος και οί ίπποι. Κατά τί ιιπο τής 
ήμέρας εκείνης μέχρι τοϋ βομβαρδι
σμού μεοολαβήσαν μηνιαίον διάστημα, 
τής κυβερνήσεως διαΟεσιϊσης πάντα 
τάπρό,ειρα εμπορικά τε καϊ πολεμικά 
ατμόπλοια, κατιόρθιοοεν ούτος νάπο- 

μακρύνιι έξ Αϊγύπτου 25 δλας χιλιάδας 'Ελλήνων καί άλλων χριστιανών, 
οίίινες ούτως έξ άφευκτου διεσώθησαν θανάτου. Ειτα μετετέθη είς Βουλ
γαρίαν δπου παρέστη είς πάντα τά εκεί διαδραματιοθέντα γεγονότα, τοσούτον 
δέ δεξιώς προήσπισε τά ουμφέρονια ιιον έλληνικιϋν πληθυσμών τής Βουλ
γαρίας καί Ρωμυλίας, ώστε ούδέ τά ίδιαιτικά τίνος έβλάβηοαν συμφέροντα. 
’Ειιμήθη διά πολλών παρασήμοιν καί Μεγαλοοταύρων καί προαχθε'ις είς 

Πρεσβευτήν έν Ρωασία δπου έμεινεν εν έτος διαιελεΐ ήδη ά.τό 14 έτών έν 
Γερμανία δπου τυγχάνει πασίγνωστος καί γενικώς τιμαται.

'Εδημοσίευσεν έν έτει 1863 τήν α' έκδοση· τού ■ Καθ' "Ομηρον οικια
κού βίου · , ου δεύτερα πολυτελής έκδοσις, Ιδοΰσα τό φώς κατά τό 1883 
ταχέως έξηντλήθη. Κατά τό 1867 ΓΙουλιανόν τόν Παραβάτην , τό πολυ
θρύλητου έκεϊνο δράμα μετά προλεγομένων και σημειώσεων, δπερ τοσούτον 
κατά τήν έμφάνισιν αύτοϋ έποίηοε θόρυβον, ταράξαν κα! αύτής τής ελληνι
κής Βουλής τήν ήρεμίαν, καί δπερ σήμερον ιίναγνιορίζεται ιός έν τών καλ.λ.ί- 
στιον προϊόντων τής νεοελληνικής φιλολογίας. Τό όνομα τής ήρωΐδος τού 
δράματος τούτου "Ελλη φέρει καί ή μονογενής τού ποιητοΰ θυγάτηρ. Κατά 
τό 1884 τήν Θεοδώραν ■, δρά/ια, κατά τό 1885 τόν Ηράκλειον ., δράμα 
έπίσης, καί τό Πύο ύπό τήν αιθάλην», καιμτρδίαν, κατά το 1886 ■ Καράλ- 
δον τόν ‘Ηγεμόνα τών Βαριάγωι· ■ βυζαντινόν μυθιστόρημα, κατά δέ ιό 
1S93 τά ΓΛλγη·, τήν πασίγνωστοι· λυρικήν συλλογήν.

Πάντα ταϋτα έ'τνχον τής αυτής θερμής υποδοχής, ής καί οί "Ιοαυροί 
του καί ή ιΔούκισοα τών 'Αθηνών .

PIERRE LOTTI

( Συνέχεια ά.τύ τύ προηγούμενου τεΰχο; )

Ό Γάος, τό παλληκαριικι. Ό καί άλλως ΰνομαξόμενος Γιάν. 
Έκοκκίνησεν ή ωραία, ή άθώα κόρη, γράφουσα τό όνομα αύτό καί 
ζΐύλις έγραψε γρήγωρα γρήγωρα τήν ιρράσιν αύτήν. έσηκώθη καί 
εστρεψε τήν κεφαλήν πρΟσποιουμένη ότι παρετήρει έξω είς τήν πλα
τείαν κάτι τι πολύ σπουδαΐον.

Όρθια ήτο υψηλή ολίγον. Τό σώμα της ήτο χυμένον ώς σώμα κομ- 
ψευομένης είς ένα κορσάζ καλώς έφηρμοσμένον χωρίς πτυχάς. Παρά 
τήν κόμωσίν της έφαίνετο σάν δεσποινίς τοΰ κόσμου.

Αληθώς, πριν ήτο μία μικρούλα Γκιόδ, τρέχουσα μέ γυμνά τά 
πόδια μέσα είς τά νερά, μή εχουσα μητέρα, σχεδόν έγκαταλελειμμένη 
κατά τάς ώρας τής άλιείας, όταν ό 
δίαν. Ωραία, ροδόχρους. χαρι
τωμένη, καλή. Τότε τήν είχε 
περισυλλέξει ή κυριι Μοάν.

ΊΙ κυρσ Μοάν έλάτρευε τό 
μικρό ποΰ τής εϊχον έμπιστευθή. 
Όταν ήτο εξ έτών <> πατήρ της 
κερδίζων χρήματα άπό άγορα- 
πωλησίας φορτίων τήν μετέη ε- 
ρεν είς Σάν-Μπριέκ καί κατόπιν 
είς τό Παρίσι. Τότε άπό μικρά 
Γκ.ι’οδ έγινε Δεσποινίς Μαργα
ρίτα, μεγάλη, σοβαρά, |ΐε αΰστη- 
ρόν βλέμμα. Τό ένδυμα της ύπέ- 
στη καί αύτό έξέλιξιν καί ένώ 
διετήρησε τήν κόμωσιν, ήν αί 
Βρετανοί δυσκόλως εγκαταλεί
πουν, γρήγωρα έμαθε νά ένδύε- 
ται διαφορετικά, καί τό άλλοτε 
έλεύθερον κορμί τής ψαροπού
λας, διαπλασσομενον, λαμβάνον 
τήν στρογγυλότητα τοϋ ωραίοι*  
περιγράμματος οπερ άνεπτϋχθη 
Εέ τόν αέρα τής θαλάσσης, εϊχε 
επτυνθή μέσα είς τόν έπιμήκη 

κορσέ τής δεσποινίδας.
Κατ’ έτος έπανήρχετο μέ τίιν 

πατέρα της είς Βρετάνην, — τό 
θέρος μόνον όπως αί λουόμε- 
ναι — έπανευρίσκουσα δι'όλίγας 
τό όνομά της Γκιόδ. Καί τέλος μίαν ώραίαν ημέραν επανήλθε μονίμως 
εις τόν τόπον τών άλιέων. χάρις είς μίαν ιδιοτροπίαν τοϋ πατρός της. 
ό όποιος ήθελησε νά τελειώση τήν υπαρξίν του καί νά κατοικήση ώς 
άστός είς τήν πλατείαν τοΰ Παιιιπόλ.

πατήρ της έπήγαινεν εις τήν ’ϊσλαν-

Διασχίζοναα τήν πόλιν Απήντα είς πολλούς ή καλή γρηουλα . . .

ημέρας τάς παλαιός αναμνήσεις καί

Ή καλή γρηοΰλα, καθαρωτάτη, έ’φυγεν εύχαριστοΰσα, μόλις άνεγνο>- 
σθη έκ νέου ή επιστολή καί έτέθη έντός τοϋ φακέλλου. Κατιόκει μακράν, 
είς τήν είσοδον τοΰ χωρίου Πλουμπαζλανέκ, είς τήν Ιδίαν καλύβην 
δπου έγεννήθη καί δπου απέκτησε τά παιδιά της καί τά έγγόνιά της.

Διασχίζουσα τήν πόλιν άπήντα είς πολλούς οί όποιοι τήν έκαλησπέ- 
ριζον- ήτο άπό τούς γεροντοτέρους τοϋ χωρίου, λείψανον γενναίας καί 
εύυπολήπτου οικογένειας.

Πάντοτε μέ τό καστανόν σαλάκι της, τύ όποιον ήτο τό στόλισμά της 
καί έπί τοΰ όποιου έπιπταν άπό εξήντα έτών τά άκρα τής έκ μουσσελίνης 
καλύπτρας τής κεφαλής της· τό σάλι τών γάμων της, τό άλλοτε κυα- 
νοΰν, τό βαφέν έκ νέου διά τούς γάμους τοΰ υίοΰ της Πέτρου καί άπό 
τότε προωρισμένον διά τήν Κυριακήν, άκόμη εύπρόσοιπον.

Όταν έφθασε σπήτί της, είπε τήν μεγάλην προσευχήν της διά 
τούς νεκρούς της, διά τόν υίόν της καί τόν έγγονόν της.Έπειτα προσηυ- 
χήθη μέ βαθεϊαν κατάνυξη· διά τόν μικρόν της Συλβέστρ καί έπεσε 
νά κοιμηθή.

Ή άλλη, ή νεανις, έμεινε πλησίον τοΰ παραθύρου της βλέπουσα έπί 
τοΰ γρανίτου τών τοίχων τάς ώχράς άνταυγείας τής δύσεως καί είς τόν 
ουρανόν τά χελιδόνια, τά όποια περιεδινοΰντο.

Τό Παιμπόλ ήτο συνήθως έρημον, άκόμη καί τήν Κυριακήν. 'Αλλά 
κατά τάς μακράς εσπέρας τοϋ Μαΐου, νεάνιδες, αί όποίαι δέν εϊχον 
κανένα νά έρωτολογοΰν. περιεπάτουν άνά δύο, άνά τρεϊς, όνειρευόιιεναι 
τούς συμπαθείς τής 'Ισλανδίας.

... Τήν καλημέρα μου είς τόν Γόον__ » Τήν εϊχε συγκινήσει ή
φράσις αΰτη καί τό όνομα, τό όποιον τώρα δέν ήδύνατο νι'ι λησμονήση.

Διήρχετο συχνά τάς εσπέρας της εις έκεϊνο τό παράθυρου σάν 
δεσποινίς. Ό πατήρ της δέν ήθελε νά περιπατή μέ τά άλλα κορίτσια 
τής ηλικίας της. Τοΰ ήρεσε άλλως τε δταν έξήρχετο άπό τό καφενεϊον 
καί έκανε εκατόν βήματα, καπνίζων τήν πίπαν του μέ άλλους ναυτικούς, 
νά βλέπη είς τό πλαισιωμενον άπό γρανίτην παράθυρόν της, μέσα είς 
τάς γάστρας μέ τά άνθη, τήν κόρην του έγκαθιδρυμένην εϊς τό πλούσιον 
έκεϊνο σπήτι.

Ό Γάος ' Ή σκέψις της έφευγε πρός τό ελκυστικόν έκεϊνο άπειρον 
τό όποιον μαγεύει καί καταπίνει. ’Έφευγε μακράν, πολύ μακράν, 
πρός τά πολικά νερά δπου έταξείδευεν ή Μαρία · τοΰ πλοιάρ
χου Γκερμέρ.

Έπειτα μέσα είς τά ατελείωτα όνειρά της. ένεθυμεΐτο τήν έπιστρο-

έκαστον θερινόν ταξεΐδί της, κατά τούς εσπερινούς

φήν της εις Βρετάνην κατά τιι παρελθόν έτος. Ήτο χειμών καί 
ήΟέλησε νά ίδή τούς άλιεϊς τής ’Ισλανδίας.

Τόν Δεκέμβριον έπρεπε νά είναι έκεϊ, νά έχουν γυρίσει όλοι, αδελ
φοί, μνηστήρες, έξάδελφοι, τών όποιων αί φίλαι. μικραί καί μεγάλαι. 
τήν έτερπον. είς έκαστον θερινόν ταξεΐδί της, κατά τούς εσπερινούς 
περιπάτους.

Πράγματι τούς είδε. .. καί τώρα ένας άπό αύτούς τής είχε πάρει 
τήν καρδιά.

IV
Τόν είδε κατά πρώτον τόν Γιάν τήν επαύριον τής άφίξεοίς της, τήν 

S Δεκεμβρίου, καθ’ ήν οί ψαράδες εκείνοι εορτάζουν τήν έορτήν τής 
Παναγίας τής προστάτιδός των, μετά τήν λειτουργίαν, ποϋ οί σκιεροί 
δρόμοι ήσαν άκόμη στολισμένοι μέ άνθοκέντητα υφάσματα.

Μεγ'άλο πανηγύρι είς τό Ιϊαιμπόλ. Κωδονοκρουσίαι καί ψαλμοί. 
Ψαλμοί βαρείς καί μονότονοι· άρχαϊοι ήχοι νανουρίζοντες τούς θαλασ
σινούς. "Ομιλοι ναυτικών αγκαλιασμένων καί άροτριώντων τούς δρό
μους, είς τήν άρχήν τής μέθης, ριπτόντων λαίμαργα βλέμματα είς τάς 
γυναίκας μετά τήν άνά τό πέλαγος μακράν άπουσίαν.

Καί ένα αίσθημα θρησκευτικόν, ένας τόνος παλαιικός, έπί τοϋ συνό
λου μία έντύπωσις τής παλαιάς 
θρησκείας, τών συμβόλων, τής 
λευκής καί άχράντου Παρθένου. 

Κοντά είς τής ταβέρνες, ή 
εκκλησία μέ τόν νάρθηκα της 
στολισμένου μέ φυλλώματα, όρ- 
θάνοικτη μέ τό άρωμα τοϋ λιβα
νωτού, μέ τής λαμπάδες της είς 
τό βάθος καί τά αναθήματα τών 
θαλασσινών παιτοΰ κρεμασμένα 
είς τό άλτάρι.

Είς τήν πλατείαν ύπήρχον 
παιγνίδια καί σαλτιμπάγκοι καί 
έκείνη περιεδιάβαζε μέ τάς φι
λάς της. Πλησίον τών άοιδών 
εί^ε σταθή ένας όμιλος άπ’αύτούς 
τους «Ίσλανδούς» ^ιέ γυρισμένες 
τής πλάτες. Τής εκαμε έντύπω- 
σιν ένας μέ παράστημα γίγαντος 
καί πλάτες μεγάλες καί είπε μέ 
κάποιαν δόσιν ειρωνείας:

— Πώ πώ ένας ψηλός !
’Εκείνος έστράφη σάν νά 

ήκουσε και τήν έκύτταξε άπό κε
φαλής μέχρι ποδών σάν νά έλεγε:

— ΙΙοιά εϊν’αύτή ή λυγερή μέ 
τό κτένισμα τοϋ Παιμπόλ, ποΰ 
δέν τήν είχα ίδή έως τώρα;

Καί έπειτα έχαμήλωσεν άπό ευγένειαν τά μάτια καί έφάνη μάλιστα 
απασχολούμενος καί πάλιν μέ τούς τραγουδιστός μή άφίνων πλέον νά 
φαίνεται άπό τήν κεφαλήν του παρά ή μαύρη κόμη του, ή όποια ήτο 
άρκετά μικρά καί κατσαρωμένη όπίσω.

Τήν δευτέραν φοράν εϊδον άλλήλους είς ένα γάμον.
Ό Γάος θά τής έδιδε τόν βραχίονά του.. · . Κατ' άρχάς έστενοχω- 

ρήθη έκείνη. Νι'ι περνρ. είς τόν δρόμον μαζί μέ αύτό τό παιδί, τό 
όποιον έκύτταζεν όλος ό κόσμος έξ αιτίας τοϋ ύψηλοΰ του αναστήματος 
καί τό όποιον πιθανώς δέν θά είχε νά τής είπή τίποτε καθ’ οδόν! . . . 
"Επειτα, τόν έφοβεϊτο, βέβαια, μέ τό αγριωπόν του ύφος. Τήν ώρισμέ- 
νην ώραν όλοι εϊχον συναθροισθή διά τήν συνοδείαν, άλλ’ό Γιάν δέν 
έφάνη.Έπερνοϋσεν ή ώρα καί δέν ήρχετο καί έγίνετο ήδη ομιλία νά μή 
τόν περιμένουν. Καί τότε ήσθάνθη ότι δι’αϋτόν μόνον είχε στολισθή καί 
ότι μέ οίονδήποτε άλλον νέον ό χορός καί ή εορτή θά ήσαν χωρίς 
εύχαρίστησιν. Έπί τέλους ήλθεν εκείνος μέ ώραίαν ενδυμασίαν. Έδι- 
καιολογήθη άρκούντως, άφοΰ μάλιστα διά νά έλθη είς τούς γάμους δέν 
είχεν ΰπάγη είς τό τ|>άρευμα καί είχε χάση τό μερίδιόν του.

Έξω τά βιολιά ήρχισαν νά παίζουν καί ή συνοδεία έξεκίνησε.
Κατ' άρχάς δέν τής είπε παρά φιλοφρονήσεις συνήθεις, άφοΰ είς όλα 

έκεΐνα τιί ζεύγη αύτοί μόνοι ήσαν ξένοι μεταξύ των, όλοι δέ οΐ άλλοι 
ήσαν έξάδελφοι καί έξαδέλφαι, μνηστήρες καί μνηστοί.

Τό βράδυ όμως, ένφ έχόρευον, ώμίλησαν πάλιν διά τό ψάρευμα καί 
έκεϊνος τήν ήτένισε κατάμματα καί τής είπε τ’ απροσδόκητα:

— Δέν υπάρχει είς τό Παιμπόλ — καί είς ολον τόν κόσμον μάλιστα 
— καμμία έκτος άπό σας, ή όποια θά μέ έκαμνε νά λείψω άπό τό 
ψάρευμα- καί βέβαια, καμμία άλλη, δεσποινίς Γκώδ.

Έκπλαγεϊσα έκείνη κατά πρώτον διότι ό ψαράς έκεϊνος ετολμησε 
νά διιιλήση τοιουτοτρόπως εϊς αύτήν, ή όποια εϊχεν,έλθη είς τόν χορόν 
σχεδόν ωσάν βασίλισσα, έπειτα ίίιιως θελχθεϊσα, ιίπήντησε:

— Σας ευχαριστώ, κύριε Γιαν- καί έγώ προτιμώ νά είμαι κοντά 
σας παρά μέ άλλον.

Αύτό ήτο. Άπό τήν στιγμήν δμως αύτιήν έως τό τέλος τών χορών 
ώμίλουν μέ διαφορετικόν τρόπον, χαμηλοφώνως καί γλυκύτερα. Έχό
ρευον σχεδόν πάντοτε τά αύτά ζεύγη καί όταν ό Γιάν, άφοϋ έκ συμ
φώνου έκείνη έχόρευεν μέ ένα άλλον, τήν συνήντα πάλιν, άντηλασσον 
μειδίαμα φίλων έπανευρισκομένων καί έξηκολούθουν τήν προτέραν 
των οίκειοτάτην ομιλίαν. Ό Γιάν τής διηγείτο τόν αλιευτικόν του 
βίον, τούς μόχθους του, τά κέρδη του, τά παλαιά δύσκολα χρόνια είς τό 
σπήτί του, όταν οί γονείς του ήσαν ήναγκασμένοι νά άναθρέψουν δεκα- 
τέσσαοας μικρούς Γόους, τών όποιων αύτός ήτον ό μεγαλήτερος.

Τιόρα εϊχον παύση αί στενοχωρίαι των πρό πάντων άπό έν ναυάγιον, 
τό όποιον ό πατήρ των είχε συναντήση είς τήν Μάγχην, τοΰ όποιου ή 
πώλησις εϊχεν άφήση δέκα χιλιάδες φράγκα, Μέ αύτά προσέθεσαν ένα 
πάτωμα είς τό σπίτι των. τό όποιον εύρίσκετο είς τό Πλουμπαζλανέκ, 
μέ θαυμασίαν θέαν πρός τήν Μάγχην. ("Επεται συνέχεια)
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ΑΠΟ ΤΑΣ ΩΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΎ ΝΕΡΩΝΟΣ
('Αναπαράστασις της δολοφονίας τον Βρεττανικον έκ τον <Νέρωνος» δστις έσχάτοις έπαίχδη εϊς τδ Βασιλικόν Θέατρον τον Λονδίνου).

ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΙΕΓΓΕΒΙΤΣ

QUO VADIS?
( Συνέχεια άπό τό προηγούμενον )

Έπάλαισαν και έπευφημίαι έχαιρέτισαν τόν νικητήν.
Ή μουσική έξηκολούθησε.
Ό Βινίκιος έκλινεν υπό τήν τράπεζαν ήδη.
Ό Πετρώνιος δέν είχε μεθύση. Ό Νέρων όμως, δστις κατ’ άρχάς 

έκ φόβου διά τήν Οεσπεσίαν φωνήν του άπέφευγε νά πίνη, είχε ήδη 
μεθύσι). Ήθελε μάλιστα νά ψάλη άκόμη άπό τούς στίχους του, στίχους 
ελληνικούς αυτήν τήν φοράν, αλλά δέν κατώρθωνε νά τούς ένθυμηθή. 
Έκ λάθους έτονθόρισεν εν φσμα τοϋ Άνακρέοντος. Ό Πυθαγόρας καί 
ό Διόδωρος τόν συνώδευσαν ταχέως δμως καί δ μέν καί οί δέ έπαυσαν.

Ό Βινίκιος δέν ήτο όλιγώτερον μεθυσμένος άπό τούς άλλους. 
Ήσθάνετο έν έαυτφ εκτός τοΰ πόθου καί λύσσαν έριδος.

Διέτασσεν ήδη μεγαλοφώνως:
— Δός μου τά χείλη σου .' Σήμερον ή αύρων, τί σημαίνει.’ ’Αρκετά 

περιέμεινα. Ό Καϊσαρ σέ έπήρεν άπό τόν Αύλον διά νά σέ. δωρήση εις 
έμέ· μέ άκούεις ; Αυριον τό βράδυ θά στείλω νά σέ πάρω· μέ άκούεις; 
'Ο Καϊσαρ ύπεσχέθη νά σέ δώση είς έμέ... θά είσαι ϊδική μου! Τά 
χείλη σου δός μου, τά χείλη σου! Δέν θέλω νά περιμένω έως αυριον.. . 
Λοιπόν δός μου τά χείλη σου!

Καί τήν ένηγκαλίσθη.Έκείνη έπάλαιεν άπελπιστικώς αισθανόμενη δτι 
θά ΰπέκυπτεν. Αί δυνάμεις της τήν έγκατέλειπον έπί μάλλον καί μάλ
λον. Είς μάτην έκλινε πρός τά όπίσω. έστρεφε τήν κεφαλήν διά ν’ άπο- 
ιρύγη τά φιλήματα. Εκείνος ώρθώθη, τήν έλαβε δι’ άμφοτέρων τών 
βραχιόνων, έσυρε τήν κεφαλήν της πρός τό στήθος του καί μέ άσθαϊ- 
νον στόμα ήθελε νά συντρίψη τιί αιματώδη χείλη τής Λιγύας.

Τήν στιγμήν δμως εκείνην φοβερά δύναμις έλυσε τούς βραχίονας του 
καί τόν άπώθησεν ωσάν φύλλον ξηρόν. Τί είχε συμβή; Ό Βινίκιος 
έτριψε τούς οφθαλμούς του κατάπληκτος καί είδεν ύπεράνω του τόν 
γιγάντιον Αίγυα θύρσον.

Ό Λίγυς έμεινεν άκίνητος καί ήρεμος. Οί οφθαλμοί του δμως εΐχον 
τοσον περίεργον εκφρασιν, ώστε ό νεαρός άνήρ ήσθάνΟη τό αΤμά του 
νά παγώνη. Έπειτα ό γίγας έλαβε τήν βασίλισσαν του είς τούς βρα
χίονας καί μέ ομαλόν βήμα έξήλθε τοΰ τρικλινίου. Τί ’Ακτή τόν ήκο- 
λούθησεν. Ό Βινίκιος έμεινεν έπί στιγμήν ώς άπολιθωθείς. "Επειτα 
ώρθώθη καί ώρμησεν είς τήν έξοδον:

— Λιγύα! Λιγύα!

Ό πόθος δμως, ή έκπληξις, ή μανία καί ή μέθη έκλόνιζον τούς 
πόδας του. Έτρίκλισε καί κρεμάμενος άπό τούς γυμνούς ώμους μιας 
βακχίδος ήρώτησε:

— Τί συνέβη ;
Ή γυνή, μέ μειδίαμα καί ήμικλείουσα τούς οφθαλμούς της, τφ 

έτεινε κύπελλον οϊνου.
— Πίε ! τφ είπε.
Ό Βινίκιος έπιε καί έσωριάσθη έπί τοΰ πλακόστρωτου. Οί δαιτη- 

μονες κατά τό πλεΐον έκυλίοντο ύπό τάς τραπέζας, τινές έστριφογύριζον 
άνά τήν αίθουσαν κτυπώντες είς τούς τοίχους’ άλλοι έκοιμώντο παρά 
τήν τράπεζαν. Καί έπί τών υπάτων καί έπί τών γερουσιαστών, έπί τών 
ιππέων, τών ποιητών, τών μεθυσμένων φιλοσόφων, έπί τών όρχηστρίδων 
καί τών πατρικίων, έπί τοΰ παντοδυνάμου τούτου κόσμου, δστις έσύρετο 
πρός τήν άβυσσον έπιπτον διαρκώς άνωθεν ρόδα.

Έξω έξη μέρωνε.

ΚΕΦΑΛΑΙΦΝ VIII.

Οΰδείς έσταμάτησε τόν θύρσον, οΰδείς τόν ήρώτησε τί. Όσοι έκ 
τών δαιτημόνων δέν ήσαν άκόμη ύπό τάς τραπέζας εΐχον άφίση τάς 
θέσεις των. Οί νπηρέται βλέποντες μίαν τών προσκεκλημένων είς τάς 
χεΐρας τοΰ γίγαντος έσκέφθησαν, δτι δούλος μετέφερε τήν οίνοβαρή 
κυρίαν του. Έξ άλλου ή ’Ακτή ήτο πλησίον των καί ή παρουσία της 
θά διέλυε πάσαν υποψίαν.

Διηυθύνθησαν πρός τά διαμερίσματα τής "Ακτής. Τό μέρος τούτο 
τοΰ μεγάρου ήτο σχεδόν έρημον. Ή μουσική καί οί θόρυβοι τοΰ συμ
ποσίου δέν έφθανον έως έκεΐ είμή δυσδιάκριτοι.

Ό θύρσος άπέθηκε τήν Λιγύαν έπί μαρμάρινου εδωλίου καί ή Ακτή 
προσεπάθησε νά τήν καθησυχάση καί νά τήν πείση νά κοιμηθή, βε- 
βαιοΰσα αυτήν δτι οΰδείς κίνδυνος τήν ήπείλει, άφοΰ οί δανηψόνες θά 
έκοιμώντο έως τό βράδυ.Έπί μακράν ή Λιγύα δέν ήδύνατο νά ησυχάση. 
Έπίεζε τούς κροτάφους της μέ τάς χεΐρας καί έπανελάμβανεν ωσάν 
παιδίον:

Εις τό σπήτι! Είς τό σπήτι! Είς τοΰ Αϋλου !
Ό θύρσος ήτο έτοιμος. Εΐνε άληθές δτι είς τάς θύρας έφρούρουν 

πραιτωριανοί, άλλ’ ούτοι δέν ήμπόδιζον τούς έξερχομένους. Ή Λιγύα 
έπανελάμβανε.

— Ναι, θύρσε, νά φύγωμεν.
Ή ’Ακτή ήτο ήναγκασμένη νά εΐνε λογικωτέρα. ΊΙ φυγή έκ τοΰ 

οίκου τοΰ Καίσαρος ήτο έγκλημα καθοσιώσεως. θά έφευγον καί τήν 
εσπέραν εις κεντηρίων μέ στρατιώτας θά έφερε τήν θανατικήν άπό- 
φασιν είς τόν Αύλον είς τήν Πομπωνίαν Γραικίναν καί θά έπανέφερον 
τήν Λιγύαν εις τά Ανάκτορα. Τότε ή άπώλειά της θά ήτο ανεπανόρθω
τος. "Αν οί Αυλοί τήν έδέχοντο ό θάνατός των ήτο βέβαιος. "Επρεπε νά 
έκλέξη μεταξύ τής καταστροφής έκείνων καί τής ϊδικής της. Πρό τοΰ 
συμποσίου είχε τήν έλπίδα δτι ό Πετρώνιος καί ό Βινίκιος θά έπενέ- 
βαινον υπέρ αυτής καί θά τήν άπέδιδον είς τήν Πομπωνίαν.Ήδη έγνώ- 
ριζεν δτι αυτοί εΐχον ΰποβάλη είς τόν Καίσαρα τήν ιδέαν νά τήν πάρη 
άπό τούς Λύλους. Είς τήν Λιγύαν ετίθετο τό δίλημα· νά γίνη ερωμένη 
τοΰ νέου καί ωραίου αΰτοΰ Βινικίου ή νά σύρη είς βεβαίαν καταστρο
φήν καί έαυτήν καί τούς Λύλους. Καί ή Ακτή δέν έβλεπεν δτι ή νεάνις 
ήδύνατο νά διστάση.

— Είς τόν οίκον τοΰ Καίσαρος, τή είπε, δέν θά είσαι έν μεγαλη- 
τέρφ άσφαλείφ ή έν τώ οΐκφ τοΰ Βινικίου.

Δέν έφαντάζετο δτι, καίτοι άκριβεΐ,- οί λόγοι ούτοι. έσήμαινον : 
«Άπαρνήθητι τήν τύχην σου καί γίνου παλλακίς τοΰ Βινικίου . ΊΙ 
Λιγύα δμως, ή οποία ήσθάνετο έπί τών χειλέων της τήν θέρμην τών 
πλήρων κτηνώδους πόθου φιλημάτων, ήρυθρίασεν έξ αίσχους.

— Ποτέ δέν θά μείνω ούτε έδώ, ούτε είς τοΰ Βινικίου. Ποτέ!
'Η ’Ακτή έξεπλάγη.
— Λοιπόν, ήρώτησε, τόν μισείς τόσον;
—“Οχι, είπεν ή Λιγύα, μοΰ άπαγορεύεται νά μισώ, είμαι Χριστιανή.
— Το γνωρίζω, Λιγύα, καί γνωρίζω επίσης άπό τάς έπιστολάς τοϋ 

Παύλου τοΰ έκ Ταρσού, δτι σοΰ εΐνε άπηγορευμένον νά ύποκύψης είς 
τήν άτιμίαν καί νά φοβήσαι τόν θάνατον περισσότερον τοΰ αμαρτήμα
τος. Είπε μου δμως, ή θρησκεία σου επιτρέπει νά έπισύρης τόν θάνα
τον τοΰ άλλου;

— ’’Οχι. , , , , . ,
— Λοιπόν πώς θά ετολμας να επισυρης τήν εκδίκηση· τοΰ Καίσαρος 

κατά τής οικίας τών Αυλών;
Ή απελεύθερος έξηκολούθησε:

Σοϋ κάμνω αυτήν τήν έρώτησιν διότι λυπούμαι καί σέ καί τήν 
καλήν Πομπωνίαν καί τόν Αύλον καί τό τέκνον των. Γνωρίζω έγόι τί 
σημαίνει ή οργή τοΰ Καίσαρος. "Οχι ! Δέν είμπορεϊς νά φύγης άπ’ έδώ. 
Δέν έχεις νά κόμης ή τούτο: ίκέτευσε τόν Βινίκιον νά σέ. αποδώσι) είς 
τήν Πομπωνίαν.

ΊΙ Λιγύα δμως έγονυπέτησε διά να ίκετεύση άλλον Τινά. Μετά μίαν 
στιγμήν ό θύρσος έγονυπέτησεν επίσης. Καί προσηύχοντο καί οί δύο 
έν τφ οΐκφ τοϋ Καίσαρος.

Ή ’Ακτή δέν ήδύνατο νά άποσπάση τούς οφθαλμούς της άπό την 
Λιγύαν ή όποια υψου κεφαλήν καί χεΐρας πρός τόν ουρανόν, ώσεί 
άνέμενεν ΐνα έκεΐθεν έλθη ή σωτηρία. Είς τό άνατέλλον φως έφαίνετο 
φωτεινή. Έπί τέλους ήγέρθη μέ πρόσωπον άνακτήσαν τήν γαλήνην του. 
Ό θύρσος ήγέρθη επίσης καί παρατηρών τήν δέσποινάν του άνέμενε 
νά όμιλήση αΰτη. Δύο μεγάλα δάκρυα έκυλίσθησαν είς τάς παρειάς της.

—Ό Θεός ας εύλογή τήν Πομπωνίαν καί τόν Λύλον! είπε. Δέν έχω 
τό δικαίωμα νά τούς καταστρέφω καί δέν θά τούς έπανιδω πλέον.

Έπειτα, στρεφομένη πρός τόν θύρσον, τφ είπεν δτι αυτός μόνος 
τής έμενεν είς τόν κόσμον, ότι ώφειλε νά εΐνε δι’ αυτήν προστάτης καί 
πατήρ. ”Αν δέν ήδύναντο νά καταφύγουν είς τών Αυλών, δέν ήδύναντο 
-όμως νά μείνουν είς τοΰ Καίσαρος καί τοΰ Βινικίου. Ουτω ό θύρσος 
θά τήν έξήγε τής πόλεως, θά τήν έκρυπτε κάπου, όπου δέν Οτι τήν 
άνεκάλυπτεν ούτε ό Βινίκιος, ούτε οί άνθρωποί του. Ό Λίγυς ήτον 
έτοιμος. Ήσπάσθη τούς πόδας της είς σημεΐον ύπακοής. Θά μετέβαινε 
νά ζητήση τάς συμβουλάς τοΰ επισκόπου Λίνου καί δι" αΰτοΰ τήν 
βοήθειαν τών χριστιανών. Τό πρόσωπον τής Λιγύας έμειδία ήδη. 
Έρρίφθη είς τάς άγκάλας τής απελεύθερος τήν ήσπάσθη είς τήν 
παρειάν καί τής είπε:

Δέν θά μάς προδυισης, ’Ακτή ; Όχι!
— Είς τήν σκιάν τής μητρός μου δέν θά σάς προδώσω. Παρακάλεσε 

τόν Θεόν σου νά έπιτύχη ό θύρσος τήν άπελευθέρωσίν σου.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ IX.

Εϊχεν ήδη έξημεριύση καί ή Ακτή ήνάγκασε τήν Λιγύαν νά άνα- 
παυθή μετά τήν αϋπνίαν τής νυκτός. ΚατεκλίίΙησαν πλησίον άλλήλων, 
ή ’Ακτή όμως, παρ’όλον τόν κάματον, δέν ήδυνήθη νά κοιμηθή. Άνα- 
λογιζομένη τούς κινδύνους, οί όποιοι ήπείλουν τήν Λιγύαν κατελήφθη 
άπό οίκτον πρός αύτήν, άπό αίσθημα ώσεί μητρικόν. Έθώπευε τήν 
κόμην τοΰ παιδιού.ΊΙ Λιγύα έκοιμάτο ώσεί νά εύρίσκετο ύπό τήν φύλα- 
ξιν τής Πομπωνίας. Περί τήν μεσημβρίαν μόνον ηνοιξε τούς όφθαλ|ΐούς. 
ΙΙαρετήρησε γύρω μέ βλέμμα έκπληκτου. Δέν ήτο λοιπόν είς τών Αυλών: 

Σύ είσαι, ’Ακτή ; είπε τέλος.
— Έγόι Λιγύα.
— Εΐνε βράδυ;
— "Οχι, άπόγευμα.
— Ό θύρσος έπέστρειρε ;
— Ό θύρσος δέν είπεν ότι θά έπέστρεφε. Είπεν δτι θά ένεδρειη) 

τό φορεϊον.
—’Αληθώς.
Κατήλθον άμφότεραι εϊς τόν κήπον, όπου δέν υπήρχε κίνδυνος 

συναντήσεως τίνος άφοΰ οί συνδαιτημόνες τοΰ Καίσσαρος θά έκοι
μώντο έως τήν εσπέραν. Συνωμίλουν διά τήν ηιυγήν τής Λιγύας. τάς 
διέκοψεν δμως θόρυβος βημάτων καί, πριν ή ή ‘Ακτή προφθάση νά 

ϊδη ποιος ήρχετο. έφάνη ή Ποππαία περιστοιχιζομένη άπό δούλας. Μία 
Λίθιοπίς. μέ τιί στήθη πλήρη γάλακτος, έκράτει είς τάς άγκάλας της 
παιδίον πορφυροκόσμητον.

— ’Ακτή, είπεν ή Ποππαία βλέπουσα τήν Λιγύαν, ποια εΐνε ή 
δούλη αύτή;

— Δέν εΐνε δούλη, θεία Αύγούστα. εΐνε θετόν τέκνον τής Πομπωνίας 
Ι’ραικίνας, θυγιίτηρ τοΰ βασιλέως τών Λιγύων. δστις τήν έδωκεν ώς 
όμηρον είς τήν Ρώμην.

— Ήλθε νά σέ έπισκεφθή ;
— ’Όχι. Αύγούστα. ’Από προχθές κατοικεί εϊς τό άνάκτορον.
— Παρευρέθη είς τό συμπόσιον ;
— Παρευρέθη.
— Κατά διαταγήν τίνος;

— Τοΰ Καίσαρος.
ΊΙ Ποππαία παρετήρησε μετά μεγαλειτέρας προσοχής τήν νεάνιδα 

καί έξηγέρθη ή ζηλοτυπία της. Έφοβεϊτο πάντοτε μήπως έκτοπισθή 
άπό ευτυχή τινα άντίπαλον. όπως αύτή έξετόπισε τήν Όκταβίαν. Μέ έν 
βλέμμα έξετίμησε τήν καλλονήν τής Λιγύας. Εΐνε μία νύμφη, έσκέφθη. 
ΊΙ Αφροδίτη τήν έγέννησε. Αθάνατοι θεοί! Εΐνε επίσης ώραία δπως 
έγόι καί νεωτέρα . Συνωφρυώθη άλλ’ ώμίλησε ήρεμος πρός τήν Λιγύαν :

— Ώμίλησες είς τόν Καίσαρα;
— Όχι, Αύγούστα.
— Διατί προτιμάς λ'ά είσαι έδώ καί όχι είς τών Αύλων;
— Δέν τό προτιμώ. Ό Πετρώνιος ώθησε τόν Καίσαρα νά μέ άπο- 

σπάση άπό τήν Πομπωνίαν. Εΰρίσκομαι έδώ παρά τήν επιθυμίαν μου.
— Καί θιι έπεθύμης νά έπιστρέψης είς τήν Πομπωνίαν ;
— Αύγούστα, είπεν έκτείνουσα τάς χεΐρας ή Λιγύα, δ Καϊσαρ θά 

μέ διίιση δούλην είς τόν Βινίκιον. θά έπέμβης δμως υπέρ έμοΰ καί θιι 
μέ άποδιίισης είς τήν Πομπωνίαν.

— Λοιπόν ό Πετρώνιος ώθησε τόν Καίσαρα νά σέ άποσπάση άπό 
τούς Αύλους διιι νά σέ παραδώση εις τόν Βινίκιον ;

— Ναί. Ό Βινίκιος είπεν, ότι θά εστελλε νά μέ ζητήση αμέσως 
σήμερον. ’Αλλά θά λάβης οίκτον δΓ έμέ.

Κύψασα. έφίλησε τδ κράσπεδον τής έσθήτος τής Ποππαίας καί 
άνέμενεν. ΊΙ Ποππαία τήν παρετήρησε μειδιώσα κακεντρεχώς καί είπε :

— Σοΰ υπόσχομαι λοιπόν ότι αμέσως σήμερον θά είσαι δούλη τοΰ 
Βινικίου.

Άπεμακρύνθη ώς τερατώδης οπτασία. Οί οφθαλμοί τής Λιγύας 
ήσαν βαρείς άπό τά δάκρυα. Ελαβε τήν Ακτήν άπό τής χειρύς καί 
είσήλθον εις τό άτριον, άγωνιώσαι είς πάντα θόρυβον. Τό εσπέρας 
εϊδον νά εισέρχεται άνήρ μελαψός, τόν όποιον ή Λιγύα άνεγνώρισεν. 
Εϊχεν ίδή είς τής Πομπωνίας, ιόν Άιιακΐνον, άτιελεύθερον τοΰ Βινικίου. 
Ή ’Ακτή εξέβαλε κραυγήν. Ό "Λττακϊνος έχαιρέτισε ταπεινώς καί είπε:

— Χαιρετά, τήν θείαν Λιγύαν ό Μάρκος Βινίκιος, δστις τήν περιμένει 
παρά τήν έστρωμένην τράπεζαν είς τήν οικίαν του, τήν κατακόσμητον 
άπό χλόην.

— Είμαι έτοιμη, είπεν εκείνη μέ κατάλευκα χείλη καί περιεπτύχθη 
τήν Ακτήν διά να τήν άποχαιρετήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ X.

Ήτον ά/.ηθώς κατακόσμητος άπό πράσινον ή οικία τοΰ Βινικίου 
καί είς τό τρίκλινων ήτον έτοιμη τράπεζα διιι τέσσαρας δαιτημόνας, 
διότι θά παρεκάθηντο και ι> Πετρώνιος μέ τήν Χρυσόθεμιν. Οί δούλοι 
έφερον τούς τρίποδας καί έρριπτον έπί τών άνθράκων μϋρα καί νάρδον.

Ό Βινίκιος ανυπόμονος παρετήρει έξω καί είδε έρχομένην τήν 
συνοδείαν τής όποιας προηγούντο οί λαμπαδάριοι, ένώ ό ’Λττακϊνος έπέ- 
βλεπε τό φορεϊον προχωρούν βραδέως διότι οί φανοί έν τή άφωτίστιρ 
πόλει ήσαν άνεπαρκεΐς. Έξ άλλου οί οδοί ήσαν άσυνήθως πλήρεις. Άπό 
έκάστην πάροδον έξήρχοντο τρεις ή τέσσαρες άνδρες χωρίς δάδας καί 
φέροντας βαρείς μανδύας. Οί μέν έβάδιζον παρά τήν συνοδείαν καί 
ανεμιγνύοντο μέ τούς δούλους, άλλοι είς μεγαλητέρους ομίλους ήρχοντο 
κατ’ εναντίαν διεύθυνση·. Τινές έτρίκλιζον ώς μέθυσοι. Οί λαμπαδάριοι 
ήρχισαν ήδη διιι φωνών νά ανοίγουν δίοδον.

— Εΐνε <ι θύρσος, έσκέφθη ή Λιγύα, μέ τούς χριστιανούς. Χριστέ, 
βοήθει μας. Χριστέ σώζέ μας.

Ό 'Λττακϊνος, δστις κατ’ άρχάς δέν έδωσε προσοχήν είς τήν άσύνηθη 
συρροήν, ήρχισεν ήδη ν’ άνησυχή. Οί λαμπαδάριοι έφιόναζον συχνό
τερα: Τόπον διά τό φορεϊον τού εύγενοΰς Βινικίου! . Οί άγνωστοι 
έπλησίαζον γύρω τό φορεϊον τόσον, ώστε έδόθη διαταγή νά τούς άπο- 
διώξουν μέ κτυπήματα. "Εξαφνα θόρυβος παρήχθη είς τήν αρχήν τής 
συνοδείας καί τιί φώτα έσβέσθησαν αίφνηδίως. Ό ’Λττακϊνος ένόησε 
περί τίνος έπρόκειτο. Ό τρόμος τόν ιίπελίθωσε. Έσχε μίαν ίδέαν^ πρό 
παντός έπρεπε νά λάβη τήν Λιγύαν καί νά φ ύγρ. άφίνων τούς άλλους 
είς τήν τύχην των. Τήν έσυρεν έκ τοΰ φορείου, τήν έλαβεν είς τούς βρα- 
χίονάς του καί προσεπάθησε νά φύγη μέσα εις τό σκότος. Ή Λιγύα 
έφώναξε.

— θύρσε! θύρσε'.
Ένδεδυμένη λευκά θά ήτο ευδιάκριτος. Ό 'Λττακϊνος τήν έκάλυψε 

μέ τόν μανδύαν του. ’Έξαφ να τό κρανών του ήχησεν ώς άπό κτυπή
ματα ροπάλου. Έκλονίοθη. Γύρω οί δοΰλοι έκεινιο κατά γης ή έφευ
γον. Ό θύρσος έφερε τήν Λιγύαν μακράν. Οί σύντροφοί του εΐχον 
σκορπιοθή.

Οί δούλοι συνεκεντρώθησαν πρό τής οϊκίας τοΰ Βινικίου. Δέν έτόλ- 
μων νά είσέλθουν. Μετά μικράν συζήτηοιν έπανήλθον είς τόν τόπον τής 
έπιθέσεως. Εύρον έκεΐ νεκρούς τίνος καί τό σώμα τού Άιτακίνου, δστις 
άνέπνεεν άκόμη άλλά μετ' ολίγον έμεινεν άκίνητος. Έλαβον τό πτώμα 
καί έσταμάτησαν πάλιν πρό τής οικίας τοΰ κυρίου των.’Έπρεπε έν τού- 
τοις νά τφ άναγγείλουν τί συνέβη. ["Επετοι συνέχεια]
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Ο ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

Επίκαιρον ιστορικήν άποκώλυψιν έδημοσίευσεν ■■ ·/.. Δήμερ έξ έρεύνη; 
τοΰ αρχείου τού έν Ναυπλίφ Γυμνασίου. Είς τό Γυμνάσιου τοΰτο έμαθήτευ- 
3SV ί αείμνηστο; Δηλιγιάννη;, άπό τοΰ θανάτου τοΰ όποίου συνεπληρώθη 
ήδη έν έτος. Κατά τό 1839 ήτο μαθητή; τή; Β' «κλάσεως». εί; πρακτικόν 
δέ γενόμενον τήν 14 Ιουλίου τοΰ αΰτοΰ έτου; ό Δηλιγιάννη; έχε·, εις μέν 
τήν έπίδοσιν βαθμόν «εξ» ένφ δ ανώτερος βαθμός ήτο τό «δέκα τρία», εί; 
δέ τήν διαγωγήν «εξ», πάλιν, άνωτέρου βαθμού δντο; τοΰ «δέκα·.

Εις άλλο πρακτικόν τοΰ αύτοΰ έτου; φέρονται τά έξή; διά τόν Δηλι- 
γιάννην: «Θεόδωρος 11. Δηλιγιάννη; έκ Τευθίδος, ΙΙατρό; Πολιτευόμενου: 
Εις τά ποιητικά, καλώς. Εί; τά άλλα: καλώς. Εις τά λατινικά : καλώ;. 
ΙΙαρατήρησι;: χρηστοήθης καί ευφυής».

α

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ

Τόν έν Βιέννη διακεκριμένο·? καί αγαπητόν συνάδελφον κ. Δημ. Καρα- 
χάλιον δέν έγνώριζα—τό ομολογώ—τόσω δυνατόν ποιητήν, όσφ άπεκαλύ- 
φθη μέ τού; «Γύρους τβν ρυθμών» τούς όποίου; δημοσιεύει μέ τό ψευδώ
νυμόν του Λάμπρος Άστέρης. Είνε μία συλλογή ποιημάτων οί «Γύροι» τήν 
οποίαν διακρίνει παντού ένα αίσθημα τόλμη; γίγαντος, ένα σφάδασμα τού 
γίγαντος αύτοΰ δεμένου μακρυά άπό τόν κόσμον του. μία απειλή του διαρ
κή; καί πού καί ποΰ—δυνατή καί αύτή καί περιφρονητική—μία νοσταλγία 
πρός τό σόύσιμο τή; ύπάρςεώ; του. Εις τήν «Φλόγα»π.χ., εί; ένα όχι άπό τά 
δυνατώτερα ποιήματα—διότι δυνατώτερο μοΰ φαίνεται καί εϊ; φαντασίαν 
καί είς στοχασμόν ορθόν συγχρόνως. τό «Χαλασμένο σπήτι·—ό ποιητής 
τολμά. νοσταλγώ·? νά ύψωθή εϊ; έπάνω κόσμου; καί απειλεί μαζύ εί; τέσ- 
σαρασ στίχους: . , , ,

(-Κίβρω τροπο για ν ανοίξω φουντωμένη 
Κάποιο χάσμα, και θά στύλο; φωτεινά; 
<-)ά πετάξω κατά ταατρα λυτρωμένη 
Κι' άν γυρίσω κάτω—ΙίαρΙΙω κεραυνός ί

II τόλμη αύτή, ή όποια φαίνεται καί εϊ; τόν στίχον ποΰ τυχαίω; παίρνω : 
Ηέλ.ω τ'ην Νίκη ! οπού πέτα, κΓ οπού είνε, ίίιι την φνασω,

γίνεται αλλού γόο; αληθινός, εις τό «Μυστικό Δείπνο» π.χ. κι' άλλου πάλι 
γίνεται τορνευτό κελάδημα τή; αγάπης,όπως εϊ; τό «Νικάει ή Αγάπη»,όπου 
εύρίσκόνται στίχοι άπαλοί σάν δημοτικού τραγουδιού καί τολμηροί όμως 
πάντα. Δύναμις καί τόλμη—επαναλαμβάνω—ποΰ ζαλίζουν τόν αναγνώστην, 
όπως ζαλίζεται δ πρωτόπειρος πολεμιστή; τόν όποιον όδηγεϊ ό καπετάνιος 
του—οί ποιηταί είνε οί καπεταναϊοι τή; ιδέας—εί; παρακεκινδυνευμένον 
τόλμημα, χαρακτηρίζει τούς «Γύρου; ·.Καί ή ζάλη γίνεται έπειτα μέθη νίκης, 
όταν ό ποιητή; δείχνει πλέον τήν δύναμιν του.

Ό ποιητή; είνε συνάδελφος έκτιμημένος καί θ’ άκούση υποθέτω χωρίς 
δυσφορίαν τό ότι εϊ; τού; «Πόθους καί Λαχτάρες» ύπήρξεν άδυνατώτερος 
παρά εϊ; τά ’Αργυρά μιλήματα» καί ότι εϊ; τήν γλώσσαν σφάλλει πολλά- 
κις. μεταχβιριζόμενος λέξεις ποΰ δέν άνήκουν εί; τήν φόρμαν ούτε τή; 
δημοτικής, ούτε τής καθαρευούση;, π.χ. πατρικίαν «βουλκάνι- ·παμφω- 
τισμένος», «ήδονικόστρωτα» ή παραθέτων λέξεις τής καθαρευούση; μέ 
δημοτικά; π.χ. «υπερκόσμια;· μέ τό χαλκάδες .

’Ολίγα όμως είνε τά παραπατήματα αύτά. Ίο δλον έργον είνε διαύγεια 
καί όταν συμβόλίζη άκόμη, στίχο; εύμορφο; καί καλοδεμένος καί άβία- 

ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
|ΊΙ σκηνή είς η» καφφενβίον τού θεάτρου. ΕΙς τήν ^ιίσην ·»ί συγγριίηεΐς τής Εξώστες 
γύρω οί ήΟο.χοιυί καί λόγιοι προσκεκλημένοι διά νά ώκυύοσυν ιήν άνάγνωσιν τοϋ νέου 
έργου.Άναγινωοκει ό έκ τών συγγραφέων κ. Π. \ημητρακύί-τουλος. Eivr ή στιγμή πού Fva 
νεογέννητον Ελληνικόν έργον βλέπει τό φώς. Μέ στοργήν ί>ά έ.’ΐιμεληΟοΰν τής άνατροφής 
του συγγραφείς καί ηθοποιοί έως έ!του κριΟή ιός άνδρωϋεν καί παρουσιαΟή πρό τού κοινού).

στο;, τόλμη δέ καί δύναμις—τό λέγω πάλιν—γίγαντος πού είτε απειλών, 
είτε κ.ηρϋσσων τήν καταγωγήν του, είτε ζητών νά σβέση, πολύ πολύ ολίγους 
όμοιου; του έχει μέσα εϊ; τόν ποιητικόν κόσμον δεκαετηρίδων όλοκλήρων 
τελευταία.

Μοΰ έφάνησαν οί Γύροι τών ρυθμών» ωσάν μία ένεσις ζωή; καί ένερ- 
γεϊας. τή; όποια; έχει ανάγκη τό γένος μας καί τή; όποιας συμβουλεύω 
νά έπωφεληθοΰν δλοι.

Τονώνουν όχι τήν φιλολογίαν μας μόνον άλλά και τήν έθνικήν ψυχήν. 
’Απ’ αύτή; τή; άπόψεω; μού φαίνονται αληθινά έθνικόν έργον.

—ΕΡ.«
Ο ΡΕΜΠΡΑΝΤ

Τήν 15 Ιουλίου 1906 (ν. ή. ι τρεις αιώνες συμπληρούνται από τής γεν- 
νήσεω; τοΰ Ι’έμπραντ. Ή παγκόσμιος φήμη τοΰ μεγάλου διδασκάλου, ή 
έπήρειά του εϊ; τόν κόσμον τής Τέχνης, ό πλούτος τών έργων τά όποια 
άφήκε καί τά όποια ηϋξησαν τού; θησαυρούς τών μουσείων, ελκύουν τόν 
θαυμασμόν.

II δόξα τοΰ Ι’έμπραντ κατά τήν διάρκειαν τών τριακοσίων τούτων 
ετών ηΰξανεν όλονέν καί έπεόάλλετο εϊ; τήν ανθρωπότητα νά πανηγυρίση 
μεγαλοπρεπώ; τήν τριακοσιετηρίδα του. Ό Ι’έμπραντ ύπήρξεν όχι μόνον 
δ μέγας ζωγράφο; τή; 'Ολλανδίας άλλ' ϊσως ό μεγαλείτερο; διδάσκαλο; 
όστις προήγαγε τήν Τέχνην όλων τών σχολών καί όλων τών εποχών.

Οταν κατά τό 1898 ό ’Ολλανδικός λαός, έπί τή άναρρήσει τής Λ. Μ. 
τή; όασιλίσση; του Βιλελμίνης. ήθέλησε νά τιμήση τήν ήγεμονίδα του δέν 

εύρε σημαντικότερο·? τεκμήριου τή; άφοσιώσεώς του παρά άναθέτων εί; 
αυτήν νά έγκαινιάση "Εκθεσιν τών έργων τοΰ μεγάλου τεχνίτου.

Τό έργον τοΰ Ι’έμπραντ δέν κρίνεται ούί' εϊ; τόμου; όλοκλήρου; καί 
αί όλίγαι αύταί γραμμαί σοφού κριτικού ά; χρησιμεύσουν ώ; ωχρός χαρα
κτηρισμό; τοϋ έργου του: «Ίστάμενο; εϊς τό μεταίχμιο·? τοΰ πραγματικού 
καί τοΰ αοράτου κόσμου μεταπηδά κάθε στιγμήν άπό τοΰ ένός εί; τον 
άλλον καί μά; αναγκάζει νά τόν ακολουθήσομε·?. "Ο,τι τά ανθρώπινα ώτα 
δέν ήκουσαν ποτέ, θέλει νά μάς τό ε’ίπη’ δ.τι οί όφθαλμοί μα; δέν είδον 
ποτέ, θέλει νά μά; τό δείξη».

Τά λεπτότερα συναισθήματα, ή θερμότης μιά; προσευχής, ή 
στοργή πατρός άνευρίσκοντος τό τέκνον του. τό τε όρατόν καί τό 
διατακτικόν ζωή; έπανερχομένη; εί; τό σώμα τό όποιον είχεν 
έγκαταλείψη, τοΰ Λαζάρου ή τοΰ Χριστού, όλα αύτά τά αινιγματικά 
και άπροσδ'.όριστα τά άποκαλύπτει είς τούς πίνακά; του ό Ρέμπραντ 
έω; τό σημεϊον νά άφίνη τήν ψυχήν νά συμπληρώση καί νά ύψωθή.

Ό Ι’έμπραντ άπέθανε δυστυχής ένώ έζωγράφιζε πίνακας. οιτινες 
σήμερον τιμώνται άντί Εκατομμυρίων.

Τώρα οί 'Ολλανδοί καί μαζύ μέ αύτοΰ; οί καλλιτέχναι όλου τοΰ 
κόσμου αποδίδουν εϊ; τόν Ρέμπραντ τήν δόξαν, ήτις τοΰ ήξιζεν. είς 
έν παγκόσμιον προσκύνημα τοΰ έργου του.

«
ΕΛΛΗΝΙΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τό τελευταίο·? έξ Ευρώπης ταχυδρομείο·? μά; έκόμισε τήν γνω
στήν καί λίαν διαδεδομένη·? εφημερίδα τών Βρυξελλών «Ιίτι Μπλέ» 
εϊ; έν φύλλο·? τή; όποια; δημοσιεύεται διήγημα τή; έλληνίδος 
διηγηματογράφου καί συνεργάτιδο; τή; Εικονογραφημένη;» Ειρή
νη;’Αθηναία;. ύπό τόν τίτλον · Ό Γέρο -Ισκιος». ΊΙ διεύθυνσι; 
τή; έφημερίδο; καταχωρεί εϊ; τρεις όλοκλήρου; στήλα’ς τό διήγημα 
τής Έλληνίδος λόγια;, μετά τή; είκόνος της καί κολακευτικω- 
τάτης κρίσεως, ή δέ τιμή αύτη γίνεται διά πρώτην φοράν είς 
γράφονταν Έλληνίδα έκ τών διαμενουσών έν Έλλάδι.

Ο ΡΩΣΣΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

0 ΡΩΣΣΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ

πόλε·.
καί

Ό ’Ρώσσος Αρχιμανδρίτη; Άνατόλιος. 
ούτινο; τό κοσμικόν όνομα είνε Γεώργιο; 
φόν Γ.οΰγκερ, έλκει τό γένος έξ εύγενών. 
Ή μήτηρ του ήτο Γέρμα·?·;, τό γένος βα- 
ρωνίς φόν Βίγκ.λερ.Ό ’Αρχιμανδρίτη; Άνα- 
τόλιο; έγεννήθη τώ 1861. έτυχεν άριστη; 
ανατροφή; καί μορφώσεως όμιλών ήδη άπό 
παιδικής ήλικία; τήν Ί’ωσσικήν, τήν Γερ
μανικήν. τήν Αγγλικήν καί τήν Γαλλικήν 
γλώσσαν. Μετά τό πέρα; λαμπρών γυμνα
σιακών σπουδών ένεγράφη εϊ; τό Πανεπι
στήμιο·? τή; Πετρουπόλεω; εϊ; τήν Σχολήν 
τών Φυσικομαθηματικών επιστημών, μετά 
τετραετείς δ’ έν αυτή σπουδά; τυχόν άρί- 

είςτήνέν Πετρου- 
Σχολήν τοΰ Πυρο

βολικού, έξ ή; έξήλθεν ώς άξιωματικό: 
προσεκολλήθη εϊ; τήν έν Πετρουπόλει ανώ
τατη·? Διοίκησιν τού Πυροβολικού διεξάγων 
τήν αλληλογραφίαν μετά διαφόρων τοΰ 
εξωτερικού εργοστασίων κατασκευή; πυρο- 
μαχικών ειδών. Ό αντίθετο; πρό; τόν κο
σμικόν θόρυβον και τά σύν αύτφ χαρακτήρ 
τοΰ Άνατολίου ρέποντο; πρό; τήν ηρεμίαν 
καί τό ζωηρόν ανέκαθεν ένδιαφέρον του 
ΰπέρ θρησκευτικών ζητημάτων τόν ώθησαν 
νά έγκαταλείψη έν έτει 1889 τό στρατιω
τικόν στάδιο·? καί νάφιερώση εφεξής τήν 
ζωήν του εϊ; θεολογικά; σπουδά;. ΙΙρό; 
τοΰτο είσήλθεν εις τήν έν ΙΙετρουπόλει 
θεσλογικήν Ακαδημίαν καί προεχειρίσθη 
τ<ϊ> 1892 εϊ; Μοναχόν προσλαβόιν τό δνομα 
Άνατόλιος, μετά τό πέρας δέ καί τών έν 
αύτή λαμπρών σπουδών του. πρώτον μέν 
διωρίσθη καθηγητή; τοΰ 'Ιεροσπουδαστη
ρίου. ειτα δ’ έγένετο προϊστάμενο; δύο 
Μονών, δραστηρ'ω; έργασθείς διά τήν έν 
αύταΐς τάξιν, τήν εισαγωγήν ώραίων έκκλη- 
σιαστικών λειτουργιών καί τήν καθιέρωσιν 
αυστηρά; μοναχική; πειθαρχίας. Κατά τό 
παρελθόν όμως έτος ό Μητροπολίτη; ΙΙε- 
τρουπόλεως έπρότεινεν εϊ; τόν Αρχιμαν
δρίτην Άνατόλιον τήν θέσιν τοΰ προϊστα
μένου τής ένταΰθα Ί’ωσσική; Εκκλησία;, 
ήν θέσιν άπεδέχθη ένδού; εί; επιμονήν τού 
Μητροπολίτου, όστις έθεώρει αύτόν ένεκα 
τής γλωσσομάθειάς του λίαν χρήσιμον έν 
ΰπήκουσεν. ώς είχε καθήκον, καί ήλθε·? ένταΰθα ίνα μετά ένό; μόνον έτου; 
διαμονήν άπέλθη καί πάλιν εί; ’Οδησσόν, όπου μετετέθη ύπό τή; Μητροπό- 
λεως. Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς ημών γνωρίζω·? νά τιμά τούς 
άξιου; τιμής, έπ’ άγαθιΰ τού λαοΰ Του, δέν έλειψε κατά 
τό ένιαύσιον διάστημα τή; ένταΰθα παραμονή; τοΰ Αρχι
μανδρίτου Άνατολίου νά παράσχη αύτφ πλεΐστα όσα δείγ
ματα ίδιαζούση; έκτιμήσεω;, εσχάτως δ’ έδέχθη αύτόν απερ
χόμενον είς ’Οδησσόν, εϊ; ιδιαιτέραν φιλόφρονα μακράν άπο- 
χαιρετιστήριον άκρόασιν καί προσέφερεν αύτώ τήν εικόνα 
Του μέ τήν ιδιόχειρον ύπογραφήν Του.

Χάρις εί; τόν διευθυντήν του κ. Οικονόμου ό νέο; θίασο; 
δστι; ήρχισε τά; παραστάσεις του εϊ; τό Βαριετέ θά εχη 
εξαιρετικήν ολω; διά θερινόν θέατρον σκηνοθεσίαν.

"Επιπλα καί στολισμό; τή; σκηνή; έχουν ένοικιασθή άπό 
τό Έρμεϊον και σαλόνια νέα έτοιμάσθησαν προκαλοΰντα άλη_

Ο ΝΕΟΣ ΘΙΑΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΣ ΑΒΥΣΣΙΝΙΑΝ

πρωταγωνίστρια 
. ι·. περί έαυτή·? 
:λείστου; πρώην 
>ν ζεΰγο; Κοτο- 

άλλους.

θώ; τόν θαυμασμόν. “Οσον αφορά τόν θία
σον. όστις είνε πλήρης, ή π; 
του Μαρίκα Κοτοπούλη έχε: 
δοκίμου; ηθοποιού: 
τοΰ Β. θεάτρου, τ 
πούλη. τόν κωμικόν Σάββαν

«

Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

II Διεύθυνσι; τή; «Είκονογρα·/ ημένης» 
καθιστά γνωστόν εί; τούς κ.κ. συνδρομητάς 
αύτή; ότι ή πρ1- ’ 
διά τον προκηρυχθέντα · 
σμόν γυναικεία; καλλονή 
τής λόγιο τοΰ έ: 
τών καλών οικογενειών, 
τή; 30 Σεπτεμβρίου

Ί> Διαγωνισμό; ούτο;. ώς γνωστόν, είναι 
άιοικτιί:. Δύνανται δηλαδή νά λάβωσι μέρος 
και μή συνδρομηταί αυτή;.

«
ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

:ρός αποστολήν φωτογραφιών 
ύπ’ αύτή; διαγωνι- 

ή; προθεσμία, ένεκα 
.ελθόντος θέρου; αποδημία; 

·, παρατείνετα: μέχρι 
έ.έ.

Π«ρ:=ργότατσν ριβλίον αναγγέλλει ή πρό 
τίνος συστηθεισα ’Εκδοτική Εταιρία Αθη
νών. «Προσωπικός μαγνητισμό;» είναι ό 
τίτλο; του καί συγγραφεύς ό Β. Τάρνβουλ.

Δέν πρόκειται ούτε περί IΙνευματισμοΰ, 
ούτε περί Ζωικού Μαγνητισμού, ούτε περί 
Υπνωτισμού, μολονότι στενότατα σχετίζε

ται πρό; τούς κλάδου; αύτοΰ; τών «Απορ
ρήτων Επιστημών» ό Προσωπικός Μαγνη
τισμό; . Είνε βιβλίο·? αποκαλυπτικόν, διδά- 
σκον πώς ισχυροποιείται τό εχώ τοΰ ανθρώ
που καί πώς διά μεθόδων (ορισμένων και 
άπολύτου άποτελεσματικότητο; κατορθώνει 
καθείς, είτε άνήρ. είτε γυνή, ν’ άποκτήση 
τήν δύναμιν διά τή; όποια; εΐμπορεί νά 
ελκύση τό ενδιαφέρον, τήν φιλίαν, τήν εμ
πιστοσύνην. τήν άγάπην. τόν θαυμασμόν 
άκόμη τιην άλλων άνθρώπων.

Ό φιλοδοξών νά δράση, ό τρέφω·? όνειρα 
ίμερόεντα. καθείς έχων ανάγκην ρώμης καί 
άλκή; ατομική;, διά νά κατακτήση κάτι 
καί διά νά ΰπερνικήση περιστάσεις δυσχερείς 
έν τώ βίω, θά διδαχθή διά τού «Προσωπικού

Μαγνητισμού» πώ; νά γίνη ιιαγνητικάς ίϊν&ρωπος, πώ; δηλ. νά συγκεντρώση 
κ’ έντείνη τήν θέλησιν του καί πώ; καθιστώ·? αύτή·? ένεργόν δύναμιν νά τήν 
κατευθύνη πρός κατάκτησ·.·? παντός ποθουμένου. Ή τιμή ώρισθη εί; δραχ. 2.

Τώρα όπότε ήγέρθη τό ζήτημα τής συνάψεω; σχέσεω7 
στενοτέρων μεταξύ τή; Άβυσσινιακή; έκκλησίας καί τών έν 
Αλεξάνδρειά Πατριαρχείων έν βλέμμα πρός τήν πρωτεύουσαν 

τού Νεγκού; τήν Άντίς-'Λμπέμπα είνε έπίκαιρον. 'Από τά; 
σχετικά; άβυσσινιακά; εικόνα; μας ή μία παριστφ τό μέγα
ρο·? I;) τοΰ Άβυσσινοΰ 'Υπουργού τών Οικονομικών. Ή άλλη 
παρουσιάζει τού; έν Άβυσσινίφ “Ελληνα; μή λησμονήσαντας 
τήν πάτριον θρησκείαν, συνηθροισμένου; δέ έπί λόφου παρά 
τήν οικοδομουμένην κατά τήν άδυσσινιακήν οικοδομικήν, εκ
κλησίαν των. ήν άφιερούσιν εϊ; τήν Ί’περαγίαν Θεοτόκον καί 
δι’ήν εργάζονται όλοι. Τοιουτοτρόπως τό έλληνικόν ζώπυρον 
τών όμογενών μας έν Άβυσσινίφ εύλογβΐται τώρα καί μέ ένα 
ναόν, κάτω άπό τήν στέγην τοϋ όποίου θά θάλπωντα·. αί γλυκύ
τερα·. αναμνήσεις τών ώραίων έορτών τή; έλληνική; Πατρίδος.
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ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΝ ΣΏΜΑ ΤΗΣ ΑΜΙΣΣΟΥ

1. Στεφόπουλο; (Πρόξενος τής Αμερικής,).- Άνμΐτ Βέης(*Λκόλ. Νομαρχίας). :ι. Μ. Συνέσιο; (Πρόξενος της Ελλάδος). - I. Βερνάτσα (Πρόξενος τής Ιταλίας). 
Κορτάνζ (Πρόξενός τής Γαλλίας). - ιΙ. Ζιρώ (Πρόξενος τον Βελγίου). — 7. Άοήμ Χάν (Πρόξενος τής Περβίας). Κουκώφ (Πρόξενος τής Γερμανίας).

9. Στρόεφ (Πρόξενος τής Ρωσσίας). Ιο. Τοοοτίζη (Α* Γραμματείς τού Ρωσ. Προξενείου). ΙΙ.Λά'ίτνερ (Πρόξενος τής Λΰατρίας).

«Μ

ΕΙΣ ΑΞΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Έκεΐ εϊς τήν Σαμψοϋντα ή 'Ελλάς ευτυχεί νά l'/τ, ένα άπό τούς άξιο- 
τέρους αντιπροσώπους τόν κ. Μ. ϊυνέσσιον. ’Αγαπητός είς τάς Τουρκικάς 
άρχάς, αγαπητός καί είς τού; συναδέλφου; 
του, εν συμπλέγματι μετά τών δποίοιν τόν 
παριστά ή ανωτέρω εικών μας, έτήρησε πάν
τοτε υψηλά τό εθνικόν γόητρον. ένεφύσησε 
ζωήν είς τόν έν Σαμψοϋντι 'Ελληνισμόν, έμε- 
ρίμνησε 8ι*  ιδρύματα ελληνικά καί δΓ έορ- 
τάς έθνικάς, έπροστάτευσε πάσαν ελληνικήν 
καί ώραίαν ιδέαν, ακάματος, δραστήριος 
καί επιβαλλόμενος. ΊΙ «Εικονογραφημένη» 
μετά πόνου παρακολουθούσα τόν έξω Ελ
ληνισμόν, αναπαύει εΰφρόσυνον τό βλέμμα 
πρός τήν Σαμψούντα όπου προίσταται τού
του 4 κ. Συνέσσιρς.

«
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΕΚ

Είς τόν «Παρνασσόν» ολίγοι μουσικό- 
φιλοι ήκουσαν μέρη τής «Άνδρονίκη;» τού 
έλληνικού μελοδράματος τοΰ νεαρού έκ 
Κέρκυρας μουσουργού κ. Άλες. Γρέκ. ΊΙ 
Ελληνική ΰπόθεσις τής «Άνδρονίκης» καί 

ή έλληνικωτέρα της μουσική τάσσουν τόν 
συνθέτην της μεταξύ των προοδευτικωτέρων 
σκαπανέων τής μουσικής έν Έλλάδι. ΊΙ 
είκιόν μας έγένετο κατά σχεδιογράφημα 
έκ τού φυσικού υπό τού κ. Ηωμοπούλου.

«
ΘΕΜΑ ΔΙΑ ΔΡΑΜΑ

Είς τό Βερολίνου έγένετο εσχάτως ή 
δίκη τοΰ ταγματάρχου φόν Ζάνδερ. ενός 
δυστυχούς αξιωματικού καταστραφέντο; έκ 
τής σπατάλης τής συζύγου του. Ό ταγμα
τάρχης κατηγορεϊτο έπί δόλια χρεοκοπία 
ενεχυριάσει τών παρασήμων του καί έπί 
ψευδορκίφ διότι έόεόαίωσεν ότι δέν είχε 
πλέον άλλα κοσμήματα, έν<;> τοΰ ϋπελεί- 
πετο ζεύγος κομβίων διά περιχειρίδας στο
λισμένου μέ άδάμαντας. 'Ολόκληρος ή δίκη 
υπήρξε σπαρακτική περιγραφή τής καταστροφής τού δυστυχούς όπως 
έπαρκέση εϊ; τήν σπατάλην τής συζύγου τον. διότι έτυχε νά νυμφευθή 
μίαν δεσποινίδα έπί τών τιμών τής πριγκηπίσση; τού Άννοβέρου μή 
εχουσαν ιδέαν τοΰ χρήματος.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΡΕΚ

Κατά τήν διάρκειαν τής δίκη; έν στιγμή απελπισίας 4 Ζάνδερ ανέκραξε :
— Καί 4 Φρειδερίκο; Β' ενεχυρίασε τά κοσμήματα καί τά παράσημά του.
— Διά νά σώση τήν Μοναρχίαν όμως '. διέκοψεν ό Εισαγγελεύ;.
—Αλλά καί εγώ διά νά σώσω τήν τιμήν ένό; ΙΙρώσσου αξιωματικού.

«

ΜΙΑ ΑΝΕΠΙΔΕΙΚΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

Αί γυναίκες τής Γαλλίας μετά τό δυστύ
χημα τή; κυρία; Κουρί, ή όποια μετά τού 
φονευθέντος συζύγου της. εϊχεν εφεύρει τό 
Ι’άδιον, έσκέφθησαν νά παρηγορήσουν τήν 
έφευρετιδα μέ μίαν πάνδημον έκδήλωσιν 
τής συμπάθεια: των.

Τούτο μαθοΰσα ή κυρία Κουρί άπηύθυνε 
πρός τάς γαλλικά; εφημερίδας επιστο
λήν διά τής οποίας άποκρούει τήν έκδή- 
λωσιν τών συμπαθειών τών γυναικών τή; 
πατρίδος της.

«Ό σύζυγό; μου καί έγώ, γράφει περί
που, ήθέλομεν νά ζώμεν έν ήσυχίφ καί 
μακράν παντός θορύβου. Δέν δύναμαι παρά 
νά σεβασθώ άφ' έτέρου τά; άρχάς τού συζύ
γου μου, δστις δέν εϋρισκεν ορθήν τήν διά 
προτομών, μεταλλίων ή τοιούτου τινός απο
νομήν τιμής εϊ; τήν μνήμην τών νεκρών, 
έχω δέ υπέρ ποτέ ανάγκην ησυχίας καί 
μονώσεως τώρα .

Δέν ύπάρχουν βέβαια πολλαί γυναίκες, 
αί δποϊαι θά άπέκρουον τιμά; μετά μετριο
φροσύνης μάλιστα όλίγον ωμής όπως ή 
κυρία Κουρί. Άλλ’ αύτή εΐνε σοφή βλέπετε.

Ο ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ό Φυσέζη; τής ’Ολυμπίας, 4 νεώτερος 
αύτό; Φρά-Διάβολο εΰρήκε τέλος τό ένδο
ξον τέρμα τοΰ ληστρικού βίου ύπό τάς σφαί
ρα; τών άποσπασμάτων καί τών χωρικών.

Τελειώνει τοιουτοτρόπως ή μία άπό τάς 
δύο αντιζήλους Δυναστείας, αί δποϊαι ένέ 

Δυναστεία τοΰ Ιίαράμπελα. ’Αλλά καί αΰτοΰ 
:ζον.

μοντο τήν 'Ολυμπίαν. Μένει ή
τό τέλος φαίνεται προσεγγίζ

Άς εύχηθώμεν τώρα νά μή επάναληφθή καί διά τού; άνακτας αυτούς 
τό Ιστορικόν : — Ό ληστής άπέθανε ! Ζήτω' δ ληστή; !

Έν ΆΟήναις, ΤυπογραφεΙον .'Εστία · Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη — 3518.


