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Λ-τί τά έθνη τά μή γνωρίσαντά Σε, έ.τί τά βασίλεια τά ασεβή καί αίμο- 
βάρα. Ιιότι κατεσ.τάραξαν τόν νέον οου Ισραήλ καί Ιβεβήλωσαν τον; 

Άγιους Ναούς Σου.» Ψλλ. θη'.
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Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
ΠρύίΝοος τής Κρητ. Συνελεύοεως.

ΧΑΡΑΛ. ΠΟΛΥΓΕΩΡΓΗΣ
Επιφανές τής άντιπολιτεύοβως μέλος.

Ό έκ Καλαβρύτων πολιτευτής, δν αί Δπνάμκις 
πρόκειται νά διορίσουν Διοικητήν Κρήτης.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ήτις έστάλη ύπό τών Δυνάμεων είς Κρήτην διά νά μελετήση τά οίκονομικά τής νήσου 

καί είς έκύεσιν τής όποιας όφείλεται ή περίφημος Νότα.
ΙΩ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Έκ τών κορυφαίων πολιτευόμενων.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
Δαίμων διωγμού τοϋ Ελληνισμού μαίνεται παντού καί σύρει όπίσω 

του πολιτισμένους καί βαρβάρους καί μεθύσκεται καί μεϋύσκει καί 
σπείρει τύν όλεθρον άπό τόν Προύθον έπάνω, έως κάτω εις τά Λευκά 
όρη, όλεθρον σύγχρονον, άπαίσιον, στυγνόν.

Οί πολιτισμένοι άρνοΰνται τήν ελευθερίαν εις τούς Κρητικούς αιώ
νας, τούς αιμοσταγείς καί οί απολίτιστοι άρνοΰνται τήν ευγνωμοσύνην 
τώρα είς τούς εΰεργέτας των, οί όποιοι τούς έξηνθρώπισαν καί τοΐς 
άρνοΰνται τό δικαίωμα νά είνε τίμιοι, νά δοξάζουν τόν Θεόν των, νι’ι ζοΰν.

Έπέρασαν οί χρόνοι τών βαρβαρικοιν επελάσεων καί τό ανθρώπινον 
κτήνος, τό όποιον είχε κοιμηθή έξυπνη σε καί έκδηλοΐ τά ένστικτά του, 
τά άρπακτικά, όπως είμπορεϊ νά τά εκδήλωσή κάτω άπό τό ψιμμύθιον 
τοΰ πολιτισμού διά τήν Κρήτην, ωμά, καί άγρια καί σκαιά είς τήν 
Βουλγαρίαν καί Ρουμανίαν.

Κάποια φωνή τής ’Εθνικής Άποκαλΰψεως άπέλυοε τούς δράκοντας 
τοΰ ολέθρου καί είπε τοΐς άγγέλοις: «Υπάγετε καί έκχέατε τάς φιά- 
λας τοΰ θυμού τοΰ Θεού είς τήν γήν», διά νά έπέλθη κρίσις είς τήν 
Ελλάδα, δια νά έπέλθη συνετισμός, διά νά μή εϊμεθα οί έθνικοί παρά
λυτοι καϊ έπαΐται, αί έθνικαί μωραί παρθένοι αί ζητοΰσαι έλεον άργά.

Αύτό τό Έθνος άγοράζει τήν σύνεσιν μέ συμφοράς.
Ό κλήρος αυτός τοΰ έλαχε. «
’Αρχίζουν αί συμφοραί μεγάλαι καί μεγαλύνονται έφ’ δσον προ

χωρεί ό μήν.
Παύει ή Βουλή έργασίας άκάρπους, έργασίας καθ’ ας δέν έγινε 

τίποτε διά νά αποτροπή ή θύελλα, ή όποια άπό έτών προεβλέπετο.
"Εθνος μέ καθήκοντα έθνικά, τό άφήκεν άοπλον, ασύντακτοι·, σπά

ταλοι1 δι’ οσα δέν πρέπει, πτωχόν δι’ δσα άπαιτοΰνται θυσίαι καί 
παρήλθε ανύποπτος, διά νά άκούση έπειτα δπισθέν της κραυγάς καί 
πράξεις περιφρονήσεως κατά τοΰ Έθνους.

Δέν έκαμεν οΰτε περισσότερα, οΰτε όλιγώτερα άπό τάς προκα- 
τόχους της.

Έπρόλαβε νά άπέλθρ πρό τών συμφορών, διά νά έλθη μετ’ αύτάς, 
νά τάς συζητήση άκαδήμαϊκώς, καί νά εξακολούθηση τόν δρόμον της.

«
Οί Βούλγαροι θρασύνονται έπειτα είς τόν διωγμόν τών κατοίκων 

τής 'Ελληνικής 'Ρωμυλίας.
Αρπάζουν ό,τι τιμαλφέστερον διά τούς "Ελληνας, ναούς, σχολεία, 

φιλανθρωπικά καταστήματα, άτιμάζουν παρθένους.

ΑΑ. ΖΑΙΜΗΣ

Ν ΜΠΟΤΦΙΔΗΣ
*Ο Πρύε&ρος τής Έλλην. Βουλής 
δστις κατήλΌεν είς Κρήτην διά νά 
πειση τόν Πρίγκη.τα Γεώργιον νά 
μή έμμείνη είς τήν παραίτησίν Του.

Ό Κροΰμμος άφήρει τήν ζωήν, άπεκεφάλιζε.
Οί απόγονοί του άρνοΰνται είς τά θύματά των τήν ζωήν άλλά 

καί τόν Θεόν, τήν τιμήν, τό φώς, τό έλεος.
Οί αιώνες έχρησίμευσαν διά νά τελειοποιήσουν Κρούμμους.

«
'Εκατομμύρια πολιτισμένων θεώνται απαθείς τά γειόμενα.
Εϊχον άρχίση αύτοί τόν διωγμόν τόν όποιον συμπληροΰν οί Ρουμοΰ- 

νοι καί οί Βούλγαροι. Οί χριστιανοί άρχηγοί των έκαμον δ,τι ήδύναντο. 
Ήρνήθησαν είς τήν Κρήτην άλλην μίαν φοράν τήν έλενθερίαν.

"Ας κάμουν καί οί άλλοι κάτι.
Καί Βούλγαροι, Ρουμάνοι καί πολιτισμένοι τής Δύσεως δέν διαφέ

ρουν πλέον τίποτε. «
Ό Δαίμων τοΰ διωγμοΰ είσελαύνει καί είς τό ελεύθερον, άπό τοΰ 

όποιου εκπορεύεται.
Άπαισιότητες αιμάτων είς τό Μενίδιον, δπου φονεύονται τέσσαρες 

γυναίκες καί είς γέρων, άπαισιότητες είς τάς ’Αθήνας δπου άπαγχονί- 
ζεται καί ληστεύεται είς παντοπώλης.

Τό άτιμον έγκλημα, τό μή προσιδιάζω· είς τόν ελληνικόν λαόν, δια
δίδεται καί ή διάδοοίς του δέν είνε παρά έργον τής Πολιτείας, ή όποια, 
μέ τόν κλήρον της, τήν πολιτικήν τών μέσων, τό σχολεϊον της, τάς 
φυλακάς της δημιουργεί άπό άρνία λύκους.

• Έκχέατε τάς φιάλας τοΰ Ουμοΰ τοΰ Θεοΰ....»

«
'Ένα ολοκαύτωμα σύρει τήν προσοχήν πάλιν πρός τόν ύπό τό κή

ρυγμα τοϋ διωγμοΰ Ελληνισμόν τής Βουλγαρίας.
Έκλαίομεν καί διεμαρτυρόμεθα.
Έκεϊ είς τήν Άγχίαλον ένας Δεσπότης λειτουργεί καί κρατεί είς τό 

ένα του χέρι τόν Εσταυρωμένοι· καί απειλεί μέ τό άλλο.
Έπειράθησαν νά τόν καύσουν μέσα εις τό τέμενος οί Βούλγαροι, 

κοντά εις τήν εικόνα τοΰ Χριστού, κοντά είς τό "Αγιόν Του αίμα, 
δοξολογούντο ’Εκείνον, ό όποιος όταν είδεν "Ελληνα είπε: Νϋν έδο- 
ξάσθη ό υιός τοΰ ’Ανθρώπου.

Καί έδοξάσθη ό υιός τού ’Ανθρώπου, άφοΰ γύρω άπό τόν Δεσπότην 
των ήμύνθησαν οί 'Έλληνες, έφονεύθησαν, έκαμαν νά πυρποληθοΰν τά 
σπητια των πριν οί Βούλγαροι σύρουν εις τάς φυλακάς τόν Ιεράρχην.

Έπρεπε νά τελεσθή μαρτύριον. Άπό τήν φυγήν καί τό δέος καλλί
τεροι· τό ολοκαύτωμα.

Ό Φοϊνιξ — Ελληνισμός πρέπει νά τεφρωθή διά ν’ άναγεννηθή.

ΚΑΑΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

[Φίλος έπιφανής τής Εικονογραφημένης , ό έν Όδησσώ καθηγητής κ. Άν. Μάλτος, όμογενής τιμώμενος άγαν μέσφ τής έκεϊ μεγάλης κοινότητας καί 
λόγιος τιμών τό Γένος έν τή ςένη, έξετόνηοεν έκ τοϋ Γερμανικού μετάφρασιν τής «'Ιστορίας τής Μουσικής-,’,δημοσιενΟησομένην προσεχώς έν τή περισπου- 
δάστφ «Βιβλιοθήκη Μαρασλή . Έν τέλει τοϋ συγγράμματος προστίθεται καί παράρτημα περί τών Ελλήνων μουσικών μετά βιογραφικών σημειώσεων κ.λ., 
προωρισμένον νά πληρώση σημαντικόν κενόν παρ’ ήμϊν. Τύ εγχείρημα είναι πολλού λόγου άξιον καί ή Εικονογραφημένη» σπεύδει πρώτη νά δημοσιεύση 

άπύσπασμα έκ τοϋ έργου τούτου, δΛερ έπέτυχε χάριν τών κ. κ. συνδρομητών αυτής].

Ή ιστορία τής 'Ελληνικής μουσικής διαιρείται εις δύο έπο- 
χάς, τήν τής μουσικής παραγωγής καί τήν τής αναπαραγωγής. 
Έκ τούτων ή μέν πρώτη περιλαμβάνει τάς διά τοΰ σκοτεινού 
πέπλου τών μύθων περικεκαλυμμένας άρχάς τής ελληνικής μου
σικής (ήτοι μέχρι τοΰ έπους 6/6 π. X. περίπου, δτε καθιερώθη 
μουσικός αγών εις τά έν Σπάρτη Κάρνεια διά τοΰ Τερπάν- 
δρου), ειτα τόν χρόνον τής γεννήσεως καί άναπτύξεως τών 
κεφαλαιωδών ειδών και τοΰ θεμελιώδους ύφους τής εθνικής 
τών Ελλήνων μουσικής τέχνης (άπό τοΰ Όλυμπου καί Τερπάν- 
δρου μέχρι Πινδάρου 500 π.Χ.), έπειτα δέ τήν κλασικήν περίο
δον τής Ελληνικής μουσικής, ής εισηγητής μέν έγένετο ό Πίν
δαρος, ό Παλεστρίνας τών Ελλήνων, κυρίαρχοι δέ οι μεγάλοι 
τραγικοί ποιηταί. Έπί τέλους δέ τήν περίοδον τής περί τήν 
τέχνην δεινότητος, ήτις τήν ΰφεσιν τής μουσικής άγχινοίας 
προδίδει διά τούτου, δτι ή τέχνη μονομερώς αναπτύσσεται (άπό 
τής άρχής τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου περίπου μέχρι τής 
έν Χαιρωνείφ μάχης, ήτοι 43°-338 π.Χ.).

'II δευτέρα εποχή, ή τής Αναπαραγωγής καί τής μελέτης, 
πρός τή μονομερεϊ θεωρίφ, δεικνύει τήν έπαυξανομένην κατά
πτωση· τής μουσικής άσκήσεως. Έν τή αρχή τής εποχής ϊστα- 
ται ό τοΰ Άριστοτέλους μαθητής ’Αριστόξενος, ό μέγιστος 
τών Ελλήνων θεωρητικών, δστις δσον πόθον καί άν αίσθά- 
νηται πρός τήν άρχαίαν κλασικήν τέχνην, ούχ ήττον αύτός 
καθίσταται εισηγητής τής καταπτώσεως. ’Από τής ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας γίνεται ή Ελληνική μουσική έν Ρώμη ώς τοΰ 
συρμού τέχνη, άλλά μετά τής καταλύσεως τοΰ δυτικού ρωμαϊ
κού κράτους δέν έξασκεΐται πλέον εί μή, καθ’ δσον διά τής 
έκκλη σίας ι ιεταλαμ παδεύεται.

'II 'Ελληνική μουσική, ής ή άνάπτυξις είναι στενώτατα συν- 
δεδεμένη μετά τής άναπτύξεως τής ποιήσεως έχει τάς ρίζας τό 
μέν έν τφ δημώδει, τό δ’ έν τώ λειτουργική) ασματι. Τό 
παλαιότατον δημώδες άσμα τών Ελλήνων είναι τό ηρωικόν 
άσμα, τύ έπος, δπερ ούτως εκαλείτο ούχί τόσον, διότι ύπ’ αύτοϋ 
τοΰ λαοΰ πρός τόν λαόν ήδετο, πολλφ δέ μάλιστα έψαλλε τά 
κλέα άνδρών έν ταΐς συναναστροφαϊς τών ευγενών δ έξησκη- 
μένος άοιδός, δστις ήτο εύπρόσδεκτος ξένος έν τή αυλή τοΰ 
άρχοντας κατά τά συμπόσια έν τώ κύκλω εύθιίμων συνδαιτυ
μόνων, δσον, διότι έξύμνει τούς είς τόν λαόν κεχαρισμένους 
άνδρας καί έπί τοΰ βίου καί τών συναισθήσεων αύτοϋ έπενήρ- 
γει. Τό μετρικόν σχήμα τού ηρωικού άσματος ήτο τό έξάμετρον 
ή δέ άπαγγελία, κυμαινομένη μεταξύ λόγου καί ωδής έκινεΐτο 
έν τή περιοχή ολίγων βεβαίως τόνων ελαφρώς τονουμένη κατά 
τήν εισαγωγήν διά φθόγγων φόρμιγγας, ή κιθάρας.

'Υπό τήν εύρυτέραν ταύτην έννοιαν θεωρούνται ώς δημώδη 
όίσματα καί τά προϊόντα τής λυρϊκής τών 'Ελλήνων ποιήσεως. 
Άλλ’ ιδίως δημώδη ασματα ύπ’ αύτοϋ τοΰ λαοΰ επινοούμενα 
καί αδόμενα έλαβον τήν αρχήν κατά τήν εργασίαν καί τάς 
ποικίλας τοΰ βίου έξεις. Κατά τούς ομηρικούς χρόνους εύρίσκο- 
μεν έξ ένός μέν τό έξ ’Ανατολής παραδεδομένον, τόν άποχω- 
ρισμόν τοΰ θέρους καί τόν μαρασμόν τής Φύσεως, θρηνούντα 
λίνον, θρηνώδες άσμα, αδόμενον έν άρχή έπί τφ θανάτφ τού 
Αίνου (αί Λίνος), έξ ετέρου δέ τόν υμένα ή υμέναιον, τό 
γαμήλιον άσμα, δπερ ήδετο ύπό συμπάσης τής άκολουθίας τής 
ύπό τήν λάμψιν λαμπαδηφορίας καί έν δρχήσει δδηγούσης τήν 
νύμφην έκ τοΰ παρθενικοΰ θαλάμου είς τήν οικίαν τοΰ συζύγου.

Έκ τής Φρυγίας είχε τήν αρχήν ό λιτυέρσης, ήτοι τό θερι
στικόν μέλος συνοδευόμενον ύπό αύλών. Είς τιμήν δέ τής 
Δήμητρος ήδετο ό ουλος κατά τόν σπορητόν καί τήν δέση· 
τών δραγμάτων. Ότε δέ τά σύννεφα έκάλυπτον τόν ήλιον έπε- 
καλοΰντο τόν ’Απόλλωνα ρδοντες τήν φιληλιάδα ωδήν, δπως 

έμφανισθή ό ήλιος, καί τόν Δία έν ’Αττική δπως κατα- 
πέση βροχή.

Οί άντληταί άντλοΰντες ΰδωρ έκ τοΰ πηγαδιού ήδον τό 
ίμαΐον μέλος, δπερ ήτο καί τών μυλωθρών φδή (Ιμαϊος 
ή έπιμύλιος καλούμενη), οί δέ άρτοκόποι τά πτιστικά, οί 
κλώσται καί οί ύφανταί τήν τών ίατουργούντων ωδήν ελι- 
νον (έλλινον;) Πρός δέ τούτοις ύπήρχον ασματα ποιμένων 
(νόμιον μέλος, συβωτικά, βουκολιασμοί), κωπηλατών (έρε- 
τικά), τών λουτρών (βαλανείων ώδα'ι) τών παιδιών, ναννα- 
ρίσματα (καταβαυκαλήσεις, αί τών Τι&ηνουσών ώδαί). Κατά 
τήν γέννησιν παιδιού αδοντες τόν ούπιγγον έπεκαλοΰντο τήν 
Οϋπιδα "Αρτεμιν—κληθεΐσαν ούτως άπό τής περί τάς τικτοΰ- 
σας γυναίκας έπιμελείας—, έν περιπτώσει δέ θανάτου έν τή οικία 
άντήχει Θρήνος, έχων τήν αρχήν έξ ’Ανατολής, δστις έξετελεϊτο 
καί ύπό ένός μόνον, άλλ’ έπανελαμβάνετο ύπό τοΰ χορού έν 
θρηνφδίφ μετέπειτα καί έν τή οίκίρ ώς όλοφυρμός, καί κατά 
τήν ταφήν ώς ίάλεμος.

Έν τέλει δέ άναφέρομεν τά τών επαιτών ασματα (είρεσιώ- 
νας ή κορωνίσματα) ά’τινα παΐδες έπαιτοΰντες δώρα άπό οικίας 
είς- οικίαν ήδον ώρισμένας ημέρας· οί παΐδες δέ ούτοι έλέγοντο 
καί κορωνιαταί, ώς κρατούντες έν τή χειρί κατά τήν έπαιτείαν 
κορώνην. Ότε δέ έπανήρχετο ή άνοιξις, ήδοντο τά χελιδονί
σματα, ασματα, δι’ ών εύθυμως άνηγγέλλετο ή επάνοδος τών 
τοΰ έ'αρος αγγελιοφόρων πνηνών.

Τά δέ σκόλια καί παροίνια τά έν τοΐς συμποσίοις ρδόμεί’α 
δέ)· ήσαν κυρίως δημώδη, άλλά τεχνικά ασματα τών μεταγενε
στέρων χρόνων λαβόντα χροιάν δημώδη. Τά πλεϊστα τών 
δημωδών ασμάτων έχουσι τόνον θρηνώδη, συντεθειμένον κατά 
τόν σεμνόν Αώριον τρόπον.

Έκτος τών δημωδών ασμάτων αί άρχαί τής κατά τούς 
κανόνας τής τέχνης συντεθειμένης μουσικής παρατηρούνται έν 
τοΐς λειτουργικοΐς ασμασιν. Έν τοΐς ίεροΐς τόποις οί ιερείς έν 
μονφδία υπό κροΰσιν τής λύρας έξυμνουν τόν θεόν καθ’ ώρι- 
σμένην τάξιν καί κανόνα’ ιδίας δέ θεραπείας έτύγχανε τό θρη
σκευτικόν άσμα πρό παντός παρ’ έκείναις ταΐς φυλαΐς, αί'τινες 
διετήρουν συνεκτικώτατα τάς αναμνήσεις τής παλαιός αυτών 
έν τή άνατολή πατρίδος καί τά σεμνοπρεπή τών προγενεστέ
ρων χρόνων ήθη, ώς οί Θράκες άνεμιμνήσκοντο τοΰ Όλυμπου.

Καί έπί τών ομηρικών έ’τι χρόνων τό κέντρον τής τοΰ 
’Απόλλωνος λατρείας ήσαν οί Δελφοί ένθα έτύγχανεν έπιμε
λείας ό τοΰ ’Απόλλωνος νόμος, ό σεμνός έν δακτυλικώ μέτρφ 
ύμνος. Έξ ετέρου οί Θράκες διεφΰλαττον τήν τοΰ Διονύσου 
λατρείαν μετά τών οργιαστικών καί τά πάθη διεγειρόντων 
άσμάτων. Άμφότεραι δέ αί διευθύνσεις τοΰ θρησκευτικού 
άσματος, ή σεμνή τοΰ ’Απόλλωνος καί ή οργιαστική τοΰ Διο
νύσου συνενοΰνται κατά τήν παράδοσιν έν τφ προσώπφ τοΰ 
έκ Θράκης άοιδοΰ Όρφέως, δστις πάλιν έκληροδότησε τάς θρρ- 
κικάς μελφδίας είς τόν Μουσαίον καί Εϋμολπον.

Μετά τής προελάσεως δέ τών Θρακών διεδόθησαν καί άνά 
τήν λοιπήν Ελλάδα ή ύπ’ αύτών εύλαβέστατα διατηρουμένη 
παλαιά λατρεία καί τά παλαιά ήθη. 'Ιερατικά γένη, ώς οί 
Εύμολπίδαι, διεφύλαττον τά παλαιά ιερά ασματα, άτινα κατά 
παλαιοτάτην συνήθειαν έξετελοΰντο ύπό κροΰσιν τής φόρμιγ
γας, ιδίως δέ, δτε ήρξαντο πρός τοΐς θεοϊς ύμνοΰντες καί τά 
τών ηρώων κλέα.

Έκ τών οργάνων, ών χρήσιν έκαμνον οί "Ελληνες έν άρχή 
μέν πρός συνοδείαν τοΰ μσματος, εϊτε δέ καί πρός μοναυλίαν 
οί αύλοί—συνήθως κατά πληθυντικόν αριθμόν διότι δύο όρ
γανα ένταύτφ ηύλοΰντο—καί τά έγχορδα όργανα κατεΐχον τήν 
πρώτην θέσιν, έν φ δέ ό αυλός ήτο τό ειδικόν δργανον πρός

ΔΗΜ. ΔΗΜ.



142 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΟΥΛΙΟΣ I9C6

έ'κφρασιν τοΰ σεμνού αισθήματος και τοϋ θρή
νον, τής /αίρας χρήσις έγίνετο έπί εύθυμων, 
ζωηρών, ή πρός όρχηση· προσφορών μελφ- 
διών. Τόν αυλόν παρέλαβον μεθ’ εαυτών οί 
"Ελληνες έξ’Ανατολής, Ιδίως δέ οί Δωριείς έπε- 
μελοΰντο αΰτοΰ μετά ζήλου. Ουτω παρά τοΐς 
Σπαρτιάταις ή αΰλητική ήτο αναπόσπαστος 
πρός άνατροφήν, ή πνρρίχη, ήτοι ό έν δπλοις 
χορός έξετελεΐτο πρός αυλόν καί υπό τούς ήχους 
τοϋ καστορείου μέλους — άσματος πολεμικού 
ά<( ιερωμένου είς τους Διόσκουρους—δΓ αυλών 
έκτελουμένου, έξεστριίτευσαν οί Σπαρτιάται. 
Όλιγωτέρας συμπάθειας άπήλαυσεν ή αΰλη- 
τική παρά τοΐς’Ίωσι, ιδία δέ παρά τοΐς ’Αθη
ναίοι;, τών οποίων αί σκωπτικαί εύφυολογίαι 
πολλάς ενοχλήσεις παρεΐχον είς τούς αΰλητάς, 
άν και κατά τάς έπισήμους έν Άθήναις τελετάς 
ή έντεχνος αΰλΐ|σις ουδόλως άπεκλείετο. Κατιί 
τούς μεταγενεστέρους δέ χρόνους (τόν τέταρ
τον αιώνα π. X.) έ’δρα τής αΰλητικής κατέστη
σαν αί Θήβαι.

Έκ τών εγχόρδων οργάνων, άτι να ή έιμάλ- 
λοντο τ. έ. διά τών δακτύλων έσύροντο, ή 
έκρούοντο, έπλήσσοντο διά τοΰ πλήκτρου, καί 
έν τοΐς παλαιοτάτοις χρόνοις ώς έγχώριον είναι 
ή λύρα — παρ’ Όμήρω ονομάζεται φόρμιγξ, 
κίϋ·αρις, μετέπειτα ώς έπ'ι τό πολύ λύρα άνευ 
ουσιώδους κατιί τό σχήμα διαφοράς —, ήτις, 
ώς τό άπλούστερον καί ευχερέστερου δργανον 
διέφερεν άπό τής κι&άρας, ούσης ουσιωδώς 
τελειοτέρας καί μεγαλειτέρας. Έκ δέ τών ξένων 
οργάνων άπό καιροΰ εις καιρόν έγένοντο διά
φορα είδη συνήθη φόρμιγγος — άρπας — ώς 
ή μάγαδις μετιι 20 χορδών, ήτις κατιί μέν 
τόν Άθήναιον έπενοήθη ύπό τών Λυδών καί 
προσωνομάζετο πηκτίς ή αομβύκη, κατ’ άλ
λους δμ,ως ήτο διάφορος τούτων, ή πηκτίς 
(μετά J χορδών) έπίσης έκ Λυδίας έ'χουσα τήν
αρχήν, τό τρίγωνον μετά πολλών χορδών τής αυτής μέν διαμέ
τρου άλλ’άνίσου μήκους έκ Συρίας, τό βάρβιτον μετά 7 χορδών, 
ου πρώτος κατά τήν παράδοσιν χρήσιν έκαμεν ό ’Ανακρέων.

Άλλ’ ώς έθνικόν δργανον διέμεινεν ή κι&άρα, ώς καταλλη- 
λοτάτη καί προσφορωτάτη πρός συνοδείαν. ΑΝ. μαλτος

01 ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΩΝ ΜΑΣ

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΝ ΜΑΣ “ΔΟΞΑ,, ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ΤΟΥ

I

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΝ. — Γεωλογικόν περιοδικόν περιέχει 
πραγματείαν τής δεσποινίδος ΔωροΟέας Βέϊτ περί τοϋ πυγμαίου ιπποπότα
μου, τοϋ όποίου τά λείψανα εύρέβησαν Im' αύτής εν Κύπρφ μεταξύ άλλων 
οστών κατά τό 1901 -02. Ό σκελετός ήδη άνεσχηματίσθη ώς άνεσχημα
τίσθη καί δ τοϋ πυγμαίου έλέφαντος καί έξετέθη έν τφ Ζφολογικφ τμή- 
ματι τοϋ Βρετανικού Μουσείου έν Λονδίνφ. Ό μικρός ούτος Ιπποπόταμος, 

όστις ήτο μόνον 2 ποδ. καί 2,

Η ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΩΝ ΜΑΣ "ΔΟΞΑ,, ΚΑΙ "ΝΙΚΗ.

δακτ. ϋψους έπλανάτο έν τή νήσφ 
οτε αύτη ήτο ήνωμένη μετά τή; 
Μικράς ’Ασίας. Πιστεύεται ότι 
δέν ήτο σύγχρονος τοϋ ανθρώ
που, ότι ή έςάλειψίς του ώφεί- 
λετο εϊ; άλλα αίτια, πιθανώς 
κλιματολογικάς μεταόολάς και 
συνεπώς μεταβολήν τών φυτών 
δΓ ών έτρέφετο. Τά λείψανα τών 
οστών άνευρέθησαν ύπό τής Δε
σποσύνης Βέϊτ κυρίως έν σπη
λαίοι; βράχων πλησίον τής Πύλα; 
καί πλησίον τοϋ 'Αγίου Χρυσο
στόμου καί τής τοποθεσίας πρός 
νότον τών Κυρηνειακών όρέων.

«

ΝΕΟΝ ΕΡΓΟΝ. Ό ΙΙουτσίνη 
άνήγγειλεν εϊς τούς καλλιτεχνι
κούς κύκλους τοϋ Λονδίνου, δτι 
καταγίνεται εϊς νέον μουσούρ- 
γημά του έπί τή βάσει λιμπρέ
του, τό όποιον τοϋ έστάλη κατά 
περίεργον δλω; τρόπον. «Μίαν 
πρωίαν, λέγει, έλαβα έν μυστη
ριώδες δέμα περιεχον χειρόγρα
φον άντιγεγραμμένον διά γραφο
μηχανής. Τό άνέγνωσα καί μοϋ 
ήρεσεν. Προσεκάλεσα τόν έπιστεί- 
λαντα νά συνεργασθώμεν καί 
εκείνος έδέχθη».Ή ύπόθεσις τοϋ 
έργου είναι ισπανική, άλλά δέν 
όμοιάζει διόλου πρός τάς περι
πλανήσεις τής Κάρμεν, τής ήρωϊ- 
δος τοϋ Μπιζέ. Πιστεύεται δτι 
μετά εν έτος θά τό άκούση πρώ
την φοράν τό Λονδΐνον. Η “ΔΟΞΑ,, ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝ

I
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ΚΑΟΗ ΣΤΙΓΜΗ...

Κάθε στιγμή σ’ αυτό τό βίο 
κι’ άπό ένα γέλοιο μας θαμπώνει, 
καί στό ’Απόκρυφο Βιβλίο 
κάθε ταλαίπωρης Ψυχής 
άπό έναν ίσκιο σημειώνει.

Κάθε στιγμή σ’ αύτό τό βίο 
κι’ άπό ένα ρόδο μας μαδάει,

— μιαν εύχαρίστησι, έναν πόθο'— 
τρέμ’ ή καρδιά άπό τό κρύο 
και δ παλμός ψυχομαχάει...

Και καίονται μέσ’ στ’ άγριο κϋμα 
τοϋ Χρόνου, ρόδα κΓ ευωδίες 
δταν άπαίσιο στοιχειό 
εκεί στό βάθος ένα μνήμα 
μάς δείχνει, δλο εϊρωνίες !

«
ίΐέςτε! ποΰ θά ’βρω τό βοτάνι 
γιά νά τό πιω, και νά κρατήσω 
μπροστά μου άτολμο τό Χρόνο' 
τή δύναμί του νά νικήσω 
καί νά τοΰ κλέψω έγώ τό θρόνο;

ΙΙές τε μου, κι’ δσην ευτυχία 
καί αν θελήσετε σάς δίνω, 
τότε ποΰ θάχω εξουσία 
κάθε μαυρίλα νά τή σβύνω 
καί νά ελέγχω ενα θεό!

ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ 
£

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΣΕΧΩΦ

ο ρ Μ τ η ρ
ΔΙΗΓΗΜΑ

Έκήδευαν ένα πρωί τόν κολλεγιακόν πάρεδρον Κύριλλον Ίβάνοβιτς 
Βαβυλόνωφ, άποβιώσαντα έξ άφορμής δύο νόσων, τόσον διαδεδομένων 
είς τήν πατρίδα μας: άπό κακή γυναίκα καί άπό άλκοολισμόν. "Οταν ή 
κηδεία έξεκίνησεν άπό τήν εκκλησία πρός τό νεκροταφεΐον, ένας άπό 
τούς συναδέλφους τοΰ μεταστάντος, κάποιος ΙΙοπλάβσκης, έκάθισεν είς 
μίαν άγοραίαν άμαξαν καί έπήγε εις τοΰ φίλου του Γρηγορίου Πετρό- 
βιτς Ζαπόϊκην, άνθρώπου νέου, άλλ’ άρκετά δημοτικού. 'Ο Ζαπόϊκην 
εΐνε κάτοχος σπανίας ιδιοφυίας ν' άπαγγέλλη έκ τοΰ προχείρου γαμή
λιους, ίωβιλαιακούς καί επικήδειους λόγους. Μπορεί νά μιλήση όπόταν 
θέλετε, νηστικός, ξεμέθυστος, σκνίπα στό μεθύσι, μέ πυρετόν. Ό λόγος 
του ρέει ομαλά, ήρεμα σάν άπό κανάλι καί δαψιλώς. Εις τό ρητορικόν 
του λεξικόν ύπάρχουν τόσαι συγκινητικά! λέξεις, δσαι μήδε κατσαρίδες 
είς πρόστυχον ξενοδοχείου. Οί λόγοι του εΐνε πάντοτε εύγλωττοι καί 
μακροσκελείς, τόσον ποΰ ιδίως εϊς τούς γάμους τών έμπορων, διά νά 
κάμουν νά παύση, άναγκάζονται νά προσφεύγουν εϊς τήν σύμπραξιν 
τής αστυνομίας.

— Γιά σένα έρχομαι, ξέρεις ! — ήρχισεν ό ΙΙοπλάβσκης — Ντύσου γλή- 
γορα καί πάμε. Άπέθανεν ένας άπό τούς δικούς μας, τόν έξαποστέλλο- 
μεν τώρα εϊς τόν άλλον κόσμον, πρέπει λοιπόν γιά νά τόν άποχαιρετήοω- 
μεν νά τοΰ πούμε καμμιά κουταμάρα. ... Σέ σένα έχομε δλαι'ς τίς έλπί- 
δες. Άν ήταν ν' άποθάνη κανένας μικρός, έμεϊς δέν θ’ άνησϋχούσαμε, 
άλλά νά, βλέπεις, γραμματεύς... στύλος τοΰ Γραφείου, οσο καί νά 
πής. Δέν ερχεται, ένα τέτοιο όγκο νά τόν Οάψωμε χωρίς λόγο.

—Ά, ό Γραμματεύς! είπε χασμώμενος ύ Ζαπόϊκην, εκείνος ό μπε
κροκανάτας ;

— Ναί, εκείνος. Θά έχουν τηγανίτες, ζακοΰσκες ... τ’ άμαξάτικα 0ά 
σοΰ τά πληρώσουν. Πάμε, νά ζήσης! Έκεΐ στον τάφο του, πέτα έτσι, 
ξέρεις πιά έσύ, κικερωνικώτερα, καί δέν θά μείνης δυσαρεστημένος!

Ό Ζαπόϊκην προθύμως συγκατένευσεν. Άνεμόχλευσε τά μαλλιά του, 
προσέδωκεν είς τήν μορφήν του μελαγχολίαν 
κ' έβγηκε στό δρόμο μέ τόν Ποπλάβσκην.

— Τόνε ξέρω έγώ τόν Γραμματέα σας,— είπε 
καθίζων εϊς τό αμάξι,— ένας κατεργάρης, ένας 
άχρεΐος. Ό Θεός σχωρέσ’τήν ψυχή του, ποΰ 
λίγοι ύπάρχουν σάν κι’ αύτόν.

— Έλα τώρα, Γληγόρη, δέν εΐνε καλόν νά 
βρίζη κάνεις τούς πεθαμένους.

— "Εχεις δίκηο, aut mortuis - nihil bene, καί 
δμως ήταν ένας φαύλος.

Οί φίλοι κατέφθασαν τήν κηδείαν καί ήνώθησαν μέ αυτήν. Έπή- 
γαιναν τόν μεταστάντα βραδέως τόσον, ώστε οί φίλοι έπρόφΟασαν τρεις 
φορές νά τρέξουν εϊς τό καπηλειό καί νά τραβήξουν υπέρ άναπαύσεως 
τής ψυχής του ένα ποτηράκι.

Είς τό νεκροταφεΐον έγινεν επιμνημόσυνος δέησις. ΤΙ πενθερά καί ή 
γυναικαδέλφη, άκολουθοΰσαι τήν συνήθειαν, έ’κλαιαν πολύ. "Οταν έκατέ- 
βαζαν τό φερετρον είς τόν τάφον, ή γυναίκα του μάλιστα έφώναξε' άφή- 
στέ με νά πάω κ’ έγώ μαζύ του I Στον τάφο δμως γιά τόν άνδρα της δέν 
έπήγε' Οά ένθυμήΟη, πιθανόν, τήν σύνταξιν.Ό Ζαπόϊκην, άφοΰ έπερίμενε 
νά γίνη ησυχία, έπρόβαλε εμπρός, έγϋρισε καί είδε όλους καί άρχισε'

— Νά πιστεύσω τούς οφθαλμούς καί τήν ακοήν μου ; Μή εΐνε φρι- 
κώδες δνειρον ό τάφος οι’τος, τά δακρύβρεκτα ταΰτα πρόσωπα, αί οίμω- 
γαί καί οί θρήνοι. Οϊμοι, όνειρον δέν εΐνε καί οί οφθαλμοί δέν άπατώ- 
σιν ημάς I 'Εκείνος, τόν όποιον πρό μικρού έτι έβλέπομεν τόσον άκμαϊον, 
τόσον νεανικώς δροσερόν καί καθάριον, τόν όποιον πρό ολίγου άκόμη 
εΐχομεν πρό τών οφθαλμών μας, παρεμφερή πρός φιλόπονον μέλισσαν 
νά κομίζι) τό μέλι του εις τήν κοινήν κυψέλην τής ευταξίας τοϋ Κρά
τους, ιδού αυτός μετεβλήθη ήδη είς χοΰν, είς υλικήν ουτοπίαν. Ό αμεί
λικτος θάνατος έόεσεν έπ’ αΰτοΰ τήν κατεσκληκυΐαν χεϊρά του, καθ’ δν 
χρόνον, μ’ όλον τό προβεβηκός τής ηλικίας του, ήτο άκόμη πλήρης 
άκμής καί Ισχύος καί πλήρης άκτινοβόλων ελπίδων. 'Ανεπανόρθωτος 
απώλεια .' Τίς θά μάς τόν άντικαταστήση ; Καλούς υπαλλήλους έχομεν 
πολλούς, άλλ’ ό Προκόπιος "Οσηπιτς ήτο μοναδικός. Έκ βάθους ψυχής 
ήτο άφωσιωμένος εις τό τίμιον καθήκον του, δέν έφείδετο τών δυνά
μεων του, έπί νύκτας δέν έκοιματο, ήτο άφιλοκερδής, άδιάφορος. .. 
Πώς άπεστρέφετο εκείνους, οϊτινες πρός ζημίαν τών γενικών συμφε
ρόντων προσεπάθουν νά διαφθείρωσιν αύτόν, εκείνους, οϊτινες διά 
δελεαστικών αγαθών τοΰ βίου έπειρώντο νά παρασύρωσιν αύτόν νά 
προδώση τό καθήκον του! Ναι, πρό τών όφθαλμών μας ό Προκόπιος 
"Οσηπιτς διένεμε τήν μικρόν του περιουσίαν εις τούς πτωχότερους 
συναδέλφους του, καί τώρα ήκούσατε οί ίδιοι τούς θρήνους τών χηρών 
καί ορφανών, οί όποιοι έζων διά τής ελεημοσύνης του. Άφωσιωμένος 
είς τά καθήκοντα τής υπηρεσίας καί εις τήν άγαθοεργίαν, ήτο ξένος 
πρός πάσαν χαράν τοΰ βίου καί μάλιστα ήρνήθη τήν ευτυχίαν τής 
οικογενειακής ζωής· εΐνε φανερόν δτι μέχρι τέλους τοΰ βίου του έμεινεν 
άγαμος! Καί τίς θά μάς άντικαταστήση αύτόν ώς συνάδελφον; Ώς νά 
τό βλέπω καί τώρα τό ξυρισμένου, τό συμπαθές, τό μέ άγαθόν μει
δίαμα στρεφόμενου πρός υμάς πρόσωπον του, ώς νά τήν ακούω καί 
τώρα τήν μαλακήν, τήν τρυφερώς φιλικήν φωνήν του. Ειρήνη είς τήν 
σποδόν σου. Προκόπιε "Οσηπιτς I Άναπαύου, έντιμε καί εύγενή έργάτα!

Ό Ζαπόϊκην εξακολουθούσε, οί δέ άκροαταί άρχισαν νά ψιθυρίζουν. 
Ό λόγος ήρεσεν είς όλους, έπροκάλεσε κάποια δάκρυα, άλλά είχε πολλά 
τά παράδοξα. Πρώτον δέν ήμποροΰσαν νά εννοήσουν, γιατί ό ρήτωρ 
ώνώμαζε τόν μακαρίτην Προκόπιον "Οσηπιτς, ένώ τόν έλεγαν Κύριλ
λον Ίβάνοβιτς. Δεύτερον, όλοι έγνώριζαν, πώς ό μακαρίτης καθ’ όλον 
τόν βίου του είχε πόλεμον μέ τήν νόμιμον σύζυγόν του, επομένως δέν 
ή μ πορούσε νά όνομασθή άγαμος. Τρίτον, είχε πυκνά κόκκινα γένεια, 
δέν είχε ξυρισθή ποτέ του, ώς έκ τούτου έμενεν άκατανόητον διά ποιον 
λόγον δ ρήτωρ είπε, πώς τό πρόσωπόν του ήτο ξυρισμένον. Οί άκροαταί 
άποροΰσαν, άλληλοεκυττάζοντο καί έοήκωοαν τούς ώμους.

— Προκόπιε "Οσηπιτς! —έξηκολούθησεν ό ρήτωρ, ένθους προσβλέπων 
εις τόν τάφον—Τό πρόσωπόν σου δέν ήτο ώραΐον, ήτο μάλιστα άσχημον, 
ήσο σκυθρωπός καί κατηφής, πάντες δμως ημείς έγνωρίζομεν ότι ύπό 
τό φαινόμενον τούτο περίβλημα έπαλλε καρδία έντιμος, φίλου καρδία!

Οί άκροαταί δέν ήργησαν νά παρατηρήσουν κάτι τι τό παράδοξον καί 
είς αύτόν τόν ρήτορα. Είχε καρφώσει τό βλέμμα του είς ένα σημεϊον, 
αί κινήσεις του ήσαν άνήσυχοι καί ήρχισε καί ό ίδιος νά σηκώσρ 
τούς ώμους.

—-Μωρέ αυτός εΐνε ζωντανός ! είπε παρατηρών μέ φρίκην.
— Ποιος εΐνε ζωντανός ;
—Ό Προκόπιος"Οσηποβιτς! Νάτονε, στέκετ'έκεΐ,κοντά στό μνημεΐον!
— Μά δέν άπέθανε αυτός ! Άπέθανε ό Κύριλλος Ίβάνιτς!
— Μά σύ ό ίδιος δέν τώπες, πώς άπέθανε ό γραμματεύς;
— Αί. ό Κύριλλος Ίβάνιτς ήτο ό γραμματεύς. ’Εσύ, ζευζέκη, τά μπέρ

δεψες ! ΕΙν’ άλήθεια πώς ό Προκόπιος "Οσηπιτς ήτον γραμματεύς μας 
άλλοτε, άλλά πρό δύο έτών τόν μετέθεσαν είς τό δεύτερον τμήμα ώς 
προϊστάμενον Γραφείου.

— Ξέρω κ’ έγώ, άδερφε, τί διάβολο κάνετε σείς ;
— Αϊ; γιατί διέκοψες; Εξακολούθησε λοιπόν, δέν πάει!
Ό Ζαπόϊκην έστράφη πρός τόν τάφον καί μέ τήν προτέραν εύγλωτ- 

τίαν έξηκολούθησε τόν διακοπέντα λόγον. Κοντά είς ένα μνημεΐον έστέ- 
κετο, πράγματι, ό Προκόπιος "Οσηπιτς, άρχαΐος δημόσιος υπάλληλος 
μέ ξυρισμένον μύστακα καί έκύτταζε τόν ρήτορα θυμωμένος.

—Άμ’ πώς διάβολο σοΰ κατέβηκε νά Οάψης ζωντανόν άνθρωπο ; 
γελώντας έλεγαν οί υπάλληλοι, δταν μετά τοΰ Ζαπόϊκην έπέστρεφαν άπό 
τήν κηδείαν.

— Δέν έκάματε καθόλου καλά, παλληκάρι μου! έμουρμούριζεν ό 
Προκόπιος "Οσηπιτς. Ό λόγος σας ίσως αξίζει γιά πεθαμένους, όσον 
δμως άφορφ τούς ζωντανούς .... εΐνε γελοίος. "Αμ’ πράγματα ήταν

έκεΐνα πού είπατε; Άφιλοκερδής, λέγει, άδιάφο
ρος, δώρα δέν δέχεται! Γιά ζωντανό άνθρωπο, 
αυτά μπορεί νά τά πή κανείς μονάχα γιά κοροϊ
δία. Καί κανένας, κύριέ μου, δέν σάς παρεκά- 
λεσε νά άναφέρετε τό πρόσωπό μου. Δέν είμαι 
ώραϊος, είμαι άσχημος·έστω, άλλά ποιάή άνάγκη 
νά έκθέσητε τήν φυσιογνωμία μου πρός τόν 
κόσμο; Αύτό εΐνε προσβλητικόν!

(Έκ τον ρωσσικοΰ )
Α. Γ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Ο (-ΛΧΙII --IIKOC Χ’ή Ί ΟΚ|’Χ'J O|’l KOC CTOXOC 

γπο Κ. ca|’a<|>h γποπλοιχί’χογ τογ β. Νχγτιι<ογ

[Συνέχεια άπό τό προηγούμενον τεύχος].

τοΐςήμετέροις κηδεστίαν οπλών. Δυνάμεις

Αύτοκρατορική Μονή μετά τοΰ Ν<η»στά0μου αύτής.

Γά δ’ Αύτοκρατορικά πλόιμα εΐχον περιστή είς τό θλιβερόν 
σημεϊον νά στερώνται επαρκούς ιδίου χυμού πρός βίωσιν και 
τήν διατήρησή' των έβάσιζον πρό πάντων εϊς τήν αρωγήν 
άλλοεθνών ναυτικών, εξ εκείνων άκριβώς οϊτινες δι’ δλων τών 
τρόπων τόν ήμέτερον άφανισμόν και μετά φανατισμού κατειρ- 
γάζοντο. Πολύ δέ μάλλον έξηφάνιστο εφεξής κάθε παράρτημα, 
δπερ ΰποδηλοΰται τή ύποστάσει ακμαίας καί εύρεϊαν τήν άπο- 
στολήν έκπληρούσης θαλασσίας ετοιμασίας.

ΙΙλεϊστα δέ διδόμενα ΰπάρχουσιν, άνατροχάδην τών οποίων 
ήμπορεϊ τις ν’ άναλογισθή τήν τόσην κατά τούς άναφερομένους 
καιρούς κατάπτωσιν καί νά καθέξη άμα τούς λόγους διά τούς 
οποίους κατέστη περιττή, άφ’ έαυτής δέ κατέρρε»σεν ή συστη
ματική όργάνωσις πρός μεταφοράν όγκων στρατού. Τούτων, ή 
διεξοδική άλλως τε ίστόρησις, περιττεύει ενταύθα. Πλήν έπί 
δείγματι διά βραχέων, ειλημμένοι έκ τής άπαντώσης έν αυτή τή 
Μητροπόλει καταστάσεως, σημειοΰμεν τά μετά τήν έν έ'τει ιΐχΐ 
λεηλασίαν τών έν Βυ
ζάντιοι κτημάτων τών 
Γενουϊτών ύπό τών 
Βενετών καί τά κατά 
συνέπειαν λ η < ρθέντ α 
υπό Μανουήλ τοΰ 
Κομνηνοΰ μέτρα σω
φρονισμού τών άμαρ- 
τησάντων.Έγεννήθη- 
σαν τότε αί γνωστοί 
έπί μακροχρόνιον έρι
δες μεταξύ τής ήμετέ- 
ρας Αυτοκρατορίας 
καί Ένετικής πολι
τείας, καί αΰτη χο- 
λωθεΐσα έκακοποίησε 
διά πλοίων πολυαρίθ
μων τάς αφρούρητους 
μενούσας νήσους τού 
Ίον ίου και τού Αι
γαίου πελάγους· πάσα 
δ’ απόπειρα πρός τό
έπικουρήσαι ταΐς πα- ΧΧΕΔ. 32.
θούσαις κτήσεσιν εις 
μάτην άπέβη. Καί, ού μόνον άδύνατος έγένετο ή οπωσδήποτε 
άνόρθωσις τής ύβρεως, άλλ’ έν τέλει έτερμάτισεν ή ΰπόθεσις 
διά τής καταβολής άπό τού Δημοσίου τών Ελλήνων θησαυρού 
άποζη μιώ σεων παρ αλόγων.

'Όταν άκόμη τώ ιι86, Ίσαακίου τοΰ ’Αγγέλου βασιλεύον
τος, έλιμαίνετο έπί ληστεία τάς πόλεις τής Μικρός ’Ασίας καί 
τό ’Αρχιπέλαγος ο Γενουΐτης Καφούρης, ηγούμενος δικρότων 
καί στρογγυλών σκαιρών, οΰχΐ Μοΐραι Αύτοκρατορικαί κατ’ 
αυτού έκινήθησαν. Τό τοιοΰτον δέν έστάθη κατορθωτόν δ δέ 
τήν άρχιναυαοχίαν τοΰ Θεοσώατου Στόλου περιβεβλημένος 
τότε Ινύρ Μιχαήλ δ Στρυφνός ήναγκάσθη νά προσφυγή, συμ
βληθείς έπί μεγίστοις φιλοτιμήμασι, τή ΐκανότητι Στειριόνη 
τινός, δστις ήν «πειρατής μέν ποτέ γεγονώς καί πειρατών δ 
χείριστος — έκ Καλαβρίας δρμώμενος καί 'Ρωμαίοις πολλάκις 
ώφεληκώς εν τοϊς κατά θάλασσαν άεθλευμασιν», ώς περιγρά
φει Νικήτας ό Χωνιάτης.

Κατ’ εξοχήν δμως χαρακτηριστικά άπ’ εΰρυτέρας άπόψεως 
καί ενδεικτικά τής έν λόγω καταστάσεως, μαρτυροΰντα δέ κατα- 
δήλως περί τής έπελθούσης πανταχοϋ τών χωρών ήμών κατα- 
πτώσεως, εισί τά δλίγτυ προγενέστερα τών ληστρικών ειρημένων 
περιπετειών καί τήν κτηματικήν τών Βενετών καί Γενουϊτών 
διαμάχην έπακολουθήσαντα άμέσως γεγονότα έν Κάτφ Ιταλία. 
Καί, επειδή ήθελε νΰν εΐσθαι σχινοτενής ή καθ’ δλον ίστόρησις 
πάντων τών έπί τού προκειμένου ενδιαφερόντων, έκφεύγουσι 
δ’ ούχ’ ήττον ταύτα καί τοΰ σκοπού τής ένεστώσης πραγμα
τείας, άς ίδωμεν δσα καί μόνον συνέβησαν ναυτικά έν τώ 

Δωρικφ Άγκώνι. ΕΤνε άλλως τε έκ τών σπουδαιοτέρων συμ
πτωμάτων τής καίριας τών Λατίνων έπιδράσεως πρός εντοπι
σμόν δριστικόν τών καί)’ ήμάς κτησιφόρων τάσεων· ούτως 
ώστε, συνενοΰσι τήν ώδε έπιδιωκομενην έκγενίκευσιν τών 
άφορμών καί τήν άκριβεστάτην άμα έν σειρά άπεικυνισιν τών 
άποτελεσμάτων τής ξενικής ΰπεισόδου έπί τής κατά Μεσαιώνα 
θαλασσίας τοΰ Ελληνισμού ίκανότητος.

Έκ παλαιοτάτων πως δρμώμείΌΐ, διά τό εύληπτότερον τών 
τυχουσών περιστάσεων, ευρίσκομεν κατά τήν ΙΧην εκατονταε
τηρίδα τούς ’Αγκωνίτας έχοντας λιμένα οχυρόν λίαν καί 
άσφαλέστατον, διαθέτοντας δέ Θεματικόν πλόϊμον άξιον προ
σοχής πολλής. Καί τοιουτοτρόπως, καθ’ οΰς χρόνους Σάαβ δ 
φοβερός τών Σαρακηνών στόλαρχος ήσκει τρομοκρατίαν έ'ως 
τών ’Αψυρτίδων νήσων καί τών έκβολών τοΰ ΙΙάδου, δηών 
τάς άκτάς καί κατακαίων, οί Βενετοί έσπευσαν νά συνάψωσι 

δ’άμφοτέρων έπλευσαν 
υπό διοίκησινένιαίαν, 
πρός άναχαίτισιν τών 
πράξεων τοΰ έπιδρο- 
μέως καί έμπέδωσιν 
τής έν ταΐς ΰγραϊς τοΰ 
γειτωνι,κοΰ εμπορίου 
δδοΐς έκλιπούσης ησυ
χίας. Μετά στρατηγι
κός τινας κινήσεις 
τότε, έπΐ]κολούθησε 
πεισματωδεστάτη καί 
άποφασιστική παρά 
τόν Τάραντα ναυμα
χία, κατά τήν οποίαν 
δεινάς ΰπέστησαν οί 
Χριστιανοί άπωλείας 
καί συνετρίβησαν.

Κατά συνέπειαν 
λοιπόν τής τοιαύτης 
καταστροφής, προσέ- 
φυγον οΰτοι εϊς τό 
ήμέτερον Κράτος καί 
έξητήσαντο έπικου- 
ρίαν, ϊνα τι,μωρηθώ- 

σιν οί άπιστοι καί έξασφαλισθή διά μέτρων ριζικών ή εϊς 
τάς άκτάς των ευταξία, διιι τό έλεύθερον τής έκεΐ ναυσιπλοΐας. 
’Αλλ’ δ Τρισαύγουστος Θεόφιλος, δστις έπανειλημμένως εϊχεν 
Άλλοτε διεξαγάπ] κατά τήν Μεγάλην Ελλάδα νικηφόρους άγώ- 
νας εναντίον τών ’Αραβικών Κομβαρίων καί Σακτουρων, 
έτελεύτησε κατ’ ’Ιανουάριον τοΰ 842 έτους· δτε, ΰποβληθείσης 
τής κοινής παρακλήσεως ’Αγκώνος καί Ένετίας τφ Αΰτοκρα- 
τορικώ Θρόνω καί άποδεκτής κατ’ αρχήν γενομένης, έδει νά 
έλαμβάνοντο δριστικαί άποφάσεις έπί ταύτης, πρός άμεσον 
κινητοποίηση· τμήματος τοΰ Πολεμικού Ναυτικού άγαν ισχυ
ρού καί επαρκούς πάντη διά τάς ΰπ’ ό'ψει άνάγκας.

Εΐνε δέ δεκτική βαθυτάτης έν τοϊς καθ’ έκαστον σπουδής 
καί πολλαχώς ένδεικτική ροιμαλέας συστάσεως ή τόση πολυ- 
πραγμοσύνη καί έξωτερίκευσις δυνάμεως έκ μιας καί μόνης 
τών Μεσαιωνικών ήμών κτήσεων. Ό ’Αγκών, τολμήσας ν’ άντι- 
στρατευθή έν συμπράξει μετά τής μήπως εύεκτούσης Δημο
κρατίας τοΰ ’Αδριατικοΰ μυχού, έναντίον παρατάξεως πολυα
ρίθμου καί διά γενναιοτάτων, δσφ καί παθαινομένων άγαν 
άπό θρησκείας μαχητών πεπληρωμένης, δείκνυσι καταφώρως 
όποια έτύγχανον τά δπουδήποτε ερείσματα τοΰ Βυζαντινού 
κολοσσοΰ· τηλικαύτα δ’ δντα τά τών Ελλήνων προπύργια, δέν 
άφίνουσιν άμφιβολίας περί τών λόγων δι’ οΰς, τόσαι άπό τάς 
κατά διαλείμματα έπιδραμούσας τάς γύρω χώρας φοβεραί 
στρατειαί καί άρμάδαι, οΰδέν τό ουσιαστικόν άπειργάζοντο έπί 
μακροχρόνιον καί απλώς άπεκόμιζον ζημίας παρερχόμεναι.

[”Επεται σννέχεια]



Η ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΣ. — Τό κίντρον τών ώμοτήτων τών Βουλγάρων.

ΑΙ ΣΚΗΝΑΙ ΤΗΣ ΦίΛίΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΡΝΑΝ.—*Ή γενναία ορδή ή έπιτεύεΐσα κατά τών ομογενών ώς δήθεν διαδήλωΟις. ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ.— Πώς εξεγείρουν τόν. όχλον οί Βούλγαροι πατριώται

ΟΙ ΜΑθΗΤΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ. Τώρα οί γενναίοι τής Σόφιας στρέφουν 
τήν λύσσαν των κατά τών Έλληνοπαίδων τής Μακεδονίας, ούς ονομάζουν λυκόπουλα.

ΤΟ ΓΕΝΟΣ Μ7ΧΣ ΕΝ ΔΙΩΓΜΩι

Η ΣΤΕΝΗ Μ ΑΧΟΣ. Έδώ οργιάζουν οί Βούλγαροι εναντίον τών ομογενών.

II κατάληψις τής Ελληνικής Μητροπόλεως.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΙΠΠΟ ΥΠΟΛΙ Ν. II αστυνομία προσπαθούσα δήθεν
νιι έπαναφίρη τήν τάξιν.

ΑΛΛΟΣ ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΛΑΟΣ. Ρουμάνοι διαδήλούντες τά άνΟελληνικά αΙσΟήματά των. ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. Απόσπασμα τακτικού στρατού ενεργούν 
περιπολίαν έξωΟι τών πόλεων.
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ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ

Ύπό τόν τίτλον αυτόν δ Γάλλος Ιατρός Λουκιανός Νάς 
εξέδωκε μυθιστόρημα έν ΙΊαρισίοις έξετάζων την κατάστασιν 
τών συναδέλφων του.

’Em τή εύκαιρίφ τούτη έγκριτος ιατρός μας έγραψε τό 
κατωτέρω άρθρίδιον :

Πολύς λόγος γίνεται κατά τάς ημέρας ταύτας εις ολον τόν 
πεπολιτισμένον κύαμον περί τής καταπληκτικής έσχάτως αύξή- 
σεως τον αριθμού τών ιατρών. Σοβαρώς ήρξαντο νά σκέπτων- 
ται έν Γαλλία καί Γερμανία περί τον σκοτεινού μέλλοντος δπερ 
άναμένει τονς γενομένους ήδη ιατρούς ώς καί περί τών άπειρων 
απογοητεύσεων, αί'τινες έπιφυλάσσονται διά τούς εν τώ μέλλοντι 
γενησομένους τοιούτους. Έν Γερμανία ιδρύονται σωματεία ιόν 
κύριος σκοπός εϊνε ή εξεύρεσις μέσων πρός αναχαίτιση' τής έν 
τώ μέλλοντι εγγραφής πολλών φοιτητών έν τή ιατρική επιστήμη, 
έν ΙΙαριαίοις δέ, τή είσηγήσει τοΰ καθηγητοΰ Picard, ό ιατρός 
Λουκιανός Νάς, θελήσας νά παράσχη έκδούλευσιν είς τονς συνα
δέλφους τον και νά φωτίση τους γονείς, οΐτινες άσυνειδήτως 
δλως ώθοΰσι τά τέκνα των πρός τό ιατρικόν έπάγγελμα εξέδωκε 
τελευταίως μυθιστόρημα υπό τόν τίτλον «PaUVreS doctcurs '», 
έν ώ προσπαθεί διά παντοίων τρόπων, λογικωτάτων άλλως τε, 
ν απόδειξη τήν δλεθρίαν παγίδα είς ήν υποπίπτονσιν οί κατα- 
φεύγοντες είς τήν ιατρικήν θεωροΰντες αυτήν ώς τό καλήτερον 
βιοποριστικόν έργον, πλήρες πλούτου και δόξης.

Γνωστόν τοΐς πάσι τυγχάνει δτι έν Παρισίοις καί Βερολίνφ 
μέγας αριθμός ιατρών κερδίζει άνω τοΰ ήμίσεως έκατομυρίου 
κατ έτος, αί τελευταίοι δέ στατιστικοί τών δύο χωρών περιτρά- 
νως αποδεικνύονσιν δτι 45 °/0 έκ τών ιατρών έχουσι κέρδος άνω 
τών 4 χιλιάδων φράγκων κατ έτος, ήτοι τό ήμισυ περίπου τών 
ιατρών κερδίζει άνέτως τά πρός τό ζην αναγκαία.

Τί δμως δυνάμεθα νά εΐπωμεν περί τών έν Έλλάδι ατυχών 
ιατρών οΐτινες έτάχθησαν υπό τής μοίρας έν κόποις καί μόχθοις 
νά έξασκήσωσι τό θειον τοΰ ’Ασκληπιού έπάγγελμα; Άτυχώς 
ακριβείς στατιστικοί δέν ύπάρχουσιν έν Έλλάδι καθορίζουσαι 
τά κέρδη τοΰ ιατρικού κόσμου. 'Ημείς είδικώς έρευνήσαντες 
περί τούτου έξηγάγομεν δτι έκ τών 800 περίπου έν ένεργείμ 
ιατρών έν Άθήναις 10 έως 12 μόνον κερδίζουσιν άνω τών 10 
χιλιάδων δραχμών κατ’ έτος, 40 δέ έως 45 κερδίζουοι 500- 
600 δραγμάς μηνιαίως κατά μέσον δρον ήτοι 5 τοΐς εκατόν 
μόνον κερδίζουν όπωςδήποτε τά έξοδά των. ’Άνω τών 200 
ιατρών κερδίζουοι κάτω τών 100 δρ. κατά μήνα, "zb’ έξαιρέσω- 
μεν κατά μέσον δρον 80 ιατρούς, οΐτινες εϊνε οίκονομικώς άνε- 
ξάρτητοι καί 30 περίπου οΐτινες άπό πολλών έτών ήδη διπλω
ματούχοι δντες έξακολουθοΰσι λαμβάνοντες μηνιαΐον επίδομα 
παρά τών οικογενειών των, φαντάζεσθε τί ΰφίσταται ό επίλοι
πος μέγας αριθμός τών έν Άθήναις ιατρών.

Άφοΰ δέ ή θέσις τών έν τή πρωτευούση ιατρών εϊνε τοιαύτη 
καλώς εννοείται είς ποιον άξιοθρήνηνον σημεΐον έφθασε τό 
ιατρικόν έπάγγελμα έν ταΐς έπαρχίαις δπου πρός τή οικονομική 
στενοχώρια τών κατοίκων είς πλείστας πόλεις δωρεάν έπισκέ-

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

'() άνθρωπος υπομένει μέ ψύχραν απάθειαν καί φιλοσοφικήν περιφρό- 
νησιν τάς μεγάλας εκείνας θλίψεις, τάς όποιας κατ' άρχάς ένόμιζεν ότι 
δέν Οά δυνηθή νά ύποφέρη.

*
Τά παρελθόν καί τό μέλλον καλύπτονται έμπροσθεν ημών, άλλά τό 

μέν φέρει τόν πέπλον τών χηρών, τό δέ τον πέπλον τών παρθένων.

*
ζΐιά ι·« έκτελέοι/ τις μεγάλας πράξεις, πρέπει νά ζη, ώοάν νά έπρόκειτο 

νά άποΟάν/ι.
*

"Ολοι οί άνθρωποι θέλονν τήν ύγείαν, άλλά κανείς δέν τήν προφυλάττει.

01 ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΣ

πτονται άπαντας τους ασθενείς πλεΐοτοι έν τή πολιτική άναμε- 
μιγμένοι ’ιατροί. Κατόπιν τών άνωτέρω πασιφανών υποδεικνύεται 
δτι ή θέσις τών ιατρών έν Έλλάδι δέν εΰρίσκεται είς ανθηρόν 
σημείου. Καί δμως παρ’ δλα ταϋτα ό αριθμός των καταπλη- 
κτικώς αυξάνεται καθ’ έκαστον έτος.

Κακώς πληροφορούμενοι οί γονείς καί διαβλέποντες έπιπο- 
λαίως έν τή ιατρική πηγήν πλούτου καί δόξης δηλητηριάζουσι 
τά τέκνα των έμβάλλοντες είς αύτά τήν ιδέαν άπό νηπιακής 
ήλικίας τής αγάπης πρός τήν ιατρικήν. Άλλοίμονον οποία άπο- 
γοήτευσις τούς άναμένει. Υποβάλλονται κατ’ άρχάς είς μακρο
χρονίους καί πολύ Ακριβοπληρωμένος σπουδάς. Άλλά μέχρτ 
τής στιγμής ταύτης παρουσιάζεται μόνον ή ωραία οψις τοΰ 
επαγγέλματος, καθ’ δτι ό φοιτητής μή ών υποχρεωμένος νά 
κερδίση τά πρός τό ζήν δέν δύναται τά φαντασθή έκ των προ
τέρων τί τοΰ έπιφυλάσσει ή κακή μοίρα. Ό πτωχός φοιτητής 
παρηγορεΐται άναλογιζόμενος δτι βαδίζει πρός ανθηρότερου 
μέλλον. Κατόπιν έρχεται ή έγκατάστασις τοΰ Ιατρού καί έπί 
μακράν σειράν ημερών περιμένει τόν πελάτην δστις δέν φαίνε
ται! ..’Εν τούτοις εϊνε Υποχρεωμένος νά τηρήοη τήν αξιοπρέ
πειαν του νά πλήρωσή ένοίκια καί ένίοτε καί χρέη γενόμενα 
κατά τόν χρόνον τών σπουδών του. Οί ατυχείς γονείς υπογ_ρε- 
οΰνται νά έξακολουθώοι βοηθοΰντες τούς έν τή κοινωνίφ ήδη 
έξελθόντας υιούς των καί μίαν ώραίαν ήμέραν έννοοΰσιν, αργά 
δυστυχώς, δτι ή μικρά περιουσία των, κατηναλώθη πρός άπό- 
κτησιν τοΰ ιατρικού διπλώματος τοΰ τέκνου των. Έάν άλλης 
φύσεως ευτυχής σύμπχωσις δέν προφθάση νά τόν οώση έκ τής 
όδυνηρας ταύτης καταστάσεως, ό «κακόμοιρος» ιατρός κατόπιν 
άπειρων πικριών αναγκάζεται νά έγκαταλείψη τήν πόλιν έν ή 
ώνειροπόλει εί·ρύ τό μέλλον καί νά καταφυγή είς άγνωστα μέρη 
κυνηγών άεννάως τήν τύχην του, ύποχρεούμενος ένίοτε ν άνταλ- 
λάξη καί τό έκ μεμβράνης πτυχίου μέ τόν πήχυν τοΰ έμπορου 
ή τήν γραφίδα τοΰ μικρού υπαλλήλου.

Τοιαύτη έν γενικαΐς γρα/ιμαΐς ή οικονομική θέσις τής Ιατρι
κής έν Έλλάδι σήμερον είς ήν ήγαγον αυτήν τούτοι μέν δ κατα- 
πληκτικώς ώς ήμέραι αυξανόμενος μέγας αριθμός τών ιατρών, 
τούτω δέ τό πλήθος τών δημοσίων νοσοκομείων, κλινικών, 
άστυκλινικών, πολυκλινικών, ιδιωτικών κλινικών, έν αϊς δωρεάν 
έπισκέπτονται οί ιατροί τούς πάσχοντας ανεξαρτήτως πάσης 
κοινωνικής καί υλικής ευημερίας.

’Άς άναγνώσωσι μετά προσοχής μεγάλης τάς ολίγης ταύτας 
γραμμάς οί γονείς εκείνοι, οΐτινες έπιπολαίως δλως έξετάζοντες 
τό ζήτημα έμφυσώσιν είς τήν ψυχήν τών τέκνων των κλίσιν 
πρός τήν ’Ιατρικήν καί άς θελήσωοι νά κατανοήσωσι τήν πραγ
ματικήν κατάστασιν της οί μέλλοντες νά έγγραφώαιν είς ταύτην 
ΐνα μή μετ’ ολίγον ευρισκόμενοι πρό τής πραγματικότητας κατα- 
ρώνται τήν τύχην των καί έκείνους οΐτινες ώθησαν αύτούς είς 
τόν λαβύρινθον τούτον. Έλαττουμένου ουτω τοΰ Αριθμού τών 
ιατρών καί ή θέσις τών υπαρχόντων θέλει καταστή καλητέρα 
καί τό μέλλον θέλει άνατείλει ροδινότερον. τω. τρ

Ή υπομονή είναι ώραίον φυτόν, «λλά δέν άπανταται εις όλους τούς κήπους.

*

Αί γυναίκες ονλλαμβάνονται διά τών εγκωμίων, όπως οί κορυδαλλοί 
διά τοΰ κατόπτρου.

*
Ό άνθρωπος είναι τό μόνον ζφον ποϋ αναμιγνύεται είς ό,τι δέν τόν 

αποβλέπει.
*

Σύζυγος ποϋ εγκωμιάζει άδιακόποτς τήν άρειίμ1 τής γυναικός τον είναι 
βλάξ, ό όποιος σχεδόν πάντοτε άπαταται.

Ή κυρία Ντελαί.

Ή δεσποινίς . Ιόνιζα G\

Ή κυρία Έλενα Άντοτνία.

Ή Μαργαρίτα τής Παρμας αντιβασίλισσα τών Κάτω Σοτροτν 
άνακρίνονσα τονς οταοιαστάς τον 1588.

ΑΙ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑΙ ΤΗΧ ΦΥΣΕΩΣ

7ΚΙ ΓΕΝΗΙΟΦΟΡΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ή γιγαντόσωμος κυρία Ζ.

Ή κυρία Βέρθα Άκαΐρα.

"Οταν ό Μολιέρος εγραψεν δτι « πρός τό μέρος τής γενειά- 
δος εϊνε ή παντοδυναμία » θελων νά δηλώση τήν Ισχύν τοΰ 
ανδρικού φύλου βεβαίως δέν εϊχεν ύπ’ δψιν του τάς γενειοφό- 
ρους γυναίκας, διά τάς οποίας έδημοσίευσεν ώραίαν μελέτην ό 
περίφημος δόκτωρ Μπεριγιόν συνοδευομένην άπό τάς εικόνας, 
τάς οποίας βλέπετε.

Αί γενειοφόροι γυναίκες εϊνε ιδιοτροπία τής φύσεως αρχαιό
τατη, μεταξύ δέ τών μνημείων τής παλαιοτάτης Αϊγύπτου 
ύπιίρχουν παραστάσεις τής βασιλίσσης Άτσόψιτων μέ μακράν 
γενειάδα. Ό ’Αριστοτέλης διηγείται δτι δταν ήπείλει δυστυχία 
λαόν τινα τής Ικαρίας αί ίέρειαι έβλεπον τόν πώγωνά των κο- 
σμούμενον μέ γενειάδα, ή Δωδεκάδελτος δέ τών Ρωμαίων περιείχε 
διάταξιν άπαγορεύουσαν εϊς τάς γυναίκας νά ξυρίζωνται. Έκτος 
δμως αυτών καϊ ή ’’Αρτεμις άκόμη έλατρεύετο εϊς τήν Κύπρον 
μέ γενειάδα, βραδύτερον δέ κα'ι εις τήν Ρώμην.

Εϊς τούς νεωτέρους χρόνους πιστοΰται καί δι’ εικόνων ή 
υ.ταρξις γενειοφόρων γυναικών. Περίεργος εΐκών είνε ή τής 
Ελένης ’Αντωνίας, ή οποία έ"ζη τω 1599 τήν Αυλήν τής 
άρχιδουκίσσης Μαρίας, μητρός τής βασιλίσσης τής ’Ισπανίας 
Μαργαρίτας, καί ή οποία ύπήρξεν φιλάρεσκος εϊς τό έ'πακρον, 
ώς εϊνε καί δλαι αί γενειοφόροι γυναίκες.

Κατά τον δόκτορα Μπεριγιόν δχι μόνον φιλάρεσκοι εϊνε. αί 
μέ τριχωτόν τόν πώγωνα καϊ μέ μύστακα κυρίαι άλλά καϊ 
λάτρεις ευρίσκουν, άκριβώς δπως συμβαίνει ν’ άγαπηάοΰν οί 
Υστερημένοι μύστακος άνδρες.

’Επίσημος γενειοφόρος γυνή ύπήρξε καί ή Μαργαρίτα τής 
ΙΙάρμας, ή οποία ήτον υπερήφανος διά τόν ανδρικόν κόσμον 

τοΰ πώγωνός της, παρίσταται δέ εϊς τήν εϊκόνα της άνακρί- 
νουσα τούς πρωτεργούς τής κατά τό 1588 έν ταΐς Κάτω χώραις 
έπαναστάσεως.—Ή Βέρθα Άκαΐρα ύπήρξε γενειοφόρος γυνή, 
ή οποία ώμοίαζε καταπληκτικώς μέ τόν τελευταίοι’ Αύτοκράτορα 
τών Γάλ/,ων. Έγεννήθη εϊς τήν Τύνιδα καί νυμφευθεΐσα εϊς 
ηλικίαν δέκα πέντε έτών άπέκτησε δύο τέκνα.— Εϊς τήν Λορ- 
ραίνην ζή ή κυρία Ντελαί, ευτυχής σύζυγος νυμφευθεΐσα εϊς 
ήλικίαν εϊκοσιν έτών, μή έμποδιζομένη δέ καθόλου άπό τήν 
γενειάδα της νά έξέρχεται εϊς περίπατον μέ ένα κομψόν αμα
ξάκι τό όποιον οδηγεί ή ιδία.— Ή δεσποινίς Λουΐζα G. εϊνε 
Παρισινή. Έξυρίζετο άλλοτε καί δταν ήγαπήθη, δ μνηστήρ 
της τής άπήτησε νά άφήση τήν γενειάδα της καί τόν μύστακα.

Έκτος αύτών γνωστότάται γενειοφόροι είνε ή Άννί Τζών 
Έλλιοτ, ή οποία περιώδευε μέ τόν Μπάρνουμ· ή Εύα Σ. ή 
οποία πριν νυμφευθή καϊ καταστή πρότυπον οικοκυράς, έπε- 
δεικνύετο εϊς τά ιπποδρόμια- ή κυρία Τάϋλορ- ή κολοσσαία και 
ζυγίζουσα 200 κοιλά κυρία X., τής οποίας τήν εϊκόνα δημο
σιεύει ό Μπεριγιόν- ή μις Αέο Χερναντίτζ, ή κομψοτάτη καί 
μέ γλυκυτάτην φωνήν. Αρχαιότεροι δέ ή Βαρβάρα Ούριλερία 
άληθινός σκυλλάνθρωπος καί ή Μαργαρίτα Μουλλερίν, γεννη- 
θεΐσα εϊς τήν Δρέσδην καί φέρουσα «ρυσικάς παραγναθίδας.

Ό δόκτωρ Μπεριγιόν συμβουλεύει εις τάς κτήτορας ανδρο
πρεπών πωγώνων, νά μή πολεμούν τήν φύσιν. Αύταί τών 
οποίων δημοσιεύομεν τάς εικόνας εϊχον έφαρμόση διά διαφό
ρους λόγους τήν συμβουλήν του. Τώρα δμως ποία θά ύπακούση 
εϊς αύτήν, τώρα οπότε ολόκληρα έργοστάσια συντηρούνται 
παράγοντα άποψιλωτικάς σκευασίας;
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ΨΑΡΑΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ
( Συνέχεια άπό τό προηγούμενοι' τεύχος )

—Ήτο σκληρόν, έλεγεν, αύτό τό έπάγγελμα _ τού ψαρά τής Ισλαν
δίας. Νά φεύγης κάθε Φεβρουάριον, γιά ένα τέτοιον τόπον όπου είνε 
τόσο κρΰο καί τόσο σκότος, μέ τόσο κακή θάλασσα.

ΊΙ Γκώδ έσκέπτετο ότι άν ό Γιάν δέν είχεν Ιδέας περί γάμου διατί 
τής είπεν όλας αύτάς τάς λεπτομέρειας, τας οποίας ήκσυσεν έκείνη 

Είς τήν πλατείαν υπήρχαν παιγνίδια καί σαλτιμπάγκοι.

κάπως ωσάν μνηστή ; Δέν είχεν έν τούτοις εκείνος τό ύφος κούφου, ό 
όποιος θέλει νά λέγη τά κατ’ αύτόν εις δλον τόν κόσμον.

—Μέ όλα αύτά τό επάγγελμα είνε αρκετά καλόν, έλεγεν εκείνος. Τόν 
χρόνο οκτακόσια φράγκα. "Αλλοτε χίλια διακόσια. Τά περνώ είς τον 
γυρισμό καί τά δίνω είς τήν μητέρα μας.

— Τά δίνετε είς τήν μητέρα σας, κύριε Γιάν ;
— Βέβαια· όλα. Έιιεις οί ψαράδες έτσι συνειθίζομε, δεσποινίς 

Γκώδ.—Τό έλεγεν αύτό ώς κάτι επιβαλλόμενοι-καί η υσικώτατον.— Καί 
έτσι εγώ, δέν θά μέ πιστεύσετε, σχεδόν ποτέ δέν έχω χρήματα. Τήν 
Κυριακήν ποΰ έρχομαι είς τό ΙΙαιμπόλ, ή μητέρα μου μοΰ δίνει ολίγα 
χρήματα. Γιά όλους τό ίδιο. "Εφέτος ό πατέρας μας μοΰ έκαμεν αύτά 
τά καινούρια ρούχα, ποϋ αν δέν τά είχα δέν θά ερχόμουν είς τούς 
γάμους. "Λ. όχι ! Δέν θά ερχόμουν νιί σάς έδινα τό χέρι μέ τά περ
σινά ρούχα.

Καί μειδιάν τήν παρετήρει κάθε φορά ποϋ έλεγε κάτι διιι νιι ίδή τί 
έσκέπτετο έκείνη. Καί πόσον αγαθόν καί τίμιον έμενε τό βλέμμα του, 
όταν τής διηγείτο όλα αύτά διά νά τήν προειδοποιήση ότι δέν 
ήτο πλούσιος.

Έκείνη τοΰ έιιειδία έπίσης παρατηρούσα αύτόν κατά πρόσωπόν. 
Λπήντα ολίγα άλλ’ ήκουε μέ ολην της τήν ψυχήν καί ήσθάνετο ότι 

είλκύετο έπ' αύτόν. Ή βαρετά του διιι τούς άλλους φωνή, δι’ αύτήν, 
μόνον δι’ αύτήν. έγίνετο θωπευτική.

’Εκείνος είχε διατρέξη τόν κόσμον είχε διατρέξη κινδύνους καί διε- 
φύλαττεν όμως διά τούς γονείς του υποταγήν μέ σεβασμόν απόλυ
τον. Τόν συνέκρινε μέ άλλους, μέ τρεις ή τέσσαρας, οί όποιοι είς τό 
Παρίσι τήν είχον καταδίωξη διά τό χρήμα της. Καί έκεϊνος τής έφαί
νετο ό,τι καλλίτερου καί. δ,τι ώραιότερον είχε γνωρίση.

Τοΰ διηγείτο ότι καί είς τό σπήτι της δέν ήσαν πάντοτε άνετα τιί 
πράγματα, όπως τώρα. "Οτι ό πατέρας της ήρχισεν άπό ψαράς καί ότι 
ύπελήπτετο πολύ τούς ψαράδες τής Ισλανδίας. "Οτι αύτή ή ιδία ενθυ
μείται πώς έτρεχε μέ γυμνά τά πόδια, όταν ήτο μικρούλα, είς τά χαλί
κια. έπειτα άπό τόν θάνατον τής πτωχής της μητέρας.

... Ά ! ή νύκτα έκείνη τοΰ χορού, ή ηδονική νύκτα, ή μοναδική είς 
την ζωήν της, ή σχεδόν μακρυνή πλέον, διότι ήτο τού Δεκεμβρίου ένφ 
τώρα ήτον Μάιος. Ολοι οί χορευταί έψάρευαν τώρα συσωρευμένοι είς 
τήν θάλασσαν τής Ισλανδίας.

Ή Ι’κιοδ έμεινεν εις τό παράθυρον της καί ή εσπέρα έκυριάρχει 
πλέον. Είχε περάση πολλάς εσπέρας είς τό παράθυρον αύτό συλλογιζο- 
μένη τούς Ίσλανδούς, οί όποιοι είχον φύγη, καί πάντοτε έκεϊνον 
τόν χορόν.

Είς τό τέλος τής νυκτός έφιλοΰντο όλοι. Φιλήματα έξαδέλφων, φιλή
ματα μνηστήρων ειλικρινή καί τίμια, εμπρός είς δλον τόν κόσμον. 
Έκεϊνος δέν τήν είχε φιλήση, εννοείται. Δέν έπετρέπετο αύτό μέ τήν 
κόρην τού κυρίου Μεβέλ. "ίσως μόνον τήν έσυρεν όλίγον περισσότερον 
πρός τό στήθος του, είς τά τελευταία βάλς, καί έκείνη, μέ εμπιστοσύ
νην, δέν άνθίστατο καί τότε βέβαια κάτι έσήμαινον καί αί αισθήσεις 
της, αί εϊκοσιν ετών, άλλ’ ή καρδιά της ήτον έκείνη, ή όποια ήρχισε 
τήν έπανάστσσιν.

,— Καλέ, δέν βλέπετε αύτήν τήν αναιδή, πώς τόν κυττάζει; έλεγον 
δύο τρία εύμορφα κορίτσια, χαμηλώνοντα σεμνά τά μάτια, κάτω άπό 
τάς ξανθός ή μαύρας βλεφαρίδας, τιί όποια όμως είχαν μεταξύ τών

κατ 
της 
εϊς 
τόν

χορευτών ένα τουλάχιστον εραστήν ή καί δύο. Πράγματι τόν παρετήρει 
πολύ άλλ' ήτο συγχωρημένη. Συνέβαινεν αύτό διότι έκεϊνος ήτον ό 
πρώτος, ό μόνος άπό τούς νέους πρός τόν όποιον είχε προοέξη είςδλην 
της τήν ζωήν.

"Οταν έχωρίσθησαν τό πρωί, έχαιρετίσθησαν ιδιαιτέρως, ωσάν δύο 
μνηστήρες, οί όποιοι έπρόκειτο νάσυναντηθούν τήν έπομένην. Καί τότε 
διά νά έπανέλθη είς τήν οικίαν της. είχε διάσχιση τήν αύτήν πλα
τείαν μέ τόν πατέρα της, χωρίς νά είνε κουρασμένη, ελαφρά καί εΰχα- 
ρις. εύρίσκουσα όλα γύρω θαυμάσια καί γλυκά.

ΊΙ νύξ τοΰ Μαΐου είχε η Πάση πρό πολλοΰ. Τά παράθυρα ολίγον 
’ όλίγον είχον κλείση, άλλ’ ή Γκώδ έμενεν έκεϊ άφίσασα τό ίδικόν 
Ανοικτόν. Οί τελευταίοι σπάνιοι διαβάται, οί όποιοι τήν διεκρινον 
τό μαϋρον, θά έλεγον : Νά ένα κορίτσι, ποΰ βέβαια συλλογίζεται 
δικόν της . Και ήτο αληθές ότι αύτόν έσκέπτετο, μέ κάποιον 
πόθον, νιί κλαύση έξαφνα· τά μικρά, άσπρα της δόντια έδάγκανον 
τά χείλη της. Καί τά μάτια της εμενον καρφωμένα πρός τό σκοτος 
μή βλέποντα τίποτε άπό τήν γύρω των πραγματικότητα.

Διατί όμως δέν είχεν έπανέλθη μετά τόν χορόν έκεϊνον; Τι 
μετεβλήθη είς αύτόν; Συχνά είχε συζητήση περί τούτου μέ τόν 
Συλβέστρ, ό όποιος καί αυτός δέν έγνώριζε.

- Καί όμως αύτόν πρέπει νιί πάρης. Γκώδ, τής έλεγεν. άν σέ 
άφήση ό πατέρας σου, γιατί δέν θά ευρης άλλον είς τόν τόπον μας 
νά ιίξίζη ό,τι Αξίζει αύτός. "Οχι. Δέν είμπορεϊς νά ξέρης πόσον 
καλός είνε. Καί τί ναυτικός! "Οταν ετοιμάζεται τό ψάρευμα, οί 
καπεταναϊοι πιάνονται ποιος νά τόν πάρη.

Ή άδεια τοϋ πατρός της ήτο έξησηαλισμένη. διότι καί αύτή 
ποτέ δέν είχεν έναντιωθή είς τάς θελήσεις του. Ήτο Αδιάφορον 
άν ό Γιάν δέν ήτο πλούσιος. Έν πρώτρις δΓ ένα ναυτικόν όπως 
αύτός ολίγα χρήματα θι’ι ήρκουν διά νά γίνη καπετάνιος, είς τόν 
οποίον όλοι οί έφοπλισταΐ θά ήθελον νιί έμπιστευθοΰν τιί πλοία 
των. Τής ήτο άδιάφορον έπίσης ποΰ έφαίνετο όλίγον τι ώς γίγας. 
Αύτό θά ήτο ελάττωμα διιι μίαν γυναίκα, ένός Ανδρος όμως δέν 
έβλαπτε τήν καλλονήν. Έξ άλλου είχε μάθη, χωρίς νιί φαίνεται, 
άπό τά κορίτσια τοϋ τόπου, τά όποια έγνώριζον όλας τάς ερωτι
κός ιστορίας, ότι δέν είχεν είς καμμίαν τίποτε ύποσχεθή.

Μίαν εσπέραν Κυριακής, πολύ άργά, τόν είχεν Ιδη νιι περνι,ι άπο 
τιί παράθυρά της, συνοδεύοντα άπό πολύ κοντά μίαν κάποιαν Ζαννή 
Καρόφφ, ή όποια βέβαια ήτο εύμορφη άλλά πολύ κακής φημης. 
Αύτό τής έκαμε σκληρόν έντύπωσιν. Τής είπαν έπίσης οτι ήτο ευέ
ξαπτος· ότι ένα βράδυ είς ένα καφενεϊον του Παιμπόλ, ε'ις το 
όποιον έγλεντοΰσαν οί ψαράδες, είχεν έκσφενδονίση ένα μαρμάρινο 
τραπέζι είς μίαν Ούραν, τήν όποιαν δέν ήθελαν νά τοΰ ανοίξουν. 

"Ολα αύτά τοϋ τιί συνεχώρει. Είνε γνωστόν τί είνε οί ναυτικοί όταν 
ιούς .τιάπ-ι. . . Άλλ’ άν ήτο καλής καρδιάς, διατί είχεν έλθη νιι τήν 
ζητήση; Διά νά τήν άφίση έπειτα; Τί Ανάγκη ήτο νά τήν παρατηρή 
μίαν δλόκληρον νύκτα, μέ τό εύμορφό του μειδίαμα τό οποίον έφαίνετο 
τόσον ειλικρινές, καί να κάμη τόσον γλυκειά τή φωνή του διά να τής 
κάμη έκμυστηρεύσεις ώς πρός μνηστήν: Τώρα δέν είμποροϋσε πλέον 
νά άλλάξη καί νιι Αφοσιωθή είς ένα άλλον. Είς τον τόπον των, άλλοτε, 
όταν ήτο παιδάκι, συνείθιζαν νιί τής λέγουν ότι ήτο κακή μικρούλα, 
έπίμονος είς τάς ιδέας της όσον καμμία άλλη. Ωραία δεσποινίς τώρα, 
όλίγον σοβαρά καί υπερήφανος, έμενε κατά βάθος ή ιδία.

Έπειτα άπό τόν χορόν, ό τελευταίος χειμών είχε παρέλθη έν τή 
αναμονή αύτή νά τόν ϊδη. καί έκεϊνος ούτε καν νιι τήν άποχαιρετίση 
ήλθε πριν φύγη διά τήν 'Ισλανδίαν. Ί'ο’ιρα πού δέν ήτο πλέον εκεί 
τίποτε δέν υπήρχε δΓ αύτήν. Καί ό καιρός παρήρχετο μέχρι τής έπανο- 
δου τού φθινοπώρου, διιι τήν όποιαν είχε σχεδιάση νά τού τα είπη 
ξάστερα καί νά τελειώνη. .. .

.... "Ενδεκα ώρας έκτύπησε τό ώρολόγιον τοϋ ίημαρχείου μέ τήν 
ιδιαιτέραν έκείνην ήχηρότητα. τήν όποιαν προσλαμβάνουν οί κιόδωνες 
κατά τάς ήσύχους νύκτας τοΰ θέρους. Είς τό Παιμπόλ είς τάς ένδεκα 
είνε πολύ άργά. Τότε ή Γκώδ έκλεισε τό παράθυρον της καί ήναψε τήν 
λάμπαν της διά νά κοιμηθή.. ..

Διά τόν Γιάν αύτά ήσαν αγριότητες, ή, υπερήφανος όπως ήτο, έφο- 
ξεϊτο μή άποκρουσθή, έπειδή τήν ένόμιζε πολύ πλουσίαν. Είχεν ήδη 

Γκώδ άποφασίση νά τό έρωτήση αύτό άπλούστατα μόνη της. Ό Συλ
βέστρ όμως εύρεν ότι δέν ήτο καλόν διά μίαν δεσποινίδα νά φαίνεται 
τόσον τολμηρά. Είς τό ΙΙαιμπόλ έπέκρινον ήδη τό ύφος της καί τήν 
τοαλέτταν της.

.... Άφήρει τιί ένδύματά της μέ τήν βραδύτητα κόρης όνειροπολού- 
σης καί τιί έρριπτεν άμελώς είς μίαν καρέκλαν. Ή μικρά λάμπα, ή 
όποια έκαιε μόνη είς αύτήν τήνπροχωρημένην ώραν, έφώτιζε μέ κάποιο 
μυστήριον τούς ώμους καί τό στήθος της, τό θαυμαστόν της συνολον, 
τό όποιον ούδείς οφθαλμός είχεν ϊδη καί τό όποιον χωρίς άλλο θά 
έχάνετο δΓ όλους, θά έμαραίνετο χωρίς νά τό ίδή κανείς, άφοΰ αύτός ό 
Γιάν δέν τό ήθελε δι’ αύτόν. [Έπεται συνέχεια]

ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΙΕΓΓΕΒΙΤΣ

QUO VADIS?
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενου I

—"Ας άναγγείλη δ Γούλων τί συνέβη, έφώναζον πολλοί. "Εχει 
αίματα είς τό πρόσωπόν, όπως καί ημείς καί ό κύριος τόν αγαπά. 
Υπάρχουν όλιγώτέροι κίνδυνοι δΓ αύτόν παρά δι’ ημάς.

Ό δούλος ούτος, τόν όποιον είχε κληρονομήση άπό τήν μητέρα 
του δ Βινίκιος, είπε'

— Θά τό εϊπω έγώ άλλά νά πάμε όλοι διά νά μή πέση μόνον εις 
έμέ ή όργή του.

Έν τούτοις ό Βινίκιος άνυπομόνει, ένφ τόν έλοιδώρουν ό Πετρώνιος 
καί ή Χρυσόθεμις καί έπανελάμβανε·

—Έπρεπεν ήδη νά είνε έδώ.
Έξαφνα είς τόν προθάλαμον ήχησαν βήματα καί ορδή δούλων 

είσήλθεν είς τό άτριον, φωνάζουσα. Ό Βινίκιος ώρμησε πρός τάς 
φιονάς καί ήρώτησε μέ τρομερόν φωνήν

— Ποΰ είνε ή Λιγύα;
—"Ααα! έφώναζον οί δούλοι.
Ό Γούλων έπροχώρησε καί μέ θλιβερόν φωνήν είπε·
-Ίδέ τό αίμα, αύθέντα! Τήν ύπερησπίσθημεν! Ίδέ τό αίμα! 

Ίδέ ιό αίμα!
Δέν προσέθεσε τίποτε. Ό Βινίκιος 

τρίψε τό κρανίον τοϋ δούλου. "Επειτα 
τήν κεφαλήν καί έβύθισε τούς δακτύ
λους είς τάς τρίχας φωνάζων

— Δυστυχία μου!
Ή μορφή του έγινε κυανή, οί οφθαλ

μοί του άνεστράφησαν, τό στόμα του

έφιόναξε μέ

έφώναζον οί

Χρυσόθεμις

μέ πυρσόν όρειχάλκινον συνέ- 
έφερε τάς δύο του χεΐρας είς

*Ο Βινίκιος δέν έκοιμήΰη τήν νύκτα . .

ί
ιοί του Ανέστράφησαν, · 
γέμισεν άφρούς.

— Είς τάς μάστιγας ! 
άπάνθρωπον φωνήν.

- Δέσποτα! Έλεος! 
δούλοι.

Ό Πετρώνιος καί ή 
έξήλθον τοΰ άτρίου.

Είς τήν κατακόσμητον άπό πρά- 
σιον οικίαν, τήν έτοίμην διά τό συμ
πόσιον, οί στεναγμοί τών δούλων καί 
οί σφυριγμοί τών μαστίγων διήρκεσαν 
μέχρι τής πρωίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XI.

θά έπανεύρισκε καί θά ήχμα- 
έφαίνετο αδύνατον καί έλύσσα

Ό Βινίκιος δέν έκοιμήθη τήν νύκτα 
έκείνην. Οί στεναγμοί τών μαστιγουμέ- 
νων δούλων δέν κατεπράϋνον ούτε τήν 
οδύνην του, ούτε τήν μανίαν του. Έλα- 
βεν άλλους δούλους καί άργά τήν νύκτα 
ώρμησεν είς άναζήτησιν τής Λιγύας. 
Ήρεύνησε ματαίως παντού καί έπέ- 
οτρεψε τήν αυγήν. Έρρίφθη έπί ανα
κλίντρου τινός τοΰ άτρίου καί έσκέπτετο 
συγκεχυμένος περί τών μέσων δι’ ών 
λώτιζε τήν Λιγύαν. Νά τήν ιίρνηθή τώ 
είς τήν σκέψιν αύτήν διότι ποτέ δέν είχε ποθήση τίποτε τόσον ζωηρώς 
όσω τήν Λιγύαν. Ύπήρξεν στιγμή καθ’ ήν ήσθάνθη κατ’ αύτής οργήν 
μέχρι μανίας. "Ηθελε νά τήν έχη διά νά τήν σύρη άπό τήν κόμην, 
διά νά τήν βασανίση. "Επειτα κατελήφθη άπό φοβερι'ιν νοσταλγίαν 
πρός τήν φωνήν της, τούς οφθαλμούς της, καί θά ήτον έτοιμος νά 
κυλισθή είς τούς πόδας της. Έξαφνα έσκέφθη οτι ούδείς άλλος πλήν 
τοΰ Λιίλου τήν είχεν άρπάση καί, έν πάση περιπτώσει, δ Αύλος θά 
έγνώριζε ποΰ έκρύπτετο. Ήγέρθη διά νά μεταβή είς τών Αυλών. "Αν 
δέν τήν άπέδιδον, αν δέν ύπελόγιζον τάς άπειλάς του, θά μετέβαινεν 
είς τόν Καίσαρα, θά κατηγορεί έπί έπειθείφ τόν γηραιόν άρχηγόν, 
θά έπετιίγχανεν θανάτου άπόφασιν έναντίον του. Έξαφνα ή καρδία 
του έπαυσε νά κτυπρ. είς μίαν τρομερόν υπόνοιαν

« Καί άν ό ίδιος δ Καϊσαρ είχεν άρπάση τήν Λιγύαν; ».
"Ολοι έγνώριζον ότι δ Καϊσαρ διεσκέδαζε πολλάκις τήν στενοχώ

ριαν του μέ νυκτερινός έπιθέσεις. Αύτός δ Πετρώνιος έλάμβανε μέρος 
είς τάς άστειότητας αύτάς. Ό σκοπός των κυρίως ήτον ή άπαγωγή 
ώραίων τινών νεανίδων καί ό Νέρων τάς άπεκάλει « αλιείαν μαργα
ριτών » διότι συχνά συνέβαινε νά άλιεύωνται αληθινοί μαργαρϊται 
χάριτος καί νεότητος. Τοιούτόν τι ήδύνατο νιι είχε συμβή καί είς τήν 
Λιγύαν. Ό Καϊσαρ τήν είχεν ϊδη εις τό συμπόσιον καί ό Βινίκιος 
δέν άμφέβαλλεν ότι έτρελλάθη άπ’ αύτήν. "Αν τά πράγματα είχον 
ούτως, είχε χάση διά παντός τήν Λιγύαν. Καί ένόει τιόρα πόσον 
τφ ήτο προσφιλής καί τήν άνεπόλει. Καί όπως ήσθάνετο πρότερον 
ότι δέν ήδύνατο νά ζήση άν δέν έπανεύρισκε τήν Λιγύαν, ήσθάνετο 
τώρα ότι δέν ήδύνατο νιί άποθάνη χωρίς νά έκδικηθρ.

Μόνον ή σκέψις τής έκδικήσεως τόν άνεκούφιζεν ολίγον. Ώρκίσθη 
όρκον φρικτόν είς τήν Έκάτην καί τό "Ερεβος καί τούς εφεστίους 
του θεούς νά έκδικηθή τόν Νέρωνα. Τουλάχιστον θά είχε λόγον νά 
ζη. Διέταξε νά τόν φέρουν είς τόν Παλατϊνον όπου κατ' άρχάς θά 
έβλεπε τήν ’Ακτήν καί ίσως έμάνθανε κι’ίτι άπ' αύτήν.

Πρό τοΰ πυλώνος έσκέφθη ότι άν οί πρ ιιτωριανοί τώ άντέτασσον 
τήν έλαχίστην δυσκολίαν ή άν έζήτουν νά βεβαιωθούν ότι δέν ήτον 
«οπλισμένος — είχεν έξ άλλου λησ(ΐονήση νά λάβη δπλον τι — αύτό 
θά ήτον άπόδειξις ότι ή Λιγύα ήτον είς τό άνάκτορον τή θελήσει

δυστυχιών τάς όποιας ούτε

του Καίσαρος. Ό Αρχαιότερος όμως τών κεντυριόνων τφ έμειδίασε 
φιλικώς και έπλησίασε·

— Χαΐρε ό ευγενής Βινίκιος! Άν ποθής νά ύποβάλης τά σέβη 
σου είς τόν Καίσαρα δέν έξέλεξες κατάλληλον καιρόν καί δέν γνωρίζω 
μάλιστα άν θά δυνηθής νά τόν ΐδης.

— Τί συμβαίνει; ήριότησεν δ Βινίκιος.
—Ή θεία μικρι'ι Λύγούστα έπεσεν άσθενής αίφνηδίως. Ό Καϊσαρ 

καί ή Λύγούστα είνε πλησίον της μέ ιατρούς.
Ήτο σποί’δαϊον τό γεγονός. "Οταν έγεννήθη ή κόρη αύτη δ Καϊσαρ 

είχε παραληρήση έκ χαράς, είχον δέ γίνη άγώνες καί ίδρυθή ναός. 
Τήν ήγάπα άπείρως. Είς τήν Ποππαίαν ήτον έπίσης προσφιλές τό 
παιδίον διότι είχεν εξασφάλιση τήν θέσιν της καί καταστήση άκατα- 
νίκητον τήν έπιρροήν της. Άπό τήν υγείαν καί τήν ζωήν τής μικρός 
Αύγούστας ήδύνατο νά έξαρτηθή^ή τύχη τής αΰτοκρατορίας.Ό Βινίκιος 
όμως κατείχετο τόσον άπό τόν έρωτά του, ώστε δέν έδωσε προσοχήν 
είς τήν ιίπαντησιν τού στρατιώτου·

— Θέλω άπλώς νά ϊδω τήν Ακτήν, είπε καί είσήλθε.
Ή ’Ακτή ήτο καί αύτή πλησίον τοΰ παιδιού καί τήν άνέμενεν ό 

Βινίκιος μέχρι τής μεσιηιβρίας.
— Ακτή, έφώναξεν ό Βινίκιος, λαμβάνων αύτήν άπό τής χειρός 

καί ούρων εις τό μέσον τού δωματίου, ποΰ είνε ή Λιγύα;
—’Ήθελα νά σέ έρωτήσω δΓ αύτό, άπήντησεν έκείνη.
— Δέν τήν έχω, έκραξεν δ Βινίκιος λυσσών καί περιαλγής. Μοΰ 

τήν ήρπασαν είς τόν δρόμον!
"Επειτα έπλησίασε τό πρόσωπόν του πρός τήν 'Ακτήν καί είπε 

διά μέσου τών σφιγμένων όδόντων του·
— ’Ακτή... αν άγαπφς τήν ζωήν, αν δέν θέλης νά γίνης αιτία 

δυστυχιών τάς όποιας ούτε κάν φαντάζεσαι, λέγε τήν άλήθειαν. Ό
Καϊσαρ τήν ήρπασε;

— Ό Καϊσαρ δέν έξήλθε χθές!
—'Ορκίζεσαι είς τήν σκιάν τής μη- 

τρός σου, είς όλους τούς θεούς, ότι δέν 
είνε έδώ έκείνη;

— Είς τήν σκιάν τής ιιητρός μου, 
Μάρκε, δέν είνε έδώ καί δέν τήν ήρ- 
πασεν ό Καϊσαρ. Ή μικρά Λύγούστα 
είνε άρρωστη άπό χθές καί ό Νέρων 
δέν άφίνει τό λίκνον της.

Ό Βινίκιος άνέπνευσε.
— Τότε, είπε σφιγγών τούς γρόν- 

θους, οί Λύλοι τήν ήρπασαν καί δυστυ
χία είς αύτούς!

— Ό Αύλος Πλαύτιος ήλθεν έδώ 
σήμερον τήν πρωίαν. Δέν ήδυνήθη νά 
μέ ϊδη άλλ' ήρώτησε τούς άλλους καί 
είπεν ότι θά έπανήρχετο νά μέ εύρη.

— Θέλει νά άπομακρύνη τάς υπο
ψίας. Άν δέν έγνώριζε τί έγινε, θά ήρ· 
χετο νά τήν ζητήση είς τήν οικίαν μου.

— Μοΰ άφήκεν όλίγας λέξεις έπάνω 
είς ένα άβακα. Γνωρίζει ότι τήν Λιγύαν 
τήν έπήραν άπ’ αύτόν διότι τό ήθέ- 
λησεν δ Πετρώνιος καί έπερίμενε νά 
σοΰ τήν στείλουν καί σήμερον τήν 
πραιΐαν ήλθεν είς τήν οικίαν σου, όπου 
οί άνθρωποί σου τοΰ είπαν τί συνέβη.

Έφυγε καί έπανήλθε μέ τόν άβακα 
τοΰ Αΰλου. Ό Βινίκιος άνέγνωσε καί έμεινεν άφωνος. Ή ’Ακτή έφαί
νετο άναγινώσκουσα είς τό πρόσωπόν του. "Επειτα άπό μίαν στιγμήν.

—Όχι, Μάρκε. "Ο,τι έγινε, έγινε μέ τήν θέλησιν αύτής τής Λιγύας. 
—Έγνώριζες ότι ήθελε νά φύγη ! άνέκ.ραξεν δ Βινίκιος.
—Έγνώριζον ότι δέν θά. συγκατετίθετο ποτέ νά γίνη παλλακίς σου.
— Καί σϋ τί ήσο είς δλην σου τήν ζωήν;
—Έγώ ήμην δούλη...
Ή μανία τοΰ Βινικίου ηύξανε. Ό Καϊσαρ τοΰ είχε δωρήση τήν 

Λιγύαν. Θά τήν άνεκάλυπτε καί κεκρυμμέιην ύπό τήν γήν άκόμη καί 
θά έ'καμνε δΓ αύτήν ό,τι θά τοΰ έφαίνετο καλόν. Ναί! Παλλακίδα 
του! "Οταν θά έκουράζετο άπ’ αύτήν θά τήν έδιδεν είς τόν τελευ
ταίοι· τών δούλων του ή θά τήν έζεύγνυεν ε’ις ένα χειρόμυλον, εις 
τάς έν ’Αφρική γαίας του.

Ή ’Ακτή είπε :
— Πρόσεξε μή τήν χάσης διά παντός τήν ημέραν κατά τήν όποιαν 

θά τήν έπανεύρη ό Καϊσαρ.
— Τί; . . , ,
— "Ακούσε, Μάρκε. Χθές είς τούς κήπους, ή Λυγία καί έγώ συνην- 

τήσαμεν τήν Ποππαίαν καί τήν μικράν Αύγούσταν τήν όποιαν έκρά- 
τει ή μαύρη Λιλίθ. Τό έσπέρας τό παιδίον ήσθένησε καί ή μαύρη 
ισχυρίζεται ότι ή Λυγία τής έκαμε μαγείας. Άν τό μικρόν άνακτήση 
τήν υγείαν του, θά λησμονήσουν, άν όχι ή Ποππαία πρώτη θά 
κατηγορήση ώς μάγισσαν τήν Λυγίαν καί άν τήν ευρουν δέν ύπάρχη 
σωτηρία δΓ αύτήν.

Έπήλθε σιγή καί ό Βινίκιος είπε :
— "Ισως........ ΙΙράγιιατι έκαμε μαγείας είς τό μικρόν καί είς έμέ.
— Ή μαύρη λέγει οτι τό μικρόν ήρχισε νά κλαίη μόλις τό έπέρασαν 

άπ’ εμπρός μας. Πράγματι. Χωρίς άλλο ήτον άρρωστον. Ζήτησε τήν 
Λυγίαν, Μάρκε. "Εστω. Άλλά πριν θεραπευθή τό παιδίον μή όμιλής 
περί αύτής. Αρκετά έκλαυσαν διά σέ οί οφθαλμοί της.

— Τήν άγαπφς, Ακτή' ήρώτησεν ό Βινίκιος.
— Ναί, έμαθα νά τήν άγαπώ.
— Τήν άγαπμς. Δέν σοΰ άπέδωκε μίσος αντί έρωτος, όπως είς έμέ; 
—Άνθρωπε παράφορε καί τυφλέ- σέ ήγάπα.
Ό Βινίκιος άνεπήδησε.
— Δέν είνε άληθες! ("Επεται συνέχεια]
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Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Κατά τούς τελευταίου; χρόνους μέγα διήγειρεν ενδιαφέρον παρά τώ 
άρχαιολογικφ κόσμφ δ τάφος τού Μεγάλου "Αλεξάνδρου, δστις κατά τούς 
Έλληνας Ιστορικούς έτάφη έν Άλεξανδρείφ. Έκ Βαβυλώνος, δπου άπε- 
βίωσε, μετηνέχθη είς Αίγυπτον μετά ασιατικής πομπής καί πολυτελείας.

Σήμερον θετικώς πιστεύεται ότι τό άρμα έφ’ ού μετεκομίσθη δ "Αλέξαν
δρος εϊς Αίγυπτον, παρέμεινεν έν Μέμφιδι επ' αρκετόν χρόνον. Τό χρυσοΰν 
φέρετρου, έφ’οδ έκειτο δ νεκρός, αντικατέστη έκεΐ ύπό μετάλλινης λάρνακρς, 
καθώς άναφέρει έν τοϊς συγγράμμασί του καί δ γεωγράφος Στράβων. Οί 
πλεΐστοι τών Ρωμαίων αύτοκρατόρων έπεσκέφθησαν τδ λείψανον τοΰ "Αλε
ξάνδρου. "2στε ήτο γνωστός δ τόπος, δπου εύρίσκετο τό λείψανον τοΰ 
Μεγάλου "Αλεξάνδρου κατά τούς πρώτους αιώνας τοΰ Χριστιανισμού, έκα- 
λεϊτο δέ «Σώμα» καί έκειτο έγγύς τών ανακτόρων τών Πτολεμαίων, δπου 
κεΐται σήμερον περίπου τό τέμενος Ντεβή - Δανιέλ. 'Αλλά τώ 275 κατε- 
στράφη τό «Βρούχιον», δπερ ήτο ή πλησιεστέρα πρός τό «Σώμα» συνοι
κία. "Από τοΰ χρόνου εκείνου βαθμηδόν έλησμονήθη ή ακριβής θέσις είς 
τήν όποιαν έκειτο τό λείψανον, ώστε έπί τών χρόνων τοΰ ιερού Χρυσοστό
μου περιήλθεν εϊς παντελή λήθην.

Κατά τό 1850 δ "Αμβρόσιος Σκυλίτσης παρετήρησε·? έν τή κρύπτη τοΰ 
τεμένους Νεβή - Δανιέλ, δπερ κεΐται έπί τοΰ λόφου Κόμ -Έλ - Δίκ, δτι κατά 
πάσαν πιθανότητα αΰτη ήτο ή θέσις τοΰ «Σώματος». - Κατελθών, λέγει, 
εΰρέθη άπέναντι θόρας καί κατώρθωσε νά παρατηρήση διά τών ρωγμών 
αυτής σώμα ανθρώπινον, έπί τής κεφαλής τοΰ όποιου παρετήρησε στέμμα 
καί τό όποιον έκλινε κατά τό ήμισυ έπί τίνος θρόνου. Πέριξ δ" αύτοΰ ήσαν 
ταξιθετημένοι πάπυροι καί βιβλία. Δέν εϊχεν δμως τόν άπαιτούμενον χρόνον 
δπως έξακριβώση τό πράγμα».

Άλλά δέν είναι ορθόν νά θεώρηση τις δτι τό σώμα τούτο είναι τό τοΰ 
Αλεξάνδρου, άφοΰ μάλιστα είναι γνωστόν δτι δ Σεπτίμιος Σεβήρος ίνα 
έμποδίση τήν μελέτην τών ιερών βιβλίων τής αρχαίας Αίγυπτου έθηκε 
ταΰτα εϊς τόν τάφον τοΰ "Αλεξάνδρου.

Κατά τό 1864 ί Μαχμούτ - Έλ - Φαλάκ έν έκθέσει έγραφε·? είς τόν Για- 
κούμ πασά·?. πρόεδρον τοΰ Αιγυπτιακού 'Ινστιτούτου :

«Κατά τήν εϊς τάς κρύπτας τοΰ Νεβή - Δανιέλ έπίσκεψίν μου εϊσήλθον 
είς θολωτήν αίθουσαν κατεσκευασμένην ύπό τό έδαφος τής αρχαίας 
πόλεως. Άπό τής αιθούσης ταύτης κατά διαφόρους διευθύνσεις ύπήρχον 
διάδρομοι θολωτοί. Τό βαρύτιμον τών λίθων μέ έπεισεν δτι τά υπόγεια 
ταΰτα φέρουσιν εϊς τόν τάφον τοΰ Μ. Αλεξάνδρου».

Κατά τό 1878 έγένοντο βλάβαι τινές έπί τών τοίχων τοΰ τεμένους 
καί δ σεΐχης προσεκάλεσε κτίστην διά νά προβή είς έπιδιόρθωσιν αύτών.

Παρετήρησαν λοιπόν τότε, καταρρίψαν- 
τες πολλούς λίθους, δτι όπισθεν υπήρχε 
κρύπτη υπόγειος. Κατήλθον ατρόμητοι άμ- 
φότεροι, παρετήρησαν δέ είς άπόστασίν 
τινα έν τφ σκότει μνημεία μεγάλα έκ 
γρανίτου, άλλά περαιτέρω δεν έπροχώ- 
ρησαν. Άναμφιβόλως μεγάλως ενδιαφέρει 
ή έρευνα τής κρύπτης ταύτης.

ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΡΗΤΩΡ

Συνήθως έκρουμανισθέν έλληνικόν από
βρασμα. Πάντως θρεμμένος άπό τά έκατομ- 
μύρια ποΰ δαπανώνται διά τόν μάταιο·? 
άγώνα τού έκρουμανισμού τών Μακεδό- 
νων. Εΐνε παράσιτον τοΰ ρουμανικού πα
τριωτικού μένους. Πρέπει νά ζή αύτό, νά 
τρέφεται, νά γιγαντοΰται διά νά ροφφ καί 
τό παράσιτον.

Καί ρητορεύει, ύβρίζει, διότι εϊς λαόν 
δπως δ ρουμανικός ή ΰβρις εΐνε προτέρημα, 
ή δέ λογική δέν συμφέρει. Υβρίζει δ ρήτωρ 
τόν 'Έλληνα κλέπτην, άτιμον, ελεεινόν. 
"Υβρίζει πρό λαού διά τόν όποιον έλέχθη 
τό γαλλικόν τετράστιχον δτι εϊς τόν τόπον 
του εΐνε: «τδνθη χωρίς άρωμα, τά φρούτα 
χωρίς γεΰσι, χωρίς τιμή οί ανδρες του, 
γυναίκες χωρίς τσίπα». Όλα αύτά τά φορ
τώνει εϊς τόν "Ελληνα δ ρήτωρ.

Τελειώνει τόν λόγον του καί διευθύνεται 
νά χώνευση τό επίδομά του.

Η ΚΟΛΩΝΙΑ
Τό ύδωρ τής Κολωνίας έπί χρόνους τώρα έχρησίμευεν ώς πέτρα σκαν

δάλου καί προεκάλεσε μακρούς δικαστικούς άγώνας μεταξύ δύο έκ τών 
περιφημότερων άρωματοποιείων τής Κολωνίας διεκδικοόντων τό προνόμιον 
τής ευρεσιτεχνίας.

Πρό έόδομήκοντα περίπου έτών τό παγκοσμίου φήμης άρωματοποιεΐον 
τοΰ Ίωάννου Μαρία Φαρίνα έδημοσίευσε φυλλάδιον. εις τό όποιον έβεδαιώ- 
νετο, δτι δ νόμιμος προκάτοχό; του Φαρίνα, άποθανών κατά τό έτος 1766, 
ήτο δ άρχαιότερος κατασκευαστής τοΰ ΰδατος τής Κολωνίας καί δτι κατά 
τήν έποχήν έκείνην οΰδείς άλλος έγνώριζε τό μυστικόν τής κατασκευής 
τοΰ αρωματικού νερού.

Τό άντίζηλον δμως άρωματοποιεΐον τού "Ιωσήφ "Αντωνίου Νιοΰμαν 
κατέφυγεν εϊς τά δικαστήρια καί έζήτησεν, όπως παρακωλυθή ή κυκλοφο
ρία τού φυλλαδίου τοΰ καταστήματος Φαρίνα ή τούλάχιστον παραλει- 
φθούν τά σχετικά μέρη, δτι δηλαδή δ Φαρίνα ύπήρξεν δ πρώτος κατα
σκευαστής τού ΰδατος τής Κολωνίας, καθόσον τό τοιοΰτο δέν ήτο αληθές.

Οί δικαστικοί άγώνες διήρκεσαν έπί έβδομήκοντα περίπου έτη. πρό ολί
γων δέ μόλις ήμερων έξέδωσεν έπί τέλους τό δικαστήριο·? τήν άπόφασίν 
του. Ή έκδοθεϊσα δικαστική άπόφασις λέγει, δτι ούδέν τεκμήριου υπάρχει 
δτι δ "Ιωάννης Μαρία Φαρίνα ύπήρξεν δ πρώτος κατασκευαστής τοΰ ΰδα
τος τής Κολωνίας, καθόσον τούτο κατεσκευάζετο καί πρό τού 1709 εϊς 
τήν "Ιταλίαν καί εϊ; τήν μεσημβρινήν Γαλλίαν. Άλλ" επειδή εις τήν Κολω
νίαν ούδέν κατάστημα προγενεστέρω; τοΰ Φαρίνα κατεσκεύαζε τό αρωμα
τικόν νερόν διά τούτο τό δικαστήριο·? άπεφάνθη. δτι δέν ήδύνατο νά έμπο
δίση τό κατάστημα Φαρίνα άπό τοΰ νά διακηρύσση, ότι αύτό ύπήρξε τδ 
πρώτον έν Κολωνίφ, τό όποιον κατεσκεύαζε τό δμώνυμον άρωματικόν νερόν.

*
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Τήν 20 "Ιουλίου άπεβίωσεν έν Πειραιεϊ εϊς βαθύ γήρας πλέον δ Τρύφων

ΤΡΥΦΩΝ ΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Μουτζόπουλος. "Εγεννήθη έν Στεμνίτση τοΰ Δήμου Τρικολώνων τή; επαρ
χίας Γορτυνίας κατά τόν Φεβρουάριον τού 
1'819, ήτοι ήγε τό 87 έτος τής ήλικίας του.

Δεκαεξαετής μόλις έγκατέλιπε τήν ιδιαιτέ
ραν αΰτοΰ πατρίδα καί έλθών εϊ; τόν Πειραιά 
έμεινεν μέχρι πέρατος τού βίου αυτού. Πνεύμα 
εμπορικόν καί πρακτικώτατον δ αείμνηστο; 
Τρύφων Μουτζόπουλος, έρρίφθη εϊς τό Έμπό- 
ριον μετά τοΰ αδελφού του Δημητρίου και πρός 
καιρόν διενήργει τό "Εμπόριο·? τών"Αποικιακών. 
Μετά ταΰτα έγένετο έμπορος σιτηρών καί 
έφοπλιστής, εϊτα δέ Τραπεζίτης. "Οταν άνεμί- 
χθη εις τήν πολιτικήν παρητήθη πάσης εργα
σίας, φρονώ·?, ότι οί πολιτευόμενοι δέον ν’ άφιε- 
ρώνται έξ δλοκλήρου εϊς τά συμφέροντα τών 
συμπολιτών αύτών.

Τό πρώτον αξίωμα, δπερ έλαβε·? δ Τρύφων 
Μουτζόπουλος, ήτο τό τού Εκκλησιαστικού 
Συμβούλου εϊς τόν Ναόν τής Άγιας Τριάδος. 
Κατόπιν έτράπη πρός τήν πολιτικήν καί έξε- 
λέγη Δημοτικός Σύμβουλος έπί πολλά; περιό
δους προήδρευσε δέ καί αύτοΰ, δτε οί Πειραιεϊ; έξέλεξαν αύτόν Δήμαρ
χον κατά τό έτος 1873. Άπό τού έτους εκείνου μέχρι τού 1'82, ήτοι 
έπί δύο συνεχείς περιόδους παρέμεινεν έν τφ άξιώματι τοΰ Δημάρχου 
αείποτε μεριμνών, μοχθών καί φροντίζων καί μελετών καί επιμελούμε
νος τά συμφέροντα τής πόλεως.

Ή Δημαρχεία τοΰ αλησμονήσου γέροντος γέμει πραγμάτων καί έργων. 
Ή πόλις τοΰ Πειραιώς, άν ήδύνατο νά όνομασθή πόλις εί; ακατάρτιστος 
και άραιός συνοικισμός, οφείλει είς τόν Μουτζόπουλον τήν ΰπαρξίν της καί 
τήν νΰν άνάπτυξίν της. Διετέλεσε πάλιν Δήμαρχος άπό τοΰ 1895- 1903 καί 
βουλευτής δταν έξελέγη τό πρώτον κατά τό 1887 καί έπί τρεις μετά 
ταύτα περιόδους, άποτελέσας τύπον καί ύπογραμμόν σεμνού κοινοβουλευ
τικού άνδρός.

Έτέρα έκφανσις τή; άκαταπονήτου αύτοΰ έργασίας, είναι α'. υπηρεσία·, 
άς προσήνεγκεν είς τήν πόλιν καί τόν λιμένα ώς Πρόεδρο; τή; Λιμενικής 
έπιτροπής Πειραιώς έπί δλόκληρον εικοσαετίαν. Εϊς αύτόν οφείλεται δ κα
θαρισμό; καί ή έκβάθυνσις τού κεντρικού λιμένος καί ή καθόλου διαμόρφω
σή αύτοΰ.

"Επί τής προεδρεία; του έπρομηθεύθη ή Λιμενική τήν βυθοκόρον καί τάς 
δύο άτμοκινήτους φορτηγίδα; καί διά τών άόκνων ενεργειών του δ πρώην 
όρμος έγένετο λιμήν, προσιτό; εϊ; τά μεγάλα σκάφη.

"Επίσης αί άρχαί τών κρηπιδωμάτων καί τών προβλήτων καί τών άντι- 
πλημμυρικών έργων καί όλων τών πολλαπλών αναγκών τού λιμένος όφεί- 
λονται εϊς αύτόν καί μόνον. Τέλος δε άναφέρομεν καί τήν έναρξιν τοΰ 
έργου τών μονίμων δεξαμενών.

"Ο Τρύφων Μουτζόπουλος συνωδά τή πολιτεία καί τή ύπέρ τή; πόλεως 
μερίμνη του, άνήγειρε ϊδίαις δαπάνα·.; τό παρά τό Ζάννειον 'Ορφανοτρο
φείου Σχολεϊον τών άρρένων. Άν δέ άνηγέρθη τό Χατζηκυριάκειον "Ορφα
νοτροφείο·? καί τούτο οφείλεται εϊς τόν Μουτζόπουλον, ώς ρητώς άνα- 
φέρει έν τή διαθήκη του δ αείμνηστος Χατζηκυριακός, λέγων ότι δ Μου
τζόπουλος έπεισεν αύτόν πρός τούτο.

Άφ" έτέρου κατέλαβε κα! ετερα αξιώματα, χρημάτισα; Πρόεδρος τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τής Εταιρίας τοΰ "Αεριόφωτος, Πρόεδρο; ιού 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Σιδηροδρόμου Πειραιώς — "Αθηνών, Σύμβουλος 
τής Εθνικής Τραπίζης, Πρόεδρος τής Μεγάλης Λαϊκής Φιλελεήμονος 
Εταιρία; "Αθηνών, Πρόεδρο; τού Χατζηκυριακείου "Ορφανοτροφείου καί 
Πρόεδρος τού Συλλόγου τών Τρικολώνων, άποδείξας έν αύτοΐ; τήν περί- 
νοιάν του καί δικαίωσα; τούς πόθους καί τήν έκτίμησιν πάντων.

Κατά τά άλλα ί Τρύφων Μουτζόπουλος ύπήρξε πρότυπον οικογενειάρ
χου καί πατρός. Νυμφευθείς τήν θυγατέρα τού αειμνήστου Σέρμπου, ένός τών 
πρώτων οικιστών τοΰ Πειραιώς καί ποτέ Προέδρου τοΰ Δημοτικού Συμβου

λίου, απέκτησε τέσσαρα τέκνα. Τόν κ. Αθανάσιον Μουτζόπουλον νυμφευ- 
θέντα τήν έκ τής γνωστής έν Μασσαλίφ δμογενοΰς οικογένειας τών κ. κ. 
Πετροκοκκίνων, δέσποιναν Άριάδνην Α. Μουτζοπούλου, τήν κ. Μαρίαν 
ΙΙροβελεγγίου, χήραν τοΰ αειμνήστου βουλευτοΰ, τήν κ. Άνναν Άγγ. Ρού- 
φου, τής πολιτευομένης έν ΙΙάτραι; οικογένειας, καί τήν κ. Άργυρώ Δ. 
Σακελλαρίου.

"Ητο πρός τούτοις τετιμημένος δ Τρύφων Μουτζόπουλος διά πολλών 
ξένων παρασήμων, ήτοι τοΰ Γαλλικού τών "Ιπποτών, τού Σέρβικου Ταξιάρ
χου καί τοΰ Ρωσσικού τού Στανισλάου.Ό Βασιλεύ; ήμών διά τήν πολύτιμον

ΑΡΧΑΐΟΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ
έπί τού όποιου ύιαχρίνεται ό?.όκλ>|ρος ί-τιγραφή 

διά συμβολικών σημείων.

δράσιν τοΰ Τρύφωνος Μουτζοπούλου ένεχείρισεν δ Ίδιος αύτφ τ 
"Αργυρού·? Σταυρόν τοΰ Σωτήρο; καί δ λαός τοΰ Πειραιώς έκτιμών 
τό έργον του καί τιμών τήν μνήμην του ήκολούθησε πανοικεί τήν 
εκφοράν του έκ τοΰ Δημαρχείου τή; γείτονος πόλεως όπου εϊς 
ένδειξιν λατρείας εϊχεν άποτεθή δ νεκρός είς πάνδημον προσκύνημα.

*
ΑΛΦΑΒΗΤΑ

Πρόκειται περί τοΰ κοινής χρήσεως Αλφαβήτου. Διότι αλφάβητα 
ύπάρχουν πολλά άπό τό παλαιότατον άλφάβητον τών έρωτευμένων 
διά τών άνθέων έως τό τηλεγραφικόν άλφάβητον τού άνευ σύρματος. 
Κατ’ άρχάς τό άλφάβητον έγεννήθη άπό τό μαρκάρ'ισμα. Τό δπλον 
του, τόν δούλόν του, τό ζώόν του, τό έμαρκάριζε κάθε ένας μέ ένα 
σημεϊον. Έδημιουργήθη λοιπόν ή ιδέα, δτι μέ ένα σημεϊον είμπο- 
ρούσε νά έκφρασθή κάτι. Καί ύπάρχουν άκόμη άλφάβητα, τό κινε
ζικόν π. χ., τά δποΐα σημαίνουν ένα πράγμα μέ έν σημεϊον. Τά 
σημεία αύτά ήσαν εικόνες τό πλεΐστον. Έπειτα έπενοήθη, ώστε 
δι" ένός σημείου νά σημαίνεται μία φωνή, ένας ήχος. Ό ήχος Πε 
έπί παραδείγματι, δ ήχος ζο. Οί δύο μαζύ ήχοι γραφόμενοι άπετέ- 
λουν τό -ταΐζω, δπως τό πρώτον σημεϊον καί τό σημαίνον τόν ήχον 
το έσχημάτιζον τό .τετώ.

Οί Φοίνικες πρώτοι έδημιούργησαν μεμονωμένα γράμματα, έχώ- 
ρισαν δηλαδή εϊς τό πε, τό π καί τόν ήχον ε. Οί ’Ελληνες έπειτα 
έπολλαπλασίασαν τά φωνήεντα καί έσχημάτισαν τόν τύπον τοΰ 
αλφαβήτου, τόν άπό μεμονωμένα φωνήεντα καί σύμφωνα, τόν τώρα 
παντού διαδεδομένον.

Τώρα κυρίως έχομεν τέσσαρα; μεγάλου; τύπου; άλφαβήτων. Τά 
κινεζικά άλφάβητα, τά ινδικά, τά σημητικά καί τά ευρωπαϊκά.

Κατά τόν κινεζικόν τύπον γράφουν οί κινέζοι άναγινώσκοντες 
έκ τών κάτω πρός τά άνω, ο! "Ιάπωνες άναγινώσκοντες έκ τών άνω 
πρός τά κάτω καί οί Άναμϊται. Μέ τόν ινδικόν τύπον, παραχθέντα 
έκ τοΰ σανσκριτικού, γράφουν εϊς τάς "Ινδίας καί τήν Ίνδοσινικήν 
χερσόνησον. Μέ τόν σημητικόν δέ οί Πέρσαι, οί Σύριοι, οί Αφγανοί, 
οί Μαλαϊοι. Εϊς τήν Εύρώπην γράφομε·? κατά τέσσαρα; πάλιν τύ
πους. έλληνικόν, λατινικόν, γοτθικόν καί σλαυϊκόν.

Όταν έξαιρέσωμεν ημάς, γράφοντας κατά τινα παραφθοράν τοΰ 
άρχαίου μας άλφαβήτου καί τούς Ρώσσους, Βουλγάρους καί Σέρβου; 
γράφοντας μέ τό άλφάβητον, τό όποιον οί Έλληνες μοναχοί Κύριλ
λος καί Μεθόδιος έδημιούργησαν διά νά έξαγάγουν τή; βαρβαρότη- 
τος τούς λαούς αύτούς, έχομε·? τούς κυριωτέρους γράφοντας γοτθι- 
στί, τού; γερμανούς, σουηδούς, Νορβηγούς, Δανούς 
άλλους Ευρωπαϊκούς λαούς γράφοντας λατινιστί.

«
Η ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ

Οί Γερμανοί άναπτύξαντες κατά τά τελευταία 
ένδιαφέρον έπί παντός δ,τι άφορ^ τήν προαγωγήν 
των, παρεδέχθησαν καί έφήρμοσαν ύποβρύχια ακουστικά σήματα 
διά νά προειδοποιώνται έντός τών λιμένων τήν άφιξιν πλοίου έκ 
τοΰ πέλαγους. Ή λειτουργία τών σημάτων τούτων έκτελεϊται άπταί- 
στως. Τό σύστημα τούτο τών σημάτων είναι άράγε δυνατόν νά έφαρμο- 
σθή άπό πλοίου είς πλοΐον, δπως ταΰτα εϊδοποιώνται μεταξύ των περί 
τής ιδίας έκάστου περιουσίας ; Τίνας ώφελείας δύναται νά προξενήση τό 
τοιοΰτον εί; τήν ναυτιλίαν καί πόσα', συγκρούσεις καί άλλα δυστυχήματα 
θά προλαμβάνωνται, έάν έντός άκτΐνος 15 έως 20 χιλιομέτρων έν καιρφ 
δμίχλης δύνανται νά εϊδοποιώνται άφ" έαυτών φυσικώς καί σχεδόν αύτομά- 
τω; τά πλοία, δέν είναι ανάγκη νά άναπτύξωμεν.

Ή λύσις τοΰ προβλήματος πρό πολλού έπεζητήθη, γράφει δ επιστημο
νικός έπιφυλλιδογράφος τή; «Έφημερίδος τών Συζητήσεων», σήμερον, δέ 
θεωρείται ώς δυνατή. Τό σύστημα τοΰτο έχει έπινοηθή ύπό τή; Submarine 

Signal Co τή; Νέας Ύόρκης καί έφαρμοσθέν έπανειλημμένως έπέτυ- 
χεν. "II ιδέα δέν είναι διόλου νέα, άλλ" άπέβη πραγματοποιήσιμος μετά 
πολλάς έρευνας. Ό Έδισσων άπό τού 1887 είχε συσκευάσει παρόμοιον 
μηχάνημα βάσιν έχον ήχηρά κελεύσματα. τά όποια έδει νά μεταδίδωνται 
διά τών τηλεφώνων εϊς τά πλοία.

Παρόμοιον μηχάνημα εϊχεν έπινοηθή καί ύπό πλοιάρχου τινός τού γαλ
λικού πολεμικού ναυτικού. Χάριν έν τούτοις ακρίβειας δέον νά σημειωθή 
δτι τά; πρώτα; δόκιμά; πρός λύσιν τοΰ προβλήματος τούτου έξετέλεσεν δ 
έν Γενεύη καθηγητή; τών φυσικομαθηματικών κ. Κολαδόν. Αύτό; άλλως 
τε πρώτος κατά τό 1841 κατεμέτρησε τήν ταχύτητα τοΰ ήχου έντό; τοΰ 
ΰδατος έπί τής λίμνης Γενεύης. "Η ταχύτης αΰτη, ήτις έν τή άτμοσφαίρφ 
μόλις φθάνει τά 333 μέτρα περίπου, έν τώ ύδατι φθάνει τά 1437 μέτρα.

Ό Κολαδόν μάλιστα έσκέφθη άν δύναται δυνάμει τής ταχύτητος ν' άπο- 
κατασταθή συγκοινωνία μεταξύ Γαλλίας καί Αγγλίας ύπό τήν Μάγχην. 
Είχε δέ κατορθώσει νά συγκοινωνήση μέχρι; άποστάσεως 50 χιλιομέτρων. 
Τό σχέδιον τής τηλεγραφίας διά τών κυματισμών τοϋ ήχου δέν έφηρμόσθη, 
διότι ή καταβύθισις τοΰ πρώτου καλωδίου μεταξύ Καλαί καί Λούβρου κατέ
στησε·? άχρηστον τήν πραγματοποίησίν του.

Άπεδείχθη όμως έκτοτε ότι τά σήματα Κολαδόν θά ήτο δυνατόν νά χρη- 
σιμοποιηθώσιν έπιτυχώς έν τή ναυτιλία πρός εϊδοποίησιν τών πλοίων ότι 
πλησιάζουσιν έπικινδύνως άλληλα ή πρός άποκατάστασιν μεταξύ αύτών 
συνεννοήσεως, ιδίως έν καιρφ δμίχλης. Ό Κολαδόν μετεχειρίζετο κώδωνα; 
δονουμένους έντός τοΰ ΰδατος. Έπί πολύ·? χρόνον αί δοκιμαί άπετύγχανον, 
διότι οί μεταδιδόμενοι ήχοι έχάνοντο κατά τήν άφιξίν των μαζή μέ τούς 
διαφόρους κρότους τοΰ πλοίου. Οί ήχοι έπηρέαζον άρκετά τό μικρόφωνου 
καί έξουδετεροΰντο μέχρι; οΰ φθάσωσιν εϊς τό δεχόμενον τόν ήχον πλοΐον.

έτη έκτακτον 
τή; ναυτιλίας

κτλ. καί τούς

4k
ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Α < Κ· Α Α ?ι Α Κ ζ. Η
Β 9 9 □ S Β Ε J 1 □
C Λ λ Γ 6 Κ C
D Δ 9 Ί > Δ Φ Λ -3
Ε Ί 71 Φ Φ σ Ε ra C
F Μ, Ά 1 F φ Φ / d
G Γ Γ ο I" Ίζ Λ
Η Β Η ΤΊ Β Η •ύ ra 0 L·

ζ Ζ $ ) 3 Μ I w y 0 ?
J 1 3 7Κ &
Κ
L

31
4

y 
L

□
9

Κ
Ι>

Κ 
Λ

Λ
C

Κ 
Λ

Ί + 
■J

Μ Ί Ώ r Μ 9Λ Μ 6 8
Ν *7 □ r Ν 9? II 1 1
0 Ο υ y ο 0 Ω D 0
Ρ Ί 2 D Ί Π Ίί II ■ -5 0 L
0 φ Ψ Ρ φ Ο
R ί Ί Ί Ρ Ρ Κ Ρ <=Χ ί 1
S W W "Δ" ί Σ 3 C — *13 ώ
Τ + Α Γ Τ Τ Τ Τ 6 Ρ
U Υ U V > L
V 5? Β 1# ό
X ί ί b Έ. ί ο
Υ Υ δ) V b X
Ζ ζ Ζ Τ ζ 3 □

αί δυσχέρειαι αΰται ήρθησαν. "Ισχυροί κώδωνες τοποθετούμενοιΣήμερον 
βαθέως ύπό τήν ϊσαλον γραμμήν τοΰ σκάφους τίθενται εϊς κίνησιν είτε διά 
συμπεπιεσμένου άέρος είτε δι" ηλεκτρισμού.

Οί ηχηροί κυματισμοί μεταδίδονται κυκλοτερώς πανταχόθεν καί φθάνου- 
σιν εϊς τά κατά τό μάλλον ή ήττον έγγύς εύρισκόμενα καί έφωδιασμένα 
διά δεκτών, τηλέφωνα δέ τοποθετημένα έπίσης έντό; δοχείων έξωθεν τών 
πλευρών τοΰ σκάφους δέχονται τού; ήχου; τούτου; καί επειδή κατα
σκευάζονται οί τηλεφωνικοί ούτοι δέκται κατά τρόπον έπιβάλλοντα ούτως 
εΐπεΐν εϊ; αυτούς, ώστε νά ύπακούωσιν εϊ; μόνα; τά; δονήσεις τών υπο
βρυχίων κωδώνων, οί Ιδιαίτεροι ήχοι διακρίνονται άπό τού; κρότου; τών 
μηχανών, τών έν τφ πλοίφ μεταδιδόμενων κελευσμάτων κλπ.

I



154 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 1906

Γ
ΕΤΗΧΙΛ ΣΥΝώΡΟΜ”

Β>
ίΤθη·<*πΊ·  «·’· '»··-·*■

-0»-. *·«'.  '■ ■'».
n>M€U ___

·—— η -*-*  ·*· —W*»  >Ι|>ΗΙ1>»Ι| Μ

τα»

ΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΚΡΕΩΦΑΓΙΑ

Κατά τήν έποχήν ήμών, εποχήν λυσσώδους διαπάλης καϊ πυρε- 
τώδους ύπερενεργείας, ή τελική νίκη ανήκει εϊς τόν ισχυρότερου καϊ 
τόν μάλλον άνθιστάμενον τών ανθρώπων, τόν δυναμενον να χρησιμο- 
ποιήση χαλύβδινου οργανισμόν είς την υπηρεσίαν ισχυρά; θελήσεώς.

Άλλ’ ύπεράνω τής βιοπάλη; ταύτης. έκεϊ ένθα ύπάρχει αποστολή 
τις ή έργον δεόμενου έκπλ,ηρώσεω;, μή τό ολως ύλικόυ ζήτημα τής 
ύγιείας καϊ τής φυσικής δυνάμεως δέν επιβάλλεται τυραννικιύτερον, 
παραλΰον ή ματαιοΰν έκ τώ>ν προτέρων τάς βλέψεις καϊ πράξεις τών 
γενναιόφρόνων ψυχών :

ΙΙρός παροχήν ρώμης καί σφρίγους είς τόν πάσχοντα άνθρωπον 
ύπάρχει βεβαίως άλλο πράγμα μέλλον ν' άνακαλυφθή, έκτος τών 
δαμαλίδων καϊ τών ορρών, έκτος τής καλλιέργειας τών μικροβίων. 
Οίοσοήποτε καί άν είναι ό μέγας ήμών θαυμασμός πρός τήν πρόοδον 
τής Επιστήμης, αληθούς λαμπάδος τής άνθρωπότητος, ή σκέψις όμως 
ήμών φέρεται καί ακουσίως πρός τά όπίσω, πρός τούς κολοσσούς εκεί
νους ανθρώπους, τούς θαυμάσιους εκείνους άθλητάς τής αρχαίας Ελ
λάδος. ους ή Ιστορία παριστά ότέ μέν ώς αθανάτους εταίρους τοϋ 
Λεωνίδα, ότέ δέ ώ; ένδοξους νικήτας 
έν τοΐς γυμνασίοις καί τοΐς 'Ολυμπια
κοί; άγώσι. Μεταξύ τών ανθρώπων 
έκείνων καί ήμών ηνοίχθη έκτοτε 
φοβερά άβυσσος. Βραδύς μέν άλλά 
συνεχής εκφυλισμός έςησθένισε τους 
οργανισμούς, ήλάττωσε τήν δύναμιν 
τών μυώνων, παρεμόρφωσε τά σιόματα 
μέχρι τοϋ νά καταντήσωσι ταϋτα εις 
τήν ειδεχθή έκείνην πολυσαρκίαν, ήν 
χαρακτηρίζουσι σήμερον ώς καλλονήν, 
έσμίκρυνε τό ανάστημα, πιέσασα τό 
στερνόν και άναπτύξασα τήν γαστέρα 
κατέστρεψε τήν ύγιείαν, παραγαγοϋσα 
έπί τέλους τάς κολοβωμένα;, ούτως 
ε'ιπεΐν, πεπιεσμένα; καί νευροπαθεΐς 
έκείνας γενεάς, τά; περικυκλούσας 
ή μας σήμερον.

'Έχω τήν πεποίθησιν ότι ό τρόπος 
τής ύπάρξεως, ή δίαιτα τοϋ βίου ήμών, 
είναι ο! ούσιώδεις παράγοντες τής ρώ
μης, τής έπί τό ιϋραιον φυσικής ανα- 
πτύξεως, τής ένισχύσεως καί τής άντι- 
στάσεως είς τάς έφόδους τής νόσου. 
"Εχω πρό παντός την πεποίθησιν, ότι 
ή δίαιτα αΰτη τής ρώμης καί τής 
ύγιείας δέν είναι, οΰτε δέον νά είναι, 
δίαιτα πολυτελείας, δηλ. δίαιτα προω- 
ρισμέυη μόνον είς έξωγκωμένα βαλάν
τια, είς ά καί μόνον έπιφυλάσσονται 
τά εκλεκτά φαγητά και ή έν τοΐς 
θεραπευτηρίοις νοσηλεία.

'Έχω δηλαδή τήν πεποίθησιν, οτι 
τό πρόβλημα τής ύγιείας ευρίσκει κατά 
μέγα μέρος τήν λύσιν του είς κοινήν 
δίαιταν, είς ήν πάντες πλούσιοι καί 
πβνητες, δύνανται νά μετάσχωσιν, άρ
χει νά έχωσι τήν δέουσαν φρόνησιν 
νά συμμορφώσωσι τήν ζωήν των πρός 
τά; ανάγκα; τοϋ φυσιολογικού αύτών 
βίου καί τήν άνάπτυξιν τών ούσιω- 
οών αυτών δυνάμεων.

Αίαιτα, ώς γνωστόν έστι ή λελογι
σμένη καί μεθοδική χρήσις τών ουσιω
δών πραγμάτων τοϋ βίου έν τε τή
ύγιεία καί τή άσθενεία. "Οθεν ή δίαιτα άφορα εύρύτατον σύνολον, όπερ 
δέν δύναμαι νά περιλάβω έν τή παρούση μελέτη. IIεριορίζομαι επο
μένως είς τήν δίαιταν τής τροοή; κα! θά αποδείξω δτι δυνάμεθα νά 
εΰρωμεν έν αύτή οαψιλεστάτην πηγήν ρώμης καϊ ύγιείας, έάν έχω- 
μεν τήν φρόνησιν νά μή καταστρέψωμεν διά διαφόρων πράξεων τοϋ 
βίου ήμών τά εύεργετικά αύτής άποτελέσματα.

Ούδείς αγνοεί ότι αί τροφαί χοησιμεύουσιν είς άντικατάστασιν τών 
απωλειών καί συντήρησιν τής δυνάμεως τοΰ σώματος. Λί ΰλαι δέ, αϊ- 
τινες συντελοϋσιν είς την αντικατάστασιν απωλειών, είναι έκεΐναι, ας 
ό χημικός Liebing ώνόμασε πλαστικάς, ας δέ συνήθως όνομάζουσι 
λευκωματοειδείς ή αζωτικάς ένεκα τοϋ πλούτου αύτών έν τω αζώτω. 
Εϊς τήν κατηγορίαν ταύτην άνάγονται τό λεύκωμα τοΰ ώοϋ, τά λευ
κώματα τοϋ γάλακτος, τών διαφόρων χορταρικών και τοϋ αίματος. 
Όσον δ’ αφορά τάς ϋλας τάς παραγούσα; τήν δύναμιν. αί'τινες καίον- 
ται, ούτως είπεΐν, έν τω όργανισμω ήμών μετάτοϋ οξυγόνου τής ανα
πνοής, αυται έλαβον τό όνομα τών καυσίμων ή άναπνευστικών υλών.

Έν ταΐς ΰλαις ταύταις. συγκαταλέγονται αί ζακχαριόδεις, αί 
λιπώδεις, τό έλαιον, τά βούτυρα παντός είδους καί αί αμυλώδεις. ΙΙροσ- 
θέσωμεν ταύταις τό ύ’δωρ καί τινας μεταλλικάς ούσίας, οίον τό θαλάσ

ΕΠΙ ΤΗΣ 4ΠΟΦΑΣΕΟΣ
ΠΡΟΣΤΛΤ1ΔΟΚ ΔΓΝΑΜΕΩ»

I

Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΕΝ ΚΡΗΤΗ.
Τφ 1906 ή Πολιτισμένη Εύρώπη ένασκεϊ λογοκρισίαν έν Κρήτη έπί 
τοΰ Τύπου. Δέν έπιτρέ.πεται είς τάς έφη μερίδας νά γράψουν περί 
τοΰ ζητήματος. Kat άν γράψουν Ιδού τί παθαίνουν : Οί λογοκριταί 

άφαιροΰν τεμάχια ολόκληρα Οεωροτιμβνα ώς έπιλήψιμα.

σιον άλας, τά ανθρακικά τής ασβέστου, τής σόδας καί ποτάσσης. τά 
άλατα τοϋ σιδήρου καί τά φωσφορικά. Αί ούσίαι τάς όποιας χάνομεν 
καθ ’ έκάστην δέον προδήλω; νά αναπληρωθώσιν, αποτελούσε δέ οΰτω 
τάς ούσιώδει; βάσεις τής τροφής. Αέον ομω; νά μεριμνώμεν, δπως αί 
πλαστικαί μετέχωσιν είς έλαχίστην δόσιν τής ολικής τροφή; ήμών.

’Ονομάζεται πλήρης τροφή, πάσα τροφή δυναμένη αύτή καθ' έαυ- 
τήν νά συντηρήση τήν ζωήν. ΊΙ τοιαύτη λοιπόν τροφή περιέχει κατά 
τήν δέουσαν άναλογίαν ΰδωρ και πλαστικάς, άναπνευστικάς καί μεταλ
λικά; ούσίας Αί άναλύσεις τών τροφών αί γενόμεναι ύπό τών περιω
νύμων χημ.κών, Paven. Boussingault, Berzelius. Voit, Wiirts, 
Kdnig και άλλων, απέδειξαν οτι τα κρέατα, περιέχοντα ΰδωρ, '/5, 
ένέχουσι λευκωματοειδή εϊς έλαχίστην δόσιν. Εινε λοιπόν ταϋτα τροφή 
πλήρης; Ούχί βεβαίως διότι ούδεμίαν περιέχουσιν αναπνευστικήν τρο- 
φήν: - '

ατελέστατα. Έξ αντιθέτου τό γάλα καί τά ωά.

τών σιτηρών, 
φασόλια και ή φακή
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φήν. Τρώγοντε; λοιπόν άποκλειστικώς καί)' έκάστην κρέας, έκτος τοΰ 
ότι εκτιθέμεθα είς σοβαρωτάτας άσθενείας τρεφόμεθα έν ταυτω καί

■ ι?» . «.■— _·_ ...ιτ.......λ ■ .ι, (;(ς i-tasat αϊ απαραί
τητοι εϊς τήν ζωήν ούσίαι εινε πλήρης τροφή. Αλλά τί λεκτέον περί 

τής κριθής. τοΰ αραβοσίτου, τιον όσπριωδών, όποια τά 
ή, καί ιδίως τών ελαιωδών οπωρών, αμυγδάλων 

καί καρύων, ών ή θρεπτική δύναμις 
υπερβαίνει παν ό,τι δύναται τις νά 
φαντασθή; Πλουσιώτεραι εις άζωτον 
ή τό κρέας τών ζώων δαψιλέσταται 
είς αναπνευστικός καϊ μεταλλικάς ου
σίας καί ιδίως είς φωσφορικόν όςύ, αί 
ούσίαι αυται είναι προδηλότατα προω- 
ρισμέναι είς τό νά άποτελέσωσιν αύτάς 
τάς βάσεις τής ήμετέρας τροφής. Ata 
τόν λόγον τούτον και αί ούσίαι αυται 
προύτιμήθησαν άρχαιόθεν ύπό πάντων 
τών διακριβέντων έπ’ εύρωστία λαών.

Ός έπίλογον τής ανωτέρω μελέτης 
θά ειπω, οτι ή καλλονή, ή εύεξία καϊ 
ή ανάπτυξις οίασδήποτε ανθρώπινης 
φυλής παρουσιάζεται πάντοτε κατ'άνα- 
λογίαν τής φροντίδος, ήν αΰτη κατα
βάλλει ώς πρός τήν δίαιταν αύτής. 
II απολύτως φυτοφαγία παρέχει ήμϊν 

ύγιείαν έν ώ έξ αντιθέτου οί απολύτως 
ίχθυοφάγοι, οϊ κρεωφάγοι και νεκρο
φάγοι μένουσιν ή έκπίπτουσιν εις τήν 
έσχάτην βαθμίδα τής άνθρωπότητος.

II θεωρία αΰτη έπικυροΰται ύπό 
τής καθημερινής παρατηρήσειος, ήτις 
αποδεικνύει, ότι αί ωραιότερα; καϊ 
ρωμαλεώτεραι τών φυλών δέν τρώ- 
γουσι κρέας, καταδεικνύεται δ' άμα, 
οτι οί γενναιότεροι και ισχυρότατοι 
τών αθλητών καϊ τών λοιπών ανθρώπων 
τών διακρινομένων έπί εύεξίφ, ρώμη 
και αντοχή μυώνων, είναι φυτοφάγοι. 

Έπέμεινα καϊ έπιμένω έπί τοΰ 
κυριωτάτου τούτου γεγονότος, πεποι- 
θώς οτι ή απόλυτος κρεωφαγία είναι 
τρόπον τινά έξάρτησις τοΰ αλκοολι
σμού, ου αποτελεί συνηθέστατα τόν 
πιστόν έταϊρον. 'Ερεθιστικόν προκαλεΐ 
έτερον έρεθιστικόν καί έξ ερεθιστικού 
εις έρεθιστικόν καταντά τις μοιραίως 
νά χάση τήν ύγια έννοιαν τής νομί
μου θρεπτικής ανάγκης.

Ή αίφνηδία πείνα, αί στιγμιαϊαι 
άσθενώσεις, τό ακατάλληλον καϊ έκνευ- 
ριστικόν χάσμημα ούδόλως είναι άπόρ- 

ροιαι κανονικής καϊ φυσιολογική5 όρέξεως. Ταϋτα πάντα είναι συμπτώ
ματα συγχύσεως συνδεδεμένης πρός βαθεϊαν άλλοίωσιν τοΰ θρεπτικού 
οργανισμού, οστις άπώλεσε τήν συνεχή, αυθόρμητον καί κανονικήν 
αύτού δύναμιν, καταστάς διαλείπων καί διακεκομμένος ύπό τής άκατα- 
παύστως έπαναλαμβανομένης έπιδράσεως τών ψευδών έκείνων εδεσμά
των. άτινα έπαναλαμβάνω λέγων, δέν είναι τροφαί, άλλ' έρεβιστικά. 
ΊΙ άλλοίωσι; τής θρεπτικής δυνάμεως καταλήγει ολίγον κατ' ολίγον, 
άλλά μοιραίως διά μέν τό άτομον εις τήν νόσον και τόν θάνατον, διά. 
οέ τήν φυλήν είς έκφυλισμόν. Σ Α. ροκΚΟΣ, ιατρός

ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣΛΙ

Έν "Ιζλιγκτων τής Αγγλία; οιωργανώθη τυπογραφική εκθεσις, etc 
ήν έξετέθησαν πάντα τά εργαλεία τής τυπογραφικής καί τυπογραφικά!· 
μηχαναί, ιδίως δέ αί νεώτεραι εφευρέσεις έπ! τοΰ είδους τούτου καί τά 
ιδιαίτερα στοιχειοχυτήρια διά τών οποίων κατασκευάζονται έντός μιας 
ώρας εξήκοντα χιλιάδες στοιχείων. Έκ τής έκθέσεως ταύτης έγνώσθη 
οτι ή διεύθυνσις τών «Τάϊμς» χρησιμοποιεί τήν μηχανήν ταύτην πρός 
ανανέωσιν τών στοιχείων αύτής καθ' έκάστην.

Έν Άθήναις, Τυχογραφεΐον <Έστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη — 5334.


