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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Άν γράψω οτι ό μήν ποϋ ίπελείωσεν ήτο ό μήν τής εκκρεμό
τητας, όλίγας γραμμάς τών έντυπώοεών μου θά τονίσω πέραν άπό 
τδ μοτίβο αύτό. _ , „

ΙΙαοέλαβεν άπό τόν προκάτοχόν του ό Αύγουστος ζητήματα άλυτα 
και τά άφήκεν άλυτα· έδηρουργήθησαν κατά τήν τριακονθήμερον 
θητείαν του νέα καί μένουν άλυτα καί αύτά.

"Ενας μήν ποϋ έπαϋεν άπό τήν νόσον τήν ύνομαζομένην αβουλίαν.

«
Γνωστοποιούνται αί λεπτομέρεια, τών Άγχιαλιτικών αί όποίαι δέν 

μειοϋν -όπως συμβαίνει μετά κάβε έξακρίβωσιν τών μεγάλων φημών— 
τήν οδυνηρόν εντύπωση, άλλά τήν εξαιρούν.

Ό λαός ταράσσεται, συγκεντροΰται νύκτα, διαμαρτύρεται είς συλλα
λητήρια, πενθεί είς μνημόσυνα, δεικνύει απειλητικόν γρόνΟον πρός 
τούς άρχοντας του. εϋγενής. μή βιαιοπραγών. μ ή ύβρίζων, έξαιρόμενος εις 
τήν συμφοράν του εως τοϋ σημείου νιί όμολογήσΐ| πανδήμως εαυτόν 
καί τήν ραθυμίαν του ένοχον τών πρός τήν Πατρίδα περιφρονήσεων.

Άλλ’ έπειτα ησυχάζει, λησμονεί τάς άπειλάς. λησμονεί τάς υπο
σχέσεις.

Καί αύταί εκκρεμείς.
"Επειτα έκεϊ έπάνω. Ό Επίσκοπος φυλακισμένος, τά σχολεία απο

διδόμενα καί μή αποδιδόμενα, αί σχέσεις μας μέ τήν Βουλγαρίαν δια
κεκομμένοι καί μή διακεκομμένοι, ή λύσις τοϋ ζητήματος αμφίβολος.

’Εκκρεμή καί αύτά.
«

Θέλετε άκόμη ολίγα βήματα ακροβατικά έπί τοϋ ταλαντευόμενου 
σχοινιού τής έκκρεμότητος έφ' ού προχωρούν TO ζητήματα τοϋ Αύγου
στου; Ή Τουρκία παρασκευάζεται κατά τής Βουλγαρίας καί τάνάπαλιν. 
συμπλοκαί γίνονται καί εξηγήσεις δίδονται ίίτι αί παρασκευαί δέν έχουν 
εχθρικόν σκοπόν.

Διά νά έλθω είς τά αμεσότερα ζητήματά μας, τό Κρητικόν ζή
τημα λύεται, λύεται διαρκώς. Καί φεύγει ό Αύγουστος καί τό άφίνει 
αλυτον καί αυτό.

«
"Ας μή φύγω άπό τά έξω ζητήματα άκόμη. Οί Ρουμάνοι βιαιοπρα- 

γοΰν καί αυτοί είς τό Γαλάζιον διά νά δείξουν τήν έκκρεμότητα καί 
εκείνου τοϋ ζητήματος.

Ό κ. Ίωνέσκου εκδίδει βιβλίον έν τώ όποίφ επαναλαμβάνει τάς 
πικρός διά τούς Ρουμάνους ιδέας τοΰ Χάρετ καί τοϋ Λεκάντα: Ότι 
μετά τεσσαράκοντα έτών Ουσίας χρηματικός έν Μακεδονία άπό τάς 
250 χιλιάδας τών έκεϊ Κουτσοβλάχων ύλίγιστοι προσεχοιρησαν εις τόν 
Ρουμανισμόν.

Θά έλεγε κανείς δτι οί Ρουμάνοι συνήλθαν είς εαυτούς.
Καί αύτό. τό όποιον Οά ήτο μία απαλλαγή άπό έκκρεμότητος. 

χίμαιρα. Οί Ρουμάνοι διοργανοΰν νέαν αποστολήν διδασκάλων καί 
ιερέων είς τήν Μακεδονίαν. «

Άς έλβωμεν είς τά οικογενειακά μας.
Ό μήν άρχίζει μέ εν έγκλημα. Εϊς παντοπώλης εύρίσκεται στραγ

γαλισμένος. Εξαφανίζεται ή περιουσία του. τό ώρολόγιόν του καί ό 
μικρός υπηρέτης του.

Τάραχος, φρίκη, έρευναι διά νά ανακαλυφθούν οί ένοχοι.
Οί ένοχοι δέν ανακαλύπτονται.
Γνωρίζεται έως ποϋ έφθασεν ή επιρροή τοΰ πνεύματος τής Αΰγου- 

στιανής έκκρεμότητος;
Μέχρι τοϋ σημείου νά γίνη μία ιατροδικαστική έκθεσις άπό καθη- 

γητάς τοΰ Πανεπιστημίου καινά θέση έν άμφιβόλφ καί αύτό τό ζήτημα 
άν ό παντοπώλης είνε θύμα εγκληματιών ή ηΰτοκτόνησε.

ΙΙώς τώρα, ή βαρυνθεϊσα τόν κόσμον αυτόν ψυχή του, ένέπνευσε 
τάς αύτάς ιίπαισιοδόξους ιδέας της καί εις τό ώρολόγιον τοΰ παντοπώ
λου καί εις τά χρήματά του καί εις τόν υπηρέτην του, είνε μυστήριον, 
τό όποιον εύχομαι νά μή γίνη απόπειρα νά λυθή δΓ ιατροδικαστικής 
έκθέσεως.

«

Δέν λησμονείτε βέβαια καί τόν δολοφόνον τοΰ Μενιδίου.
Άν δέν συνέβαινεν δ,τι συνέβαινε καθ' δλον τόν μήνα τό ζήτημά 

του θά είχε λυθή.
Θά εϊχομεν πάρη τήν άπόφασιν δτι ό Μίχας διέφυγε.
Άλλ’ η έκκρεμότης θαυματουργεί.
Κατεδιώκετο ό Μίχας είς υπονόμους, είς καφφωδεϊα, είς κεντρικός 

συνοικίας.
Καταδιώκεται άκόμη. «Αί άρχαί εύρίσκονται έπί τά ίχνη του».

«
Άπό τά ζητήματά μας υπήρξε καί μία στάσις είς τό Αΐγιον.
Βαγόνια μέ σταφίδα έκάησαν, άποθήκαι διερρήχθησαν καί ήκούσθη 

ή κραυγή :
— Πείνα! Πείνα !
Είνε αληθές δτι ζητήματα έργατικά καί ζητήματα πείνης δέν εϊχο

μεν καί έχομεν τώρα.
Άλλ’είνε πρόσκαιρα, αμφιβόλου διάρκειας, άφίνοντα τήν απορίαν 

μέ τήν λήξιν τήν όποιαν λαμβάνουν καί ή ύποία δέν είνε ή ίκανοποίη- 
σις τών έξεγειρομένων, άν οί στασιάζοντες έχουν μέσα των τό δαιμόνων 

τοΰ επαναστάτου καί άν, έπειτα άπό τήν λήξιν τής στάσεως, κατενίκησε 
καί ϋπερίσχυσε τό φιλήσυχοι· πνεύμα.

Είς τό Αΐγιον έγινε καί χρήσις δυναμίτιδος.
Κάτι τό αναρχικόν, τό ρωσσικόν, τό άγριον προβάλλει.
ΙΙοΰ εΰρέΟη δυναμϊτις. άν δέν ύπιίρχη έπανάστασις μέ πρόγραμμα 

αιματηρόν καί άπαίσιον;
Καί ή άπάντησις έρχεται άβίαστος. άποδεικνύουσα ίίτι ό Αύγουστος 

εννοεί ν’ άφίση αμφιβολίας καί εϊς αύτό άκόμη τό έρώτημα.
Ή δυναμϊτις χρειάζεται διά την άπηγορευμένην αλιείαν.
"Ωστε ούτε έπανάστασις υπάρχει, ούτε όμως ησυχία, διότι δέν οπλί

ζεται κανείς καί δέν πυρπολεί χωρίς δόσιν απελπισίας καί χωρίς φόβους 
διά τό μέλλον.

Άλλ’. ώ τοϋ Αύγουστιανοΰ αμφιβόλου!
Υπάρχουν ή δέν υπάρχουν έπαναστάται είς τάς Αθήνας;
Μία τελευταία ώρα ιίπεκάλυψε τήν ΰπαρξίν των.
Κανείς δέν τούς έγνώριζε καί κανείς δέν έγνώρισεν εαυτόν επανα

στάτην.
Αί άλλαι τελευταίοι ωραι έπλειοδότησαν μετά τήν πρώτην. Ανέ

γραψαν καί ωρισμένον σχέδιον τών επαναστατών.
Νά ζητωκραυγάσουν!
Καί έδημιουργήβησαν έπαναστάται πρωτοφανούς επαναστατικού 

προγράμματος
’Επειτα συνήλθαν άκακοι τινές γέροντες καί φιλόδοξοι νεανίαι διό. 

νά σκεφβοΰν πώς Οά σωβή ή ΙΙατρίς.
— 'Ιδού οι έπαναστάται '. έκραύγασαν δλοι.
Οί σωτήρες. οΐ όποιοι έλησμόνησαν τώρα βεβαίως τάς σκέψεις των. 

διεμαρτυρήβησαν:
— Δέν εϊμεΟα ημείς οί έπαναστάται.
Άρα υπάρχουν έπαναστάται.
—Άφοΰ υπάρχουν πρέπει νά γίνω καί έγώ· έσκέφθη κάποιος καί 

έτοιχοκόλλησε έπίκλησιν, όχι επαναστατικήν πάλιν.Ύπερ τής Πατρίδος.
Καί υπάρχουν έπαναστάται τοϋ ζήτω καί τών τοιχοκολλήσεων καί 

δέν υπάρχουν πάλιν, ίξαφανισΟέντες τήν στιγμήν τής δράσεώς των.
Ανωτέρω έγραψα διά φόβον περί τοϋ μέλλοντος.
Έδώ δέν έπαναλαμβάνω αυτό τό πράγμα.

«

Ασθενικός, μή γνωρίζων τί θέλει, μή λύων κανέν ζήτημα,’ μεμψί
μοιρος, έφάνη τοιοϋτος καί είς τόν καιρόν ό Αύγουστος.

Θερμός ημέρας καυμάτων διεδέχοντο ήμέραι χειμώνος καί καταιγίδων. 
Έσκόρπιοε καί έξω τό αμφίβολον.
Διασιαυροΰνται παλτά μέ θερινά κοστούμια, ψάθινοι πίλοι μέ βαρείς, 

τρανσπαράν μέ ταγέρ.
Ώρισμένως ό Αύγουστος αύτός μέ τήν άβουλίαν του πρέπει νά οταλή 

είς ψυχίατρον.
*

Έκεϊ ποΰ ένικήθη ή αμφιβολία καί ή αβουλία είνε ό Μακεδονικός 
αγών.

ΊΙρίθμησε τέσσαρα άκόμη θύματα εκλεκτά: Τόν Νικολούδην, τόν 
Κυριακάκην, τόν Γαρέφην καί τόν Αρκούδαν.

Νέον αίμα, ποΰ θά γέννηση, δπως καί τών προηγουμένων ηρώων 
νέους τοιούτους.

Νέος κλονισμός καί νέαι στιγμαί έξάρσεως έπάνω άπό τό τέλμα μας.
Νέα διδάγματα δΓ δλους ημάς τούς άβούλους, τούς συλλαλητηρια- 

ζομένους, τους ποθοΰντας καί μόνον ποθοΰντας.
Νέα επιβολή τών πραγμάτων εις τούς λόγους· έπιβολή ή όποια 

σιγά σιγά, θά κυριάρχηση έπί τέλους.
ΔΗΜ. ΔΗΜ.

£
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”β7α, χορίτοι, να. φιλήσω 

το κοραλλένιο οον τό στόμα, 

κι' άπ' τήν πνοή οον νά με&νσω, 

πούνε γλυκύτερο ακόμα 

κι’ άπ τόν γλνκντερον άν&ό.

“Ελα, κορίτσι, >·ά σέ σφίξω 

μεο' τήν αγκάλη μον, ποΰ καίει, 

καί σ' άγια μέβη νά σέ ρίξω, 

ποΰ άγνωστη λύρα &ά οον λ.έη, 

κρυφά οτ αντί σου «σ’ άγα.τώ .

"Ελα, κορίτσι, νά φιλήσω 

τό μέτωπο τό μαρμαρένιο, 

κι’ άπό τήν εκοταοι νά οβνσω, 

σάν ενα πλαομα λουλονόένιο 

ο' ένός άνεμου στεναγμό.

C
7’6 φώς τραβιέται, κί δλιυ σβύνει 

στών ίσκιων τόν πυκνό μανδύα, 

μά ΐίμαις λάμψις εχει μείνει 

γιά νά φωτίξη μέ μαγεία 

τή λουλουδένια μας φωληά.

"Ελα, κορίτσι, νά φιλήσο) 

τό μαύρο μάτι σου τά Ζαΰρο, 
καί στό φιλί νά ξεψυχήσω, 

καί στό φιλί Ικεΐνο ναύρω 

κάθε φωτιάς τό γιατρικό.

Κ' είνε αυτή ή δεία λάμψις 

ή φλόγα, πονχω στήν ψυχή μον, 

π' όνειρό πειά δέν έχω άλλο 

παρά έσέ νά είπώ δική μου, 

καί μέρα-νύχτα έσέ να ψάλλω.

ο paxhnikoc xy γοκ|’χ roj’iKoc ctoxoc 
γπο Κ. CAfAC^H υποπλοίαρχου τογ !·>. ΙΙΑΥΤΙΚΟΥ

(Συνέχεια άπό τό Λροηγούμενον τεΰχος].

Έν ώ, πάλιν, καί ή μερική έξέτασις τοΰ δτι αί έν κινδύνφ 
άποικίαιέξεκάλουν τήν μέριμναν τής Βασιλευούσης, όπόταν αυτή 
καί τήν αστυνομίαν έτι τών παραλίων έτύγχανεν ανεπαρκής 
ν’άσκηση έκ τών οικείων, ανέθετε δέ καί δι’Αύτοκρ. Σιγγιλίων 
έπεβοήθει είς αρχηγούς μισθοφόρους, όμοιους κατά τήν δικαιο
δοσίαν πρός τον ού πολύ έκτοτε χρονογραφούμενο)· Γενουΐτην 
Γουλιέλμον Κακιιλλάρον, τεκμαίρει τήν άπ’άλλοτε διατηρηθεί- 
σαν, έλλόγως δέ διάτων παραδόσεων έρριζωμένην μέχρι τέλους 
έπίγνωσιν ακλόνητου περί άηττήτου τοΰ Βασιλικού 1 Ιλοΐμου. Καί 
ενέχει ουτω μεγαλεϊον, ανάλο
γου τώ άπαντώντι οπουδήποτε 
τοΰ προηγηθέντος τής έξαντλή- 
σεως ημών καθεστώτος καί αυ
τόχρημα ανυπέρβλητον οπερ 
ήν αδύνατον ν’άναπαραστήσω- 
μεν ολόκληρον,δπως έσκοτίσθη 
άπό τοΰ ικανού διαρρεύσαντος 
χρόνου καί άμυδρώς διαφαίνε
ται μόλις έν ταις διασωθείσαις 
άτελεστάταις μέχρι τοΰδε ΐστο- 
ρήσεσι καί έν ταΐς φήμαις.

"Οταν έντοσούτω ό ήμέτερος 
Αύτοκράτωρ έκεϊνος, όστις ήν 
άρηΐφιλος μέχρι τοΰ σημείου 
ώστε νά λεχθή δτι θά είχεν 
έπινοήσει τόν πόλεμον αν δέν 
ύπήρχεν, έξήρθη διά τών ους 
θριαμβευτικώς διεξήγαγε πολ
λών άγώνων εις περίβλεπτον 
βλάστημα τής άπό Παφλαγο- 
νίας όρμηθέίσης δυναστείας 
ήβουλήθη δ’ύπέρ πάντα ν’άνα- 
κτήσηται στερρώς καί τοΰ Δυ- 
σμικοΰ Ρωμαϊκού Κράτους τό 
Στέμμα, ή κατάστασις ήν άρδην 
μετά βεβλημένη. Καί οί Άγκω- 
νϊται δέ, οΐ όποιοι ούδ’ ήμιό- 
λιον έτι αΐώνος πρό τούτων 
τών χρόνων διέθετον στόλοι’ 
πολυάριθμον, έξ ευμόρφων καί 
άλκίμοιν σκαφών — ών τίνος 
τύπος έμμάχου Γαλέας, μετά 
έρετικοΰ κατά τήν διάταξιν τών 
ποτέ Ερυθραιών, ύπάρχει εις 
αύτότυπον έζωγραφισμένος έπί 
σανίδας φυλασσόμενης έν τώ 
Μουσείο) Κλυνί τών ΙΙαρισίων 
—- είχον τελείως άποβάλλη τώρα 
τήν περί τιί υγρά κέλευθα ικα
νότητα καί τό έπιχειρηματικόν 
τής κατά θάλασσαν όπλιτείας- απλή δ’άνάμνησις διετηρεϊτο ότι, 
συμμαχήσαντες τώ 1137 μκτιι Αοθαρίου τοΰ Β' εναντίον τοΰ 
Βασιλέως τής Τρινακρίας, έδυνήθηοαν νά εισφέρωσι μετ’ άνέ- 
σεως εκατοντάδα ολην πλοίων πάνοπλων καί έδρασαν εύκλεόΐς 
έν τή τών έπακολουίίησασών εχθροπραξιών διακορεύσει.

Γνωστή δέ τυγχάνει ή πολιτική, ήν μετήλθομεν κατά τάς 
έπί βασιλείας Μανουήλ τοΰ Λ' Γερμανολατινικάς ραδιουργίας 
καί ρήξεις. Ώς έπίσης ήξεύρομεν έν λεπτομέρεια δτι ό άφοσιω- 
μένος τώ Βυζαντίω Άγκών έπολιορκήθη στενώς, τφ έτει ι >74· 
άπό τούς υπό τήν στρατηγίαν τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Μαγουντίας 
Άλαμανούς καί άπό ισχυρόν Ένετικόν στόλον μέ ναύαρχον 
τόν Πέτρον Ζάνον, έπιβαίνοντα τοΰ μεγαλοπρεπούς Γαλεώνου 
«Totus Mundus». "Αμα δθεν ή τών περιστάσεων φορά ήγαγε 
πρό τών τειχών τής άποίκου τών Συρακουσών πολιτείας τάς 
συμπραξάσας δυνάμεις Φρειδερίκου τοΰ Βαρβαρόσσα καί τοΰ 
Δόγη Δανδόλου, άπό στερεός μέν τά πάντα έβησαν καλώς’ αΐ 
τών έπιτεθέντων σύνθετοι καί. όρμητικαί έργασίαι, αϊτινες διήρ- 
κεσαν πλέον τοΰ εξαμήνου καί διεξήχθησαν μετά πείσματος 

Τών ήπτιρωτικών παραλίων καί νήσων τού ’Αρχιπελάγους.

Τής 'Ελληνικής Χερσονήσου καί Μυρτώου πελάγονς.

Κατά τάς Ίονίους νήσονς, τήν Ν. ’Ιταλίαν καί Σικελίαν.

Ή iv xe<i α/.αΐ<:> <5ψι» μαχίμων τινών εύσωμων παρ’ Έλλησι τύπων, 
κατά τοΐ’ί Ζ/°*' — <’’/<·" αίωνας.

περισσού, δέν ηΰδοκίμησαν κατ’ έλάχιστον, παρ’ δλιμ· τήν γενο- 
μένην χρήσιν πολεμικών οργάνων καί έκπορθητικών μ,ηχανών 
καινοφανούς, δσω καί δραστικωτάτου είδους. ΊΙ τών άμ.υ- 
νομένων καρτερία καί τέχνη τοΰ έπιτυχώς άντεπεξέρχεσθαι, 
παρέλυσαν τάς προσπάθειας τών άγωνισθέντων έξωθεν περί 
υποστολής τής άετοκοσμήτου Βανιέρας καί καταλύσεως τής 
αυτονομίας τοΰ ομοεθνούς ήμίν φρουρίου. Άλλά κατά πόντον 
τό πεδίον ήτο όλοτελώς άφισμέ.νον εϊς τήν εχθρικήν διάθεση· 
καί μόνον διά παθητικών τής άντιστάσεως μέτρων, οΐα τό τοϋ 

Χίου ΐερέως Ίιοάννου καί τά 
δμοια,προυβά/Λοντο κωλύματα 
πρόσκαιρα τφ δεσπόζοντι τοϋ 
λιμένος καί τών γύρω ΰφόρ- 
μων καί προσιτιΐιν κυμασίων 
στολάρχιο. Έν τώ μεταξύ δέ 
καί ή καταπεπτωκύϊα κατά τιί 
καράβια Κω νσταντι νούπολις, 
παρηκολούθησεν έν αναγκα
στική απραξία τά έπί βάρει 
τοΰ γοήτρου τής Ελληνικής 
κυριαρχίας έκτυλιχθέντα’ καί 
ήρκέσθη ν’ άμοίηιη μετά τό 
τών πολεμοπραξιών πέρας τό 
φρόνημα καί τήν ευστάθειαν 
τών Άγκωνιτών, νά τιμήση 
δαψιλώς δέ καί μυριοτρόπως 
καί νά καταφορτώσω διά τι
μαλφών δωρημάτων τόν άρω- 
γήσαντα τήν δοκιμασθεϊσαν 
κτήσιν Γουλιέλμον τών Άδε- 
λάρδών, όταν κατόπιν μετέβη 
εις έπίσκεψιν τής ήμετέρας 
Αύτοκρατορι κής Αύλη ς.

«
Έν γένει εΐπεϊν, γεννώσι 

βαθυτάτην τή άληθεία κατά
πληξη· τά παρατηρούμενα δταν 
ό Δόγης Μικιέλης κατίσχυε βία 
τοΰ πολιτειακού ήμιϋν κύρους, 
περί Σηστόν δέ τοϋ Ελλη
σπόντου κατεδηλοϋτο ήδη ή 
άθλιότης τοϋ Βασιλικού ΓΙλοΐ- 
μου εϊς τό έσχατον καί έδοκι- 
μάζετο παρά τόν Άδριατικόν 
οικτρώς ή κυριαρχία τών Βυ
ζαντινών προγόνων, έν αντι
θέσει λυπηρά πρός τιί πρότερον 
καί προσφάτως άκόμη άπαν- 
τώμενα. Εϊς τάς άπό τοϋ απο
στάτου Βιταλιανοΰ καί πέραν 

εμφυλίους ρήξεις, έως δτου ή εθνική τών καθόλου ναυτικών 
πραγμάτων όμογένεια έξέλιπεν, άντεφέροντο άρτιοι έκάστοτε καί 
κραταιοί στόλοι. Ύπό τοϊ·ς Νικήταν Ώορύφαν, έπί τοϋ άτυχούς 
αύτοκράτορος Μιχαήλ Β' καί πατρίκιον Ίμέριον, τώ 902, θαυ
μάζομε)' πάλιν τεταγμ ένας πολύ μονάδας καί έπιβαλλούσας κατά 
θάλασσαν δυνάμεις. Έν φ δ’ ύπό μυρίας μορφάς καί εκδηλώσεις 
παντοίας, άπαντώμεν έν καιρώ τής έξ οικείων ευεξίας, πλείστας 
κινητοποιήσεις ύπό κλίμακα μονονοΰ ύπεράνθρωπον καί στρα- 
τείας συνθέτους, διεξαγομένας ώσεί άπό μηχανικής καί άριστα 
έρρυθμισμένης προοργανώσεως, εΐτα βλέπομεν προβληματικόν 
τόν εξοπλισμόν, ούχί π}<έην Άρματωλίου—ναυτικής δυνάμειος 
δηλαδή, ής συνθέσεως περίπου καί σήμερον : έκ τής μεσοπο- 
ρείας καί τών Διατακτών καλούμενων ελαφρών συλλήβδην 
πλοίων, τής τε κατασκοπίας καί τής ιδία άγγελιαγωγής — έστω 
καί συνήθους τήν επιβολήν, άλλά καί μετριωτάτων έτι Μοιρών 
εί δέ που κατορθοΰτό τι τό συμπτωματικώς άξιιιλογον, τοΰτο 
ώφείλετο εϊς ύπερέντασιν προσπαθειών καί δέν έπέζη τής βρα
χυχρόνιας πόντιος τών δημιουργησασών περιστάσεων διάρκειας.

["Επεται συνέχεια]

<
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ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΣΕΧΩΦ

Ο Ε κ Δ I κ Μ Τ' Μ Σ

ΔΙΗΓΗΜΑ

Ό Θεόδωρος Σιγάγεφ, Αφοΰ συνέλαβε την γυναΐκά του 
έπ’ αυτοφώρτρ, έστέκετο είς τό δπλοπωλεΐον Σμούξ καί Σ'" καί 
έδιάλεγε κατάλληλοι1 ρεβόλβερ. Τό πρόσωπον τον εξέφραζε 
οργήν, θλίψη· καί αμετάτρεπτον Απόφασιν.

«Ξέρω τί θά κάμω...—έσκέπτετο.—Αί οικογενειακοί βάσεις 
περιυβρίσθησαν, ή τιμή κατεπατήθη είς τήν λάσπην, ή κακία 
θριαμβεύει, διά τούτο έγώ, σάν πολίτης καί τίμιος άνθρωπος 
πρέπει νά γίνω έκδικητής. Πρώτα πρώτα θά σκοτώσω αυτήν 
καί τόν έραστήν, κ έπειτα θ’ αύτοκτονήσω κ έγώ . . .».

Αέν είχε εκλέξει άκόμη ρεβόλβερ καί κανένα δέν είχε σκο
τώσει ακόμη, ή φαντασία του δμως τοΰ έζωγράφιζε τρία αϊμό- 
φνρτα πτώματα, σπασμένα κρανία, χυμένα μυαλά, ανακατω
σούρα, τό πλήθος τών χαζών, νεκροψίας . . . Μέ χαιρεκακίαν 
ύβρισθέντος Ανθρώπου έφαντάζετο τήν φρίκην τών συγγενών 
καί τοΰ κοινού, τήν αγωνίαν τής προδότιδος καί νοερώς έδι.ά- 
βαζε πλέον τά κύρια άρθρα τών εφημερίδων, τά πραγματευό
μενα περί καταρρεύσεως τών οικογενειακών βάσεων.

Ό υπάλληλος τοΰ καταστήματος — ευκίνητος, γαλλίζουσα 
μορφή μέ κοιλίτσαν καί μέ λευκόν γιλέκον—έξέθετε έμπρός 
του τα περίστροφα και χαμόγελών εύοεβάστως καί αύρων τους 
πόδας του τοΰ έλεγε :

— Έγώ θά σας έου/ιβούλευα, μσιέ, νά πάρετε αύτό έδώ τό 
ρεβόλβερ, συστήματος Σμίθ καί Βέσσον. ΊΙ τελευταία λέξις τής 
πυροβολικής έπιοτήμης. Τρίχρονον μέ έκβολέα, κτυπά έξακόσα 
βήματα, σαντράλ. Έφιατώ, μσιέ, τήν προσοχήν σας είς τήν 
καθαριότητα τής κατεργασίας. Τό πλέον μοδέρνο σύστημα, 
μσιέ . . . Καθημερινώς πωλοϋμεν άπό δέκα γιά τούς κακούρ
γους, τούς λύκους καί τούς έραστάς. Ακριβέστατη καί πολύ 
δυνατή βολή, κτυπά είς μεγάλην άπόστασιν καί σκοτώνει πέρα 
πέρα τήν σύζυγον καί τόν εραστήν. "Οσον δέ γιά τούς αύτοκτό- 
νους, σύστημα άλλο καλήτερον, μσιέ, δέν είξεύρω . . .

— Καί ποια εινε ή τιμή του ; ήρώτησν ό Σιγάγεφ.
— Σαρανταπέντε ρούβλια, μσιέ.
— Χμ ! . . εϊνε Ακριβό γιά μένα .’
— Τότε, μσιέ, νά σας δείξω άλλο σύστημα φθηνότερο. c Ορί

στε, παρατηρήσατε. "Εχομεν μεγάλην συλλογήν, μέ διαφόρους 
τιμάς . . . Αύτό τό ρεβόλβερ, λόγου χάριν, συστήματος Λεφοσσέ 
Αξίζει μόνον δεκαοκτώ ρούβλια, d-Ud ... — <5 υπάλληλος έμόρ- 
φασε περιφρονητικώς — ... Αλλά, μσιέ, τό σύστημα αύτό έπά- 
ληωσε πιά. Αέν τ’ Αγοράζουν παρά οϊ πτωχοί τώ πνεύματι καί 
οί ψυχοπαθείς. Νά αύτοκτονήση κανείς ή νά σκοτώση τήν 
γυναίκα του μέ Λεφοσσέ, θεωρείται τώρα σημεΐον κακής συμ
περιφοράς. Οί καλής συμπεριφοράς άνθρωποι αναγνωρίζουν 
μόνον τοΰ Σμίθ καί Βέσσον.

— Έγώ ούτε ν’ αύτοκτονήσω ούτε rd σκοτώσω κανένα εϊνε 
ανάγκη, μέ δυστροπίαν έψεύσθη δ Σιγάγεφ. Έγώ θέλω νά τό 
πάρω άπλούστατα did τήν έξοχήν . . . γιά νά έκφοβίζω τούς 
κλέπτας . . ·.

— Εμάς δέν μάς ένδιαφέρει γιατί τό πέρνετε, — έχαμογέλασε 
ό υπάλληλος, μέ συστολήν χαμηλώνων τά μάτια. -Άν είς κάθε 
περίσταση· έξετάζαμεν τάς άφορμάς, μσιέ, θ’ άναγκαζόμεθα νά 
κλείσωμε τό κατάστημα. Πρός έκφοβισμόν τών κλεπτών τό 
Λεφοσσέ δέν αξίζει, μσιέ, γιατί ο κρότος ποΰ κάμνει εϊνε Αδύ
νατος, κουφός' εγώ θά σάς επρότεινα τότε rd πάρετε άπό τά 
συνηθισμένα με καψούλι πιστόλ.ια Μόρτιμερ, τής μονομαχίας 
ποΰ τά λέγουν . . .

«Λά τον καλέσω τάχα είς μονομαχίαν; έπέρασε Αστραπηδόν 
ή οκέψις από τήν κεφαλήν τοΰ Σιγάγεφ.—Αέ βαρυέσαι — μεγάλη 
τιμή τοΰ γίνεται ... Τέτοια κτήνη τά σκοτώνουν, σάν τά σκυλιά...»

Ό ύπάλληλος, γκρίζων καί σνστρέφων τά ποδαράκια του, 
δέν έπαυε νά χαμογελά καί rd φλυαρή Θετών έμπροσθεν του 
ολόκληρον σωρόν περιστρόφων. Όρεκτικώτερα καί προκλητι- 
κώτερα ήσαν τά Σμίθ καί Βέσσον. '0 Σιγάγεφ έπήρε είς τά 
χέρια ένα τοΰ συστήματος τούτου, προσήλωσε έπάνω του βλα
κώδες βλέμμα καί έβυθίσθη είς συλλογισμούς. ΊΙ φαντασία 
του τοΰ απεικόνιζε πώς θά έσπαζε κρανία, πώς τό αίμα θά 
έτρεχε ποταμηδόν έπάνω είς τό χαλί καί είς τό παρκέτον, πώς 
θά έτίναζε τό πόδι της ή άποθνήσκουσα σύζυγός του. Αιά τήν 
δυσφοροΰσαν ψυχήν του αύτό ήτον ολίγον. Αί αιματηροί εικό
νες, αί οίμωγαί και ή φρίκη δέν τόν Ικανοποιούσαν . . . "Επρεπε 
νά έπινοήση κάτι τι πλέον φοβερόν.

«Νά τί θά κάμω, θά τόν σκοτώσω καί θά αύτοκνονήσω,— 
έσκέφθη.— κ’ έκείνην θά τήν άφήσω νά ζήση. ”Χς τήκεται έκ 
τύψεως τοΰ συνειδότος καί άπό τήν περιφρόνησιν τών περιστοι- 
χούντων αύτήν. Αύτό διά μίαν νευρικήν φύσιν όπως αύτή είναι 
τυραννικώτερον καί άπό τόν θάνατον . . .».

Καί έφαντάσθη ίίιι τόν κηδεύουν. Περιυβρισμένος, κοίτεται 
μέσα είς τό φέρετρου μέ πραον μειδίαμα στά χείλη, έκείνη δέ, 
ωχρά βασανισμένη άπό τήν τύψιν τοΰ συνειδότος, Ακολουθεί τό 
φέρετρου σάν Νιόβη, καί δέν ξεύρει πώς νά κάμη Από τά έκμη- 
δενιστικά, περιφρονητικά βλέμματα, ποΰ τής ρίπτει τό έξωργι- 
σ/ιένον κατ αυτής πλήθος . . .

— Παρατηρώ, μσιέ, άτι σας Αρέσει τού Σμίθ καί Βέσσον,— 
διέκοψεν δ ύπάλληλος τάς σκέψεις του.— "Αν σάς φαίνεται 
Ακριβόν, ορίστε, σας Αφίνω πέντε ρούβλια . .. "Αλλως τε εχομεν 
καί άλλα συστήματα φθηνότερα.

Ή γαλλοειδής μορφή έστράφη μετά χάριτος καί έπήρε Από 
τό ράφι μίαν Ακόμη δωδεκάδα περιστρόφων.

— ’Ιδού, μσιέ, τιμή τριάντα ρούβλια. Αύτό δέν εϊναι Ακρι
βόν, τοσούττο μάλλον, ποΰ τό συνάλλαγμα σήμερα έχει έκπέση 
φοβερά καί δ δασμός, μσιέ, κάθε ώραν καί αύξάνει. μσιέ, σάς 
κάνω ορκον, είμαι συντηριτικός, άίλά άρχιζα) πιά rd γογγόζιο.' 
Τί νομίζετε, τό συνάλλαγμα καί τό δασμολόγιον έκαμαν ώστε 
τά όπλα νά εϊναι μόνον γιά τούς πλουσίους ! Γιά τούς πτωχούς 
δέν έμειναν παρά τά δπλα τής Τούλας καί τά σπίρτα μέ 
φώσφορον. "Οσο γιά τά δπλα τής Τούλας εϊναι ένα δυστύχημα. 
Πυροβολείς μέ περίστροφον τής Τούλας τήν γυναΐκά σου καί ή 
σφαίρα πάει καί σοΰ κτυπά τό πόδι σου . . .

‘Ο Σιγάγεφ έξαφνα, τοΰ έφάνη, δτι προοεβλήθη καί έλυ- 
πήθη, ποΰ αύτός θά εϊναι νεκρός καί δέν θά ίδή τάς βασάνους 
τής προδότιδος. ΊΙ έκδίκησις τότε μόνον εϊναι γλυκεία, δταν 
είμπορείς νά ϊδής καί νά ηιαύσης τούς καρπούς της, τί θά έβγη 
δμως δταν αύτός κοίτεται είς τό φέρετρον καί δέν θά αισθά
νεται τίποτε.

«Νά κάμω τάχα έτσι;—έσκέφθη,—rd τόν σκοτώσω εκείνον, 
έπειτα νά πάω είς τήν κηδείαν του νά κυττάζω, καί μετά τήν 
κηδείαν πλέον αύτοκτονατ . . . ’Αλλά τί κάθουμαι καί λέγω; 
Πρό τής κηδείας θά μέ συλλάβονν καί θά μέ Αφοπλίσουν . . . 
Καί λοιπόν τόν σκοτώνω. ’Εκείνη θά μένη ζωντανή, έγώ ... έγώ 
πρός τό παρόν δέν αύιοκτονώ αλλά πηγαίνω φυλακή. "Οσο γιά 
νά αύτοκτονήσιο πάντα προφθαίνω. ΊΙ κράτησις έχει αύτό τό 
καλόν, ποΰ είς ιήν προανάκρισιν θά ήμπορέσα) νά ι’ιποκαλύψω 
ένώπιον τών Αρχών καί τής κοινωνίας δλην τ>μ· χαμέρπειαν τής 
διαγωγής της."Αν αύτοκτονήσω, δέν εϊναι παράδοξον, αύτή μέ 
τ'?’’ χαρακτηρίζουσαν αυτήν ψευτιά καί Αναίδειαν νά /ιέ κατη- 
γορήση, καί ή κοινωνία νά δικαιολογήση τήν πράξίν της καί 
ίσως ιιάλιστα νά ιιέ μυκτηρίση' αν δέ πάλιν έγώ μείνω ζων
τανός, τότε . . . . »

Μετά εν λεπτόν έσκέπτετο.
«Ναι, αν αύτοκτονήσιο, έμένα ΐσοις θά κατηγορήσουν καί 

θά μοΰ αποδώσουν ταπεινόν αίσθημα . . . Κ’ έπειτα γιατί πάλι 
νά αύτοκτονήσω ; Πρώτον. Λεύτεροι1, αυτοκτονία ι9ά πή δειλία. 
Λοιπόν σκοτώνω αύτόν κί έκείνην τήν άφίνω ζωντανήν κ έγώ 
στό δικαστήριο)·. ’Εμένα θά μέ δικάζουν κι αύτή θά φιγουράρη 
ώς μάρτυς ... Φαντάζομαι τήν ταραχήν της, τήν άτίμιοοίν της, 
δταν θά τήν έξετάζη ό συνήγορός μου ! Αί συ/ιπάθειαι τοΰ δικα-

I

στηρίον, τοΰ κοινοΰ καί τοΰ τύπου, βέβαια θά είναι υπέρ έ/ιοΰ. 
Αύτός έσκέπτετο καί δ ύπάλληλος δπλωνεν έμπρός του τό έμπό- 
ρενμα καί έκρινε καθήκον του νά ι’ιπασχολήση τόν Αγοραστήν.

— ’Ιδού αγγλικά νέου συστήματος, δέν εϊνε πολύς καιρός 
ποΰ τά έλάβαμε, — έφλυιίρει.—Σας προειδοποιώ διιως, μσιέ, 
πώς ολα αύτά τά συστήματα ώχριοΰν πρό τοΰ Σμίθ καί Βέσσον. 
Κατ’ αύτάς, θά έχετε, πιθανόν, διαβάσει — ένας αξιωματικός 
Αγόρασε Από μας περίστροφον συστήματος Σμίθ καί Βέσσον. 
’ Επυροβόλησε τόν έραστήν καί — τί νομίζετε; -—ή σφαίρα τόν 
έπέρασε πέρα καί πέρα, διεπέρασε έπειτα μιά δρειχάλκινη 
λάμπα, έπειτα τό πιάνο καί Από τό πιάνο αναπηδά σκοτώνει 
ένα σκυλλάκι καί μωλωπίζει τήν γυναΐκά τον. ’Αποτέλεσμα λαμ
πρόν, ποΰ κάμνει τιμήν είς τό κατάστημά μας. 'Ο Αξωιματικός 
τώρα σννελήφθη . . . θά καταδικασθή βέβαια καί θά έξορισθή 
είς τό κάτεργο ! Πρώτον ή νομοθεσία μας έπάληωσε πάρα πολύ' 
δεύτερον, μσιέ, τό δικαστήριον πάντοτε εϊνε μέ τό μέρος τών 
έραστών. Γιατί; Άπλούοτατον, μσιέ! Καί οί δικασταί καί οί 
ένορκοι, καί ό είσαγγελλεύς, καί δ συνήγορος ζοΰν οί ίδιοι μέ 
ξένες γυναίκες, καί έχουν ήσι χώτερο τό κεφάλι τους dr στή 
Ρωσσία εϊνε ένας σύζυγος όλιγώτερος. ΊΙ κοινωνία δέν θά 
έμενε δυσηρεστημένη, "ιν ή κυβέρνησις έξώριζε είς τήν Σαχα- 
λίν δλους τούς συζύγους. Ώ, μσιέ, δέν ξεύρετε πόσην Αγανά
κτηση· μοΰ προξενεί ή σημερινή έκλυσις τών ηθών ! Εϊνε τόσον 
συνηθισμένοι· πράγμα σήμερα ν Αγαπά κανείς ξένες γυναίκες, 
ΰπως νά καπνίζι; ξένα σιγαρέτα καί νά διαβάζη ξένα βιβλία. 
Άπό χρόνο σέ χρόνο τό εμπόρων μας ολο καί χειροτερεύει, 
αύτό δέν θά πή ποις δλιγοστεύουν οί έρασταί, αλλά θά είπή 
πώς οί σύζυγοι, κάμνουν τά στραβά μάτια γιατί φοβούνται τα 
δικαστήρια καί τό κάτεργο.

Ό ύπάλληλος εκύτταξε γύρω καί έψιθύρισε :
— Καί ποιος πταίει, μσιέ; ΊΙ κυβέρνησις !
«Νά πάη κανείς στή Σαχαλίν γιά ένα χοίρο εκεί, δέν είνε 

πάλι φρόνιμον,—έσκέφθη μετανοημένος ό Σιγάγεφ—αν πάγω 
έγώ Πτδ κάτεργο, αύτό θά κά/ιη τήν γυναΐκά μου νά ξι.να- 
πανδρενθή καί νά Απατήοη καί τόν δεύτερόν της Ανδρα. Θά 
θριαιιβεύση. Κ’ έτσι αύτήν τήν τιφίνω ζωντανήν, έγώ δέν 
αύτοκτονώ, κ εκείνον . . . κ έκεΐνον δέν τόν σκοτώνω. Πρέπει 
νά έπινοήσω κάτι τι πιο φρόνιμον καί ποΰ rd τό αισθανθούν 
περισσότερο. Θά τούς τι/ιοιρήσα) μέ περιφρόνηση· καί θά κάμω 
αίτηση· σκανδαλώδους διαζυγίου . . .»

— ’Ιδού, μσιέ, ένα Ακόμη νέον σύστημα, — εϊπεν ό ύπάλλη
λος, λαμβάνων Από τό ράφι νέαν δωδεκάκα.—’Εφιατώ τήν προ
σοχήν σας εϊς τόν προττότυπον μηχανισμόν τοΰ κλείστρου.

Μετά τήν τελευταίοι· Απόφαση· πού είχε λάβει δ Σιγάγεφ, τό 
ρεβόλβερ πλέον δέν τού έχρειιίζετο, ένώ δ ύπάλληλος δλονένα 
ένθουσιαζόμενος δέν έπαυε νά έκθέτη έμπρός του τό έμπόρευιιά 
του.'0 προσβληθείς σύζυγος ήρχισε νά ντρέπεται, ποΰ έξ αίτιας 
του δ ύπάλληλος έκοπίαοεν Αδίκως, Αδίκως ένθουοιάσθη, έχα- 
ιωγέλαοε, έχασε τόν καιρόν του.

— Καλά, τότε . . . έψιθύρισε, — έρχομαι ύστερα, ή .. . θά 
οτείλω κανέΐ'α . . .

ζίΐ-r ει<5ε τήν έκφραοιν τοΰ προσώπου τοϋ υπαλλήλου, άλλά 
διά νά διορθοόοη τήν Αδεξιότητα τής θέοεώς του, ήσθάνθη τήν 
Ανάγκην ν αγοράση κάτι. Άλλά τί ν Αγοριίση ;’Εκύτταξε τούς 
τοίχους τοΰ καταστήματος, Αναζητα»· ένα φθηνό πράγ/ια καί. 
τό βλέμμα του έστάθη έπάνω είς ένα πράσινο δίκτυ, ποΰ έκρέ- 
ιιατο πλησίον τής θύρας.

— Αύτό . .. τί πράγμα είναι; — ήρώτησε.
— Εϊνε δίκτυ, πού πιάνουν τά ορτύκια.
— Καί τί κοστίζει;
—’ Οκτά) ρούβλια, μσιέ.
— Τύλιξέ μου το .. .
Ό ύβρισθεϊς σύζυγος έπλήρωοε (>κτώ ρούβλια, έπήρε τό 

δίκτυ, καί αισθανόμενος τόν εαυτόν του περισσότερον προσβε
βλημένοι·, έξήλθεν Από τό κατάστημα.

ΛίΓτά'Γ&ασις έκ τ«>> ρωσσικυΟ.
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΕΝΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ-ΡΑΜΠΑΓΑΣ

Οί μεγάλοι δημοσιογραφικοί χαρακτήρες τοΰ παρελθόντος λησμο- 
νοΰνται, έφ’ δσον προχωρεί δ χρόνος καί οί άνδρες, οί μέ αυτοθυσίαν 
άφιερωβέντες είς τήν υψηλήν καί ίεράν αποστολήν τής διά τοΰ καλά
μου έξυπηρετήσεωςτής ΙΙατρίδος, έπεσαν άμνημόνευτα θύματα πολλοί.

Εις έξ αυτών είνε ό Κλεάνθης Τριαντάφυλλου, ό Ραμπαγάς άπο- 
κληθείς άπό τόν τίτλον τής έφημερίδος του.

"Ας έπιτελέσωμεν μνημόσυνου είς τόν μάρτυρα αύτόν τής γραφίδος.
Άπό μίαν βιογραφίαν του, τήν όποιαν έγραψεν ό φίλος καί συνερ

γάτης του κ. Δ. Ταγκόπουλος άς μάθουν οί άναγνώσται μας ότι ό δρι- 
μύς πολιτικός σατυρικός ήτο δημοδιδάσκαλος εϊς τήν "Ανδρον καί άφα- 
νής έκεϊ έμελέτα νυχθημερόν καί μετέφραζε γαλλικά φιλολογικά έργα. 
"Επειτα μετέβη εις τήν Κωνσταντινούπολιν καί άνωνύμως έξέδωκε συλ
λογήν τολμηρών ποιηματίων, γνωσΟείς δέ έκλήΟη νά δημοσιογραφήσΐ] 
καί έδημοσιογράφησεν έπιτυχώς καί πρωτοτύπως είς τόν Νεολόγον» 
τής πόλεως ταύτης.

Άπό τήν Κωνσταντινούπολιν ό Τριαντάφυλλος έγραφεν είς τήν έν 
Άθήναις έκδιδομένην υπό τοΰ φίλου του Πολυζέτη εφ ημερίδα Φλόγα», 
άποστελλομέπ)ν δέ. άφοϋ έξετυποΰτο έπί σιγαροχάρτου. είς τούς έκεϊ 
ομογενείς έντός φακέλλων.

Καταζητηϋεΐς ύπό τών τουρκικών αρχών ό Τριαντάφ υλλος, ήναγκά- 
σί>η νά φύγη μετημφιεσμένος έκ Κωνσταντινουπόλεως, έλδιίιν δέ έδώ 
συνήντησε τόν φυγάδα έπίσης δΓ άρδρον κατά τής Τουρκικής Κυβερ- 
νήσεως ζωηράν έντύπωσιν έμποιήσαν κ. Β. Γαβριηλίδην, τό όποιον 
ούτος είχε δημοσίευση είς τήν ύπ’ αύτοϋ διευδυνομένην έν Κωνσταντι- 
νουπόλει εφημερίδα Μεταρρύθμιση··■. Ή Τουρκία ήττημένη άπό τούς 
'1’ώσσους εϊχεν άποφασίση νά στρατολογήση κατ’ αύτών καί "Ελληνας 
καί ό κ. Γαβριηλίδης έγραψεν τύ ι’ίρΟρον εκείνο διαμαρτυρόμενος.

«
Οί δύο συναντηΟέντες έδώ δημοσιογράφοι έξέδωκαν τήν 14 Αύγου

στου 1S78 — τόν μήνα αύτόν συνεπληρώδησαν εΐκοσιν όκτι’ο ετη—τό 
πρώτον φύλλον τοΰ Ρα|ΐπαγά τολμηρόν, καυστικόν, δροσερόν, μέ 
πρωτοτυπίαν άγνωστον είς τό ΆΟτιναϊκόν κοινόν.

Άπηγορεύδη τότε ύπό τής Κυβερνήσεως Κουμουνδούρου νά παιχδή 
ή κωμφιδία τοΰ Σαρδοΰ «δ Ραμπαγάς», έπί τώ λόγιο οτι έσατυρίζετο 
δΓ αύτής δ φιλέλλην πολιτικός Γαμβέττας.

Τό περιλάλητον άσμα τοΰ Ραμπαγά γραφέν άπό τόν Τριαντάφυλλου 
έσκωψε τήν άπαγόρευσιν:

Είμαι τέλο; σβονρος· 
κρΤνέ με Ιδού!
Ώς ό Κονμοννδονρος 
κρίνει τον Εαροόΰ' 
Είπαν τοΰ Γαμβέττα 
μοιάζω· αμή δε! 
Ραμπαγά πορτραΐτιι, 
γύρω σου ίδέ κ.τ.λ.

Τά Βουλγαρικά ήσαν καί τότε εϊς τήν ήμερησίαν διάταξιν, ό λαός 
ένεκα αύτών είχε ψυχρανΟή κατά τής Βασιλείας καί ό »Ραμπαγας» 
ΰβρισεν αύτήν, συλληφίϊείς δέ έφυλακίσβη ό Τριαντάφυλλος, καταδιω
χτείς καί άλλας δύο φοράς έπειτα, ένώ αί καταδιώξεις ηΰξανον τήν 
δημοτικότητά του.

Ό κ. Γαβριηλίδης ίδρυσε, δύο έτη μετά τήν έκδοσιν τοΰ «Ραμπαγα» 
τό - Μή Χάνεσαι», τόν πρόδρομον τής σημερινής · Άκροπόλεως». Αί 
δύο δέ αύτα.ί εφημερίδες έδωσαν νέαν τροπήν εις τό νεοελληνικόν 
πνεύμα, νέαν χάριν καί νέον αίμα.

Ό Τριαντάφυλλος έξηκολούάησε τήν έκδοσιν τοΰ 1’αμ.παγά’ έπί 
εννέα άκόμη έτη. Οί δημοκράται φίλοι του, ύπέρ ών είχε φυλακισθή 
καί μαρτυρήοη, τόν ωθούν είς τιι παράτολμα καί τόν έγκατέλειπον.

Ακούραστος έκεϊνος είργάζετο εργασίαν πνευματικήν τεραστίαν, ένώ 
συγχρόνως διεσκέδαζε, Μποέμ τέλειος.

«
Ό κ. Ταγκόπουλος περιγράφει μέ τά έξής τήν ζωήν τού Τριανταφύλ- 

λου: «Ό Κλεάνθης έπανεΰρεν έδώ τάς καλάς ήμέρας τής Κων/πόλεως. 
Ή καλή του καρδιά, ό εύθυμος χαρακτιήρ του, ή πλούσια εύφυΐα του. ή 
ιδιόρρυθμος ζωή τήν όποιαν διήγε—ζωή αληθινού ήρωος τοΰ Miirger 
—καί' ή έμπιστοσύνη τήν όποιαν ένέπνεεν έκ πρώτης οψεως ή γλυκεία 
καί. πρωτότυπος μορφή του, τόν κατέστησαν ένα τών συμπαθέστερων 
αθηναϊκών τύπων. Ί” όνομά του^σιινεπτύχθη είς έν μέ τόν τίτλον τής 
έφημερίδος του καί ό Ραμπαγάς έγεινε δημοτικώτατος. ΙΙΐλοι—τοΰ συρ
μού τότε—ώνομάσθησαν Ραμπαγάδες καί καφεϊα—ώς ήθελεν αύτός 
καί δικαίως τιι καφενεία—_μέ τόν τίτλον αύτόν έστολίσθησαν. Ό κ. 
Γαβριηλίδης, άν καί ήτο ο κυριώτερος παράγων τής επιτυχίας τοΰ 
Ραμπαγά, ύπεχώρησε πρό τοΰ Κλεάνθους, έπεσκιάοθη ύπό τής δημοτι
κότητας αύτούς ό δέ λαός λέγων Ραμπαγάν ένόει τόν Κλεάνθη μόνον, δ 
όποιος κατελΟόιν έκ Κων/πόλεως, φυγάς καί άγνωστος, έξεπόρθησε 
κυριολεκτικώς τάς Αθήνας καί τούς Αθηναίους· άληθής Λούκουλλος, 
φίλος τοΰ καλοΰ φαγητοΰ, τής καλής παρέας καί τών θορύβων, έσπευδε 
παντού δπου ύπήρχε διασκέδασις, καί έκεϊ διά τών άβιάστων χαριτολο
γημάτων του, τής ένθουσιώδους φαιδρότατος του, τών παροινίων φσμά- 
των του, καί τών πριάπειων φδών του, έχυνε τήν ζωήν καί τήν διασκέ
δαση·, ένεθουσία, έγοήτευε καί καθίστατο ό καλλίτερος συνδαιτημιδν 
τόν όποιον όλοι δμοφιόνως άνεκήρυττον ώς τόν βασιλέα τού συμποσίου 
των. Δέν έξήταζέ ποτέ τήν κοινωνικήν θέσιν την όποιαν κατεϊχον οί 
προοκαλοϋντες αύτόν. Δέν τόν έμελεν ιίν ήσαν λόγιοι, ή άμαξηλάται, 
τραπεζϊται ή οίνοπώλαι. Δέν ήρώτα άν θά διεσκέδαζον έν τφ έστιατο- 
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ρίω τής Μεγάλης Βρεττανίας ή έν τή μάλλον άποκέντρφ ταβέρνφ τής 
Πλάκας.Έφρόντιζε μόνον νά μάθη αν οί άιιφιτρύονες^ήσαν άνοιχτόκαρ- 
δοι άνθρωποι καί άν «τά φαγητά των ησαν εκλεκτά δσον καί ή καρδιά 
των ! . Καί τό συμπέρασμα τών ανωτέρω: ό Κλεάνθης άν ήγάπα τήν 
ποίησιν καί τήν δημοκρατίαν, ήγάπα πολύ περισσότερον τούς καλούς 
κιεφτέδες καί τό παληό ρετσινάτο

Ή πνευματικέ) του εργασία ήτο οίονεί συνέχεια τής εύθύμου ζωής 
του. 'Ιδέα τις ριφβεϊσα τυχαίος έν τώ θορύβφ τών συγκρουομένων 
ποτηρίων καί τών ομηρικών γελώτων, έμορφοϋτο είς τέλειον άρθρον 
πρό τοΰ γραηείου του τού οποίου ό καλλίτερος στολισμός ήτο ή πλή
ρης ρητινίτου φιάλη. Ένα ολόκληρον χειμώνα—τόν χειμώνα τοϋ 1SS" 
πρός τό iSSS διήλϋιηιεν κατ' αυτόν τόν τρόπον.’Εργαζόμενοι καί δια- 
σκεδάζοντες συνηντώμνθα έκάστην σχεδόν εσπέραν έν τώ κάτωθι τοΰ 
Δημαρχείου γραφείφ ό Κλεάνθης. έγώ καί ό 'Ιωάννης Ν. Κοτσάνης—ό 
ένθουσιοϊδης καί χρυσός εκείνος φίλος, ό κατέχων τό μέγα προσόν νά 
διατηρή, παρά τήν κυκλοΰσαν αυτόν παγερότητα, απτωτον πρός τήν 
πατρίδα λατρείαν τοΰ αρχαίου Ρωμαίου πολίτου καί νά έμπνέη τόν 
Κλεάνθη πλειότερον είκοσι τουλάχιστον πατριωτικών ρητόρων! Καί 
συνηντώμεθα έκεΐ όπως έργασίΐώμεν άλλ’ ή μαγική φιάλη, τά άφθονα 
ορεκτικά, τά φαιδρά ανέκδοτα καί αί παροίνοι στροφαί:

Ί'ϊμιι πώς ί) ιϊνθρωπότης 
θέ νά δημοκράτη θρ.
;1/<ίνον με ρετσίνα πρώτης 
στό μεθύσι τίν στρωθη 
εΐν' έλπίς ν' άδελφωθή 1

τάς όποιας ό Κλεάνθης, άνακύπτων αίφνης έκ τής έργασίας, έτραγου- 
δοΰσε μέ τόν ίδιάζοντα καί ι’κ.ιρραστικ.όν εκείνον τόνον του, μετέβαλλον 
τήν έργασίαν είς διασκέδαση·. ΊΊ εργασία κατέπαυεν 
αμέσως, ή πέννα έρρίπτετο μακράν, καί έσπεύδομεν 
δπως συνεχίσωμεν έξω, μέχρι τοΰ λυκαυγούς, τήν 
διασκέδασή· μας, εύθυμοι, ζωηροί, άδελφωιιένοι, 
ημείς οί δύο μέ δλην τήν άμεριμνησίαν καί τόν 
ενθουσιασμόν τής χρυσής νεότητας, ::αί ό Κλεάνθης 
ζωηρότατος καί φαιδρότατος καί νεαρώτεροσ ήμών, 
μέ όλον τό βάρος τών τεσσαράκοντα έτών του! . . .

Τότε ό Ενθουσιασμός του ύψοΰτο εϊς τό κατακό- 
ρυφον, έλησμόνει τήν κατάπτωση· τοΰ φύλλου του, 
καί έμπλεως έ/πτίδων καί χαράς άνεφιόνει :

— Βρέ, δ,τι καί νά πήτε. ό Ραμπαγάς θά πεθάνη 
μαζή μέ τον Κλεάνθη! . . .

Άλλ’ αί καλαί αύτάι ήμέραι δέν ήσαν διαρκείς. 
’ΤΙρχοντο άλλαι κατά τάς οποίας ύφίστατο τελείαν 
μεταμόρφωση-, έπιπτεν εϊς τούς άντίποδας, ώς έλεγε. 
Καί αύτός, ό φίλος τοΰ θορύβου καί τής ζωής, 
έφευγε τόν κόσμον, κλειόμενος έν τΰ> γραφείφ του 
ή τρεπόμενος είς μονήρεις έξοχικούς περιπάτους. 
Τάς ήμέρας αύτέις — τάς οποίας άπεκάλει στιγμάς 
του — ήτο δύστροπος, ιίποτομος, σκαιός. απροσπέ
λαστος, μή φροντίζων διιι τίποτε καί δυσαρεστών 
πολλούς φίλους του, ιδίως εκείνους, οί όποιοι άνέμενον 
τάς περιοδικός αύτάς στιγμάς του διά νά κρίνωσι τόν χαρακτήρά του».

«
Οί δημοκράται όμως τής έποχής τόν εξωθούν — οί δημοκράται, 

οϊτινες δέν έδιδον ούτε ιοο δραχμάς διά νά συνεχισθή ή έκδοσις του 
• Ραμπαγά- όταν διεκόπη τφ 18S7—καί ο μακαρίτης Ρόκκος Χοϊδάς 
ήρχισε γράφων είς τό φύλλον τοΰ Τριαντάφυλλου τόσας ύβρεις, ώστε 
συνελήφθη καί πάλιν οΰτος.

"Οταν έξήλθε τής φυλακής ήθέλησε νά συνέχιση τήν έργασίαν του 
τήν αγνήν καί ψιλοπάτριδα καίτοι διεξαγομένην μέ υπερβολικήν οξύ
τητα, άλλ’ ήτον ήδη ασθενής.

Είργάζετο — γράφει ό κ. Ταγκόπουλος — ύλιγώτερον ή μάλλον δέν 
3’δύνατο νά έργασθή πλειότερον καί έπρεπε νά ίδήτε τήν χαράν του 

ταν κατιόρθου νά σύνθεση τι, έστω κ’ έλάχιστον. Τήν εσπέραν τής 13 
Μαρτίου τοΰ παρελθόντος έτους — τοΰ ιS89 — τήν οποίαν εϊχομεν ορί
σει διά τήν έξέλεγξιν τών δελτίων τοΰ ποιητικού διαγωνίσματος μας, 
ήλθεν εΰθυμότατος είς τήν οικίαν τοΰ φίλου κ. Άντ. Ν. Φραντζή, διότι, 
καθ’ οδόν συνέθεσε τούς άκολούθους στίχους :

. Ιιλή τήν λέγανε, Αιλή" 
κ' ήταν τρελλή, πολύ τρελλή. 

'Ετρέλλαινε τήν γειτονειά. 
έτρέλλιιινε τήν πόλι, 
καί ίίσοι τήν αγάπησαν 
έτρελλαθήκαν δλοι.

— ”Λμ.’ τί θαρρείς, μοΰ είπε γελών, άφοΰ τούς έγραψα καθ’ υπαγό
ρευσή· του, άμ’ τί θαρρείς! Έδώ σέ θέλω! Χά κάνης στίχους στον δρόμο, 
άν ’μπορής, κι’ όχι σκυμμένος στό γραφείο σου! Νάτί θά είπή Ραμπα- 
γάς μιά φορά ! . . Κ- «γέλα τόν ομηρικόν του γέλωτα, ίσως διά τελευ
ταία'- φοράν, διότι μετά επτά ημέρας ακριβώς, ή έπάρατος νόσος τόν 
γέλωτα είς θρήνους μετέβαλε!

Ήήμέρ'αύτή πόσον βαθέως έχει έγχαραχθή είς τήν μνήμην μου! 
’Ητο ’· 2,° Ά-ίΟιλίου. ΙΙέμπτη, ήμερα δηλαδή έκδόσεως τοΰ φύλλου 
κ’ έμενον έν τφ τυπογραφείφ τοΰ Τρίμη, έπιβλέπων είς τήν κατάταξη· τής 
ύλης καί τήν σελιδοποίηση'. Μέχρι τής ι ιης π.μ. ολα ήσαν έτοιμα καί 
άνειιένομεν μόνον νά μάς στείλη ό Κλεάνθης τό διά τήν πρώτην σελίδα 
ποίημα, όπως προβιϊηιεν είς τήν Εκτύπωση·. ’Αλλ’ ό Κλεάνθης, δστις 
μέχρι τής στιγμής εκείνης εϊχεν άποοτείλει δύο μόνον τετράστιχα, έβρά- 
δυνεν. ΊΙ ώρα παρηρχετο, οί στοιχειοθέται έδυσανασχέτουν, έγόι πλειό
τερον. διότι αν καί είχε σημάνει πρό πολλοΰ ή μεσημβρία, τό πρώτον 
μέρος — κατά τήν φρασεολογίαν τών τυπογράφων — δέν είχε ’μπή άκόμη 
επάνω. Άπελπισθείς ν’ αναμένω έπί πλέον άσκόπως, έσπευσα εις τό γρα

φείου, άλλά μόλις ώθήσας τήν Ούραν καί εϊσήλθον έν αύτφ, εΰρον τόν 
Κλεάνθη έξη.πλωμένον πρηνή έπί τοΰ έδάφους καί Ορηνοΰντα γοερώτατα.

Μείνας ώσεί κεραυνόπληκτος πρό τοΰ σπαρακτικού αΰτοΰ θεάματος, 
ενθυμούμαι, δτι μόλις καί μετά βίας κατώρθωσα μίαν καί μόνην λέξιν 
ν' αρθρώσω καί νά τόν «ρωτήσω τί έπαθε.

Τί έπαθα; μου άπήντησεν ύπό λυγμών διακοπτόμενος. Καί τί 
άλλο ήθελα νά πάθω ; Έσβυσα, χάθηκα, αδελφέ μου !. .. Δέν μπορώ νά 
γράψω μιά λέξι, ένα στίχο !. .. Άπ’ τό πρωί προσπαθώ, μά τού κάκου ! 
Τώξερα 'γω πώς έτσι θά τελειώση ! Έχασα τό μυαλό μου ... θιι χάσω 
τό ψωμί μου! "Αχ. καϋμένε Κλεάνθη, τί σοΰ ’μελλε!...

Κ' έξηκολούθει νά όμιλή, νά κλαίη νά καταράται! Προσεπάθησα νά 
τόν παρηγορήσω, άλλά δέν εΐχον τήν άπαιτουμένην ευγλωττίαν διά τοι- 
αύτην κρίσιμον περίσταση·· ή συμφορά του ήτο τόσον μεγάλη καί οί 
λόγοι μου τόσον ασθενείς !. .. Ούχ ήττον. άφοΰ ήσύχασεν ολίγον κατώρ
θωσα νά τον πείσω νά πορευθή είς τό δωμάτιόν του καί άναπαυθή.

Έξεδόθη τό φ άλλον Εκείνο, έν τφ όποίφ ύπήρχόν οί τελευταίοι στί
χοι του. έξεδόθησαν καί τέσσαρα άκόμη φύλλα, τά τελευταία φύλλα 
τοΰ Ραμπαγά.. .

Ή κατάστασίς του ήμέρφτή ήμέρφ έδεινοϋτο, καί οσάκις τόν συνήν- 
των μετά ταΰτα πάντοτε περί αυτής μοί ωμίλευ τόν έτρόμαζε ιό μέλ
λον. Τώ εΐχον ύποσχει'Ιή \·ά τφ έξεύρωσι χρήματα όπως άπέλθη είς 
ΙΙαρισίους παρά τώ Charcot, πρός νοσηλείαν, άλλά κ' έδώ αποτυχία! 
Δύο ημέρας .πρό ι ής αυτοκτονίας του, συναντήσας με έξωθεν τοΰ Ταχυ
δρομείου. μοΰ είπεν, ότι άπωλέσθη καί ή τελευταία έλπίς καί αδύνατον 
νά εΰρεθοϋν χρήματα, προσθέτων:

— Τιάρα νά δούμε !. ..
Τήν έπομένην ήμέραν, ώς μ’ «πληροφόρησε κατόπιν δ αδελφός του, 

έπώλησε τά έπιπλα τοΰ γραφείου του' περί αυτοκτονίας ουδέ λέξις.
ΊΙ ιδέα φαίνεται ότι συνελήφθη στιγμιαίος. Τήν 
πρωίαν τής 25 Μαΐου, μετά τό τακτικόν λουτρόν του 
καί τόν τακτικόν περίπατον μέχρι τού Β' Νεκροτα
φείου, έκλείσθη έν τφ δωματίφ του, κ’ έκεΐ, περί 
ώραν g Λ- μ· ηύτοκτόνησε, στηρίξας τήν κάννην τού 
πολύκροτου έπί τοΰ δεξιού κροτάφου του ...

ΊΙ δικαιολογία τής αυτοκτονίας του ώς καί ή 
διαθήκη του περιείχοντο έν τή απλή καί συντόμω 
πρός τόν αδελφόν του επιστολή :

Αδελφέ Γιώργη,

* Αυτήν τήν ζωήν δέν τήν ύποφέριο πλέον καί αύτο- 
κτονώ. Μέσα είς τΰν μικρόν οάκκον τοΰ ταξειδιοΰ, είς 
τήν δουλάπαν, θά εί'ρμς τά χρήματά μου περί τά 300 
φράγκα, κιιΐίάις καί τό ρολιϊγι μου με τί/ν άλνοοίδα μου. 
Ίο ιουφέκι δεν έπ<· ,λέμΊφ Άπό τόν Χαράντην Οικονόμου 
παίρνεις 1ί>() δρ. τό αντίτιμου ταιυ πρός πώληοιν δο/Ιέν- 
τιον είς αύτόν πραγμάτιον. Άφοΰ όλοι μέ έγκατέλιπιιν ιί 
νΐι κάμω; 2'έ ι/ιλώ νγείαινε

Ο άδεΛψος σου
ΚΛίΑΝΘΗΣ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ!

Άφοΰ ένόμισεν δτι όλοι τόν έγκατέλιπον καί άφοΰ 
έβλεπε τό λογικόν του ολίγον κατ’ ολίγον νά τόν 

έγκαταλείπη καί αύτό, τί νά κάιιη ; ΊΊ άπάντησις δέν ήργησε· τήν 
έδωκεν ή σφαίρα τοΰ πολύκροτου.

Καλλίτερα!
ΊΙ αυτοκτονία τόν έσωσεν έκ τοΰ Φρενοκομείου!

«
Μία κρίσις τοΰ κ. Ταγκοπούλου καί εν έπειοόδιοί1 ερωτικόν άς 

κλείση τό μνημόσυνου τοΰ φιλοπάτριδος Τριανταφύλλου:
• ΊΙ κυριωτέρα κ’ έπιτυχεστέρα εργασία τήν όποιαν είχε νά έπιδείξη 

ύ Κλεάνθης ήτο τά ποιήιιατά του, καί περί αυτών, φρονώ, ότι δευτέρα 
γνώμη άδύνατον νά ΰπάρξη, διότι όσοι τ’ άνέγνωσαν καί τά ήσθάνθη- 
σαν δέν ήδύναντο ή νά τά εκτιμήσουν. Τά φαιδρά τραγούδιά του θά 
παραμείνουν έπί πολύ άκόμη έν τή άσματολογία τοΰ λαού. Τά έπί ζητη
μάτων τής ήμέρας ή άλλων ποικίλων θειιάτων, πολιτικά, εθνικά καί 
σατυρικά ποιήιιατά του, τά κοσμοΰντα τακτικώτατα τήν πρώτην σελίδα 
τοΰ Ραμπαγά καί διακρινόμενα διά τάς τολμηρός καί πρωτοτύπους 
εμπνεύσεις, τάς παραδόξους καί πλούσιας εικόνας, τήν ζωντανιήν γλώσ
σαν, τήν ρέουσαν στιχουργίαν, συνεκίνουν ή έφαίδρυνον, άναλόγως τής 
ιρύσεώς των, τούς έντρυιρώντας είς αύτά. Αί δέ έπιτυχεϊς μιμήσεις τοΰ 
Βερανζέροιι, τοΰ Δερουλέδ καί άλλων Γάλλων ποιητών, άνωμολογήθη- 
σαν ύφ>’ όλων ώς άληθή κομψοτεχνήματα της νεωτέρας 'Ελληνικής 
φιλολογίας- Βεβαίως όλα τιί. ποιήιιατά του δέν τά έχαρακτήριζεν ή 
αύτή πάντοτε δύναμις καί ή αύτή χάρις. Μερικά έξ αύτών κατά τά 
τελευταία ιδίως έτη —ούδέν άλλο ήσαν ή άπλαϊ όμοιοκαταληξίαι καί 
άλλα άναδημοσιεύσεις έκ προηγουμένων φύλλων, μαρζειϊτη παρ’ αΰτοΰ 
ιίποκαλούιιενα. Άλλ’ό έπιφέρων τήν ανωτέρω παρατήρησιν, διά νά εΐνε 
δίκαιος, πρέπει νά λάβη ύπ’ όψιν του δτι καί θέματα κατάλληλα δέν 
παρουσιάζοντο καθ’ έκάστην, καί ή φαντασία ήτο άδύνατον νά μένη 
διαρκώς ύπ’ ατμόν καί ό Κλεάνθης έξ άλλου δέν ήδύνατο, ιΓ δλην τήν 
καλήν του θέλησιν, ν’άφιερούται άποκλειστικώς εις τό πρώτον ποίημα, 
διότι ήτο ήναγκασμένος, ώς πολλάκις συνέβαινε. ό Ιδιος νά γράφη καί 
πρώτον ποίηιια καί άρθρον καί πίφ—πάφ, έν ένί λόγιο ολόκληρον τό 
διπλοΰν φύΐ.λον, μεταφράζων συγχρόνως δύο μυθιστορήματα καί φρον
τίζων διά τήν διαχείρισιν καί διάδοσιν αύτοΰ.

Καί όμως! Μ’ ολα ταΰτα καί μ’ δλην τήν συιιπαρομαρτοΰσαν απο
γοήτευση·, έγραψε πολλά έπιτυχή ποιήματα κατά τά τελευταία έτη καί 
ιδίως τήν σειράν έκείνην τών ερωτικών επιγραμμάτων, τά όποια τώ 
ένέπνευσε ό δσον παράδοξος τόσον αγνός καί ποιητικώτατος έρως, τόν 
όποιον συνέλαβεν, ολίγους μήνας πρό τής τελευταίας φυλακίσεώς του. 
πρός .... δωδεκαετή κορασίδα!

ΊΙ άθιόα καί απέριττος έκείνη κορασίς ήτο ή νεράιδα ποΰ τόν «πό
τισε τό άθάνατο νερό καί άνεβίωσεν, ώς ό Φάουστ, καί έπανεΰρε τάς 

1

ί

παιδικός του συγκινήσεις, τήνπρώτην φαιδρότητα, τά περασαένα νειάτά 
του, τά όποια τόσον ήδέως καί τόσον μελαγχολικώς έτραγουδησε :

7ίί περααμενα νειάτά μου ή νειότη της ποτίζει, 
καί τής ζωής μου το δενδρί ίλαρρείς καί ξανανθίζει. 
Τά μαραμένα φτιλλα τον νά ! πά/.ιυ πρααινίζονν, 
ξεχνΟΓινε τό χινόποίρο καί στιι κλαριά /αρίζονν, 
τή φορεοιά τής άνοιςις, rtj γύμνια τον οτολ.ίζονν, 
καί χαίρονται μαγιάπριλα δροοατα, μυρωδάτα, 
καί γλυκοκελαδέμιατα τά περασμένα νειάτά !

’Ίσως άλλοι ν’ άνεγίνωσκον άπλώς ή νά εδρισκον φορτικός τάς αφε
λείς καί γλυκείας αύτός έρωτικάς έκιιυστηρεύσεις.Άλλ’ έγιό. δστις πιιρη- 
κολούθουν έκ τοΰ σύνεγγυς τήν έξέλιξιν τού περιέργου αύτοΰ αισθήμα
τος. κ’ έγνώριζον τήν ιστορίαν ένός έκάστου έκ τών ποιημάτων αύτών, 
εΰρισκ.ον τροφ ήν καί αγνώστους συγκινήσεις είς τήν άνάγνωσίν των, 
καί διά νιϊ είμαι ειλικρινής — ένώ ολίγον έφρόντιζον διιι τά κατ’έκεί
νην τήν έποχήν δημοσιευόμενα έν τίρ Ραμπαγά πολιτικά καί πατριω
τικά ποιήματα, καί ένφ οΰτ’ άνεγίνωσκον καν τά άρθρα τοΰ Ρόκκου 
καί τά νεροπλύματα τών άλλων πατριωτών, άπεστήθιζον έξ εναντία; τά 
τρυιρεριι αύτά ποιήματα τοΰ Μεσοκόπου καί τοΰ Φυλακισμένου καί 
συνεπάθουν κ’ έ.γιίι πρό; τήν μικρόν καί άκακον αύτήν κόρην, ήτις, 
■χωρίς νά περικοσμήται ύπό έκτακτου καλλονής καί σπανίων προτερη- 
μάτιυν. έγεινεν — άκουσίως καί έν άγΐ’οί^ι της — τό γλυκύ και παρηγο
ράν άστρον, τίι σελαγίζον μόνον αύτό, καί σκορπίζον τάς συμπαθείς καί 
γοητευτικός άκτΐνάς του, μέχρι τής τελευταίας στιγμής, έν τώ ζοφερφ 
ούρανφ τοΰ άτυχούς φίλου μου ! ·

ΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Α. Α. Μ. ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ

’Αλλεπάλληλα γεγονότα τώρα, ή ιιναγγελία ασθένειας τής Α.Α.Μ. τοΰ 
έζονλτέινον, έπειτα αί παραοκευα! κατά τής Βουλγαρίας, μετ’ ολίγον ή επα- 
νάληι/ας τον διακοπέντος προοκυνι'ιματος, έλ.κνονν πάλιν τήν προσοχήν πρός 
Την γείτονα μας έπικράιιιαν καί τά ήθη της, διά τά όποια εΐνε επίκαιροι 
όλίγαι οημειώοεις καί ϊδίιος αί άφορώσαι τάς ήμέρας τών προοκννημιίτων 

τοΰ ΙΙαιιαάχ, η παράλειψις ενός τών όποιων ιίνεοτάτωοε τήν Ευρώπην.

Γέβμιλ Τζουμαά. Ι’έβμιλ Τζονμαά εΐνε ή Παρασκευή ή t/μέρα τοΰ 
προσκυνήματος, ενριοκομεν δε δι' αυτήν τά εξής:

Ή Μωάμεθ, βλέπιον δτι οί Χριστιανοί καί οί Ιουδαίοι εΐχον ίδίρ ήμέ· 
ραν τινά τής εβδομάδας ώριομένην πρός τήν λατρείαν τοΰ ί-)εοΰ, έθεώρηοεν 
ιιναγκαών νά όρισα έθνος αΰτοΰ τοιαύτην τινά. "Οθεν, πρός διάκρισιν
ι'ιπό τών άλλων θρησκειών, ώφειλ.ε νά όποδεϊς/j είς τους οπαδούς αΰτοΰ 
ημέραν διάφορον έκείνοιν, άς εΐχον καθιερώσει πρός τούτο αί εΐρημέναι 
θρηοκεΐαι καί ώς τοιαύτην έςελέξατο τήν Παρασκευήν, όνομασθειοαν έκ 
τούτου γέμβιΐ. τζουμαά, ήτοι ήμέραν ουναθροϊσεως. Αιάφοροι λόγοι φέρονται 

διά τήν παρά τοΰ Μωάμεθ προτίμησήν τής ημέρας ταύτης άΐ’τί άλλης τινός. 
Κατά τινας, φμίνεται οτι ό Προφήτης προετίμησεν αυτήν, διότι πολύ πρό 

αύτοΰ ό λαός οι νήθιζε να σννέρχηται κατά ταύτην τήν ήμέραν, καίτοι οϋχί 
χάριν θρησκευτικό»· λόγιαν, άλλά μάλλον πρός πολιτικόν σκοπόν. 'Η ήμερα 
αΰτη έκαλ.εΐτο πρότερον ”Ελ ~ Άρουμπά. Τινές λ.έγουοιν ότι ΐωρτάζετο άφ' ής 
εποχής ίφθασεν ύ Μιοάμεθ είς τήν Μεδινάν, είς ήν είοήλθεν ήμέραν 
Παρασκευήν, άλλοι δέ οτι ό Καάβ-Ίπν -Άββά, αρχηγός φυλής καί εις τών 
προγόνων τοΰ Μωάμεθ, έδωκεν είς τήν ήμέραν ταύτην, τό σημερινόν αυτής 
δνομα, διότι κατά ταύτην ό λαός συνήθιζε νά σννέρχηται ένώπιον αύτοΰ. 
Μεταξύ τών λόγιαν τούτων ήδύνατό τις νά προοθέση οτι μόνος ό Μωάμεθ 
έςελέξατο ταύτην τήν ήμέραν, διότι κατ' αύτήν ό Θεός κατέπαυοε το έργον 
τής δημιουργίας. Οί Μωαμεθανοί τιμώοι λίαν τήν ήμέραν ταύτην καί άπο- 
δίδουοιν αύτή πλεϊοτα δσα έγκώμια, άποκαλοΰντες αυτήν ήγεμονίδα τών 

ήμερό»· καί ιί/ν έξοχιοτέραν παοόιν τό>ν ήμερό»· τής εβδομάδας, έΐ/1’ ιόν 
ανατέλλει ιί ήλιος. Αιι'σχυρΐζονται μάλιστα δτι ή έσχατη κρίσις θέλει γείνει 
τού'ΙΙ ιή '/.'"'ριι, και Οεατροΰοιν ώς ιδιαιτέραν πρός αύτοΰς τιμήν τό ότι ι5 
Θεός ηύδόκηοε νά όρίση τήν Παρασκευήν ώς ήμέραν εορτής τοϊς Μου- 
σουλ.μιίνοις. ΊΙ προσευχή τής Παρασκευής λέγεται σελιιτουλ. - τζονμά, έξ οΰ 
καί όνομάζεται παρ αϋτοϊς τζαμί, ήτοι μέρος, οπού συναθροίζει τούς 
πιστούς, ή ένθα συνέρχονται πρός δημοσίαν λατρείαν.

Συγκρίνων τις τήν ήμέραν ταύτην πρός τάς παρ' άλλοις έθνεοι πρός 
δοξολογίαν τοΰ Θεοΰ καθιερωμένος ήμέρας, παρατηρεί δτι οί Μωαμεθανοί 
δέν είναι ήναγκαομένοι νά έορτάζωοι τήν ήμέραν ταύτην μετά ιοσαύιης 

ίερότητος, ώς είσι πρός τούτο οί Εβραίοι, έορτάζοντες τό Σάββατον καί οί 
Χριστιανοί την Κυριακήν· διότι έν τινι έδαφίιο τον Κορανίου (Κεφ. ΞΓ') 

ρητόες έπιτρέπεεαι αύτοΰς, νιί έπιστρέφωσιν είς τά έργα αύτό»· μετά τήν 
άποπεριίτιοοιν τής προσευχής, καίτοι πολλοί τών λ.ίαν ενλ.ιιβών άποόοκιαά- 
ζουοι τό νά δαπανάται μέρος τής ήμέρας ταύτης είς κοσμικός υποθέσεις 
κα! άπαιτοΰσι νά άφιερώνιαι ολως εις έργα τής μελλούοης ζωής.

Έκτος τής παρασκευής, όνομαζομένης ώς ανωτέρω, καί τοΰ Σαββάτου 
καλουμέι ου γέβμιλ- οέπτ, ήτοι ημέρα άναπαύσειος, αΐ λ.οιπαι τής έβδομιιδος 
ήμέραι βαίνουοι κατ' άριθμητικήν τάξιν, ήτοι λέγονται γέβμιλ-άχάδ, 

πρώτη ήμέρα, τ; Κυριακή- γέβμιλ -ίσνέίν, δευτέρα ημέρα- γέβμιλ- σελασέ, 
τρίτη ήμέρα- γέβμιλ. - έρμπαά, τετάρτη ήμέρα- γέβμιλ. - χαμίς, πέμπτη ήμερα.

Άφορμάς είς άλλα προσκυνήματα καί έορτάς εις ίίς πρέπει νά παρί- 
σταται ή .Ί. -Ί. Μ. ό Σουλτάνος δίδουοιν καί άλλα ιερά αντικείμενα «>·»/- 
κοντά είς τον Μωάμεθ.

Τά κειμήλια ταΰτα εΐνε τά έξης:

Τό Σαντζάκ - Σερίφ, ήτοι // ιερά σημαία. Ό προφήτης τών ‘Οθωμα
νό»· Μωάμεθ άναφέρεται δτι είχε πολλΐις σημαίας, ιόν τινές μίν ήσαν λευ
κοί, τινές δέ μέλαιναι. II οωζομένη σημαία είναι έκ τριχός καμήλον καί 
διατηρείται εντός έτέρας, ήν εϊχεν ό Χαλίφης Όμάρ. Τό Σαντζάκ - Σερίφ 
είναι περιτεινλιγμένον έντός τεσσαράκοντα λεπτών μεταξωτών ΰφαομι'αων, 
περικλειόμενου έν πολ.υτίμιο κυανή πυξίδι. Έν τφ μέοφ τών περιειλιμά- 
το»· υπάρχει Κοράνιον, περικεκοσμημένον διά μαργαριτών καί άλλο»· πολυ

τίμων λίθων, γραφέν δέ ύπό τοΰ Χαλίφη Όμάρ. ' Υπάρχει προσέτι άρ;·υ- 
ροΰν κλειδών τοΰ Κιατιπε τής Μέκκας, δπερ έδόθη είς σημεϊον υποταγής 
ύπό τον Σερίφη τής πόλεως ταύτης είς τόν Σουλτάνου Σελήμ .-Γ. Ίο Σιιυ- 
τζάκ - Σερίφ έχει έκτασιν διίιδεκα ποδόιν, κατά δέ ιό άνω μέρος είδός τι 
μι/λου, εντός τοΰ όποιον περικλείεται Κοράνιον, γραφέν ίπό τοΰ Χαλίφη 
Όομάν. Τά Σαντζίικ - Σερ'ιη εκαλείτο Ου-Έπικάβ καί έπί τοΰ Μωάμεθ 
έφέρετο έν πολέμφ ύπό ιδιαιτέρα»· στρατηγό»· προπορευομένων, οί'τινες διά 
τής μιας χειρίς εμάχοντο, διά δέ τής έτέρας έκράτουν τήν σημαίαν ταύτην. 
Μετά δέ τόν θάνατον τοΰ Μοτάμέθ καί τών πρώτοιν Χαλ.ιφό»·, έφυλ.άσ- 
σετο έν Λαμαοκώ, Βαγδατίφ καί Καίριο. "Ονε ιί Σουλτάνος Σελήμ Α' 
έκυρίευσε τήν Αίγυπτον, μεταξύ άλλων λαφύρων έλαβε καί τήν ίεράν ταύ
την σημαίαν, ήτις μετεκομίσθη είς Κωνοταντινούποί.ιν έπί τοΰ Σουλτάνου 
Μουράτ I", έξήγαγον δέ αύτήν τό πρώτον έπί τής αποστασίας τοϋ ήγεμόνος 
τής Μολδαβίας Μιχαήλ, καί έν τή έκστρατείρ τών 'Οθωμανών κατά τών 
Αυστριακό»·. Κατόπιν ούδεμία πλέον αυτής έγένετο χρήοις, διότι τότε 
μόνον χρώνται αύτή, δταν ύπάρχη ό περί τών ολο»· κίνδυνος. Ή έξοδος 
τής ίεράς σημαίας εγίνετο διά μεγάλης καί έξαιρετικής πομπής. Έτε- 
λ.οΰντο προοευχαί καί λ.ιτανεϊαι έπί τούτω καί έθυμιάζετο δι άλόης ή 
άμβάρου λευκοΰ. Παρηκο/.ούθονν δ' αύτήν τεσσαράκοντα σημαιοφόροι τοϋ 

χαρέμ καπουτζιλαρί, προωρισμένοι νά φέροιοιν αύτήν έναλλάξ. Συνώδευον 
ταύτην προσέτι διάφορα σώματα ιππέων καί πολλοί έκ τής θεραπείας 

τών ανακτόρων. Τό δόρυ, έφ’ ου ύηιοΰτο, είναι έξ έβένου καί ή σημαία 
προοδένεται έπ’ αύτό»· δι άργυρό»· κρίκο»·. Τό Σαντζάκ - Σερίφ ουδέποτε 
έκτίθεπαι είς τίι δμματα τοΰ λ.αοΰ.

Τό Χιρκάϊ-Σερίφ, ήτοι ό ιερός μανδύας. Τό ύφασμα αύτοΰ είναι έκ 

μαύρης μετάξης, εΐνε δέ ό μανδύας, ον έφερεν <5 προφήτης Μωάμεθ. ' Ο 
μανδύας οΰτος φυλάσσεται εντός τεσσαράκοντα χρυσοΰφάυιων περικαλυμ
μάτων, καί άπαξ τοΰ ένιαυτοΰ, κατά τήν Ιδ τοΰ μηνάς 1‘αμαζΐιν, εκτιθέ
μενος είς προσκύνηοιν. Τούτο γίνεται /ιιτά μεγαλοπρεπούς παρατάξεοτς. 
'Ο Σουλτάνος, ύπό ποί.υαριθμον θεραπείας ουνοδευόμενος, μεταβαίνει εις 
προσκύνηοιν τον Χιρκάϊ-Σερίφ. 'Εν τή τελετή παρενρίοκ.εναι ό μέγας βεζύ- 
ρης, ό Σέϊχ ούλ-ίσλάμης, ό μουφτής, και απαντες οί ι'ινιότεροι υπάλληλοι 

τοΰ Κράτους. Μετά τήν συνήθη άνάγνωσίν τών επί τούτοι όιρισμένων προσ
ευχών έκτυλίσοουσι ιόν μανδύαν, δν πρώτος μετά βαθυτάτου σεβασμού 

ασπάζεται ιί Σου/.τάνος, ίστάμενος όρθιος, κατόπιν δέ οί λοιποί τών παρόν
των. Κατά τήν ήμέραν ταύτην εις τών υπασπιστών τοΰ Σουλτάνου, δ Σιλιχ ■ 
τάρ-άγάς καλούμενος, κρατών είς τήν χεϊρα μεταξωτόν μανδύλιον, καθα
ρίζει τόν έπενδύτην. Πλήν τοΰ Σιλιχτίιρ-άγά, έτερος αξιωματικός κρατεί 

μανδύλια, ατινα διανέμει είς τούς παρευριοκομένους. Μετά τήν προσκύνηοιν 
τοΰ μανδύου, ό μουφτής καί δ νάκιπ-ουλ-έσράφ /πρώτος τών έμιρών), 

πλύνουοιν έντός άργυρος λεκάνης τό άσπαοθέν μέρος, τό δέ ΰδωρ τούτο. 
φυλ.αττόμενον εντός ύαλ.ίνου αγγείου, διανέμεται ύπό τήν έπιτήρηοιν τοΰ 

ιίρχιευνούχου τών ανακτόρων εις τάς οικίας τών παρευρεθέντων μεγιστά
νων. 'Εκτός τοΰ έν τοϊς άνακτόροις ίεροΰ μανδύου, υπάρχει κα! έτερος, ον 

πρό τοϋ θανάτου αύτοΰ ό Μωάμεθ ιιφήκεν εις τινα προσήλυτοι· καλούμε
νοι· Ούβεκ-ούλ-'Αρεμίν. ' 0 μανδύας οΰτος είναι έκ τοΰ αύτοΰ, ιός ό πρώ
τος, υφάσματος, φυλασσόμενος ύπό τοΰ πρωτοτόκου τών Απογόνων ιοΰ 
"Αραβας προσηλύιου, εκτιθέμενος καί οΰτος είς προσκύνηοιν έπί 15 ήμέρας 
τοΰ Ραμαζάν.

Ίο Σίρι-Σερίφ, ήτοι οί ιεροί όδιίι τες τοΰ προφήτου. Είναι δύο καί 
φυλιϊσσοί’ται ό μέν έν τοϊς άνακτόροις, ό δέ έν τιίϊι μαυοωλείφ Μωάμεθ τοΰ 
ΐΰ εκτιθέμενος είς προσκύνηοιν κατά τήν 27 τοΰ Ραμαζάν.

Ί'ό Αιχέϊ- Σερίφ, ήτοι ό ιερός πώγαιν τοΰ Προφήτου, εκτιθέμενος 

είς προσκύνηοιν κατά τάς ήμέρας τοΰ ‘Ραμαζά,ν.
Ί'ό Καδεμ - Σερίφ, ήτοι ιί άγιος πούς. Είναι λίθος, έφ' οΰ φαίνεται 

έγγεγλυμμένος ανθρώπινος πούς. Οί ‘Οθωμανοί λέγουσιν ότι ό Προφήτης 
αύτών έπάτηοεν έπί τοΰ λίθου τούτου πρός βεβαίαιοιν τής αποστολής 

αύτοΰ Ό λίθος οΰτος φνλιϊσσεται έν τώ τεμένει τοΰ Έγιούπ. Πλήν τών 
ανωτέρω, φυλάσσονται έν τοϊς αύτοκρατορικοΐς άνακτόροις καί τινα είοέτι 
έπιπλα, αγγεία, όπλα καί αρχαία κοσμήματα τοΰ Κιαμπέ τής Μέκκας. 
Μεταξύ τό»· Αρχαίων τούτων λειη’άνων δυνάμεθα νά ουγκαταριθμήοωμεν 
καί τά δύο πρασινόχροα χρυσούφαντα κα/.ύμματα, ών τό μέν καλύπτει τόν 
τάφοι· τοΰ Μωάμεθ έν Μεδίνη, τό δέ εί’ρίοκεται έν τφ Κιαμπέ τής Μέκκας.

Ή προξενήτρα.—Εΐνε τρεις αδελφές. Τής μικρότερης τής δίνει δ πατέ
ρας της σαράντα χιλιάδες, τής δεύτερης πενήντα, τής πρώτης έπειδή εΐνε 
άλλοίθωρη άπό τό ένα μάτι τής δίνει έόδομήντα χιλιάδες.

Ό γαμβρός. — Μήπως έχει καί άλλη κόρη νά εΐνε καί άπό τά δύο 
μάτια άλλοίθωρη ;
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ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ

Ο ΝΕΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ Τ Ο V ΣΤΡΑΤΟΥ
(Σύγκρισις τών δπλων Φ. Α. Φιλιππίδου

Λυπούμεθα πολύ, μή δυνάμενοι νά γράψωμεν; ελλείψει 
χώρον, έν έκτάσει περί τών έξοχων επινοήσεων τοΰ άστόργως 
υπό τής Έλλ. Πολιτείας έγκαταλειφθέντος νεαρού 'Έλληνος 
Φιλιππίδου, δστις, εις τόσον μικράν ήλικίαν, έτίμησε τό ελληνι
κόν δνομα. Έάν είς τήν εθνικήν αυτού εργασίαν δέν παρενε- 
βάλλοντο τοσαΰτα προσκόμματα υπό ισχυρών αντιπάλων, σήμε
ρον ό Ελληνικός Στρατός θά εφερεν ύπερηφάνως τά τελειότερα 
πάντων δπλα τοτ>.

Επίλεκτος Αξιωματικός τοΰ πυροβολικού, εδωκεν ήμίν μετά 
τών σχεδίων τών προλεχθενϊων οπλών καί τών αντιγράφων 
τών προνομίων, ών έτυχεν ό κ. Φιλιππίδης 
έν Γαλλίρ, Γερμανία, Αύστρία, Βελγίφ και 
’Αγγλία, καί τάς εξής πληροφορίας, έν σχέ- 
σει πρός τά δπλα Φιλιππίδου, Μάουζερ 
καί Μάννλιχερ.

«Τό ύφ’ ημών παραδεδεγμένου δπλον 
Μάννλιχερ Σενάουερ, γράφει ήμίν ό έν 
λόγω αξιωματικός, ανήκει, ώς καί τά δπλα 
Φιλιππίδου καί Μάουζερ, εις τήν σειράν 
τών ζυγωθρωτών, ή δέ αποθήκη αυτού 
εινε έκ τών καλούμενων βικιοφόρων, αϊτι
νες ΰφίστανται πρό 25ετίας, δέν έγένοντο 
όμως παραδεκτοί άχρις ώρας ύπό ουδενός 
στρατού, ένεκα τών ατελείων αύτών. Τελευ
ταίως τελειοποιηθεΐσαι ύπό τού ’Αμερικα
νού Savage καί τοΰ Pieper, ήρθησαν είς 
ύψος άμεμπτου τελειότητος, ιδία δέ ή απο
θήκη τοΰ δπλου ήμόν.’Αλλ’ή τελειοποίησις 
τής βικιοφόρου αποθήκης ύπό τοΰ κ. Φι
λιππίδου. καί ή νεωτάτη αύτής καί εύφυής 
διάταξις, δΓής ανετράπη ή παλαιό πολύ
πλοκος μέθοδος τής προσαρτήσεωςτής Απο
θήκης δι’ ανοίγματος κάτωθεν τοΰ ξυστού, 
έχάραξε νέαν οδόν διά τό μέλλον τών απο
θηκών τών φορητών οπλών. Διά τής απο
θήκης τοΰ δευτέρου του δπλου, ήτις Ανήκει 
εις τήν σειράν τών μετά σταθερού Ανυψω- 
τού αποθηκών, ό κ. Φιλιππίδης κατόρθωσε νά άρη πάντα τά 
αποδιδόμενα ελαττώματα είς τάς άποθήκας ταύτας, καί νά 
τάξη αυτήν πολύ Ανωθεν τών έν χρήσει παρά τοΐς εύρωπάί- 
κοΐς στρατοϊς.

01 μηχανισμοί, τών κινητών ουραίων Φιλιππίδου, έν συγ- 
κρίσει πρός τούς τών Μάουζερ καί Μάννλιχερ, είνε κατά 4-5 
τεμάχια Απλούστερο ι καί επομένως στερεότεροι, λύονται δέ καί 
άρμολογούνται μετά θαυμαστής ταχύτητος. Έν γένει ό άτυχης 
πρός τό παρόν, αλλά δαιμόνιος νέος, διά τών διατάξεων τών 
δπλων αύτοΰ, άνέτρεψεν άρδην τάς έσκωριασμένας ιδέας τών 
νομιζόντων δτι οί μηχανισμοί τών φορητών δπλων ήρθησαν 
είς τό άκρον άωτον τής τελειότητος, καί άπέδείξεν δτι πολύ 
ούτοι έτι ύπελείποντο τοΰ τελείου.

Παραβάλλω!· τις τό προνομιούχου δπλον Φιλιππίδου (άρ. ι) 
μετά κινητού ούραίου άνευ έπωστρίδος καί άποθήκης μετ’άνυ- 
ψωτού, πρός τό τού Μάουζερ (Σχ. Α), παρατηρεί τά εξής:

α') Έν τη άπο&ήκη. ι) Αύτη έχει ισάριθμα τεμάχια μέ 
τήν τού Μάουζερ, (σημειωτέον δτι ή Αποθήκη Μάουζερ εινε 
καί έ’σται ή απλουστέρα πασών) άλλ’ είνε άπηλλαγμένη τών 
ελαττωμάτων τής τελευταίας, κέκτηται δέ τιί εξής πλεονεκτήματα:

2) 'Ο ανασταλτικός μηχανισμός τής ύποφρακτικής πλακός 
τής άποθήκης, είνε κατιί δύο τεμάχια απλούστερος.

3) Ό ανυψωτής εινε σταθερός (Σχ. Γ), ανυψούμενος δΓ Ελα
τηρίου επιπέδου, κατά πολύ στερεωτέρου, ίίπερ ενεργεί καί έπί τής 
πλακός αύτοΰ. Διά τής διατάξεως ταύτης αίρεται ή εϊς τά δπλα 
Μάουζερ απαντώσα λίκνισις τών φυσιγγίων καί αί έξ αύτής άπευ- 
κταΐαι έμπλοκαί, πρός δέ, λόγφ άπομονόσεως τών φυσιγγίων 
(-/.· Δ), κ«'ι 'Ί εϊσαγωγή έν τή θαλάμη δύο συγχρόνως τοιούτων.

Φ. Α. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
Ό νεαρός έψενρέτης τΰ»ν όμωνόμων όπλων.

πρός τά τών Μάουζερ και Μάννλιχερ)

4) Ή πλάξ τοΰ άνυψωτοΰ ανέρχεται καί κατέρχεται <5ριςο>- 
τίως Ιίνεν οί'δεμιας παρεκκλίσεως.

5) Τά άποτελοΰντα τήν αποθήκην μέρη άλληλοσυνδέονται 
δΓ εύφυοΰς διατάξεως άνευ βλήτρων ή κοχλιών.

6) ’Ιδιαιτέρα διάταξις τών Ανεστραμμένων χειλέων τής άπο
θήκης δέν επιτρέπει τήν έκπήδησιν έξ αύτής τοΰ φυσιγγίου, ή 
έν δεδομένη στιγμή, οτε, δεξιόθεν μέν ή στεφάνη αύτοΰ έχει 
ήδη συλληφθή ύπό τοΰ δνυχος τοΰ έξολκέως, αριστερόθεν 
δέ ύπό τού δνυχος τής προεκτάσεως τοΰ έπί τοΰ κυλίνδρου 
Αριστερού Ασφαλιστικού τόρμου.

β') Έν τώ κινητω ούραίω. ι) Τούτο 
σύγκειται έξ 7 τεμαχίων ενώ τό τοΰ Μάου
ζερ έκ ίο.

2) ΤΙ λειτουργία του είνεεύκολοτέρα,ή δέ. 
λύσις καί αρμολόγησιςκατά πολύ ταχύτεροι.

3) Τό κινητόν ούραΐον ολισθαίνει δΓ 
ιδίας προστριβής καί δέν κυλινδεϊται δταν 
ή Ανοικτόν.

4) Ή παράλυσις τοΰ κινητού ούραίου, 
δταν τούτο εΰρηται έπί τοΰ δπλου, είνε 
παντελώς Αδύνατος.

5) Ή λειτουργία τοΰ Αφ’ εαυτού στη- 
ριζομένου έπί τοΰ κυλίνδρου έξολκέως, άνευ 
τής μεσολαβήσει»? δακτυλίου, είνε άσφα- 
Ζεστέρα, ή δέ απόσπασις αύτοΰ ιός καί ή 
τοποθέτησις κατά πολύ εύχερέστεραι.

6) Ή στερέωσις τής σφυράς έπί τοΰ 
έπικρουστήρος, διά τής έμπλοκής τόρμων 
διακεκομμένου κοχλίου, παρουσιαζόντων 
μεγάλην επιφάνειαν στηρίξεως, κατά πολύ 
ασφαλέστερα καί μετά υπηρεσίαν παρα- 
τεταμένην.

/) ΤΙ παράλυσις ώς καί τό άνοιγμα 
τοΰ μηχανισμού, δταν ούτος ή ή σφαλισμέ
νος, εινε αδύνατος, άνευ τής τελείας Επανα
φοράς τοΰ ασφαλίστρου είς τήν προσή- 
κουσαν αύτφ θέσιν.

8) Ό έκβολεύς λειτουργεί έπί τής ούραιοδόχης ευρισκόμε
νος, λίαν ασφαλώς, ύπακούων είς τόν αριστερόν τοΰ κυλίνδρου 
τόρμον, καί ούχί τή ένεργεία ύποπτου ασφαλείας έλατηρίου.

9) ΤΙ αρμονία τών γραμμών τού συνόλου τοΰ δπλου έν 
γένει καλλιτέρα, ή δέ κατασκευή τών μερών καί ανταλλακτικών 
αύτών εύκολοτέρα καί ήττον δαπανηρά.

ίο) Τό βάρος τοΰ δπλου πολύ δλιγότερον.
ιι) Τό κλεϊστρον, μερικώς λυόμενον πρός καθαρισμόν, έχει 

5 τεμάχια, ένφ τό τοΰ Μάουζερ 7·

«
Παραβάλλων τις ακολούθως τό έτερον προνομιοΰχον δπλον 

Φιλιππίδου μετά κινητού ούραίου μετ’έπωστρίδος ( Αρ. 3 καί 4), 
καί Αποθήκης βικιοφόρου (Αρ. 2), πρός τό τού Μάννλιχερ-Σεν- 
άουερ (Σχ. Β), παρατηρεί τά εξής:

ι) Μεγαλειτέρα απλότης καί στερεότης τών μηχανισμών, 
λύσις, κάθαρσις καί άρμολόγησις αύτών ταχύτεροι καί Ασφα
λέστεροι.

2) Τό κινητόν ούραΐον, μερικώς μέν λυόμενον, φέρει 5 τεμά
χια, αντί 8, εντελώς δέ 8, αντί ιι ώς φέρει τό τοΰ Μάννλιχερ. 
Ωσαύτως ή αποθήκη, μερικώς λυομένη, πρός καθαρισμόν καί 
λίπανσιν, φέρει 3 τεμάχια, αντί 6, εντελώς δέ 6 αντί ι ι ώς φέρει 
ή τοΰ Μάννλιχερ.

3) Τό κοντάκιον είνε στερεότερου πρός τό μέρος τής άπο
θήκης (Σχ. Ε), ένεκα τής αποφυγής διατρήσεως έξασθενούσης 
αύτό αισθητός, πρός δέ ή προφύλαξις τού μηχανισμού τής 
άποθήκης από φθορών καί Ακαθαρσιών, είνε Ασφαλέστερα.

4) Ή σκανδάλη συρομένη ανέρχεται φυσικός κατά την

Δεσμίς φυσιγγίων.

Άρ. 1.—"Οπλον Φιλιππίδου. 
Τομή κατά τόν άξονα τής κάννης.

Σχ. Γ. Θέοις άνυψωτοΰ προς είσαγωγήν 
έν τή άποΰήκη.

Άρ. 2.—"Ο.πλον Φιλιππίδου. Τομή τοΰ μηχανισμού 
κατά τόν άξονα τής κάννης.

Σχ. Ε. Θέοις έπικαλυπτικής πλακός πρός 
εξαγωγήν τοΰ βικίου άνωθεν.

Α| 14

«όΖΕ^ίί
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Σχ. Ζ'. Έλικοειδεΐς τόρμοι 
έπικρουστήρος. Σχ Ζ. Τομή τής σφυράς.

Κλεϊστρον Φιλιππίδου ύπ’ άρ. 3. Κλεϊστρον Φιλιππίδου ύπ’ άρ. 4.

Σχ. Β. Τομή κατά μήκος τής κάννης τοΰ δπλου Μάννλιχερ-Σενάουερ δι’ού όπλίζεται ήδη ό 'Ελληνικός στρατός.
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φοράν τοΰ δακτύλου, ενώ ή τοΰ Μάννλιχερ τουναντίον κατέρ
χεται αντικανονικώς, δυσαρεστοϋσα οΰτω τόν σκοπευτήν.

5) Τό έκ ξύλου επικάλυμμα τοΰ όπλου Φιλιππίδου έπεκτεί- 
νεται καθ’ ολον σχεδόν τό μήκος τής κάννης, επίτρεπαν έλευ
θέρως τάς παλμικάς κατά τήν βολήν δονήσεις αυτής και 
προφυλάσσον αύτήν έκ τών ατμοσφαιρικών επιδράσεων, δ 
δ’οπλίτης δράττει ιό όπλον πανταχόθεν, οΐαδήποτε και άν ή ή 
θερμοκρασία τής κάννης.

6) Τά ψέλλια εϊνε πλατέα καϊ ελαστικά, έπιτρέποντα οΰτω 
τήν σύσφυγξιν αυτών έν περιπτώσει χαλαρώσεως.

7) Τό βάρος τοΰ όπλου κατά τι όλιγώτερον, ή δ’ άρμονία 
τών γραμμών αύτοϋ θελκτικωτέρα.

8) Τά μέρη τών μηχανισμών σύγκεινται εκ μεγάλων τεμα
χίων καϊ εϊνε αλληζέιώετα, ούχί δέ μεμονωμένα, ούτως όίστε 
ν’ άποκλείηται ή απώλεια ένός έξ αύτών, αί κατά μήκος τριβαϊ 
ήλαττωμέναι, ένφ αί κά/Ιετοι τφ αξονι της κάννης τοιαΰται 
ρι’ςη/ιέναι, όπερ εϊνε λίαν ούσιώδες διά τήν διάρκειαν τοΰ 
μηχανισμού. Λί άρχαί αυται μόνον είς τά δπλα Φιλιππίδου 
άπαντώσιν.

Διαφορά της άπο&ήκης καί πλεονεκτήματα αύτής. 
ι) 'Η ευφυής διάταξις τών στροφαλίγγων τοΰ κινητήριου έλα- 
τηρίου τοΰ βικίου, αποκλείει τήν κάμψιν αύτού, ήτις συμβαίνει 
εϊς τό Μάννλιχερ.

2) Λί νευραι τοΰ ήμικυκλικοΰ τυμπάνου τής αποθήκης, 
ύποβαστάζουσι τά έν αύτή φυσίγγια εϊς δύο ήττον άπομεμα- 
κρυσμένα ή εϊς τό όπλον Μάννλιχερ σημεία, ΐνα άποφεύγηται 
οΰτω ή διά τής εϊσχωρήσεως τυχόν βολίδας τίνος έν τφ φυσιγ- 
γίω, πλέον τοΰ συνήθους, εμπλοκή τοΰ επαναληπτικού μηχανι
σμού. Αί νευραι αυται, ως καϊ αί τοΰ όπλου Μάννλιχερ, δέν 
έπιτρέπουσι τήν τριβήν τών φυσιγγίων κα'ι άφίνουσι χώρον 
αρκετόν, ΐνα, αί τυχόν εϊσχωροΰσαι ξέναι ΰλαι μή έμποδίζωσι 
τήν λειτουργίαν τής αποθήκης.

3) Έν περιπτώσει παρουσιάσεως ελαττώματος, τής αποθή
κης οΰσης πλήρους, ή άπογέμισις αυτής, διά τής άφαιρέσεως 
τής έπικαλυπτικής πλακάς, εϊνε εύχερεστέρα (Σχ. Ε).

4) Ή άντικατάστασις τοΰ Ανασταλτικού μηχανισμού τών 
φυσιγγίων (ώς καί τοΰ βλήτρου τοΰ Αναστολέως τοΰ κινητού 
ουραίου) δέν απαιτεί τόν αποχωρισμόν τής κάννης έκ τοΰ κον
τακίου, ώς συμβαίνει εϊς τό Μάννλιχερ.

5) Λί παρειαΐ τοϋ διατρήτου παρά τήν αποθήκην κοντα
κίου Μάννλιχερ, εκτίθενται, κατά τρόπον άσύγγνωστον, μετά 
τήν άφαίρεσιν τής Αποθήκης, καί, ώς εϊνε λεπταί, κινδυνεύουσι 
νά θραυσθώσιν έπί τυχαίφ προσκρούσει.

6) Έκ τοΰ μικροσκοπικοΰ συνδετικού ελατηρίου τής πλα
κάς καί τοΰ σκαφιδιού ή φορέως τοΰ βικίου (όπερ άρμολογείται 
καί κατ’ Αντίστροφον τρόποι· έλαττωματικώς, ώς καί τό ανα
σταλτικόν αυτής έλατήριον) έξαρτάται ό μηχανισμός τής αποθή
κης Μάννλιχερ.

7) Ή ούραιοδόχη αύτοϋ πρός τό μέρος τοΰ άναστολέως 
τών φυσιγγίων είνε άσθενής, ό δέ φορεύς φέρει έπιπρόσθετα 
βλήτρα έν τφ έσωτερικώ αυτού, ών τό έν εϊνε υπόπτου στε
ρεότητας.

8) Τό Ανασταλτικόν τής πλακάς αυτού έλατήριον εϊνε Ασθε
νές, μή κρίζον καλώς (appeler bien), έξ ού φόβος άπωλείας 
τοΰ μηχανισμού τής αποθήκης, έξ ανεπαρκούς εϊτε ταχείας περι
στροφής τής πλακάς, ήτις τότε δέν επιτρέπει τήν πτώση· τοΰ 
ελατηρίου έν τή έπί τούτφ υποδοχή, ότε τούτο υπερπηδά αύτήν.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΟΥΡΑΙΩΝ

Πλεονεκτήματα τοϋ όπλου Φιλιππίδου, ι) ’Αδύνατος 
άρμολόγησις αύτού ανευ έπωστρίδος ή σφύρας, πρός δέ καϊ 
παράλυσις τοΰ μηχανισμού έπί τοΰ όπλου ευρισκομένου.

2) ’Αποφυγή τοΰ έλύματος, άνεπαρκώς συνδέοντος τήν σφύ- 
ραν πρός τόν έπικρουστήρα εϊς τό όπλον Μάννλιχερ, (τό τοιοΰ- 
τον γίνεται καταφανές έπί τοΰ Μάννλιχερ διά τής Ανυψώσεως 
κατά 9θ° τοΰ άσφαλίστρου, τοΰ ούραίου δντος (οπλισμένου) όις 
καί τού ελατηρίου τοΰ άσφαλίστρου, καί άπ’ ευθείας ένωσις τής 
σφύρας, φερούσης τό ασφάλιστρου, — όπερ, τεμάχιον δευτερευ- 
ούσης σημασίας δν, ούδαμώς επηρεάζει τόν μηχανισμόν - έπί 
τοΰ έπικρουστήρος, διάπλειοτέρων διακεκομμένων έλικοειδών τόρ
μων, παρουσιαζόντων μεγάλην επιφάνειαν στηρίξεως (Σχ. Ζ καί Ζ)· 
οΰτω ή σφύρα συντελεί άλανθάστως διά τοϋ βάρους αύτής εϊς 
τήν άσφαλή άνάφλεξιν τοΰ εμπυρεύματος. (Έν περιπτώσει 

παραδοχής έλύματος έν τή σφύρρ. (κλείστρου άρ. 3). τούτο, 
δι' ιδιαιτέρας διατάξεως, εξάγεται, κατά τήν λύσιν τοΰ μηχανι
σμού, ώς έν τεμάχιον στερρώς συνδεδεμένον μετά τής σφύρας 
καϊ άσφαλίστρου καϊ καθαρίζεται, Αποχωρίζεται δέ κατά βούλη- 
σιν διά περιστροφής έπί πλέον 9°ο, ούτως ώστε ούδέν τών 
τεσσάρων τούτων μερών εινε δυνατόν ν’ άπολεσθή, ώς συμ
βαίνει εϊς τό Μάννλιχερ, παρ’ ω τά τεμάχια ταϋτα προώρως 
Αποχωρίζονται άνευ λόγου.)

3) ΤΙ σφαλερά άρμολόγησις τών μερών τοΰ ούραίου εϊνε 
Αδύνατος, ώς έκ τής διατάξεως τών ελίκων καί τοΰ κωνοειδούς 
σχήματος τοΰ έπικρουστήρος, μή έπιτρέποντος Αντίστροφον 
εϊσαγωγήν τής έπωστρίδος.

η) Ένίσχυσις τοΰ όνυχος τοΰ έξολκέως, ώς έκ τής τοξοει
δούς μετά τοΰ κορμού αύτοϋ συνοχής.

5) Ό έξωστήρ εΰρηται έπί τής ούραιοδόχη;, μή αύξάνων 
οΰτω τόν αριθμόν τών μερών τοΰ κλείστρου, <ος τούτο συμ
βαίνει εϊς τό Μάννλιχερ, παρ’ φ δ έκβολεύς εΰρηται έπί τής 
έπωστρίδος καί στηρίζεται διά μικροσκοπικοΰ κοχλίου έπ’ αύτής.

6) Κατασκευή τής έλικοειδοΰς εντατικής ανατομής Αριστε
ρόθεν τοΰ κυλίνδρου, ούτως ώστε, κατά τάς κινήσεις τοΰ κλεί
στρου, αδύνατος ν’ Αποβαίνη ή εισαγωγή τοΰ κορμού τοΰ 
άσφαλίστρου έν αύτή καί έπομένως ή εμπλοκή τοΰ μηχανι
σμού, ώς τούτο δύναται νά συμβή είς τό Μάννλιχερ.

Έν τέλει παρατηρεί τις έπί τοΰ Μάννλιχερ τά έξής:
Δυνατήν αντίστροφον εϊσαγωγήν τής έπωστρίδος καϊ τοΰ 

έπικρουστήρος έν τώ κυλίνδρφ, άγουσαν εϊς ελαττώματα δευ- 
τερευούσης σημασίας, δπερ χάριν συντομίας παραλείπομεν, 
δυνατήν εϊσαγωγήν τοΰ κλείστρου έν τή ούραιοδόχη άνευ 
έπωστρίδος, δυνατήν αρμολόγηση· αύτοϋ άνευ άσφαλίστρου ή 
τοϋ έλατηρίου αύτοϋ (έκ τοΰ ελατηρίου τούτου ώς καί έκ τού 
ασφαλίστρου έξαρτάται μέγα μέρος τής καλής λειτουργίας τοϋ 
μηχανισμού) ή τής έπωστρίδος, δυναμένης οΰτω νά λησμονηθή, 
δυνατήν αρμολόγηση· τοΰ έλύματος εϊς δύο θέσεις έλαττωμα
τικώς, συχνήν πρόσκρουση· τοΰ άσφαλίστρου κατά τό κ/.είσιμον 
τοϋ ούραίου έπί τοΰ τορμίσκου τοΰ κύλινδροί’, λόγω τής Αδρά
νειας αύτοϋ, ελαττωματικήν αρμολόγηση· τοΰ κλείστρου, τής 
έπωστρίδος εϊσαγομένης χωρίς νά περιστροφή· πρός δέ ή 
σφΰρα, έάν δέν τεθή ώς δει έπί τοΰ έπικρουστήρος καί οΰτως 
έχουσα αχθή εϊτα εϊς τήν προσήκουσαν αύτή θέσιν, συμπαρα- 
σύρει μεθ’ έαυτής τόν έπικρουστήρα καί τήν έπωστρίδα, άτινα 
Εκτινάσσονται τοΰ κυλίνδρου, προβαλλόμενα διά τοΰ κοχλιοει
δούς ελατηρίου απροόπτως καί έπιφόβως.

Ώς τό κινητόν ούραίον τοϋ Μάουζερ, οΰτω καί τό τοΰ 
Μάννλιχερ, στερείται τών ύπ’ άρ. 2, 4, 7 και 9 εις τήν προη- 
γηθεϊσαν παραβολήν τού κινητού ούραίου Φιλιππίδου πρός τό 
τοΰ Μάουζερ, άναφερομένων πλεονεκτημάτων τών κινητών 
ουραίων Φιλιππίδου.»

ΙΙαρά τάς παρατηρήσεις ταύτας, μάς γράφει έν τέλει ό 
εύπαίδευτος αξιωματικός, οφείλομεν νι'ι δμολογήσωμεν ότι τό 
ύφ’ ήμών παραδεδεγμένοι· όπλον, δν καί υστερεί κατά τόν 
μηχανισμόν τών όπλων Φιλιππίδου, εϊνε όμως ανώτερον τοΰ 
Μάουζερ, τό δέ περιώνυμον όπλουργείον Steyr, εϊς δ άνετέθη 
ή κατασκευή αύτοϋ, έγγυάται καλλιτέραν κατασκευήν παντός 
άλλου έργοστασίου.

«
Καί έπειτα άπό τόν πανηγυρικόν αύτόν τόν όποιον πλέκει 

ό έπίλεκτος φίλος τής «Εικονογραφημένης», ό διακρινόμενος 
μεταξύ τών κατωτέρων αξιωματικών, υπέρ τών όπλων Φιλιπ
πίδου, δικαίως τίθεται τό ερώτημα: Διατί λοιπόν δέν προετι- 
μήθη διά τόν στρατόν μας τό ελληνικής έπινοήσεως όπλον, τό 
μή έλαττωματικόν, τό ασύγκριτου, κατά τήν κοινήν ομολογίαν, 
υπεροχής έπί τών άλλων δύο συστημάτων, άτινα θεωρούνται 
ώς τά τελειότερα, άφοϋ μάλιστα τιϊ χορηγηθέντα εϊς τόν νέον 
προνόμια άπέδειξαν ψευδή τόν ισχυρισμόν περί θιγομένων 
δήθεν ύπό τών όπλων του ξένων προνομίων.

Καί δμως τό θαυμάσιον αύτό παιδί — διότι εϊναι παιδί ό 
Φιλιππίδης, μόλις 22 έτών—κινδυνεύει νά χάση τά προνόμιά 
του, διότι στερείται χρημάτων νά άνανεο’ιση τά προνόμια ταϋτα.

Οΰτε έρωτψ κανείς πώς ζή! Άν έ'χη νά φάγη !
Μόνον διά νά μή μάς μισήση, νά μή μισήση τήν πατρίδα 

του, νά μή ιδιοποιηθή άλλος τήν έφεύρεσίν του, ή «Εικονο
γραφημένη» εισφέρει ζο φρ. χρ. καί δέχεται διά τόν αύτόν 
σκοπόν πάσαν εισφοράν. Άπό τής εύτελεστέρας.

Η ΣΕΛΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΛΓΗΤΡΩΝ ΜΑΣ

| Είαεθα ευτυχείς διότι συνεισφέρει διά τήν ΕΙκονογραφημένην» τήν ευφυΐαν της, τάς μελετάς της καί τήν δρόσον του ϋφους της, μία άπύ τάς 
πλέον χαριτωμένας Άτϋίδας τής άρισχοκρατίας μας άναλαβοΰσα τήν Σελίδα τών Κυριών·. ’Αρχίζει Λπύ τοϋ παρόντος φύλλου μέ τήν 'Ιστορίαν 
τών θέλγητρων μας , 1:ν κε<| ιίλαιον τής όποιας θά Απολαμβάνουν κάθε μήνα αί άναγνώστριαι, άλλά καί οί άναγνώσται τής Εικονογραφημένης»].

Ο ΚΟΡΣΕΣ
'Ο ΙΙάολο Μοντεγκάτσα έγραφεν άλλοτε διά τήν φιλαρέ- 

σκειαν τοΰ φύλου μας τό χαρακτηριστικόν τής γυναικός:
— Θέλω ν’ αποθάνω, άλλά ν’ Αποθάνω ώραία.
Ό ’Ιταλός συγγραφεύς έγραψε ταϋτα άναφορικώς πρός 

τόν κορσέν, τήν ιστορίαν του δέ θά σάς διηγηιθώ τώρα, αγα
πητοί ομόφυλοι, χωρίς νά παραλείψω, ότι ή κατάχρησις βλά
πτει καί ότι πρέπει δλαι μας ν’ άναζητώμεν μεθόδους, νά 

βλαπτώμεθα όσον τό δυνα
τόν όλιγώτερον άπό τό «ερ
γαλείου αύτό τήςκολάσεως», 
ώς άπεκάλεσαν οίέχθροίτου 
τόν κορσέν.

Οί άνδρες, οί όποιοι μάς 
μέμφονται διά τόν κορσέν 
άς κάμουν τήν σκέψιν, τήν 
όποιαν έκαμεν άλλοτε χειρι- 
ζόμενος μέ δηκτικότητα τιϊ 
τών ψευδών θελγήτρων μας 

γυναι

’Αρχαίοι στηθόδεσμοι Κάστουλα .

ύπό τόν τίτλον: «ΤΙ Επισκευή τών

Ό Γαλλο-ρωμαΙκός 
στηθόδεσμος.

εϊς τήν ευθείαν οδόν

κών», εϊς ημερησίου έφημερίδα, ό κ. Δήμερ, 
ό όποιος έγραψεν:

«Έπί τέλους είμαι υπερήφανος, δταν 
βλέπω εκατοντάδας γυναικών νά υποφέ
ρουν τά πάνδεινα διά νά μοΰ αρέσουν.»

Ό κορσές, μάθετέ το μέ ΰπερηφά- 
νειαν, έχει ελληνικήν καταγωγήν καί μάλι
στα ’Ολύμπιου.

Ό “Ομηρος αναφέρει τόν περίφημου 
«κεστόν» τής Αφροδίτης, δ όποιος δέν εϊνε 
τίποτε άλλο παρά ή απαρχή τού κορσέ 
και τόν όποιον ή "Πρα ζητεί από τήν 
μητέρα τού “Ερωτος, διά νά έπαναφέρη 
τόν σύζυγόν της Δία.

ΤΙ «ζώνη» έφέρετο από τάς θνητάς εϊς είδος άρχεγόνου 
κορσέ καί ή κάστουλα» τών Ρωμαίων δεσποινών έπίσης.

Εϊς τήν Ρώμην μάλιστα ύπήρχον ειδικοί έμποροι, οί «στρο- 
πλιάριοι», οί όποιοι κατεσκεύαζον καϊ έπώλουν τούς κορσέδες 
τής εποχής.

Δέν κρατούμαι έδώ νά ρίψω κατά πρόσωπον τοΰ άλλου 
φύλου τήν ιστορικήν αλήθειαν ότι καί άνδρες έφόρουν τήν 
εποχήν έκείνην κορσέν.

Ό ’Αριστοφάνης σατυρίζει ένα κομψευόμενον τής εποχής 
του, ό όποιος—άκουσον! άκουσον!—έφόρει κορσέν από λεπτάς 
σανίδας διά νά συγκρατή τόν κορμόν του καί ό Γαληνός λέγει, 
ότι αί νεανίαι τής ϊδικής του εποχής έφερον επιδέσμους, σφίγ- 
γοντες τό στήθος των.

’Αφίνω τόν 'Ριομαιον Αύτοκράτορα Άντωνΐνον καϊ άλλους 
άνδρας, βασιλείς καί εύγενεϊς τής Γαλλίας κορσεδοφορούντας.

"Οπως δήποτε ό κορσές-εξελίσσεται διά μέσου τών αιώνων, 
διαδίδεται ύπό διαφόρους μορφάς καϊ εϊς τάς συζύγους τών 

Γαλατών άκόμη, φέρεται καϊ έξω τών ενδυμάτων χρυσοκόσμη- 
τος καί λιθοκόσμητος καί βαρύς—τής Ίουδήθ τής συζύγου τοϋ 
Λουδοβίκου δέ Ντεμπονναίρ εϊχε βάρος τριών λιτρών — καί 
φθάνει τέλος εϊς τήν Αικατερίνην τών Μεδίκων, ή όποια τώ 
έδωκε τήν σεμερη·ήν του μορφήν.

Κατασκευάζεται τώρα πλέον από έλάσματα σιδηρά, ξύλινα 
ή καί έξ ελεφάντινου, χρησιμεύοντα Αντί τών σημερινών μπα
λενών καϊ λέγεται σώμα (corps).

Μαίνονται οί σατυρογράφοι εϊς επιγράμματα, άλ,λ’ αί κυρίαι 
περιφρονοΰν τά πάντα χάριν τοΰ ωραίου καί παρασύρουν καϊ 
τόν Έρρϊκον Γ' τής Γαλλίας νά φορέση κορσέν.

Μέχρι τής Γαλλικής έπαναστάσεως ό κορσές δέν παύει νά 
σφίγγει τό γυναικεϊον σώμα καϊ μετά ταύτα μετά πρόσκαιρον 
έκθρόνισιν έπανακτφ τό κράτος του.

Τήν έξέλιξίν του τήν είδατε εϊς τάς εικόνας μας, τόν εναν
τίον του πόλεμον τόν ακούετε καθημερινώς. Μή ταράττεσθε. 
Ό κορσές δέν θά λείψη ποτέ καί από πουθενά.

Αύταϊ αί σεμναϊ ϊέρειαι τοΰ σοφού Βράμα κορσεδοφοροΰν.

Στηθόδεσμος τοΰ XVI 
αϊώνος.

«Τίποτε δέν εϊμπορεϊ νά παραστήση 
— λέγει ό φιλόσοφος Ραϋνάλ—τάς φρον
τίδας, τάς όποιας καταβάλλουν διά τό στή
θος των. Κλείουν τόν θώρακά των εϊς 
λεπτά ξύλα τιϊ όποια έξωθεν εϊνε κοσμη
μένα μέ χρυσόν».

Ό κορσές λοιπόν δέν θά πέση.
“Ας φροντίσωμεν μόνον νά μή είνε 

ανθυγιεινός καϊ αύτό κατορθοϋται.
“Ας είνε τοιούτος ώστε νά δικαιολο

γείται καί ό υπερασπιστής μας δόκτωρ 
Μπουβιέ λέγων:

«Ό κορσές καταλλήλως φερόμενος, ό'χι
μόνον δύναται νά είναι ανε
κτός, Αλλιϊ καϊ πολλάκις αναγ
καίος πρός σκοπόν υγιεινόν 
καί ιατρικόν».

Τά καλλυντικά μέσα έχουν 
τήν ιστορίαν των, περίεργον 
ιστορίαν μάλιστα καί άρχαίαν, 
ώς θά ϊδουν δσαι θά μέ παρα

Κατασκευαστής κορσέδων XVII αϊώνος.

κολουθήσουν εις την στηλην 
αύτήν εϊς τό επόμενοι· ψύλ
λον, εϊς τό όποιον θά γράψ·ω 
τήν ιστορίαν τού ψιμμυθίων 
μέ πληθώραν ανεκδότων.

ΤΙ γυνή, ώς τό ρόδον, 
διά νά είναι ώραΐα.

’Αρκεί τιϊ μέσα εϊς τά όποια ζητεί τήν διατήρηση· καϊ 
έξαρσιν τής καλλονής της νά μή φονεύουν τήν υγείαν της, διότι 
τότε φονεύουν καί τό κάλλος. ΜΙΑ

ζή
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PIERRE LOTTI

ΨΑΡΑΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενου τεύχος)

Έγνώριζεν δτι ήτο ωραία είς τήν μορφήν, αλλά δέν είχε συνείδησιν 
τής ώράιύτητος τοΰ σώματός της. Καί άφοΰ έπλεξε καί διηυθέτησε 
τά εΰμορφά της μαλλιά, ό ΰπνος ήλθε_ μόνοςτου, παρά τόν έρωτα 
καί παρά τόν πόθον νά κλαύση καί έπεσεν ή Γκώδ άποτόμως είς 
τήν κλιτήν της, κρύπτουσα τήν μορφήν της είς τήν χαριτωμένην 
μάζαν τών μαλλιών, τά όποια είχον άπλωθή τιάρα σάν πέπλος....

Τήν Ιδίαν βραν είς τό κατάστρωμα τής Μαρίας· . ..

Είς τήν καλύβην τοΰ ΙΙλουμπαζλανέκ, ή γιαγιά-Μοάν είχε κοιμηθή 
έπίσης τόν παγωμένου ύπνον τών γερόντων, σκεπτομένη τόν έγγονόν 
της καί τόν θάνατον.

Τήν ιδίαν ώραν είς τό κατάστρωμα τής «Μαρίας» ό Γιάν καί ό Συλ
βέστρ έτραγουδοΰσαν, ένφ έψάρευαν είς τό ατελείωτου φώς τής ημέρας.

"Ενα μήνα αργότερα· τόν ’Ιούνιον. Γύρω άπό τήν 'Ισλανδίαν έκεϊνο 
τό σπάνιον είδος τού καιρού, τό όποιον οί ναΰται ονομάζουν «άσπρη 
κάλμα». Τίποτε δέν κινείται γύρω ωσάν ό άνεμος νά εχη έξαντληθή. 
Διαρκής εσπέρα ή διαρκής πρωία; Ήτον αδύνατον νά εϊπη κανείς. 
"Ενας ήλιος ό όποιος δέν έδείκνυε καμμίαν ώραν, έμενεν έκεϊ κάτω. 
Ό Γιάν καί ό Συλβέστρ έτραγουδοΰσαν τό άτελείωτον τραγούδι τοΰ 
Γιάννη Φρανσοά τής Νάντης.

Ή Μαρία έρριπτε μίαν σκιάν ή όποια ήτο μακροτάτη καί έφαί
νετο πράσινη. Γύρω της τά ψάρια είς μυριάδας καί μυριάδας, όλα 
όμοια, ώλίσθαινον απαλά πρός τήν αυτήν διεύθυνσιν, ωσάν νά είχον 
ένα σκοπόν είς τό αιώνιόν των ταξείδιον. Ό ήλιος, χαμηλωμένος ήδη, 
έχαμήλωνε περισσότερον ήτο λοιπόν ασφαλώς εσπέρα. Έφώτιζεν έν 
τούτοις. Θά έλεγεν όμως κανείς ότι δέν ήτο πολύ μακράν είς τό κενόν. 
Έφαίνετο ότι άν έπροχώρει κανείς μέ ενα πλοΐον μέχρι τοΰ άκρου τοΰ 
όρίζοντος. θά συνήντα έκεϊ τό μεγάλο αύτό μπαλόνι, κολυμβών είς τόν 
άέρα ολίγα μέτρα έπάνω άπό τά ΰδατα.

Τό ψάρευμα έπροχωροΰσε αρκετά γρήγωρα καί ό στολίσκος τοΰ 
ΙΙαιμπόλ ήτο σκορπισμένος έπάνω είς τόν ήσυχον αύτόν καθρέπτην, 
δίδων ζωήν είς τήν έρημον έκείνην. ’Εδώ καί έκεϊ έφαίνοντο τά μικρά 
πανιά κατάλευκα.

Αύτήν τήν ήμέραν τό επάγγελμα τού ψαρά τής Ισλανδίας έφαίνετο 
τόσον ήρεμον, τόσον εϋκολον — ένα έπάγγελμα διά δεσποινίδα ....

Ζΐάιερ — Φρανσοά τής Νάντης
Γίάννη — Φρανσοά. 
Γιάννη — Φρανσοά'.

Έτραγουδοΰσαν τά δύο μεγάλα παιδιά.
Ό Γιάν ήτο παιδί μόνον μέ τόν Συλβέστρ, μι’] τραγουδών καί μή 

παίζων ποτέ παρά μόνον μέ αύτόν, σοβαρός έξ εναντίου μέ τούς άλλους, 
γλυκύτατος δέ όταν είχον ανάγκην άπ’ αύτόν, πάντοτε καλός όταν δέν 
τόν έθύμωναν.

Καί έψαλλον όλοι, οί δύο αυτοί τόν Ίωάννην — Φρανσοά τής Νάν
της. άλλοι παρέκει άλλο τραγούδι. ΙΙαρετήρουν τώρα, είς τό βάθος τοΰ 
όρίζοντος των, κάτι δυσδιάκριτου, ένα μικρόν καπνόν, άναθρώσκοντα 
άπό τά ΰδατα ωσάν μία μικροσκοπική ούρα, ένός δντος φαιού. Μέ τους 
έξησκημένους οφθαλμούς των, διέκριναν αμέσως.

— Ένα βαπόρι έκεϊ κάτω !
— Έχω τήν ιδέαν, είπεν ό καπετάνιος, παρατηρών καλώς, ότι είνε 

τό πολεμικό ποΰ κάνει τόν γΰρο του νά μοιράση τό ταχυδρομείο.

Ό καπνός αύτός έφερεν εϊς τούς ψαράδες νέα άπό τήν Γαλλίαν 
καί μεταξύ άλλων, κάποιο γράμμα από τήν γρηάν μητέρα γραμμένο μέ 
τό χέρι μιάς εύμορφης δεσποινίδας. Άπό διάφορα σημεία τοΰ όρίζον
τος, τά διάφορα μέρη τοΰ εκτενούς, ήρχοντο αλιευτικά πλοία γύρω άπό 
τό καταδρομικόν καί έφαίνοντο σάν πτηνά τά όποια συναθροίζονται είς 
μίαν πρόσκλησιν. Άπό όλα τά πλοία άπεσπώντο λέμβοι. "Ολοι είχον 
νιι ζητήσουν κάτι. Φάρμακα διά τάς μικράς πληγάς. υλικά έπιδιορθου 
σεων. τρόφιμα, γράμματα. ‘Άλλοι ήρχοντο άπό τόν καπετάνιον των νά 
δεσμευθοϋν διά κάποιαν στάσιν τήν όποιαν είχον κάμη. Άφοΰ ήσαν 
δλοι είς τήν υπηρεσίαν τοΰ Κράτους εδρισκον τό τοιοΰτον φυσικόν.

Είχε πολλά γράμματα αύτήν τήν φοράν διιι τούς ψαράδες. Μεταξύ 
τών άλλων, δύο διιι τήν Μαρίαν τοΰ 11λοιάρχου 1 'κερμέρ . τό εν διά τόν 

■ κύριον Γκαός, Γιάν-, τό δεύτερον διά τόν κύριον Μοάν. Συλβέστρ ·, 
αύτό έλθόν διά Δανίας είς Ρεϊκκάβικ, οπού τό είχε παραλάβη τό κατα
δρομικόν. Ό ταχυδρόμος έξήγε τάς έπιστολάς έκ τοΰ άπό ύφασμα 
πανιού σάκκου του καί έκαμε τήν διανομήν, κυττάζων πολλάκις να άνα- 
γινώσκη τάς διευθύνσεις, αί όποϊαι δέν ήσαν γραμμένοι όλαι μέ έξη- 
σκημένην χεΐρα.

Καί ό κυβερνήτης έλεγε :
— Γρήγωρα, γρήγωρα, πέφτει τό βαρόμετρου.
Ό Γιάν καί ό Συλβέστρ είχον τήν συνήθειαν νά διαβάζουν μαζύ τάς 

έπιστολάς των. Καθήμενοι είς μίαν γωνίαν τής κουβέρτας έδιάβασαν 
τά γράμματα, τά όποια έλαβον. βραδέως, ωσάν διιι νιί ένωιισθοΰν 
καλλίτερα τά πράχματα τοΰ τόπου των ποΰ τούς έλεγαν. Είς τήν επι
στολήν του Γιάν, ό Συλβέστρ εδρε νέα διά τήν Μαρίαν Γκαός, τήν 
μνηστήν του. Είς τοΰ Συλβέστρ ό Γιάν έδιάβασεν τάς φαιδράς ιστο
ρίας τής γρηάς Ύβόννε, ή όποια δέν είχε τήν όμοίαν της είς τό νά 
διασκεδάζη τούς άπόντας· καί έπειτα τήν τελευταίαν παράγραφον ή 
όποια τόν άφεώρα: Τήν καλημέρα είς τό παλληκαράκι τόν Γκαός». 
Καί δταν έτελείωσεν ή άνάγνωσιςτής επιστολής ό Συλβέστρ δειλά έδεί- 
κνυε τήν ίδικήν του είς τόν φίλον του, διά νά προσπαθήση νά τόν κάμη 
νά μαντεύση τήν χεΐρα ποϋ τήν είχε γράψη.

Γιά κύτταξε. Πολύ ωραίο γράψιμο. Δέν είνε έτσι Γιαν;
Άλλ’ό Γιάν, ό όποιος έγνώριζε πολύ καλά ποιας κόρης χειρ είχε 

γράψη τήν έπιστολήν, έστρεψε τήν κεφαλήν ΰψώνων τους ώμους, ως 
διά νά εϊπη οτι τόν έστενοχώρουν έπί τέλους μέ αύτήν τήν Γκώδ. Τότε 
ό Συλβέστρ έδίπλωσε μέ προσοχ,ήν τό μικρό περιφρονημένο χαρτί, τό 
έβαλε είς τόν φάκελλον καί τό εχωσεν κάτω άπό τό τρικό του εις τό 
στήθος του καί λέγων θλιβερά:

— Στ’ αληθινά, δέν θά πανδρευθοΰν ποτέ. Μά τί έχει μ’ αύτήν ;
Έσήμανε μεσονύκτιον ό κώδων τοΰ καταδρομικού καί εκείνοι έμενον 

έκεϊ, καθήμενοι, συλλογιζόμενοι τόν τύπον των, τούς άπόντας, χίλια 
πράγματα, ώς έν όνείρφ ....

Αύτήν τήν στιγμήν ό διαρκής ήλιος, ό όποιος είχε βυθισθή όλίγον 
είς τά ΰδατα, ήρχισε νά άναβαίνη βραδέως.

Καί έξη μέρωσε ...

ΜΕΡΟΣ: ΔΕΥΤΕΡΟΝ

I

.... Είχεν άλλάξη όψιν καί χρώμα ό ήλιος τής Ισλανδίας καί ήρχιζε 
τήν νέαν ήμέραν μέ μίαν δυσοίωνον πρωίαν. Ελευθερωθείς έξαφνα 
άπό τόν πέπλον του, έρριπτε ζωηράς ακτίνας, άγγέλλων προσεχή τόν 
κακόν καιρόν. Είχε κάμη πολύ καλόν καιρόν άπό τινων ημερών καί 
αύτό έπρεπε νιι τελείωση. Ό άνεμος ήρχισε τώρα νιι πνέη, ώσεί βέλων 
νά έλευθερώση τήν θάλασσαν άπό τά πλοία, τά όποια ήρχισαν νά οκορ- 
πίζωνται, νιι φεύγουν ώς κατεστραμμένος στρατός, πρό αύτής τής γραμ
μένης είς τόν άέρα απειλής, διά τήν οποίαν δέν ήδύνατο ν’ άπατηθη 
κανείς. "Επνεε δυνατώτερα καί έκαμε νά φρικιοΰν άνθρωποι καί πλοϊα.

Δέν έσκέπτετο κάνεις πλέον τό ψάρευμα. Τάνέφη έγέμιζον τόν ουρα
νόν καί ό άνεμος τά έξέτεινε είς παραπετάσματα σκοτεινά, τά όποια 
ήπλωνεν έπάνω. Πάντοτε δυνατιότερος ό άνεμος, ό όποιος έτάρασσε 
τά πάντα. Τό καταδρομικόν είχε φύγη πρός τήν Ισλανδίαν. Οί ψαράδες 
έμενον μόνοι είς τήν μανιώδη έκείνην θάλασσαν, ή όποια έλάμβανε 
άπαισίαν χροιάν. Μεταξύ των αί αποστάσεις ηΰξανον. Έφευγε κάθε 
πλοΐον οπού ένόμιζεν άσφαλέστερον. Δέν έφαίνοντο πλέον μεταξύ των.

Τήν μεσημβρίαν ή Μαρία είχεν όλα της διευθετήσρ διά τόν κακόν 
καιρόν. Έφευγε πρό τοΰ καιρού ή Μαρία», έιμευγε πάντοτε ταχύτερα 
καί ό καιρός έφευγεν έπίσης πρό τις οίδε τίνος μυστηριώδους καί τρο
μερού. Ό άνεμος, ή θάλασσα, ή Μαρία , τιί νέφη όλα είχον καταλη- 
φθή άπό τήν αύτήν μανίαν τής φυγής καί τής ταχύτητας. Τιί κύματα 
κατεδίωκον τό πλοΐον. Καί είς τήν φυγήν αύτήν έπεκράτει μία γενική 
έλαφρότης. Χωρίς κόπον καί προσπάθειαν έπηδοΰσαν όλα. Άλλά τά 
πράγματα έχειροτέρευον. Τά κύματα διεδέχοντο τό έν τό άλλο, ύπερμε- 
γεθέστερα, άλύσσεις όρέων. Καί όλη αύτή ή μανία τής κινήσεως έπετα- 
χύνετο, ύπό ένα ούρανόν, ό όποιος έγίνετο σκοτεινότερος, μέσα είς ένα 
πάταγον, ό όποιος έγίνετο μεγαλήτερος.

r

("Επεται συνέχεια)
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QUO VADIS?
(Συνέχεια άπό τό προηγοϋμενον)

Τόν έιιίσει.... Πόθεν ή 'Ακτή ήδύνατο νά τό γνωρίζη ; Μετά μια? 
ημέρας οικειότητα ή Λιγύα τής έκαμεν ομολογίας; Καί τί έρως ήτον 
αύτός λοιπόν όστις προυτίμα τόν πλάνητα βίον, τήν ένδειαν, τήν αβε
βαιότητα περί τής αύριον καί ί σως τόν άθλιον θάνατον άπό βίον χλιδής 
η χαράς; Τί έρως ήτον έκεϊνος, όστις έφοβεϊτο τήν ηδονήν καί έδίψα 
τήν βάσανον;

ΊΙ ’Ακτή, ή τόσον ήρεμος συνήθως, ώργίσθη : Πώς προσεπάθησεν 
έκεϊνος νά τήν κερδίση: Άντί νά τήν ζητήση άπό τήν Πομπωνίαν καί 
τόν Αυλόν, τήν είχεν αίφνηδίως άρπάση. ΊΙΘελεν αύτήν. όχι γυναίκα 
του, άλλά παλλακίδα του- αύτήν. κόρην βασιλέως. Έπλήγωσε τούς 
άθώους της όφαλμούς μέ τό θέαμα οργίων. Είχε λησμονήση λοιπόν τί 
ήτο ή οικία τών Αΰλων; Ί'ίς ήτο ή Πομπωνία, ή θετή μήτηρ τής 
Λιγύας; Δέν ένόει ότι αυτή θά προτίμηση τόν θάνατον άπό τήν ατι
μίαν : Λοιπόν όχι. ΤΙ Λιγύα δέν είχε κάμη ομολογίας είς αύτήν, άλλά 
τής είχεν είπή ότι άνέμενε τήν σωτηρίαν άπό έκεϊνον τόν Βινίκιον. Καί 
όταν ώμίλει δΓ αύτόν έκοκκίνιζεν. ΊΙ καρδία της έπαλλε δΓ αύτόν· 
άλλ' αύτός τήν έτρόμαζε, τήν περιεφρόνησε, τήν προσέβαλε».

— Είνε πολύ άργά, έστέναζεν ό Βινίκιος.
’Άβυσσος ήνοίγετο εμπρός του. Δέν έγνώριζε τί νά κάμη· ποΰ 

ν' άπευθυνθή. II Ακτή έπανέλαβεν ώσεί ηχώ: Είνε πολύ άργά». 
ΊΙγέρθη διά νά φύγη χωρίς μάλιστα νά χαιρετίση τήν Ακτήν όταν είς 
τήν Ούραν έφάνη πενθηφόρος ή Πομπωνία Γραικίνα. Είχε μάθη τήν 
έξαφάνισιν τής Λιγύας καί ήλθεν είς τής 
Ακτής νά μάθη νειότερα. Διακρίνασα τόν Βι νί
κιον έστράφη πρός αύτόν κάτωχρος :

— Μάρκε, ό θεός άς ουγχωρήση τό άδικον, 
τό όποιον έκαμες είς ημάς καί τήν Λιγύαν.

Έκεϊνος έμενεν ακίνητος, μέ τό μέτωπον 
κάτω, μέ τό συναίσθημα τής δυστυχίας καί 
τής εύθύνης, αδυνατών νά έννοήση ποιος Θεός 
θά ήδύνατο νά τόν συγχώρηση καί διατί ή 
Πομπωνία ώμίλει περί συγγνοηιης, καθ' ήν 
στιγμήν έπρεπε νά όμιλή περί έκδικήσεως.’Επί 
τέλους έξήλθεν άπελπις, σκεπτικός. Είς τήν 
αύλήν καί ύπό τήν στοάν συνωθοϋντο γερου- 
σιασται καί ιππείς έλθόντες νά μάθουν νεώ- 
τερα διά τήν μικράν Αύγούσταν ή τουλάχιστον 
νιί δείξουν τό ενδιαφέρων των έστω καί πρό 
τών δούλων τοΰ Αΰτοκράτορος, "Ολοι τοΰ 
έζήτουν πληροφορίας καί έκεϊνος έπροχώρει 
χωρίς νά άπαντφ. "Εξαφνα δ Πετροινιος τόν ,· 
έσταμάτησε.

Κατά τοΰ ανθρώπου, ουτινος τό στρατήγημα 
έσχε δι’αύτόν τόσον καταστρεπτικός συνέπειας, 
ό Βινίκιος θά άφινε νά έκσπάση ή μανία του 
ήρχετο όμως άπό τήν Ακτήν τόσον καταβεβλη
μένος ώστε ά θυμός του έφαίνετο παραλυό- 
μενος. Έν τούτοις απώθησε τόν Πετρώνιον 
καί ήθέλησε νά φύγη. Ούτος τόν έσταμάτησε.

— Πώς έχει ή μικρά Λύγούστα;
Δυσαρεστηθείς διότι τόν έσταμάτησεν ό Βινίκιος ήρεθισθη πάλιν.
— ΊΙ κόλασις νά καταπίη καί αύτήν καί ολην αύτήν τήν οικίαν 

άπΐ)ντησε.
— Σιώπα δυστυχή ! ειπεν ό Πετρώνιος καί ρίπτων γύρω του βλέμμα 

περιδεές προσέθεσε ταχέως. ’Άν θέλης νά μάθης κάτι διά τήν Λιγύαν 
έλα μαζύ μου. Δέν θά σοΰ εϊπω τίποτε έδώ. "Ελα μαζύ μου θά σοΰ άνα- 
κοινιόσω τάς ύποψίας μου.

Πράγματι δέν είχε νέον τι νά εϊπη, έπειδί, όμως συνησθάνετο εύθύ- 
νην δΓ όσα άπήλπιζον τώρα τόν Βινίκιον είχεν έπιχειρήση κάτι καί 
δταν εϊσήλθον είς τό φορεϊον, είπε :

- Επιβλέπω όλας τάς πύλας μέ τούς δούλους μου είς τούς όποιους 
έδωσα ιίκριβή τά χαρακτηριστικά τής νέας καί έκείνου τοΰ γίγαντος 
ο όποιος την έξήγαγεν άπό τήν αίθουσαν τοΰ συμποσίου. Άναμφιβό- 
λως αύτός τήν ήρπασε χθές. "Αν οί άνθρωποί μου δέν τήν ίδοϋν είς 
τάς πύλας. αύτό θά είνε άπόδειξις ότι έμεινεν είς τήν πόλιν. θά άρχί- 
σωιιεν δέ τάς άναζητήσεις μας καί σήμερον μάλιστα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XII
"Οταν κατήλθον τοΰ φορείου πρό τής οικίας τοΰ ΙΙετρωνιου τοΐς ανήγ

γειλαν ότι ούδείς έκ τών οταλέντων είς τάςπύλας δούλων είχεν έπανέλθη.
— Βλέπεις, είπεν ό Πετρώνιος, άναμφιβόλως είνε άκόμη έντΰς τών 

τειχών καί θά τούς εΰρωμεν. ΊΙ αρπαγή, έξηκολούθησεν ό ΙΙετριόνιος, 
όταν εϊσήλθον είς τό έσωτερικόν περιστύλιον καί έκαθρσαν έπί μαρμά
ρινου θώκου διά νά συζητήσουν, έγινε κατά μυστηριώδη τρόπον. Δέν 
τήν έκαμεν ούτε ό Καϊσαρ ούτε ό Αύλος. Ό Αίγυς δέν ήδύνατο μόνος 
νά έπαρκέση είς τούτο. Τόν έβοήθησαν λοιπόν . . .

— Άλλά ποιος;
— Οί ομόθρησκοί του.
— Ποιοι δμόθρησκοι; Ποϊοι είνε οί θεοί του;

Δέν υπάρχει γυνή είς τήν Ρώμην ή όποια νά μή έχη τούς θεούς 
της. Φυσικά ή Πομπωνία τήν άνέθρεψε είς τήν λατρείαν τής θεότητος 
είς τήν οποίαν πιστεύει ή ίδια. Ποια είνε ή λατρεία αύτή ; Δέν γνω
ρίζω τίποτε. Τοΰτο είνε βέβαιον: δέν τήν έχουν ϊδη ποτέ νά Ουσιάζη 
είς κανένα ναόν, είς κανένα άπό τούς θεούς μας.

Η ΕΥΝΙΚΗ

— Θά προσέφερον εκατόμβην είς τόν θεόν της, είπεν ό Βινίκιος, άν 
μοΰ άπέδιδε τήν Λιγύαν.

Ό Πετρώνιος τόν παρετήρησε μέ συμπάθειαν. Οί οφθαλμοί του 
έκαιον. Τρίχες δύο ημερών εκάλυπτον τό πρόσωπόν του. Ή κόμη του 
ήτο έν άταξίρ. καί έφαίνετο πάσχων. ΊΙ Ίράς καί ή Εύνίκη τόν παρετή- 
ρουν καί αύταί μέ οίκτον. Άλλ’ όπως καί διά τόν Πετρώνιον. ουτω καί 
δΓ αύτάς. ο Βινίκιος έδιδεν ι’ιλιγωτέραν προσοχήν ή είς τούς μικρούς 
κύνας οί όποιοι ΐσταντο γύρω του.

— "Εχεις πυρετόν, είπεν _ ό 1 Ιετρώνιος. "Ακούσε λοιπόν .... Δέν 
γνωρίζω τί θά σοΰ έλεγεν ό ιατρός, γνωρίζω όμως τί θά έκαμνα έγώ 
είς τήν θέσιν σου. Λοιπόν! Έως ότου εύρεθή ή μία θά έζήτουν πλη
σίον μιάς άλλης έκεϊνο τό όποιον θά μοΰ έλειπε πρός τό παρόν. Είδα 
είς την έπαυλίν σου έκλεκτά σιίιματα. Μι] άρνεϊσαι . . . Ναί. Γνωρίζω 
τίέστί έρως καί ότι όταν ποθή κανείς μίαν γυναίκα, μία άλλη δέν 
δύναται νά τήν άναπληρώση, είμπορεϊ όμως κανείς νά εΰρη παροδικήν 
διασκέδασιν είς μίαν δούλην.

— Δέν θέλω, άπεκρίθη ό Βινίκιος.
— "Ισως αί ίδικαί σου δέν έχουν διά σέ τήν έλξιν τοΰ νέου. Άλλά — 

καί παρετήρησεν άλληλοδιαδόχως τήν Εύνίκην καί τήν Ίράδα, θέσας 
τήν χεΐρα έπί τής πριότης - παρατήρησε όλίγον τήνΧάριτα αύτήν. Δέν 
έννοω πώς έγιό έως τώρα έμεινα ασυγκίνητος άπό τά θέλγητρά της. 
Λοιπόν σοΰ τήν δίδω. Λάβε την'

Ή Εύνίκη ώχρίασεν καί ρίπτουσα είς τόν Βινίκιον περίφοβα 
βλέμματα, άνέμενε τήν άπάντησίν του. Έκεϊνος σφιγγών τούς κρο
τάφους του, ήρχισε νά όμιλή ταχέως:

— "Οχι! "Οχι! Δέν τήν θέλω. Δέν θέλω καμμίαν! Σέ εύχαριστώ, 
άίλά δέν θέλω. Θά ζητήσω τήν άλλην είς ΰλην τήν πόλιν. Δός μου 
ένα γαλατικόν μανδύαν μέ κάλυμμα τής κεφαλής . . .’Α! "Αν είμπο- 
ροΰσα νά ϊδω τόν θύρσον. Άν ήμποροΰσα νά τόν ΐδω.

Έξήλθεν όρμητικώς. Ό Πετριόνιος δέν έδο- 
κίιιασε νά τόν κρατήση. Έκλαμβάνων όμως 
τήν άρνησιν ώς στιγμιαίαν έστράφη πρός τήν 
δούλην καί τήν διέταξε νά λουσθή, νά άλείψη 
μέ μΰρα τό σώμά της καί νά μεταβή είς τοΰ 
Βινικίου. Έκείνη έπεσεν είς τούς πόδας του 
καί τόν έξώρκιζε νά μή τήν άπομακρύνη. Δέν 
θά μετέβαινεν είς τοΰ Βινικίου καί θά προε- 
τίμα νά μεταφέρη έδώ ξΰλα διά τό ύπόκαυ- 
στον, παρά νά είνε έκεϊ ή πρώτη τών δούλων. 
Δέν ήθελε ! Δέν ήδύνατο. Καί παρεκάλει νά 
τήν λυπηθουν.Άς τήν έμάστιζον καθημερινώς, 
άρκεϊ νά μή τήν άπεμάκρυνον. Ό Πετριό
νιος ήκουεν έκπληκτος τήν δούλην αύτήν, ήτις 
έτόλμα νά άντισταθή είς διαταγήν του καί έλεγε: 
•Δέν θέλω! Δένθέλω! - Ήτο τοΰτο τόσον άνή- 
κουστον έν Ρώμη, ώστε έπίστευσεν ότι ήκουε 
κακώς. Παρετήρησε τήν γονυκλινή γυναίκα 
καί τής είπε :

— Πήγαινε νά εΰρης τόν Τειρεσίαν.
Μετά μίαν στιγμήν αύτη ώδήγει τόν Κρήτα:
— Λάβε τήν Εύνίκην, είπεν ό Πετριόνιος 

καί δός της είκοσι πέντε ραβδισμούς ά?.λά 
κατά τρόπον ώστε νά μή βλάψης τό δέρμα της. 

Καί είσήλθεν είς τήν βιβλιοθήκην του. 
Έξήλθε μετ’ όλίγον μή δυνηθείς νά έργασθή. 
Διερχόμενος πρό τοΰ διαδρόμου τών δούλων 
διέκρινε τήν Εύνίκην καί λησμονών ότι δέν 
είχε δώση άλλην διαταγήν είς τόν Τειρεσίαν

παρά νά τήν μαστίγωση, συνέσπασε τάς ύφρεϊς καί. τόν έζήτηοε διά 
τοΰ βλέμματος. Δέν τόν είδε καί άπηυθύνθη είς τήν Εύνίκην:

— Έιιαστιγιόθης ;
Έκείνη έρρίφθη είς τούς πόδας του καί έφίλησε τήν τήβεννόν του : 
— Ναί. αυθέντα, έμαστιγώθην. Ναί, αύθέντα.
Έφαντάζετο ότι τό γεγονός ότι έμαστιγώθη ήσφάλιζε τήν διαμονήν 

της είς τήν οικίαν. Ό Πετριόνιος. όστις τό ένόησε, έξεπλάγη διά τήν 
άπεγνωομέιην αύτήν έπιμονήν. Ένόησεν ότι ό έρως ήτον ή αιτία τής 
επιμονής αύτής.

— Έχεις λοιπόν έδώ έραστήν; ήρώτησεν, ένφ έκείνη ΰψοΰσα τούς 
γεμάτους άπό δάκρυα γαλανούς της οφθαλμούς άπήντα:

— Ναί, αύθέντα !
Οί όφθαλιιοί της, ή χρυσή κόμη της, τό συγκεκινημένον πρόσωπόν 

της, ήσαν τόσον ωραία, ώστε ό Πετρώνιος συνεκινήθη.
Ποιος είνε ό έραστής σου; ήρώτησε. δεικνύων τούς δούλους.

Έκείνη δέν άπήντησε. Εκλινε τό πρόσωπόν της μέχρι τών ποδών 
τοΰ κυρίου της καί έμεινεν άκίνητος. Παρετήρησεν ό Πετριόνιος γύρω 
τούς δούλους καί είς ούδενός τήν μορφήν διέκρινέ τι τό άποκαλυπτικόν. 
Παρετήρησε τήν Εύνίκην πρό τών ποδών του καί έξήλθε χωρίς νά όμι- 
λήση. Μετά τό φαγητόν. διέταξε νά τόν φέρουν είς τά ανάκτορα καί 
έπειτα είς τήν Χριισόθεμιν, όπου έμεινεν άργά. 'Όταν έπέστρεψεν ήρώ
τησε τόν Τειρεσίαν άν εγνώριζε ποιοι· άπό τούς δούλους είχεν έραστήν 
ή Εύνίκη. Δέν έμαθε τίποτε, είμή μόνον ότι ή Εύνίκη δέν άφινε ποτέ 
τήν νύκτα τόν θάλαμον όπου έκοιμάτο μέ τήν γραίαν Άκριστόνην καί 
τήν "Ιφιδα, ότι αί άλλαι γυναίκες τήν εμπαίζουν άποκαλοϋσαι αύτήν 
είρωνικώς Άρτέμιδα. Διέταξε νά μένη είς τόν οίκόν του ή Εύνίκη. Ό 
Τειρεσίας έζήτησε τήν άδειαν καί προσέθεσε :

-'Όλοι ομιλούν, αύθέντα, διά τήν φυγήν εκείνης τής κόρης ή όποια 
έπρεπε νά κατοικήση εις τοΰ εύγενοΰς Βινικίου. Μετά τήν άναχώρησίν 
σου, ή Εύνίκη ήλθε καί μοΰ είπεν ότι έγνώριζεν ένα όστις θά εί|ΐπο- 
ροΰσε νά τήν εΰρη.

— "Α ! Ποιος είνε αύτός ;
— Δέν τόν γνωρίζω, αύθέντα.
— Καλώς. Αύριον ό άνθρωπος αύτός νά περιμένη έδώ τόν Βινίκιον, 

τόν όποιον θά παρακάλεσης έξ ονόματος μου νά έλθη τήν πρωίαν.
("Επεται συνέχεια).
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ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΜΑΣ
'Ολίγοι βέβαια γνωρίζουν πότε ϊϊρύθη ταχυίρομείον είς τήν Ελλάδα.
Άς μάθουν λοιπόν δτι τό Ελληνικόν Ταχυδρομείο·/ ίδρύθη διά ψηφί

σματος τοϋ αειμνήστου Καποδίστρια έκδοθέντο; έν Πόρφ τήν 24 Σεπτεμ
βρίου τοϋ 1828.

Ί'ό ψήφισμα έτέθη εϊ; ενέργειαν τόν Μάιο·/ τοϋ 18'29 καί πρώτος Γεν. 
Διευθυντή; διωρίσθη ό ’Αλέξιο; Λουκόπουλο;.

Ή πρώτη ταχυδρομική σύμβασις τής 'Ελλάδος, μέ ξένον Κράτος, έγινε 
τφ 1831 μετά τής Αυστρία;, ή μεθ' ή; συγκοινωνία εξυπηρετείτο οι’ ιστιο
φόρων πλοίων.

ΜΙΑ ΔΙΑΛΕΞΙΣ
Εϊ; τήν αίθουσαν τή; 'Αθηναϊκή; Μαντολινάτα; ένώπιον δημοσιογρά

φων μόνον ό κ. Δ. Δήμερ έκαμε διάλεξιν θερμώς χειροκροτηθεϊσαν, ώς έχει- 
ροκροτήθησαν πάντοτε α'. διαλέξεις του. τή; όποιας μάλιστα ή έφημερϊς 
«Σκρ'.π» έπί τριήμερον έδημοσίευε μέρη.

Ό κ. Δήμερ έσχε τήν πρωτότυπον ιδέαν νά συγκρίνη τόν έλληνικόν καί 
τόν βουλγαρικόν λαόν έπί τή βάσει τών δημωδών των ασμάτων πολλά τών 
όποιων άνέγνωσεν. έκ τής αντιπαραβολή; δέ τών αισθημάτων τών δύο λαών, 
τοϋ μέν αιμοχαρούς, ληστρικού καί ξένου πρό; τήν ιδέαν τή; Πατρίδος κα! 
τής στοργής, τοϋ δε εϋγενοΰς, άδολου, πατριώτου καί στοργικού, έξήγαγε 
πολυσήμαντα συμπεράσματα.

Μαζύ μέ τόν καθημερινόν τύπον επαναλαμβάνομε·/ ότι εΐνε κρίμα διότι, 
ή διάλεξις «ήκούσθη άπό ευαρίθμους μόνον "Ελληνας καί όχι άπό όλους».

«

ΤΙ ΕΙΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ
'Υπολογίσατε τάς έξης άναλογία; καί θαυμάσατε τήν δύναμιν τών εντό

μων τήν όποιαν δέν έχει οϋτε ό άνθρωπος οϋτε κανέν ζώον έκ τών φημιζό
μενων διά τήν ϊσχύν του.

Μερικά έντομα τρέχουν τόσον ταχέως ώστε άν κατ' άναλογίαν δ άνθρω
πο; είχε τήν αυτήν ταχύτητα θά διέτρεχε 30 άγγλικά μίλλια είς ϊν λεπτόν 
τής ώρας, δηλαδή έξήκοντα φορά; ταχύτερα τοϋ σιδηροδρόμου.

ΊΙ άκρί; πηδά διάστημα ίσον πρός τό διακοσιαπλάσιου τοϋ σώματός 
της. Άν ό άνθρωπος έπήδα κατ' άναλογίαν, τό άπλοϋν άλμα του έπρεπε νά 
έχη μήκος ένός τετάρτου τοϋ μιλλίου.

Ό ψύλλος πηδά περίπου πάλιν μήκος διακοσιαπλάσιου τοϋ σώματός 
του' άν ό ίππο; έπήδα άναλόγως, έπρεπε μέ έν άλμα νά πηδφ όρος.

'Υπάρχουν μυΐαι εϊς τήν Αφρικήν αί όποια·, επισκέπτονται πλοία άπέ- 
χοντα 500 μίλλια τή; άκτής.

Μία μέλισσα ήκολούθησε κάποτε σιδηρόδρομον.Έτρεχεν είκοσι μίλλια 
τήν ώραν μέ εναντίον άνεμον.

Αύτά; τά; άναλογία; τάς κάμνει αγγλικόν περιοδικόν καί οί παλαιοί 
όμως φυσιοδϊφαι παρετήρησαν τό πράγμα.

Ό Πλίνιος λέγει ότι άν συγκριθή τό βάρος τό όποιον σηκώνει ό μύρμηξ 
πρό; τό βάρο; τοΰ σώματός του πρέπει νά φθάσωμεν εϊς τό συμπέρασμα 
ότι ούδέν ζώον εΐνε ισχυρότερου αυτού.

Ή Λιναίος δέ πάλιυ—δστις διηγείται ότι μία χρυσαλλ'.ς διέτρεξε χωρίς 
υά σταθή έκατόυ μίλλια—βέβαιοί ότι άν ή προβοσκϊς τοϋ έλέφαντος είχε 
κατ' άναλογίαν όσην δύναμιν έχει ή κεραία τοΰ κανθάρου, δ έλέφα; θά 
ήδύνατο νά μετακίνηση όρη !

«

Η ΛΕΞΙΣ ΒΕΒΕ .... ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Ό Φώτιος δ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως γράφων περί τοΰ φιλο
σόφου Έρμείου λέγει ότι οΰτος είχε γυναίκα τήν Αίδεσίαν ή όποια Απέ
κτησε·/ υιόν ον ύπερηγάπα.

Τόν άπεκάλει «τό παιδίον μου» καί ΰποκορίζουσα καί θωπευτικώς 
«τό βάβιόν μου».

Άπό τό βάβιον αύτό βεβαιοΰν τώρα οϊ φιλόλογοι ότι παράγεται τό 
ξενότροπου bebe.

Ά; μάθουν όμως καί τούτο. "Οτι επτά ετών δ υιό; τοΰ Έρμείου, δστις 
καί άπέθανε·/ διά τήν εξαιρετικήν καί πρόωρον πνευματικήν άνάπτυξίν του, 
ήγανάκτει όταν ήκουε τήν μητέρα του νά τόν όνομάζη βάβιον. Τώρα πεν
τηκονταετείς κολακεύονται νά όνομάζωνται «μπεμπέ» !

«

ΕΝΑ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΝ ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΙ

Ί) Μ.'Αλέξανδρος έπολιόρκει τήν Τύρον καί είδε καθ’ ύπνον ένα Σάτυρον. 
Έκάλεσε τόν ονειροκρίτην διά νά τοΰ έξηγήση τό ονειρον.
Καί έκεΐνος τό εξήγησε λογοπαικτών.
— Σάτυρος σημαίνει σά /οή=ί<5ο:ή αον ή) Τΰρος.

ΤΑ ΣΥΚΑ ΜΑΣ
Ό Αύγουστος είναι ό κατ' έξοχή·/ συκοφόρος μήν καί αξίζει νά μάθω- 

μεν τί σημασίαν άπέδιδον οϊ πρόγονοί μα; εϊ; τά σύκα.
Έν πρώτοι; μάθετε ότι αί 'Αθήνα·, παρήγον καί εϊ; τήν αρχαιότητα τά 

καλλίτερα σύκα τά όποια εΐχον ποικιλίαν ονομάτων. Τά έλεγον «Αττικά; 
ϊσχάδα; ··. χελιδονιού; ϊσχίδας». απλώς «χελιδόνα; . ρασίλεω» κ.τ.λ.

Τόσον δέ τά έξετίμων οϊ αρχαίοι τά σύκα ώστε ό Ηρόδοτο; γράφων 
διά τούς ΙΙέρσας λέγει:

«Οΰ σύκα εχουσι τρώγειν ούδ' άλλο «;·/ιί>/'»· ούδέν».

«
ΚΑΤΙ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ

Μίαν ήμέραν — εγραψεν ό ’Ερρίκος Αίνε — τά επάνω σκαλοπάτια 
μιά; σκάλα; έλεγον πρός τά άλλα: «Μή νομίζετε πώς εϊσθε ίσα μέ ήμά; : 
Σείς εϊσθε εϊ; τήν λάσπην ενώ ήμεϊ; άπό τήν φύσιν, τόν χρόνον καί τόν 
νόμον έτάχθημεν εϊς τήν άνωτέραν ιεραρχίαν .

Διέβαινεν εϊ; φιλόσοφος, ήκουσε τήν εύγενή αυτήν γλώσσαν, έμειδίασε 
καί άνέστρεψε τήν κλίμακα.

«
ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΟΔΟΝ

Πρόκειται περί τού Παραδείσου. Ποιοι δηλαδή — κατά τούς καθολι
κού; — θά έχουν είσοδον εϊ; τόν Παράδεισον.

Ένας καθολικό; παρουσιάσθη κάποτε εϊ; τόν πυλώνα τοϋ Παραδείσου.
— Έπέρασε; άπό τό Καθαρτήριον ; τόν έρωτφ δ Αγιος Πέτρος.
— Όχι' Απαντφ ό αμαρτωλός. Έζησα όμως τριάντα χοώαι πανδρευμένος.
— Τότε πέρνα' τοϋ λέγει ό Απόστολος. Αρκετά «βασανίσθηκες.
Κάποιος άλλο; ποΰ έστεκε παρέκει ήκουσε τόν διάλογον καί έτρεξε 

πρό; τόν Απόστολον.
— Καί σύ ήσουν πανδρευμένος : τόν ίρωτ$ ό Άγιος.
— Δύω φορές' τοΰ λέγει εκείνος θριαμβευτικώς.
— Ά νά χαθή;' τοΰ άπαντα δ Απόστολος. Έδώ δεχόμεθα μόνον τού; 

δυστυχεί; δχι καί τού; βλάκας.
Καί τοϋ έκλεισε τήν πόρτα.

«
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ

Ύπήρχεν άλλοτε καί ή δοξασία ότι τά δακτυλίδια ενασκούν κάποιαν 
επιρροήν έπί τή; υγείας. Οί αρχαίοι ιατροί διέτασσον ώρισμένα διά διαφό
ρου; Ασθένειας δακτυλίδια εϊς τόν παράμεσο·/ δάκτυλον καί έπίστευον έξ 
άλλου αίφνης τότε ο! άνθρωποι ότι ό αδάμα; δυναμώνει τήν καρδίαν καί 
βοηθεί τόν τοκετόν, δτι τό ρουδίνιον ϋποβοηθεί τήν αγνότητα, οτι ό αμέθυ
στος διαλύει τήν μέθην, ότι τό τοπάζια·/ κατευνάζει τήν έξημμένην φαντα
σίαν καί τήν οργήν, οτι δ σάπφειρο; καθιστά αγαπητόν τόν γέροντα αύτόν. 
ότι ό άνθραξ καθαρίζει τόν άέρα. οτι ό σμάραγδο; θρυμματίζεται εις τόν 
δάκτυλον τή; παρθένου, ήτι; έχασε τόν θησαυρόν της.

Ί) Πλίνιος μά; δίδει μίαν έξήγησιν. Λέγει οτι ή συνήθεια τοΰ νά φορούν 
τά δακτυλίδια εϊ; τόν παράμεσον τή; Αριστερά; χειρός οφείλεται εί; τό ότι 
μία φλέψ εκτείνεται άπό τοΰ δακτύλου τούτου καί διήκει μέχρι τή; καρδία;.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

— Κΰτταξε,οερί, αρχίζει ή οίζον καί δέν έχα>, καθώς βλέπεις, τίποτε να φορέσω.

ΔΙΑΤΙ ΠΑΝΔΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΙ ΧΗΡΑΙ

Συνεζήτουν τρεϊ; χήρα·, περί γάμου καί περί τών διαθέσεων των νά 
έλθωσιν έκ νέου εϊς γάμου κοινωνίαν.

'Ακούσατε τά συμπεράσματα των :
ΊΙ πρώτη. — Ήμουν πολύ ευτυχή; μέ τόν Ανδρα μου καί επειδή ελπίζω 

νά είμαι καί πάλιν ευτυχή; θά ξαναπανδρευθώ.
77 δευτέρα. — 'Υπήρξα δυστυχή; εϊς τόν πρώτον γάμον μου. Ελπίζω 

δμως νά είμαι εύτυχή; εϊ; τόν δεύτερον. θά δοκιμάσω λοιπόν.
77 τρίτη. — Είς τόν πρώτον γάμον μου ήμουν εύτυχή;, άλλά πολύ 

άτυχη είς τόν δεύτερον. Γιά νά ϊδοΰμε δ τρίτο; ....
«

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ
Ό Κάϊζερ τρελλαΐνεται διά τά θαλασσινά ταξείδια. Άλλά καί ζαλίζεται. 

Διά νά άποφεύγη λοιπόν τήν ναυτίαν, εϊς τήν θαλαμηγόν του · Χοεντζόλ- 
λερν έβαλε καί τοϋ κατεσκεύασαν δωμάτιο·/ αιωρούμενον τό όποιον όσον 
καί άν κλυδωνίζεται τό σκάφος μένει πάντοτε εί; τήν κατακόρυφον θέσιν,

«
ΑΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ....

'Όλοι θεωρούν τού; Γερμανού; ώςζυθοπότας καί έπειτα τούς Άγγλους. 
Έδώ εφαρμόζεται ή παροιμία •Άλλοι έχουν τό όνομα κ·.' άλλοι έχουν τήν 
χάρι». Άπό τήν στατιστικήν βεβαιοΰται ότι πρώτοι καί φοβερώτεροι ερχον-

Η ΚΑ6ΕΛΚΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΥ ΜΑΣ "ΘΥΕΛΛΑ,, 
ΕΚ ΤΟΝ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ) ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΓΙΑΡΡΟ

ται οί Βέλγοι. Ένας Βέλγος έτησίως πίνει κατά μέσον όρον 200 λίτρα; 
ζύθου. Κατόπιν έρχεται δ Άγγλο; πίνων 150 λίτρα; καί τρίτος δ καϋμέ- 
νο; δ Γερμανό; πίνων 125 λίτρας. Κατόπιν έρχεται δ Δανό; μέ 100 λίτρα; 
κατά μέσον όρον, δ Ελβετός μέ 60, δ Αυστριακός μέ 50 καί δ Γάλλος 
μέ 25 μόνον. Ό Ελλην τώρα ντεμπουτάρει.

«
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ

Μέ ιδιαιτέραν χαράν καί μέ ύπερηφάνειαν ή Εικονογραφημένη» 
αναγγέλλει τήν προσεχή έκδοσιν μελέτης εμβριθούς ύπό τόν τίτλον ο 
Ελληνικός Λϋτοκρατορικός Στόλος». Συνεργάτης της προσφιλής είναι 

ό συγγραφεύς κ. Κων. Σαράφης, έκ τών επίλεκτων τοϋ πολεμικού ήμών 
ναυτικού αξιωματικών, έγκύιρας εϊς πονηρός καί μακράς μελέτα; διιι 
νά φέρη είς φως τό πόνημά του.

Ή υπερηφάνεια τοΰ περιοδικού ήμών δικαιολογείται καθόσον πρώτΐ] 
ή · Εικονογραφημένη ηύτΰχησε νά δημοσιεύση περικοπάς έκ τοϋ σπα
νίου τούτου συγγράμματος.

Καί είναι αληθώς αξία πολλοΰ λόγου ή μελέτη αΰτη τόσον ύπό 
έποιριν επιστημονικήν, όσον καί ύπό καλλιτεχνική'·.

Οί κ. κ. συνδρομηταϊ τής .Εικονογραφ ημένης· οί όποιοι έχουν μίαν 
ιδέαν αυτής έκ τών δημοσιευθεισών περικοπών θά άνομολογήσουν οτι 
δέν πρόκειται περί ξηρός τεχνικής μελέτης, άλλά περί έγκυκλοπαιδικω- 
τάτης τοιαύτης, έπισκοπούσης τήν μακραίωνα έξέλιξιν τής Ελληνικής 
Λύτοκρατορίας, όχι μόνον κατά θάλασσαν, άλλά καθ' ι’ιπάσας αυτής 
τάς έκφάνσεις καί έρευνιόσης πολλά σημεία καί ηωτιζούσης σκο
τεινά τοιαΰτα. Θά είναι δέ καί διά Βιβλιοθήκην άπόκτημα ύπέροχον, 
καθόσον τήν έκτύπωσιν αύτοΰ άνέλαβε τό άπαράμιλλον κατά τήν 
'Ανατολήν πάσαν Τυπογραφείου τής «Εικονογραφημένης», ή Εστία 
τών κ. κ. Μάϊσνερ καί Καργαδούρη.

Καί προβαίνει ή έκτύπωσις, επιμελείς» τής Εικονογραφημένης· 
μετά πάσης προσοχής καί φιλοκαλίας, έπί θαυμάσιου χάρτου, κοσμου- 
μένη δι’ απειρίας εικόνων.

ΑΠΟΚΡΗΕΣ
Όταν έρχονται ή άπόκρηες μέ τρέλλα 
ποΰ τά μυαλά καί τών φρονίμων όλων κλέβουν 
μι] λησμονείς, ώραΐά μου κοπέλλα, 
πώς άρρωστοι πολλοί χαρο.ταλαίβόυν.

ΚΓ όταν μπαίνεις σέ φωτισμένες σάλες 
πού μουσικές ακούονται και γέλοια, 
γύρισε πίσω καί κύττα'ξε στής σκάλες· 
Οά δής φτωχούς νά κλαϊνε μέ κουρέλια.

Κι' όταν γελφ στην ώμορφη ματιά σου 
έρως κι’ έλπίς σάν τοϋ Ήλιου αχτίδα, 
ωραία μου άναγνιόστρια, στοχάσου.
πώς δέν γ·ελο. ατούς άμοιρους ή ελπίδα.

Καί τέλος σκέτρου, σάν κυττιρς μέ χάρι, 
τίι περιδέραιο πούσαι στολισμένη, 
πώς μ’ ένα του μικρό μαργαριτάρι 
κόσμο μπορείς, νά οώσης, ποΰ πεθαίνει!

(Έκ τών τοΟ Στεκέτι) DIAMANT

ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ
θεωρούν Μαθουσάλαν τόν γηραιόν πλάτανον τή; Κηφ-.σσια; διότι έζη- 

σεν έω; τώρα 825 χ.ρόνια ώ; ύπολογίζουν.
’Ακούσατε λοιπόν : Εϊ; τήν Σκωτίαν υπάρχει πλάτανο; τοΰ όποιου ή 

ζωή ύπολογίζεται =ί; 4000 έτη. Εϊ; τήν Καλλιφορνίαν υπάρχει δένδρον 
ήλικία; 5500 ετών. Εϊς τήν Τενερίφην ό Μπερτελώ εύρήκε δένδρον τοΰ 
όποιου ή ήλικία υπερβαίνει κατά τού; ΰπολογισμ-.ύ; του, τά 6000 έτη. Τό 
δένδρον αύτό, δταν έκτίζοντο αϊ πυραμίδε; τή; Αϊγύπτου, Οά εϊχεν ήδη 
χιλίων έτιΰν ήλικίαν.

ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ
Γερμανό; φυσιοδίφης έξέδωκεν ολόκληρον βιβλίον διά νά άποδείξη οτι 

καί τά ζώα αΰτοκτονοΰν πολλάκι; ώ; άνθρωπος.
Ό σοφό; επιστήμων δέν παραδέχεται ώ; αύτοκτονίαν τήν συχνά έπανα- 

λαμβανομένην ιστορίαν τών σκύλλων, οϊ βποϊοι καθήμενοι έπί τοΰ τάφου 
τών κυρίων των θνήσκουν τή; πείνη; καί τούτο διότι — γράφει — δ σκύλ- 
λο; δέν γνωρίζει ότι αν δέν λάβη τροφήν θά άποθάνη, Ιδέαν ή όποια εΐνε 
απαραίτητο; προϋπόθεσι; μια; αυτοκτονίας.

Ό σκόρπιός όμως αύτοκτονεϊ. Άναφέρεται σειρά μακρά παρατηρήσεων 
καθ’ άς σκόρπιοι ηύτοκτόνησαν ύπό τά; έξής συνθήκα;:

Οϊ παρατηρηταί «σχημάτισαν κύκλον άπό Αναμμένους άνθρακας έρριψαν

Η "ΘΥΕΛΛΑ,, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΜΕΣΕΩΣ

δέ έντό; αύτών τόν σκορπιόν. Τό ζώον άπεπειράθη νά φϋγη, άλλ’ είδεν δτι 
ήτο πανταχόθεν περικεκλεισμένον.

Τότε δ σκόρπιός ύψωσε τό εί; τήν ουράν ύπάρχον κέντρον του καί 
έπληξε δυνατά τήν κεφαλήν του μείνας νεκρός.

Τό αύτό έπιτυγχάνεται συχνότατα εις τήν Ιταλίαν. Άνθρωποι τσϋ λαού 
συλλαμβάνοντε; σκορπιού; τού; σκεπάζουν μέ ποτήριον. Έπειτα πλησιά
ζουν έξωθεν αναμμένη·/ λαμπάδα. Ό σκόρπιός εϊ:ε νομίζων ότι απειλείται 
νά καή. είτε διότι, δπως εϊπον άλλοι φυσιοδϊφαι, ερεθίζεται τρομερά, κάμ
πτει πρό; τά άνω καί τά εμπρός τήν ουράν του καί κτυπψ μέ τό κέντρον 
τήν κεφαλήν του μένων αμέσως νεκρός.

«
Η ΚΑΡΔΙΑ

Φυσιολογικώς μία καρδία ανθρώπινη πάλλει έβδομηκοντάκι; κατά 
λεπτόν. Ή καρδία λοιπόν ένός ανθρώπου ζήσαντο; έννενήκοντα έτη έκτύ- 
πησε 3,012,280,000 φοράς.

«

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

Ό θεός παρατηρεί αν τά χέρια αας είναι καθαρά, δχι ά>· είναι γεμάτα.

Ό άνεν χρημάτων άνθρωπος είναι νεκρός ό όποιος περίπατε!.

'ϋ αβρός ερως είναι θεός, χωρίς τρόπους είναι ζιρον.

Οί γονείς άπατώνται έκ τύχης, οί φίλοι κατ' εκλογήν.
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ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ
Δύο μηνών θεατρικόν δελτίον— τόν Ιούλιον δέν έγραψεν ή Εικονο

γραφημένη» διά τό θέατρου— δέυ εϊνε εύκολου νά γραφή εϊμή σύντομον 
καί μέ όλίγας κρίσεις.

Ό ’Οθωνικός κύκλος, άς τόν όνομάσωμεν ούτω, κυριαρχεί. Τήν περυσι- 
νήν Κατο·/ήν> το5 κ. Βώκου, διαδέχεται έφέτος ή «Έξωσις» τών κ. κ. 
ΙΙολ. Δημητρακοπούλου καί Άρ. Κυριάκου. άριθμήσασα ύπέρ τάς τριά
κοντα παραστάσεις, πάλιν δγράνασα οφθαλμούς μέ τήν μνήμην τοΰ αγα
θού Βασιλέως, συγκινήσασα, κυριαρχήσασα. Οί κ. κ. Δημητρακόπουλος καί 
Κυριάκός έγραψαν τι πλέον τής άναπαραστάσεως ιστορικών σκηνών, έχα- 
ρακτήρισαν καλώς λαόν καί Βασιλέα" έδίδαςαν. Άπό τούς διερμηνευτάς 
τής -Έξώσεως» αξίζουν ιδιαιτέράς μνείας, υπέρ τούς όλους άλλως τελείως 
παίζοντας ήθοποιούς τοϋ θεάτρου Νεαπόλεως, ό δημιουργήσας τόν σκηνικόν 
τύπον τοΰ Όθωνος κ. Πέτρος Δέων καί ή κ. Χριστίνα Κουκούλα ή δποδυ- 
θεΐσα τήν Αμαλίαν.

Διά νά μή άπομακρυνθώμεν τοΰ κύκλου άς άναφέρωμεν έδώ καί τόν 
·6Μ>νσο>· τοΰ "Ofaaros· τού κ. Γαλανού, δοθέντα εϊς τό θέατρον ΙΙαντοπού- 
λου μέ "Οθωνα τόν κ. Ταόουλάρην καί συγκινήσαντα καί προκαλέσαντα 
συρροήν, μολονότι φιλολογικώς μή κριθέντα τέλειον.

'Ολίγος πλήν έκλεκτάς λόγφ φιλολογικής αξίας παραστάσεις ήρίθμη- 
σαν δύο έργα τά *’Ρόδα τής Ίευιχονς’ τοΰ κ. Τάκη Δαραλέξη τοΰ κομψο- 
γράφου καί τοϋ γλυκού αληθινά ποιητοϋ μας τοΰ κ. ΙΙολέμη τό - Την 
βίνκας·. Τό πρώτον κοινωνικόν δραμάτιον έγινε συμπαθές καί έκρίθη εύμε- 
νώς από όλους, έκτος τινών άποτυχόντων δραματικών συγγραφέων. Γραμ
μένο·/ μέ γνώσιν τής σκηνής καί τής γλώσσης, παρουσίαζε τήν παρθενι- 
κήν ψυχήν, ή όποια βλέπει είς τόν γάμον τήν ευτυχίαν καί μίαν πικρίαν εκ 
τής πραγματικότητάς του. Ή ήρωίς απελπίζεται δταν βλέπη τόν μνηστήρά 
της έρωτοτροποΰντα καί άντικρϋζει τήν στυγνότητα τών πραγμάτων, συνέρ
χεται γρήγωρα όταν άκούη ότι ό μνηστήρ της κλαίει, τόν συγχωρεΐ μέ 
όλην τήν πεποίθησιν πλέον ότι τά πράγματα είνε διαφορετικά τών ονεί
ρων, είς μίαν εςαρσιν φιλοσοφικήν δυνατήν καί έςηγουμένην όμως εϊς τά 
«’Ρόδα». ΤΙ κ. Κυβέλη Μυράτ εις τό δραμάτιον τοΰ κ. Δαραλέςη διέπλα- 
σεν ρόλον δυνατόν μαζύ καί γοητευτικόν.

Τό · Τοΰ βίνκαςτ άμεμπτον σκηνικώς, άν έςαιρέση κανείς τάς συχνάς 
έπί σκηνής εμφανίσεις τοΰ Βελισσαρίου τυφλού, άμεμπτότατον είς γλώσ
σαν καί στίχους, μέ δραματικός σκηνάς πολλάς, δυνατόν έδώ, γλυκύ άλλου, 
μέ μίαν θαυμαστήν ballade θαυμαστά διερμηνευομένην άπό τόν κ. Μου
στάκαν, είχεν όλα τά στοιχεία έργου, τό όποιον έπρεπε νά άριθμήση σει
ράν παραστάσεων μακράν. ΤΙ έκτέλεσίς του άπό τά πρωταγωνιστοΰντα 

πρόσωπα τήν Δ’« Μαρίκαν Κοτοπούλη, τόν κ. Κοτοπούλην, τόν κ. Μουστά
καν καί τόν κ. Σάββαν εύσυνείδητος. Δυστυχώς τό έργον δπως καί τά 
«’Ρόδα» — είχε τό έλάττωμα νά μή είνε λαϊκόν, νά μή κάμη παραχωρή
σεις πρός τό κοινόν, νά μή περιέχη πομφόλυγας πατριωτικός καί καλόν, 
σμιλευτόν, μέ αξίαν έγκατελείφθη ένωρίς.

Άς άναφέρωμεν έδώ τάς αξίας λόγου μεταφράσεις. Ή ·Κι·οή τής 
βά/.αααας» τοΰ Ίψεν, ή · Φοαντιτγιόν τοϋ Δουμά μεταφρασθεϊσα άπό τόν κ. 
Ευσταθίου καί ή “ΚνρΙα Μογκοντίν».

Τά πρώτα μέ άςιώσεις φιλολογικών έργων καϊ μέ ϊκανοποίησιν τών 
αξιώσεων αυτών εϊς έπιτυχίαν μεταφράσεως καί εϊς διερμήνευσιν ιδίως άπό 
τήν Δ5* Μαρίκαν Κοτοπούλη. ΊΙ τρίτη, φάρσα πρόχειρος, κυριαρχεί έπί δεκα
πενθήμερον χάρις είς τό κωμικόν τάλαντου τοϋ κ. Σαγιώρ τής «Ν. Σκη
νής», ό όποιος έφέτος — είνε ή άλήθεια — άπέμεινεν δ μόνος δυνατός 
κωμικός μας. Έγέλασεν ό κόσμος μέ τήν «Κυρίαν Μογκοντέν» καί έγέλασε 
πολύ τόν πλατύν, τόν άναψυκτικόν, τόν εύεργετικόν γέλωτα.

Ό «ΛΓαραΰώηος βρόμος τοΰ κ. Τίμου Μωραϊτίνη είνε άλλη επιτυχία 
τής «Ν. Σκηνής». 'Ο χιουμοριστής χρονογράφος έγραψε μίαν έξυπνην φάρ
σαν καί συγχρόνως έρριψεν είς τήν σκηνήν ένα κομμάτι τής 'Ελληνικής 
ζωής κατά τούς 'Ολυμπιακούς Άγώνας μέ δλα τά φαιδρά της. Τήν έσατύ- 
ρισε τήν έποχήν έκείνην ευφυέστατα καί εϊς ολον τό Πανελλήνιον, εϊς δλα 
τά γεγονότα, μέ σκηνάς καί φράσεις καί μέ μίαν λέξιν άκόμη ζωηρότατα 
χειροκροτηθείσας. *0  «Μαραθώνιος» έπαίχθη έπϊ μακράν σειράν παραστά
σεων, υπήρξε δέ έσπέρα του καθ’ ήν τό ταμείον του έπαυσε νά πωλή εισιτή
ρια. Ό λαός, παρ’ δσα κα1. άν λέγωνται, δτι δέν θέλει έλληνικά έργα, ήγάπησε 
τόν «Μαραθώνιον» διότι εϊδεν είς αύτόν όχι μόνον τήν ευφυΐαν τής φάρ
σας, άλλά καί τήν εϋφυα λεπτήν δμως καί χαριτωμένη·/ σάτυραν έαυτοΰ 
καί τών ελαττωμάτων του καί δσων δ ϊδιος σατυρίζει. Ό κ. Σαγιώρ ώς 
δρομεύς. στήριγμα τοΰ έργου πάλιν, καί δ κ. Κούρτελης ώς γκαρσόνι 
δημιουργός ένός καλού τύπου.

«'<) Καποδίστριας κα! οί Μαυρομιχαλέοι» τοΰ κ. Σπ. Ποταμιάνου εϊνε 
τό τελευταίου έργον τοΰ μηνός. Έξω άπό τόν ’Οθωνικόν κύκλον, σκηνικώς 
τέλειον, μέ άψογον γλώσσαν άναπαριστά τάς πεπλανημένας ιδέας μιας 
εποχής, τάς καταληξάσας εϊς τό δράμα του Ναυπλίου, καί συγκινεί μέ τάς 
όντως τραγικός σκηνάς του, έπάνω άπό τήν τραγικότητα τών όποιων έπι- 
πνέει ή άλλη έκείνη νά παρεςηγηθή τόσον ό πρώτος Κυβερνήτης μας άπό 
τούς συγχρόνους του. Εϊς τήν τελείαν άναπαράστασιν τής έποχής συνέτεινε 
πολύ καί ή έπιτυχής. ή τελεία δύναται τις είπεϊν, ήθοποιΐα τής κ. Βερώνη, 
τών κ. κ. Δέοντος (Καποδίστρια) καί Ι’εννάδη (Μαυρομιχάλη) καί τών λοι
πών μελών τοΰ θιάσου. Αί αμφιέσεις καί τά σκηνικά τέλεια.

Έν Άθήναις, Τυπογραφεϊον «Εστία» Κ. Μΰϊανερ καί Ν. Καργαδοϋρη— 5578.


