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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠ© ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Έπέρασε γεμάτος άπό ενδιαφέρον ό μήν, άπό ενδιαφέρον παντός 
είδους. ’Εθνικά ζητήματα, ζητήματα εσωτερικά, προβλήματα τιμής καί 
έρωτος αλληλοδιάδοχα, πυκνά, μέ ήρωας ποικίλους, άπό τοΰ Πρίγκι- 
πος μέχρι μιας ηθοποιού, τό έθρεψαν τό ενδιαφέρον αύτό, έδωσαν 
χώραν είς συζητήσεις, έκαμαν τούς καθημερινούς συναδέλφους μου 
ΙΙρωτείς αληθινούς τής γνωματεύσεως.

Καί αύτή ή ναρκωμένη φιλολογία μας έκινήθη καί ό μήν έγένιησε 
βιβλία παντοειδή, τό «Νέον ΙΙνεϋμα» τοϋ κ. Γιαννοπούλου, τά «Νέκρα 
φιλήματα» τοϋ Εβροτα, οί Πανσλαυ'ίσταί, οί μεγάλοι εχθροί τού Γένους» 
τοϋ δυνατού πάντοτε Δημ. Άναστασοπούλου τού Αθηναίου καί τό 
«Άνεχτίμητο · δράμα μέ τρία μέρη, τοϋ Παντελή Χόρν.

* 

αμαυρώνουν τήν ιδέαν τής άληθοΰς άντιστάσεως κατά τής έκμεταλ- 
λεύσεως τής έργασίας ιδέαν, ή όποια πρέπει νι'ι μένη άμόλυντος άπό 
πλάνας, άπό προσωπικά, καί άπό πάθη, διά νά τήν χειρίζονται οχι 
όχλαγωγοί, άλλ’οί αληθινά άγαπώντες τόν εργάτην, οί αληθινά έξανι- 
στάμενοι κατά τών παχυνομένων μέ τόν ξένον ιδρώτα.

«
Διά τά γεννηθέντα τόν μήνα αύτόν άπό δύο νοσούσας καί ύπολογι- 

ζούσας γυναίκας ζητήματα δέν άξίζει νι’ι δαπανηθή καί άλλη μελάνη.
ΔΗΜ. ΔΗΜ.

£
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

'Αρχίζει μέ τό Κρητικόν ζήτημα τό ενδιαφέρον τού μηνός, μέ τό 
ζήτημα τοΰ οποίου δίδονται συχνά λύσεις καί τό όποιοι· μένει άλυτου.

Ό Βασιλικός Ύπατος 'Αρμοστής άφίνει τήν νήσον ύπό συνθήκας, 
αί όποίαι τιϊ» δντι ύπήρξαν πικραί δΓ Αύτόν.

Έφυγεν Έκεϊνος, οστις έπάτησε τό πρώτον τό Κρητικόν χώμα μέσφ 
άποθεώσεως, έφυγε νύκτα, άπό ένα βράχον τής Χαλέπας, ολίγων χωρο
φυλάκων παρουσιαζόντων όπλα, ύπό τό πενιχρόν φώς δύο φανών, μέ 
τήν οδύνην ότι αί προθέσεις του παρεξηγήθησαν, οτι έδαπάνησε τά 
ωραιότερα έτη τής ζωής του χωρίς νι'ι κατιορθώση έκεϊνο, τό όποιον 
ώνειροπόλει πας Έλλην ότι φεύγων άφινε διηρημένον λαόν, ύβρισμέ- 
νην διά τής ξενικής λόγχης έθνοσυνέλευσιν, επαναστατικά σώματα, 
ταραχής.

Τόν έδέχθημεν έδώ μέ τήν οδύνην τής αμφιβολίας τήν οποίαν θά 
ήσθάνετο καί Αύτός.

ΤΙ φυγή του άπό τά δοξασμένα χώματα ποιαν έκβασιν θά είχε;
Κανείς δέν προδικάζει τά Ιστορικά γεγονότα. "Ο,τι φαίνεται έπιτυ- 

χές ήμπορεΐ νά καταλήξω εις όλεθρον, ο,τι φαίνεται οδύνη ήμπορεϊ 
νά φέρη χαράν.

Ό νέος "Υπατος, ύστερη μένος τής αίγλης βασιλικής καταγωγής, 
καλούμενος νά έπιβληθή μέ τήν ικανότητα καί τήν δικαιοσύνην ΰπε- 
σχέθη ταχείαν ίκανοποίησιν τών Έθνικών πόθων.

Είθε αί προρρήσεις Του νά έπαληθεύσουν καί ή θλίψις τού ΓΙρίγ- 
κιπος ή τωρινή νά ταυτισθή — καί Οά ταυτισθή — μέ τήν χαράν δλων 
μας. τήν όποιαν, άφοΰ ήγάπησε τήν Κρήτην, θά αίσθανθή μελαλητέ- 
ραν Αύτός.

«
Ίδέτε είς τήν πρώτην σελίδα τήν εικόνα ένός μάρτυρος τής Ελλη

νικής ’Ιδέας καί στρέψατε καί εις άλλων μηνών τεύχη διά νά ΐδήτε 
τάς μορφάς άλλων μαρτύρων.

Τά θύματα τοϋ Βουλγαρισμού είνε συχνά πλέον καί αί έλπίδες τόσφ 
μεγαλήτεραι.

Οί θάνατοι αύτοί, ώς ό τοϋ Μητροπολίτου Κορυτσάς, φέρουν εις τούς 
χρόνους τής νάρκης, τής δουλικής νάρκης, άδιάφορον άν ελευθέρων 
ή δούλων, φέρουν χρόνους άλλους καθ’ ους έδιώκετο τό Έθνος καί 
ήρίθμει θύματα επιφανή ΙΙατριάρχας καί Επισκόπους. Καί οί χρόνοι 
αύτοί, οί δεύτεροι, είνε οί χρόνοι τών έθνικών έλπίδων άφοΰ — τό 
έγραψα καί άλλοτε — τό Έθνος αύτό γιγαντοϋται δταν διώκεται, νικφ 
δταν πλήσσεται, θριαμβεύει δταν κινδυνεύη.

Μέσα είς τούς χρονους τής σωτηρίας τιον σαρκίων, τής εθνοκτόνου, 
δέν άφίνει ή Πρόνοια άδίδακτον τό Έθνος.

Ευρίσκει τούς μεγάλους, τούς γιγαντοφώνους διδασκάλους του.
Καί κηρύσσουν αύτοί δχι μέ λόγους, διότι δλοι κυρύσσουν τήν σωτη

ρίαν μέ λόγους, άλλά μέ την σιγήν τού θανάτου.
Χάνονται μέ τό δίδαγμα αύτό.
Καί ό χαμός των γαλβανίζει καί χαμοί άλλοι ακολουθούν καί γίνον

ται δειναί αί ήμέραι, διά νά άκουσθή μίαν άπό αύτάς τό σάλπισμα τοϋ 
υπέρ δλων άγώνος τό σωτήριον.

Διδάσκουν τούς Ιερεμίας τού Ελληνικού ’Ισραήλ νά μΐ) τόν κλαίουν 
καί νά μή ολοφύρονται. Νά βλέπουν τό αίμα, ποΰ ύπάρχει είς τάς φλέ
βας τοΰ κιτρινισμένου άρρώστου, τό αίμα ποΰ περισσεύει καί χύνεται 
δΓ ιδανικά.

Καί έπειτα κηρύσσουν είς τούς πολιτισμένους προοτάτας τών δολο
φόνων, μαζύ μέ τήν αιωνιότητα τής ελληνικής ευγενίας, τήν αιωνιότητα 
τής βαρβαρότητος τών προστατευομένων των, τήν κηρύσσουν πρός 
κωφεύοντας τώρα, πρός άνανήψοντας έπί τέλους μίαν ημέραν.

«
Καί εξαφα μία άπεργία μάς επαναφέρει είς τά πρωτογενή τής συγ

κοινωνίας μέσα, τήν θάλασσαν καί τά τετράποδα. Είς τό ταξείδιον τών 
ΙΙατρών υπολογίζονται πάλιν, ώς άλλοτε, οί θυμοί τοΰ Κορινθιακού καί 
αί ήμέραι τής θαλασσίας άποστάσεως, διά τάς Καλάμας χρειάζεται δ 
Ϊΰρος τής Πελοποννήσου, διά τήν Τρίπολιν ήμίονοι καί αναβάσεις 

ρέων καί διαβάσεις ποταμών.
Πεντήκοντα έτών αναχρονισμός, ό όποιος μας έκαμε νά έκτιμήσω- 

μεν τήν χρησιμότητα τών σημερινών μέσων συγκοινωνίας, τήν όποιαν 
δέν έφανταζόμεθα.

Αν είνε πρόοδος νά διεκδική απέναντι τών κεφαλαίων τά δικαιώ
ματα της ή εργασία,, είνε άρνησις, προόδου ή άπεργία ή τείνουσα νά 
προστατεύσω κακόν εργάτην, ως έγεινεν είς τήν απεργίαν αύτήν, καί 
είνε όχι προστασία ωφέλιμος άλλ’ ύποστήριξις ιδέας ποΰ είνε βλαβερά, 
άρνησις προστασίας, διασυρμός της, άσκοπος ή άπεργία, άσκοπα καί 
έζήτει, τήν παϋσιν άνωτέρου υπαλλήλου προοδευτικού, άλλοΰ έξερ- 
ράγη καί άλλοΰ κατέληξεν, άλλα έσκόπει καί άλλα έδέχθη έπί τέλους.

"Οποιος πονεϊ τόν εργάτην καί τό εργατικόν ζήτημα έθλίβη διά τό 
άδικον καί άμελέτητον τής απεργίας, διότι τά άδικα καί αμελέτητα

Τ© ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ©ΕΑΤΡΟΝ ΕΦΕΤΟΣ
ΤΙ «Εικονογραφημένη μετ’ έλπίδων καί ένδιαφέροντος παρηκο- 

λούθησε πάντοτε τό Βασιλικόν Θέατρον καί, επικείμενης τώρα τής 
ένάρξεως τής νέας του χειμερινής περιόδου, ευρίσκει ευκαιρίαν άναγ- 
γέλλουσα τό δραματολόγιον, νά διατρανώσω τήν πεποίθησιν της έπί τήν 
διεύθυνσιν τού έκ τών παλαιοτέρων φίλων τού Έλλ. Θεάτρου, τοΰ τόσα 
υπέρ αύτού μοχθήσαντος κ. ’Αγγέλου Βλάχου.

Καί ή μέν διεύθυνσις τοΰ Θεάτρου έπραξε καί θά πράξη τό καθ’ έαυ- 
τήν, υπάρχει δμως καί τό ζήτημα τής άπροθυμίας τών ’Αθηναίων νά 
νά βοηθήσουν τύ Βασ. Θέατρον, άπροθυμίας, ή οποία δέν είνε άπίθα- 
νον νά κουράση ‘πι τέλους τόν 'Υψηλόν προστάτην του, τήν Α. Μ. τόν 
Βασιλέα, δαπανώντα πρός συντήρησίν του χιλιάδας κατ’ έτος, χωρίς νά 
βλέπω δτι τό κοινόν αισθάνεται τήν άνάγκην τών δαπανών αύτών ή 
επωφελείται τούτων.

Είνε βέβαιον δτι δλοι οί διευθύναντες τάς έργασίας τοϋ Βασιλικού 
Θεάτρου εύρέθησαν πρό διλημμάτων έν σχέσει πρός τό κοινόν. Θεατρι
κόν κοινόν δέν εχομεν, κοινόν δηλαδή είθισμένον μέ τό θέατρον, άγα- 
πών αύτό, δυνάμενον νά κρίνη ασφαλώς καί όμοιομόρφως.

Οί τοΰ Βασ. Θεάτρου λοιπόν—άλλοι όλιγώτερον καί άλλοι περισ
σότερον άρτιον καταρτίξοντες δραματολόγιον—ήσχολήθησαν είς δόκι
μός περί τών προτιμήσεων τού κοινού, καίτοι τό Βασιλικόν δέν θά 
έπρεπε νά ένδίδη, άλλά νά διδάσκω, τό αποτέλεσμα δέ τών δοκιμών των 
δέν ύπήρξεν άσφαλές,ώστε νά μάθη κανείς τί θέλουν οί ’Αθηναίοι, είμή 
κατά τούτο δτι δέν θέλουν θέατρον.

Έπαίχθησαν έργα κλασικά καί τό κοινόν έφάνη άπρόθυμον. Έπαί
χθησαν έργα θεαματικά καί αί εισπράξεις δέν έκάλυψαν τάς δαπάνας τών 
πολύπλοκων σκηνικών καί πολυτελών άμφιέσεων. Έπαίχθησαν φάρσες 
κοινότατοι καί πάλιν — εί καί όλιγώτερον — απρόθυμοι οί ’Αθηναίοι.

Δέν πρόκειται λοιπόν πλέον περί ματαίων βασιλικών δαπανών. Πρό
κειται περί τής άληθείας δτι ό Αθηναίος θελει τό θέατρον ώς μέσον 
«διά νά πέρνα τήν ώραν του» καί γεμίζει τά θερινά θέατρα, δταν δέν 
εύρίσκη τό καλοκαίρι εύχάριστον τήν είς τήν οικίαν του διαμονήν, 
άφίνει δέ κενόν τό Βασιλικόν, δταν τό πόκερ τόν κρατή ευχαρίστως είς 
μίαν οπουδήποτε αίθουσαν. Καί συνεπώς πρόκειται περί τής κατά φυσι
κόν λόγον προκυψούσης σκέψεως: "Οταν δέν θέλη ό λαός θέατρον τί 
χρειάζεται τό Βασιλικόν;

Έφέτος καταβάλλεται πάσα προσπάθεια νά άγαπηθή άπό τόν λαόν 
τό θέατρον καί νά συμβιβασθούν αί προτιμήσεις του μέ τήν έξυπηρέ- 
τησιν τοΰ άληθινοΰ σκοποΰ τής σκηνής.

Καλλιτέχνας, τοϊ’ς άρτιωτέρους έξ όσων έχομεν, τό Βασιλικόν Θέα
τρον έχει τούς παλαιούς, έκτος τής παραιτηθείσης δ»? Μ. Κοτοπούλη, 
τών συμπαραιτηθέντων κυρίας καί κ. Αούη τής δ°» Χρυσ. Κοτοπούλη 
κ. Μουστάκα κτλ. Άντ' αύτών προσελήφθη τό ζεύγος Μυράτ, τό ζεύγος 
Δαμάσκου καί αί Γαλάτη καί Μαρινάκη.

Μέ τόν πλήρη αύτόν θίασόν του τό θέατρον, μέ τήν Διεύθυνσιν τοϋ 
κ. Βλάχου καί μέ τό πλουσιώτατον βεστιάριου του είνε έφέτος υπέρ 
ποτέ άρτιον καί υπέρ ποτέ άξιον ΰποστηρίξεως, τήν οποίαν εύχόμεθα 
καί προτρέπομεν θερμήν, χάριν τήςΤέχνης, χάριν τής κατά τόν χειμώνα 
παραστάσεως τής Πρωτευούσης ώς κέντρου καλλιτεχνικού, χάριν τοϋ 
γοήτρου της έπί τέλους.

Μέ τάς θερμός αύτάς εύχάς παραθέτομεν τό έφετεινόν δραματολόγιον 
τό όποιον περιλαμβάνει καί τέσσαρα έργα έλλήνων συγγραφέων, έκτος 
τών πέρισυ δοθέντων, τόν Γελωτοποιόν τοΰ κ. II. Δημητρακοπούλου, 
τήν Επιστροφήν τού ’Ασώτου· τοΰ κ. Α. ΙΙροβελεγγίου, τούς «Έπαρ- 
χιώτας- τοΰ κ. Ζώρα καί τόν «’Αριστόδημον» τοΰ κ. Κ. Άγγελοπούλου. 

Σοφοκλέους «Ήλεκτρα» κατ’ έμμετρον μετάφρασιν Σ. Βουτυρά. 
Σαίξπηρ «Ρωμαίος καί ’Ιουλία» κατά νέαν έμμετρον μετάφρασιν, 
Καλδερών ό «Άλκάδης τής Θαλαμαίας», Έισεγαράη «Παραφροσύνη 
ή 'Αγιοσύνη», Augier · Τυχοδιιόκτρια» κατ' έμμετρον μετάφρασιν, «ό 
Συμβολαιογράφος Γκερέν», Φερράρη «Δύο Κυρίαι» « Τό Γελοίου -, 
Benedix Τό ζιζάνιου», Άλ. Δουμά «Τό χρήμα», Γ. Σάνδ «Μαρκήσιος 
Βιλλεμέρ , Ε. I’ailleron ό «Πληκτικός κόσμος , Sidnev «Ή κλοπή τού 
Βρίξτον ή νυκτερινοί περιπέτειαι», Λ. Cauthouy «"Ενα ζευγάρι πέρδι
κες . Καβαλόττη ό .Καημένος δ Πέτρος», Capus Πυργοδέσποινα , 
ό Αντίπαλος», <’> «κ. ΙΙιεγκουά», Mirbeau ό Χρηματιστής». Riche 
• Πρόφασις», Wallher καί Stein Δεσποινίς διδάκτωρ». Goudinet Ένα 
ταξειδάκι . Blumenthal καί Kadelberg «Ταξεΐδί είς τήν ’Ανατολήν . 
καί άλλα βραδύτερον όρισθησόμενα.

’Επαναλήψεις έργων διδαχθέντων ήδη έν τφ Β. Θεάτρφ : Ό Γαμ
βρός τού κ. Ποαριέ—Όδός Μαρτυρίου—Οίκτροί έρωτες—Οίδίπους— 
Φαύστα—Όθέλλος—Έμπορος τής Βενετίας—Μήδεια—'Αμαξάς Ένσελ 
—Ι’υναικομαχία — Βιβλιοθηκάριος — ’Αμαξών — Πόλεμος έν ειρήνη— 
Νικηφόρος Φωκάς—Δούκισσά τών ’Αθηνών—Νόρα—Κοκορόμυαλη— 
Φρενοκομείου—’Ενοικιάζονται δωμάτια—Κατάσκοπος—Τέλος τοΰ κό
σμου—’Απρόοπτα τοΰ κινηματογράφου—Τό ταξεΐδί τοΰ Μπατάκια κλπ·

I

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ

αδελφ όν τον "Ίωάννου και παοέ-

Ό Γεώργιος ‘Αγεντούίης 
ίγεννή&η Ιι· Ζαγορά τοϋ 1 Ιη- 
λιΊν κατά τό 1828, άγει τίθεν 
τό 78°’’ Ι'τος,εχει ίίμως είσέτι 
νεανικήν τήν γλνκεΐαν μορ
φήν του, τήν ομιλίαν ζωηρόν 
καί τή>· καρόίαν εν&ερμον.

Μετέβη είς Τεργέστην κατά 
Μάρτιον τοΰ 1842, μόλ.ις 
όεκατετραετής καί ΐνα άμέ
σως γνωρίση τόν άγώνα τοϋ 
βίου, τό κόμισαν αυτό ίστω- 
φόρον υπεβλήθη είς τεσσα
ράκοντα ήμερων κάθαρσιν !

Προσελήφθη άμέσως είς τό 
έκεϊ εμπορικόν γραφεϊον τοϋ 
μείνε παρά τω ίόίτο συνεργαζόμένος μέχρι τοΰ 1854, οτε συνέ
στησε υπό τό ίόικόν του όνομα Ιδίαν έπωνυμίαν, ήν βαθμηδόν 
προήγαγεν είς τό σημερινόν περίβλεπτον σημεΐον, είσάγονσαν 
καί ίξάγουσαν εμπορεύματα πολλών έκατομμυρίων κατ’ έτος.

Κατά Μιίϊον τοΰ 1904 συνεπληρώθη όλη πεντηκονταετηρίς 
άπό τής συστάσεως τής επωνυμίας του, γεγονός όλως σπά
νιον καί διά τήν άρχαίαν έμπορικήν πόλιν τής Τεργέστης.

Τό έκεϊσε ’Εμπορικόν ’Επιμελητήριου εν ίκτάκτω συνεδρία 
καί έν μέσω έπευφημιών, προτάσει τον Προέδρου, άνεκήρυξε 
τόν Γεώργιον Άφεντούλην ισόβιον μέλος αύτοϋ άντεπιστέλλον, 
ήτοι άπένειμεν αύτώ τήν άνωτάτην τιμήν, ήν έπέτρεπε τό 
καταστατικόν τοΰ σωματείου.

'() Γεώργιος Άφεντοϋλης, πρύτανις καί ηθικός αρχηγός τής 
έν Τεργέστη Ελληνικής αποικίας, δέν διεκρίθη μόνον έπί εμπο
ρική μεγαλοφυίιι καί τιμίρ κτήσει πλούτου.

Έν τή τύρβη τής μεγάλης αύτοϋ έμπορικής έργασίας ύπήρ
ξεν άείποτε ό ένθερμότερος "Ελλην. Είς δλας τάς δοκιμασίας 
τοϋ Έθνους διέμεινεν άκρι'ιδαντος έν τή πεποιθήσει αίαιω-

τέρον μέλλοντος. Είς ίίλας 
τάς επίτροπός πρός συλλογήν 
έθνικών έράνων δ Γεώργιος 
Άφεντοϋλης ήτο τό μάλλον 
ένθουσιώδες και μάλλον γεν
ναίου μέλος, έπεβάλλετο δέ 
πρός πάυτας ύπενθυμίζων 
πρός ένα έκαστον, διά γλώσ- 
σης αυστηρός, τό πρός τήν 
Πατρίδα καθήκον. Κατά τό 
1885 άπέστειλεν έν χαρήί τόν 
μονογενή και, άντάζιον αύτοϋ 
υίόν Αλέξανδρον είς Ελλάδα 
ΐνα έκπληροτση τό στρατιω
τικόν αύτοϋ καθήκον.

Τήν Ελληνικήν αύτοϋ καρδίαν έθέρμανεν έτι μάλλον ό σοφός 
καθηγητής αδελφός του μακαρίτης Θεόδωρος, πρός δν ό 
Γεώργιος έτρεφεν ού μόνον ιιδελφικήν στοργήν άλλά καί άληθή 
θαυμασμόν.

Ώς οικογενειάρχης δ Γεώργιος Άφεντούλης είναι αληθές 
υπόδειγμα Αρετής. ΊΙ τύχη ύπήρξεν αύτώ ευμενής καί τφ 
έδωσεν ώς σύντροφον τοΰ βίου του ύπέροχον δέσποιναν, τήν 
μονογενή κόρην τοϋ Νικολάου Μοροζίνη. Τά τέκνα των άνε- 
τράφησαν έλληνοπρεπώς, καί σήμερον έτι έν τή ώραίρ. έπαύλει 
των συγκεντροϋται ο,τι έλληνικώτερον έχει ή Τεργέστη.

Έν τώ σταδάρ του δ Γεώργιος Άφεντούλης είχεν ώς βάσεις 
απαρέγκλιτους, πρωτοφανή φιλοπονίαν, εύθύτητα καί έκτακτον 
φιλομάθειαν. Έβοήθησε καί βοηθεΐ Αφειδώς πάντα πτωχόν 
υπήρξε προστάτης Απείρων συγγενών καί φίλων ους πατρικώς 
προήγαγεν.

Εύχόμεθα τφ θαλερφ γέροντι πλεϊστα Αλλα έτη έν ίση 
Ακμαία υγεία ού μόνον πρός χαράν τών οικείων καί πολυπλη
θών φίλων του άζ/.ά καί χάριν τοϋ Ελληνικού ονόματος, δπερ 
τιμά έν τή ξένη, χάριν τής Πατρίδος ί)>’ αγαπά περιπαθώς.
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[ Συννχηα άπό τό πςοηγούμΕνον τεύχος}.

ιπληροίντο κατά τάς ύπαγο-

’Άλλοτε, τφ ό'ντι, ό εξοπλισμός στόλων ολοκλήρων συνετε- 
λεΐτο μετά τής μεγαλειτέρας εϋχερείας. ΓνωρΓζομεν έπί τούτοις 
δτι, διδόμενης τής σχετικής διαταγής, ή τελεία τών Ναυστάθ
μων όργάνωσις άφ’ ένός καί τοΰ έμψυχου υλικού ή άφθονος 
ΰπαρξις άφ’ ετέρου έπέτρεπον τήν ταχίστην, άμα δέ τελειο- 
τάτην πλείστων πλοίων έξάρτησιν 'Άμα ώς τό Ναυαρχεΐον 
καθάριζε τί έ'δει γενέσθαι καί μέχρι ποιων ορίων έπεβάλλετο 
νά κινητοποιηθώσι δυνάμεις τοΰ Βασιλικού καί τών Θεματι
κών πλόιμων, οί αρμόδιοι έπελαμβάνοντο πυρετωδώς τών 
οικείων ετοιμασιών: Δι’εργατών καί τεχνιτών τοΰ Νεωρείου 
έσυροντο τιί σκάφη καί έκαθαρίζοντο κατά τήν γάστραν, έν φ 
ταΰτοχρόνως έπεσκευάζοντο ή συνε: ' 
ρεύσεις τών περιστάσεων. Έν 
τφ μεταξύ προσήρχοντο οί άν- 
δρες οϊτινες θ’ άπετέλουν τά 
πληρώματα και τό όπλιτικόν, 
θετά τών άποσκευών αυτών 
καί οΰτινος ά'λλου χρησίμου διά 
τόν ένδον βίον καί τήν έκπλη- 
ρω fh] σομένην άποστολή ν. ’ Εκεί 
δέ ό ύπαρχος—ό δή Πρωρεϋς 
τότε καλούμενος — διήρει τους 
έπιβάντας καί έτασσε εϊς τάς 
διαφόρους θέσεις, ένθα θά 
έπληροΰτο ή θεραπεία τών έν 
συνήθεσι περιστάσεσι αναγκών 
καί τής έν μάχη λειτουργίας 
τών πολεμικών μέσων δσα διέ- 
θετον οί Δρόμωνες.

ΕΙτα, άφ’ ού καί τά επιτε
λεία έπέβαινον καί ελάμβανον 
κατοχήν τών έπιστασιών αυ
τών, τά πάντα ήσαν έτοιμα 
πρός τήν έν ένεργείιι παρά- 
στασιν τών πλοίων.’Ηκολούθει 
δέ δ έφοδιασμός, ή διά πάν
των τών ειδών δηλ. άποδημίας 
πλήρωσις τών αποθηκών καί 
τότε καί τά οπλιταγωγά ήγοντο 
παρά τιί κρηπιδώματα καί πα- 
ρελάμβανον τάς πολιορκητικός 
μηχανάς, ο,τι αν άλλο έπί στρα- 
τείαν υλικόν χονδρικώς, ίππους, 
ήμιόνους κτλ. μετά τών οικείων 
Σκευοφυλάκων καίΊπποκόμων 
οϊτινες έ'δει νά συντροφευσω- 
σιν άσφαλώς τό υλικόν καί τιί παρεπόμενα τετράποδα- πρός 
δέ έπέβαινον τών Καματηρών καράβων καί τεχνουργοί τινες 
κατάλληλοι πρός εφαρμογήν τεμαχίων πεμπομένων έν άποσυν- 
θέσει, πρός παρασκευήν δέ άκόμη αντικειμένων άπαιτουντων 
γνώσεις ειδικός καί εμπειρίαν.

Όταν τά πάντα ήσαν έτοιμα καθ’ δλοκληρίαν, έτελεΐτο ή 
μεγαλοπρεπεστάτη έκείνη θρησκευτική προπομπή, τής οποίας 
προιστατο έν Κωνσταντινουπόλει δ Οικουμενικός Πατριάρχης 
καί διά πομπής μεγάλης ηύλόγει τούς απερχομένους. Μεθ’ δ 
άμεσως έσημάίνετο ή άπαρσις καί τά πλοία έξήρχοντο τοΰ 
αγκυροβολιού κατά τάξιν. Έβαινον δέ μετά πασών τών στρα- 
τηγικώς υποδεικνυόμενων προφυλάξεων μέχρις ού συνήντων 
τούς εχθρούς καί ήρχοντο εϊς χείρας.

Αλλ ήδη φχετο άνεπιστρεπτεί ή έποχή, καθ’ήν συνεκεντροΰτο 
τφ90ι έτει έν Φυγέλοις ή διά τήν έπί Κρήτην εκστρατείαν Νικη
φόρου τοΰ Φωκά ισχυρότατη παράταξις, έπί δέ Βασιλείου τοΰ 
Βουλγαροκτόνου έσπευδεν δ γενναίος Δρουγγάριος Κυριάκός εϊς 
σωτηρίαν τής ατενώς πιεζομένης Άβυδου, έπί κεφαλής ετοιμα
σίας άπό τελειοτάτους τήν έπάνδρωσιν καί Ιξαρτισμένους λαμ- 
πρώς δρόμωνας. Ή δημιουργική, ούχ’ ήττον, στείρωσις τών 
διαβουλευμάτων καί τοΰ άρχικοΰ πνεύματος ή απώλεια, ήκο-

*Λποψις άκρονήων τινών Σκευαγωγού πλοίου έκ τών εύρυχώρων τοΰ Λύτοκρατορικού 
Ναυαρχείου κατά τούς Η' καί Θ' αιώνας.

λουθησαν κατά βήμα τήν έκφυγοΰσαν υλικήν επάρκειαν και 
αξιότιμα τοϋ συντελεΐν κατορθώματα, εφάμιλλα πρός τά κατά 
γήν και θάλασσαν ι’ιναδείξαντα τήν βασιλείαν ‘Ηρακλείου τοΰ 
Α', έν χώραις άγαν άφισταμέναις τής Μητροπόλεως. Οΰτω 
δ’άπέμενε μυθικού τίνος δίκην, δ,τι οϊ θρΰλλοι έδίδασκον πεοϊ 
τής ύπερεκχειλίσάσης κατά τόν Χον αιώνα ακμής και ρώμης 
τοΰ Αΰτοκρ. Στόλου και μετά πόθου έφέροντο αί τής προτέ- 
ρας επιβολής και τής μεταγενεστερας συνεχείας δόξαι.

Και τόσα - τόσ’ άλλα έπέφερεν ή τών Λατίνων έπίδρασις, 
αφανίσασα τήν ‘Ελληνικήν ναυτικότητα καί διακόψασα τόν 
ειρμόν τών γιγαντιαίων αυτής εκδηλώσεων, αϊτινες πασαι, κατα- 
δεικνυουσαι νΰν τώ ίστορικώς διεξερχομένφ τήν κατά τόν 

Μεσαίωνα ήμετέραν περί τά 
διαπόντια ζωτικότητα, περιά- 
πτουσιν αμα άφθιτον κλέος 
καί ΰπερανθρώπως επίφθονον. 
"Αμα δ’έξέκλινεν ή Μεσόγειος 
τής μεγαλοπράγμονος εκείνης 
κυριαρχίας, τήν όποιαν έκύρου 
δ όγκος εκατοντάδων αύλα- 
κουντων τά ΰδατά της καρά
βων, μέ τά πρυμνόσχημα κατα- 
κόσμητα διά τών υπερήφανων 
τής Αυτοκρατορίας εμβλημά
των καί διά τών άσπιλων καί 
πεποτισμένων αιματι οικοσή
μων τής εύγενείας τών Ναυάρ
χων καί Κυβερνητών αυτής, ή 
δέ τών ανέμων βοή καί τών 
έπί τούς βράχους τής Χερσο
νήσου έκσπώντων κυμάτων δ 
παφλασμός δέν άντελάλουν 
πλέον τά τών Ναύκληρων 
προστάγματα εϊς τήν φωνήν 
τών Θεών, αί μέν εποποιίαι 
τής Βασιλίδος τών πόλεων άνε- 
στάλησαν εϊς τό παραχρήμα- 
τής δ’ Ευρώπης καί τών λοι
πών ’Ηπείρων ή έξέλιξις, μόλον 
ότι εϊχομεν έν τοϊςκυρίως εμπέ
δωση τήν έπ’ άγαθφ μετέπειτα 
φοράν της, άπέστερήθη δμως 
ένωρίτερον ή ώς ώφειλε τοΰ 
πολυγνώστου αυτής καθοδηγοϋ 
καί έστράφη πρός τήν μεσολα
βή σασαν μέχρις εσχάτων έλεει- 

νότητα, διά τής όποιας κατερρυπάνθησαν ύπό μορφάς ποικίλας 
Αύλαί, κοινωνικά! διακρίσεις καί θρησκεύματα έν τή Δύσει.

Τοιοΰτος έν συνάψει έγένετο δ ‘Ελληνικός Αύτοκρ. Στόλος.

«
Μέ ιδιαιτέραν χαράν καί μέ υπερηφάνειαν ή Εικονογραφημένη , 

άναγγέλλει τήν προσεχή εκδοσιν μελέτης εμβριθούς υπό τόν τίτλον ό 
'Ελληνικός Αΰτοκρατορικ.ός Στόλος ·. Συνεργάτης της προσφιλής είναι 

ό συγγραφεύς κ. Κων. Σαράφης, έκ τών επίλεκτων τοΰ πολεμικού ήμών 
ναυτικού αξιωματικών, έγκόψας εις πονηρός καί μακρύς μελετάς διά 
νά φέρη είς φώς τό πόνημά του.

ΊΊ υπερηφάνεια τοΰ περιοδικού ήμών δικαιολογείται καθόσον πρώτη 
ή Εικονογραφημένη > ηύτύχησε νά δημοσίευση περικοπάς έκ τοΰ σπα
νίου τούτου συγγράμματος.

Οί κ.κ. συνδρομηταί τής «Είκογραφημένης» οί όποιοι έχουν μίαν 
ιδέαν αύτοΰ έκ τών δημοσιευΟεισών περικοπών Οά άνομολογήσουν δτι 
δέν πρόκειται περί ξηράς τεχνικής μελέτης, άλλά περί έγκυκλοπαιδικω- 
τάτης τοιαύτης, έπισκοπούσης τήν μακραίωνα έξέλιξιν τής 'Ελληνικής 
Αυτοκρατορίας, δχι μόνον κατά θάλασσαν, άλλά καθ’ άπάσας αυτής 
τάς εκφάνσεις καί έρευνώσης πολλά σημεία καί φωτιζούσης σκο
τεινά τοιαύτα. Θά είναι δέ καί διιι Βιβλιοθήκην άπόκτημα ύπέροχον, 
καθόσον τήν έκτύπωσιν αΰτοΰ άνέλαβε τό άπαράμιλλον κατά τήν 
’Ανατολήν πάσαν Τυπογραφείου τής «Εικονογραφημένης», ή Εστία» 
τών κ. κ. Μάϊσνερ καί Καργαδούρη.

ΤΟΥΡΓΚΕΝΙΕΦ

Μ Γ Ρ Μ
("Ονειρον)

Έπεριπατοΰσα μόνος είς μίαν μεγάλην πεδιάδα. Έξαφνα μοΰ έφάνη 
ότι ήκουσα οπίσω μου βήματα ελαφρά καί λαθραία. Κάποιος μέ παρη- 
κολούθει μετά προφυλάξεως. "Εστρεψα καί είδα μίαν γρηάν ένδεδυμε- 
νην μέ ράκι], άπό τά όποια έφαίνετο μόνον τό πρόσωπόν της ξηρόν 
καί μέ γαμψήν ρίνα.

Τήν έπλησίασα καί τήν ήρώτησα:
— ΙΙοιά είσαι; 'Γί θέλεις ; Είσαι ζητιάνα ;
Έκείνη δέν άπεκρίΟη. Είδα δτι τά μάτιά της τά έσκέπαζε μία ^μεμ

βράνη υπόλευκος ιός τών ματιών μερικών πουλιών. Ή μεμβράνη όμως 
εμενεν άκίνητος, τυφλή.

Ήρώτησα έκ δευτέρου:
Θέλεις ελεημοσύνην; Διατί μέ ακολουθείς;

ΊΊ γρηά δέν μοΰ άπήντησε καί έξηκολούΰησα τόν δρόμον μου.
Πάλιν δμως ακούω οπίσω μου τά βήματά της!
— ΙΙάλιν αυτί] ή γυναίκα! είπα. Διατί μέ άκολουβεϊ τάχα; ’Επειδή 

εΐνε τυφλή, έσκέφΟην, παρακολουθεί μέ τό αυτί τά βήματά μου διά νά 
εύρη τόν δρόμον της ή ένα κατιρκημένον μέρος. Αύτό εΐνε!

Έπειτα όμως μέ κατέλαβε ολίγον κατ’ ολίγον περίεργος ανησυχία. 
Ή γρηά μοΰ έφάνη δτι δέν μέ παρηκολούΟει άλλ’ δτι αύτή διηύβυνε 
τι’ι βήματά μου, τώρα δεξιά, τώρα άριστερά καί δτι έγώ, χωρίς νά τό 
θέλω, ΰπήκουον.

ΈξηκολούΟησα τόν δρόμον μου καί έιιπρός μου έξαφνα διέκρινα 
κάτι μαΰρον, ωσάν βαΰύν λάκκον εις τό χώμα.

— Εΐνε δ τάφος I Αΰτοΰ μέ σπρώχνει- είπα.
Στρέφω. Ή γόμά ήτον έκεΐ καί ήτένιζε μέ τά μεγάλα μάτια της τά 

χαιρέκακα καί ιίπειλητικά. Έσκυψα πρός αύτήν. Ή ιδία μεμβράνη], τό 
ίδιον τυφλόν πρόσωπον.

— ”Α ! είπα, αύτή ή γρηά εΐνε ή μοϊρά μου, ή μοίρα ποΰ κανείς δέν 
Οά είμπορέσ]) νά διαφύγη. Καί όμως Οά παλαίσω !

Έπήρα άλλον δρόμον. Έβάδιζα γρήγορα, άλλά ήκουα πάλιν τά βή
ματα καί έκεΐ είς τό άκρον τοΰ δρόμου χάσκει πάλιν ό μαύρος λάκκος.

’Αλλάζω δρόμον. Πάλιν τά βήματα οπίσω μου, πάλιν ή φοβερά 
μαυρίλα έμπρός μου.

— Θά σέ γελάσω, είπα. Δέν Οά πάω πουθενά.
ΈκάΟησα χάμου.
ΊΙ γρηά εΐνε οπίσω μου- δύο βημάτων άπόστασις μας χωρίζει. Δέν 

τήν ακούω. Αισθάνομαι όμως δτι εΐνε έκεί.
"Εξαφνα τί βλέπω; Ή μαυρίλα γλυστρφ, σύρεται, έρπει, προχωρεί, 

πλησιάζει I
Θεέ μου!
Στρέφω καί βλέπω. Ή γρηά μέ κυττάζει μέ τά δύο της μάτια καί μέ 

χαιρέκακου μειδίαμα άναδεύει τό νωδόν στόμα της ωσάν νά μοΰ λεγει:
— Δέν Οά μοΰ ξεφύγης!

*

Η ΓΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΧΑ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΕΠΑΙΊΊΔΟΣ
Μία αννεργάτις τοΰ γαλλικοί) γυναικείου κεριοΑικοΰ .Φεμινά·, ή κυρία 

Μπρεμονιιέ, ΐοχε την εΰφιά δημοσιογραφικήν Ιδέαν νά οκεφϋή ώς έξης: 

«'.ΙφοΒ καρά μέ τήν τουαλίτταν της τήν ΓΤαριαινήν είς κάθε βήμα παρου

σιάζεται και ή κουρελιάρα Παρισινή, διατί νά μή έπιστήσωμεν καί ίπ αυτής 

τήν προσοχήν μας, τήν ό.-ιοίαν συνήθως έφιστωμεν εϊς τήν πρώτην;

ι Εκείνο, το όποιον μοΰ έφάνη ενδιαφέρον νά κάμω διά νά είσδύσω είς 

κόσμον, δ όποιος, τολμώ νά τό εΐπω, εΐνε κλεισμένος δί ήμΰς, ήτο νά ζήσω 
πραγματικώς τόν βίον μιας έπαίτιδος καί διά μίαν ήμέραν ένεδύ&ην τήν 

ενδυμασίαν τής δυστυχίας, τό έπαγγελματικόν κοστούμι-.

Ή κυρία ΜπρεμοντΓε: έπραγματοποίησε τήν σκέψιν της κα! εκθέτει τώρα 

τάς εντυπώσεις μιας έπαίτιδος, μέ παρατηρήσεις της χαριτωμένος.

εΚατ άρχάς — τό πρωΐ—αί έκκληοίαι ήμποροϋν νά παρουσιάσουν 

κάποιο ένδιαφέρον. Πηγαίνω λοιπόν εις τόν ναόν τής Μαγδαληνής. Εΐνε 

έδώ καί άλλοι έπαϊται- εξ έν δλιρ άνδρες καί γυναίκες. Βλέμματα εχθρικά 

πρός έμέ- παρατηρήσεις όχι υποχρεωτικά! ύιά τό άτομόν μου. ΊΙ αλλη

λεγγύη τών πτωχών εΐνε λοιπόν λέξις κενή ;

•Σταθμός δύο ώρών είς τό περιοτόλιον μοΰ απέδωσε δύο πεντάρας· όλί- 

γον εΐνε. Τήν μίαν μοΰ τήν έδωσε μία κυρία, ή όποια έψαξεν έπι πολύ 

είς τό πορτ - μονναί της διά νά βεβαιωθή, δτι δέν θά μοΰ έδιδε δύο πεν

τάρας αντί μιτίς- ή γυναίκα αυτή βεβαίως εΐνε καλή, άλλ’ οικονόμος. Τήν 

άλλην πεντάραν τήν φυλάττω ως τι πολύτιμον. Μοΰ τήν έδωκεν ένα κορι

τσάκι δέκα έτών, τό όποιον άφοΰ μέ παρετήρησεν, έζήτησε μίαν πεντά

ραν άπό τήν μητέρα της καί μοΰ τήν έφερε μειδιώσα εύμορφα. Μικρό 

κορίτσι, αύτή ή χειρονομία σου καί τό μειδίαμά σου έστοίχισαν ένα δάκρυ 

εις τήν ψευδοεπαίτιδα, ή όποια δέν έζήτει τίποτε!

• Ευαισθησία ίσως ή μάλλον αποτέλεσμα τής νενρικότητος, τήν όποιαν μοΰ 

προξενεί ή έντροπή κα! ή στενοχώρια ποΰ ήσθάνθην άφ δτου έξήλθον 

τής οικίας μου. Διότι έπ! τέλους, χωρίς νά βραδύνω εις προσιοπικάς έντυ- 

πώσεις, οφείλω έν τούτοις νά ό/ιολογήσω, δτι ι’ίν ή ήμέρα μου δέν υπήρξε 

πολύ επικερδής, εΐνε διότι δέν ήδυνήθην νά εξαοκήσω ενσυνειδήτοτς τό 

προσωρινόν μου επάγγελμα. "Οσον άστεΐον κα! άν φανή τοΰτο, δέν ήδυνή- 

ϋ~ην νά τείνω τήν χεϊρά μου. ".-1>· κα! έγνώριζα δτι έπαιξαν κωμω

δίαν, δτι αυτό εΐνε στιγμιαίου, μοΰ ήτο φυοικιΰς άδύνατον νά κάμω τήν 

εξευτελιστικήν έκείνην χειρονομίαν. 'Ανατροφή, προλήφεις, κατά συνθήκην 

ίδέαι ; ... ή ένστικτος έξέγερσις :. . . "ΐοοτς όλίγον απ' όλα αύτά.

• Εΐνε λοιπόν πράγματι έξευτελιστικόν τό έπαιτείν;

• 01 πιστοί γίνονται σπάνιοι είς τήν Εκκλησίαν κα! πηγαίνω πρό ενός 

έδωδιμοπωλείον. Δέν είμπορώ ν’ άντισταθώ είς τήν εΰκολον άλλά δυνατήν 

άντίθεσιν τοΰ πειναομένου τοΰ βλέποντος μέ βλέμμα πόθου τά πουλερικά 

κα! τάς αλλας τροφός κα! τους γλυκυτέρους καρπούς. Μία δεσποινίς εξέρ

χεται τοϋ καταστήματος, μοΰ δίδει δύο πεντάρας κα! μοΰ λέγει μέ χάριν :

— Πάρτε κα! φύγετε.

Δοκιμάζω νά διαμαρτυρηθώ άλλ’ έκείνη επιμένει :

— Φύγετε λοιπόν τώρα. Ίό ξέρετε, καλά ποις δέν ήμπορεΐτε νά μείνετε έδώ.

-Τρίτος σταθμός. Πρό ένός ζαχαροπλαστείου Παρά τήν κίνησιν, ή όποια 

έπικρατεί έντός του καταστήματος, εις υπάλληλο; δίδει Λιαταγάς νά μέ διώ 

ξουν τήν στιγμήν κατά ττ/ν όποιαν μία κομψή μοΰ δίδει τόν δβολόν της.

Εΐνε ή ωρα τοΰ γεύματος κα! ίσταμαι κατά τύχην πρό ενός έκ τών 
με^'άλων εστιατορίων τών Παριοίων.

•Έπεσα καλά. Είοέπραξα εννέα πεντάρες είς όλιγωτέραν ώραν άπό δοην 

μοΰ έχρειάοθη νά τό διηγηθώ. Ώρισμέντος οί άνθρωποι ποΰ πεινούν έχοι ν 

καλή καρδιά, δπως καί όσοι έφαγαν καλά. Δυστυχώ; μέ διώχνουν κα! 

απ' έδώ, άφοΰ μοΰ έδωσαν ένα κολοσσαΐον τεμάχιον άρτου.

•Άφήκα κάπου τόν άρτον μου κα! έρχομαι πρό τών γραφείο>ν μας, 

πρό τών γραφείων τής ..Φεμινά·.'Εδώ έλπίζω νά διασκεδάσω όλίγον κα! 

διασκεδάζω πράγματι. Περνούν συντάκται κα! κανείς δέν μέ αναγνωρίζει- 

κανείς, ούδ' εκείνοι άκόμη, οί όποιοι ήσαν έν γνώοει τοΰ σχεδίου μου. Εΐνε 

τοΰτο έπιτυχία πλήρης διά τήν όποιαν είμαι υπερήφανος. Εις κύριος, δ 

οποίος έξήρχετο κα! δύο κυρίαι εισερχόμενοι μοΰ έδωσαν άπό μίαν πεντά

ραν. θά εΐνε βέβαια άναγνώοτριαι τής «Φεμινά·.

• Μία ιδέα! ’Ίν έπήγαινα πρό τοΰ Γαλλικού θεάτρου! Έκεΐ πηγαίνουν 

κα! έρχονται καλλιτέχναι καί οί καλλιτέχναι εΐνε γενναίοι. ’Ζδοΰ ό Γεν 

Γραμματείς τοΰ θεάτρου, ό πλέον αγαπητός τών Γραμματέων, αμνησίκα

κος δέ, άφοΰ δίδει δύο πεντάρας είς έμέ, ποΰ τόσον συχνά τόν έβασά- 

νιζα μέ ΐντερβιού. Καλλιτέχνιδες έρχόμεναι μοΰ δίδουν κάτι. Ανοίγω τήν 

θύραν τοΰ αυτοκινήτου τής δεσποινίδος Ζορέλ. και μοΰ δίδει πενήντα λεπτά.

• Τό βράδυ είχα τριάντα πέντε πεντάρες. ’.Ίν άφαιρέσω τάς δέκα έπτά 

ποΰ έπήρα άπό τό θέατρον κα! αί όποΐαι εΐνε τύχη έξαιρετική, μένουν δέκα 

οκτώ πεντάρες, αί όποΐαι αποτελούν τήν κατά μέσον δρον εϊσπραξιν ένός 

αγαθού Παρισινού πτωχού.
•Δέκα οκτώ πεντάρες διά τόσην Υποκρισίαν, τόσον αίσχος, τόσον έξευ- 

τελισμόν.

• Υπάρχουν ήμέραι κατά τάς όποιας πρό τής έκπληρώσεως μιας γεν

ναίας πράξεως έλπίζομεν είς τήν ΰπαρξιν φιλανθρωπίας.

• Φεΰ! Διά νά φυλάξη κανείς τήν πίστιν εις τοιαύτας ουτοπίας, πρέπει 

νά μή ΐδ// τό βάθος τής ανθρώπινης δυστυχίας !·

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

* ’Εάν κατά τόν βίον του δ άνθρωπος ύποατ^ πολλάς δοκιμασίας επέρ
χεται εις τήν ψυχήν του δ,τι κα: εϊς τό σώμα του- βασανιζόμενου ύπό 
πόνων ή ΰπερευαισο’ητεΐ καί τότε λέγε: μέ λυγμόν : ~"A ! δέν ήμπορώ πλέον. 
Θεέ μου, άπηύδησα!», ή αναίσθητε! και τότε λέγε·, μέ πικρίαν :« Έσυ- 
νήθεισα τόσον τόν πόνον, ώστε δέν τόν αισθάνομαι πλέον».

* Αί απογοητεύσεις παρακολουθούν τόν άνθρωπον μέχρις εσχάτου γήρα
τος καί πέραν ίσως τοΰ τάφου, διότι προσπαθοΰντες νά σχηματίσωμεν γνώ
μην περί τής μετά θάνατον τύχης μας, δέν προπαρασκευάζομεν άρά γε είς 
έαυτούς νέαν άπογοήτευσιν;

* Ό άνθρωπος εισερχόμενος είς τόν κόσμον κλαίει, διότι γεννάται μέ τήν 
προαίσθησ-.ν τής ασχήμιας του. Έςερχόμενος δέ αύτοΰ, χασμάται διότι 
ένύσταξε μέ τήν μονότονον έπςιδόν τής ζωής: Ψεύδος κα! άσυνειδησία.
* Είς ποιαν γωνίαν τής γής εΰρίσκεται έκεΐνος, δσφ πολυχρόνιος καί άν 

ήτο ή ζωή του, έκεΐνος, δστις δύναται νά εϊπη: ’Επί είκοσι τέσσαρας ώρας 
συνεχώς υπήρξα ευτυχής;
* Τί πρέπει νά πράττη δ άνθρωπος κατά τήν ήμέραν τών γενεθλίων του : 

νά έορτάζη ή νά πενθή ;
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ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Μ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ

Ή Διεθνή; αύτη Έκθεσις διωργανώθη ειδικώς διά τά μέσα 
τής συγκοινωνίας καί εϊδικώτερον έπ’ ευκαιρία: τών εγκαινίων 
τοΰ κολοσσιαίου έργου τής σήραγγας τοΰ Σεμπλόν, τής μεγα
λοπρεπούς ταύτης νίκης τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος. 'Η κατα- 
σκευή τής νέας ταύτης σιδηροδρομικής γραμμής διήνοιξε νέαν 
οδόν μεταξύ τής βορείου καί βορειοδυτικής Ευρώπης άφ’ ενός 
καί τής ’Ιταλίας άφ’ετέρου. Ή κατασκευή τής μεγίστης ταύτης 
σήραγγος τοΰ κόσμου άπησχόλησε έπί έπταετίαν ολόκλη
ρον, τούς διαπρεπέστερους τεχνικούς νόας τής Ευρώπης. ’Έχει 
μήκος >9.729 μέτρων, έν φ ή δεύτερα μετ’ αύτήν ή τοΰ 'Αγ. 
Γοτθάρδου κατασκευασθεϊσα είς 9 1 · ετ,| έχει μήκος 14.984 
μέτρων ή τρίτη ή τοΰ Μονσενύ, είς τιί σύνορα τής ’Ιταλίας 
καί Γαλλίας κατεσκευάσθη είς 14 έτη καί έχει μήκος I2,g49 
μέτρ. Ή τέταρτη τέλος τοΰ Άρλμπέργ είς τό Αυστριακόν Τυρό- 
λον κατασκευασθεϊσα είς 3 l/t έτη έχει μήκος 10,240 μ-

«

Τό στόλισμα τής Έκθέσεως εινε άναμφισβητήτως ή άνα- 
παράστασις τών εργασιών τής διατρήσεως τοΰ Σεμπλόν. Εινε 
τό πρώτον έκθεμα, τό όποιον βλέπει ό επισκέπτης εισερχόμενος 
είς τήν Έκθεσιν διά τής κυρίας εισόδου. Προχωρών τις βλέπει 
τάς διαφόρους εγκαταστάσεις, δΓ ών άπεπερατώθη ή μεγαλο
πρεπής αύτη έργασία, ό άνδριάς ούτος τοΰ Πνεύματος καί τής 
Τέχνης. Τό σύστημα τής διά σωλήνων 
ϊσαγωγής πεπιεσμένου ατμοσφαιρι

κού άέρος, ή μηχανή δΓ ής διετρήθη 
τό όρος (είκ. ι), ή θραΰσις τών πετρω
μάτων (είκ. 2), αί πηγαί τών θερμών 
ΰδάτων, αϊτινες παρεκώλυσαν σπου
δαίος τήν κατασκευήν τοΰ έργου (είκ. 
3) καί τόσα ά'λλα ενδιαφέροντα πράγ
ματα παρίστανται είς φυσικόν μέγεθος.

«
Χωρογραφικώς τό έργον ανήκει είς 

τά ό'μορα Κράτη τής Ελβετίας καί 
’Ιταλίας. ΤΙ σήραγξ ενώνει τόν ελβε
τικόν σιδηροδρομικόν σταθμόν Brique 
μετά τοΰ όμοιου του ιταλικού Iselle- 
Domodossola. Διά τής νέας ταύτης 
σιδηροδρομικής όδοΰ ήλαττώθησαν 
σημαντικώς οί χρόνοι τών ταξειδίων 
τών κυριωτέρων πόλεων τής βορειοδυτικής Ευρώπης καί ’Ιτα
λίας. Ουτω τό διάστημα Παρισίων - Μιλάνου διανύεται είς ΐξ 
ώρας- τό Αονδίνου-Μιλάνου είς 23 ώρας-τό ΙΙαρισίων-Ρώμης 
είς 31 ώρας καί τό Λονδίνου - Ρώμης είς 39 ώρας.

«

ΕΙΚ. 2.—ΑΙέργασίαι: Διάρρηξις τών πετρωμάτων διά δυναμίτιδος.

"Ολα σχεδόν τά Κράτη, τά προηγμένα είς τάς’Επιστήμας καί 
Τέχνας, συμμετέχουν τής μεγάλης ταύτης έορτής μετ’ αληθούς 
ενθουσιασμού. Αί σιδηροδρομικά! άτμομηχαναί, αί σιδηροδρο
μικοί άμαξαι, αί ηλεκτρικά! μηχαναί καί άμαξαι τής Γέρμα-

ΕΙΚ. 1. — Αί έργασίαι.: Μία έκ τών μηχανών δι'ών διέτρησαν τό όρος.

ΕΙΚ. Ιι.— Τά Εμπόδια: Πώς κατεκλΰζοντο 
αί έργασίαι άπό ΰδατα.

$

νίας, Αυστρίας, Γαλλίας, 
Ελβετίας, Βελγίου καί 
’Ιταλίας προκαλοΰσι τόν 
θαυμασμόν τοΰ έπισκέ- 
πτου. Τά διαμερίσματα 
τής διά θαλάσσης συγκοι
νωνίας έμπεριέχουσιν εκ
θέματα τών διασημοτέρων 
ναυπηγικών οϊκων τής 
Ευρώπης.

Καί άλλα εκθέματα τής 
πολι ’ σχιδούς Β ιομηχαν ίας 
καταλαμβάνουσι τόν χώ
ρον τής Έκθέσεως. Περί 
ένός έκαστου τούτων, έν- 
νοεΐται, δέν εινε δυνατόν 
νάγίνη λόγος έν τώ περιο
δική) τούτω. Κατ’έξαίρεσιν 
όμως πρέπει νά όμιλή σω- 
μεν περί τών βιομηχανι
κών εκείνων προϊόντων, 
άτινα τοσοΰτον συνετέλε- 
σαν είς τήν προαγωγήν 
τών Τεχνών, καί άτινα
ήλλαξαν άρδην τάς συνθήκας τής ζωής τοΰ Ανθρώπου κατα- 
στήσαντα τόν βίον αύτοΰ εύμαρέστερον. Μεταξύ τών διαφόρων 
βιομηχανικών τεχνουργημάτων, τήν πρωτίστην θέσιν κατέχου- 
σιν αί διάφοροι έφαρμογαί τοΰ ηλεκτρισμού. ΤΙ ηλεκτρική ελξις, 
τά τηλέφωνα, ό τηλέγραφος, ο ήλεκτροφωτισμός, αί διάφοροι 
έφαρμογαί τοΰ ηλεκτρισμού εϊς τήν ιατρικήν, καί τόσαι άλλαι 
άξιοθαύμαστοι ηλεκτρικά! έφαρμογαί, προκαλοΰσιν ιδιαιτέρως 

τήν προσοχήν καί τόν θαυμασμόν 
τοΰ επισκέπτου.

Ιδιαιτέρως κάμνομεν μνείαν δύο 
παγκοσμίου φήμης βιομηχανικών 
οίκων, τελειοποιησάντων κατά τό δυ
νατόν τάς διαφόρους ήλεκτρικάς εγκα
ταστάσεις. Οί οίκοι ούτοι είνε, δ 
τής Βιέννης Siemens-Scliuckert και 
δ τοΰ Βερολίνου Siemens-Halske. 
Ό πρώτος τούτων γνωστός διά τάς 
έγκαταστάσεις μεγάλης έ'λξεως, έτελειο- 
ποίησε τούς ηλεκτρικούς σιδηροδρό
μους (είκ.5) καί έγκατέστησε τοιούτους 
εϊς πολλάς μεγαλουπόλεις τής Ευρώ
πης. Ό δεύτερος, ό έγκαταστήσας καί 
τό τηλεφωνικόν δίκτυον ’Αθηνών, έτε- 
λειοποίησε τάς μικρός ηλεκτρικής δυνά- 
μεως μηχανάς, τά τηλέφωνα, τόν άνευ 

σύρματος τηλέγραφον, τούς ηλεκτρικούς σταθμούς διά τήν 
ταχίστην αναγγελίαν τών πυρκαϊών (είκ. 4) κ.τ.λ,

«
ΊΙ Ιταλία απέδειξε διά τής Έκθέσεως ταύτης εϊς τόν πεπο- 

λιτισμένον κόσμον δτι εΐργάσθη τήν τελευταίαν είκοσιπενταε- 
τίαν έπί τοσοΰτον ("ιστέ νά θεωρήται δικαίως εν τών καλλιτέρων 
βιομηχανικών κέντρων. Τιί διάφορα μηχανουργικά, ηλεκτρικά, 
ΰφαντουργικά κ.τ.λ. εργοστάσια τής άνω Ιταλίας ιδία είνε 
πολλοΰ λόγου άξια, καί συντελοϋσι μεγάλως εϊς τήν υλικήν 
ευημερίαν τοΰ Ιταλικού Λαοΰ.

Έκ τής έπισκέψεως τής σχολικής έκθέσεως έσχημάτισα τήν 
πεποίιθησιν δτι οί Ιταλοί, δπως καί οί Ελβετοί καί οί Γάλλοι 
καί οί Βέλγοι καί οί Γερμανοί καί δλα τ’άλλα προηγμένα 
κράτη τής Εύρώπης καί ’Αμερικής άφήκαν τόν κλασσικισμόν 
διά τούς ολίγους καί προβαίνουσι γοργώ τώ βήματι τήν οδόν 
τοΰ θετικισμού.

Είδον καί αυτοί δτι ή μονομερής καί σχολαστική έκπαίδευσις 
προετοιμάζει τήν πείναν καί τόν μαρασμόν τών εργατικών 
δυνάμεων τής χώρας των, καί έτράπησαν τήν φυσικήν οδόν, 
τήν έπιβαλλομένην ΰπό τών σημερινών κοινωνικών συνθηκών 
καί περιστάσεων. Πρός τοΰτο ίδρυσαν εϊς δλα τά βιομηχανικά 
κέντρα είδικάς τεχνικός σχολάς, εϊσήγαγον τά τεχνικά μαθήματα 
εϊς τό καθόλου εκπαιδευτικόν σύστημα, παραδειγματιζόμενοι 
πρός τοΰτο άπό τά κράτη τής μέσης καί δυτικής Εύρώπης.

ΤΙ Σχολή τών Τεχνών τοΰ 
Μιλάνου μέ μηχανουργικόν, ήλε
κτρο μηχανουργικόν, ΰφαντουργι- 
κόν, εμπορικόν κ.τ.λ. τμήματα, αί 
τεχνικαί σχολαί τής Νοβάρας, Πα- 
δούης, Βερώνας καί λοιπών βιο
μηχανικών κέντρων, λειτουργοΰσι 
θαυμασίως προετοιμάζουσαι τάς 
πλουτοπαριιγωγικάς δυνάμεις τής 
χώρας. Καί τό καθόλου έκπαι- 
δευτικόν σύστημα λειτουργεί έπί 
τό πρακτικώτερον, τιί μάλιστα 
προσαρμοζόμενον εϊς τάς άνάγ- 
κας τής χώρας.

Καί εϊς τό τμήμα τών Καλών 
Τεχνών έ'λαβον μέρος μετ’ αλη
θούς ενθουσιασμού οί Ιταλοί. 
171 καλλιτέχναι έξέθεσαν 5ΟΟ° 
πολλοΰ λόγου άξια έργα.

Έν τφ αρχιτεκτονική) τμήματι 
κατετέθησαν τιί σχεδιαγράμματα 
τής μεγαλοπρεπούς Μητροπόλεως 
τοΰ Μιλάνου μετά τών ιιελετωμέ- 
νων προσθηκών διιι τής άνεγέρ- 
σεως δύο πανύψηλων πύργων, διά 
τών οποίων θά άποπερατωθή τό 
μεγαλούργημα τοΰτο τής ανθρώ
πινης διανοίας. Άτυχώς δμως 
πολλά τών σχεδίων τούτων μετ’ 
άλλων επισήμων εγγράφων προσ-
κομισθέντων έκ τών διαφόρων μουσείων τής Ιταλίας, έγένοντο 
παρανάλωμα τού πυρός κατά τήν κατά ’Ιούλιον έκραγεΐσαν 
πυρκαϊάν εντός τής έκθέσεως. Τό λυπηρόν τοΰτο γεγονός έ'δω- 
κεν αφορμήν εϊς τόν ιταλικόν τύπον νιι συζητή σοβαρώς τό 
ατυχές τής ιδέας, τής προσκομίσεως δηλονότι σοβαρών εγγρά
φων εϊς εκθέσεις. μ. λ. γεωργαντης

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΜΒΡΕ ΑΛΑΣ
Μή νομίζετε ίίτι ή όμβρέλλα δέν έχει ιστορίαν καί Ιστορίαν άρχαίαν, 

ένδοξον καί περιπετειώδη μάλιστα :
"Οτι είνε αρχαία ή Ιστορία τη; άποδεικνϋει ή δισχιλίων ετών όμβρέλλα, 

ή όποια, ξύλινη ούσα, εΰρίσκεται πρό δύο χιλιάδων ετών είς τόν υπόγειον 
ναόν τοΰ Καρλί παρά τήν Βομβάην. Τό άποδεικνύουν άκόμη μνημεία 
Ινδικά είκοσιπέντε αιώνων έπί τών όποιων είκονίζονται όμβρέλλαι. 'Εννοεί
ται δτι οί πρόπαποι αυτοί τών όμβρελλών ήσαν μάλλον διά τόν ήλιον και

ΕΙΚ. -I.—Ή τελευταία λέ^ις: Ηλεκτρική Κμαξα 210 χιλιομ. καβ’ βραν τοϋ οίκου Siemens-Scliuckert.

ΕΙΚ. 4.— Τό τηλεφωνικόν κέντρου το® Βερολίνου.

μάλλον δείγμα εύγενείας ή βραβεύοεως τοΰ φέροντος άπό τόν Αύτοκράτορα 
του δι εξαιρετικήν πατριωτικήν πράξιν.

Οί Κινέζοι—πρακτικοί άνθρωποι— κατεοκεύασαν όμβρέλλας άπό χάρ
την αδιάβροχου καί τάς πρώτα; κλειούοα; όμβρέλλας, με. σκελετόν ξύλινου.

Αυτά διά τήν πατρίδα τών όμβρελλών.
Οί "Ελληνες είχον καί αυτοί όμβρέλλας, διά τόν ήλιον όμως μόνον, καί 

τάς έφερον είς τελείάς μεγάλας, δπως π. χ. είς τά Παναθήναια καθ’ ά αί 
θυγατέρες τών μετοίκων τά; έκρατοΰσαν υπέρ τάς κεφαλάς τών γνησίων 

Άτθίδων είς ένδειξιν τής ταπεινοτέρας καταγωγής των.
■ Οί Άνδρε; μας, λέγει ό 'Ανακρέων, δέν έκράτουν άλεξήλια, θεωρού μέ- 

νου τούτου ώς θηλυπρεπείας·.
Αί Βωμαΐαι είς τό αμφιθέατρου έκράτουν σκιάδια, οσάκις δέν τά έκρά

τουν υπέρ τάς κεφαλάς των δούλοι ή βουλωμένοι άπό τά θέλγητρά των νέοι.
Καί μήπως δέν εινε ένδοξο; ή ιστορία τής όμβρέλλας;
'Εκτός τοΰ δτι έν 'Ινδική έθεωρεΐτο ή απονομή τοΰ δικαιώματος τοΰ 

έχειν όμβρέλλαν, ένδειξις έξαιρετική; άξια; τοΰ δμβρελλοφοροΰντος, παρα

σημοφορία τρόπον ηνά, οί κάτοικοι τής ’ Αγκώνο; προοέφερον είς τόν 
Πάπαν 'Αλέξανδρον Γ' άλεξήλιον καί εις τόν αύτοκράτορα Φρειδερίκον 
Βαρβαρόσαν, ό δέ Πάπας διέταξε νά δοθή τοιοΰτον καί εϊς τόν Αοΰκα τή; 

Βενετίας καί νά φέρουν οί Αοΰκες πάντοτε δι άνά- 
μνηοιν άλεξήλια είς τάς μεγάλας τελείάς.

Εννοείται οτι πρόκειται περί όμβρελλών κρα
τουμένων ΰπό άλλων πάντοτε.

Είς τού; νεωτέρους χρόνους ή όμβρέλλα φαίνεται 
δτι ένεφανίσθη—σχεδόν μέτήν σημερινήν της μορ
φήν— πρώτον είς τήν ’Ιταλίαν καί έπειτα εις τους 
Παρισιού; περί τά μέσα τοΰ ΙΖ' αίώνος.

Αί πρώται όμβρέλλαι τή; βροχής ήσαν άπό 
μονσαμαν κατεοκευαομέναι καί εί; τήν ’Αγγλίαν 

αρχίζει τό περιπετειώδες μέρος τής ιστορίας των.
Έκεΐ τάς έιελειοποίηοεν ό Χανγοναίϋ, έως δτου 

δμως πείοη τους ουμπατριώτας του δτι ή όμβρέλλα 
^'ε χρήσιμος διά τήν βροχήν είδε καί ίπαθε.

"Οταν εβρεχεν έγύριζεν είς τούς δρόμους διά 
νά δείξή πειραματικώς, δτι δταν κανείς κρατή 
όβρέλλαν δέν βρέχεται.

Τόν ένόμιζον άοτεϊον καί έπέραοαν έτη διά γένι- 
κενθή κάπως ή χρήοι; τή; όμβρέλλας κατά 
περίεργον τρόπον.

'II όμβρέλλα έθεωρεΐτο τότε ώς... έπιπλον τοΰ 
καφενείου. Είς τά καφενεία εΰρίσκοντο αί όμβρέλλαι 
διά νά δανείζωνται είς τούς πελότας δταν έβρεχε.

Άφ’ ετέρου οί άμαξηλάται είχον κηρύξή τόν 
πόλεμον κατά τής όμβρέλλας. Ήπείλουν γενικόν 
σχίσιμον αύτών καί ξυλοκόπημα τοΰ φέροντος. 

Αύτά έως τό 1780.

"Εκτοτε ή όμβρέλλα έγενικεύθη, έγινε κοινοτάτη, 
έξυπηρετεΐ ήσυχος τόν άνθρωπον.

Α ύτή είνε ή ιστορία της.



ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

ΚΡΗΤΗΝ0 ΠΡΙΓΚΙΨ ΑΠΟΒΙΒΑΖΟΜΕΝΟΣ ΤΟ ΠΡβΤΟΝ ΕΙΣ

Μ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΣ
Σύμβουλος τή; Κρητικής Πολιτείας.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟΝΑΚΟ
Ό 'Ιταλός άρχηγός τής Κρητικής Χωροφυλακής.

TO ANAKTOPON TOY ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝ ΧΑΛΕΠΑ.

0 ΤΕβΣ ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ
. . . Άναχωρών έκ Κρήτης εύχομαι, Οπως συνεχίσητε και φέρητε 

είς πέρας τό πατριωτικόν έργον, όι’ό καί έγώ είργάσΟην ι'ν άφοσιώσει. 
Εύχομαι, δπως ίπανίόω τούς Κρήτας ύπό τό σκήπτρον τοϋ Πατρός μου 
Βασιλέως τών Ελλήνων, έκπληρουμινου τάχιστα τοΰ έΟνικοΰ πόθου 
πάντων ήμών τών Ελλήνων .

ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
’Αρχηγός τής Άντιπολιτεύπεως.

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΜΟΣΤΟΥ ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ ΦΑΤΣΙΟΤΙ
Ό περίφημος Πρόξενος τής ’Ιταλίας έν Χανίοις.

ΑΡΜΟΣΤΗΣ
γεγονός, πρός ό πάντες μετά 
εν, ύφείλομεν νά έργασΟώμεν 
ύλικώς προαχΟή ή Κρήτη .0 ΠΡΩΤΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΜΟΣΤΟΥ ΕΝ ΜΗΛΒ, 

ΥΠΟ ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ

0 ΝΕΟΣ
... Μέχρις οί· 

συγκινήσεως μόλις συνι 
δπως καί ήόικώς καί
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ΑΠ© ΤΑ ©ΛΥΜΑΤΑ ΤΗ — ΕΠΙΣΤΗΜΗΧ

0 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΙΑΤΡΙΚΗ

’Υπήρχε μία έποχή, μεμακρυσμένη, καθ' ήν ή ’Ιατρική δέν 
έγνώριζε τί έοτίν ήλεκτρισμός."Επειτα ήλθεν άλλη έποχή καθ’ ήν 
ό ιατρός έπρεπε νά έχη καί μίαν μικράν μαγνητοηλεκτρικήν 
ή τουλάχιστον μίαν Άτρακτον τοϋ Ροϋμκορφ είς την συλλο
γήν τών ιατρικών του έργαλείων καί οργάνων τον, διά . . . παν 
ένδεχόμενον. Καλά καλά δέν ίίξευραν ποΰ >'ά τήν χρησιμο
ποιήσουν. Τώρα ό ηλεκτρισμός κατέκτησε τήν Ιατρικήν τώρα ή 
’Ιατρική έχει Ιδιαίτερον κλάδου, τήν ήλεκτροθεραπευτικήν καί 
κάνει θαύματα κυριολεκτικώς.

Εύρέθην μίαν ήμέραν είς τό ήλεκτροθεραπευτήριον (είκ. 4) τον 
νευρολόγον κ. Χαρ. ΙΊραποπούλου διά νά ίδιο τάς νέας ήλεκτρο- 
συσκευάς τάς όποιας έφερεν έξ Εύρώπης διά τάς εργασίας του 
καί — τό ομολογώ — αν δεν είχα μίαν ιδέαν ηλεκτρισμού, θά 
ένόμιζα οτι ενρισκόμην είς τό μηχανοστάσιο)· τής ’Ηλεκτρικής 
τοΰ Φαλήρου.

«
Δεξιά μον διέκρινα μίαν παλαιόν μου γνώριμον (είκ. 3), μίαν 

μηχανήν στατικού. Τήν αρχικήν μορφήν της έδωκεν δ πολύς 
Ράμσδεν. "Ενας υάλινος δίσκος μεγάλος στρεφόμενος διά μικρού 
μοχλού περί τόν άξονά τον. Κατά τήν περιστροφήν του προσ- 
τρίβεται είς μικρά μαξιλαράκια άπό δέρμα. Ό δίσκος ηλεκτρί
ζεται έκ τής προστριβής θετικώς καί τά μαξιλαράκια άρνητικώς. 
Καί ό μεν ηλεκτρισμός αυτών διαχέεται είς τήν γην μέ τήν 
όποιαν συγκοινωνούν, ό δέ τοΰ δίσκου παραμένει έπί τής επιφά
νειας του. Άλλά μετά τά μικρά δερμάτινα προοκεφάλαια υπάρ
χουν κτένες έκ μετάλλου μέ άκίδας, τάς οποίας ή ηλεκτρισμένη 
θετικώς επιφάνεια τοΰ δίσκου ηλεκτρίζει εξ έπιδράσεως άρνητι
κώς καί ουτω τό μέν Αρνητικόν ρευστόν τών άκίδων έξουδετε- 
ροΰται μέ τό θετικόν τοΰ δίσκου, τό δέ θετικόν των διοχετεύεται 
πρός τους πόλους τής συσκευής. Άν λοιπόν είς τους πόλους 
πλησιάσετε τό χέρι σας θά έκραγή σπινθήρ ηλεκτρικός πέντε 
καί εξ εκατοστών μήκους, μία μικρά αστραπή, συνοδευομένη 
άπό ξηρότατοι· κρότον.

"Οταν άλλοτε ήμουν είς τό Πανεπιστήμιο)· άκόμη έπαιζα μέ 
τήν γρηά Ράμσδεν, δπως τήν είχομεν ονομάσει καί άλείφων τά 
μαξιλάρια μέ άφθονου μωσαϊκόν χρυσόν επροκαλοΰσα σπιν
θήρας μεγάλους. Καί τώρα αύτή ή γρηά Ράμσδεν, κινούμενη δχι 
πλέον διά τής χειρός άΛί.ά δι’ ήλεκτρισμοΰ, τελειοποιηθείσα, μέ 
τέσσαρας δίσκους έξ έβονίτου άντί ένός, παίζει σπουδαίοι’ ρόλον.

Ό ιατρός μέ έκάθησεν έπάνω είς ένα βόθρον μέ ύαλίνους 
πόδας. Έπάνω άπό τό κεφάλι μου ήτο κρεμασμένος ένας δίσκος 
μέ πολλάς άκίδας, συγκοινωνώ)· μέ τήν μηχανήν."Εβαλε κατόπιν 
είς ενέργειαν τόν ηλεκτροκινητήρα δ όποιος στρέφει τούς δίσκους 

ΕΙΚ. 2. Λουτρά μέ ύψίπυκνον ρεύμα.

ΕΙΚ. 1. Το γοαφεϊον τού ιατρού.

τής Ράμσδεν καί τότε ήρ- 
χισα ί'ά αισθάνομαι δτι 
όρθοΰνται τά μαλλιά μου, 
μίαν φρικίασιν είς δλον 
μου τό σώμα καί δροσιά, 
άληθινόν ρεΰμα άέρος 
ψυχρού νά χύνεται πρός 
τό κεφάλι μου.

Τί ευχάριστοι· μπάνιο 
μ’έκείνην τήν ζέστηνΉτο 
λοντρόν άληθινόν, διήρ- 
κεοε δέ πέντε λεπτά. Στα
τικά ντους και σπινθήρες 
ωφελούν κατά τής νευ
ρασθένειας, νευραλγιών, 
ατονιών εγκεφαλικών, 
κεφαλαλγιών, καί ιδία 
κατά τής τριχοπτώσεαις.

«
Παρέκει άλλη συσκευή 

συγκοινωνούσα μέ ένα 
περιέργου σχήματος ερ
γαλείο)·. Αύτό επισκευά
ζει τάς έπιδερμίδας, σιδε
ρώνει, έξαλείφει ρυτίδας, 
έξαλείφει όγκους, κάνει 
μασσάζ τού στομάχου, 
τοΰ στήθους, διορθώνει 
μύτες, τονώνει τήν καρδίαν καί τέλος πάντων κάνει θαύματα.

Άπλούστατον τό μηχάνημα. Ούτε σπινθήρες ηλεκτρικοί δπως 
πριν, ούτε νυγμοί είς τήν έπιδεριιίδα. Τό έργαλεΐον έχει μίαν 
λαβήν διά νά τό κράτη δ ιατρός καί. καταλήγει είς μίαν 
μεταλλικήν σφαίραν, ή δποία μόλις τεθή είς λειτουργίαν δ ήλεκ- 
τροκινητήρ αρχίζει νά κραδαίνεται δυνατά. Ό ιατρός άκουμβα 
έλαφρά τήν σφαίραν είς τό σώμα καί οί κραδασμοί αυτοί προ- 
καλούν μίαν άφύπνιοιν ούτως είπεϊν τού μέρους, μίαν έντονον 
κυκλοφορίαν, είς τρόπον άδοτε είς όλίγας συνεδριάσεις, τονοΰται 
τό τμήμα αύτό τοΰ σώματος. Κατά τόν αύτόν τρόπον εξαλεί
φονται at ρυτίδες, διότι δ κραδασμός αύτός προκαλεΐ, μέσα είς 
τήν νεκρωμένη)· έκείνην πτυχήν τοΰ δέρματος, κυκλοφορίαν 
έντονον, άναγκάζει τό αίμα νά είσρεύση δρμητικώς είς τά άτονα 
άγγεία καί νά ένισχύση τά κύτταρα.

Μία γνωστοτάτη δέσποινα τής άνωτέρας παρ’ ήμίν τάξεως 
ήτο είς τό θεραπευτήριο)· (είκ. 3) διά νά έξαφανίοη προώρους 
— τό δρκίζομαι — ρυτίδας. Είχε τήν τρίτην ουνεδρίαοιν καί αί 
ρυτίδες σχεδόν είχον έξαφανισθή.

’Αριστερά ένας συρμάτινος κυλινδρικός κλωβός, δμοιάζων 
πολύ μέ τά κυκλοτερή σωληνοειδή τών ντους. Απαράλλακτα, 
δπως είς τά κυκλοτερή ντους, εισέρχεται κανείς είς τό σωληνο- 
ειδές καί τό ύδωρ εκσφενδονίζεται άπό τόν σπειροειδή σωλήνα 
πρός δλον τό στόμα, ουτω καί έδώ} διά τοϋ σπειροειδοΰς σύρμα
τος, τό όποιον άποτελεΐ τόν κλωβόν διέρχεται ρεύμα έξ επαγω
γής, παραγόμενον ύπό μιάς μεγάλης άτράκτου καί περιβάλλει 
δΐ έπιδράσεως δλόκληρον τό σώμα τοΰ άσθενοΰς.

Ίδέτε είς τήν παρατιθεμένην εικόνα 2 μίαν σεβαστήν δέσποι
ναν μέ πόσην ευχαρίστηση· πέρνει τό ηλεκτρικόν μπάνιο της.

Τά μπάνια αύτά λεγάμενα έπιστημονικώς ύψίπυκνα (haute 
/reguence), ωφελούν είς τήν αρθρίτιδα, τούς ρευματισμούς, 
τήν ψαμμίασιν, τόν διαβήτην καί τήν παχυσαρκίαν. Δι’ ειδικού 
δέ ηλεκτροδίου γίνεται θεραπεία καί τών αιμορροΐδων καί τών 
χρονιών εκζεμάτων.

«
Καί ή Ύέντγγεν ! Αί ακτίνες αί μυστηριώδεις, αί ασύλληπτοι 

ύπό τού οφθαλμού, αί θαυματουργοΰσαι σήμερον.
Θαυμασία συσκευή! (είκ.2). Μία τεράστια άτρακτος μέ άπειρίαν 

χονδροσυρματίνων σπειρών καί μέ μυριάδας μέτρων λεπτού 
σύρματος διά τό έξ έπαγωγής ρεύμα. ΙΙαραπλεύρως της ένας 

τέλειος περιστροφικός μέ ήλεκτρομαγνήτας διακοπτήρ Γκαϊφε άντί 
τής βομβούσης σφυράς τοΰ ’Ροϋμκορφ. ’Ρεύμα λαμβάνει ή άτρα
κτος άπό τόν μαρμάρινου καί πολυτελέστατου πίνακα, ό δποίος 
φαίνεται άνωθεν (είκ.1) τοΰ βαρυτίμου γραφείου τον ιατρού. Συγ
κοινωνεί μέ τό ρεύμα τής πόλεως δ πίναξ αύτός καί έχει άπειρίαν 
κρουνών διανομής. Εχει τό βολτάμετρόν του, τό μιλλιαμπερό- 
μετρόν του, τάς άντιστάσεις του, άτράκτους <5<ά φαραδικά γεύ
ματα, γαλβανικά καί γαλβανοφαραδικά, κρουνούς διά τό φιός, 
ήλεκτροκαντήρα τελειότατον, λυχνίας ένδοσκοπικάς, είσαγομένας 
είς τόν οίσοη άγον, τόν στόμαχον και τά άλλα όργανα τοΰ ανθρω
πίνου σιόματος, ήλεκτροδιαγνοτατικόν καί ιατρικόν φώς.

Τό ρεύμα φεύγει άπό τόν πίνακα αύτόν μεταβαίνει είς τήν 
άτρακτον διά τον ένός πόλου καί τοΰ διακοπτήρος καί έξ έπα- 
γωγής τό ρεΰμα τούτο κυκλοφορούν είς τό χονδρόν σύρμα, 
άναπτύσσει νέον βεΰιια είς τό ίξωτερικόν λεπτόν σύρμα τής 
άτράκτου τό οποίον παράγει τεράστιον καί ήχηρότατον σπινθήρα.

Οί δύω πόλοι τοΰ έξωτερικοΰ σύρματος τής άτράκτου συγ- 
κοίνωνοΰν κατόπιν μέ τήν σφαίραν τού Κρούξ. Μία ύαλίνη 
σφαίρα κενή άέρος. Εις τό κέντρου μία μικρά πλάξ έκ λευκο- 
χρύσου ή δποία άπολήγει είς σύρμα έκ λευκοχρύσου έξερχόμε- 
νον τής σφαίρας. ’Απέναντι τής πλακός τού λευκοχρύσου 
κοίλου κάτοπτρον έκ λευκοχρύσου άπολήγον έπίσης έξω τής 
σφαίρας είς σύρμα. Είς τά δύω αύτά έκ λευκόχρυσον σύρματα 
προσαρμόζονται οί δύω έξοττερικοί πόλοι τής άτράκτου. Καί 
μόλις τεθή είς ένέργειαν ή ολη συσκευή, ή σφαίρα χρωματίζεται 
δλη μέ ζωηρόν πράσινον φώς καί μεταξύ τής έκ λευκοχρύσου 
πλακός καί τοΰ κατόπτρου έκρήγνυνται Αλλεπάλληλοι, άτελείωτοι 
Ιώδεις σπινθήρες.

Άλλ’ ούτε αύτό τό ζωηρόν πράσινον χρώμα πού βλέπει δ 
δφθαλμός, ούτε οί σπινθήρες, τούς όποιους έπίσης βλέπομεν, 
έχουν καμμίαν σχέσιν μέ τάς μυστηριώδεις άκτίνας Ύέντγγεν.

Αί άκτίνες X, αύταί αί άκτίνες Ύέντγγεν, είναι σκοτεινιά καί 
σκορπίζονται πρός δλας τάς διευθύνσεις. Διά τόν λόγον αύτόν ή 
ύαλίνη σφαίρα τοΰ Κρούξ περιβάλλεται άπό μαύρην κρύσταλ
λον, καί αί άκτίνες διοχετεύονται οπού χρειάζεται διά μιάς οπής, 
τήν δποίαν φέρει τό κρυστάλλινοι’ περίβλημα.

Ό ιατρός έκλεισε τά παράθυρα τοϋ γραφείου του καί τήν 
πόρτα. Σκοτάδι βαθύ. ΤΙ συσκευή ήτο άπ’ έξω καί τήν έθεσεν 
είς ενέργειαν. Μέ έτοποθέτησεν είς τήν πόρτα όπισθεν τής 
όποιας ήτο ή σφαίρα τοϋ Κρούξ καί τότε ήσθάνθην μίαν φρι-

ΕΙΚ. 4. Τό ήλεκτροθεραπευτήριον τοΰ κ. X. ΙΙραποπούλου.

ΕΙΚ. 3. Πώς έξαλείφονται αί ρυτίδες.

κίασιν είς τά νώιτα, ήσθάνθην μίαν έλαφράν θερμότητα, ένα 
ρεύμα χλιαρού άέρος καί κάτι τι νά εΐσδύη μέσα μου, διά τών 
δοτών, ειος είς τούς πνεύμονας. Ήσθάνθην άκόμη σάν νά έκυκλο- 
φόρει τό αίμά μου ταχύτερου. Αύταί ήσαν αί σκοτεινοί άκτίνες.

Έβάλαμε κοντά είς τήν πόρτα ένα τελάρο μαύρο καί τότε 
είδαμε νά φωτίζεται ένα τμήμα του, στρογγυλόν, μέ κίτρινου 
ζωηρόν χρώμα. Μοΰ έτοποθέτησε τό τελάρο αύτό έπάνω είς τό 
στήθος μον καί έφάνη μέσα είς τόν φωτεινόν έκεϊνον κύκλον 
τό εσωτερικόν τοΰ στήθους μου φωτισμένου καί σκιεροί αί 
πλευραί μου καί κάθε άλλο δστοΰν. Άλλ’ έξαφνα είς τό κάτω 
μέρος τοΰ αριστερού μου πνεύμονος έφάνη μία στρογγυλή 
κηλίς, κατάμαυρη.

— Τί είν’ αύτό, γιατρέ; ήρώτησα δειλά.
Καί δμολογώ οτι ήοθάνθην τ·ά χάνω τάς δυνάμεις, διότι 

προκαταβολικώς μοΰ είχε πή δ ιατρός, δτι διά τών άκτίνων 
’Ρέντγγεν άνακαλόπτονται τά σπήλαια τών προσβεβλημένου· 
πνευμόνων. Εύτνχώς ή μαύρη κηλίς ήτο τό ρολόι μου, διότι αί 
ακτίνες X δέν διέρχονται διά τών μετάλλων. Διελύοαμεν κατόπιν 
όλίγον Βισμούθιου έντός ύδατος τό δποϊον κατέπια, καί έβλέ- 

πομεν τό ύδωρ νά κατέρχεται είς 
τόν οίοοφάγον, νά συγκεντροΰται 
είς τόν στόμαχον καί νά όλισθαίνη 
είς τό έντερον.

Διά τοϋ μέσου τούτου διαγινώ- 
σκουν τά έλκη τοΰ στομάχου, τά 
καρκινώδη νεοπλάσματα, καθ’ ών 
ήρχισαν άποτελεσματικτος νά ένερ- 
γοΰν αί ακτίνες X, ώς ένεργούν 
καί κατά τοΰ Lupus, τοΰ έρπητος, 
τών χρονιών εκζεμάτων. ’Επίσης 
διά τής συσκευής Ύέντγγεν άποφι- 
λοΰνται τριχωτοί μοϊραι τοΰ άνθρω- 
πίνου σώματος.

’Ομολογώ δτι πρώτην φοράν 
έπεσκέφθην ήλεκτροθεραπευτήριον 
τόσον τελείως κατηρτισμένον, τόσον 
πλούσιον είς συσκευάς και όργανα 
καί τόσου ώστε νά τιμά καί νά 
στολίζη τόν τόπου.

Καί είναι παντός 
δ κ. Πραπόπουλος. 
λων έπιστημονικών
αίς καί ή δμοτνυμος κατά τής έπι- 
ληφίας καί τών νευρικών νοσημά
των, γνωστός, διά τάς προσπάθειας 
του ύπέρ τής προαγωγής τής έπι
στήμης καί παρ’ήμίν. ο ΓΚΕΡΤΪ

έπαίνου άξιος 
δ καί έξ άλ- 
έπιτυχιών, έν
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ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Τήν δεκάτην πέμπτην Σεπτέμβριοί', ημέραν καί)’ ήν ή 
εκκλησία ήμών εορτάζει τήν μνήμην τοΰ'Αγίου I Ιορφυρίου τοϋ 
άπο Μίμων1, δν οί ελληνες ήθοποιοί, έκ πνεύματος συναδελ- 
φότητος, εξέλεξαν προστάτην τοΰ σωματείου των, έωρτάσίΐη 
πανηγυρικώς ή τρίτη επέτειος τής συστάσεως τοΰ ρηθέντος 
σωματείου τών έλλήνων ηθοποιών. Κατά τό γεύμα, δπερ παρε- 
τέί)η μετά τήν ιεροτελεστίαν, πολλά έλέχθησαν περί τής σκοπι- 
μότητος τών τοιούτων συλλόγων καί μετά συγκινήσεως κα'ι 
ευγνωμοσύνης άπηγγέλϋησαν (ηθοποιοί γάρ οί όμιλήσαντες) 
τά ονόματα έκείνων οΐτινες κατά τήν εποχήν ταύτην τής προό
δου καί τοΰ πολιτισμού πρώτοι, συνέστησαν εις τά μεγάλα τής 
Εύριόπης κέντρα σωματεία ηθοποιών.

1 «Τή αυτή ημέρα (15 Σεπτεμβρίου) μνήμη τοΰ άγιου Πορφυρίου 
τοϋ άπό Μίμων. ”Ος ύπό Ίουλιανοΰ κελευσθείς, τών γενεθλίων αύτοϋ 
τελούμενων, διασΰραι καί καταπαϊξαι τά χριστιανών, έν τώ μέλλειν 
αύτόν είς ύδωρ καταδΰσαι βαπτίζεσθαι, έξεβοήσε: Βαπτίζεται Πορφΰ- 
ριος είς τό Ονομα τοϋ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοϋ Άγιου Πνεύματος. 
Καί άναδύς καί άναδυσάμενος ίμάτια λευκά, καί χριστιανόν εαυτόν 
όμολογήσας, καί παρρησιασάμενος ξίφει τήν κεφαλήν τέμνεται· (Μη- 
ναΐον Σεπτεμβρίου, σελ. ιο8).

2 Leake, Trav. in North. Greece, τομ. 2. σελ. 225.
3 Glut., inseript. σελ. 318, 8 καί ιοδρ, 6.

Είς τούς εύγνώμονας άγορητάς τοΰ συμποσίου ύπέμνησα 
δι’ολίγων δτι είσηγηταί τής συγκροτήσεως τοιούτων σωματείων 
δέν έγένοντο οί νεώτεροι Ευρωπαίοι ώς κολακεύονται νά πι- 
στεύωσι, άλλ’ οί πρόγονοι ήμών πρό πολλών εκατονταετηρίδων 
καί είς αύτούς οφείλεται πάσα έκφρασις ευγνωμοσύνης.

'Ως γνωστόν, κατά τήν αρχαιότητα οί ήθοποιοί παντός 
είδους καί πάσης τάξεως εκαλούντο διά τής κοινής προσωνυ
μίας «οί περί τόν Διόνυσον τεχνΐται» άπετέλουν δέ μέγα σω- 
ματεΐον, άνεξάρτητον τών ιδιαιτέρων τοιούτων ή θιάσων δπως 
λέγονται σήμερον. Προστάτην των οί περί τόν Διόνυσον τεχνΐ
ται εϊχον τόν Βάκχον, δπως οί νεώτεροι ελληνες ήθοποιοί τόν 
"Αγιον Πορφύρων. Τά μέλη τοΰ τότε σωματείου ή συλλόγου 
τών ηθοποιών εϊχον κοινήν κατοικίαν, άλλοτε μέν έν Άθήναις, 
άλλοτε δέ έν Θήβαις1 2 3, έν ή συναθροιζόμενα διέμενον μετά τό 
πέρας τών θεατρικών περιοδειών των. ’Εκτός τής κοινής ταύ
της κατοικίας, «κοινόν» καλουμένης, ό σύλλογος τών ήθοποιών 
είχε καί ιερόν δάσος έν ώ έτέλει θυσίας, σπονδάς, γεύματα καί 
προσευχάς, εντεύθεν καί οί τίτλοι ίερενς καί άρχιερεύς συνό
δου, ους έλάμβανον κατ’εκλογήν μέλη τινά τοΰ σωματείου αυτών8.

'Οποιοσδήποτε δέ καί αν ήτο ό τόπος τής διαμονής τών περί 
τόν Διόνυσον τεχνιτών, τό σωματεϊον αύτών ήτο αδιάσπαστοι· 
καί έτοιμον νά δώση εϊς έκαστον τών μελών του προστασίαν 
καί βοήθειαν. Παράδειγμα τοιαύτης πανηγυρικής προστασίας 
ηθοποιού έκ μέρους τοΰ σωματείου τών ηθοποιών άνευρίσκομεν 
εις τόν Άθήναιον. Κατά τήν έποχήν τής ισχύος τών ’Αθηνών, 
αναφέρει ούτος, οί κάτοικοι τών νήσων ώφειλον νά δικάζουν 
τάς δίκας αύτών έν Άθήναις δπου ήναγκάσθη νά μεταβή, κατη- 
γορηθείς ποτέ, καί ό ηθοποιός ΤΊγήμων. Ούτος, λαβών μεθ’ 
εαυτού πάντα τά μέλη τοΰ συλλόγου τών ήθοποιών, μετέβη καί 
έζήτησε τήν προστασίαν τοΰ Άλκιβάδου, δστις πάλιν, συμπαρα- 
λαβών πάντας τούς ηθοποιούς μετέβη είς τό Έλευσίνιον δπου 
«βρέξας τόν δάκτυλον έκ τοΰ στόματος» διέγραψε τοΰ πίνακος 
τήν κατά τοΰ Ήγήμονος κατηγορίαν, μεθ’ δλας τάς παρα

τηρήσεις τοΰ γραμματέως καί τήν αντίσταση· τοΰ άρχοντας.
Έκ τής αυθαιρέτου ταύτης πράξεως, δήλον γίνεται πόσον 

πολυάριθμον καί ισχυρόν ήτο τό σωματεϊον τών ήθοποιών, 
οΐτινες καί ούδεμίαν ευκαιρίαν παρέλειπον νά κολακεύωσι τούς 
ισχυρούς, ΐνα έν δεδομένη περιστάσει τυγχάνωσι τής προστα
σίας αυτών. "Οτε ό σοφιστής Άθηνίων, ευνοούμενος τοΰ βασι- 
λέως τοΰ Πόντου, ήλθεν εϊς Αθήνας, «σχεδόν τό πλείστον τής 
πόλεως , ήτις πολλά ήλπιζεν έκ τής προστασίας τοΰ Μιθριδά- 
του, έδέχθη τόν ευνοούμενοι· του έν τώ μέστο ζωηρών άνευφη- 
μιών, άμέσως δέ κατόπιν οίπερί τόν Διόνυσον τεχνΐται έσπευ- 
σαν καί τόν προσεκάλεσαν ως απεσταλμένοι· τοΰ νέου Βάκχου 
νά έπισκεφθή τήν κοινήν κατοικίαν των, δπερ καί έπραξεν 
ούτος, παρευρεθείς καί εις τάς έν τώ ίερώ δάσει πρός τιμήν 
του τελεσθείσας θυσίας καί σπονδάς.

Έπί τής έποχής Φιλίππου τοΰ Μακεδόνος, οί Γελωτοποιοί 
οΐτινες συχνότατα έκ τών δημοσίων πλατειών, ένθα έξήσκουν 
τήν τέχνην των, προσκαλούμενοι ή καί αυτόκλητοι, μετέβαινον 
καί εϊς τά συμπόσια ’, άπετέλουν ιδιαίτερον σωματεϊον, τοΰ 
οποίου αί. συνελεύσεις έγίνοντο έν τώ ίερφ τοΰ Ήρακλέους. 
'Ως έκ τοΰ αριθμού τών μελών τοΰ συλλόγου των ώνομάζοντο 
«οί έξήκοντα», αί εύφυολογίαι των δέ τοσαύτην απέκτησαν 
φήμην, ώστε ό Φίλιππος τοΐς άπέστειλεν έν τάλαντον μέ τήν 
παράκληση· νι'ι τφ άποστείλωσιν έγγράφως δλας τάς ευφυολο
γίας τής συνελεύσεώς των 2

Σωματεία ήθοποιών ύπήρχον καί έν τή Μικρά Άσία. Παρά 
τοΰ Στράβωνος8 μανθάνομεν δτι ή Λέβεδος ήτο ή κατοικία 
καί ή σύνοδος δλων τών περί τόν Διόνυσον τεχνιτών τής 
’Ιωνίας μέχρις Ελλησπόντου. Έν Λεβέδω οί ήθοποιοί συνήρ- 
χοντο καθ'έκαστον έτος εϊς επίσημον συνέλευση·, έτέλουν δέ 
καί άγώνας πρός τιμήν τοΰ Βάκχου. Άλλοτε οί ήθοποιοί 
κατωκουν τήν Τέω, άλλά στάσις τις τούς ήνάγκασε ν’άποσυρθώ- 
σιν εϊς τήν Έφεσον. Αργότεροι· δ’Άτταλος4 τούς έγκατέστησεν 
εϊς Μυόννησον, μεταξύ Τέω καί Λεβέδου. Φαίνεται δέ δτι ήσαν 
τόσον πολλοί, ώστε οί Τήϊοι, φοβηθέντες μή έκ τής αύξήσεως 
τοΰ πληθυσμού τής Μυοννήσου άπειληθή ή άσφάλεια τής πό
λεως των, παρεκάλεσαν τούς Ρωμαίους νά εμποδίσουν τήν έκεϊ 
εγκατάσταση- τών ηθοποιών, οΐτινες καί μετέβησαν πρός τούς 
Λεβεδίους, παρ’ών έγένοντο ευχαρίστως δεκτοί, καθόσον ό πλη
θυσμός των ήτο έλάχιστος. Μετά ένα αιώνα, δ’Αντώνιος προσ- 
διώρισεν ώς νέαν διαμονήν τών ήθοποιών τήν ΓΙριήνην δ.

Έν Ρώμη οί σύλλογοι τών ηθοποιών ήσαν συστηματικώτε- 
ρον οργανωμένοι. Tit ονόματα τών μελών τοϋ συλλόγου κατε- 
γράφοντο έν βιβλίφ, in albo '·. "Εκαστος σύλλογος εϊχεν 
άρχεϊα καί σφραγίδα, έφ’ ής ώς έπί τό πλείστον έχάρασσον την 
εϊκόνα τοΰ προστάτου των ". Διά δέ τήν διεκπεραίωση· τών 
υποθέσεων των έξέλεγον τούς καλλιτέρους τών ήθοποιών, οϊτι- 
νες καί έλάμβανον τόν τίτλον άρχοντος. Ν. ι λαςκαρης

1 Ξενοφ. Συμπόσ. κεφ. Τ, § 12 καί κεφ. IV, § 5°· 
’Αθηναίος, βιβλ. XIV, σελ. 614. Ο.

3 Στράβων, βιβλ. XIV § ιρ, σελ. 643, C—I).
4 Έκ τοΰ ονόματος τοΰ Άττάλου, πολλοί τών περί τόν Διόνυσον 

τεχνιτών τής’Ασίας ώνομάσθησαν’-ΖΙτταλΛάχταί (Edni. Chishnle, Antiq. 
Asiatic, σελ 146).

τοΐς μέν περί τόν Διόνυσον τεχνίταις Πριήνην έδωκεν οίκη- 
τήριον (Πλουτάοχ. Άντών. LVII).

" Sueton. Ner. nv. XXI.
’ Acad, des inscript, tom. I. hist. σελ. 216.
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ΨΑΡΑΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ
(Σννέχεια άπύ τύ προηγούμενον τεΰχος )

Ό Γιάν καί ό Συλβέστρ ήσαν είς τό Δοιάκι (ό μοχλός τοϋ πηδαλίου, 
ό σϊαξ) καί έτραγουδοΰσαν τόν Γιάννην - Φρανσοά 'τής Νάντης, έτρα
γουδοΰσαν δυνατά, γελώντες διότι δέν ήκούοντο μέσα εις τόν γύρω 
πάταγον. Δέν έφοβοΰντο, έχοντες εμπιστοσύνην εις τήν στερεότητα τοΰ 
σκάφους το>ν, είς τήν δύναμιν τών βραχιόνων των. Καί άκόμη είς τήν 
προστασίαν τής φαγεντιανής Παρθένου, ή όποια εις τεσσαράκοντα έτών 
ταξείδια είς τήν 'Ισλανδίαν είχε χορεύση τόσας φοράς τόν κακόν αύτόν 
χορόν, πάντα μειδιώσα μέσα εις τά μπουκέτα της τά από ψεύτικα άνθη...

Γιάιτη — Φρανοοά τής Λ'άντης
Γιάννη — Φραναοά, 
Γιάννη — Φρανοοέι !

Ή μανία τής θαλάσσης ηΰξανε καί βοή γιγανιία έξήρχετο έκ τών 
πραγμάτων γύρω, ώσεί πρόλογος άποκαλύψεως σκορπιζούσης τήν φρί
κην τοΰ τέλους τοΰ κόσμου Δέν διεκρίνετυ πλέον τίποτε γύρω άπό τούς 
δύο δεμένους ναύτας. οί όποιοι έπανελάμβανον, κουρασμένοι τώρα, τό 
τραγούδι των. Εϊχον μόνον οΰτοι τήν συνείδηση·, οτι εύρίσκοντο πλη
σίον άλλήλων καί. κάθε φοράν όπου ύψοϋτο τό ΰδωρ είς όρος όπισθεν 
καί έκτύπα τό πλοϊόν των μέ τριγμόν ύπόκωφον, ή μία τών χειρών 
των ύψοϋτο άκουσίως διά νά κάμη τό σημεΐον τοΰ σταυροϋ. Δέν 
έσυλλογίζοντο πλέον τίποτε, ούτε τήν Ι'κώδ, ούτε καμμίαν γυναίκα καί 
κανένα γάμον. Τοϋτο διήρκει πρό πολλοϋ. Δέν εϊχον πλέον σκέψεις· ή 
μέθη τοΰ θορύβου, τοϋ καμάτου καί τοΰ ψύχους, έθόλωνε τά πάντα 
έντός τής κεφαλής των. Δέν 
ήσαν είμή δύο ζφα γερά μέ 
τό ένστικτον ν’ άποφύγουν τόν 
θάνατον.

II

Είς τήν Βρεττάνην. Κατά 
τά μέσα τοΰ Σεπτεμβρίου, μίαν 
ημέραν δροσερόν. Ή Γκι'οδ 
διηυθύνετο μόνη της πρός τό 
Πόρς-Έβεν. Άπό ένός σχε
δόν μηνός τά ψαράδικα πλοία 
εϊχον επιστρέψη, έκτος δύο τά 
όποια εϊχον έξαφανισθή κατά 
τήν μανίαν τοϋ ανέμου τοΰ Ιου
νίου. Ή «Μαρία δμως εϊχεν 
επιστρέψη καί ό Γιάν καί όλοι 
οί ναΰται ήσαν ήσυχοι είς τόν 
τόπον των. Ίϊ Γκι'οδ ήτον τα
ραγμένη μέ τήν ιδέαν δτι έπή- 
γαινεν είς τοϋ Γιάν αύτοϋ. Μίαν 
μόνην φοράν τόν είχε ίδή άφ’δ- 
του έπέστρεψε, τήν ημέραν ποϋ 
έπήγαν νά συνοδεύσουν κλαί- 
οντες ολίγον, τόν Συλβέστρ. 
δστις μετέβαινε νά έκτελέση 
τήν θητείαν του. Είχεν έλθη καί ι> Γιάν νά ιριλήση τόν μικρόν του 
φίλον, άλλ’ έπειδί) ήτον κόσμος γύρω άπό τό αμάξι — άλλοι κληρωτοί, 
οί όποιοι έφευγον καί οί συγγενείς των — δέν ώμίλησαν καθόλου. 
Εϊχε λοιπόν ή Γκι'οδ λάβη μεγάλην άπόφασιν νά υπάγη είς τούς Γκαός. 
Ό πατήρ της είχεν δοσοληψίας μέ τόν πατέρα τοϋ Γιάν, διά μίαν 
λέμβον δκϊ τήν όποιαν τοΰ ώιρειλεν άκόμη εκατόν φράγκα.

— Μέ άφίνετε, τοϋ εϊπε, νά τά πάω έγώ τά χρήματα: Θά ευχαρι
στηθώ νά ϊδώ τήν Μαρίαν Γκαός καί νά κάμω αύτόν τόν μεγά
λου περίπατον.

Κατά βάθος τήν έφλεγε μία περιέργεια διά τήν οικογένειαν αύτήν 
τών Ι'καός. είς τήν οποίαν θά είσήρχετο ίσως μίαν ημέραν, διά τό σπήτί 
εκείνο, διά τό χωρίον. Πριν φύγη δ Συλβέστρ τής εϊχεν έξηγήση, 
δπως εϊμποροΰσε τό άγριον ϋφος τοΰ Γιάν.

— Βλέπεις, Ι'κώδ, έτσι εϊνε τό πράγμα. Δέν θέλει νά πανδρευθη μέ 
καμμιά. Δέν άγαπά. παρά τήν θάλασσαν καί μάλιστα μίαν ημέραν εϊπε 
γιά αστεία δτι τής υπεσχέθη γάμον.

Τοϋ έσυγχιόρει λοιπόν ή κόρη τούς τρόπους του καί, έπαναφέρουσα 
πάντοτε είς τήν μνήμην της τό ώραίον καί ειλικρινές μειδίαμά του, τής 
εσπέρας εκείνης τοϋ χοροΰ. ήλπιζε. Άν τόν εΰρισκεν έκεϊ είς τό σπήτί 
του δέν θά τοΰ έλεγε τίποτε βέβαια. Ό σκοπός της δέν ήτον νά φανή 
τόσον τολμηρά. Έκεϊνος δμως, δταν θά τήν συνώδευε, θά τής έλεγεν 
ίσως κάτι ....

III
Έβάδιζε μόνη διασκεδάζουσα μέ χίλια δύο πράγματα είς τόν δρόμον.
Είς ένα σταυροδρόμι, προστατευιιμενον άπό ένα έκ τών μεγάλων 

έκείνων Χριστών, έδίστασε ποιον έκ τών δύο δρόμον νά έκλέξη. Ένα 
μικρό κοριτσάκι τής εϊπε:

— Καλή μέρα, δεσποινίς Ι'κώδ !
Ητον μία μικριί Γκαός, άδελφή τοΰ Γιάν.

Άφοΰ τήν έφίλησε τήν ήρώτησε άν οί γονείς της ήσαν είς τό σπήτι.
— Ό μπαμπάς καί ή μαμά ναι. Μόνον ό Γιάν λείπει. Έπήγεν είς 

τό Λογκιβύ, αλλά δέν θ’ άργήση νά γυρίση.
Πάλιν ατυχία! Νά έπιστρέψη όπίσω ; Άλλ’ ή μικριί αύτή δέν θά 

έλεγε τίποτε ; Τί θά έσκέπτοντο είς τό Πόρς - Έβεν: Άπεφάσισε νά 
ύπάγΐ), βραδύνουσα δσον ήδύνατο, διά νά τοΰ δώση καιρόν νά έπιστρέψη. 

Νά πΐ'ανά είς τόν δρόμον μαζΰ μ' αντό τό παιδί . . .

Άλλ’ή ώρα δέν έπερνοΰσε καί δέν έγνώριζε τί νά κάμη διά νά μακρύνη 
τόν δρόμον. ■ Αύτόί ό Γιάν, έσκέπτετο, τί νά κάμη είς τό Αογκιβύ: Θά 
έρωτοτροπή ϊσως μέ καμμίαν-. Καί όμως δχι. Εϊχεν υπάγη έκεϊ διά 
(ΐερικάς προμήθειας, ελεύθερος πάντοτε άπό τόν έρωτα. Ή Γκι'οδ 
έ’φθασεν είς τήν εκκλησίαν τοϋ Πόρς-Έβεν. Ήτο λοιπόν είς τό χωρίον 
καί έσταμάτησε διά νιί κερδίση χρόνον. Είδεν έκεϊ ποίπ.ούς σταυρούς 
καί άνέγνωσεν είς ένα έξ αυτών: *Γκαός. —Γκαός, Ζοέλ, ογδοήκοντα 
έτώκ». Ά ! Ναι I Ό πάππος! Ή θάλασσα δέν τόν ήθέλησεν αύτόν. 
Εισήλθεν είς τόν πρόναον δαί νι'ι προσευχηθη καί έοταμάτηοεν έκεϊ μέ 
σφίγξιμον τής καρδίας της. Γκαός .'Πάλιν αύτό τό όνομα έπάνω εϊς 
μίαν άπό τάς πλάκας έκείνας τάς όποιας στήνουν διιτ νά διατηρήσουν 
τήν μνήμην τών χανομένων είς τό πέλαγος:

Εις μνήμην τον 

ΓΚΑΟΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ-ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 
ηλικίας 2! ττων, ναντικον τής - λϊαργαρίτας» 

ή ό.το/ά ίγάδη τις τ>μ' 'Ια/.ανδίαν, τήν 3 Αόγονστον 1877, 
Γαΐαν τχοι ΐλαη ράν I

Ή 'Ισλανδία! Πάντοτε ή 'Ισλανδία! ΙΙαντοϋ είς τόν πρόναον ήσαν 
καρφωμένοι πλάκες ξύλιναι μέ τά ονόματα θανόντων ναυτικών. Τήν 
κατέλαβε μαΰρο προαίσθημα. Είς τιις δύο πλευράς ήτο άπό ε'νας πάγ
κος διά τάς χήρας, διά τάς μητέρας.

Πάλιν Γκαός!
Εις μνήμην τον

ΓΚΑΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ 
ονΖνγον τής" Αννας Μαρίας Λ'τ Γκόοττρ, ,τλοιιιρ/ον τον τΐίαιμπολαίονν 

γαϋίντος τις τιμ’ 'Ια/.ανδίαν άπό 1-3 'Απρίλιον 1S77 
με ίίκοοι τρεις άνδρας, ϋλ,όκ/.ηρον τό πλήρωμά του.

"Ας αναπανοινται έν ειρήνη !

Ι’καός ! Παντού αύτό τό όνομα! Άλλος Γκαός εκαλείτο "Υβ, άρπα- 
γείς άπό τό κατάστρωμα τοΰ 
πλοίου του καί έξαφανισΰείς 
περί τό Ν όρντεν - Φώρτ, είς 
’Ισλανδίαν, είκοσι δύο έτών·. 
Καί άνεγίνωσκεν ή κόρη καί 
ήσθάνετο Αγάπην διά τόν Γιάν 
καί άπηλπίζετο πάλιν. "Οχι! 
Δέν Οάέγίνετο ίδικός της ποτέ. 
ΙΙώς νά τόν διαμφισβητήση 
άπό τήν θάλασσαν, ποΰ εϊχεν 
έναγκαλισθή τόσους προγόνους 
του καί άδελφούς του, οί όποιοι 
τόσον θά τοϋ ώμοίαξον.

Έπλησίαζεν έν τούτοις ή 
εσπέρα καί έπρεπε νά έκπλη- 
ριίιση τΐ|ν αποστολήν της.Έπή
γεν είς τό σπήτι τοϋ Γιάν τρε- 
μουσα εις τήν ιδέαν οτι Οά 
είχεν έπανέλθη ούτος. Είσήλθε 
καί εϊπεν ότι φέρει τό χρήμα 
διά τήν λέμβον. Τήν έδέχθησαν 
εύγενώς καί ειδοποίησαν τόν 
γέροντα Γκαός. Άνεζήτει μέ 
τούς οφθαλμούς τόν Γιάν, άλλά 
δέν τόν είδε. Παρετήρει γύρω 
τό σπήτι, τούς μικρούς Γκαός 
όλους τούς άδελφούς τοϋ Γιάν, 

εκτός δύο μεγάλων οί όποιοι έταξείδευον καί μίαν μικράν ξανθήν, ήτις 
δέν τούς ώμοίαζε. Τής έξήγησαν, ότι ό πατήρ τής μικράς εϊχε χαθή είς 
τήν Ισλανδίαν καί ότι οί γείτονες εϊχον μοιρασθή τά παιδιά του. καί 
τήν ώδήγησαν. ώς δεσποινίδα τής όποιας ή επίσκεψις τούς έκαμε τιμήν, 
είς τό έπάνω δωμάτιον. Δύο κλϊναι ήσαν έκεϊ μέ ρόζ παραπετάσματα. 
Δέν έτόλμα νά έρωτήση. άλλά πόσον θά ήθελε νά μάθη, ποϋ έκοιμάτο 
ό Γιάν! Ήθελε νά γνωρίζη δλας τάς λεπτομέρειας τοΰ βίου του.

'Ένα βαρύ βήμα είς τήν κλίμακα τήν έκαμε νά σκιρτήση. "Όχι. Δέν 
ήτον ό Γιάν, άλλ’ ό πατήρ του. Υπέγραψε τήν απόδειξη·. Άλλά δέν 
έδέχετο τό εκατόν φράγκα εϊς έξόφλησιν. Τά έδέχοντο απέναντι. Θά 
συνεζήτει πάλιν μέ τό κύριον Μεβέλ. Καί ή Ι’κώδ, τήν όποιαν ολίγον 
ένδιέφερε τό χρήμα, έμειδίασε. Ήθελεν αύτή νά έχουν άκόμη έκκρεμεϊς 
υποθέσεις μέ τούς Γκαός. Έζητοΰσαν συγγνώμην άπό τήν Γκιίιδ διότι 
έλειπεν ό Γιάν, ωσάν νά εΰρισκον πρέπον νά τήν δεχθή όλόκλΐ]ρος ή 
οικογένεια. Ό πατήρ ϊσως νά εϊχε μαντεύοη μέ τήν γεροντικήν του 
πείραν, οτι ό υιός του δέν ήτον άδιάφορος εις τήν ώραίαν αύτήν κλη
ρονόμον. Διότι έπανελάμβανε συχνά:

Περίεργο πώς ό Γιάν έμεινε τόσον άργά έξω. Έπήγεν είς τό 
Λογκιβύ, δεσποινίς Γκώδ, νά ψωνίση.

Έκείνη έμήκυνε τήν έπίσκεψίν της, καίτοι ένόει ότι έμεινε πολύ, στε
νοχωρημένη είς τήν ιδέαν οτι δέν{θά τόν έβλεπε.Έν τούτοις ένύκτωνε. Οί 
μικροί Γκαός έκύτταζον τήν Γκώδ, ωσάν τά έρωτοΰσαν: «Καί τώρα γιατί 
δέν φεύγει;» Τήν συνώδευσε μέχρι τινός ό γέρων καί τήν άπεχαιρέτησε.

Λοιπόν έτελείωσε.' Δέν είδε τόν Γιάν καί ποιος γνωρίζει τώρα πότε 
θά τόν ϊδη.

IV
- Νά πανδρευθώ; έλεγεν ό Γιάν τό βράδυ είς τούς γονείς του, 

νά πανδρευθώ ; Καί γιατί νι'ι τό κάμω ; Θά είμαι, πειό εύτυχής άπό τώρα; 
Ά! Εννοώ. Εϊνε γι’ αύτήν ποϋ ήλθε είς τό σπήτι σήμερα. Μά αυτί] 
εϊνε πλούσια. Καί έπειτα ούτε αύτήν, οΰτε άλλην. Τό εσκέφθηκα. Δέν 
Οά πανδρευθώ. Εϊνε ιδέα μου.

ΙΙαρετήρησαν άλλήλους έν σιγή οί δύο γέροντες Γκαός άπογοητευ- 
μένοι. Διότι εϊχον συζητήση καί πιστεύση, ότι τό κορίτσι έκεϊνο δέν Οά 
άπέκρουε τόν ώραϊόν των Γιάν. Δέν έδοκίμασαν όμως νά έπιμείνουν 
γνωρίζοντες πόσον ανωφελές Οά ήτον αύτό. ("Επεται συνέχεια).
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ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΙΕΓΓΕΒΙΤΣ

QUO VADIS?
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενον τεύχος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XIII

’Όταν ό Τειρεσίας τφ είπεν, ότι κάποιος ϊοχυρίζετο ότι ήδύνατο νά 
έπανεύρη τήν Λιγύαν. ό Βινίκιος έτρεξεν εϊς τοΰ Πετρωνίου καί έμαθε 
παρ' αύτοΰ οτι ή Εύνίκη. ήτις μετ’ ολίγον θά ήρχετο νά διευθετήση τάς 
πτυχάς τής τηβέννου του. έγνώριζε τόν άνθρωπον αύτόν. Ή Εύνίκη 
ήλθε καί ό Πετριίινιος συνεκινήθη άπό τήν καλλονήν της, τήν ήρώ
τησε δέ:

— Εύνίκη. ό άνθρωπος διιι τόν όποιον ώμίλησες είς τόν Τειρεσίαν 
εΐνε έδώ ;

— Ναι. αΰθέντα, όνομάζεται Χίλων Χιλωνίδης καί εΐνε ιατρός 
σοφός, προλέγει δέ τήν τύχην τών ανθρώπων.

— Σοΰ είπε καί τήν (δικήν σου τύχην;
— Ναί, αΰθέντα, είπεν ή Εύνίκη έρυθριάσασα.
— Καί τί σοΰ είπε ;
— Μίαν άτυχίαν καί μίαν εύτυχίαν.
— Τήν άτυχίαν τήν ΰπέστης μέ τήν μάστιγα τοΰ Τειρεσία. Ή εΰτυ- 

χία ήλθε;
— Ήλθεν, αΰθέντα.
— Πώς;
— “Εμεινα έδώ, έψιθύρισε.
Ό Πετρώνιος καί ό Βινίκιος εϊσήλθον εις τό άτριον,οπου άνέμενεν 

" .......... .........— “·’■—’’·■ ,:s--------·'— '''— άποκρουστικός καϊό Χίλων, χαιρέτισα; αύτοΰς έδαφιαίως. Ήτον 
γελοίος. Έφαίνετο κυφός. Μέ κολοσσαίαν κεφα
λήν καϊ μέ μορφήν, εις τήν οποίαν τό διαπε
ραστικόν του βλέμμα προέδιδε κάτι τό άπό 
πίθηκον και άλώπεκα. ΊΙ ρίς του ήτον ίόχρους 
άπό τόν οίνον. Ή ενδυμασία του έδείκνυε δυστυ
χίαν άληβή ή προσποιητήν. Είς τήν θέαν του 
ό Πετρώνιος ενεθνμήθη τόν 'Ομηρικόν Θερσί
την καί τοϋ είπε:

— Χαϊρε, Θερσίτη. Πώς πηγαίνουν τά έξοι- 
δήιιατα, ποΰ σοΰ έκαμεν ό θείος Όδυσσεύς, 
ύπό τά τείχη τής Τρωάδος και τί κάμνει έκεΐ 
είς τά Ήλΰσσια Πεδία;

— Αΰθέντα μου, άπήντησεν ό Χίλων Χιλωνί- 
δης, ύ σοφότερος μεταξύ τών νεκρών, ό Όδυσ- 
σεΰς, στέλλει είς τόν σοφώτερον μεταξύ τών 
ζώντων, τόν Πετρώνιον, χαιρετισμόν καί τήν 
παράκλησιν νά κάλυψη τά οιδήματα μέ ένα 
νέον μανδύαν.

— Μά τήν Έκάτην, άνεφώνησεν ό Πετρώ
νιος, ή άπάντησις αξίζει ένα μανδύαν.

Ή συνδιάλεξις δμως αύτή διεκόπη άπό τόν 
Βινίκιον, δστις ήρώτησεν αμέσως.

— Γνωρίζεις ακριβώς τί θέλεις νά άναλάβης;
— Προχθές ήρπασαν μίαν νέαν, όνομαζομένην 

Λιγύαν, άπήντησεν ό Χίλων, θετήν κόρην τοΰ Αθλου Πλαυτίου. Οί 
δούλοι σου αΰθέντα, τήν έφερον άπό τό άνάκτορον τοΰ Καίσαρος είς 
τήν οικίαν σου. Λοιπόν είμαι ικανός νά άνακαλύψω είς τήν πόλιν ή 
μάλλον άλλου, άν ή κόρη έγκατέλειψε τήν πόλιν, πράγμα οχι πολύ 
πιθανόν, τό καταφύγιόν της.

— Πώς γνωρίζεις τήν Εύνίκην ; ήρώτησεν ό Πετρώνιος.
—Ήλθε νά μοΰ ζητήση συμβουλήν διότι ή φήμη μου έφθασε μέχρις 

αύτής. Ήθελε νά θεραπευΰή άπό έρωτα, είς τόν όποιον δέν άιπεπεκρί- 
νοντο καί της έδωσα ένα ιμυλακτύν άπό δύο νήματα τοϋ κεστοϋ τής 
’Αφροδίτης, διά νά γίνη άμοιβαϊος ό έρως.

— Καί έπληρώθης καλά;
— Είς άμοιβαϊος έρως ποτέ δέν πληρώνεται καλά. 
Ό Βινίκιος έφαίνετο ικανοποιημένος άπό τόν άνθρωπον.
— Καλά, είπεν, έχεις άνάγκην υποδείξεων;
—"Εχω άνάγκην όπλων, είπεν ό Χίλων ΰποδεικνύων διά χειρονο

μίας δτι ήθελε χρήματα. Ό Βινίκιος τφ έρριψε βαλάντιον πλήρες χρυ
σού. έκεΐνος δέ είπεν:

Αΰθέντα, γνωρίζω περισσότερα παρ’ δ,τι υποθέτεις. Γνωρίζω δτι 
ή νεάνις δέν άπήχθη άπό τούς Λύλους, διότι ώμίλησα μέ τούς δούλους 
των. Γνωρίζω δτι ή φυγή της διωργανώθη άπό ένα δοΰλον, δ όποιος 
ήλθεν άπό τόν ίδιον τόπον άπό τόν όποιον καί αύτή. Αύτός δέν θιι 
εύρε βοηθούς μεταξύ τών δούλων, Διότι οί δούλοι ομονοούν καί δέν θά 
τόν έβοήθουν εναντίον τών (δικών σου. Δέν τόν έβοήθησαν παρά οί 
όμόθρήσκοί του. Ή κόρη λατρεύει βεβαίως τήν Ιδίαν θεότητα μέ τήν 
έναρετωτέραν τών Ρωμαίων δεσποινών τήν Πομπωνίαν. Δέν έμαθα 
δμως άπό τούς Ανθρώπους τής Πομπωνίας τί είδους εΐνε ή πίστις της. 
"Αν είμποροΰσα νά τό μάθω θά έπήγαινα καί θά έγινόμουν ό ευλαβέ
στερος λάτρης τής θεότητός των καί Οά έκέρδιζα τήν εμπιστοσύνην 
των. ’Αλλά σύ αΰθέντα, ό όποιος, δπως γνωρίζω, έμεινες δέκα πέντε 
ήμέρας εϊς τήν οικίαν τοΰ εύγενοΰς Αΰλου, δέν είμπορεϊς νά μοΰ δώσης 
μερικάς πληροφορίας έπί τοϋ σημείου αύτοΰ;

—“Οχι, είπεν ό Βινίκιος.
— Δέν εΐδες ποτέ, αΰθέντα, μίαν εορτήν των, ένα άντικείμενον θρη

σκευτικόν. ένα άγαλμάτιον ή φυλακτόν ή σημεϊον ;
— Σημεϊον;... Ναι! Μίαν ήμέραν είδον τήν Λιγύαν νά σχεδιάζη 

ένα ίχθϋν είς τήν άμμον.

ΧΙΛΩΝ ΧΙΛΩΝΙΔΗΣ

—Ένα ίχθΰν; “Α ! Μίαν φοράν ή περισσότερός;
— Μίαν.
Έχαιρέτησεν ό Χίλων καί έφυγε, λαμβάνων τόν μανδύαν τόν όποιον 

τοΰ ύπεσχέθη ό Πετρώνιος καί ευχαριστών αύτόν έκ μέρους τοΰ 
Όδυσσέως.

Έξήλθε, βλέπων μή τόν κατασκοπεύουν καί έμονολόγει παίζων εϊς 
τάς χεΐράς του τό βαλάντιον.

— Πρέπει νά υπάγω εϊς τοΰ Σπόρου, έλεγε, διά νά θυσιάσω είς τήν 
θεάν Τύχην μέ όλίγας σταγόνας. “A ! Έσχεδίαζεν ένα ίχθΰν είς τήν 
άμμον. Άν έγνώριζα τί σημαίνει αύτό. Άλλά θά τό μάθω, θιι τό μάθω 
καί άλλο εν βαλάντιον. όπως αύτό. θά μέ κόμη νά παυσω νά είμαι . 
έπαίτης καί θά έχω μάλιστα καί ένα δοΰλον. “Ε I Τί θιι έλεγες. Χίλων, 
άν σέ συνεβούλευα νά άγοράοης όχι δοΰλον άλλά δούλην! Μίαν δούλην 
ώραίαν, ώς ή Εύνίκη. Ναί. ναί, Χίλων υιέ τού Χίλωνος, έχασες τόν 
πατέρα σου καί τήν μητέρα σου. ΙΙαρηγορήσου τουλάχιστον μέ μίαν 
δούλην I Θά θέλη νά κατοίκηση κάπου. Λοιπόν ό Βινίκιος θά τής 
ένοικιάση μέρος. Πρέπει νά ένδυθη. Ό Βινίκιος Οά πληρώση τά ενδύ
ματα. Θέλει νά φάγη. Ό Βινίκιος θά τήν θρέψη. Άλλά νά. Έφθασα 
εϊς αύτοΰ τοϋ κλέπτου τού Σπόρου. Ή ταβέρνα εΐνε τό μέρος ποΰ μαν
θάνει κανείς εΰκολώτερα δ,τι θέλει.

Είσήλθε καί έζήτησεν οίνον έπιδείξας εϊς τόν διστάζοντα νά τού 
δόιση κάπηλον, χρυσοΰν νόμισμα.

— Σπόρε, τώ είπε, είργάσθην σήμερον άπό τό πρωί έως τό μεση
μέρι μέ τόν Σενέκαν, ό όποιος Ιδού τί μοϋ έδωσε.

“Εβρεξε κατόπιν τόν δάκτυλόν του είς τό κομισθέν ποτόν καϊ έξω- 
γράφισιν ένα ίχθϋν έπί τής τραπέζης.

— Γνωρίζεις τί σημαίνει αύτό; ήρώτησε.
—Ένα ψάρι; Σπουδαίο ζήτημα ! "Ενα ψάρι εΐνε ένα ψάρι.
— Καί σύ ένας ήλίθιος, μολονότι ρίχνεις νερό εϊς τό κρασί σου, 

ώστε νά είμπορή νά εΰρεθή καί εϊς αύτό ψάρι. Μάθε λοιπόν ότι αύτό 
εΐνε ένα σύμβολον, τό όποιον εϊς τήν γλώσσαν τών φιλοσόφων σημαί-

Μειδίαμα τής τύχης». Τίμα τήν φιλοσοφίαν, σοΰ λέγω, είδ άλλως 
αλλάζω ταβέρναν, δπως άλλως τε άπό καιρόν μέ 
συμβουλεύει ύ παλαιός μου φίλος ό Πετριίινιος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XIV
Έπί τινας ήμέρας ό Χίλων δέν έφάνη που

θενά. Ό Βινίκιος έπόθει υπέρ ποτέ τώρα νά 
εύρη τήν Λιγύαν καί ήρχισε καί προσωπικώς 
νά έρευνφ διότι δέν ήδύνατο νά ζητήση βοή
θειαν άπό τόν Καίσαρα, τόν όποιον έκράτει 
έναγώνιον ή υγεία τής μικρός Αύγουστος. Ούτε 
αί θυσίαι, ούιε αί δεήσεις, οΰτε ή τέχνη τών 
ιατρών, ούδέ όλοι οί πρακτικοί μάγοι είς τούς 
οποίους έν τέλει έγένετο προσφυγή ήδυνήθησαν 
νά άποτρέψουν τήν δυστυχίαν. ’Οκτώ ήμέρας 
έπειτα τό παιδίον άπέθνησκε κηδευθέν μεγαλο
πρεπείς, θεοποιηθέν άπό τήν Σύγκλητον, ίδρυ- 
θέντων ναών διά νά λατρεύηται ή μνήμη του.

Ό Πετρώνιος ήτον ανήσυχος. "Ολη ή πόλις 
έγνώριζεν ήδη, οτι ή Ποππαία απέδιδε τόν 
θάνατον εις μαγείας καί τοΰτο ύπεστήριζον καί 
οί ιατροί καί οί ιερείς καί οί μάγοι, τών όποιων 
ή βοήθεια ύπήρξε ματαία διά τό παιδίον. Ηύχα- 
ριστήθη ό Πετριίινιος διότι έξηφανίσθη ή Λυγία

καί, βέλων νά ϊδη μέχρι τίνος σημείου έπίστευεν ό Νέρων είς τάς 
μαγείας, μετέβη είς τήν μετά τό πένθος γενομένην υποδοχήν παρά 
τφ Αύτοκράτορι.

Ό Νέρων ήκουε τάς παρηγοριάς μέ τούς οφθαλμούς στυλωμένους 
πρός έν σημεϊον τοΰ κενού. Διακρίνας τόν Πετρώνιον. άνεπηδησε καί 
μέ τραγικήν φωνήν:

— Οϊμοι! ανέκραξε. Καί σύ είσαι αίτιος τοϋ θανάτου της. Διά 
σοΰ είσήλθεν εις τά τείχη αύτά τό κακόν πνεύμα, έν βλέμμα τοΰ οποίου 
τήν έφόνευσε. Δυστυχία μου! Είθε νά μή έβλεπον ποτέ οί οφθαλμοί 
μου τό φως τοΰ Ήλιου.... Δυστυχία μου! Οϊμοι! Οϊμοι!

Υψών ό Νέρων τήν φωνήν έξέπεμπε κραυγάς διαπεραστικάς. Ό 
Πετριίινιος άπεφάσισε νά ρίψη τόν περί τών όλων κύβον. * Απέσπασε 
ταχέως τό ύφασμα τό όποιον ό Αΰτοκράτωρ έφερε περί τόν λαιμόν καί 
τό έθηκεν εϊς τό στόμα αύτοΰ:

— Αΰθέντα, είπε, θές πΰρ εϊς τήν Ρώμην, εϊς τό Σόμπαν ολόκληρον 
έπί τή θλίψει σου, άλλά διαφύλαξε τήν φωνήν σου δι’ ημάς !

Ό Τερπνός καί ό Διόδωρος εΐχον διατάξη ρητώς νά κλείεται τό 
στόμα τοΰ Καίσαρος μόλις οΰτος. υψών ύπερμέτρως τήν φωνήν του, 
εξέθετε τόν λάρυγγά του είς κίνδυνον.

— Καϊσαρ, έξηκολούθησεν ό Πετριίινιος, ύπέστημεν μίαν μεγίστην 
απώλειαν. Άς μάς μείνη τούλάχιστον ή φωνή σου ώς παρηγοριά.

Ό Νέρων έκλαυσεν, έστηρίχθη μέ τάς δύο του χεΐρας εϊς τόν βρα
χίονα τοΰ Πετρωνίου, έθεσε τήν κεφαλήν του είς τό στήθος του καί 
έπανέλαβε μέ λυγμούς:

— Είσαι ό μόνος, Πετρώνιε, ό όποιος έσκέφθη τοΰτο. Σύ μόνον, 
Πετρώνιε, σύ I

Ό Πετρώνιος συνεβούλευσε ταξείδιον καί ό Νέρων ύπεσχέθη νά 
γράψη ύμνον πρός τιμήν τής θυγατρός του καί νά τόν τονίση, νά ταξει- 
δεύση δέ είς τήν Έλλάδα.Ήρχισαν νά ομιλούν περί τοΰ μέλλοντος,ταξει- 
δίων, υποδοχών εϊς τόν ερχόμενον Βασιλέα τής Αρμενίας ΊΊριδάτην καί 
όταν ό Τιγελλΐνος άπεπειράθη νά υπόμνηση πάλιν τάς μαγείας, άπεστο- 
μώθη άπό τόν Πετρώνιον, είπόντα ότι οί μάγοι δέν έπιρρεάζουν τούς 
θεούς καί συνεπώς ούτε τόν Καίσαρα καί τήν οικογένειαν του. ών 
ή θεότης δέν ήδύνατο νά άμφισβητηθή. ("Enetai συνέχεια]

ΘΑΝΟΣ ΠΗΤΙΡΑΛΙΑΣ

Συμπαθής τής «Εικονογραφημένη; > 
φίλος ά κ. Θάνο; Πετραλιάς ο γνω
στός τών Πατρών μτγαλίμπορος καί 
τής έκεΐ πολιτενομένης πατριαρχικής 
οικογένειας βλαστός, άντήλλαξε δακτύ
λιον άρραβώνα μέ τήν σεμνήν και 
χαριτωμένην κόρην Φανήν Κρέμμύίιη. 
ΟΙ συγγενείς καί φίλοι ερραναν μέ 
εΰχιις τον άρραβώνα και ή «Εικονογρα
φημένη μοιράζει μαζΰ των τήν χαράν.

ΦΛΝΗ KPBMMYAH

χι io uxN^roy κχι χτι’οχχ

ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ “ΜΙΑΟΥΛΗ,,

Έχαιρέ-ησαν οί κάτοικοι τής Κύπρου, τής Σάμου καί τής Μ-.τυλίνης 
μέ παλμούς πατριωτικούς καί μέ χαράν έξαλλον τόν «Μιαούλην· μας, τό 
πλοΐον τό όχι μεγάλο, άλλά τό εκπροσωπούν έν παρελθόν μέ τό όνομά του 
καί έν μέλλον μέ τούς δοκίμους τοϋ Β. Ναυτικού τούς όποιους έφερε.

Αί εντυπώσεις τάς όποιας οί αξιωματικοί, οί δόκιμοι καί τά πληρώματα 
κομίζουν έκ τών πατριωτικωτάτων νήσων εΐνε ένθουσιαστικαί, εΐνε χαιρε
τισμοί τών έν διασπορί έλληνικών Πατρίδων πρός τήν Πατρίδα τήν μεγά- 
λην, εΐνε άπόδειξις τοΰ ένιαίου τής φυλής μας, αθανάτου ένιαίου, προαιώ
νιου, μελλοντικού, έλπιδοφόρου.

Ό «Μιαούλής» έφερε τήν έλληνικήν σημαίαν εϊς τούς αδελφούς μας ώς 
σύμβολον έθνικόν καί τήν έδέχθησαν άνά τά πέλαγη, ποΰ βϊνε έλληνικά καί 
άς τά θέλουν ξένα αί πολίτικα! συνθήκαι, ώς σύμβολον λατρείας, ώς μυστι
κόν προαγγελον έκπληρώσεως πόθων μακρυνών μέν, άειζώων κα1. άσβεστων 
δμως. Αί ϊιποδοχαί, τά δάκρυα, ο! ένθουσιασμοί καί αί προπομπαί τών πλη
θυσμών, μεταξύ τών όποιων έπλατάγισεν ή σημαία τοΰ «Μιαούλη» εΐνε ή 
άναγνώρισις δτι ή κυριαρχία της, κυριαρχία καρδιών, φθάνει έως δπου 
ύπάρχει Έλλην, γνωρίζων δτι κατοικεί εϊς έδαφος προγονικόν.

Ή κυριαρχία θά μείνη αλώβητος εϊς τούς αιώνας, δπως καί διά τών 
παρελθόντων αιώνων έξήλθεν αζημίωτος, τά ταξείδια δμως, ώς τό τοΰ 
«Μιαούλη» εΐνε κάτι, τό όποιον δεικνύει δτι ή Ελεύθερα ΙΙατρίς δέν λησμο
νεί τά τέκνα της, τά τέκνα τά όποια τρελλαίνονται είς τό έλάχιστον αύτό 
δείγμα, έλάχιστον διότι προσέρχεται άπό τήν επίσημον Ελλάδα, μεγάλο 
διότι συνοδεύουν τό πλοΐον, ποΰ έπέστρεψε άπό τά πέλαγη τής ελληνικής 
άγάπης, οί χαιρετισμοί δλων μας έδώ πρός τούς αδελφούς μας.

«

ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
Εΐνε κρίμα, δτι τά έγγραφα τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου τά διαμει- 

φθέντα μεταξύ αΰτοΰ, τής Πύλης καί τών Πρεσβευτών τών Δυνάμεων διά τό 
βουλγαρικόν ζήτημα, θά άναγνω- 
σθοΰν μόνον άπό ολίγους "Ελλη
νας εις οΟς εστάλη τό τομίδιον 
τό περιέχον ταΰτα.

Εύλαδή πρός τήν Κυρίαρχον 
Δύναμιν καί πρός τάς Εΰρω- 
παϊκάς Δυνάμεις αναλύουν τό 
ζήτημα, διαλευκαίνουν πλάνας, 
δποστηρίζουν νομικιίιτατα καί 
διπλωματικώτατα τά δικαιώματα 
τοΰ Ελληνισμού έν Βουλγαρία, 
τά τόσον βιαίως καί αύθαιρέτως 
προσδληθίντα.

Δέν ομιλούν τά έγγραφα αύτά 
έν όνόματι πατριωτικών πόθων. 
’Επικαλούνται συιθήκας έπικε- 
κυρωμένας άπό τήν Ευρώπην 
καί έπικαλούνται τήν προστα
σίαν τών ανθρωπίνων τέλος προσ- 
βληθέντων δικαιωμάτων. Ένας 
χαρακτηρισμός, τόν όποιον παρα- ΑΓΧΙΑΛΙΤΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΛΑΝ

θέτομεν διά τό ζήτημα τοϋ ισχυρισμού τών Βουλγάρων, δτι τά έν Άγχιάλφ 
καί άλλου πραχθέντα εΐνε άντεκδικήσεις διά τάς έν Μακεδονία δήθεν 
παρανομίας τών έλληνικών σωμάτων, εΐνε μικρόν δείγμα τής συνέσεως 
μεθ’ ής έγράφησαν τά ύπομνήματα :

« Ή παρανομία, γράφει τό ύπόμνημα, ουδέποτε δικαιολογεί τήν παρα
νομίαν καί ή μεμονωμένη ή άπό κοινού, προσφυγή έκ μέρους όμάδος τινός 
εις τό κακουργείν, ουδέποτε δύναται νά άποτελέση διά τόν αντίπαλον 
προηγούμενου, δπερ επιτρέπεται αύτφ ϊνα έκμεταλλευθή. Άλλ’ άφοΰ άπαξ 
κατηντήσαμεν νά έξετάσωμεν τήν συγκεχρμένην, άτακτον καϊ τερατώδη, 
έπί τε τών διανοιών καί τών θελήσεων, δράσιν ήντινα έν δεδομένα·.; στιγ- 
μαϊς δημιουργεί ό πολλαπλασιασμός καί ή σοβαρότης τών πλημμελημά
των, όφείλομεν νά προσθέσωμεν δτι, έν τή άνατροπή ταύτη τών ηθικών 
καί νομικών άρχών, καίτεερ ή ένοχή τών πράξεων τυγχάνει αμφοτέρωθεν 
ίση καί ή περιστολή παρεμφερής, άπό τής άπόψεως δμως τού βαθμού τής 
ευθύνης τό πράγμα πόρρω απέχει τοΰ νά εύρηται δι’ άμφοτέρους έν τή 
αύτή άναλογίφ, καθόσον αΰτη επιβαρύνει έν πολλιρ μείζονι μέτριρ τον 
άρξάμενον χειρών άδικων.

Έπί τίνος λοιπόν ή ιστορία θέλει έπιρρίψει τό βάρος τών εύθυνών τούτων;»

«
ΚΑΤΙ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ

Ό άνθρωπος πρέπει κάθε ήμέραν—έλεγεν ό Ι’καϊτε καθορίζων είδος 
υγιεινής τής ψυχής—νά άκούη ένα γλυκύ τραγούδι, νά διαβάζη ένα ώραϊον 
ποίημα καί, εϊ δυνατόν, νά έκφράζη μερικάς όρθάς ιδέας. Άλλως χάνει τό 
αίσθημα τού τελείου καί τοΰ καλού καί τήν τάσιν πρός αύτά. Αμβλύνεται.
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ΑΓΧΙΑΛΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΛΑΝ

Φεύγοντες τήν μάχαιραν τού δημίου, τό αίσχος καί τήν ατιμίαν οί άτυ- 
χεΐς άδελφοί μας Άγχιαλϊται έσκορπίσθησαν παντού δπου έλληνισμός καί 
άσφάλεια καί σεβασμός τών άνθρωπίνων δικαίων.

Καί εϊς τήν έλληνικωτάτην Καβάλλαν κατέφυγον πολλοί Άγχιαλϊται 
δ δέ εύγενής έκεΐ έλληνικός πληθυσμός, δ πάντοτε άρωγός είς δ,τι καλόν 

καί εύγενές, δέν παρέλειψε νά 
άνοιξη τάς άγκάλας του είς τούς 
άτυχεΐς καί νά τούς φιλοξενήση 
καί προστατεύσή.

Ή είκών μας παριστφ τούς έν 
Καβάλλφ Άγχιαλίτας και τήν 
δημοαιεύομεν εϊς άνάμνησιν τής 
φιλογενείας τών κατοίκων τής 
πόλεως ταύτης.

«

ΕΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ
Τόν γάλλον συνθέτην Μασσενέ 

τόν έκάλεσαν νά γευματίση εϊς 
μίαν οικογένειαν, μετά δέ τό 
φαγητόν τόν παρεκάλεσαν νά 
άκούση τήν θυγατέρα τού οικο
δεσπότου, τήν όποιαν τοΰ έσύστη- 
σαν ώς τήν άρίστην μαθήτριαν 
άποθανόντος ίερέως κλειδοκυμ-
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βαλιστοΰ. Ό Μασσενέ άνεστενάζει καί 
ύφίσταται τό μαρτυρίου καί ή οικοδέ
σποινα τόν έρωτά:

— Εϊπέτε μου ελευθέριος πώς σά; 
φαίνεται.

— Ή κόρη φαίνεται οτι έλαβε θρη
σκευτικήν ανατροφήν.

— Δηλαδή;
— Παίζει όπως διατάσσει τό Εύαγ- 

γέλιον. Ή αριστερά τη; χειρ αγνοεί 
εντελώς τί κάμνει ή δεξιά.

«
Αιά νά παρργορηθονν όοοι δέν έχουν 

ίδικήν των οικίαν. Παρε.τηρήθη ότι 

άπό όλα τά ζώα ρ χελώνρ καί ό κοχλίας 
έχουν ίδικρν τιον οικίαν καί δτι όμως 
καί τά δνο αύτά έρπουν.

«
ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΑΡΕΦΗΣ

Εϊ; έκ τών ήρώων τοΰ Μακεδονικού 
άγώνος δ καπετάν-Ι’αρέφης, τοϋ όποιου 
δημοσιεύομε·' τήν εικόνα.

’Ανήκει είς οικογένειαν τοΰ ΙΙηλίου. 
οικογένειαν άρματωλών καί κλεφτών. 
Ήτον υιός αντάρτου διαπρέψαντος είς 
τήν έπανάστασιν τοΰ 1878, ή μακεδο
νική δέ άμυνα τόν εύρε μεταξύ τών 
γενναιότερων της ΰπερμάχων.

'Ηλικία; είκοσι οκτώ περίπου έτών 
έπεσεν εϊς τήν μεταξύ Μακεδόνων καϊ 
Βουλγάρων συμπλοκήν, τήν γενομένην 
παρά τό Στρέμπενον, όπου συνήντησε 
τήν συμμορίαν τών περιωνύμων έπί θη- 
ριωδίφ Καρανάσου, Αούκα καί Στό'ίκου.

Ό καπετάν - Γάρέφης εϊς τήν λυσ
σαλέα·/ συναφθείσαν συμπλοκήν έφό- 
νευσεν ίδίφ χειρί τούς Καρανάσου καϊ 
Δούκαν καί τήν στιγμήν αύτήν τής 
έπιτελέσεως τή; έκδικήσεως έπεσε βλη
θείς εϊς τήν κοιλίαν.

Τό Πήλιον έπένθησε τόν γενναίου 
καπετάνιον καί τόν έκλαυσεν.

Ή «Εικονογραφημένη» παραδίδει τήν 
άναγνώστας της, 
άπογοήτευσιν.

0 ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑι ΦΟΝΕΥΘΪΙΣ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΓΑΡΕΦΗΣ

αρρενωπήν μορφήν του εϊς τούς 
τούς τιμώντας δ,τι γενναίου μέσα εϊς τήν γύρω μας

«
Αιατί φέρομεν τά δίοπτρα έπί τής ρινός ; lain πάντοτε οί κατώτεροι 

υποφέρουν άπό τάς ελλείψεις τών άνωιέρων.

«

ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΒΟΤΣΗΣ

ΤΙ ΕΣΤΟΙΧΙΖΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
Δέν έχετε βέβαια φαντασθή τί έστοίχιζαν τά βιβλία εϊς τήν αρχαιότητα. 

Καί δέν τό έχετε φαντασθή διότι δέν γνωρίζετε τούς ορούς τής αρχαίας 
βιβλιεκδοτικής. Διά νά έκδοθή έν 
βιβλίον άπγ,τοΰντο, άφοΰ ή τυπο
γραφία δεν ήτο γνωστή, αντι
γράφεις. Ό συγγραφεύς λοιπόν 
ΰπηγόρευεν εϊς αριθμόν άντιγρα- 
φέων τό βιβλίου του καί οΰτω 
άπέκτα όλίγα αντίτυπα, αν δέ 
ήθελε καί άλλα πάλιν οί αντι
γράφεις θά εΐργάζοντο άδρώς 
πληρωνόμενοι.

Παρήλθον αιώνες έως δτου 
συστηθοΰν τά πρώτα εργαστήρια 
εϊς τά όποια 4 έπιχειρηματίας 
είχε πολλούς αντιγράφεις άνε- 
λάμβανε δέ εκδόσεις—χειρογρά
φων βιβλίων πάντοτε — στοιχι- 
ζούσας πολύ.

’Εννοείται ότι τά λάθη ήσαν 
πολλά διότι οί αντιγράφεις τόσον 
ταχέως έγραφον ώστε ύπελογί- 
σθη ότι εις μίαν ώραν άντέγραψαν 
510 στίχους τοΰ Μαρτ-.αλίου. Οΐ 
έκδόται δέν έφρόντιζον διά τήν 
διόρθωσιν, άφοΰ αύτη θά ήτο 
κοπιωδεστάτη, έκ τούτου δέ καί 
αί διαφοραί τών διαφόρων χειρο
γράφων δι’ ας διχογνωμοΰν οί 
φιλόλογοι.

’Εννοείται μεθ’ δλα 
πόσον άκριβά ήσαν τά 
βιβλία. Καί διά νά νοηθή 
καλλίτερον. άναφέρομεν 
τιμή έκαστου φύλλου πρός γρα

ιών ήγόρασεν τρεις πραγματείας 
τοΰ φιλοσόφου Φιλολάου άντί ποσού. τό όποιον ύπελόγισεν ξένος αρχαιο
λόγος ώς αντιστοιχούν πρός 9,000 φρ. καί δ ’Αριστοτέλης διά τά συγ

ταΰτα 
πρώτα 
τούτο 
δτι ή

φήν ΰπελογίσθη είς 1.20 φρ. χρ. Ό Πλάτι

γράμματα τοΰ μαθητου τοΰ Πλάτωνος 
Σπευσίππου έδωσε 10.000 φράγκα.

θ', νεώτεροι Έλληνες τό θέλουν ή 
δωρεάν ή δανεικόν.

«
Τότε μόνον ειμποοοΐ’μεν νά ειπωμεν, 

ίίτι άγαποΒμεν ένα άνθρωπον, όταν ονμ- 
παθοΒμεν καί εις τά ελαττώματα τον.

«
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΣΤΟΛΟΥΣ

'Από τίνος αξιωματικοί τού πολεμικού 
ναυτικού ζητοϋντε; άδειαν παρά τής 
κυβερνήσεως μεταίαίνουσιν εϊ; Ευρώ
πην καί τοποθετούνται εϊ; ξένους στό
λου; χάριν εύρυτέρας μορφώσεως. Οί 
αξιωματικοί μα; ούτοι όχι μόνον είναι 
υποχρεωμένοι νά συμμορφωθούν πρός 
τούς ναυτικούς κανονισμού; τών κρα
τών. έπί τών στόλων τών όποιων υπη
ρετούν. άλλ' άφομοιούμενοι πρός τούς 
ξένου; συναδέλφου; των φορούν καί τήν 
στολήν εκείνων. έφ' δσον υπηρετούν εϊ; 
τόν ξένον στόλον.

Εϊς τήν παρατιθεμένην εικόνα παρί- 
σταται ό άνθυποπλοίαρχος κ. Ν. I. 
Βότση;, έλκων έξ Έδρας τήν καταγω
γήν. έγγονος εκ πατρός τοΰ πλοιάρχου 
τή; έπαναστάσεως X. Βότση έκ μητρός 
δέ τού Κουντουριώτου εις έκ τών ώς 
άριστα μοοφωμένων αξιωματικών τού 
πολεμικού μας, μέ τήν στολήν Γάλλου 
άνθυποπλοιάρχου, άρτι έπανελθών έκ 
Γαλλίας μετά διετίαν, καθ’ ήν υπηρέ
τησε·/ έπί τής μοίρας τοΰ Βορρά.

«
ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ

ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Ί'πό τοΰ γνωστού δημοσιογράφου καί 

ειδικού άθλητικογράφου κ. Π. Σαββίδη, 
έκδίδεται εϊ; τόμον ογκώδη, άλλά καί 

δέ καλλιτεχνικόν τό Λεύκωμα τών ένκομψόν καί πολυτελή, Ιδιαιτέρως 
’.Ιίΐήναφ Β' Λιείίνών Όλ.νμπιακών άγώνιανν.

Τά πρώτα φύλλα άτινα έχομεν ΰπ" οψει άποσταλέντα άντί πάσης 
αναγγελίας πρός τούς συναδέλφου; του ύπό τοΰ κ. Σαδδίδου, παρέχουν τήν 
βεβαιότητα δτι τό σύνολον οπερ θά περιέχει 250 εικόνας θ’ άποτελέση 
γεγονός διά τήν εκδοτικήν τής 'Ελλάδος. Τό δλον έργον τό όποιον οΰτω 
θ' άποτελέση τήν ώραιοτέραν άνάμνησιν τής μεγάλης πανηγύρεως, έκτυ- 
πούμενον εϊς τό τυπογραφείου τών 
κ.κ. Μάϊσνερ καί Καργαδούρη, διετι- 
μήθη είς τήν έλαχίστην τιμήν τών 
5 δρ. κατά τεύχος χαρτόδετου καί 
8 τό χρυσόδετου διά τούς έν Έλ- 
λάδι συνδρομητάς, διά δέ τούς έκ 
τοΰ εξωτερικού 7 φρ. χρ. τό χαρτό
δετου καί 10 τό χρυσόδετου διά τούς 
προαποστέλλοντας τήν συνδρομήν 
πρός τόν εκδότην κ. Π. Σαββίδην 
όδός Μενάνδρου 25.

Ή Εικονογραφημένη» χάριν τών 
συνδρομητών της Αναλαμβάνει τήν 
προμήθειαν τοΰ Λευκώματος εϊς τάς 
τιμάς τών έν Έλλάδι συνδρομητών 
μέ μόνην τήν διαφοράν τών ταχυ
δρομικών =ϊ; βάρος των, εϊδοποιου- 
μένη εγκαίρως, ήτοι μέχρι τής 25 
Νοεμβρίου τό βραδύτερον.

Έάν κάποιος αί ήπάτηοε απαζ 

έκαμε κακά. "Αν οΐ ι’/πάτηοε καί 

δεύτερον φοράν οον έκαμε καλά.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ

ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ
Χαριτωμένο άγοράκι, ε’ξ έτών, 

βλαστάρι ολόδροσο, τον Γιώργο, 
τό πήρε μαζή μέ τά πίπτοντα 
φύλλα ή πρώτη φθινοπωρινή πνοή.

Δύω σπήτια, αί οΐκογένειαι Βρα- 
τσάνου καί Καλημέρη, έπληγησαν 
αγρίως καί περισσότερον είς τήν 
δίνην αύτήν τής συμφοράς κλυδω
νίζεται, ή μητρική καρδιά. Ό Θεός τόν Χρόνον έδωκε πρός παραμυθίαν.

'Π Εικονογραφημένη» αισθάνεται τήν συντριβήν μαζή μέ τούς γονείς 
του καί τόν άπαλόσκαφον τάφον τοΰ Γιώργου, τόν ραίνει μέ μενεξέδες.

Έν ’Αθ-ήναις, Τυπογραφείου .'Εστία - Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη — όθΙΙϊ.


