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I
Έκ τών πρωτου^γών τού άρτι συσταΟέντος έν Αίγύπτω μετά τόσης έξ Αρχής ξωτικότητος Πανελληνίου Συνδέσμου', οΰτινος καί ταμίας τυγχάνει. 
Πρωτότοκος υιός τοΰ Προέδρου τής έν Άλεξανδρείμ Ελληνικής Κοινότητος καί νεαρός έτι, δεικνύει άπό τούδε πάσαν τήν πατριωτικήν έκείνην 
ίπίδοσιν, ήτις εΐνε άνταξία τών οικογενειακών αύτοΰ παραδόσεων καί δεικνύει όποια έσεται ή μετέπειτα δράσις τοΰ εκκολαπτόμενου άνδρός. Τήν 
δ’ ιϊρχαιοτάτην ευγένειαν τής καταγωγής του δεικνύει έτι μάλλον διά της Αφειδούς χρήσεως ήν ποιείται του πλούτου αύτου ύπέρ Πατρίδος. Εΐνε 
πρόσφατος ή ενταύθα γεννηΦεΙσα κατάπληξις διά τήν έκδοσιν τών «'Απάντων· του Άλεξ. Σούτσου δτινα άλλως Οά έξηφανίζοντο, ένεκα τής 
σπανιότητος είς ήν κατήντησαν δσα τοΰ Αειμνήστου ποιητοΰ έργα σώζονται έδώ και έκεΐ’ παρ’ δλην δέ τήν εΰν.όλως νοούμενην πολεμικήν κατά 
τής τοιαύτης πρωτοβουλίας, προώρισται ύψέποτε πραγματοποιούμενη ή έκτύποισις νά δοξάση τόν δωρητήν ούχ ήττον τοΰ έμπνευσμένον συνθέτου 
τοΰ Περιπλανωμένου: καί τόσων'άλλων αριστουργημάτων.’ΊΙδη ύκ.Αντώνιος Ε. Μπενάκης έπελάβετο εγχειρήματος ούτινος εΐνε ή Ασφαλέστερα 
Γ.γγύησις περί εΰδοκιμήσεως πλήρους καί δπερ προώρισται έν βραχεί ν*  άπλωΰ-ή δπου Γης υπάρχει δούλος 'Ελληνισμός ύπό τοιαύτην δεξιάν 
διαχείρισιν. Ή Εικονογραφημένη» παρακολουθούσα μετ’ άπειρου χαράς καί συγκινήσεως τά έπίλεκτα τού Ελληνισμού τέκνα, τ’άγωνιζόμενα έν 
τοϊς πρώτοις νά έλαφρύνωσι τά επαχθή βάρΐ] τής δι’ άνίσων ύποχρ’εώσεων πρός τήν σμικρότητα αυτής έπιφορτισμενης χώρας ταύτης, θεωρείται 

σήμερον ευτυχής φέρουσα είς την δημοσιότητα τήν εικόνα τού εύπατρίδου καί Ανταξίου τής πατρικής περιωπής κ. Άντ. Ε. Μπενάκη.
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ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΤΗ» XΠΑΡΤΗ»

Μ VXTP7S2I

Άπό τή; Σπάρτης μετά πορείαν ολίγον μακροτέραν τη; μιά; 
ώρας φθάνομεν έπί τής γέφυρας τοΰ Μυστρά. Διερχόμεθα κατά 
τήν οδόν ήμών ϊσως τόν Δρόμον, ϊσως παρά τόν Πλατανιοταν, 
ϊσως τόν μεταξύ τοΰ χειμάρρου Κνακίωνος καί τής γέφυρας 
Βαβύκας γώρον, ένθα είς σεμνά; άθορύβους άπέλλας ήθροίζετο 
ό δήμος του· Σπαρτιατών, ένθα απαρχή εξιλαστήριος τώ 4§Ο 
π. X. ώρίσθησαν ό Λεωνίδας καί Τριακόσιοι είς τόν ύψηλόν 
βωμόν τής ελευθερίας. Σήμερον ούτε δπλϊται εί; λόχους, εϊς 
πεντηκοστός, εϊς ενωμοτίας ένρύθμως καί άρμονικώς κινούμενοι 
ασκούνται εϊς χέρσους αγρούς, ούτε περί τούς ναούς τών θεών 
εντός εύανθέμων λειμώνων χοροί εύθυμων νέων όρχοΰνται 
τόν ένόπλιον αδοντες τοΰ Τερπάνδρου τασματα, ή χαρίεσσαι 
καί εύσταλεϊς φαινομηρίδες αδουσαι τά παρθένια τοΰ Άλκμά- 
νος. Ούδάμοΰ ακούεται έξ αυλών το καστόρειον μέλος, ούτε 
νέοι φαίνονται άπό της θ ίμιας τής έπί τού Ταΰγετου επανερ
χόμενοι λακαίνας άγοντες κύνας, μέ τά λεπτά καί εύγραμμα 
σώματα, ταχεία; ως βέλο;· άλλ’ούτε ειλώτων βλέπομεν τάς δ'ψεις 
τάς περιαλγεϊς ούτε κρυπτίας δολοφονικά; ούτε είς τήν αιμοχαρή 
ασιατικήν Όρθίαν Άρτεμιν τάς άνελληνίστους γυμνοπαιδίας.

Διά πεδιάδος ομαλής, κατάφυτου έξ έλαιών καί αμπέλων 
καί άλλων καλλικάρπων δένδρων, βαδίζοντες καί άφ’ ου διέλ- 
θωμεν διά τών οδών τοΰ σημερινού χωριδίου Μυστρά τών διά 
μέσου κήπων έλισσομένων, διαβαίνοντες τήν γέφυραν ολίγον 
κατωτέρω τής κρήνης τής άπό άπειρων στομάτων ύδωρ προ- 
χεούσης αδαμάντινου, μετά έβδομήκοντα βήματα εϊσερχόμεθα 
εϊς rip’ περιώνυμον πόλιν τών τελευταίων αιώνων τοϋ βυζαν- 
τιακοϋ Ελληνισμού, την ϋεόσωστον πόλιν, τόν Μυζήθραν, 
τότε ϊσην κατά την δύναμιν πρός τήν Θεσσαλονίκην μετά τήν 
·&εοφρούρητον καί -θεοδόξαστον καί &εομεγάλνντον Κων
σταντινούπολη'.

Ό Μυστράς (τότε Μυζήθρα;) ήκμασεν άπό τή; φραγκική; 
κατακτήσεως (1209), πρότερον δέ πιθανότατα δέν εϊχεν εϊμή 
έν μέσω άλσους έλαιών καί πορτοκαλεών καί άλλης φυτείας 
τόν πύργον τιμαριούχου τινός Έλληνος, Μυζήθρα καλούμενου. 
Πρό τοΰ δέκατου τρίτου αϊώνος έθαλλεν κάπως ή Σπάρτη μετά

ΓΕΡΑΚΙ.— Πύργος άκροπόλεως.

τών βυζαντιακών αύτής τειχών (ΒΔ), τών μεγάλων ναών Νίκω- 
νος τοΰ Μετανοείτε καί τοΰ Σωτήρος, τών διοικούντων αρχόν
των καί τοΰ μητροπολίτου Λακεδαιμόνιας.

Έπί τών Φράγκων έγκατελείφθη καί ήρημώθη ή πόλις ή 
περικλεής, διά τειχών δέ περιεβλήθη δ λόφος ό πρός δυσμάς 
δ άνάντης, τελευταία πρός τήν πεδιάδα υπώρεια τοϋ Ταϋγέτου, 

μεγαλειότητα ώς άληθώς αϊροντος όπισθεν καί πρός δυσμάς 
τάς πέντε κορυφάς του. Τότε 'ίδρυσαν άνάκτορα έκεϊ καί ναόν 
τινα ίσως καί τούς κατοίκους βία συνοίκισαν παρ’ έαυτοϊς. 
Ούτω δέ κατά μικρόν συνετελέσθη ίκανώς πολυπληθής συνοι
κισμός, διηρεϊτο δέ εϊ; ’Άνω Χώραν, παρά τά άνάκτορα καί 
τήν Αγίαν Σοφίαν ύπό τήν ακρόπολη·, εϊς Μεσοχώραν, άπό

ΧΡΥΣΑΦΑ. Κοίμησις τή; Θεοτόκου έξω τοΰ χωρίου.

τής συνοικίας Βροντοχίου μέχρι τής ΙΙαντανάσσης καί τής 
Περιβλέπτου, όπου καί ή Μητρόπολις, καί είς Κάτω Χώραν, 
τήν έν τή πεδιάδι έξω τής γεφύρας πρός τό Παρώριον.

’Ήκμαζε δέ δ Μυστράς όπως δήποτε μέχρι τέλους τής Μεγά
λης Έπαναστάσεως μας, παράδοξος δ’ έφάνη ή έγκατάλειψις 
αύτοϋ εϊς τούς Μυστριώτας καί ή άναγέννησι; τής ήρημωμένης 
Σπάρτης, εψαλλον δέ τότε εϊς τούς εύανθεϊς κήπους τοΰ Αγίου 
Ίωάννου μετ’ άγανακτήσεως καί περιφρονήσεως άμα·

ΙΙαρώρι μέ τά κρύα νερά κι’ 'Λγιάννη μου μέ τάνΟη 
καί σύ περήφανε .Μυστρά. σας χάλασε μιά Σπάρτη.

ΕΡΕΙΠΙΑ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ
Σήμερον ερείπια σχεδόν πανταχοϋ’ άλλ’ ερείπια μεγαλείου. 

Νομίζει τις ότι έκεϊ αρχόντων μόνοι’ οικήματα ήσαν ιδρυμένα, 
άφ’ ού τά μικρά οϊκίδια έπί τή; τουρκοκρατίας έχουσι κτισθή. 
Τά λοιπά ιδρύματα, καί ναοί εύρύτεροι καί ναΐσκοι καί τών 
δεσποτών τοΰ Μωρέως τάνάκτορα καί τοϋ μητροπολίτου ή 
κατοικία καί τά σαράϊα τοΰ Κρεββατά κατακείμενα εϊς συν
τρίμματα ή είς πτώσιν έτοιμα, έ'κπαγλον κάλλους εϊκόνα παρέ- 
χουσιν εϊς ημάς καί μεγαλοφροσύνης πληροΰσιν.

Διότι αν ανοίξω μεν τούς οφθαλμούς τής ψυχής, ώραίαν θά 
’ίδωμεν τήν πόλιν μέ τά τείχη τάδάμαστα καί τά ύπερήφανα 
άνάκτορα, πολυθόρυβοι’ έξ εμπόρων, έκ θωρακοφόρων πολε
μιστών καί ίππων πολεμιστήριων κροτούντων τάς οπλάς έπί 
τοΰ λιθοστρώτου τών οδών, έξ ιερατείου σεμνού καί σεπτών 
αρχόντων. Θά ’ίδωμεν τόν Γεώργιον Γεμιστόν διδάσκοντα τούς 
μαθητάς του—δποϊος ύ Κωνσταντίνος δ βασιλεύς ήμών—περί 
νόμων και πολιτείας. Θά ’ίδωμεν έν μέσοι τών Αασκάρεων 
καί τών Ραούλ καί τών Σοφιανών καί τών Φραγκοπούλων καί 
τών Φραντζίδων καί τών Σγουρομαλαίων καί τών Φιλανθρωπι- 
νών καί τών άλλων μεγάλων τότε τής πατρίδος μας γενών βου- 
λευόμενον τήν εθνικήν ανάσταση· καί διοργανοΰντα αυτήν αυτόν 
τόν Κωνσταντίνον τόν Παλαιολόγου, ότε τοΰ Μωρέως μόνοι· 
δεσπότη; εϊχεν άναρρηθή. Θά ’ίδωμεν αρχιτέκτονας έξόχους 
όχι μόνον τόν Άγιον Δημήτριον ή τήν 'Οδηγήτριαν τοΰ Βρον
τοχίου ή τήν Αγίαν Σοφίαν ή τήν ΙΙαντάνασσαν ή τόν παρά 
τήν περίβλεπτον αρχοντικόν οίκον έγείροντας έν μόνω τφ 
Μυστρφ, άλλ’ έξ αύτοϋ πορευομένους άνά τήν Λακεδαίμονα καί 
ιδρύοντας τά Χρύσαφα τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου καί τόν 
Άγιον Δημήτριον καί έξω τής κώμης τήν Κοίμησιν μετά τοΰ 
πύργου τοΰ κωδονοστασίου αύτοϋ. Θά ’ίδωμεν γλύπτας τών 
κοσμημάτων τής Μητροπόλεως καί τοΰ μουσείου έν Μυστρά 
καί τής έν ’Απιδιά έκκλησίας, τορευτάς ξύλου καί έβένου καί 
έλέφαντος θαυμαστούς καί ζωγράφους είκονίζοντας τά σώματα

4 αρμονικά καί εύγενή καί ζωντανά, συνθέσεις ήρμοσμένας μέ 
χρωματισμόν έντονον καί ήδύν, πανταχοϋ τήν αλήθειαν θερα
πεύοντας, ακραιφνείς τεχνίτης πολλώ ύπερτέρους εϊς έμπνευση· 
καί εκτέλεση· τοΰ Giotto καί τοΰ Organi καί τών άλλων 
πρώτων διδασκάλων τής ’Αναγεννήσεως.

Άνά τά έρείπια:
ΚΡΕΒΒΑΤΑΔΕΣ

’Ολίγα βήματα άπό τών ήφανισμένων ήδη πυλών τοΰ κάτω 
περιβόλου κεϊνται τών Κρεββατάδων τά σαράϊα εϊς απέραντα 
έρείπια. Έντός τών σαραΐων τούτων έγεννήθη καί άνετράφη 
δ αρχών τών κατά τήν Επανάστασή· μας δ μεγαλοφρονέστατος, 
δ Παναγιώτη; Κρεββατά;, καί έντός αύτών έξετυλίχθη ή τρα- 
γφδία τής ζηλοτυπίας τοϋ Μανουήλ Κρεββατά, περί ή; ψάλλει 
παλαιόν δημοτικόν άσμα:

Τοϋ Μανιόλη ή γυναίκα καί τοϋ Κρεββατά 
ρίχνουν κούνιαις καί κουνιούνται στά σαράγια των 
κι’ό Μεχμέτμπεϋς τής βλέπει μέ τό κιάλι του: 

«Βρέ Μανώλη, βρέ λεβέντη, βρέ καλό παιδί, 
έμμορφη γυναίκα ποΰχεις κ’ άλλος τήν θωρεΐ».

— Σάν τήν είδες σί>, βρέ μπέϋ, τί ρούχα φορεΐ;
— Κόκκινο φουστάνι έφόρει καί τουρμπάν βρακί.

Κι’ ό Μανιόλης μεθυσμένος καί τήν σκότωσε, 
κι’ υστέρα τί> μετανοιώνει καί τήν έκλαιε.

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Άναβαίνομεν τήν λιθόστρωτοι· οδόν τήν πρόν τίρ· Μητρό

πολη·. Δεξιά αύτής ολίγον ύπερο'νιο τή; Μαρμάρας—μαρμάρι
νη; περικαλλούς αρχαίας λάρνακος εϊ; κρήνην σήμερον χρησί
μου — εύρίσκομεν τόν ναΐσκον τοΰ Αγίου Ίωάννου, δρομικόν 
τό σχήμα. Αϊ εικόνες αύτοϋ τό πλείστον εϊνε εξίτηλοι έκ τοΰ 
υδροχλωρικού οξέος, ούτινος έκαμε χρήσιν εϊς τήν έργασίαι· αύτοϋ 
σοφός άλλως Γαλάτης βυζαντιολόγος. "Αν διασιόζεταί τι καί 
ενταύθα, τούτο οφείλει ή Επιστήμη καί ή Πατρίς ήμών εϊς τάς 
δύο έν τή Παντανάσση μοναζούσας μετά τής μητρός αυτών 
ηρωικά; άδελφάς ΙΙάϊσίαν καί Εύσεβίαν Γιατράκου.

Μεταξύ τών σιοζομένων εικόνων, καλλίστου τύπου τών κατά 
τήν Λακεδαίμονα έργων τοΰ ΙΕ' αϊώνος άρχομένου, διατηρεί
ται καλλίτεροι· ή τής ίδρυσαμένης πιθανώς τόν ναόν. Εϊκονί
ζεται ένταΰθα ή Θεοτόκος μετά τοΰ Χριστού μεγαλοπρεπής, 
πρό αύτής δέ ύπό μορφάς δύο έν στολή κοσμική καί τό ράσον 
φορούσα τής μοναχής, ή Κυρία Καλή, κόρη τής γνωστής αυτόθι 
τότε οικογένειας Καβάκου 1 καί σύζυγος Λάσκαρη, μετά τής 
θυγατρός καί τοΰ υίοΰ, δστις γενό μένος βεβαίως μοναχός έν τή 
μονή τής Όδηγητρίας καλείται έκ ταύτης Όδηγητριανός. 
’Έχουσι δέ καί έπιγραφαί σημειωθή έπί τής εϊκόνος, παρά τήν 
ίδρύτριαν «... Κυρία Καλή ή Καβα[κίνα]... σύν τοΐς τέκνοις 
αύτής, ή δηά τοΰ θείου καί άγγελικοΰ σχήματος μετονομασθήσα 
Καληνήκη μοναχή», παρά τήν θυγατέρα, «Άν(ν)α Λασκαρήνη» 

ΧΡΥΣΑΦΑ. Κοίμησις τής Θεοτόκου έξω τοΰ χωρίου.

καί δπερ τόν γονυπετή πρό τής Θεοτόκου καί έν περιβολή 
μοναχού υιόν «Θεόδωρος Όδηγητριανός».

Βεβαιότατου δέ εϊναι δτι ύπό τήν εϊκόνα κεϊνται τεθαμμένα 
τά λείψανα τής μητρός καί τών τέκνων, οΐτινες μέχρι τοΰδε 
ήσαν ευτυχείς, διότι δέν άνεσκάφη άθέως πρός έρευναν καί

1 Αί γυναίκες έκαλοϋντο έκ τοΰ πατρός, ώς Άννα ή Κομνηνή, Ειρήνη 
ή Παλαιολογίνα, Ελένη ή Καντακουζηνή. 

σύληση· δ τάφος αύτών ύπό αρχαιολόγων καί δέν διερρίφθη- 
σαν, δπως άλλων, έν ταΐς έκκλησίαις τοΰ Βροντοχίου καί τής 
Περιβλέπτου, τά οστά των.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
Άνερχόμεθα έτι τήν δδόν και περιβάλλουσιν ήμάς ήδέως 

τά μύρα ροδωνιάς καί εσπεριδοειδών. Είνε έκ τοϋ μοναδικού 
κήπου τής Μητροπόλεως 
τοΰΆγ. Δημητρίου. Κατά 
τήν δδόν μεταξύ τής πυ- 
λίδος τήςάγούσης εϊς τήν 
γυναικωνίτιδα καί τής 
μεγάλης εισόδου εϊς τήν 
αυλήν εϊνε κρήνη ξηρά 
σήμερον ΐδρυθεϊσα κατά 
τήν έπιγραφήν ύπό τοΰ 
μη τ ρ ο π ο λ ίτ ο υ Αακεδ α ι - 
μονίας καί Τριπολιτζάς 
Χρύσανθού τοΰ κτίσαν- 
τος καί τήν μεγάλην έντή 
αυλή τώ αύτώ 1802 έ’τει.

Ημείς δέν θά εί.σέλ- 
θωμεν διά τής επισήμου 
πύλης εϊς τήν αυλήν, άλλά 
διά τής πυλίδος. Θά άπο- 
καλυφθώμεν δέ καί θά 
γονυπετήσωμεν παρ’αυ
τήν. Έπί τοϋ κατωτάτου 
λίθου τής δεξιάς παρα- 
στάδος δεικνύεται αίμα
τος ράντισμα άφθονου. 
Εϊναι, λέγεται, τό αίμα τοϋ 
έθνομάρτυρος Άνανίου 
Ααμπάρδη, τώ ΐ/6χ ώς 
επαναστάτου σφαγέντος 
παρά τήν πυλίδα ταύτην. 
Δι’ αύτής εισερχόμενοι 
άνωθεν μικράς κλίμακος 
άγούσης εϊςτήν αυλήν άναγιγνώσκομεν τήν δηλοΰσαν τόν χρόνον 
τής ίδρύσεως (1312) καί τόν ιδρυτήν Νικηφόρου τόν μητροπο
λίτην έπιγραφήν.’Άλλο δέ καλόν έπίγραμμα έπί τοϋ μαρμά
ρινου τής εις τόν ναόν εισόδου ύπερθύρου έχει χαραχθή τόδε-

ΜΥΣΤΡΑΣ. Τοιχογραφία Αγίων Θεοδώρων 
τοΰ Βροντοχίου.

Τόνδε δόμον πόδεοι, φίλος, ίμβεβαό)ς άγανοϊοι 
μνώεο Νικηφόροιο δομήτορος Λρχιερήος.

’Έχει δέ δ ναός σειράν έσωθεν διπλών μαρμάρινων κιόνων, 
έφ’ών στηρίζεται ή γυναικωνϊτις κεκοσμημένα έχουσα τιον στη
θαίο.)'· τά μάρμαρα διά καλλίστιον βυζαντιακών κοσμημάτων. Αί 
εικόνες, αί'τινες άλλοτε έκόσμουν τούς τοίχους τών ναών έχουσι 
καλυφθή διά λευκής ώς βαρύ σάβανον ασβέστου άγΐ'ωστον ύπό 
τίνων κατηραμένων χυδαίου· έπιτρόπων, έχει δέ μόνοτ· έπί τοΰ 
δριφάκτρυ (τεμπλέου) τής Θεοτόκου, τοΰ Χριστού καί τοΰ Άγ. 
Δημητρίου άξίας θέας εικόνας καί έξωθεν έπί τών τοίχων τών 
πρός τήν άνατολικήν πλευράν εικόνας αρχιερέων, ϊσως τοΰ Νικη
φόρου καί τοΰ Ματθαίου καί τοΰ Λουκά καί τοΰ Νείλου γενο- 
μένων έκ τών πρώτων Λακεδαιμόνιας μητροπολιτών μετά τήν 
άνάκτησιν τής χώρας άπό τών Φράγκων καί πολλαχώς ευερ- 
γετησάντων rip· Μητρόπολη·.

Πιθανόν δέ δτι ύπό τάς εικόνας εϊνε οί τάφοι αύτών. Τούτο 
συνηθέστατον άνά πάσαν τήν Λακεδαίμονα, νά εϊκονίζεται 
κάπου τοϋ ναοΰ δ ιδρυτής ή άλλος εύεργέτης αύτοϋ, νά θάπτε
ται δέ ύπό τήν εϊκόνα μετά θάνατον. Ούτως εϊκονίζεται δ 
κοσμήσας τόν ναόν τοΰ Άγ. Νικολάου εϊς τά Χρύσαφα Καμα- 
ρινός, δ επίσκοπος Έλους Χρύσανθος έν τώ ναφ τοΰ προφή
του ΊΊλιού τής Δάφνης, πάμπολλοι δέ έν τφ φιλόξενα) Γερακίφ 
καί έν αύτή τή κώμη καί έν τοΐς ναοϊς τής άκροπόλεως τοΰ 
Αγίου Γεωργίου. Έν Μυστρί δέ σχεδόν πανταχοϋ.

Ή έκκλησία τοϋ Αγίου Δημητρίου εϊνε ή πλουσιωτάτη 
μετά τήν 'Οδηγήτριαν εϊς έπιγραφάς, διότι, πλήν τών άνωτέρω 
μνημονευθεισών τοΰ Νικηφόρου καί τών τοΰ Χρυσάνθοί' έπί 
τών κρηνών καί τίνος τοΰ Άνανίου έπί τών κελϊάων, έχει τάς 
σπουδαιοτάτας έπί τών μαρμάρινων κιόνων τοΰ ναοΰ, έν αίς 
αναγράφονται τής Μητροπόλεως αί κτήσεις, ας έκτήσαντο ύπέρ 
αύτής καί διοίκησαν οί τρεϊς πρώτοι μητροπολϊται Νικηφόρος, 
Λουκάς καί Νεϊλος.
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’Έχει δέ ύπό τόν ποτέ έπί τοΰ τροΰλλου τοΰ ναοΰ Παντοκρά
τορα έπί τοΰ δαπέδου τοΰ ναοΰ γεγλυμμένον τόν δικέφαλον 
αετόν υπερήφανου, άφ’ οΰ έπλάσίΐη τής αυτοκρατορίας σφζο- 
μένης εισέτι. Τό κάλλιστον κόσμημα τοΰ ναοΰ, ίσως και τής 
είκόνος τής Θεοτόκου τής έν τοϊς διαστυλίοις πολυτιμότερον, 
εΐνε ό έκ ξύλου καρύας μητροπολιτικός θρόνος, έργου έξοχου 
τορευτικής, αντάξιος τοΰ πλαισίου τής έν τφ Μεγάλο) Σπηλαίο) 
είκόνος τής Θεοτόκου, μάλιστα τό πρό τοΰ κουβουκλίου κόσμημα, 
πονηθέν τφ [ΐ5]8ι(;)

Έν τή αυλή δέ τής Μητροπόλεως έν τφ κάτφ πατώματι 
τών νέων κελλίωυ έ’χει καθιδρυθή τό μουσεϊον τών αρχαιοτή
των τοΰ Μυστρά έξ επιγραφών χριστιανικών 'Ελληνικών—οΰδε- 
μιας λατινικής ή γαλλικής,—ικανών τουρκικών καί εβραϊκών καί 
πλήθους κοσμημάτων. Τό μουσεϊον τοΰτο πρώτος καΑίδρυ- 
σεν έν τή ευλογημένη προνοία του ό Σεβασμιώτατος νυν μέν 
μητροπολίτης ’Αθηνών, πρώην δέ Σπάρτης καί Μονεμβασίας 
αρχιεπίσκοπος Θεόκλητος, ίκανά είς περισυναγωγήν δαπανήσας.

Ό ήλιος δύει ό'πισίίεν τής σιδηροτεύκτου τοΰ Ταϋγέτου ρά- 
χεως, άκτίνων δέ δέσμαι οΰχί χρυσέρυθροι άλλά σαπφείριναι 
καίίορώνται υπό τών οίκούντων τήν αντίπεραν τής κοιλάδος 
τοΰ Ευρώτα γήν καί τάς δυτικός κλιτΰς τοΰ Πάρνωνος. Κάτω 
εϊς τήι· πεδιάδα θολόν ρέει τό Βασιλοπόταμον, οξεία δέ φθά
νει ή κλαγγή τοϋ κώδωνος καλοΰντος εις τόν εσπερινόν.

’Επέρχεται ή νΰξ ώς κουφή μελανί] νεφέλη· μακράν φαίνονται 
τά φώτα τής Σπάρτης καί πέραν έκ ποιμενικοΰ βεβαίως στάθ
μου μεγάλη πυρά. Έκ τοΰ κάτω Μυστρά ακούονται παννύχιοι 
οργάνων μουσικών τόνοι καί άπαυστοι πιστολισμοί. Λεβέντης 
καί λυγερή μνηστεύονται. Μετά τής πολυπατάγου δέ χαράς 
απαλός μίγνυται κωδωνίσκων ποιμνίου ή ήμιόνων δ ήχος. Ό 
ουρανός άνωθεν θέλγει τούς οφθαλμούς ήμών μέ τό μειλιχόμει- 
δον φέγγος τών άστρων. Καλήν νύκτα.

ΚΟΝ. ΖΗΣΙΟΥ

£
ΞΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Ο ΛΟΙΜΟΣ
(ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ πόκα")

ΊΙ επίσημος εγκύκλιος διασκορπισθεϊσα εϊς δλας τάς επαρχίας, άπό 
χωρίου εϊς χωρών άνήγγειλεν εϊς τάς διαφόρους άρχάς, δτι ύ κίνδυνος 
έπλησίαζεν άλλ’εκείνοι, οί όποιοι τήν είχαν συντάξει ένόουν τόσον ολί
γον τήν σπουδαιότητά της, δσον κ’ εκείνοι πρός τούς οποίους άπηυθ ύνετο.

Τά μεγάλα κεφάλια τοΰ τόπου, ό εϊρηνοδίκης δηλαδή καί ό δάσκα
λος, έλαβαν τήν διαταγήν νά εξηγήσουν είς τόν λαόν τό περιεχόμενο)· 
τοϋ έγγραφου. Νά κάμουν τήν έγκύκλιον καταληπτήν! άνθρωποι μόλις 
τά πρώτα γράμματα διδαχβέντες διετάσσοντο νά ερμηνεύσουν είς τούς 
χωρικούς πράγμα είς τό όποιον αυτοί δέν έβλεπαν ουτ’ήθελαν νά ίδοΰν 
παρά οργήν Θεού. Άνθρωποι μόλις είξεύροντες νά διαβάζουν έπεφορ- 
τίσθησαν μέ τό δύσκολον έργον νά διαφωτίσουν τό πλήθος τών αγραμ
μάτων έπί θέματος, τό όποιον καί τότε ήτο καί τώρα σχεδόν μένει 
μυστήριον δι’ όλους τούς σοφούς τοϋ κόσμου.

Ό Μιχαήλ Κορδαϊος, ένας Από τούς δασκάλους τοΰ Έτφαλοΰ έμά- 
ζευσεν εις τήν τάξιν τούς μεγάλους καϊ μικρούς μαθητάς του καί βγά
ζοντας άπό τήν τσέπην του τό έγγραφον, τό όποιον ό κονιορτός καί 
ό ίδρώς εΐχον καταστήσει δυσανάγνωσΤον, προειδοποίησε τό Ακροατή
ριό)' του, δτι άνακοινωνων είς αύτό τό περιεχόμενο)· τής εγκυκλίου ήτο 
πρό παντός βέβαιος, ότι θά τιί έπαναλάβουν είς τούς γονείς των, «οί 
όποιοι δέν πηγαίνουν είς τό σχολεϊον και μόνον μέ τόν τρόπον αύτόν 
εϊμποροΰν νά μάθουν τί τό υγειονομικόν συνέδριο)· έπερίμενεν άπό τόν 
ζήλον καί τήν φιλοτιμίαν των».

— Ρ”ώιά μου, τούς είπεν υψώνω ν τήν φωνήν, άφοΰ έπτυσε κ’ έφύ- 
σησε τήν μύτην του έπανειλημμενως, παιδιά μου, έχω διαταγήν άπό τόν 
πρόεδρον τοΰ δικαστηρίου νά κλείσω τό σχολεϊον καί προκαλώ όλους 
τούς κατοίκους νά έξεγερθοϋν, ώσάν ένας άνθρωπος· ή γενική αυτί] 
έξέγερσις απαιτείται διά πολλούς λόγους.

«Καί πρώτον: Φοβερή πανιόλης, κοινώς πανούκλα, θά έλθη είς τόν 
τόπον μας μας... όχι θά έλθη. έχει έλθει. Τό κακόν αύτό οί σοφοί 
τό ονομάζουν λοιμόν. "Οποιον πιάση δέν προφταίνει ούτε νά φτερνιστή· 
πέφτει κάτω καί γλυτωμούς δέν έχει.

Καί νά ποια εΐνε ή αιτία αύτοΰ τοΰ λοιμού- ή χολή ποτίζει τόν 
εγκέφαλον χολικόν πυρετόν, άκοΰτε; Λοιπόν έχετε τόν νοϋν σας μή 
μέ κάμετε καί θυρώσω.

>Καί ποΰ εύρισκεται αύτός ό λοιμός ; Εις τά πράσινα πεπόνια, είς τά 
ροδάκινα, εις όλα τά όπωρικά τής χρονιάς. Καί δι’ αύτό, όλοι όσοι δέν 
θέλουν νά πεθάνουν, πρέπει νά τραβηχθοΰν μακρυά άπό όπωρικά....

Έδώ ό κύρ - Κορδαϊος έσταμάτησε.
Μερικοί νεαροί Σκύθαι άπό τά τελευταία θρανία τής τάξεως είχαν 

ξεκαρδισθη άπό τά γέλια, οί Αδιάντροποι.
—ΜίσκαΤούρτεζικ, βλάκα, μεγαλαύτη, εϊπέ μου περί τίνος έλεγα;...Αΐ;
Τό παιδί άνοιξε, τά μάτια, έσηκώθη καί άπήντησε.
— Είπατε, δτι δέν πρέπει νά κλέβωμε τά ροδάκινα άπό τό περβόλι 

τής Παναγιότητός του.

— Ά! Βέβαια! Έλα έδώ, πλησίασε, έδώ κοντά μου...
Καί ό μέλλων πολίτης ήσθάνθη, δτι τόν άρπαξαν άπό τά δύο αυτιά, 

ώσάν ό κύρ Κορδαϊος νά μήν εϊχεν άλλη δουλειά παρά νά μακραίνη 
τάκουστικά όργανα καί νά τά κάμνη πλέον προεξέχοντα άφ’δσον ήσαν. 
Καί δμως ό διαβολάκος δέν εϊχεν άποκριθή καί πολύ κουτά. Διεδίδετο 
ότι ή ύπόυργική εγκύκλιος ώς μόνον σκοπόν είχε νά έμποδίση τά παι
διά άπό τοΰ νά λεηλατούν τόν κήπον τοϋ εφημερίου, ή σκέψις δέ αύτή 
δέν ήτο Απίθανος, άφοΰ είς όλον τό χωρών άλλος κανείς άπό τόν Ιερέα 
δέν ήσχολεΐτο είς τήν καλλιέργειαν τών όπωροφόρωι· δένδρων.

— Άς έπανέλθωμεν είς τό προκείμενον. Προσοχή!
- Εκτός τούτου εΐνε πολύ επικίνδυνον τό λούσιμο μέ κρύο νερό, διότι 

σκοτίζεται τό πνεύμα. Τούναντίον ρακί εΐνε πολύ ωφέλιμον νά πίνη 
κανείς, διότι δυναμώνει τό πνεύμα. Εΐνε έπίσης επικίνδυνον νά εργάζεται 
κανείς νηστικός, νά σκέπτεται πολύ καί νά διαβάζη πολύ. Τούναντίον 
πρέπει νά τρώγωμεν καλά καί νά μή περιπατούμε)· είς τόν ήλιον».

Τό χωρών αύτό τής εγκυκλίου έτυχε τής επιδοκιμασίας όλου τοΰ 
ακροατηρίου.

■ Άλλ’ επειδή εϊς πείσμα όλων τών προφυλάξεων δέν ήτο δύσκολον 
νά φέρη κανείς άπ’ έξω, δηλαδή άπό άλλο χωρών τόν λοιμόν μέ τήν 
κάπαν του ή μέ τό σακ.κοΰλι του, μάς έδόθη διαταγή μέ τόν επισημό
τερου τρόπον νά μήν Αφήσωμεν νά έξέλθη κανείς άπό τό χωρών, πεζός 
ή έφιππος, καί νά μή δεχθώμεν κανένα ξένον. ’Εάν κανείς ξένος έχη 
άνάγκην νά περάση άπό τήν περιοχήν μας, πρέπει πρώτον νά κλεισθή 
εϊς τό βουστάσιον, τίι όποιον εύρισκεται είς τό άκρον τοΰ χωρίου, καί 
έκεΐ τά ένδύματά του θά καπνισθοΰν καί αύτός Οά κάμη λουτρό)· άπό 
τήν κορυφή ώς τά νύχια |ΐέ θερμόν Αλκάλιο)·, καί όλα τά νομίσματα 
ποΰ έχει επάνω του πρεπει νά περάσουν άπό τή στάχτη. Ή επικίν
δυνος αύτή εργασία ανατίθεται είς τούς γυψουργούς τών διαφόρων 
διαμερισμάτων

Ό κύρ-Κορδαίος έκαμε μικρόν παϋσιν διά νά ίδή ποιαν έντύπωσιν 
έκαμεν είς τό ακροατήριου μέ τά λόγια του κ’ έπειτα έπανέλαβεν.

—Άλλ’ εάν εϊς τό πείσμα όλων αύτοΰ τών συνετών προφυλάξεων 
προσβληθή κανείς άπό τόν λοιμόν εν μόνον φάρμακου υπάρχει, τό 
βυζάνθιον ή βίσμουθον, βισμούθιο)·, ούγγριστί βισμούτα, σλαβιστί 
βισμοΰθιν, γερμανιστί βισμοΰθεν. . - χμ.. . χμ. . . χμ.. .

Έδώ ό άξιος παιδαγωγός κατελήφθη άπό ισχυρόν βήχα, διότι έπρό- 
κειτο νά έξηγήση τί ήτο τό μυστηριώδες αύτό πράγμα, τοΰ όποιου τό 
όνομα έσυλλάβισεν ακολουθών γράμμα πρός γράμμα τό κείμενον τοΰ 
έ.τισήμου εγγράφου.

— Καί τώρα τεντώστε ταύτιά σας, διότι, θά σας έρωτήσω αμέσως 
διά νά ίδώ, έάν ένθυμεϊσθε καλά δσα σάς λέγω:

«Τό βισμούθιου εΐνε σκόνη ... δχι σκόνη, τό βισμούθιο)· εΐνε υγρόν 
ή μάλλον. .. πραγματικώς, εΐνε σκόνη, τής όποιας τό χρώμα. . . τής 
όποιας τό χρώμα εΐνε άπό εκείνα ποΰ δέν περιγράφονται. Σύγκειται άπό 
διάφορα είδη φαρμάκων έχει τήν γεΰσιν ώς είδος γλύκισμα καί οσμήν 
σχεδόν Ανεπαίσθητου. "Οσοι πάρουν βισμούθιου θά τήν γλυτώσουν. 
Θ’ Αρχίσουν άπό μίαν κουταλιά τοΰ γλυκού. Ή Λίδεοιμότης Του θά 
προσφέρη τά κουτάλια. Έάν δέν άρκεΐ μία κουταλιά τής σούπας, έπειτα 
έάν δέν πηγαίνουν καλλίτερα, δύο κουταλιές τής σούπας καί οΰτω καθεξής, 
μέχρις οτου ό ασθενής απαλλαγή άπό τόν λοιμόν. Βισμούθιου υπάρχει 
εις τό φαρμακείου τού Καψιλάς. "Οσοι δέν άγοράσουν βισμούθιον τόν 
εαυτόν των νά αίτιώνται, αν άποθάνουν. Οί πτωχοί κατά γενικήν χάριν 
θά πάρουν βισμούθιον δωρεάν άπό τόν δόκτορα Σαρκάντιον. Έάν δέν 
θέλουν νά πάρουν, θά τούς έξαναγκάση ό δόκτωρ Σαρκάντιος,καί θά ρίψη 
μάλιστα βισμούθιον είς τά πηγάδια. Πρέπει λοιπόν δλοι Οεληιιατικώς 
νά υπακούσουν, διά νά μήν πάνε όλοι στό διάβολο, μέ. τό κατ’ευθείαν».

Οί άκροαταί έγιναν ιλαροί μέ τά τελευταία αύτά λόγια. "Ενας δέ άπό 
τούς θορυβωδέστερον γελώντας έλαβε τό θάρρος νά σηκώση τόν δεί
κτην, τό όποιον έφανέρωνεν οτι κάτι είχε νά ερωτήση.

— Αΐ! τί ζητείς Σλίτζικ;
— Μά, δάσκαλε, θάνε γλυκό σάν τή ζάχαρι αύτό;
— Αύτό . .. ποιό αύτό. γάιδαρε, λοιπόν δέν ακόυσες πώς τώνόμασα 

αύτό ; Δέν έχεις τό νοΰ σου ; Εμπρός, τό χέρι. Φέρε τό χέρι σου !
Ό προπέτης έλαβε κτύπημα διά μάστιγος έπί τής παλάμης.
— Τό άλλο.
Καί ή έκτέλεσις έπανελήφθη καί δευτέραν φοράν.

Σήκω, Γουσταΰε Κλήντζα, καί εξήγησε είς αύτόν τό μούργο περί 
τίνος όμιλοΰμεν.

Ό Γουσταΰος Κλήντζας ήτον ό πρώτος τοΰ θρανίου του, ό πλέον 
καλοενδυμένος τής τάξεως του, καί υιός τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ εργοστα
σίου μαστιχοράκου. Λόγοι αρκετοί νά κάμουν τόν Γουσταΰον εύνοούμε- 
νον τοΰ διδασκάλου του. Έκρυψε τόν σουγιά μέ τόν όποιοι· έχάρασσε 
τό όνομά του είς τό θρανίου κ’ έσηκώθη κατακόκκινος άπό τόν φόβον 
καί τήν ταραχήν, άνοίγοντας τό στόμα του μεγάλον ώσάν φούρνον.

— Λοιπόν, φίλε μου, δίδαξε τόν απρόσεκτοι· συμμαθητήν σου καί 
είπέ του, οτι πρόκειται περί τοΰ βισμουθίου, καί ότι τό βισμούθιου αύτό 
εΐνε ώσάν ...

— Τό βισμούθιον εΐνε μία σκόνη, ή όποια κατασκευάζεται μέ έν 
ρευστόν καί μέ διάφορα πράγματα, καί τό όποιον έχει τήν γεΰσιν γλυ
κίσματος· έμουρμούρισεν ή έλπίς τού χωρίου.

— Καλά, λογιώτατε, πρωτόσχολε· όσοι προσέχουν μανθάνουν καί 
εΐξεύρουν πάντοτε δ,τι τούς διδάσκουν.

Ό Γουσταΰος Κλήντζας έκάθισε πάλιν μέ τόσην εύχαρίστησιν όσην 
καί σοβαρότητα.

—Λείπει νά σάς είπώ κάτι άκόμη, καί τό κάτι αύτό θά τό έπαναλά- 
βετε είς τούς γονείς σας, είς τά σπίτια σας. Είς αύτά τά βίσεκτα χρόνια 
δέν υπάρχει τίποτε αναγκαιότεροι· ιίπό μίαν σταγόνα ρακής διά τά νηστικά 
στομάχια. "Ενα ποτήρι τό πρωί, ένα τό μεσημέρι καί ένατό βράδυ, πριν 
πλαγιαση κανείς. Εΐνε ή θεραπεία ποΰ πρέπει νά κάνη κανείς μόλις 
αϊσθανθή ότι κάτι κουδουνίζει στό στομάχι1 διότι ή ρακί] εΐνε μοναδι
κόν φάρμακον. Καί σύ. Γουσταΰε Κλήντζα, μή λησμονήσης να είπής 
είς τόν πατέρα σου, ότι ό εφημέριος εΐνε τόσον φοβισμένος άπό τόν 
λοιμόν καί ότι ή μποτίλια μου εΐνε πάντοτε είς τήν διάθεσίν του.

I

Ό Γουσταύος Κλήντζας άπέκρυψε τόν λευκοσιδήρινον σωλήνα τοΰ 
κονδυλοφόρου του μέ τόν όποιον ήσχολεΐτο νά κάμνη πομφόλυγας καί 
ύπεσχέθη νά διαβιβάσΐ] τήν παραγγελίαν^είς τόν πατέρα του.

—■ Τιάρα προσευχή! Κ’έπειτα, έως οτου παύση ό λοιμός, μάθημα 
δέν έχει.

Μεγάλη χαρά κατέλαβε τά παιδιά είς τό άκουσμ’αύτό. Ό Γουσταΰος 
Κλήντζας εφύσησε τήν πομφόλυγα του επάνω είς τό θρανίον, καί ή φοΰ- 
σκα, μεγέθους πατάτας, έπέτυχεν εϊς τήν μύτην έπάνω τόν διδάσκαλον, 
ό όποιος συνέλαβε τόν μικρόν Σλίντζικ άπό τό περιλαίμιον καί του 
κατέφερε μίαν δωδεκάδα ραβδισμών, αν καί εΐξευρε πολύ καλά, οτι δέν 
ήτον αύτός ό πταίστης.

Τό καϋμένο τό παιδί ήρχισε νά όρύεται, ένφ οί άλλοι έψαλλαν έν 
τροπάριον. Έπί τινας στιγμάς έκυριάρχησεν ή φωνή τοΰ διδασκάλου, 
κατόπιν δμως αί <( ωναί δλαι τών μαθητών έξέσπασαν είς θόρυβον τόσον 
φοβερόν, ώστε οί ύελοπίνακες έτραντάζοντο. Ό Μιχαήλ Κορδαϊος 
έκράτει τόν ρυθ|ΐόν μέ τόν μικρόν του κανόνα, βγάνοντας κατά διαστή
ματα γρυλλισμούς αριστερά ή δεξιά, διά νά κράτηση τήν συμφωνίαν.

Ό Γουσταΰος Κλήντζας είπε τήν προσευχήν. Άπό τήν χαράν του 
διά τόν άνέλπιστον ερχομόν τοΰ λοιμού, έξ αιτίας τοΰ όποιου έκλειε τίι 
σχολεϊον έπ’ αόριστον, απήγγειλε ψελλίζω)· τήν εσπερινήν ευχήν άντί 
τής πρωινής, άλλ’ ό διδάσκαλος δέν τόν άντελήφθη.

Μόλις είπεν Αμήν , όλοι έδραμον πρός τάς θύρας, διότι ε’ίξευραν 
έκ πείρας, δτι ό Κορδαϊος είχε τήν συνήθειαν νά πληρώνη τόν τελευ
ταίο)· έξερχόιιενον μέ ραβδισμούς τινας, διά τόν θόρυβον τόν όποιον 
όλοι έκαμναν σχολάζοντες, κ’ έπειδή δέν μπορούσαν ν’ άπέλθουν δίχως 
θόρυβον, προσπαθούσαν ν' άπέλθουν ολοι πρώτοι.

Ώσάν χείμαρρος έξεχύθησαν άνά τούς δρόμους, καί τόσον ήσαν 
ενθουσιασμένοι ιίπό τόν λοιμόν, ό όποιος, άν ολα ήρχοντο δεξιά, Οά 
έκράτει έπί πολύ κλειστόν τό σχολεϊον, ι’όστε ανασκουμπώθηκαν κ’έπε
σαν κατά τών μαθητών τοΰ λουθηρανού σχολείου, οί όποιοι έπαιζαν 
τί])· σφαίραν είς τήν πλατείαν, τούς έρριψαν όλα τά λιθάρια, δσα εύρη
καν είς τόν δρόμον κ’ έτρυποκεφ άλιασαν πολλούς.

Έπειτα έρρηξαν τόσον άγριας κραυγάς, ι’όστε όλοι οί σκύλλοι του 
χωρίου ήρχισαν νά γαυγίζουν έν χορφ. Έπί τέλους καθείς τών μαθητών 
τοΰ Κορδαίου άπεσΰρθη οϊκαδε διά ν’ άναγγείλη είς τόν πατέρα του καί 
τήν μητέρα του, δτι έχουν διακοπάς ένεκα τοΰ λοιμού, ό όποιος ήρχετο 
είς τό χωρίον, κιιί δτι ό διδάσκαλος είπεν δτι αί πολυάνθρωποι συνα
θροίσεις ήσαν επικίνδυνοι εϊς τάς περιστάσεις αύτάς.

Γέροντες καί νέοι, όλοι τού χωρίου οί κάτοικοι, έξήρχοντο άπό τήν 
εκκλησίαν ωσάν ποταμός καταρρίπτω)’ τάς επιχωματώσεις του, κ’ έπερ- 
ναν τόν δρόμον διά τάς οικίας των είς ολα τά πρόσωπα έπάνω εϊχεν 
άποτυπωθΰ ή έκφρασις βωβού τρόμου. Είς τήν εκκλησίαν, δπως καί 
είς τό σχολεϊον, άνεγνώσθη ή εγκύκλιος, καί ό εφημέριος ύπενθύμισεν 
εϊς τό χριστεπώνυμοι· πλήρωμα προσφωνήσας αύτό μέ συγκίιησιν, 
οτι ή πίστις εϊς Θεόν, ή ελπίς έπί τήν Θείαν πρόνοιαν, ή άγνότης τής 
χριστιανικής συνειδήσεως ήσαν τά δραστικώτερα άπ’ δλα τά φάρμακα, 
δλας τάς υγειονομικός καθάρσεις, δλας τάς κάνεις τού βισμουθίου.

Εΐμεθα όλοι, έπρόσθεσεν. είς χεΐρας τοΰ Θεού, έάν γίνωμεν ενά
ρετοι Οά έχωμεν καλόν θάνατον. Ό δίκαιος δέν φοβείται τόν θάνατον.

Είς τήν κλίμακα τής έκκλησίας ήτο καθισμένη ή γραία μάγισσα, τήν 
οποίαν είς τό χωρίον ώιόιιαζαι· "Ορνιο του θανάτου . Είς τήν ποδιάν 
της έκράτει σωρόν βοτάνων πλησίον της τό ραβδί της άνεπαΰετο. Στη- 
ρίζουσα τήν σιαγόνα έπί τοΰ γόνατος έμέτρα τούς έξερχομένους : ένας 
δύο, τρεις εϊς τίι τρεις έσταμάτα καί ξαναήρχιζεν άπό το ένας . Ποιος 
είξεύρει διατί! Ό τρίτος ίσως άπό κάθε τριάδα ήτο θΰμα τοΰ λοιμού 
προγεγραμμένον ... ποιος εΐξεύρει!. . .

"Ολοι, άπεμακρύνθησαν καί μόνος άπέμεινεν ι'» Χανάκας, ό κωδωνο- 
κροόστης, άνθρωπος δασύτριχος. "Οπως συχνά τυχαίνει, ένας σκύλος, 
ό όποιος εύρίσκετο πλησίον τής θύρας τής έκκλησίας έτέντωσε τό 
κεφάλι του πρός τό εσωτερικόν τοΰ ναοΰ. Ό Χανάκας τό είδε, τοΰ 
έδωκεν έν λάκτισμα, κ’ έπειτα, δταν τΰ ζφον έτράπη είς φυγήν τοΰ 
έρριψε κατακέφαλα τόν κρίκον μέ τιί κλειδιά. Ή μάγισσα έσήκωοε τήν 
όστειΰδη χεϊρά της καί τήν έτεινε ιίπειλητικώς πρός τόν κωδωνοκρού- 
στην, έπειτα μέ φωνήν υπόκωφοι·, ξηράν,ή όποια τόν έκαμε νά φσενιάση:

— Χανάκα. Χανάκα, μαλλιαρέ, τού είπε, γιατί κυνηγζις τό σκυλί; 
Κάλλιο νάσουν σκυλί, πάρα ποΰσαι άνθρωπος, κακόμοιρε, γιατί ζυγώνει 
ή μέρα που τό γαύγισμα τών σκυλιών κι’ δχι ο άντίλαλος τής καμπάνας 
θά συντροφέψουν τά λείψανα. Μήν τά παιδεύης τά σκυλιά, Χανάκα.. .

Ό κωδοινοκρούστης δέν είχε τίι θάρρος ν' άποκριθή. Σιγαλά καί 
τρέμων έσφάλησε τήν θύραν τοΰ ναοΰ, καί φεύγοντας έκλεισε τά μάτια 
και άπέστρεψε τό πρόσωπον διάνά μήν άντικρύση τήν γραίαν. Ί'ό μυαλό 
του έστριφογύριζε, κ’ έτρεμαν τά πόδια του. Καί δταν ό έ<(>|μέριος, εϊς 
τόν όποιον παρέδωκε τά κλειδιά, τοΰ άνήγγειλεν, δτι άμα εϊσβάλη ό 
λοιμός οί νεκροί θά θάπτωνται δίχως κωδωνοκρουσίαν, διά νά μήν 
τρομάζουν οί ζώντες, άνετρίχιασεν όλος κ’ έστηρίχθη έπάνω εις μίαν 
καθέκλαν, ώσάν νά’τοΰ έλύγισε τό κορμί βάρος έκατόν λιτρών. Μετ’ ολί
γον δέν ήκούετο πλέον, παρά τό γαύγισμα τών σκύλων τριγύρω είς τό 
χωρίον καί ή πρόρρησις τής μαγίσσης έπηλήθευσε σχεδόν παρευθύς.

Ό Χανάκας ήτο τόσον ταραγμένος, ώστε, διά νά καθησυχάση έχρειά- 
σθη νά έμβή είς τό καπηλεΐον, δπου εύρήκε τά γερά κεφάλια τοΰ 
χωριού συναγμένα καί συζητοΰντα περί τοΰ τί έπρεπε νά κάμουν διά νά 
γλυτώσουν άπό τό θανατικό, τό όποιον ήρχετο κατ’ έπάνω.

«

Ύ

Υπάρχει έδίϋ κάτω μία ισχυρά Βασίλισσα, τάς άρχάς τοΰ βίου τής 
όποιας δέν κατόρθωσαν νά έξιχνιάσουν άκόμη οί σοφοί, αν καί συχνά 
όμιλοΰν περί αύτής καί τής δυνάμεώς της. Βασίλισσα τήν όποιαν δέν 
μάς έμαθαν άκόμη νά τρέμωμεν, άφοΰ δλοι Αποβλέπουν πρός αύτήν 
μ’ έλπίδα. Δέν πρόκειται περί τής κολάσεως· τήν Γήν εννοώ, τήν καλήν 
Γήν, τήν εύλογημένην καί ειρηνικήν Γήν, ή όποια δέν εΐνε σφοδρά δπως 
τάλλα στοιχεία, τό πΰρ, τό ΰδωρ. ό άήρ, ή όποια άφίνεται ήσυχα νά 
πατήται ύπό τούς πόδας καί νά πληγώνεται άπό τάς άξίνας, ή οποία 
υπομένει στωϊκ.ώς νά κτίζουν καί νά σπείρουν πόλεις είς τήν ράχιν της 
έπάνω, καί τής όποιας τά όστα διασκορπίζουν τά μεταλλεία είς τούς 

τέσσαρας άνέμους, ένφ αύτή κυττάζει μέ τρυφερότητα τόν άνθρωπον 
ό όποιος τήν κτυπφ καί τήν ξεσχίζει μέ θέλημά της.

Έρώτησε τάχα κανείς ποτέ την Γήν:
— Ώ βασίλισσα, ώ δέσποινα, ώ Γή καλή κ’εύλιιγημένη, είσαι ευχα

ριστημένη άπ’ ο,τι κάμνομεν; Σοΰ άρέση νά λεηλατούμε)· τιί μεγαλο
πρεπή σου δάση, τα σκιερά, τά δροσερά, καί νά στερώμεν ούτωπως το 
σώμά σου άπό τήν άσπίδα του κατά τών φοβερών βλεμμάτων τοΰ 
ήλιου; Σοΰ άρέσει νά παραστρατίζομε)· τούς ποταμούς σου καί νά τούς 
όδηγοΰμβν είς τήν κοίτην τήν όποιαν ημείς τούς σκάπτομε)·, νά ξηραί- 
νωμεν τάς πηγάς σου καί νά σ’ άφίνωμεν εϊς τάς βασάνους τής δίψης ; 
Νά διαμελίζομε)· τό σώμά σου καί νά μοιραζόιιεθα τά μέλη σου, νά σέ 
άναγκάζωμεν νά μας τρέφης, νά μάς ποτίζης; Σοΰ άρέοη νά αίματοπο- 
τίζωμεν τούς άνθισμένους κάμπους σου καί νά θάπτωμεν είς τούς δρα
στήριους κόλπους σου τά πτώματα τών νεκρών μας, νά ζώμεν είς βάρος 
σου καί να σέ φορτώνομε)· μ’ ευλογίας κάι κατάρας, διά νά σ’ άναγκά- 
σωμεν νά μας δώσης τροφήν; Νά έξαντλώμεν τά είδη τής νοημοσύνης 
μας δλα διά ν’ άνακαλύψωμεν τρόπον νά κατοικήσωιιι ν καί εϊς τά πλέον 
έρημα μέρη σου, καί τά πλέον άγνωστα, διιι νά πολλαπλασιάσομε)· τό 
γένος μας; "Ολ’ αύτά σ’ αρέσουν, ώ γή, κυρίαρχος δέσποινα;

Καί δμως ή Γή εΐνε καλοκάγαθος- άλλά κάποτε αιφνίδιος τρόμος 
τήν συγκλονίζει, καί τότε πόλεις καί παλάτια τρέμουν.

"Επειτα έπί αιώνας, δέν δεικνύει πλέον σημεία ζωής- "Οπως κάθε 
μητέρα αληθινά καλή, ύφίσταται μέ υπομονήν τά πάντα άπό τά τέκνα 
της τά κακά καί σκληρά. Κρύπτει καί κρατεί μυστικά τά άμαρτήματά 
των καί υπομένει άντ' αύτών τούρανοΰ τήν τιμωρίαν. Δέν οργίζεται 
διόλου εναντίον των· δέν τό τιμωρεί όλότελα· τάναπτύσσει κ’έπαγρυ- 
πνεϊ είς ολας των τάς άνάγκας. Καί δέν τούς ζητεί ιός αντάλλαγμα 
καμμίαν εύγνωμοσύνην. Υπομένει μέ γαλήνην κάθε άχαριστίαν των και 
δαμάζει τήν αίωνίαν Ολϊψίν της. Διότι ή τύχη τών τέκνων της, τών 
άναισθήτων αύτών καί εγωιστικών, δέν τής άη ίνει μηδέ γαλήνην μηδ’ 
άνάπαυσιν. ΊΊ Ολϊψις, αί άγωνίαι, τάς όποιας δοκιμάζει, τά σφάλματα 
καί αί άμαρτίαι τοΰ γένους τών άνθριίιπων έξασθενίζουν πολύ τάς δυνά
μεις της. καί τότε ή δυστυχισμένη γή Αρρωσταίνει.

"Q ! πόσον οί άνθρωποι έξασθενίζουν. δταν ή Γή εΐν’ άρρωστη !
Πίπτουν, όπως πίπτουν τά παράσιτα ζωύφια άπό τά κιτρινιασμένα 

φύλλα, τών όποιων τήν πτώσιν έπέφεραν μέ τά δαγκάματα των.
Τότε άνάμεσα είς τά τρομασμένα έθνη άναφαίνονται νέα είδη άσθε- 

νειών, τών όποιων καί τά ονόματα ήσαν έως τότε άγνωστα. Μία πνοή 
ανέμου καταρρίπτει καί τόν ισχυρότατο)· καί τόν άνδρειότατον τών 
άνθρώπων. Τί καί άν κρύπτεται οπίσω τών πέτρινων τειχισμάτων ! Τί 
καί άν άλείφεται μέ βάλσαμα βαρύτιμα καί κρατεί τίμ· άναπνοήν του! 
Άλύσσεις καί κλείθρα θρυμματίζονται εμπρός εις τόν αόρατον θάνατον. 
Άποσπφ άπό τήν κατοικίαν των, εκείνους οί όποιοι τόν φοβούνται 
περισσότερον. Δέν έχει άνάγκην οϋτε νά μολύνη τόν αέρα, οϋτε νά έλθη 
εϊς επαφήν μέ τά θύματά του. Μέ τό άκουσμα μόνον τοϋ όνόματός 
του Αρρωσταίνουν καί θνήσκουν. Ό λοηιός δέν κτυπά τόν άνθρωπον 
μόνον ή Γή ή ιδία προσβάλλεται άπ’ αύτόν.

Ενθυμούμαι πολύ καλά τάς ήμέρας έκείνας τοϋ λοιμού. ’’Ημην 
τότε μαθητής Ισως — λέγω ίσως, διότι δέν δύναμαι νά ορίσω είς ποιαν 
έποχήν μετέβαινα άπό τής παιδικής είς τήν εφηβικήν ηλικίαν. — Δέν 
είχα τρομάξει δπως ό κόσμος όλος- μ’ ηύχαρίστει μάλλον τό παράξενο)· 
καί καινοφανές τοΰ πράγματος. Μάς είχαν άπαγορεύσει νά πηγαίνωμεν 
εϊς τό σχολεϊον. Είχαμε)· διακοπάς, αί όποΐαι πιθανώς θά ήσαν μακρο
χρόνιοι, καί αί όποΐαι — δέν τό κρύπτω μάς ηύχαρίστουν πολύ. Ή 
πόλις οπού κατφκουν έπεριβάλλετο ιίπό θγειονομικήν ζώνην. Ό πατήρ 
μου, τοΰ όποιου ιικόμη βλέπω τήν θαρραλέα)· σπουδήν, έζώσθη τό 
παλαιόν ξίφος κ’έσπευσε νά λάβη μέρος είς τήν ζώνην. Ό Αγγλικός 
στόλος ολόκληρος δέν μοΰ ένέπνεε περισσοτέραν έμπιστοσύνην από τό 
παλαιόν καί σκουριασμένον ξίφος τοΰ πατρός μου. Ή Αγαπητή μου 
μητέρα μας είχε κρεμάση άπό τόν λαιμόν σακκίδια μέ κάμφοραν, καί 
εΐμεθα βέβαιοι οτι τό φυλακτό)· αύτό θά μάς έπροφύλασσεν άπό κάθε 
κακόν. Μας εϊχεν απαγορεύσει νά τρώγωμεν ροδάκινα καί πεπόνια καί 
ύπηκούομεν, διότι δέν ήθέλαμεν νά παραβώμεν τήν μητρικήν συμβου
λήν. Ώς έάν ή Φύσις ήθελε νά μάς είρωνευθή καί νά μας σκανδαλίση, 
τά καρποφόρα δένδρα μας έσκυπταν άπό τό φορτίον τών προκλητικών 
καρπών των. Τούς άφησαμεν νά σαπίσουν δίχως νά τούς έγγίσω^ιεν. 
Είχαμε)· ένα λαμπρόν ιατρόν, οικογενειακόν φίλον, ό όποιος εκτιθέμε
νος εϊς μεγάλους κινδύνους έτρεχεν άπό τόν ένα ασθενή είς τόν άλλον. 
Τόν βλέπω άκόμη εμπρός μου μέ τήν λευκήν κόμην του, τά κόκκινα 
μάγουλά του, τό ύψηλόν του άνάστημα. Πύχαριστεϊτο νά γελφ μέ τόν 
φόβον μας καί μας έφερε τά καλλίτερα πεπόνια, τά όποια έκοπτεν 
έμπρός μας καί κατεβρόχθιζε άπλήστως.

Μόνον όσοι φοβούνται Αποθνήσκουν έλεγε. Ή λιτότης καί ή 
πίστις είς τόν Θεόν εΐνε τά μόνα φάρμακα, μέ τά όποια είμπορεϊ κανείς 
ν’ άποφύγη τόν λοιμόν.

"Οταν τόν έρωτήσαμεν, άν εΐνε Αληθινόν, δτι δ άήρ εΐνε γεμάτος 
άπό μικρά Αόρατα μικρόβια, τά όποια φέρουν τήν Ασθένειαν υπεισερ- 
χόμενα εϊς τάναπνευστικά όργανα, μάς έκύτταζε μειδιών κ’ έλεγε :

— Εκείνοι ποϋ πιστεύουν τά μικρόβια αύτά θά κάμνουν καλά, άντί 
νά όμιλοΰν νά κλείουν τό στόμα, διότι εϊς κάθε λέξιν όποΰ λέγουν, 
εισέρχονται εκατομμύρια άπ’ αύτά είς τόν φάρυγγά των I...

Καί δταν όλονέν. πρωί καί βράδυ, ήκουα είς τόν δρόμον τάς ώρυγάς 
τών θνησκόντων, τούς θρήνους καί τούς όδυρμούς τών χηρών καί τών 
ορφανών, δταν ήκούαμεν δτι γειτονικοί μας οίκογένειαι ολόκληροι 
άπέθαναν έντός είκοσιτεσσάρων ωρών, δτι εϊς τάς άντικρυνάς μας οικίας 
έβασίλευε πλέον ή έρήμωσις καί ή σιγή, έσωτερικώς ήμην εύτυχής διά 
δύο λόγους: Πρώτον διότι ή έξάπλωσίς τοΰ λοιμοΰ έπέφερε τήν παρά
ταση· τών διακοπών μας καί δεύτερον διότι μάς έφύλαξεν ό. Θεός, καί 
κανείς άπό τούς ϊδικούς μου δέν έπαθεν. ΊΊ εύτυχία μου έστηρίζετο 
έπί τοΰ έγωϊσμοΰ μου. "Ημην εύτυχής, άν κ’ έδιάβαζα εις τά μάτια τής 
μητρός μου, δτι ή έλπίς μας ήτον άσθενεστέρα καί άπό τόν άπαλώτερον 
κλαδίσκον τής χλόης, καί δτι τό μόνον πράγμα τό όποιον έγκαρδιώνει 
αύτήν ήτο ή πίστις. Δέν έχω άλλην άνάμνησιν ούτε Αλλην έντύπωσιν 
τοϋ δυστυχισμένου εκείνου χρόνου. Μετέφραστν αγιι θεροχ
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ.

Τήν 2 ’Οκτωβρίου έ'χασεν ή Ελλάς ένα σοφόν. Χρονιά 
νόσος κατέβαλε τον Χρηστομανον καϊ έστέρησεν αυτήν μιάς 
δόξης της. To I Ιανεπιστήμιον θρηνεί προσφιλή, σεβαστόν καθη
γητήν και ή ’Επιστήμη εμβριθή μύστην της.

Ό ’Αναστάσιος Χρηστομανος έγεννήθη τή 8 Μαρτίου τοΰ 
1841 έν Βιέννη, δπου είχε φυγαδευθεϊ ό πατήρ του Κωνσταν
τίνος έκ Μελενίκου τής Μακεδονίας, φεύγων τόν μέγαν διωγ
μόν τοϋ Γένους. Μεγάλη οικογένεια τής Μακεδονίας οΐ Χρη- 
στομάνοι. Εις τό Μελένικον τήν ενθυμούνται άκόμη καί τήν 
εκτιμούν. Σώζεται δέ καί ή οικία των καί οί εντόπιοι τήν 
δεικνύουν είς τούς ξένους ευλαβώς ώς κειμήλιον.

Είς τήν Βιέννην ό Κωνσταντίνος Χρηστομανος ένυμφεύθη 
τήν έκ Ναούσης Μαρίαν Καζάση καί ήρχισεν εμπορευόμενος 
καί ανατρέφων συγχρόνως τά τέκνα του μέ τήν πρός τήν 
Πατρίδα αγάπην καί τήν πρός τόν Θεόν πίστιν καί έκπαιδεύων 
αύτά μέ τούς καλλιτέρους διδασκάλους τής Αυστριακής πρωτευ- 
οΰσης, έν οίς δ ενθουσιώδης πατριώτης Άλέξ. Κατακουζηνός, 
ό έκ Θηβών Κων. Θεσπιεύς ιατρός, ό άλλοτε έν Μασσαλίφ 
ίερεϋς Δεπάστας, δ Κύριλλος Χαιρετίδης, κατόπιν αρχιεπίσκοπος 
Πατρών κ.λ.

Πρεσβΰται εγκατεστημένοι πρό έτών έν Βιέννη ενθυμούνται 
τόν υιόν του ’Αναστάσιον μέσα εϊς τόν ναόν τοΰ 'Αγίου Γεωρ
γίου μέ τήν στολήν τού Αναγνώστου καί μέ μίαν λαμπάδα νά 
προηγήται κατά τήν λειτουργίαν τού ΐερέως, φέροντος μετ’εύλα- 
βείας τά ’Άχραντα Μυστήρια, νά Αναγινώσκη τόν ’Απόστολον 
καί νά Απαγγέλλη τό Σύμβολον τής Πίστεως.

Καί δταν έτελείωνεν ή θεία λειτουργία έ’τρεχεν εις τάς παρα
δόσεις τοΰ Πίσκο καί τοΰ Σρέττερ, τών τότε σπουδαίων επι
στημόνων είς τό Πολυτεχνείου, νά άκούση τά κατά Κυριακήν 
μαθήματα Φυσικής καί Χημείας. Έπανελάμβανε κατόπιν εις τό 
πατρικόν σπήτι τά πειράματα τών καθηγητών, έκαιε τά έπιπλα 
τής οικογένειας του, έκαιε τά χέρια καί τό πρόσωπόν του.

Μετ’ ολίγοι' δμως, Αφοΰ έπεράτωσε τάς τέσσαρας πρώτας 
τοϋ Βιοτεχνικού Γυμνασίου, διά λόγους υγείας, ή οικογένεια του 
ήναγκάσθη νά μετανάστευση καί τότε δ ’Αναστάσιος Χρηστο- 
μάνος έμεινεν εϊς Βιέννην διά νά εξακολούθηση τάς βιοτεχνι
κός σπουδάς του, άντί τοϋ εμπορίου, δΓ δ προο'ιριζεν αύτόν ή 
πατρική θέλησις. Τφ 1858 έξελθιον ένατος μεταξύ 200 απο
φοίτων τοϋ Γυμνασίου καί κριθείς ικανός νά είσαχθή εϊς τό 
ΓΙολυτεχνεΐον, ήλθεν είς ’Αθήνας χάριν τών γάμων τής Αδελ- 
φής του καί κατετάχθη είς τό Λύκειον Γρηγ. ΙΙαπαδοπού- 
λου, προαλειφόμενος διά τό Όθώνειον Πανεπιστήμιου. Τά 
πειράματα δμως τού Αάνδερερ καί τοΰ ’Αναστασίου Κωνσταν- 
τινίδου, καθηγητών του έν τφ Λυκείφ, Αναλύσεις έλληνικών 
ορυκτών καί αί συμβουλαι τοΰ Φιλίππου Ίωάννου οικογενεια
κού φίλου, έπεισαν τόν πατέρα νά τόν στείλη καί πάλιν είς 
Βιέννην καί έκεΐθεν εϊς Giessen τής Γερμανίας δπου έλειτούργει 
τό χημεϊον τοΰ μεγάλου Liebig. Κατόπιν δ Χρηστομανος 
μετέβη εϊς Βερολίνου καί Καρσλρούηυ καί έκεϊ έν συνεδρίφ τών 
κορυφαίων χημικών έγνιόρισε τόν Dumas, τόν Wurtz, τόν 
Hofmann, τόν Liebig, τόν Gorup-Bezanez, τόν Hlasiwetz, 
τόν Roclileder, τόν Saintclair-Deville, τόν Berthelot, τόν 
Canizzaro, τόν Boussignault, τόν Bunsen κ.λ. μεθ’ ών συνε- 
δέθη κατόπιν διά στενής φιλίας καί ών ισότιμος άνεγνωρίσθη

’Έμεινεν έκεϊ μέχρι τοΰ 1881 σπουδάζων, άγαπώμενος και 
μετέβη κατόπιν εϊς Έϊδελβέργην δπου έπί διετίαν παρηκολούθει 
τάς παραδόσεις τοΰ Carius, τοϋ Bunsen, τοϋ Blum, τοΰ Kir- 
chpff, τοΰ Erlenmeyer.

Έκεϊ άφωμοιώθη μέ τό περιβάλλον. Χιηγοΰνται δτι κάποτε 
υπερασπιζόμενος Έλληνας φοιτητάς προσβληθέντας ύπό Γερ
μανών έμονομάχησε τριακοντιίκις. Άλλά καί έσπούδαζε. Είχε 
προσληφθή τότε ώς άμισθος βοηθός τοΰ μεγάλου Bunsen 
καί είχε τήν ευτυχίαν νά παρακολουθήση έκ τού σύνεγγυς τήν 
Ανακάλυψιν τής έπαναστάτιδος θεωρίας καί εφαρμογής τοΰ 
φασματοσκοπίου, ή δποία οφείλεται εις τόν σοφόν τούτον καί 
τόν Kircliof, τήν άνακάλυψιν τού Καισίου καί Ρουβιδίου καί νά 
παρασκευάζη τά πειράματα τού Bunsen βεβαιοΰντος τήν έ'ντα- 
σιν τοΰ φωτός τοΰ φάσματος άπό τοΰ έρυθροΰ άκρου μέχρι

ΧΡΗ ΣΤΟΜΑΝΟΣ

τού ιώδους καί εϊς τάς πέρας τούτου σκοτεινός χημικάς ακτίνας.
Τώ 1861 έχανε τόν πατέρα του καί παρ’ ολίγον, ένεκα οικο

νομικών λόγων, νά διέκοπτε τάς σπουδάς του. Τέλος έλαβε τό 
δίπλωμά του μέ διδακτορικήν διατριβήν περί τής τότε ύπό τοϋ 
Hofmann ληφθείσης ανιλίνης έκ τής πίσσης τών λιθανθράκων 
καί τή συστάσει τοΰ Bunsen προσελήφθη ώς χημικός έν τφ 
έργοστασίφ χρωμάτων δΓ άνιλίνης τοΰ Meidinger έν Φραγκ- 
φούρτη, μεθ’ δ έκλήθη εϊς Μόσχαν καί άνέλαβε τήν διεύθυνσιν 
τοΰ χημείου μεγάλου εργοστασίου χημικών προϊόντων κλ.

Άλλ’ αίφνης τφ 1862 λαμβάνει πρόσκλησιν τής 'Ελληνικής 
Κυβερνήσεως δπως έλθη ένταΰθα καί «συνδράμη αύτήν εϊς τό 
έθνικόν έργον τής άναδιοργανιόσεως τών Φυσικών ’Επιστημών».

Τοΰ Ανετέθη τότε ή διδασκαλία τής Φυσικής καί Αριθμητι
κής Ιν τώ Διδασκαλείφ άντί δρ. 124 μηνιαίως. Δέν ήτο τότε 
2ΐ έτους. Μετ’ όλίγον δμως τό Διδασκαλείου διελύετο καί ό 
Χρηστομανος παρεσκευιίζετο διά τήν ύφηγεσίαν. Πράγματι τώ 
1863 άνηγορεύθη υφηγητής καί πρώτον του μέλημα ήτο νά 
ίδρυση τό πρώτον Χημεϊον έν 'Ελλάδι, δαπανήσας έξ ιδίων 
περί τάς Sooo δρ.

Τό Χημεϊον τούτο, μετά πολλάς ικεσίας τοΰ Χρηστομάνου 
παρά τώ τότε Πρυτάνει Φρεαρίτη, επετράπη νά έγκατασταθή 
έν τφ πρός βορραν ΰπογείφ τής δυτικής αύλής τοΰ ΓΙανεπι- 
στημείου, δπου πριν ήτο ή οπλοθήκη τής Πανεπιστημιακής 
φάλαγγος, καί έκεϊ έμυήθησαν είς τά καταπλήσσοντα τότε 
άδυτα τής Χημείας δ Έμ. Δραγουμης, οί ιατροί Λουης, Κατε- 
ρινόπουλος, Καλλιοντζής, Κανέλλης, ό πρώην καθηγητής Γ. 
Κρίνος, ό φαρμακοποιός Καζιλάρης κλ.

«

Άπό τής στιγμής αύτής δ Χρηστομανος έρχεται είς τήν 
πρώτην γραμμήν τής δράσεως, ύποσκελίζων, μέ τήν αξίαν του, 
τούς τότε καθηγητάς, τόν Αάνδερερ, τόν Βενιζέλον κλ. Αύτός 
πρώτος ήσπάσθη τότε καί έδίδαξε τήν έπαναστάτιδα θεωρίαν 
τών Ατόμων, σχετίζων τήν χημείαν μέ τόν πρακτικόν βίον, 
ένώπιον μηρμυκιώντος ακροατηρίου. Κατόπιν ήρχισε νά τακτο- 
ποιή συστηματικώς έν τή ύνοματοθεσία τάς άνά πάσαν στιγ
μήν άνακαλυπτομένας χημικάς ουσίας, έταξινόμησε βιβλιοθήκης, 
καθώρισε έντολή τής κυβερνήσεως πρόγραμμα παραδόσεων 
τών Φυσικών Επιστημών έν τοΐς γυμνασίοις καί σχολείοις, 
κατήρτισε τό χημεϊον τής Σχολής τών εύελπίδων καί σύλλογός 
οργάνων διά τά γυμνάσια, διεξερχόμενος συγχρόνως καί έμπρά- 
κτως δλην τήν σειράν τής Ανόργανου καί οργανικής χημείας, 
έκδίδων αναλυτικήν χημείαν μετά πινάκων διά συμπτύξεως τής 
μεθόδου τοΰ Will έπί τό μεθοδικώτερον, άναλύων τάς έκβο- 
λάδας τοΰ Ααυρίου, μέχρις δτου τώ 1863 διωρίσθη καθηγητής 
τής Φυσικής έν τή σχολή τών Τεχνών.

Μετά τρία έτη ή κυβέρνησις τόν έστειλεν εϊς Σαντορίνην 
μετά τοΰ Βουγιούκα, Παλάσκα, Σμίθ καί Μητσοπούλου νά 
μελετήση τά έκεϊ φαινόμενα. Αί περίφημοι έκθέσεις του περί 
τών ηφαιστειογενών τούτων φαινομένων καί αί έπί τριετίαν 
παραδόσεις του έγειναν άφορμή νά τοΰ σταλή εϊς Θήραν ύπό 
τής κυβερνήσεως τό Διάταγμα τοΰ διορισμού του ώς εκτάκτου 
καθηγητοΰ τής Γενικής Χημείας.

“Επειτα ϊδρύοντο, πρωτοβουλία του πάντοτε, τρία νέα 
χημικά έργαστήρια, μέχρις δτου τώ 1872 πρυτανεύοντος τοΰ 
Γ. Βουσάκη ώκοδομήθη έν τή αύλή τοΰ Λυκείου Παπα
δοπούλαν πτέρυξ δλόκληρος μέ αίθουσαν άμφιθεατρικήν καί 
μέ τά λοιπά χρειιόδη παραρτήματα, τό σημερινόν Ανατομείου, 
δπου δ Χρηστομανος έπεράτωσε τάς πλείστας έργασίας του, 
μέχρις δτου τώ 1887 ηύτύχησε νά ϊδη στεφομένας τάς προσ
πάθειας του ύπό πραγματοποιήσεως τοΰ ονείρου του καί αύτός 
νά δώσΐ] τό σχέδιον τοϋ νέου Χημείου τής όδοΰ Σόλωνος καί 
αύτός νιι έπιστατήση αυτοπροσώπως εϊς τήν οικοδόμησή’ του 
κατόπιν μυρίων μωρών ιδεών καί Αντιδράσεων, άφοΰ ένέκρι- 
νον τό σχέδιον του οί Φίττιχ καί δ Χόφμανν. Είναι Αδύνατον 
νά παραθέσωμεν ένταΰθα τάς πρός τήν ’Επιστήμην, πρός τό 
έθνος, πρός τήν ακαδημαϊκήν νεολαίαν, πρός τήν κοινωνίαν, 
πρός τήν πρωτεύουσαν υπηρεσίας του. 'Ως καί τάς έπιστημο- 

νικάς του έργασίας τάς έθαόμαζον καϊ οΐ σοφοί τής Εΰριόπης. 
Έδίδαξεν, έμόρφωσε, εϊργάσθη, έθεσε βάσεις, έθεμελίωσε, διε- 
παιδαγιόγησε, έδημιούργησε, έγραψε καϊ άνεγνωρίσθη Σοφός 
εύτυχήσας νά ϊδη καϊ τέκνα αντάξια εαυτού, α Απέκτησεν έκ 
τής θυγατρός τοΰ ιατρού τοΰ ’Όθωνος Αινδερμάϊερ, έγγονής 
δέ τοΰ αρχοντος τών Αθηνών Προκοπίου Βενιζέλου.

Και δταν τφ x 88S συνεπλήρωσεν είκοσιπενταετίαν διδασκα- 
λίας έν τώ Πολυτεχνείω οΐ συνάδελφοί του και οΐ μαθηταί του 
τόν έτίμησαν διά πρωτοφανούς πανηγυρισμού. "Οταν δέ πρό 
τίνος συνεπλήρωσε τεσσαρακονταετηρίδα δράσεως, τό "Εθνος, 
αΐ γενεαϊ άς έμόρφωσε, δ τόπος, οΐ συνάδελφοί του, οΐ Σοφοί 
τής Ευρώπης τόν περιέ- 
βαλον μέ τάς θερμό
τερης εκδηλώσεις καϊ 
μέσα είς τήν μεγάλην 
αίθουσαν τών τελετών 
τοΰ Πανεπιστημίου, 
παρουσία τοΰ '\ πουρ- 
γοΰ τής Παιδείας καϊ 
τών άλλων αρχών τής 
πόλεως καϊ τοΰ ΙΙανε- 
πιστιιμίου, έν τώ μέσω 
φοιτητών, ασφυκτικώς 
πληρουντων τήν αχανή 
σάλαν, έχαιρέτησαν τό 
γεγονός δ πρύτανις Χα- 
τζιδάκης, ό καθηγητής 
Δαμβέργης, δ καθηγη
τής Άργυρόπουλος, δ 
Πρόεδρος τής Φυσιοδι- 
φικής Εταιρείας Ματ- 
θαιόπουλος, ό καθηγη
τής τοΰ Πολυτεχνείου 
Κονοπισόπουλος, οί μα- 
θηταϊ τών Φυσικών καϊ 
οΐ έν τοΐς χημικοΐς έργα- 
στηρίοις ασκούμενοι, 
έξαίροντες τό έργον του 
καϊ τήν δράσιν.

Αληθινή Αποθέωσις. 
Πανηγυρικά τεύχη έξε- 
δόθ ησαν τότε, στέιρανοι, 
δάιρναι καϊ αγαλμάτια 
τοΰ προσεφέρθησαν,τη
λεγραφήματα σοφών 
καϊ επιστημονικών σω
ματείων τής Ευρώπης 
τοΰ έστάλησαν καϊ δ γη
ραιός καθηγητής Απήν- 
τησε βαθύτατα συγκεκι- 
νη μένος. «

'Ο θάνατός του ΰπήρ- 
ξεν Απώλεια μεγάλη καί 
ή κοινωνία συνησθάνθη 
τοΰτο, καϊ διετράνωσε 
πρός τόν νεκρόν του τά 
αίσθήματά της. Ή εκλε
κτότερα τάξις, δ επιστη
μονικός κόσμος οΐ φοιτηταί, οΐ 'Υπουργοί, δλοι δσοι τόν έξετί- 
μησαν ώς επιστήμονα, τόν συνώδευσαν μέχρι τοΰ κοιμητηρίου.

Τήν απώλειαν αυτήν, τήν Αξίαν τοΰ έκλιπόντος Ανδρος τήν 
δράσιν του, τό έργον του, έξήρε αποχαιρετών τον νεκρόν ό 
καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου κ. Α. Δαμβέργης έν τώ ναώ τοϋ 
'Αγ. Γεωργίου διά τοΰ παρατιθεμένου έπικηδείου.

0 ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

Σεβαστέ διδάσκαλε, αγαπητέ συνάδελφε, πολύτιμε η ίλε.
"Οτε πρό μηνών μόλις, έαυτήν έστεφάνου ή Επιστήμη στεφα- 

νοΰσα τούς τεσσαροκονταετείς άγώνας σου, άναπετάσασα δέ τάς πύλας 
τοΰ ναού της, ούχί απλώς τό ομοίωμά σου άλλά σέ αύτόν άκμαϊον έτι 
καί πλήρη ζωής επιδείκνυε σεμνυνομένη καί υπερήφανος έπί ταΐς νίκαις 
σου. εϊς έμέ είχεν άναθέση νά ιστορήσω αύτάς καί νά καλέσω τά πλήθη 
εις έπαινον καί τούς έκλεκτούς εις άμιλλαν.

Άλλ’ άν έμπλεως τότε χαρά; άπεδεχόμην τό κέλευσμα τής Έπι
στήμης, ίνα έκ μέρους της σοί άπονείμω, όπως έλεγες, τό μέγιοτον 
γέρας τοΰ γήρατος σου, τήν ύπερτάτην ίκανοποίησιν. τιμήν χωρούσαν 

μέχρις άποθεώσεως . ανέκφραστος είνε ή οδύνη μου σήμερον, έντεταλ- 
μένου ΰπό τών Πανεπιστημιακών ’Αρχών νιί σέ ιίποχαιρετήσω διά παν
τός, διερμηνεύων τό κοινόν άλγος έπί τή θλιβερά τελευτή σου.

Προικισθείς άνωθεν, ’Αναστάσιε Χρηστομανε, διά σπανίας πνευμα
τικής υπεροχής, ένισχύσας δέ ταύτην δι’ έργώδους καί άκαταπονήτου 
μελέτης, ασφαλώς έχώρησας έν τή άνάντει τής Έπιστήμης όδφ καϊ 
ζηλευόμενος άτήλθες μέχρι τών δαφνώνων αύτής.

Έν σοϊ θρηνεί ήδη τό έθνικόν ήμών Πανεπιστήμιον έπιφανές 
αύτοΰ μέλος έκ τών άρχαιοτέρων καί διαπρεπεστέριον.

Έν σοί άπώλεσεν ή τών Φυσικών καί Μαθηματικών Σχολή ένα 
τών άριστέων καί ιδρυτών αύτής έπίλεκτον καί πεφωτισμένον πρωταγω
νιστήν, άναδείξαντα τήν έδραν τής Χημείας καί έπί τέσσαρας δεκάδας 
ενιαυτών άόκνως έργασθύντα υπέρ τής διαδόσεως αύτής έν Έλλάδι.

Έν σοί άπιόλεσεν ή σπουδάζουσα νεολαία τόν ευρυμαθή καϊ εύ- 
φραδή αύτής χειραγωγόν 
καί διδάσκαλον, τόν μετά 
ζηλευτής δεξιότητος πει- 
ραματικώς, πάνυ σαφώς 
καϊ εύμεθόδως τήν γενι
κήν Χημείαν διδάσκοντα.

Έν σοϊ απορφανίζεται 
τοΰ ίδρυτοϋ του τό άνά
κτορον τής Χημείας τό 
άνεγερθέν τή πρωτοβου- 
λίιι σου κατά τιις ενδείξεις 
καϊ τά σχέδιά σου.

Έν σοϊ άπώλεσαν οί έν 
τφ έργαστηρίφ σου Ασκού
μενοι τόν άόκνως καϊ πάνυ 
επιμελώς καθοδηγούντο 
αύτούς άπό πρωίας μέχρις 
εσπέρας έν ταΐς πρακτι- 
καΐς άσκήσεσι καϊ τόν έμ- 
πνέοντα αύτοϊς ένθουσκδ- 
δη αγάπην καϊ άφοσίωσιν 
πρός τήν Επιστήμην.

Έν σοϊ άπώλεσεν ή Επι
στήμη εμβριθή έρευνη τήν 
μετά μεγίστης άκριβείας 
διερευνώντα τά πρός έπί- 
λυσιν ζητήματα, έφειιρέ 
την δ’εύφυά καϊ έπινοητήν 
συσκευών καί επιστημο
νικών εργαλείων. Σωρεία 
ολη πορισμάτων τών ερευ
νών σου κοσμεί τά επι
στημονικά τής Αλλοδαπής 
περιοδικά, διά τούτων δέ 
έγένετο γνωστόν έν τή 
παγκοσμίφ» Επιστήμη ού 
μόνον τό όνομά σου, ώς 
διαπρεπούς χημικού άλλά 
καί τό Χημεϊον τφν’Αθη
νών ώς επιστημονικόν 
ερευνητικόν έργαστήριον. 

Έν σοί άπώλεσαν οί 
Φυσιοδίφαι ιδιοφυίαν έν 
τή έρεύνη τοΰ μυστηριιό- 
δους πεδίου τής Φύσεως, 
διότι κατεδείχθης οξυδερ
κής παρατηρητής, ταχύς 
καί εύστοχος έν τή άντι- 
λήψει καϊ εκτιμήσει τών 
φυσικών καί γαιοδυναμι- 
κών φαινομένων, βαθύνους 
δέ καϊ πιστός έν ταΐς περί- 
γραφαΐς καί κριτικώτατος 
έν τοΐς συμπεράσμασιν.

Έν σοί άπώλεσεν ή 
έπιστη μονική Βιβλιογρα
φία άκαταγώνιστον καϊ 
σοφόν συγγραφέα σαφώς 
καϊ επαγωγώς διατυποΰντα 
τάς έπιστημονικάς άλη- 

συγγράμματα, πρωτοτύπουςθείας, έβδομήκοντα δέ καί τρία έν όλφ ..... . .
μονογραφίας καί διαφόρους (ϊλλας πραγματείας έπί γενικών, φυσιογρα- 
φικών καί ειδικών τής Χημείας ζητημάτων.

Έν σο! στερείται ή Πολιτεία επιστημονικού συμβούλου, μεστού ευθυ
κρισίας καί έρευνητικωτάτου έν ταΐς λεπτομερείαις τών πρός τάς φυσικός 
Έπιστήμας καί τήν Βιομηχανίαν σχετιξομένων υποθέσεων τοΰ Κράτους.

Έν σοϊ τέλος άπώλεσεν ή Πατρις τόν εύγλωττοι· υιόν, τόν διιι τοϋ 
λόγου καί τών έργων έπισήμως μέν τιμήσαντα αύτήν έν τοΐς επιστημο
νικοί? συνεδρίοις τής Εσπερίας, έν οΐ; ένθουσιωδώς έπεκροτοΰντο αί 
επιστημονικοί αύτοΰ έ’ρευναι καί παρατηρήσεις μετά προσοχής άκουό- 
μεναι ύπό τών κορυφαίων τής Έπιστήμης, άνεπισήμω; δέ διά πρόφρο- 
νος δημοσιογραφικού καλάμου ΰπηρετήσαντα γενναίως τά μεγάλα εθνικά 
συμφέροντα.

Αναστάσιε Χρηστομανε. Ύπήρξας πρωταθλητής τής Ελληνικής 
Επιστήμης καί ή Ιίατρίς ευγνωμονούσα, άφοΰ ζώντα σέ περιέβαλε διά 
τής στοργής της, θανόντα θά σέ τάξη εϊς τό ΙΙάνίΙεον τών μεγάλων 
σκαπανέων τής προόδου της. Έν ταΐς καρδίαις δ’ ημών τών πάλαι 
μαθητών καϊ φίλων καί συναδέλφων άσβεστος θ’ άπομείνη τής προσφ ι
λούς σου μνήμης ή λαμπάς.
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Ο ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΑΣ ΚΗΠΟΣ
*

Όποια ή άξια τής ύπάρξεως Ζωολογικοί· Κήπου εις filar 
πρωτεύουσαν κράτους και μεγαλόπολιν, είνε είς όλους γνωστή. 
Όλα τά πεπολιτιομένα κράτη, διά νά αποκτήσουν τοιοντονς, έδα- 
πάνησαν εκατομμύρια καί δαπανώσιν εκατοντάδας χιλιάδων 
κατ’ έτος διά τό)' πλουτισμόν και τήν συντήρηση· αύτών. Σήμερον 
προεξάρχει ή Γερμανία, δσον άφορα 
τόν άριϋμόν, τήν μεγαλοπρέπειαν καί 
τόν πλούτον τών Ζωολογικών της Κή
πων και οί τοΰ Βερολίνου, τοϋ Αμβούρ
γου καί τής Φραγκφούρτης τοιοϋτοι 
έχουσι νά έπιδείξωσι θαυμάσια αρχιτε
κτονικά μέγαρα, άποτελοΰντα τάς κατοι
κίας τών ζώων τής έρήμου, ό δέ λαός 
κατά χιλιάδας καί δεκάδας χιλιάδων 
συρρέει είς τά θεαματικά και διδακτικά 
ταϋτα κέντρα, ένθα ευρίσκει καί παν- 
τοίων άλλων άπόλαυσιν και ευμάρειαν.

Ή άπόκτησις ενός τοιούτου ιδρύμα
τος διά τάς Αθήνας έθεωρεϊτο καί ήτο 
πράγματι όνειρον, χίμαιρα. Καί δμως 
έγινε ώς έκ θαύματος.

ΊΙ ιδέα έρρίφθη τό πρώτον τω 1893 
υπό τοϋ τότε έπανελθόντος έκ Νεαπό- 
λεως έξοχου ζεοολόγου μας κ. Ν. Γερ
μανού, είς τό διεθνές Aquarium τής 
οποίας ειχεν άποσταλέΐ υπό τοϋ Πανε
πιστημίου τής Ίένης χάριν ειδικών έπι- 
στημονικών έργασιών. Ούτος είργάοθη 
έπί τριετίαν ώς ιεραπόστολος τής ίδέας 
αυτής τής τολμηροτάτης καί πρωτοτυ- 
πωτάτης διά τόν τόπον μας, ύπερενί- 
κησεν αντιδράσεις καί μικροφιλοτιμίας καί βοηθούμενος οθενα- 
ρώς υπό τοϋ Τύπου κατώρθωσε νά έπιβάλη τήν ιδέαν και νά 
έ/ιπνεύση τήν πεποίθησιν περί τοΰ κατορθωτού τοϋ έργου καί 
μέχρι βαθμού ώστε νά έπιτύχη τήν έμπιστοαύνην καί τήν κρα- 
ταιάν προστασίαν τής A. Β. Υ. τοϋ Πρίγκιπος Νικολάου, άναλα- 
βόντος τήν Προεδρείαν τής πρός τόν σκοπόν τούτον συσταθείσης 
Ζφολογικής έπιτροπής καί έπιδείξαντος άληθώς βασιλικόν ένδια- 

φέρον καί μέριμναν, εις 
τά δποΐα άκριβώς καί 
οφείλεται ή έπιτυχία και 

Η A. Β. Υ. Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πρόεδρος τής Ζ. 'Επιτροπής καί 'Υψηλός Προστάτης 

τοΰ Ζωολογικού Κήπου.

Ο ΔΑΠΑΝΑΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΚΑΪΡΩι ΦΙΛΟΓΕΝΟΥΣ κ. Ν. ΤΣΙΓΑΔΑ, ΕΚ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙΣ ΜΕΓΑΣ ΠΤΗΝΩΝ

ή πραγμάτωσις τοϋ έργου. Είς τήν υψηλήν πρόσκληση· τοϋ 
Πρίγκιπος άπήντησαν οί απανταχού δμογενεΐς δΐ άθρόων προσ
φορών καί έγινεν έκεϊνο τό όποιον δλοι καμαρώνομεν κα! 
σήμερον χάρις είς τους γενναίους χορηγούς κ. κ. Λοΐζον, Τσι- 
γαδαν πασσάν, Τσανακλήν, Βλάγκαλην, Πέτρον Καλλιγα,ν, Κωνι- 
σκιέρην, Φοινικόπουλον, Φραγκόπουλον, Τσαγκάρην, Μα/ιάην, 
κατεσκευάσθ ησαν τρίκομψα οικήματα Καμηλοπαρδάλεων, Άρ

κτων, Λεόντων, πτηνώνες δεξαμεναί 
καί τέλος τό περίλαμπροι· Ενυδρείου 
τό όφειλόμενον είς τήν γενναιοδωρίαν 
τού έν Όδησσώ κ. Γρηγ. Μαρασλή.

Ό Ζφολογικός ήμών Κήπος άριθ- 
μών βίον τεσσάρων περίπου έτών καί 
ευρισκόμενος είσέτι έν τφ κατιιρτίζε- 
σθαι, καθ’ δσον, έκτος τής κατασκευής 
κλωβών και τού πλουτισμού αυτών διά 
ζφων, έχει άνάγκην νά έπιχωματώνη 
καί δενδροφυτεύη τόν πρεόην τελμα
τώδη χώρον, δπως μεταβάλη αύτόν 
είς κήπον, δέν δύναται βεβαίως νά 
συγκριθή μέ τους έν τή ’Εσπερία Ζωο
λογικούς κήπους.’Αλλ’ δμως, καί δπως 
νϋν έχει, παρουσιάζει άρκούντως τό 
ένδιαφέρον και προκαλεϊ τήν έπίσκε- 
ψιν ού μόνον τών κατοίκων ’Αθηνών 
καί Πειραιώς καί τών μαθητών τών 
Σχολείων, άλλά καί πάντων τών έξ 
’Αθηνών διερχομένων δμοεθνών και 
ξένων. Πολύ μεγαλειτέραν δμως σημα
σίαν άποκτφ έφ δσον πλουτίζεται καί 
έφ’ δσον, άναπτυσσομένων τών μέσων 
αύτοϋ προσπαθεί συμφώνως πρός τό 
διαγεγραμμένον αύτοϋ σχέδιον νά καλ-

λιεργήοη καί Ανάπτυξη καί παρ’ ήμϊν τάς διαφόρους κλάσεις 
τής Ζωοτεχνίας, προτιθέμενος νά μετακαλέση έξωθεν πρός τοϋτο 
καί ειδικούς έμπειρους άνδρας καί συντέλεση όντως είς τήν 
προαγωγήν τής υλικής εύημερίας τής ήμετέρας χύτρας.

Τά διάφορα ζώα τοΰ Κήπου σήμερον μικρά καί μεγάλα, μή 
λαμβανομένων ύπ όψει τιον μικρών πτηνών καί τής συλλογής 
τών ορνίθων καί περιστερών, άνέρχονται είς 300 περίπου.

Μεταξύ αύτών διακρίνονται τρεις καμηλοπαρδάλεις, δύο 
λέοντες, δύο λεοπαρδάλεις, δύο ΰαιναι, δύο κυναίλουροι, δύο 
οερβαλικαί γαλαΐ, τέσσαρες γαλαΐ ’Αγκύρας, τρεϊς στρουθοκά-

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

μηλοι, τέσσαρες άρκτοι, τρεϊς καγκουρώ, συλλογή εξ ειδών 
φασιανών, άλώπεκες τής Ρωσσίας, λύκοι, περιστερά! οτεφανη- 
φόροι, πίθηκοι είκοσι, λεμούριοι, άρπακτικά πτηνά έξ ’Ελλάδος, 
κύκνοι, πελεκάνοι, γαζέλλαι, έλαφοι, _____ _
άρριδχοιροι, δφεις, βόας καί πόθων 
κ.λ.π. Ή άξια δλων τούτων άνέρχεται 
είς Αρ. 100 χιλ. περίπου.

«
Πρός κανονικήν συντήρησιν τών 

Ζώων καί τοϋ Κήπου άπαιτοΰνται 
κατά μήνα δρ. 312-4 χιλ., τάς όποιας 
δέν δύνανται νά καλύψωσιν αί τακτικοί 
εισπράξεις, αί έκ τών εισιτηρίων καί 
τής πωλήσεως προϊόντων, καί διά τοϋτο 
αί δαπάναι κανονίζονται έκάστοτε άνα- 
λόγως τών εισπράξεων μέχρι τοϋ έπι- 
τρεπομένου, εννοείται, έλαχίστου ορίου. 
Άλλ’ έκτος τών δυσχερείων τούτων τής 
συντηρήοεως, ό Ζωολογικός μας Κή
πος δέν πρέπει νά οταματήση έως έδώ, 
πρέπει νά έπεκταθή, πρέπει νά άνα- 
πτυχθή, πρέπει νά έξωραϊσθή, πρέπει νά πλουτισθή διά νέων λέση μία θέληοις και 
κλωβών καί Ζφων διά νά δυνηθή νά έκπληροϊ έπαξίως τόν 
κοινωφελέστατον αύτοϋ προορισμόν, άφοϋ άλλως τε είνε ό μόνος

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΙΖΟΝΤΕΣ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΗΠΟΝ

ζωολογικός κήπος όχι μόνον τής ’Ελλάδος άλλά καί ολοκλήρου 
τής ’Ανατολής. Αέν άμφιβάλλομεν ότι ταχέως θ’ άιναφανώσι καί 
άλλοι Λοίζοι, Τσιγαδάδες καί Τσανακλήδες και Κανισκιέραι κλπ., 

οί όποιοι διά τών γενναίων δωρεών 
των θά συμπληρώσωσι τό έξόχοτς θεα
ματικόν, διδακτικόν, τερπνόν καί πρα
κτικόν τοϋτο ίδρυμα, δπερ κοσμεί τήν 
Πρωτεύουσαν τής Ελλάδος.

«
Είς προσεχή τεύχη τής «Εικονογρα

φημένης» θά παρελάσουν είς εικόνας 
δλα τά διαμερίσματα καί περίπτερα 
τοϋ θαυμαοίου τούτου ιδρύματος, μετά 
τώ)’ σχετικών σημειώσεων καί εικόνων 
τών διαφόρων έν αντοϊς ζφων, ών 
τάς ιδιότητας θέλει περιγράφει ειδικός 
συνεργάτης της εύμενώς προσφερθείς. 

Θεωρεί τοϋτο καθήκον της ή «Εικο
νογραφημένη» καί υποχρέωση· αύτής, 
δπως έξαρθή ή έπιτυχία τοϋ ιδρύματος 
καί διατρανωθή τί δύναται νά έπιτε- 

μία άφοσίαισις ώς τοϋ κ. Ν. Γερμανού, 
εις δν οφείλεται ή πραγματοποίηοις τής μέχρι πρό τίνος θεω
ρούμενης ώς όνειρον εύγενοΰς καί κοινωφελούς ίδέας.

ΠΑΡΚΟΝ ΕΔΑΦΩΝ
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Η ΣΕΛΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΛΓΗΤΡΩΝ ΜΑΣ

ΤΟ ΨΙΜΜ Υ Θ ΙΟ Ν

Τό ψιμμύθιον εχει μέγα μέρος- εϊς τήν ιστορίαν—εύχομαι 
μόνον εις τήν ιστορίαν—τών Λελγήτρων μας καί περιεργώτατον.

Τό εισήγαγεν, δπως λέγει ό γράψας τά βιβλία τοϋ Ένώχ, ό 
πεπτωκώς άγγελος Άϊζεκέλ, ό όποιος, άφοΰ ΙξεδιώχΛη άπό τους 
ουρανούς, εδίδαξε τάς « θυγατέρας άνθρώπων» νά βάφουν έρυ- 
θροΰν τό πρόσωπόν.

Τήν αρχαιότητα τοΰ ψιμμυθίου δεικνύει καί τό γεγονός δτι 
ό υπομονητικότατος ’Ιώβ, ό δώσας υπόδειγμα υπομονής εϊς 
τους ανθρώπους, τήν έχασε και αυτός, βλέπων τήν θυγατέρα 
του ψιμμυθιουμένην εϊς τό πρόσωπόν, τάς χεΐρας καί τάς 
πτέρνας άκόμη και τήν ώνώμασε «Κέρεν Χιίπες» δ έστι «Φτεια- 
σιδόβαζο!». Ό Ιερεμίας λέγει προς τάς ’Ιουδαίος: «Μάτην 
ένδύεσθε πορφύραν καί μάτην φορεΐτε χρυσά βραχιόλια. Μάτην 
βάφεσϋε. Οί έρασταί σας θά σάς περιφρονήσωσι .

Έβάφοντο λοιπόν αί ’Ιουδαίοι και έβάφοντο και αί Ρω- 
μαΐαι και αί Έλληνίδες, άλλ’ έβάφοντο καϊ οί άνδρες—δέν θά 
παραλείπω ευκαιρίαν νά Υποδεικνύω τιί σφάλματα' των—και 
δή άπό τών αρχαιότατων αιγυπτιακών χρόνων, οπότε, κατά 
διάταξιν τοΰ Ταμάσεως έβάφοντο «ύ Βασιλεύς, οί πολεμισταί, 
οί σοφοί, οί ιερείς και οί ίεροθΰται πρό και μετά τόν θάνα
τον», έως τών Ρωμαίων αύτοκρατόρων.

Ό Ίουβενάλης έγραφε διά τάς Ρωμαίας: «Αυτή ή γεμάτη 
άπό χίλια υλικά πρόσοψις, δπου λερώνονται τά χείλη τών 
συζύγων είνε πρόσωπόν ή πληγή;». Άν εϊχομεν ένα θηλυκόν 
Ίουβενάλην δέν θά έσατύριζεν έπίσης δριμέως τους ψιμμυ- 
θιουμένους ά'νδρας;

Άς ίδωμεν τώρα τήν Έλληνίδα ψιμμυθιουμένην.
ΈψιμμυΛιοΰτο έν πρώτοις ή σώφρων Πηνελόπη. Τό λέγει ό 

"Ομηρος, όστις παριστά τήν θαλαμηπόλον τής βασιλίσσης λέγου- 
σαν πρός αυτήν: Χρώτ’άπονιψαμένη και ίπιχρίσασα παρειάς».

Ή Άτθϊς έψιμμύθιοΰτο και αύτή και ό ’Αριστοφάνης λέγει: 
Μά ή γυναίκες πώς μπορούν κάτι λαμπρόν νά κάνουνε 
Ποϋ κάθονται καί φτιάνουνε 
Στό σπήτι τους φτειασίδια 
Καί κίτρινα φορέματα καί χίλια δυό στολίδια ;

Μήπως δμως αί Σπαρτιάτιδες δέν έψιμμύθιοΰτο καϊ δέν 
μαρτυρεϊται, δτι ό ’Αλκιβιάδης, σταλείς εϊς τήν Σπάρτην ώς 
πρέσβυς, ευρισκε καιρόν νά δίδη συμβουλάς περί ψιμμυθίων 
εϊς τάς Λακαίνας;

Εις αύτόν τόν ’Όλυμπον μεταξύ τών Λεαινών τό ψιμμύθιον 
δέν ήτο άγνωστον, τό παρεσκεύαζε δέ ή νύμφη Οίνόνη.

Πριν φύγωμεν άπό τόν προγονικόν ψιμμυθιούμενον κόσμον 
μας ας διηγηθώμεν ένα ώραΐον ανέκδοτον.

Ό Πραξιτέλης, ό μέγας καλλιτέχνης, διεσκέδαζε μέ τήν 
φίλην του Φρύνην, τήν περίφημου, καϊ μέ φίλους του καϊ μέ 
τάς φίλος τών φίλων του. ’Έπαΐζον έν παιγνιδιού είς τό όποιον 
ό κερδίζων είχε δικαίωμα νά απαίτηση άπό τούς συμπαίκτας 
νά κάμουν δ,τι θέλει αύτός. ΊΙ Φρύνη έκέρδισε καϊ άπήτησε 
νά νιφθούν όλοι οί παρόντες. Αί γυναίκες τοΰ συμποσίου άντέ- 
στησαν. Έπέμεινεν ή Φρύνη καί ένίφθη πρώτη. Καί αύτή μέν 
μετιι τό νίψιμον ήτον ώραιοτέρα ή πριν, δλαι δμως αί ά'λλαι 
έχρωμάτισαν άπαισίως τό ύδωρ τής λεκάνης.

Εϊς τούς νεωτέρους χρόνους, αν εξαίρεση κάνεις έποχάς τινας 
καθ’ άς έπεκράτησεν ή μόδα τοΰ «Πτωματικοΰ*  προσώπου, 
τοΰ ωχρού δηλαδή, τό ψιμμύθιον κυριαρχεί καί πάλιν.

Αιωνίως, έως εσχάτων, οπότε τό ψιμμύθιον άντεκατέστησαν, 
ώς ελπίζω, ά'λλα καλλυντικά, εϊμποροΰσε νά λέγη ό άνήρ:

Μοΰ είπαν πώς θά μούδιναν γυναίκα 
Καί μούδιασαν ζωγράφο δπου βάφει 
Μίαν εικόνα πάντα, τοΰ προσώπου της . 
Σβύνει τό βράδυ δ,τι βάφει τό πρωί 
ΚΓ έγώ πληρώνω χρώματα κ’ έπτώχυνα.

Τό άντιμόνιον και ό ανθρακικός μόλυβδος υπήρξαν ή ύλη 
τοϋ πρώτου ψιμμυθίου, ώς καί τό έρνθροΰν καρμίνιον.

Ό ανθρακικός μόλυβδος εννοείται, δτι είνε δηλητήριον καί 
ό σοφός Άφεντούλης εϊς τό σύγγραμμά του μνημονεύει, δτι 
ήτον έν χρήσει παρά τοΐς άρχαίοις ζωγράφοις ώς λευκόν χρώμα. 
Διά τό μαΰρον χρώμα, διότι υπάρχει καί μαύρη ψιμμυθίωσις 
ή χρησιμεύουσα διά τάς ΰφρεΐς, διά τεχνικός βλεφαρίδας, διά 
κύκλον κάτωθι τών οφθαλμών—δλα αύτά έγίνοντο καϊ γίνον
ται ίσιος,—διά τό μαΰρον χρώμα λοιπόν έχρησίμευε τό άντι
μόνιον, τό «στίμμι» ελληνιστί, «σουρμές», ώς τό ονομάζουν σή
μερον αί δθιομανίδες.

Τό έρυθροϋν τών παρειών, χειλέων, πτερνών—δπου καί δταν 
βάφωνται αί πτέρναι — τό προμηθεύει τό «ΰσγινον τών 
αρχαίων, τό σημερινόν καρμίνιον.

Αύτή είς τάς γενικάς της γραμμάς είνε ή παλέττα, ή οποία 
έχρειάσθη εϊς τήν γυναίκα διά τό πρόσωπόν της, ή παλέττα 
καταστρέφουσα πράγματι τήν καλλονήν μέ τήν λογικήν— 
γράφει κά'ποιος—εκείνου, ό όποιος θέλων νά λευκάνη τό μάρ- 
μαρον μιάς στήλης τήν ξύει καϊ τήν σκάπτει, έως δτου πίπτει 
καϊ τόν πλακώνει ύπό τούς γέλωτας τών πολιτών».

’Άν ήσαν μόνον αύτά, δσα έτέθησαν εϊς χρήσιν διά νά 
προσθέσουν πλαστήν καλλονήν εϊς τήν γυναίκα, τό κακόν θά 
ήτο μικρόν.

Τά -νυκτερινά έμπλαστρα» υπήρξαν άλλη βασανιστική 
μόδα, ή όποια έπεκράτησεν έπί πολύ. Συνίσταντο εϊς τήν έπί τοΰ 
προσώπου καθ’ ολην τήν νύκτα έπίθεσιν μιάς μάζης, ή οποία 
έπιστεύετο δτι έδιδε δροσερότήτα εις τό δέρμα. ΊΙ αύτοκρά- 
τειρα τής Ρώμης Ποππαία είχε δώση τήν πρώτην συνταγήν 
τής μάζης αύτής, άποτελουμένης άπό άρτον βουτηγμένοι’ είς 
γάλα όνου καί έ'ως έσχάτων πολλάκις διεμαρτύροντο οί σύζυ
γοι, δτι τήν νύκτα άντί τής μορφής τής συζύγου των έβλεπον 
άπαίσιόν τι, προσομοιάζον μέ μορφήν λωβιασμένου σκεπασμέ
νη ν μέ άλοιφάς.

’Επειδή άνέφερα συχνά παραδείγματα ιστορικά τής άρχαιό
τητος άς μί| ύποτείίή δτι εϊς νεωτέρους χρόνους τό ψιμμύθιον 
ήτο όλιγώτερον έν χρήσει.

Αί γυναίκες τής Φλωρεντίας κατεΐχον τοιακοσίας συνταγάς 
πρός παρασκευήν ψιμμυθίου καί οί ιερείς άπ’ άμβωνος έκαυ- 
τηρίαζαν τό κακόν:

« Αί γυναίκες — έλεγον — αί όποΐαι ζωγραφίζουν τό πρόσω- 
πον, διαπράττουν σφάλμα νά κρύπτουν δ,τι τοΐς έδωκεν ό 
καλός Θεός. Καί Αύτός, ό καλός Θεός, θά ένθυμηθή δτι έντρέ- 
ποντο διά τό έργον του καϊ θά τάς ρίψη εϊς τό βάθος τής 
Κολάσεως».

Θέλετε νά έλθωμεν εϊς άκόμη νεωτέρους χρόνους άφ οΰ μνη- 
μονεύσωμεν, δτι ή περίφημος Νινόν Αανκλός, ή καϊ εις τήν 
ήλικίαν τών όγδοήκοντα έτών έμπνεύσασα πάθη, δέν μετεχειρί- 
ζετο ψιμμύθιον;

Ή Αύτοκράτειρα ’Ιωσηφίνα, μάς λέγει ύ ιστορικός Μασούν, 
μόνον κατά τό έτος iSoS έπλήρωσεν είς τήν κυρίαν Μαρτέν, 
τήν παρφυμέζτης, δύο χιλιάδας οκτακόσια φράγκα διά ψιμμύθια.

Εϊς τούς νεωτέρους χρόνους εύρίσκομεν καί πάλιν ά'νδρας 
ψιμμυθίουμένους καϊ ρητώς άναη έρομεν τόν ’Ερρίκον Γ'.

Ουδέ σήμερον κατηργήθη τό ψιμμύθιον καϊ τό τελευταίου 
σχετικόν σύγγραμμα τοΰ Dr De Lusi La femme moderne 
δίδει συνταγάς ψιμμυθίων καϊ νυκτερινών μασκών.

ΊΙ γυνή υπήρξε καί θά ύπάρχη φιλάρεσκος, ζητούσα εϊς τήν 
τέχνην δ,τι τής ήρνήθη ή Φύσις.

Άς φροντίζη τουλάχιστον νιι μή δηλητηριάζη ή πρώτη τήν 
δευτέραν καί άς ζητή τό κάλλος εϊς άβλαβεΐς ουσίας. Μ(Α
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ΨΑΡΑΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενου τεύχος >

Άπό δέκα πέντε ή μερών, ό Συλβέστρ, ό μικρός έμπιστος τής Γκώδ. 
ήτο ναύτης είς τήν Βρέστην. υπερήφανος ώς ναύτης, λυπούμενος όμως 
πάντα τήν γραίαν γιαγιά του καϊ πάντα αθώο παιδί, όπως άλλοτε. Μίαν 
βραδυάν μόνον διεσκέδασε καί έπήγεν εις τόν στρατώνα πιασμένος μέ 
τούς άλλους ναύτας άπό τό χέρι καί τραγουδών. Μίαν Κυριακήν έπί
σης έπήγεν είς τό θέατρον καί έκοιμήθη είς τό τέλος, άποφεύγων εις 
τήν επιστροφήν τάς γυναίκας, αί όποΐαι μέ διαφόρους φράσεις -ήθελον 
νά τόν παρασύρουν είς μέρη όπου έσύχναζον οί άλλοι ναΰται.

Έπερνοδσε εϊς τήν Βρέστην όπως καί εις τήν ’Ισλανδίαν όπως είς 
τήν θάλασσαν, έμενε φρόνιμο παιδί. Οί άλλοι ναΰται όμως δέν τόν περι- 
έπαιζον διότι ήτο δυνατός, πράγμα ποΰ εμπνέει τόν σεβασμόν εις τούς 
θαλασσινούς.

Μίαν ήμέραν τόν έφώναξαν είς τό γραφεϊον. Τοΰ άνήγγειλαν ότι τόν 
είχαν ορίσει διά τήν Κίναν, διά τήν μοίραν τής Φορμόζας. Έπερίμενεν 
άπό καιρόν ίίτι θά έγίνετο αύτό. επειδή είχεν άκούση νά λέγουν όσοι 
έδιάβαζαν εφημερίδας ότι έκεϊ κάτω δέν έτελείωσεν ο πόλεμος. Ώς έκ 
τοϋ επείγοντος τής άναχωρήσεως δέν θά τοΰ έδιδον τήν άδειαν, ή όποια 
δίδεται είς τούς μεταβαίνοντας εις έπιστρατείαν, διά ν’ άποχαιρετήσουν 
τούς ίδικούς των. Εντός πέντε ήμερων έπρεπε νιι φύγη. Έταράχθη 
υπερβολικά. Ήτο τό θέλγητρου τών μεγάλων ταξειδίων, τών αγνώστων, 
τοΰ πολέμων ήτον άκόμη ή αγωνία τοϋ άφίνοντος τό παν μέ τήν άόρι- 
στον ανησυχίαν νιι μή έπανέλθη. Χίλια πράγματα περιεστρέφοντο εντός 
τής κεφαλής του. Καί γρήγωρα έγραψεν είς τήν πτωχήν γιαγιάν του, 
γρήγωρα μέ τό μολύβι, καθισμένος κατιί γής, μέσα εις τόν θόρυβον, τόν 
όποιον έκαμαν όλα εκείνα τά παιδιά, τά όποια θά έφευγαν όπως 
καί άθτός.

V

— Λιγάκι αρχαία ή έρωμένη του, — έλεγον οί άλλοι 
ημέρας έπειτα, γελώντες πίσω του — άδιάφορον δμως, 
συνεννοούνται καλά.

Τά έλεγαν αύτά οί ναΰται χωρίς κακίαν, 
βλέποντες μίαν καλήν γιαγιάν νά έρχεται 
άπό τήν επαρχίαν φέρουσα καί τάς οικο
νομίας της διιι νά άποχαιρετίση τόν φεύ- 
γοντα συνάδελφόν των. Έπήγαν καί έφα
γαν είς πανδοχείου τι διατηρούμενοι· άπό 
Παιιιπολαίους καί έπειτα πάλιν άπό τόν 
βραχίονα ό Συλβέστρ ώδήγησε τήν γιαγιά 
του νά ίδή τά καταστήματα τής Βρέστης, 
ένιΐ» έκείνη ευρισκε χίλια δυό νιί λέγη μέ τό 
ιδίωμα τοΰ ΙΙαιμπόλ, τό όποιον δέν ήννόουν 
οί διαβάται, -διά νά γελτΐ. ό έγγονός της.

"Εμειναν μαζύ τρεις ημέρας, τρεις ημέ
ρας εορτής- ’Έπειτα έπρεπε νά χωρισθοΰν. 
Ώ! ή τελευταία ημέρα. Είς μάτην έψα- 
χνεν ή γραία νά εύρη κάτι διιι νά κάμη τόν έγγονόν της νά γελάση. 
Μάτην Ομως- δάκρυα τής ήρχοντο καί λυγμοί. Κρεμασμένη άπό τόν 
βραχίονα τοϋ Συλβέστρ, τού έκαμε χιλίας συστάσεις, αί όποΐαι ωθούν 
καί έκεϊνον πρός τά δάκρυα. Κατέληξαν είς μίαν εκκλησίαν καί έκα
μαν μαζύ τήν προσευχήν των. Τήν υιδήγησεν εις τόν σταθμόν, κου- 
ρασμένην καί μέ τήν καρδίαν σπαρασσομένην είς τήν ιδέαν, οτι θά 
έχωρίζοντο μετ’ ολίγα λεπτά. Τόν είχεν έκεϊ μαζύ της. Τόν έκράτει 
άκόμη είς τάς πτωχά της χέρια. Καί όιιως θά έφευγε. Ούτε ή επι
θυμία της, ούτε τά δάκρυά της, ούτε όλη της ή απελπισία δέν θά 
είμποροΰσαν νά τόν κρατήσουν. ΊΙ μηχανή έσφύριζε. Τόν ένηγκαλίσθη, 
τοΰ έκαμε τάς τελευταίας συστάσεις είς τάς όποιας έκεϊνος άπήντα μέ

ναΰται, δύο 
φαίνεται πώς

Τύ εΓώρομον περιέκυκλώΟη . . .

ΊΙ μανία τής θαλάσσης ηύξανεν . . .

ένα υποτακτικόν ναί. 'Ένα παρατεταμένον σφύριγμα καί ή γιαγιά έφυγε. 
’Εκείνος έκ.ινοϋσεν είς τόν άέρα τόν ναυτικόν του σκούφον καί έκείνη μέ 
τήν κεφαλήν έξω άπό τό παράθυρον ένός βαγονιού τής τρίτης άνέμιζε 
τό μανδύλι της, ευχόμενη έκεϊνο τό «καλήν έντάμωσιν τό αμφίβολον 
όταν λέγεται πρός ναυτικόν.

Κύτταξέ τον καλά, πτωχή γραία, χόν μικρόν σου Συλβέστρ, κύτ- 
ταξεαΰ τήν τήν σβεννυμένην σιλουέτταν!

’Έκλαυσεν έκείνη όταν δέν τόν έβλεπε πλέον καί έκεϊνος έπιστρέψας 
είς τήν κλίνην του έκλαυσεν έπίσης.

VI

Τό πλοΐον, τό όποιον τόν έφερεν είς τήν άπωτάτην 'Ασίαν είχε δια
ταγήν νά βιάζεται. Έσταμάτησαν δύο φο
ράς είς τήν άκτήν τής Τύνιδος διά νά 
πάρουν ζουάβους καί ήμιόνους. ’Έφθασαν 
έπειτα εις τό Πόρτ-Σαίδ. όπου έκυμάτιζον 
δλαι αί εΰρωπαϊκαί σ>ιμαϊαι. Ποτέ, άφ’ 
ότου έφυγον, δέν είχεν ίδή τόσον καλά καί 
άπό τόσον πλησίον τόν έξω κόσμον καί 
τοΰτο τόν διεσκέδαζε. Δύο ημέρας έπλευ
σαν εϊς τήν στενήν ύδατίνην ταινίαν μεταξύ 
τής άμμου. "Επειτα άλλη θάλασσα ήνοί- 
γετο έμπρός των, θερμοτέρα άκόμη."Εβλεπε 
γύρω ο Συλβέστρ μακρυνά βουνά καί, μόνος 
έκεϊ. έπάνω είς τό θωράκιον, δέν έγνιίιριζε 
ποια είνε καί, μέ τήν συναίσθησιν μιάς απαί
σιας άπομακρύνσεως. έτραγουδοΰσε σιγά- 
σιγά τόν Γιάι·νην-Φραν·σοά τής Νάντης διιι 

νιι ένθυμήται τόν Γιάν, τήν Ισλανδίαν, τόν καλόν περασμένου καιρόν.
Καί έπλεον άκόμη πολλάς ημέρας μέσα είς εν άτελείωτον καί αμε

τάβλητον κυανοϋν, δπου δέν έβλεπον τίποτε τό ζών, είμή μερικά ψάρια.
. . . Βροχή είς καταρράκτας. ύπό βαρύν καί κατάμαυρον ουρανόν. 

Αί Ίνδίαι. Ό Συλβέστρ έπάτησε τήν γήν αύτήν. Τό πάν μεγαλοπρε
πείς καταπράσινον. Τά φύλλα τών δένδρων μεγάλα, ωσάν γιγαντιαϊαι 
πτέρυγες καί οί άνθρωποι μέ μεγάλα βελουδένια μάτια, τά όποια έφαί
νοντο οτι έκλειον ύπό τό βάρος τών βλεφάρων. Ό άνεμος μυρωμένος. 
Γυναίκες τοϋ ένευον νά τάς άκολουθήση. όπως έκεϊναι τής Βρέστης. 
Τώρα δμως ή πρόσκλησις ήτο θελκτική καί κινδυνώδης. Ύπό τάς δια
φανείς μουσσελίνας τά σώματα έφαίνοντο άγαλμιίτινα. Καί διστάζων άλλά 

καί μαγευμένοτ έπροχώρει νά τάς άκολουθήση- Τό σφύριγμα τής 
φαλαινίδος τόν άνεκάλεσε. Χαίρετε ώραιαι τών ’Ινδιών. Τό βράδυ 
δέν τάς έσκέπτετο πλέον.

’Έφθασαν είς Σιγκαπόρην καί έπειτα είς τό Τσεράν, δπου τόν 
άφήκαν μέ τόν σάκκον του έπί τοΰ πλοίου «Circe», διά τό όποιον 
ήτο προωρισμένος. Εΰρεν έκεϊ δύο άλλους ψαρράδες. Τό βράδυ 
όταν δέν είχαν τίποτε νά κάμουν συνηθροίζοντο είς τήν γέφυραν 
διά νά άποτελέσουν μίαν μικράν Βρετάνην αναμνήσεων.

Πέντε μήνας άργίας καί έξορίας έπέρασαν έκεϊ, έως έλθη ή 
πιθανή στιγμή νά πολεμήσουν.

VII

ΙΙαιμπόλ, — τήν τελευταίαν ημέραν τοϋ Φεβρουάριου — παρα
μονήν τής άναχωρήσεως τών ψαράδων διά τήν ’Ισλανδίαν.

Ή Γκώδ έστέκετο όρθια όπίσω άπό τήν θύραν τοϋ δωματίου 
της, ακίνητος καί κάτωχρος. Ό Γιάν ήτο κάτω καί συνεζήτει μέ 
τόν πατέρα της καί ήκουε συγκεχυμένως τήν φωνήν του. Δέν είχον 
συναντηθή δλον τόν χειμώνα, ωσάν κάτι μοιραϊον νά τούς έκράτει 
χωρισμένους. Μετά τήν είς Πύρς - ’Έβεν έκδρομήν της, είχε τήν 
ελπίδα ότι θά τόν έβλεπεν είς τήν εορτήν — ή όποια γίνεται πριν 
φύγουν οί ψαρράδες.Έκείνην δμως τήν ήμέραν έβρεχε καί τά κορί
τσια, τά όποια είχον έραστάς είς τό Πλουμπαζλανέκ έλεγον θλι
βερά: «Δέν θά έλθουν άπ’έκεΐ ψαρράδες». Καί πράγματι δένήλθον.

Ή Γκώδ ιΐπό ήμερων είχε προΐδη αύτήν τήν έπίσκεψιν τού 
Γιάν, υποπτευόμενη ότι δι’ εκείνην τήν ύπόθεσιν τής πωλήσεως 
τής λέμβου, ό γέρω-Γκαός, ό όποιος δέν ήγάπα νά έρχεται εϊς τό 
Παιμπόλ, θά έστελλε τόν υιόν του. ("Επεται ουνέχεια).
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ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΙΕΓΓΕΒΙΤΣ

QUO VADIS?
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενον τεύχος)

Ό Πετρώνιος έφυγε»· έκ τών ανακτόρων καί συναντήσας τόν Βινίκιον 
διηγήθη είς αύτόν, ότι Ανέτρεψε πάσαν ιδέαν τοΰ Καίσαρος περί μαγειών, 
δτι ούτος Οά έταξείδευε καί συνεπώς πάσα καταδίωξις κιιτιϊ τής Λιγύας 
καί τών Λΰλων έματαιοΰτο, Οά ήδύναντο δέ ούτοι νά ζητήσουν ήσυχοι 
τήν κόρην. Ήτοιμάζοντο νά χωρισΟοΰν, δτε ήγγέλθη ότι ό Χίλων 
έζήτει νά είσαχΟή παρά τφ Βινικίφ. Ι'ενόμενος δεκτός προοιμιάσΟη ότι 
είχε τήν βεβαιότητα ι'ίτι ή νεάνις Οά έπανευρίσκετο.

— Τό όποιον σημαίνει οτι δέν τήν εύρες- είπεν ό Βινίκιος.
— Ναί. αΰθέντα, άλλ’ εΰρον τήν σημασίαν τοΰ σημείου τό όποιον 

έσχεδίαζε. Γνωρίζω ποιοι εΐνε οί άνθρωποι οί όποιοι τήν ήρπασαν καί 
ποιον Θεόν λατρεύουν. 'Αν έσχεδίαζεν ίχθΰν εΐνε Χριστιανή καί οί Χρι
στιανοί τήν ήρπασαν.

— Σκύψου. Χίλων. Είσαι ηλίθιος. Θέλεις νά μάς πείσης δτι ή ΙΙοιι- 
πωνία καί μετ’αΰτής ή Λιγύα ανήκουν είς τούς εχθρούς τοΰ ανθρωπίνου 
γένους, τούς δηλητηριαστάς τών πηγών καί τών φρεάτιο»·, τοΰ; ανθρώ
πους, οί όποιοι λατρεύουν μίαν κεφαλήν όνου καί παραδίδονται είς όργια.

λ.'.π.·..— —·.„— ··”------ 1 —λ.. —κ----- Ίησοΰς Χριστός Θεοΰ
τών λέξεων αύτών καί

Αΰθέντα, προφερε ελληνιστί τήν φρΑσι»·: 
Υιός Σωτήρ. Λάβε τό αρχικόν γράμμα εκάστης 
κάμε μίαν λέξιν : ΙΧΘΥΣ. Ιδού διατί ό ιχθύς 
έγινε τό έμβλημα τών Χριστιανών.

Διηγήθη εϊτα δ Χίλων είς τούς δυσπιστονν- 
τας πατρικίους πώς Ανεκάλυψε τό πράγμα μετά 
μυρίους κόπους καί δαπάνας καί δτι εΰρε γέ
ροντα χριστιανόν, Εύρίκιον όνόματι, ό όποιος 
τφ ύπεσχέθη νά τόν είσαγάγη είς τόν τόπον 
τής λατρείας τοΰ Χριστού, άφοΰ καί ό Χίλων, 
εϊχεν ύποσχεβή είς αύτόν νά τφ δώση όσα τφ 
έχρειάζοντο δια νά έξαγοράση τήν ελευθερίαν 
τοϋ υίοΰ του καί τόν είχε πείση δτι ήτο χρι
στιανός καί ό ίδιος.

— Θά σοΰ δώσω ένα δοΰλον μέ τό ποσόν 
τό όποιον χρειάζεσαι. Ζήτησε Απόψε τόν γέ
ροντα Εύρίκιον, είπεν ό Βινίκιος.

— ’Ονομάζομαι Χίλων Χιλωνίδης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XV
Μ Βινίκιος ΙΙετρωνίω,

«Ούδαμοΰ ή Λιγύα μέχρι τοΰδε. Ήθέλησα 
νά ϊδω άν ό Χίλων δέν μάς ήπάτα καί τήν 
νύκτα κατά τήν οποίαν ήλθε νά λάβη τά χρή
ματα διιι τόν Εύρίκιον τόν ήκολούθησα κεκα- 
λυμμένος μέ στρατιωτικόν μανδύαν. 'Υπό τούς 
οφθαλμούς μου έδωκε τά χρήματα καϊ όλοι οί 
Χριστιανοί έγονάτισαν εμπρός του μετ' εΰλα- 
βείας διά τήν αγαθοεργίαν του. Ταΰτα συνέ- 
βησαν δώδεκα περίπου ήμέρας μετά τήν Ανα
χώρησή· σου. 'Εκτατέ ήλθε πολλάκις παρ’ έμοί. 
Μοί εΐπεν, οτι εϊχεν άποκτήσι) μεγάλην επιρροήν 
μεταξύ τώνΧριστιανών καί δτι δέν εύρεν άκόμη 
τήν Λιγύαν, διότι οί Χριστιανοί είς τήν'Ρώμην
ήσαν πάμπολλοι καί δέν έγντόριζον δλοι τί συνέβαινε μεταξύ τών 
ομοθρήσκων των. Βέβαιοί δτι δταν θά φθάση μέχρι τών ιερέων των 
θά δυνηθή νά μάθη άπ’ αύτούς πολλά μυστικά.

Έμαθεν επίσης δτι διά-τάζ κοινός των προσευχάς έχουν τόπους 
συναθροίσεων, συνήθως έξω τών τειχών τής πόλεως ή είς οικίας ερή
μους. Έκεΐ λατρεύουν τόν Χριστόν, ψάλλουν καί παραθέτουν δείπνα. 
Οί τόποι τών συναθροίσεων των εΐνε πολλοί. Ό Χίλων υποθέτει δτι ή 
Λιγύα πηγαίνει είς άλλο μέρος καί όχι δπου πηγαίνει καί ή Πομπωνία 
διά νά δύναται αΰτη, αν άνακριθή, νά όρκισθή ότι αγνοεί τό καταφύ
γιό»· της. Ίσως οϊ ιερείς των νά συνεβούλευσαν τήν προιμύλαξιν αύτήν. 
"Οταν ό Χίλων μάθη ενα τών τόπων τούτων, θά τόν συνοδεύσω καί άν 
οί Θεοί ευδοκήσουν νά ϊδω τήν Λιγύαν, ορκίζομαι είς τόν Δία δτι αυτήν 
τήν φοράν δέν θά διαφυγή τάς χεΐρας μου.

Λέγεις ότι πρέπει νά γνωρίζη κανείς νά Αγαπά. Έγόι ώμίλησα 
περί έρωτος είς τήν Λιγύαν, άλλά τώρα αποθνήσκω άπό αγωνίαν περι
μένω διαρκώς τόν Χίλωνα καί ή οικία μοΰ φαίνεται ανυπόφορος. Χαΐρε».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XVI
Ό Χίλων έμεινεν έπί πολύ ^ωρ’ις νά φανή, ό δέ Βινίκιος δέν έγνώ- 

ριζε τί νά σκεφθή πλέον. Είς την πάλην αύτήν, είς αυτήν τήν βάσανον, 
τήν αβεβαιότητα καί τήν αγωνίαν έχανε τήν υγείαν του καί τήν ωραιό
τητά του. Είχε γίνη σκληρός πρός τούς δούλους καί τούς άπελευθέρους. 
Συνεκρατείτο μόνον πρό τοΰ Χιλωνος έκ φόβου μή ό "Ελλην παύση 
τάς Αναζητήσεις του. Έννοήσας τοΰτο έκεΐνος ήρχισε νά γίνεται ανα
βλητικός καί απαιτητικότερος. .Μίαν ήμέραν ήλθε μέ πρόσωπον τόσον 
κίτρινο»·, ι'όστε ό πτωχός Βινίκιος ώχρίασεν είς τήν θέαν του καί έρρί- 
φθη πρός αύτόν μόλις έχω»· τήν δύναμιν νά έρωτήση:

— Δέν εΐνε μεταξύ τών Χριστιανών;
— Ναί. αΰθέντα, άπεκρίθη δ Χίλων, άλλ’ εύρον μεταξύ αύτών τόν 

Γλαύκον, τόν ιατρόν,τόν όποιον ύπερησπίσθην άλλοτε κατά τών ληστών, 
όταν έταξειδεύομεν όμοϋ από Νεαπόλεως είς 'Ρώμην, χάσας τους δύο 
δακτύλους μου., Οί λησταί οί όποιοι ήρπασαν τήν γυναίκα του καί τά 
τέκνα του τόν έτραυμάτισαν μέ εγχειρίδιο»·. Τόν άιρήκα έκπνέοντα είς 
εν πανδοχείου καί ιόν έκλαυσα έπί πολύ. Φεΰ! Έπείσθην δτι ζή άκόμη 
-καί αποτελεί μέρος τής κοινότητας τών Χριστιανών είς τήν 'Ρώμην.

Άφοΰ τόν ΰπερησπίσθης θά σοΰ εΐνε εύγνώμων καί θάσέ βοηΟήση. 
—”Λ ! Χιλίαρχε |ΐου. άντί νά μέ εύγνωμονη, μέ κατηγορεί είς τούς 

ομοθρήσκους του ότι ήμην συνεννοημένος μέ τούς ληστάς. ’Ιδού πώς 
ανταμείβει τήν απώλειαν τών δύο δακτύλων μου.

— Είμαι βέβαιος οτι πράγματι συνέβη ίί,τι λέγει αύτός- είπεν ό 
Βινίκιος. Άλλά τί μέ ενδιαφέρουν αύτά. Εΐπέ μου τί είδες είς τόν τόπον 
τής προσευχής τών Χριστιανών ;

— Σέ ενδιαφέρουν ολίγον, αΰθέντα. άλλ’ επειδή πρόκειται διά τήν 
ζωήν μου. προτιμώ νά στερηθώ τής αμοιβής, τήν όποιαν μοϋ ύπεσχέθης 
παρά νά διακινδυνεύσω τήν ζωήν μου.

Ό Βινίκιος τόν έπλησίασεν απειλητικός καί μέ πνιγμένη»· φωνήν:
— IΙσιος σοΰ είπεν ότι θιι ιιποθάνης άπό τήν χεϊρα τοΰ Γλαύκου 

καί όχι άπό τή»· ίδικήν [ίου πρότερον; Γνωρίζεις, σκΰλλε. άν έντός 
μιας στιγμής δέ»· θά σέ θάψουν είς τόν κήπο»· μου;

— Θά τήν ζητήσω, αΰθέντα. καί θιι τή»· εΰρω, έφώναζεν ό Χίλων, 
ήθελα μόνον νά ε’ίπω ότι άν ό Γλαύκος μέ ϊδΐ| μίαν μόνη»· φοράν, σύ 
δέν Οά μέ ϊδης πλέον. Καί τότε ποιος θά σοΰ εύρη τή»· νέαν ;

— Τί θέλεις; ήρώτησεν δ Βινίκιος.
—-Ό Αριστοτέλης μας διδάσκει οτι πρέπει νά θυσιάζωμεν τά μικρά 

χάρι»’ τών μεγάλων καί ό Βασιλεύς Πρίαμος έλεγε συχνά ότι τό γήρας 
εΐνε φόρτος βαρύς. Ό φόρτος αύτός λοιπόν καί ή δυστυχία πιέζουν τόν 
Γλαύκον τόσον, ι'όστε ο θάνατος νά εΐνε εύεργεσία δι’ αύτόν. Τί εΐνε 
ό θάνατος, κατά τό»· Σενέκαν. είμή άπελευθέρωσις:

— Τί προτείνεις λοιπό»·;
— Νά έξαφανισθή ο Γλαύκος.

Εύρε τούς ανθρώπους, οί όποιοι θιι τό»· φονεύσουν. Πόσα σοΰ 
χρειάζονται;

— Χίλιοι σεστέρσιοι.
'Ο Βινίκιος ύπεσχέθη καί τίι νέον αύτό ποσό»· 

καί ήρώτησε τί είχε ν’ άναγγείλη νεώτερον.
ΔιηγήΟη ύ Χίλων ότι μετέβη είς δύο οίκους 

προσευχής, άλλ’ ότι δέν διέκρινε καμμίαν γυ
ναίκα ομοιάζουσα»· μέ τή»· Λιγύαν. Έ»· τούτοις 
ό "Υπατος ΙΙοντήφ ιξ τών Χριστιανών έπρόκειτο 
νά έλθη είς τήν Τώμην. Φυσικά δλοι οί Χρι
στιανοί θά ήθελον νά τόν ϊδουν καί νά Ακού
σουν τήν διδασκαλίαν του. Θά είσήγε τότε καί 
τό»· Βινίκιον είς τή»· συνάθροιση·, ή όποια θά 
ήτο πολυάριθμος καί. θά εΰρισκον Ασφαλώς τή»’ 
Λιγύαν. άφοΰ ό Γλαύκος θά έξηφανίζετο καί 
δέν θά υπήρχε πλέον σοβαρός κίνδυνος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XVII
Πράγματι ένδιεφέρετο ό Χίλων νά έξαφανισθή 

ό Γλαύκος,διότι ή διήγησις τή»· όποιαν είχε κάμ η 
εϊς τό»· Βινίκιον περιείχε δόσιν Αλήθειας. Ό Χί
λων είχε προδιόση είς τούς ληστάς τόν Γλαύκον 
καί τόν εϊχεν εγκατάλειψη θνήσκοντα. όχι είς 
πανδοχείο»· άλλ’εϊς τούς Αγρούς- ήδη τόν έβλεπε 
ζώντα καί έπρεπε ν’ Απαλλαγή αΰτοΰ. Τό ίδιον 
εσπέρας μετέβη είς τοΰ Εύρικίου καί άνεκοίνω- 
σε»· είς αύτό»· καί τόν υϊό»· του ότι εϊχεν Ανάγκην 
δύο ή τριών στιβαρών ανθρώπων διά νά άπο- 
τρέψη κίνδυνον, δστις Απειλεί τούς Χριστιανούς. 
Οί δύο εΰέργετηθέντες έδήλωσαν ότι θά έξετέ- 
λουν ό,τι διετάσσοντο, ήρκει νά μή ήτον ενάν
τιο»· πρός τή»· διδασκαλίαν τοΰ Χριστού. Ό Χί
λων. ύψώ»· τούς οφθαλμούς είς τό»· ουρανόν, τούς 

έβεβαίου ότι έπρόκειτο περί άγιας πράξεως. ένφ συγχρόνως έσκέπτετο 
αν ήδύνατο νά χρησιμοποίηση τούς δύο Ανθρώπους εξοικονομώ»· τά 
χρήματα. Άπεφάσισε νά μή εϊπη είς αύτούς τίποτε. Τοΰ προέτειναν ενα 
εργάτην τοΰ αρτοποιού Δέμα καί τόν ώδήγησαν είς αύτόν. Έκάλεσαν 
ενα γίγαντα είς τόν όποιο»· συνέστησαν ώς άγιον άνθρωπο»·, δαπανή- 
σαντα ολόκληρον τή»· περιουσία»· του χάρι»· αύτών. τόν Χίλωνα.

Είς τόν δρόμον ήρώτησε»· ό Χίλων τόν υιόν τοΰ Εύρικίου, Κάρτον. 
- ΕΙΙι<Χ1 γέρων καί έξησθένησεν ή μνήμη μου. Ό Χριστός μας 

έπροδοθη ιίπό ενα μαθητή»· του, πώς τόν έλεγον αύτό»·;
— Ιούδαν, εΐπεν ό Κάρτας ολίγον έκπεπληγμένος διότι εΰρίσκετο 

άνθρωπος νά μή ένθυμήται τό όνομα αύτό.
'Επειτα ό Χίλων έμεινε μόνος μέ τό»· γίγαντα.
Του εΐπεν οτι μαθητής τού Χριστού έπρόδωκε τόν Σωτήρσ καί 

τώρα άλλος ’Ιούδας εΰρίσκετο μεταξύ τών Χριστιανών. "Οτι άν οί Χρι
στιανοί έχουν καθήκον νά συγχωρούν τά πρός αύτοΰς κακά, δέν δύναν- 
ται νά συγχωρήσουν δσα κακά προσγίνονται εις τόν Θεόν.

— Ο Ιούδας, έξηκολούθησε στενάζω»· ό Χίλων, έπρόδωκε τό»· 
Χριστόν εις τούς ’Ιουδαίους καί είς τούς 'Ρωμαίους στρατιώτας καί ό 
νέος ’Ιούδας, δστις ζή μεταξύ μας. θιι παραδώση είς τούς λύκους τά 
πρόβατα τού Θεού άν δέν εύρεθή κανείς νά συντρίιμη τήν κεφαλήν τοΰ 
οφεως, πριν έξαφσνισθοιμεν δλοι καί ή δόξα τοΰ Άμνοΰ μεθ’ ήμών.

Ό εργάτης ήκουεν Ανησυχών ότι ΰπήρχε μεταξύ τών χριστιανών προ
δότης ό Γλαύκος τόν ώνόμασεν ό Χίλων — τόν όποιον ήκουσε»· αύτός 
νά λέγη είς τόν οίκον τοΰ Πετρωνίου, φίλου τοΰ Καίσαρος δτι οί Χρι
στιανοί δηλητηριάζουν τάς πηγάς καί θυσιάζουν παιδία καί νά υπόσχε
ται νά τούς προδιόση, νά υπόσχεται δέ άκόμη είς ένα φίλον τοΰ Πετρω
νίου τόν Βινίκιον νά τοΰ εύρη μεταξύ τών Χριστιανών μίαν νεάνιδα.. .

Έοταμάτησε καί παρετήρησε μέ έκπληξη· τόν εργάτην τοΰ όποιου 
οί οφθαλμοί έξαφ να έξήστραψα»· ωσάν οφθαλμοί Αγρίου ζώου.

— Τί έχεις ; ήρώτησεν ο Χίλων τό»· Ούρβανό»· — ήτο τό όνομα τοΰ 
γίγαιτος, τό όποιον είχε λάβη είς τό βάπτισμα—σχεδόν περιδεής.

Τίποτε, πάτερ. Αυριον θά φονεύσω τόν Γλαύκον.
Άπό τόν εργάτην επίσης έμαθεν ό Χίλων ότι τήν επαύριον οί Χριστια

νοί θιι συνηθροίζοντο είς τό Όστριάνον μεταξύ τής Σαλαρίας όδοΰ καί 
τής Νομεντινής διά νά Ακούσουν τόν Μεγάλον ’Απόστολον τοΰ Χριστοΰ.

("Επεται συνέχεια)

ί

ο :κ. iKiiNST. AFFBAOHOYAOS κυρχα Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛ-ΟΥ

ΎΛάοχουν ιιέσα eu τούς κόλπους τοΰ ΑΙγυπτιακου 'Ελληνισμού, τοΰ γενναίως <tιλοπάτρώος. φυαιογνωμΐαι πολλαί, διατηροΰσαι ύπό εύτυχισμένην στέγην 
άσβεστον κανδΰλαν της Ιδέας τής 'Ελληνικής, εΰγενοΰς καί άγνής οίκογενείας. Λέν τάς έξετάζομεν τάς φυσιογνωμίας αυτας παρα ως τοιαυτας, δεν ΰιλομεν τίποτε 
περισσότερον παρά το έν πράγμασι κήρυγμα τών έλληνικών οίκογενειακών Ιδεών έκεΐ κάτω είς τον τόπον της παντοεόνιας, των Ιδεών, αί οποίοι διατηρούν το 
φρόνημα το εθνικόν καί διααονίζουν το ιιεγαλεΐον τοΰ έξω Ελληνισμού, διαιωνίζουσαι τάς βάσεις τοΰ Εθνους, τής οίκογενείας. Οι ύποφηται των Ιδεών αυτών, οι 
θόρυβοι, εΐνε ώϊιοι τιμής. Μέ τάς Ιδέας αύτάς ή * Εικονογραφημένη - είς ζεύγος εύτυχισμένον, με.ΰ’οί» Ιδιαιτέρως συνδέεται, τον κύριον και την κυρίαν Αγγελοποΰλου, 
μιας άκραιφνώς έλληνικής οίκογενείας στύλους, άποδίδει <>,tl δύναται είς τιμήν, δημοσιβύουσα τάς είκόνος των, με την πεποίΟησιν οτι έκπληροι κοινωνικόν καάηκον 

καί μέ τήν πεποίθησιν πάλιν δτι προσκρούει είς κάποιον αίσθημά των μετριοφροσύνης.

XI ΙΟ I ΙΧΙ J ΓΟή ΚΧΙ XI Γ οχχ

Λ

I
Τ

ΑΙ ΕΘΝΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Α· καταπληκτικά', έργασίαι ας έπ·.τυ·γχάνε·. iv Έλλάδ·. καί τή ’Ανατολή 
ή έν Άβήναις έϊρεύουσα έταιρεία ’Αμοιβαίων ’Ασφαλειών Ζωής Ή Ανα
τολήν καταδεικνύουσιν όποιον κενόν έπλήρωσεν ή σύστασις αυτής.

Οί ποικίλοι συνδυασμοί τών διαφόρων κλάδων Ασφαλεία; ίκανοποιοΰν- 
τ=; πάσαν άνάγκην προνοίας καί άποταμιεύσεως διά τό μέλλον άνάλογον 
πρό; τά εισοδήματα έκαστου οικογενειάρχου, έςετιμήβησαν δεόντως ύπό 
πάντων. Ίδίφ δέ ο· κλάδοι Προικοδοτήσεως, Ταμιευτηρίων καί Μικτής 
ασφαλείας.

Τά ονόματα τών άποτελοΰντων τό Διοικητικόν Συμοούλιον κ. κ. Άρι- 
στομένου; Ηεοδωρίδου, Προέδρου, Γ. Άβέρωφ, Ίωάννου Καλαμάρη. Νικολ. 
Κοντού, ΤΙ. Σαρόγλου, ’Αγ. Σλήμαν καί τού Γεν. ΔιευΘυντοϋ κ. Άβ. Ήρ. 
Φίλων, τά έγγυητικά κεφάλαια τής 'Εταιρείας, κατατεθειμένα παρά τή 
’Εθνική Τραπέζη τή; 'Ελλάδος καί οί έπωφελεΐς οροί τών διαφόρων κλάδων 
ασφαλειών άς αναλαμβάνει ή «Ανατολή», λίαν εύλόγως προσείλκυσαν τήν 
εμπιστοσύνην τών έσω καί έξω 'Ελλήνων, οϊτινες έσπευσαννά τοϊς έμπιστευ- 
Ηώσι τάς οικονομίας αύτών πρός άποταμίευσιν καί επωφελή τοποθέτησιν.

’ ΙΙτο καιρός πλέον'’έν έλληνικόν ίδρυμα ώς ή «’Ανατολή» νά προκα- 
λέση τήν συγκέντρωσιν τών οικονομιών τών απανταχού Ελλήνων εν ΑίΙή- 
ναις, άποκλείουσα τήν διά ξένων έταιριών μεταβίβασιν έλληνικών κεφα
λαίων εις ξένα; χιϊιρα;.

Ή Εικονογραφημένη ακολουθούσα τήν αρχήν τή; ένισχύσεω; πάσης 
έπιχειρήσεω; συγκεντρούση; τά; έθνικά; δυνάμει; τού Ελληνισμού έν 

Άθήναι;. δημοσιεύει τήν εικόνα τών γραφείων τής Εταιρείας (σελ. 200) 
κειμένην έν τφ έν τή όδώ Σταδίου μβγάριρ Χ-Άνέστη κα! συνιστφ έκθύμως 
εί; τούς φίλους καί άναγνώστα; αύτής τήν «’Ανατολήν» ώς Ιδρυμα πολυειδώς 
καί πολυτρόπως ευεργετικόν 5ιά πάντας τούς προνοητικούς οικογενειάρχας 
καί μή τοιούτου;, οί όποιοι έν τή άγρίφ βιοπάλη τοΰ καθημερινού βίου 
δέν λησμονούν ότι έχουσι καθήκον νά προνοήσωσι καί περί τοΰ μέλλοντος 
έαυτών καϊ τών οικογενειών των.

■S

Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝ ΠΑΤΗΡ ΠΙΟ ΤΣΟΥΤΙ
'<) καθημερινός τύπο; άλλοτε ήσχολήθη μέ τόν δυτικόν κληρικόν Πιο 

Τσοΰτι. τόν όποιον μπεκάλεσεν «Ιταλόν Ματσούκαν» καί τού όποιου δημο- 
σιεΰομεν τήν εικόνα.

Άν δ φιλελληνισμό; ανάγκη νά τιμάται παρ’ ήμών καί άν—διότι αύτό 
συμβαίνει καί μέ τόν αίδ. Τσοΰτι καί μέ άλλους φιλέλληνας—ή έπίσημο; 
Ελλά; δέν φροντίζη δΓ αύτό, ή «Εικονογραφημένη» εΐνε εύτυχής άπο- 
τίουσα έλάχιστον φόρον τιμής εϊ; τόν ϊταλόν κληρικόν, τόν όπο’ον «γνώρι
σαν καί ήγάπησαν οί ναυτικοί μας κατά τά άνά τά ’Ιταλικά παράλια ταςεί- 
δια τής μοίρας.

■<> ΙΙίο Τσοΰτι εΐνε συγγραφεύς βιβλίων ύπέρ τής 'Ελλάδος, διοργανωτή; 
συχνών διαλέξεων υπέρ αύτής, τοΰ στόλου της καί τής φιλολογία; της. 
προπαγανδιστής τή; πρός τήν 'Ελλάδα αγάπης εις τήν πατρίδα του, δρα
στήριος κα! θερμός καί υπολογιζόμενος.

Εΐνε γνώστης τή; έλληνικής, τήν όποιαν γράφει καί έπεσκέφθη άλλοτε 
τά; ’Αθήνας, πάντοτε θερμό; μας φίλος καί μετά τήν αγνωμοσύνην μα;, 
τήν όποιαν συγχωρεΐ βεβαίως, ώ; τήν συγχωρούν τόσοι άλλοι φιλέλληνες.

Ό Πιο Τσοΰτι έξακολουθεΐ νά κηρύσση τό Εύαγγέλιον τής πρό; τήν 
ΈίΛάδα αγάπης.
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Είς τό λαϊκόν θέατρον τής Φερράρας 
μέσφ πληθώρας άκροατών, τήν 27 (ν.ή.) 
Σεπτεμβρίου έκαμε διάλεξιν έπί τοϋ θέ
ματος Ελληνική καί Τουρκική Ανα
τολή» καί ένεθουσίασε τόσον, ώστε α: 
εφημερίδες τής πόλεως αύτής τόν ώνό- 
μασαν «λόγιο·/, ποιητήν, μύστην ένθερ- 
μότατον τή; Τέχνη; καί τή; Ιστορίας-.

«Αί ’Αθήνα·, έπειτα μέ τόν Πειραιά 
των—γράφουν—καί τήν Άκρόπολίν των, 
μέ τούς ναούς των καί τά έρείπια τών 
αρχαίων βοξών, μέ τήν ανθούσαν νεότητα 
τής νέας ηλικίας καί τών μεγάρων και 
τοϋ συγχρόνου βίου εις τόν ζωηρόν λό
γον τοϋ ρήτορος περιεγράφησαν κατά 
τρόπον ώστε νά φαίνεται εϊς τόν άκροα- 
τήν δτι βλέπει, θαυμάζει, σκέπτεται δπως 
έζησε καί είδε καί έσκέφθη, έκεϊνος, εϊς 
τήν μεγάλην πόλιν, τήν μητέρα τον πολι
τισμόν τιόν ζαώι·».

Ό ρήτωρ μετά ταϋτα μεταδίδω·/, δπως 
βλέπετε, τόν φιλελληνισμόν του καί εϊ; 
τού; δημοσιογράφου; άκροατάς του, ώμί- 
λησε διά τήν Κωνσταντινούπολιν καϊ τόν 
Βόσπορον διά τά Δαρδανέλλια καί τόν 
Γαλατά·/ περιέγραψε τήν άρχαίαν δόξαν 
τή; παντοδυνάμου πόλεως καί τήν έφε- 
ρεν εις άντίθεσιν πρός τήν σημερινήν της 
ύπό τούς Τούρκους θέαν.

Δύο χιλιάδων έτών ιστορίαν έξετύλιξε 
πρό τών άκροατών του, Ιστορίαν γεννώ- 
σαν θαυμασμόν διά τήν Ελλάδα καί αγά
πην δΓ αύτήν καί έκλεισε τήν διάλεξίν 
του μέσα εις ένθουσιασμόν. ένθουσιασμόν 
τόσον ϋπέρ τοϋ ρήτορος δσον καί ϋπέρ 
τής Ελληνικής ίδέας.Έργάζεται δ φίλος 
μας καί δέν ύπολογίζει τήν αγνωμοσύ
νην τής επισήμου Ελλάδος.

«
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Νέον Πνεύμα.— 1Ινρικλέονς Γιαννο- 
κοϊ’λον.—Τό βιβλίο·/ τοϋ κ. Γιαννοπούλου, 
τό πρώτον του άν γνωρίζω καλώς, έχει 
κάτι τι τό τολμηρόν καϊ τό ρηξικέλευθο·/. 
λευΟον» άναφέρεται εϊς τό είδος τοΰ βιβλίου, διότι 
ρηξικελευθώτατον είνε αύτό τοϋτο τό βιβλίου. Ιίάτι λοιπόν τό' νέον εις 
βιβλιεκδοτικήν μας, τήν άπαισίως άσχολουμένην νά δηλητηρ: 
αίσθημα. Ό κ. Γιαννόπουλος ονειροπολεί μαζύ καϊ φιλοσοφεί 
Πολιτείαν καϊ τό Γένος. Μεγάλο αύτό διότι τά ζητήματα ' 
τό βιβλίο·/ συζητοϋνται σοβαρώτερα παρά εις ■' ~ „
όποιος έχει εϊς τήν φύσιν του τό εφήμερο·/. ’Αλλο τό ζήτημα άν έπέτυχεν 
δ κ. Γιαννόπουλος. Βοηθεϊ όμως τήν ΰπαρξιν τοΰ βιβλίου τοΰ συζητοϋντος 
τά μεγάλα ζητήματα καί εϊς αύτό εϊνε καϊ αξιέπαινος καϊ άξιομίμητος. 
Μεγάλο άκόμη καϊ τό ότι ζητείται μέ τό βιβλίου τοΰ κ. Γιαννοπούλου 
Ιλ/.ηνοχοϊηοις τής νεωτέρας φυλής, επιστροφή εϊς τήν φύσιν της άπό τήν 
όποιαν έχει φύγη διά 
νά ζή ψευδή βίον. 
“Νέον ί/.ληνικΰν ν.ύ- 
σμον» ζητεί 6 συγ- 
γραφεύς καί, διά νά 
τόν ίδρυση, κρημνί
ζει τόν τωρινόν. Τόν 
κρημνίζει δμως αλύ
πητα, μέ μανίαν, μή 
αναγνωρίζω·/ τίποτε 
τό άξιον συντηρή
σει»;. Έδώ είνε δπου 
διαφωνώ μέ τόν συγ
γραφέα. Είνε ίερεμι- 
ακώτερος άπό ό,τι 
πρέπει καϊ άπό ό,τι 
αληθεύει. Δέν ανα
γνωρίζει — τουλάχι
στον έγώ, δέν τό 
διέκρινα — ουσιώδεις 
διακρίσεις τάς όποιας 
πρέπει νά κάμη ό 
καταδικάζω·/ γύρω 
μας κακά. Τήν 3ιά- 
κρισιν Λαοΰ άπό τοΰ 
Επισήμου Κράτους 
πρώτον. Τήν διάκρι- 
σιν μεταξύ τάξεων 
καϊ τάξεων Λαοΰ έν
τός τής Ελλάδος 
δεύτερον. Τήν διά- 
κρισιν Λαού ζώντος 
έδώ καϊ Λαοΰ ζώντος 
εϊ; τά ξένα τρίτον, 
θά ύπήρχον κα! άλ
λα·. διακρίσεις. Αύταί 
όμως ποΰ άνέφερα

Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝ ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΟΣ ΠΑΤΗΡ PIO CIUTTI

δέν φθάνουν διά νά δείξουν, δτι ή ευθύνη 
έχει διαβαθμίσει; καί ή σήψι; διαβαθμί
σεις πάλιν, άν δέν αναγνώριση κανείς ότι 
ελλείπει άπό κάπου, δτι υπάρχουν επί 
τέλους σημεία φωτεινά:

Ό συγγραφεύς εϊνε τόσον οξύ; εϊς τάς 
παρατηρήσει; του, ώστε παραδέχομαι εν 
έκ τών δύο. ΊΙ ότι ήθελε νά παρουσιάση 
μελανωτέραν τήν εικόνα διά νά συγκλο- 
νίση πρός διόρθωσιν ή ότι δέν έλαβε, 
παρασυρόμενο; άπό απαισιοδοξίαν, άπό 
τήν άντίθεσιν τοϋ ονειρευτού πρός τό 
ύπαρχον, ύπ’ δψιν του δ,τι καλόν.

Καί αύτό είνε ένα ελάττωμα, ελάτ
τωμα τό όποιον έφθασεν ώστε νά χαρα- 
κτηρισθή ώς λίβελλο; τό βιβλίο·/. Προ
τέρημά του δμως, έκτος τής εύγενείας 
τού πόθου καί τοΰ σκοπού, εϊνε καί ή 
άδρότης τής γλώσσης, άδρότης κατα- 
πλήσσουσα αληθινά.

Πόθος άναγεννήσει»; καί άνορθώσεω; 
τόσον δυνατός δσον ό διαφαινόμενος εις 
τό βιβλίο·/ αύτό, Οά ήτον εύκταΐον νά 
παρουσιάζετο πολιτικώτερα καί θετικώ- 
τερα, δηλαδή μέ έπιδίωξιν μέσων επιτυ
χίας εύπροσδεκτοτέρων. ’’Οταν πολιτεύε
ται κανείς — καί πολιτεύεται ό γράφων 
βιβλία δπως τό τοΰ κ. Γιαννοπούλου — 
δέν κηρύσσει μόνον τήν αλήθειαν άλλά 
τήν παρουσιάζει καί τελείως παρασκευα
σμένη·/ νά μή άποκρουσθή καί νά έπι- 
βληθή. Χωρίς ύπερβολάς.

Ή Χαϊδεμένη. .1. Νικολάρα.— Δέν 
θά γραφή κρίσις διά τό «έπύλλιον» τοϋ 
κ. Νικολάρα τοϋ εύφυολόγου καί τρυφε
ρού. θά άναγγελθή απλώς δτι τό τρυφε
ρόν ποίημά του, τοϋ όποιου προτάσσεται 
καί μία ποιητική μελέτη τοϋ κ. Σκόκου, 
έξεδόθη πάλιν καϊ έξεδόθη δΓ έννάτην 
φοράν. Δέν γνωρίζω έργον φιλολογικόν 
εις τήν 'Ελλάδα νά άριθμή ισαρίθμους 
εκδόσεις. ΕΡ

Τό «κάτι τολμηρόν καϊ ρηξικέ- 
τολμηρότατον καί 

- - -ς τήν 
.άζη κάθε 
Ι διά τήν 

:ά γενικά εις 
τόν καθημερινόν τύπον, δ

ΕΘΝΙΚΟΤΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
Ανεκτίμητος εθνική θπηρεσΐα μέλλει νά προσφερθή εϊς τό Έθνος διά 

τής άπό τοϋ μηνός Ιανουάριου 1907 έκδοθησομένης 'Εθνικής Μούοης τοΰ 
κ. Χρ. Γ. Βλάχου δσον άφορφ τά δημοτικά άσματα τής Ελλάδος καί συγ
κείμενης άπό μουσικήν εφημερίδα, μουσικόν περιοδικόν, μουσικόν τεύχος μέ 
βυζαντινήν παρασημαντικήν καϊ έτερον μέ εύρωπαίκήν παρασημαντικήν.

Σκοπός τής Εθνικής Μούσης θά εϊνε 1) διά μέν τής μουσικής έφημερί
δος ή αναγραφή \ . . ’ ’ . ’
τοίων ειδήσεων άφορωσών τήν έν γένει μουσικήν έκκλησιι 
τερικήν. 2) Διά δέ τοϋ μουσικού περιοδικού ή δημοσίευα: 
θεμάτων

τής παγκοσμίου καί συγχρόνου μουσική; κινήσει»; παν- 
,αστικήν καί έξω- 
ιι; επιστημονικών 

μουσική; φιλολογίας 
καί τέλος 3) Διάτων 
δύο μουσικών τευχών 
ή συλλογή καί δημο- 
σίευσις τών απαντα
χού τής γής δημοτι
κών 'Ελληνικών καί 
ανατολικών ασμάτων 
καθώς καί τών καλ
λίτερων ασμάτων καί 
μουσικών συνθέσεων 
έκ τής συγχρόνου 
μουσικής παραγω
γής. Συνδρομή έτη- 
σία δρ. 10. Γραφεία 
δδός Δημοκρίτου καϊ 
Φωκολίδου 28.

έπί -ής έν γένει 'Ελληνικής μουσικής καϊ

γραμμάτων. Τήν έντύπωσιν άπε- 
τύπωσαν ένθουσιωδώς καί εύγε- 
νώς αί εφημερίδες τοϋ Βόλου. Έν 
τέλει—καί αύτό τιμά τούς Βολιώ- 
τα;—έρρίφθη ή ιδέα νά τυπωθή 
ή βιάλεξις έλληνιστί μέν διά νά 
φανατίση, εϊς ξένα; δέ γλώσσας 
διά νά φωτίση τό εύρωπαίκόν 
κοινόν. ’Ορθή ή ιδέα άλλά δυσεκ- 
τέλεστος διότι άπαιτεΐ δαπάνα;, 
αί όποίαι είνε μέν ελάχιστα·., όχι 
βμω; καί εύκολοι.

«
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Μέ αύτόν τόν τίτλον ό Τμη- 
ματάρχη; τού 'Υπουργείου τών 
Οικονομικών κ. Γ. Ν. Κοφινά; 
εξέδωκε τόμον έκ τριακοσϊων 
έβδομήκοντα σελίδων κατατάσ- 
σων καί ερμηνεύω·/ τά; περί χαρ
τοσήμου διατάξει;. Ενδελεχούς 
μελέτης γέννημα ό τόμος ούτος 
πλουτίζει σημαντικώτατα τήν 
σχετικήν νομικήν φιλολογίαν, τήν 
τέως πτωχήν, τόν διακρίνει δέ 
σπουδαίο·/ προσόν, ή τελεία κατά- 
ταξις τοϋ πολυποίκιλου καί εί; 
όλους τού; κλάδους τοΰ Δικαίου 
άναφερομενου περιεχομένου του. 
έκτος τών άλλων σημαντικών 
προσόντων, τής κωδικοποιήσεω; 
τών Νόμων, τής κωδικοποιήσει»; 
τών Β. Διαταγμάτων καί τή; τε
λείας 'Ερμηνείας τών διατάξεων 
τών διαφόρων περί χαρτοσήμου 
Νόμων. Μέ αύτά τά προτερήματα 
του τό βιβλίο·/ τοΰ κ. Κοφινά δέν 
είνε μόνον εϊς τούς νομικούς 
χρήσιμον καί εϊς τούς ύπαλλή- 
λου; πάντων τών κλάδων άλλά 
καί άπαραίτητον οσω καί εύχρη
στου καϊ διά πάντα συναλασσό- 
μενον οπωσδήποτε, διά πάντα 
έμπορον, βιομήχανον. κτηματίαν, 
χρηματιστήν κ.τ.λ.

ΊΙ «Εικονογραφημένη» δέν εϊνε 
νομικόν περιοδικόν διά νά γράψη 
έπιστημονικήν κρίσιν. θά εϊπη 
κάτι άλλο, θά τονίση τό γεγονός 
δτι υπάλληλος ανώτερος,επιφορ
τισμένος μίαν τών πολυπλοκω- 
τέρων υπηρεσιών, τήν τοΰ Λαχείου 
τοϋ Στόλου, διευθύνων δέ αύτήν 
μέ ζήλον αντάξιον τού εθνικού
της σκοπού καί μέ έπιστημονικότητα, άποδοΰσαν λαμπρά αποτελέσματα, 
ευρίσκει καιρόν νά μελετά καί νά συγγράφη, διότι τά Τέλη Χαρτοσήμου · 
δέν είνε τό πρώτον έργον τοϋ κ. Κοφινά. ‘Γπ’ αύτήν τήν έποψιν ή · Εικονο
γραφημένη·- αισθάνεται ύποχρέωσιν νά συγχαρή τόν κ. Κοφινάν, έξ ίσου 
δε καί τό αριστοτεχνικόν τυπογραφείον «Εστία» δπου έξετυπώθη, διά 
τό κομψοτέχνημά του.
ΤΟ "ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ,,

Τί είνε αύτός ό δπισθέν τής καλλιτεχνικής προθήκη; τού περικόμψου 
«Βασιλικού ’Ανθοκομείου» τής όδού Σταδίου καί μέσα εϊς τάς άνθοδέσμας

ΑΠΟ ΤΑΣ ΘΗΡΙΩΔΙΑΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ
’Εξακολουθούν <>ί αΐιιοχαςβίς Βούλγαροι τάς ώμύτητάς των £ν Μακεδονία δολοφο- 

νοΰντες, δηούντες, άιιμάζοντες. ληοτεύοντες. Ή .ταρατιθεμένη εΙκό»ν παριστα τήν κηδείαν 
τού Διευθυντοΰ τής έχεξεργαοίας καπνού τοΰ «Μονοπωλίου Δράμας Γ. ΓΙαπαδημητριού, δν 
^δολοφόνησαν άγρίως οί άνθρωποι τοΰ Βουλγαρικού λησταρχείου μετά τής συζύγου του.

ΟΙ έν Δράμα ύμογενεϊς Ακολουθούν έν βαθείρ συγκινήσει τήν κηδείαν τών δύω τού
των θυμάτων, προέχουν δ> μεταξύ τού πλήθους ό έν Καβάλλα "Ελλην Πρόξενος κ. Μαυ- 
οουδής, ύ γραμματεύς τοΰ Προξενείου μας κ. Μαυρομμάτης καί ό κ. Σβορώνος Ιατρός 
(δεξιά), ύ κ. Π. Κωνσταντίνου, έμπορος έν Δράμα, δ κ. Κλάδης, .Μουδίρη- τοΰ Μονοπω
λίου Δράμας καί ό έν Καβάλλα καπνέμπορος κ. Κ. Ιίρωτόπαπας (Αριστερά).

ποΰ στολίζουν τάς αϊθούσας κρυμ
μένος ; Ελκύει τήν προσοχήν καί 
τόν θαυμασμόν τών διαβατών ή 
Οαυμασία προθήκη, σήμερον στο
λισμένη ώς άλσύλλιον, αύριον 
μεταόαλλομένη εις μίαν τερα
στίαν ανθοδέσμην, άλλάσσουσα 
χρώματα καί μορφήν ώς φαντα
σμαγορία. Άλλ' έλκύουν καί τών 
καλητέρων αιθουσών τόν θαυμα
σμόν οί διάκοσμοί του καί αί 
άνθοδέσμαι του, αληθινά θαύματα 
άνθοδετικής. Νομίζει κανείς ότι 
κάποιο δαιμόνιο·/ εϊνε κρυμμένο·/ 
μέσα εις τά πολύχρωμα άνθη κα1. 
μέσα εϊς τήν προθήκην καϊ τούς 
μεταγγίζει τήν δύναμιν νά γοη
τεύουν καί νά σαγηνεύουν.

Πρέπει νά όμολογηθή δτι ή 
άνθοδετική, χάρις εί; τό «Βασιλι
κόν άνθοκομείον» έπετέλεσε θαύ
ματα κα! παρ’ ήμϊν καί πρέπει 
νά δμολογηθούν χάριτες εϊς τον 
διευθυντήν του κ. Άρ. Τσοϋτσον, 
άλλά καί συγχαρητήρια θερμό
τατα τοΰ αξίζουν διά τήν καλλι
τεχνικήν πνοήν πού έσκόρπισε 
μέσα εϊς τό ιοστεφές άστυ.

«
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ

Μακράν στάδιον έργασίας μέ 
πόνον ϋπέρ τής έκπαιδεύσεως τού 
Έθνους μέ έπιστημονικά εφόδια, 
μέ συγγραφάς, μέ τήν πείραν, ή 
όποια έλεύκανε τρίχας, ήμοίφθη 
διά χολής άπό τήν επίσημον 
Πατρίδα.

Έδίδαξεν, έγραψε, έμόρφωσε, 
διεκρίθη, άνήλθεν εις τά άξιώματα 
εϊς τά όποια τόν καθίστα άπαραί- 
τητον ή έπιστημονική του άξια, 
πάντοτε ακούραστος, δημιουργι
κός, σοφός δ κ. Μιλτ. Βρατσάνος. 

Έφθασεν έως τό γήρας τό άρ- 
γυροΰν, έως έκεϊ άπό δπου στρέ
φω·/ πρός τό παρελθόν Οά εϊχε τήν 
ίκανοποίησιν τοΰ τετελεκότος τόν 
νόμον, τήν ιδέαν δτι τοΰ ύπελεί- 
πετο ό τής Δικαιοσύνης στέφανος. 

Καϊ τότε ή πολιτική άντί στε
φάνου τόν ήμοιψεν μέ πικρίας, 
άντί αμοιβής τφ έξαπέστειλε μίαν 
παύσιν άπό τήν θέσιν τοΰ Διευ- 
Ουντού τού Διδασκαλείου, διά τήν

όποιαν ήτο πολύτιμος, θά ήδύνατο κανείς νά εϊπη, δταν έβλεπε τάς προ
φάσεις μέ τάς όποιας έστερήθη τό Διδασκαλείο·/ τοϋ Διευθυντοΰ του καί 
γνωρίζων τόν κ. Βρατσανον, θά ήδύνατο νά εϊπη μέ θάρρος οτι λόγοι ξένοι 
πρό; τό συμφέρον τής έκπαιδεύσεως προεκάλεσαν τήν στέρησιν αύτήν. 
Λόγοι ξένοι πρός τό συμφέρον τής έκπαιδεύσεως, άρα χαμαίζηλοι, ταπεινοί. 

’Ολίγος χρόνος παρήλθε διά νά άποδειχθοΰν οί λόγοι αύτοί ταπεινότεροι 
άκόμη, οί λόγοι τής έχθρας κατά τοϋ κ. Βρατσάνου.

Εις τήν μεγάλην αίθουσαν τών τελετών τοΰ Διδασκαλείου ύπήρχον 
άνηρτημέναι, τιμής ένεκεν, αί εικόνες τών εύεργετών τής δημοτικής έκπαι- 
δεύσεως τού μακαρίτου θ. Δηλιγιάννη καί τοΰ κ. Μιλτιάδου Βρατσάνου.

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΑΝΑΤΟΛΗΣ,,

ΔΙΑΛΕΞΙΣ
Εϊς τόν Βόλον καί 

έν τή πολυτελέστατη 
αιθούση τής Μεγάλης 
Λέσχης έπανελήφθη 
ή έδώ γενομένη διά- 
λεξις τοϋ κ. Δ. Δήμερ 
περί τών βουλγαρι
κών δημωδών ασμά
των. Ή έκλεκτοτέρα 
κοινωνία τοϋ Βόλου 
παρέστη κατ’ αύτήν. 
Οϊ βουλευταϊ κ. κ. 
Γάτσος καί Λαναράς, 
ό δήμαρχο; κ. Γεωρ- 
γιάδης, τά μέλη τής 
Λέσχης, δημοσιογρά
φοι, άνθρωποι τών

ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΑΝΤΑΡΤΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Κατά τάς’Αγγλικός έφημεοίδας) ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΔΙΚΗΤΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Μίαν πρωίαν αί εικόνες αύταϊ εύρέθησαν 
κατεστραμμένα·, μέ έξωρυγμένους τού; 
οφθαλμούς,κομμένου; τού; λαιμούς, έσχι- 
σμέναι.Ό καθημερινός τύπος «φρύαξε διά 
τόν βανδαλισμόν αύτόν. τόν έστηλίτευσεν, 
έκλαυσε διότι άπεκαλύφθη ότι άνθρωποι 
σχετιζόμενοι μέ τήν έκπαίδευσίν μα; είνε 
άξιοι τοιαύτη; πράξεω;. Οϊ δημοδιδάσκα
λοι. οί εύεργετηθέντε; από τούς δύο άνδρας. 
ών έδεόηλώθησαν α! εικόνες διεμαρτυρή- 
θησαν έντονο»;. Οϊ αρμόδιοι διέταξαν ανα
κρίνει;, αϊτινε; έμειναν χωρίς αποτέλεσμα.

Καί ιδού καί άλλη πικρία προσπελά- 
ζουσα τά χείλη τού γηραιού διδασκάλου.

Αύτό; ακούραστος καί μεθ' όλα ταύτα 
εργάζεται πάλιν. Είχεν έκδώση Τά κατά 
τόν θησέα» δίτομον έργον, εις τό όποιον 
εξιστορείται μέ τρόπον τερπνόν καί διδα
κτικόν ή ηρωική εποχή καθ’ ήν έζησεν 
ό Ηησεύς. Τό έργον άνεγνώσθη άπλήστω;. 
Τώρα ο κ. Βρατσάνος γ; 
τόν Περικλέα διά νά δι· 
τών Αθηνών, τήν ακμήν 
πνεύματος καθόλου, τήν ώραιοτέραν επο
χήν τού έλληνικού βίου.

Π εργασία ή φωτιστική καί άλτρουϊ- 
στική είνε ή υπερηφάνεια καί ή παρηγο
ριά τών Ανδρών, οί όποιοι μοχθούντε; 
πικραίνονται καί εύεργετούντε; άπογεύον- 
ται καρπών αγνωμοσύνης. Εΐ; αύτά τά 
συναισθήματα πόσον ολίγον συμβάλλει ή 
« Εικονογραφημένη » 
εικόνα τού σεβαστού

Τα κατά 
•δάξη τήν ακμήν 

τού ανθρωπίνου

δημοσιεύσυσα 
άνδρός!

-ήν

ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
από τό μοναδικόν μας καί 
εις όλον τόν ελληνισμόν 
Σκόκου του 1907;

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ
Ποιον άλλο 

αγαπητότατο·» 
Ήμερολόγιον

Μετ' ολίγα; ήμέρα; εμφανίζεται ό 22°; 
τόμος, εκ τών πλουσιωτέρων καί καλ- 
λιτεχνικωτέρων τή; δλη; σειράς.

Δεν ύπάρχει, δέν ήμπορεί νά ύπαρξη 
δεύτερα γνώμη. ότι τό Ήμερολόγιον Σκό
κου είνε ό βαοιλενς των ελληνικών ημε
ρολογίων. Έτοιμασθήτε νά έντρυφήσητε 
εις τάς καλλιτεχνικά; του σελίδας, αί 
όποϊαι θά λάμπουν ώς πάντοτε ά-ΐό </ <Ζο- 
καζ/'ΐι·, ά.νό πνεύμα οπινίληροβολοΒν, ά.τό 
γάριν γοητεύουοαν, άκό πλοβτον κάΐ ποικιλίαν ονναρπάίοιοαν.

Τό ·ΙΙμερολόγιον Σκόκου τοΰ 1907» θά απαρτίζεται καί πάλιν από 
150 κομψά; καί πυκνοτυπωμένας σελίδας.—θά περιέχη ύπέρ τά; 130 άρι- 
στοτεχνικάς εικόνας, τά; πλειστας έν Λειψία καί ΙΙαρισίοις φιλοτεχνηθεί- 
σας. — θά πλουτίζεται από τά γνωστότερα ονόματα των συγχρόνων ποιη
τών καί λογογράφων μας. Υπέρ τά 150 θέματα καί διατριβαί ποικίλης 
φύσεως καί εις όλα τά είδη τή; λογοτεχνίας. ήτοι: διηγήματα. Ποιήματα, 
Ιστορικοί μελ.έται, Σημειιόμαια καλλιτεχνικά, Οδοιηορικαι έντυπώβεις, ΉΟο- 

γραφίαι, 'Επιγράμματα, Σκαλα
θύρματα ενΟυμογραηικά, Ανέκ
δοτα, Σκέψεις, Γελοιογραι/ ικαί 
σκηναί, Σκίτσα, σιλουέττες κλπ. 

Διά τού; έν τφ Έξωτερικώ 
Έλληνας τό «Ήμερολόγιον 
Σκόκου» θά είνε πλήρης καί 
ζωντανή έν μικρογραφίφ άνα- 
παράστασις τής έν Έλλάδι καλλι
τεχνικής καί πνευματικής ζωής. 

Ή «Είκονογραρημών;», χάριν 
τών άπανταχού φίλων καί συν
δρομητών αυτής άναλαμδάνει νά 
άποστέλλη τό έφετεινόν «Ημε
ρολόγιου Σκόκου τού 1907 · 
πρός πάντα έμβάζοντα αυτή τό 
έκ 7<>.χο. ·ϋ «ηώι.κο». 'Ανάγκη 
όμως νά σπεύσουν. Άς μή λη
σμονούν ότι τό «Ήμερολ<5χιθ>· 
Λ’χοχον» εξαντλείται συνήθως 
πρδ τών μέσων ’Ιανουάριου.

«

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ
Ό μοναδικός παιδαγωγός καί τέως Διευθυντής τυΰ Διδασκαλείου ’Αθηνών.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Πολιτικός Διευθυντής τής ΠανΟεσσαλικής* 
Αργάνου τού Συνδέσμου τών Φιλελευθέρων.

Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
Μετρίου αναστήματος, πανέ

ξυπνου καί ειρωνικού, προσδλε- 
πούσης φυσιογνωμίας, ευφυής 
εις τήν όμιλίαν του καί παρα
στατικός, φανατισμένος υπέρ 
τού ά’ήώνος του. είνε δ πολυ

μαθής δικηγόρο; καί έγκριτος δημοσιογράφο; καί οεινδ; ρήτωρ. πολιτικό; 
διευθυντή; καί ιδιοκτήτη; τή; Ιϊανθεσσαλική; τού Βόλου κ. Σοφοκλής 
Τριανταφυλλίδης. ΙΙαρά τήν «ΙΙανθεσσαλικήν . τήν κήρύξασαν τήν οικονο
μικήν άποκατάστασιν τών άκτημόνων Ηεσσαλών, αγωνίζεται δ > Σύνδεσμος

τών Φιλελευθέρων· ύπέρ αρχών καταρ- 
γήσεως τή; βουλευτοκρατίας, αποκεν
τρωτικών ιδεών, πολιτική; ανεξαρτησίας.

Ό Σ. Τριανταφυλλίδης είνε γενναίο; 
μαχητής τών ιδεών αυτών αί όποϊαι μέ 
συνησπισμένα απέναντι των τά κόμματα, 
έπετέλεσαν προόδους. Γρίφων, δμιλών, 
κατηχών, μή άφίνων περίστασιν νά έπι- 
τεθή. Παραθέτομεν τήν εικόνα του ώ; 
εργάτου μια; ιδέας, ώς συναδέλφου δυνα
τού καί μέ εύρειας σκέψεις.

«
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΙΣ

Ό "Ελλην έγεννήθη διά νά καταστρα
τηγώ, τού; νόμου; καί άν είνε βουλευτής 
αρχίζει από τόν κανονισμόν τή; Βουλής.

Αί συνελεύσεις αί κατά τόν αγώνα καί 
μετά τήν άποπεράτωσιν αύτού είχον καί 
αύταϊ κανονισμούς, μιά; δέ διατάξεως 
τών κανονισμών αύτών θά διηγηθώμεν 
τήν καταστρατήγησιν.

Τήν διηγείται ό Ι*όσ;  περιγραφών τήν 
έν ΙΙρονοία Συνέλενσιν τού 1832.

Οί πατέρες έκεϊ συνεδρϊαζον έντός 
ξυλϊνου παραπήγματος από απλάνιστου; 
σανίδας.

Κάτω χώμα καί γύρω τρεις σειρά1, 
σκαμνιών, απέναντι τής εισόδου ή έδρα 
τού Προέδρου καί τών Γραμματέων καί 
έκατέρωθεν εξ καθίσματα διά τό διπλω
ματικόν σώμα καί τούς επισήμους ξένους.

Οί πληρεξούσιοι ήσαν λάλοι έν τή, 
φυσική των εύγλωττίφ καί μακρολόγοι.

Είχον έλθη τοιούτοι καί έκ Κρήτη; 
καί έκ Ταρρών καί έκ Μακεδονίας.

Άλλ’ όλοι ήσαν μανιώδεις καπνισταί. 
Α! συζητήσεις διήρκουν πολύ καί ό 

κανονισμό; άπηγόρευε τό κάπνισμα.
«Οί τοιιιπουξήδες όμως τών πατέρων 

τού λαού παραμένοντες έξω. κύκλφ τού 
παραπήγματος εϊσήγον διά τών χασμά
των τών κακώς προσηρμοσμένων σανίδων 
τά στόμια τών άνημμένων μακρών καπνο
συρίγγων, οί δέ τούς άνωτέρους σκάμνου; 
κατέχοντε; πληρεξούσιοι έρρόφων ούτως 
έξ αύτών. στρεφόμενοι μόνον δεξιά ή 
αριστερά καί πολλάκις ούτω κυαναϊ 

καπνού έλικες άνέθρωσκον πού καί που έν μέσω τού συνεδρίου·.
Είνε μία από τάς παλαιάς βουλευτικά; καταστρατηγήσεις.

«
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μολονότι γνωρίζομεν ότι θά προσκρούσωμεν sc; τήν έγνωσμένην του 
μετριοφροσύνην. δημοσιεύομε·? δμω; καθ' ύποχρέωσιν τήν εικόνα τού κ. lisp. 
Κωνσταντοπούλου, Τμηματάρχου τών έν Μανσούρα Μικτών Δικαστηρίων,

Κάτω έκεϊ εΐ; τήν γωνίαν αύτήν τής Αίγυπτου από τριακονταετίας 
εργάζεται, λανθάνων πάντα θόρυβον, 
καί εις τού Έθνους καί εΐ; τών 
ομογενών τά συμφέροντα.

Δέν είνε πολλοί οί τοιοδτοι αφ α
νείς καί τελεσφόροι άντιλήπτορες 
τών συμφερόντων τών δμογενών 
καί άν αυτοί έχουν ώς αξίωμα τής 
ζωής των τό λάθε βιώσα; . ή 
επίσημο; ’Ελλάς έχει τήν ύπο- 
χρέωσιν νά τού; άναζητήση καί 
άμείψη τήν αύταπάρνησίν των.

παρεχων όμως σημαντικά; ύπηρεσίας

ΠΕΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τμηματάρχης ιών Μικτών Δικαστηρίων 
τής Μαναούρας.

ΕΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ
Ό Άγγλος ποιητής Σέριδαν 

είχεν άσθενήση από τήν έλλειψιν 
σεβασμού πρός πάντα κανόνα τής 
εγκράτειας.

Έκάλεσαν τον ιατρόν Έβερδεν, 
ό δποίος διέταξεν εις τόν άρ
ρωστόν του αποχήν άπό παντός 
καί έγκράτειαν.

Μετά τρεί; ήμερα; ό ιατρός 
επανέρχεται και έρωτά τόν ασθενή 
άν ήκολούθησε τά; συμβουλάς 
του. Ει; τήν καταφατικήν άπάν- 
τησιν ό δόκτωρ εϊπεν :

— Εύγε ! Είνε τό μόνον μέσον νά μακροημερεύσης.
— ’Αλήθεια, άπήντηάεν δ Σέριδαν. αισθάνομαι ότι ακολουθών τά; συμ- 

βουλά; σας θά μακροημερεύσω. Α/αχροτερας ημέρας από τάς τελευταία; 
τρεις δέν έπέρασα εις δλην μου τήν ζωήν.

Έν ΆΦήναις. Τυκογρωρεΐον -Εστία· Κ. Μάίσντρ καί Ν. Καργαδοΰρη — 5GT0.


