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ί πρώτοι πιστοί είχον εγείρει βωμόν μικρόν επί τής 
φάτνης τοΰ Σωτήρος, ό Άδριανός τόν αντικατέστησε 
δι’ αγάλματος τοϋ ’Αδιόνιδος άλλ’ ή 'Ελένη, κρημ,νί- 
σασα τό εϊδωλον, ήγειρεν έκεϊ ναόν καλλωπισθέντα 

κατά καιροί1; άπό τούς μετά ταΰτα χριστιανούς ηγεμόνας. Ούδείς
αγνοεί οτι ό "Αγιος'Ιερώνυμος άπεσύρθη εις Βηθλεέμ.'Π πόλις 
έξηκολούθει νά είνε σεβαστή εις τούς προσκυνητής, ηρουρου- 
ιιένη άπό επτά ήδη «Ιιόνων υπό άγιων μοναχών άφωσιω- 
μένων εις διηνεκές έν αυτή μαρτύριον. 'Ο έπιθυμών νά μάθη 
τά κατά τήν σημερινήν Βηθλεέμ, τό έδαφος της, τά προϊόντα 
και τους κατοίκους άς συμβουλευθή τόν Βολναί’ έγι’ο περιορί
ζομαι νά παρατηρήσω ότι ή κοιλάς αυτή δέν μοΰ έφάνη τόσον 
γόνιμος, όσον τήν περιγράφουν οι περιηγηταί.

Τήν επομένην, μόλις εξημέρωσε ήρχισα νιι έπισκέπτωμαι τά 
μνημεία τής Βηθλεέμ, διά 
τά όποια πρέπει νά εΐπω 
ολίγα, άν και περιεγράφη- 
σαν πολλάκις έως τιόρα.

*
Ο ΝΑΟΣ

'Η μονή τής Βηθλεέμ 
συγκοινωνεί μέ τήν εκκλη
σίαν δι’αύλής περιτοιχισμέ
νης μέ {’ψηλούς τοίχους,τήν 
όποιαν διεσχίσαμεν και είσ- 
ήλθομεν εις τόν ναόν διά 
πλαγίας μικρός θΰρας. 'Ο 
ναός άναμφιβόλως είνε αρ
χαιότατος· καίτοι κατεστρά- 
φη και έπεδιωρθώθη πολ
λάκις διατηρεί πολλά ίχνη 
τής ελληνικής του καταγω
γής. Τό σχήμα του είνε 
σταυροειδές, ό δέ πρόναος 
του, ήτοι ό ποϋς τοΰ σταυ
ρού, κοσμείται μέ τεσσαρά
κοντα όκτιό κορινθιακοί·; 
κίονας εις τέσσαρας κιονο- 
στοιχίας. Επειδή ό πρόναος 
στερείται θόλου, οί κίονες 
υποβαστάζουν ξυλίνην κο
ρωνίδα άντί έπιστυλίου καί 
θριγκού. Διάτρητος οροφή 
υπάρχει θολοειδώςύπέρτούς 
τοίχους, ως διά νά υποστή
ριξή στέγην, ή οποία κατέ
πεσε ή ουδέποτε έτελείωσεν. 
Ή έκκλησία ιρωτίζεται μέ 
το φώς μεγάλων παραθύ
ρων καί έκοσμοΰντο οί τοί
χοι. άλλοτε μέ μωσαϊκά καί 
ρητά τοϋ Ευαγγελίου, γραμ
μένα δι’έλληνικών καί λατι
νικών χαρακτήρων, ών ολίγα ΑΟΐλ GN

ίχνη μένουν. . . Τιί μωσαϊκά αυτά καί μερικαί ξύλιναι εικόνες 
τής εκκλησίας είνε πολύ ενδιαφέρουσα· διά τήν ιστορίαν τών 
τεχνών. Παριστώσιν αί πλεϊσται άγιους κατά μέτωπον, ορθούς, 
άκάμπτους, χωρίς σκιάν ή ζωηρότητα, άλλά μεγαλοπρεπείς καί 
σοβαρούς . . .

'Ο πρόναος τόν όποιον περιέγραψα ανωτέρω ανήκει είς τούς 
Αρμενίους χριστιανούς καί χωρίζεται διά τοίχοι· άπό τούς τρεις 
άλλους βραχίονας τοϋ σταυρού, ώστε ή έκκλησία τιόρα δέν έχει 
ενότητα.'Όταν διέλθη κανείς τόν τοίχον αύτόν εύρίσκεται απέ
ναντι τοΰ χορού, δστις ύψοϋται έπί τριών βαθμιδών καί βλέπει 
θυσιαστήριον αφιερωμένοι· είς τούς Μάγους καί κάτω είς τό 
έδαφος μαρμάρινου αστέρα, δστις, λέγει ή παράδοσις, εύρίσκε- 
ται ακριβώς υποκάτω τού ουρανίου σημείου, όπου έστάθη ό 
άστήρ ό θαυματουργός, ό όδηγήσας τούς Μάγους.

'Ο τόπος όπου έγεννήθη 
ό Σωτήρ εύρίσκεται ακρι
βώς υποκάτω τοΰ μαρμά
ρινου τούτου άστέρος είς 
τήν υπόγειον εκκλησίαν τής 
Φάτνης, περί τής όποιας θά 
ομιλήσω μετ’ ολίγον. Τό 
θυσιαστήριον τών Μάγων 
ανήκει είς τούς "Ελληνας 
καθώς καί οί λοιποί δύο 
πρόναοι, οί όποιοι όμως 
είνε κενοί καί χωρίς βω
μούς. Δεξιά καί αριστερά 
τοΰ χορού υπάρχουν δύο 
έλικοειδεϊς κλίμακες μέ δε- 
κατέσσαρας βαθμίδας έκά- 
στη, διά τών οποίων κατα
βαίνει τις είς τήν υπόγειον 
εκκλησίαν, υποκάτω τού χο
ρού καί όπου είνε ό πάν
σεπτος τόπος τήςγεννήσεως 
τού Σωτήρος. ΙΙρΐν καταβώ 
ό Ηγούμενος μοΰ εδωκε 
λαμπάδα καί μοΰ άπηύθυνε 
σύντομον παραίνεσιν.

*

ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ

Τό σχήμα τοΰ αγίου τού
του σπηλαίου δέν είνε κανο
νικόν διότι,περιλαμβάνει τόν 
σταύλον καί τήν φιίτνην. 
’Έχει τριάκοντα επτά καί 
ήμίσεως ποδιάν μήκος, δέκα 
τριών δακτύλων πλάτος καί 
εννέα ύψος. Αί πλευραί τοΰ 
βράχου είς τόν όποιον είνε 
λαξευμένον όπως καί τό 
έδαφος είνε σκευασμένοι

YylC lOtC OGcUi . μέ πολύτιμον μάρμ.αρον.

Ο eeoc ββ€φο<:

Οί καλλωπισμοί αυτοί έγιναν άπό τήν 'Αγίαν Ελένην. Ή 
υπόγειος αύτή έκκλησία μή φωτιζόμενη άπό τό φώς τής 
ημέρας, ιρωτίζεται άπό τριάκοντα δύο λυχνίας άφιερωθείσας 
υπό διαφόρων χριστιανών ηγεμόνων.

Εις τό βάθος τοϋ σπηλαίου, πρός ανατολής, εύρίσκεται ό 
τόπος όπου ετεκεν ή Παρθένος τόν Λυτρωτήν τών άνθριόπων, 
διακρινόμενος διά λευκής πλακός έκ μαρμάρου, κεκοσμημένης 
μέ ίάσπιδα καί κυκλουμένης μέ ακτινοειδή στεφάνην άργυρόν, 
γύρω τής όποιας άναγινώσκονται αί έξεις λέξεις:

HlC DE VIPGINE ΜΑΡΙΑ JESUS CHPISTUS NATUS EST
Μία μαρμάρινη τράπεζα, αντί θυσιαστηρίου χρησιμεύουσα, 

στηρίζεται είς τόν βράχον, υπέρ τόν τόπον όπου είδε τό φώς 
ό Μεσαίας, φωτιζόμενη άπό τρεις λυχνίας έκ τών οποίων ή 
ιόραιοτέρα άφιεριόθη υπό τοΰ Λουδοβίκου τοΰ ΙΓ'

■X·
Η ΦΑΤΝΗ

'Επτά βήματα παρέχει πρός νότον εύρίσκεται ή φάτνη, είςτήν 
όποιαν, κειμένην χαμηλότερα, καταβαίνει τις διά δύο βαθμιδών.

Τμήμα μαρμάρου, ενός ποδός ύψους υπέρ τό έδαφος καί 
λαξευμένον εις σχήμα λίκνου, δεικνύει τό μέρος, όπου κατετέθη 
έπί άχυρων ό Βασιλεύς τών Ουρανών . . ....................................

Ούδέν υπάρχει χαριέστερον ή σεπτότερον τής υπογείου ταύ- 
της έκκλησίας, κοσμημένης μέ ιταλικός καί ισπανικός εικόνας 
παριστώσας τά είς τούς τόπους τούτους μυστήρια.

Βλέπει τις εκεί Παρθένους καί βρέφη κατά μίμησιν τοΰ 
Ραφαήλου, Ευαγγελισμούς, Μάγων προσκυνήσεις, τήν Έλευσιν 
τών Ποιμένων καί όλα τά θαυματουργήματα τοΰ Χριστιανι
σμού, τά καταπληκτικά. Τά συνήθη τής φάτνης περικαλύμματα 
είνε κυανά μετάξινα καί άργυροποίκιλα υφάσματα.

Ό λίβανος καίει άπαύστως πρό τής κοιτίδος τοΰ Σωτήρος.
"Πκουσα όργανον κροΰον τάς γλυκυτέρας καί κατανυκτικω- 

τέρας ιταλικός μελωδίας. 'II αρμονία αύτή γοητεύει τόν χρι
στιανόν ’Άραβα, δστις άφίνει τάς βοσκούσας καμήλους του 
καί έρχεται, όπως οί παλαιοί έν Βηθλεέμ ποιμένες, νιί γονατίση 
πρό τής φάτνης τοΰ Σωτήρος. Είδον ό ίδιος αύτόν τόν κάτοι
κον τής έρήμου νά μεταλαμβάνη τών Άχράντων Μυστηρίων 
πλησίον τοΰ θυσιαστηρίου τών Μάγων μέ κατάνυξιν άγνωστον 
είς τούς χριστιανούς τής Δύσεως. Ούδείς τόπος είς τήν οικου
μένην, λέγει ό Πέρ Νερέ, κάμνει ευσεβέστεροι' τόν άνθρωποί'... 
Οί άπό παντού συρρέοντες προσκυνηταί, αί δημόσιοι εύχαί καί 
μετάνοιαι καί τά υπό πάντων τών χριστιανών βασιλέων στελλό- 
μενα βαρύτιμα δώρα προξενούν είς τήν καρδίαν έντύπωσιν, ή 
οποία είνε αδύνατον νά έκφρασθή μέ λόγΟύς».



Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΕΙΚΩΝ
ινε το Πέμα των τό ΰψιστον και είνε συγχρόνως τό 
κατά τόν ποικιλώτερον τρόπον ίμπνεΓ'σαν τούς καλλι- 
τέχνας,ή Γεννησις τοϋ Χριστοί' μας.

Ή Ερμηνεία των Ζωγράφων επιτάσσει διά την
Γέννησιν: Σπηλαίοι· και ί·’σω εις τό δεξιόν μέρος ή Θεοτόκος 
γονατιστή και βάλλουσα τόν Χριστόν ιός βρέφος έσπαργανωμέ- 
νον εις τήν ιριίτνην και αριστερά ό ’Ιωσήφ γονατιστός και έ'χων 
τά χέρια εσταυρωμένα εμπρός εις τό στήθος του κα'ι ό’πισι'Ιεν τής 
<1 άτνης ένα βωδι και ένα άλογον, βλέποντα προς τόν Χρίστον...

★

Καθωρισμένα λοιπόν τά πράγματα διά τους ορθοδόξους 
άγιογράηΌυς ΰπακούοντας τό πλεΐστον, εκτός των Έπτανησίων 
ζωγράφων, οί όποιοι ακολουθούν τούς ξένους καλλιτέχνας.

ΔΓ αυτούς γενικός τύπος δέν είμπορεΐ νά δοίΐή. Δεν είνε 
σύμφωνοι ούτε εις τήν η άτνην, τήν οποίαν άλλοι αντικαθιστούν 
μέ κήπους και άλλοι μέ τάπητας βαρυτίμους. Αύτο'ι δέν ακο
λουθούν τήν διά τάς οδηγίας της διαταγήν τής Ερμηνείας: 

Πλήν ιιή κάμης τό έργον σου άπλώς καί ώς έτυχεν άλλά μέ 
φόβον Θεού καί εύσεβείας ιός θειον έργον , άλλά έλεύίίεροι 
δημιουργούν καί δημιουργούντες φθάνουν πολλάκις τήν βατό
τητα τήν ζητουμένην.

★

"Οταν παρήλθεν ή εποχή, καθ’ ήν ό Χριστιανός κρυπτόμε
νος εις κατ ικόμβας έσυμβόλτξεν έν φόβω τόν Χριστόν του μέ 
ιχθύς καί αμνούς καί άλιεΐς, εις ψηφοθετήματα πλέον και εις 
τάς τοιχογραφίας τής Ι’αβένας, ό ’Ιησούς εϊκονίζεται εις τά 
γόνατα τής Παρθένου, δεχόμενος τά δώρα των μάγων.

’Έπειτα όμως αρχίζει ελευθερία άκρατος συνεπιφέρουσα καί 
περίεργα τι να.

Εις μίαν εικόνα τού ντέν Ι’κόες παριστώσαν τήν Γέννησιν, 
οΐ παριστάμενοι άγγελοι φορούν αρχιερατικός στολάς, όπως εις 
άλλην, τού Φραντζέσκα, εκπροσωπούνται από πέντε ’Ιταλίδας 
κιθαριοδούσας!

'Υπάρχουν εικόνες τής Φλάνδρας, κατά τάς οποίας ή Γέν- 
νησις λαμβάνει χιόραν εις άνάκτορον μεταξύ κιόνων Κορινθια
κού ρυθμού, μέ τάς απαραιτήτους κεφαλάς βοός καί όνου, άλλά 
μέ πολυτέλειαν άμύθητον εις τήν αμφίεση· τής Παρθένου καί 
τού ’Ιωσήφ.

Είς τάπης βαρύτιμος αντικαθιστά αλλού τό πεδίον τής σκη
νής. Ό Ιησούς φέρεται έξηπλωμένος μέσω παρθένων.

Ό Γκοτζόλλι τήν θέλει τήν Γέννησιν είς κήπον μέ τούς 
αγγέλους, τούς μέν όρθιους τούς δέ γονυπετείς προσευχόμενους.

’Έπειτα ή Παναγία παρίσταται μεγαλοπρεπής. Ό Ι’ούβενς, 
ό μέγας τής «Ι’λαμανδικής Σχολής, τήν θέλει ιός βασίλισσαν δει- 
κ.νύουσαν τό βρέφος καί δεχομένην τάς εύχάς των μετά φόβου 
προσερχομένιον.

II εΐκών αυτή καί ή τού μεγάλου Ιταλού, τού Κορρεγίου, ή 
Γεννησις τού Χριστού, ή καλούμενη Νύξ τού Κορρεγίου», 
είνε θαυμαστά έργα από τά σχετικά πρός τό μέγα γεγονός.

*

Άλλ’ έρχεται τώρα ό συμβολισμός νά είσδόση καί αυτός. 
Ό "Αγγλος Έδουάρδος Μπούρν-Ζόνς είκονΓζει τήν Πανα

γίαν κλινήρη επί πολυτελέστατης κλίνης. Ή Θεομήτωρ κρατεί 
είς τάς αγκόλας της τό Παιδίον καί παρά τήν κλίνην ό ’Ιωσήφ 
άναγινώσκει τήν'Ιερόν Βίβλον. Εις τούς πόδας τήςκλίνης εύρί- 
σκονται, αντί τριών Μάγων μετά δώρων, τρεις άγγελοι κρα
τούντες σταυρόν, ποτήρτον καί ακάνβτνον στέφανον. Είνε ό 
συμβολισμός τοϋ μαρτυρικού προορισμού τού νηπίου.

’Αλλ' αί καλλιτεχνικά! παραδοξολογίαι δέν έχουν τέλος.

Γάλλος καλλιτέχνης εϊκονίζει τήν Θεοτόκον κλινήρη μέ μίαν 
μικρόν κλίνην παραπλεύρως της, έν τη όποια είνε τοποθετημέ
νος ό Χριστός. 'Ο ’Ιωσήφ όπισθεν κοιμάται μέσοι δύο ζώων. 
Τρεις άγγελοι κρατούντες επιγραφήν μέ τό: Λόξα έν ύιρίστοις 
Θεώ, έν άνθριόπόις ευδοκία . προσεύχονται πλησίον.

Καί τό μέγα θέμα εμπνέει πάντοτε καί ενθουσιάζει καί, 
οπωσδήποτε έκτελούμενον, κινεί εις τήν ψυχήν τήν ευσέβειαν, μέ 
τό μικρόν εκείνο παιδίον, τό όποιον εις τήν πραγματικότητα 
ήλθε ταπεινόν καί τού οποίου τήν Γέννησιν προσπαθεί είς 
μάτην νά λαμπρύνη ή θειοτέρα Τέχνη, περισσότερον από ό,τι 
τήν ελάμπρυνεν ό βίος καί τό μαρτύριαν Του, περισσότερον από 
ό,τι τήν λαμπρύνει μία παγκόσμιος χαρά.

♦ ♦ *

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΝΟΣ ΑΤΥΧΟΥΣ

”»”· ωμολόγησεν οτι ουδέποτε εύρέθη είς τοιαύτην πενίαν,

Καλότυχος άφοΰ έφθασεν είς τήν Κριζολΐ, διατρέξας πολλά 
κράτη, των όποιων τά ονόματα έσυγχΐζόντο είς τήν μνήμην 

όπως εκείνην είς ήν ήδη εύρίσκετο. Άφ’ οτου ό πατήρ Καλό
τυχος τόν έξεδίωξε καί είπεν είς αύτόν νά μή έχη έλπίδας ή 

είς τόν εαυτόν του, άπό τότε ή τύχη δέν τφ ήτο ευνοϊκή. Αί προοπά- 
θειαι τάς όποιας κατέβαλε νά άγαπηθή πάλιν άπό τόν πατέρα του 
έμενον χωρίς αποτέλεσμα.

Δέν τφ έλειπεν ούτε ή ευφυΐα, ούτε ή ένεργητικότης. Δέν ύπήρχεν 
επάγγελμα, τύ όποιον νά μή είχε δοκιμάση, οϋδεμία φυσική δύναμις, 
οϋδεμία ανθρώπινη έφεύρεσις τής όποιας νά μή είχε έπιληφΟή. Άλλ’ίι 
ζήλος του. ή υπομονή του. ό καλός του τρόπος έθραύοντο πρό στρώ 
ματος γρανίτου. Ιίότε δέν είχεν ενεργήσει ώς γενναίος άνθρωπος, μή 
βέλων νά βλάψη τόν πλησίον του, απεναντίας δέ προο.ταθών νά τόν 
ώφελήση; Κατά τήν μακράν πορείαν του έπανέφερεν είς τήν εύΰεϊαν 
οδόν τούς άποπλανηθένιας. έμοίραζε τήν τροφήν του μέ άλλον στε- 
ρούμενον. έδιδε χεϊρα βοήθειας εις φορεία άνατραπέντα, καί τέλος 
έσωζε παιδία, άτινα κατά τύχην είχον πέσει είς τό ύδωρ.

Άλλ' ή αχαριστία καί ή εϊρωνία δέν είναι ίδιον τοϋ ανθρώπου ; Εάν 
ήθελεν όπάγΐ) νά κρούση είς τό κατώφλιον τής Ούριας ενός τοιούτου, 
τόν όποιον είχεν οδηγήσει είς τήν οικίαν του τήν προτεραίαν, θά τφ 
όπεδείκνυον τό δπλον.

Οί χορτασίίέντες έπαϊται τοϋ εκλεπτον τήν τροφήν του. Χί-χό ό 
καρραγωγεύς άπήρχετο μέ έλαφράν καρδίαν. τρίζων τήν μάστιγα υπό 
τόν κρότον τών κωδωνίσκων καί άφίνων αύτόν νά βαδίζη πεζός. Τά 
παιδία τόν έλιθοβόλουν. Καί ό Καλότυχος μετά πικρίας έσκέπτετο δτι 
ή τύχη τάς μεγαλειτέρας τιμωρίας φυλάττει διά τά καλλίτερα τών 
τέκνων της.

Διερχόμενος τάς πόλεις ώφειλε νά παρουσιάζεται πρό τών αστυνο
μικών υπαλλήλων. Καί ένφ ούτοι ύπερηφάνως έξήταζον τά έγγραφά 
του, ό πλάνης, ιρανταζόμενος ότι ήτο είς τήν θέσιν των, έσκέπτετο ότι 
ή διοίκησις δέν θά έχανε τόσον πολύν καιρόν διά νά ιούς άντικατα- 
στήση δι’ αύτοϋ. Αλλά δέν έπρόσεχεν είς αΰτάτά μέτρα τής διοικήσεως 
καί, όταν έφευγε μέ τάς χεΐρας είς τά θυλάκια ή κατά τάς ήμέρας τής 
αργίας συριζων ήχον τινά, έξεπλήσσετυ διά τήν τοιαύτην κακοτυχίαν 
του. Άλλ' οί άνθρωποι, εκείνο τό οποίον όνομάζουσι φροντίς τών χρη
μάτων·, .φροντίς περί τοϋ μέλλοντος·, ,φροντίς..-—όλα αύτά τόν έκα- 
μνον νά γελρ πρέπει νά εχωσι τόσος άνησυχίας; Μετά ή άνευ χρημά
των ή ζωή δέν είνε πάντοτε ευχάριστος:

Δέν παρεπονείτο, άλλ’ αί σκληροί απαιτήσεις τοϋ παραμεληθέντος 
στομάχου του, τά δυσμενή βλέμματα άτινα τόν παρηκολούΟουν κατά 
τήν διάβασίν του, τά τετριμμένα ενδύματα του καί τό ωχρόν πρόσωπόν 
του, δέν τόν άφιναν τέλος νά λησμονήση τήν δυστυχίαν. Χωρίς εργα
σίαν,—άχρηματία—χωρίς χρήματα δέν γευματίζει κανείς, καί ήρχισε 
νά λυπήταε

ΙΙροοεφέρετο νά πράξη τό παν. Τφ άπήντων· Καλός γιά ολα, ικα
νός γιά τίποτε ■.

Καί όμως ό Καλότυχος δέν παρεπονείτο καί έξηκολούθει τόν δρό
μον του χωρίς νά απελπίζεται, διά τήν τύχην του.

II
Λοιπόν, ιδού ήμέριιν τινά. καθώς έχάζευεν εις τάς οδούς τής Βενδε- 

ράχ, ή όποια είναι ή πρωτεύουσα τής Κριζολί, ήκοΰσΟη τό τύμπανον 
τοΰ δημοσίου κήρυκος, καί βλέπων τό πλήθος νά τρέχη, έπλησίασε νά 
άκούση. Ήτο μία προκήρυξις τοϋ Σάχη.

Ό Ανώτατος Άρχων, ή Ατραπός τοϋ ουρανού, ή Σκιά τοΰ Αλλάχ, 
προεκήρυττεν είς τούς πιστούς του ύπηκόους, οτι έν τή άγωνίι; του καί 
άπελπισθείς διά τήν θυγατέρα του πρη-κίπισσαν Μίτζι, έζήτει βοήθειαν 
άπό τόν λαόν του. καθώς δυστυχής πατήρ άπό τά τέκνα του. ΓΙροσεκά-
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λει πάντας τούς δυναμένους νά διασκεδάσουν τήν θυγατέρα του."Οποιος 
ήθελε δυη|0ή νά τήν κάμη νά γελάση. δέν θά άπήρχετο παρά πλούσιος 
καί ευτυχής. Τό τύμπανον έκρουσε διιΐ τελευταίαν φοράν καί ό κήρυξ 
άπεμακρύνθη. Ό Καλότυχος έμαθεν, οτι ή νεαρά πριγκήπισσα ήτο 
ωραιότερα καί τοϋ δέοντος ήλιου άκόμη, προικισμένη μέ όλα τά χαρί
σματα τοϋ κόσμου, πλήν ήτο Οϋμα μιας άνυποφόρου μελαγχολίας, ήτις 
καθ’ ημέραν τήν έκυρίευε περισσότερον. Ό Σάχης Μουρεδίν έτρεμε 
κατά πάσαν στιγμήν, φοβούμενος μήπως σβεσθή τό γλυκύ φώς τών 
οφθαλμών της.

Δέν είχε πλέον είμή μίαν φροντίδα, μίαν σκέπριν είς τόν κόσμον, νά 
ΐατρεύση τήν Μίτζι, νά ϊδη μόνον νά διελθη τά βλέμματά της σκιά μει
διάματος. "Λ ! δυστυχία είς εκείνον οστις ήτο ί| αιτία τών δακρύων της '. 
Ήθελε χαθή είς τά βασανιστήρια.

Έγνώριζε καλώς ό Σάχης, οτι άπό παντοδύναμον μάγον είχε δοθή 
κατάρα νά είναι μελαγχολική ή κόρη του καί έκάλει διάφορα υποκεί
μενα νά τήν διασκεδάζουν μετά ή άνευ πληρωμής. Κανείς όμως δέν 
ήδυνήθη νά έπαναφέρη τήν ροδίνην χροιάν τοΰ προσάιπου της ούτε τό 
γλυκύ μειδίαμά της.

Τό κυνήγιον, αί ίπποδρομίαι, οί Ιππικοί αγώνες, αί έορταί τήν έκρά- 
τουν άδιάφορον. Ό Μέγας Θίασος τής Κριζολικής Κωμιοδίας ήλθε νά 
παραστήση ενώπιον της τά άριστα τών έργων του. Ή Μίτζι δέν άνε- 
κουφίσθη έκ τής λύπης.

Άνυπομόνηοε, καί ό Μουρεδίν, οστις δέν ήθελε νάένοχλήται ή θυγά- 
τηρ του, διέκοψε:

— Δείρατε αυτούς τούς απατεώνας.
Έσώθησαν οί δυστυχείς ήθοποιοί τή έπεμβάσει τής Μίτζι.
Ήλθον άκροβάται, οΐτινες έγύριζαν είς τόν αέρα ώς σφαϊραι, περιε- 

στρέφοντο επί τών ταπήτων ώς όφεις. έσχημάτιζαν πυραμίδας, έκαμνον 
τά δυσκολότερα παιγνίδια, εξηπλώνοντο επί τοΰ εδάφους καί, μέ τούς 
πόδας είς τόν άέρα, έπετοϋσαν τά τέκνα των τυλιγμένα ώς πακέτα ό εις 
πρός τόν άλλον.

Τίποτε.
Τότε ό Σάχης έσκέφθη νά κάμη πρός τόν λαόν του έκκληοιν διά 

τυμπανοκρουσίας.
Ό Καλότυχος έστάθη σκεπτικός, μετ’ ολίγον δέ χρόνον είπε: Διατί 

όχι : ΙΙοσάκις έπλήρωσε τό φαγητόν του καί τόν ύπνον του γενόμενος 
αφορμή γελώτων; Ιίί,εϊσται οσαι αστειότητες, τάς όποιας είχε σκεφθή, 
τόν ένεθάρρυνον νιί έχη πίστιν είς τήν τύχην. _

Εύρισκεν ιστορίας κατά τάς όποιας έπεβάλλετο ή σιωπή, διακοπτό
μενη μόνον άπό τούς θορυβώδεις γέλωτας τών παρευρισκομένων.

Δέν ηύχαριστήτο νά διηγήται άπλώς τάς ιστορίας του, άλλά ταϋτο- 
χρόνως καί άπεμιμεϊτο τούς μορφασμούς τών προσώπων, διαφόρους 
φωνάς, βαδίσματα, ώς καί γελοίας στάσεις. Όταν έκλειε τούς οφθαλ
μούς μέ τρόπον ήλιθίας άπολαύσεως, καί όταν περιεπάτει μέ τά άκρα 
των ποδών του, οί Οεαταί έξέβαλλον κραυγάς εύχαριστήσεως.

III
Έπήγεν είς τά ανάκτορα, έζή- 

τησε τόν Μέγαν Βεζύρην καί 
τφ έδήλωσε τήν αϊτησίν του.

Ό ανώτατος υπάλληλος πα- 
ρετήρει αύτόν τόν τυχοδιώκτην 
μέ βλέμμα περιφρονητικόν, καί 
τόν παρετήρησε διά τήν τόσην 
θρασύτητα καί αύθάδειάν του. 
Τφ είπε νά άπεφθη μόνον δτι 
έγινε δεκτός είς τό “Αν&ος της 
Αυτοκρατορίας, δηλαδή άπό 
τόν Βεζύρην, ένφ ήτο έν ουτι
δανόν άνθρωπάριον, ικανόν νά 
δυσαρεστήση τήν Αΰτής'Ωραι- 
ότητα παρά νιί έπαναφέρη τόν 
γέλωτα είς τά ώραίά της χείλη.

Ό Καλότυχος τότε άφησεν 
ήλιθίως νά πέση ό πίλος του, 
καί έστάθη ώς άνθρωπος άπό 
χιόνι, κατά τό ήμισυ τακείς 
άπό τόν ήλιον, ή δέ Αΰτοΰ 
Έξοχότης ό Μέγας Βεζύρης, 
μή δυνάμενος νά συγκρατηθή 
άπό τόν γέλωτα έπεσεν έπί τοΰ 
γραφείου του καί έκτύπησεν 
είς τήν μύτην. Τό έργον ήτο 
πλήρες.

— Πολύ καλά, παιδί μου, συγ
κατανεύω, δύνασαι νά διαγωνι- 
σθής. Γράψε έδώ τό όνομά σου, 

Ήλΰεν ή ήμέρά τής δοκι
μής. Ήτο κατά τούς χριστια
νούς ή παραμονή τών Χριστου- 
γέννων.Ό Καλότυχος χωρίς νά 
γνωρίζη τό διατί, ήσθάνετο ότι 
ηΰξανεν πεποίθησίς του.

Οί συναγωνισταί ή σαν πολ
λοί, διότι άν κανείς πράγματι 
δέν είνε άστεϊος, τούτο όμως 
δέν τόν εμποδίζει νά νομίζη 
αυτός εαυτόν άστεϊον. Ό Κα
λότυχος είσήχθη είς εύρύν διά
δρομον, οπού ήδη συνηθροί- 
ζοντο οί ύποψήφιοι γελοίοι.

Β
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«Ιίαϋμένε Καλότυχε έλεγε καθ'εαυτόν τώρα είναι ή στιγμή ν'άνα- 
δειχθης, καί νά δείξης είς αυτούς τούς κυρίους Μουσουλμάνους τί άξί- 
ζεις. Άπό σέ άκόμη έξαρταται, νά μείνουν άξιομνημόνευτα τά Χριστού
γεννά σου.... Καί καθ’ δν χρόνον οί συγγενείς σου είς τήν πατρίδα 
σου θά τρίβουν τάς παγωμένος χεϊράς των έκ τοΰ ψύχους, αύτοί έδώ 
πρέπει νά τάς τρίβουν άπό εύχαρίστησιν. Θά τούς μάθω αυτούς έδώ 
πώς πρέπει νά διασκεδάζη κανείς τά Χριστούγεννα!»

Ό Καλότυχος παρετήρησε καλώς τούς συναγωνιστείς του. Ό καθ’ 
εις έπανελάμβανε καθ' εαυτόν τόν ρόλον του μετά τοιαύτης προσο
χής καί μετά τοσοϋτον μεγάλης έπιμελείας, ώστε τό ιϊλον παρίστανε 
θέαμα άγωνίας.

IV

Ό Καλότυχος δέν έκαμε τόσας προετοιμασίας. Είσήλθεν έλευθέροις. 
καί τρία λεπτά ύστερον όλοι οί υποψήφιοι έκλαιον άπό τού; γέλωτας. 
Άλλά |ΐετ’ ολίγον έκτύπησε ό κώδων καί ό Μέγας Βεζύρης προσεκά- 
λεσε τον πρώτον τών κυρίων.

Εις τήν Αίθουσαν τοϋ Θρόνου, στηριγμένος διά μαξηλαρίων, δ Σάχης 
Μουρεδίν έρρύφα τόν ναργιλέν του. Πλησίον του ήτο ή πριγκίπισσα 
Μίτζι. "Εβλεπεν άνευ άιτπομονησίας αύτόν τόν διαγωνισμόν άπό τόν 
όποιον δέν έπερίμενε τίποτε.

Ό πρώτος κληθείς είχε ετοιμάσει έν αίνιγμα τό όποιον ένόμιζε 
ώραιότατον. "Ηρχισε λοιπόν λέγων:

—Ή Μεγαλειοτης σας είξεύρει ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ τοϋ...
— Πάρετε άπ’ έδώ αύτόν τόν ήλίθιον, είπεν ό Σάχης.
Πόσον υπήρξε μακρά καί επιβλητική ή έξέτασις τοσούτων διασκε- 

δαστικών προσώπων!
Ό εις προσεποιήθη τό πρόγευμα τών γάμων καί τά έπακόλουΰά 

του. "Ετερος έμιμήθη τήν πενθεράν του. Άλλος τις έμιμήθη τόν παρα- 
παίοντα μέθυσον. Τρίτος διάφορα κωμικά παίγνια. Άλλος έψαλλε 
άσματα. Οΰτος είχε συνθέσει ποίημα πρός τιμήν τοΰ Μεγάλου Βεζύρου.

Πολλοί άπ' εκείνους τούς γελωτοποιούς είχον ήδη τελειώσει τάς 
παραστάσεις των καί ή Μίτζι έφαίνετο περισσότερον λυπημένη καί στε
νοχωρημένη άπό τήν εσπερίδα αύτήν, όταν έφάνη ό Κολότυχος.

Δέν είχε κάμει είμή δύο βήματα και τέσσαρας κώδικάς κινήσεις, καί 
αμέσως ή Μίτζι είχε άνυψώση τούς οφθαλμούς καί ήκολούθει διά τοΰ 
βλέμματος τάς κινήσεις τοϋ Καλοτύχου, μέ προσοχήν γαλής, όταν τής 
προσφέρουν δοχεϊον γάλακτος.

’Ολίγον κατ’ ολίγον τό πρόσωπόν της έφαιδρύνετο καί έμειδίασε.
Ό Σάχης τήν παρετήρει έκπληκτος. Θεία χάρις ! Έγελοϋσε τό ήγα- 

πημένον του πλάσμα, έγελοϋσε είς δλας τάς κινήσεις, έγελοϋσε ώς 
μικρά φρενοβλαβής! Είχε λοιπόν ήδη άνακτήσει τήν παιδικήν της φαι- 
δρότητα. καί γελώσα έζοιογόνει γηραιός καρδίας καταπεπονημένας. 
’Εντός ολίγου ό Σάχης τυλιγμένος μεταξύ μαξηλαρίων έγέλα. Μία βα
ρύτιμος άλυσις κρεμαμένη έκ τοΰ στήθους του, έκινεϊτο όπως αί άλύσεις 

τών ιππέων όταν τρέχουν.
Καί ιδού! ’Εθριάμβευεν ό 

Καλότυχος. Καί περί τής έπι- 
τυχίας του δέν υπήρχε πλέον 
άμφιβολία. Κατέθραυσε τά δε
σμό ! Μεθυσθεϊς υπό τής έπιτυ- 
ίας έπολλαπλασίαζε τάς άστει- 
τητάς του, όσον έβλεπε νά 

αύξάνονται τής Μίτζι καί τοΰ 
Σάχ;η οί γέλωτες καί πάντοτε 
νά επιτείνωνται άκράτητοι.

Μέ μίαν νευρικήν κίνησιν 
τού ποδός του δ Απόλυτος 
Άρχων είχε καταρρίψει τόν 
ναργιλέν του είς τό μέσον τής 
αιθούσης. Ό Μουρεδίν έκλαιεν 
άπό τούς γέλωτας.

Είς τέλος κουρασθείς δ Κα
λότυχος έζήτησε άνάπαυσιν διά 
σημείου τής χειρός μέ κίνησιν 
άνθριόπου, οστις πνίγεται.

V
Άλλά διαταγαί καί σημεία 

πρός σιωπήν έδίδοντο άλεπαλ- 
λήλως καί αίφνης μεγάλη φωνή 
τής πριγκιπίσσης έκράτησε τόν 
φίλον μας άπολιθωμένον είς 
τήν θέσιν του. Μέ τό στόμα 
ήμιάνοικτον. τούς οφθαλμούς 
κεκλεισμένους καί βυθισμένους 
είς τάς κόγχας των, τό πρόσω- 
πον ίοειδές, ό Σάχης δέν έκι- 
νεϊτο πλέον, δ κροτος τής άλύ- 
σεως είχε παύση. Ήτο έκεϊ 
έξηπλωμένος μεταξύ τών μα
ξηλαρίων του, γελών, γέλωτα 
άπαίσιον καί νεκρικόν. Έγέλα 
είς τόν παράδεισον τοΰ Μωά
μεθ καί Ακολούθως έγέλα διά 
τήν αιωνιότητα, διότι δ Σάχης 
Μουρεδίν είχεν άποθάνει άπό 
τόν γέλωτα!

Παραλελυμένη καί απογοη
τευμένη ή Μίτζι έρριπτεν έπί 
τοϋ φρικτοΰ θεάματος άγρια
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βλέμματα. ήμιφ(>εν»βλαβής. Ωχρά εως είς τά χείλη δέν ήδύνατο νά 
άρθρωση λέξιν, οΰτε νά χύση δάκρυ, όπως άνακοικρισι'Ιή έκ τής αγω
νίας της. Ό Καλότυχος έψιίΐύριζε :

— Πτωχός Σάχης! Έγέλα τόπον καλά. Νά ή τύχη μου! Μίαν 
φοράν επέτυχα καί ή επιτυχία μου ϋπερέβη τό δρίον τών ελπίδων μου! 
Καί αυτά είς μίαν έορτήν τών Χριστουγέννων.. ..

Ό Μέγας Βεζϋρης έκρινε καλόν νά συλλαβή τόν ένοχον.
Διέταξε λοιπόν νά συλλάβου»· τόν δύσμοιροι· Καλότυχοι· έπί επι

βουλή τής ζωής τοΰ ’Απολύτου "Αρχοντος. 'Π Μίτζι, πάντοτε περιτρι
γυρισμένη άπό τόν κόσμον, δέν άντελήφβη τίποτε.

Ή δικαιοσύνη όσον καί άν χωλαίνη εις τήν Κριζολί. δέν ήδύνατο 
παρά νά ιρανή ταχεία. Επειδή δέ ή λαιμητόμος δέν είχεν έφευρεδή. ό 
Καλότυχος ώφειλε νά κρεμασΟή άπό έν δένδρον.

— Πολύ υποχρεωμένος άπό τήν εύγένειάν τους, είπε’ μοΰ ετοιμά
ζουν καί τό Χριστουγεννιάτικο δένδρο μου !

’Επειδή δέν αποθνήσκει τις πάρι» άπαξ, καί επειδή δέν ήίίελεν ό 
Καλότυχος νά διέλΟη ώς σκιά υπό τά δμματα τών εμπόρων, έδιδε καθ’ 
οδόν πληροφορίας αΐτινες έπανέφερον την φαιδρότητα εις μερικός οικο
γένειας, καί πάπες έλυποϋντο διά τόν μέλλοντα χωρισμόν άπό τοΰ αγα
πητού των κουμπάρου.

VI

Είς τά δώματά της μέ ύφθαλμούς λάμποντας καί ξηρούς δακρύων*  
μέ τό πρόσωπον λυπημένοι·, ή Μίτζι ήτο βυθισμένη εις τήν αυτήν απελ
πισίαν είς ήν καί πρότερον. Ό πατήρ της, ό άφωσιωμένος είς αύιήν, 
όστις προσεϊχεν είς τάς μικροτέρας της ιδιοτροπίας, όστις δέν ήγάπα 
άλλο τι περισσότερον άπό αυτήν είς τόν κόσμον, δέν είχε φονευθή 
ϋπ’ αύτής ; Δέν άπέΟανεν έξ αιτίας της, Οΰμα τής πατρικής του άγάπης ;

Μία τοιαύτη απελπιστική κατάστασις τήν είχε καταλάβει, ώστε άνη- 
σύχει πολύ τούς Ιατρούς της. Ό πλέον σοφός καί δ πλέον έμπειρος έξ 
αυτών ήτο είς γέρων, όστις έγνώριζε πάντα τά φάρμακα, άτινα αναγρά
φονται είς τά βιβλία καί ακόμη άλλα πολλά, αλλά τοΰ όποιου ή καρδιά 
έμπεριεϊχε περισσοτέραν αγαθότητα ή σοφίαν ή λευκή του κεφαλή. 
"Οταν πάντα έκεϊνα, άτινα μετεχειρίσΟησαν, άπέβησαν είς μάτην. έσκέ- 
φθη, εΐτα άνεσήκωσε τούς ώμους του καί είπεν:

—Ό ’Αλλάχ είναι μέγας, τά σχέδιά του είναι αδιαπέραστα. αλλά 
γνωρίζω ότι άν δέν κλαύση ή Πριγκίπισσα είναι χαμένη. Ή Ήάκλαύση, 
ή θά άποβάνη.

Ή Μίτζι όμως δέν έκλαιε καί ή λύπη τήν έξησθένει. Ποιος λοιπόν 
νά κάμη νά ρεύση επ’ αϋτοΰ τοΰ παμφάγου πυράς ή γλυκεία δρόσος 
τών δακρύων της ;

’Ιδού ότι ήκουσε διερχόμενον κάτωθεν τών παραθύρων της όμιλον 
ανθρώπων, οϊτινες έγέλων. Ήνοιξε λοιπόν τό παράβυρον διά νά ϊδη 
τί συμβαίνει.

Μόλις είδε τόν Καλότυχοι· ήσβάνβη τήν καρδιάν της νά μαλάσσεται 
καί ήρχισε νά κλαίη ποταμηδόν. Έκραξαν τότε όλοι, ότι ό Καλότυχος 
ήτο δίς ευεργέτης της καί εκείνη είπεν. ότι δέν ήθελε νά τόν θανατώσουν.

Τόν έλυσαν λοιπόν.
— Ευχαριστώ, κυρία, είπεν ευγενώς. Είς τήν πατρίδα μου σήμερον 

είναι μεγάλη εορτή. · . Όλος ό κόσμος ανταλλάσσει δώρα, καί τό ίδι- 
κόν μου δώρον είναι ότι μοΰ χαρίζετε τίμ· ζωήν.

Τδού πώς ένας αιωνίως άτυχος δέν είμπορεΐ νά έορτάση τά Χρι
στούγεννά του καί άν Οριαμβεύση ακόμη. Άρκεΐται ότι αυτήν τήν ημέ
ραν δέν άπέϋανε.

Μετάφρασις ΜΙΧΑΗΛ X. ΑΙΛΙΑΛΟν c. TORQUET

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ

Ά ΰταί αΐ εφήμεροι υπάρξεις τά παιγνίδια ποΰ χαροποιούν 
-ΤΆ τά παιδιά δΓ όλίγας ημέρας καί έπειτα είς ανταπόδοση· _ 
διαμελίζονται και ρίπτονται εις τά σκουπίδια, έχουν, όπως 
κάθε ύπαρξις, τήν ιστορίαν των καί έχουν, όπως δλίγαι υπάρξεις, 
ιστορίαν αϊώνων.

’Έχουν καί τήν ψυχολογίαν των.
Ίδέτε τήν μικράν ανεψιάν σας. Θέλει κούκλαν. Θέλει νά έπα- 

ναλάβη εκείνο τό όποιον είδε νά κάμη ή μητέρα της δΓαυτήν. 
Θέλει νά δείξη τρυφερότητα. Είνε ή εκκολαπτόμενη γυναίκα.

Και ίδέτε τόν μικρόν. Θέλει σπαθί. Θέλει Ισχύν και οργανον 
επιβολής. Είνε ό εκκολαπτόμενος άνήρ.

Ή ψυχολογία αυτί) δέν μετεβλήθη άπό όλους τους αιώνας.
Αί μικραί Αίγύπτιαι—τιι πρώτα πολιτισμένα μικρά—έπαιζον 

καί αυτά μέ κούκλας. 'Όσον χονδροειδείς κα’ι άτεχνοι και δν 
ήσαν αί κοΰκλαι έκεΐναι, αί άπό ξΰλον περί βεβλημένου ολίγον 
ύφασμα, διεσκέδαζον τάς αρχαίας μικράς όπως τιόρα τάς ϊδικάς 
μας αί κοΰκλαι ποΰ κλείουν τά μάτια των, περιπατούν, η ωνά- 
ζουν τήν · μαμά των.

Εις σαρκοφάγους ελληνικούς μικρών εύρέθησαν μικροσκο- 
πικά μαγειρικά σκεύη καί άλλα οικιακά έπιπλα, μέ τά όποια 
διεσκέδαζον αί παλαιαί μικραί.

Τά παιγνίδια τών Έλληνοπαίδιον, όταν έμεγάλωναν, άφιε- 
ροΰντο είς τους θεούς.

Παρά τήν κούκλαν, τό ψεύτικο άλογον ενωρίς έχρησίμευσεν 
ώς συνειθέστατον παιγνίδι. Τά άλογα έπί αιώνας ήσαν ξύλινα, 
χονδροειδή, κινούμενα επάνω εις τροχίσκους όπως καί τώρα. 
Τό πρώτον τεχνικά κατασκευασμένου ψεύτικο άλογο κατεσκευά- 
σίΐη εις τάς άρχάς τοΰ τελευταίου αϊώνος καί προσεφέρίΐη εις 
τόν Βασιλέα τής Ρώμης.

Ή πολυτέλεια όμως εις τά παιγνίδια έπεκράτησεν από τόν 
δέκατον έ'κτον αιώνα. Ό Λουδοβίκος ό 
λιλιπούτειον νοικοκυριό, έπιπλα, σκεύη 
κ. τ. λ. ολόχρυσο ν, εις τό 1751 δέ ή 
Κλώδ τής Γαλλίας άλλο τοιοΰτον άργυ- 
ροΰν, τό όποιον έπληρώθη δκτώ χιλιά
δας λίρας.

Τιι λιλοπούτεια αυτά νοικοκυριά μέ 
τάς κηρίνας οικοδέσποινας των έκίνη- 
σαν τόν θαυμασμόν εις τήν λεπτομερή 
μίμησιν τών μεγάλων νοικοκυριών έπί 
Λουδοβίκου δέκατου τετάρτου, άλλΊδίως 
έπί Λουδοβίκου τοΰ ΙΕ'. Παιγνίδια 
τότε ήγοράσθησαν αντί 5θθ. 8οο καί 
5,οοο άκόμη φράγκων.

Δύο στρατοί ξύλινοι μέ τόν έξοπλι- 
σμόν των όλον έπληριόθησαν άπό τόν 
Λουδοβίκον ΙΔ', διά νά τούς δωρήση 
είς τόν υιόν του, 29,00ό λίβρας!

Τώρα τιι παιγνίδια είνε αληθινά 
καλλιτεχνήματα καί άληθινά μηχανικά 
έργα, τέλεια, άκριβώτερα ή καί ευθη- 
νώτερα άπό τά ιστορικά τά όποια άνε- 
φέραμεν, πάντοτε όμως ή ευτυχία τοΰ 
μικροΰ όπως καί ή ευτυχία τοΰ μεγά
λου, καί αυτή παιγνίδι είνε.

δέκατος τέταρτος ειχε

ΤΑ ΚΑΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
(’Ο Καλλικάντζαρος.— Λαϊκαί παραδόσεις).

του.

οί Κ αλλικιιντζαραϊι11

στά σπήτια, λέγει ή 
καί δέρνουν καί πνίγουν καί

Κ ς άκούσωμεν τήν γιαγιάν — τήν 
-<“λ παράδοση· νά μάς όμιλή διά 
τό δωδεκαήμερο; τό όποιον Αρχίζει 
τά Χριστούγεννα καί τελειιόνει τών 
Φώτων.

"Ας άκούσωμεν διά τούς Καλλι- 
καντζάρους, οί όποιοι επισκέπτονται

τήν γήν κατά τήν ημέραν τής Γεννήσεως τοΰ Θεαν- 
θριόπου και ιρεύγουν τήν ημέραν τής Βαπτίσεώς 
του ούρλιάζοντες:

Άντεστε νά φύγωμε 
κι’ έρχετ’ ό τουρλόπαππας 
μέ τήν αγιαστούρα του 
καί μέ τί] βρεχτούρα

’Εχουν ουρά καί κέρατα 
καί είνε ό η όβος τοΰ λαοΰ.

- Μπαίνουν τήν νύχτα 
γιαγιά - παράδοσις — ;

κλέβουν άνίΐριόπους. Τούς άρέσει νά μπαίνουν άπό τό φου- 
γάρο.'Άμα όμως έχεις σταυρό στήν πόρτα καί ένα στύλο νά 
καίΐ] όρθιος στο τζάκι φοβούνται καί δέν μπαίνουν. Πωπώ! 
πώς κυνηγούνε τής γυναίκες ποΰ βγαίνουν νά πάρουν νερό τήν 
νύκτα καί τής μαμμήδες!

Ένοΰ Καλλικαντζάρου έκοιλοπόνα ή γυναίκα. Κτυπάει λοι
πόν τήν πόρτα τής μαμμής. Τί θέλεις; τοΰ λέει ή μαμμή. \έν 
τόν έγνώρισε γιατί οί Καλλικαντζάροι γίνονται καί σάν τούς 
ανθρώπους όταν θέλουν. Έλα, τής λέει ό Καλλικάντζαρος, 
γιατί γεννάει ή γυναϊκά μου. Έπήγε ή μαμμή κοντά του. "Οταν 
έβγήκαν σέ ένα έρημο μέρος τής λέει τής μαμμής: Έγώ είμαι 
Καλλικάντζαρος καί θέλω νά κάνη ή γυναίκα μου άρσενικό 
παιδί, είδ’ άλλοιώς 0<ί σέ φάω, κακομοίρα. Φεύγει ό Καλλι
κάντζαρος καί γεννάει ή Καλλικαντζάραινα κορίτσι! Τί νά 
κάνη ή κακομοίρα ή μαμμή; Σκέφθηκε, σκέφθηκε καί παίρνει 
λίγο κερί καί ητειάνει τό κορίτσι άρσενικό. Τό άφί.νει καί δώ 
παν κΓ άλλοι. Γυρίζει ό Καλλικάντζαρος στο σπήτι του. κυτ- 
τάζει τό παιδί, άρσενικό! Ευχαριστήθηκε καί τό πήρε νά τό 
ζεστάνη στή φωτιά. Λυώνει τό κερί καί νά σου πάλι θηλυκό 
τό παιδί! Τρέχει στής μαμμής. Πάει άπό τιήν πόρτα βλέπει 
τό σταυρό. Πάει άπό τό τζάκι βλέπει τό δαυλί ποΰ έκαιγε. 
Στάθηκε λοιπόν άπό °ξω καί η ιόναζε.—Κυρά μαμμή, τό παιδί 
έγινε κορίτσι! Μά κείνη, μωρέ μάτια μου, έκσυκουλιόθηκε καί 
οΰτε φωνή, οΰτ’ άκριίαση».

«

- Νά σάς 'πώ κΓ ά/ά.ο; Δυο γειτόνισσες είχαν συμφωνήση 
νά ξυπνήση ή μιά τήν ά'/Λη νά ζυμώσουν. Τό πήραν μυρουδιά 
οί Κα/Λικαντζα'ροι καί τήν νύκτα έπήγαν στήν πόρτα τής μιας 
κΓέκτύπησαν : Ξύπνα, κυρά γειτόνισσα, νά ζυμώσωμε ! Σηκώ
νεται ή γυναίκα καί τιήν αρπάζουν. Πάνε έπειτα στής ά'/Λης 
τήν πόρτα: Κυρά γειτόνισσα ξημέρωσε, ^ύπνα! Σηκώνεται 
κΓ αυτή καί τήν αρπάζουν. Πάνε, πάνε καί φθάσανε σ’ ένα 
έρημο μέρος- Τώρα θά σάς φάμε!». Τότε ή μιά γυναίκα 
έξυπνη ποΰ ήξερε πώς τήν άλλη ημέρα ήτο τών Φιότων τους 
λέει:— Σταθήτε νά σάς ’πώ ένα παραμύθι. Λέγοντας τό παρα
μύθι έφώναξεν ό πρώτος κόκκορας: Μαύρος είσαι, λένε οί 
Κα/Λικαντζάροι, δέν σέ φοβώμαστε. Τάχα νύχτα είνε άκόμη. 
’Επειτα σέ λίγο λαλάει καί ό δεύτερος κόκκορας: Κόκκινος 
είσαι, λένε, δέν σέ φοβώμαστε. Τάχα τιόρα ξημερώνει άκόμα. 
Στά τελευταία ιρωνάζει καί ό <’ί/ζος κόκκορας: - ’Άσπρος είνε, 
λένε. Τάχα ημέρα. ’Άντεστε νά φύγωμε, κ’ έρχεται ό τουρλό
παππας, μέ τήν αγιαστούρα του καί μέ τή βρεχτούρα του .

Σήμερον ή ιίιραία παράδοσις περί τών κακών πνευμάτων 
τείνει νά έκ/.ειιρη, έη·’ όσον προβαίνει ή άνάπτυξις καί ή εκπο- 
λίτισις. Είς τάς νήσους μόνον άκόμη, εις τάς Κυκλάδας, εις 
τάς Σποράδας, είς τήν 'Ύδραν, τάς Σπέτσας καί ιδίως τόν 
Πόρον, σώζεται. Κα’ι διηγούνται χαριέστατα καί κωμικιότατα 
επεισόδια τά όποια δημιουργούν είς βάρος τής εύπιστίας τών 
γραιών οί ζωηρότεροι έκ τών νέων.

Είς τόν Πόρον θρησκόληπτοι γραϊαι βεβαιοΰν ενόρκως ότι 
είδον κα/ζικάντζαρον έξηγριωμένον, καί θέλοντα νά έφορμήση 
εναντίον των καί ότι άπό τήν μανίαν των τάς έσωσεν ή νηστεία, 
μέ τήν όποιαν παρεσκευάζοντο διά νά κοινωνήσουν τών’Λχράν- 
των Μυστηρίων.

Εις τήν ώραϊαν νήσον τοΰ Σαρωνικοΰ - τόν Πόρον πάν
τοτε προ ολίγων ετών συνέβη καί τό εξής χαριτωμένοι· έπει- 
σόδιον. ’Ενώ μία οικογένεια ναυτικών διεσκέδαζε τήν νύκτα 
τών Χριστουγέννων, ό έγγονος, νεανίας ζωηρότατος, άπολαύων 
ιός πάντοτε άμερίστου τής λατρείας τής γιαγιάς, έκρι-βη είς τό 
υπόγειον τοΰ πατριαρχικού οικιακού, θυμωμένος διότι ό πατήρ 
του δέν τού έπέτρεπε νά έξέλθη καί συναντήση τοί·ς η ίλους 
του. Μετ’ ολίγον εχρειάσθη νά άνανεωθή ή ποσότης τοΰ έν 
χρήσει οίνου καί κιιτήλθει· εις τό υπόγειον ή γιαγιά διά νά 
πληριόση τό δοχείον, μονολογούσα καί έξορκίζουσα τούς κα/ζι- 
καντζάρους. Έξαφνα παρά τιήν βαρέλαν είς τό ιίιχροκίτρινον 
καί τρεμοσβύνον η ώς τού λύχνου της διακρίνει ένα όγκον 
σκοτεινόν.

’Ίτς, μπερμπάντ ! τοΰ λέγει. [Φεύγα, μπερμπάντη].
Κού ντό τέ βέμ — άπαντά, ό Καλλικάντζαρος ό όποιος 

έγνώριζε άρβανίτικα. [ΙΙοΰ θές νά πάω;]
ΤΙ γραία αρχίζει τά σταυροκοπήματα καλοΰσα τό κακόν 

πνεύμα τοΰ υπογείου νά φύγη, ά/z’ έκεϊνο έξακολουθεΐ πάντοτε 
εις τήν άλβανικήν διάλεκτον νά άπειλή τήν γραίαν, τόν υιόν 
της καί τόν έγγονόν της, μέ τά τρομεριότερα δυστυχήματα, δν 
δέν άφήσουν τόν έγγονόν της νά έξέλθη. Καί ή πτωχή γιαγιά 
έντρομος σπεύδει πλησίον τού υίοΰ της καί τόν έκλιπαρεϊ καί 
τόν πείθει νά στέρξη εις τήν διαταγήν τοΰ κακού πνεύματος. 
Καί ό εΰη υής έγγονος έ'τρεξε καί συνήντησε τούς φίλους του.

Τήν εΰπι,στίαν τήν έκμετα/ζεύεται πάντοτε ή πονηριά, υπάρ
χουν δέ καί ά/Λα παραδείγματα, πλεΐστα όσα — καί είς αΰτάς 
τάς διηγήσεις τών γραιών—κατά τά όποια τούς κα/ζικαντζά- 
ρους έδυσφήμησαν περισσότερον άνθρωποι άναλαβόντες νά 
παίξουν ρόλον υπέργειων πνευμάτων. Τιόρα πλέον εκλείπουν 
αυτά όσημέραι.

Καί εκλείπουν μαζή μέ τιι λείψανα τής γενεάς αί παραδό
σεις καί θά μείνουν μόνον είς τό στόμα τών τροφών καί τών 
μητέρων πρός Ικφόβισιν τών δυστροπούντων παιδιών.

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ



ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ *******
* * * * * ΕΙΣ ©ΔΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΒΥΣΣΙΝΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΣΣΑΡΑΒΙΑΝ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ *******
* * * * ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΠΟΧΑΣ

ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Καλήν εσπέραν άρχοντες

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΣΑΤΙΑΝ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΝΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΗΣ

ΤΟ ΔΕΙΠΝΟΝ ΤΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΙΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΟΜΠΑΔΟΥΡ
ΕΝ ΒΕΡΣΑΛΛΙΑΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΗΡΏΩΝ
(25 Δεκεμβρίου 1822)

πό την μεγάλην έποποιΐαν τοΰ 'Ιερού ’Αγώνος εϊνε 
ή σκηνή αυτή.

’Από τους χρόνους πού έπίστευαν εις Χριστόν 
Σωτηρα τοΰ κόσμου, αλλά και Σωτήρα τής Ελλάδος.

Είχε έπέλθη ή καταστροφή τοΰ ΙΙέτα, ή υποταγή πολλών 
άρματωλών τής ΑΙτωλίας και ’Ακαρνανίας. Έφευγον όλοι εις 
τάς Ίονίους νήσους προ τής συμφοράς. Πένθος και απελπισία 
και κατάπληξις. Εις τό Μεσολόγγι ό Μαυροκορδάτος, ό Μάρ
κος Μπότσαρης καί εξακόσιοι μόνον άνδρες, μέ ολίγα ατελή 
κανόνια και τροφάς δι’ ένα μήνα. Άπ’ έξω ό Όμέρ Βρυιόνης 
καί ό Κι.ουταχής από τήν ξηράν, ό Ίουσούφ πασσάς από τήν 
θάλασσαν. Τό σχέδιον τής άντιστάσεως παράτολμου, γιγαντώδες, 
σχέδιον μετά γενικήν απελπισίαν, είχε καταστρωθή.

Ό Μαυροκορδάτος εις τούς παριστώντας τό δυσχερές τής 
θέσεως τοΰ Μεσολογγίου άπήντα, ότι δεν θά έ'φευγεν άπ’έκεΐ 
έφ’ όσον εις καί μόνος άνήρ υπήρχε πρόθυμος ν’ άγωνισθή.

Άπητοΰντο Επταπλάσιοι άνδρες από όσους ήσαν εκεί διά νά 
φρουρηθή καλώς τό φρούριον τής πόλεως, οί ολίγοι όμως υπε- 
ρασπισταί του βλέποντες άπέραντον στρατοπέδου από ξηράς, 
στόλον ισχυρόν, ό όποιος ήμπόδιζε τόν επισιτισμόν, από θαλάσ
σης καί τήν προσέλευση· επικουριών, ειχον άποφασίση :

................Στ' άρματα νά σταθούμε
1 Ιατρίδα νά γλυτώσωμε ή νά θανατωθούμε.
Τόν τόπο νά τιμήσομε, τό άνθος της Ελλάδος 
πούνε στόν κόομο ξακουστός, βΐνε καί παινεμένος 
πούνε κλειδί τής 'Ρούμελης καί τοΰ Μωρία κολώνα

Κι' αν μάς άφήσουν μοναχούς, πάλι δέν προσκυνούμε.
'Ο αποκλεισμός θά έθανάτου έκ τής πείνης τούς γενναίους 

εκείνους, ί> καταρράκτης των εχθρών ’ίσως εϊσώρμα εις τήν 
πόλιν, επάνω από πτώματα έστω.

’Πτο περί τά τέλη ’Οκτωβρίου. Παρήλθεν ό μην καί παρήλθε 
καίτόήμισυ τοΰ Νοεμβρίου,τοΰ Μαυροκορδάτου διαβουκολοΰν- 
τος τόν Όμέρ Βρυιόνην, προβάλλοντα προτάσεις παραδόσεως.

*
Εις τήν άλλην Ελλάδα συνελέγοντο στρατιώται καί τροφαί 

διά νά σωθή ή κινδυνεύουσα πόλις καί, περί τά μέσα Νοεμ
βρίου, ί'δραϊκά πλοία διέσπασαν τόν αποκλεισμόν τοΰ Ίου- 
σούφ πασσά καί άπεβίβασαν τροφάς καί χιλίους Πελοποννη- 
νησίους ύπό τόν Μαυρομιχάλην, τόν Ζαΐμην, Λόντον καί 
ϊηλιγιάννην. Έμηνύθη εις τόν Όμέρ Βρυιόνην. ότι αν θέλη 
τό Μεσολόγγι νά έλθη νά τό πάρη καί τότε οί Τούρκοι έπιναν 
χίλιων λογιών φαρμάκι από δέ τούς πολιορκουμένους:

Οί γκεμιτζήδες πολεμούν κανόνια καί τρουμπούνια, 
κ’ οί στεργιανοί μέ τά σπαθιά στέκουν ξεγυμνωμένα. 
Τεχνίταις καί μπακάλιδες σάν φειδία μανισμένα, 
ρίχνουν τουφέκια φοβερά, τραβούν τά γιαταγάνια. 
Θάνατον δέν στοχάζονται, ρίχνονται σάν λειοντάρια. 
τούς Τούρκους άνακράζουσι καί τούς περιγελούσα

Τό φρουριον άνθίσταται υπερήφανοι· καί. δ,τι έκινδύνευον 
τέως νά πάθουν οί πολιορκούμενοι στερούμενοι τροφών, έκιν- 
δύνευον ήδη νά πάθουν οί πολιορκηταί.

Ό Όμέρ Βρυιόννης ένόησεν ότι έπρεπε νά έπιχειρήση κάτι 
αποφασιστικόν. ’Αντί τοΰ προτέρου στρατηγήματος, στρατή
γημα και αυτός.

Έμαιθεν ότι μέρος τής φρουράς είχε μεταβή άλλου διά νά 
ένισχΰσΐ] τήν επανάσταση·. Έγνώριζεν έξ άλλου, ότι τήν νύκτα 
των Χριστουγέννων οί χριστιανοί τήν εορτάζουν λειτουργούμε- 
νοι μέσα εις τάς εκκλησίας.

Καί άπεφάσισεν, όταν θά έωρτάζετο ή σωτηρία τοΰ κόσμοι·, 

τους ώρκισίΐήκανβ άμέτι Μουχαμέϊη
Στό Μεσολόγγι νά έμβοΰν, ν<< κάμουνε κιαμέτι 
Ήμίριι των Χριστουγεννών προτοδ νΰ ϊημερώση.

νά έορτάσι] αυτός τόν όλεθρον τοΰ ηρωικού φρουρίου.
Καί λοιπόν:

Όμέρπασας έφώναξε, κράζει τούς Άρβανίταις, 
Τσοχονταραίους διαλεχτούς, τούς Άληπασιαλίδες. 
Ποΰστε, Τσοχανταραΐοί μου τ’ Άλή πασά τσεράκια; 
Τώρα καιρός στόν πόλεμον διά νά τιμηθοϋμεν, 
τώρα νά καζαντίσωμεν καί νά μή ντροπιασθούμεν. 
Τίποτες δέν μάς έμειναν άπ’ τούς Μεσολογγίταις, 
όλους μάς ^ντροπιάσανε, Πολίταις κ’ Άρβανίταις. 
Όλους τούς ώρκισθήκανε άμέτι Μουχαμέτη, 
Στό Μεσολόγι νά έμβοΰν, νά κάμουνε κιαμέτι. 
Ημέρα των Χριστουγεννών πρό τοΰ νά ξημερώση.

’Απεφασίσθη νά ποοηγηθούν τάγματα ’Αλβανών εις τήν 
έπίθεσιν, δύο δέ χιλιάδες άλλων Τούρκων νά τούς ακολουθή
σουν. Τό άλλο στράτευμα ήτο έτοιμον διά βοήθειαν.

Δέν εϊνε ώρισμένον ίστορικώς, πώς οί "Ελληνες έμαθον τό 
στρατήγημα. “Ενας ψαράς πωλών εις τούς Τούρκους τά ψάρια 
του τό ήκουσε καί τό άνήγγειλεν εις τούς πολιορκουμένους. 
Ό δούλος εκείνος, ό "Ελλην, πού ήκολούθει έξ ανάγκης τόν 
Τουρκικόν στρατόν έώρτασε τά Χριστούγεννά του σώζων τήν 
’Επανάσταση·; Τό έμάντευσαν τό στρατήγημα από τάς υπόπτους 
κινήσεις τών Τούρκων οί Έλληνες αρχηγοί; Τις οίδε;

*
Κτυποΰν τώρα οί κώδωνες τών εκκλησιών διά τιήν μεγάλην 

εορτήν. Οί Τούρκοι τούς ακούουν καί ετοιμάζονται.
Ετοιμάζονται και οί Έλληνες.

Έγνώριζον εκείνοι ότι εις ώραν εθνικού πολέμου ή εύαρε- 
στοτέρα προσφορά πρός τόν Θεόν εϊνε τό αίμα τών εχθρών . 

’Αντί νά δοξολογήσουν τήν Γέννηση· εις τάς εκκλησίας, μέ 
ένα σημεϊον τού Σταυρού τιήν έώρτασαν εις τούς προμαχώ
νας, άγρυπνοι καί άναμένοντες.

Θά τιήν διαλαλήσουν έως τά νέφη μέ τοΰ καρυοφυλλιού 
τούς βροντερούς ύμνους. Θά προσφέρουν αντί χρυσού καί 
σμύρνας καί λιβάνου, θυσίας αίματος από τάς φλέβας των 
εις τόν Χριστόν των. Δέν θ’ άφίσουν νά πικρανθή πάλιν ή 
Θεότης του μέ μίαν ήτταν τοΰ Σταυρού τήν νύκτα τής Γεν- 
νήσεοός του. ’’Αΰπνοι εις τό κρύο», όπως λέγει τό ποίημα, 
περιμένουν τούς ’Αλβανούς.

Καί εκείνοι:
’Αλλάχ, ’Αλλάχ'. έφώναξαν, κ’ έκαμαν τό γιουρούσι 
καί ή ορμή των έπεσεν εις τούς Μεσολογγίταις, 
ώς βρίσκοντο ξεχωριστοί άπό τούς Μωραίταις. 

"Εκαναν ένα στοχασμόν, τούς είχαν γιά ψαράδες, 
αυτοί όμως εύρέθησαν ανδρείοι παλληκαράδες. 
Οί Τούρκοι σκάλαις έβαλαν ν’ άναίβουν στό χαντάκι.

Οί ’Αλβανοί άφέθησαν νά προχωρήσουν μέχρι βολής πιστολιού. 
Τότε πυκνόν πΰρ τους έθέρισε.

Κ’ από βολιαϊς κ' από σπαθιαϊς έπιπταν σάν μπακάκοι, 
πόσοι έσκοτωθήκανε σ εκείνο τό γιουρούσι 
τίς δύναται νά στοχασθή καί νά τούς άριθμήση; 
Δυό Έλληνες μόνον γνωστοί πίπτουν Μεσολογγίται. 
καί πεντακόσιοι χάθηκαν Ι’κέκιδες κ’ Άρβανϊται. 
Ό πρώτος ώνομάζονταν Νικόλαος Κακούρης, 
όμοΰ κ’ ό άλλος λέγονταν Γεώργιος ό Μικρούλης. 
Όλοι τούς έλυπήθηκαν, δτ’ ήσαν παλληκάρια, 
πολέμησαν καί δυνατά, σάν φοβερά λειοντάρια. 
Διότι έσκοτιόθηκαν, τώρα μήν τούς θρηνείτε- 
γιά τήν πατρίδα πέθανον, γιά τοΰτο συγχωρεϊτε. 

"Οσοι στό γένος χάνονται δέν εϊνε ποθαιιμένοι, 
άφίνουν όνομα καλόν καί πάγουν δοξασμένοι.

Καί. τό πρωί τό: Ή Παρθένος σήμερον> έψάλλετο θριαμ
βευτικά, μέ διπλήν χαράν. Τό θειον Βρέφος εγεννήθη εκείνον 
τόν χρόνον διά νά σώση τό Μεσολόγγι. δημ. δημερ
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TC NEON ΕΠΙΓΕΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΟΗΝΩΝ
Ζαφείριος Μάτσας. — Νεώτατος, συμπαθέστατος είς τήν άνωτέραν 

κοινωνίαν μας, εγκυκλοπαιδικώτατος, έργατικώτατο; ό νέο; Γεν. Διευθυντής 
τή; Τραπέζης ’Αθηνών, 6 κ. Ζαφείριο; Μάτσας. Οικογενειακόν του προνο
μίου ή τραπεζιτική ίκανότης, ή όποια τον άνέδειξεν εις ένα έκ τών τά 
μέγιστα συμβαλόντων εί; τό νά φθάση ή ’Αθηναϊκή εις την περιιοπήν 
εις ήν ενρίοκεται σήμερον.

'Ο κ. Ζαι/ είριος Μάτσας Ιγεννήθη έν Πειραιεΐ τόν Φεβρουάριον τού 1868 
καί έπεοάτωσε τα; γυμνασιακά; τον σπονδάς έν Σύρφ τώ 1881. Ένεγράφη 
εις τήν Φιλολογίαν καί μετά έν έτος είς τήν Νομικήν, είς ενρντέρας σπου
δής τή; όποια; ίνέκυψεν έν Μονάχοι, όπόθεν ίπέστρεψε διδάκτωρ τή 1888. 
ΠροσελήφΟη Γενικό; Γραμματείς τής Εταιρεία; τών Εργοληψιών. "Επειτα 
είς την ‘Αθηναϊκήν διαρκώ; προι/γετο διακρινόμενος.

Άφοϋ άπέθανεν ό μακαρίτης Πεσμαζόγλου έπρεπε νά εΰρεθή ό αντάξιο; 
διάδοχό; τον, προοδευτικό; καί ρέκτη; καί πεπειραμένος. Έξελέγη ό κ. Ζ. 
Μάτσα;, προαχθεί; ουτω άπο διευθυντοΰ, καί ή εκλογή γενομένη άπό εκεί
νους ο! οποίοι αναθέτουν εις αυτόν τά ίδικά των συμφέροντα δεν ήτο δυνα
τόν νά γίν/ι παρά μέ στάθμισιν ακριβή τή; αξίας τον έκλεγέντος.

Είνε πλέον ή βέβαιον ότι ιάς πάντοτε εις τό παρελθόν, οϋτω καί νΰν ό 
κ. Μάτσας θά δικαίωση τάς ελπίδα; τών έντολέων του.

«
Μιλτιάδης Ίορδανόπονλος.— 'Ο πρόεδρο; τοΰ Α. Συμβουλίου τή; 

’Αθηναϊκής. Άπό τούς πρώτους έργαοθέντα; υπέρ τής προόδου της, ζωη
ρότατα, ενεργητικώτατα. Χρηματιστικός νους από τούς δεδοκιμασμένου;

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΑΝΤΟΥ
(’Ίδε εΙκόνας σελίδων 2-1 και 25)

ή μέ τήν τοΰ νέου πολιτισμού, απλή ή
< ' επίσημος, συμβολική ή απροσποίητος, δεισιδαίμων εδώ, διά τούς 

■Λ,Ν. μικρούς μόνον άλλου, έκεϊ διά τούς μεγάλους μέ πρόφασιν τούς 
μικρούς, χαρά όμως γενική τήν νύκτα τών Χριστουγέννων.

Χαρακτήρες, παλαιαΐ συνήθειαι, αναπτύξεις, γηρατεϊα λαών ή 
σφρίγη δίδουν έδώ καί έκεϊ ιδιαίτερον τόνον είς τόν εορτασμόν τής 
νυκτός τών Χριστουγέννων.

Άς ίδωμεν τάς ποικιλίας διά νά ίδωμεν τήν επιβολήν τής εορτής 
μεγαλειτέραν, είς τήν συνένωσίν των διά ν' άποτελέσουν μίαν άρμο- 
νίαν χαράς.

*
Τά παιδιά έδώ είς τήν Ελλάδα ανοίγουν τήν εορτήν. Τά παιδιά ένα 

άπό τά όποια έστησε μέσφ τών ακροατών του ό Χριστός διά νά διδάξη 
ότι πρέπει αύτών τήν αγνότητα ν’ άποκτήσωμεν διά νά σωθώμεν.

« Καλήν εσπέραν άρχοντες........
Γινό^εθα όλοι άρχοντες μέ «αρχοντικόν».

"Αν εχωμεν όλοι « αρχοντικόν τό γνωρίζετε, γνωρίζετε καί πώς 
περνοΰμεν τά Χριστούγεννά μας.

"Ας ίδωμεν λοιπόν τούς ’Ισπανούς εορτάζοντας.
Λάμπει έπάνω ό ουρανός μέ τάς λαμπάδας του καί λάμπει ή ’Εκκλη

σία μέ τάς ίδικάς της.
ΊΙ Ίσπανίς μέ τήν ώραιοτέραν της « μανδίλλιαν » επιστρέφει άπό 

τήν λειτουργίαν διά τό Χριστουγεννιάτικο»· δείπνο»·, μέ τό βιβλίο»· της 
τό ιερόν άνά χεϊρας.

Σκορπά ματιές ή Ίσπανίς καί μία κιθάρα στενάζει μακρυά.
« Σαν Ανοιξα απρόσεκτα 

τό γράμμα σου, κυρία, 
έπεσεν ή καρδούλα σου 
μες τό δικό μου στήθος.

Τή; έδωσα τό στήθος μου 
νά μείνη. Μά δέν έχει 
θέοι εκεί καί γιά τής δυό. 
Σοΰ στέλνω τή δική μου 
καί τήν δική σου τήν κρατώ.

Ό 'Ισπανός υμνεί τόν Χριστόν μέ τήν αγάπην, τό μόνον ίσως 
δίδαγμά Του ποϋ τηρεί εύλαβώς.

*
Οί 'Ιταλοί καί οί Γάλλοι όπως καί οί Γερμανοί εντελώς ιδιαίτερα 

έθιμα, γενικώς σεβαστά καί περίεργα δέν έχουν.

υπήρξε στύλος τής Τραπέζι/; τών ’Αθηνών. Αί γνώμαι του έβάρυνον πάν
τοτε εις την σταδιοδρομίαν της καί τής πείρας του έπωφελ.ήθη τό 'ίδρυμα 
τούτο κατά πολύ.

'Ο κ.Ίορδανόπουλο; εις τήν Τράπεζαν τών‘Αθηνών έχει προσφέρει 
τόσα; υπηρεσίας ώστε υπήρξαν καί οί θελήσαντες νά τώ άνατεθή ενρυτέρα 
εντολή αυτής, ητις τώ άνετέθη. ‘Εκείνος άντέστη καί διετήρησε τήν διεύθυν- 
σιν, δεχθείς μόνον καί τήν προεδρείαν του .1. Συμβουλίου τοΰ Ιδρύματος, μέ 
τήν γενικήν πεποίθησιν, ότι ή Τράπεζα έχει πολλά νά ώφεληθή καί εί; τό 
μέλλον από τήν δεινότητά του τήν τραπεζικήν.

«
Τάκης Ήλιόπουλος. —Άπό οικογένειαν ή όποια είνε έκ τών τά πρώτα 

φερουσών εί; τά; ’Αθήνας καί με τά εκλεκτότερα ονόματα συνδεομένην, ό 
κ. Τάκης Ήλιόπουλος, ό έτερος τών διευθυντών τής ‘Αθηναϊκής.

Μορφή ουμπαθεστάτη έδώ, ευρύτατα γνωστή καί έξω άπό τόν χρημα- 
τιστικόν κύκλον καί μυαλό πολυσχιδές.

Νεώτατος έδημιοΰργησε διακεκριμένην θέσιν εις τον κόσμον τής οικονο
μικής μας κινήσεως καί διεκρίϋη ώς τραπεζιτικός νους.

Οί ‘Αθηναίοι τάν εξέλεξαν Δημοτικόν των Σύμβουλον καί έδικαίιοσε τάς 
ελπίδας ταιν, συζητικιότατο; καί φωτιστικώτατος εις τά διάφορα μεγάλ.α 
ζητήματα τοΰ Λήμου μας, διακριθείς εί; τήν συμμετοχήν αύτήν έν τή διοι
κήσει τοΰ πρώτου δήμου τοϋ Κράτους. Ή’ΑΟηναϊκή Τράπεζα τόν προσε
ταιρίζεται τώρα καί θά ευδοκίμηση βεβαίως εί; τήν προαγωγήν τών συ/ι- 
φερόντων της τόσον, ώστε πληρέστατα νά δικαιώση πάσαν προσδοκίαν.

Ό Γάλλος πηγαίνει είς τήν Μαντελέν ώς είς τήν πλέον « μον- 
νταίν » εορτήν.

Είς τήν 'Ιταλίαν ή μικρά τής οικογένειας λαμβάνει τόν λόγον είς τό 
τέλος τοΰ δείπνου. Απαγγέλλει τήν λεγομένηγ « έπιδόρπειον διδαχήν ».

’Επίσημος ό ’Αγγλος. Φέρει διά τάς εορτάς τών Χριστουγέννων, διά 
τήν καταβρόχθισιν τής εθνικής του « μπουτίγκας » τό φράκον του. τό 
σμόκεν του. ’Αρχίζει δΓ αύτόν ή Κρίστμας Σήζον» τήν νύκτα τής 25Ί» 
Δεκεμβρίου καί τελειώνει μετιι μίαν εβδομάδα. ΔΓ αυτό έκεϊ ή «Πρω
τοχρονιά δέν εορτάζεται ιδιαιτέρως. Καί ιδιάζει έκεϊ τό φίλημα κάτω 
άπό τό συμβολικόν μπουκέττο ύπό τό όποιον φιλεϊτε όποιαν συναντή
σετε, νέαν ή γραίαν.

"Εξω ή θάλασσα ταράσσεται καί σκεπάζει τούς δρόμους τής Βρετ- 
τάνης τό χιόνι.

Οί ψαράδες έχουν έπιστρέψη όλιγώτεροι άπό όσους έφυγαν. Οί Γιάν 
καί οί Γκιόδ, οί μνηστήρες τοϋ Λοτί, γύρω τους ορφανά, χήραι, πατέρες, 
ποϋ έχασαν τά παιδιά των παρακαλοΰν τό νεογέννητου νά σιόζη 
τούς ναυτικούς.

Είς τήν ’Αλσατίαν ένας άπό τήν οικογένειαν γίνεται μπαμπούλας 
καί τρομάζει τά μικρά διά νά είνε πάντα φρόνιμα.

Άς περάσωμεν είς άγνωστοτέρους τόπους διά τής ’Αμερικής. Ό 
Γιάγκης οίκειοποιεϊται δλας τάς συνήθειας τών Χριστουγέννων, δσας θά 
εύρη συμφώνους μέ τάς ιδιοτροπίας του. Θέλει μόνον τό κολοσσαϊον 
καί είς τά Χριστούγεννά του. Κολοσσαϊον δένδρον, ήλεκτροφιότιστον, 
τελειοποιημένοι·. Τά παιδιά του άντί τών παπουτσιών κρεμνοΰν τής 
κάλτσες των ώς εύρυχωροτέρας είς τό τζάκι διά τά δώρα.

«
Είς τήν Βεσσαραβίαν τήν νύκτα τών Χριστουγέννων ό πετεινός Αά 

δείξη ποία άπό τάς νέας θά νυμφευθή εκείνον τόν χρόνον.
Τόν φέρουν πρό ενός σωροΰ σίτου έπάνω είς τόν όποιον είνε τοπο

θετημένου ένα δακτυλίδι. ’Εκείνος σκορπίζει τόν σωρόν καί τό δακτυ
λίδι κυλφ κοντά είς τήν νέαν τής όποιας είνε προσεχής ό γάμος.

Είς τήν Αρμενίαν τήν μεγάλην εσπέραν τά μικρά παρελαύνουν 
φιλοΰντα τό χέρι τοϋ πατέρα.

Καί τελειώνομεν μέ τήν Άβυσσινίαν.
’Οκτώ ημέρας διαρκούν έκεϊ αί έορταί.
Ό Μενελίκ καί οί Ράς έκκλησιάζονται μέ τάς πολεμικός των στολάς. 

Οί μοναχοί καί οί ιερείς περιφέρουν τάς εικόνας τρεις φοράς γύρω άπό 
τάς ’Εκκλησίας.

Ό Αύτοκράτωρ παρίσταται είς τό συμβολικόν βάπτισμα κατά τό 
όποιον, άφοϋ εΰλογηθοΰν τά ΰδατα καί ριφθοΰν άνθη είς αυτά, οί νέοι 
κολυμβοΰν γυμνοί άναπαριστώντες τό βάπτισμα τοϋ Χριστού.

ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΙΕΓΓΕΒ1ΤΧ

QUO VADIS?
(Συνέχεια Λπό το προηγονιιενον τεύχος1
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ακράν <ίνά τάς οικίας τάς κατεσπαρμένάς κατά μήκος τής Νομεν- 
τανής οδού, οί πετεινοί, άγγελοι τοΰ μεσονυκτίου, ήρχισαν νά 
ψάλλουν. Τότε ό Χίλων έσυρε τόν Βινίκιον άπό τόν μανδύαν 

καί έψιθύρισε :
- Αύθέντα, έκεϊ. όχι μακράν τοΰ γέροντας, διακρίνω τόν .θύρσον 

καί πλησίον του μίαν νεάνιδα.
Ό Βινίκιος έκλονίσθη ώς κοηιώμενος τόν όποιον άφύπνισαν έξα

φνα. Έστράφη πρός τό μέρος, τό όποιον τοΰ ΰπέδειξεν ό Χίλων καί 
είδε τήν Λιγύαν.

ΚΕΦΑΛΛΙΦΝ XXI
Είδε τήν Λιγύαν καί δέν είδε τίποτε πλέον.
Επί τέλους ' Μετά τόσας προσπάθειας, μετά τόσας ημέρας άνησυ- 

χίας, πάλης, οδυνών, τήν έπανεύρισκε. Τήν παρετήρει μέ τήν ταπεινήν 
της περιβολήν καί τήν εΰρισκεν ώραιοτέραν έν τή άντιθέσει τής εύγε- 
νείας τής μορφής της πρός τήν ευτέλειαν τοϋ ένδύματός της.

Οί Χριστιανοί ήρχισαν νά ηιάλλουν καί ό Απόστολος έπειτα έβά- 
πτισεν έν ϋδατι όσους οί ιερείς τώ παρουσίασαν ώς παρεσκευασμένους 
διά τό βάπτισμα. Είς τόν Βινίκιον έφαίνετο ότι 
ή νύξ αυτή δέν θά έτελείωνε ποτέ. Άτ-υπομόνει 
νά άκολουθήοη τήι· Λιγύαν. Νά τήν άρπάση.

'Επί τέλους μερικοί χριστιανοί έξήλθον τοΰ 
κοιμητηρίου. Ο Χίλων έμ.ουρμούρισε:

"Ας έξέλθωμεν τής θύρας. αύθέντα, διότι 
δέν άφηρέσαμεν τά καλύμματα τής κεφαλής 
καί μάς παρατηρούν.

Έξήλθον. 'Από τό μέρος όπου έστάθησαν. 
ήδύναντο νά βλέπωσιν όλους όσοι θά έξήρχοντο 
καί δέν ήτο δύσκολον νά αναγνωρίσουν τον θύρ
σον τίπό τό άνάστημά του. Ό Χίλων έπρότεινε 
νά ιΐκολουθήσουν τήν νέαν καί αέριον ή καί 
τήν ιδίαν έσπέραν ό Βινίκιος ερχόμενος μετά 
τών δούλων τον είς τήν οικίαν της νά τήν άρπά- 
σουν. Ό Κρότων έπέμενε νά τήν άρπάση μόνος 
αύτός κιιί νά τήν φέρη όπου <’> Βινίκιος διέτασ- 
σεν.Ήδη οί πετεινοί διελάλονν τήν προσέγγισιν 
τής πρωίας, όταν έξήλθεν ή Λιγύα καί <’> θύρ
σος. Μερικά άλλα πρόσωπα τούς ήκολούθουν, 
καί. μεταξύ αύτών ό Χίλων διέκρινε τόν 'Από
στολον, παρά τόν όποιον έβάδιζεν είς άλλος 
γ'έρων. πλέον μικρόσωμος ακόμη, δύο ήλικιω- 
μέναι γυναίκες καί εΐς παϊς κρατών φανόν. 
"Οπισθεν τής μικρός αυτής όμάδος ήκολούθουν 
διακόσιοι περίπου χριστιανοί μεταξύ τών όποιων 
άνεμίχθησαν ό Βινίκιος, ό Κρότων καί ό Χίλων. 
'ΊΙρχισε νά έξηιιερώνη όταν έπλησίαζον τήν 
πόλιν καί τότε ο Βινίκιος έξεπλάγ>| ίδιον ότι 
δύο φρουροί στρατιώται έγονάτισιιν πρό τού 'Αποστόλου, 
νος, επιθέτων τάς χεϊρας εις τάς σιδφράς περικεφαλαίας 
ηΰλόγει- Ό Βινίκιος έθαύμασε τήν ίσχύν τής νέας θρησκείας. "Αν 
Λιγύα ήθελε νά η ύγη έκ τής πόλεως θά συνήντα είς τόν δρόμον της 
φρουρούς έτοιμους νά κλεισουν τά όμματα. Ήδη ή συνοδεία ήρχιζε νά 
διασκρπίζηται. Ό 'Απόστολος, ή γραία καί ό παϊς ήκολούθουν τόν 
ποταμόν, ι> θύρσος καί ί) Λιγύα καί ί> μικρόσωμος γέρων στενιήν οδόν 
εκατόν δέ βήματα παρέχει είσήλθον είς οικίαν, τής όποιας τό ισόγειον 
κατεϊχον τά καταστήματα ενός έμπορου έλαίου καί ενός όρνιθοθήρα. 
"Ο Χίλων δ όποιος ήκολούθει τόν Βινίκιον καί τόν Κρότωνα άπό πεν- 
τηκοντάδος βημάτων, έσταμάτησεν, έκόλλησεν είς τόν τοίχον καί τούς 
έκραξε νιί έπανέλθουν. Επανήλθαν καί ό Βινίκιος διέταξε τόν Χίλωνα 
νά ϊδη μήπως ή οικία είχε καί άλλην θύραν. Δέν υπήρχε τοιαύτη.

— Έν όνόματι τοΰ Λιός, τοΰ 'Απόλλωνος, τής Κυβέλης, τής "Ισιδος 
καί ’Οσίριδος, έν όνόματι τοΰ Μίτρα, τοΰ Βαάλ καί όλων τών θεών 
τής 'Ανατολής καί Δύσεως, ίκέτευεν ό Χίλων. άφες αύθέντα τό σχέδιον 
νά είσέλθης τώρα!

— Θά είσέλθω πρώτος! διέκοψεν ό Βινίκιος καί έχάθη μέ τόν 
Κρότωνα είς τόν σκοτεινόν δρόμον. Ό Χίλων έτρεξεν είς τήν γωνίαν 
καί έκεϊθεν παρετήρει ανήσυχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XXII

< · Βινίκιος είχεν έννοήση όληντήν δυσκολίαν τοΰ εγχειρήματος. II 
οικία ήτο άπό έκείνας ττ'ις μέ πολλά κελλία όπου κατιίικει πλήθος πτω
χών. "Εφθασε μέ τόν Κρότωνα είς μίαν στενήν αυλήν περικλειομένην 
άπό οικοδομήματα. Γύρω κλίμακες άπό πέτρας έν μέρει καί έν μέρει 
ξύλιναι ώδηγουν εΐς προθαλάμους άπό τούς όποιους είσήρχετο κανείς 
είς τ<ι διάφορα δωμάτια. Κάτω επίσης δωμάτια, άλλα μέ θύρας έκ ξύλου 
καί άλλα χωριζόμενα άπό τήν αύλήν μέ παραπετάσματα μάλλινα, άπο- 
χρωματισμένα καί σχισμένα. Ήτο πρωία καί είς τήν αύλήν δέν έφαί
νετο κανείς. Έκοιμώντο όλοι έκτος έκείνων, οί όποιοι είχον έπανέλθη 
έκ τοΰ Όστριανοΰ. Οί δύο άνδρες έσκέπτοιτο περί τοΰ πρακτέου όταν 
όπισθεν ενός έκ τών παραπετασμάτων, τά όποια έκλειαν έν άπό τά 
πλέον άπομεμακρυσμένα διαμερίσματα, έξήλθεν άνήρ ό όποιος μέ

0 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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τρυπητόν άνά χεϊρας έπλησίασε τήν κρήνην, ήτις εύρίσκετο είς τό κέν- 
τρον τής αυλής:

— Εΐνε ό Λίγυς, είπεν ό Βινίκιος
— Νά τού σπάσω τά κόκκαλα αμέσως;
— Περίμενε.
Ό θύρσος δέν τούς διέκρινεν, ευρισκομένους ιΐς σκοτεινήν γωνίαν, 

καί ήρχισεν ήσύχως νά πλύνη τά λάχανα, τά όποια περιείχε τό τρυπη
τόν. Όταν έτελείωσε διηυθύνθη πρός τό παραπέτασμα, τό όποιον έκλεί- 
σθη δπισθέν του. Ό Κρότων καί ο Βινίκιος τόν ήχολού'θησαν σκεπτό- 
μενοι ότι θιι εΐσήρχοντο άμέσως είς τό οίκημα τής Λιγύας. Έξεπλάγη- 
σαν όμως όταν είδαν ότι τό παραπέτασμα δέν έχώριζεν άπό τήν αύλήν 
αυτό τό οίκημα, ιίλλά διάδρομον, είς τό βάθος τοϋ όποιου έφαίνετο 
κήπος καί μικρός οϊκίσκος. Ήτο τούτο δΓ αυτούς ευνοϊκή περίστασιε. 
Είς τήν έξω αύλήν ήτο πιθανόν νά συναΟροισθοΰν οί ένοικοι, άλλ’ ή 
μοναξιά τής οικίας αυτής διηυκόλυνε τήν έπιχείρησιν. Ό θύρσος είσήρ
χετο είς τόν οίκίσκον. όταν ό θόρυβος τών βημάτων τόν έκαμε νά 
στραη ή καί νά έρωτήση :

— Ποιον ζητείτε :
Σέ, ιϊπεκρίθη ό Βινίκιος. Καί στρεφόμενος πρός τόν Κρότωνα:

— Φόνευσέ τον!
Ό Κρότων όιρμησεν ωσάν τίγρις και χωρίς νά δο>σι| καιρόν είς τόν 

Λίγυν νά γνωρίση τούς εχθρούς του. τόν έσφιγξεν εντός τών χαλύβδι
νων βραχιόνων του. Ό Βινίκιος. βέβαιος περί τής ΰπερανθριόπου δυνά- 
μεως τοϋ Κρύτωνος, δέν άνέμενε τό άποτέλεσμα τής πάλης, άλλ' ώρμη- 
σεν είς τόν οίκίσκον. ώθησε τήν θύραν καί εύρέθη έντός δωματίου σκο
τεινού ολίγον, άλλά φωτιζόμενου άπό τήν πυράν τής εστίας. Τό φώς 
έπιπτεν εΐς τό πρόσωπον τής Λιγύας. Ό γέρων, ό όποιος είχε ουνοδεύση 
αύτήν καί τόν θύρσον, έκάθητο πλησίον της. Ό Βινίκιος είχεν άρπάση 

τί]ν Λιγύαν άπό τήν όσιμύν καί ώρμα πρός τήν 
θύραν. Σφιγγών τήν κόρην είς τούς κόλπους 
του μέ τήν μίαν χεϊρα, απώθησε βιαίως διά τής 
άλλης τόν γέροντα, ό όποιος τού έφρασσε τήν 
θύραν. Τό κάλυμμα τής κεφαλής του όμως 
έπεσε τότε καί ή Λιγύα είς τήν θέαν τής μορ
φής του, ήν έγνιόριζε καί ήτις τήν στιγμήν 
αύτήν ήτο τρομερά, ήσθάνθη τό αϊμά της νιί 
παγώνη. ’Ήθελε νιϊ φωνάξη χαλούσα είς βοή
θειαν καί δέν ήδυνηθη.Ήθελε νά προσκολληθή 
είς τήν θύραν καί οί δάκτυλοί της ώλίσθηοαν 
είς τάς πέτρας. Θά έχανε τάς αισθήσεις της ίίν 
δέν έκλόνιζε τά νεΰρά της άπαίσιον θέαμα, καθ' 
ήν στιγμήν ι> Βινίκιος έπήδησε μετ' αύτής είς 
τόν κήπον. Ό θύρσος έκράτει είς τούς βρα- 
χίονάς του ένα άνθρωπον, μέ τήν κεφαλήν παλ- 
λομένην άναισθήτως, μέ τό στόμα αίμορροοΰν. 
'Οταν είδε τίιν Βινίκιον. έκεραυνοβόλησε μέ 
ένα τελευταίον γρόνθον τήν κεφαλήν έκείτην 
καί έπήδησε κατ’ αύτοϋ.

- Ό θάνατος! έσκέφιθη ό νεαρός πατρίκιος. 
Έπειτα ήκουσεν ώς έν ύνείρφ τήν κραυγήν 

τήςΛΐ',’ύας: «Μή τόν φονεύεις ! καί ήσθάνθη 
κάτι ώσάν κεραυνόν νιί ιίποσπά. τήν κόρην άπό 
τούς βραχίονας του. ΊΙσθάνθη νά περιστρέφε
ται τιι παν γύρω του καί τό φώς τής ημέρας 
έσβέσθη.... Εν τούτοις ό Χίλων. κρυμμένος 
όπισθεν τής γωνίας, περιέμενε. Ή περιέργεια 
έπάλαιεν έν αύτ<ϊ> μέ τήν φρίκην. Ό καιρός τοΰ

έφαίνετο μακρύς. Ανησυχεί διά τήν σιωπήν εκείνην. «”Λν δέν εΰρουν 
άμέσως τό καταφύγιου της καί κάμουν θόρυβον, θά διαφύγη ή νέα» 
έσκέπτετο. Λύτή ή περιπτυισις κατιι βάθος δέν ήτο δυσάρεστος διότι 
θά ήτο καί πάλιν ιϊναγκαΐος είς τίιν Βινίκιον.

— "Ο,τι καί αν κάμουν, έμουρμούριζε, εργάζονται πρός χάριν μου 
χωρίς νά τό φαντάζωνται. Αλλά τί συμβαίνει:

Αί σπάνιαι τρίχες του ϋιρθώθησαν. Εΐς τήν έξιύθυραν έφάνη ό Οΰρ 
σος φέρων είς τούς ώμους παράλυτον τό σώμα τοΰ Κρότωνας. Έπειτα, 
άφοϋ παρετήρησε γύρω διηυθύνθη προς τόν ποταμόν.

Έπρεπεν έν τούτοις νά μάθη τί είχεν άπογίνη <ϊ Βινίκιος. Είχεν ίδή 
τόν Λύγιον νά μετακομίζη τό πτώμα τοΰ Κρύτωνος άλλ' οΰδέν π/.έον 
Ό Βινίκιος ήτο δυνατόν νιί είχε φονευθή, τραυματισθή, ή δεσμευθή 
άπό τούς χριστιανούς. Έσκέφθη όμως ό Χίλων. ότι οί Χριστιανοί δέν 
θά έτόλμων νιί φονεύσωσιν ένα έπίσημον Ρωμαίου. Θά τόυ έκράτουν 
διά υά δώσουν καιρόν είς τήν Λιγύαν νά φύγημ Λυτός δέν είχε παρά 
νά ειδοποίηση ένα τών άπελευθέρων τοΰ Βινικίου.

Έχων χριιματιι, όσα τοΰ είχε διύση δ Πατρίκιος άπεφάσισε πρό 
παντός νάφάγη καί νά πίη οίνον -καλλίτερον τοΰ συνήθους.'Όταν ήλθεν 
ή ώρα νά άνοίξουν. τά καπηλεία έξετέλεσε τό σχέδιό»· του εϋσυνειδήτως. 
Πρό παντός έπεθύμει νά κοιμηθή. Μετέβη κλονιζόμενος είς τήν οικίαν 
του. καί έκοιμήθη. Τον εξύπνησαν έπειτα διότι τόν έζήτει κάποιος δι’ έπεί- 
γουσαν όπόθεσιν. Έρριψεν ένα μανδύαν είς τούς ώμους του καί έριψο- 
κινδύνευσεν εν βλέμμα έξω τής θύρας. ΙΙσθάνθη ότι αί κνήμάί του καί 
ή κεφαλή του έπειτα έψύχοντο. "Οτι ή καρδία του έπαυσε νά πάλλη.

—Δέν είμαι έδώ . . . Δέν τόν γνωρίζω αυτόν ... τόν καλόν άνθρωπον! 
Τοΰ είπα ότι είσαι έδώ, αύθέντα, άπήντησεν ή δούλη τοΰ Χίλωνος 

ή άγρρασθεϊσα διά χρημάτων τοΰ Βινικίου, ότι κοιμάσαι καί άπήτησε 
νά σέ έξυπνήσω.

Άλλ’ ό Οιϊρσος άπωλέσας τήν υπομονήν έπλησίασε τήν θύραν.
—Χίλων Χιλωνίδη ! έφώναξε.
—Ειρήνη σοί, ειρήνη, ειρήνη, άπήντησεν ό Χίλων. Ώ κάλλιστε τών 

Χριστιανών. Ναί. Είμαι ό Χίλων. άλλά κάποια πλάνη ... Δέν σέ 
γνωρίζω.

—Χίλων Χιλωνίδη, έπανέλαβεν ό θύρσος, δ κύριός σου, ό Βινίκιος 
σέ ζητεί καί σέ διατάσσει νά μέ άκολουθήσης έως έκεϊ όπου εΐνε.

"Επτται συνέχεια)



30 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1906

PIERRE LOTTI

ΨΑΡΑΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ
( Συνέχρια «ϊπ·'ι τό προηγούμτνον τεύχος >

γ~ρ< ά μπαμπού, έφ’ όσον προχωρούν οί ναύται. άποκαλύπτουν τό κινε- 
ζικόν χωρίον. "Επειτα οί κάτοικοί του φαίνονται είς μίαν μακράν. 

οΑί, Επικίνδυνον γραμμήν.
— Οί Κινέζοι ! επαναλαμβάνουν οί ναύται καί προχωρούν... .
.... Ύπήρξεν ωραίος αυτήν τήν στιγμήν, αυτήν τίμ· ημέραν ό Συλ

βέστρ καί ή μάμμη του Οά ήτο υπερήφανος άν τόν έβλεπεν ώς 
πολεμιστήν.

Είς μίαν στιγμήν οί ναύται έφαίνοντο θέλοντες νά οπισθοχωρήσουν. 
Ό Συλβέστρ έπροχώρει μαχόμενος μόνος πρός ομάδα εχθρών. Χάρις 
είς αυτόν οί ναύται έπροχώρουν. Ό πανικός, ή τρέλλα αυτή, ή οποία 
τυφλά άποφασίζει περί τών όλων, εις τάς μικρός άνευ διευθύνσεως 
μάχας. έπήλθε πρός τό μέρος τών Κινέζων. Τιόρα έφευγον αυτοί. Οί 
έξ ναΰται έγέμισαν τιι όπλα των καί έπυροβόλουν. Κηλϊδες έρυθραί 
έστιζαν τήν χλόην. Πτιόματα πρηνή έδώ. έκεΐ κρανία χυνοντα μυελούς 
είς τό νερό τών όρυζοφυτειών.

"Εφευγον σκυμένοι όλοι οί εχθροί καί ό Συλβέστρ τούς ήκολούθει 
πληγωμένος ήδη δίς. Δέν ήσθάνετο όμως τίποτε άλλο παρά τήν μέθην 
τού πολέμου, τήν μέθην, ή όποια προέρχεται άπό τό δυνατόν αίμα, 
αυτήν πού δίδει τό θάρρος τύ πανίσχυρο'·, πού έδημιούργει τούς 
άρχαίους ήρωας. Εις τόν όποιον κατεδίωκεν έστράφη αίφνης διά νά 
τόν σκόπευση, ύπείκων είς έμπνευσιν απελπισμένης φρίκης. Ό Συλ
βέστρ έσταμάτησε. μειδιών, περιφρονητικός, διά νά τόν άφίση νά κε- 
νώση τό δπλον του. "Επειτα έκλινε ολίγον αριστερά, ένφ όμως ή κάννα 
τού οπλου έστρεφε πρός τό αύτό μέρος. Ί^σθάνθη 
τι’ιτε τό αίμα νά πληροί τό στόμα του, έοτράφη 
πέριξ εαυτού δύο ή τρεις φοράς, μέ ζαλισμένη'· 
τήν κεφαλήν, αγωνιών νά άναπνεύση μέσφ τού 
έρυθρού ύγροΰ, τό όποιον τόν έπνιγε καί έπειτα, 
βαρύς, έπεσεν.

II

Ήρ<ί>τησχ τόν σκοπόν

*
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Πρόσωπον με πρόσωπον . . .

τοΰ στήθους, τό έπίεζε μέ τάς δύο του έξησθενημένας πλέον χεϊρας. 
διά νά κάμη νά μή κινήται πλέον τύ ύδωρ αύτό. αυτή ή υγρά άποσύν- 
θεσις τοΰ δεξιού του πνεύμονας, διά νά άναπνέη μόνον μέ τόν άλλον. 
Άλλα και αυτός έξησθένει καί ή έσχατη αγωνία είχεν άρχίση. Έζή- 
τησε τόν ιερέα καί διαρκώς Ικέτευε δΓ αέρα. αέρα. Έλύσσα έπειτα καί 
έζήτει νά πηδήση άπδ τήν κλίνην αυτήν, εις τήν όποιαν τόσον καλά 
ήσθάνετο οτι Οά ήρχετο ό θάνατος. Νά ύπάγη επάνω είς τόν ελεύθερον 
άέρα. Νά άναζήση. Δέν κατώρθωνεν όμως μέ τάς προσπάθειας του 

παρά μόνον τήν κεφαλήν νά άνεγείρη. Τόν έτά- 
ρασσον όπτασίαι. Είδε τήν γιαγιά του νά περνιΐ 
γρήγωρα. αγωνιώδης, βρεχομένη. άπό λυσσαλέα'· 
βροχήν καί νά τρέχη είς τό Παιμπόλ είς τύ 
ναυτικόν γραφεϊον διά νά μάθη οτι άπέθανεν ό 
έγγονος της. Έσπόγγιζον τά άκρα τών χειλέων 
του άπό τό αίμα καί τό ΰδωρ, τό όποιον άνήρχετο 
έκ τών πνευμόνων. “Επειτα οί όφθαλμοί έστρά- 
φησαν πρός τό μέτωπον. ώσάν διτι νά έξάφανι- 
σθοϋν εντός τής κεφαλής.

Τότε έχαμήλωσε τά βλέφαρα μέ τάς μακρύς 
βλεφαρίδας καί ό Συλβέστρ έγινε πάλιν ήρεμος 
καί ωραίος ώσάν πεσμένο μάρμαρον.

Περίπου δέκα πέντε ημέρας έπειτα, ένφ δ 
ουρανός έγίνετο σκοτεινότερος έξ αιτίας τής 
προσεγγίσεως τών βροχών καί ή θερμότης εις 
αύτό τό κίτρινο'· Τογκΐνον βαρυτέρα, ό Συλβέστρ 
μετεφέρετο έπί πλωτού νοσοκομείου, τό όποιον 
έπανήρχετο είς Γαλλίαν. Τού είχον άπονείμη τό 
στρατιωτικόν μετάλλιο'· καί είχε χαρή μίαν στιγ
μήν, άλλά δέν ήτο πλέον ό χθεσινός πολεμιστής 
ό αποφασιστικός καί υπερήφανος. Όχι.'Όλα αύτά 
είχον έξαφανισθή έμπρός είς τούς πόνους καί τόν 
έξαντλητικόν πυρετόν. Είχε γίνη παιδίον νοσταλ
γούν. Έφρικία πρό τής άποστάσεως άπό τόν τό
πον του καί ίκέτευσε νά τόν έπιβιβάσουν είς τό
πλωτόν νοσοκομείου πάση θυσίφ. Τάς πριότας ημέρας ή ιδέα ότι έπα
νήρχετο είς τήν πατρίδα του έπέφερε βελτίωσίν τινα.Ήδύνατο νά κάθη- 
ται είς τήν κλίνην του στηριζόμενος είς τά προσκεφάλαιά του καί έζή- 
τησε τό μικρόν ξύλινον κιβωτίδιόν του, τό όποιον περιείχε'· ΰ,τι ήτο 
πολυτιμώτερον δι’ αύτόν. έπιστολάς τής γραίας Ύβόννης, τοΰ Γιάνκαί 
τής Γκώδ, ένα Κουμφούκιον Κινεζιστί, λείαν άπό μίαν μάχην. Έν τού- 
τοις ή καστάστασίς του πράγματι δέν έκαλλιτέρευε καί οί ιατροί άπό 
τής πρώτης εβδομάδας προεΐδον ότι δέν θά άπέφευγε τόν θάνατον.

Τό πλοΐον έπροχώρει ταχύτατα καί ή ταραχώδης θάλασσα τό έκίνει, 
αύτό, τάς κλίνας, τούς πληγωμένους. Άπό τής έκ Χα-Λόγκ άναχωρή- 
σεως άπέθανον πολλοί τούς όποιους έρριψαν είς τά βαθειά νερά,Πολλαί 
κλίναι έκενώθησαν άπό τό ατυχές περιεχόμενό'· των.

’Εκείνος έχειροτέρευε. Πεσμένος πάντοτε πρός τό πληγωμένον μέρος

Έμοίραζαν τό ταχυδρομεϊον . .

Ill
Δέν είμπορώ νά μή αφηγηθώ τόν ενταφια

σμόν τοΰ Συλβέστρ τόν όποιον συνώδευσα ό ίδιος, 
εκεί κάτω, είς τήν νήσον τής Σιγκαπούρ. Ήτο 
πλησίογ ή ξηρά καί άπεφασίσθη νά τόν ένταφιά- 
σωμεν έκεΐ. ΙΙρωΐ πρωί, διότι ό ήλιος προεμη- 
νύετο τρομερός. Είς τήν λέμβον τό πτώμα του 
ήτο σκεπασμένου μέ τήν γαλλικήν σημαίαν. Ή

μεγάλη πόλις έκοιματο άκόμη όταν προσηγγίσαμεν τήν ξηράν. Μία 
άμαξα σκευοφόρος άνέμενεν έκεΐ, σταλεϊσα άπό τόν πρόξενον. Έθέσαμεν 
έπ’ αύτής τόν Συλβέστρ καί τόν λευκόν σταυρόν, έπί τοΰ όποιου τά χρώ- 
ματα. τό μαϋρον καί τό λευκόν τών γραμμάτων τοΰ ονόματος, ήσαν 
νωπά άκόμη. Λιήλθομεν τήν πάλιν έως τήν γαλλικήν εκκλησίαν, όπου εις 
ιεραπόστολος έψαλε τόν νεκρόν. "Επειτα μετέβημεν είς τό κοιμητήριον. 
Πλούσια βλάστησις άγνωστων φυτών. Τό μέρος όπου άπεθέσαμεν τόν 
ναύτην ώμοίαζε γωνίαν τών κήπων τοΰΊντρα.Έκαρφώσαμεν τόν μικρόν 
ξύλινον σταυρόν, τόν όποιον είχον τήν νύκτα μέ βίαν κατασκευάση 
είς τό πλοΐον: , , ,

Σνλβεστρ Μοαν, δέκα εννεα ετών.

Καί τόν άφήσαμεν έκεΐ, βιαζόμενοι νά φύγωμεν έξ αιτίας τοΰ ήλιου, 
ό όποιος ανέβαινε διαρκώς, στρεφόμενοι νά τόν ίδωμεν κάτω άπό τά 

θαυμαστά δένδρα, υπό τά μεγάλα άνθη.
Τό πλοΐον έξηκολούθησε τόν δρόμον του διά μέσου τοΰ 

'Ινδικού Ωκεανού. Κάτω είς τό πλέον νοσοκομείου όπήρχον 
άκόμη κλεισμένοι δυστυχίαι. Είς τό κατάστρωμα έπώλησαι— 
όπως διατάσσει ό κανονισμός — τά ενδύματα καί τά πράγματα 
τού θανόντος, εκτός τών επιστολών καί τού στρατιωτικού 
μεταλλίου, τά όποια θά έπεστρέφοντο είς τήν οικογένειαν. 
Καί ί> Συλβέστρ έχ,άθη διά τό ναυτικόν.....................................

Μίαν ημέραν άπό τάς πρώτας τοΰ ’Ιουνίου, ένφ ή γρηά 
Ύβόννη έπέστρεφεν εις τό σπήτι της, τήν ειδοποίησαν ότι 
είχεν έλθη νά τήν ζητήση ό έπί τής ναυτολογίας ύπάλληλος. 
Κάτι θά ήθελε νά τής εϊπη σχετικόν μέ τόν έγγονόν της 
βέβαια. "Εκαμε τήν τουαλέτταν της, έφόρεσε μίαν λευκή'· 
καλύπτραν καί άνεχώρησε διά τό ΙΙαιμπόλ είς τάς δύο, ανή
συχος έξ αιτίας τού ότι δέν είχε λάβη επιστολήν άπό τόν 
Συλβρέστρ δύο μήνας τώρα. Πλησιάζουσα είς τό Παιμπόλ 
ήσθάνετο ότι άνησύχει περισσότερον καί έβίαζε τό βήμα της. 
Ό κύριος υπάλληλος δέν ήτο είς τό γραφεϊον του, ήτο όμως 
έκεΐ ό βοηθός του,_ μία άσχημος ΰπαρξις, δέκα πέντε ετών, ή 
οποία όταν ή γρηά είπε τό όνομά της έσηκώθη νά εύρη τιι 
σχετικά έγγραφα. Ήσαν πολλά. Τί έσήμαινεν αύτό; Πιστο
ποιητικά, χαρτιά μέ σφραγίδας, έν ναυτικόν βιβλιάριο'· κιτρι- 
νισμένον, όλα αύτά έφαίνοντο ώσάν νά άπέπνεον οσμήν θανά
του. Τά έξετύλισσεν έμπρός εις τήν πτωχήν γραίαν, ή οποία 
ήρχισε νά τρέμη καί νά ταράσσεται. ("Επεται συνέχεια)

περεικοσαετής επιστημονική 
Λ εργασία βεβαίως ουδέ σκια

γραφείτε καν εις όλίγας γραμμής, 
έργασία μετά φιλοπονίας, φιλο
τιμίας καί έν συνειδήσει τής 
μεγάλης αποστολής τοΰ ϊατροΰ 
διεξαχθεϊσα.

Δυσκολότερου καθίσταται τό 
πράγμα, προκειμένου περί σκάπα- 
νέως τής επιστήμης, έξ εκείνων, 
οΐτινες έργασθέντες ανύψωσαν εις 
τήν πρέπουσαν πεοιωπήν ενα 
κλάδον αύτής, τέως εν άτελεία 
ευρισκόμενον.

'Αληθώς ό εις δν άφιεροΰ- 
ται ή σελ'ις αϋτη Μαιευτήρ καί 
Γυναικολόγος κ. Δημ. Μιχαλό- 
πουλος άνήκει είς τήν τάξιν 
εκείνην τών επιστημόνων, οί 
όποιοι ήγάπησαν τιήν’Επιστή
μην των καί άνέδειξαν τόν 
κλάδον είς δν έπεδόίίησαν, συν- 
αναδειχίΐέντες καί αυτοί είς επι
στημονικός προσωπικότητας.

Ό κ. Δ. Μ ιχαλόπουλος, νέος 
είσέτι, άφοϋ άπήλαυσε τής τι
μής νά εινε ό πρώτος είς τάς 
πρακτικός εξετάσεις άριστεόσας

ιατρός άπό τής ίδρΰσεως τοΰ Έλλ. Πανεπιστημίου, έξήσκησε 
δέ τό επάγγελμά του έν ΙΙειραιεΐ, άπήλίίεν εις Ευρώπην διά 
νά τελειοποιηΐΐή. Αί έν 'Εσπερία σπουδαί του δέν υπήρξαν

ΔΗΜ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡ

άπό τάς συνήθεις πρός διαφήμησιν περιοδείας. ΕίσήλίΙετ· ώς 
εσωτερικός ιατρός είς τήν έ' Μονάχη» Γυναικολογικήν Κλινικίμ· 
καί διέμεινεν έπί έτη έκεΐ. Μετά ταΰτα ιίίλλαι μελέται παρά τοΐς 
έπιστημονικοΐς κέντροις τοΰ Βερολίνου καί τής Βιέννης, ένθα 
ήσχολιμθη έπί πολίι εις τόν κλάδον του ό κ. Μιχαλόπουλος, καί 
έπισκέψεις είς τάς λοιπός Γυναικολογικάς Κλινικός τής Ευ
ρώπης, παρεσκεΰασαν τόν Οεωρητικώς καί πρακτικώς άρτιον 
μαιευτήρα - γυναικολόγον, τών υπηρεσιών τοΰ οποίου άπο- 
λαΰουν άπό τοΰ 1890 αί ΆίΙήναι καί οί έκ τών έπαρχιών καί 
τοΰ έξω Ελληνισμού καταφεΰγοντες εις τά φώτά του καί τήν 
δεξιότητά του. Ό κ. Μιχαλόπουλος ήδη κατέκτησε τήν έκτίμη-

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΪΟΝ ΤΟΥ Κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

σιν καί τήν αγάπην τής ΆίΙηναϊκής ‘κοινωνίας ιός 
έπιστήμων, είς τόν όποιον όφεϋχται ή άπό τούς όνυ
χας τοΰ θανάτου σωτηρία πολλών με/.ών της, τόσον 
έκ τής έπιλέκτου τάξεως, ήτις τόν περιβά/Λει μέ ζωη
ρόν άναγνιόρισιν τής αξίας του, δσον καί τής κάτω 
τάξεως, ή οποία τόν λατρεύει. Διότι ό κ. Μ ιχαλόπουλος 
είνε ό έπιστήμων, ό όποιος δέν διακρίνει έμπρός είς 
τίμ· έκτέλεσιν τοΰ καθήκοντος τόν πλούσιον τοΰ πτω
χού. Πονεΐ καί τόν ένα καί τόν άλλον καί φέρει τήν 
παρηγοριάν καί εις τό μέγαρον καί είς τήν καλύβην, 
παντού διαγνωστικώτατος, άκοτ’ραστος, επιμελής, έφαρ- 
μόζων τά τελευταία μέσα, όσα ή έν Έσπερίφ έπιστη- 
μονική εργασία, τήν οποίαν κατά βήμα παρακολουθεί, 
άποδεικνυει ώς τελειότερα.

Παρά τήν πληθύν τής πελατείας του ό κ. Μιχαλό- 
πουλος διεκρίθη καί ώς συγγραφευς έπιστημονικών 
μελετών, διά μιας τών οποίων καί άνεδείχθη υφηγη
τής έν τώ Έθνικώ Πανεπιστημίω καί ώς μεταφραστής 
έκλεκτών ξένων διατριβών ακριβής καί φωτιστικώτατος.

Πάντοτε μοχθών καί εΰσυνειδήτως έργαζόμενος ο 
κ. Μιχαλόπουλος δικαίως έκτιμάται άπό τΐ|ν κοινωνίαν 
μας καί δικαίως αυξάνει τήν πολυπληθή πελατείαν του.

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ολλά παρήλθον έτη κατά τά όποια ή έν τιϊ» Πανεπιστημίφ έδρα τής 
Παιδιατρικής έμενε κενή διότι οί δι’ αύτήνύποψήφιοι ήσανπολλοί, 
διάφορα έκαστος προσάγοντες προσόντα διά τήν κατοχήν της. 

Είνε αληθινά οδυνηρόν τό γεγονός αύτό, νά σιγφ δηλαδή σπουδαιό
τατη έδρα έν τφ Πανεπιστημίφ, νά στερώπαι δέ οί είς αύτό φοιτώντες 
γιώσεων, αί όποϊαι. ενέχουν αποστολήν κοινωνικήν καί εθνικήν, διότι 
τοιαύτι] είνε ή αποστολή τού ιατρού, ό όποιος σώζει καί προάγει τήν 
αύξησιν τής οικογένειας καί παρασκευάζει τήν γενεάν τοΰ μέλλοντος.

ΤΙ <Εικονογραφημένη· ούτως αντιλαμβάνεται τήν αποστολήν τοΰ 
παιδιάτρου, θεωρούσα δέ άφ’ έτέρου σπουδαίο'· γεγονός παν γεγονός 
συνδεόμενο'· μέ τό Πανεπιστήμιο'·, δέν δύναται παρά νά χαιρετίση μέ 
χαράν τήν πλήρωσιν τής έδρας τής Παιδιατρικής.

Είχε γίνη ζήτημα πολύκροτο'· τό ζήτημα τής έδρας αύτής, έως οΰ 
τήν καταλάβη ό νέος καθηγητής κ. Χρηστός Μαλανδρϊνος, έκ τών 
σεμνότερων καί σοβαροτέρων επιστημόνων.

Σκιαγραφίαν τού νέου καδηγητοΰ δέν έπιχειροΰμεν διότι είνε γνω
στότατος ό διακεκριμμένος παιδίατρος.

Διεκρίθη ένωρίς τόσον είς τήν έν τη κοινωνίφ δράσιν του. οσφ καί 
αργότερα είς τήν φιλάνθρωπον φροντίδα υπέρ τών μικρών αποκλήρων 
τής τύχης, τών τροφίμων τού Βρεφοκομείου καί διεκρίθη τόσον,ώστε να 
εϊνε αγαπητότατος είς τήν καλλιτέραν κοινωνικήν τάξιν μας καί νά 
τιμάται νπ αύτής έξ ϊσου, όπως καί ύπό τοΰ λαοΰ ο όποιος πολλάκις τώ 
ένεπιστεύθη τήν ζωήν τών τέκνων του.

«
Ηλικίας τεσσαράκοντα πέντε περίπου ετών, άφιερώθη νεώτατος είς 

τήν εξυπηρέτηση· τών συμπολιτών μας καί απέκτησε πελατείαν πολυ
πληθή, ασχολούμενος ιδίως μέ τά νοσήματα τών παίδων.

Έπιθυμών εύρυτέραν μόρφωσιν, τφ 1895, παρηκολούθησε τούς 
διάσημους καθηγητάς Marfan, Simon, Hutinel, Gramier, Comby κ.τ.λ.
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Αί έν Εύρώπη σπουδαί τών ιατρών συνήθως 
συντελούν εις τό νά έπανέλθουν οι’τοι μάλλον 
ηωτισμένοι καί μέ τήν πείραν, ή όποια κτάται 
έκ τής έπισκέψεως κλινικών καί νοσοκομείων.

'Ο κ. Μαλανδρινος άπεκόμισεν έκ τών έν 
τή Έσπερίρ. σπουδών του καί ταΰτα. αλλά καί 
καινοτομίας επιστημονικός διά τόν άσθενοΰντα 
μικρόκοσμον.

Ή δΓ αποβουτυρωμένου γάλακτος γαλουχία 
έφηρμόζετο μόνον έν Γερμανία καί Όλλανδίφ 
όταν ό κ. Μαλανδρινος τήν έφήρμοζεν έδώ 
σώζων μικρά καί φέρων τήν ελπίδα εκεί όπου 
έβασίλευεν ή άπελπισία.

Διά τό θέμα τούτο ό κ. Μαλανδρινος έγραψε 
καί ιδιαιτέραν διατριβήν ής τά πορίσματα ήρύ- 
σθη άπό ιδίας αυτού κλινικός παρατηρήσεις.

Άλλη του δέ, ώς καλλίστη κριθεϊσα συγ
γραφική έργασία εϊνε ή μελέτη του περί Γα
στρεντερίτιδων παρά τή πρώτη παιδική ηλικία 
μελέτη εις τήν όποιαν εξαντλείται τελείως τό 
θέμα αυτό.

Εκτός τής δι’απογαλακτισμένου όξυγάλακτος 
γαλουχίας, όχι όλιγώτερον σωστική, εϊνε καί ή 
ΰπό τού κ. Μαλανδρίνου εφαρμοζόμενη έπιτυ- 
χώς καινοτομία τής διά τής διασωληνώσεως 
θεραπείας τής νόσου croup, ή όποια ήτον άλη- 
Οής μάστιξ τών μικρών, έπιφέρουσα κατά τό 
πλεΐστον τόν θάνατον καί ή έκ τής οποίας ΰνη- 
τότης μέ τήν διασωλήνωση· ύπεβιβάσθη εις 
δέκα μόνον τοϊς εκατόν.

Αυτά θά ήρκουν διά νά φέρουν έως τήν 
Πανεπιστημιακήν έδραν τόν κ. Μαλανδρΐνον, δεν 
περιορίζεαι όμως εις ταΰτα μόνον ή δράσις του.

Τό Βρεφοκομείου. ένθυμούμεθα όλοι, ότι 
πρό ετών έθεωρεΐτο Καιάδας είς τόν όποιον τά άτυχή καί αθώα διι’ι 
ξένα σφάλματα βρέφη έρρίπτοντο διά

Ένθυμούμεθα τόν θόρυβον, όστις

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ
Ό νέος καθηγητής τής Παιδιατρικής.

νά χαθούν.
είχεν έγερθή μέ τήν θνητότητα

εκείνην ήτις είχε φθάρη τό 6ο καί "° ακόμη 
τοϊς εκατόν.

Ό κ. Μαλανδρινος άπό έπταετίας εργάζεται 
υπέρ τών τέως άθωων αυτών ιιικροκαταδίκων. 

’Έφερε μεταξύ των τό φώς τής φιλανθρω
πίας μέ τήν πείραν του καί τάς γνώσεις του.

Τώρα ή έν τ<ϊ> Βρεφοκομείφ θνητότης εϊνε 
όποια καί εις τά τελειότερα ξένα βρεφοκομεία 
καί μικρότερα τούτης, 3°~ 35 "/.<·

Μελετηρός, άφωσιωμένος είς τό φιλάνθρω
πον έργον, τό δύσκολον, δυσκολιίιτερον κατά 
πολύ τού έργου τού ιατρού ήλικιωμένων. παρα
κολουθώ!· τάς προόδους οσας οί σοφοί παιδία
τροι τής Ευρώπης έγκαινίζουν, έπιτελεϊ άξίως 
έδώ τήν λειτουργίαν τήν όποιαν εκείνοι είς 
μεγάλας κοινωνίας καί μεγάλας συνεπώς κλί
μακας έπιτελοϋν, σώζων τάς ελπίδας τών οικο
γενειών, τά μικρά, προάγων αυτά είς υγείαν, 
εργαζόμενος ουτω τοιαύτη εϊνε ή αποστολή 
τοϋ παιδιάτρου — εργασίαν εθνικήν, τής δια- 
πλάσεως μιας μελλούσης γενεάς ρωμαλέας.

ΤΙ Ιατρική Σχολή καί ή Πολιτεία, μετά 
άναβολάς τάς οποίας αί πολίτικα! άδυναμίαι 
έδημιούργουν. έκάλεσαν τόν κ. Μαλανδρΐνον νά 
διδάξη άπό τής Πανεπιστημιακής καθέδρας 
όσα ανάγονται είς σπουδαιότατου κλάδου, τοϋ 
οποίου δέν έπρεπε νά λειψή οΰδ’ έπί στιγ
μήν δ καθηγητής καί τοΰ όποιου ή σημασία 
εϊνε γνωστή.

Ό κ. Μαλανδρινος ΰπήρξεν ό προοδευτικός 
επιστήμων, ό καλός θεωρητικός καί ό καλός 

κοινωνίαν μας. Εϊμεθα βέβαιοι, ότι ή τιμή μέ τήνκλινικός εις τήν , _ , . . _ .......
όποιαν περιεβλήθη θά κεντήση αυτόν είς τό νά δειχθή άξιος διάδοχος 
εκείνων, οί όποιοι ήσαν τετιμημένοι προκάτοχοί του.

ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΠΑΝ. Σ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ

jrp ήν στιγμήν καθ’ήν ήδη 
3. άνά τήν ΰφήλιον έξακο- 

λουίίοΰν οί διθύραμβοι τοΰ 
θαυμασμού προς τον επιτε- 
λεσίΐέντα ΰπό τής Ελλάδος 
αθλον τής θριαμβευτικής 
επιτυχίας τών τελευταίοιν 
’Ολυμπιακών ’Αγώνων, και 
αρχίζει ή προπαρασκευή διά 
τήν Γ' ’Ολυμπιάδα, ώς επί
κουρος μέγας τών υπέρ τοΰ 
’Έθνους μας συνηγοριών, 
έρχεται ή έκδοσιςτοΰ «Λευ
κώματος τών ’Ολυμπια
κών’Αγώνων τοϋ 1906· 
δπερ πρό πολλοΰ προανηγ- 
γείλαμεν ώς παρασκευαζό- 
μενον ΰπό τοΰ ειδικωτάτου 
περί τά αθλητικά δημοσιο
γράφου κ. ΓΙ. Σ. Σαββίδου. 
Ποία είναι ή ακρίβεια τοΰ

τοϋ κ. 11. Σαββίδου αποτελεί τό τελειότεροι· δείγμα τής ελλη
νικής εκδοτικής, έμπνευσθεν καί καταρτισθέν επί τή βάσει τής 
ιδικής της έκδόσεως.

Ό ’ίδιος χάρτης, τό ίδιον περίπου σχήμα, τό αυτό καλλιτε
χνικόν τυπογραφείου— τών κ. κ. .Μάϊσνερ καί Καργαδούρη 
εις τά όποια δφείλει την επιτυχίαν της ή Εικονογραφημένη , 
συντελούν ώστε τό λεύκωμα τών ’Ολυμπιακών Άγιόνων ν’ άπο- 
τελή τό ωραιότερου βιβλίον όπερ έξήλθεν έκ πιεστηρίων ελλη
νικού τυπογραφείου, άλλά καί τήν ζωντανοτέραν, τήν μεγαλο
πρεπέστερα»·, τιήν ώραιοτέραν άνάμνησιν τών αγωγών.

Διά τών 2$Ο εικόνων αΐτινες περιλαμβάνονται έν τφ ε'ργφ 
καί διά τών πιστών περιγραφών τών δφειλομένων εις τον 
κάλαμον τού εκδότου, άναζή όλη ή σειρά τών εορτών, τών 
πανηγύρεων τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων τού 1906.

Εικόνες όλων τών νικητών, όλων τών αθλητών, όλων τών 
αγωνισμάτων, όλων τών εορτών, εικόνες άκόμη γενόμεναι τήν 
νύκτα, παριστώσαι τιήν φωταγιόγησιν τής Άκροπόλεως, τιήν 
φωτεινήν πομπήν, τήν ένετικήν εορτήν, έκ φωτογραφιών αί 
όποϊαι συνελέγησαν μέ άφαντάστους κόπους άπό τόν διεξά-

κειμένου καί πόσον σημαντική είναι ή συμβολή ήν έρχεται νά 
παράσχη εις τόν μεγαν σκοπόν τής άναβιωσεως τών ’Ολυμπια
κών ’Αγώνων έν Έλλάδι τό λεύκωμα τοΰτο, μαρτυρεί ή παμ- 
ιρηφει ΰπό τής επιτροπής τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων προε- 
δρευομένης ΰπό τής A. Β. Υ. τοΰ Διαδόχου παρασχεθεϊσα εις 
τό έργον προστασία πρό τής έκδόσειός του και ή άπόφασις τής 
επιτροπής τοΰ νά παραιτηθή τής έκδόσειός ίδιου λευκώματος, 
ώς έσκόπευε, δπερ έθεωρήθη περιττόν μετά τήν έκδοσιν τοΰ 
λευκώματος τοΰ κ. Σαββίδου.

'Όσον αφορά όμως τήν ΰπό καλλιτεχνικήν έποψιν αξίαν τοΰ 
έργου τούτου, ή Εικονογραφημένη» γενομένη ήχό> τής κοινής 
ομολογίας, μεθ’ υπερηφάνειας επαναλαμβάνει ότι τό λεύκωμα

όποΐαι συνελέγησαν μέ άφαντάστους κόπους άπό 
γοντα τήν τεραστίαν όντως εργασίαν 
τούτην κ. Π. Σ. Σαββίδην, δίδουν έν 
σύνολον κινηματογραφικής άναπαραστά- 
σεισς τέλειον.

Ή Εικονογραφημένη , παρακολου
θούσα πάσαν πρόοδον και εξαιρούσα 
παν τό Αξιόν λόγου, θεωρεί ώς έπιτέλεσιν 
καθήκοντος τήν δημοσίευσιν τής ε’ικόνος 
τοΰ κ. II. Σαββίδου, καθήκοντος πρός 
τόν συντελεστήν τοΰ τελειότερου έργου 
τής ελληνικής εκδοτικής τέχνης, όπερ καί 
άπό τής άπόψεως τής χρησιμότητός του 
δύναται βεβαίως νά καταταχθή εις τά 
εθνικά τής Ελλάδος βιβλία.

διεξά-

Ο. ΓΑΛΑΤΑΣ ΤΟΥ 1880

Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ό σταΰλος πρώτον, διηρημένος κατά, μήκος εις δύο μέρη, μέ ζώα, 
σαράντα περίπου, ωραιότατα, ευτραφέστατα, καθαρώτατα υγιέστατα 
συνεπώς, δεμένα μέσα εις σιδηρά κιγκλιδώματα έ,ιιπρός είς (ΐαρμαρίνους 
φάτνας, μέ τά όνόιιατά των, Σάρα τό έν. Λυγερή. Φρόσω, κ.τ.λ.

Πέντε εξ σταυλίται μέ καθαρώτατα κοστούμια έπιβλέπουν τά ζώα, 
τήν καθαριότητα τήν άπαστρώπτουσαν, τόν αερισμόν, τιήν θερμοκρα
σίαν, τιήν τήρησιν όλων τών κανόνων, τήν εφαρμογήν τών όποιων επι
βλέπει ό υιός Χρυσάκης εντός τοΰ ιδρύματος διαμένων πάντοτε, ό άιιε- 
ρικανικώτατος νέος, ό τελειοποιήσας τάς θεωρίας μέ σπουδάς κτηνο- 
τροφικιις είς Ρέντιγκ. επίσημον σχολεϊον τής ’Αγγλίας, ό πρακτικώτατος <'> 
μή όκνών νά έπιβλέπη ό ίδιος — αύτό τό κάμνει ό πατήρ Χρυσάκης - 
καί τήν κατ’οίκον διανομήν τοΰ γάλακτος ακόμη πρός αποφυγήν πάσης 
νοθείας.

Εκεί είς μίαν γωνίαν τού σταύλου ό ταύρος, νεαρός καί σφριγηλός. 
Φώς άπό τά παράθυρα τά άνοιγοκλειόηιενα έν μέρει ή Ολόκληρα μέ 

μεγίστην εύκολίαν. ώστε καί ό άερισμός νά γίνεται τέλειος καί ή δέουσα 
θερμοκρασία νά τηρήται. ΙΙαντΟΰ δέ. είς τόν σταΰλον, έξω, είς τό 
ίπποστάσιον, είς τάς άποθήκας, πειθαρχία στρατιωτική υπό τόν υιόν 
Χρυσάκην, άπαρέγκλιτος δέ τήρησις τών οδηγιών του διι’ι τήν δίαιταν 
τών αγελάδων, διι’ι τό πότισμά των είς τιήν κανονικήν ώραν, διά τιήν 
επίσης είς κανονικήν ώραν δόσιν τής τροφής, διι’ι τό καθάρισμιί των. 

διι’ι τόν περίπατόν των.
«

"Ας έξέλθωμεν άπό τόν 
κοιτώνα αύτόν τών ώραίιον 
μαστοφόρων.

Δεξιά ιή αποθήκη τών 
χόρτων, τής τροφής τών 
ι’ιγελάδων διι’ι τιήν έκλογήν 
τής όποιας άλλη μέριμνα 
άπό τούς Χρυσάκηδες. μέ
ριμνα ή όποια τούς έδη- 
μιούργησεν ειδικότητας 
Οεσπισάσας τούς κανόνας 
τής τροφής τών ζώων 
άναλόγως τής ηλικίας καί 
τής εποχής. Διι’ι τι’ις αγε
λάδας των οί Χρυσάκηδες 
προμηθεύονται τάς καλ- 
λιτέρας τροφάς, όπου καί 
Λν παράγωνται. Τριφύλλι 
άπό τήν Θεσσαλίαν, τήν 
Λαμίαν, τήν Ναύπακτον, 
κοκκινογούλια ι’ιπό τιήν 
Κωπαίδα.Άλλα χόρτα άπό 
τήν Τουρκίαν άκόμη. Διότι 
οί Χρυσάκηδες καθ ιέροι- 
σαν καί έφήρμοσαν τιήν 
επιστημονικήν αρχήν, ότι 
ή τροφή δημιουργεί τό 
γάλα καλό καί ότι διά τήν 
καλήν τροφήν καμμιάς 
δαπιίνης δέν πρέπει νά

Η ΑΜΕΛΕΙΣ

Η
οϊος δέν ενθυμείται τόν πλανό
διον γαλακτοπώλην τοϋ iS8o, τόν 
;·<ι/.«τ«ι·, τόν κοινώς ταηίιαν καί κατσι- 
κοκζέψτγν καλούμενον, μέ τήν κοντήν 

καί βρωμερόν φουστατέλλαν του. μέ 
τήν μορφήν τήν ήλιοκαή καί τά γένεια 
καί τά μαλλιά τά άτημέλητα, όδη- 
γοΰντα τό υποζύγιό»· του φορτωμένου 
μέ δύο δοχεία πλήρη νερού συγκερα- 
σμένου μέ ολίγον γάλα, νοθευμένοι· 
καί αύτό, τόν ;·αΖ«τάι· τόν έμποιοΰντα 
ειδέχθειαν. τόν τύπον εκείνον, τού 
όποιου υπολείμματα συναντά κανείς 
άραιά καί που άκόμη καί σήμερον ;

Ίδέτε τον είς τήν παρατιθεμένην 
εικόνα. Ίδέτε τώρα παρακάτω καί 
τόν γαλατάν τοΰ ιροδ. τόν γαλα- 
κτοκόμον καλούμενον σήμερον, τόν

διπλωματούχοι· ειδικής κτηνοτροφικής σχολής τής ’Αγγλίας, τόν επιστή
μονα, τόν τέλειον τήν μορφήν καί τό παράστημα καί τό ήθος καί τήν 
ιιόρφωσιν τύπον τζέντλημαν, τόν κ. Χρ. Χρυσάκην, υιόν τοΰ γνωστού 
καί άρχαίου γαλακτοκύ- 
μου. Τί είναι αΰτιή ή μετα
βολή, ή τεράστιος άλμα- 
τική; Τί είναι αυτή ή 
γιγαντιαία πρόοδος; Πρό 
είκοσι ετών τό γάλα ήτο 
πολυτέλεια, σήμερον τό 
γάλα είναι τροφ ή. ΙΊρό εί
κοσι ετών—δέν είναι τολ
μηρόν— οί πολλοί Αθη
ναίοι έπινον νερό, καί οί 
ολίγοι πίνοντες γάλα έπι
νον πάλιν νερό, δηλαδή 
γάλα νοθευμένοι·,σήμερον 
πίνουν όλοι γάλα.

Αυτήν τήν άγάπΐ]ν πρός 
τό γάί,α, τήν λευκήν ζωήν, 
τήν ΰγείαν καί τήν τόνω- 
σιν έδώ είς τήν 'Ελλάδα 
τήν έστερέωσεν ό Χρυσά- 
κηςπατήρ ιιέτήν βοήθειαν 
έπειτα τοΰ Χρυσάκη υίοΰ.

Ό πρώτος είργάσθη 
μόνος τοτι διι’ι τήν γαλα
κτοκομίαν άπό του ι88ι 
οπότε παρέλαβε τό βου- 
στάοιον τοΰ Μέρλιν. Ό 
δεύτερος προσέθεσεν επι
στημονικόν φώς είς τήν 
πείραν. Αί εξ άρχικώςάγε- 
λάδες τού βουστασίου έγι
ναν σαράντα.Οΐ ολίγοι τότε 
γαλακτοποτοΰντες συνε
πώς Αθηναίοι έπολλαπλασιάσθησαν. Έπολλαπλασιά- 
σθησαν μέ τήν έμπιστοούνην που εμπνέει ή ευσυνει
δησία, ή πείρα, ή επιστήμη.

Γρήγορα τό πρώτον βουστάσιον έγεινεν ανεπαρκές 
διά τήν πελατείαν τοΰ Χρυσάκη.

Ίδρύθη τότε τ’ άλλο είς τήν Γαργαρέτταν τό 1887. 
ευρύ, καθ’ όλους τούς κανόνας τής επιστήμης, ευάεροι·, 
μέ αγελάδας εκλεγόμενος άπότάέκλεκτότερα τιΰνγενώι·.

Είναι τό βουστάσιον, τό όποιον εϊλκυσε τήν προσο
χήν νήξ κοινωνίας μας, τοΰ τύπου γενικώς καί ιδιαιτέ
ρως τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως—καί είναι ή Α. Μ. ό πρώ
τος Έλλην κτΐ]νοτρόφος, δυνάμενος νά έκτιμήοη — 
όστις τό έπεσκέπτετο καί συχνότερα έξεφράζετο μέ 
θαυμασμόν δι’ αύτό.

Κατά, τό ιροι, όταν ό Χρυσάκης πατήρ διωργάνωσε 
τήν πρώτην γαλακτοκομικήν έκθεσίν του. τήν έπεσκέ- 
φθη ή Λ. Μ. καί τόσον ένθουσιάσθη, ώστε παρεκίνησε 
τόν ανταποκριτήν τών «Τάΐμς» κ. Μπάουτσερ νά τήν 
έπισκεφθή καί νά γράψη είς τό παγκόσμιον φύλλον 
του έκτενώς περί τής έν Έλλάδι γαλακτοκομίας.

Ή ζήτησις αυξάνει όμως καί τό δεύτερον βουστά
σιου διαδέχεται τρίτον, τό τωρινόν παρά τήν λειοφό- 
ρον Συγγροϋ, μέσα ε’ις μίαν έκτασιν τεσσαράκοντα 
πέντε περίπου στρεμμάτων, παρά; τό κτήμα Τσάτσου.

Αριστερά της λεωφόρου ελκύει τήν προσοχήν μέγα 
κτίριον καινουργές μέσα είς εύρυτάτην περιοχήν.'Ένας 
δρομίσκος οδηγεί πρός αυτό κτισμένον είς μέρος καταλ
ληλότατου—διότι ή επιστήμη καί διά τήν έκλογήν τοΰ 
μέρους όπου θά κτισθή εν βουστάσιον έχει τούς κανό
νας της — μέρος ύπήνεμον, γλυκείας θερμοκρασίας, 
εύάερον δέ καί φωτεινόν άφοΰ εϊνε ΰιρωμα.

Μόνον τό οικοδόμημα θά άπετέλει όρον επιτυχίας 
δι' έν βουστάσιον μέ τήν εις αύτό εφαρμογήν όλων 
τών κανόνων τής κτηνοτροφικής επιστήμης. ΑΙ ΦΑΤΝΑΙ ΤΟΝ ΖΩΩΝ
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φείδονται. Καίτοι δέν καλλιεργούνται έδώ τά 
είδη αύτά οί Χρυσάκηδες τά ευρίσκουν, τά 
έκλεγοιιν μόνοι των, τά φέρουν.

Δέν τελειώνουν δμως τά θαυμαστά διαμε
ρίσματα. Έδώ τό ΐπποστάσιον. Έκεΐ έν υπό
στεγου δι’ αμάξια. Επάνω αί κατοικίαι τών 
σταυλιτών καί ιδιαιτέρως ή κατοικία τοΰ υίοΰ 
Χρυσάκη, ό όποιος διαιτάται έκεΐ καί αυτο
προσώπως εποπτεύει καί διευθύνει καί κανο
νίζει τά πάντα μέχρι τής ελάχιστης λεπτομέ
ρειας, κατά τους κανόνας καί τούς Ορους τής 
υγιεινής, τής έπιστήμης, ζών τήν θαυμασίαν 
έκείνην ζωήν τοΰ ανοικτού άέρος καί ένΟου- 
σιαζόμενος άπαύστως μέ τήν ζωήν του αύτήν.

Καί έπειτα τό τμήμα τής γαλακτοκομίας. 
Διαμέρισμα εύρύ, άπαστράπτον, μέ ολα τιϊ 
χρειώδη διά τήν μετατροπήν τού γάλακτος είς 
βούτυρον καί διπλήν κρέμαν, καί τυρί διπλής 
κρέμας. Συσκευαί διά φυγοκέντρου δυνάμεως 
άποχωρίζουσαι τό βούτυρον έκ τοΰ γάλακτος, 
αί όποϊαι έξετιίπισαν τήν καρόάραι· καί τά 
άλλα δοχεία οπού οί γαλατάδες καί ποιμένες 
ίέρΐΌΓΓ τό γάλα. "Λλλαι συσκευαί μέ κυλίν
δρους ξυλίνους οδοντωτούς καί κάδοι περι
στρεφόμενοι ξύλινοι, εντός τών όποιων παρα
σκευάζεται τό θαυμάσιον κίτρινοι· βούτυρον 
τής ’Αγγλίας, τό αλατισμένου καί ειδικά θερ
μόμετρα διά νά παρακολουθούν τήν θερμο
κρασίαν καί αραιόμετρα δια νά γραδάρουν τήν 
πυκνότητα τοΰ γάλακτος, καί φόρμαι πολυ
ποίκιλοι καί προσωπικόν καθαρότατοι· καί 
είδικώτατον καί γύρω εκτεθειμένα διάφορα 
γαλακτερά, τυριά, κρέμαι. βούτυρα κίτρινα, 
βούτυρα λευκά, τυριά διπλής κρέμας όρεκτι- 
κιότατα καί γαργαλιστικά.

Καί ή αυλή, ή μεγάλη καθαρά αυλή χάρμα 
οφθαλμών καί αυτή.

"Ενα μαρμάρινοι·, οτρογγύλον καί μεγαλο
πρεπές ποτιστήριον μέ άφθονοι· καθαρόν νερό 
αντλούμενοι· άπό δύο μαγγανοπήγαδα. Καί 
γύρω δέκα πέντε μόσχοι θαυμαστοί, σιτευτοί, 
προϊόντα τοΰ βουστασίου καί αυτοί.

«
Καί άπό αυτήν τήν ζωήν, τήν καθαριότητα, τήν τάξιν, τήν έπιστη- 

μονικότητα, τήν φροντίδα, πηγάζουν τετρακόσια, περίπου οκάδες γάλα
κτος, αΰταί τάς όποιας πίνει ή έκλεκτοτέρα τάξις, δλαι αί μητέρες τής 
άνωτάτης κοινωνίας μας.

Καί αυτή ί] κοινωνία, ή περιβάλλουσα μέ εμπιστοσύνην τούς Χρυ
σάκηδες, τούς Ευρωπαίους πλέον γαλακτοκόμους,τούς επέβαλε τήν ϊδρυ- 
οιν τοΰ Five ο clock. ΙΙρό δέκα ετών ό καλός κόσμος δέν είχε ποΰ νά 
.τίμ τό γάλα του. ποΰ νά φάγη τά ιίγνιί γαλακτερά του. Οί Χρυσάκηδες 
ίδρυσαν ένα σεμνόν ίδρυμα τής λευκής λατρείας, εκείνο ποΰ τιόρα εύρί- 
σκεται είς τήν οδόν Φιλελλήνων, τό άθόρυβον καί καμψότατον έντευ- 

Ο ΥΙΟΣ Κ. ΧΡ. ΧΡΥΣΑΚΗΣ

κτήριον τοϋ καλού κόσμου, οπού περνούν όλοι 
οί ξένοι διά νά γνωρίσουν καί σπουδάσουν τήν 
άνωτέραν μας τάξιν, όπως οί "Ελληνες τοΰ 
εξωτερικού, οί γνωρίζοντες καί ερχόμενοι νά 
έπισκεφθοΰν τήν πρωτεύουσαν, διά νά συμ
πληρώσουν τάς εντυπώσεις των θεωρούν απα
ραίτητον νά έπισκεφθοΰν καί τό βουστάσιου 
Χρυσάκη, μαζή μέ τά άλλα άξιοθέατα μέρη 
καί μνημεία τών ’Αθηνών.

Ό πατήρ τοΰ «Five ο clock τό βουστά
σιου. τό όποιον θά μεταβληθή είς τελείαν φέρ- 
μαν, συμπληρώνει τιόρα μίαν είκοσιπενταετίαν.

Είκοσι πέντε έτη εργασίας εύσυνειδήτου, 
προοδευτικής, ρηξικελεύθου, διαρκούς έπρεπε 
νά έορτασθοΰν, συμπληρούμενα, πανηγυρικώς.

Τήν άνοιξιν Οά γίνη ό εορτασμός αυτός.
Μέ μίαν εκθεσιν, διοργανωμένην έπιστη- 

μονικώς. επίσημον. "Εκθεσιν ζώων, προϊόντων 
γαλακτερών, τροφών διά τά ζώα, διότι, όπως 
είπομεν, οί. Χρυσάκηδες είς τήν τροφήν δίδουν 
μεγίστην σημασίαν, περί τήν προμηθειάντης 
δέ άνεδείχθησαν είς αυθεντίας.

Ή έκθεσις αυτί] δέν θά δείξη τί έστί βου
στάσιου Χρυσάκη. "Οτι αύτό είνε ομοιον, εφά
μιλλου, καλλίτερου. είμπορεϊ νά είπή κανείς, 
άπό τά εύρωπάίκά τό γνωρίζουν οί 'Αθηναίοι, 
τό βεβαιοΰν τά είκοσιπέντε χρόνια τής ύπο- 
στηρίξεώς των. πλειοδοτούν δέ ή ΐδρυσις τών 
νέων σταύλων.

Ή έκθεσις θά γίνη διά νά διδάξη.
Νά διδάξ]) πώς ή ευσυνείδητος εργασία, 

ή άγάπη πρός αυτήν, ή άμέριστος προσοχή, ή 
πείρα καί ή επιστήμη επιβάλλεται άφ’ ενός 
είς μίαν κοινωνίαν καί έκτιμάται άπ’ αύτήν, 
άναπτύσει δέ τάς μικράς εργασίας είς κολοσ- 
σαίας επιχειρήσεις.

Οί Χρυσάκηδες κατέκτησαν καί έμεγαλο- 
ποιήθησαν ήδη πρό πολλοΰ είς τόν κλάδον 
των. Καί είνε θαυμαστόν τούτο.

'Ότι δέν έσταμάτησαν τάς βελτιώσεις. Δέν 
έκουράσθησαν.

Είχον τέλειον βουστάσιον. ’Έκτισαν τελειό
τερου. Είχον πρότερον τήν πείραν τήν μακράν. 
Προσέθεσαν τήν Επιστήμην. Ήσαν οί πρω

τεύοντες. Προσεπάθησαν νά γίνουν οί άπολέμητοι καί τό κατώρθωσαν. 
Κατέκτησαν τήν γενικήν έκτίμησιν ώς οί καλλίτεροι προμηθευταί 

γάλακτος. Δέν έπανεπαύθησαν καί, όπως τό είπομεν, αυτός ό πατήρ 
Χρυσάκης, αυτός ό έπιστήμων υίός. διευθύνουν τήν είς τάς οικίας δια
νομήν τοΰ γάλακτος μόνοι των διά νά προλαμβάνουν κάθε — αδύνατον 
άλλως όπως έχουν διωργανωμένα τά πράγματα — νοθείαν.

"Επειτα άπό όλα αυτά δέν είνε θαυμαστόν διατΐ οί Χρυσάκηδες 
θεωρούνται οί δημιουργοί τής προόδου τής γαλακτοκομίας είς τόν 
τόπον [ίας, διατί είνε οί εμπιστευμένοι προμηθευταί τής εκλεκτής 
’Αθηναϊκής τάξεως.
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ί
γ ιστορία τών προοδευουσών επιχειρήσεων εΐνε αληθινόν 
k. δίδαγμα εργασίας διά τόν τόπον μας, δπου ό επιχειρημα
τίας, διά νά άναδειχθή, πρέπει νά δημιουργήση εαυτόν μόνος 

του καί έστερημένος πόσης προστασίας.
Εΐς τόν Πειραιά και εΐς τήν συνοικίαν Μανίνα επί τής 

όδοϋ Εύπλοίας ά'ριθ. 21, 23 κα'ι 25, λειτουργεί άθορύβως πρό 
ςετίας μέγα άτμοκίνητον μεταξουργείου μέ παραγωγήν 500,000 
δραχ. κατ’ έτος. Τάς οδούς Έρμου καί Σταδίου, έδώ, κοσμούν 
δύο πλουσιότατα καταστήματα εΐς τά όποια πωλούνται τά 
προϊόντα τού ΓΙειραϊκοΰ εργοστασίου μοναδικού εΐς τό είδος του.

Τά έδημιούργησεν αυτά ό κ. Στυλ. Παπαδόπουλος «ευερ
γέτης τής εγχωρίου παραγωγής », κληθείς άπό τόν καθημερινόν 
τύπον καί άπό μικρού υπαλλήλου τής Ύφαντουργικής Εται
ρίας άναδειχθεΐς τοιούτος.

Μικρό παιδί ήσθάνθη κλίσιν πρός τήν υφαντουργίαν και 
έφυγεν εις τό Βέλγιον, δπου ήσχολήθη μέ αύτήν κα'ι τήν μετα- 
ξουργίαν έπ'ι τρία έτη άριστεύσας εΐς τήν έν Vervier Ύφαν- 
τουργικήν σχολήν. Συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του, εΐδικώς μέ 
τήν μεταξουργίαν ασχοληθείς εις τήν Λυών κατά διαφόρους 
έποχάς.

Και ιδού τό μικρό παιδί έπιστήμονικώς γνώστης ενός κλά
δου βιομηχανίας, δ όποιος έχει μεγίστην σημασίαν διά τήν 
Ελλάδα. Χάρις δέ εΐς τάς επιστημονικός και πρακτικός γνώ
σεις του προοδεύει άλματικώς καταστήσας συνάμα τά γνήσια 
μεταξωτά, προσιτά εις πάντας, πωλών ταύτα εΐς τιμάς πολύ 

χαμηλάς λόγω τής μεγάλης αυτού παραγωγής έπιδιώκων μικρόν 
κέρδος καί. μεγάλην κατανάλωσιν.

Έξέλιξις άνδρός αΰτοδημιουργουμένου, ρέκτου, προοδευτι
κού, έκ τών όλίγων πού έχομεν.

«
Έπιστημονικωτάτη — ώς επιστήμων και επιστήμων παρα- 

κολουθών δΓ ετησίων εις Λυών Μιλάνον, Ζυρίχην κ.λ.π. Ευρω
παϊκός πόλεις· ταξειδίων τάς προόδους τού κλάδου του εΐνε και 
δ κ. Παπαδόπουλος—έπιστημονικωτάτη λοιπόν ή διαίρεσις τού 
έργοστασίου του.

Μετά τό δεξιά τώ εΐσερχομένω πρατήριου και τό αριστερά 
γραφεϊον, έξ διαμερίσματα διά τών όποιων τό κουκούλι γίνεται 
ταφτάς, φουλάρι, κλαδωτόν μεταξωτόν, άτλάζ, σαντακρον, 
δΓ ά'νδρας και γυναίκας, μανδήλια, σ άρπες κ.λ.π.

Κίνησις εργατών και έργατίδων, βόμβος μηχανών κινούμε
νων διά κινητήριου δυνάμεως παραγομένης έν τφ έργοστασίφ, 
έν ώ παράγεται και τό ηλεκτρικόν μέ τό όποιον φωτίζεται 
τούτο, άλλλά και τάξις και προσοχή και έπίβλεψις εις δλα τά 
διαμερίσματα.

Μέ τελειότατα μηχανήματα εΐς τό πρώτον έξ αύτών, τό 
ελληνικόν κουκούλι — ό κ. Παπαδόπουλος μεταχειρίζεται άπο- 
κλειστικώς ελληνικά κουκούλια—δίδει τήν μέταξαν διά μηχανη
μάτων άληθινά θαυμαστών. Τό δεύτερον διαμέρισμα τήν κατερ
γάζεται επιστημονικός και τό τρίτον έκτελεΐ τό στρίψιμον. Τό 

επόμενον διαμέρισμα εΐνε διά τήν βαφήν, έκτελουμένην μέ προ
σοχήν άιιέριστον.

’Ακόμη δέν έφθάσαμεν εΐς τό ύφασμα τό θαυμαστόν διά 
τό όποιον ύπερηη ανεύεται ή βιομηχανία μας. ΓΙέμπτον διαμέ
ρισμα εΐνε εκείνο είς τό όποιον, άπό πεπειραμένους έργάτας 

Ο Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΪΟΝ ΤΟΥ

καί έργάτιδας ή μέταξα θά παρασκευασθή είς τό 
στημόνι καί τό υφάδι. Ή μέταξα εΐνε επιστήμη πλέον 
διά νά ύφανθή.

Είσάγεται είς τό έ'κτον τμήμα τού έργοστασίου. 
Τό μεγαλείτερον καί τό μεγαλοπρεπέστεροι·. Είς τούς 
άργαλειούς. Εΐνε θαύμα αληθινόν οί αργαλειοί τοΰ 
κ. Παπαδοπούλου, οί τελειοτάτου συστήματος. Εκατόν 
πεντήκοντα ζεύγη χειρών τούς παρακολουθούν καί τούς 
διευθύνουν είς τήν μεταβολήν τών στιλβόντων μετά
ξινων νημάτων εις ώραΐα υφάσματα.

Τό μεταξωτόν σας εΐνε πλέον έτοιμον. Τό ένδυμα 
τής καμπής τό τελευταίου έγινεν ένδυμά σας καί 
κόσμημά σας υπό τήν έπιστημονικήν εργασίαν τού 
κ. Παπαδοπούλου.

Αί εικόνες μας παρουσιάζουν τό έργοστάσιον. 'Η 
περιγραφή αυτή δς χρησιμεύση διά νά μάθετε τί 
μόχθοι χρειάζονται διά νά φορέσετε μίαν εύμορφη 
σεμιζέτταν καί νιί κρατήτε ένα καλό μανδήλι.

Καί δς χρησιμεύση ακόμη διά νά δειχθή τό θαυ
ματουργόν τής δυνάμεως αυτής ποϋ λέγεται εργασία 
καί τό κολοσσαϊον τής δημιουργίας ενός τοιούτου 
έργοστασίου, οίον τό τού κ. Σ. Παπαδοπούλου δπερ έπαξίως 
έτιμήθη εις διαφόρους σοβαράς εκθέσεις διά χρυσών μεταλλίων 
καί διπλωμάτων τιμής. Ελλανοδίκης δέ έγένετο ό ίδιος εις τήν 
Διεθνή Έκθεσιν ’Αθηνών τοΰ 1902.

Είς τόν τόπον μας, τόν ξενολάτρην, ευτυχώς τά ελληνικά 
μεταξωτά προτιμώνται πάντοτε. ’Ίσως διότι και οί ξένοι τά 
προτιμούν.

Οπωσδήποτε, τό βέβαιον εΐνε δτι ό κ. Παπαδόπουλος παρά
γει 80,000 πήχεις, ταφτάδων μόνον, κατ’ έτος εκτός τών άλλων 

ειδών ήτοι Crepe-de-chine, φουλάρια είς μεγά
λην συλλογήν κλαδάτων διά φορέματα καί έν 
γένει παν σχετικόν είδος μέ τήν βεβαιότητα δτι 
εϊςτό μέλλον ή παραγωγή θά αύξηθή σπουδαίως 
συνεπείς*  τής ζητήσεως και τής έκ τών επαρχιών 
κα’ι τής έκ Τουρκίας καί Αίγύπτου, ιδίως έξ 
Αλεξάνδρειάς. Έδώ εις τάς ’Αθήνας ό κ. Παπα

δόπουλος ήναγκάσθη νά έχη δύο υποκατασή- 
ιιατα εν είς τήν οδόν Έρμου άριθ. 8χ και έν 
είς τήν οδόν Σταδίου άρ. 57·

Αί βιτρίναι τών καταστημάτων αυτών δίδουν 
μίαν ιδέαν τής ποιότητος τών υφασμάτων τού 
κ. Παπαδοπούλου. Δέν εΐνε όμως περιττόν νά 
έξαρθή ή έπιστημονικότης τής έργασίας του καί 
αί όλονέν είσαγόμεναι βελτιώσεις αί όποϊαι έκα- 
μον άσυναγώνιστον τό έργοστάσιον ΙΊαπαδο- 
πούλου. Κάθε ταξείδιον τού διευθυντοΰ του είς 
τήν Ευρώπη*·  καί μία τελειοποίησις, καί έν νεώ- 
τερον μηχάνημα, καί μία πρόοδος άλματική.

Εύθηνία λοιπόν καί καλή ποιότηςτοϋ είδους 
έκαμον ώστε νά παραγκωνίζονται πλέον τά 
ευρωπαϊκά μεταξωτά. Καί άπ’ αυτής τής άπό- 
ι|.'εως, ώς πλουτοπαραγωγική δύναμις, καί άπό 

Η ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΓΚΑΖΟΜΗΧΑΝΗ

τής άλλης, ώς δοτήρ άρτου καί έργασίας είς εκατοντάδας οικο
γενειών είς Πειραιά καί εΐς τούς τόπους τής παραγωγής τού 
κουκουλίου, ό κ. Παπαδόπουλος εΐνε άπό τούς μεγαλειτέρους 
παράγοντας τής προόδου τής βιομηχανίας μας.

Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ Η ΑΠΟΘΗΚΗ
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Ο ΠΛΟΥΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Κ
, α χρειάζεται τις άπό τάς ’Αθήνας μέχρι τής ’Αλεξάνδρειάς, 
ήτοι δι’ Απόστασιν 5 ,ο ναυτικών μιλλίων, τριάκοντα εξ 

μέχρι τεσσαράκοντα οκτώ όιρας, τιόρα κατά τάς άρχάς τοΰ εικο
στού αϊώνος, είνε προφανώς στίγμα μέσα είς τήν γενικήν πρόο

δον τοΰ αϊώνος μας.
Καί είνε σήμερον στίγμα άν ληφθή ύπ’ όψει ότι ή ναυπη

γική καί ή μηχανουργική έχουν επιτύχει ταχύτητας διπλάσιάς 
καί τριπλάσιας τών εν χρήσει, ήτοι ταχύτητας 28 καί 32 ναυ
τικών μιλλίων καθ’ ώραν, διά τά πολεμικά σκάφη μέ τεχνητούς 
έλκυσμούς.

Είνε Αληθές οτι τών ταχυτήτων τούτων τά πολεμικά σκάφη 
κέκληνται νά κάμουν χρήσιν έν δεδομένη στιγμή, καταδιώξεως 
ή φυγής ή έν γένει εσπευσμένης τίνος κινήσεως καί συνήθως 
χρησιμοποιούν μέσην τινά ταχύτητα, άναπαυτικήν καλουμέ- 
νην ι8 —20 μιλλίων, Αλλ’ είνε επίσης αληθές οτι τοιαύτη 
ταχύτης 18—20 μιλλίων δέν είνε πλέον Ασυνήθες τι καί οτι τά 
μεγάλα ταχυδρομικά σκάφη έχουν κανονίσει τά ι8 καί 20 μίλ- 
λια καθ’ ώραν ώς συνήθη ταχύτητα κατά τούς πλόας των.

Δέν είνε ή στιγμή κατάλληλος καί ό χώρος έπαρκής διά νά 
αναπτυχθώσιν άπό τών σελίδων τούτων τά αίτια, ιός έκ τών 
οποίων ή ελληνική άτμοπλοΐα δέν είνε εις θέσιν νά παρακο
λουθήσω τάς έξω προόδους, δέν έ'πεται δμως έκ τούτου οτι δέν 
πρέπει νά χαιρετισθή ι'φ’ ημών εύφροσύνως τό γεγονός δτι αί 
48 ώραι τού άπό άπό Πειραιώς μέχρις ’Αλεξάνδρειάς πλού 
ήλαττοόθησαν είς 28 μόνον.

Ή επιτυχία αϋτη οφείλεται είς τήν Χεδιβικήν 'Εταιρίαν, 
ήτις πρό τίνος περιελθούσα είς χεΐρας ’Άγγλων κεφαλαιούχων 
αναδιωργανώθη τελείως καί ευρύνει τάς εργασίας της προσπα
θούσα όλονέν νά άνταποκρίνεται πλειότερον είς τάς προσδο
κίας καί τάς συμπάθειας μέ τάς οποίας τήν περιβάλλουν.

Πράγματι τά ι8 σκάφη της, τιι όποια διασχίζουν τά ϋδατα 
τής Ανατολής άπό τοΰ Πειραιώς, τής Σμύρνης, τής Μυτιλήνης, 
καί τής Κωνσταντινουπόλεως, μέχρι τής Τζέδδας, τής Ύαμπώ, 
τοΰ Σουακείμ, Χοντέϊντα καί τού Άδεν, έξετιμώντο ανέκαθεν 
διά τήν ακρίβειαν των, τήν ταχύτητα καί τήν καθαριότητά των.

'Ο Πρίγκιψ Άμπάς» τόνων 2,200 μέ ταχύτητα ιό μιλ- 
λίων, μέ χώρον δι’ 7θ άτομα α' θέσεως καί 4° βή ή Καΐρα» 
όμοια μέ αυτόν, ή «Ίσμαϊλία», ή Μίνιε», τό Άσσουάν>·, τό 

Κοσσέϊρ», ή < Ντακαχλιε >, τό «Φαγιούμ», τό Μεντζάχ , τό 
Μαριούτ , τό Ραχμανιέ», τό Κανέ , ή Μαχάλλα , τό Μισ- 

σίρ , τό Νεγκιλά , τό Χαρπιέ ■>, τό Γκαλλιουμπιέ καί ή 
Ύαμπώ», ών τιι 13 πρώτα έχουν χωρητικότητα άπό 1500— 

370θ τόνων είνε σκάφη ταχέα καί πολυτελή.

το ΔΙΠΛΕΛΙΚΟΝ "ΟΣΜΑΝΙΕ,, ΤΗΣ ΧΕΔΙΒΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΤΟ "ΟΣΜΑΝΙΕ,, ΚΑΘΕΑΚΥΟΜΕΝΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ΤΟΥ

Άλλ’ ή ταχύτης τών 14 καί τών ι6 μιλλίων τήν όποιαν 
άνέπτυσσον ό Πρίγκιψ Άμπάς , ή Καΐρα καί ή Ίσμαϊ
λία» είς τάς γραμμάς Κων/πόλεως, Πειραιώς καί ’Αλεξάνδρειάς 
έθεωρήθη ανεπαρκής καί ή εταιρία προέβη εσχάτως εις τήν 
ναυπήγηση· νέοι' σκάφους. Καί έν ω αί έλληνικαί έταιρίαι 
συναγωνίζονται πρός αλλήλας διά τών τιμών μέχρις έξευτελι- 
σμοΰ ή Χεδιβική 'Εταιρία συναγωνίζεται πρός τάς άλλας εις 
τήν ταχύτητα καί είς τήν έντέλειαν τής εύμαρείας.

Τό ’Οσμανιέ , τό νέον σκάφος της, δπερ έκτελεΐ τώρα τήν 
γραμμήν Κωνσταντινουπόλεως, Σμύρνης, Πειραιώς, ’Αλε
ξανδρείας καί τάνάπαλιν έδωκε κατά τάς δοκιμάς 21 μι
λιών ταχύτητα κα'ι ταξειδεύει μέ ι g μίλλια τήν ώρα, ήτοι 
τά 5·° μίλλια μεταξύ Πειραιώς καί’Αλεξάνδρειάς τά δια
νύει έντός 28 ωρών!

Έναυπηγήθη έν Wallsend καί καθειλκύσθη τήν 9 
Μαΐου τοΰ 1906. «

Θαύμα ϊδέσθαι τό Όσμανιέ». Τεράστιον είς μήκος, 
τεράστιον είς πλάτος, γιγαντιαίον είς ύψος. Μία καπνα
γωγός ούρανούψής καί χονδρή, προδίδουσα αμέσως τήν 
γοργότητά του. Είς τάς πλευράς εύρεΐαι παραφωτίδες 
αμέτρητοι είς μίαν σειράν καί αλλαι παρακάτω. 'Επάνω 
τό κατάστρωμα, έπίμηκες υπόστεγου καί άλλο ύπερκεί- 
μενον, τό λεγόμενον αγγλιστί Tween deck».

Πρός τιήν πρύμναν οί θαλαμίσκοι τών αξιωματικών 
τοΰ σκάφους.

’’Επειτα τό «Σμόκιν ρούμ» ή αίθουσα τού καπνι
στηρίου, αίθουσα εύρυτάτη, μέ βαρύτιμον τάπητα, καί 
βαρυτιμοτέραν έπίπλωσιν. Τραπεζάκια μικρά καί καθί
σματα Αναπαυτικιότατα, καναπέδες, καθρέπται, παραπέ

τάσματα, φυτά τών τροπικών ανεμιστήρες καί θερμοχόη. 
Ώχριοΰν εις τό πλευράν του τά πολυτελέστερα σαλόνια.

Μία κλίμαξ έστρωμένη μέ καουτσού οδηγεί πρός τό υπό
στεγου δπου οί θαλαμίσκοι τών επιβατών τής α' θέσεως καί 
τ<ι λοιπά διαμερίσματα. Μία άλλη θύρα άπό τοΰ καταστρώμα
τος οδηγεί άπ’ ευθείας εις τό έσωτερικόν. "Ενα σαλονάκι πρώ
τον περίκομψον μέ καναπεδάκια καί κάτοπτρα καί φοινικοειδή. 
’Άνωθεν αεραγωγός μεγάλος καί μία κλίμαξ διπλή έξ έκατέρας 
τών θυρών τών πλευρών φέρει πρός τά κάτω. Αεξιά ένας διά
δρομος καί έν ώραιότατον δωμάτιον εύρύ μέ άναπαυτικιότατα 
καθίσματα, Ανεμιστήρας κ.λ. Τό αναγνωστήριου Reading 
Room». Τραπεζάκια μικρά καί βιβλιοθήκη πλούσια. Παρέκει 
άλλη σάλα κατακλύζόμενη άπό τό φώς τής ημέρας, ή Μιοΰζικ 
Ρούμ ή αίθουσα τής μουσικής. Κυανούς τάπης, καναπέδες, 
κλειδοκύμβαλου, δπου φιλόμουσι έπιβάται δύνανται νά παίζουν 
καί ακούουν κοντσερτάκια, άσματα κ.λ.

Κάτω Αριστερά οί θάλαμοι είς δύο διαδρόμους, Αρκετά 
εύρεϊς μέ κλίνας δυναμένας νά κλεισθούν, μέ ανάκλιντρα, μέ 
τάπητας βαρυτίμους, ευάεροι καί φωτεινοί. Δεξιά εστιατόριον. 
είς δλον τό πλάτος τοΰ σκάφους καί σχεδόν μέχρι τής πρώρας

ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ "ΟΣΜΑΝΙΕ,,

φθάνον. Δύναται νά περιλάβη 170 άτομα είς δύο έπιμήκεις 
τραπέζας καί είς δεκαπέντε άλλα μικρά τραπέζια. Γύρω γύρω 
ώραΐαι παραφωτίδες μέ πετάσματα, ωραίος τάπης κάτω, άνθη 
είς τάς γωνίας κα'ι εις βάζα.

’Επάνω έπειτα, είς τό τελευταίου πάτωμα, τό «ρτίνέ , δια
μέρισμα ιδιαίτερου, εντελώς ξεχωριστόν, άπό τά λοιπά δια
μερίσματα προωρισμένον διά πρίγκιπας, πασσάδες, μεγιστάνας 
Αιγυπτίους καί τούς μεγάλους μας. Σύγκειται άπό δύο πτέρυγας 
έκαστη τών οποίων απαρτίζεται άπό ένα θάλαμον ευρύτατου 
περιλαμβάνοντα άπό μίαν πολυτελεστάτην κλίνην χρυσοκό- 
σμητον, μέ πλούσια πετάσματα κ.λ. καί ένα προθάλαμον μέ 
ωραίους καναπέδες. Τάπητες, εννοείται, καί τιι λοιπιί χρειώδη, 
μπάνιο, νιπτήρ.

Καί εις μίαν γωνίαν ή θερμοχόη μέ θυρίδας, από τάς 
οποίας διαχέεται γλυκεία θαλπωρή, μόλις τάς άνοιξη τις. ’Αφού 
δέ διαπλεύση τό μέχρι Κρήτης διάστημα, τότε παύει ή Απο
στολή τής θερμοχόης καί αρχίζει ή λειτουργία τών ανεμιστήρων.

«
Κάτω άπό τιήν πριότην θέσιν ευρίσκεται ή δευτέρα. Σχεδόν 

τά αυτά διαμερίσματα. Θάλαμοι δΓ έβδομήκοντα εξ άτομα, 
λουτήρες, ανεμιστήρες, τάπητες, καθρέπται, εστιατόριον, καπνι

στήριου, όλα καθαρότατα, Απαστράπτοντα καί προσωπικόν προ
θυμότατοι·, κατά τό πλείστον έξ 'Ελλήνων, μαθημένου είς τήν 
Αγγλικήν πειθαρχίαν καί είς τήν Αγγλικήν εθιμοτυπίαν.

’Ίσως δέν θά είναι υπερβολή άν εϊπη τις ότι τό ’Οσμα
νιέ μέ τιήν 4°4° τόννων χωρητικότητά του, μέ τήν ι8 μιλλίων

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

κανονικήν ταχύτητά του, μέ τάς θαυμασίας μηχανάς του, μέ 
τόν φανταστικόν διάκοσμόν του, τόν οποίον μόνον εις τά πρώ
της γραμμής ξενοδοχεία τής Ευρώπης βλέπει κανείς, μέ τήν 
εύστάθειάν του είς τόν σάλον καί τήν τρικυμίαν, χάρις είς τάς 
Ανάλογους διαστάσεις του καί ιιέ τό προτέρημα ότι ώς έκ τοΰ 
όγκου του ή ταχύτης του ή μεγάλη δέν κραδαίνει τό σκάφος 
καί ό δούπος τών δύο διδύμων έλύκων του ουδέ καν ακούεται, 
ίσως δέν είναι υπερβολή άν εϊπη κανείς ότι τό Όσμανιέ 
είναι ό Ιδεώδης τύπος τών ταχυδρομικών ατμόπλοιων, όπως 
δέν είναι υπερβολή, Αλλά πραγματικότης ότι έστοίχισεν εκατόν 
δώδεκα χιλ. λιρών στερλινών, ήτοι περί τιι 3·οοο>οο° 'Ρ0· '/.(?-

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ

Φαντάζεται πλέον πας τις, τί γίνεται μέ τούς Αιγυπτίους 
ομογενείς οί όποιοι γνωρίζουν τό ’Οσμανιέ». Περιμένουν καί 
Αναβάλλουν ενίοτε τήν Αναχώρησή· των μέχρις ότου έλθη ή 
σειρά του. Όπερ δέ σπουδαιότερου: Ή Χεδιβική Εταιρία 
ναυπηγεί ήδη δύο άλλα σκάφη τού τύπου τού ■ Όσμανιέ , 
διπλέλικα έπίσης καί τής αύτής ταχύτητος!
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ΕΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΝ ΦΑΡΜ’ΑΚΕΙΟΝ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΪΟΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
(Ό κ. Δ. Μαρινόπουλος Ό Ν'ομόρχης ’Αττικής 

κ. I. Κονδόκης)

’ f * ό φαρμακεϊον δέν five 
-X μόνονεπιχ.είρησις.ΕΙνε 

ίδρυμα ενδιαφέρον τήν 
κοινωνίαν ολόκληρον συν
τελούν είς τήν κοινωνι
κήν πρόοδον καί είς τήν 
προαγωγήν τής δημοσίου 
ύγιεηής.

Ύπ' αύτάς τάς άρχάς ή 
Είκονογραφ ημένη κρί

νει λόγου άξιον ν’ άφιε- 
ρώση μίαν σελίδα της διά 
τά φαρμακεία τού κ. Δημ. 
Λ. Μαρινοπούλου. τό πα
λαιόν, τό άνεγνωρισμένον. 
τής διασταυρώσεως τών 
οδών Σολωνος καί Ζωο- 
δι'ιχου Πηγής, τό διευθυ- 
νόμενον παρά τοϋάδελφοϋ 
του II. Μαρινοπούλου,επί
σης διακεκριμμένης μορ- 
φ ώσεως έπιστήμονος.ίδρυ- 
ίΙέν τώ 1893 (Αρ. Τηλεφ. 
264), καί τό νέον, τό ευρω- 
παίκώτατον, τό ίδρυθέ.ν 
τφ iyo6 έν τή ι'ιδιρ Φιλελ
λήνων άρ. 6 (άρ.Τηλ. 556)·

Τό πρώτον τέλειον, 
ευρύτατοι-, πλουο ιώτατον 
εξυπηρετεί άπό έτών όχι 
μόνον τήν έκτεταμένην 
συνοικίαν τής Νεαπόλεως 
ήγγυημένα, μετ’ εύσυνει-άλλά καί όλους όσοι επιθυμούν πρόσφατα, 

δησίας καί προσοχής παρεσκευασμένα φάρμακα.
Ό κ. Μαρινόπουλος όμως, δημιούργημα εαυτού, προοδευτικός συνε

πώς, έπιξητών τήν θεραπείαν. τήν όσον ένεστι άνετωτέραν των κοινωνι
κών αναγκών, κατανοών ταύτας πληρέστατα ως επιστήμων άρτιος, μή 
έχων προορισμόν εμπορικόν μόνον, ίδρυσε καί δεύτερον φαρμακεϊον, το 
επί τής οδού Φιλελλήνων.

Εΐνε αληθινά αριστοκρατικόν καί ευρωπαϊκόν τό νέον φαρμακεϊον. 
Εΐς ολα του. Είς τήν πολυτελεστάτην έπίπλωσίν του, εΐς τήν διοργά-

νωσίν του, είς τά τμήματά του. , ,
Έως ακόμη καί εί; τό κουδούνι τό νυκτερινόν.Έξ ονυχος τον λέοντα- 

καί δι*  αυτό ΰιί άναφέρομεν καί διά τό κουδούνι αυτό. Τό νέον φαρμα-

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΛΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΝ ΠΡΟΣΟΨΙ! ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 

κεΐόν διανυκτερεύει καθημερινώς. Ό πελάτης πιέζει τό ηλεκτρικόν 
κομβίον διά νά άνοιξη ό υπάλληλος. Καί διά νιί μή άγωνιφ, διά νά μή 
άμφιβάλλη iiv ήκούοθη. άνάπτει άμέσως ίοωϋεν δ υπάλληλος μίαν εξω
τερικήν ηλεκτρικήν, λυχνίαν καί ό πελάτης πληροφορείται ότι ήκούσβη.

Έπειτα δεξιά τό χημεϊον. Έν έργαστήριον θαυμαστόν εΐς τό όποιον 
έπιστημονικώτατα γίνονται αί παντός είδους χημικαί έργασίαι, αί διά
φοροι παντός είδους αναλύσεις, αΐ είς τό ιδιαίτερον μικροβιολογικόν 
τμήμα γινόμεναι, ουρών, πτυέλων, αίματος, γάλακτος.

Έξω ή πλάστιγξ, ή πρωτότυπος, διά τήν όποιαν τόσα έγράφησαν καί 
διά τής οποίας οί ιατροί τής έκλεκτοτέρας μας κοινωνίας στέλλουν τούς 
πελότας των καί ιδίως τάς πελάτιδάς των νά παρακολουθούν τήν αύξο- 
μείωσιν τοϋ βάρους τοϋ σώματός των. Τελειοτάτη ή πλάστιγξ παραδίδει, 
άφοϋ τό τύπωση, μόνη της τό βάρος τοϋ ζυγισθέντος. Διά τά μικρά ή 
παρακολούθησις τού βάρους αποτελεί όρον ανατροφής άπαράβατον.

"Αλλο τμήμα έπειτα. Τό «μονταίν τμήμα. ’Αφοΰ ό κ. Μαρινόπου- 
λος άνέλαβε νά ίδρυση φαρμακεϊον είς τήν άριστοκρατικωτέραν συνοι
κίαν έπρεπε πρό παντός νά φροντίορ διά τό ώραΐον φύλον. Καί έφρόν- 
τισε πραγματικώς. Διά τήν καλλονήν του έν πρώτοις. Τό τμήμα υγιεινής 
τών Κυριών περιλαμβάνει τάς νεωτάτας δι’αύτάς σκευασίας, τά απαραί
τητό των αντικείμενα, τι'ι έπιστήμονικώς όμως παραδεδεγμένα.

Ούδέ σταματφ εδώ ή πρόνοια τοΰ φαρμακείου Μαρινοπούλου διά 
τάς κυρίας. Τά τελευταία καί πλέον ■ μοντέρι·» άροίματα. πούδρας, βαφάς 
τριχών ιίβλαβεϊς, άποψιλωτικά καί κολώνιαν ακόμη τά φέρει ό κ. Μαρι- 
νόπουλος άπ’ ευθείας έκ τών παγκοσμιοτέρας φήμης ξένων έργοστασίων.

Είσήλθομεν είς τό στάδιον τής προληπτικής, ούτως είπεϊν, δράσεως 
τοΰ φαρμακείου Μαρινοπούλου καί άς εξακολουθήσω μεν μέ τά τονωτικά 

φάρμακα, μέ τά αντισηπτικά, μέ τήν κόνινδέ καίτά έλιξήρια διά τά ούλα 
καί τούς οδόντας, σκευασίας τού ίδιου ήγγυημένης έπιτυχίας.

Καί θάλαμον πρώτων βοηθειών άκόμη περιέχει τό νέον του φαρμα
κεϊον καί έπειτα καί τμήμα άποστειρώαεως διά τάς εσωτερικός του 
έργασίας. πρός αποστείρωση- τών διά τά η άρμακα φελών π.χ. καί διάτάς 
κοινωνικός. Κλίβανοι απολυμαντικοί δι' οικίας καί δωμάτια, (δι’ ύγράς 
φορμόλης) κλίβανοι πρός απολύμανση- δωματίου ασθενούς διά θυμελαίου 
ή άλλης ούσίας, κλίβανοι δι’ άντισηπτικά είδη, βάμβακα, γάζαν, επιδέ
σμους, ενδύματα κ.τ.λ.

θά εϊπωμεν ολίγα διά τήν έν τώ φαρμακείο) παραγωγήν τοϋ οξυ
γόνου τοΰ χρησιμεύοντας δι’είσπνοάς. Είς πάσαν στιγμήν ό ιατρός σας 
δύναται νά εύρη ιίσκούς οξυγόνου καθαρωτάτου χημικώς.

Οί Ορροί άντιδιφ Οερικοί,άντιστρεπτοκοκκικοί καί άλλοι παντός είδους 
εΐνε πρόσφατοι. Τά μηχανήματα διά τάς δι' αυτών ενέσεις, τελείως αντι
σηπτικά, αί φύσιγγες (Ampoules), αί ζώναι διά τήν κοιλίαν, τιί μηχα
νήματα διά μασσάζ, όλα άπό τά καλλίτερα εργοστάσια.

Εννοείται δτι τοιοϋτον φαρμακεϊον θά προσείλκυεν ένοιρίς τήν έκιί- 

ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΖΥΓΟΝ

μησιν τών ξένων έργοστασίων καί άλλα μέν έξ αυτών στέλλουν κατ’ 
ευθείαν τά ειδικότητάς των (specialities) διαρκώς άνανεοΰντα τάς παρα
καταθήκης των, ιός γίνεται καί μέ τά μεταλλικά ίίδατα ξένα καί ελλη
νικά, άλλα δέ ώς ό περίφημος οίκος Burrougli Wellcome and C" άνέθη- 
κεν εΐς τόν κ. Μαρινόπουλον τήν αποκλειστικήν των αντιπροσωπείαν. 
Ο τελευταίως ρηθείς οίκος εΐνε ύ παράγων τιί περίφημα Tabloids», 
ήτοι τάς παστίλλιας, αί όποΐαι υπό μορφ ήν εύληπτοι-. εύμετακόμιστοι 
είς άκριβεστάτας δόσεις περιέχουν παντός είδους φάρμακον ή σκευασίαν.

Ό κ. Μαρινόπουλος δέν έκουράσθη. Παρέδωκεν είς χρήσιν τής 
’Αθηναϊκής κοινωνίας τόν · Οίνον Κόλα αιδηρονχον γενικώς γενόμε- 
νον δεκτόν καί τό ‘Γαλάκτωμα Μουρουνελαϊον» τό περιέχον έκτος 
τοΰ ύγειοπαρόχου έλαίου καί σκευασίας τοιαύτας, ώστε καί εύγεστον 
νά τό καθιστούν καί τονωτικότεροι·.

Καί διά τούς .... νεκρούς τώρα. Καί δι' αύτούς έφρόντισεν δ κ. 
Μαρινόπουλος. Εΐνε γνωστόν πόσον δύσκολος εΐνε ή ταρίχευσις καί 
εννοεί πάς τις τάς συνέπειας τής αποτυχίας μιας τοιαύτης. Ό κ. Μαρι- 
νόπουλος άπεφάσισε διά τοΰτο καί ΐδρυσεν ίδιον τμήμα ταριχεύσεων μέ 
ίίλας τάς εγγυήσεις έπιτυχίας τής θλιβερός αυτής έγχειρησεως. Τό 
τμήμα αυτό τό διευθύνει—αυτή εΐνε ή καλλίτερα έγγύησις—καθηγητής 
τοϋ Έΰν. Πανεπιστημίου, δ ειδικός τής ’Ανατομίας, κ. Γ. Σκλαβοΰνος.

Εΐνε αυτά μία ωχρά σκιαγραφία τοΰ ιδρύματος τό όποιον φέρει τόν 
μετριόφρονα τίτλον «Φαρμακεϊον Μαρινοπούλου·.

Ή Εικονογραφημένη δέν συνιστα πλέον φαρμακεϊον διευθυνόμε- 
νον άπό επιστήμονα, όσης δι’ ύπερδεκαπενταετοϋς έργασίας άπέκτησε 
τήν εμπιστοσύνην τής κοινωνίας μας καί τήν έκτίμησίν της, εξαιρεί 
μόνον τήν ΐδρυσίν του ώς γεγονός κοινωνικόν.

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Έν ΆΟήναις, Τνπογραφεϊσν -Εστία. Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη 5711.


