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ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ THE ΪΠΑΡΤΗΣ

ΜΥΣΤΡ7ΧΣ

όσα είς έκαστον βήμα τοΰ άνά τά ερείπια πλανισμένου 
-Α.-Λ· όρθια ετι πρόκεινται ή είς συντριμμάτων σωρούς ή εις 
προχείρους φράκτας τών περιπαίζόμενων πενιχρών οικιών, των 
ναών, τών κήπων κιονόκρανα, θυοων παρασταται >| κατακοσμα 
υπέρθυρα, έπιγραφαί. δικέφαλοι αετοί, βυζαντικά κοσμήματα! 
Σήμερον τά πλεϊατα τούτων, έπιμελεία και πόνοι τοΰ νυν Σεβ. 
Μητροπολίτου Αθηνών καί τοΰ σοφού Ι’αλάτου κ. Millet, 
έχουσι συναθροισθή εν τώ Μουσείο) τής Μ ητροπόλεως. Εις 
μελέτην τούτων καί τών πανταχοΰ «υτόθι κεχαραγμένιον ή 
άναγεγραμμενών επιγραφών, τών αρχιτεκτονικών γραμμών, της 
ζιυγραφίας, τής κοσμητικής ήθελε διατρίψη τις μήνας τινας της 
ζωής του. Άλλ’ ημείς δέν θά καταπονήσοηιεν δΓ οχληρών περί 
βυζαντιακής αρχιτεκτονικής καί κοσμητικής τεχνολογικών μελε
τών τούς ευμενείς ημών άναγνωστας.

Τό Μεγα Σάββατον. Χιήλθομεν πάλιν πρωί τήν μέχρι Περι
βλέπτου οδόν. Άπό ταύτης άνερχόμεθα οδόν άνάντη λιθό
στρωτου πρός τά βορειοδυτικά. Εις τό τείχος βεβαίως τό χωρί- 
ζον συνοικίαν ύπερκειμενην τής ταπεινότερος, τής άπό τής 
Περιβλέπτου καί τών σεραΐων τοΰ Κρεββατά μέχρι τής Όδη- 
γηστρίας τής κατιι τό Βροντόχιον, ή πύλη ανήκει ή θολωτή, 
ήν διήλθομεν. \έν άναβαίνομεν πολύ ακόμη τής ανηφορικής 
όδοΰ τής πολυκάρπους, καί εϊμεθα προ τής εισόδου εις τήν 
Μονήν τής I Ιαντανάσσης.

ΠΑΝΤ ΑΝΑΣΣΑ
Ενθυμούμαι, ότε προ δέκα επτά ετών έπορεύθην τό πρώτον 

είς τόν Μυστράν, προσκυνητής δόξης εθνικής καί τέχνης εθνι
κής κατιι τούς υστάτους τής αυτοκρατορίας ήμών χρόνους, είδον 
τήν ΙΊαντάνασσαν νά τήκεται ύπό τής φθίσεως, ήτις καλείται 
εύρώς τής έρημώσεως, κάτι χειρότερον άκόμη, τής αδιαφορίας. 
Σαΰραι, άράχναι πανταχοΰ, έξοιδημένοι τοίχοι, γλαύκες άνοί- 
γουσαι τούς οφθαλμούς των εκπληκτικούς εις τοΰ επισκέπτου 
τά πατήματα.

Σήμερον πανταχοΰ τάξις, φέγγος, καθαριότης, συντήρησις, καί 
σωτηρία τών τοίχων, τοιν κλιμάκων, τών εικόνων, τών κοσμη

ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΩΝ

μάτων άπό τής αύλείου Αύρας μέχρι τών κελλίων και' τοΰ 
περίφημου πρός άνατολάς υπόστεγου άνδηρου τοΰ ναού καί 
μέχρι τοΰ ιερού αδύτου καί τής γυναικωνίτιδος. Τάξις λάμπουσα, 
εύιοδιάζουσα καΐίαριότης.

Άν ζητήσωμεν, θά εύρωμεν άκόπως τοΰ θαύματος τόν 
εργάτην. Ή γυναικεία ψυχή καί ή εύλάβεια πρός τό θειον. 

Γυνή ευσεβής, σύζυγος διακεκριμένου νομομαθούς, κόρη γενεάς 
στρατηγησάσης κατά τήν Μεγάλην Επανάστασή· μας. τού 
νικητοΰ τών Βερβαίνων Γιατράκου, ή εύλαβιής κυρία Πηγή, 
κατά συμφορών τού βίου παραμυθίαν ζητούσα, εις τοΰ κόσμου 
τήν ΙΙαντάνασσαν, τήν Κυρίαν τών Χριστιανών, κατέφυγε μετι'ζ 
τών δύο έαυτής θυγατέρων. Ουδέ πρόστυχαν χόρτον η ι·έν κάπου 
δύναται νά ριζοβολήση, ουδέ άπό τών ύψηλοτέ.ρων τοΰ λόφου

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΑΝΔΗΡΟΝ

κατερχόμενον ύδωρ μετά πηλού νι'ι μιάνη τήν στιλπνότητα τού 
δαπέδου τοΰ ναού ή τής αυλής. Αί κανδύλαι άπαστράπτουσι, 
καθάρια είναι τών εικόνων τά παραπετάσματα, ό Χριστός, ή 
Θεοτόκος, οί άγιοι ευμενείς. Τούτο εις τήν σεβαστήν ήγουμέ- 
νην καί τάς σεμνός θυγατέρας της ΙΙαϊσίαν καί Εύσεβίαν οί 
τήν ΙΙαντάνασσαν νΰν έπισκεπτόμενοι χρεωστούσι. ΓΙόσον δέ 
ευπρεπέστερος ό ναός ήθελεν είναι ό τής I Ιαντανάσσης καί ή 
όλη μονή, άν δ δήμος τών Σπαρτιατών έκ τών εισοδημάτων 
τής Μ ητροπόλεως τοΰ Μυστρά (δραχ. 6οοο) έδιδε γενναϊόν τι 
χορήγημα, είς τήν μονήν τής ΓΙαντανάσσης, ή οί. έν Τωσσία 
καί κατιι τήν ’Αμερικήν Λακεδαιμόνιοι άξίως τής εύσεβείαςτων 
έβοήθουν αυτή.

C ΝΑΟΣ
Έπί υψηλού άπό τοΰ εδάφους τής αυλής άνιδρυμένος είς 

δόξαν Χρίστου τοϋ Ζωοδότου, είναι τών περικαλλεστάτων 
ώς άρχιτεκτόνημα έν Μυστρά. Πανταχοΰ δέ κατά τους αναβα
θμούς, κατιι τούς τοίχους, τάς όροφάς, τιίς εικόνας, τούς κίονας 
έχει έπιγραφάς ποικίλας, ήτο δέ καί κατά ταύτας πολλώ πλου
σιότερος πριν ή δ μελετών αυτόθι περί τάς βυζαντιακάς αρχαιό
τητας σοφός αλλοδαπός άφανίση παμπόλλας διά χημικώς παρα
σκευασμένων ύγρίΰν, άτινα πρός καιρόν μέν έκφαίνουσι τά 
γράμματα, ύστερον δέ άφανίζουσι διά παντός. Είναι δέ θαυ
μάσια! έν τφ ναώ τούτο) αί εικόνες εις συνθέσεις, εις σώματα 
εύγενή, είς χρωματισμόν καί έκφρασιν, έν τή γυναικωνίτιδι 
μάλιστα αριστερά ή άνάστασις τού Λαζάρου, ή βάϊφόρος καί ή 
έπί θρόνον Θεοτόκος έν τψ νάρθηκι έξαισία εις γραμμάς, είς 
χρωμάτων μείξη· καί εις μεγαλοπρεπή στάσιν καί έκφρασιν.

Ό ναός οϋτος ίδρύθη, ως εΐπομεν, εις δόξαν Χριστού τοΰ 
Ζωοδότου ύπό τοϋ δεσπότου Μανουήλ τοΰ Καντακουζηνοΰ. 
Πολλά δέ παθών έκ σεισμών ίσως ή πυρκαϊάς άνεκαινίσθη 
ύπό τού πρωτοστριίτορος Ίωάννου τού Φραγκοπούλου (κατιι 
τόν ΙΕ' αιώνα ίσως) είς ον περιήλθε καί ή κτΙΊσις τοΰ ναού, 
(δ κτΙΙτωρ I. Φρ.) ιός μαρτυρούσι μονογράμματα έπί τών θυ
ρίδων τής προσόψεως καί τών κιονοκράνων τών στύλων τοΰ 
ναού. ΓΙλήν δέ αύτοΰ καί άλλοι εις ύστερους χρόνους, ένώ ήσαν 
μόνοι· άνακαινισταί, αναγράφονται όις ίδρυται τοΰ ναού τού
του, ΓΙαντανάσσης πλέον καλούμενοι·, ώς δηλοΰσι χαράγματα 
(graffiti) έπί τοιν στύλων τοΰ άνδηρου (β' στύλος α’ άψΐδος

1

1

έτους, ^,ρις [μ. X. i6oS) εκτησςι υ πα ν τανασα , εκτιτι η 
παντανασα ανανιας εφιμεριος , ανανιας 1759 ιουλι ι; )-

Περιέχει δέ ο ναός ουτος ύπό μεγάλας πλάκας μαρμαρίνας 
τα οστά μελών της αύτοκρατορικής οϊκογενι-ίας, έν τώ νάρθηκι 
δέ, δεςιά τοΰ εισερχομένου, τον τάφον τών Λασκάρεων τινός. 
\ περ τον τάφον είναι ή είκων τούτου όρθιου φέροντας ερυ

θρόν έξωθεν μυλωτήν μετιι τής έπιγραφής έκοιμήθη δ δούλος 
τοΰ πανευσεβεστάτου δεσπότου ημών Κωνσταντίνου τοΰ ΓΙα- 
λαιολόγου Μανουήλ Λάσκαρις δ ’ Χατζάκης(;) έτους ,Ζ^ιΝΓ' 
[μ. X. 1445] · \υστύχώς ή είκών ή πολύτιμος καί διά την 
τέχνην καί δια τί|ν άμφίεσιν δέν θιί ζήση είσέ.τι έπί πολύ; διότι 
καταπίπτουσιν, ούτως ειπεΐν, τα χριόματα αύτής έκ τών χημι
κών υγρών, άτινα άλλων εικόνων διέρρηξαν τό έπί τού τοίχου 
επίχρισμα, άλατα δε καί άσβεστος διέιρθειρον τών γραμμών 
τήν ενότητα καί τήν λαμπρότητα τών χρωμάτων.

Λπο τοΰ πρός άνατολάς ύποστέγου θαυμασίως κομψού 
άνδηρου ρίπτομεν βλέμματα έκπλήξεως πρός την πρό ήιιών 
απαράμιλλοι· θεάν τής πεδιάδας, άποχαιρετίζοντες δέ τάς εύλα- 
βεστάτας μοναχός, ων ή νεωτέρα Εύσεβία ό άγρυπνος είναι 
καί συνετός καί άνδρεΐος η υλαξ τοΰ Μυστρά μετιι τής άδελφής 
Παισιας, έξερχόμεθα τής Μονής πορευόμενοι πρός βορράν.

ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΤΏΝ ΔΕΣΠΟΤΩΝ

Ο μέγας Κυβιέρος είπε δός μοι ένα μόνον όδιίντα ζφου 
προκατακλυσμιαίου, καί θέλω ιΐναπλάση όλοι' τό ζώον . Έγρά- 
<1 ιηιεν δέ καί ημείς, τή γνιίηιη τών σοιμών άκολουθοΰντες καί 
δεχόμενοι, Έκ τού μεγαλοπρεπούς τής Άη ροδίτης ναού έν 
Λίγίνη εις μόνος στύλος ϊσταται. Άνι υ κυανοκράνου συντετριμ
μένος κατά τήν κορυφήν φαίνεται ότι κλίνει θρηνών έπί τών 
περί αύτόν έρειπίων, τών άλλοτε σεμνών εορτών άναμιμνη- 
σκόμενος, των πομπών, των θυσιών, τής λιίμιρεως. τών χαριέν- 
των χορών, της ευθυμίας. Λλλ όμως καί έκ τούτου τοΰ στύλου 
μόνοι· δυνάμεθα τόν όλον ν' άναπλάσωμεν ναόν . Τί δέ 
σιόζεται σήμερον ό'ρθιον έν Μυστρά έκ τού ανακτόρου τών 
καπί τήν Πελοπόννησον δεσποσάντων; Οί τοίχοι μόνον οί 
έςωτερικοί πελώριοι καί εκτεταμένοι είς μήκος, καταφαγωμένοι 
ύπό τοΰ αδηφάγου χρόνου, είς τούς ύετούς, είς τήν χάλαζαν καί 
τούς βίαιους ανέμους αύτοΰ συνεργούς έχοντας τήν μοχθηρίαν

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
Είσοδος είς τύν ναόν καί λείψανα τοΰ κ<»δο>νοστασίου.

των κατακτητων καί τήν αμάθειαν τών περιοικουντων Ελλή
νων, οίτινες άναίσθητοι καί ιθύρας βεβαίως άπέσπασαν καί 
κατάκοσμα φατνώματα είς τροφήν τής εστίας των ή διά τά 
οϊκίδιά των.

Ούδαμοΰ σήμερον τά χάλκινα θυριόματα καί τά δρύινα 
δάπεδα ή παραθύρων φι'άά.α καί τά έκ καρύας πολυκόσμητα 
φατνώματα και οί κατά τάς στοάς καί τούς διαδρόμους κυπα- 

ρίσσινοι ή λίθινοι στύλοι. ΊΙφάνισεν ό όμβρος τά καλά βυζαν- 
τιακά κοσμήματα καί τάς ζωγραφιάς άπό τών καταγράφων 
τοίχων, ήφάνισε τάς μαρμαρίνας τών κλιμάκων βαθμίδας, τάς 
μαρμαρίνας ιίισαύτοις εστίας μετά τών γλυφών αυτών, καί 
άγνοοΰμεν ποΰ ήτο ή άποθήκη καί ποΰ διέμενον οί πρωτοβε- 
στιάριιιι, οί σπαθάριοι, οί πρωτοστράτορες καί. οί παρεπιδη- 
μοΰντες στρατάρχαι, οί δομέστικοι τών σχολών τής δύσεως

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ή τής άνατολής. Τό όλον άνάκτορον ιίις σκελετός κύτους γιγαν- 
τιαίου κεϊται έχον τι τό μεγαλοπρεπώς μελαγχολικόν διά τό 
απέραντοι· καί τήν γυμνότητα, όπου διαμερίσματά τινα μόνον 
ιμαίνονται, σημεία τινά κλιμάκων, έν τινι στενώ παραθύρι·) δύο 
εικόνες άνδρός καί γυναίκας καί ίσως ή θέσις, ένθα άλλοτε ήτο 
ιδρυμένος ό δεσποτικός θρόνος. Άλλ’ ούτε τού δεσποτάτου ό 
αύθέντης, ούτε κατάφρακτοι πολεμισταί, ούτε άρχόντισσαι τής 
βυζαντιακής αυλής καί τών βασιλευσάντων οίκων αί Παλαιολο- 
γϊναι, καίαί \ούκαιναι καί αί Καντακουζηναί καί αί Λασκαρϊναι, 
ούτε νεότιις μεγαλογνώμων, ώς ό Έρμόλαος, έν τοΐς κήποις 
τού ανακτόρου ή κατιι τιίς στοάς α,κροωμένη τοΰ ύψίφρονος 
Γεωργίου τοΰ Πλήθωνος διδάσκοντος περί πολιτείας ή έν μέση) 
πάσης τής αυλής άπαγγελλοντος τήν κηρύττουσαν τήν ψυχήν 
αθάνατον ωδήν του έπί τή Κυρία Υπομονή. Τήν νύκτα τοΰ 
νυκτοκόρακος ακούονται εκεί οί κρωγμοί. σκορπίοι καί όφεις 
έλλοχεύουσι καί θάμνοι πρόστυχοι κά.είουσι τήν πομπικήν πύλην.

a r ΐ|Α ς;ο φ.ι α

'Ολίγον άνωτέρω, άριστερά παρερχόμενοι κεχωσμένην ήδη 
κρήνην τινά παρι'ι τήν οδόν καλουμένην τοΰ Κα ν τακουζηνοΰ 
τό καμάρι (=καμάρα=κρήνη), φθάνομεν είς τόν ναόν τής 
Αγίας Σοφίας. Ό άλλοτε πρόναος έκρημνίσθη, άπέξεσαν δέ οί 
Τούρκοι, είς τζαμίον μεταβαλόντες τόν ναόν, τάς εικόνας, άλλ’ 
όμως σιόζεται έπί .τών κιονοκράνων τό όνομα τοΰ ίδρυτοΰ τής 
εκκλησίας δεσπότου Εμμανουήλ τοΰ Καντακουζηνοΰ τοΰ κτι
στοί· καί τής ΓΙαντανάσσης. Σιόζεται δέ κομψός καί χαρίεις 
μέ εύγράμμους αψίδας ό κυρίως ναός μετά τίνος προσθήκης 
παρεκκλησίου καί τοΰ ήρειπωμένου ήδη κιοδωνοστασίου. Είναι 
ό Καντακουζηνός ούτος, ώς εΐπομεν, υιός τού αύτοκράτορος 
Ίωάννου Καντακουζηνοΰ και άδελφός τοΰ Ματθαίου' εύσεβής 
δέ ιίις βυζάντιος άνήρ ίδρυσε τούς δύο ναούς καί έκτισε τήν 
κρήνην χάριν τών οδοιπόρων ό φιλάνθρωπος- διότι παρά τιζ 
άνάκτορα διήρχοντο οί πορευόμενοι είς τά πρός δυσμιίς χωρία- 
τό δέ κτίζειν βρύσεις κατά τιίς μεγάλας οδούς δέν είναι τών Τούρ
κων μόνον άλλιι καί ήμών τών χριστιανώιν. Ουτω ολίγον άνωτέρω 
τών άνακτόρων κατά τό διάσελον υπάρχει κρήνη μετ’έπιγραφής 
δηλοΰσης ότι τών Φωκάδων τις τών έν Λακεδαίμονι έκτισεν 
αυτήν ιδίαις δαπάναις Ι742 αβγουστου 22 -,'ηοργακις φωκάς 
έβαλα και έχτισα το παρόν καμαρι με τη σεντουκα μου . Ουτω 
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και ύ Νότης Βότσαρη; μετά τά; περί 
τό Σοΰλι ιιάχα; καί τοΰ Μεσολογγίου 
τήν έξοδον έφησυχάζων έν Ναυ.πλίφ 
ίδρυσε τοιαυτην βρύσιν έν ΙΙρονοία 
υπό τή; Ευαγγελίστρια; τον ναόν ιιέ 
τήν επιγραφήν Ετουτι υ βήρση την 
ε,καμε ω Νοτυ Μποτζαρι; τ + υ; Βαν- 
κελιστρα;. 1827 Μαιηου ι6 .

KASTPOX
Άπό τή; Αγίας Σθ(| ία; πρό; τά 

βορειοδυτικά βαδίζοντε; καί ΰπό τήν 
ρίζαν τοΰ τείχους φιθάνομεν, διερχό- 
μενοι καμάραν τινά καί είτα άνερ- 
χόμενοι πρός νότον, εί; τήν πριότην 
πόλην τή; άκροπόλεα»;. Ποικίλα οχυ
ρωματικά έργα παρι ρχόμενοι ή ΰ.τερ- 
πψδώντε; άναρριχώμείΐα τέλος έπί τοΰ 
υΐ|Ί|λοτ<ίτοι· πύργοι’ τοΰ κάστρου *.

Ποιον θέαμα καλλονή; καί μεγα
λειότητα; εκεΐθεν. "Οπισθεν πρός τόν 
Ταΰγετον κλιτυες δι'ελάτι,; κεκαλυμ- 
μέναι καί δρυό; και έν μέσοι αΰτών 
οί αγροί οι ολίγοι τή; Τρυπης, τό
που γενέσεως πιθανώς Γεωργίου τοΰ

* Περί τών βυζαντιακών αρχαιοτήτων, 
μνημείων δόξης εθνικής καί έξοχου τεχνι
κού κάλλους, καιρός πλέον νά ληφίΐή γενναιότερα μέριμνα καί σωφ ρο- 
νεστέρα. "Ας ι'ινατείΐή δέ ή πρός σωτηρίαν αΰτών φρονείς εις τόν βυζαν 
τινολόγον καί περί τήν βυζαντιακήν τέχνην κράτιστον πάντων κ. Κωνστ. 
Κωνσταντόπουλον. βοηθόν τοΰ Νομισματικού Μουσείου καί συγγραφέα 
• Ιστορίας τής βυζαντιακής τέχνης μέχρι τιήν χρόνων τοΰ ’Ιουστινιανού -

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ -”Οψις ΕξωΟίν Από τής Λψΐδοζ.

Ο Λ Η θ Η Σ ΔΕΦΝΕΡ

r-fl ό περισπούδαστοι· αγγλικόν περιοδικόν Mechanical 
JI Engineer ,έν τφ τεύχει τής ι ς Δεκεμβρίου 1906 καί έν 

σελ. S_|S ΰπό τήν επιγραφήν The Deffners Βονίοτγράη ιτ τάδε: 
"Οπως μειωθή τό ύψος λέβητος άτμαμάξης τοΰ τύπου τοΰ 

έχοντας υδροφόρους αυλού; έν τώ ηλογοθαλάμω, προΰτάθη 
ήδη ή άηαίρεσις τοΰ άτμοσυλλέκτου τοΰ άνωθεν τοΰ πολυαύ- 
λου λέβητος καί ή σύνδεσις τοΰ άνω μέρους τοΰ άτμοσυλλέκτου 
μετά τοΰ περιβλήματος κατά τήν όπισθίαν αΐίλοφόρον πλάκα 
τοΰ η λογοθαλάμου.

Άλλ" έν τή τοιαύτη διατάξει, διατηρούμενης τής κανονικής 
διαμέτρου τοΰ περιβλήματος τοΰ λέβητος, ό άτμοσυλλέκτης 
καταλαμβάνει τόσον χώρον είς τά; αΰλοφόρους πλάκα;, ώστε 
έλαττοϊ έπαισθητώς τιήν θερμαινομένην επιφάνειαν τοΰ λέβη
τα;. "Ινα ΰπερνικηθή ή δυσχέρεια αυτί), προΰτάθη ν' αΰξηθή 
ή διάμετρος τοΰ λέβητο;, ώστε νά καταστιή δυνατή ή τοποθέτησις 
πλειόνων αυλών. ΤΙ διάταξις όμως αυτή οΰ μόνον ηΰξανεν έν 
γίνει τό βάρος τοΰ λέβητος, άλλ' ή διανομή τών βαρών ήτο ακα
τάλληλος, καί τό προταθέν σχέδιον δέν ήτο πραγματοποιήσιμου. 
ΤΙ διάταξις αύτη ήλάττου επίσης τόν διαθέσιμον χώρον τοΰ 
άτμοΰ, οστις εί; τοΰ; λέβητα; τών άτμαμαξιΰν μέ. τό άναγκαΐον 
ύψος τής στάθμη; τοΰ ΰδατος ε’νε μεγίστης σπουδαιότητος.

"Ινα καταστή δυνίιτός ό σύνδεσμος τοΰ άτμοσυλλέκτου τοΰ 
η λογοθαλάμου μέ τήν αΰλοφόρον πλάκα τοΰ λέβητος, ούτως 
ώστε νά αΰξάνη αντί νιί έλαττοϊ τιήν θερμαινομένην επιφά
νειαν καί νά προσθέτΐ] ελάχιστοι· βάρος εί; τό βάρος τοΰ 
λέβητο;, χωρίς νά παραβλάπτη τήν κατάλληλον διανομήν τών 
βαρών, τοιοΰτΟς νέο; τύπος 
λέβητος παριστάνεται έν τώ 
εντός τοΰ κειμένου διαγράμ- 
ματι ΰπιι τάς εικόνας ι καί 
2, διά τόν όποιον έλαβεν 
εσχάτως προνόμιον ευρεσι
τεχνίας ό κ. Έρν. Δέφνερ, 
Dusseldorf Η ark or t- 
strasse 23. Τό σχήμα I

Πλήθιονος και καταντικρΰ τό χωρίου 
Μπαρσινίκου πάτοι; τοΰ Χρύσανθού 
Λακεδαιμόνια; τοΰ έν τή Μητροπόλει 
ίδρΰσαντος τά; δύο κρήνα;. Πρός άνα- 
τολά; δέ άρρητοι; έκπάγλου κάλλους 
είκιόν.Άγροί ποικίλλου χροήματος πρα
σίνου, έλαΐαι, άμπελοι, πορτοκαλεώνες 
πληροΰιτι μέ τήν εΰοσμίαν τών άν- 
θέων αΰτών τιήν ατμόσφαιραν μέχρι 
τή; κορυφή;, έη ' ή; εκαθήμην. Πέραν 
αί κλιτΰε; αί σμαράγδιναι τοΰ Πάρ- 
νωνος μετά; λεί'καζοί’σας οικία; τών 
χωρίων καί όπίσω τοΰ Λυκοβουνοΰ 
ή άκρόπολι; τοΰ Γερακίου, δεύτερα; 
μετά τόν Μυστράν πιίλεως τή; Λακε- 
δαίμονο;, μέ τά ιίγέρωχα τείχη, τοΰ; 
θαυμάσιου; ναοί·; καί τιήν ζωγραφι
κήν οΰδαμώ; τής τοΰ Μυστρά υπο- 
λειπομένης.'ί) Εΐ’ριότας ρέει διά μέσου 
τής πεδιάδα; αργυρούς, υπέρ τιί όρη 
αί ρεται ώς απέραντο; νέη έλη χρυσέ- 
ρύθρρς τό λυκόφως, πολυθόρυβο; δέ 
ταραχιή πληροί τιήν κοιλάδα καί τά; 
πέριξ κλιτΰς έκ τών κωδιόνων τών 
κριών, τών βελασμάτων τών προβά
των καί τών φωνών τών ποιμένων, 
οϊτινε; επαναφέρουσιν είς τους στάθ

μου; αυτών τά;άγέλα;, άςειχον όδηγι'ιση εις Σπάρτην καί ά'λλας 
κιόμα; διά τοΰ Πάσχα τήν εορτήν. Εκεί επάνω μεγαλϋνεται καί 
ο ταπεινός. Ψυχή δέ μεγα'λη γίγνεται μεγαλειοτέρα. "Οτε άκόμη 
ήτο τοΰ Μωρέως δεσπότης δ ηγιασμένο; αΰτοκράτωρ ημών Κων
σταντίνο; ό Παλαιολόγο; βεβαίως πολλάκις εκεί επάνω ιίνέβη.

ΚΩΝΣΤ. Γ. ΖΗΣΙΟΥ

εϊνε τομή κατιί τιήν γραμμήν ΛΒ τοΰ σχήματος II. ήτις δεικνύει 
τήν γενομένην ΰπό τοΰ έφευρέποτ· τροποποίηση·. Ής έμηαίνε- 
ται, ό τελευταίος δακτύλιος R τοΰ κυλινδρικού τμήματος τοΰ 
λέβητο; εϊνε κωνικό;, ιοστε ή οπίσθια αΰλοφόρος πλάξ νιί εϊνε 
μείξονος διαμέτρου. Εί; τό ΰπεράνω μέρος τής πλακάς προση- 
λοΰται ό μοναδικό; θάλαμος V διά κοινωματίων. Ό κυλινδρι
κό; οΰτος θάλαμο; ευρισκόμενο; έν συγκοινωνία μετιί τοΰ 
άτμοθαλάμου αΰξάνει κατιί πολύ τόν χώρον αΰτοΰ. 'Ο χώρος 
οΰτος δύναται άκόμη περισσότερον νιί αΰξηθή διά τή; κωνι
κής κατασκευή; καί άλλων δακτυλίων. Οί υδροφόροι αΰλο'ι 
τοποθετούνται ώς συνήθως έπί τή; πλακό; καί ούτως άφί- 
νουσιν ικανόν χώρον πρό; τοποθέτηση· επαρκών αυλών.

Έκ δοκιμών εΰρέθη ότι μέχρι 49 πυροη όροι αυλοί δύναν
ται νά τοποθετηθώσιν, αΰξάνοντε; οϋτω; έπιπροσθέτω; τιήν 
θερμαινομένην επιφάνειαν. Έν ανάγκη δύνανται δύο ατμολέ
βητες νιί τοποθετηθώσιν έπί τοΰ η λογοθαλάμου, διά τοιαύτης 
δέ διατάξεως 88 άκόμη πύραυλοι δύνανται νιί χωρέσωσιν. Ό 
εφευρέτης διατείνεται οτι διά τοιαύτη; διατάξεως δύναται νιί 
επιτυχή ξηρότεροι· τοΰ μέχρι τοΰδε ατμόν. "Ινα σαφέστεροι· 
καταδειχθή ή ΰπάρχουσα διαφορά ό>; πρός τόν ΰπό τοΰ άτμοΰ 
κάτεχόμενον χώρον έν τή παλαιό καί νέα διατάξει, ό χώρος 
οΰτος παριστάνεται έν τώ σχήματι I διά πλαγίων στικτών γραμ
μών, ή δέ κανονική, άνωτάτη και κατωτάτη στάθμη τοΰ θδατο; 
δΓ οριζοντίων στιγμών καί γραμμών εναλλάξ.

Ό κ. Έρνέστιις Μ. Δέφινερ (υιός τοϋ συμπολίτου μας κ. Μ. λέφνερ, 
ύποδιευΟυντοΰ τής ΈϊΙν. Βιβλιοθήκης) έξήλθε τοϋ Ελληνικού Πολυτε
χνείου κατά Ιούνιον 1901), λαβών και δύο βραβεία. Κατά Σεπτέμβριον 
1900 προσελήφ Ο η είς τό έν Βερολίνο) έργοστάσιον Σβάρτσκοπφ. οπού 
είργάσίΐη έπί δύο έτη, κατόπιν είργάσΟη είς τό μέγά μηχανουργεϊον 

• Βρεσλαβία καί είς τό γνω
στόν έργοστάσιον τοΰ Βελγίου 
Cockerill. ’Από 1 1 ., έτους 
εϊνε τμηματάρχης τοϋ μεγά
λου έν Dfisselllorf εργοστα
σίου I leutsvli - Osterreichische 
Μ an n esm ai 1 nsrii liren Werke. 
"Ελλην πολίτης, διάγων μόλις 
τό 28 έτος,τιμιχ τό ήμέτερον 11ο- 
λυτεχνεΐον είς τήν άλλοδαπήν.
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Ο ΣΑΚΑΤΗΣ
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

δε'ιασε αύτό τό σακκύ δέν βλέπεις πού χύνεται τό αλεύρι: 
Σακάτη καταραμένε!
Είς τήν τραχείαν αύτήν διαταγήν τοΰ κύρ Ρόκκου. ό σακάτης έχα- 

μήλωσε τιήν πυκνότριχον κεφαλήν του. έκρυφοκύταξε τήν όιοαίαν Μάρ- 
ΙΙανκα’ι εδιίγκαοετά χείλη του.ένώ ήλλάΰε τό σακκΐ ΰπό τιί ιιυλολιίίαρο.

I Ιόντα έτσι κάνει, κυρά Μάρθα μου- ιίποκ.οιιιάται έπάνω. ό βλά
κα;. Κόπιασε, πάμε εί; το κήπο, κυρά Μάρθα μου. <->ά πεοηιένη; πολ- 
λήν ώραν άκόμη. Εϊνε όλο αύτο τό στάρι γι’ ά/.εσμα. \ικό σου εϊνε : 

Ναΐσκε.
— Κόπιασε λοι ιόν. Καί σύ σακάτη έχε το νού σου.
Έβγήκαν έξω. \Γ αρκετήν όίραν άκόμη εη ΙΙανεν εί; ιόν μύλον ή 

ήχω τοΰ γέλυϊτό; των.
Ί> Γιάννη; σκυμένο; εί; τό κασσόνι τοΰ μύλοι·, μέ τοΰ.- όη ίίαλμοΰ; 

προσηλωμένου; εί; ίο άλεϋρι. πού κάτασπρο εκύλα εί; τον; σάζκον;. 
έσηιγγε τού; όδόιντιι; άπίι τόν θυμόν του.

Επρεπε νιί τελειοίσμ αύτη η ζατάστασι;· 
μίαν ημέραν ή τήν άλλην ίΐά έχανε τήν 
υπομονήν, καί τότε . . . κανείς δέν ΙΙά έκιι- 
ρόίδείΈ πλέον τόν σακάτη."Οντα χωρί; καρ
διάν καί χωρί; συνείδηση·... Ό κύρ Ι’όκκο; 
ΰκομιμεύετο εήι.πρό; εί; τήν Μάρθαν διά νά 
τήν έλκύσι]· ήθελε νά ιίποκτήσ]]. ό παληάν- 
ίίρωπο;. καί αυτήν τήν τιμιωτέραν καί καλ- 
λιτέραν τοΰ -χωριού.

\έν τοΰ εη ΙΙανεν η Ρόζα. ή κόρη τοΰ 
κι\ι Άντοίνη τού κτΐ|ματι'ου. ή Μπέττα καί 
τόσαι άλλαι πού είχαν πέση εί; τά δύχτια 
του'ιίκόιιη έδίωα, τιί κτήνος, δι’αιμα άίΐώον.

Μά μίαν ήμέραν ΙΙά τον έτσάκωνε τό χέρι 
τού θεού . . .

Εί; τόν μύλον δέν ήκούετο πλέον είμή ο 
ΙΙόρυβος τοΰ πίπτιιντο; ΰδατος καί τιί τρί
ξιμο τή; μηχανής. "Εξω εί; τήν ήλιασμέτην 
εξοχήν τά σπουργιτια έηλυαροΰσαν καί ένα 
ιϊφδι’ινι χαρωπό έκελάδει εί; τήν κορυη ιήν 
μια; προαιώνιου δρυό;.

Τί έπταιεν αύτό; νά γεννηϋή σακάτη;: 
Τουλάχιστον είχε τιήν καρδίαν τελείαν- καί 
δέν έβλαπτε κανένα- καί δέν έκλεβε τό στάρι 
τών πτωχών, οϊτινε; ήρχοντο ν’ άλέσουν. 
καΟιο; έκαμνεν ι’ι κύριό; του.

ΙΙαρετήρησε τριγύρω, δειλώ;, ώς έάν έηο- 
βεΐτο μιή διαβάση κανείς εις τού; ό<(Οαλμού; 
του τά; σκέψεις του. 'Εσήκωσε τού; ώμου; 
τον: Μήπως δέν εϊνε άληθές: Κλέπτης, ναι 
κλέπτης- άπομυζά τό αίμα τοϋ πτωχού, καί 
τόν πιστεύουν άγιονI "Αχ! Τό χέρι τοΰ 
η ιλευσπλάγχνου Θεού Οά τόν τσακιόση κιί- 
ποιαν ήμέραν. . - Καί αν άργήση . . .

Ό σακάτη; έγέλασε σατανικοί;· τά. μαύρα 
μάτια του ελαμψαν ζωηρώς, ιός αν ιυτήλαυε 
τιήν ίΙηριωδίαν τής επιθυμία; δΓ έκδίκησιν. 
τιήν οποίαν ήσθάνετο, καί έσήκωσεν ΰψηλιϊ 
τού; γρόνΟους νευρικώς σι, ιγμένους.

Εακάτη. εϊνε έτοιμο τό σακκί τής κυρι'ι Μάρθας;
’() Γιάννη; έσκίρτησε. Έσηκώθη διι’ι μιας, τρομαγμένος. Κατόπιν 

παραπαίων έπλησίασεν εις τήν ίΐύραν. καί μεττί βία; εζρΐ’ψε τιήν συγκί
νηση· του. διά νά ιλταντήση. Ώ καί άν είχε μαντεύση ό κύρι 1‘οζκος !

«
Είχε παρέλίΐη ένα; μήνα;. (’(I ιίήρ ευωδίαζε άπό ΙΙυμάρι καί σανόν. 

Οί αγροί ήσαν πλ η μυρωμένοι άπό πρασινάδα- πράσινοι οί λοφοι. τι'ι 
λειβόδια, αί στέγαι τών καλυβών, παντού πράσινα).

Ή Μάρθα ήρχετο σχεδόν καθημερινώς είς τόν μύλον. Ιΐριίιτα τόν 
σακάτη διά τον κύριόν του, καί έξηη ανίζετο. (I Γιάννης έκίνει τήν κεφα- 
λήν καί τήν ελεεινολογεί: Καΰμένο κορίτσι ! Καί αύτήν ήπάτησε τίι καλίι 
αύτό υποκείμενον. Ήτο τόσον ωραία καί είχεν τόσον γλυκά μάτια.

'Ησθάνετο είς τά στήθη του μίαν μεγάλην εύσπλαγχνίαν καί έστέ- 
κετο άμηχανών πρό τοϋ κασσονιοϋ, ώς <ϊν κάτι τοϋ ήρπαζε τιήν ψυχήν. 
Κατόπιν συνήρχετο καί ήρχιζε νι'ι σιγοτραγουδή ένα παλαιόν τραγούδι 
πλήρες μελαγχολίας, το όποιον συνωδευεν ό μονότονος ρυθμός τής 
τριζούσης μηχανής.

Τό εσπέρας, όταν ό κύρ Ρόκκος έ-φευγεν άπό τόν μόλον, έκάίίητο 
κουβαριασμένος έξω τής Ούρας, άναβε τιήν πίπαν του, καί ήτο ευτυχής 
δυνάμενος νι'ι σκέπτεται έλευίΙέρως, χωρίς κανείς νι’ι δύναται είς τό 
σκότος νά προσηλιόση τίι βλέμμα είς τούς όφ ΙΙαλιιούς του. Έσκέπτετο 
τίι καΰμένο κορίτσι μέ τι’ι γλυκι'ι μάτια καί ήσθάνετο μίαν περίεργον 
δύναμη· νά τόν έλκι'η] πρός αυτήν καί νά τόν κάμη νά δια^ύνεται είς 
σκέΐ|ΐεις. "Εκαμνε μύρια σχέδια· θά τήν έσωζε από τούς όνυχας του 
κακούργου. Ήταν αθώα, άλλά ό Γιάννης ίΐά τής άνοιγε τούς οφθαλ
μούς καί ή Μάρθα είς ανταμοιβήν . . . Οιϊ τόν ήγάπα ολίγον. Ναι λιγάκι 
αγάπην- τούτο ήϋελεν ο σακάτης. Μία μεγάλη επιθυμία τόν έκυρίευε, 
μία μεγάλη δίψα στοργής- κανείς, ποτέ, δέν είχε φροντίση δΓ αί'τόν. 
κανείς! Ούτε ή μητέρα του, ήτις φεύγουσα διι’ι τήν Αμερικήν, τόν είχεν 
άφίση μόνον, μικρόν καί πτωχόν είς τό έλεεινόν έκεΐνο ορεινόν μέρος. 
Είχε μεγαλώση χωρίς ΰ’να χαμόγελον. χωρίς τήν έλαχίστην εύσπλαγχνίαν 
διά. τιήν παρομορηίαν του. πάντοτε ταπεινωμένος καί κοροϊδευμένος. 

Ο ΙΤΑΛΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝ Κ ΑΛ. ΛΑΛΙΑ ΠΑΤΕΡΝΟΣΤΡΟ

< Ιμως μέσα είς τιήν καρδίαν του εΐχον άνίΐίση πϊ καλλίτερα αισθήματα, 
ή Ί'υχή του είχε τούς λεπτότερους παλμούς, ο νού; του είχε σκέψεις εύγε- 
νι ίς. Κατά τιί; μακριές θερινός εσπέρας, έκεΐ εις τήν ι'Ιύραν τού παλαιού 
μύλου, μέ τιήν εύχάριστον ησυχίαν τής εξοχής, ο σακάτη; υινειρεύετο 
τίιν έρωτα τής Μάρθας. .. Καί πλέον ή έίπαξ ή σελήνη, προβάλλουσα 
α’ίη νης όπισθεν τοΰ όρον;, τον εί·ρε μέ τούς οη Οαλμού; δακρυσμένου;. 

Τιήν ήγάπα. Τώρα, όταν Μάρθα διέσχιζε τον κήπον διά νά είσέλΟη 
είς το δωμάτων τοΰ κύρ Ρόκκου, >’> σακάτης ήσθάνετο κάτι νό. τού 
τρυπιι τιήν καρδίαν. Ήθελε να τιήν κράξη καί νιί. τή; ε'ίπη ίίλας τάς κα
λάς σκέψεις, αϊτινες έστροβίλιζον εις τόν νοΰν του διά νιί τήν αφ αιρέτη) 
άπό τόν κακόβουλοι· εκείνον, καί νιί τιήν έλκύοη πρό; εαυτόν. Άλλι'ι 
ποϋ ίΐά εΰρισκε τόσο θάρρος; ’Αφ.ινεν εαυτόν νιί πέσι; έπί τοΰ πάγκου 
άπιιτεΟαρρημένος. καί δέν έκινεϊτο πλέον έμέπρα τάς ιίτελευτήτους 
ωρα;. λεπτόν πρός λεπτόν, περιμένων νά ξαναπεράση έκείνη τόν έρημον 
κήπον καί ν’ ιίπομακρυνθή.

Έν τώ μεταξύ το κάτασπρο άλι ΰρι έζΐ’λ.ίετο εί; τού; οακκου; ήσύχω;... 
Λ.τιί τίνος χρόνου ιϊ σακιϊτης δέν ήσύχαζι πλέον. II ασυνήθης οψις 

τής ΜιίρΟας τόν κατεβασάνιζε. Ή νέα είχε χάση τό χρώμα τών παρειών 
της. Δέν ήριχετο πλέον πεταχτή. \ίν διέσχιζε τον κήπον εύθυμος. \έν 
τοΰ έλεγε πλεπιν. γελώσα: σακάτη, τό άλεϋρι σέ γεράζει.

Απεναντίας έφαίνετο ή σκιά τοΰ χριίιματος- τόσον ήτο κατηφής. ‘Ο 
κύρι Ριικκος δέν έμενε πολύν καιρόν εί; τόν 
μόλον. ΪΙρχετο τό πρωί, παριντήριει. έμέτριι 
στιίρι, ήρίίήιει σάκκους καί κατόπιν έξηφα- 
νίζετο. Έπέστρεφε μίαν στιγμήν τό εσπέρας, 
διι’ι νιί κόμη λογαριασμούς. Καί ή πτωχή 
Μάρθα έχανε τόν καιρόν της περιμένουσα 
αΰτόν είς τόν κήπον, ΰπό τήν σκιάν τής δρυός. 
καί κατόπιν άποιιακρύνετο άναστενάζουσα. 

Ο Γιάννης έκίνει τιήν κεφαλήν. Πτωχό 
κορίτσι ! Τήν έγκατέλειπεν ο αχρείος. Μτϊ 
διατί ό Θεός δι-ντόν έτφιώρει άκόμη; Διατί: 
Καί ήσίίάνετο είς τά στήθη του μίαν μεγά
λην φιλόγα.

«

Αύτήν τιήν ήμέραν ή Μάρθα δέν είχεν 
έλίΙ]| είς τόν μύλον. Είς τιήν ώχράν φθινο
πωρινήν δύση·, η έξοχή έφαίνετο πτωχή, 
κατηφειασμένη ι’ιπό μίαν άπειρον λύπην. Τά 
ξεφυλλισμένα δένδρα, κατάμαυρα, ΰψοΰντο 
πενΟίμως είς τόν άέρα.

'<) σακάτης, στηριζόμενος είς τόν παραστά
την τής Ούρας. άνίχνευε τόν οφιοειδή δρόιιον. 
περιστοιχιζόμενον άπό λεύκας, όστις κατέλη- 
γεν έπάνω εϊς τό χωρών. Έσκέπτετο τόσα 
κακιΐ πράγματα, καί ό νους του ήτο άνω κάτω. 

ΪΙρχισε νά πίπτη μία βροχοΰλα. ή οποία 
εκαμνε τιί ξηρά φύλλα τών δένδρων νά τρί
ζουν. καί έπάγιονε τά κόκκαλα. Ό Γιάννης 
είσήλΟιν εις τόν μύλον.ΊΙ Μάριίαδέν ήρχετο. 
'ΊΙναφιε φωτιάν πλησίον τής μηχανής καί 
έκ.άίΐισε. παρακολουΟών μέ βλέμμα απλανές 
τάς άλλοκότους σκιάς τάς όποιας αί φλόγες, 
πότε έξασΟενούμεναι καί πότε άναζωογονού- 
μεναι έροιπτον έπί τών λευκών τοίχων.

Αίφνης,μία φωνή τόν έκαμε νά σκιρτήση : 
«Ήλθεν ό κύρ Ρόκκος:

—Ά ! σείς εΐσίΐε Μάρθα! Δέν ί)ά άργήσ>| 
έχει νι’ι κάμη λογαριάάμούς.

- Μ’ έμέ Οά τούς κάμη, ό άθλιος!
ΕϊσήλΟεν. Οί όφιβαλμοί της ήσαν πύρινοι, καί έτρεμεν ολον τίι 

σώμά της.
— ΚαΟήστε έδώ είς τόν πάγκον.
Οϋτε άπάντησιν δέν τοϋ έδωκε. Έφ αίνετο διι’ι μιας άπολιίΐωϋεΐσα. 

Ό Γιάννης τιήν παρετήρει, τήν έκύτταζε μέ όλην τήν ψυχήν του είς 
τούς άδημονοΰντας οφθαλμούς. Κατόπιν τήν έπλησίασε. τήν ήγγισε μέ 
τρέμουσαν χεϊρα ελαφρώς εις τόν ώμον καί μέ άσδενεστάτην φωνήν 
τήν έκραξε.

Τόν άδλιο. άπήντησέν έκείνη, μέ φωνήν όμοιάζουσαν πρός ρόγ
χον. τόν άθλιο. Μέ αποφεύγει, εννοείς: Μ’ έγκαταλείπει διά τήν άλλην, 
τήν κόρην τής κυρά Μαρίας, καί έγώ υποφέρω, άχ! πόσον υποφέρω!

ΈξεχύΟη είς λυγμούς.
Αέν ξέρεις έσυ τί εϊνε αυτή ή θέρμη ποϋ μέ λειυϊνει τόν αγαπώ, 

έννοεΐς. ιόν αγαπώ καί είμαι τρελλιή καί, μά τήν 'Αγία Δέσποινα, θά 
τοΰ ρουφήξω τό αιμα. Θέλω νι’ι εϊνε δικός μου. ό/.ος δικός μου.

’Λφήκεν έαυτήν νά πέση έπί τοΰ πάγκου, έξηντλημένη. ΊΙ καρδία 
τοϋ σακάτη έραγίζετο. Ή οργή, ή ζηλοτυπία, ό έρως τοϋ τήν έπλήγωναν.

— Μ’ άφίνει δΓ αύτήν τιήν άλλην διότι εϊνε ιίιραΐα καί αθώα. Καί 
έγιίι δέν υπήρξα καί ωραία καί αθώα;

Έσιο’ιπησε. "Εξω ήκούσίΐη τό μονότονοι· βήμα τοϋ άλογου τοϋ κύρ 
Ρόκκου...

— Θά μέ βοηθήσης σακάτη, έσύ;
Τόν έπλησίασε- τά σκορπισμένα μαλλιά της, σχεδόν, ήγγιζον τό 

πρόσωπον του.
Αύτός τής έσφιξε τούς καρπούς, καί, μεθυσμένος άπό χαράν, τής 

έΐ|'ΐθ όρισε :
— Ναί, μά τήν Παναγία, ναί!
Τά ξΰλα έτριξαν είς τό τζάκι, αί φλόγες αϊφινης έμισοσβέσΟησαν. 

'Έμειναν σιωπηλοί, συγκρατοΰντες καί τιήν άναπνοήν των άκόμη, σφιγμέ
νοι ό εϊς πλησίον τής άλλης, ώς ένηγκαλισμένοι. Είς τό σκότος, έλαμ
παν οί <(λογεροί οφθαλμοί των. "Ηκουοαν τό άλογο νά σταματά. Ο 
κύρ Ρόκκος έκραξε δυνατά: — Ρέ σακάτη, κοιμάσαι;
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Σύνεση,ίγχθησαν ακόμη περισσότερον. τρέμοντες. καί ό Γιάννης 
έχάϊδευι μέ ιά θερμά χείλη του τόν παγωμένοι· λαιμόν τής αγαπημέ
νης του. ένώ έσυρε άπό τήν ζώνην του τό μυτερό μαχαίρι. Κατόπιν 
ερπυιν ώς ϋηις έπλησίασε εΐς τήν θύραν. καί ίίταν είς τό κενόν έη άνη 
ή μαύρη μορφή τοϋ κύρ Ι’όκκου, ό σακάτης τοΰέπετέθη καί τίιν έσφαξε 
μέ μίαν μαχαιριάν.

β
Τό πρωί οί πρώτοι χωρικοί, οϊτινες ήλθον είς τίιν μύλον, ει’ρον τήν 

δυστυχή Μάρθαν κλαίουσαν επί τοϋ πτώματος τοϋ κύρ Ι’όκκου- Ό 
σακάτης είχεν έξαη ανισίΐή, καί εΐς τό χωρίον. κανείς πλέον δέν ήκουσε 
τίποτε περί αυτού.

(Έκ τοϋ Ιταλικόν) ΪΠ. I. ΚΑΜΗΛΕΡΗΣ

ΑΙ ΕΗΕΙΣ ΕΝ ΤΩι ΒΙΩι

-x-f κοπό; πάσης ηθική; ιατρικής εΐνε νά παύση τάς έλαττωμα- 
τικά; έξεις τοΰ πνεύματος καί νά δημιουργήση νέας, εύνοϊκά; 

πρός τήν ισορροπίαν τής υγείας. Τό άπόρρητον καί τό σημείου 
τής υγείας είνε ή μάλλον ευνοϊκή πρός τήν λειτουργίαν τών 
οργάνων μας έξις. Έκαστη δέ κίνησις καί έκαστη πράξις τείνει 
νά έπαναληιμθή καί γίνη καθ’ εξιν. Έξυπνοΰμεν λ. χ. κατά τήν 
νύκτα ένεκεν τυχαίας αιτίας, ενεκεν κρότου ή δυσπεψία; ή ένε
κεν τής υπερβολικής θερμάνσεω; τών καλυμμάτων μας, τήν 
έπομένην κατά τήν ιδίαν ώραν συμβαίνει νά έπαναληη θή ή 
άφύπνησι; χωρίς νά έπαναλαμβάνηται ή αιτία. ’Ιδού μία έξις 
ήτις δύναται νά διαρκέση επί εβδομάδα καί πλέον καί νά 
καταστή αϋπνία, ασθένεια.

Λύτη εινε ή βάσις πάσης μοριρώσεως καί πάσης υγιεινής. 
Τά όργανα καί οι ιστοί ημών εινε ώς τό ύη ασμα, μέ τό όποιον 
ένδυόηιεθα καί τό όποιον διατηρεί τήν πτυχήν ήτιςτώ έδόθη ιϊπαξ.

Έ.πεται έκ τούτου ότι πρέπει ν’ άποφεύγωμεν πάσαν πράξιν 
δυναμένην νά καταστή άρχή κακής έξεως. 'Ο νεανίσκος, όστις 
καπνίζει κρυη ίως έν σιγάρον, εισέρχεται εις τόν οδοντωτόν 
τροχόν τοΰ καπνίσματος, όστις δέν άηίνει αυτόν πλέον νά 
έκη ύγΐ|. Τό αυτό συμβαίνει δι’ όλας τάς κακά; έξεις, τό χαρτο
παίγνιου, τό ποτόν, τήν κλοπήν κ.τ.λ. Τό αυτό διά. πάσαν ανή
θικοι· πράξιν. Είνε ορθόν νά συγχωρώμεν τόν ένοχον μετά τό 
πρώτον λάθος του. Είνε δέ λογικόν νά λαιιβάνωμεν δι’ αυτόν 
προφυλάξεις.

Παρόμοιος συλλογισμός εφαρμόζεται εις πάν νοσηρόν περί- 
στατικόν, προσβάλλον τό σώμα ημών. Τ) ανεπαίσθητος δοθιήν 
άφίνει είς τό δέρμα μας έν σημείου, τό όποιον αναφαίνεται 
μετά δεκαετίαν. Έκ πτιόσεως βλάπτεται έν τών όστέων μας ή 
προξενεϊται επιπόλαιου τραύμα. Είς τό παθόν τούτο μέρος θά 
έχωμεν διαρκή αλλοίωση·, θά υποφέρωμεν κατά τό μάλλον καί 
ήττον, άναλόγως τής προδιαθέσεώς μας. Τό ψύχος, ό κάματος, 
έν κτύπημα, θά έπαναη έρωσι τόν πόνον. Καί οί φορείς τών 
νόστον έκεϊ θά διευθύνωσι τήν ενέργειαν αυτών κατά προτίμησιν.

Διά τής έπαναλήψεως έδραιοϋνται όλοι οί τρόποι τής ένερ- 
γείας μας. Αί έξεις μας εΐνε αί φυσιολογικά! παραδόσεις ημών. 
Καί υπό τήν έ'ποψιν τής υγείας, πρέπει νά ήμεθα συντηρητικοί.

«
’Από άμνημονεύτων χρόνων ό άνθρωπος άφιεριόνει εις τον 

ύπνον του χρόνον, όστις είνε ό ήμισυς εκείνου τόν όποιον 
αφιερώνει διά τήν έγρήγορσίν του. Ή έξις αϋτη δέν δυναται 
νά μεταβληθή άνευ σοβαρών διαταράξεων. Τά γεύματα δέν 
είνε τόσον αναλλοίωτα»; κανονισμένα. Οί Γάλλοι δέν κάθηνται 
είς τήν τράπεζαν κατά τάς αύτάς τυράς μέ ημάς, ούτε κατατάσ
σουν τάς τροφάς των κατά τόν ίδιον τρόπον. 'Ο τρόπος τής 
θρέψεως δύναται νά παραλλάσοη επίσης άπό ατόμου εις άτο- 
μον. Άλλ’ εκείνο τό όποιον χρησιμεύει διά τά γεύματα είνε 
ή τακτικότης.

ΤΙ έργασία εΐς άπαντα τόν οργανισμόν μας, τόν σωματικόν 
καί πνευματικόν, συντελεΐται ευκολώτερον, όταν γίνεται τάς 
ίδιας ώρας, διά τών αποτελεσμάτων τής λεγομένης μνήμης τών 
οργάνων μας.’Ιδού εν παράδειγμα.’Έχει τις συνειΐΙίσει νά τρώγη 
ωά είς τό πρόγευμα. Αίφνης αναγκάζεται νά αντικαταστήσω 
τάς τροφάς αύτάς δι’ άλλων, ελαφρότερων. "Οταν έπανέλθη 
αργότερα είς τήν χρήσιν τών ώών θά αΐσθανθή επί πολλάς 
ημέρας, ότι ή πέψις του εγινε μακροτέρα καί δυσκολωτέρα. Ό 

στόμαχός του έχει χάσει τήν εξιν πρός τήν πέψιν αύτήν καί δέν 
είνε πλέον έτοιμος κατά τήν δέουσαν στιγμήν νά έκκρίση διά 
τήν πέψιν τών ώών, τών κρεάτων κ.τ.λ. τά πεπτικά υγρά εΐς 
τήν άναγκαίαν ποσότητα. Οί αρμόδιοι έκκριτικοί αδένες έπα- 
θον άτροη ίαν.

Διά τής τακτιζότητος, πάσα έξις καθορίζεται, έδραιοΰται 
καί συντελεΐται ευκόλως. 'Ως γνωστόν, τό καλλίτερου μέσον 
καταπολεμήσεις τής οκνηρίας τοΰ έντερικοΰ σωλήνος εΐνε ή 
κατά τήν αύτήν ώραν ενέργεια αυτού άνευ φαρμάκου ή κλύ
σματος. "Οταν ό έντερικός σωλήν ΰποβληθή είς τόν κανόνα 
τούτον καταντά τακτικός μέχρι τυραννίας.

«

Τό αύτό συμβαίνει διά τήν εργασίαν καί μάλιστα τήν δια
νοητικήν. Λέγουν ότι ό Βαλζάκ ήρύετο διάθεση· πρός εργασίαν 
διά τών φώτων. Πολλοί ζητοΰσι διεγερτικόν είς τό κάπνισμα ή 
είς τόν καφέ. Άλλοι είς τό ποτόν ή εις τήν μουσικήν. "Ολα τά 
μέσα ταϋτα έξ ών τινα επικίνδυνα, δέν έχουσιν αξίαν εϊμή έν 
τώ μέτριο μέ τί> όποιον χρησιμοποιούνται κατά τήν ώρισμένην 
ιόραν. "Οθεν ένεργεϊ ή τακτικότης καί ούχί τό διεγερτικόν, διότι 
δέν υπάρχει άλλο διεγερτικόν τής έργασίας παρά αύτή ή ιδία. 
Καθήσατε είς τό γραφεϊον σας τήν ώρισμένην ιόραν καί περι
μείνατε. Εξάπαντος θά σάς ελίΐη ή έμπνευσις. ’Εάν καπνίζετε 
αντικαταστήσατε τό σιγάρον μέ οδοντογλυφίδα.

Τί» πάν λοιπόν είνε ή τάξις είς τάς πράξεις σας. Εινε σπατάλη 
τοΰ χοάνου καί τών προσπαθειών ό βίος άνευ τακτικών έξεων. 
ΊΙθ ική χαλάριοσι; αναμένει τόν ανυπότακτου καί αχαλίνωτοι·.

Ί I δυσκολία έγκειται είς τόι· αγώνα κατά τών ελαττωματι
κών κλίσεων. Είς τάς άρχάς των τά νευρικά , αί ίδεοληψίια 
καί πάσαι αί πνευματικοί άταξίαι δύνανται νά καταπολεμηθώσι. 
Κατά τά πρόθυρα τής ήβης γεννώνται αύταί αί κακαί διανοη
τικοί κλίσεις. Μία μικρά κόρη έπιπλήττεται πολύ αύστηρώς 
διά σφάλμα τι. Ματηρεϊ έκτοτε μεγάλην δειλίαν. ΙΙροσέχεί καί 
είς τάς άθωοτέρας πράξεις αύτής μέ προσοχήν νοσηράν, ήτις 
καταντά πολλάκι; φρενοπάθεια. Μόλις παρατηρή τις αύτάς τάς 
έπιφόβους κλίσεις είς παιδίον τι πρέπει νά τάς καταπολεμή διά 
καταλλήλου ηθικής θεραπείας. Άλλά καί είς πάσαν ηλικίαν 
είνε δυνατόν νά άποκτηθώσι κακαί έξεις.

Εν συνόλω δέον ν' άποφεύγη τις νά ύφίσταται έστω καί 
έη·’ άπαξ πράξιν, σκέψιν, ενέργειαν, ήτις δύναται καθιστάμενη 
έξις νά τόν βλάψΐ] ή νά τόν διαφίΙείρη. \έον νά έπιζητή νά 
ένισχύΐ] δι’έπαναλήψεως τάς χρησίμους κλίσεις. I Ιρό παντός δε
τήν ταςιν. Σ Α Ρ0ΚΚ0Σ

"Ιατρός. ΛιευΟ-νντής τοΰ Ίατοικοΰ Μηνυτορος·*

Η ΖΩΗ ΚΑΙ 0 ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΟΡΟΥΣ

»/ οΰν καί τά όρη καί έχουν τήν νεανικήν των ηλικίαν, τήν 
-Ζι οποίαν ακολουθεί ή γεροντική, καί—ζώντα—θνήσκουν.

Οί γεωλόγοι, οί ακάματοι αύτοί έρευνηταί τών πρώτων χρό
νων τής ηλικίας τής γής, παρακολουθούν τούς βίους τών όρέων 
καί έχουν όρίση τάς περιόδους των, περιόδους αιιόνων πολ
λών εννοείται.

Αύτοί (όρισαν τάς περιστάσεις τής γεννήσεως ενός όρους, 
τήν νεανικήν του ηλικίαν, την πλήρη του ανάπτυξη· όταν γίνε
ται παραγωγόν καί ωφέλιμον, τό γήράς του έ’πειτα καί τόν 
θάνατόν του.

Οί ίδιοι μάς δεικνύουν τά οστά τών θανόντων δρέων.

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΝΕΟΤΗΣ

Ή γή παρήχθη — λέγουν — άπό ύλην δια'ίίερμον, ή οποία 
έιρύγη εις τήν έξω έπιφάνειαν καί έσχημάτισε τόν φλοιόν, τον 
όποιον κατοικούμε)·.

’Εξακολουθεί όμως είς τό εσωτερικό)· της ή γή νά έχη διά- 
θερμον ύλη)·, ή οποία ολίγον κατ’ ολίγον ιγύχεται καί ψυχο- 
μένη συστέλλεται.

Φαντασθήτε τώρα διά νά άπλοποιηθή τό πράγμα — δν 
μήλον πολλών ημερών. Συστέίζεται ή ούσία του, μικραίνει 

καί ό <| λοιός του, προσκολλημένος είς αύτήν ζαρώνει, ίίπως 
λέγουν κοινώς.

Τό ίδιον έγινε μέ τόν ιρλοιόν τής γής. Συνεστάλη τό εσωτε
ρικόν καί αυτός, ήναγκασμένος νά είνε είς έπαφήν μέ αύτο. 
έζάρωσεν, έρυτιδιόθη.

Αί ρυτίδες αύταί είνε τά όρη. Έ'/εννήθη τό όρος. Τό νεο
γνό)’ όμως αύξάνει. Έ<ρ’ όσον άποσύρονται τά ύδατα, έφ’όσον 
ό φλοιός τής γής έβυθίσθη παρέκει. παρακολουθώ)· τό ψυχό- 
μενον εσωτερικόν της, καί έγεννήθησαν οί ωκεανοί καί αι 
λίμναι καί οί ποταμοί οί παρασύροντες γύρω τά πάντα, το 
όρος αυξάνει κατά τό ανάστημα.

Λί "Αλπεις η θάνουν είς 8,000 μέτρα.

I
να

ΩΡΙΜΟΤΗΣ ΚΑΙ ΓΗΡΑΤΕΙΑ

"Επειτα τό όρος εινε ιόριμον, άλλά συγχρόνως παύει 
αίξάνη κατά τό ανάστημα.

Αί χιόνες αί αϊιόνιοι, έπί αιώνας έργαζόμεναι είς τάς κορυ- 
<μ<ίς του, τάς καθιστούν εύθρύπτους, τάς κρημνίζουν δέ ώστε το 
ανάστημα τοΰ όρους νά έλαττοΰται.

Αί βροχαί τότε αρχίζουν καί αύταί τό έργον των είς τά μέρη 
όπου δέν επέρχεται ψύξις διαρκής. Καί τό όρος σκάπτεται. Τότε 
όμως καί παράγει. Ίίίτε οί πάγοι υποχωρούν είς η υτείαν, 
άγρίαν έπάνω, ήμερον μέχρι τοΰ νά περιλαμβάνη αμπέλους 
κάτω. Τότε είνε ό άνήρ, ό όποιο; εργάζεται νά παραγάγη, ή 
μήτηρ ήτι; θηλάζει ζώντας οργανισμούς, τά δένδρα.

Συγχρόνως αί βροχαί τό υποσκάπτουν. Κρημνίζουν εδώ, 
ρυτιδούν εκεί καί ανοίγουν ποταμούς καί ποτάμια. Τό όρος 
αρχίζει νά γηράσκΐ|. Αί όξεϊαι καί υπερήφανοι κορυφαί του 
στρογγυλαίνουν ιός συνέβη είς τά Βιισγια.

Δέν είνε πλέον τό όρος τό όποιον προκαλεϊ τοϋ; κεραυνούς 
καί ύιροϊ υπερήφανου πρός τόν ουρανόν τί|ν κεφαλήν. Είνε 
ήσυχοι·, γλυκύ, ώριμον, η ιλοξενεϊ άνθριόπου; καί ζώα, στέλλει 
ϋδατα ευεργετικά εις την γεωργίαν.

Είνε ό αγαθός καί ήπιος γέρων.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ

Οί πάγοι όμως καί τά ύδατα δέν τόν λυπούνται τόν γέροντα. 
Ρίπτουν ό,τι συντηρεί ύψηλότ· καί άη ίνουν έδώ καί έκεϊ όξεϊς 
καί άπορρώγα; βράχου; μόλις δεικνύοντα; ότι έκεϊ. ύψοΰτο εί; 
γίγα;· τα οστά του.

Εί; τά; Καναδικά; πεδιάδα; ολίγοι βράχοι σημειοΰν τά μέρη 
όπου έγιγαντο'ιθησαν γήινοι ογ-κοι, εζησαν, έγήρασαν καί 
άπέθανον.

Ηαυμιίζουν σήμερον τάς "Αλπεις. Είμπορεΐ κανείς νά εΐπη 
δι’ αύτάς ότι ήρχισε τό γήρα; των. "Επειτα άπό αιώνας, λέγουν 
οί γεωλόγοι, είς τήν θέσιν των θά υπάρχουν ολίγοι λίθοι.

"Εζησαν. Θ’άποθάνουν.
Είνε ό αιώνιο; νόμος τοΰ κόσμου ολοκλήρου καί ά; φαίνε

ται εί; τόν έφήμερον άνθρωπον ότι υπάρχουν γρανιτώδεις 
υπάρξει; αί όποΐαι περιιρρονούν τόν θάνατον.

Η ΓΗΛΕΓΡΑΦΟΥΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

'f,< [μπορείτε νά συνεννοείσΟε άπό άποστάσεως χιλιάδων μέτρων, 
Χΐ εϊμπορείτε νά ακούετε τήν μουσικήν σας πάλιν άπό άποστάσεως, 

κατωρθώθη τώρα καί τό νά εΐμπορήτε νά μεταβιβάσετε τήν φωτο
γραφίαν σας άπό άποστάσεως. , , ,
'Ή έπιτυχία τής λύσεως τοΰ προβλήματος αύτοΰ οφείλεται είς τόν εν 

Μονάχιρ καθηγητήν Κόρν,όστις τελευταίως επέτυχε νά διαβίβαση φωτο- 
γοαφικάς εικόνας είς άπόσταοιν μεγαλειτέραν τών χιλίων χιλιομέτρων.

Βάσιν τής επιτυχίας αύτής άποτβλεΐ τό σελήνών (selenium).
Ή έκ ζελατίνης φωτογραφική πλαζ τής εϊκόνος, ή όποια πρόκειται 

νιι μεταβιβασϋή. περιτυλίσοεται έπί ΰελίνου κυλίνδρου (4). οστις πάλιν 
τοποθετείται εντός άλλου μετάλλινου (6) εχοντος μικρόν άνοιγμα (3).

L.J
II

Τό ίϊρόμο άνοιγε του εμπρός απέραντο και ίσο, 
ιιέ τής ελπίδας τά φτερά ι·ά ξεπετιϊ στα ifyl]' 
γιατί ίίταν στρέφεται ιί νους γιιι νά γυοίσΐ) πίσω 
σαν το σκουλήκι σέρνεται ποΰ γώ/ια τιυχει κρόΐ/·//.

ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ
13

Σχήμα ίμφαϊνον τόν τρόπον τής δια|5φάοε<·>ς τής φωτογραφίας.

Συνή&ης φαταγβαφία. 1Ιη>; (τΐ|>.ϊγυ·ιΐ( ήΙΙη. Γηλειμοτογιιιιφίιι τοϋ κ, Κ.ι·ιν.

Τό φώς ( ι) διά φακοϋ (2) διευθύνεται πρός το άνοιγμα αύτό προσ- 
βάλλον ώρισμένα σημεία τής πλακάς, έπειτα δέ διά πρίσματος (5) αί 
ακτίνες διευθύνονται προς πλάκα σεληνίου (7) συνδεομένην μέ τά 
τηλεγραφικά σύρματα. Τό σελήνιον τότε άφίνει νά διέλίΐη το ρεύμα 
πότε άσΟενέστερον καί πότε δυνατώτερον. άναλόγως τής καθαρότητας 
ή τής σκιερότητος τοΰ μέρους τής πλακάς τού προσβαλλοιιενου έκεϊ- 
νην τήν στιγμήν άπό τό φώς. Κάθε λευκόν ή σκιερόν λοιπον σημεϊον 
τής μεταβιβαζόμενος πλακάς σημειοϋται έπί άλλης ευαίσθητου πλα
κάς (ι7) ή οποία έν σκοτεινώ θαλιιμφ υπάρχει παρά τώ ώποδεκτη.

Οΰτω άποτελεΐται ή είκιόν. έπί τοϋ παρόντος βεβαίως οχι πολύ 
καθαρά ίίπως βλέπετε εΐς τάς εικόνας μας.

Ό εφευρέτης, όστις ώς συνεργάτην εΐς τήν έφεύρεσίν του ι σχε τον 
γάλλον Σαρπεντιέ, έγεννήθη έν Μπρεσλάου τώ 1S70 είνε δέ καθηγητής 
τοΰ Πανεπιστημίου τοϋ Μονάχου.

Ji

ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΕΣ - ΟΝΕΙΡΑ - ΧΑΡΕΣ

τοϋ
TI/V 

l‘'>i)io'i ή κάίίε 'ίχτίνα ι 
Χ'ά τής

Ώ το γλυκό μου φώς! Πώς 
Καί ποιιι
Τό φώς 
τι\ τείχη

ήλιου τήν πλημμύρα καθισμένη 
άβυσσο μετρώ μέ μιά ματιά.

με Ιέερμαίνει, 
φυχής μου άνάφτει τήν φωτιά.

μ’ άγαπα! 
γαλ.ήνη στέλνει καί σ' έμενα! 

εί'λογη/ιενο ποΰ τρύπα 
ττι ΰγρι'ι καί μουχλιασμένα!

«
Μιά εΰι'ίυμη φωνέ) τήν άκοή 
μέ χαρωπό, μον συνταράζει, τόνο, 
καί μον αιά παλμά
καί μοΰ ξεχασμένο

Εΐνε τραγούδι ενός παιδιού μικροΰ 
ποΰ φεύγει άπό τά γεί).η τον ποΰ 
ποΰ φέρνει τόν παλμό καί στον νεκρόν 
τά στήθη, καί τά κάνει νιί πονούνε.

Στή χλόη τρέχει, τρέχει τό παιδί, 
και τήν πατά κι' εκείνη ζωντανεύει' 
ποιος τ'ην ιγυχ!/ πού πάτησε ϋά ίδή 
και πάλι τά φτερά της ν' άναδεόη;

Γιατί ή χλόη κι' όταν πατηθή 
παίρνει ζωή καί πάλι μοναχή, 
καί στοΰ φτωχού ανθρώπου τήν φυχ>ι 
τυπώνεται τό πάτημα βαθύ.

«
Έλέησόν με Κύριε! "Οταν ιί νοΰς ξνπνά/j 
καί μοναχός του στρέφεται σέ χρόνια περασμένα, 

βάλε λιθάρια γρήγορα στό δρόμο ποΰ τραβάει, 
καί κάμε του τιι γόνατα νά πέσουν κουρασμένα.
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ΤΟ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΝ
|'() βουλευτής κ. Κ. Πΐιπαιιι*/αλ<ιηουλ<κ  ό άνιιλα|Ι<ον καί μϊ t «μ· γρ<«ρίδ<< καί ιιέ ιόν λΰγ·»ν

I :t οΓ··νΐ|θιν ·| λί'ίΐ; 6ικ<ί«»?.ογι·ΐται άπό την άγνοιαν ιιιχς τής αλλιμ έκρίνη; Έλ/.afcoc τής , ....,_ ...
ΙΙκονασβΰν - pi; ί·γνώοι.σι· τά Θι η|4ύΛιστ<·ν Σινά. Ά.τι» τόν διάλτ-ι/ν αυτήν τοίι ί ιισζεη i)fvtoc τό irnnv ·ιΰτό όρος 

οογγρίίη ιός, Λουόιιήϋιι τα ζατωτίρω ττυοπΰίτοντΓς και τΐχονας ικ Σιν<< .ταραχωρηΟ. ίπας ί·.τ'
Εΐνι θαυμαστά ί»σα άνϊ'ρτρεν ό κ. ίιαπαμιχαλύ.τσί'λος r»i«c τήν ·ι:ι«ι Καϊοσι·, διά menu τή; Έοήμιιυ, ί:ω; τό Σινά οκταήμερη· ζαιιηλοβασόιν, όσα διά 

ιούς Βτδοί'ΐ νους και τά έθιμά των ικομτ γνωστά. ή π oroutq η μιας ίιαουργιας παρά τήν Αγίαν Βάτ«ιν ΐ’ί; τό .ταρτκκΚήάιην τής όποιας ι ίσι ρχι ται 
Ανυπόδητος ό προσκυνητής. I Ιι-ριορι"<>μι 0« έν τούτοι; etc ό,τι άφορά τήν ιστορίαν τής μονής μή ι πιτρι πονιος toi· χώρου μας να πιριλάβυηιτν όσα, 
παρακιιλοϋμρνος διαρκώς νά ιΞακολουΟήση, είπτν ι·1ς τήν αίθουσαν τοΰ Παρνασσοί· , ό ζ. IΙαπαπιχα/.όπαυλος :]

------------  ό "Ορο; Σινά όμολογεΐται παρ’όλοκλήρρυ τοΰ χριστια
νικού κόσμοι' ώς τό επισημότατοι· τών όρέων τή; γης, 
δια τό καταβεβηκέναι τόν Θεόν έπ'αΰτό , εν ώ έκα- 

πνίζετο όλον αΰτό και έγίνοντο η ωναί και άστραπαί 
και νεφέλη γνοηώδης και φωνή σάλπιγγα; ήχει μεγα . "((ο
δέ κατέβη Κύριος έπί τό ’Όρος, έκάλεσε τόν Μωϋσήν έπί 
τήν κορυφήν τοΰ όρου;· καί άνέβη Μωϋσή;... Καί έλάλησε 
Κύριος πρό; Μωϋσήν πάντα; τοΰ; λόγου; τούτου;, λέγων: 
Έγιό είμι Κύριο; ό Θεό; σου! Καί έδωκεν έκεΐ ό Θεό; τφ 
Μωϋσή τά; έντολά; αυτού τά; δέκα, ΰη' ών διέπεται σήμερον 
άπας ό κόσμος, ό πιστεύων εις τόν αληθινόν Θεόν τοΰ Ουρα
νού καί τή; γης.

Τό 'Ορος Σινά λατρεύεται ωσαύτως υπό τών 'Ιουδαίων, 
διότι εκεί έδωκεν ό Θεό; τόν Νόμον εις τους πατέρα; αΰτών. 
'Απολαύει δέ σεβασμού τό Σινά καί παρ' αυτοί; έτι τοϊ; 
Μωαμεθανοί;, διότι ό προφήτη; αΰτών Μωάμεθ ώρκίσθη 
είς αΰτό.

Τό’Όρος Σινά, δι’άπαντα; τοΰ; χριστιανοί·;, πάνυ δικαίως 
δύναται νι'ι όνιηιασι'Ιή οΐ/ί/αλμος της π/στεως. ό δεύτερο; μετά 
τόν πρώτον, όστις εΐνε ό Ναός τής Ιερουσαλήμ, ό Τάφος τού 
Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού , ιίις έγραηε τώ ιηδι ό Ιωάν
νης Μώντζεν, Δοΰξ τών ’Ενετών.

Τό ’Όρος Σινά Ιδία δι’ημάς τούς "Ελληνας έχει σημαντικω- 
τάτην καί σπουδαιοτάτην σημασίαν, διότι έπ’ αυτού έγραη η ή 
Διαθήκη τοΰ Θεού, ή; ή έκτέλεσις καί εφαρμογή καί διάδοσις 
έμε/ά.ε ν’ άνατεθή μετιι πάροδον πέντε καί δέκα αιιόνων είς τό 
ήμέτερον έθνος, τόν δεύτερον καί. ές αεί περιούσιον λαόν τοΰ 
Κυρίου, εΰίΐΰς ιος έληξεν ό προορισμός και ή δποστολή τοΰ 
πρώτου τοιοΰτου, τοΰ Ιουδαϊκού. I Ιλήν όμως τής ηθικής ταύ- 
της αιτίας καί δικαιολογίας, ή αγάπη καί ή λατρεία τοΰ "Ορους 
Σινά ΰη’ ήμών τών Ελλήνων έχει καί άλλον λόγον ισχυρόν, 
πραγματικόν καί απτόν τούτον, ότι ημείς οί Έλληνες, άμα τή 
διαδόσει τή; Χριστιανικής θρησκείας, έγκαθιδρύθημεν έν αΰτώ 
οίονεί. αυτοδικαίως καί έθεραπεύσαμεν καί έτιμήσαμεν αΰτό καί 
κατέχομε»· δέ νΰν αΰτό έ’ξ ολοκλήρου καί αδιαλείπτως, καί πρό- 
τερον μέν έτι, άλλ’ άναμη ισβητήτως άπό τών χρόνων τής 
'Αγίας 'Ελένης μέχρι σήμερον, έπί δέκα εξ δηλονότι αιώνας!

Ί’ό Όρος Σινά μετά τή; έπ’αΰτοΰ Ιερά; Μονής καί τή; περί 
αΰτό χιόρας ΰπήρξεν άλλοτε τό απώτατοι· όριον τής Ελληνική; 
Αυτοκρατορίας. Έν ώ δέ τό πρώτιστον αΰτό έκ πάντων τών 
Ελληνικών μερών έπε- 
σεν είς χεΐρας τοΰ Ίσλα- 
μ ι σμ ο ϋ,έξακολου 9 εΐ ό μως 
νά. παραμένη χριστιανι
κόν. Καί έν ιί> τοσοΰτον 
άπεχωρίσίΐη καί άηίστα- 
ται νΰν πάσης άλλης Ελ
ληνικής χιόρας, παραμένει 
όμως Ελληνικόν. Τυγχά
νει δέ τό νοτιότατο» ση
μείου τοΰ γηΐνου πλανή
του, έν φ λατρεύεται ό 
Θεός έν τή δρθοδόξφ 
πίστει, καί έν ταύτώ τό 
ύψιστον σημεΐον τής γής, 
έη "οΰ λατρεύεται ό "Υψι- 
στος Θεός τοΰ IIαυτός έν Η ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ

Σ I Ν A
νά όδηγήσιι τους "Ελληνας τής ίλιυθίρας Ελλάδος ι·ίς 
ιι:'γ«ΐλης καί μακουνής μι δυο του διαλιϊιις είς τόν 
■’ λ * έγκριτου πολιτίυτοΰ ρήτορας καί

αύτοΰ και ταΰτας.
'Ερήμου, Εως τό Σιν<· οκταήμερον καμηί.οβασίαν, tic.. ?.. . 

ν Άγιον Βατόν ΐ’ίς τό παρΓζκλήσιον τής όποιας ιίσύ-'·'—"··

τή Έλληνίδι ηωνή. Αΰτό; μόνος ό "Υψιστο; θεός ευδοκεί, 
ϊνα έπί τό "Ορος, όπου έπάτησαν έν η ωναΐς καί άστραπαί; 
καί νεη έλη γνοηώδει καί ήχοι σάλπιγγας οΐ πόδες αύτοΰ καί 
έστήθη Ναός, μόνον ή θεσπεσία Ελληνική γλώσσα άντηχή! 
Δόξα καί ευγνωμοσύνη Αΰτώ!

Αλλά πώς εύρι-ίΐη ή μονή είς τά βάθη εκείνα; Κατιι τούς 
μεγάλους διωγμοί·;, οί όποιοι έγένοντο κατά, τών Χριστιανών 
έπί τών Ρωμαίων Αΰτοκρατόρων, οί Χριστιανοί οί θέλοντες 
νι'ι λατρεύσωσιν έν ησυχία καί ήρέμω ψυχή τόν Θεόν άπεμα- 
κρύνοντο τών κέντρων καί άπι-χώρουν εί; μέρη έρημα καί 
απάτητα. Ούτως έπληριόθη Μονών, καί οΰ μόνον Μονών 
αλλά καί κελλίων καί σκητών ή έρημος ένθεν καί ένθεν τής 
'Ερυθρός θαλάσση; έπί τε τής 'Ασία; καί τή; Άη ρικιής. όπου 
ανατεΐνον ΰπερύψηλόν τό όρος τού Αγίου Αντωνίου, περι
κλείει τήν ομώνυμον Μονήν. Έκεΐ εΰρον οί Χριστιανοί τάς 
απείρους, τάς απειραρίθμους κρύπτας, τάς σχισμάς, τιις ρωγ- 
μιίς, τά σπήλαια τοΰ Σινά καί κατέηυγον, όταν δέ ή Άγια 
Ελένη παρουσιασθεΐσα έχάρισε τήν ήσυχίαν εί; τάς συνειδή
σεις τών Χριστιανών καί τήν άση άλειαν είς τιι σιόματα αυτών, 
τότε οί έκεΐ διεσπαρμένοι μοναχοί τήν παρεκάλεσαν νιί. κτίση 
αυτοί; κτίριόν τι, ϊνα έςαση αλίζη καί προστατεύη αυτούς, καί 
ή Αγία Ελένη έκτισε μύγαν πύργον πρός προστασίαν τοΰ 
ηρέατος καί τό παρεκκ/,ήσιον τή; Αγία; Βάτου, τό όποιον 
σιόζεται έτι καί νΰν άπό εκκαίδεκα αιιόνων. Μετά ταΰτα ότε ό 
’Ιουστινιανός, ό μέγα; άληθώ; άνιήρ έπλήρωσε τι’ιν κόσμον 
κτισμάτων, απεσταλμένοι τών Σιναϊτών μεταβάντες εις Κων
σταντινούπολη· έζήτησαν οΰδέν ά’/j.o ή ναόν, ό δέ ’Ιουστινιανός 
αΰτοκρατορικόν έπεμψ'εν έκεΐ αρχιτέκτονα ίν. Κωνσταντινου
πόλεως, τόν Στέηπινον όνόματι, καί διαταγήν πρό; τόν έπαρχον 
τή; Αίγύπτου, υπαγόμενη; τότε εί; τήν Βυζαντινήν αΰτοκρα- 
τορίαν, ϊνα κτίση έκεΐ ό,τι αναγκαίοι διά τοΰ; μοναχού; καί 
τότε έκτίσθη τ<> θαυμάσιοι· κατασκεύασμα, τό όποιον διατη
ρείται μέχρι τή; ι'όρα; ναύτη; <·>; νά έζήλθε χθέ; τών χειρών 
τών ήμετέρων. "Εκτισε περίβολον μήκου; μέν So μέτρων, πλά
τους δέ χί. δηλαδή 6;οο τετραγωνικών μέτρων έμβαδοΰ, περί
βολον ifρουριώδους πάχους, 2 ή 3 μέτρων έκ γρανίτου λαξευ
τού ύψους δέ ίο καί 12 καί ι; μέτρων, ηρουρίου ολοκλήρου 
τό όποιον εΐνε δυνατόν νά προστατεύση τούς έν τή Μονή 
κατιι πάσης έπιθέσεως τών οίκούντων πέριξ. Έντό; τοΰ περιβό

λου έκτίσθησαν καί ιϊ/ά.α 
οίκήιιατα, τά οποία πολ- 
λάκις μετεβλήθησαν καί 
ένεκα τών άναγκών καί 
ένεκα τή; η θορας τών 
αιιόνων, έκτίσθη δέ ό 
ναό;, όστις εΐνε τό ιϊιραιό- 
τερον καί θαυμασιιότερον 
καί έκπαγλότερον ιινη- 
μεΐον έ'ξόσων εΐδον μέχρι 
τοΰδε.'Θ ναός ώνόμάσθη 
έπ’ ονόματι τής Μετα- 
μορφώσεωςτοϋΣωτήρος. 
τόν κοσμεί δέ ψηφιδωτοί· 
μοναδικόν ϊσω; έν τώ 
κόσμφ, διότι δέν λείπει 
έ’ξ αυτού ούτε εν λιθά- 

ι

ριον, ούτε έπεσέ ποτέ. Τό ψηη ιδωτόν τούτο άνω μέν παριστάνει 
τήν Μεταμόρφωση· τοϋ Σοιτήρος, γύρω τήν χορείαν τών 12 
Αποστόλων καί τών ιχ προη ητών. Έκεΐ ο Μωϋσή; παρά τήν 
βάτον συνδιαλέγεται μετά τού Θεού, ένθεν δέ παραλαμβάνει 
τιις πλάκα; τού Νόμου έκ τών χειρών τοΰ Θεού, εί; δύο δ’επι
καίρους θέσεις παρίσταται διά ψηη ιδωτοΰ ή προτομή τοΰ Ιου
στινιανού καί τή; Θεοδιόρα;. τή; Αι’τοκρατείρα; συζύγου του.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΣΙΝΑ

Ό ναός έκτίσθη υπό τοΰ ’Ιουστινιανού μεταξύ τοΰ 54° κ,<· 
550 έτους, τά δέ 'ξύλα, τ<ι όποια έθεσι-ν ό άρχιτέκτων είς τήν 
στέγην, αί δοκοί, διατηρούνται εω; σήμερον αί αύταί ανέπαη οι 
καί άβλαβέσταται, ιίις ήσαν τότε ηέρουσαι δ’ αί τρεις έ’ξ 
αΰτών έπιγραη ά;. ΤΙ διατήρησις αΰτών όη είλεται είς το οτι εν 
Σινά ελλείπει πάσα υγρασία.

4

'Ο Ιουστινιανός, κτίσας τήν Μονήν, τήν έπροίκισε διά πολ
λών προνομίων, διά πόρων, διά χειρογράφων καί δι ενός 
διόρου, τό όποιον είναι μοναδικόν έν τφ κόσμοι, υπερβολικού 
καί αληθώς Βασιλικού διόρου. όπερ διαρκεϊ έκτοτε καί διαρκέ
σει, καθ’ ήν έχω πεποίθηση·, εις πάντα; τους αιώνας! ’Έστειλε 
δηλονότι ιοο οικογένειας δούλων, διέταξε δέ ν’ άποσταλώσι καί 
έτεραι ιοο όμοιαι οικογένεια! καί αί 200 οικογένεια! αΰται 
κατφκίσθησαν έκεΐ ϊνα δουλεί'ωσι τήν Μονήν.Έκτοτε μετεβλή
θησαν αί περιστάσεις, μετεβλήθησαν τά θρησκευτικά, έπήλθεν 
ό Ισλαμισμός, μετέβαλε τά πάντα, ή σχέσι; όιιοις τών δούλων 
εκείνων πρός τήν Μονήν δέν μετεβλήθησαν! Έ'ξακολουθοΰσιν 
αί οίκογένειαι έκεΐναι, οί απόγονοι αΰτών, νά θεωρώσιν εαυ- 
τοΰς ΰποχρέους νι’ι δουλεύοισι τήν Μονήν καί νιί εΰεργετώνται 
υπό ναύτης! Σήμερον εΐνε Μουσουλμάνου διά τής παρελεύ- 
σεω; πο/ά.οΰ χρόνου έξισλαμίσθησαν όλου άλλ’ ό δεσμός τόν 
όποιον έθεσεν έπ’ αΰτών ό Ιουστινιανός, καίτοι παρήλθον 
τόσοι αιώνες έκτοτε, ούτε κατά κεραίαν μετεβλήθη ! Μεγαλο- 
πρεπέστερον καί διαρκέστεροι· δώρον δέν δι·ναται νιί ΰπάρξη 
έντώ κόσμοι.

Ή Μονή έχει κειμήλια καί κειμήλια θαυμάσια έν τώ σκευο- 
η·υλακίφ αυτής, τό όποιον εΐνε άδυτον. Τό σκευοφυλακεΐον έχει 
κειμήλια, τά όποια πλήν τής άνεκδιηγήτου αρχαιολογικής αξία; 
των. έχουσιν άμΐ'θητον αξίαν άποτιμιόμενα. αξίαν κοσμικήν! 
Υπάρχει εγκόλπιιίν τι, τό όποιον δέν έχει πο/ά.ά ή χίλια μόνον 
μαργαριτάρια! "Αλλο ηέρει ξοο πολύτιμα λιθάρια, ταΰτα δέείσι 
τόσον πλούσια εις λάμψιν καί ακτίνας, ώστε έ'ξεθάμβωσαν αλη
θώς τούς όη θαλμούς μου! \έν δύναμαι νά η έρω εκτίμηση· 
αΰτών, νά υπολογίσω τήν αξίαν των εί; χρήματα. Ά/ά.ά τά 
κειμήλια ταΰτα πλήν τής τοιαύτης αξίας των, έχουσι καί έτέραν 
μεγίστην η έρουσιν έπιγραη άς, μαρτυρούσα; ότι ολόκληρος ό 
Ελληνισμός άπό τής Τραπεζοΰντος ή τοΰ Καυκάσου μέχρ· τών 
εσχατιών τής Ηπείρου, μέχρι τοΰ Ταινάρου, μέχρι τής Κρή- 
τι1ί· μεχί11 τι'|ί Συρίας, μέχρι τής ((ΰγγροβλαχίας, όλος ό Ελλη
νισμός άπέβλεπεν εις τό Σινά, έκεΐ προσήρχετο, έκεΐ έστελλε τά 

δώρά του καί έκεΐ παρεκάλει καί ικέτευε τόν Θεόν ί'να βελ
τίωση τήν τύχην του.

ΤΙ Μονή τοΰ Σινά κεΐται εν τώ μέσω χαράδρας, διότι ένεκα 
τών κακών ιιετεωρολογικών λόγων εΐνε αδύνατον νά σταθή, 
όις γράη ει ό Ιουστινιανός, έπί τή; κορυη ή;, διότι οΰδείς δύνα
ται νά ζήση έπί τών άπροσπελάστων καί αγρίων εκείνων 
κορυη ών εναντίον τών τρικυμιών καί θυελλών καί καταιγίδων.

Ή Μονή κεΐται εί; ύψο; 1500 μέτρων ΰπεράνω τής θαλάσ
ση;. ΰπεράνω δ’ αΰτιή; εί; ϋψ<»; όοο μέτρων περίπου ευρίσκε- 
ται ή Αγία Κορυη ή. Εί; ύψο; 2ΐοο μέτρων, ότε άνήλθομεν 
είς τήν Αγίαν Κορυη ίμ άνέρχεταί τις δέ έκεΐ πεζό; καί 
άναρριχώμενο; ήσθάνθην τι, όπερ οΰδ’ ΰιιι-ί; έχετε τήν άξίω- 
σιν νά μεταδιόσω ΰμΐν. ΙΙώ; νιί εκ<| ράση τι; τήν πλήμμυραν 
τών αισθημάτων, τών σκέψεων, καί τού; π ιλμοΰ; τής καρδίας 
όταν εΰρίσκηται έκεΐ;

Αλλ’ ενώ τό Σινά έζη έν τή μονα'ξία τή; ερήμου καί οί έν 
αΰτώ έγκαρτέροι·ν εις τοϊ·; κόπου; καί τούς ικίχθους καί τά 
βάσανα καί τά; στερήσει; τοΰ ασκητικού βίου, δράμα έξαίσιον 
καί μοναδικόν ετοιμάζεται νά παραστή έκεΐ.

Εκ τών ερήμων τής Αραβία; έξεχύθη ακράτητο; ό ιδρυτής 
τής νέα; θρησκεία; Μωάμεθ, ηεριίμενο; έπί ίππου καί ηέρων 
σπάθην εις τήν χεΐρα καί έρχόμενο; εί; τόν λοιπόν κόσμον, 
ϊνα έπιβάλη τό νέον θρήσκευμα, τό όποιον εκείνος έηαντάσθη 
καί ένεπνευσθη. έξεχύθη νέο; εΰη υής, γλυκύ;, δραστήριο;, 
ανδρείος, ένιθου; καί ή διά τών μέν ή διά τών δέ έκ τών αρε
τών αΰτοΰ κατακτά καί. πατάσσει τόν κόσμον. Έκεΐ έν τφ 
μέσοι άμμου κα.ί βράχων ήλιβάτων καί μόνον ύπό τό βλέμμα 
τοΰ Θεού έτελέσθη ή πριότη συνάντησι; τοΰ ’Ισλαμισμού πρό; 
τόν Χριστιανισμόν, σϋνηντώντο αί θρησκεΐαυ ή θρησκεία τή; 
άγαθότητος, τή; άγάπης, τής κρίσεως, τοΰ έλέους, τών δακρύων, 
συνιρ’τάτο μετά τή; νέα; άκρατήτου θρησκείας τή; βίας, τής 
σπάθης, τών αίμάτων.

Τί θά γίνη άρ<ί γε κατά τήν στιγμήν εκείνην έκεΐ; Έάν ό 
λοιπός Χριστιανικός κόσμος έγνιόριζε κατά τήν ι'όραν εκείνην 
τήν συνάντηση· ταύτην έπρεπε νά έπισχεθή ή αναπνοή είς τιί 
στήθη όλων τών Χριστιανών ανεξαιρέτως. Άλλ’ ό Θεός έβλε- 
πεν έκ τοΰ Σινά. Απέναντι τοΰ άκρατήτου εκείνου νέου θρη- 
σκευτικοΰ αρχηγού προέβησαν ήρεμοι, πεπαιδευμένοι, συνετοί

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Κ. Κ ΠΑΠAMIXΑΛΟΠΟΤΛΟΣ ΜΕ ΣΤΟΛΗΝ 
ΑΡΧΗΓΟΥ ΒΕΔΟΥΙΝΟΥ

μειλίχιοι, στωιιύλοι, ταπεινόφρονες, αγαθοί, οΐ. μοναχοί τού 
Σινά καί τόν ήπείλησαν προσηκόντως. Αί άρετα’ι τών Σιναϊ
τών άνεχαίτισαν τούς σκοπούς καί τά; προθέσεις καθολοκλη- 
οίαν τοΰ κατακτητοΰ εκείνου- ό κατακτητής εκείνο; έδέχθη 
αυτούς μετά τιμής, άνεγνιόρισε τήν θρησκείαν αΰτών, άνεγνώ- 
ρισε τά δικαιιόματα έπί τοΰ τιίπου, τόν όποιον κατεΐχον καί

Η
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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΦΛΟΓΕΡΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ κ. ΠΑΤΕΡΝΟΣΤΡΟ ΔΟΘΕΝ ΓΕΥΜΑ

άπένειμεν εκείνο; αυτοί; τά ιιεγαλείτεοα καί σήμερον δυσνόητα 
προνόμια, i'fto τών όποιων μέχρι τής στιγμής ναύτης επί 
■3 '/·ι αιώνας-—διέπεται τό Σινά.

Άλλά τό Σινά εχει και τούτο τό περίεργον έν τή ιστορία 
του, δτι ένώ έκτίσθη υπό τοΰ μεγάλοι1 Ιουστινιανού καί δια
τηρείται, ούτως εϊπείν, άνέπαφον κατά τε τόν περίβολον και 
τόν ναόν, έσχεν έν ατύχημα παροδικόν, ΐνα άποδειχίίή ή γεν
ναιοδωρία και ή μεγάλη αληθώς και ηγεμονική θέλησις άλλον 
μεγάλου άνδρός τοΰ κόσμου. Κατά τό 1/9^ 'Ήίελλα και λαϊλαψ 
ισχυρά κατέρριψε μέρος τοΰ τείχους τοϋ περιβόλου. Τότε οί 
μοναχοί προσέτρεξαν εις τόν έν Αιγύπτιο ευρισκόμενον Βονα- 
πάρτην καί παρεκάλεσαν αυτόν νιι βοηίίήση τήν Μονήν, ΐνα 
έπανορί)<όσΐ| τήν ζημίαν, ή οποία έγένετο εΐς αυτήν.

Ό δέ Ναπολέων πλήν τής έπανορίίο'ισεως τοΰ τείχους, ή 
οποία έγένετο καί διακρίνεται ένεκα μικρά; διαφοράς τής έργα
σίας καί ίΐά μείνη ώς αιώνιον μνημόσυνου συν τώ όνόματι 
τοϋ ’Ιουστινιανού καί τοϋ ονόματος αυτού έν τώ μέσω έκείνιο 
τής ερήμου τής ΙΙετραίας Αραβίας, έςέδοικε καί ίίαυμάσιον 
έγγραφον, έν τώ όποίφ προσπαθεί νά άπομιμηθή έν μέρει 
τάς φράσεις καί τάς μεγαληηόρους εκφράσεις τοϋ Μωάμεθ 
υπέρ τής Μονής Σινά. . .

ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ

ΜΑΣ

μ ιάς άξιε- 
μία Κινέζα

ένδο-

ΜΙΑ ΚΙΝΕΖΑ ΔΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ά ήθέλατε βεβαίως νά μάθετε τά προσόντα 
ράστου γυναικός δπως μάλιστα τά καταγράφει 

λογία γεννηθεΐσα τόν Α μ. X. αιώνα.
Ή ομόφυλός μου αυτή, ή ΙΙάν-σέϊ-πάν υπήοξεν 

ξοςεϊςτήν γηραιόν πατρίδα της. Άπό μικρά έτρεφεν αγά
πην πρό; τά γράμματα, άλλ’ό γάμος της, γενόμενος όταν 
αϋτη διήγε τήν ηλικίαν τών δεκατεσσάρων ετών,τήν έκαμε 
νά διακόηιη τάς μελέτας της. Μετ’ ολίγον όμως έμεινε 
χήρα άποθανιίντος τού μανδαρίνου συζύγου της καί κατοί
κησε μετά τοϋ αδελφού της, τοϋ ΓΙάν-κοϋ, βοηθούσα αυτόν 
εις τήν σύνταξιν τών Χρονικών τής Σινικής Αυτοκρατο- 
ρίας."()ταν ό αδελφός της άπέθανεν, ό Αύτοκράτωρ άνέ- 
θεσεν εί; τήν ΙΙάν-σέϊ-πάν τήν συμπλήρωση' τοΰ έργου, 

πράγμα τό όποιον αϋτη έξετέλεσε τόσον έπιτυχώς, ώστε νά 
άναγορευθή καθηγήτρια τής Αϋτοκρατείρας είς τήν ρητορικήν, 
τήν ποίησιν καί τήν ιστορίαν.

Αυτής τής σοφής γυναικός έργον είνε τά κατωτέρω περί 
τιΰν προσόντων τής αξιέραστοι' γυναικός:

Τέσσαρα πράγματα κάιινουν άξιέραστον τήν γυναίκα. Ή 
αρετή, ό λόγος, ή όφις καί αί πράξεις.

ΤΙ αρετή της πρέπει νιι είνε εδραία, άκεραία, μακράν 
πάσης ύπονοίας.

Εις τους λόγους της πρέπει νά έχη εύσχημοσύνην, γλυκύ- 
τητα, μέτρον νιί μή εΐνε ούτε σιωπηλή, ούτε πολύλογος- νά 
απέχη ποταπών καί χυδαίων φράσεων- νιι μή ζητή φράσεις 
ασυνήθεις και τετορνευμένας διά νά έπιδείξη δήθεν ευφυΐαν. 
Άν έσπούδασε, άς μή ζητή έπίδειξιν σοφίας διότι είνε αηδής 
ή γυνή ή ομιλούσα περί ιστορίας, φιλολογίας καί ποιήσεως- 
τουναντίον υπολήπτονται όλοι τήν γυναίκα, ή οποία, άν καί 
εινε γνωστή διά τάς γνώσεις της, σπανιώτατα ίίμιλεΐ περί μεγά
λων ζητημάτων καί μόνον όταν τό καλέση ή ανάγκη.

Τά θέλγητρα τής μορφής, αρμονία, ευκαμψία, άβρότη; 
τοΰ σιίιματος, τό κοινώς καλούμενοι· κάλλος, συντελούν βεβαίως 
είς τό άξιέραστον τής γυναικός, δέν είνε όμως καί ουσιώδες 
προσόν, ουδέ πρέπει ή γυνή νά έπιζητή διά τοϋ κάλλους τήν 
αγάπην τών άλλων. Τό κάλλος δέν είνε επίκτητοι· αγαθοί· καί 
επομένως δέν δυνάμεθα νά άπαιτήσωμεν άπό τήν γυναίκα 
<1 υσικά πλεονεκτήματα καί χάοιτας- ούχ ήττον όμως ή γυνή 
μαίνεται πάντοτε ωραία είς τόν σύζυγόν της, ίίταν έχη ιλαρόν 
τό βλέμμα, γλυκεΐαν τήν φωνήν, κόσμια καί καθάρια τό σώμα 
καί τά ενδύματα, φιλοκαλίαν καί ευπρέπειαν είς τόν καλλωπι
σμόν καί σεμνοπρέπειαν εΐς τους λόγους καί τήν άλλην της 
συμπεριφοράν.

Αΐ πράξεις τής γυναικός πρέπει νά είνε πάντοτε εύσχη
μοι καί νά έχουν σκοπόν νά ευχαριστήσουν τόν σύζυγον, 
νά δώσουν παράδειγμα είς τά τέκνα καί τούς ύπηρέτας 
καί νιι συντελέσουν είς τήν οικιακήν οικονομίαν. Νά 
γίνωνται δλαι είς τόν άρμόζοντα χρόνον καί ούτε μέ 
βίαν μεγάλην, ούτε μέ νωθρότητα, άλλά μέ προσοχήν, 
χάριν καί αφέλειαν .

Αυτά έγράφησαν πρό δύο χιλιάδων ετών.
Καί φαίνεται όλη ή σοφ ία τής γυναικός, ή οποία τά 

έγραψεν, άπό τήν έντύπωσιν τήν οποίαν κάμνουν καί 
σήμερον, ώς άλήθειαι γραφεϊσαι μόλις χθές. Μ,Α

ΕΡΡΙΚΟΥ Σ1ΕΓΓΕΒΓΓΣ

QUO VADIS?
(Συνέχεια ά.Ί<> τα προηγοίψενον

(£\ Βινίκιος έρριψεν έπί τοΰ Χίλωνο; βλέμμα ερωτηματικόν : 
ν' — Τί έκαμε; σήμερον ;

— Δέν σοϋ είπα. αύθέντα. ότι προσηυχόμην ύιά τήν υγείαν σου:
— Καί τίποτε πλέον;
— Ί Ιτοιμαζόμην νά σέ έπισκεφθώ όταν αύτό; ο καλό; άνθρωπος 

•ήλθε νά μοΰ εϊπη ότι μέ έζήτεις.
— Λάβε αύτήν τήν επιστολήν. Θά ύπάγη; εΐς τήν οικίαν μου καί θά 

τήν δυϊσης είς τόν άπελεύθερόν μου. Γράφω ότι φεύγω διά ταξείδιον. 
Θά πρόσθεση; ότι έφυγα σήμερον τό πρωί, κληθεί; άπό έπνίγουσαν επι
στολήν τοϋ ΙΙετρωνίου. Έφυγα διά ιό Μπενεβέντον. εννοεί; :

— Έφυγες. αύθέντα. καί σέ συνιόδευσα μάλιστα σήμερον ιίι πρωί 
έως τήν Καετνήν Πύλην, άπό τήν στιγμήν δέ τής άναχωρήσειός σου 
τόση θλίψις μέ κατέλαβεν, ώστε αν δέν έγνώριζα ότι ή γενναιοδωρία 
σου φ ροντίζει δι' έμέ, θά άπέθνησκον έκ τών στεναγμών.

— Λοιπόν, είπε μειδιών ό Βινίκιος, θά προσθέσω ολίγα; λέξεις αί 
όποϊαι θά άπθξηρά'Όυν τά δάκρυά σου. Φέρε φώς.

'Ο Χίλων. τελείως ήσυχος πλέον, ήγέρθη διά νά φέρΐ| φώς. ΊΙ κίνη- 
σις όμως αυτή έκαμε νά πέση ή καλύπτρα του 
καί τό πρόσωπόν του έφωτίσθη ζωηρώς- Ό 
Γλαύκος έπήδησεν άπό τό κάθισμά του καί 
έστάθη εμπρός είς τόν Έλληνα.

— Κεφάσιε. δέν μέ γνωρίζεις; ήροϊτησεν.
ΊΙ φωνή του ενείχε τι τό τρομερόν, τό όποιον 

έκαμε νά διατρέξη φρικίασις μεταξύ τιΰν παρευ- 
ρισκομένων. Ό Χίλων ήρχισε νά στενάζη.

— \έν είμαι ο Κεφασιος '. "Ελεος !
’Ιδού ό άνθρωπος όστις μέ έπώλησεν. 

είπεν ό Γλαύκος, αυτός ό όποιος μέ κατέστρε- 
ψεν. έμέ καί τήν οικογένειαν μου.

Ό Βινίκιος ήννόησε τότε ότι εκείνος, όστις 
τόν περιποιήθη ήτον ό Γλαύκος τού οποίου 
έγνυϊριζε τήν ιστορίαν. Διά τόν θύρσον τά ολίγα 
αΰτά λεπτά καί οί λόγοι τού Γλαύκου υπήρξαν 
ώς αστραπή είς τά σκότη. Άνεγνώρισε τόν Χί
λωνα. "Ελαβε τάς χεϊρας του καί τάς έσταύ- 
ρωσεν όπίσω.

— Είνε αύτάς. άνεφώνησε. ποΰ μέ επεισε 
νά δολοφονήσω τόν Γλαύκον.

—"Ελεος! έστέναξενό Χίλων. Αύθέντα. έφώ- 
ναξε στρεφ όμενος πρός τίιν Βινίκιον. σώσε με ! 
Ένεπιστεύθην είς σέ. Νά έπέμβης τώρα.

Ό Βινίκιος όμως ήτον άδιάφορος πρός ο.τι 
συνέβαινε καί διότι όλα τά κατωρθώματα τοϋ 
Έλληνος τού ήσαν γνωστά καί διότι ή ψυχή 
του ήτον απρόσβλητο; άπό οίκτον. Καί είπε:

— Θάψατε τον μέσα είς τόν κήπον. Τά γράμ
ματά μου άς τά ύπάγη άλλος.

Είς τον Χίλωνα έφάνη ότι αί λέξεις αύταί 
ήσαν ή έσχάτη άπόφ ασις. Τά οστά του ήρχιζαν
νά τρίζουν μεταξύ τών χειρών τοΰ θύρσου. Οί οφ θαλμοί του ήσαν 
γεμάτοι δάκρυα. Έζήτει έλεος έν όνόματι τοϋ Χριστού. Έλεγεν ότι 
ήτο καί αυτός χριστιανός. Έζήτει νά τόν κάμουν δούλοι· των. Ή 
φωνή του έσβύνετο άπό καιρού είς καιρόν όταν άπό τό άλλο μέρος 
τής τραπέζης ό 'Απόστολος Πέτρος ήγέρθη καί είπεν:

—Ό Σωτήρ μας διέταξε νιι τιμωρώμεν τόν αδελφόν μας άν έπταισε- 
άλλ’ άν μετανοή νά τόν συγχωρώμεν. Καί άν επτάκις εντός τής ήμερα; 
έπταισε καί επτάκις έστράφη πρός σέ καί είπε: μετανοώ, συγχώ- 
ρησον αύτόν.

Κεφάαιε, ό Θεός νά σέ συγχοηήάη . . .

Σιγή έπεκράτησεν.Ό Γλαύκος έυεινε οτιγμάς τινάς μέ τό πρόουιπον 
κρυμμένοι· μεταξύ τών χειρών καί έπειτα είπε :

— Κεφάσιε. ο Θεός νά σέ συγχωρήση. διά τό πρός έμέ άδικον, όπως 
σέ συγχωρώ καί έγιϊι έν όνόματι τοϋ Χριστού.

-Ό Σωτήρ νιί σέ συγχωρήση, έπανέλαβεν ό θύρσος άφίνων τόν 
Χίλωνα, όπως καί έγιϊι σέ συγχωρώ.

—"Υπαγε έν ειρήνη, είπεν ό ’Απόστολος είς τίιν Χίλωνα.
'Εκείνος ήγέρθη τρέμων. βιαζόμενος νά η ύγη. έλαβε τήν έ.ιισπιλήν 

τοΰ Βινικίου, εχαιρέτησε καί κύπτων έξήλθε ένιίι διηρώτα εαυτόν:
—Άλλά διατί λοιπόν δέν μέ έφόνευσαν ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II

Ουδέ ό Βινίκιος ήννόει περισσότερα άπό τόν Έλληνα. Τό ό.τι αντί 
νά εκδικηθούν αύτόν τόν περιποιούντο τό άπέδιδεν είς τήν έπέμβασιν 
τής Λιγύας, είς τάς θρηοκευτικιϊς ιδέας τών χριστιανών, είς τήν σπου- 
δαιότητα τοϋ άτόιιου του. Άλλ’ ή συμπεριφορά των πρός τον Χίλωνα 
τού έφαίνετο ανεξήγητος καί ήρώτα καί αυτός : «Διατί δέν έφόνευσαν 
τόν Έλληνα; »

Καί εκτός τής έκπλήξεως ήσθάνετο καί κάτι τό περιφ ρονητικόν διά 
τούς χριστιανούς. Έβλεπεν είς αιϊτούς πρόβατα προορισμένα Οάττον 
ή βράδιον νά γίνουν βορά λύκων. Πρό πάντων έντύπωσιν τού έκαμε 
τό γεγονός, ότι μετά τήν άναχώρησιν τοϋ Χίλωνος βαθεϊα χαρά διέλαμπεν 

εί; τά πρόσωπα όλων. 'Ο Απόστολος έπλησίασε τόν Γλαύκον έπέθηκεν 
επ' αυτού τάς χεϊρας καί είπεν:

— Ό Χριστός έθριάμβευσεν έν σοί !
Ό Κρϊσπος έλεγεν ί·τι ή ήμερα αύτή ήτο ημέρα μεγάλης νίκης. Εΐς 

τήν λέξιν αύτήν : νίκη, ό Βινίκιος έχασε τελείως τό νήμα τών ιδεών του. 
Εκείνην τήν στιγμήν ή Λιγύα τιϊι έφ ερε πάλιν δροσιστικόν τι ποτόν 

Έκράτησε μίαν στιγμήν τήν χεϊρα της καί τής είπε:
Καί σύ λοιπόν μέ συγχωρεΐς :

— Είμεθα χριστιανοί καί μάς είνε άπηγορευμένον νά κρατώμεν 
μίσος είς τάς καρδίας μας.

Λιγύα. είπε τότε ό Βινίκιος. όστις δήποτε καί άν είνε ό Θεός σου 
θά τοϋ προσφέρω εκατόμβην μόνον διότι είνε Θεός σου.

Θά τίιν τιμά; εν πνευματι. ίίταν μάθης νά τίιν άγ'απάς.
Μιινον διότι είνε Θεό; σου. έπανέλαβε διά πνιγμένης φωνής ό 

Βινίκιος καί έκλεισε τούς οφθαλμούς του έξαντληθείς.
ΊΙ Λιγύα έξήλθεν άλλ' έπανήλθεν άμέσως. Επλησίασε τόν «ίσθενή 

διά νά Ϊδρ άν έκοιμάτο. Αισθανθείς αυτήν πλησίον του ό Βινίκιος 
ήνοιξι τούς οφθαλμούς του καί έμειδίασε. Τού έχαμήλωσεν ελαφ ρώς μέ 
τάς χεϊράς της τά βλέφαρα, ιύσάν διά νά τόν άναγκάση νά κοηιηθή. ‘jj 
νύξ τού έφερε πυρετόν. Ί'ιϋ έφαίνετο ότι εντός έ’,'καταλελειμένου κοιμη
τηρίου ΰψοΰτο ναός πυργοειδής. ΊΙ Λιγύα ήτον ιέρεια τοΰ ναού τούτου. 
Τήν έβλεπεν είς τήν κορυφ ήν τοϋ πύργ....  μέ λύραν άνά χειρ®?· Γτλή-
ρει φωτί. παρομοίαν πρός τάς ίερείας έκείνας αί όποϊάι την νύκτα αδουν 
ύμνους είς τήν σελήνην, όπως τάς είχεν ΐδη είς τήν Ανατολήν. Λυτός 
μετά κόπου διεσκέλϊξε τάς βαθμίδας τής κλίμακας διά νά τήν φθάση καί 
τήν άρπάση. ένώ όπισθεν του έτρίκλιζεν, έκ φόβου τρίζων τούς όδόντας. 

ο Χίλων όστις έπανελάμβανε: Μ ή τό κάμης αύτό. 
αύθέντα. διότι είνε ιέρεια καί ’Εκείνος θά τήν 
έκδικηθή . Ό Βινίκιος δέν έγνώριζε τις ήτον 

■ ’Εκείνος» άλλ’ ήννόει ότι θά διέπραττεν ιεροσυ
λίαν καί ήσΟάνετο άνίκητον φρίκην.Όταν έφΰα- 
νεν είς τό ίιψος τοΰ πύργου δπου εύρίσκετο ή 
Λιγύα. διέκρινε πλησίον τη; τόν Απόστολον μέ 
τήν άργυρόν γενειάδα, όστις έλεγε : Μή έπιθέ- 
<’!)? 7«Κ'«· έξι αύτής. διότι μοΰ ανήκει! Έδώ 
έξύπνησε καί παρετήρει γύρω του. Είς τό φώς 
τής εστίας διέκρινε τήν Λιγύαν καθημένην πλη
σίον του.’Ι,Ισθάνθη τόν εαυτόν του κλονιζόμενον 
έως τό βάθος τής ψυχής του. Είχεδιέλθη εκείνη 
τήν προηγούμενη ν νύκτα είς τό Όστριανόν. 
"Ολην τήν ημέραν τόν ένοσήλευε. Τιάρα ακόμη, 
ένφ οί άλλοι άνεπαύοντο, ήγρύπνει μόνη πλη
σίον του. ’Ακίνητος έπί τοΰ καθίσματός της 
έκλειε τούς όφθαλμούς. Ό Βινίκιος δέν έγνυ'ι- 
ριζεν άν έκοιμάτο ή ήτο βυθισμένη είς τάς 
σκέψεις της. Είς τήν ψυχήν του ήσΟάνετο κάτι 
νέον νά εκκολάπτεται. Δέν ήθελε νά δοίση είς 
την Λιγύαν τό όνομα τής χριστιανής, άλλά 
σκεπτόμενος δΓ αύτήν δέν τήν έχώριζε πλέον 
άπό τήν θρησκείαν της. Αύτή, τήν όποιαν είχε 
προσβάλη. ήγρύπνει παρ' αύτόν ένώ οί άλλοι 
έκοιμώντο. Τό έκαμε διότι τό έπέβαλλεν ή θρη
σκεία της . . . Αύτή ή πεποίθησις, ή όποια τόν 
έκαμε νά θαιιιιάζη τήν διδασκαλίαν τού Χρί
στου. τού ήτο οδυνηρά συγχρόνως. Θά προετίμα 
νά έφέρετο τοιουτοτρόπως ή Λιγύα έξ έρωτος 
πρός αύτόν.

"Εξαφνα όμως ήσθάνθη ότι. αν τό έκαμεν 
αύτό. θά ήτον όπως αΐ άλλαι γυναίκες καί 0ά

τήν εΰρισκεν όλιγώτερον τελείαν.
Έν τούτοις εκείνη ήνοιξε τούς όφ θαλμούς της καί ίδοΰσα ότι ό 

Βινίκιος τήν παρετήρει τόν έπλησίασε καί τοΰ είπεν:
— Είμαι πλησίον σου. 

’Εκείνος άπεκρίθη :
— Είδα είς τό ονειρόν μου τήν ψυχήν σου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II

Τήν έπομένην ό Βινίκιος έξύπνησε έξησθενημένος ακόμη, άλλά χωρίς 
πυρετόν. Είδε παρά τήν εστίαν τόν κυκλώπειοι· θύρσον.

Έ ! Δούλε ! ,
—Ό Θεός νά σοΰ χαρίση καλήν ημέραν, αύθέντα, είπε φιλικός ύ 

θύρσος, άλλ’έγι'ο είμαι άνθρωπος ελεύθερος καί όχι δούλος. Είς τόν 
τόπον μας δέν υπάρχουν δούλοι.

- Λέν είσαι δούλος τής Λιγύας:
Υπηρετώ τήν Λιγύαν αύτοπροαιρέτως.

- Ποϋ είνε τυ’ιρα αϋτη;
- Έξήλθε καί μέ άφήκε νά ετοιμάσω τό φαγητόν σου. Ήγρύπνησεν 

όλην τήν νύκτα.
— Διατί δέν τήν άντεκατέστησες;
- Διότι δέν ήθέλησε. Δέν είχα παρά νά ύπακούσω. "Αν δέν ύπή- 

κουον είς αύτήν. προσέθηκε χαμηλο'ινων τούς οφθαλμούς, σύ δένθάέζης.
— Αυπήσαι λοιπόν διότι δέν μέ έφόνευσες;

Όχι. Ό Χριστός μάς διατάσσει νά μή φονεύωμεν. Άλλά θά ήτο 
ίδικόν σου σφάλμα, αύθέντα. Διατί ήθέλησες νά φέρης χεΐρα κατά τής 
θυγατρός ενός βασιλέως;

Τήν πρώτην στιγμήν ό Βινίκιος ιΐιργίσθη νά άκούη ένα βάρβαρον 
νά όμιλή μέ οικειότητα είς αυτόν τόν ρωμαΐον πατρίκιον, τόν όποιον 
όλοι έφοβοΰντο καί νιι τολμά νά τίιν μέμφεται. Ό πόθος όμως νά 
μάθη λεπτομέρειας έπί τοΰ βίου τής Λιγύας ΰπήρξει· ισχυρότερος 
τής οργής τον. Ι*Επεται  συνέχεια)

■
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ΜΕ TO KODAK ANA ΓΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Ο ΙΑΤΡΟΣ κ. ΚΩΝΣΤ. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τήν προσοχήν τοΰ 
ομογενούς πλ ιμ') υσμ οΰ 
έν Άλεξανδρείςι ελκύει 
άπό τίνος ίδρυμα επι
στημονικό'· πρι ότ η ς τά - 
ξέσις, έν μικροβιολογι
κόν καί χημικόν τέλειον 
έργαστήριόν, τό όποιον 
δύναται άδιστάκτως νά 
συγκρίνεται ί·η ' όλων 
μέ τά τελειότερα τής 
Εύριόπης αύτοΰ τού εί
δους. Τό ίδρυμα τούτο 
πρό ενός περίπου έτους 
συνεστησεν ό γνωστός 
ιατρός τών ’Αθηνών κ. 
Ι<. Μεντζελόπουλος.τού 
οποίου τήν ευσυνείδη
το'’ καί εύδιίκιμον εργα
σίαν έξετίμησε σύσσω

μος ό ενταύθα επιστημονικός κόσμος..·Ό κ. Κ. Μεντζελιίπουλος 
παρέσχεν εαυτόν υπόδειγμα έν τή κοινωνία τής πρωτευούσης, 
έν τώ μέσοι τής οποίας άνε- 
δείχίΐη ώς έπιστήμων.

Έγεννήθη έν Καλαβρύ- 
τοι,ς καί είς ηλικίαν χ ετών 
ήλίΙεν εις’Αθήνας παρά τώ 
έγκριτο) έπιλάρχω κ. Χιρ. 
Μεντζελοπούλω, θείοι του έκ 
πατρός, πλησίον τού όποιου 
έπεράτωσε τάς εγκυκλοπαι
δικός αύτοΰ σπουδάς. Τώ 
iSgi εισήλθεν είς τό Πανε
πιστήμιο'· ιός σπουδαστής 
τής 'Ιατρικής καί τώ i8y5 
προσελήφθη ώς βοηθός έν 
τώ 1 Ιαθολογικώ Άνατομείω 
τού Έθν. Πανεπιστημίου. 
Προσελήφθη κατόπιν ώς 
επιμελητής έν τώ Μικροβιο
λογική) ’ΙΐΌτιτούτω ΙΙαμ- 
πούκΐ| καί έξετέλεσεν ολό
κληρον τιήν σειράν εκείνην 
τών πρό τής ίδρύσειος τού 
Έλλην. Λυσσιατρείου πει
ραμάτων ενώπιον επιτροπής εξ ΐατροσυνέδρων, συσταθείσης 
υπό τοϋ Υπουργείου τών 'Εσωτερικών, μέ πλήρη επιτυχίαν.

TO ΓΡΑΦΕΙΟΝ TOY ΙΑΤΡΟΥ

Έν τ<ρ Λνΐΐοικτοτόρ παοέιιρινεν έπί τετραετία'· ολόκληρον, 
ήτοι άπό τού 1894 (•■εχΐ?1 τού 1 s9$ μεθ’δ ιιετέβή εί; ΓΙαρι- 
σίοΐ’; όπου είογάσθη εϊδικώς πλέον εί; διάφορα τοΰ κλάδοι· 
τον όνοιιαστά εργαστήρια, ώς τό Institut Pasteur, College 
de France, Ecole pratique de la

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

Faculte de Medecine de 
Paris καί άλλα παραπλή
σια επι διετίαν καί πλέον.

Τφ igoo ότε επανήλθε'· 
έκ Παρισίοιν Γδουσεν έν 
Άίΐήναις ίδιον μικροβιολο
γικό νέργαοτήρί ον καί ειργά- 
σίΐη έκ νέου είς τό Λυσσι,α- 
τρεΐον διευίΐΰνας έπί διετίαν 
καί τό τμήμα τής παρα
σκευής τοΰ άντιδιΐ| ι'Ιεριτί- 
κοΰόρροΰ. Τώ lpO2 μιτέβΐ] 
είς Αίγυπτον μετά τών γνω
στών στρατιωτικών ιατρών 
κ.κ. Μανοόσουκαί Μαυράκη 
πρός σπουδή ν τής πανώλους. 
Τότε κατιδίον τήν ελλειψιν 
Χημικού καί Μικροβιολο
γικού έργαστηρίοι· ιλπεφά- 
σισε νά έγκατασταίίή έκεΐ 
καί ίδρυση τοιοΰτονκαί) όλα 
τέλειον καί συμφώνως πρός 
τάς νεωτάτας προόδους τού 
κλάδου του.

ότε διέλυσε τό έν ΆιΊήναις

Ι· I ι: R R Ε I. C Γ Ί I

ΨΑΡΑΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ
( Συνίχεκι άπό τό π^οηγοϋμενον τεϋχος )

γνναϊκίί |ΐου, έ'ξηκολούΟησεν ό πλοίαρχος, ιιοϋ Εγραιρεν ί»π ή κόρη 
,Ά τοϋ κ. Μέβελ έφ.υγεν άπό τήν πόλιν καί μένει είς τό Πλουμπαζλα- 
νέκ γιά νά περιποιήται τήν γρηά, Μοάν. "Αρχισε νι'ι εργάζεται γιά νιί 
κερδίζη τό ψωρί της. Έγω είχα πάντοτε τήν ιδέαν ότι ήτο γενναίο 
κορίτσι καί άς εφαίνετο ντεμοαζέλλα τών φαλιιπαλάδιον.

Τότε καί .πάλιν όλοι έκύ έταζαν τόν Γιάν.
Π Βέρι'Ια έπειτα άπεμακρύνΟη. Μετά καιρόν, οττιν έπέστρει|'αν οί 

ψαράδες., τιί ονόματα τών ναυτών της έ.γράφ ησαν είς τάς μαύρος πλά- 
κας τής εκκληΟίας καί τότε οί τής Μαρίας ένείίυμήΟησαν τίι παρά
δοξον μειδίαμα τοϋ Λάρβοερ.

VI
Τό καλοκαίρι έπροχώρησε καί οί Ίσλανδοι ήρχισαν νά έπανέρχωνται.
Άπό τριών ήδη μηνών αί δύο έγκαταλελειμιιέναι κατοικούν μαζύ είς 

τό Πλουμπαζλανέκ. είς τήν οικίαν τών Μοάν· ή Γκύιδ είχε λάβη Οέσιν 
(Ιυγατρός είς τήν πτωχήν έκείνην φυιλεάν τών ναυτών. Είχε σιείλΐ) έκεΐ 
πάν ό,τι τής έμεινεν άπό τήν πώλησιν τής οικίας τοϋ πατρός της· τό 
ώραΐόν της κρεββάτι τής ιιόδας τών πόλεων καί τά ώραΐά της φορέ
ματα τιί πολύχρωμα. Έρραψε ιιόνη της τό μαΰρον της φόρεμα καί 
έηοροϋοεν όπως καί ή γριηά Ύβιιννη πένΙΙιμον κάλυμμα άπό μουσσελί- 
ναν εις τήν κεφαλήν. Είργάζετο ράπτουσα είς τάς οικίας τών πλουσίων 
καί τό βράδυ έπιστρέφουσα ήτένιζε πρός τήν θάλασσαν καί άνελογίζετο 
τόν Γιάν. τόν όποιον άνέμενεν ήσύχως.

Μίαν ήμέραν ιίκούσασα ότι έπέστρεψι ν ή -Μαρία ήσίΙάνΙΙη νιί τήν 
καταλαμβάνιι είδος πυρετού. Ολη της ή ήσυχία τήν έγκατέλειψεν έτε- 
λείωσε τιήν εργασίαν της έξαη νικά χωρίς νιί γνωρίζη διατί καί έξήλίΐε 
βαδίζουσα ταχύτερα τού συνήθους. Καί τότε, είς τόν δρόμον, ένφ έβιά- 
ζετο, τόν άνεγνώρισε ιιακρόΒεν ερχόμενον πρός συνάντησίν της. Οί 
πόδες της έτρεμον καί ήσθάνετο αυτούς καμπτιιμένους. ’Εκείνος ήτο ήδη 
πλησίον της. εις άπόστασιν είκοσι βημάτων.

"Επειτα έπλησίασε.:
— Καλή μέρα, δεσποινίς Γκιόδ.
— Καλημέρα, κύριε Γιάν. άπεκρίίίη έκείνη. 
Αύτό ήτον όλο. ΤΙκολούΑησε τόν δρόμον 

της, τρέμουαα άκόμη καί αΐσιΊανοιιένη, ολίγον 
κατ’ ολίγον έφ·’ όσον έπροχιόρει, τό αίμά της 
νά. άναλαιιβάνη τόν τακτικόν του ροΰν. Είς τό 
σπήτι εϋρε τιήν γραίαν Μοάν καθημένην είς 
τιήν γωνίαν μέ τιήν κεφαλήν μεταξύ τών χει- 
ρών, κλαίουσαν, μέ τό χί χί χί της εκείνο 
τό παιδικόν.

— ”Α ί καλή μου Γκιόδ. απάντησα έκεϊνο 
τό παιδί τόν Γκαός έξω ποϋ έπήγα γιά ξύλα. 
Έιιιλήσαμε λοιπόν γιά τό δικό μου τό παι
δάκι. ΈφΟασαν σήμερα τό πρωί άπό τήν 
’Ισλανδίαν καί ήλθε νι'ι μέ ίδή τό μεσημέρι,
άλλ’ έγω ήμουν έξω. Τό καΰμένο τό παιδί έκλαιγε καί αυτό . . . Μέ 
έφ·ερεν έως έδώ τιήν πόρτα γιά νά μοΰ κουβαλήση τό φόρτωμά μου.

ΊΙ Γκώδ ήκουεν όρθια καί έλυπεΐτο διότι έκείνη ή έπίσκεψις τοϋ 
Γιάν κατά τιήν όποιαν έσχεδίαζε νιί τοΰ είπή χίλια δυό πράγματα είχε 
γίνη καί δέν θά έπανελαμβάνετο πλέον. Έτελείωοε. Καί τότε τό σπήτι 
τής έφάνη σκυθρωπότερο'1, ή δυστυχία σκληρότερα, ό κόσμος γύρω 
κενότερος- έχαιιήλωσε τήν κεφαλήν μέ πόθον νά άποθάνη.

Μι- τό κρύο ή ζωή των ήτο 
δαπανηρότερα καί σκληρό
τερα. "Επειτα ή γρηά'Υβόν- 
νη ιγίνετο ίδιοτροπνιτέρα. 
Έθύμωνεν. Είχεν ύπαρξη 
πάντοτε καλή καί τώρα έγί- 
νετο κακή. Είς τό τέλος της 
εζεχύθη η κακεντρεχεια ποϋ 
είχε κοιμηθή είς όλοι της 
τόν βίον. Άπεκαλί··! θη ολη ή 
γνιϊισις χονδρών λέξεων ποϋ 
είχε κρυβή. Πτωχή γραϊα' 
Καί ήτο τόσον καλή καί 
γλυκεία είς τάς αίθριας της 
ημέρας. ώστε ή Γκύιδ δέν 
έπαυε νά τήν σέβεται καί νι'ι 
τήν άγαπά.

"Επειτα, ήρχοντο στιγιιαί 
ποϋ ενεθυμεΐτο τραγούδια 
πρόστυχα και τά έψαλλεν. 
Ωσάν τό τραγούδι :

Ο άιπρατ /ιου »<οΰ έγ ι·γι 
καί πάει ;·ιά ιό ι/ιάιιειιιι, 

aar ίγ ι·;·ε καί jri'lri 
ίέι· ιιοί· aif ijnr αανά/.ι-.αια 

ά/.ζά . . . ιαιιλιι, ζά, ζά. 
Α'νω κερδίζω τώρα. 
Εγό> κερδίζω τώρα.

Καί έπειτα εχαμήλωνε τό 
κεφάλι, ένιϊ) ή Γκώδ έλυ- 
πεϊτο κατάκαρδα. Ή Γκώδ είχε λάβει Oi-σιν ίίνγατοός ...

'Εκτός αύτοΰ ή γραία
Ύβόννη ήρχισε νι'ι μή εϊνε καθαρά, πράγμα όπερ ή Γκωδ δέν ί·πέ«| ερε. 

Μίαν ήμέραν έφθασε νά μή ένθυμήται πλέον η γραϊα τό παιδί της. 
Συλβέστρ: Συλβέστρ; έρωτοϋσε τήν Γκώδ, φαινομένη ότι άναζητή κάτι 
εις τήν μνήμην της, μά είχα τόσα παιδιά καί κορίτσια άλλοτε...

'Γην άλλην ήμέραν τόν ένείΐυμείτο τόν Συλβέστρ καί έκλαιεν.
"Ω! Έκείναι αί άγρυπνίαι αί χειμερινοί ποϋ 

δέν εΐχον είς τό σπήτι φωτιά.
II λύπη τής Γκιόδ έγινετο τρομεροτέρα τάς 

έορτάς όταν άπ’ έξω. ήκούοντο τά εύθυμα 
τραγούδια τών ψαράδων είς τά όποια ή 
Γκύιδ ένόμιζεν οτι άνεγνώριζε τήν φωνήν τοϋ 
Γιάν. Νά εύθυμή έκεΐ κοντά είς τό σπήτι τών 
Μοάν! Νά μή έλθη νά τούς ίδή! Καί όμως 
δέν ήδύνατο νι'ι άποσπασθή άπό τιήν άνάμνη- 
σίν του, ούτε νι’ι πιστεύσϊ) ότι δέν είχε καρδιά.

Πράγματι όμως ό Γιάν άφ’ ίίτου επανήλθε 
διήγε βίον διασκεδάσεων. Τά άλλα κορίτσια 
άνήγγελλον. καί μάλιστα έξωγκωμένα, ότι ό 
Γιάν διασκέδαζε μέ γυναίκας, ότι παρίστατο 
είς τούς γάμους τών φίλων του μέ τά καλά 
του ρούχα.

ΤΙ Γκωδ τόν εΐδεν είς τόν δρόμον τρεις
τέσσαρας φοράς άλλά καί οί δύο, ωσάν νά ύπήρχε μυστική συμφωνία, 
άπέφευγον νά συναντηθούν.

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

ΙΙρός τούτο ιιετέβη τό 1905, 
έργαστήριόν του, έκ νέου είς ΙΙαρισίους, οπού παρέμεινεν έπί 
έτος ολόκληρον παρακολουίΐώιν παν ό,τι νέον είχεν έλθει εις 
φώς καί άπό τοΰ παρελθόντος Σεπτεμβρίου έγκατεστάΟη όρι- 
στικώς πλέον έν ’.Υλεξανδρεία ίδρυσας πράγματι τελειότατο'· 
εργαστήριο'· ΰποσχόιιενον νά παράσχη 
πραγματικός εκδουλεύσεις εΐςτε τήν έκεΐ 
κοινωνίαν καί είς τόν ιατρικόν κόσμον 
όστις έν τώ προσιόποι αύτοΰ ευρίσκει 
ακάματοι· σκαπανέα τής ειδικότητάς του 
καί απεριόριστον εμπιστοσύνην περί τήν 
έκτέλεσιν τών άνατιίίεμένων αύτώ επιστη
μονικών εργασιών.

’Άλλως τε ό κ. Μεντξελόπουλος δέν 
εφείσθη ούτε κόπων ουδέ δαπανών όπως 
παρουσίαση έν τή ξένη, όπου ποικίλος ό 
επιστημονικός κόσμος, καί)’ όλα τέλειον 
καί αντάξιον τοϋ προορισμού του επι
στημονικό'’ ίδρυμα προωρισμένον veil 
τιμήση οΰ μόνον αύτόν προσωπικώς 
άλλά καί τήν έκεΐ ομογενή παροικία'·, ή 
όποια πρέπει νι'ι σεμνύνεται διι’ι τήν πλή- 
ρωσιν ενός τόσον σημαντικού κενού.

XV

XIV
Ό χειμόιν ήρχισεν έπειτα μέ τάς άΫ.ληλοδιαδόχους φαιάς ήμέρας 

του και ό Γιάν δέν έφαίνετο. Αί δύο γυναίκες έζων έγκαταλελειμμέναι.

Μέθα είς τό πλωτόν νοσοκομείο'· . . .

Είς τό Παιμπόλ ήτον μία χονδρή γυναίκα, όνομαζομένη κυρία Τρε- 
ζολέρ. Εις ενα άπι'ι τούς δρόμους, οί όποιοι φέρουν πρός τόν λιμένα 
έχει ένα καπηλείαν περίη ημον μεταξύ τών ψαράδων είς τό όποιον οί 
πλοίαρχοι καί οί έφοπλισταί ήρχοντο νι'ι συμφωνήσουν μέ ναύτας καί 
νά εκλέξουν τούς δυνατωτέρους. πίνοντες μαζύ τους.

Ωραία άλλοτε, έλευθερία πρός τούς ναύτας, έχει μουστάκι τώρα, 
καί κάτι ανδρικόν είς τό όλον της. Είς τό κεηάλι της περιέχονται όλα 
τι'ι ονόματα τών ναυτών ωσάν είς κατάλογον. Γνωρίζει τους καλούς, 
τούς κακούς, πόσα κερδίζουν, τί άξίζουν.

Μίαν ήμέραν τοϋ Ιανουάριου έκάλεσε τήν Γκωδ διά νά τής ράψρ 
ένα φόρεμα, καί τήν έβαλε νά έργασίΐή είς ένα δωμάτων, όπίσω από 
τήν σάλαν ποϋ πίνουν οί ναΰται.

Ή Γκιόδ. ράπτουσα τό φύρε^ια ήκουε συγχρόνως μίαν συζήτηση· διά 
τά πράγματα τών ψαράδων, μεταξύ τής κυρίας Τρεζολέρ καί δύο 
παλαιών ναυτών οί όποιοι έπιναν. Ώμίλουν δΓ ενα νέον πλοϊον τό 
όποιον έναυπηγήΐΐη, τήν «Λεοπολδίνην».

— ’Επήρε ναύταις. "Ολους τούς παλαιούς τής Μαρίας» καί πέντε 
νέους. Νά. έδώ δά. έσυμφιόνησαν. Ό Λωμέκ, ι’ι Καρώφη , ο Ντύφφ. ι> 
γυιιις τοϋ Κεραέζ, ό Τρεγκυρά καί εκείνος ό Γιάν Γκαιίς, άπό τό 
Ιΐόρς-Έβεν, ποϋ άξίζει γιά τρεις.

ΊΙ Λεοπολδίνη» ! . .. Αύτό τό όνομα τοΰ καραβιού, τό όποιον δά 
έπαιρνε τόν Γιάν έκαρφ ώδη είς τίι μυαλό τής Γκώδ.

Τό βράδυ, όταν έπανήλϊΐεν είς τό I Ιλουμπαζλανέκ καί έκάίίησε μί
το φώς νι'ι τελείωση τήν εργασίαν της. εΰρισκε διαρκώς είς τό μυαλό της 
αύτήν τήν λέξιν, τής όποιας ό ήχος μόνον τής έκαμε δλιβεράν έντύ- 
πωσιν. Τιί ονόματα τών προσώπων, όπως >.αί τών πλοίων έχουν αύτά 
καθ’έαυτά μίαν φυσιογνωμίαν. Καί αύτή ή Λεοπολδίνη·. νέα λέξις, 
ανήκουστος έως τώρα, κατεδίωκε τάς σκέψεις τής Γκιόδ μέ ιιίανέπιιιο- 
νήν, ή όποια δέν ήτο φυσική, ή όποια ένεϊχε τί τό άπαίσιον. ’Ενόμιζεν ή 
Γκύιδ οτι ύ Γιάν Οά έφευγε μέ τήν «Μαρίαν» τήν όποιαν έγνώριζεν, τήν 
όποιαν είχεν έπισκεη ίΐή. τήν ι’ιποίαν ή Παναγία είχε προστατεύσΐ] έπί 
τόσα έτη είς κινδυνώδη ταξείδια. Καί ιδού τώρα αύτή ή μεταβολή, αυτί) 
ή «Λεοπολδίνη» I Αύτό ηϊ'ξανε τήν αγωνίαν της. ["Επεται συνέχεια |
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ΚΙ Η) ΙΙλΙΓΓΟγ ΚΚΙ XII <>ΧΧ

ΠΩΣ ΛΥΠΟΥΝΤΑΙ - ΠΩΣ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ
Καί μία λαο - ψυχολογικέ, μελέτη: Πώς έκφράζουν τά αισθήματά των 

οί διάφορο: λαοί:
Γενικός κανών εΐνε οτ: εί; τήν λύπην κλαίουν παντού κα: γελούν άπό 

εύχαριστησιν παντού κα: θωπεύουν =:; ένδειςιν αγάπης, υπάρχουν όμως κα1. 
ποικιλία: τόσον είς τήν έκδήλωσιν ενός αισθήματος, οσφ καί είς τά; αιτίας, 
α: όποια: είμπορούν νά παραγάγουν έν αίσθημα.

Εις Βασιλεύ; τής Νέας Ζηλανδία; εξέβαλλε σπαρακτικούς λυγμού; 
διότι είχον ρίψη άλευρον έπ: τών ενδυμάτων του.

Κα: αυτό μέν εΐνε κάτι π ριεργον αγορών τήν γένεσιν τού αισθήματος 
τής λύπης. Εκδηλώσει; όμω; περίεργο: εΐνε αί εξής:

IV. Μαύροι τοΰ Άνω Νείλου έτριβαν άλλοτε τήν κοιλίαν των όταν έβλε
παν ωραία ύαλικά. Οί Αύστραλοί κάμνουν ώς νά μασσούν 
όταν ,ιλέπουν ωραίους ίππους, βοΰ; ή κύνας, όταν δέ χαί
ρονται γελούν κα: φέρουν τάς χείρας έπ' τή; κεφαλής, 
πλήττοντε; συγχρόνως τό έδαφος μέ τούς πόδας. Οί Γροε- 
λανδοί εισπνέουν θορυόωδώ; αέρα όταν δμιλοΰν δ:’ ευχά
ριστα πράγματα.

Ό Δάρβιν εγραψεν ότι οί Φουέγιοι. οί Μάορς. οί Παποΰαι. 
οί Ταιτί, οί Σαμαλί κα: ο: Έσκιμώοι δεν γνωρίζουν τό φίλημα, 
είςάγγλο; όμως περιηγητής είδε ΙΙαπούαςνά φιλώντα: αλλά 
καί νά κάμουν ό είς εις τόν άλλον άμυχάς διά τών ονύχων 
είς ένδειξιν αγάπη;.

Εις τάς νήσους τών Φίλων φιλοϋντα: διά τού άκρου τή; 
ρ:νός. Ο: Μαλαίο: φιλοϋντα: διά τού αυτού τρόπου. Ο: Άνα- 
μ:τα: φιλούμενο: ομοίως χρεμετίζουν.

Αύτά άφορώσ: τόν χαιρετισμόν ί όποιος, σημειώσατε, 
εΐνε φιλοφρονέστατο; άλλου, είς τήν Κίναν π. χ. όπου ό 
χαιρετίζων έξαίρε: καί ύμνε: τόν χαιρετιζόμενον.

Είς τήν Ευρώπην ΰπάρχουν διαφοραί. "<» Γάλλος είτε 
λυπούμενος, είτε χαίρων, είτε χαιρετών, είναι διαχυτικός, 
ζωηρός. όρμητικός. Ό "Αγγλος πρό παντός υπερήφανος.'Οταν 
λυπήτα: σπανίως κλαίει.'Ο Γερμανός εΐνε άχαρ:ς άλλ" εγκάρ
διος κα: ειλικρινής. 'Ο Ισπανός καί ό Πορτογάλλο; προσέχει νά μή μετα- 
βάλη τήν φυσιογνωμίαν του καί δέν χειρονομεί. Φοβείται νά μή χάση 
τίποτε ή Ιόαλγική του αξιοπρέπεια. '<1 Ιουδαίος ε:νε δειλός είς όλα του 
τά αισθήματα καί μόνον τήν λύπην του τήν εκφράζε; ζωηρότατα. '<1 
Σλαΰος έχε: δολιωτάτην μιμητικήν γράφει ίταλός συγγραφείς.

«

ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΝΣΟΥΡΑΣ
Τήν εικόνα τών όμογενών τής Μανσούρας άναγινωσκόντων τήν Εικο

νογραφημένη·/ - δημοσιεύομε·/ μέ τήν χαράν τήν όποιαν μάς εμπνέει ή ιδέα, 
ότι είς μακρυνόν κέντρον τού "Ελληνισμού, κέντρον έκ τών αληθινά 

Τ. ΒΙΣΒΙΖΗΣ
Ό νέος Πρύιώρος τών έν "Λϋί|- 

ναις Πρωτοδικών.

τιμώντων τό ίλληνικόν όνομα 
εις τήν ξένην. τό περιοδικόν 
μας θεωρείται εντρύφημα με
ταξύ τών άριστοκρατικωτέρων 
κύκλων καί τών κύκλων τής 
ορθής άντιλήψεω; τοΰ σκόπι
μου καί τοΰ ωφελίμου ένό; 
έργου. Ό έν Αίγύπτω "Ελληνι
σμός αείποτε διεκρίθη διά τήν 
ϋποστήριξιν ήν παρέχει εις τά 
έθνικής σημασία; έργα, ή σκηνή 
δέ ήν παριστά ή είκών μας εΐνε 
άπό εκείνα; αί όποια:, παρέ
χονται μίαν άπροσδόκητον καί 
χαριτωμένων ένδειξιν έκτιμή- 
σεως, ενθαρρύνουν γενναίο»;.

«
ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΣ

Τί αφελείς πού είμεθα τώρα 
άποκαλοΰντε; γλωσσομαθείς 
εκείνους οί όποιο: γνωρίζουν 
δύο ή τρεις γλώσσας.

"Αρχαιότερα ο: γλωσσομα
θείς ήσαν τρομεροί.

"Ο παλαιός ρασιλεύς τοΰ 
Ιϊόντου ό Μυθριδάτης εγνώριζε 
υπέρ τάς τεσσαράκοντα γλώσ- ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΝΣΟΥΡΑΣ ΑΝΑΓΙΝΟΣΚΟΝΤΕΣ ΤΗΝ "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΝ,,

σας. άν άφίσωμεν δέ αύτόν καί ελθωμεν είς νεωτέρου; χρόνον; θά εΰρωμεν 
τόν καρδινάλιον Μετσοφάντη γνωριζωντα ">8 γλώσσας καίτοι ούχί όλα; 
τελείως. "II Καμίλλη Ι’ουστϊκα ΊΙστοϊτς τής όποία; τώρα έκδίδοντα: πάλιν 
τά έργα, επί τή εύκαιρία αυτή γινομένου λόγου περί γλωσσομαθών, έγνώριζεν 
άριστα τήν Γερμανικήν, τήν Γαλλικήν, τήν Ισπανικήν, τήν "Αγγλικήν, τήν 
Ιταλικήν, τήν Ουγγρικήν. τήν Κροατικήν, τά; κυριωτέρα; τών σλαυίκών 
γλωσσών, τήν Περσικήν. τήν Τουρκικήν καί τήν "Αραβικήν, δι" α; έγραψε 
μελέτα; καί λεξικά, τιμν,θεϊσα μέ πλεΐστα παράσημα κα: μετάλλια.

«

ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΛΑΟΙ
Εύφραδεστάτη λέγουν οί Κινέζο: εΐνε ή γυνή οσάκις ή έπαινε: τόν 

άνδρα της ή παραπονείται κατά τή; πενθερά; της.
'<1 ληστή; πάλιν οί Κινέζο: τό λέγουν— σέ δολοφονεί 

μέ τήν μάχαιραν ό συκοφάντης μέ τήν γλώσσαν. Μία δια
φορά υπάρχει μεταξύ των: "Ο ληστή; χρειάζεται ανδρείαν, 
ένώ ό συκοφάντη; εΐνε άνανδρος.

«

“ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,,
Μέ αύτόν τόν τίτλον παλαιός μαχητής τού καλάμου καί 

δεδοκιμασμένος συγγραφεύς, ό κ. Γ. ΙΙαρασκευόπουλος Γενι
κός Γραμματεύ; τού Δήμου μα;, αναγγέλλει τήν έκδοσιν 
σπουδαία; ιστορική; μονογραφία;.

Ό Δήμος τών "Αθηναίων ύπέρ πάντα; τούς άλλους Δή
μου; έχε: ιστορίαν μακράν αμέσως άφ' ένό; συνδεομένην μέ 
τήν έν γένε; εθνικήν μα; ιστορίαν, άφ" ετέρου δέ ιστορίαν 
προόδου καί αναπτύξει»; άπό τής μικρά; περί τήν Άκρό- 
πολιν πολίχνης είς τήν σημερινήν μεγαλόπολιν.

Ιίις τά; ιστορικά; αϋτάς έξελίξεις οί Δήμαρχο: μας, οί 
προϊστάμενο: νομικού προσώπου, έχοντος ,ιαθείας τάς ρίζας 
εις τήν εθνικήν ζωήν άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων, έπρωτο- 
στάτησαν. Τήν ιστορίαν των. όπως εΐπομεν, συνδεομένην καί 

μέ γενικότερα ιστορικά γεγονότα. αγγέλλει ότ: Οά έκδώση ό κ. Γ. ΙΤαρα- 
σκευόπουλος. "Αν ληφθή ύπ’ ξψιν ή σπουδαιότης τοΰ θέματος καί ή 
έγγύησι; τήν όποιαν παρέχει τό πρόσωπον τοΰ συγγραφέως, μέ τήν παρα
τηρητικότητα, μελετητικότητα καί γλαφυρότητά του τήν εγνωσμένη·,. οί 
Δήμαρχο: τών "Αθηνών θά εΐνε ιστορικόν έργον σημασίας απαραίτητον 

διά κάθε βιβλιοθήκην καί τοΰ μελετηρού έπιστήμονος καί τού απλού αστού. 
ΊΙ τιμή τού έργου άπαρτισθησομένου έκ 40 περίπου τυπογραφικών 

φύλλων καί κοσμηθησομένου άπό 100 εικόνας ώρίσθη είς δρ. πέντε (5).
&

Ο z όχο.- Διά ιόν όποιον .ιιιϊ.λοι ίίνίΙυΟιποι Λεν άοίοονν είς ιούς ΐί/./.ονς 
νινί tiifirt ilufoovv .το/.ύ εις τοι·ς Αιγγοι"; γιο,1.

ΡΕΚΟΡ ΠΙΑΝΙΣΤΑ
Τό ρεκόρ τής αντοχής εις 

τό πιάνο κατεκτήθη άπό ένα 
άγγλον πιανίσταν τόν Ναπο- 
λέοντα Μπέρντ. "Επαιξε δύο 
ήμέρας πιάνο συνεχώς.ΊΙ σύζυ
γός του καί ή κόρη του τοΰ 
εδιδον έν τώ μεταξύ τήν τρο
φήν του εις τό στόμα.

Καί αύτό μέν εΐνε τό ρεκόρ 
παίκτου πιάνου. Τό κατέκτη- 
σεν Άγγλος. Τό ρεκόρ άκροα- 
τοΰ πιάνου εις αντοχήν καί 
ΰπομνητικότητα τό έχουν οι 
' έθηναίοι.

ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΟΙΚΙΑ
Έως τώρα έπαναστατημέ- 

νον κατά τών νόμων τής ισορ
ροπίας εϊχομεν τόν πύργον τής 
Πίζας, δ όποιος δέν ίστατζ: 
κατακόρυφος έπί τοΰ έδάφους 
αλλά γυρμένος μέ κλίσιν 4 1 , 
βαθμών.

’Εσχάτως εις τήν Τύνιδα 
έκτίσθη εύρύ οικοδόμημα μέ 
πέντε πατώματα.

Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ Γ. ΜΟΥΡΟΥΖΗ
[Φωτογραφία ληφΟεΙοα Ζιπά τοϋ ίξώστου τον λαμτρω'· ξετ·οθοχεί<κ' "Λγ. Γιώργιος*  

ϋπ,'ι τοϋ αυνρργάτον μας κ. Σπ. Καμ>|λέρη|.

Μετ’ ολίγον όμως ώς έκ τής κακής καταστάσεως τοΰ έδάφους τό οικο
δόμημα έκλινε καί τώρα έχει κλίσιν 10 βαθμών.

ΊΙ κλίσις αύτή ούδεμίαν βλάβην έφερεν εις τό οικοδόμημα, τό όποιον 
τώρα σκέπτονται νά φέρουν είς τήν κατακόρυφον θέσιν του πάλιν.

*

II ΡΓιΊιΐιι γι,ailin'! Λίι· >ϊνι .xi'tvrnrf ι, ni i iiHiiuiiua. 'O Kuflaro ιόΛήγι/nn 
tl; 'Ρώμην τΰ ΙΙνίΊνιιιιντιην ιίιίι ri)c Κριικιίιις.

«

ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΝΟΣΤΡΟ

Έπί τή άφίξει τοΰ θερμού φιλέλληνος. μεταβαίνοντος εί; Μακεδονίαν, 
βμά; δημοσιογράφων μετά λογιών καί άλλων έπιλέκτων συμπολιτών παρέ
θεσαν πλούσιον γεύμα έν τή ανακτορική αιθούση τού ξενοδοχείου "Αγιος 
Γειθργιο; · εις ο παρεκάθησαν δ καθηγητής τού Πανεπιστημίου κ. Άνδρεά- 
δης. ό γραμματεΰς τής ιταλικής παροικία; κ. Μοντουάρ, οΐ δημοσιογρά
φο: κ. κ. Γ. 'Γσοκόπουλος, Καλογερικός, δ πρόεδρο; τοΰ Συλλόγου τών 
Ηθοποιών κ. Ν. Λάσκαρης. ό έργοστασιάρχη; κ. Παυλίδης, ό τέως βου
λευτή; κ. Δελακοβίας, δ γυμναστή; κ. I. Χρυσάφης, ό δικηγόρο; κ. Δ. 
Άντωνιάδης. 4 μουσουργός κ. Σακελλαρίδης, ό διευθυντής τοΰ πρακτορείου 
τών τηλεγραφημάτων κ. ΙΙαρρέν καί ό διευθυντή; τή; Εικονογραφημέ
νης . Μετά τό γεύμα ό κ. ΙΙατερνόστρο έσυρε τόν ελληνικόν χορόν, συνερ
γάτης δέ τή; Εικονογραφημένης έλαβε διαφόρους φωτογραφία; διά 
μαγνησίου.

«
'.Ιιήο .νωίγια—ii.rrv ό Μ.ιόνα/.ντ ,νρί.τ.ιι νά ΐκ/.νγι^ ■•ννιιϊκιι ϊ/ον-

οιιν ιιονον κοινόν νονν' άί'ο .xvvriitna εις nyr αντην οΐκάιν eivs κιΰ./ji.

«
ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Νύχτες, |όος Ι-.ΐρήνι/ς ", ΙΙΠ/νιιια,·. Κομψότατον τομιδιον. μέ θαυμα
στά διηγηματάκια,—τά δυνατά καί ζωντανά διηγηματάκια τής Ειρήνη; 
Αθηναίας—έκυκλοφόρησε. έλκΰον τήν προσοχήν τοΰ κόσμου τών γραμμά
των. Είναι γνωστοτάτν) είς τού; κ. κ. συνδρομητάς τής Εικονογραφημέ
νη;» ή Δ- Ειρήνη ή "Αθηναία καί έκ διηγημάτων καί έκ ποιημάτων της, τά 
όποια έδημοσίευσεν αϋτη καί τά όποια κατά τήν κοινήν ομολογίαν διέκρινε 
πολλή χάρις καί δύναμις. Διά τήν συμπαθή συνεργάτιδά της, τή; όποια; 
καί ξένα περιοδικά καί έφημερίδες έδημοσίευσαν ούχί άπαξ διηγήματα 
μετ' εύφημων γραμμών, ί, Εικονογραφημένη» δέν πλέκε: εγκώμια. Αί 
όλίγαι αύταί γραμμαί, δι" ών αγγέλλει τήν έκδοσιν τή; Ειρήνης Αθηναίας 
είναι άπήχησις τή; γνώμης τών κ. κ. συνδρομητών αύτής.

Ναυτικόν ‘Εγκόλπιον, 11. Α'αιμαιι.ι/λη. Καλλιτεχνικότατου, μέ ύλην 
νέαν, ποικι'λην καί άφθονου, περιέχον όλην τήν πνευματικήν ναυτικήν κινη- 
σιν τοϋ "Εθνους μα; έξεδόθΥ, τό τρίτον ήδη ύπό τοΰ αξιωματικού τοΰ H. 
Ναυτικού κ. Β Καψαμπέλη '·> ΝαντικΑν Έγκό/,αιον ιοί· 1!)ίΐ7 ετονς, έφά- 
μιλλον πρός τά παρά τοις λοιποί; ναυτικοί; έθνεσιν έκδιδόμενα τοιαύτα.

Μόνον εί; τό είδος του. άναπληροϊ έπαξίως τήν έλλειψιν παρ' ήμ'.ν ναυ
τικού περιοδικού. Εί; τό τρίτον τούτο τεύχος, ΰπέρτερον καθ' όλα τών 

προηγουμένων, παρελαύνουσιν οί πλειστο: τών γραφόντων διακεκριμένων 
αξιωματικών μα; καί οί εϊδικώτεροι έκ τών άσχολουμένων εί; τά ναυτικά 
διαπρεπείς λογογράφοι μας.

Σεμνόν είς ύφος κα: γλώσσαν, πλουσιιθτατον ει; ύλην καί πολύτιμον ε:; 
γνώμα; καί σκέψεις βεβαίως πρέπει νά γίνη παντός Έλληνος άπόκτημα. 
Μέ εικόνα; τών νέων σκαφών μα; καί πολλήν φιλοκαλίαν τυπωμένον δύνα- 
ται νά πλουτίση πάσαν βιβλιοθήκην.

«

.11 ni iinrpoj.·.- -ή_- τχο,ζίθιί'ω,;.- εΐιι χίιις είν> κι" όι τ/Λ»,- ιή; ρν/ή;.
«

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΨΙΜΜΥΘΙΟΝ

Καθηγητή; τή; χημεία; έν Μονάχφ καλούμενο; Βάΰερ άνεκάλυψε 
μυστήρια 1.00Β έτών. έξετάσα; χημικώ; ψιμμύθια έκ τών τάφων τών 
μουμιών τή; Αίγύπτου έν "Αχμίμ. Αί ώραίαι τή; Αίγυπτου μετεχειρίζοντο 
διά τά ψιμμύθια των μίγμα ενώσεων μολύόδου, τά όποία ήτοίμαζον πολύ 
έπιτηδείως διά λίαν διεξοδική; μεθόδου, ήν δ Βάϋερ εξίχνιασε μέ όλα; τάς 
ειδικότητα; αύτής. Ο μόλυβδος, ό όποιο; ούδαμού τή; Αίγύπτου εΰρισκε- 
ται. έφίρετο βεβαίως έ; "Ινδιών, όπερ άποδεικνύε: πόσα έδαπάνα προ 4,000 
έτών τό ώραιον φύλον τή; Αίγυπτου όπω; πλανήση τούς άνδρας. Η 
ιατρική έπιθεώρησις αναφέρει καί περί τών συστατικών κα: τή; παρα
σκευής πρασίνου ψιμμυθιου. διά τοΰ όποιου αί αί-,-ύπτια: πριγκίπισσαι 
παρεϊχον εί; τό λευκόν τών οφθαλμών των ύγράν πρασίνην άπόλαμψιν. 
Τό έθιμον τούτο έπικρατεϊ έτι καί σήμερον έν Ταρταρία καί "Αραόια. 
Τοιούτον πράσινον ψιμμύθιον εύρέθη ει; τό σώμα τής πριγκιπίσση; τού 
Άστ, άποθανούση; πρό 3,600 έτών.

«
Οι ίίνίΙρνι.Ίοι /αιιιειοίν ,τροϋνμότερα ίτλιιΡν γνιάριιιιιν εποχούμενοι· η 

<1 ϊϊ.ον πεΖ’ιν.
«

“ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ,,

ΊΙ -Πριγκίπισσα Σοφία» εΐνε έν έκ τών ατμόπλοιων τής άτμοπλοίας 
Διαζάκη. τού δημιουργήματος αυτού μια; μακρά;. έντιμου καί προοδευτικής 
εργασίας ένό; μόνου ατόμου, τού κ. Δ-.ακάκη, ού τήν εικόνα έδημοσιεύσα- 
μεν προηγούμενου τεύχος.

Εΐνε έν έκ τών ελληνικών σκαφών τών έντελεστάτων ύπό πάσαν έπο- 
ψιν, τών περιαγόντων δε τήν ελληνικήν σημαίαν, τήν θαλασσοπόρον, εϊ; 
μακρυνά; θαλάσσας.

Πόσον εθνικόν εΐνε τό έργον τής άναπτύξεω; τή; ναυτιλίας μα; εΐνε 
παγκοίνως γνωστόν, ή “Εικονογραφημένη» δέ δημοσιεϋουσα τήν εικόνα 
ένό; έλληνιζοΰ σκάφους, τό πράττει μέ τήν υπερηφάνειαν τήν οποίαν είς 
πάντα Έλληνα εμπνέει ή ιδέα τής κατά θάλασσαν προόδου μας.

“ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ,,
Τό νίον ϋαυμάσιον άτμόπλοιον τής Εταιρίας Διακάκη.
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ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΝΗΣΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

Είνε ή τελευταία μόδα, ή αριστοκρατική, lc grand cliie-. διά νά άναγ- 
γέλλωνται οί αρραβώνες. Στέλλονται εί; τούς συγγενείς καί φίλους τά 
έπισκεπτήρια τών μνηστιυθέντων έντό; ένό; -/.α: τού αυτού φακέλλου.

Αύτό σημαίνει ότι εκείνοι τών όποιων τά επισκεπτήρια είνε χωρισμένα 
τώρα. μετ’ ολίγον θά έχουν έν κοινόν επισκεπτήριο·/.

ί

ΣΩΖΟΔΟΝΤΟΝ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

Τό Σωζόδοντο, τού όδοντοίατρού κ. Καρακατσάνη είνε παγκοίνως 
γνωστόν ότι τυγχάνει απαραίτητο; διακοσμητική καί υγιεινή ουσία. τήν 
οποίαν πρέπει νά προτιμώμεν άπό τά; ευρωπαϊκά; τοιαύτας τά; αγνώστου 
ιυνθέσεως. Εκτός τή: εθνική; ύποχρεώσεως πρό; ύποστήριςιν τής εντο
πίου βιομηχανία;. τό Σωζόδοντον εΐνε 
ανάγκη νά ύποστηρ-.χθή καί διά τόν 
λόγον ότι έκ τών έκ τή; πωλήσεώ; 
του εισπράξεων δίδεται ΚΙ " „ ·ί; τό 
Ταμείο·/ τού Έθν. Στόλου καί ίσον πο
σοστό·/ εί; το Ταμείον τή; ' ϊμύνης.

Διά τού: έν τώ έξωτερικώ άναγνώ- 
στα; μα;, αϊτούντα; τούτο, άποστέλ- 
λεται αντί I όρ. καί έλεύθερον ταχυδρ. 
τελών τό Σωζόίοντον άναλαόόντο; 
προθύμω; τού γραφείου μα: νά υπο
στήριξή έν όντως εθνικόν έργο·/.

Γεώρ. Ετάγγελ. Ειρήνη Μέταξα 
irii.ir.nv γοι·.· ·,·ιι/(ΐ>/.·ς ran· fr .Ιί/ήπμε 
τή / .Μάρτιοι· IIIHT.

ί

Η ΚΥΡΙΑ ΚΟΥΡΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Ακόμη έν ρήμα τής γυναικεία; κατα- 
ζ.τήσεως.'Η σύζυγο; καί συνεργάτι; τού 
διάσημου χημικού Ιϊουρί. τοΰ τόσον τρα
γικοί; θανόντος, ή συνεφευρέτρια άν 
επιτρέπεται ή λέξις τού Ραδίου.ήρχισε 
διδάσκουσα εί; τό ΙΙανεπιστήμιον τή; 
Σορβόννης. Αί παραδόσεις τη; παρακο- 
λουθοΰνται άπό πυκνόν ακροατήριου, 
όχι μόνον έκ συμπάθειας αλλά καί έκ 
ραΟεία; έκτιμήσεω; πρό; τά; γνώσεις 
τή; νέα; καθηγητρίας.

Σημειωτέο·/ ότι ή κυρία Κουρί είνε 
ή πρώτη γυνή, ή οποία διδάσκει εϊ; τήν 
Σορβόννη·/.

ΠΑΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΦΕΙΔΙ
Η ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΜΥΝΑ

ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
|Ή δεσποινίς Μαοίκα Κοιο.ιοιώη ϊπνΰωηρ.ρ τής ϊξ Ευρώπη; τπανόδου της, 
ΰπέμπνε πλέον ή μόνη νεαρό καλ/.ιτέχνις, ή όποία |ΐΐ παρόν θαυμαστόν 
ύπόαχεται. μέλλον Οαυμαστότερον.’ΕπισκεφΟεισα τά καλλιτεχνικά κέντρα τής 
Εΰρώ.τη; ώιανήλθε μέ περισσότερον σφρίγος πρός έργασϊιιν, τό προσεχές δέ 
θέρος θά παίςη εΐς τό παρά τήν 'Ομόνοιαν ίιίατρον’τιμ Νέας Χκηνής , τό 

δραματολογίαν τοΰ όποίου μέ έκ/.εκτώτατα έργα έχει ήθη καταρτιαϋή).

’Από όλα τά ζώα, όσα προσβάλ
λουν τόν άνθρωπον, τό φείδι εμπνέει 
περισσότερον τήν φρίκην.

Ανέκαθεν τό φείδι ήτο φοβερόν εί; 
τόν άνθρωπον, τόσον φοβερόν ώστε ή 
έθεοποιήθη ή αί παραδόσεις στρέφονται 
απαίσια·. περί αύτό. Εις τήν Γένεοιν τό 
φέΐδι είνε τό άπιστον καί κακοποιόν 
ον καί είς τήν ΙΙαλαιάν Διαθήκην τό ον. 
τό προξενήσαν, διά τού πρό; τήν Εΰαν 
δόλου του. τήν πτώοιν τοΰ ανθρώπου. 
Εί; τήν άρχαίαν 'Ελλάδα έσυμβόλιζε 
τήν φρόνησιν. εί; δέ τήν Αίγυπτον, μαζύ 
μέ τόν σκαραβαίον καί τά άνθη τοΰ 
λωτού, τήν αθανασίαν. Μερικά! φυλαί 
τή; Κεντρική; ' έφρικής τό θεωρούν τό 
φείδι ώς πρόγονον τού ανθρωπίνου γέ
νους καί τό σέβονται, όπως τό σέβον
ται και φυλαί τινες τών Ινδιών, αί 
ίποΐαι θεωρούν τόν φόνον του ώς αμάρ
τημα. Υπάρχουν μεταξύ ήμών ακόμη 
πολλοί, οί όποιοι θεωρούν άμάρτημα 
τόν φόνον μικρών φειδιών. τά όποια λέγονται τού σπητιοΰ .

'Εν τούτοι; τό φείδι είναι εχθρό; τοΰ ανθρωπίνου γένους, τρομερότερος 
παρ' ό,τι φανταζόμεθα. Εϊ; τήν χερσόννησον τού Ίνδουστάν φονεύει κατ' 
έτος είκοσι πέντε χιλιάδα; ανθρώπων. 'Οχι όλιγωτέρου; φονεύει είς τήν 
Βιρμανίαν, τήν Ίνδσ-Κίναν. τήν Λύστραλίαν. τήν Αφρικήν, τάς Άντιλλα; 
καί εί; αύτήν τήν ' λμερικήν. Τί θύματα έχει εί; τήν Ελλάδα ούδεί; γνω
ρίζει διά τό μή υπάρχει·/ στατιστικήν. Εϊ; τήν Γαλλίαν όμως έχει εκατον
τάδας θυμάτων.

Ιΐιΰζ Λη/.ητηριάΖτι ιά ι/ εΐΛι δέν είνε κοινώς γνωστόν.
Δύο όδόντες μακροί καί κυρτοί εύρίσκονται εϊ; τήν επάνω του σιαγόνα. 

Είνε διάτρητο·. καί τό κενόν των συγκοινωνεί μέ δύο αδένας εύρισκομέ- 
νους δεξιά καί άριστερά. όπισθεν καί κάτω τών οφθαλμών τού ζώου. Οί 
αδένες αύτοί περιέχουν τό δηλητήριου. ΙΙιέζονται άποτόμω; όταν δαγκάνη 
το φείδι, καί χύνουν τό περιεχόμενό·/ των διά τών όδόντων είς τό αίμα τού 
προσόαλλομένου ζώου. Τόσον δραστήρια αποτελέσματα φέρει πολλάκι; ή 
ενοφθάλμισι; αύτή τού δηλητηριώδους ιού, ώστε ό προσβαλλόμενο; αδυνα
τεί άμέσως νά κινηθή, χάνει τήν αναπνοήν του καί Μυήσει έντό; Λεπτών.

ΊΙ «///·>■« κατά τοΰ τρομερού εχθρού διωργανώθη ταχέως άφ' ότου άνε- 
καλύφθη ή όρροθεραπεΐα.

ΙΙαρετηρήθη ότι μεταξύ τών έπαγγελλομένων τόν γόητα τών φειδιών 
τών Ινδιών ιδίως, πολλοί ένεβολιάζοντο προκαλοΰντε; μικρά φειδία νά 
τού; δαγκάνουν.

ΊΙ επιστήμη κα θόρισε και έτελειοποίησε τόν έμβολιασμόν αύτόν ώστε 
καί προληπτικό; νά είνε και θεραπευτικό;.

Ήδη υπάρχει ορρό; εξαγόμενο; άπό τό αίμα ίππων, τών όποιων προη
γουμένως ό οργανισμός έπι δέκα εξ μήνα; διά βαθμιαίων ενέσεων συνειθίζε- 
ται να ύποφέρή τό δηλητήριο·/. Ό ορρό; είνε κντιτοςικός. έςουδετεοίοτικό; 
τού δηλητηρίου τού έρπετοϋ. Μέ αύτόν εφοδιάζονται πλειστα θεραπευτικά 
ίδρΰματκ τού -κόσμου καί πλεϊστοι όσοι έκ τών ζώντων ή ταξειδευόντων 
εί: τά μέρη όπου τά δηλητηριώδη ερπετά είνε πολλά-

Κιΰ in'a i>rn;!ai'/.i/ Ζ·Λ τήν περίπτωσιν δήγματος. ΙΙρό πάσης θεραπεία; 
ανάγκη νά σφίγγεται τό δηχθέν μέλος 
μέ ένα σφιγκτόν επίδεσμον πολύ πλησίον 
τού δήγματος καί πρό; τό μέρος τί,; 
ρίζη; τοΰ μέλους, νά πλύνεται έπειτα ή 
πληγή και νά πιέζεται διά νά έξαχθή δσφ 
τό δυνατόν περισσότερον δηλητήριο·/.

' Επειτα όρροθεραπεία.
«

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ . . .

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΙΟΔΟΤΑΣ

Τό ανέκδοτον εΐνε διά τοΰ; έμπο
ρους. ,κομηχάνου; καί έν γίνει όσου;, 
ένώ πρέπει νά δημοσιεύουν αγγελίας, 
δέν τό κάμουν.

Εϊ: εύρωπαϊο; πράκτωρ αγγελιών 
προσπαθεί νά πείσ», ένα έμπορον νά 
δη |ΐ ο σ ιε ύ σ η ρεκλάμαν.

Έγώ έχιυ τού; πελάτας μου,άπαντά 
ό έμπορο;. Δέν έχω ανάγκην ρεκλάμας. 

Χά τού; αύξήσητε! Ηά υπενθυ
μίσετε τό κατάστημά σας εϊ; τό κοινόν. 

Τό κατάστημά μου εΐνε παλαιόν. 
ΙΙενήντα ετών κατάστημα. Είνε γνωστόν. 

ΙΓώ; : Μά καί ή θρησκεία είναι 
πολύ παλαιοτέρα καί όμως ρλέπετε πώς 
καί οί παππάδες έχουν τή; καμπάνες 
διά νά κάμουν τί,ν ρεκλάμαν των!

«
Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ “ΕΘΝ. ΣΚΗΝΗΣ,,

Τρελλός. εύθυμος, ζωηρότατο; έδόθη 
ό χορός τοϋ αληθινά προοδευτικού σω
ματείου ή Έθν. Σκηνή εϊ: τό κομψόν 
θέατρο·/ ·'Ολύμπια τήν ΙΙέμπτην τής 
τελευταία; έβδομάδο; τιΰν Απόκρεω.

'Ευθύμησε παλαιάς έποχάς 4 χορό; 
αύτό;. έποχά; κατά τά: όποια; ή νέκρα 
ή τωρινή έλειπε, ηύθύμει δέ ό κόσμο; 
καί ήτον οπωσδήποτε κέντρου διασκε
δάσεων ή πόλις μας.

Ό χορός αύτό; έσημειώθη καί μέ 
τούτο τό εξαιρετικόν, δτι όμά; φουστα- 
νελλοφόρων εύσταλεστάτων μέ τά; δλο- 
χρύσους φουστανέλλας τής · Κατοχής 
έχόρευσε έλληνικού; χορού; διασπεϊ- 
ραντα; ακράτητο·/ ενθουσιασμόν.

ΊΙ Εθνική Σκηνή» δΓ επιτροπής έκ 
τών κ.κ. Δ. Βρατσάνου προέδρου της. X. 
Αάσκαρη. I. Χρυσάφη, Σπ. Χικολοπού 
λου καί Δ. Δήμερ έβράόευσε τούς φου- 
στανελλοφόρους χορευτά; διά βραβείου 
100 δρ. έν χορευτικόν ζεύγος μέ βαρύτι
μον ανθοδοχείο'/ καί τόν νέον κ. Στίνην 
διά τήν (ΰραίαν άμφίεσίν του.

«
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Μέ αύτόν τόν τίτλον καλό; συνάδελ
φος, 4 κ. Σπ. Σπυριδωνίδης, αγγέλλει 

έκδοσιν έΟνικής σημασία; όντως. Τά ΜακκΑονικά Ιιηγή/ι/ιτα*  έπί πολυ
τελούς χάρτου έκδιδόμενά καί μέ εικόνας ειλημμένα; έκ τοΰ φυσικού, 
είνε μία σειρά συγκινητικωτάτων επεισοδίων άπό τόν γιγάντειον Μακε
δονικόν αγώνα. Έξέχουσαι οικογένεια·. Μακεδονικών πόλεων έθυσιάσθησαν 
κατ' αύτόν υπέρ τοΰ 'Εθνους καί χάριν τή; έκδικήσεως τών βαρβάρων 
απογόνων τού Κρούμου, οίτινες έπέδραμον εί; τήν χώραν τού Μεγάλου 
Αλεξάνδρου.

Άπό τόν αιματηρόν αύτόν αγώνα έλήφθησαν τά Ι(θ;·ή-
μ.(/<( καί έγράφησαν διά νά συγκινήσωσι, νά έξάρωσι τό εθνικόν φρόνημα, 
καί δΓ άλλον πατριωτικώτερον σκοπόν, διά τόν όποιον καί γίνεται ή έκδο- 
σι: αϋτη, τοΰτέστι διά νά ένισχύσωσι πρωτίστω; τόν Μακεδονικόν Σύλλογον 
έν τή σοβαρωτάτη καί άναγκαιοτάτη αλλαχού δράσει του καί ακόμη διά νά 
προσφέρωσι καί αύτά τή; χήρα; τόν όβολό·/ είς τόν Εθνικόν μα; Στόλον 
πρό; τόν όποιον στρέφονται -ήμερον πάσαι τού Γένους ημών ελπίδες. Διότι 
τά καθαρά κέρδη θά δοθώσι κατανεμόμενα εΐς τά δύω αΰτά ιδρύματα.

ΊΙ τιμή έκαστου τεύχους ώρίσθη προπληρωτέα εϊ; δρ. 2 διά τό εσωτε
ρικόν καί φρ. χρ. 2 διά τό εξωτερικόν.

Έν ΆΛήνυις, ΤυθογραθιεΙον Έιττία· Κ. ΜάΙσνεο κηί Ν. Καρναδούρ» — 5ιώΙ·.


