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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΗΤΟΦΟΒΙΑΣ
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( ο έτος ιοοο υπήρξε τρομερόν διά τήν ανθρωπότητα. 
Lk Άνέμενεν αυτή νά καταστραφή κατ’αύτό. Τό τέλος 

τοϋ κόσμου υπήρχε μαντεία δτι κατά τό έτος εκείνο 
' θά έπήρχετο. Ναοί ήγείροντο, όλονυχτίαι έγίνοντο, 

κατά τάς όποιας άνεμένετο ή καταστροη ή διά νά εύρεθοϋν 
απ' αυτήν οί μέλλοντες να. παρουσιασθοΰν πρό τοΰ "Υπέρτατου 
Κριτοϋ λατρευοντες τό όνομά τον ολοι έβλεπον τρομερός 
οπτασίας, τέρατα, εικόνας κλαιούσας, σημεία ουράνια. Ούδείς 
εϊργάζετο κα’ι ή γή ένεκρώθη πριν καταστραφή,

Τό έτος ιοοο παρήλθεν, άλλ’ ή ιδέα δτι θά καταστραφή 
μίαν ημέραν ή γή δέν παρήρχετο, ούτε παρέρχεται. Τήν κατα
στροφήν δέν θά τήν εφερον πλέον τά τέρατα τής Άποκαλύ- 
ψεως τοΰ Ίωάννου, άλλ’ ό κομήτης.

'Ανέκαθεν ό ουράνιος αύτός ταραξίας έθεωρήθη ώς προάγ- 
γελος κακών. Μήπως κομήτης δέν προανήγγειλε τόν θάνατον 
τοϋ Καίσαρος; Τόν έφαντάσθησαν λοιπόν τρομερόν τήν θέαν 
τόν κομήτην. Τόν έβλεπον οί τρομαγμένοι εκείνοι μέ σχήμα 
ξίφους, μέ δψιν Μεδουσης, μέ άπαισίαν κόμην, ώς θηρίον 
μέ χαίτην.

Τόν δέκατον έκτον αιώνα έπιστεύετο κοινότατα δτι ή έμφά- 
νισις κομήτου εΐνε προάγγελος τοϋ τέλους τής γής. Υπάρχουν 
γραμμένα άπό τήν εποχήν εκείνην μετά έμφάνισιν κομήτου 
τά εξής: «Λοιπόν δέν πρέπει νά άμφιβάλλετε δτι τά σημεία 
καϊ τέρατα αύτά σημαίνουν και προλέγουν δτι τό τέλος τοΰ 
κόσμου αύτοϋ καϊ ή φοβερά καϊ τελευταία κρίσις τοϋ Θεοϋ 
πλησιάζουν .

Είς τό 1J28 ό διάσημος χειρουργός ΓΙαρέ, καίτοι σοφός, 
έζωγράφισεν εικόνα τοϋ τότε φανέντος κομήτου, παραστήσας 
αυτόν ώς ξίφος καϊ γύρω του κεφαλάς κομμένας.

Ό Μολιέρος εϊς μίαν τών κωμωδιών του γράφει δτι ό 
κομήτης «αν είς τόν δρόμον του συνήντα τήν γήν μας θά τήν 
έθρυμμάτιζεν ωσάν ποτήρι».

«
Κατά τόν δέκατον όγδοον αιώνα ό φόβος τοΰ κομήτου έτά- 

ραξε πολλάκις τήν γήν. Τήν 2ΐ Απριλίου τοΰ 1773 θ Λαλάντ 
ανήγγειλεν δτι θά κάμη άνακοίνωσιν είς την Ακαδημίαν τών 
Επιστημών περί τών κομητών, οι όποιοι δύνανται νιϊ πλη

σιάσουν τήν γήν».
Αμέσως ό λαός δλος έπίστευσεν δτι τό τέλος τής γής έπί- 

κειται. Ό ’Αρχιεπίσκοπος τών Παρισίων παρεκλήθη νιϊ διά

ταξη τεσσαρακονταιόρους δεήσεις διά νιι άποτραπή ό κίνδυνος 
και ό Λαλάντ ήναγκάσθη νιϊ παλινφδήση δημοσία.

Ό δέκατος ένατος αιών δέν έθυσεν όλιγώτερον εϊς τόν 
φόβον τοϋ κομήτου. Τά έτη 1816, 1832 καί 1857 υπήρξαν 
άγωνι,ώδη διά τιι μέρη δπου έφαίνετο ό κομήτης.

ΤΙ τρομερά συνάντησις δέν έγινε κατά τά έτη αύτά, έγινεν 
δμως ολίγοι· αργότερα. Διότι ήγγίσαμεν πράγματι τήν 3° Ιου
νίου ι86ι ένα κομήτην έκ τών γνωστότερων μας, ένα έξ εκεί
νων, οί όποιοι επανέρχονται περιοδικώς. Τήν ημέραν τήν 
οποίαν άνεφέραμεν ή γή καϊ μετ’ αυτής ή σελήνη εύρέθησαν 
βυθισμένοι εϊς τιι κολοσσαΐον νέφος τής ουράς τοϋ πλανοδίου 
άστρου καί μάλιστα εϊς τήν μεγαλητέραν του πυκνότητα. Μιας 
ούράς μήκους έξ εκατομμυρίων λευγών.

Οϊ. αστρονόμοι εϊδον τήν νύκτα εκείνην—διότι νύκτα συνέβη 
τό φαινόμενον ένα φωσφορισμόν τοΰ ουρανίου θόλου δμοιον 
μέ εκείνον μιας αύγής τοϋ Βορρά.

Ό κόσμος δέν κατεστράφη τήν 3° ’Ιουνίου ι86ι. Ή γή 
λοιπόν δύναται χωρίς συγκινήσεις νά συναντάται μέ τόν κομή
την, νά καλύπτεται μάλιστα άπό την ύλην του.

«
Τί θά συνέβαινεν δμως άν, άντϊ νά βυθισθώμεν εϊς τήν 

ούράν τοϋ κομήτου, συνεκρουόμεθα μέ τόν πυρήνα του;
Παρά τάς βεβαιώσεις μερικών αστρονόμων δτι οϊ κομήται 

εΐνε όρατά τίποτε , εΐνε πιθανόν, δτι οϊ πυρήνες τών κομητών 
εΐνε στερεοί και δτι οί αερόλιθοι εΐνε συντρίμματα γηρα
λέων κομητών.

Ό περίφημος Λαπλάς είχε φαντασθή τάς συνέπειας τής 
συναντήσεως αύτής τής γής μας μέ τόν πυρήνα ενός κομήτου. 
Εϊς τό βιβλίον του Έκθεσις περί τοϋ συστήματος τοϋ κόσμου 
είχε προφητεύσει μέ ύφος Άποκαλύψεως τά εξής: Τοϋ άξονος 
καί τής κινήσεως τής σφαίρας μας άλλασσομένων, αί θάλασσαι 
θιι έγκαταλίπωσι τάς κοίτας των διά νιι ισορροπήσουν. Θά 
πνιγή μέγας αριθμός υπάρξεων εϊς τήν παγκόσμιον αύτήν 
πλημμύραν ή θά καταστραφοϋν άπό τόν σφοδρόν κλονισμόν. 
Είδη ολόκληρα υπάρξεων θά λείψουν. Λύταί θά εΐνε αί κατα- 
στροφαί τάς όποιας θά προξενήση σύγκρουσις τής γής μέ ένα 
κομήτην .

Φρικαλεώτεραι θά ήσαν αί προφητεϊαι τοΰ Λαπλάς άν 
έγνώριζε τό μέγα αξίωμα τής μηχανικής μεταβολής τής ύλης 
διά τής θερμότητος. Ή σύγκρουσις θιι παραγάγη θερμότητα, 
εϊς τήν όποιαν ώς ϊσχυρίσθησαν σοφοί, ή γή μας θά τακή.’Άν
θρωποι καί ζώα, πράγματα καϊ θάλασσαι, θά έγίνοντο καπνός.

Τελευταίως ό Ροδόλφος Φάλμπ, ό γνωστός αυστριακός 
αστρονόμος, είχε προαναγγείλη κίνδυνον συναντήσεως τής γής
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Τ^νος ευτυχισμένου πριγκιπικού 
οίκου έτέβησαν εϊς Πσρισίους τά 
θεμέλια·οίκου χαράς καί αρμονίας. 
Ό αθλητικός μας Βασιλόπαις, <’> 
βασιλικός μας ναύτης, ό αφελής 
καί αγαπημένος άπό τόν λαόν
ΙΙρίγκηΐ|ΐ Γεώργιος, ήρραβωνίσϋη 
τήν 17 Αύγουστου τήν A. Υ. τήν 
Πριγκίπισσαν Μαρίαν Βονοπάρ-
του, θυγατέρα τοϋ Πρίγκηπος Ρολάνδου Βονοπάρτου, έκ κλάδου τής οικογένειας τοϋ Μεγάλου Καίακτητοϋ. 

Ή νέα μας Πριγκίπισσα έγεννήθη έν Σαίν-Κλοϋ παρά τούς Παρισίους τήν 2 ’Ιουλίου 1SS2. έτυχε
δέ μεγίστης μορφώσεως, τοιαύτης, ώστε νιι give βέβαιον οτι άγαπρ τήν Πατρίδα μας, τήν γενέτειραν
τοΰ Καλού, εϊς τήν λατρείαν τοϋ όποιου ή A. Υ. τόσον διακρίνεται.

[ΐετά κομήτου. Ό κομήτης δμως δέν έδέχθη τήν πρόσκλησιν 
τοΰ Φάλμπ καί έσώθημεν πάλιν.

Έπιστεύθη λοιπόν πλέον δτι ό κομήτης δέν εΐνε τόσον επι
κίνδυνος πολέμιος τής γής.

Ό Άραγώ ύπελόγισεν δτι έπϊ 281,000,000 περιπτώσεων 
μόνον εϊς μίαν καϊ μόνην είμπορεϊ νά συμβή σύγκρουσις τής 
γής μέ κομήτην.

Άλλά καί άν γίνη δεκτόν, λέγουν οϊ νεώτεροι αστρονόμοι, 
δτι εΐνε πιθανή ή σύγκρουσις ενός κομήτου μέ τήν γήν μας, 
δέν σημαίνει τούτο δτι θά έπιφερη καταστροφάς.

ΤΙ ύλη ενός κομήτου — λέγουν άλλοι — δέν εΐνε πυκνή δπως 
ή τής γής. Εινε άπό άτμούς, φωτιζόμενους άπό τόν ήλιον 
καί διά τοΰτο στέλλοντας εϊς ήμάς άπό τό άπειρον τό φώς 
των. ’Ατμοί εΐνε ή μεγαλοπρεπής ούρά τοϋ κομήτου Δέλτα, ή 
άτμώδης δμως αύτή ύλη δέν είμπορεϊ νά εϊσέλθη εϊς τήν 
ατμόσφαιραν μας καί ν’ άναμιχθή μετ’ αύτής.

Εϊμποροΰμεν λοιπόν νιϊ μετριάσωμεν τόν φόβον μας, παρα
δεχόμενοι μέ τούς περισσοτέρους δτι όχι μόνον ή πιθανότης 
μιας συγκρούσεως εΐνε μικρά, άλλά καί άν πραγματοποιηθώ), 
θά εΐνε καθολοκληρίαν ανεπαίσθητος. Ή νεφελιόδης ύλη του, 
δταν πλησιάση τά πρώτα στρώματα τής ατμόσφαιρας τής γής, 
αν δέν έξαφανισθή καθ’ ολοκληρίαν, θά όλισθήση έπ’ αύτής 
καί θά άλλάξη δρόμον.

Οί κομήται έως τώρα δέν έφάνησαν εχθροί τής πτωχής μας 
γής, άλλ’ ούτε εΐνε οί φοβερότεροι.

"Εχει ό πλανήτης μας τόσους ά'λλους επικινδύνους εχθρούς, 
θανατηφόρους άσθενείας, νά φοβηθή !

«

Ό ήλιος έν πρώτοις παρίσταται ώς τρομερός έχθρός. Άν 
σβύση αίφνης καί μάς στέρηση τής ζωοδοτείρας θερμότητος 
του καϊ τοϋ φωτός του; Ό Βύρων περιέγραψε τί θά έγίνετο. 

Είδα δνειρον, λέγει, τό όποιον δέν ήτο εντελώς δνειρον. Ό 
λαμπών ήλιος έσβέσθη. Τιι άστρα έτρεχον σκοτεινά είς τό 
αιώνιον διάστημα, γυμνωμένα άπό τάς ακτίνας των καί χωρίς 
νιι άκολουθοΰν τόν κανονισμένου δρόμον των. ΤΙ γή παγω
μένη έπλεε τυφλή καί μαύρη εϊς τόν άέρα καί ή σελήνη δέν 
έφώτιζεν. Ή πρωία ήρχετο, έφευγε καί έπανήρχετο χωρίς νά 
φέρη τήν ημέραν. Οί άνθρωποι είχον λησμονήσει τά πάθη

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΠΑΤΟΝ ο πριγκιψ διδων την χείΡΑ ειε την μνηςτην τοτ 
[Φι.ιτ. τον Εν II αρισίοις Ερασιτέχνου κ. Α. ΚωναταντινίΑου, μηχανικοϋ|.

των έν τώ τρόμοι τής θλίψεως αύτής. Αί καρδίαι παγωμένοι 
ίκέτευον, έν εγωιστική προσευχή, τό φώς,'Όλοι ήσαν έξω, γύρω 
άπό πυράς. Οί θρόνοι, τά άνάκτορα, αί καλύβαι, αί κατοικίαι 
παντός είδους έκαίοντο διά νά φωτίζουν τά σκότη. Αί πόλεις 
έγίνοντο βορά τών πυρκαϊών καί οί άνθρωποι συνηθροίζοντο 
πέριξ τών κατοικιών των διά νά παρατηρήσουν άλλήλους διά 
τελευταίαν φοράν ».

Πράγματι τό δνειρον τοϋ ποιητοΰ δέν εΐνε έξ ολοκλήρου 
δνειρον. Ή έπιστήμη μάς ήπείλησε καί μέ τόν κίνδυνον νά 
σβεσθή ό ήλιος. Δέν θεωρεί τόν ουράνιον αύτόν λαμπτήρα 
αιώνιον καί ανεξάντλητοι·. 'Ο Έλμολτς πιστεύει δτι ή ενέρ
γεια τοΰ ήλιου σχεδόν έξηντλήθη. Τά 453/454 αυτής κατηνα- 
λώθησαν ήδη. Παρατηρούνται πλέον κηλϊδες αί όποϊαι επιβε
βαιώνουν τό τοιοϋτον.

'Η γή μας λοιπόν θά άποθάνη αργά άργά, άπό μίαν αύξά- 
νουσαν διαρκώς έλάττωσιν τοΰ φωτός καί τής θερμοκρασίας. 
Τά φυτά τών θερμών κλιμάτων θά άποθάνουν. Τό αύτό θά 
γίνη διά τόν κόσμον τών ζφων. Ό άνθρωπος θά άνθέξη 
περισσότερον.

«
Άλλά μήπως ό ήλιος μόνος μάς απειλεί; 'Ο φλοιός τής γής 

εΐνε λεπτότατος έν σχέσει πρός τήν ρευστήν ύλην τοϋ έσωτερι- 
κοϋ τοϋ πλανήτου μας. Υπήρξαν λοιπόν προφήται προϊδόντες 
δτι ή λεπτή αυτή κρούστα θά σπάση καί θά βυθισθή.

Άλλοι προβλέπουν δτι τά όρη διά τών βροχών καί δι’ άλ
λων έπιρροών θά λείψουν. Αί θάλασσαι τότε δέν θά ευρίσκουν 
τί νά τάς κρατή εϊς τάς κοίτας των. Θά πλημμυρήσουν την 
γήν καί τό ύψος τοϋ ύδατος ύπελογίσθη εις 200 μέτρα.

Έν πάση περιπτώσει ό κομήτης μένει διά τούς πολλούς ι> 
έπιφοβιότερος εχθρός μας.

Οί άλλοι κίνδυνοι άφορώσιν άπωτάτους απογόνους μας. Ό 
Μπυφφών είπεν, δτι εϊς 95.°°° ετθ ή θερμότης τής γής θιι 
μειωιΊή τόσον, ώστε ή ζωή θά εΐνε αδύνατος. "Ο Λεβερριέρ 
δίδει είς τήν γήν ζωήν 35 εκατομμυρίων έτών. Οί φρο- 
νοϋντες δτι θά βυθισθοϋν τιι όρη καί θά πλημμυρήση ή γή 
υπολογίζουν δτι αύτό θά γίνη μετά 6 εκατομμύρια ετών. 
Εϊς ίο χιλιάδας έτη λέγουν άλλοι ή γή θά γηράση ώς ή 
σελήνη καί θά νεκρωθή.

Πολύ μεγάλαι προθεσμίαι, αί όποϊαι δέν μάς ένδιαφέρουν.
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ΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΦΥΣΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
[Συνέχεια των Πνευματιστικών Πειραμάτων τού Καμίλλου Φλαμμάριών].

------------ ολλά πρόσωπα τοποθετούνται πέριξ μιας τραπέζης, μέ 
τάς χεϊρας έπ’ αυτής καί αναμένουν τό τί θά άπο- 
δώσΐ] αυτή. Μετά πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι λεπτά, 
ακούονται κτυπήματα έν τή τραπέζη ή κινείται τό 

έ'πιπλον, τό όποιον φαίνεται έμψυχούμενον. Διατί εκλέγεται ή 
τράπεζα; Διότι είνε σχεδόν τό μόνον έ’πιπλον, πέριξ τοΰ οποίου 
συνειθίσαμεν νά καθήμεθα. Ένίοτε ή τράπεζα εγείρεται έπί 
ενός ή περισσοτέρων ποδών καί ύφίσταται ταλαντεύσεις. ’Άλ
λοτε υπεγείρεται ωσάν προσκεκολλημένη εις τάς έπ’ αύτής 
τοποθετημένος χεϊρας καί τούτο έπί δύο, τρία, πέντε, δέκα, 
είκοσι δευτερόλεπτα. Ένίοτε προσκολλάται είς τό πάτωμα μέ 
τόσην δύναμιν ώστε φαίνεται οτι έδιπλασιάσθη, έτριπλασιάσθη 
τό βάρος της. ’Άλλοτε καί σχεδόν πάντοτε τή προσκλήσει τών 
παρευρισκομένων ακούονται θόρυβοι πριόνος, γράφοντος μολυ
βδοκόνδυλου κ.τ.λ. Είνε δλα τούτα αποτελέσματα φυσικά παρα
τηρημένα, τιί όποια άποδεικνύουν άναντιρρήτως τήν ύπαρξιν 
δυνάμεως άγνωστου.

Ή δύναμις αύτή είναι δύναμις φυσική τάξεως ψυχικής. Έάν 
δέν παρετηροΰντο εϊμή κινήσεις έστερημέναι έννοιας, οίαιδή- 
ποτε, τυφλοί, σχετιζόμεναι μόνον μέ τάς θελήσεις τών παρευ- 
ρισκομένων καί ανεξήγητοι διά μόνης τής επαφής τών χει- 
ρών τών πειραματιστών, θά ήδύνατο κανείς νά σταματήση εϊς 
τό συμπέρασμα αύτό, μια; νέας δυνάμεως άγνωστου, ήτις θά 
ήδύνατο νά είνε μετασχηματισμός τής νευρικής μας δυνάμεως, 
τοΰ οργανικού ηλεκτρισμού, καί τούτο θά ήτο κάτι άξιόλογον. 
Άλλιι τά κτυπήματα τής τραπέζης ή διά τών ποδών της, 
παράγονται είς άπάντησιν έριοτήσεων, Απευθυνόμενων εϊς τήν 
τράπεζαν. Άφοΰ γνωρίζουν όλοι, δτι ή τράπεζα είνε τεμάχιον 
ξύλου, απευθυνόμενοι πρός αύτήν Απευθύνονται εϊς κάποιαν 
δύναμιν πνευματικήν, ή δποία ακούει καί άπαντά.

Τοιουτοτρόπως ήρχισαν τά φαινόμενα, δ'ταν κατά τό 1848, 
εϊς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, αί δεσποινίδες Φόξ ήκουσαν έν 
τώ δωματίφ των κτυπήματα είς τούς τοίχους καί τά έπιπλα, ό 
δέ πατήρ των, μετιί πολλούς μήνας βασανιστικών αναζητή
σεων, κατέληξε νά πιστεύση τήν παλαιάν Ιστορίαν τών βρυκο- 
λάκων καί νά ζητήση άπό τήν αόρατον αιτίαν μίαν οίαν- 
δήποτε έξήγησιν. ’Έλαβε τήν άπάντησιν εϊς τάς τεθείσας 
ερωτήσεις διά τών συνωμολογημένων κτυπημάτων καϊ τώ 
άπεκαλύφθη δτι ήτο ή ψυχή τοΰ παλαιού ιδιοκτήτου, δολοφο- 
νηθέντος άλλοτε είς αυτήν τήν οϊκίαν του. 'Η ψυχή αύτή έζή- 
τει μνημόσυνα καί ταφήν τοΰ σώματος. (’Έκτοτε αί άπαντή- 
σεις εϊς έρώτησιν είνε διά τό ναέ έν κτύπημα, διά τό όχι δύο, 
καί τρία δι’ έπιβεβαίωσιν μεγαλητέραν τοΰ απλού ναι).

Ανακοινώσεις ληφθεϊσαι είς τάς άναριθμήτους συναθροί
σεις (πολλαί εκατοντάδες), είς τάς οποίας παρέστην, μοΰ έδει
ξαν άποτελέσματα σχετικά πρός τήν άνάπτυξιν τών παρευρι- 
σκομένων. Φυσικά, απηύθυνα πλείστας άστρονονομικάς έρωτή- 
σεις. Λί απαντήσεις δέν μάς άπεκάλυψαν τίποτε καί οφείλω νά 
δηλώσω δτι, άν υπάρχουν πνεύματα, υπάρξεις ψυχικαί άνεξάρτη- 
τοι ήμών κατά τήν ενέργειαν, εϊςτά πειράματα αί υπάρξεις αύται 
δέν γνωρίζουν περί τών άλλων κόσμων περισσότερα άπό ημάς.

Διακεκριμένος ποιητής ό κ. Mathieu, παρίστατο συνήθως 
είς τάς συναθροίσεις τοΰ σαλονιού Mont-Thabor καί έπετύ- 
χομεν ένίοτε στίχους αρκετά ωραίους τούς όποιους δέν έκτυπα 
βεβαίως έν συνειδήσει αύτός ό ίδιος, διότι ήτον έκεΐ, όπως καί 
ήμεϊς δλοι, διά νά σπουδάση. Ό κ. Ζουμπέρ έδημοσίευσε 
«ΛΓύθους καί ποιήματα διάφορα» ύπό Πνεύματος κτυπών- 
τος, τά όποια δεικνύουν έναργώς Απαύγασμα τών συνήθων 
σκέψειόν του.

’Ιδού μερικαί έκ τών διά κτυπημάτων γενομένων τούτων 
ανακοινώσεων.

«Spiritus ubi vult spirat; et vocem ejus audis, sed 
nescis unde veniat ant quo vadat. Sic est omnis qui 11a- 
tus est ex spiritus.

[ To πνεύμα δπου θέλει πνεϊ- καί τήν φωνήν αύτοΰ Ακούεις, 
άλλ’ ούκ οιδας πόθεν έρχεται καί πού υπάγει· ούτως έστί πάς ό 
γεγεννημένος έκ τού πνεύματος» Ίωάνν., Γ'. 8).

"Εν πρόσωπον ήρώτησεν τιί πνεύμα αν ήδύνατο νά κτυπήση 
τάς λέξεις τάς χαραγμένος εϊ; τό εσωτερικόν τοΰ δακτυλιδιού του:

“Άγαπώ νά μ’ άγαπονν ό'πως άγαπώ όταν άγαπώ».

Επειδή εί; παριστάιιενο; ύπωπτεύθη δτι ή τράπεζα, πέριξ 
τής όποια; έκαθήμεθα, ήδύνατο νά κρύπτη μηχανισμόν παρά
γοντα τά κτυπήματα, μία τών ύπαγορευθεισών φράσεων ύπη- 
γορεύθη διά κτυπημάτων εί; τόν άέρα. Μετά τινα; άνακοινιό- 
σεις, ών ή πρωτοτυπία συνίσταται εί; τό δήθεν άρχαιοπρεπές 
άλλά καί άνορθόγραφον λεκτικόν ιδού τινες κρυπτολογικαί:

«Σάμΰ ιδ νοιρήτσυμ ετοτνάπ ενίε άθ ατσιλάμ άλλοπ· 
ετεσήοννέ άν ημόκά νονέμμαρτετιπέ ενίε ςάσ νέδ αϊοπό άτ 
αταμήτηζ ετεσάινχιξέ άν άιδ αμΰενπ ότ ετεσσάρατ ήμ. 
νήλυοβμυσ νήλακ ναίιι ετασήθυολοκΆ κτλ.

|Σ.Μ. Ε’ις τό πρωτότυπον ή άνακοίνωσις είνε ΰπηγορευιιένη γαλλιστί. 
Τήν μεταφέρουν καϊ παραθέτουν τό κείμενόν της άναγινωσκομένης 
έκ τοΰ τέλους πρός τήν αρχήν :

«’Ακολουθήσατε μίαν καλήν συμβουλήν. Μή ταράσσετε τό πνεύμα διά 
νά εξιχνιάσετε ζητήματα τά όποια δέν σάς είνε έπιτετραμμένον άκόμη 
νά εννοήσετε. Πολλά μάλιστα θά εινε πάντοτε μυστήριον δι’ υμάς»].

Έρωτά κάποιος:
— Διατί ύπηγορεύσατε έτσι;
Άπάντησις:
— Διά νά σάς δώσω νέας καί Απροσδόκητους Αποδείξεις.

’Ιδού αλλή άνακοίνωσις άλλου είδους:

«Acmairsvnoouussevtoeussbaoininsoentsfbiideenleosus. 
Sloeysepzmintissaeinndtieetuesnudrrvaosuessinaairlises».

Ερωτώ:
—Τί σημαίνει αύτό τό περίεργον σύνολον.
—Διάβασε τά γράμματα χωριστά τιί άρτια καί χωριστά τά 

περιττά διά νά διάλυσης τάς Αμφιβολίας σου.
Ή άνάγνωσις αΰτη δίδει τούς στίχους:

Amis, nous vous aimons bien tous 
Car vous etes bons et fiddles 
Soyez unis en Dieu: sur vous 
L'Esprit- Saint etendra ses ailes.

[Φίλοι σάς άγαποΰμεν πολύ όλους
Διότι εϊσθε καλοί καί πιστοί

’Εστέ ηνωμένοι έν Θειϊι. Έφ" υμών
Τό Άγιον Πνεύμα θά έκτείνη τάς πτέρυγάς του).

Είνε αρκετά άπλοΰν, βεβαίως, καί χωρίς ποιητικά; αξιώσεις. 
Θά συμφωνήσετε όμως δτι τό είδος αύτό τή; ύπαγορεύσεως 
είνε μεγάλη; δυσκολίας.

Γίνεται λόγος περί τών ανθρωπίνων σχεδίων. ΊΙ Τράπεζα 
υπαγορεύει [Σ. Μ. Έν πρωτοτύπφ εις στίχους]:

"Οταν ό λαμπρός ήλιος διαλύει τά άστρα
Γνωρίζετε, ώ θνητοί, δν θά ίδετε τήν εσπέραν;
Καί δταν ό ουρανός χάνεται είς πένθιμα καλύμματα
Είνε ή επαύριον: θά δυνηθήτε νά τόν έπανίδετε;

Έρωτοΰν : —Τί είνε Πίστις;

Πίστις, ευλογημένος κάμπος
Ποΰ έχει θερισμόν θαυμάσιοι-
Καί κάθε εργάτης είμπορεϊ έπ’ άπειρον
Νά θερίζη καί νά συλλέγη καί νά φεύγη μέ τό δεμάτι του.

Ή επιστήμη είνε δάσος, δπου μερικοί χαράσσουν δρόμους, 
δπου πολλοί πλανιόνται καί δπου πάντες βλέπουν τιί δρια τοΰ 
δάσους ν’ άπομακρύνωνται έφ’ όσον αύτοί προχωρούν.

Ό Θεός δέν φωτίζει τόν κόσμον μέ τόν κεραυνόν καί τιί 
μετέωρα. Διευθύνει γαληνίως τά άστρα τά όποια τόν φωτίζουν. 
Ούτο> αί θεϊαι Αποκαλύψεις θά διαδεχθούν Αλλήλας μετά τά- 
ξεως, λογικής καί αρμονίας.

Ή Θρησκεία καί Φιλία είνε δύο σύντροφοι οί όποιοι βοη
θούν διά νά διατρέξη τις τόν οδυνηρόν δρόμον της ζωής».

ΑΠΟ ΤΟ ΕΝ ΧΑΓΗ. ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΓΗΝ

κόσμος εργάζεται κατά δύο τρόπους διά τήν ειρήνην 
του. Ό πρώτος είνε νά έτοιμάζη τόν πόλεμον κατά 
τήν παλαιάν παροιμίαν. Ό άλλος έπήγασεν άπό τήν 
ιδέαν νά λείψη ό πόλεμος καί ή προπαρασκευή του 

συνεπώς. Τό δεύτερον αύτό συνεζητήθη θεωρητικός καί εύρέθη 
— έως τώρα τουλάχιστον---- ακατόρθωτοι-. Τά πράγματα έπέ-
βαλον άλλην τροπήν είς τάς σκέψεις τών ειρηνοφίλων, δταν 
αί σκέψεις αύται άπεφασίσθη νά συζητη θώσιν έπισήμως. Δέν 
συζητεϊται πλέον τό νά λείψη ό πόλεμος. Συζητεϊται τό νά 
κανονισθή ήπιώτερος καί δικαιότερος, δταν δέν γίνη δυνατόν 
νά αποσοβηθή. Ή άποσόβησίς του επιδιώκεται διά τοΰ καθο
ρισμού διαιτησίας, τό ήπιώτερόν του μέ διαφόρους κανονισμούς 
τών υποχρεώσεων τών μαχομένων.

ΊΙ Ειρήνη είνε δπως ή ευτυχία- είπεν ό αντιπρόσωπος τής 
Γαλλίας Κωνστάν. Δύναται ποτέ νά έπιτευχθή τελεία ευτυχία 
εϊς τόν κόσμον τούτον; Οίίτως άδυνατοΰμεν νά ε’ίπωμεν δτι 
θά έπιτύχωμεν τήν τελείαν καί παγκόσμιον Ειρήνην.

Εϊς τήν άγραν τής Εύτυχίας λοιπόν συνεισέφερε καί ή Ελ
λάς εϊς τήν Χάγην μέ τούς αντιπροσώπους της. Καί συνέτεινε 
πολύ. Ί’όσον ώστε ό ίδιος Κωνστάν, ό όποιος όμιλεϊ ανωτέρω, 
νά κρίνη άπό τούς "Ελληνας απεσταλ
μένους δτι ή ΙΙατρίς μα; δέν στερείται 
σοβαρών Ανδρών διά νιί ανορθώσουν τιί 
γύρω μας ερείπια.

Ό κ. Γ. Στρέϊτ είνε ό έτερος των 
Αντιπροσώπων τής Ελλάδος εϊς τήν Χά
γην. Διά νά έπιβληθή ως έπεβλήθη καί 
νά άκουσθή ιός ήκούσθη έπρεπε νιί είνε 
αύτός ό φωτισμένος δχι μόνον μέ τής 
Επιστήμης τό φως, άλλιι καί τήν φλόγα 
τής άγάπης πρός τήν Πατρίδα. Διά νά 
νικήση εϊς τόν μεγάλοι- εκείνον συνα
γωνισμόν τών μικρών εθνών τοΰ Αίμου 
ενώπιον τών άντιπροσιόπων τοϋ κόσμου 
έπρεπε νά είνε ό μελετηρός, άλλιι καί 
ό βαθύτατα αισθανόμενος τήν έθνικήν 
φιλοτιμίαν.

Δέν είμποροΰμεν νά παρουσιασθώ- 
μεν ώς ισχυροί τήν ύλην. Έφάνημεν 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΕΪΤ
’Αντιπρόσωπος τής Ελλάδος

ισχυροί εϊς τό πνεύμα καί εϊς τόν πολιτισμόν. Έπιδιώκοντες 
τό ιδεώδες, δπως όλοι οί άλλοι προηγμένοι λαοί. Δυνάμε- 
νοι νά ληφθώμεν ύπ’ δψιν καί νά έχωμεν γνώμην εις παγ
κόσμια ζητήματα.

Ήκούσθη αύτή ή μικρά μας γωνία θεσπίζουσα νόμους διά 
τήν γην δλην.

Καί ήκούσθη χάρις εϊς τόν κ. Γ. Στρέϊτ.
Άπό τήν εργασίαν του, τήν αληθινά έξυψωτικήν τού Ελ

ληνικού γοήτρου, δύο προτάσεις του άναφέρομεν.
ΊΙ πρώτη είνε ή περί τοΰ δικαιώματος τοΰ έξασφαλισμοΰ 

τών ούδετέρων ύδάτων διά τορπιλλών, γενομένη δεκτή καί 
παραπεμφθεϊσα είς τήν έπί τής επεξεργασίας επιτροπήν.

Διά τήν άλλην γνωρίζομεν περισσότερα.
Αφορά τόν διακανονισμόν τών κατά βομβαρδισμόν λιμένων, 

πόλεων, χωρίων, κατοικιών καί κτιρίων μή ώχυρωμένων καί 
τήν διαπνέει πνεύμα φιλάνθριοπον καί φιλότεχνον, κανονιζον 
τάς υποχρεώσεις τής Αναγκαζόμενης νιί βομβαρδίση ναυτικής 
δυνάμεως, Απέναντι τών απροστατεύτων καί απολέμων, τών 
Αγαθοεργών καταστημάτων, τών νοσοκομείων, τών ναών καί 

τών ιστορικών μνημείων καί καταστη
μάτων Αφιερωμένων είς τάς Τέχνας καί 
τάς Έπιστήμας.

Τό σχέδιον τοΰ κ. Γ. Στρέϊτ αύτό έγινε 
παμψηφεί δεκτόν καί αμέσως, έκτος έλα- 
χίστων έπιφυλάξεων είς εν τών άρθρων 
του, άναφερόμενον εί; τήν λεπτομέρειαν, 
δν μέρος πρό τοΰ όποιου έχουν βυθι- 
σθή υποβρύχιοι τορπίλλαι αύτόματοι 
πρέπει νά θεωρήται ιός ιόχυρωμένον καί 
νιί βομβαρδίζεται ή δχι.

Ή έργασία αύτή τοΰ κ, Γ. Στρέϊτ 
είς τήγ Χάγην καί αί έπιτυχίαι του 
έθαυμάσθησαν, άπετέλεσαν δέ άντίθεσιν 
πρός τήν Αδράνειαν τών Βουλγάρων 
Αντιπροσώπων.

Αύτό καί μόνον θά ήρκει νά μεγε- 
θύνη τόν θρίαμβον τοΰ Αξιου Αντιπρο
σώπου μας.
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Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1837

ΑΠΟ ΤΗΝ IZTCP1AN ΤΩΝ ΑΟΗΝΩΝ

Η ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΘΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ

ιά νά κατανοηθή οποία τις ήτο ή κατάστασις των 
’Αθηνών κατά την εποχήν εκείνην και οποία ή έπι- 
γενομένη πρόοδος είναι άνάγκη νά άναπαρασταθή 
δι’άμυδράς περιγραφής ή πόλις αυτή κατά τά πρώτα 

τής ελευθερίας έτη. Άτυχώς έλλείπουσι λεπτομερείς περί των
τότε ’Αθηνών περιγραφαί, αί όποΐαι θά παρεΐχον την αληθή 
αυτών εικόνα. Οί σύγχρονοι μέ τάς ’Αθήνας τού 1830-33 
"Ελληνες, γράφοντες διά την πόλιν τοΰ Θησέως, ήσχολήθησαν 
μόνον μέ τό πολεμικόν μέρος δπερ διεδραμάτισεν εις τον υπέρ 
έλευθερίας αγώνα, ελάχιστα δέ ώμίλησαν και περί τής κατα- 
στάσεως αυτής υπό οίανδήποτε άλλην έποιριν οΰτε στατιστι
κήν τινα πληροφορίαν 
μετέδωκαν μέχρις ή μώ ν.

’Ολίγοι τινές μετα
γενέστεροι πρρσεπάθη- 
σαν από αφηγήσειςτών 
γηραιοτέρων και διά 
περισυλλογής πληρο
φοριών διεσπαρμένων 
εδώ κ’ εκεί νά διασώ- 
σουν περιγραφικήν τινα 
εικόνα τών ’Αθηνών 
κατά τά τελευταία τής 
Έπαναστάσεως καί τά 
πρώτα τής Ελληνικής 
άναγεννήσεως έτη. ’’Ε
γραψαν καί περιηγηταί 
ξένοι πολλά περί τών 
τότε ’Αθηνών άλλ’ οί 
τελευταίοι ουτοι έπι- 
σκεπτόμενοι τό κλασι
κόν έδαφος προσήλω
ναν τό δμμα των εις 
τά αρχαία μνημεία καί 
ό".νοϋς των ανέπλαττε

μόνον τό άρχαϊον άστυ. Ή σύγχρονος πόλις ελάχιστα προσείλ- 
κυε την προσοχήν των, προσέχοντες δέ εις αυτήν έπραττον 
τούτο μόνον ινα θρηνήσουν την έπιγενομένην καταστροφήν. 
Διά τούτο όλίγιστοι έκ τών περιηγητών μεταδίδουν εις ημάς 
ειδήσεις ασφαλείς καί θετικάς περί τών ’Αθηνών τοΰ 1S3O-34·

Ούτως ό Γάλλος ακαδημαϊκός καί ιστορικός Μισό», ό έπι- 
σκεφθείς τάς ’Αθήνας κατά τό 1830, λέγει: Ούδεμία ρύμη 
σφξεται, ούδεμία οδός κεχαραγμένη· διά συντριμμάτων διε
σπαρμένων έβαίνομεν άτραπόν σχηματισθεΐσαν εις τό μέσον 
ερειπίων ήναγκαζόμεθα είς έκαστον βήμα νά ύπερπηδώμεν 
σωρούς πετρών, τμήματα τοίχων, σπονδύλους κιόνων κειμένων 

χαμαί έν τή κάνει...» 
Καί αλλαχού: «Δεν 
υπάρχει πλέον τώρα 
ούτε οδός, ούτε δημο
σία πλατεία, ούτε κή
πος, ούτε μοναστήριον, 
ούτε εκκλησία . Ό δέ 

Σουρμελής: Έπι-
στρέψαντες (οί ’Αθη
ναίοι) εύρον την πόλιν 
έρείπιον, έκτος τής οι
κίας τοΰ Μερτρούδ καί 
τινων ή μ ιφθάρτων Ση- 
μειούσθω δέ ότι κατά 
’Ιούνιον έγένετο πυρ- 
καϊά κατά τον έλαιιΰνα 
όπου έκάησαν επέκεινα 
τών 50,000 δένδρων». 
Καί ή κατάστασις αυτή 
διήρκεσε μέχρι τού 1834 
διότι, όσον καί έν τώ 
μεταξύ άν έκτίσθησαν 
οικίαι, ύφίστατο άκόμη 
τό οικτρόν θέαμα τήςΑΠΟ ΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ — ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟΝ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΔημΟγέοων.

ερειπωμένης πόλεως. Ό Άντ. 
Μηλιαράκης άναιρέρων τούς 
λόγους ξένων συγγραφέων λέ
γει περί τούτου : Ό Ο. Luin 
κατά τό έτος 1S34 ά<ρικ<>μέ
νος είς’Αθήνας γράφει: ΤΙ 
ποτέ μεγαλοπρεπής πόλις ήτο 
κατά γράμμα σωρεία συν
τριμμάτων. Οίκτρά ερείπια 
πλινθίνων καλυβών κμί πενι
χρά τζαμία έσχημάτιζον είδος 
άγνωρίστων όγκων, ώστε δέν 
ήδυνάμην νά προσανατολι- 
σθώ τήν διεύθυνση· τών οδών 
καί θέσω σημεία όπως δυ- 
νηθώ νάέπιστρέψω εκείόθεν 
άνεχώρησα... 'Ο γράψας 
τήν ιστορίαν τής Ελλάδος 
από τής άφίξεως τοΰ Οθω- 
νος εις Ναύπλιον μέχρι τής 
ανόδου του είς τόν θρόνον

J. Malirlen υπολογίζει είς 7,200 τάς εντελώς κατηρειπωμένας 
οικίας, ών οί καταπεσόντες τοίχοι ειχον κατακαλύψει πάσας 
τάς όδούς καί καταστήσει αδιάβατους, οί δέ 
ίστάμενοι όρθιοι, ήπείλουν κατάπτωση·. 'Οδοί 
δέν υπήρχον έν τή κυρία έννοια τής λέξεως, 
άλλι'ι μόνον άτραποί διά σωρών χωμάτων. Οί 
κάτοικοι μόλις άνήρχοντο είς ΐ2,οοο, οικοΰντες 
ταπεινάς καλύβας, οί πλεΐστοι μαγειρευοντες έν 
ύπαίθρο.ι καί άσκούντες τά έργα των. ΤΙ πόλις 
έν γένει παριστμ εικόνα άπεράντου πεδίου κατα
στροφής καί άναστατιόσεως .

«

ΤΙ είκών αύτη τοΰ 1834 ουδόλως διαφέρει 
τής τοΰ 1830, τήν οποίαν μάς δίδει ό ανωτέρω 
μνημονευθείς Μισό» μέ τούς εξής λόγους: Διά 
μέσου ερειπίων ό Αλβανός ούτος, χωρίς νά μάς 
άπευθύνη λέξιν μάς έφερε κατ’ ευθείαν είς 
τόπον κατειλημμένοι· άπό άθλιας καλύβας, από 
υπόστεγα κατεσκευασμένα μέ σανίδας και τιί 
όποια Ονομάζουν μαγαζεΐα ....

Νεώτερος δέ τις Έλλην συγγραφεύς λέγει: 
«Έν έτει 1S34 αί Άθήναι έκηρύχθησαν πρω
τεύουσα τοΰ νέου βασιλείου' άλλ’ ή τοσαΰτα καί τηλικαΰτα 
δεινά παθοΰσα περίδοξος αύτη πόλις ύ~~ -------

νά έργάζωνται τήν γην, νά καλ- 
λιεργώσι κήπους, έλαιόδενδρα, 
αμπέλους καί παν τό καρπο
φόρου .... αλλά καί ό ιατρός 
I. Ρέξερ, ό κατά Μάϊον τοΰ 
ι834 έπισκεφθείς τό πρώτον 
τάς Αθήνας, γράφει ότι μο
νήρεις τινές κομψοί οικίαι, περι- 
κυκλούμεναι υπό λοφίσκων χω
μάτων, λειψάνων ήρειπωμένων 
οικιών και χθαμαλών καλυβών, 
προεξέχουσιν υπέρ τά τείχη τής 
πόλεως ών τό ύψος δέν είναι 
πανταχού ’ίσον. \ιεκρίνετο δέ 
υπέρ όλα ταΰτα ό άρτι μελής 
ναός τοΰ Θησέως. Είς τήν πό
λιν βαδίζει τις από όδοΰ εις 
οδόν ύπεράνω συντριμμάτων 
καί χωμάτων ερειπίων παλαιών
καί νέων χρόνων, επί λειψάνων τειχών καί κατά τό ήμισυ 
πεπτωκότων στύλων. Περί δέ τής τότε αγοράς τής πόλεως ή 
τού παζαριού, ώς ώνομάζετο, ό Ρέζερ σημειοΐ, ότι συνέκειτο 
έκ παραγκών καί καπηλειών».

Δ. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δη μογέρων.

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ
Πρώτος Δήμαρχος ’Αθηναίων (1835).

παθοΰσα περίδοξος αϋτη πόλις ήτο τότε κωμόπολις 
ελεεινή· έκ τών οικιών της δυο ήσαν 
κατοικήσιμοι, καί τήν μέν καθεΐξεν ό 
Βασιλεύς, τήν δέ ή Άντιβασιλεία’ καί 
τάς άθλιας καλύβας των, όπου εζων 
έπισεσωρευμένοι, οί μέν επί τών δέ, 
τετρακισχίλιοι μόλις κάτοικοι, διέσχιζον 
οδοί στεναί καί ρυπαραί, έλη άνέδιδον 
πανταχού αναθυμιάσεις δηλητηριώδεις 
καί που έφαίνοντο ολίγα ξηρά δένδρα, 
τά όποια ήθελέ τις έκλάβει αντί πάλών . 

"Οσον καί άν υποτεθούν υπερβολι
κά! αί τοιαΰται περιγραφαί δέν δύναν- 
ται νά απέχουν τής άληθείας, διότι 
πάσαι συμπίπτουν είς τό γεγονός ότι 
αί Άθήναι ήσαν σωρός ερειπίων. Αέ- 
ότι κατά τό 1830 οί κάτοικοι ήρχισαν

ΣΤ. ΒΛΑΧΟΣ 
Δημογέρων.

μέν ό Δ. Σουρμελής
κτίζωσι κατοικίας, νά οίκοδομώσιν άποθήκας, έργαστήριις

ΓΙόσοι ήσαν οί κάτοικοι τών Αθηνών κατά 
την εποχήν τούτην αδύνατον νά όρίση τις άση.·α- 
λώς. Ό μέν Μισό» λέγει : "Οταν άνήλθομεν 
επί τών ίππων μας προς άναχωρησιν, περιε- 
στοιχιζόμεθα από όλους τούς κατοίκους τών 
Αθηνών καί τών πέριξ, τουτέστιν από τρια
κόσια ή τετρακόσια πρόσωπα πόσης ηλικίας καί 
ιών δύο φύλων».

Ό αριθμός οντος φαίνεται πολύ κατώτερος 
τού πραγματικού, καθόσον οί Τούρκοι δεν ειχον 
φύγει ακόμη έκεϊθεν, οί δέ χριστιανοί ήρχισαν 
νά Ιπανέρχωνται εις τήν πάΐ'ριον γην άν δέ 
λάβωμεν ύπ’ δψιν τούς λόγους τού συγχρόνου 
Δ. Σουρμελή γράφοντος: ’Επειδή τά παρεπό
μενα τοΰ διαληφθέντος πρωτοκόλλου (τής 3,|ς 
Φεβρουάριου 1830) έσυγχώρησαν είς τούς Τούρ
κους κατοίκους τών ’Αθηνών νά πωλήσωσι τά 
κατά τήν ’Αττικήν κτήματά των, συνέρρευσαν 
πολλοί έκ παντοδαπών πόλεων ν’ άγοράσωσι 
κτήματα, ώστε πολλοί δυνάμει τής ενταύθα ιδιο
κτησίας των καυχώνται νά λέγωνται ’Αθηναίοι :, 

πληροφορία! προφανώς συγκρούονται.
’Αθηνών μετά τό

Ουδέ 
τέλος

αί δύο αύται 
ήτο δυνατόν ολοι οί κάτοικοι τών 
τών εχθροπραξιών νά άνέρχώνται εις 
τόσον μικρόν αριθμόν, άιρού κατ’ασφαλή 
όπωςδήποτε πληροφορίαν ουτοι έν έ’τει 
ι822 ήριθμούντο εις 8645, κατοικούν- 
τας εις 1265 οικίας. Ύπολογίζοντες 
κατ’ άνώτατον όρον είς 4—4 ‘/ζ χιλιά
δας τούς φονευθέντας καθ’ όλην τήν 
επανάσταση· καί. τούς έκπατρισθέντας 
χριστιανούς τε καί Τούρκους καί μή 
έπισΐρέψαντας είς τήν χώραν των, έχομεν 
υπόλοιπον 4 περίπου χιλιάδας κατοί
κων καί ό αριθμός ούτος φαίνεται μάλ
λον πλησιάζων προς τήν αλήθειαν.

[Αί ανωτέρω σελίδες περί τής κατα- 
στάσεως τών ’Αθηνών μετά τήν επανά
σταση·, ώς καί αί έν τώ κείμενο.» εικόνες, έλήφθησαν από τό βι
βλίου τοΰ κ. Γ. Παοασκευοποΰλου «Οί Δήμαρχοι τών Άθηνώιν .]

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣI.
έκ τών πρώτων Δ. Συμβούλων.



Κ. ΒΟΛΩΝΑΚΗ ΤΟ ΚΑΛΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

χάθη χωρίς νά άκουσθή ό συνειθισμένος θόρυβος 
δταν ή ΓΙατρίς ή ή Σκέψις ή ή Τέχνη στερώνται 
ενός ψευδοϋποφήτου των. Έχάι'Ιη ό Βολωνάκης μέσα 
εις σιγήν τήν οποίαν θά ήθέλομεν νά ήτο ή σιγή 

τοΰ πένθους, άλλά δέν εΐνε παρά ή σιγή ή όποια συνοδεύει 
κάθε Αληθινήν αξίαν, τήν αξίαν τήν άθόρυβον καί όταν γεν- 
νάται κα'ι δταν δρα και δταν σβύνη.

Βέβαια ολίγοι θά ήκολούθησαν τήν κηδείαν του εϊς τόν 
Πειραιά, διότι ολίγοι εΐνε πάντοτε όσοι λατρεύουν τήν Τέχνην 
εις τόν τόπον μας καί όσοι νοούν τήν δόξαν χωρίς πάταγον.

«

Μεγάλη καί άτελεύτητος καί βαθεία όπως ή θάλασσα ήτο 
καί ή αγάπη τοΰ Κ. Βολωνα’κη πρός αυτήν. Ταραχώδης σήμε
ρον, Απαλή αΰριον καί ήρεμος, στοργική δμως πάντοτε ώστε 
νιι έξαίρεται κάθε θέλγητρον τής γαλανής έροηιένης τοΰ τεχνί
του άπό τοΰ φανερωτέρου εως τό δυσδιακριτιότερον.

Ή δόξα της πρώτον. ΊΙ μεγάλη της δόξα τής Σαλαμίνος. 
Δυνατόν ποίημα πρός τήν θάλασσαν τήν μαχομένην, τήν κατα- 
πίνουσαν κολοσσούς καί Ανθρώπους, τήν χαρίζουσαν νικάς.

’Έπειτα σιγά σιγά εγραψεν ό ποιητής τήν οργήν της, τήν 
γαλήνην της, τό μειδίαμά της.

Τόν πρώτον παράφορου έρωτα ποΰ θέλει τήν άγαπωμένην

■

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ Κ. ΒΟΛΩΝΑΚΗ

νά εΐνε ή μεγαλοπρεπής εις όλα της.καί επιβλητική καί αύτό 
τείνει νά δείξη υπερήφανα εις δλους, ακολουθεί όερως ποΰ γνω
ρίζει νά εύρίσκη θέλγητρα άγνοιστα είς τούς άλλους, ό αληθινός 
πλέον έρως ό κηρύσσων δτι εΐνε ανεξάντλητος καϊ αιώνιος.

Τό ίδιον συνέβη καί μέ τόν έρωτα τοΰ Βολωνάκη διά τήν 
θάλασσαν. Εΰρισκεν εϊς τήν αρχήν δ,τι τό μέγα καί έπιβλητι- 
τικόν εις τήν καλλονήν της καί τό έδείκνυεν εϊς δλους.

’Αλλ’ήγάπα άκόμη καί εΰρισκεν άκόμη θέλγητρα καί έγραφε 
τά χρωματιστά του ποιήματα, έδώ δι’ ένα καΐκι καί μίαν 
μπρατσέραν, έκεϊ διά μίαν βραδυνήν ρέμβην τής θαλάσσης, 
άλλοΰ διιι μίαν φωλίτσαν της εις κάποιο Ακρογιάλι μυστι
κόν ποΰ αναπαύεται ήσυχα ή αγαπημένη, εις τάς εικόνας 
ποΰ δημοσιεύομεν, διά τό καλάμισμα τών δικτυών καί τήν 
παλίρροιαν.

Καί ό εραστής τής θαλάσσης έσβυσε μέ τήν Αγάπην της εις 
τήν ψυχήν ποΰ δέν τήν εννοούν δλοι, διότι δλοι δέν πιστεύουν 
εϊς τόν έρωτα τοΰ τεχνίτου.

’Έσβυσε καί δέν απηρνήθη τήν ερωμένην του διά νά 
ζητήση έξω άπό τόν έρωτά του κάτι τό όποιον θά ικανοποιεί 
όχι μόνον τόν τεχνίτην άλλά καί τόν άνθρωπον, ό όποιος ζή 
σήμερα, εϊς τήν εποχήν μας.

ΤΙ εποχή μας τοΰ ήτον αδιάφορος. Τί σχέσιν ειμποροΰσε 
νιι έχη μέ τόν έρωτα τοΰ τεχνίτου! 

iigOAKBiM ο τ', ό άπύ Θεσσαλο
νίκης, βά έλεγε κανείς οτιέκλη- 
ρώθη διά νμ κυβερνά τό σκά
φος τής Εκκλησίας έν χειμώσι.

Τό δεύτερον ήδη κατέχων 
τόν θρόνον, έξελέγη τό πρώτον 
Πατριάρχης τήν 5 ’Οκτωβρίου 
τοΰ 1878 έν ηλικία 45 έτών.

Πέντε καί ημίσεως έτών Πα
τριαρχεία έδειξε τότε ιϊλον τό 
σθένος τοΰ Γενάρχου μας, δστις 
ήναγκάσθη νά παραιτηθή τήν 
30 Μαρτίου τοΰ 1884.

Άπέσχε τοΰ δρύινου έπί δέκα 
επτά έτη. έκ τών οποίων τά μέν 
πέντε πρώτα διήλθεν έν Βα- 
φεοχωρίο.) τοΰ Βοσπόρου. τά 
δέ λοιπά έν Μυ?.οποτάμ<ι> του 
'Αγίου "Ορους.

Κατά τό διάστημα τούτο τής

Ο OIKOYMGNIKOC ΠλΤ|·Ιλ|’ΧΙΙΟ ICUAKGIM Ο Γ'

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΞΕΩΝ

* πό τόν βίον τών ναυτών [touJ περίλαμπροι· Ελληνικού 
JCX Αύτοκρατορικοΰ Στόλοι', μελετημένου τόσον καλά ύπό τοΰ 
Υποπλοιάρχου τού Β. Ν. κ. Κ. Σαράφη Πιτζιπιοΰ, μάς λύον
ται — μέ τήν γνώσιν μαζί' περιέργων πραγμάτων — διαλεκτικά! 
άπορίαι πολλαί.

Τό βιβλίον τοΰ κ. Σαράφη καί δι’ αυτόν μόνον τόν λόγον, 
εξω άπό τήν ιστορικήν καϊ ναυτικήν επιστημονικήν του αξίαν, 
θά ήτο πολύτιμον.

Άφίνομεν τάς ονομασίας διαφόρων μερών τού σκάφους ή 
ιστίων, αί όποϊαι θεωρούνται ξενικά! καί εΐνε έλληνικώταται, 
ώς ή ονομασία τοΰ παπαφίγκον ενώ ούτος δέν εΐνε ή ό 
έλληνικώτατος «παμπαμφύγος έκ τοΰ «παμφάγος παραγό- 
μενος κατ’ έπίτασιν.

Τά άφίνομεν αύτά καί έρχόμεθα εϊς άλλα περιεργώτερα.

“Κά&ε κατεργάρης στον πάγκο τον,,

Εΐνε αύτή παροιμία κοινοτάτη σήμερον τής όποια; δμως 
ολίγοι γνωρίζουν τήν παραγωγήν.

Οί κωπηλάται τών πλοίων άπετέλουν τό λεγόμενον κάτερ- 
γον επειδή ή κωπηλασία άπετέλει τό κάτω πρός τήν κίνησιν 
τοΰ σκάφους έργον καί διεξήγετό άπό τοΰ δποφράγματος 
αυτού, τών ελατών καθημένων έπί παγκαρίων .

Οί κωπηλάται έλέγοντο κατεργάραι, φαίνεται δέ δτι τό 
ποιόν των έδωκε τό ενδόσιμοι· νά περιπέση εϊς κακήν σημα
σίαν ή χαρακτηριστική τής υπηρεσίας των λέξις ή άλλως καί 
καθ’έαυτήν σημαίνουσα τόν τελευταίας τάξεως παράγοντα έν 
τφ πλοίφ. “Οταν ό εχθρός ένεφανίζετο καί διετάσσετο ή πολε
μική έγερσις, τό άπέλλον, δ άρχαιότερος κάραβος διέτασσε 
μεγαλοφώνως:

«Ό πας κατεργάρης [ας τρέξη] εϊς τό παγκάριόν του . 

εκούσιας εξορίας Ιωακείμ τοϋ 
Γ' τό Γένος πλειστάκις έπό- 
Οησε τόν άξιον αρχηγόν του.'Ο 
πόθος αύτός έγέννησεν αντι
δράσεις, άλλ- αί Αντιδράσεις τόν 
ένίσχυον. Τό ιροι ό ’Ιωακείμ 
καί πάλιν έκαλείτο έπί τόν 
περίλαμπρον θρόνον.

’Όταν τόν ’Ιούνιον τοΰ έτους 
αΰτοΰ έφθασεν είς Κωνσταντι- 
νούπολιν αί τιμαί αί όποϊαι τώ 
άπενεμήθησαν έκ μέρους τοϋ 
ορθοδόξου λαού καί τοΰ Σουλ
τάνου έδειξαν πόσον ό 'Ιεράρ
χης έτιματο άπό δλους.

Νΰν άπό νέας θύελλας μα
στίζεται ή ’Εκκλησία.

Ό Ύψιστος άς ένισχύση τόν 
Γενάρχην μας εις τόν υπέρ 
αύτής αγώνα.

Έξ αυτού ή παροιμία: «κάθε κατεργάρης στον πάγκο του , 
σημαίνουσα τήν Ανάγκην νά περιορισθή έκαστος εϊς τήν 
έμπρέπουσαν εϊς αυτόν θέσιν ώς εξ ώρισμένης περιστάσεως.

“Κασσιδιάραι,,

Έκτος τών κατεργαραίων, τών πλοίων έπεβιβάζοντο και 
όπλΐται φέροντες κράτος Απέριττου καί άνευ τοΰ λοφίου τό 
όποιον έστόλιζε συνήθως τά κράνη. Άφοΰ παρενέπεσεν ό λόγος 
άς μάθωμεν δτι, παρά τοΐς κατεργάραις, μέ φαιδρόν όνομα 
έχαρακτηρίζοντο καί οί όπλΐται αυτοί καλούμενοι έπισήμως 
«Κασσιδιάραι*  καί τό κράνος αύτών «Κασσίδιον*.

“Τον λόγον σας,,

Μάθετε τώρα, πάλιν άπό τά κατά τόν βυζαντινόν στόλον 
μας, πόθεν προήλθον φιλοφρονητικοί τινες φράσεις καί λέξεις 
τοΰ λαού.

«Εϊς τούς ορισμούς σας ή «ορισμός σας λέγει σήμερον ό 
λαός. Ούτω προσηγόρευον οί βυζαντινοί ναυβάται τούς άνω- 
τέρους των, δταν εκαλούντο ύπ’ αυτών : [Σπεύδω] εϊς τούς 
ορισμούς σου >, [σεβαστός] δ ορισμός σου». 'Ομοίως παρήχθη 
καί τό: - [Υπακούω] είς τάς προσταγάς σου*.

-Δούλος σας» λέγομεν σήμερον. [Εϊμί πάντοτε] δονλόςσου , 
ελεγεν ό κατώτερος εϊς τόν άνώτερόν του άπερχόμενος.

Εκείνο τό κοινότατοι· σήμερον εϊς τόν λαόν τού λόγου σας» 
άπό τήν εθιμοτυπίαν τού Αύτοκρατορικοΰ στόλου έπήγασεν.'Ο 
υποδεέστερος δταν προσηγόρευεν αρχηγοί· έλεγε: «Τοΰ λόγου 
[τής ένδοξότητός] σου*,  δταν ύπαρχηγόν έλεγε: «Τοΰ λόγον 
[τής αυθεντίας] σου·, δταν τόν κυβερνήτην: «Τοΰ λόγου [τής 
αρχοντιάς] σον , οίονδήποτε αξιωματικόν, «Τον λόγου [τής 
εύγενείας] σου», καί υπαξιωματικόν: «Τοΰ [τιμίου] λόγον σου·.

Άπό τήν αυτήν πηγήν εΐνε καί τά σημερινά, «ή αφεντιά 
σας καί «ή εύγενεία σας >.



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1907 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 163
I 62 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1907

“ To κολατσό, τό γεματάρι, τό καρδάμωμα,,

Χυδαΐαι, ί)ά εϊπήτε, λέξεις. Και δμως εϊνε έλληνικώταται. Τό 
κολατσό εϊνε τό πρωινόν πρόγευμα τών ναυτών τοΰ 'Ελληνι
κού Αύτοκρατορικοΰ στόλου. Έλέγετο κολάσου , υπονοούμε
νης τής λέξεως την πείναν . Τό έλαφρόν φαγητόν τό όποιον 
ΐ)ιι έκόλαζε την πείναν, έξειλίχάη εις κολάσιον > και έπειτα 
εις τό σημερινόν κολατσό.

Τό γεμάτάρι, λέξις τών σημερινών οϊνοη ίλών, βυζαντινόν 
καί αυτό. Έσήμαινε τον οίνον—ρητινίτην κατά προτίμησιν— 
δστις έδίδετο εις τούς βυζαντινούς ναυτας τήν μεσημβρίαν εις

Ο ΕΥΝΟΥΧΟΣ.—ΕΓνε άπό τά πρωτόλεια, δυνατόν δμως, τού έν ΓΙαρισίοις θριαμβεύσαν- 
τος γλύπτου μας κ. Γ. Δημητριάδου, ό «Ευνούχος . Τώρα ό "Ελλην καλλιτέχνης μέ 
άλλα δυνατώτερά του έργα θαυμάζεται είς τό Salon τών Παρισίων, δ.του τελειοποιείται. 
Μέ τόν ·Ευνούχον, πρό έτών εΐς τήν ’’Εκ&εαιν τού <Παρνασσού· έδειξενΚδτι 0 ά έγίνετο 

αυτό «που έγινεν, «τι τώ ήνοΐγοντο αί πύλαι τών μεγαλειτέρων εκθέσεων.

γεματάριον, ενώ τό απόγευμα έδίδετο εις ήμικύπελλον, τό 
μισόν, τάς πρωϊνάς δέ καί νυκτερινός ιϊιρας εις τους εργαζο
μένους ιός ποτόν τοΰ καρδαμώματος.

“Καλντερίμι,,

Νομίζεται λέξις τουρκική τό καλντερίμι. Δεν εϊνε ανάγκη 
φιλολογικής άναλύσεως δι<< νά ’ίδωμεν δτι εϊνε έλληνικωτάτη. 
’Αρκεί νά παρατείίή ή λέξις δΓ ής έχαρακτηρίζοντο τά μέρη 
δπου έν Κωνσταντινουπόλει οί τουρμοσυνάκται έστράτολό- 
γουν τούς έργάτας τής θαλάσσης έν επιστρατεύσει, τά λιθό
στρωτα. Τά ώνόμαζον': καλορρύμια.

“Τό σαρίκι,,
’Άλλη όμοια λέξις τό σαρίκι. Εϊνε λέξις ή οποία χαρακτηρί

ζει τό ύφασμα τό όποιον έσφιγγε περί τήν κεφαλήν τών ναυ
τικών τής Κωνσταντινουπόλεως τό κάλυμμα. Οί Βυζαντινοί τό 
έκάλουν καισαρίκιον.

“ Αμπάρριζα—Πετροπόλεμος,,

ΙΙροχωροΰμεν εις τόν έξαγνισμόν τής καταγωγής χυδαίων 
κοινώς νομιζομένων λέξεων μέ τήν άποκάλυψιν τοΰ αρχαιο
πρεπούς ενός παιδικού παιγνιδιού, τής άμπάρριζας. \έν εϊνε 

παρά ή «ά/ιπαρόρριζα» τών ναυτών, ή έν ιί'ιραις σχολής 
γύρω τοΰ αγκυροβολιού παιδιά των, κατά τήν όποιαν μία 
όμάς ΰπετίίίετο δτι έφΰλασσε τήν πόλην φρουρίου, ένφ Ισο
δύναμος ά’λλη προσεπάί'ει νά τήν πλησιάση καί νά τήν 
παραβίαση, έπηκολούίίει δέ άλληλοκαταδίωξις υπέρ έπικρα- 
τήσεως υπό διαγεγραμμένους ορούς άπομαχίας καί αϊχμαλω- 
τίσεως τών άποτελοΰντων τάς ομάδας. Έν παρόδιο προσίίέ- 
τομεν εδώ δτι ό σήμερον τόσον καταδιωκόμενος από τήν 
αστυνομίαν πετροπόλεμος ήτο καί αυτός ως ή άμπαρόρριζα 
πολεμική παιδιά τών ναυτών τοΰ Αύτοκρατορικοΰ στόλου.

ΠΩΣ ΕΤΡΩΓΟΝ ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ

τι ήτο παροιμιώδης ή πολυτέλεια τής τραπέζης τοΰ 
Βυζαντινού πλουσίου εϊνε καί γνωστόν καί ευκολον Vix 

συμπεράνη κανείς, όταν έχη ύπ' δψιν του δτι τό Βυζάντιον 
δέν ήτο ?'| ή Νέα Ρώμη, ή διάδοχος τής πόλεως διά τούς 
πλουσίους τής οποίας έξεκίνουν στόλοι πρός αλιείαν ιχίίυων 
καί στρατοί κυνηγών πρός δήραν πτηνών, τών οποίων μόνοι’ 
αί γλώσσαι ί)ά παρετίιΙεντο.

Περίεργος δμως Αποκαλύπτεται τιάρα ή βυζαντινή μαγει
ρική μέ τήν κατωτέρω περιγραφήν γεύματος τής εποχής.

’Από τόν άτυχή ΙΙτωχοπρόδρομον, μεγαλοποιούντο βέβαια 
τά πράγματα, αφού ώμολόγει δτι:

’Επιθυμώ καί τό φωμ’ιν καί κύταλον καί ψύχαν, 
άπ’ αυτόν λοιπόν ή περιγραφή, ή αληθινά περίεργος, ενός 
βυζαντινού γεύματος.

Πρώτον διαβαίνει τό έγζεστον ψησόπουλον τουρδάτον, 
καί δεύτερον άκρόβραστον μαζεϊ μ’ άρβαλιασμένον. 
καί τρίτον ό ξυνόγλυκος, κροκάτη μαγειρεία, 
εχουστι στόχος, σύσγουδον, καρυόφυλλον, τριψίδιν, 
άμανιτάριν, δξος τε καί μέλιν έκ τάκάπνου, 
καί μέσα κεϊται κόκκινος μεγάλη φιλομήλα 
καί κέφαλος τρισπίΟαμος, αΰγδτος, έκ τό Ι’ήγιν 
καί σιναγρίδα πεπιινή ! ώ Θεέ μου. μαγειρεία! . , . 
Καί τέταρτον όπτούτσικα καί άπέκει τά τηγάνου 
κομμάτια συακοκόμματα, τριγλιά μουστακάτα 
και διπλοτήγανον παχϋν μεγάλαις άίίερίναις 
καί κίΟαργος όπτούτσικος άκέρμος μέ τό γάρος 
τό καρναβάδιν άνωθεν ώς κάτω πεπασμένος. 
Καί πάλιν άπολάκτισμα μεγάλου λαβρακίου . . . 
Μετά δέ τήν παράΟεσιν ών εΐρηκα βροηιάτων, 
είσήλβεν, ώ τοΰ θαύματος, καί τό μονοκυδρίτσιν, 
ίιπεραΰνίςον όλιγόν καί πέμπον ευωδίαν.

"Ομως, εί βούλει, μάνΟανε καί τά τοΰ μονοκύΟρου. 
Κραμβίν καρδίας δώδεκα, χονδραϊ καί χιονάτοι 
καί ξιφιοτράχηλον παστόν, Κυπρίνον παξιμάδι,ν 
γλαύκους χλωρούς καν εϊκοσιν, άπάκιν Βερζητίκον, 
αυγά καν δεκατέσσαρα καί Κρητικόν τυρίτσιν, 
ά(ν)ί)ότυρα καν τέσσαρα καί Βλάχικοι’ ολίγον 
καί λίτραν μίαν έλαιον, πιπέρου φοϋκταν μίαν, 
σκόρδα κεφάλια δώδεκα καί τζήρους δεκαπέντε· 
άπαλαρέα μουχρούτινος, γλυκίν κρασΐν απάνω.

Τί σύνολον άπετελεΐτο άπό λάχανα, παστά, παξιμάδια, αυγά 
δεκατέσσαρα, τυρίον Κρητικόν καί ανθότυρα, μίαν λίτραν 
έλαίου, δώδεκα σκόροδα, δέκα πέντε τσίρους καί μίαν φοϋκταν 
πιπεριού, δέν γναιρίζομεν.

Γνωρίζομεν μόνον δτι ό σοφός Bacier μέ τήν σύζυγόν του, 
θελήσαντες χάριν αρχαιολογικών μελετών νά φάγουν τόν 'Ομη
ρικόν κυκεώνα παρ’ δλίγον νά συναντήσουν τόν τυφλόν ποιη
τήν εις τόν "'\δην. Δέν συμβουλεύομεν λοιπόν εις τούς συγχρό
νους σοφούς βυζαντιο-γαστριμαργικά πειράματα επί τή βάσει 
τής άνω συνταγής.

Η ΣΕΛΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ
Τύ καθήκον τής γυναικός είνε ή ώραιότης, 
άλλ*  ή ώραιότης εϊνε τέχνη δύσκολος .

Epneztox Penan

Η ΚΟΜΗ. — Τό χρώμά της.

Έγραηια τις τό αροηγούμννον φνϊ.λον όιιί τ!> ίκ φύαιως χρώμα τής 
κόμης. Άίλ" οϊμηιΤό χρώμα Αεν μένει αιώνιον καί ή βαφή, άφ όνον 
ναήο~ε γννη, εϊνε έφενρεαις τής όποιας κάμνομεν χρήσιν δια νά ονγκρα- 

τήοιομεν τήν φεύγονοαν νεότητα ή—καί «ΰιό ε!νε ανέκαθεν εν χρήοει Λιά 
»·« καλλυνϋώμη’ .τεοιοοότερον.

Άπό άμνημονεντων χρόνων, ιός άνεκοίνωοεν εις τό Γαλλικόν Ίνατιτοΐ·- 
τον ό Ανατολιστής κ. Κτανίολαος Ζονλιέν, οί Κινέζοι κατέχονν τό /ιι οτικόι 
>'« μεταβάλλουν τήν πνρράν καί τίμ· ξανθήν κόμην εις μούρην διά η αρμά- 
κων καί ιδιαιτέρας τίνος διαίτης.

Αί Ρωμαϊαι καί αί 'Ελληνίδες έβατρον τήν κόμην των καί υπάρχουν 
πλεΐοται ουνταγαί βαριών μαύρων, ερυθρών καί ξανθών. Είς τήν Ρώμην 
μάλιστα — δέν παραλείπω ευκαιρίαν νά πειράζω τούς πάντοτε επί 
φιλαρεοκείρ πειράζοντας τάς ομοφύλους μου άνδρας εις τήν Ρώμην 
λοιπόν εβαφον τήν κόμην των καί οί άνδρες δώοαντος τό παράδειγμα 
τοΰ Αύτοκράτορος Κομμόδου. Είς νεωτέρους χρόνους ή βαφή θριαμ
βεύει πάλιν, Φίλιππος δε ό Καλός ίδρυσε το ίπποτικόν τάγμα τοΰ Χρυ

σού ίέρατος εις τιμήν τής ξανθής κόμης μιας εννοούμενης του διά νά 
δώση αφορμήν νά μή μείνη πλέον άβαφος κόμη είς τήν εποχήν του.

Σήμερον ή βαφή. τόσον ή πρός κάλυφιν τοΰ γήρατος οσον καί ή 
πρός ίκανοποίηοιν ιδιοτροπίας, είνε κοινοτάτη, έδώ δέ είς τάς ’Αθήνας 
πολλαί τέως άλλου χρώματος κόμαι ίνεφανίοθησαν ξανθαί. Τά δυοτν- 
χήματα τά προερχόμενα άπό βαφάς κατεοκευαομένας έκ διαφόρων 
όξέων είνε συχνά, ά>· δε ή δεσποινίς ~.4ννα Λίάρς, ή διάσημος ηθοποιός 
τής Γαλλικής Κωμιμδΐας, άπέθανεν ίν μιρ νυκτ'ι είς τάς 20 Μαρτίου 
IS47 έκ τής χρήοεως βαφής τίνος τής κόμης, άλλά καί κεφαλαλγία/ καί 
άνπνίαι καί έξοιδήματα τον προσώπου καί δύσπνοιαι καί όφθαλμίαι καί 
νενραλγίαι καί δηλητηριάσεις προεκλήθησαν άπό τάς διαφόρους βαφάς. 
Παρ’ άλα τανταείνε μεγάλη αλήθεια έκεΐνο τό όποιον γράφει ό δόκτωρ 
dr Lusi: ·ά,τι δήποτε καί άν εΐπωσιν οί Ιατροί και οί σοφοί τίποτε 

ύέι· Ισχύει κατά τής μόδας .
Είμαι λοιπόν ήναγκασμένη νά παραθέσω σύνταγάς βαφών:
Μαύρη.—Ό νιτρικός άργυρος (nitrate d'argent) καί τό πνρογαλλι- 

κόν όξυ (acide pyrogallique) είνε αί μάλλον έν χρήσει ούσίαι.
Πλύνετε τάς τρίχας με σάπωνα καί άφίοατέ τας μίαν ώραν νά 

στεγνώσουν. Μετά τήν βαφήν πλύνατε τήν κεφαλήν μέ ΰδωρ είς τό 
όποιον ρίπτετε άλας, διά νά έμποδισθή ή βαφή τοΰ δέρματος.

Nitrate d'argent................................................................................ 5 Grammes
Acetate de ploinb........................................................................... t »
Eau de roses..........................................................................................too »
Eau de Cologne................................................................................ / »

Γίνεται επίσης χρήσις καί δύο ίγρτον έν συνδυαομώ. Ιδού αυτά :

' Υγρόν 1: Nitrate d'argent cristallrse'.....................................5 Grammes
Eau distiHe..........................................................................go >

'Υγρόν 2: Acide pyrogallique.................................................... j Grammes
Eau distills..........................................................................40 ·
Esprit dr vin rectify. ........ to

Καί άλλος συνδυασμός :

' Υγρόν 1: Sulfure d‘ammonium...................................................go Grammes
Solute de potasse au ...................................12
Eau distillee ............ 30 »

' Υγρόν 2: Nitrate d’argent .......... . 4 Grammes
Eau disille.......................................................................... 60

Ιιιΐ μιας βούρτσας βρέχετε με τό πρώτον υγρόν τή>’ κόμην καί τήν
άφίνετε έπί 15-20 λεπτά. "Επειτα βρέχετε τήν κόμην με τό άλλο υγρόν 
μέ άλλην βούρτσαν. Πλύνετε πρότερον τάς τρίχας μέ σάπωνα. 'Η κατά- 
χρησις τών βαφών αύτών προκαλεϊ έρεθισμόν τοΰ δέρματος καί έκζεμα-

Εανθ-ή. - Την πρώτην θέσιν είς τήν βαφήν τής ξανθής κόμης κατέχει 

τό όξυγονονχον ΰδωρ (Eau oxygene'e) τοΰ όποιου τό σοβαρώτερον αποτέ
λεσμα είνε άτι καθιστά τάς τρίχας εύθρυπτους. Πρέπει νά μεταχειρίζηιαί 
τις τήν βαφήν έπί πολλάς έ/μέρας κατά συνέχειαν.

έδου αία συνταγή ανοικτού ξανθού χρίσματος.

Eau oxygenee...............................................................200 Grammes

Διαβρέχετε τάς τρίχας με σπόγγον βουτηγμένου είς ιό υγρόν αυτό. 
"Αλλη συνταγή Αί ερυθρωπόν ξανθόν χρώμα.

Rhubarbe pulverisee ........ igo Grammes
Faire infuser dans -vin blanc . . . . 300 Grammes

Αφήσατε to υγρόν νά έλαττωθή κατά τό ήμισυ καί διαβρέχετε τήν 
κόμην μέ. σπόγγον βουτηγμένοι· είς αύτό αφίνετέ την δε έπειτα νά οτεγνώοη.

Καί τρίτη βαφή διά χρώμα Χρυσόξανθου:
"Εγχυμα φύλλων κάνθης (feiulles de hennd). Πλύσεις μέ. σπόγγον βου

τηγμένου είς τό έγχυμα. 'Εάν θέλετε νά έπιιύχητε χρώμα μαΰρον, καστα
νόν, σατέν ανοικτό, πουδραρίζειε ή τρίβετε τάς τρίχας μέ poudre d'indigo. 
’Εκθέτετε έπειτα τήν κόμην έπί ήμίσειαν ώραν είς τήν έπενέργειαν υδρατμών. 
Αί δύο ούσίαι συνδυάζονται καί τό -χρώμα είνε κατά τό μάλλον ή ήττον 
βαθύ αναλόγως τής ποσότητας τής ούσίας ής έγένετο χρήσις.

Καστανή.—Eau dr vases .......... t2O Grammes
Καιι dr cologne ......... to
Aeide pyrogallique. ........J »

Πλένετε τας τρίχας με to νγρον αύιό ή τρίβετε τήν κόμην μέ τήν εξής 
πομμαδαν:

iluile d’olives de A7,r ....... too Grammes 
Cire blanche .......... 30 ·
Charlton dr penplier. porphyrise . . 2g »

Τελική συμβουλή. — Μή μεταχειριοθήτε καμμίαν άπό τάς Ανωτέρω 
βαφάς. Μ ή πλαστογραφήτε τήν φύοιν διότι τιμωρεί αϊτη τό έγκλημα

ΓΥΝΗ - ΤΑΞΙΣ.

Παρά τοϊς Αρχαίοις 'Ρωμαίοις ό μέγιστος τών έπαινο»· ύΓ ει’·,·«>·>} χυναικα 
ήτο ό'τι οικουρεί καί ίφαίνει — Dornum mansit. lanam freit,— εις τους χρό
νους μας Αέ είπαν τινίς ότι ή γυνή έδιδάχθη αρκετά όταν έμαθε τόσην 
χημείαν ώστε νά δύναται νά η'ήστ/ τό φαγητόν της καί τόσην γεωγραφίαν 
ώστε νά γνωρίζη τά δωμάτια του οίκου της. ιΟ λόρδος Βύρων Αιεκήρυτ-

τεν ίτι ήθελεν περιορίσω τήν βιβλιοθήκην τών γυναικών είς τήν 'Αγίαν 
Γραφήν καί εις ε>· βιβλίου μαγειρικής. Αί ίδέαι αϊπαί είνε τόσον παράβο
λοι, όσον καί ή γνώμη εκείνων ο'ίτινες έδογμάτισαν νά καταοτή ή γυνή ίση 
πρός τόν άνδρα, ανταγωνιστής του μαχομένη πρός αύιόν διά τήν καιάλη- 
φιν δημοσία»· θέσεων, διά τιμάς καί πλ.ούτη, δηλαδή διά παν οτι καθιοιρ 
τόν βίον πάλην εγωιστικήν καί λυσσώδη. Ό Θεός έδοικεν είς τήν γυναίκα 
νοΰν διά νά κάμη χρήσιν αύιοΰ καί όχι διά νά τόν αφίνη νά μαραίνεται- 
θέλει νά τόν μεταχειρίζεται αυτή διά νά παρέχη βοήθειαν είς τάς Απαιτήσεις 
τοΰ καθημερινού-πραγματικού βίου. Πρό παντός διά νά ουντηρή τήν τάξιν 
έν τφ οίκιρ- ή άτακτος ή, ίίπως λέγομεν, ή ακατάστατος γυνή έμπνέει αηδίαν 
διότι κατατριβή χρόνου. Διά τόν έργατικόν ανδρα ό χρόνος είνε χρήμα, διά 
τήν γυναίκα ή τάξις εό·ε χρήμα- ή τάξις είς τήν γυναίκα σημαίνει ειρήνην 

οικογενειακήν, άνετου βίον καί ευτυχίαν. f gK ru,i ΐμΜΧς)

ΤΑ ΠΕΝΙΟΥΑΡ.

Πάρετε σχέδιον, κομφαί ομόφυλοί μου. Νά ένα πετιονάρ Παριοιάνικο 
μέ πολύ πολύ οίκ, ώς δεικνύει ή άνω είκτότ. Κατασκευάζεται άπό πονζέ. 
μεταξωτό με γαρνίρισμα από γκιπούρ καί κορδέλλες βελουδένιες.

' Υπάρχει ίίμως καί πολυτελής έκδοσις. Ίό πονζέ ανιικαθίοτατιιι διά 
μουσουλίνας άραχνοϋφάντου, τα γκιπούρ διά δαντέλλας βαλανοιέν καί τά 

βελουδάκια μέ κορΑέλλα λ.ουϊζίν. Τό χρώμα αφίεται είς τήν διάθεσίν σας.

Μ ι A
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Pierre lottι

ΨΑΡΑΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ
I Συνέχεια άπό το ποοηγούμενον τεύχος)

ΜΕΡΟΣ Π Ε Μ Π Τ Ο Ν

I
ΓΠό τελευταίου δείπνου, τύ όποιον θά έτρωγαν μαζί· I Είχον ι'ίμως 
Λ μίαν νύκτα ολόκληρον άκόμη καί αύτό τούς ήμπόδιδε νά Ολίβων- 

ται. Μετά τό φαγητόν έπήγαν είς τούς συγγενείς των διά νά τούς άπο- 
χαιρετίση ό Γιάν καί επανήλθαν μετ’ ολίγον διά νά κοιμηθούν, άφοΰ 
θά έξυπνούσαν πολύ πρωί.

Τήν έπομένην ή προκυμαία τοϋ ΓΙαιμπόλ ήτο γεμάτη άπό κόσμον. 
Θά έφευγον δέκα πέντε πλοία καί ή Λεοπολδίνη . αί γυναίκες δέ ιών 
ναυτών καί αί μητέρες των ήσαν όλαι εκεί 11 1'κι'οδ έξεπλήσσετο, διότι 
εΰρίσκετο μεταξύ αύτών, σύζυγος ψαρά καί αύτή. Ήτο τόσον ολίγος 
ό χρόνος ποΰ ήλλαξεν ή τύχη της, ώστε δέν εύρε καιρόν νά συλλογισθή 
τήν πραγματικότητα. Καί έβλεπε τώρα άγρια πράγματα. Γυναίκας, 
ωραίας ώς αυτί) μέ τά μάτια γεμάτα δάκρυα, άλλά καί δυστυχείς ναύτας, 
οί όποιοι είχον ΰπογράψη τό συμιρωνητικόν των καταληφθέντες έξαφνα 
εις τό καπηλείαν καί τώρα έπεβιβάζοντο διά τής βίας. Αί ϊδιαι αί 
γυναίκες των τούς έσπρωχναν μαζύ μέ τούς χωροφύλακας. Άλλους 
πάλιν, τών όποιων έφοβοΰντο τήν δύναμιν. τούς είχαν μεθύση καί τούς 
μετεκόμιξον είς τά πλοία. 'II Γκώδ έφοβεϊτο τώρα. Μέ αύτούς τούς 
συντρόφους θάέζοΰσεν ό Γιάν ; Καί έπειτα τί τρομερόν επάγγελμα ήτον 
αύτό τοΰ ψαρά, ώστε νά έιιπνέη τόν τρόμον είς τούς ανθρώπους εκεί
νους; Ευτυχώς ή Γκόιδ είδεν οτι τό πλήρωμα τής Λεοπολδίνης ήτον 
άληθινά εκλεκτόν.

Τήν τελευταίαν στιγμήν τής άναχωρήσεως ό Γιάν ύψωσε τήν γυναίκα 
του ιιεταξύ τών βραχιόνων καί ένηγκαλίσθησαν έκεϊ, χωρίς πλέον νά 
είπουν τίποτε, εΐς ένα φίλημα μακράν καί σιγαλόν. Έπεβιβάσθη δ Γιάν 
καί τά φαιά πανιά ήνοίχΌησαν. ’Εκείνος, τόν όποιον ή Γκώδ άνεγνώρι- 
ζεν άκόμη. έκινοΰσε τόν ναυτικόν του σκούφον είς χαιρετισμόν καί αύτή, 
ώσάν έλκυομένη άπό .μαγνήτην, παρηκολοόθει πεζή τό πλοϊον κατά 
μήκος τής άκτής. Τόν εβλεπε. Ήτον εκείνη ή μικρή όρθια σιλουέττα, 
ή οποία διεγράφετο μαύρη είς τό κιιανοΰν φόντο. ΤΙ Λεοπολδίνη έγί
νετο όλονέν μικρότερα. "Ενα στίγμα έπειτα καί έπί τέλους έξηφανίσθη. 
Ή Γκώδ έπεστρεψεν είς τό σπήτι της καί, παρ’όλα τά δάκρυα πού είχε 
χύση, ήτον αρκετά θαρραλέα. Τί διαφορά, αλήθεια, καί τί θλιβερώτε- 
ρον κενόν άν έφευγε καί τώρα δπως τά άλλα χρόνια χωρίς νά τήν 
άποχαιρετήση κάν!

II
Τό καλοκαίρι έπέρασε θλιβερόν, ζεστό, ήσυχον. 'Ο Γιάν τής έγρα 

ψεν, άλλά χωρίς νά εΐνε βέβαιος δτι αί έπιστολαί του 0ά φθάσοιιν. Είς 
τό τέλος Ιουλίου ή Γκωδ έλαβε μίαν. Έπληροφορεΐτο άπ’ αύτήν δτι 
ό Γιάν ήτο καλά καί διέβλεπε μεταξύ τών γραμμών της μίαν απλήν 
άλλ’ ειλικρινή τρυφερότητα. Έδιάβαζε μέ ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν, 
πολλάς φοράς, τήν επιγραφήν: Κυρίαν Γκαός, οικία Μοάν. Είς 
ΙΙλουμηαξλανέκ. Τόσον όλίγον καιρόν άκόμη θά τήν έλεγον: Κυρίαν 
Γκαός!.................................   ... . .................

Είργάσθη πολύ ή Γκι'οδ κατά τούς μήνας αυτούς τοΰ καλοκαιριού. 
Αί γυναίκες τοΰ Παιμπόλ, αί όποϊαι κατ’ άρχάς είχον δυσπιστήση πρός 
τό τάλαντόν της, έπείσΟησαν τιάρα δτι έρραπτε θαυμάσια φορέματα. 
"Εγινεν ή Γκωδ μοδίστρα φημισμένη.'Ό,τι έκέρδιζε τό έδαπάνα διά νά 
καλλωπίση τό σπήτι. νά τό εύρη εύμορφον ο Γιάν δταν θά έπέστρεφε. 
Τά έπιπλα έβερνικώθησαν, εΐς τά παράθυρα έμβήκαν τζάμια καί κουρ
τίνες, ήγοράσθησαν νέα σκεπάσματα διά τόν χειμώνα, ένα τραπέζι καί 
καρέκλες. Όλα αύτά χωρίς νά έγγιχθή τό ποσόν, τό όποιον τής είχεν 
άφίση ό Γιάν καί τό όποιον ήθελε νά τοΰ δείξη δλόκληρον είς τήν 
επιστροφήν του.

Τό βράδυ τοϋ έπλεκε μίαν ναυτικήν φανέλλαν μπλέ. μέ κεντήματα 
εΐς τά μανίκια καί τόν λαιμόν.

Έπί τέλους αί τελευταίαι ήμέραι τοΰ Αύγούστου έφθασαν καί τό 
πρώτον πλοϊον έφάνη ένα βράδυ έπανερχόμενον. ΤΙ έορτή τής έπιστρο- 
φής ήρχισε. Πλήθος έτρεξεν εΐς τήν άκτήν διά νά τό ϊδη. Ήτον δ «Σα
μουήλ -Άζενίδ ■, πάντοτε πρώτος αύτός.

— 'Ορισμένα, έλεγεν ό γέρων πατήρ τοϋ Γιάν, ή Λεοπολδίνη 
δέν θ’ άργήση. Έκεϊ κάτω, τά ξέρω έγω αύτά, δταν φύγη ένας οί 
άλλοι δέν κρατιούνται.

Ή Γκώδ δέν άπεθαρρύνετο καί άς ήλθον έπειτα καί άλλα πλοία, 
χωρίς νά έλθη ή Λεοπολδίνη >. Έκαθάριζε καί έκαλλώπιζε τό σπήτι, 
καί έπερνούσε τάς ήμέρας ιιέ τήν ηδονήν τής έλπίδος τής επιστροφής.

Έν τούτοις αί ήμέραι έπερνοΰσαν. Έξηκολούθει ή Γκόιδ νά φορή 
τήν τοαλέτταν της καί νά κατεβαίνη εΐς τήν άκτήν. Τής έφαίνετο φυσι
κόν δ,τι έγίνετο. Μήπως αύτό δέν συνέβαινε κάθε χρόνον; Ή >Λεοπολ
δίνη» άλλως τε ήτο τόσον καλόν πλοϊον καί είχε τόσους καλούς ναύτας! 
Έπειτα δμως, δταν έπέστρεφεν εΐς τό σπήτι της τό βράδυ, ήσθάνετο τά 
πρώτα ρίγη τής άγωνίας.

Καί έφρικία διότι ήρχισεν ήδη νά φοβήται.

III
ίο τοϋ Σεπτεμβρίου. ΙΙώς έφευγαν αί ήμέραι! 'Ένα πρωί φθινοπω

ρινόν, ψυχρόν, ό ήλιος άνατέλλων τήν εύρε νά κάθηται ύπό τόν νάρ

θηκα τής εκκλησίας τών ναυαγών, εΐς τύ μέρος δπου προσηύχοιπο αί 
χήραι. Καί άνεγίνωσκεν έκεϊ εΐς τάς πλάκας τοϋ τοίχου:

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΓΚΑΟΣ, ΥΒΟΝ. 
ΠΝΙΓΕΝΤΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙΐ ΤΟΥ ΝΟΡΝΤΕΝ - ΦΙΟΡΤ

Άνεγίνωσκε μηχανικώς καί παρετήρει ιιέ ακούσιαν επιμονήν μίαν 
κενήν θέσιν τοϋ τοίχου, ή οποία έφαίνετο ώς νά περιμένη. Φρικαλέα 
ιδέα τήν κατεδίωκεν, δτι νέα πλάξ θά προσετίθετο έκεϊ. Καί έξαφνα — 
πάντοτε είς εκείνο τό κενόν μέρος τοΰ τοίχου, τό όποιον έφαίνετο ώς 
νά περιμένη — είδε τήν πλάκα αύτήν, τήν όποιαν έφαντάζετο. Νέαν 
πλάκα, ιιέ μίαν νεκροκεφαλήν, μέ δύο οστά σταυροειδώς τεθειμένα καί 
εΐς τύ μέσον ένα όνομα, τύ λατρευτόν όνομα Γιάν Γκαός. Τότε άνωρ- 
θώθη άποτόμως ρηγνύουσα πνιγμένην κραυγήν τρελλής.

Βήματα ήκούσθησαν έξω. Ήρχετο κάποιος. Τίτον ή Φάντ Φλουρύ. 
ή σύζυγος τοϋ δευτέρου πλοιάρχου τής Λεοπολδίνης-. Έμειναν άφω
νοι καί αί δύο κατ’ άρχάς. ’Έπειτα είσήλθον είς τήν Εκκλησίαν καί 
έγονάτισαν ή μία πλησίον τής άλλη; ώς άδελφαί. Ιίροσηύχοντο καί 
έπειτα δέν ήκούοντο παρά οί λυγμοί των. Ήγέρθησαν ήσυχώτεραι. Ή 
Φάντ έβοήθησε τήν Γκώδ. ή όποια έτρίκλυζε καί εναγκαλισθεισα αυτήν 
τήν έφίλει. "Εφυγαν άπό διαφορετικούς δρόμους κάθε μία.

Μίαν ημέραν ιίπό τάς τελευταίας τοϋ Σεπτεμβρίου έφάνη έρχόμεναν 
έν άπό τά βραδύναντα πλοία. Συνήχθησαν όλοι εΐς τήν άκτήν. Άλλοί- 
μονον δμως. Ήτον ή Μαρία ’Ιωάννα-. Καί ή Γκόιδ έξηκολούθει νά 
κατεβαίνη είς τήν άκτήν, μέ. τήν τοαλέτταν της, άναμένουσα πάντοτε, 
μή θέλουσα νιι πιστεύση δτι ήιο σύζυγος ναυαγού.

IV

Έπέρασε καί ό Σεπτέμβριος. Δέν έτρωγε πλέον τίποτε· δέν έκοιμάτο. 
Έκάθητο άκίνητος είς τό σπήτι καί έφώναζε τόν Γιάν μέ τό όνομά του 
γλυκά καί σιγά, ώσάν νά ήτο έκεϊ κάπου καί τοϋ έλεγε λόγια ερωτικά.

Καί παρήρχοντο ίίλαι αί ώραι τής ήμέρας καί όλαι αί ώραι τής 
νυκτός, ένώ εκείνη έλογάριαζε άπό πότε έπρεπε νά έχη έπανέλθη ό 
Γιάν, καταλαμβανόμενη μετά τούς υπολογισμούς της άπό φρίκην. Έπί 
τέλους δέν ήθελε νά γνωρίζη ούτε τάς ημερομηνίας, ούτε τά ονόματα 
τών ημερών.

Διιι τά ναυάγια τής ’Ιρλανδίας συνήθως υπάρχουν μερικοί ενδείξεις. 
Οί έπανελθόντες είδον άπό μακράν τό δράμα καί εύρον συντρίμματα, 
έν πτώμα.

Διά τήν Λεοπολδίνην δέν είχε γνωσθή τίποτε. Καί περιέμενεν ή 
Γκώδ έν τή άγωνίφ νά μή γνωρίζη έστω καί δτι ό Γιάν έπνίγη.

Δύο μετά τά μεσάνυχτα. Ήκουσεν ή Γκώδ, άγρυπνος πάντοτε, βή
ματα βιαστικά άνδρός, τά όποια έπλησίαζον. Έσταμάτησεν έιιπρός εΐς 
τήν θύραν της. Εκείνος ήτο! Ώ Θεέ· τί χαρά! Έκτύπησε τήν θύραν 
καί εκείνη έπήδησεν άπό τήν κλίνης της καί έτρεξε μέ ανοικτάς αγκό
λας διιι νά. έναγκαλισθή τόν αγαπημένου. Άναμφιβόλως ή Λεοπολ
δίνη» θά είχεν έλθη νύκτα. "Ολα αύτά τιι έσκέφθη μέ ταχύτητα άστρα- 
πής καί έσχιζε τιι δάκτυλά της εΐς τά καρφιά τής πόρτας εΐς τήν λύσ 
σαν της νά σύρη τόν σύρτην.

—'Λ ! ... Καί οπισθοχώρησε κατάπληκτος μέ τήν κεφαλήν χαμηλω- 
μένην εϊς τό στήθος. Τό ωραϊόν της τρελλόν όνειρο έτελείωσεν. ’ΙΙτο 
ό γείτων Φαντέκ, δ όποιος έζήτει συγγνώμην ό πτωχός. Ή σύζυγός 
του ήτο ασθενής καί τιίιρα έπνίγετο άπό λαιμόν καί τό παιδάκι του. 
Λοιπόν ήλθε νά ζητήση βοήθειαν, διότι αύτός θά έπήγαινεν είς τό 
ΙΙαιμπόλ νά φέρη ιατρόν.

Τό πρωί ήλθεν ό πατήρ τοϋ Γιάν. Άπεκαλιίφθη καί έκάθησε κοντά 
είς τό κρεββάτι τής Γκώδ. Ήγωνία καί αύτός άλλά δέν άπηλπιζετο 
άκόμη.Ήρχισε νάπαρηγορή τήν νύμφ ην του. Πρώτον οί τελευταίοι ποΰ 
ήλθαν έλεγον δτι εϊς τήν ’Ισλανδίαν ήτο πυκνέ] ομίχλη, ή οποία φυσικά 
θά έβράδυνε τό πλοϊον. "Επειτα ίσως έπιασαν είς τάς νήσους τοϋ 
Φεροέ, άπό δπου αργούν νά έλθουν τά γράμματα. Τοΰ είχε καί τοϋ 
ίδιου συμβή αύτό καί ή μακαρίτισσα ή μητέρα του τοΰ είχε τότε κάμη 
μνημόσυνον.Ένα τόσον καλόν πλοϊον όπως ή «Λεοπολδίνη» μέ τέτοιους 
ναυτικούς όπως οί ίδικοί της δέν χάνεται εύκολα.

Καί ή Γκόιδ άνέκτησε δι’ όλίγον καιρόν άκόμη τό θάρρος της, ένώ ή 
γρηά Μοάν βλέπουσα τήν εικόνα τοϋ Συλβέστρου της δέν έπίστευε 
πλέον εΐς τήν επιστροφήν τών ναυτικών καί δέν παρεκάλει τήν Πανα
γίαν παρά άπό φόβον.

Ή Γκωδ είχε πλέον καταντήση ιϊιχρά. πολύ ωχρά. Συχνότατα έθώ- 
πευε τά πράγματα τοϋ Γιάν, τά ώραία γαμπριάτικα του ροϋχα, τά 
όποια έξεδίπλωνε καί έδίπλωνε ώσάν μανιακή.

Καί περιέμενε μέ τήν ελπίδα ότι ό Γιάν εΰρίσκετο εΐς εκείνος τάς 
μακρυνάς νήσους.

V
Δέν επανήλθε ποτέ ό Γιάν.
Μίαν νύκτα τού Αύγουστου, έκεϊ κάτω, μέσα εΐς μανιώδη θόρυβον 

έωρτάσθησαν οί γάμοι του μέ τήν θάλασσαν. Μέ τήν θάλασσαν, ή 
όποια υπήρξε τροφός του άλλοτε. Αύτή τόν έκαμε νέον δυνατόν καί 
μεγαλόσωμον καί τώρα εΐς τήν ύπερήφανον άνδρικότητά του, τόνέπήρε. 
Βαθύ μυστήριον έκάλυψε τούς γόμους. Τά πανιά έταράσσοντο έπάνω, 
ώσάν παραπετάσματα εκτεινόμενα διά νιι κρύψουν τήν εορτήν. Καί ή 
μνηστή έκραιίγαζε, έθορύβει τρομερά διά νά πνίξη τάς φωνάς. Εκεί
νος, ένθυμούμενος τήν Γκώδ, τήν σαρκικήν του γυναίκα, ήμύνθη πα
λαιών ώς γίγας κατά τής ένταφίου αύτής νύμφης. "Εως τήν στιγμήν 
δπου έγκατελείφθη μέ ανοικτούς τούς βραχίονας διά νά τήν δεχθή.

[ Τίλος]

ΕΡΡΙΚΟΥ Σ1ΕΓΓΕΒΠΣ

QUO VADIS?
( Συνέχεια άπό τό προηγούμβνον)

IX
ίς τόν κήπον ύ Βινίκιος διηγείται τώρα είς τήν νεάνιδα δ.τι πρό 

□ίΟμιιΐς στιγμής είχεν όμολογήση ενώπιον τών 'Αποστόλων. Τήν ταρα
χήν τής ΐ|·υχής του, τά; μεταβο/.άς τάς όποιας είχεν ύποστή. τέλος τήν 
άτελείωτόν του θλίψιν όταν αφήκε τήν οικίαν τής Μυριάμ. Τήν ήγάπα 
καί είς τών Λύλων καί εΐς τό Παλατϊνον. τήν ήγάπα δτε τήν είδεν εΐς 
τίι Όστριανόν νά. άκούση τούς λόγους τοΰ Πέτρου καί δταν ήγρύπνει 
παρά τήν κλίνην του καί δταν τόν άφήκε. Ό Χίλων τοϋ άπεκάλυιμε 
τήν κατοικίαν της καί τόν συνεβούλευσε νά τήν άρπάση. άλλ’ έμαστί- 
γωσε τόν "Ελληνα προτιμών νά ζητήση άπό τούς 'Αποστόλους τήν 
αλήθειαν καί άπό αυτήν τήν χεϊρα της . . . Ευλογημένη ήτο ή ώρα 
κατά τήν όποιαν τφ έπήλθεν ή έμπνευσις αύτή. άφοΰ τιάρα ήτο πλη
σίον της καί δέν θά τόν άπέφευγε πλέον.

Πνιγμένος ιίπό τήν ευτυχίαν ό Βινίκιος δέν ήδύνατο νά τής έκφραση 
ώρισ,ιένως τί ήσθάνετο. Μάλιστα ούτε ό ίδιος τό έγνιόριζε. "Ελαβε 
τήν χεϊρα της σιγηλός. Τήν παρετήρει γοητευμένος καί έπανελάιιβανε 
τό όνομά της. ώσάν διά νά βεβαιωθή δτι τήν είχεν έπανεύρη καί δτι 
ήτο πλησίον της.

— Λιγύα ! Λιγύα !
Τήν ήρώτησε τί έγίνετο είς τήν ψυχήν της καί ώιιολόγησεν εκείνη 

δτι τόν ήγάπα ήδη είς τήν οικίαν τών Αύλων καί δτι, άν έκ τοϋ Παλα- 
τίνου τήν ώδήγει πάλιν πλησίον των, θά τώ ώμολόγει τόν έρωτά της 
καί θά εδοκίμαζε νά δαμάση τήν οργήν των.

—Όταν Παύλος ό έκ Ταρσοΰ θά μέ διδάξη τάς αλήθειας σας θά 
βαπτισθοι καί θά έπανέλθω είς τήν Ρώμην· θά άνακτήσω τήν φιλίαν 
τών Λύλων, οί όποιοι επανέρχονται είς τήν πόλιν |ΐίαν τών ήμερων 
αύτών καί δέν θά ύπάρχη πλέον έμπόδιον. Τότε θά έλθω νά σέ λάβω 
καί θά σέ έγκαταστήσω εΐς τήν εστίαν μου. Ώ. άγαπητι'ι! άγαπητί]! 
"Υψωσεν εκείνη τούς άκτινοβολοΰντας οφθαλμούς της καί άπεκρίθη :

— Τιίτε θά εΐπω: Όπου σύ Γάίος καί έγω Γαια·*.
Ή Μυριάμ ένεφανίσθη εΐς τήν θύραν καί τούς έκάλεσεν είς τό γεύμα. 

Έκάθησαν μεταξύ τών 'Αποστόλων, οί όποιοι τόν παρετήρουν μαγευ- 
μένοι. βλέποντες είς αύτούς τήν νέαν γενεάν, ή οποία μετά τόν θάνατόν 
των, θά έξηκολούθει νιι σπείρη τόν σπόρον τής θρησκείας των. Ό 
Πέτρος έκοψε καί ηύλύγησε τόν άρτον. Έφ’δλων τών μορφών έζωγρα- 
φίζετο ή μακαριότης.

—"Ιδε λοιπόν, είπεν ό ΙΙαΰλος στρεφόμενος πρός τόν Βινίκιον, αν 
εϊμεθα οί. έχθροί τής ζωής καί τής χαράς.

— Ποτέ δέν υπήρξα τόσον εύτυχής, δσον ιιεταξύ σας, άπεκρίθη 
εκείνος.

X
Τήν ιδίαν εσπέραν, μεταβαίνων είς τήν οικίαν του ό Βινίκιος είδε τό 

φορεΐον τοΰ Πετρωνίοιι φερόμενον ύπό Βιθυνιών. Τό έοταμάτησε καί 
τόν έκάλεσεν είς τήν οικίαν του. Έζήτησε νέα ιίπό τόν Παλατϊνον 
καί έ^ιαθεν, δτι ύ Λύτοκράτωρ θά ένεφανίζετο ώς μίμος εϊς τό Άντιον 
καί επειτα εΐς τήν Ρώμην.

— Τό δ,τι έψαλε δημοσία έσκανδάλισεν ήδη. Νά σκεφθή όμως κανείς 
δτι ό Ρωμαίος Καϊσαρ θά φανή έπί τής σκηνής οις μίμος! Όχι! Ή 
Ρώμη δέν θά τό άνεχθή .'

—Αγαπητέ μου ή Ρώμη θά άνεχθή τιι πάντα καί ή Γερουσία θά 
ψηφίση ευχαριστήρια είς τόν πατέρα τής πατρίδος». Τά πλήθη μάλι
στα εινε υπερήφανα νά έχουν ώς γελωτοποιόν ένα Αύτοκράτορα.

—Υπάρχει μεγαλητέρα ταπείνωσις;
— Ζής χωριστά σύ, είπεν ό Πετρώνιος υψών τούς ώμους, ζής είς τάς 

σκέψεις σου, άλλοτε διά τήν Λιγύαν, άλλοτε διά τούς χριστιανούς. Δέν 
ιΓ εκπλήττει τό δτι δέν γνωρίζεις τί συνέβη πρό ήμεροιν. Ό Νερών 
ενυμφεύθη δημοσίφ τόν Πυθαγόραν. "Επαιζε τόν ρόλον τής νεονύμφου. 
Αύτό εΐνε τό άκρον άωτον τής τρέλλας, δέν έχει ούτοι; Έ! Λοιπόν οί 
ιερείς ήλθον καί τούς ήνωσαν έπισιψως . · - ΊΙμην είς τί)ν τελετήν. 
Είμαι άξιος νά υποφέρω πολλά καί όμως είπα δτι οί θεοί, άν υπάρ
χουν, ώφειλον νά τό δείξουν μέ έν οίονδήποτε σημεϊον. Ό Καϊσαρ 
δμως δέν πιστεύει τούς θεούς καί έχει δίκαιον.

Έκά/.εσαν τήν Εύνίκην καί τόν καθαριστήν καί παρετέθη τό γεύμα.
—Ό κόσμος δέν περιορίζεται είς τό Παλατϊνον, είπεν ο Βινίκιος, 

καί μάλιστα δΓ εκείνους, οί όποιοι έχουν άλλα είς τήν καρδίαν καί είς 
τήν ψυχήν.

Άνήγγειλεν είς τόν ΙΙετριΰνιον τούς άρραβοινας του μέ τήν Λιγυαν. 
Έκάλεσεν έπειτα τούς δούλους εΐς τό άτριον, τό όποιον έγέμισεν 
άπ’ ούτούς.

—"Οσοι, είπε στρεφόμενος πρός τόν άπελεύθερον Δέμαν, δσοι έδού- 
λευσαν είς τόν οίκον μου έπί εϊκοσιν έτη νά παρουσιασθοΰν αΰριον εΐς 
τόν πραίτωρα διά νά τούς άποδώση τήν ελευθερίαν. "Εκαστος άπό τους 
άλλους θά λάβη τρεις χρυσούς καί διπλήν τροφήν έπί μίαν εβδομάδα. 
Νά σταλή διαταγή είς τάς είρκτάς τών έπαρχιών νιι χαρισθοϋν αί ποι- 
ναι, νά άπαλλαγοΰν οί δεσμώται τών άΫ,ύσσεων καί νά τούς τρέφουν 
καλά. Αύτή ή ημέρα εΐνε ημέρα ευτυχίας δι’ έμέ καί θέλω νά βασι- 
λεύση χαρά εΐς τόν οίκον μου.

Οί δούλοι έμειναν έπί τινας στιγμάς σιγηλοί, ώσεί μή δυνάμενοι νά 
πιστεύσουν τά ώτα των. "Επειτα δλαι αί χεϊρες ύψώθησαν καί όλα τά 
στόματα έγέμισαν άπό επευφημίας τό άτριον. "Ηθελον νά πέσουν εΐς 
τούς πόδας του. άλλ’ ό Βινίκιος τούς διέταξε διά νεύματος νά φύγουν. 
Έπληρώθη χαράς δ οίκος άπό τής στέγης εως τών υπογείων.

• Σ. Μ. Συμβολικοί λέξεις τής συνάψεως τοΰ Ρωμαϊκού γάμου.

— Αΰριον. είπεν ό Βινίκιος. θά τούς συναθροίσω εΐς τόν κήπον καί 
θά τούς διατάξω νά χαράξουν έ|ΐπρός των δ.τι σημεία θέλουν. "Οσοι 
χαράξουν ίχθϋν θά απελευθερωθούν από τήν Λιγύαν.

—Ένα Ιχθύν; είπεν ό Πετριόνιος. Ά! ενθυμούμαι τί έλεγεν ό Χίλων· 
εΐνε τό σημεϊον τών χριστιανών.

Συνεχάρη τόν Βινίκιον καί τόν ήρώτησεν ι’ιν έγινε χριστιανός. Εκεί
νος άπεκρίθη ότι θά γίνη άργότερα, έθαύμασαν δέ καί οί δύο τάς 
προόδους, τάς όποιας ή νέα θρησκεία είχε κάμη μεταξύ τοΰ λαού, τών 
πραιτωριανών. έντός αύτών τών ανακτόρων.

Ό Πετριόνιος καί ή Εύνίκη άπέθεσαν τούς στεφάνους των καί άπήλθον. 
Ό Βινίκιος μετέβη είς τήν βιβλιοθήκην του καί έγραψεν είς τήν Λιγύαν :

Θέλω, δταν θ’ άνοιξης τούς ώραίους σου οφθαλμούς, θεία, νά εΰρης 
μίαν «καλήν ήμέραι· εΐς αύτήν τήν επιστολήν. ΔΓ αύτό σοΰ γράφω 
άπόψε καίτοι θά σέ ίδω αΰριον. Ό Καϊσαρ αναχωρεί έντός δύο ημερών 
διά τό "Αντιον καί εγώ, φέΰ! είμαι υποχρεωμένος νά τόν συνοδεύσω. 
Σοΰ τίι είπον ήδη ότι τό νά μή υπακούσω εΐνε ώς νά διακινδυνεύσω 
τήν ζωήν μου καί τοιρα δέν έχω τό θάρρος ν’ άποθάνω. Άν έν τούτοις 
δέν θέλης ν’ άναχωρήσω, άπάντησέ μου μέ μίαν μόνην λέξιν καί μένω. 
Άς φροντίση ό Πετρώνιος νά άποτρέ.ψη τόν κίνδυνον άπ’ εμού. Αύτήν 
τήν χαρμόσυνου ήιιέραν. έκαμα δώρα είς δλους μου τούς δούλους καί 
δσοι υπηρετούν είς τόν οίκον μου έπί εϊκοσιν έτη θά άπελευθερωθοΰν 
αΰριον. Σύ. ήγαπημένη, οφείλεις νά μέ συγχαρής. διότι μοΰ φαίνεται 
δτι αύτά εΐνε σύμφωνα μέ τήν θρησκείαν σου. Τά έκαμα πρός χάριν 
σου. Θά τοΐς είπω ότι είς σέ οφείλουν τήν ελευθερίαν διά νά εορτάσουν 
τό όνομά σου.

Είς άντάλλαγ|.ια θέλω νά γίνω έγι'ο δοϋλος τής εύτυχίας καί δούλος 
ίδικός σου καί εύχομαι νά μήν απελευθερωθώ ποτέ. Κατηραμένον τό 
Άντιον, κατηραμένα τά ταξείδια τοΰ Αύγούστου. Τρις καί τετράκις 
εύτυχής έγώ, δστις δέν είμαι πεπαιδευμένος δσον δ Πετριόνιος, διότι 
θά ήναγκαζόμην 'ίσως νά υπάγω εΐς τήν Άχαίαν. Ή άνάμνησίς σου 
θά γλυκάνη τάς ώρας τοΰ χωρισμού. "Οταν θά είμαι ελεύθερος θά 
πήδοι εΐς τόν ίππον μου καί θά καλπάζω πρός τήν Ρώμην διά νά γοη
τεύω τούς οφθαλμούς μου μέ τήν θέαν σου καί τά ώτα μου μέ τήν 
ήδύτητα τής φωνής σου. "Οταν θά μοΰ εΐνε άδύνατον νά έλθω θά 
στέλλω ένα δοΰλον μέ επιστολήν νά μανθάνη τά κατά σέ.

Σέ χαιρετώ, θεία μου, καί πίπτω εΐς τούς πόδας σου. Μήν οργίζεσαι 
διότι σε άποκαλώ : Θείαν μου. "Αν μοΰ τό άπαγορεύσης θά υπακούσω· 
σήμερον δμως δέν είμπορώ νά ε’ίπω άλλο τι!

»Σέ χαιρετώ άπό τήν ούδόν τής μελλούσης κατοικίας σου, σέ χαίρεται 
μέ δλην μου τήν ψυχήν».

XI
Έγνώριζον είς τήν Ρώμην δτι ό Καϊσαρ, θά έπεσκέπτετο τήν Όστιαν 

καί έκεϊθεν θά μετέβαινεν εΐς Άντιον. Πλησίον λοιπόν τής Όστιανής 
Πύλης συνήχθησαν χιλιάδες Ρωμαίων καί άλλοεΟνών. Ό Καϊσαρ συνεί- 
θιζε νά φέρη μεθ’ έαυτοΰ εΐς τά ταξείδια ολα τά άντικείμενα μεταξύ 
τών όποιων συνείθιζε νιι ζή καί είς τόν μικρότεροι· σταθμόν του ήδύ
νατο νά έγκαταστήση τόν συνήθη διάκοσμον τών άγαλμάτων καί μωσαϊ
κών. Συνοδεύετο λοιπόν πάντοτε άπό ολόκληρον στρατόν έργατών, 
έκτος τών πραιτωριανών, έκτός τών αύγουστανών καί τών άκολουθιών 
των. Άπό τής αύγής οί ποιμένες τής Καμπανίας είχον φέρει πεντακο- 
σίας όνους, ϊνα τήν επαύριον, δταν θά έφθανεν είς Αίτιον, κάμη ή 
Αύγούστα μέ τό γάλα των τό σύνηθές της λουτρόν. Μετά τήν διέλευσιν 
τών όνων, στράτευμα νεαρών δούλων έσκούπισε τήν οδόν καί έσκόρ- 
πισεν άνθη.

Μέσιρ τού έκπληκτου πλήθους παρήλθον οί Ιππείς καί έπειτα ήρχισεν 
ή συνοδεία. Φορεία μέ σκηνάς έρυθράς. Ιώδεις, λεύκάς, |ΐέ τάπητας άνα- 
τολικούς, μέ έπιπλα, μέ σκεύη, μέ κλωβούς πτηνών τών οποίων οί μυελοί 
καί αί γλώσσαι θά παρετίθεντο εΐς τήν αύτοκρατορικήν τράπεζαν, μέ 
άμφορεΐς οίνου, μέ κάνιστρα καρπών. Πεζοί, διά τόν φόβον τής θραύ
σεως, έφερον άγάλματα, δοχεία έτρουσκικά, ελληνικά, αργυρά καί 
χρυσά, έξ ’Αλεξανδρινής υάλου. Άλλοι δούλοι έφερον άρπας, λύρας, 
φόρμιγγας, κιθάρας, αυλούς, κύμβαλα. Είτα διήλθον έπί πολυτελών 
αρμάτων αί όρχηστρίδες, οί άκροβάται. Ήκολούθουν νέοι καί νεάνιδες 
χρησιμεύοντες διά τά διάφορα θεάματα καί συλλεγέντες άπό τήν Ελ
λάδα είς τήν Μικράν ’Ασίαν. Είχον μακράς τάς κϊιμας καί τό πρόσωπον 
κεκαλυιιιιένον μέ ψιμμύθια διά νιι μή προσβληθή τό δέρμα των άπό 
τόν άνεμον. Ήρχοντο έπειτα νέοι πραιτωριανοί καί οί κρατούντες τούς 
ρωμαϊκούς δετούς, τάς άναμνηστικάς εικόνας, τά άγάλματα τών θεών, 
τήν προτομήν τοϋ Αύτοκράτορος- Τίγρεις καί λέοντες ημερωμένοι καί 
χρησιμεύοντες εΐς τόν Νέρωνα δταν ήθελε νά μιμηθη τόν Διόνυσον. 
Άλλα άρματα, δούλοι καί στρατιώται εΐποντο.

Ό ’Απόστολος Πέτρος καί ή Λιγύα ήσαν έκεϊ μεταξύ τών θεατών.
Ό Καϊσαρ έφάνη έπί άνοικτοϋ άρματος συρομένου ΰπό εξ ίππων καί 

μέ δύο δυσειδείς νάννους εΐς τούς πόδας. Έκραύγαζον: «Χαΐρε θείε! 
Χαϊρενικητά! Χαΐρεαπαράμιλλε! Υίέ τοϋΑπόλλωνος! Άπολλον χαΐρε!» 
Εκείνος έπεμειδία. Άλλοι δμως κρυμμένοι όπισθεν σωρών λίθων έφώ- 
ναζον: «Μητροκτόνε! Όρέσταί». Εΐς τήν Ποππαίαν ή όποια ήρχετο 
αμέσως μετ’ αύτόν άπηύθυνον ύβρεις αίσχράς. Ό Νέρων διέκρινε τάς 
ύβρεις αΰτάς καί έπλησίαζε τόν στιλπνόν του σμιίραγδον είς όφθαλμοΰς 
ώς διά νά ζητήση καί σημειώσει τούς ύβριστάς. Είδε οΰτω καί τόν 
Απόστολον όρθιον έπί μεγάλου λίθου, τόν όποιον είχε κομίση ό θύρ
σος. Τά βλέμματα τών δύο αύτών άνθρώποιν διεσταυρώθησαν Ήσαν 
άπέναντι ά?.ληλων δύο κυρίαρχοι τού σύμπαντος, εϊς ό όποιος θά έσβυ- 
νεν ώς αιματηρόν δνειρον καί ό άλλος, αύτός ό γέρων, δστις θά έκυ- 
ρίευε τόν κόσμον δλον καί τήν πόλιν αύτήν δΓ αιώνας αιώνων. Ήρχετο 
έπειτα ή συνοδεία τής άκολουθίας τοϋ Αύτοκράτορος καί μεταξύ αύτής 
ό Βινίκιος. Είδε τόν ’Απόστολον καί τήν Λιγύαν καί έπήδησεν άπό τό 
άρμα του.
'—Ήλθες; Δέν γνωρίζω πώς νά σέ ευχαριστήσω Λιγύα. Ό Θεός δέν 

ήδύνατο νά μού άποστείλη οιωνόν καλλίτερον. Έσω ευλογημένη. Σέ 
αποχαιρετώ, άλλά δΓ όλίγον. Χαΐρε.

Χαΐρε Μάρκε, άπήντησεν ή Λιγύα. Ό Χριστός νά σέ συνοδεύη 
καί νά άνοιξη τήν ψυχήν σου είς τούς λόγους τοΰ Παύλου.

("Επεται συνέχεια).
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
Ο </ι·ραι·ο; εινε εκείνος, .του άι·ασταγιό>·ει εις τά; άρχάς τον μηνάς μ.ί 

τόν κομήτην του καί με τάς βροχής τον. Καί ό ουρανός χαρακιηριζει τού; 

Πανέλληνας. Ι/<« τόν κομήτην δέν έμεινε κανείς .τοΰ >·ά μή άνηουχήση, 
ουζητήση, άγρυπνήομ. Διά τήν βροχήν, ή όποια κατέστρεψε τήν σταφίδα, 

έσεισε δηλαδή ί'ι· οικονομικόν οικοδόμημα, τοΰ όποιον τΐι ερείπια, Sr έρει- 
ποτθή, θά θάψουν όλους μας, δέν ήγρύπνηοε κανείς έξω άπό τούς άμε- 
σώτατα ένδιαφ ερομένους.

Ούρανοβάμων λαός.
*

Μάς ουνταράοοουν αί παραστάσεις τών Δυνάμεων έπειτα, αί μονομερείς, 
αί τήν ' Ελλάδα θεωρονσαι θπαίτιον τής καταστάοεως Ιν Μακεδονίφ καί 
άθωοΰοαι πάντας τούς άλλους.

Σννήλθομεν εις συλλαλητήριο!· διά τό άδικον. Συνειάξαμεν ψήφισμα. 
Καί ήουχάσαμεν. "Οταν θά μάς αδικήσουν πάλιν, πάλιν εν συλλαλητήριο)·.

Προσεχώς θά διαβάσετε προσκλήσεις νά παρευρεθήτε.

«
Καί .τέραν άπό τήν Χάγην, όπου ό κ. Γ. Στρέϊτ τόσου θριαμβευτικά μας 

άντεπροοιόπευοεν, Αγγέλλεται περίεργον γεγονός.
Τό Συνέδρων, τό Ευαγγέλιο)· τής Ειρήνης καί τής Ευτυχίας τοΰ 

κόομου εύαγγελιζόμενον, επισπεύδει τό τέλος τών εργασιών του, διότι ,οΐ 
πλεΐστοι σχεδόν τών αντιπροσώπων υποφέρουν έξ αδιαθεσιών, κατάρρων 
καί ρευματισμών κατά τά τηλεγραφήματα

"Ενα κολοσσαΐον έργον έρχονται νά ματαιώσουν ολίγες μύτες κρυολο
γούσα! καί μερικά πόδια άλγοΰντα.'

*
Ό “Αγγλος Αξιωματικός κ. “Ελλιοτ συλ.λαμβάνεται άπό Βουλγάρους 

κομιτατζήδες εις τήν Μακεδονίαν. Τραυματίζει καί τραυματίζεται.' () κόσμος 
βοή διά τό Βουλγαρικόν θράσος.

Έπειτα οί Βούλγαροι δημοσιεύουν ανακοινωθέν, καί κανείς δεν τούς 
διαψεύδει, οτι ό "Ελλιοτ ήτο συνεννοημένος μαζΰ των, άτι άν έτραυμάτισε 
κομιτατζήδες τό έκαμε διά ν' άπατήοη τόν στρατόν, ότι δεν Ιτραυματίοθη 
άπό Βουλγάρους άλλα από τούς οτρατιώτας.

Μετά ταϋια φρουροννται τά προξενεία μας καί πιέζονται οί Μητροπο- 
λϊται μας, διότι παρεμποδίζουν ε-τάς ειλικρινείς προσπάθειας· τής Ευρώπης 
να είρηνε.ϋοη την Μακεδονίαν.

*

' Ο πρώην έν Κωνσταντινονπόλει Βούλγαρος πρεσβευτής κ. Νάτσεβιτς 
αποκαλύπτει πόσον ειλικρινής είνε ή Βουλγαρική Κυβέρνησα εργαζόμενη 
κατά τών Ελλήνων.

Αύτή συμμετέχει είς τόν οργανισμόν τών βουλγαρικών συμμοριών, αυτή 
άρα ληστεύει, δολοφονεί, ατιμάζει, πυρπολεί καί υβρίζει τόν πολιτισμόν 
καί αυτή μέ υπαλλήλους της έδημιούργησε τάς φρικαλεότητας τής ' Αγ- 
χιάλ.αυ καί τών άλλων ελληνικών έν Βουλγαρία πόλεων, κλέψασα, φονεϋ- 

οαοα αθώους, άρπιίσαοα.
Ειλικρίνεια από τάς Ιυνάμεις, ειλικρίνεια καί άπό τοί'ς Βουλγάρους.
Παντού ειλικρίνεια τόση, ώστε δικαίως εκπλήττεται κανείς πώς δέν 

ειρήνεί'οεν ή Μακεδονία.
*

Καί ό έν Κωνσταντινονπόλει Γενάρχης μας, αυτός και οί άξιοι οτρα- 

τιώται του οι Μητροπολΐται, αυτοί εύρίσκοντιιι ώς πέτρα τον σκανδάλου.
Πιέζονται, περιορίζονται, απειλούνται μ'ε εξορίας οί Μητροπολΐται, άλλα 

δεν ενδίδουν.

Ό Ιοάμα; είπε: |ί>· φεύγω ζωντανός άπό τήν επισκοπήν μου·.
Καί ό Πατριάρχης ήπείλησε να κηρύξη τήν ' Εκκλησίαν έν διωγμώ.
Από τάς διώξεις καί τάς προσπάθειας τοΰ έξευτελισμοΰ αναπηδούν 

γενναιότεροι οί Ίεράρχαι μας.
Εινε άπό το" Εθνος πού μεγαλώνουν αί ουμφοραί.

■»
7ό γεγονός μέ τό όποιον κλείω τόν μηνιαίου απολογισμόν μου είνε 

ευχάριστου.

Οί αρραβώνες τής .4. Β.Ύ. τοΰ Πρίγκιπας Γεοτργίου μέ τήν .1..1.Ύ. 
τήν Πριγκίπιοοαν Μαρίαν Βονοπάρτου.

Οί Ελληνες αγαπούν τόν ναύτην Πρίγκιπα των, όπως αγαπούν κάθε 
λεβέντην. Ή χαρά του εινε χαρά όλων μας. δημ. δηΜ.

ΟΙ ΜΗΝΕΣ ΕΝ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙΣ

Τόν Αύγουστον, δπως καί όλου; τού; μήνας, ό λαό; τόν χαρακτηρίζει 
μέ ολίγα; λέξεις παρο-.μιακάς.

'Επειδή άπό τοΰ Αύγούστου ό καιρό; αρχίζει ν'άποκλίνη είς τό ψυχρό
τερου έδημιουργήθησαν αϊ παροιμία·.:

Ό Αύγουστος έπλάκωσεν, ή άκρη τοΰ χειμώνα.

Άλλα·. παροιμία·, συνδυάζουν τό ότι άπό τόν Αύγουστον άρχιζε·, νά γίνε
ται ψυχρότερος ό καιρός όπως άπό τόν Μάρτιον θερμότερος, έξ οΰ:

’.-Ι.τό Μιίρτη καλοκαίρι καί άπ*  Αύγουστο χειμώνας.

Ή: '.-Ι.τό Μαρτίου καλοκαιριάζει κι' Αύγουστου χειμωνιάζει.

Ή άλλως: Ήλθ' // Αύγουστος, πάρε τήν κόπα σου.

■ Αντιθέτω; πρό; τά; έν παροιμία·.; μαρτυρίας αυτά; περί τής ένάρξεως 
τοΰ χειμώνος καί τή; άνοίξεως υπάρχει ή λςής:

Μήτ' ό Μάρτη; καλοκαίρι μήτ' ό Αύγουστο; χειμώνα.
'Υπάρχουν άφ' έτέρου παροιμίαν εύρίσκουσαι κοινά μεταξύ τοΰ Αύγουστου 

καί τοΰ θερινού Μαΐου, ώς ή κατωτέρω παροιμία ή όποια μέ τά βοριάοματα 
ύπαινίσσεται τούς έτησίας.

Ί" .ίόγούστου τά βοριάοματα τό Μάϊ άναθημιοΰνται.

Καί άλλη τοιαύτη:
'Q ήλιο; του Μαγιού, τ Αίγοί'οτον τό φεγγάρι.

Ό ήλιο; τού Μαΐου καί τοΰ Αύγούστου τό φεγγάρι άπαντώσι παρο- 
μοιαζόμενα καί εις βημοτικόν άσμα είς τό όποιον ό έπιστρέφων καί εύρ ί
σκων νεκράν τήν μνηστήν του νέος λέγει εις τόν νεκροθάπτην:

Φιιιίστο πλατύ τό μνήμα της, μακρύ γιά δυό νομάτου; 
κΐ άπό τήν δεξιά μεριά ν' άφίσης παραθύρι, 
νά μπαίνιι δ ήλιος τοΰ Μαγιού, τ’ Αύγουστου τό φεγγάρι.

Αλλά όέν άρκοϋν αϊ παροιμία·, αύταί ε·; τόν λαόν διά νά χαρακτηρισβή 
ό Αύγουστος. Ιδού καί άλλα·.:

.ίζ’μουστε καλέ μου μήνα, νάσουν δυό φορές τό χρόνο. 
Αύγουστος άβροχος, μούστος άμετρος.

Ή πριότη ύπαινίσσεται τήν κατά τόν Αύγουστον συγκομιδήν τών περισ
σοτέρων προσόδων καί ή δεύτερα αφορά τήν καλλιέργειαν τών αμπέλων.

'Επειδή συνείβιζον άλλοτε οί έχοντες εργαστήρια όταν ώρίμαζεν τό ροδά
κινο·/—περί τά τέλη Αύγούστου—νά προσφέρουν άνά εν εϊ; τού; έργάτας 
των διά νά τούς υποδείξουν ότι ήλθεν ή εποχή ν' άρχίση ή νυκτερινή έργα- 
σία, παρήχθη ή παροιμία:

Έβγήκε τό ροδάκινο, άρχισε τό νυχτέρι.

Καί τελευταία ή γνωστή παροιμία, ή σημαίνουσα τό άρχαιον: «καιρός 
παντί πράγματι·.

Κάθε πράγμα στόν καιρό του κι’ <· κολιό; τόν .Αύγουστο.

«
ΤΑ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

'Από 1 Σεπτεμβρίου τά γραφεία τή; «Εικονογραφημένης» μετεφέρθησαν 
έκ τής όδοΰ Λεωνίδα άριθ. 6 είς τήν επί τής όδοΰ Καρύτση ύπ’ άριΟ. 4 
νεόδμητον οικίαν Καζάνη, όπισθεν τοΰ περιδόλου τής Βουλής, παρά τό 
μέγαρον τοΰ Συλλόγου «Παρνασσό; καί παρά τόν Άγιον Γεώργιον.

«
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Εις έπίσημον άκρόασιν τοΰ διπλωματικού σώματος ό Μέγας Ναπολέων 
παραφερθείς έπλησίασε τόν Μίτερνιχ καί λαμβάνων αύτόν άπό τοΰ ένδύ- 
ματος τόν έρωτά μεγαλοφώνως:

—θά μοΰ εϊπήτε τέλος πάντων τί θέλει ό ύμέτερο; Αύτοκράτωρ ;
—Προ παντός νά σέόεσθε τόν πρεσίευτήν του' άπήντησεν ατάραχος ό 

Μέτερνιχ. *

ΚΑΤΙ ΕΝΟΣ ΙΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

• Σπούδαζε έγραφεν ό Κοραής — τήν ανατροφήν τοΰ στήθους, ήτις 
μόνη μορφώνει τούς αληθείς άνβρας καί τά; ανδρεία; γυναίκας, παρά τήν 
ανατροφήν τή; κεφαλή; άπό τήν όποιαν πλάσσονται ο', καταχρηστικώς 
ονομαζόμενοι χρηστοήθεις καί έράσμιοι καί κομψοί άνδριαντίσκοι».

«
ΚΑΤΙ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ

θά ήθελες νά είσαι βασιλεύς; έρωτα ό Gellert. Κακή φιλοδοξία κατά 
τήν γνώμην μου. ’Εάν δμως τό επιθυμείς διακαώς, τις σέ εμποδίζει νά 
λάβης έν σκήπτρου; Έχει; δλόκληρον βασίλειον έντός τοΰ έαυτοΰ σου' 
βασίλευσε καί πρό πάντων κυβέρνησε φρονϊμως τά πάθη σου«.

«
ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΛΕΣΙΓΓ

—Τί δυστυχής πού είμαι! έλεγεν όδυρόμενος φιλάργυρος πρός τόν γεί
τονα του. Μου έκλεψαν απόψε τόν θησαυρόν μου πού είχα χωσμένον εί; τό 
περιβόλι μου καί εις τήν θέσιν του έβαλαν ένα αναθεματισμένου λίθον.

—Έτσι καί έτσι σύ δέν θά έκαμες καμμίαν χρήσιν τοΰ θησαυρού σου' 
είπεν ό γείτων. 'Γποθεσε δτι δ λίθος είνε δ θησαυρός σου καί θά είσαι πλού
σιος δσφ καί πρώτα.

—Ναι, έγώ δέν θά γίνω πτωχότερος, αλλά θά γίνη πλουσιώτερος άλλος. 
Νά γϊνη πλουσιώτερος! Μοΰ έρχεται νά τρελλαθώ άπό τό κακό μοι>!

Λήγοντο; μετ’ ολίγον τοΰ τρίτου έκδοτικοΰ έτους τής Εικονογραφημένης 

παρακ.αλοΰνται οί έκ τών κ. κ. συνδρομητών αυτή; μή έπ-.Ηυμοΰντες νά 
άνανεώσωσι τήν συνδρομήν αύτών. όπως έγκαίρως είδοποιήσωσιν ημάς, ινα 
κανονίσωμεν τά τής δ'.εκπεραιώσεως.

«
ΜΙΑ ΑΔΙΚΙΑ

'Ιδού καί μία αδικία πού έκαμεν ό Σίλλερ διά τού; αστρονόμους. Ή 
άδ'.κία αύτή μετατρέπεται εϊ; Δικαιοσύνην όταν, άναγινιύσκων τις τό άρθρου 
μα; 'Ιστορία τή; κομητοφοόία; . ϊδη πόσον παρεξηγήθη ή 'Επιστήμη.

Έγραψε λοιπόν ό Σίλλερ.
ί2 οΓοα,'τ, .τόσο»· άμετρο;, άπειρο;, ύιμιστος είσαι, 
τώυ μικρο/.όγιου όμως δ νου; οέ εσυρε καί σέ κάτω.

Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ

Ό Αύγουστος έωρτάσθη εις τήν Αμερικήν μέ τήν εκατονταετηρίδα τοΰ 
άτμοπλοίου. καί έπί τή εύκαιρία αύτή α; μάθουν ο: άναγνώσταί μα; τά τής 
έφευρέσεως. Τό πρώτον ατμόπλοιο·/, τό «Κλερμόν , 
τό κατεσκεύασεν ό Ροβέρτος Φούλτων καί ήτο ξύλι
νο·/. Περιγραφών τόν πρώτον αύτοΰ πλοΰν ό Φλέμμιγγ 
έγραψε: Τό φθινόπωρο·/τοΰ 1807 πλήθοςχάσκονέπλαι- 
σίωνε τήν όχθην τοΰ ποταμού Οΰδσωνος έν Ν. Τόρκη 
καί παρετήρει μέ ύφος ειρωνικόν πλοΐον καθελκυσθέν 
πρό ήμίσεος έτους ύπό τοΰ Μπρόουν Σάϊπ. προω- 
ρισμενον δέ νά κινήται άνευ ιστίων καί κωπών. Απο
ρία καί θαυμασμός όμως κατέλαβε τό παρακολουθούν 
τά πειράματα πλήθος, όταν τό πλοίον, έκσφενδονίζον 
μαύρα καί άφρισμένα κύματα, ήρχισε διασχίζον τά 
ΰδατα τοΰ ποταμού. Ένεόν ώς νά έτελεΐτο θαύμα, 
ήτένιζε τό πλήθος πρός τό πλοίον. έως ότου μετά 
τήν παρέλευσιν τή; διστακτική; σιωπή; ήχηραί άνευ- 
φημίαι έδόνησαν τόν αέρα».

Τό Κλερμόν δμως προορισθέν διά τήν συγκοι
νωνίαν Νέα; ’ I ορκης-Άλμπανο έπαθεν έκρηξιν τοΰ 
λέόητος, ή όποια προεκάλεσε τήν άπόφασιν νά μή 
χρησιμοποιούνται πλέον τά άτμόπλοια παρά ώς ρυ
μουλκά πλοιαρίων φερόντων έπιβάτας.

Εις τήν Ευρώπην τά άτμόπλοια έναυπηγήθησαν 
άργότερα. Πρώτον ευρωπαϊκόν άτμόπλοιον είνε δ 
• Κομήτης», είκοσι τεσσάρων τόννων χωρητικότητος. 
Ό «Κομήτη; είχε τούτο τό ιδιόρρυθμον οτι ή καπνο- 
δόχη του ήτο όμοΰ καί ίστίον. Καί αύτό έπαθε δυστύ
χημα. Έβυθίσθη.

Τό «Σαβαναί’,τό πρώτον άτμόπλοιον δπερ διέπλευσε 
τόν ώκεανόν, ήτύχησε καί αύτό. Άπό Σαβάνης έως 
τό Λίβερπουλ έχρειάσθη είκοσι·/ έξ ολοκλήρους ήμέ- 
ρας. έξ ών τάς δέκα οκτώ μόνον έπλευσε μέ άτμόν.

Τό πρώτον ελληνικόν άτμόπλοιον ήτο πολεμικόν, 
κατεσκευάσθη δέ διαρκοΰντος τοΰ 'Ιερού Άγώνος.

Ό φιλέλλην Άστιγξ δΓ ύπομνήματός του εις τόν 
Βύρωνα είχεν υπόδειξη πόσην ωφέλειαν 
ήδύναντυ νά παράσχωσιν εις τόν άγώνα 
τά άτμοκίνητα πλοία, όταν δέ έπετεύχθη 
τό δεύτερον δάνειον, παρηγγέλθησαν εϊ; τήν 
Αγγλίαν πέντε άτμόπλοια. 
Έκ τούτων έν, ό Ακαταμά
χητος». έκάη κατά τάς δόκι
μά;, δύο άλλα έσάπησαν εις 
Λονδίνον μή δυνάμενα νά 
πλεόσουν, έν, ή «Έπιχείρη- 
σις·, ήλθε μέν είς τήν 'Ελλά
δα. άλλά μόλις τόν Σεπτέμ
βριον τοΰ 1828 καί μόνη ή

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΕΝΔΥΜΑ. —ΊΙ βνζαντιολογία τό έμελέτηεε κιιί uit<> τό 
ζήτημα: Πώς ένεδύοντο αί Βυζαντιναί άρχόντισααι,ΤΙ είκάιν μαςπαριστφ 
τήν δεσποινίδα Λάμπρου φέρουσαν τό ένδυμα αύτό, όπως μετά μελέτας τό

«Καρτερία»έχρησίμευσεν εί; 
τόν άγώνα,αύτή έγκαινισασα 
τήν άτμήρη ναυτιλίαν μας.

άνεπαρέοτησεν ό πατήρ της, ό σοφός μας βυζαντιολόγος κ. Σ. Λάμπρος.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Τριάκοντα άρθρα αριθμεί ό κώδιξ τής ενδυμασίας τοΰ Πάρλο Μον- 
τεγκάτσα. Απ' αύτά μάθετε μερικά :

"Ανθρωπο; εχων δέκα πεντάλεπτα πρέπει νά δαπανά οκτώ διά τήν τρο
φήν του καί δύο διά τήν ενδυμασίαν του.

Διαθέτων διά τήν ενδυμασίαν σου τέσσαρας δραχμάς, πρέπει νά δαπανψς 
τρεις διά τά έσωτερικά καί μίαν διά τά έξωτερικά ενδύματα.

Μία κηλίς έπί τοΰ ενδύματος είνε πάντοτε έπονείβιστος καί τίποτε δέν 
δύναται νά τήν δικαιολογήση. Προτιμότερα εκατόν έμδαλώματα παρά 
μία κηλίς.

Τό νά είσαι δούλος τοΰ συρμού είναι αύταρέσκεια. Τό νά τόν περιφρο- 
νής είνε ιδιοτροπία.

Πρέπει ή μέν γυνή νά κοσμήται, δ δέ άνήρ νά ένδύεται.
Πάς συρμός περισφίγγω·/, στενόχωρων, άφαιρών τήν ευκινησίαν, άφαιρεΐ 

ύγείαν καί έργασίαν.
Τόν ράπτην όπως καί τόν ιατρόν πρέπει ν' άλλάσαωμεν οσον τό δυνατόν 

σπανιώτερα. «
ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ

Ή κορωνίς τοΰ Αύγούστου, δ «Άρχιτέκτων Μάρθας». Άνεβιβάσθη μέ 
πολλήν έπιμέλειαν άπό τής σκηνής τοΰ θεάτρου τοΰ Συντάγματος καί 

ήρίθμησε δεκάδα συνεχών παραστάσεων. Ό «Άρχιτέκτων Μάρθα; τοΰ κ. 
Παύλου Νιρβάνα είναι λεπτεπίλεπτου ύφής δραματάκι τρίπρακτου, μέ πολ
λή·/ πρωτοτυπίαν περί τήν πλοκήν, μέ πρωτοφανή λύσιν. Άλλ' έκεΐνο πού 
άφίνει τά'ς ώραιοτέρας εντυπώσει; είναι ή γλώσσα του καί αϊ ιδέα·, του. 
Γλώσσα απαλή καί όλισθαίνουσα διά μέσου τοΰ διαστήματος είς τό αυτί, 
ηρεμότατα καί γλυκύτατα, δ δέ διάλογό; του γεμάτο; άπό ώραία; έξάρ- 
σεις γλαφυρά;. Ή Δ · Κοτοπούλη άφθαστος, καθώς καί ό κ. Βονασέρας 
καί ή Κ“ Περίδου.

Είς τήν αύτήν γραμμήν καί ή Βασίλισσα Σαββα·. τό μονόπρακτον άρι- 
στουργηματάκι τοΰ κ. 1’. Τσοκοπούλου. Ένα αϊθέριον αριστοτέχνημα, τό 
οποίον δεν θά έκέρδιζε τίποτε παραπάνω έάν αντί τοΰ ονόματος τοΰ κ. 
Τσοκοπούλου έφερε τό τοΰ περιφήμου Felice Cavalotti, τοΰ συγγραφέως 
τής Κόρης τοΰ Ίεφθάε» κ.λ. Πολύ καλά ραλμένο, όπως λέγουν, καί πολύ 
καλογραμμένο·/.'*)  κ. Βονασέρας είς αύτό υπερτέλειος, άλλ'έχασε πολύ τό 
έργον άπό τήν άδεξίαν ύπόκρισιν τής Σμαράγδας — Δ··; Χρυσ.’ Κοτοπούλη.

Εαί ή Νεάπολι; έσημείωσεν επιτυχίας. Ή Μάγισσα τοΰ Σαρδοΰ μέ 
τήν Δ· Τίβερη, τόν κ. Πεζόδρομον καί τόν κ. Ταόουλάρην κοινώς άνωμο- 
λογήθη ώς κάτι τι θαυμαστόν είς ύπόκρισιν καί είς διάκοσμον. Επίσης δ 

Πλοίαρχο; Κορκοράν τοΰ Βέρν. τό σκηνοποιηθέν μυθιστόρημα μέ τόν 
φαντασμαγορικόν του διάκοσμον, παρά τά ατελείωτα καμπιαμέντα του. 

ήρίθμησε σειράν παραστάσεων. Εύγε εις τόν θίασον, 
ο όποιος εί; όλα τά έργα ποΰ άνεόίβασεν εφέτος — 
εϊ; τούς Βασιλείς έν έξορίφ- ,τό δραματικώτατον τέλος 
τού ΌΟωνος τοΰ κ. II ολ. Δημητρακοπούλου κ.λ.π.- 
δέν έφείσθη δαπανών καί κόπων, άλλ' εύγε καί εϊ; 
τόν κ. Γ. Λκγκαδάν, τόν σκηνοθέτην του.

Ή Νέα Σκηνή άνεόίβασε περί τά μέσα Αύγούστου 
τόν Άνθρωπον τής Ημέρας» τοΰ κ. Μωραϊτίνη. 
Μία φάρσα τρίπρακτος μέ ύπόθεσιν ποΰ δέν τήν έφαν- 
τάσθη κανείς έως τώρα καί άπ' αυτούς άκόμη τούς 
Γάλλους κωμφδιογράφους, οί όποιοι έξήντλησαν σχε
δόν κάθε θέμα, μέ τρίτην δέ πράξιν τελείαν. Καί λέγω 
τρίτην πράξιν, διότι αύτή είναι τό κυρίως έργον 
καί διότι είς τάς δύο πρώτα; δέν άνεγνώρισα τόν 
Τΐμον, τόν συγγραφέα τοΰ Μαραθωνίου Δρόμου, τόν 
σπαρταριστόν εύθυμογράφον.

Εί; τοΰ Άρνιώτη τό γραφικώτατον θέατρον ό κ. I. 
Γκιαούρης, ό φιλοτιμώτατος ϊμπρεσσάριος. μάς έφερε 
τήν μεγάλην όπερέτταν τού Κάιρου Καλλιγάρη Λομ- 
πάρδο διά σειράν 27 παραστάσεων. Ή «Γκέϊζα», ή 

'Ωραία Ελένη», «Τά όρχεοειδή κ.λ.π. μέ τάς φαν
τασμαγορικά; σκηνοθεσίας των, με τάς άδελφάς Ροζα- 
λ·ν, τόν κωμικόν Ούρμπάνο, τά μπαλέττα των. τό 
πολυμελές κόρο των καί τόν πλούσιον ιματισμόν εΐλ- 
κυσαν τόν καλήτερον καί τόν περισσότερον κόσμον, 
μεταξύ τοΰ όποιου οί Πρίγκιπες τακτικά διεκρίνοντο. 
Καί ή αθηναϊκή Κοινωνία οφείλει χάριτας είς τόν 
κ. Γκιαούρη·/ διά τάς άπολαύσεις ποΰ τής παρέσχεν. 

bp' 
«

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Οί Δήμαρχοι τών ‘Αθηνών ς Γ. ΙΙαρασκευη- 
πούλον. — 'Ογκώδη; τόμος εικονογραφημένος περιε
χομένου άληθινά πολυποίκιλου, ιστορικού, στατιστικού 
καί δημολογικοΰ. συλλεγέντο; μέ ιστορικήν κριτικήν, 
μέ άναδιφήσει; και μέ τά εφόδια τής πείρας, έξεδόθη 
άπό τόν παλαιόν διακεκριμένο·/ συνάδελφον καί τώρα 
Γεν. Γραμματέα τοΰ Δήμου Αθηναίων κ. Γ. Παρο- 
σκευόπουλον. Οί Δήμαρχοι τών Αθηνών < είνε έργον 
είς τό όποιον πιστώς κατοπτρίζεται ή ιστορία τοΰ 
πρώτου Δήμου τοΰ Κράτους καί τών διαφόρων υπη
ρεσιών του, έργο·/ τό όποιον άπήτησεν εργασίαν πολύ
μοχθον, διεξαχθεϊσαν εύσυνειδήτως, έργον δέ φωτίζον 
τό μέλλον μέ τά ιστορικά δεδομένα τοΰ παρελθόντος, 
αποκαλυπτικόν είς πολλά καί περίεργον. Τό δεύτερον 
μέρος τού βιβλίου άνάφέρεται εϊ; τήν ιστορίαν τών 
Δημάρχων τών Αθηνών άπό τοΰ 1835, τό δέ πρώτον 
εϊ; τά τής Αθηναϊκής Δημογεροντίας.

Άν ‘Ιστορία είνε ή παράταξις γεγονότων μέ άμε- 
ροληψίαν καί μετά έξακρίβωσιν, άκόμη δέ έξέτασις 
τοΰ ύπό τήν κρίσιν τήν ιστορικήν ΰποβαλλομένου 

θέματος άπό όλα; του τάς επόψεις, τό έργον τού κ. Παρασκευοπούλου 
είνε αληθινόν ιστορικόν έργον. συνταχθέν έπειτα άπό μελέτας πολυποί
κιλους, αϊ όποια·, εξακριβώνουν, μέσα άπό αρχεία καί βιβλία, τά άφορώντα 
τόν Δήμον είς όλος του τάς σχέσεις, παρέχουν κρίσεις πειστικά; άπό τά 
πράγματα, παρέχουν τό ύλικόν 3Γ εκείνον δστις θά γράψη τήν ιστορίαν 
τής πρωτευούσης στενώ; συνδεδεμένην μέ τόν δλον εθνικόν βίον.

"Ολαι αί φάσεις τών δημοτικών ζητημάτων, τών λυθέντων καί άλυτων 
άκόμη, κατοπτρίζονται έν θαυμαστή άκριβεία εί; τό βιβλίο·/, άπό τής άνα- 
πτύξεως τή; δημοτικής υπηρεσία; έως τό μέγα ζήτημα τών οικονομικών 
τοΰ Δήμου, μέ στατιστικά;, μέ πίνακας, μέ δλον τό φώς τό ποθητόν διά 
τόν ιστοριογράφον.

Αύτά διά τό δεύτερον μέρος τοΰ βιβλίου τό μεγαλήτερον καί άφορών 
τούς Δημάρχου; τών Αθηνών άπό του 1835 έως τό 1907.

Τό πρώτον φαίνεται ίστορικώτερον καί ώς τοιοΰτον έκρίθη. Δέν είνε 
ιστορικόν. Τοιοΰτον είνε τό δεύτερον μέρος. Τό πρώτον είνε άφή^ησις 
καί τοιοΰτον μόνον ήδύνατο καί έπρεπε νά είνε. Εξήκοντα σελίδες άνα- 
γράφουσαι τά τής Δημογεροντίας άπό τή; έπί Έπαναστάσεως δράσεώς της 
έως τό 1835, φωτισμένα; δμως καί αΰτάς ενιαχού μέ τό ιστορικόν φώς, 
τό όποιον αποκαλύπτει τήν άρχήν ζητημάτων τοΰ Δήμου, οικονομικών 
ιδίως. Διά τούς πολλούς τό πρώτον αύτό μέρος είνε αυτό ποΰ θά διδάξη 
ώραίαν εποχήν Αθηναϊκήν, ποΰ θά δείξη τάς Αθήνας άγωνιζομένας κατά 
τού Τούρκου, ένωρίτατα αισθανόμενα; τήν άνάγκην τής ϋργανώσεως καί
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ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ.—Ή σκηνή sU τήν έρημον ιής Αίγό.ττου. Ό ήλιος δύει. Τό 
καραβάνι σταματά, ή καμήλες γονατίζουν καί οί Ιθαγενείς όδηγοί των κάνουν τήν 
έσπερινήν προσευχήν των εΰχαριστοί'ντες τόν Θεόν καί τόν Προφήτην διότι ίζησαν 
καί τήν ημέραν έκείνην. Τήν φωτογραφίαν μάς στελλει φίλος τής ΕΙκονογραφημενης-

όργανουμένας, άνακυπτοΰσας άπό τήν δουλείαν εϊ; συγκινητικήν κατά
στασήν έρειπίων, τβινούσας όμως ευθύς αμέσως πρός τήν πρόοδον.

Λιτά, αυτό είνε τό βιβλίον τού κ. Παρασκευοπούλου. 'Απαύγασμα κόπων 
καί κρίσεως ασφαλούς, εργασία πρωτότυπος καί ευσυνείδητος. ερ

Γ. Γ. 'Εςεδόθησαν: Κίμωνος Μιχαηλίδου Σάν ζωή καί σάν παραμύθι . 
Έκδοσις «Παναθηναίων . ΊΙλία Βουτερίδη Ό Προσκυνητής».

«
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΣΚΛΡΑΤΟΣ

θ', παλαιότεροί μας φιλόλογοι, άς τό εϊπωμεν μέ θάρρος, ήσαν εύσυνει- 
δητότεροι είς τό έργον των, ειλικρινέστεροι δέ καί διά τούτο δυνατώτεροι. 
Εϊνε δμως καί ^γνωστότεροι εις τήν εποχήν μας, αυτοί οϊ άνοίςαντες τόν 
φιλολογικόν δρόμον είς τόν τόπον μας.

ΊΙ Εικονογραφημένη· θά σάς τούς γνωρίση ολίγον κατ’ ολίγον. όπως 
έκαμε καί εις τό παρελθόν. Σήμερον σάς παρουσιάζει ολίγους στίχους τού 
Άνδρέου Λασκαράτου, τού δυνατού Κεφαλλήνος σατυριστού, τού έν τή 
όρμή τής έμπνεύσεώς του. δυστυχώς λοιδορήσαντος καί τόν κλήρον καί 
άφορισθέντος διά τούτο, χωρίς ουδέ τήν στιγμήν τού άφοριαμού νά χάση 
τό χιούμορ του. Είπε τότε, δταν τού είπον ότι κατεδικάσθη νά μείνη ίλυω- 
τος: «Δέν άφορίζανε καί τά παπούτσια τών παιδιών μου νά μένουν καί 
'κείνα άλυωτα!».

Περί τάς δυσμάς τού βίου του, ή ’Εκκλησία, πεισθείσα πλέον δτι δ 
Λασκαράτος έπετέθη κατά τού κλήρου διότι τόν έθεώρει παρεκτρεπόμενον 
καί δτι ή σάτυρά του δέν τόν ήμπόδιζε νά είνε χριστιανός άγνός, άπέσυρε 
τόν άφορισμόν της.

Δέν έμεινε τίποτε εις τήν Κεφαλληνίαν άσατύριστον άπό τόν δριμύν στί
χον τού Λασκαράτου-

Ευχόμενος κάποιον, έπί τή γεννήσει... τού δνου έγραψε:
«Λα σοΰ ζήσρ τό ’’έο σου γαϊδούρι 

καί τοΰ εύχομαι οοο δένεται ά>·ί>ρω.νιά.
.1/ά <5χ< άπόι τή ντόπια γιατί τότε δά

εϊνε καλήτερα νάνε γαϊδούρι > ■

Διαβάστε λοιπόν ολίγους στίχους φέροντας τήν επιγραφήν:

ΕΙΣ ΑΙΩΝΙΟΝ ΣΤΙΓΜΑ

Ί1 Εικονογραφημένη» ετυχε μέχρι τοδδε έκθύμου ένισχύσεως έκ μέρους 
τού Πανελληνίου. Καί είς τήν έκδήλωσιν αυτήν έαπευσε, πάντοτε καί διά 
λόγων καί δΓ έργων διατρανούσα τήν ευγνωμοσύνην της. νά άνταποκριθή 
μή φεισθεΐσα ποτέ δαπάνης.

Εύρέθησαν δμως καί οϊ άστοργήσαντες. θ', μή άντιληφθέντες τήν απο
στολήν της καν τήν εθνικήν, άν μή τουλάχιστον τά έξοδα καί τούς κόπους 
της. Καί τά ονόματα αυτών, αΰθορμήτως έγγραφέντων καί κατόπιν θελη- 
σάντων νά καταχρασθώσι τής εμπιστοσύνης ημών. παραδίδομεν εΐς τήν 
δημοσιότητα, μή δυνάμενοι άτυχώς. ώς παρ’ ήμϊν συμβαίνει, νά προσφύγω-, 
μεν είς άλλο μέσον.

Είναι οϊ κ.κ. Λ. Ι'ηγόπουλος έν Ί'ύνιδι. Γ. Σακκάς, έν Κύπρφ. ή ενταύθα 
Λαϊκή "Ενωσις . ό έν Βερολίνφ Σύλλογος τών Ελλήνων . ή έν Λευκω

σία λέσχη τό «Άθήναιον . ό έν Αλεξάνδρειά κ. Ε. Άρβανιτάκης.
Επ' εύκαιρία παρακαλοΰμεν καί τόν Αλεξάνδρειά ιατρόν κ. Μ. νά κανο

νίση τόν έκ τριών λιρών λογααιασμόν του.
«

Η ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ

Άπό τά νέα ποιήματα τού Ματσούκα, τούς ύμνους τής ζωής τής εθνι
κής, είνε ή ανέκδοτος ακόμη Ευχή τής μάννας . Άπό τά ποιήματα πού 
θέλουν νά δημιουργήσουν πατριωτικήν τήν άδολον παιδικήν ψυχήν:

ΣΓογ παιδί μου ατό καλό 
Καί στήν καλή ιή>' <8ρα 
Καί ντύσου στρατιώτης, 
Πουσαι καλός, κι είσαι γερός 
Κι’ έχει: τα 'χίλια δώρα 
Τής ζηλεμένης νιότης.

Τό χώμα ετούτο μή ξεχνάς 
Πώς είναι ζνμοτμένο 
.1/’ άλλης γεννιας ιό αίμα. 

‘Εκείνης πρέπει νά ι/ανής, 
Παιδί μου αγαπημένο, 
Καί γέννημα καί θρέμμα.

Οί πρόγονοί σου οοΰδοοαν, 
Καί μην τό ληομονήσης, 
Τή; λευτεριά; τά δώρα. 
Σύρε παιδί μου ατό καλ.ό, 
ΚΤ ίιν πάλι δί· γυρίσμ; 
Ευλογημένη ή ο'ιρα.

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ Ν. ΥΟΡΚΗΣ

Δέν «ά τό έπίστευε κανείς άν δέν ήτο ίστορικώς βεβαιωμένου.
Αϊ απέραντοι γαϊαι. έπί τών όποιων τώρα έχει οϊκοδομηθή ή Νέα 'Γόρκη 

καί τών όποιων έκαστος πήχυς τιμάται άντί μυθώδους ποσού, έπωλή- 
θησαν τφ 1609 ύπό τών ’Ινδών είς τούς ‘Ολλανδούς άποίκου; εις τιμήν 
προκαλούσαν τό μειδίαμα.

Οϊ κάτοχοί των τάς άντήλλαςαν άντί 10 ύποκαμίσων, 30 ζευγών περι
ποδίων, 10 όπλων. 30 σφαιρών. 30 λιτρών πυρίτιδας, 30 τόξων, 30 λεβή
των καί ίνός χαλκού μαγειρικού σκεύους.

«
ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΝ ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΙ

Ό Διογένης έλεγεν ότι άνάπη(πει)οοι πρέπει νά λέγωνται όχι οϊ τυφλοί 
ή οί κωφοί, άλλ’ οϊ μή έχοντες πείραν.

ΑΚΡΙΤΟΜΥΘΙΑ

— Πότε θά φάτε μικρέ μου; έρωτ$ τόν μικρόν τής οικογένειας δ 
φιλάργυρος παρατείνων τήν έπίσκεψίν του.

— Ή μαμά είπε, δταν θά φύγετε σείς.
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΙΣ ΜΠΕΚΡΗΝ

Κλάψετε Τσίτσες κι' όρφανες Κλουντήρες. 
Κλάψ'τε. Ταβέρνες έρημες καί κλεΐο'τε.

Πουλιά γλυκέ; Βαρέλες μή γιομίσ’τε.
Κι' ό άντραοα-; αχ.’ χτυπά τ’ άδη Γοή θέρε;.' 

"Ωφου! σκληρέ; κ' αίματοβόρε; Μοίρες.' 
Καί τί ι')ά γένρ ή φαμελιά που άφΐσ τε 

Ξέσκεχη, ά.τάιΌρωχες καί δε λ.νπεΐσθε;
Μχάτσες, Κανάτες, Κούπες, κακομοίρες 

θυγατέρες γλυκέ: του Μακαρίτη.'. ..
Καί σί· Βαρέλα πάη’ν ή κλάιμα φτάνει

Κ' έχε έγνοια τιάρα έοΰ τό έρημο ο.τήτι. 
’ Βγάλε καί βάλ' του ωστόσο ένα στεφάνι'

Τού πρέπει, 'τι παρθένος πάει οιή Ιήτη. 
~.άέν ςόρω ό.αό νερό· είπε πριν .αειύόιγ/.

’Ιδού κ'ένας άπό τούς μύθους του:
Είχε άλλασμένο ό Έρωτας παιγνίδι, 
κ’ ιπήρε γι ’ αρματά τοι1 
Άντιτα γιά φαρέτρα καλαμίδι, 
κ' έπήε ατό ξέδοιμά τον 
δεν άφινε ψαράκι' 
καί τΰ,χε τά μικρά ι'ά>· τ’ άφανίοη, 
όντας ενα ψαράκι 
'βγαίνη παλικαράς ■·«>■ τά ίγδικήοη. 
Αρπάζει, καί τραβηέται 
και τρώει τό Δόλο ύπεριφμνεμένο 
μά εί’θϋς άνανογιέται 
ο.πΰϊς δ 'Ερωτας τϋχε άγγισιρωμένο.

τόν "Ερωτα θέλης νά ινκησ,ι/ς, 
Ό'γε, καί μή σταθής νά πολεμήσιις. 
Μ’ έναν τέτοιον έχθρό, »(}.' 
ή σκιαομάρα. ή φυγή, ή λιγοφυχία. Ο ΣΑΓΙΠΡ ΕΙΣ ΤΟ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΤΟΥ ΣΑΛΟΝΑΚΙ
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