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Α Β Υ Σ Σ I Ν Ο I

λαού άπό τούς άρχαιοτάτους οί αντιπρόσωποι 
Λ*/ ’ έπεσκέφθησαν τάς Αθήνας φέροντες δώρα εις τήν 

-ΈΓόξϊ’Ϋ Βασιλικήν μας Οικογένειαν έκ μέρους τών Βασιλέων 
των. Οί Αβυσσινοί διά τοΰ αρχηγού των τοΰ Πρίγκι

πας Ντεντζασμάτς Μεσεκά, τοΰ όποιου βλέπετε τήν εικόνα, 
δέν έκφράζουν διά πρώτην φοράν τάς συμπαθείας τοΰ Άβυσ- 
σινιακοΰ λαοΰ πρός τόν ϊδικόν μας.

Και μέ τήν ’Εκκλησίαν μας καί μέ τήν Δυναστείαν παλαοί 
δεσμοί φιλίας συνδέουν τόν λαόν τής A. Α. Μ. τοΰ Μενελικ Β'.

Ή ιστορία τοΰ Άβυσσινιακοΰ λαού είνε άρχαιοτάτη καί 
ένδοξος, άρχομένη πριν ή οί "Ελληνες ^ερευνήσουν τάς άκτάς 
τής Ερυθρός Θαλάσσης.

"Οπως δλων τών παλαιών λαών, αί άρχαι τής ιστορίας τών 
τών Άβυσσινών χάνεται εις τά σκότη τών πρώτων αιώνων.

Μάχονται οί ’Αβυσσινοί γενναίως πρός τούς "Αραβας κατά 
τον Γ πρό Χριστού αιώνα καί επικοινωνούν έπειτα πρός τούς 
"Ελληνας τής ’Αλεξάνδρειάς καί πολεμούν πάλιν νικηφόρως

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ADIS Α8ΑΒΑ. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΙΝΙΑΣ
[Φωτογραφία σταλείαα ύπό τοΰ αότόΟι ίγχρίτου δμογενοΰς χ. Λ. Κα(ψα»ία[ 

κατά τών Μουσουλμάνων είς τούς νεωτέρους χρόνους, κατά 
τών ’Ιταλών τελευταίως.

Κατά τούς χρόνους τοΰ Μ. Κωνσταντίνου ή μήτηρ αυτού 
Ελένη στέλλει εις Άβυσσινίαν, καί δή είς τό Κράτος τοΰ 
Άξούμ, τόν μοναχόν Φρουμέντιον καί οί μελανοπρόσωποι 
φίλοι μας δέχονται τόν Χριστιανισμόν άπό τούς Έλληνας, 
δταν δέ έπειτα οί ΓΙορτογάλλοι άπέστειλαν πλήθος ιεραποστό
λων διά νά διαδώσουν τόν καθολικισμόν, οί ’Αβυσσινοί έξη- 
γέρθησαν γενναίως διά νά ύπερασπισθοΰν τήν πίστιν τών 
πατέρων των, δπως καί κατά τό 175θ. οπότε πάλιν αί άπόπει- 
ραι προσηλυτισμού είς τήν Καθολικήν ’Εκκλησίαν προεκάλε- 

ΜΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΞΕΝΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΝΑΚΤΟΡΟΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΙΚ

σαν έκεϊ ταραχάς. Καί έχουν 
ώραίαν παράδοσιν οί’Α βύσσι
νο! διά τήν αρχήν τοΰ γένους 
των. "Ενας έρως πρός τήν Σο
φίαν τό ϊδρυσεν.'ΙΙ Βασίλισσα 
Σαββά ήράσίΐη τοΰ Σολομών- 
τος διά τήν σοφίαν του καί 
ήλθε πρός αυτό ν φέρουσα δώρα 
καί τά κάλλη της. Έγέννησεν 
άπό τόν σοφόν ά'νακτα υιόν 
τόν Μενελικ, δστις είνε ό γε
νάρχης τών Άβυσσινών.

"Εκτοτε ηγεμόνες πολεμικοί 
καί γενναίοι ήγεμονεΰουν καί 
τελευταίως τώ 1855 ό Θεόδω
ρος Γ', δστις ωνειρεύθη νά 
επανίδρυση τό μεγαλεΐον τής 
φυλής του και έφθασε νά έχη 
στρατόν 150.000 άνδρών καί 
ό ’Ιωάννης, φονευθείς τώ ι 889·
Έπί τώτ· δυο τούτων βασιλέων ΕΝ αυτοκραγ. δ.αγγελμα του μενελικ 
<> Αβυσσινιακος λαός πολλακις 
έκήρυξε τήν πεποίθηση· δτι παλαιοί δεσμοί ιστορικοί καί θρη
σκευτικοί τόν συνδέουν μέ τήν Ελλάδα.

II Α.Α. Μ. Μενελικ Β' Νεγκούς Νεγκουστί- Βασιλεύς τών 
Βασιλέων — εγεννήθη τφ 1842. Υιός τοΰ Βασιλέως τής Χόας 
Μελικότ έφερε κατ’ άρχάς τό όνομα Σαχάρα Μαριέμ καί ύπε- 
χρεώθη άπό τόν Αύτοκράτορα Θεόδωρον νά νυμφευθή τήν 
θυγατέρα τσΰ Μπαφανά καί νά μένη είς τόν Κοντάρ. Έφυ- 
γεν έκεϊθεν, διά τής γενναιότητάς του ηυξησε τό Κράτος του 

ΑΒΥΣΣΙΝΕΖΑ ΤΣΟΠΑΝΟΠΟΥΛΑ [Έργον Γ. Π(}θχοπ1ου|

καί δταν έφονεύθη δ προκάτοχός του Ιωάννης μετ’ αγώνας 
νικηφόρους έκηρύχθη Αύτοκράτωρ, ύπερισχύσας τοΰ ύπό τοΰ 
Ίωάννου ύποδειχθέντος Ράς Μαγκάσια.

Ίην βασιλείαν του έλάμπρυνε διά τού πρός τούς ’Ιταλούς 
πολέμου τοΰ 1895, τον όποιον έκήρυξε διά νά άνακτήση πλήρη 
τά δικαιώματα τής πατρίδος του. Τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1896 
ύπεγράφετο μετά νίκας τοΰ Μενελικ κατά τών ’Ιταλών ή συν
θήκη τής Άντίς-Άμπέμπα, δι’ ής έξησφαλίζετο ή άπόλυτος 
ελευθερία τής Άβυσσινίας.

Πολιτικός άνήρ ίκανώτατος, σπανίας εύφυΐας, προσπαθεί νά 
εϊσαγάγη μεταρρυθμίσεις είς τήν διοίκησιν τής χώρας του, νά 
κατασκευάση οδούς, νά δργανώση εύρωπαϊκώς τόν στρατόν 
του, νά σχετίση τό Κράτος του μέ τά ευρωπαϊκά τοιαΰτα.

Τήν δευτέραν του σύζυγον Ούίτέρο Ταϊτού δ Μενελικ ένυμ- 
φεύθη τώ 1883. Ή Α. .Α. Μ. ή Ταϊτού έχει ήλικίαν 5· ετών.

Έκεΐνο τό οποίον διακρίνει τήν A. Α. Μ. τόν Μενελικ είνε 
ή προστασία ήν επιδαψιλεύει είς τούς τήν χώραν του κατοικοΰν- 
τας Έλληνας. Θάλλει έκεϊ Ελληνική κοινότης, ήτις καί εκκλησίαν 
έκτισεν Ελληνικήν, προεδρευομένη άπό τόν οδοντοϊατρόν καί 
ιδιαίτερον τοιοΰτον τής Α.Α.Μ. τοΰ Μενελικ κ. Καρακατσάνην.

Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ 01 ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ A. Υ.
(Φωιογραφϊαι τοΰ ύπιλάρχου χ. Γαυριαλάκη, εΰμενώς ιχαραχωρηθεϊσαι ήμϊν |.

ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ

ν
τα παντα,

άς είποΰμε μόνον δ Έλλην — ύφίσταται 
άρκεϊ νά μή βλέπη άλλον νά τά γλυτοόνη.

Είς τό μέγα δδυνηρόν κυνήγι τής Δόξης, τό όποιον 
η/ διωργάνωσεν δ ’Αλέξανδρος, ένεκαρδίωσε μίαν φοράν 

τούς στρατιώτας του, τούς διψώντας, καί τούς έδρόσισε, δταν τοΰ 
έδωσαν ολίγο νερό μέσα είς ένα κράνος καί αυτός τό έχυσεν. 

’Έτσι καί είς τά τελευταία μεγάλα γυμνάσια. Οί έφεδροι, 
οί τέως γκρινιάριδες είς τόν στρατώνα, έγειναν οί υπομονητι
κότεροι τοιν άνθρώπων, δταν έβλεπον δτι καί οί Πρίγκιπες 
έπερνοΰσαν δπως δπως είς τό στρατοπέδου.

Ή A. Υ. ή Πριγκίπισσα Σοφία επάνω εϊς σούσταν άρκεϊ 
νά κάμη τό πρωτόγονον αύτό μέσον τής συγκοινωνίας νά φαί
νεται τό κομψότερου κουπέ τοΰ κόσμου καί αί σανίδες του 
μαξιλαράκι άξιον Συβαρίτου.

Έκόπησαν τά πόδια σου, άλλ’ είδες δτι ήσαν κομμένα καί 
τά πόδια τοΰ Διαδόχου; Σοΰ έπέρασεν ή κούρασις.

Έκεϊ μέσα εϊς τό σχολεϊον τοΰ Αιόπεσι ετοιμάζεται τό γεύμα 
τών Πριγκίπων.

Φέρεται τό τραπέζι καί τοποθετούνται ή καρέκλες.
Καρέκλες; Λάθος έκαμα. Τά θρανία τοΰ σχολείου τά μαθη

μένα νά δέχωνται τό βάρος 
σκληραγωγη μένου σώμα- 
τος Λιοπεσόπαιδου είνε τά 
καθίσματα τών Πριγκίπων.

Τό φράκο τοΰ σερβιτό
ρου έχει άντικαταστήση 
στολή ίππέως σκονισμένη.

Αύλάρχαι καί ΰπασπισταί 
καταστόλιστοι —υπίλαρχοι, 
καί άνθυπίλαρχοι μέ υπο
κίτρινους κηλίδας Ιδρώτας 
είς τήν πλάτην τής στολής.

Ό Πρίγκιψ Άνδρέας 
εις τήν κορυφήν τής τρα- 
πέζης δεξιά του καί αρι
στερά του αξιωματικοί τής 
ΐληςτου. Οί Πρίγκιπες Χρι- 
στόφορός καί Γ εώργιος πα- 
ρέκει μέ τά πιλίκιά των είς 
τό γραφείου τοΰ θρονιού.
- Καλή ίίρεξι!

«
Έπειτα περνούμε είς τό 

καπνιστήριου.
Καπνιστήριου εϊνε ένα 

χαγιατάκι τοΰ σχολείου.
"Ενα καμινέτο καί ό 

καφφές έψήθη, έπιστατοΰν- 
τος ένός άξιωματικοΰ. Φαν
τάζομαι δτι δ καφφές δέν 
θά ηύχαρίστει ένα θαμώνα 
τοΰ Ζαχαράτου. Πίνεται 
δμως ήδονικώτατα.

ΕΝΑ ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΙΓΚΙΠΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΔΗΜ- ΣΧΟΛΕΪΟΝ ΤΟΥ ΛΙΟΠΕΣΙ

0 ΠΡΙΓΚΙΨ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΝ ΤΗΣ ΙΛΗΣ ΤΟΥ

Τό βράδυ ύπνος.
’Ανάβεται ένα σπαρματσέτο, τό όποιον διά κηροπήγιου θά 

είχε κάποια μπουκάλα ή κάποιο ποτήρι, ξεδιπλώνεται ένα στρα- 
τιωτικό κρεββάτι καί οί Πρίγκιπες περιμένουν νά τούς έξυ- 
πνήση δ θαλαμηπόλος δλων έκεϊ, ή τρουμπέττα.

«
— Ταραααραραρά, ταραααραραρά, ταραρααά, ταραααά.
— Δεκανέα! Τί κάθεσαι; Κουνήσου !
’Ιδού μουσική έγερτήριος πού δέν θά τήν ήθέλατε ποτέ.
Οί Πρίγκιπες όρθιοι. Σκυμένοι επάνω άπό μίαν λεκάνην 

πλύνονται μέ λοσιόν άπό τό πηγάδι τοΰ σχολείου. Οί δύο θαλα
μηπόλοι των, τό δεξιό τους καί τό αριστερό τους χέρι, τούς 
ενδύουν. Τά άλογά τους φέρονται καί δρόμο.

Έξ ή ώρα.
Είς τάς ’Αθήνας ό νεαρός κ. Σαρδελλίδης επιστρέφει εϊς τό 

σπήτί του νά κοιμηθή έπειτα άπό ξενΰχτι είς τό καφφέ-σαντάν.

«
Τό απόγευμα άνάπαυσις διά τούς άνδρας.
Ό "Ιλαρχος δμως σκυμμένος εις τό τραπέζι του λογαριάζει.
— Τραμπακούλιας. Μία καί σαράντα πέντε.

— Τραμπακούλιας!
Ή φωτογραφική μηχανή 

δέν έχει κάμει λάθος εδώ. 
Ό ίππεύς προσέρχεται καί 
τρέμει άπό συγκίνησιν. Δι’ 
αύτό δέν τόν έχει πάρη 
καλά ό φακός.

ΙΙέρνει τήυ δεκαημερίαν 
του άπό τό χέρι τής A. Υ. 
τοΰ Πρίγκιπος Άνδρέου.

«
Διά τό γουρουνόπουλου 

τών Πριγκίπων έγραψα.
Έ! αύτό ήτο μία έξαί- 

ρεσις! Εϊς τόν ίδιον φούρ
νον δμως έψήθη καί κόττα 
εφέδρων. Ή έξαίρεσις κα- 
τηργήθη, τών έφεδρων φα- 
γόντων καί μεζέν άπό τό 
πριγκιπικόν χοιριδίου.

«
Όρίστε νά ομιλήσετε μέ 

τήν Λ. Υ. τόν Διάδοχον ή 
τόν Διάδοχόν Του εδώ είς 
τήν πόλιν.

Έκεϊ έχαιρετούσαμε: 
—'Υψηλότατε επιτρέπεται; 

—Όρίστε.
Καί έπόζαρεν ό Διάδο

χος καί οί Πρίγκιπες πρό 
τών μηχανών τής «Εικο
νογραφημένης».
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— Μωρέ λεμονάδα είνε αυτή ή δκουα φόρτε ; 
Σαράντα, κύριος. Πίνει καί ό Διάδοχος.

Έγυριζες και έβλεπες τήν A. Υ. νά πίνη δύο λεμονάδες με 
τό μπουκάλι.

Παιδί, δός μου άλλη μία !

*

Τά αυτά μέ τό λουκούμι τοΰ υπαιθρίου καφενείου τοΰ 
σταθμού εΐς τό Λιόπεσι.

Παρέκει εις τό άλλο τραπέζι τρώγει τό λουκοΰμι του ή Α.Υ. 
ό Πρίγκιψ Άνδρέας.

Ποτέ έφεδροι· λάρυγξ δέν γλυκαίνεται άπό άρωματικώτερον 
Συριανόν λουκούμι.

«
— Κατέβα κάτω ρέ! εϊπεν ό Διάδοχος εις έ'να στρατιώτην 

άναρριχηθέντα είς εν δένδρον ν’ άκούση τήν κριτικήν.
Θάλασσα σας τά έκάναμε! εϊπεν δ Πρίγκιψ Άνδρέας 

είς τόν διδάσκαλον τοΰ Λιόπεσι.
Ό έφεδρος κ. Γράφειοκρατίδας, υπάλληλος συμβολαιογρα

φείου, αν ήτον άνθυπασπιστής θά έλεγε:
—Έπιλοχία! Νά διαταχθή δ έφεδρος νά κάμη παρά πόδας 

τού δένδρου!
Ή πρός τόν δημοδιδάσκαλον:
— Αί άνάγκαι τοΰ στρατεύματος έπιβάλλουσαι κατελάβο- 

μεν κ.τ.λ.
«

”Ω! Αί εΰμορφαι στιγμαί τής παρελάσεως!
Χαιρετούν δεξιά και αριστερά μερικοί σωματάρχαι μέ τά 

ξίφη, ωσάν νά επευφημούνται αί άνδραγαθίαι των.
'Ο Πρίγκιψ Άνδρέας δέν χαιρετρ.
Τόν επευφημούν ώς Πρίγκιπα.
Προχωρεί ώς στρατιώτης, δπως γράφει δ κανονισμός.

ΔΗΜ. ΔΗΜ.

ΜΙΑΝ ΝΥΚΤΑ ΕΙΣ ΤΟ ΓΙΛΔΙΖ
[ Έντυπώοίΐς εγκάθειρκτον ]

Θά ενθυμούνται οί άναγνώσται ημών— μεταξύ τών όποιων 
δέν τυγχάνει άγνωστος μορφή,—οτι πρό τινων μηνών τό Αθη
ναϊκόν Τηλεγραφικόν Πρακτορεϊον άνήγγειλε τήν έν Κωνσταν- 
τινουπόλει σύλληψιν τού Διευθυντοϋ τοΰ «Νέου Βήματος» κ. 
Στέλιου Τσαλούχου, έπί τώ λόγφ οτι είσήγεν εκρηκτικός ΰλας.

'Η εϊδησις έπροξένησε βαθεϊαν έντύπωσιν καί συγκίνησιν 
είς τούς γνωρίζοντας τόν συμπαθή συνάδελφον, τόν λεπτοφυά 
καί άσθενικόν, τόν ανίκανον είς τοιαΰτα εγχειρήματα, έζητή- 
θησαν δέ πληροφορίαι λεπτομερείς.

Πράγματι δ κ.Τσαλοΰχος έρραδιουργήθη είς τήν έκεϊ μυστι
κήν αστυνομίαν ώς ύποπτος πολιτικού εγκλήματος καί συλλη- 
φθείς έγκαθείρχθη είς τό Γιλδίζ καί έδικάσθη ύπό εκτάκτου 
άνακτορικοΰ δικαστηρίου.

«
Δικηγόρος καί δημοσιογράφος. Άπό έτών εκδίδει τό «Νέον 

Βήμα», φύλλον κυκλοφορούν ευρύτατα έν τφ εξωτερική». Γνω
ρίζει τά μεγάλα προβλήματα τού Ελληνισμού πολύ καλά καί 
βοηθεϊ έκάστοτε εις τήν έπίλυσιν αύτών.

Μία μορφή σεμνή, ανυπόκριτος, άδολος, μία μορφή διαφα
νής σχεδόν, πού επιτρέπει είς τό βλέμμα σου νά είσδύσης έως 
μέσα εις τήν σκέψιν του καί την ψυχήν του, τήν όνειροπόλον 
καί πατριωτικήν ψυχήν του, άπό τήν οποίαν ζή τό λεπτοφυές 
καί άσθενικόν σώμα του.

Αυτός συνελήφθη ώς πολιτικός εγκληματίας. Ανίκανος ώς 
σώμα, ικανός ως ψυχή και ως πέννα. Καί συνελήφθη διότι 
ήλεγχε τήν πολιτείαν τού Μ. Βεζύρου Φερήδ Πασσά.

«
Άς άκούσωμεν άπό τό στόμα τοΰ ίδιου τήν περιπετειώδη 

άφήγησίν του, εγκαθείρκτου έν τοϊς αύτοκρατορικοΐς άνακτόροις.

Περνούν ι'ι ώρες άμετρες στοΰ τάφον ιό λιμάνι- 
για μάς καί μόνη μια στιγμή άρχει νά μάς μαράνη.

Περνούν πράγματι αυτές ή ώρες τοϋ Βαλαωρίτη άμετρες καί κάπου 
κοντά μου είναι ό λιμήν τοϋ τάφου.Έγγίζει καί ή μεγάλη αυτή στιγμή.

’Επάνω εκεί είς τό τραπέζι περιμένουν άκόμη τά εδέσματα, τά όποια 
κατά Διαταγήν τοΰ "Ανακτος μοϋ έρχονται άνά πάν λεπτόν. Φαγητά καί 
γλυκίσματα καί ποτά πραγματικώς αϋτοκρατορικά καί πούρα κα: τσι
γάρα τών χαρεμιών καί καφφές. Καφφές τοΰ Γιλδίζ!

Δέν τολμώ νά έγγίσω. Κάτω κάτω είς τό φλυτζάνι περιμένει δ θάνα
τος. Γιλδίζ ! Τά αϋτοκρατορικά ανάκτορα διά τόν πολύν κόσμον, ζελα- 
τίνα θρεπτικωτάτη είς τήν οποίαν καλλιεργείται τό μικρόβιον τής 
σπιουνιάς, είς τήν οποίαν καλλιεργείται ό θάνατος, διά τούς ολίγους.

Καμμία ελπίς! Ή πρεσβεία μας οΰδέν δύναται. Είς τόν άντιπρόσω- 
πον της Α. Μ. τοΰ Βασιλέως μας προβάντα είς παραστάσεις διά τήν 
σΰλληηιίν μου ό Φερήδ άπήνιησε'

— Δέν είναι υπόδεσις σας· είναι ύπόθεσις τής Αύτοΰ Αύτοκρατορικής 
Μεγαλειότητος τοΰ Κυρίου μου.

Καί οΰδέν πλέον. Διότι ακριβώς είπεϊν θαυμάσατε εξυπνάδα 
δέν είχον συλληφθεΐ ώς κοινός εγκληματίας υπό τής αστυνομίας. Ένφ 
εξηρχόμεθα τής Πρεσβείας μετά τοϋ κ. Παπαδιαμαντοπούλου τοΰ Γενι
κού Προξένου μας μάς πλησιάζει ανώτερος αξιωματικός τών ανακτόρων 
καί απευθύνεται πρός τόν κ. Παπαδιαμαντόπουλον, χαιρετών αυτόν.

—Έξοχώτατε, καθ’ ύψηλήν έπιταγήν δ κ. Τσαλοΰχος θά φιλοξενηθή 
έπί τινας ημέρας έν τοΐς αύτοκρατορικοΐς άνακτόροις τοΰ Γιλδίζ.

Πώς νά διαμαρτύρησή ό κ. Πρόξενος διά τά κομπλιμεντα αύτά τής 
A. Α. Μεγαλειότητος;

Καί ένα αμάξι μέ μετέφερε κατ' εύθεΐαν είς τό εντός τοΰ Γιλδίζ 
μέγαρον τοΰ Μαυρογένους Πασά, τοΰ άλλοτε άρχιάτρου καί ιδιαιτέρου 
μυστικού συμβούλου τοΰ Σουλτάνου, όπου καί ένεκλείσθην, άφοΰ μοϋ 
άνεγνώσθη καί ό σχετικός αύτοκρατορικός ίραδές.

Καθ’ οδόν ουδέ καν μοΰ άπηύθυνε τόν λόγον δ συνοδεύων με αξιω
ματικός, ούτε άπήντα είς ερωτήσεις μου, παρά μόνον διά νευμάτων μοΰ 
προσεφέρετο άβρότατα, δίδων μοι θέσιν έν τή άμάξη ή τόπον νά διέλθω.

Καί περνούν τώρα αί ώραι. Οΰτε τί ώρα, ούτε ποια ημέρα τής έβδο- 
μάδος είναι γνωρίζω. "Οταν μέ έκλεισαν έδώ μέσα μοΰ έπήραν καί τό 
ωρολόγιό»· μου. Μόνον βλέπω ότι έχει νυχτώσει καί ένύκτωσε πρό πολ
λοΰ. Από τό παράθυρό μου, παράθυρον πανύψηλον, βλέπω μέσα είς τό 
βαθύ σκοτάδι ποΰ μέ τριγυρίζει κάπου κάπου κατάφωτα παράθυρα καί 
άλλου μεμονωμένα φώτα. Τις οίδε ποιος άλλος δεσμώτης μετρρ. τής 
ώρες του άπελπις αυτήν τήν στιγμήν καί τις οίδε τί βακχεΐαι καί τί 
οργιά τελούνται, καί τί διαβούλια καί πόσαι ζωαί υπονομεύονται άλλου-

Μιά σιγή ποϋ τρομάζεις βασιλεύει έξω παντού καί κάποτε τήν δια
κόπτουν περίεργοι κρότοι. 'Αμάξια βαρειά κυλίονται έξω, άλλοτε ένα 
μικρόν φώς κινείται μέσα είς τό σκότος καί σκιαί μαΰραι, έπιμήκεις, 
ολισθαίνουν κάτω είς τό έδαφος έναλλασσόμεναι μέ τήν μαυρίλαν τών 
δένδρων.

Ώ, τί στιγμαί υπέρτατης αγωνίας μέσα είς αύτό τό άγριον περιβάλ
λον, είς τό όποιον, νομίζει κανείς, οτι έχουν άποκρυσταλλωθή οί ύστα
τοι στεναγμοί τών άγωνιώντων καί παλαιόντων κατά τοΰ δηλητηρίου 
καί τής μαχαίρας !

’Ανατριχιάζω είς κάθε ψόφον, καί μετά βίας δεκαπέντε ημέρας τώρα, 
κρατώ τά βλέφαρα ορθάνοιχτα, φοβούμενος άκόμη καί αυτόν τόν εύγε- 
νέστατον άλλως άξιωματικόν ό όποιος βιανυκτερεύει μαζή μου.

Καί τί είρωνία! Γύρω μου χλιδή άνατολική. Παραπετάσματα βαρύ
τιμα, κλίνη μαλακή. ή οποία όμως δέν ήσθάνθη άκόμη τό βάρος τοΰ 
σώματός μου, καί καναπέδες καί φωτέϊγι καί τάπητες, πλούσια όλα καί 
κατάχρυσον πολύφωτο»· έπάνω είς τό πλαφόν μέ αέριον.

"Αχ, ποτέ δέν θά λησμονήσω εκείνο τό ώχρέρυθρον γκάζ, τό μελι
χρόν ποΰ έφώτιξε τήν σκοτεινιά μου τόσες μέρες καί έκεΐνα τά νεκρά, 
τά χωρίς όψιν μάτια τοΰ αξιωματικού ποΰ ποτέ δέν διεσταυρώθησαν 
μέ τά ίδικά μου. Άπέφευγε νά μέ κυττάξη εις τά μάτια, φοβούμενος μή 
δώση ιιπονοίας συνεννοήσεως μαζή μου καί είς τούς τοίχους άκόμη. 
Αύτό μέ τρομάζει περισσότερον. "Αν σάς τύχη καμμιά φορά, θά ίδήτε 
τί φόβον προξενούν μάτια ποΰ δέν σάς κυττάζουν.

Καί μαζή μ’ αύτήν τήν νευρικήν διέγερσιν, ποϋ μέ κάνει νά αίσθάνω- 
μαι ότι μέ κόβουν τά μάτια μου καί τρεμουλιάζουν τά άκρα μου, έρχε
ται καί ή έξάντλησις άπό πείναν.

Τί ώρα νά είναι; ’Αγωνιώ κάθε βράδυ έως νά έξημερώση. Εκείνη ή 
λωρίς τού γαλανού νερού μέ τήν καταπράσινη μπορντούρα, ποΰ φαίνε
ται σάν ζωγραφιά μέσα είς ένα πιάτο άπό τό παράθυρον μου, όπως 
φαίνεται ο Βοσπορος, μοΰ αναπαύει τήν κουρασμένη»· όρασιν καί μοΰ 
τονώνει τήν ψυχήν. Τώρα τήν νύκτα δέν τολμώ νά τόν κυττάξω. Δέν 

θέλω νά τόν ίδώ. Μοΰ φαίνεται ότι δ ρόχθος καί ή βοή τών κυμάτων 
του είναι στεναγμοί θυμάτων, ποΰ εδρον τόν θάνατον μέσα είς τήν 
ύγράν αγκάλην του.

Θά τόν ξαναίδώ τάχα; Ή ζωή μου έξαρτάται πλέον μόνον άπό τόν 
Αύτοκράτορα. Τό Δικαστήριο»· έφάνη ευνοϊκόν άπέναντί μου- αύτό τό 
άντελήφθην. Μέ έστενοχώρησε πολύ έπί τέσσαρας ώρας, άλλα δέν ήτο 
καί δυσμενές.

— Τί έκάματε εις τό Παρίσι; μέ ήρώτα έπιμόνως ό έν τφ μέσφ τών 
δύο κληρικών γαλλιστί.

— Δέν έπήγα εΐς τό Παρίσι, οΰτε τό γνωρίζω.
— Δέν σας έρωτώμεν έάν έπήγατε. Νά άπαντάτε είς δ,τι σάς έρωτώ- 

μεν: Τί έκάματι είς τό Παρίσι;
Κάτι εκβιαστικόν, αύθαίρετον, πιεστικόν, άνελεύθερον, κατά τού 

όποιου ούδεμία διαμαρτυρία ΐσχυεν. Τί νά απαντήσω είς τρεις άνθρώ- 
πους συνθλίβοντάς με κατ’ αυτόν τόν τρόπον πέριξ μιας τραπέζης καί 
μέσφ τεσσάρων τοίχων καλυπτόμενων ύπό 
παραπετασμάτων, όπισθεν τών όποιων, κατά 
τήν φήμην καί τόν θρύλλον, άκροαται αυτο
προσώπως δ Σουλτάνος;

Μοΰ άπέδωκαν άρθρα τής Παρισινής 
Matin·, μοΰ άπέδωκαν τά περί Γιλδίζ καί 

’Αβδούλ Χαμίτ έν τφ ·Σκρίπ γραφέντα καί 
διεμαρτυρήθην έντόνως ώς έντιμος άνθρω
πος, οτι ούδέποτε έγραψα είς τάς εΐρημένας 
έφημερίδας καί άνέλαβα μόνον τήν εύθύνην 
τών έν τφ φύλλφ μου γραφέντων.

— Διατί υβρίσατε, μέ ήριότησεν δ προε
δρεύω»·, τήν A. Υ. τόν Μέγαν Βεζύρην;

— Δέν ύβρισα τήν Α.Ύψηλότητα, άπήντησα, 
άλλ’ έν τφ δικαιώματι, δπερ παρέχει εΐς ημάς 
τούς "Ελληνας δ συνταγματικός χάρτης μας, 
ήλεγξα τήν πολιτείαν αύτοΰ, ώς άπφδουσαν είς 
τά συμφέροντα τής όμορου Αυτοκρατορίας 
καί τείνουσαν νά ματαίωση τό έργον καί τάς 
διαθέσεις τής Α.Α.Μ. τοΰ "Ανακτος αύτής.

Ό προεδρεύων έσκέφθη έπί τινας στιγμάς 
καί κατόπιν έστράφη πρός τόν δεξιά του 
καθήμενον.

— Αυτός δ νέος, είπε γαλλιστί, δέν φαίνεται 
νά ψεύδεται.

Έν πάση περιπτώσει τώρα ή άπόφασις — 
οίαδήποτε καί &ν είνε — τοΰ δικαστηρίου 
εύρίσκεται είς χεϊρας τοΰ Αύτοκράτορος.

Έξαφνα ή μεγάλη πόρτα ανοίγεται άπ’ έξω 
καί εισέρχεται ένας άξιωματικός μέ κατάχρυσον στολήν. Ό άλλος 
τινάζεται όρθιος καί χαιρετφ- Ό εΐσελθών κρατεί μίαν επιστολήν, 
τήν οποίαν τοΰ δεικνύει καί τοΰ δμιλεΐ τουρκιστί σιγανά. ’Εκείνος 
οπισθοχωρεί άρνούμενος νά τήν παραλάβη.

— Όλμάς· ψιθυρίζει.
Δέν γίνεται· δηλαδή.
Ή μεγάλη στιγμή τοΰ Βαλαωρίτη ! Διαταγή διά τόν Βόσπορον, διά 

καφφέν... . Καί μήπως θά διύσουν εΐς κανένα λογαριασμόν; Μία βου- 
τηά εΐς τό νερό άρκεΐ. Κατόπιν ένα πιστοποιητικό»· τοΰ Άρχιάτρου τών 
ανακτόρων—διά τήν Πρεσβείαν—οτι ό φιλοξενούμενος ύπό τοΰ Αύτο
κράτορος έν τοϊς άνακτόροις, πάσχων έκ καρδιακοΰ νοσήματος, εύρέθη 
τί)ν πρωίαν νεκρός έπί τής κλίνης του έκ συγκοπής καί... πάει λέοντας.

Άλλ’ ό κατάχρυσος άξιωματικός απέρχεται πάλιν καί εΐς τήν σιγήν 
εκείνην τοΰ θανάτου ποΰ ήπλιόθη μόλις ήνοιξεν ή πόρτα, ώς έξ ένστι
κτου κάμω τόν σταυρόν μου καί τά μάτια μου πλημμυρίζουν άπό δάκρυα.

"Εξω ή Βασιλεύουσα κοιμάται.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΛΟΤΧΟΣ

Θεοΰ χαρά! Ξημερώνει. Ή Αύγή ροδίζει, τό Λυκαυγές χύνεται παν
τού είς μίαν ιώδη φωτοθάλασσαν καί τρέχω είς τό παράθυρον νά ίδώ 
τό ωραίο μου κάδρο, ποΰ μέ παρηγορεϊ, μέ τό γραφικώτατον φόντο τών 
στιλβόντων καί χρυσιζόντων εΐς τάς πρώτος ακτίνας σπιτιών καί μεγά
ρων καί τών μιναρέδων ποΰ υπερέχουν, σάν νά άναρριχώνται έπάνω εις 
τούς λόφους, ποϋ προβάλλουν μέσα εΐς τήν άχνίζουσαν καί αίωρουμέ- 
νην ομίχλην.

Έξαφνα ένα τρίξιμο τής πόρτας μέ καρφώνει εΐς τό δάπεδον. Ό 
κατάχρυσος άξιωματικός πάλιν. ’Αλλά τήν φοράν αύτήν είσορμφ μαζή 
του μία ταξιαρχία βαθμοφόρων καί άλλων αϋλικών θεραπόντων καί δ 
κοιτών πλημμυρίζει.

Έτελείωοεν ! Ό κατάχρυσος άξιωματικός κρατεί τόν περίφημο»· 
φάκελλον τής νυκτός, τόν όποιον άποσφραγίζει. Αισθάνομαι νά χάνω 
τάς δυνάμεις μου καί δπισθοχωρών έν άπογνώσει στηρίζομαι εΐς 
κάποιο έπιπλο»·.

Οί αξιωματικοί σχηματίζουν ημικύκλιον καί ό κατάχρυσος μέ πλη
σιάζει, ένφ νοιώθω νά μοΰ λείπει τώρα καί ή πνοή.

—Σ'έ βού, μσιέ Τσαλουκός. Πάρ ίραντέ έμπεριάλ βούζ έτ λίμπρ, 
μαί βού ντεβέ κιττέ λέ τερραίν ντέλ Άμπίρ ντάν βέν κάτρ έρ.

«ΕΙσθε ό κ. Τσαλοΰχος. ΔΓ αΰτοκρατορικοΰ Ίραδέ είσθε ελεύθερος, 
άλλ’ οφείλετε νά έγκαταλείψητε τό έδαφος τής Αυτοκρατορίας έντός 
24 ωρών·.

Κτυποΰν είς τά αύτιά μου τά λόγια αύτά ξηρά ξηρά, τά άντε
λήφθην πολύ καλά καί όμως μένω έτσι άποσβολωμένος. Γιά μιά 
στιγμή ένόμισα δτι μέ είχε πάρει δ ύπνος καί τινάζομαι. Άλλ’ έπειτα 
έρχεται ή δυσπιστία. Γιατί όλη αύτή ή παράτα τών άξιωματικών 

καί θεραπόντων; Διηγούνται ότι εΐς τούς 
διαδρόμους παίζει τόν ρόλον της ή μάχ.αιρα 
καί φοβούμαι νά προχωρήσω προφυλάσσων 
τά νώτα.

Έξαφνα, ένφ όλοι μέ κυττάζουν καί έγό> 
άποβλακωμένος περιφέρω ένα ηλίθιον βλέμμα 
εις όλους αυτούς, συλλαμβάνω ένα νεύμα τοΰ 
καταχρύσου είς κάποιον άλλον. Προχωρεί 
έκεϊνος, μοΰ περνφ τόν βραχίονά του, μέ 
ώθεΐ έλαφρά ύποβαοτάζων με τρικλίζοντα 
καί διασχίζομεν τόν διανοιγόμενον κύκλον τών 
άξιωματικών.

Πρόβατον έπί σφαγήν. Δέν γυρίζω καν πίσω 
μου, άναμένων τό πλήγμα

Περνούμε τούς διαδρόμους καί κάθε τρί
ξιμο μέ κάνει νά άνατριχιάζω. Είμεθα εΐς 
τό ύπαιθρον.

Μία άμαξα παρέκει. "Αχ, &ν μπορούσα νά 
πηδήσω μέσα.

— Μήπως έπιθυμεϊτε νά περάσωμε άπό τήν 
Πρεσβείαν σας; μ’ έρωτρ. εύγενώς δ συνο
δός μου.

Κάτι ψέλλιζα» καί εΰρίσκομαι μέσα εΐς τό· 
αμάξι. Τρέχομε. Νά τό Σισλί καί ό άτελείο)- 
τος δρόμος τοΰ Ταξιμιοΰ. Τό Γιλδίζ χάνεται 
πίσω μας. Έπειτα τό στενό τοΰ Παρμάκ 
Καπού, )ΐέσα είς τόν στενόν δρομίσκον ή 
Πρεσβεία καί μία αγκαλιά, τοΰ Προξένου, 
μέ σφίγκει......................................................... ....

Και έξηκολούθησε τάς περιπέτειας του ό συμπαθής συνά
δελφος, κάτω έκεϊ εις την άκτήν τοΰ Φαλήρου, δπου είμεθα 
συγκεντρωμένοι, άφηγήθη ζωντανά πάσαν λεπτομέρειαν και 
πώς έπϊ τέλους άφέθη ελεύθερος και έπανήλθεν εις τήν πάτριον 
γην, μή δυνάμενος πλέον νά πατήση τό έδαφος τής ομόρου 
έπικρατείας μολονότι ήθωώθη υπό τοΰ εκτάκτου άνακτορικοΰ 
δικαστηρίου και άφέθη ελεύθερος διά Σουλτανικοϋ Ίραδέ.

Τώρα θά δημοσίευση αύτήν τήν ’Οδύσσειάν του, μαζή μέ τάς 
έκ τής άνά τόν Πόντον περιοδείας εντυπώσεις του, άρχίζων άπό 
τάς άλησμονήτους στιγμάς ποΰ διήλθε μέσφ τών ομογενών και 
φιλογενεστάτων τής Άμισσοΰ οϊκων και τούς ρεμβασμούς του 
ύπό τάς ευώδεις φιλλύρας τής Πάφρας και τήν ευλαβή του 
κατάνυξιν άπό την έπίσκεψιν τών ιερών μονών τής Τραπεζοΰντος.

» Ή νίΐόληφις live ίππος τόν όποιον δίοι θέλουν νά ιππεύσουν χιιί 

κανείς νά τόν θρέφρ.

• θέλεις νά εΐοαι βυτυχής μίαν ημέραν: Φόρεσε νέον ένδυμα.—Έπί μίαν 

εβδομάδα : Σφάξε χοίρον καί συμπόσιαζε.—Έπί ϋνα μήνα: Κέρδισε μίαν 
δίκην. — Έπί εν έτος: Ύπανδρενσου. — Είς δλην σου τήν ζα>ήν: Έοο 

τίμιος άνθρωπος.
• Τρεις τάξεις ζθΐ·ν είς βάρος άλλων. Οί δικηγόροι άπό τους ζώντας, οί 

Ιατροί άπο τούς ασθενείς καί οί παπάδες άπό τους νεκρούς.

» Ό άνθρωπος δεν φθάνει συχνά είς ίβ,ικίαν εκατόν έτ&ν, ά/.λ' άποθνή- 

σκων άποφέρει μεθ’ Ιαντοΰ συμφοράς χιλίων έτών.

• Τά έλαττώματα καί αί γελοιότητες έκάστου είνε τό θήραμα, τό κτήμα 

καί ή περιουσία τών άλλων.
• Τό κακόν χαράοσεται έπί λίθον τό καλόν έπί τής άμμου.
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Ρώσσος

ΠΟΣΟΝ ΓΡΑΦΟΥΝ
ΠΟΣΟΝ ΠΙΝΟΥΝ

ΓερμανόςΓάλλος

Γράφει μέν. πίνει δέ ό κόσμος. Αύτό τό πάθος, τό όποιον άτυχώς είς 
εκλεκτός τοΰ Θεού έφεϋρεν, άπό τήν επαύριον τοΰ κατακλυσμού έως 
σήμερον έκαμε προόδους καταστρεπτικωτάτας.

Καί προοδεύει άκόμη χωρίς τίποτε νά άνακόπτη τήν πρόοδον αύτήν. 
Ό <πόλεμος κατά τοΰ αλκοολισμού - δέν φαίνεται δυστυχώς νά δημιουργή 
νικάς υπέρ τοϋ περιορισμού τοΰ πότου, ό όποιος εφευρίσκει διαρκώς 
τρόπους νά καταστρατηγώ τόν νόμον.

Άποτελεσματικώτατα μέτρα έλαβον ή Σουηδία καί Νορβηγία. Διά 
νόμου έπιτρέπεται είς αύτά ή πώλησις οινοπνεύματος μόνον είς τά έχοντα 
ειδικήν άδειαν καταστήματα, όριζοιιένου δέ κατ’ έτος τοΰ αριθμού τών 
αδειών, δίδονται αΰται είς ευυπολήπτους καταστηματάρχας. Έταιρίαι 
άντιαλκοολικαί άφ’ ετέρου βοηθούν τήν Κυβέρνήσιν τελεσφορώτατα.
'Αγοράζουν διά πλειοδοσίας τάς άδειας πρός 
πώλησιν οινοπνεύματος καί ιδρύουν καταστή
ματα, τών όποιων οί διευθυνταί ούδέν κέρδος 
λαμβάνουν άπό τό Οινόπνευμα. ενώ έχουν σπου- 
δαϊον μέρισμα άπό τήν κατανάλωοιν φαγητών καί 
μή πνευματωδών ποτών. Έπί πλέον αί έταιρίαι

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

Αύτή ή υπηρεσία, ή οποία σήμερον (ραίνεται τόσον εύκολος καί /λει
τουργεί μέ τόσην ταχύτητα, ή ταχυδρομική υπηρεσία, έως δτου φθάση 
είς αύτά τό σημεΐον διήλθε στάδια περιε.ργότατα.

Πανταχού, μόλις ό πολιτισμός ήρχισε νά άναπτύσσηται, εδημιούργησε 
ταχυδρομεία. Εις τήν Κίναν, είς την Αίγυπτον, είς τήν Άσυρίαν καί τήν 
Περσίαν, τό ταχυδρομεΐον είνε άρχαιότατον.

Έν αρχή όμως τό ταχυδρομεΐον, εξυπηρετούμενοι· μέ ιππείς ή πεζούς 
άλλάσσο'ντας κατά διαστήματα, έξυπηρέτει μόνον τήν δημοσίαν υπηρε
σίαν καί δέν ήσχολήΟη δια τήν αλληλογραφίαν τών ιδιωτών είμή πολύ 
βραδύτερον.

Ίσχύοντος τοΰ φεουδαλικοϋ συστήματος τά μεγάλα μοναχικά τάγματα 
καί άλλα διάφορα σώματα έπέτυχον νά αλληλογραφούν μέ ίδικά των 
ταχυδρομεία. Κατά τά τέλη τοϋ IB' αίώνος τό Πανεπιστήμιου τών ΓΙα- 
ρισίων, είς τό όποιον συνέρρεον πανταχόθεν φοιτηταί επέτυχε τό προ- Γάλλος Βάρ. Γορμανός

Λίτρ. 4.118 Λίτρ. 8.25
Ρώσσος

Λίτρ. 3.40

Αυστριακός Αμερικανός Άγγλος Βέλγος

αύταί δυσκολεύουν μέ διάφορα μέσα τήν πόσιν ποτών. Δέν δίδουν 
τοιαΰτα έπί πιστώσει, ύπερεξογκώνουν τάς τιμάς των, δέν τοποθετούν 
καθίσματα εις τά καταστήματά των, δέν επιτρέπουν είς τούς πότας τό 
κάπνισμα καί τάς δυνατός συνομιλίας. 'Εκτός αυτών τά καπηλεία ανοί
γουν είς τάς g τό προιΐ καί κλείουν είς τάς 8 τό βράδυ, τάς παραμονάς δέ 
Κυριακών καί εορτών κλείουν άπό τάς 5 μ- μ-, πριν δηλαδή πληρωθούν 
οί. έργάται καί δέν ανοίγουν παρά τήν μεθεπομένην. "Αλλο μέσον περιο
ριστικόν τοϋ αλκοολισμού είς τήν Σουηδίαν καί τήν Νορβηγίαν είνε ή 
ομοιοπαθητική δίαιτα, εις τήν όποιαν υποβάλλονται οί συλλαμβανόμενοι 
ώς μέθυσοι. Τούς τρέφουν μέ άρτον βουτηγμένον είς οίνον έπί ημέρας. 
Έπί τέλους ό οίνος γίνεται αντιπαθητικότατος είς αυτούς.

νόμιον νά ίδρυση υπηρεσίαν ταχυδρόμων διά νά ανταλλάσσουν οί φοι- 
τητα'ι έπιστολάς μέ τάς οικογένειας των καί νά λαμβάνουν ένδύματα 
ή χρήματα. ·

Πολύ βραδύτερον τό Κράτος αρχίζει νά φροντίζη διά τάς έπιστολάς 
τών Ιδιωτών καί νά έννοή οτι ή ταχυδρομική υπηρεσία είνε εισόδημα 
δι’ αύτό. "Ηδη έπί Λουδοβίκου ΙΑ’ οπότε τό τέλος τών έπιστολών ύπε- 
λογίζετο άναλόγως τής άποστάσεως — δύο πεντάλεπτα δι’ ακτίνα 25 
λευγών, πέντε δι’ άπόστασιν μεγαλειτέραν τών 8ο λευγών — τό Κράτος 
έκέρδιζεν αρκετά άπό τό ταχυδρομεΐον.

Είς τήν Γερμανίαν, τήν’Ιταλίαν καί τήνJIσπάνιάν ή κανονική λει
τουργία ταχυδρομείου ανάγεται είς τόν I ϊ ’ αιώνα, είς τήν Ρωσσίαν 
μόλις τώ 1630 ήρχισε νά διοργανοΰται ταχυδρομεΐον, είς τήν ’Αγγλίαν έπί 
βασιλέως Καρόλου τοΰ Λ’ (1625 — 1644), είς τά Βόρεια Κράτη τής 
Ευρώπης περί τά μέσα τοΰ ΙΗ' αίώνος, είς τά Βαλκανικά δέ Κράτη καί 
τήν Τουρκίαν τόν δέκατον έννατον.

Είς τάς εικόνας μας, άπό τήν αναλογίαν τοΰ αναστήματος τοΰ διανο- 
μέως έν σχέσει πρός τήν παρά πόδας του έπιστολήν, θά έννοήσητε — αί

Ισπανός
Λίτρ. 2

Ιταλός
Λίτρ. 2.50

"Αγγλος
Λίτρ. 2.50

Αυστριακός
Λίτρ. 3.50

’Ιταλός Ισπανός ’Ολλανδός Δανός Πορτογάλλος 'Ελβετός Σουηδός

εικόνες όμιλοΰν πάντοτε εύγλωττότερον - - ποιοι λαοί γράφουν περισσό
τερον καί ποιοι όλιγώτερον.

Μερικοί αριθμοί ας συμπληρώσουν τό άπό τάς εικόνας συμπέρασμά μας.
Έν Γερμανίφ κατά τό έτος 1904 έστάλησαν 6.753-837-°°° έπιστολάί 

καί 1.351.851.000 δελτάρια. Μετά τούς Γερμανούς πολυγραφότεροι είνε 
οί ’Αμερικανοί, οί Γάλλοι καί οί "Αγγλοι, άπό όλους δέ τούς λαούς 
όλιγώτερον γράφει ό Τουρκικός, δ όποιος έξαπέστειλε κατά τό 1903 
25-936.000 έπιστολάς καί 27.095.000 δελτάρια.

Οί "Ελληνες γράφομεν περί τά 5 έκατσα, έπιστολάς τό έτος, άλλας 
τόσος βραχείας έπιστολάς καί περί τά δύο εκατομμύριά δελτάρια.

Εις τήν ’Αγγλίαν αύστηρότατοι πάλιν οί νόμοι. ’Απαγορεύεται είς 
τούς καπήλους νά δίδουν οινόπνευμα είς τούς μέθυσους. "Οταν τις συλ- 
ληφθή τρις μεθυσμένος έγγράφεται είς τόν κατάλογον τών μέθυσων καί 
ή φωτογραφία του διανέμεται είς τά καπηλεία. "Αν κάπηλος τφ προ- 
μηθεύση ποτόν καταδικάζεται είς πρόστιμου 250 — 500 φράγκων. Ό 
μέθυσος,καί αν έπεχειρήση μόνον νά προμηθευθή οίνόπνευμα.τιμιορεϊται.

Λυτά είνε τά μέτρα, τά όποια λάμβάνονται κατά τής μέθης.
Άλλ'ό κόσμος πίνει. Καί τί ποσόν πίνει έν άναλογίςι κάθε, άτομον τών 

διαφόρων εθνικοτήτων, τό βλέπετε είς τάς εικόνας μας, αι όποίαι μέ τό 
μέγεθος τοΰ ποτήρίοΐ' έν σχέσει πρός τό ανάστημα δεικνύουν τό πράγμα. 
Οί αριθμοί δεικνύουν πόσαι λίτρο ι κατά κεφαλήν πίνονται είς κάθε τόπον.

'Ελβετός 
Λίτρ. 5

Σουηδός
Λίτρ. 4.25

'Ολλανδός
Λίτρ. 4.58

Δανός
Λίτρ. 8.85

Βέλγος
Λίτρ. 4.50

Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

Sj έν είναι μόνον δ έξω κόσμος, δ 
αθ· όποιος μάς καταπλήσσει μέ τά 
κολοσσαϊα έργα τής αρχιτεκτονικής. 
’Έχομεν καί ημείς — εις τό Άργο- 
στόλιον — μίαν τεραστίαν γέφυραν 
ή όποια έχει 8θθ μέτρων μήκος. 
"Οπερ δέ σπουδαιότεροι·: Δέν είναι 
έργον τής πολύ νεωτέρας Αρχιτεκτο
νικής, διότι αύτη κατεσκευάσθη τώ 
1842 λιθίνη, πρότερον δέ, άπό τοΰ 
ι8ι2, ήτο ξυλίνη.

'Η γέφυρα αύτή, ώς φαίνεται είς 
τήν παρατιθεμένην φωτογραφίαν, 
δφειλομένην, ώς καί ή άλλη, εις τόν 
έξ ’Αργοστολιού ερασιτέχνην φωτο
γράφοι’ κ. Ν. Τρίκαρδον, ένώνει τάς 
δύω άκτάςτοΰ λιμένος’Αργοστολίου.

"Εχει καί την ιστορίαν της ή 
γέφυρα αύτη και λόγους σπουδαιό
τατους, αΐτινες κατέδειξαν τήν ανάγ
κην τής κατασκευής της και τούς 
άνευρίσκομεν εις έντυπον σημείωμα 
ιστορικόν τοΰ αύτοΰ ερασιτέχνου φω
τογράφου,συνοδεΰον τάς εικόνας του.

«
Ή πρωτεύουσα τής Κεφαλληνίας 

μετεφέρθη άπό τοΰ φρουρίου τοΰ 
Άγ. Γεωργίου κατά τό 1/57 είς τό
Άργοστόλιον ύπό τής Ένετικής Κυβερνήσεως. Κατά τό ι6οο 
άκόμη τό Άργοστόλιον ήτο ένα χοιριουδάκι κατοικούμενον 
άπό ολίγους ψαράδες είχε δέ καί τινας αποθήκας ξυλείας καί 
εμπορευμάτων. Άλλά ή πρόοδος τής παραγωγής τής σταφίδος 
—κατά τόν Δ”·1 Πάρτς, Γερμανόν καθηγητήν τής Γεωγραφίας— 
προσείλκυσε βαθμηδόν Αγγλικά, Φλανδρικά και Βρεττανικά 
ιστιοφόρα, τών όποιων οί κυβερνήται παρίσταντο ώς κυρίαρχοι 
είς τόν λιμένα, έκτρεπόμενοι εις αυθαιρεσίας. Τότε κατενόησαν 
οί Ενετοί τήν άνάγκην τής όχυρώσεως τοΰ μέρους εκείνου, τό 
όποιον έχρησίμευε μόνον ώς ναύσταθμος καί ώς δφμητήρίον 
τοΰ Κάστρου τοϋ Αγίου Γεωργίου.

Τώ 1603 ό Ενετός Προβλεπτής Βραγαδέν έζήτησε τήν 
άνέγερσιν φρουρίου εις τό Ακρωτήριον τών Αγίων Θεοδώρων, 
τώ δέ 1609 δ Μάρκος Βάρβαρος δι’ έκθέσεως συνίστα τήν 
άνέγερσιν φρουρίου είς Άργοστόλιον, ώς τήν μόνην θέσιν. 
Τώ 1627 δ Άνδρέας Μόστο δι’ άλλης έκθέσεως έκτενεστάτης 
συνίστα τήν δχύρωσιν τοΰ Αργοστολιού, ώς μόνου καταλλήλου 
διά τήν προάσπισιν τοΰ πλουσιωτάτου μέρους τής νήσου καί 
τήν δχυρωσιν άκόμη τοΰ λιμένος του πρός παρεμπόδισιν πάσης 
έπιχειρήσεως πολεμίων καί 
πειρατών.

Καί αί μέν προτάσεις 
αύται δέν έπραγματοποιή- 
θησαν, άλλ’ εν τφ μεταξύ 
προώδευσε τό Άργοστό
λιον καί συνωκίζετο πυ
κνότεροι·, έλκΰον πλοία 
ξένα καί κατέστη βαθμη
δόν έμπορικός σταθμός, ό 
όποιος έπεσκίασε τό φρού- 
ριον τοΰ Αγίου Γεωρ
γίου, δπερ δέν είχε πλέον 
καμμίαν Αποστολήν ά'μα 
παρήλθεν δ κίνδυνος τών 
έπιδρομών τοΰ Ασιανού 
λαοΰ. Τότε ήναγκάσθη ή 
ένετική Κυβέρνησις νά με- 
ταφέρη τής πρωτευοΰσης 
τήν έδραν εις τό Άργο
στόλιον, ϊνα ούτω δύναται 
νά έπαγρυπνή είς τήν εϊσ- 
πραξιν τών φόρων καί εις

■■ τήν υγειονομικήν υπηρεσίαν (1757)· 
Η ’Αλλ.’ ή πόλις ειχεν άνάγκην έργων 
■ τεχνικών, ιδίως έργων συγκοινω

νίας, ΐνα έπικοινωνή μετά τοϋκορ- 
Κ μοΰ τής νήσου. Ούτε οί ενετοί δμως 

μέχρι τοΰ 1797 οι”τε °ί Γάλλοι, 
οΐτινες κατέλαβον τήν Κεφαλληνίαν, 
έφρόντισαν περί τοιούτων έως δτου 
τώ 1809 δ Αγγλικός στρατός κατέ
λαβε τήν νήσον καί τότε δ Ελβετός 
ταγματάρχης Κάρολος Δέ Βοσσέτ 
— είς τόν Αγγλικόν στρατόν υπη
ρετών— τοΰ δποίου δλη ή προσοχή 
έστράφη είς τά έν λόγω έργα, έφερε 
πρότασιν είς τό Συμβούλων τής 
Διοικήσεως περί κατασκευής γεφύ- 
ρας ένούσης τάς δύω άκτάς τοϋ 
Αργοστολιού.

Άντίδρασις μεγάλη έν τφ συμ- 
βουλίω, έπί τό λόγω δτι δ λιμήν 
ώς ήτο έχώριζε προσφόρως τήν πό
λιν άπό τοϋ δρεινοϋ λαοϋ, άτιθάσ- 
σου καί έπιρρεποϋς είς βιαιοπρα
γίας, θά έματαίωνε τήν κατασκευήν 
τοΰ έργου, άλλ’ ό Δέ Βοσσέτ κατί- 
σχυσε ρίπτων τό ξίφος του έπί τής 
τραπέζης, δπως δ Βρέννος άλλοτε 
τό έβαλε είς τήν ζυγόν.

— Μ’ ένα καλό σπαθί δέν έχει 
κανείς φόβο άπ’ αύτά- είπεν.

«
Αί έργασίαι ήρχισαν Αμέσως καί μετά 15 ημέρας παρε- 

δόθη είς κοινήν χρήσιν ή προσωρινή γέφυρα, στηριζομένη έπί 
πασσάλων, μετά τρία δέ έτη, άπό τοϋ ι8ιο μέχρι τοΰ ι8ΐ2 
Αντικατεστάθη διά λιθίνης καί μετά 3° ετη έπί Βαρόνου 
Έβερτον άνενεώβη. Ή γέφυρα αύτη εξυπηρετεί σπουδαίωςτήν 
συγκοινωνίαν μετά τών χωρίων, σΐ'ντέμνουσα τήν άπόστασιν 
κατά μίαν περίπου ιόραν, διότ' οί έξωθεν έρχόμενοι είς Άργο
στόλιον ήσαν υποχρεωμένοι νά διέρχωνται δλην τήν παραλίαν 
τοΰ Κούπαβου ή νά κατέρχωνται είς Δράπανον καί νά διαπε- 
ραιοϋνται διά τοΰ κόλπου τοϋ Αργοστολιού μέ λέμβους.

Ό καθηγητής Μηλιαράκης εκφράζει τήν υπόνοιαν δτι καί 
εις μεμακρυσμενην έποχήν υπήρξε γέφυρα ενοϋσα τάς άκτάς 
τοϋ Αργοστολιού ήτις, φαίνεται κατεστράφη τίς οίδε πώς, διότι 
είς γεωγραφικόν πίνακα προσηρτη μένον εις τι βιβλίον περίΜω- 
ρέως, τοϋ Girolamo Albrizzi άπό τοϋ 1687, ευρε σημειούμενα 
έν Κεφαλληνία τήν μονήν τών Σισσίων, τήν έπί Ενετών πόλιν 
Αγίου Γεωργίου, τήν ΙΙαλικήν, τόν Κούταβον, τό Φισκάρδο 
καί τήν Γέφυραν. Παρουσιάζει ακόμη καί τοΰτο τό περίερ
γον ή γέφυρα : δτι δέν είναι εύθεΐα καθ’δλον τό μήκος τών 8θθ 

μέτρων, άλΛ’ εις τό μέσον 
ακριβώς θλάται πρός τά 
αριστερά, γωνίαν σχηματί- 
ζουσα, εκεί δέ εις τό μέσον 
ί'ψοΰται πυραμίς στηρι- 
ζομένη έπί στηλοβάτου.

Σχετικώς πρός τήν γέ
φυραν υπάρχει καί το εξής 
ιστορικόν: Ό Ιεροψάλτης 
Σπυρ. Δαφανάρας έτέλει 
έπ’ αύτής τήν λιτανείαν 
τής δευτέρας Άναστάσεως 
καί μέσω έκπυροκροτη- 
σεως τρομπονίων ζητω
κραυγάζοντας τοΰ όχλοι· 
έδέετο υπέρ τών Ρώσσων. 
Ή τελετή αύτη διεξή- 
γετο 12 έτη έως δτου δ 
Μετλάνδος Αφόπλισε διά 
στρατιωτικού νόμου τούς 
κατοίκους καί ό Δαφα
νάρας διωρίσθη αρχιδιά
κονος τοΰ Μητροπολίτου 
Κεφαλληνίας.Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΥ



Η ΑΠΟΒΙΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΑΓΧΙΑΑΟΝ

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ

Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ANAXQPQN ΕΚ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΕΟΣ

Ο

Η ΕΞΕΔΡΑ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΟΣΕΟΣ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΕΠΣ

ΜΗΤρΟΠΟΑΙΤΗΟ A|’XMXC 

xfycocTOMOc

C Ο Ιξοριο&ώ; ίπό τή; Πύλης Ήράρχης)

«Είμαι ευτυχής διότι έπεσα έκ τή έκτελέσει 
τοΰ καθήκοντος, τό όποιον μοΐ ένεπιστεΰδη 
ή Μήτηρ Εκκλησία... Λυπούμαι διότι άφίνω 
ημιτελές τό έργον τής περιφρουρήσεως, τής 
έμήιυχιόσεως τοΰ ποιμνίου μου, τό όποιον 
καταδιώκεται σήμερον πανταχόΰεν».

Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΑΙ 0 ΠΡΙΓΚΙΨ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣ ΑΛΜΥΡΟΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Η ΕΙΚΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΜΟΡΦΗΝ
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Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΙΘΑΚΗΣ
(Συνέχεια άπό το προηγούμενο*  τεύχος )

'φν τφ Τιμαίω ό Πλάτων όμιλεϊ περί τοΰ μύθου τοΰ ΦαέΟωντος. 
ί-· Περί δέ τού άποτροπαίου γεύματος τοϋ Άτρέως, δτε δ ήλιος καί 
τά λοιπά άστρα ήλλαξαν πορείαν, κατά τόν μύθον, δ Ευριπίδης λέγει’ 

"Οϋετ τρις τότε πτερωτόν
Άελίου μετεβαλεν άρμα τάν εοπερον 
Κελευ&ον προσαρμόσασ' ουρανοί). 
Λίονόπωλον και ές Άώ 

' Επτοπόρου τε ίίρόμημα Πελειάδος 
Εΐς όδον άλλα Ζευς μεταβάλλει

Κατά τάς 'Ομηρικός ιδέας ό ήλιος, ένφ έδυε καί άνέτελλεν άπό τά 
περικαλλή ΰδατα τοΰ Ωκεανού καί διέτρεχεν άπό ανατολών πρός 
δυσμάς, ήδύνατο νά δύση έάν ήθελε καί είς τάς υποχθονίους χώρας 
δπου κατοικεί ό "^δης καί ή Περσεφόνη, οπού είναι ο ήερόεις Ζόφος 
δστις έλαχεν ώς κλήρος είς τόν Άίδην. Ίλ. Ο. ιρι. Ή απειλή αΰτη 
τοϋ ήλιου οτι θά μειαβή νά δύση είςτόνΆδην δπου κυριαρχεί όήερόεις 
ζόφος, έτρόμαξε τόν Δία, δστις άπήντησε τά εξής είς τόν "Ηλιον.

" Ηελι ήτοι μέν ον μετ' άθανάτοισι 
φάεινε καί θνητοϊσι βροτοϊοιι· έπί 
Ζείδωρο? άρουραν >'ώι· ύέ κ' εχω 
τάχα νήα θσήν άργήτι κεραΐ’νφ 
τυτθά βαράν άτάοαιμι μέαομ έιά 
rii-οπα πόνοι·. (Όδ. μ. 335-388).

Κατά ταΰτα ή λέξις ζόφος, δέν σημαίνει τήν δύσιν έν τφ άνωτέρφ 
χωρίφ, έτέθη δέ όπως προσδιορίση τήν γεωγραφικήν θέσιν τής 'Ιθάκης 
έπί τοϋ όρίζοντος διά τούς πλέοντας εΐς τό βασίλειον τοϋ Όδυσσέως, 
δπερ ήτο δ τελευταίος σταθμός τοϋ πεπολιτισμένου τότε κόσμου, έκ 
τής δυτικής ή μεσημβρινής άκτής τής Πελοπόννησου, καί οΰχί νά προσ
διορίσω τήν γεωγραφικήν θέσιν τής 'Ιθάκης πρός τήν νήσον Σάμην 
(Κεφαλληνίαν) καί τάς άλλας νήσους τοϋ Βασιλείου του Όδυσσέως, 
διότι δ ποιητής δέν λέγει δτι αύτή χθαμαλή πανυπερτάτη είν αλί κεϊται 
πρός ζόφον τής Σάμης. Τήν γεωγραφικήν θέσιν τής 'Ιθάκης ώς πρός 
τάς λοιπός νήσους τοϋ Βασιλείου τοϋ Όδυσσέως καθορίζουσιν, ή λέξις 
«άμφί» καί αί λέξεις αί δέ τ’ άνωθι πρός ήώ τ’ ήέλιόν τε» λέγων δ 
ποιητής «άμφί δέ νήσοι πολλοί νεαιτάουσι μάλα σχεδόν άλλήλησι 
Δουλίχιον τε Σάμη καί ύλήεσσα Ζάκυνθος» δεικνύει δτι ή Σάμη, τό 
Δουλίχιον καί ή Ζάκυνθος καί άλλαι νήσοι κεϊνται πέριξ τής ’Ιθάκης. 
Άφοϋ λοιπόν ή Σάμη κεϊται είς μίαν τών παρειών τής ’Ιθάκης ώς έκ 
τής λέξεως άμφί», ήτις δηλοϊ πέριξ, ή δέ ’Ιθάκη κεϊται έν τφ μέσφ 
τών λοιπών νήσων τοϋ Βασιλείου, δ ποιητής δέν τοποθετεί τήν ’Ιθά
κην πρός Δυσμάς τής Σάμης, άφοϋ αΰτη ή Σάμη εΰρίσκεται πέριξ τής 
’Ιθάκης ήτις εΰρίσκεται έν τφ κέντρο» μεταξύ τών άλλων νήσων τοΰ 
Βασιλείου. Ή έναντι» έκδοχή δτι ή λεξις ζόφος σημαίνει τήν δύσιν καί 
δτι ό ποιητής τοποθετεί τήν Ιθάκην δυτικώς τής Κεφαλληνίας είναι έν 
άντιθέσει πρός τήν λέξιν «άμφί·, ήτις άποκρούει τήν τοιαύτην δυτικήν 
τοποθέτησα· τής ’Ιθάκης. Καί εχομεν δύο άντικρουομένας καί άσυμβιβά- 
στους έννοιας καί νομίζω δτι δ ποιητής δικαιούται νά διαμαρτυρηθξ] 
διότι τόν μεταχειρίζονται, δίκην θεριστοΰ ή σκαπανέως ως λέγει ό 
Στράβων. Προσεκτική μελέτη τοΰ κειμένου άνευ υπολογισμού καί ψιτ
τακισμού, ώς συμβαίνει πολλάκις έπί φιλολογικών ή επιστημονικών 
ζητημάτων νά άκολουθώμεν οί πολλοί τόν προύττάμενον πελαργόν, 
δύναται νά μάς όδηγήση είς τήν άληθή κατανόησιν τής περιγραφής 
τοΰ ποιητοϋ καί θά έμποδίση νά άποδίδωσιν Αντιλήψεις είς τόν ποιητήν, 
δς οΰτε έχει οΰτε δύναται νά έχη.Άν ρίψη τις έν βλέμμα έπί τοΰ γεωγρα
φικού χάρτου τής’Ιθάκης καί Κεφαλληνίας θέλει άντιληφθή, δτι ή ’Ιθάκη 
εΰρίσκεται κατά ι'/3 μίλιον βορειότερου, καί δτι κατά τήν άντίληψιν τοΰ 
ποιητοϋ περί σημείων τοΰ ορίζοντας, αΰτη κεϊται πρός ζόφον ήτοι 
Βορειοδυτικιϋς. δπου ουδέποτε μετέβαινεν δ ήλιος καί οπού άπειλεΐ τόν 
Δία δτι θά μεταβή. Διά τούς πλέοντας κατά τήν εποχήν εκείνην βορειο
δυτικός πρός τήν νήσον ταύτην έκ τών μεσημβρινών καί δυτικών ακτών 
τής Πελοπόννησου, ή Ιθάκη ήτο ή τελευταία χώρα τοϋ τότε πολιτισμέ
νου ’Αχαϊκού κόσμου. Κατά τούς χρόνους τούτους οί ναυτικοί ’Αχαιοί 
μετά δειλίας ύπερέβαινον τόν πορθμόν τής ’Ιθάκης, δι’ αυτούς ήτο ό 
τελευταίας· σταθμός, διότι μετά τήν Λευκήν Πέτραν ήτις άπέχει 4 περί
που μιλιά τοϋ βορειότερου άκρου τής Ιθάκης, ού μόνον άρχονται άγνω
στοι θάλθσσαι, αλλά έκεϊθεν άρχεται ή δδός ή πρός τόν "Λδην άγουσα. 
Τάς ψυχάς τών μνηστήρων οδηγών είς τόν "ι^δην ό Ερμής, ας παρέλαβεν 
άπό τό άπάκτορον τού Όδυσσέως, διέρχεται παρά τήν Λευκάδα Πέτραν ’.

Ή νήσος Σχερία δπου κατοικοΰσιν οί Φαίακες, ήτο ού μόνον μακράν 
τοϋ 'Αχαϊκού κόσμου, άλλά καί φυλή ξένη πρός τούς ’Αχαιούς· ήλθον 
άπό τήν «περείαν 8, έκδιωχθέντες ύπό τών άγριων Κυκλώπων, ήσαν δέ 
προσέτι δύσπιστοι πρός τούς ξένους, δέν τούς έδέχοντο εύμενώς.Ή πλη
ροφορία είναι έκ τού Όμηρου *.  Βάδιζε, λέγει ή Άθηνά, είς τόν Όδυσ- 
σέα, δταν,'πρόκειται νάεισέλθή είς τήν πολιν τών Φαιάκων, σιωπών, 
μηθένα βλέπε, μηδένα έρώτα, διότι οί άνθρωποι οΰτοι δέν άνέχονται 
πολύ τούς ξένους, καί δέν δέχονται φιλικώς αυτούς.

Οί Φαίακες είναι φυλή ξένη, δέν είναι Αχαιοί, είναι Φοίνικες, δέν 
είναι Έλληνες. Οί Φαίακες ένα μόνον δεσμόν συγγένειας άναγνωρί- 
ζουσι, τόν μεταξύ γονέων καί τέκνων. ’Αδελφός καί άδελφή συνάπτουσι 
γάμον, δπερ ,άπ’ άρχαιοτάτων χρόνων οί Έλληνες άπέκρουον. Οί Σημϊ- 
ται τάς τόιαύτας ενώσεις έπροτίμων. Ό βασιλεύς Αλκίνοος είχεν ύπαν- 
δρεύσει τάς 6 θυγατέρας του μετά τών 6 υίών του, οΐτινες έζων έν τφ 
άνακτόρφ του'. Οί Αιγύπτιοι τού Φαραώ τό αύτό έπραττον ’ ο»ς καί

1 Εύρνι. Όρεστ. οτρ. 1000.
2 Όδ. Ο. 11. Παρ’ ft’ toov ’Ωκεανόν τε φοάς καί Λευκάδα πέτρην.
3 Όδ. VI. I. II. OS πριν μέν ποτ’ Εναιον έν εύρυχώρω Ύπερεία.
4 Όδ. νΠ. 30—34.
5 Όδ. X 5—7.
Κ Maspen. Istor. Anc. Il p. ΙΟΊ.
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οί Εβραίοι. Θάμαρ ή θυγάτηρ τοΰ Δαβίδ, άποκρούουσα τήν έπίθεσιν 
τοΰ άδελφοϋ της Άμνονος, τφ λέγει όχι, τά πράγματα δέν συμβαίνουσι 
παρά τώ ’Ισραήλ οΰτω. Όμίλησον είς τόν βασιλέα, δέν θά άρνηθή» 
Ή Θάμαρ έπεθύμει νά γίνη σύζυγος τοΰ άδελφοϋ της νομίμως καί 
οΰχί παλλακίς του. Οί Φαίακες κατοικούσι μακράν τοΰ πολιτισμέ
νου κόσμου έκάς άνδρών άλφιτάων άλφιταί δέ κατά τόν Όμηρον 
είναι οί τρώγοντες σίτον, οί πολιτισμένοι ετρέφοντο άπό σίτον «άρου
ρας καρπόν έδοντες . οί άγριοι ζώσιν άλλως· δέν καλλιεργοΰοι τήν γήν, 
οΰτε φυτεύουσι χερσίν φυτόν, οΰτε άρύουσιν ώς οί Κύκλωπες. Ή Ναυ- 
σικάα λέγει τφ Όδυσσεϊ «οίκέομεν δ’ άπάνευθε πολυκλύστφ ένί πόντω 
έσχατοι, ουδέ τις άμμι βροτών επιμίσγεται άλλος».

Μακράν τών σιτοφάγων κατοικούντες οί Φαίακες, κατοικοΰσι μακράν 
τοϋ πολιτισμένου κόσμου, δστις έτελείωνεν είς τήν ’Ιθάκην, ήτις κεϊται 
πρός τό ΒΔ. μέρος τοϋ όρίζοντος καί ήτο ή τελευταία χώρα τών 
’Αχαιών καί ή πλέον μεμακρυσμένη νήσος πρός τό μέρος τούτο. Διά 
τούτο ό ποιητής χαρακτηρίζει αύτήν πανυπερτάτην, αΰτη δέ χθαμαλή 
πανυπερτάτη είν αλί κεϊται πρός ζόφον ’, δηλ. κεϊται τελευταία όλων 
τών άλλων πρός τό j-ΐέρος τούτο καί πέραν αύτοΰ δέν υπάρχει ’Αχαϊκή 
γή. Ή ’Ιθάκη ήτο ο τελευταίος ναυτικός σταθμός τών ’Αχαιών, πέραν 
τού πορθμού αυτής παρουσιάζονται άγνωστα μέρη· θάλασσαι πλήρεις 
τεράτων, άγουσαι είς τούς βαρβάρους Κύκλωπας καί είς τούς άνθρωπο- 
φάγους Λεστριγόνας. Τήν Κέρκυραν καί αυτός δ Σκύλαξ καλεϊ νήσον 
παρά τήν Θεσπρωτίαν3.

VII

Τό ναυτικόν βασίλειον τοϋ Όδυσσέως απαρτίζεται άπό πολλάς 
νήσους, έξ ών τέσσαρες είσίν αί μεγαλείτεραι, τό Δουλίχιον, Σάμη, 
’Ιθάκη καί ή Ζάκυνθος. Διαρκούσης τής άρχαιότητος μέχρι τής σήμε
ρον, τρεις τών νήσων τούτων διετήρησαν τήν αρχαίων αυτών ονομα
σίαν. 'Μ Ιθάκη, ή Ζάκυνθος, ή Σάμη, ής τό όνομα παρέμεινεν έν τή 
νήσιο ώς όνομα πόλεως. τής νήσου όνομασθείσης Κεφαλληνίας.

Τό Δουλίχιον άπ’ άρχαιοτάτων χρόνων έξηφανίσθη άπό τοΰ γεω
γραφικού χάρτου καί καταζητείται, ότέ μέν δεξιά ότέ δέ αριστερά τής 
νήσου ’Ιθάκης. Τά ονόματα τών νήσων Ιθάκης, Σάμης καί Ζακύνθου 
ώς καί όνόματα άλλων νήσων καί πόλεων, ώς Μαραθώνος, Σαλαμϊνος, 
ΙΙαξών, Νάξου, Μεγάρων, ^Σύρου, άτι να άπό τής προελληνικής έποχής 
φέρονται οΰτω, ούδεμίαν έννοιαν είς τήν έλληνικήν γλώσσαν έχουσι καί 
οϋδεμία έτυμολογία ελληνική αύτών υπάρχει *.  Ή ονομασία Σάμος 
κατά τήν Σημιτικήν φωνήν σημαίνει τό όηιιηλύν μέρος άλλά καί ή δια- 
βεβαίωσις τοΰ Στράβωνος παρέχει ήμϊν λόγον νά δεχθώμεν, δτι ή λέξις 
Σάμος είναι αρχαία ονομασία υψηλού μέρους ώστε ή νήσος Σάμος 
τοϋ 'Ομήρου κατά τήν Σημιτικήν φωνήν είνε ή ύψηλή νήσος, κατά 
Στράβωνα δέ τό ύψηλόν μέρος. Ή νήσος αΰτη είς τούς οφθαλμούς τών 
ναυτιλλομένων έπιβάλλεταν τό ΰψος της τήν διακρίνει άπό δλας τάς 
γειτονικός χώρας. Τό όρος Νέρο (Λίνος) λέγουσιν οί ναυτικοί οδηγοί, 
είναι τό υψηλότερου βουνόν τής Κεφαλληνίας, έχει ΰψος 1590 μέτρα 
καί είναι ορατόν άπό 8ο μίλια. είναι συνήθως ή πρώτη γή τού μέρους 
εκείνου, ήν βλέπει τις ερχόμενος άπό τήν Δύσιν. ’Αλλα καί διά τούς 
ναυτικούς τοΰ Αχαϊκού κόσμου, ώς καί διά τούς προγενεστέρους θαλαο- 
σοκράτας τούς Φοίνικας, οΐτινες έταξείδευον άπό τά μεσημβρινά παρά
λια τής Πελοποννήσου καί έπλεαν βορειοδυτικώς πρός τά Βασίλεια τού 
Όδυσσέως, ώς καί διά τούς σήμερον ταξειδεύοντας, ή πρώτη άκρα, 
ήτις είναι ορατή μακρόθεν είνε ή μεσημβρινή άκρα τής Κεφαλληνίας 
έφ’ ής αΐωρεϊται ή ύψηλή κορυφή τοϋ Λίνου, ήτις ύπέρκειται τής 
μεσημβρινής άκρας τής ’Ιθάκης υπέρ τά Ι2οο μέτρα, διότι ή μεσημ
βρινή αΰτη άκρα (Μαραθιάς) δέν έχει ΰψος πλέον τών 280 μέτρων 
κατά τόν Πάρτζ. Ή νήσος λοιπόν Σάμος παρά τάς γειτονικός αύτής 
παραλίας, είναι ή ύψηλοτέρα νήσος. Πλησίον τής υψηλής ταύτης νήσου 
δέν πρέπει νά μάς έκπλήττη δτι αί πέριξ νήσοι καί ιδίως ή γειτνιά- 
ζουσα αύτήν Ιθάκη είναι χθαμαλή είς τά δμματα τών Ναυτικών. Ή 
’Ιθάκη καίτοι βραχώδης, έχουσα δύο κορυφάς όρεινάς πρός βορράν τό 
Νήριτον καί τό Νήϊον, έν τούτοις δέν έχει ΰψος πλέον τών 8οο μέτρων, 
είναι χαμηλότερα τής Κεφαλληνίας κατά 8οο περίπου μέτρα, καί τούτο 
έννοών ο ποιητής, λέγει: αύτή δέ χθαμαλή. Καί διά τής λέξεως χθαμαλή 
περιγράφει τήν θέσιν τής νήσου έν σχέσει πρός τήν γείτονα υψηλήν 
νήσον, ώς αύτήν άντιλαμβάνοτπαι οί ναυτικοί οί πλέοντες άπό τά δυτι- 
κομεσημβρινά παράλια τής Πελοποννήσου πρός τήν Κεφαλληνίαν καί 
Ιθάκην, καί πολύ δικαίως ό Helbig αντεπεξέρχεται κατ’έκείνων οΐτινες 
δέν λαμβάνουσιν ύπό σοβαρόν μελέτην πάσας τάς λέξεις τοΰ κειμένου. 
Les epithetes liomeriques traduisent la qualite essentielle de l’objet 
qu’elles doivent caracteriser °. Ότι ό ποιητής τήν λέξιν χθαμαλή μετα
χειρίζεται ένταΰθα έν άντιθέσει πρός τό ύψηλόν, άπόδειξις καί ό 
στίχος τής Όδυσσείας, δταν ή Κίρκη δίδή οδηγίας είς τόν Όδυσσέα 
πώς νά διέΖ-θη άπό τάς Σειρήνας ’ καί περιγραφή τήν τοποθεσίαν 
δπου ένεδρεύουσιν αΰται καί τοΰ λέγει; Οί δύο σκόπελοι, ό μέν ουρανόν 
εϋρύν ίκάνει, τόν δ’ έτερον σκόπελον χθαμαλότερον δψει, Όδυσσεΰ, 
πλησίον άλλήλων 8.

1 Σαμουήλ.
2 Ευστάθιος· -άλλα πανυπερτάτη πρός ζό«ρον, ήγουν έσχατη πρός άρκτον 

ύπέρ πάσας καί κατά τούς Ιστορικούς χρόνους, at χώραι αί άπαρτίζουσαι τό τοΰ 
Όδυσσέως βασίλειον, έϋεωροΰντο δτι κατείχαν τήν έσχάτην άκρην τής Ελλάδος». 
Ήροδ. βιβλ. Η. 49.

3 Καί κατά τούς Ιστορικούς χρόνους, al άπαρτίζουσαι τώ τοΰ Όδυσσέως βασί
λεια χώραι. δτι κατείχον τήν έσχάτην άκραν τής Ελλάδος [Ήροδ. βιβλ. II 49].

4 Berrar τόμ. I σελ. 125, 847.
5 Στράβ. VIII 3 19. Τό ^ιέν ούν Σαμλκόν έστιν όνομα, πρότερον δέ καί πόλις 

Σάμος προσαγορευομένην διά τό ΰψος ίσως, έπειδή σάμους έκάλουν τά ΰψη’ καί 
ό Κοραής δέχεται δτι ή λέςις Σάμη είναι Φοινικική καί σημαίνει τό ΰψιστόν.

6 L’Epopie homerique, traduction Trassinski p. 201.
7 M. 73, 101.
8 Ή περιγραφή τής Χαρύβδεως καί τής Σκύλλας ούδέν άλλο είναι ή ναυτικοί 

όδηγίαι άκριβέσταται. ι’Οδ. VII. 217—221).
λο< δέ, κυβερναθ' έηιτέλλομαι 
τούτου μέν καπνού καί κύματος έκτός έεργι 
νήα ον δέ οκοπέλου έπιμαίεο μή σε 
κείσ" έξορμήσοααι καί εΐς κακόν άμμε βάλρσθαι

r

Ή έξωτερικί) περιγραφή τής Ιθάκης καί τών άλλων νήσων τοΰ 
Βασιλείου τοΰ Όδυσσέως έν τοϊς ανωτέρω στίχοι; είναι πραγματική 
έκ τού φυσικού, καί σύμφωνος πρός τήν σημερινήν γεωγραφίαν αύτών, 
γενομένη ύπό ναυτικού’ καί διά ναυτικούς, ώς δύναται νά άντιληφθή 
πάς τις θεοήιενος τάς νήσους τοΰ Βασιλείου τοΰ Όδυσσέως πλ-έων πρός 
αύτάς άπό τάς άκτάς τής ’Ηλείας καί τής Τριφυλίας καί ώς δύναται νά 
άντιληφθή ό βλέπων αύτάς άπό τά έρείπια τού φρουρίου Ποντικού παρά 
τόν Πύργον, ώς εϊδον κάγώ αύτάς κατά τόν παρελθόντα’Ιούλιον άπό 
τοϋ μέρους τούτου ευρισκόμενος έν Όλυμπίφ κάι μεταβάς έκεϊ έπί 
τούτφ, ένθυμηθείς τόν ΙΙάρτς, δστις άπό τοΰ αύτοΰ μέρους ίδιον τάς 
νήσους τού Βασιλείου τοΰ Όδυσσέως γράφει τά έξής: «Έκ τής χθαμα
λής αύτής παραλίας βλέπει τις πλησίον καί άπέναντι τάς ήρέμα ταπει- 
νουμένας διαγραφάς τών όρέων τής Ζακύνθου, ής τό βόρειον άκρον 
είναι πλησίον τών μεγάλων όρέων τής Κεφαλληνίας. ’Επειδή δέ ή 
νοτιοανατολική άκρα αύτής κεϊται περίπου 3° χιλιόμετρα νδτιότερον 
τής νοτίου άκρας τής ’Ιθάκης φαίνεται αΰτη ώς ή έσχάτή καί άπωτάτη 
νήσος πρός τό βορειοδυτικόν. Ένεκα δέ τής άποστάσεως άπόλλυται 
μεγα μέρος τών όρέων της όπισθεν τοϋ κυρτώματος τής θαλάσσης καί 
πλησίον τοϋ πλέον ή διπλάσιου τό ΰψος Αίνου, δστις ενεκα τής μικρο- 
τέρας αύτοΰ άποστάσεως εμφανίζεται ολίγον σ^ικρυνόμενος. Ή Ιθάκη 
παρίσταται ώς χθαμαλή νήσος. Κατά τινα εσπερινόν περίπατον έν 
Πύργω, καιεπλάγην ύπό τού επιβλητικού σχήματος τού μεγάλου όρους 
τής Κεφαλληνίας τού έν βαθεϊ κυανφ χρώματι έξέχοντος τής πυρρώδου 
δύσεως καί μετά κόπου άντελήφθην καθόλου παρ’αύτό ασθενούς κυρτό- 
τητος ιιϋν υψωμάτων τής μακράν κειμέ-
νης Ιθάκης. ’Ακουσίως δέ έπανέλαβον, ένφ 
όπισθεν αύτών έδυενό'Ήλιοςτούς στίχους. 
αντη δκ χθαμαλή πανυπερτάτι/ άλι κεϊιαι 
πρός Ζόφον, αί δε (ίνένΟε — 
ήο> ν' ήέλιόν τε.
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VIII

Ό κ. Δαϊρπφελδ δπως 
υποδεικνυόμενος αντιφάσεις τοΰ κειμένου 
τής Όδυσσείας πρός τήν πραγματικήν 
γεωγραφίαν τής νήσου ’Ιθάκης καί άνεύρη 
τό καταζητούμενου Δουλίχιον έκρινεν εύ- 
κολώτερον νά μετάθεση τά όνόματα τών 
νήσων Λευκάδος, Ιθάκης καί Κεφαλληνίας 
καί όνομάση τήν νϋν Ιθάκην Σάμην τήν 
άρχαίαν καί Δουλίχιον τήν Σάμην καί τήν 
Λευκήν Πέτραν τοΰ'Ομήρου τήν νϋν Λευ
κάδα, Ιθάκην τήν 'Ομηρικήν. Όπως δέ 
φθάση εΐς τό κατόρθωμα τούτο, μετα
φράζει καί ερμηνεύει τά κείμενα κατά 
τρόπον αύθαίρετον, προξενοϋντα έκπλη- 
ξιν, είς τούς φιλολόγους Έλληνιστάς καί 
προσπαθεί νά στηρίξη τά έπιχειρήματά 
του, διά τε τού κειμένου τής Όδυσσείας 
καί διά τής πραγματικής γεωγραφίας. 
Άλλ' ού μόνον ή λογική καί γραμματική 
ερμηνεία τοΰ κειμένου, ήν πάντες παρα
δέχονται άποκρούουσι τήν γνώμην ταύτην, 
άλλά καί ή πραγματική γεωγραφία τών δύο 
τούτων νήσων. 'Ο κ. Δαϊρπφελδ όπως άπο- 
δείξη, δτι ή Λεύκάς είναι ή ’Ιθάκη τοΰ 
Όμήρου ισχυρίζεται, δτι έκ τοΰ κειμένου 
τής Όδυσσείας άποδεικνύεται, δτι ή Ιθάκη 
τοϋ Όμήρου πρέπει νά είναι ή Δυτικωτέρα τών Ίονίων νήσων καί πλη- 
σιεστέρα είς τήν ξηράν. Καί πρός ύποστήριξιν τούτου, μεταφράζει κατά 
πρωτότυπον τρόπον τούς άνω μνημονευθέντας στίχους τής Όδυσσείας, 
δι’ ών ό Όδυσσεύς γνωρίζει είς τούς Φαίακας τήν πατρίδα του: ■ Κατοικώ 
τήν’Ιθάκην ορατήν μακρόθεν-τό Ορος Νήριτον κεκαλυμμένον ύπό φύλ
λων είναι άξιοπαρατήρητον. Πέριξ δέ εύρίσκονται πολλαί νήσοι, αί μέν 
πλησίον τών δέ, τό Δουλίχιον, ή Σάμη καί ή ύλομανοϋσα Ζάκυνθος. 
Αΰτη δέ (Ιθάκη) εϊναι χ&αμαλή είς τήν θάλασσαν, είναι ή τελευταία 
είς τήν δύσιν, αί άλλαι είσί μακράν πρός ιήν αιΐγήν καί τόν ήλιον». 
Έπεξηγών δέ τήν οΰτω ύπ’ αύτοΰ τεχνουργηθεϊσαν μετάφραση· ισχυρί
ζεται, δτι ό ποιητής εννοεί διά τοϋ έπιθέτου, χθαμαλή, γήν άπομεμα- 
κρυσμένην τής υψηλής θαλάσσης, (ανοικτής θαλάσσης) δηλ. τήν ευρι- 
σκομένην πλησίον τής παραλίας. Πρός επιτυχίαν τοϋ συμπεράσματος 
τούτου ό Δαϊρπφελδ παραποιεί τό κείμενον, μεταθετών κατά τό δοκοΰν 
αύτφ τάς λέξεις, ας συνδυάζει, ώς βούλεται. Καθ’ δλους τούς φιλολό
γους είς τήν φράσιν «είν αλί δέν άναφέρεται ή λέξις «χθαμαλή» δπως 
θέλη δ Δαϊρπφελδ, άλλ’ ή λέξις πανυπερτάτη. Ό ποιητής σαφέστατα 
λέγει: Αΰτη δέ χθαμαλή, πανυπερτάτη είν αλί, κεϊται. πρός ζόφον. 
Δηλαδή αΰτη χθαμαλή εΰρίσκεται τελευταία εΐς τήν θάλασσαν πρός 
άρκτον. Οΰτω μεταφράζουσιν αύτήν οί δόκιμοιμεταφρασταΐ οίέννοοΰν- 
τες τόν "Ομηρον, οί μή έχοντες συμφέρον νά ϋποστηρίζωσι διά παρα- 
ποιήσεως γνώμην πρωτότυπον. Ό Εύοτάθιος λέγει: Χθαμαλή μέν ώς 
πρός τάς πλησίον, πανυπερτάτη δέ ώς πρός τάς έκεϊ, πάσα έσχάτή 
τετραμμένη πρός Άρκτον. Τοΰτο γάρ σημαίνει, φασί, τό πρός ζόφον 
ήγουν· έσχάτή πρός άρκτον ύπέρ πάσας. (Εύστάθ. ραψ’ I. 27-60 σχό
λια Όδυσσείας.) Έν τφ Όμηρικφ λεξικφ τοϋ "Εβελιν, η λέξις χθαμαλή 
μεταφράζεται Humilis. Ό έκδοτης τοΰ Στράβωνος Muller τούς στίχους

«αϋτη δε χθαμαλή πανυπερτάτη είν άλι κεϊται· 

μεταφράζει οΰτω λατινιστί: Ipsa liiunilis suprenia alto jocet insula 
potito Στρ. B. Ή λέξις χθαμαλή, λέγει ό Berar, ουδέποτε είχεν ε!ς τήν 
'Ομηρικήν γλώσσαν, οΰτε είς άλλην τινά Όμηρικήν διάλεκτον, τήν 
έννοιαν ήν προσπαθεί νά δώση ό κ. Δαϊρπφελδ, δστις άφοΰ διά τής 
μεθόδου ταύτης καταλήγει είς τό συμπέρασμα ότι ή ’Ιθάκη τοΰ Όμή-
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ρου είναι ή πληοιεστέρα νήσος είς τήν ξηράν, έρωτρ καί ποια είναι ή 
πλησιεστέρα τών ’Ιονίων νήσων; Ή Λεύκάς άπαντρ καί ώς έκ τούτου 
ή Δυτικωτέρα, διότι κατά_ τούς γεωγράφους αρχαίους καί νέους ή Λεύκάς 
οΰσα ή τελευταία τών νήσων παρά τάς άκτάς τής ’Ακαρνανίας είναι 
καί ή Δυτικωτέρα.

Παράδοξον έντύπωσιν προξενεί ό κ. Δαϊρπφελδ καί ώς έκ τής ύλικής 
έξηγήσεως τών λέξεων ής ποιείται καί ώς έκ τής ερμηνείας τών γεγο
νότων, ήν μεταχειρίζεται. Καί ώς λέγει ό Βεράρ, φαίνεται όλιγιότερον 
δεξιός διά τήν χρήσιν τών κειμένων ή τών μνημείων’ καί δικαίως δύνα- 
ταί τις νά άπευθύνη κατά τού Δαϊρπφελδ τήν απευθυνομένην κριτικήν 
υπό τοΰ Στράβωνος κατ’εκείνων, οΐτινες μεταχειρίζονται άγροίκως τον 
ποιητήν ΐκλαμβάνοντες αυτόν θεριστήν ή σκαπανέα.

Πάς ό δυνάμενος νά έννοήση τόν "Ομηρον ή ν’ άναγνώση αύτόν έν 
δοκίμφ (ΐεταφράσει, έχων υπ’ δψιν τόν χάρτην τών Ίονίων νήσων θέλει 
παρατηρήσει δτι τό κείμενον τής Όδυσσείας καί ή γεωγραφική θέσις 
τών νήσων τούτων ού μόνον άποκρούουσι τήν θεωρίαν τού κ. Δαϊρπφελδ 
δτι ή ’Ιθάκη είναι κατά τήν άντίληψιν τού 'Ομήρου ή Δυτικωτέρα τών 
Ίονίων νήσων καί ή πλησιεστέρα τή ξηρζι. άλλά καί προκαλοΰσι τό 
ερώτημα, πώς είναι δυνατόν νά ύποστηρίζωιται. ιοιαύται τερατολογίαι 
ώς λέγει περί αύτοΰ ό Berar.

Ό ποιητής λέγει, «άμφί δέ νήσοι πολλαί νεαιτάουσι μά>.α σχεδόν 
άλλήλαις·. Δηλαδή πολλαί νήσοι τοϋ βασιλείου τοϋ Όδυσσέως περικυ- 
κλοΰσι τήν ’Ιθάκην, αί μέν πλησίον τών δέ. Ή λέξις άμφί κατά τά 
ομηρικά λεξικά σημαίνει τριγύρω πέριξ, περί τάς παρειάς, ήτοι πέριξ 

περί τάς παρειάς τής’Ιθάκης πολλαί νήσοι 
ύπάρχουσι.Ό δυνάμενος νά έφαρμόση τήν 
λέξιν, άμφί, διά τήν Λευκάδα θά έπιχει- 
ρήοΐ] λύσινθαυμασιωτέραν καί τοΰ τετρα
γωνισμού τοϋ κύκλου. Δυστυχώς διά τόν 
κ. Δαϊρπφελδ πάσαι αί νήσοι τοΰ βασιλείου 
τοϋ Όδυσσέως. περί ών όμιλεϊ ό ποιητής 
κεϊνται νοτίως τής Λευκιίδος καί οΰχί άμφί, 
καί jiovov τινές τών νήσων τοΰ Ταφικοΰ 
Πελάγους κεϊνται νοτιαναιολικώς. Ό κ. 
Πάρτς περιγράφει οΰτω τήν γεωγραφικήν 
θέσιν τών νήσων τούτων : Έν ώραίφ τόξφ 
πλέκεται οΰτος ό στέφανος, άρχόμενος άπό 
τής πετρώδους Λευκάδος, ήτις αείποτε τεί
νει νά ένιοθή μετά τής ’Ηπείρου ύπέρ τάς 
ύψηλάς ράχεις τών όρέων τής Κεφαλλη
νίας καί τά χθαμαλώτερα υψώματα τής 
Ζακύνθου πέραν είς τήν λοφώδη χώραν 
τοΰ ακρωτηρίου Ι’λαρέντζας». Έάν δέ 
ζητήσωμεν ν’ άνεύρωμεν ποΰ κεϊνται αί 
νήσοι περί ών όμιλεϊ ο ποιητής δτι 
κεϊνται μακρύτερα πρός τήν Αυγήν καί 
τόν Ήλιον θέλομεν συναντήσει τά όρη 
τής ’Ακαρνανίας.

Ή γνώμη τοΰ κ. Δαϊρπφελδ δτι ή 
’Ιθάκη κατά τόν 'Όμηρον πρέπει νά ήναι 
ή Δυτικωτέρα τών νήσων τοΰ Βασιλείου 
τοΰ Όδυσσέως καί δτι τοιαύτη είναι ή 
Λεύκάς, άφοΰ κατά τούς γεωγράφους είναι 
ή πλησιεστέρα τών Ίονίων νήσων είς τήν 
Ακαρνανίαν καί ώς έκ τούτου Δυτικωτέρα, 
αποκρούεται καί έκ τής πραγματικής γεω
γραφίας, ήν θέλει νά θέση έν άρμονίφ πρός 
τό κείμενον τής Όδυσσείας. Έκ τοΰ κειμέ
νου ουδόλως προκύπτει δτι ή Ιθάκη κατά 

τήν άντίληήιιν τοϋ ' είναι ή δυτικωτέρα, άφοΰ πέριξ αύτής
ύπάρχουσι άλλαι νήσοι «άμφί δέ πολλαί νήσοι νεαιτάουσι». Δηλαδή καί 
πρός τά δεξιά αύτής καί πρός τά αριστερά αύτής ύπάρχουσιν αλλαι 
νήσοι. Ό ποιητής σαφώς μάς λέγει, δτι ή ’Ιθάκη κεϊται έν τφ μέσφ. Οί 
γεωγραφικοί χάρται μάς δεικνύουσιν οτι τό άκρωτήριον Γερωγόμπος 
τής Κεφαλληνίας είναι ή Δυτικωτέρα άκρα τοϋ Βασιλείου τής Ελλά
δος μετά τούς Όθωνοΰς παρά τήν Κέρκυραν.Ή Λευκός διά τους κατερ- 
χομένους άπό Κερκύρας πρός τόν Κορινθιακόν κόλπον καί τά Δυτικά 
παράλια τής Πελοποννήσου έχει διεύθυνσιν Άνατολικομεσημβρινήν, ώς 
διά τούς άνερχομένους είς Κέρκυραν ΒΑ. Ή Λεύκάς κεϊται ΒΑ. τής 
’Ιθάκης, Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου. Έξ όσων προσέτι εϊπομεν έρμη- 
νεύοντες τήν λέξιν ζόφος, άποδεικνύεται δτι ή γνώμη τοΰ κ. Δαϊρπφελδ 
δτι έκ τών ανωτέρω στίχων τής Όδυσσείας προκύπτει δτι ή ’Ιθάκη 
πρέπει νά είναι ή Δυτικωτέρα νήσος τών Ίονίων νήσων, είναι άστήρι- 
κτος καί ασυμβίβαστος πρός τήν σημασίαν τής άμφί καί τήν ορθήν 
ερμηνείαν τής λέξεως ζόφος, κατά τήν άντίληψιν τοΰ ποιητοϋ, διότι ώς 
άπεδείξαμεν ό Όμηρος δέν προσδιορίζει διά τής λέξεως ζόφος, τήν 
γεωγραφικήν θέσιν τής ’Ιθάκης πρός τάς άλλας νήσους τοΰ Βασιλείου 
τοΰ Όδυσσέως, ήν προσδιορίζει διά τής λέξεως άμφί, άλλά τήν θέσιν 
αύτής έν τφ όρίζοντι πρός οδηγίαν τών ναυτιλλομένων. Οί έξάγοντες 
έπιχείρημα εκ.τής έννοιας ήν δίδουσιν είς τήν λέξιν ζόφος, δτι σημαίνει 
τήν δύσιν είναι συνεπείς λέγοντες δτι ό Όμηρος δέν γνωρίζει πού έκειτο 
ή ’Ιθάκη, διότι ή ’Ιθάκη δέν κεϊται πρός δυσμάς τών άλλων νήσων τού 
Βασιλείου τοϋ Όδυσσέως, ούτε είναι ή Δυτικωτέρα νήσος τών Ίονίων 
νήσων, άλλά διά τόν αύτόν λόγον δέν δύναται νά είναι καί ή Λεύκάς 
διότι οΰτε αΰτη είναι ή δυτικωτέρα νήσος τών Ίονίων, ώς ευρισκόμενη 
Βορειοανατολικώς τής ’Ιθάκης καί ό κ.' Δαϊρπφελδ παραλογίζεται ύπο- 
στηρίζων τοιαΰτα. Οί συμπατριώται τού κ. Δαϊρπφελδ λέγουσιν δτι δπου 
έλλείπουσιν αί ίδέαι, έρχονται αί λέξεις καί άναπληροΰσιν αύτάς. Καί 
χωρίς νά θεωρηθή υπερβολικός δ άναγινώσκων τά περί'Ομηρικής Ιθά
κης γραφέντα ύπό τοϋ κ. Δαϊρπφελδ δύναται νά έπαναλάβη τό τού 
Άμπλετ : Λέξεις, λέξεις, Κύριε Δαϊρπφελδ.

["Επεται. συνέχεια] ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΠΕΤΑΛΑΣ, αρεοπαγίτης
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Η ΣΕΛΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ
• Τό κα<Η)χον τής γνναικός rive ή ώςαιότη;, 
άλλ’ ή ώραιότης rive τίχνη δύσκολος·.

E»««rToi Ρ««*Η

ΤΑ ΘΕΛΓΗΤΡΑ ΜΑΣ. Ή ρίς.

‘Ar τό βλέμμα είνε τό κάτοπτρου τ>/ς V’l’Z’If» α>· οί οφθαλμοί δίδουν 
είς τό πρόσωπον τήν έκφραοιν, άι· δύναταί νό λεχθή περί αύτών οτι είνε 
διά τήν γυναίκα ο,τι και άνθος διά τό φυτόν, πρέπει νά λ-εχθή έπίοης δτι 
τό πλησίον αυτών δργανον, ή ρίς, έχει καί αύτή σημασίαν είς τήν αισθητι

κήν τοΰ προσώπου.
"Οχι αί συνήθεις φυσιογνωμικοί, άλλ’ αί έπιστημονικώτεραι τοιαΰται εξά

γουν σπουδαία συμπεράσματα άπό τήν ρίνα.
Ρίς μικρά καί τοξοειδής χρησιμεύει ώς γνώρισμα πνεύματος γλυκέως 

προσεκτικού, ευπειθούς καί ζωηρώς ευαίσθητου είς καλλιτεχνικός λεπτό
τητας. Κυρτή είς τήν ράχιν δεικνύει φύσιν κυριαρχικήν καί ίσχυρογνώ- 
μονα. Ρινικά όοτά παχέα κυρτά ή ευθέα είνε οημείον τών άνωτέρων ιδιο
τήτων τοΰ ανθρώπου. Βάοις τής ρινός στενή δηλοΐ φύσιν ικανήν ν άνευ- 
ρίοκη τρόπους καί μέσα διεξαγωγής τών υποθέσεων, άϊ.ίί ΐινευ συνεχείας 

πρός τήν έπιδίωξιν τοΰ οκοποΰ.
Μικροί ρώθωνες είνε δειλία. Τά ευκίνητα πτερύγια έλέγχουν λεπτότητα 

αισθήματος άλλά καί ροπήν πρός ήδυπάθειαν. Ρίς μεγάλη είνε οημείον 
τελειότητας καί εντελούς ισορροπίας τοΰ φυσικού όργανισμοΰ.

Ή υγιεινή τής ρινός.

Ή ρίς δμως δέν εινε μόνον δργανον προοιριομένον νά αυξάνη τήν έκφρα- 
σιν τοΰ προσώπου, έχει καί αλλας οπουδαιοτέρας άποοτολάς, νά συνεργά
ζεται δηλαδή είς τήν αναπνοήν, νά δέχεται τάς όσμάς, νά δίδη τόν τόνον 

τής φωνής.
Συνεπώς ή ρίς έχει άνάγκην περιποιήσεως ώς καί παν άλλο μέλος τοΰ 

σονματος.
Τό νά παραλείπετε τό πρωί καί τό βράδυ νά άναρροφατε δΐ αύτής χλια

ρόν ΰδωρ καθαρόν ή αρωματισμένου μέ δλίγας σταγόνας νερού τής τουα- 

λέττας, είνε υγιεινή παράλειψις.
Κάκιστη είνε επίσης καί ή έκρίζωσις τών τριχών τοΰ έοωτερικοΰ τής 

ρινός."Οταν αύται είνε μακραί πρέπει νά κόπτωνται μόνον.

Καί άλλη μία συμβουλή ειδικού, διά τήν ρίνα :
"Οταν όσφραίνεοθε άνθη μή τά πλησιάζετε πολύ είς τους ρώθωνας. 

Υπάρχει κίνδυνος νά είοπνεύοετε μικρότατα έντομα, τό όποια συχνά κρύ

πτει ό κάλυξ τοΰ άνθους.
Καί τιάρα είς τάς παθήσεις τής ρινός τάς ουνηθεοτέρας.
Διά τήν ερυθρότητα πρώτον. Προέρχεται αΰτη ή άπό κακήν πέψιν ή 

άπό κακήν κυκλοφορίαν ή άπό χρήσιν ποτών εις τούς άνδρας. 'Η θερα
πεία επιτυγχάνεται μέ τόν ηλεκτρισμόν ή διά lolioilS μέ βάσιν άπό φάρ
μακα ουοπαοτικά τώνάγγείων(υΆ8Ο-0θη5ΐΓΪβΙρΗΤ8)δπως ή adrenaline.

Διά τήν ουνάγχην τήν τρομερόν τί νά εΐπωμεν; Είνε άπό τούς τρομερω- 
τέρους έχθρούς τών θέλγητρων μας. Κοκκινίζει τήν ρίνα, τήν χονδραίνει, 

κοκκινίζει έπίοης τούς όφθαλμούς καί τούς γεμίζει δάκρυα.
Ή άντισηηιία καί ή καθαριότης είνε τά πρώτα δπλα κατά τής συνάγχης. 
"Επειτα βυθίστε τεμαχίου βάμβακος είς τήν κατωτέρω διάλυοιν καί εισα

γάγετε το είς τούς ρώθωνας δσον δύνασθε βαθύτερα.

Menthol............................................................................................Ο gr. SO
Chlorydrate de cocaine..........................................................° gr. io
Huile deucalyptus...................................................................... gr· 3°

Πρέπει νά έπαναλάβετε τήν εισαγωγήν πολλάκις τής ημέρας και 
σείε τόν βάμβακα δλην τήν νύκτα είς τούς ριίιθωνας.

«
ΑΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ. — Αθηναίοι.

Ό ήρωϊομός τών γυναικών έν τώ πολέμω τής ανεξαρτησίας έιίμηοε τό 
ήμέτερου φύλον. Παραβαλλόμενης τής αρχαίας πρός τήν σημερινήν κατά- 
σταοιν αύτών έν τφ έλληνικώ βασιλεία) αναφαίνεται αμέσως ή άπό τού 
1830 γενομίνη πρόοδος. Εάν ύ Πουκεβίλ έπανήρχετο είς τάς ‘Αθήνας, θά 

έβλεπε τάς πλούσιας έκείνας γυναίκας, ίίς Ινόμιζεν αιωνίως δούλας, τοσον- 
τον έλευθέρας καί διαοήμους δσον είνε αί Παρισινοί καί αί Βιενναΐαι.

Έν τή πόλει τής Αθήνας οί ιματισμοί έποικίλθηοαν ώς καί τά ήθη. 
Έν άρχή τοΰ άγώνος αί εύποροι ‘Αθηναίοι εφόρουν χιτώνα λευκόν καί 
λεπτόν, έπ' αύτοΰ δέ μανδύας έξ έριούχου χρυσοποίκιλτου ή μεταξοποικίλ- 
του έκάλυπτε τούς βραχίονας καί τούς ώμους αυτών. Περιετύλιοσον τήν 
μ·λ.αιναν κόμην διά κρηδέμνου διαφανούς, άτημελήτως έπί τής κεφαλής 
των έρριμμένου. Σήμερον αί γυναίκες τών 'Αθηνών φοροΰοιν ένδυμα έξ 
υφάσματος, διαφέροντος κατά τήν κατάοταοιν τής γυναικός, μετά έοθήτος 

όλ.οοηρικής, ανοικτής εμπρός. Καλύπτουοι τήν κεφαλήν διά φεσιού κλίνσν- 
τος πρός τό ούς ή διά τών πυκνών των βοστρύχων περιτυλιγμένων είς 

μεταξωτόν στρόφων.
Τό γυναικεΐον ένδυμα τών πόλεων ποικίλλεται διαφόρως. Οντως έν 

Πάτραις αί δυτικοί νεοτροπίαι συνδυάζονται μετά τών ελληνικών διότι ένφ 
τινες έξακολουθούσι καλλωπιζόμεναι δι έλληνικού χιτώνος καί τοΰ φεσιού, 

άλλαι παραδέχονται τάς έοθήτας τής Δέσεως διατηροΰσαι τό φέοιον.

‘Εν Μεγάροις δμως έξ εναντίας ό χιτών διετήρησεν δλον τό κράτος 
αύτοΰ. Αί θελτικώταται νεάνιδες διέμειναν πιστοί είς μικρόν κάλυμμα τής 
κεφαλής, εντελώς περιβεβλημένον δια νομισμάτων μετά χρυσής ταινίας έπί 
τοΰ μετώπου. Οί βόστρυχοι αύτών έκφεύγονν τού κεφαλοδέματος αύτοΰ. 
Άλλ' άφοΰ υπανδρευθώοιν φέρουσιν έπί τής κεφαλής κρήδεμνο.

Μανιάτισσαι.

Αί γυναίκες τής Μάννης έχουσι τάς πολεμικός τάσεις τών ένδόξων εκεί
νων γυναικών τής Σπάρτης, αϊτινες τοσοΰιον ουνετέλεσαν εις τήν σωτηρίαν 
τής πόλεως, δταν δ Επαμεινώνδας έπολιώρκει αύτήν μέ τούς Θηβαίους.

Κατά τόν αείμνηστον υπέρ ανεξαρτησίας αγώνα αί νεάνιδες καί αί 
γυναίκες έξησκημέναι εις τά δπλα, έγκαταλείπουοι τάς κώμας προσεγγιζόν- 
των τών Τούρκων, διασκορπίζονται ώς άκροβολιοταί καί προσφόρους έχου- 
οαι τάς Ανωμαλίας τοΰ έδάφους, κατατραυματίζουοι διά τών βολίδων τούς 
στρατιώτας. Α! άνδρικαί αύταΐ έξεις δέν βλάπτουν καθόλου τά κάλλη τών 
Λακεδαιμονίων γυναικών. Μεγαλόσωμοι καί ευκίνητοι έχουν οφθαλμούς 
μέλανας, οκιαζομένους ύπό μακρών βλεφάρων καί δέρμα έξαιοίως 

διαφανές.
Ή αδελφή τοΰ ήγεμόνος Χριστέα έφημίζετο, ώς καί αύτός τότε κατ' 

εκείνους τούς τόπους, ώς πολεμική. ’Αρχηγός φιλοτάραχος καί άπότομος, 
έχων τό πρόσωπον πλήρες ούλών, ώδήγει όγδοήκοντα άνδρας καί είκοοιν 
αμαζόνας. 'Π αδελφή του έπληγώθη μαχομένη κατά τών Τούρκων. "Ο,τι 
δήποτε καί άν λέγεται περί τής έν οτρατοπέδοις διαφθοράς, ούδέποτε αί 
γυναίκες αύται έξέκλινον διά τόν πολεμικόν βίον είς τινα αδυναμίαν καί 
επειδή μουσικός τις Γερμανός έτόλμησε νά άπευθύνη απρεπείς λόγους 
πρός νεάνιδα, ό Χριοτέας έφόνευοεν αύτόν διά πυροβόλου-

Ούδεμία γυνή τής Λακωνίας διεθρυλλ,ήθη τόσον έπί τοΰ πολέμου τής 
ανεξαρτησίας, δσον ή Κωνοταντία Ζαχαρίου. θυγάτηρ μάρτυρας τής ελλη
νικής έθνότητος, άνασκολοπιοθέντος έν Τριπόλει ττμ 1779, δταν αΰτη ήτο 
βρέφος άκόμη, περιέμενεν εύκαιρίαν νά έκδικήοη τόν πατέρα αύτής ή ατρό
μητος Σπαρτιάτις. Έκραγείοης τής εθνικής έξεγέρσεως έοτησεν έπί τής 
οικίας της ώς οημείον έπαναοτάοεοις τοΰ σταυρού τήν σημαίαν. Αί Λάκαι- 

ναι γυναίκες καί οί νεανίαι τοΰ Πεντεδακτύλου, έξαρθέντες έκ τών ζωηρών 
αύτής λόγων, ώρμησαν άκολουθοΰντες αύτήν είς τήν πεδιάδα τής Λακεδαί- 
μονος, όπου ή ήρωις έκήρυξε τήν άνάσταοιν τής 'Ελλάδος.

Άφοΰ έλαβε τάς ευλογίας φιλομάχου τίνος άρχιερέως, τοΰ 'Επισκόπου 
Έλους, δν οί Έλληνες ώς εΰγλωττον έκάλουν ,Άμφίωνα τής άγιας ' Επα- 
ναστάσεως·, καί ήνάγκασε τούς έχθρούς νά περιοριοθώοιν εις τό φρούριον 
τοΰ Μιοτρά, άνέβη πάλιν πρός τόν Εύρώταν μέχρι τών Λεϋκτρων (Λεον- 
ταρίου). ‘Εκεί ένέπρησε τήν οικίαν τοΰ διοικητοΰ καί έφόνευοε τόν ίδιον. 
Οί μετέπειτα αγώνες αύτής υπήρξαν άξιοι τοΰ γενναίου τούτου προοιμίου. 
Αιότι άπέΛειξεν υπό «ά τείχη τής Μεθώνης (12 Αύγούστου 1823) δτι αί 
καθ' ήμας Λακεδαιμόνιοι ήσαν τώ δντι απόγονοι τών παλαιών εκείνων.

Καθώς έμειναν πιστοί είς τάς πολεμικός παραδόσεις τών αρχαίων Σπαρ
τιατών οί κάτοικοι τής Λακωνίας, διετήρηοαν καί πλείστας τών άρχαίων 
προλήψεων. Έάν ή γυνή τύχη πτωχή, έργάζεται είς φορτηγόν. Έάν δέ 
τούναντίον άνήκη είς εύπορωτέραν τάξιν, νομίζει έαυτήν πάντοτε πολύ τοΰ 
άνδρός ύποδεεστέραν. Φαντάζεται ότι πάντα τά έργα αύτής περιορίζονται είς 

τήν διανομήν τών έργων εις τάς ύπηρέτιδας κατά τό παράδειγμα τής Πηνε
λόπης, γυναικός τού .ποιμένος λαών» Όδυσσέως.

|Άπό τό βιβλίον της Dora D'Istria]

«

Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.

•Ό χαρακτήρ τών γυναικών — έλεγον οί πρόγονοί μας — πρός μιίνον τόν 
χαλκόν τής Κόρινθόν δύναταί νά παραβληθή, δστις συνίοτατο έκ μυρίων 
ετερογενών στοιχείων, έν οίς δμως ύπήρχε καί άδολος χρυσός'.

Μία πρακτική συμβουλή. —Ιδού πώς έξελέγχεται ή νοθεία τοΰ γάλα

κτος προχείρως καί ασφαλώς. Πριν βράση τό γάλα ρίπτετε μίαν σταγόνα 
είς ένα ποτήρι νερό. "Αν τό γάλα είναι άνόθευτον, ή σταγών θά κατέλθη 
εις τόν πυθμένα. Άν είναι νοθευμένον, ή σταγιον θά μεταοχηματιοθή είς 

νεφύδρια ή θά θολώοη τό νερό.

Λιά τά παρκέτα σας.—Λιά νά τά στιλβώνετε. Είπέτε είς ιόν υπηρέτην 
σας νά πάρη άπό τό φαρμακεΐον 15 μέρη κερί καθαρόν, 6 μέρη Ανθρακι

κού καλιού καί 24 μέρη υδατος. Νά τό βράχη είς μίαν χύτραν, έως οτου 
νά γίνουν αλοιφή καί νό ρίψη όλϊγην ώχραν. “Επειτα άφοΰ κρυώση νά 
άλείψη τό παρκέτο καί νά τό τρίψη καλά μέ μάλλινον ύφασμα.

"Ενα ώραΐον φαγητόν----- Έπιιρέηιατέ μου τώρα νά σας μεταδτόοω καί
δλίγας γνώσεις μαγειρικής. ‘Ιδού ένα ώραΐον πιάτο νά σερβίρετε. Πουα- 
σόν ώ μπέρ νουάρ. Είς ένα τηγάνι βάζετε φρέσκο βούτυρο καί δταν 
άρχίζη νά σκουραίνη τό οβύνετε μέ δυνατόν ξύδι. Προτιμάτε τό ξύδι άπό 

τής πίκλες, τό όποιον έχει καί έστρακόν.
Καθαρίζετε κατόπιν καλά ένα λαβράκι καί τό βάζετε είς τήν ψαριέραν νά 

βράση ένα τέταρτον. Έπειτα τό στραγγίζετε καλά καί τό σερβίρετε είς ένα 
πιάτο έπιμηκες μέ όλϊγην κάπαριν έπάνω. Χύνετε επάνω καί τό μαύρο βού
τυρο καί ρίπτετε καί δλίγον μαϊδανόν τηγανιομένον.' Ο φαγών μεμαρτύρηκε.

ΜΙΑ

ΕΡΡΙΚΟΥ ΕΙΕΓΓΕΒΙΤΣ

QUO VADIS?
(Σννίχεια άπο τό χροηγονμτνον)

ΤΧράγματι ό Νέρων ϊστατο μέ τήν φόρμιγγα άνά χεϊρας καί τά βλέμ- 
Α·ίματα πρός τόν ουρανόν. Όλοι έοίγησαν, άτενίζοντες τόν Καίσαρα. 
Έξαφνα ήκούσΟηοαν έξω κραυγαί. Ένεφανίσθη μετ’ όλίγον ό ύπατος 
Λεκάνιος. Ό Καϊσαρ συνέστειλε τούς όφρεϊς.

— Συγγνοτμην, θείε Αΰτοκράτωρ, ή Ρώμη καίεται! Τό μεγαλήτερον 
μέρος της πόλεως παρεδόβη είς τάς φλόγας!

Όλοι οί παριστά|_ιενοι ώρθώθησαν άποτόμως. Ό Καϊσαρ άπέθεσε 
τήν φόρμιγγα καί ανέκραξε:

_ — θεοί! θά ϊδω λοιπόν μίαν πυρπολουμένην πόλιν καί θά τελειχόαω 
τό ποίημά μου διά τήν Τροίαν !

Καί έπειτα στρεφόμενος πρός τόν ύπατον :
—"Αν φύγω αμέσως, θά προφθάσω νά ϊδω τήν πυρκάίάν;
— Αΰθέντα. είπεν ό ύπατος ωχρός, ή πόλις εϊνε ιίικεανός φλογών, 

ό καπνός πνίγει τούς κατοίκους, οί όποιοι πίπτουν άπό ασφυξίαν ή 
ρίπτονται εϊς τάς φλόγας, καταλαμβανόμενοι άπό άπόγνωσιν. Έχάθη ή 
Ρώμη, αΰθέντα!

Σιγή έπεκράτησε τήν οποίαν διέκοφεν άπελπις κραυγή τοΰ Βινικίου.
— Δυστυχία μου!
Καί ό Αύγουστανός άπέρριψε τήν τήβεννόν του καί έπήδησεν έξω.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
I

Μόλις έσχε καιρόν ό Βινίκιος νά διατάξη ολίγους δούλους του νά τόν 
ακολουθήσουν καί, πηδήσας έπί τοΰ ίππου του, έρρίφθη, μέσφ τοΰ σκό
τους, πρός τήν Ρώμην. Μέ γυμνήν τήν κεφαλήν, άκουμβώσαν εις τήν 
χαίτην τοΰ ίππου, έπροχώρει χωρίς νά βλέπη εμπρός του, χωρίς νά δια- 
κρίνη έμπόδιον. Οί δούλοι του είχον μείνη πολύ όπίσω. Οί σκύλλοι έγαύ- 
γιζον αυτό τό φεΰγον φάντασμα. Ήδη εϊχεν έξημερώση καί ό Βινίκιος 
εύρίσκετο μακράν τής Ρώμης. Ήσθάνετο δτι τόν ύπείλει τρέλλα. Ένε- 
θυμεϊτο τούς λόγους τοΰ υπάτου, δτι ή Ρώμη ήτον ωκεανός φλογών καί 
έσκέπτετο, δτι ή συνοικία δπου έμενεν ή Λιγύα, μέ τάς πυκνωμένος 
οικίας της καί τά ξύλινα παραπήγματα της, θά ήτο τό πρώτον παρανά
λωμα τοΰ πυρός. Ένεθυμήθη τόν θύρσον. Άλλά τί ήδύνατο καί αύτός 
δ κολοσσός άκόμη κατά της δυνάμεως τών φλογών; Άπό ετών διη
γούντο δτι οί δούλοι άνέμενον εύκαιρίαν νά λάβουν τά δπλα κατά τών 
δεσποτών των καί κατά τής Πόλεως. Ιδού δτι ή εύκαιρία αύτή παρου- 
σιάζετο. Αί λάμψεις τής πυρκαϊάς θά έφώτιζον ίσως τήν σφαγήν καί 
τόν εμφύλιον πόλεμον. Ένεθυμεϊτο δτι αί όμιλίαι τοΰ Αύτοκράτορος 
έγίνοντο τελευταίως διά πόλεις καιοαένας. Ναί! Ό Καϊσαρ διέταξε τόν 
έ|ΐπρησμόν καί ό Τιγγελΐνος τόν εξετέλεσε. Καί άν ή Ρώμη έκαίετο 
κατά διαταγήν τοϋ Καίσαρος, τίς ήδύνατο νά έγγυηθή δτι η ιδία δια
ταγή δέν έρριψε τούς πραιτωριανούς μέ γυμνά τά ξίφη κατά τοΰ λαοΰ; 
Λύτην τήν στιγμήν εϊς ίππεύς θυελλωδώς διερχόμενος έφώναξεν εις τόν 
Βινίκιον : «Ή Ρώμη έχάθη... Ήκούσθη έπειτα ή λέξις : «Οί θεοί........
Καί ό Βινίκιος ύψωσε τήν κεφαλήν πρός τόν ουρανόν καί προσηυχήθη:

«Δέν Ικετεύω σάς, τώ*  οποίων οί ναοί καταρρέουν μέσα είς τάς φλό
γας, άλλά Σέ.. . Ύπέφερες καί έννοείς τήν άνθρωπίνην οδύνην! ’Ηλθες 
είς τήν γήν διά νά διδάξης τούς άνθρώπους τήν εύσπλαγχνίαν. Εύσπλαγ- 
χνίσου ! Σώσε τήν Λιγύαν μου! Φέρε την έξω τών φλογών. Δύνασαι! Σέ 
άγαπά. "Αφησέ την νά ζήση διά νά εύτυχήση ! Δύνασαι άν τό θελήσης!·

Τφ έφερον νέον ίππον καί δ φρενητιώδης καλπασμός έξηκολούθησε. 
Άπό ένα λόφον παρετήρήσε τήν κοιλάδα κεκαλυμμένην άπό νέφος τό 
όποιον άπέκρυπτε πόλεις, οικίας, δένδρα. Οΰδέν πλέον η φαιός καπνός 
ακίνητος καί είς τό, άκρον ή πόλις καιομένη έπί τών λόφων της. Ή 
πυρκαϊά δέν έσχημάτιξε ^στήλην πυρός. Ήτο μάλλον έκτασις φλογών. 
Έφάνη είς τόν Βινίκιον δτι δέν έκαίετο μόνον ή Ρώμη άλλ’ δ κόσμος 
ολόκληρος. Άνθρωποι ίφευγον τήν πόλιν, άνδρες, γυναίκες, παιδία. 
Έκλαιον, κατηρώπο, ίκέτευον. Δούλοι πάσης έθνικότητος είχον ήδη 
,ιΟχί<Π) τήν λεηλασίαν. Αί δδοί ήσαν πλήρεις όχλου. Τώρα ή πόλις ήτο 
εμπρός του καί τόν έπνιγεν ή θερμότης.

II
'Εντός τής πόλεως τίποτε δέν ύπελογίζετο πλέον. Ούτε ή ισχύς τοΰ 

νόμου, ούτε τά άξιώματα, ούτε οί δεσμοί τής οικογένειας, ούτε ή διά- 
κρισις τών τάξεων. Δούλοι έδερον τούς πολίτας, μονομάχοι μεθυσθέντες 
<ΐπό οίνον κλαπέντα έτρομοκρατούν, έπετίθεντο κατά τών στρατιωτών. 
Βάρβαροι προωρισμένοι νά πωληθοΰν έφευγον άπό τά δεσμά των. Ό 
Βινίκιος έτ'όησεν ότι έπςεπε νά προχωρήση μέ τό ξίφος είς τήν χεϊρα. 
Δέν είχεν δμως δπλα. Διεταξεν 'ιππείς τινάς νά τόν άκολουθήσου'ν καί 
ήρώτησεν άν τό Τρανστεβέρον, δπου κατώκει ή Λιγύα. έκαίετο. Τοΰ 
είπον δτι μόνον δδοί τινες τής συνοικίας αύτής είχον μέχρι τής στιγμής 
καταληφθή ύπό τών φλογών, άλλ’ δτι ήμποδίζετο ή κατάσβεσις τοΰ 
πυρός. Ό Αΰτοκράτωρ λοιπόν είχε διατάξη τόν έμπρησμόν. Ήδη ίδέαι 
έκδικήσεως κατά τοΰ Καίσαρος κατελάμβανον τόν Βινίκιον διά τόν 
κίνδυνον τής Λιγύας του. Τό Τρανστεβέρον ήτο πλήρες καπνού καί 
πλήθους, τό όποιον προσεπάθει νά σώση τά πράγματά του. Ή διάβασις 
ήτο δύσκολος καί οί πραιτωριανοί. οί όποιοι ήκολούθουν τόν Βινίκιον, 
έιιενον όπίσω. Ό ίππος του, πληγωμένος μέ σφυρίον είς τήν κεφαλήν, 
ήρνεϊτο νά προχιορήση. Άνεγνώρισεν δ όχλος τόν Αύγουστανόν άπό τά 
πλούσια ένδύματά του καί έκραύγασεν : «Θάνατος είς τόν Νέρωνα καί 
τούς έμπρηστάς του! ». 'Εκατοντάδες άπειλητικών βραχιόνων έτείνοντο 
κατ’αύτοΰ. Ό ίππος εύτυχώς, θορυβηθείς, τόν έφερε μακράν. Κατήλθεν 
ό Βινίκιος καί έτρεχε πεζός νά φθάση είς τήν οικίαν τοΰ Λίνου. Ή θερ
μότης έγίνετο μεγάλη τώρα. Ό άνεμος έφερεν είς τό πρόσωπόν του 

όχι μόνον καπνόν άλλά καί σπινθήρας. Διέκρινε τέλος τάς κυπαρίσ- 
σους τής οικίας τοΰ Λίνου. Ήτον αΰτη άθικτος άκόμη. Ό Βινίκιος 
ήτένισεν εύγνώμων τόν ούρανόν καί ώρμΐ)σε πρός τήν Ούραν. Είς τόν 
κήπον δέν ήτο κανείς καί ή οικία έφαίνετο έρημος:

— Λιγύα! Λιγύα !
Σιγή.
— Λιγύα!
Ήρεύνησεν δλην τήν οικίαν καί ευρε μόνον ένα σταυρόν ένώπιον τοΰ 

όποιου έκαιε λα|ΐπάς. Εύρε καί τά ενδύματα τής Λιγύας, τά οποία 
ήσπάσθη. Ήδη η οικία έκαίετο πλέον. «Θά τούς ζητησω έξω», έσκέ- 
φθη ό Βινίκιος. ’Ερρίφθη έξω, μέσφ τών φλογών καί τών σπινθήρων, 
οί όποιοι τοΰ κατέκαυον τά ένδύματα. Ό λάρυγξ του καί οί πνεύμονές 
του έφλέγοντο. Άνέπνεε μέ δυσκολίαν. Τό πάν τοΰ έφαίνετο έρυθροΰν. 
• Θά πέσω!· έσκέφθη. Δέν άνεγνιόριζε πλέον τόν δρόμον. Έπροχώρει 
τρικλίζων. "Εν νέφος έκάλυπτε τό άκρον τής όδοΰ. -Άν εϊνε καπνός 
δέν θά δυνηθώ νά περάσω ·., Είχεν άφίση τά ένδύματά του τά όποια 
έκαίοντο καί μόνον μέ τήν έσθήτα τής Λιγύας έκάλυπτε τήν κεφαλήν 
του καί τό στόμα του. Δέν ήτο καπνός τό νέφος, τό όποιον τόν είχε 
φοβήση. Ήτο κονιορτός. Έσκέφθη ότι ό όχλος έλεηλάτει τάς οικίας. 
Έπροχώρησε. Ήσαν έκεϊ άνθρωποι, οί όποιοι ήδύναντο ίσως νά τόν 
βοηθήσουν. Καί μέ τήν έλπίδα αύτήν ήρχισε νά φωνάζη.Ήτον ή τελευ
ταία προσπάθεια του. Ό έρυθροΰς πέπλος έγινεν έρυθρότερος πρό 
τών οφθαλμών του, οί πνεύμονές του έζήτουν αέρα. "Επεσε. Τόν είχον 
διακρίνη δμως καί έτρεξαν πρός αύτόν φέροντες ΰδωρ. Ό Βινίκιος έπιε.

— Εύχαριστώ, είπε. Σηκώσατέ με. Θά προχωρήσω άκόμη.
"Αλλος έργάτης τοΰ έχυσεν ΰδωρ είς τήν κεφαλήν καί τόν μετέφερον 

έπειτα πλησίον τών συντρόφων των. Τόν περιεκύκλωσαν καί τόν ήρώ- 
των άν ήτο τραυματισμένος. Άπό τό πρωί δ Βινίκιος δέν εϊχεν ίδή είμή 
άνθριόπους αρπάζοντας καί άπειλοΰντας. Τόν έξέπληξεν ή καλωσύνη 
τών άνθρώπων εκείνων.

— Ποιοι εϊσθε ; τούς ήρώτηοε.
— Κρημνίζομεν τά σπίτια διά νά σταματήση ή πυρκαϊά.
— Μέ έσώσατε. Σάς εύχαριστώ.
— Εϊνε καθήκον νά βοηθή κανείς τόν πλησίον του.
Τούς παρετήρησε προσεκτικώς ό Βινίκιος :
—Άς σάς άντα[ΐείψη,.... ό Χριστός, εϊπε.
— Δόξα είς τό ονομα του, άπεκρίθησαν γύρω του έν χορφ.
— Ό Λίνος ποΰ εϊνε ;
Δέν ήκουσεν άπάντησιν διότι έλιποθύμησεν. Όταν συνήλθεν ήτο είς 

ένα κήπον μέσφ γυναικών. Αί πρώται του λέξεις ήσαν:
— Ποΰ εϊνε δ Λίνος ;
Ούδείς τοΰ άπεκρίθη κατ’ άρχάς.’Επειτα μία γνώριμος φωνή τοΰ είπεν:
— Εϊνε έξω τής Νομεντανής πύλης. Έφυγε διά τό Όστριανόν πρό 

δύο ημερών. Ειρήνη σοι.
Ό Βινίκιος έξεπλάχη ίδών τόν Χίλωνα δ όποιος άπέδιδε χάριτας είς 

τόν Χριστόν καί είς όλους τούς θεούς διότι ήδυνήθη ν’ άποδώση μέ 
τήν καλήν αύτήν εΐδησιν τάς εύεργεσίας, τάς οποίας είχε λάβη.

Έξω ήτον ήδη έσπέρα άλλ’είς τόν κήπον έφεγγε άπό τήν αύξήσασαν 
έν τφ μεταξύ πυρκάίάν. Ό ούρανός ήτον έρυθροΰς πέραν καί πέραν 
καί έρυθραϊ αί σκιαί τής νυκτός.

III
Ή φλεγομένη πόλις εϊχεν έρυθράνη τόν ούρανόν είς τόν όποιον ερυ

θρά έφαίνετο ή σελήνη καί ερυθροί οί άστέρες. Άνά τήν πόλιν έκυκλο- 
φόρουν παντοειδείς φήμαι. Ό Ήφαιστος, κατά διαταγήν τοΰ Διός, εϊχεν 
άφήση έλευθέρας τών δεσμών του τάς φλόγας ... Ή Εστία έξεδικεϊτο 
τήν προσβολήν τήν γενομένην κατά τής Ρουμπρίας. Ό Καϊσαρ κατ’ 
άλλους ένοχλούμενος άπό τάς άναθυμιάσεις είχε πυρπολήση τήν πόλιν 
διά νά κτίση νέαν τήν οποίαν Οά έκάλει Νερωνίαν. Καί ένφ οί μέν ίκέ
τευον τό έλεος τών θεών, άλλοι τούς έβλασφήμουν διότι δέν ήδύναντο 
ούδέ τούς ναούς των νά σώσουν, ήκούοντο δέ καί ψαλμοί άουνήθεις 
άπό τούς όποιους διεκρίνοντο αί λέξεις: «’Ιδού έρχεται ό Κριτής!·

Ό ύφαντής Μακρινός, εις τήν οικίαν τοΰ όποιου μετεφέρθη ό Βινί
κιος, τόν έπλυνεν, τφ έδωκε νέα ένδύματα καί όλϊγην τροφήν. Μόλις 
άνέλαβεν δ νεαρός πατρίκιος έδήλωσεν δτι θά ήρχιζε πάλιν τήν άναζή- 
τησιν τοΰ Λίνου. Ό Μακρινός, δ όποιος ήτο χριστιανός έπεβεβαίωσε 
τούς λόγους τοΰ Χίλωνος λέγων, ότι ό Λίνος καί ό άρχιερεύς Κλημεντϊ- 
νος είχον μεταβή είς τό Όστριανόν, δπου ό Πέτρος θά έβάπτιζε πλήθος 
νεοφώτιστων. Ό Χίλων καθώρισε τό δρομολόγιον μέχρι τοΰ Όοτριανοΰ 
καί ό Μακρινός προεμήθευσε δύο ήμιόνους, όλίγον δέ μετά ταΰτα 
ό Βινίκος καί ό Έλλην διειτθύνοντο πρός τήν θριαμβικήν λεωφόρον.

— Τούς είδες είς τό Όστριανόν μέ τούς ίδιους σου οφθαλμούς; ήρώ- 
τησε καθ’ οδόν τόν Χίλωνα ό Βινίκιος.

— Τούς εϊδα, υίέ τής Άρτέμιδος. Είδα τήν παρθένον, τόν Λίγυν, τόν 
άγιον Λϊνον καί τόν Απόστολον Πέτρον.

— Πρό τής πυρκαϊάς ;
— Πρό τής πυρκαϊάς, αύθέντα.
Έπροχώρουν πρός τό Όστριανόν, δταν αίφνης δ Χίλων προέτεινε νά 

έρευνήσουν παλαιόν λατομεϊον πρό τοΰ όποιου διήρχοντο καί είς τάς 
κοιλότητας τοΰ όποιου ύπωπτεύετο ότι θά προσηύχοντο χριστιανοί. 
Είοήλθεν είς στενήν σκοτεινοτάτην δίοδον καί μετ’ όλίγον διέκριναν 
φανούς κινουμένους.

—’Ιδού οί χριστιανοί, είπεν ό Χίλων.
--Αληθώς. Τούς άκούω νά ψάλλουν.
Πράγματι ήδη ήκούοντο ψαλμοί μετά μίαν δέ στιγμήν ό Βινίκιος καί 

ό Χίλων, πεζοί τώρα, άφοΰ εδωκαν τάς ήμιόνους των είς παΐδά τινα νά 
τούς φυλάττη, εύρέθησαν είς υπόγειον κοιλότητα τοΰ λατομείου. Ό 
Βινίκιος είδε πλήθος χριστιανών γονατισμένων καί προσευχομένων 
άλλ’ ούτε τήν Λιγύαν, ούτε τόν Απόστολον Πέτρον, ούτε τόν Λίνον. 
Έπί μεγάλου λίθου ένεφανίσθη δ Κρϊσπος καί οί ψαλμοί έπαυσαν.Όλων 
οί οφθαλμοί έστράφησαν πρός αύτόν έν αναμονή λόγων παρηγοριάς καί 
έ?Λίδων. Άλλ’ έκεϊνος, άφοΰ ηύλόγησε τήν συνάθροισιν μέ τό σημεΐον 
τοϋ σταυρού, ήρχισε νά δμιλή μετά πάθους, φωνάζων σχεδόν.

[“Exerai σννέχβια]



198 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1907 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1907 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝ 199

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

ετά περίοδον πλήρη δράσεως, περίοδον τήν οποίαν ενθυ
μούμενα δλοι,τό έλληνικόν θέατρον πρότινος έδειξε σημεία 

καταπτώσεως. Πολλοί έκ τών καλών ηθοποιών έξέλιπον, και 
πολλοί έπέδραμον επί τήν σκηνήν, έξ ών ελάχιστοι οί έχοντες 
τά άπαιτούμενα προσόντα. Μόρφωσιν εγκυκλοπαιδικήν, γνώσιν 
τοϋ κόσμου, άκόμη καί στοιχειώδη γράμματα σπανίως συνήντα 
κανείς. Ματην οί καλοί ηθοποιοί ήγωνίζοντο νά συγκροτή
σουν τόν κόσμον καί άνέτειλαν ουτω διά 
τους θιάσους χρόνια δύσκολα. Καί ουτω 
άντί τής Καλλιτεχνίας έκυριάρχησε σχεδόν 
έν τή σκηνή ή Βιομηχανία. Σκηναι καταρ
ρακωμένοι καί τρεις καρέκλες κίτρινες — 
λείψανα αρχαίου διακόσμου — παρίστανον 
Άνάκτορον καί άνθρωποι άξεστοι ύπεδύοντο 
ρόλους αϋλικών καί ευγενών κυκλοϋντες τούς 
πρωταγωνιστάς παλαιμάχους.

Άλλ’ εσχάτως μία νέα πνοή έφύσησε 
καί μία νέα ώθησις έδόθη εϊς τό έλληνικόν 
θέατρον. Οί άνθρωποι τών τριόδων έξηφα- 
νίσθησαν καί άφηκαν τόν τόπον είς φιλό
τιμους νέους, οί όποιοι, μαζή μέ τούς άρ- 
χαιοτέρους ποΰ ό κόσμος έξετίμα πάντοτε, 
άπετέλεσαν μίαν ζύμην άρίστην.

'Η κοινωνία περιέβαλε μέ πολλάς συμ
πάθειας καί πάλιν τήν σκηνήν, τά θέατρα 
είδον καί αύθις ήμέρας καλάς, καί τοιου
τοτρόπως οί θίασοι δύνανται φιλοτίμως νά 
άνταποκρίνωνται είς τάς νεωτέρας απαιτή
σεις, άμειβόμενοι καλώς καί δυνάμενοι νά 
μελετώσι χωρίς νά περισπώνται άπό τάς 
βιωτικάς άνάγκας. Τό 'Ελληνικόν Θέατρον άναγεννάται ουτω 
καί έπί τή χαρμοσύνφ ταύτη ευκαιρία ή «ΕΙκονογραφημενη» 
ερανίζεται ωραίας σελίδας άπό τήν πολύτιμον'Ιστορίαν του, ήν 
συγγράφει ό πολύς δραματικός συγγραφεύς καί συνεργάτης 
αυτής κ. Νικ. Λάσκαρης.

«
Οί 'Αρχαιότεροι.

’Άς άρχίσωμεν άπό τούς άρχαιοτέρους ηθοποιούς οί όποιοι 
ζοϋν. Ίδέτε τάς παρατιθεμένας εικόνας των. Ό Άλεξιάδης, τό 
ζεύγος Ταβουλάρη, ό Λαζαρίδης καί οί τέσσαρες νεαρότατοι 

Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΙΑΣ 
(άπό τούς έκλιπόντας)

ΔΗΜ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΣΟΦΙΑ και ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

εϊς τάς εικόνας, γέροντες σήμερον έν τή ζωή. Αί φωτογραφία!· 
είναι παμπάλαιοι πρό τοΰ 1867, καί έλήφθήσαν έκ τοΰ θησαυ
ρού τοΰ κ. Ν. Αάσκαρη.

Τί δέν ενθυμίζουν αύταί αί εϊκόνες! Αρχαιότερος δλων 
είναι ό κ. Διον. Ταβουλάρης, άνελθών τήν σκηνήν τώ 1854· 
Παίζει άκόμη ό Ταβουλάρης, θαλλερότατος καί άκμαΐος καί 
άκόμη κατά τό μόλις λήξαν θέρος έπαιζεν εϊς τήν Νεάπολιν, 

χειροκροτούμενος πάντοτε.
Ή κυρία Πολυξένη Σούτσα είναι ή μετ’ 

αυτόν άρχαιοτέρα, άνελθοΰσα τήν σκηνήν 
τφ 1857, άλλά δέν παίζει πλέον. Καί 
έρχεται κατόπιν δ σήμερον σεβαστός πρε
σβύτης. κ. Δ. Άλεξιάδης, άνελθών τήν σκη
νήν τφ ι862, ό όποιος έπίσης δέν παίζει, 
άλλ’ έξακολουθών νά παρέχη εϊς τό θέατρον 
πολυτίμους υπηρεσίας, ως Σύμβουλος τοΰ 
Συλλόγου τών Ηθοποιών καί νουθετών καί 
παρέχων οδηγίας εις τούς νεωτέρους.

'Η κυρία ΙΙιππίνα Βονασέρα άνήλθεν 
έπίσης τήν σκηνήν τώ 1862 καί ωσαύτως 
δέν παίζει- άντ’ αυτής παίζουν οί δύω υιοί 
της, ό Ευτύχιος καί ό Γιάννης.

Ό Λαζαρίδης καί ό Τσίντος είνε σύγ
χρονοι, άνελθάντες τφ ι866 τήν σκηνήν. 
Ό Λαζαρίδης παίζει λυσσαλέα καί παρ’δλα 
τά άσπρα του μαλλιά φορεΐ τό φράκο τήν 
φουστανέλλα καί τά 'Ισπανικά ή τά Γολ- 
δόνια, μεθ’ όσης φιλαρεσκείας καί τό κο- 
στουμάκι τοΰ i860.

Καί ό Τσίντος έμφανίζεται κάπου κάπου
άκόμη. Πέρυσι έπαιξε μερικούς ρόλους, εις τάς «Δύω δρφα- 
νάς» καί τινα άλλα παλαιά έργα. Εφέτος εις τά ΙΙαναθή- 
ναια» είχε ένα μικρό ρολάκι τό τοΰ πατρός, ό όποιος κουβαλρ 
είς ένα κοφίνι τά βιβλία τών παιδιών του, άφοΰ έπώλησε 
καί τό σακάκι του, σατυρίζων τό φόρτωμα τών σπουδαζόντων 
παιδιών άπό βιβλία.

Εϊς προσεχή φύλλα θά παρελάσουν οί μάλλον διακριθέντες 
έκ τών έκλιπόντων ηθοποιών μας,— ενός έκ τών οποίων τοΰ 
Κ. Κυριάκού Άριστία, δημοσιεύομεν τήν εικόνα—μέ δλον τόν 
πολυκύμαντου βίον των, μέ τά περιεργότατα άνέκδοτά των 
καί μέ τήν δρασιν των.

ΜΟΝΟΝ ΕΔΩ
Η ΓΝΩΜΗ MAX

Και βέβαια μόνον εδώ συμβαίνουν αύτά τά πράγματα. ΚατηρτίσΟη μία 
εταιρία, ή όποια έφερε καί θά φέρΐ) άκόμη καί άλλα ώτομομπίλ διά νά 
εξυπηρέτηση καί έκμεταλλευιΊή τήν συγκοινωνίαν καί έξηγέρΟη μία 
τάξις, ή ιών καρραγωγέων σήμερον, διότι τά φορτηγά ώτομομπίλ τής 
εταιρίας Οά άναλάβουν πρός τό παρόν τήν μεταφοράν εμπορευμάτων 
άπό Πειραιώς εις ’Αθήνας, διά νά έξεγερθή αυριον άλλη τάξις, ή τών 
αμαξηλατών, διότι άλλαι αυτοκίνητοι άμαξαι θά άναλάβουν τήν συγκοι
νωνίαν μετά περιχιόρων καί πόλεων. Τό αιώνιον διά τήν'Ελλάδα ζήτημα. 
Όταν έπρόκειτο νά γίνη ό σιδηρόδρομος ’Αθηνών - Πειραιώς έξηγέρ- 
θησαν πάλιν οί αμαξάδες, διότι θά τούς έκοβε 
τό ψωμί τους. Καί έπειτα μέ τά τράμ. Αυτοί 
εΐμεθα πάντοτε οί "Ελληνες. Πέραν τοϋ ατομικού 
συμφέροντος ήμών οίδέν. Άδιάφορον αν εμμέ
σως θά έξυπηρετηθή καί τό Ατομικόν συμφέρον. 
Οί έξεγερθέντες διά τόν σιδηρόδρομον Άθηνών- 
ΙΙειραιώς άμαξηλάται ήσαν 6ο καί δταν έξηγέρ- 
θησαν διά τά τράμ μετά πολλά έτη, όχι μόνον 
δέν ειχον άποθάνει έκ πείνης, άλλ’ άνήρχοντο 
είς 500· Καί τώρα πάλιν ποΰ θά έξεγερθοϋν 
είναι t5o°· Άλλ’ αύτό δέν τό αντιλαμβάνονται- 
Σήμερον είναι περισσότεροι καί δουλεύουν κα- 
λήτερα καίαΰριον μέ όλα τά ιΰτομομπίλ θά αυξή
σουν, άλλά θά αύξηθή καί ή εργασία των.Όσον 
πολλαπλασιάζονται τά μέσσ τής συγκοινωνίας 
τόσον προάγεται ή συγκοινωνία. Αύτό δμως 
ποιος νά τούς τό διδάξη καί νά τούς τό έπιβάλη 
μάλιστα; Νά τούς τό έπιβάλη άκόμη καί έπί 
ζημίφ τών ολίγων αυτών, εάν πρόκειται νά έξυ
πηρετηθή μία γενικωτέρα ανάγκη. Καί νά κτυπήση τόν γρόνθον του 
τό Κράτος κατά τών κεφαλών αυτών. "Αλλως δέν είναι Κράτος καί 
είς τό εξής, ί)ά βλέπωμεν εξεγέρσεις καί στάσεις, οσάκις ψηφίζωνται 
καί νόμοι μή συμφέροντες είς ευαρίθμους ομάδας ή τάξεις.

ΣΑΒΒΑΣΣ. Ν.

ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΚΡΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ

Άπό πολύ μακράν μάς έρχεται ή παρατιθέμενη εΐκών" άπό τήν Φλω- 
ριανούπολιν. "Εστι δέ Φλωριανούπολις πρωτεύουσα τής πολιτείας Άγιας 
Αικατερίνης τών Ηνωμένων Πολιτειών Βραζιλίας καί Απέχει άπό τού Πει
ραιώς 7,000 ναυτικά μίλλια.

Είναι ή εΐκών τού έκεΐ εγκατεστημένου μεγαλεμπόρου κ. Σ. Ν. Σάββα, δ 
όποιος ατρόμητος Θαλασσοπόρος πριν, άφοΰ διέσχισε τά δδατα τής Ανα
τολής καί τής Εύρώπης έπί έτη, έφθασε πρώτος καί μόνος εις Φλωριανού- 
πολιν μέ τήν Ελληνικήν σημαίαν έπί τοΰ ιδιοκτήτου ιστιοφόρου «Λευκή 
Περιστερά», ότε καί -έγκατεστάθη έκεΐ διά νά άναπτύξη πλέον δλην του 
τήν δράσιν καί νά έξωτερικεύση καί είς τό έμπόριον τήν τόλμην καί τήν 
όξυδέρκειαν, άλλά καί τήν ειλικρίνειαν καί τήν τιμιότητα τού θαλασσινού 
καί νά τιμήση έκεΐ κάτω εϊς τήν άλλην άκραν τής Ι’ής τό έλληνι
κόν γένος.

"Εκτοτε διαμένει έκεΐ εμπορευόμενος καί έσχάτως κενωθείσης τής 
θέσεως τοΰ Προξένου τής Αργεντινής Δημοκρατίας, ή Αργεντινή Κυβέρ- 
νησις, έκτιμώσα τά προσόντα του, τόν διώρισεν άντιπρόσωπον τής Δημοκρα
τίας, προτιμήσασα αύτόν μεταξύ τόσων επισήμων ξένων, οΐτινες διεξεδίκουν 
τήν θέσιν. Ή «Εικονογραφημένη· δημοσιεύει μέ πολλήν 'χαράν τήν εικόνα 
τού διακεκριμένου δμογενούς καί θερμότατα τόν συγχαίρει.

Η “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,, ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΝΟΣΤΡΟ

Ό θερμός φιλέλλην συνάδελφος κ. Λάλια - Πατερνόστρο προετοιμάζει 
νέον τρανόν δείγμα τού φιλελληνισμού του.

ΙΙεριηγηθείς τήν Μακεδονίαν θά έκθεση τάς εντυπώσεις του εϊς β-.ΰλίον 
φέρον τό όνομα τής πολύπαθους χώρας καί αποτελούν μέ τήν άμερολη- 
ψίαν τού συγγραφέως διαφωτιστικωτάτην μελέτην διά τό μέγα ζήτημα.

Ή Ελλάς, ή δποία δέν θέλει εϊμή νά κηρυχθή ή ’Αλήθεια διά τό Μακε- 

δανικόν ζήτημα, λαμβάνει ήδη νέαν αφορμήν νά άφείλη χάριτας εϊς τόν 
δ-.ακεκριμένον συνεργάτην μας, τόν κ. Λάλια - Πατερνόστρο.

Είς τό προσεχές τεύχος Θά δημοσιεύσωμεν τά περιεχόμενα τής «Μακεδο
νίας - και εικόνα τού συγγραφέως της χαιρετιζομένου άπό διαδήλωαιν 
Μακεδονων μαθητών.

β
Γ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Κατά τήν θεμελίωσιν τής Ν. Άγχιάλου κάπου έκεΐ χαρμοσύνως «ά 
ϊπτατο μία ψυχή άγωνιοθεΐσα μέ ίλην τήν δύναμίν της ύπέρ τιΰν Άγχια- 
λιτών, ή ψυχή τοΰ θανόντος προέδρου τής κοινότητάς των Γ. Τσακίρη. 
Όάγωνιστής αύτός δ ακάματος, μόχθων διά τούς συμπατριώτας του είς 
τό έθνικόν ζήτημα, ύπέκυψεν εις τόν θάνατον πριν ϊδη τό δνειρόν του 
πληρούμενον.

«
ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ

"Ενα πολύ περίεργον — δι’ήμάς μόνον — γεγονός έσημειώθη κατ’αύτά; 
τό δποίον εϊλκυσε τήν προσοχήν όλου τού κόσμου. Πρό τινων ημερών δ κ 
Πολύβιος Δημητρακόπουλος, δ γνωστός συγγραφεύς καί συνεργάτης τής 
«Εικονογραφημένης» έφωτογραφήθη είς τό καλλιτεχνικόν φωτογραφεΐον τοΰ 
κ. Ξανβοπούλου. Άλλ’ ένφ έπλενε τήν πλάκα δ φωτογράφος παρετήρησε 
πλησίον τοΰ ώμου τοΰ φωτογραφηθέντος σκοτεινήν κηλίδα, τήν όποιαν 
έξέλαβεν ώς αποτυχίαν τής φωτογραφίας. Ειδοποίησαν αμέσως τόν κ. 
Δημητρακόπσυλον δτι ή πλάξ του άπέτυχε καί ότι συνεπώς έπρεπε νά 
ποζάρη έκ νέου. Άλλ’ δ κ. Δημητρακόπουλος, άπό πολλού ασχολούμενος 
εϊ; τά; άνεξερευνήτους έπιστήμας καί τά πνευματιστικά φαινόμενα, είναι 
πεπεισμένος πρό πολλοΰ δτι τό πνεύμα τού Ούγκιη τόν παρακολουθεί και 
τόν εμπνέει καί τό πιστεύει άκραδάντως τούτο. Αμέσως λοιπόν, επειδή 
είχε καί ύπ’ δψει δτι έν Εύρώπη διάφοροι φυσιοδΐφαι καί πνευματισταί 
έπέτυχον φωτογραφίας πνευμάτων, ύποπτεύσα- ότι έπρόκειτο περί τοιούτου 

τινός τρέχει εϊς τό φωτογραφεΐον. Πράγματι, ίχι 
κηλίς, άλλά κάποια μορφή αρνητική διεκρίνετο 
καθαρώτατα έπί τής πλακάς. Τήν τυπώνουν καί 
έπί φωτογραφικού χάρτου καί εϊς τό άντίτυπον 
παρουσιάζεται ή έν τή αλλαχού δημοσιευόμενη 
εϊκόνι λευκή μορφή, ήτις κανείς δέν δύναται νά 
άμφισβητήση δτι είναι ή μορφή τού μεγάλου ποιη- 
τοΰ τής Γαλλίας, ύφ’ ού έμπνέεται δ συνάδελφος. 

Τί συνέβη δμως: Ή εΐκών έδημοσιεύθη αμέσως 
είς τήν έφημερίδα «Χρόνος» καί τό γεγονός είλ- 
κυσε τήν περιέργειαν όλου τοΰ κόσμου. Είς τά 
μεγαλοπρεπή γραφεία τοΰ «Χρόνου» συνέρρεε κό
σμος καί κόσμος, άνθρωποι πάσης τάξεως καί είς 
τό φωτογραφεΐον τοΰ κ. Ξανθοπούλου άλλοι διά 
νά ίδούν τήν εικόνα καί τήν πλάκα. Σχόλια, κατά
πληξή, συζητήσεις, άλλά καί ειρωνεία·..

Μία έπιτροπή κατηρτίσθη τότε ύπό τής Διευθύν- 
σεως τού «Χρόνου» έκ τών μεγάλων φωτογράφων 
μας κ. κ. Μπέρριγκερ καί Κάδρα, τού χημικού 
καί ερασιτέχνου φωτογράφου κ. Σπ. Κοκόλη, τού 
καλλιτέχνου ζωγράφου κ. Ζεφ. Φρυδά καί τοΰ 
Διευθυντοΰ τής «Εικονογραφημένης», ή δποία έξή- 
τασε λεπτομερώς τήν πλάκα καί τό άντίτυπον.

Ο! άποτελοϋντε; ταύτην άπεφάνθησαν δμοφώνως δτι ή πλάξ είναι πρωτό
τυπος καί ούχί άντιγραφή εξ άλλου αντιτύπου ή πλακάς. Καταπίπτει 
λοιπόν ή υπόνοια δτι προσεκολλήθη έπί μιάς φωτογραφίας τρύ κ. Δημη- 
τρακοπούλου μία συγκεχυμένη μορφή γέροντας καί έφωτογραφήθη είτα 
τό σϋνολον. Κατόπιν δμοφώνως άπεφάνθησαν έπίσης δτι ή φωτογραφία 
δέν έλήφθη διά παρεμβολής γύψινης προτομής τοΰ Ούγκώ. Διότι γίνονται 
τοιαΰτα παίγνια έν τή φωτογραφική. Καί τέλος δ κ. Κοκόλης έδήλωσεν 
δτι δ φακός τής φωτογραφική; μηχανής άποτυπώνει έπί τής πλακάς 
αντικείμενα, τά δποία δ γυμνός οφθαλμός δέν προφθάνει νά άντιληφθή, 
προσθέσας δτι κατά τήν έκσφενδόνισιν τορπίλλης έν Ναυστάθμφ διά πεπιε
σμένου άέρος, ένφ δ οφθαλμό; δέν βλέπει τίποτε, δ φακός του έγραψεν έπί 
τής πλακάς καπνόν λευκόν, όστις δέν ήτο άλλο παρά ό έξελθών πεπιεσμέ
νος άήρ, πυκνότερος τού έν τή άτμοσφαίρα. Ή φωτογραφία αύτη έδημο
σιεύθη εις προηγούμενον τεΰχος τής «Εικονογραφημένης». Όμοιον φαινό- 
μενον παρετήρησε καί δ Διευθυντή; τής «Εικονογραφημένης» είς πλάκας 
τών τελευταίων γυμνασίων, είς τάς δποίας φαίνεται καπνός δπλων έκ τής 
κάννης, ένφ τά Μάνλιχερ έχουν φυσίγγια δΓ άκάπνου πυρίτιδος. Μετά τήν 
γνωμοδότησιν ταύτην τής έπνιροπής δτι δέν πρόκειται περί φωτογραφικού 
παιγνίου, τόν λόγον έχουν οί Εύρωπαϊοι Φυσιοδΐφαι καί Πνευματισταί, πρός 
ούς άπέστειλεν άντίτυπα δ κ. Δημητρακόπουλος. Άς άναμείνωμεν λοιπόν.

0 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ. Γ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΕΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ. ANA ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ



200 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1907

Η ΚΥΡΙΑ ΔΥΠΟΝ
Ή 'Αθηναϊκή κοινωνία δέν έλησμόνησε βέβαια τήν έρασιτέχνιδα ηθοποιόν 

Δδη "Ανναν Φραγκοποΰλου, ή όποια τής είχε παράσχει αρκετά; καλλιτεχνι- 
κάς απολαύσεις καί είς τόν «Παρνασσόν» καί είς τά καλλίτερα σαλόνια.

"Εν έπεισόδ'.ον καλλιτεχνικής αντιζηλίας, τό όποιον έδημιούργησεν έν 
τφ Βασ. θεάτρω, δπου κατόπιν είχε προσληφθή, τήν έφυγάδευσεν έξ 'Αθη
νών καί τήν ήνάγκασε νά μεταβή εις Παρισιού; μέ τήν άπόφασιν νά άφο- 
σιωθή πλέον είς τήν Γαλλικήν σκηνήν.

Κατόπιν ένα περιπετειώδες ταξεϊδι τήν έφερε μέχρι Σουδάν πρός συνάν- 
τησιν κάποιου συγγενούς της καί αίφνης σήμερον μας αγγέλλονται τελε- 
σθέντες έν Μασσαλίφ οί γάμοι της μετά τοΰ Εκατομμυριούχου κ. Δυπόν.

«
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ή Εμπνευσις καί ή γλαφυρά πέννα τοΰ κ. Σπ. Παγανέλλη, τοΰ γνωστού 
λογίου συγγραφέως έστόλισε τήν Ελληνικήν βιβλιοθήκην μέ περίκομψον 
βιβλίον ύπό τόν τίτλον «Άθηνα'ίκαί ήμέραι». Άπλότης καί γαλήνη άλλά 
καί λεπτολόγος άντίληψις —τά διακρίνοντα πλήν άλλων τόν συγγραφέα — 
καθιστώσι θαυμαστήν καί ζωντανήν τήν περιγραφήν τών σημερινών Αθη
νών καί έξαίρουσι τήν πόλιν τής Παλλάδος καί γοητεύουν τόν αναγνώστην. 
Ή περιγραφή έχει γίνει ύπό μορφήν εντυπώσεων ΰποδούλου Έλληνος 
έρχομένου πρώτην φοράν είς ’Αθήνας. Τό βιβλίον έξεδόθη ύπό τού Βιβλιο
πωλείου «'Εστίας', τιμάται δέ δρ. 3.

«
ΤΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ

Τό περίκομψον καί πολύτιμον Ήμερολόγιον τού κ. I. Α. Βρετοΰ είδε τό 
φώς, πλούσιον, ώς παρακάτω φαίνεται, εις ύλην, κατάφορτου άπό εικόνας, 
χρυσόδετον, θαυμαστόν καθ' ολα. Ακούσατε τά 
περιεχόμενά του, τάς στατιστικός πληροφορίας, 
τάς άπειρους γνώσεις, τά άνέκδοτα, τά όποια τό 
καθιστούν τέλειον «Άλμανά Άσσέτ ».

Παλαιού καί νέου ήμερολογίου διαφορά. Έτη 
Βίσεκτα. Τό δένδρον τών Χριστουγέννων. Ό κε
ραυνός ιατρός, ράπτης, κουρεύς. 1'ένεσις ήφαι- 
στείων καί χρησιμότης αϋτών. Περίεργα αποτελέ
σματα σεισμών καί χώροι μή υποκείμενοι είς 
αύτούς. Τά γαιανθρακωρυχεΐα τής Αγγλίας. Πλα
τίνα. Καφές, καουτσούκ, γουταπέρκα, δένδρον 
ΰδροφόρον. ΊΙ μητρική στοργή παρά τοίς ζώοις 
καί άγαθοεργίαι αύτών. Τό μυστήριον τής μακρο
ζωίας. Έκατονταετηρϊς γόμων. 'Ο θησαυρός τών 
Αντικυθήρων. ΊΙ Δωδωναία συλλογή τοϋ κ. Καρα- 
πάνου. Ό Λέων τής νήσου Κέας. Οϊ τρεις Πατριάρ- 
χαι. Οϊ ύπό τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην Μητρο- 
πολίται μετά τών τίτλων αύτών."Ο Μητροπολίτης 
Αθηνών. Ό έν Τήνφ ιερός ναός τής Εύαγγελι- 
στρίας. Αί Κυκλάδες κατά τήν αρχαιότητα. Ό 
"Αγγλος έν τή πατρίδι του καί εκτός αύτής. Ή 
πολυσαρκία παρά τοίς ημιπεπολιτισμένοις. Ό 
Αΰτοκράτωρ τής Άβυσσινίας. Υγιεινοί συμβουλαί. 
Χρεωλύσιον τών εις χρυσόν Έλλ. δανείων.'Αρχαία 
καί μεσαιωνική ιστορία χρονολογικώς. Ό μέγας 
Πέτρος. Βραβεία Μαντυών καί Νοβέλ. ΊΙ διδα
σκαλία τού Κομφουκίου. Πληθυσμός Κρατών καί 
Πρωτευουσών. Εμπορική, ταχυδρομική καί τηλε
γραφική κίνησις κρατών. Ηγεμόνες τής ύφηλίου 
καί οίκογένειαι αύτών. Ίέφέλιμοι γνώσεις. Ιδιο
τροπία·. διάσημων μουσικών. Τά ζώα καί ή μου
σική. Ριπίδια, κλίναι. χειρόκτια, κάλτσαι, καλ
τσοδέτα·. κτλ. 'Αδελφοί Βαλιάνου, Γ. Μαρασλής.
Ή σπογγαλιεία. Τά υποβρύχια. Διώρυξ Σουέζ, ναυσιπλοΐα Δουνάόεως. 
Ισθμός Κορίνθου. Άνδρέα Συγγροΰ ’Απομνημονεύματα. Τά αύγά. Διατήρη- 
σις καί έςέλεγξις τής νωπότητος αύτών. Πολυφάγοι καί νηστευταί. Ζάχαρ·. 
καί μέλι. Ή έπιχορήγηοι; τού βασιλέως Γεωργίου. Ό πλουσιότατος άνθρω
πος τής ύφηλίου. Βάνβερβιλ, Κάρνεζι. Τό ψιμμύθιον. Γνώμαι περί στηθοδέ- 
σμου. Μάστιγες τής ανθρωπότητας. Πείνα, λέπρα, ψειραι καί παράσιτα τών 
ζψων μεταβιβαζόμενα είς τόν άνθρωπον κτλ. κτλ. Ό ανθρώπινο; εγκέφα
λος. Πώς άποθνήσκουν οί Πάπα·.. Σφάζουν οί 'Εβραίοι κατά τό Πάσχα 
αύτών χριστιανόπαιδας : Πόσα πτηνά φονεύονται κατ' έτος διά τούς γυναι
κείους πίλους κτλ. κτλ. κτλ.

Είς έκάστην τών 40(1 αυτού σελίδων δημοσιεύεται μία παροιμία.
Τό Ήμερολόγιον κοσμούσε καλλιτεχνικά! εικόνες ύπέρ τά; 100 καί αί 

σημαία·, δλων τών κρατών έπί άρίστου χάρτου, κατέχουσαι 4 σελίδας άνε- 
ξαρτήτους τοΰ κειμένου. Τιμή έν Έλλάδι: Χρυσόδετον δρ. 4, χαρτόδεσαν δρ. 
3. Έν τφ Έξωτερικώ: Χρυσόδετον φρ. 4, χαρτόδετου φρ. 3. Έν Τουρκία 
γρ. 17, χαρτόδετου 13.

Πρό; τόν διαθέτοντα 10 αντίτυπα άποστέλλεται 1 δωρεάν. Οί έπιθυμοΰν- 
τες νά τό άκοκτήσουν άς Απευθυνθούν πρός κ. I. Βρετόν. Γραφεία «Εικονο
γραφημένης».

«
Η ΑΝΘΟΔΕΣΙΑ

Προόδου; άξια; θαυμασμού έκαμε καί παρ' ήμίν ή άνθοδεσία. 'Αντί τών 
άκαλαισθήτων εκείνων πανεριών, τά όποια ή αυτοσχέδιος άνθοδεσία τών 
άξεστων αγροτών καί περιβολάρηδων μάς έσερβίριζε περί τήν 'Αγίαν 
Ειρήνην, είς δύο τρία δύσμορφα σχήματα, έχει κανείς νά θαυμάση κομψο- 
τάτας δέσμας καί πανεράκια είς απειρίαν σχημάτων καί φιλόκαλα εις 
ζηλευτήν Αρμονίαν χρωμάτων.

Τό ρεκόρ είς πλούτον, εις καλαισθησίαν, εις Εργασίαν, είς άπειρίαν σχη
μάτων, είς συνδυασμού; έναρμονίους έχει δ γνωστός άνθοκόμος κ. Ν. Φλε- 
ριανός — δδός Σταδίου 3 — είς τόν όποιον άρχικώς ή πρωτεύουσα οφείλει 
τήν άπό τίνος παρατηρηθεϊσαν πρόοδον τής άνθοδεσίας.

Η ΚΤΡΙΑ ANNE DUPON

Εσχάτως δ Φλεριανός έπλήρωσε καί άλλο κενόν. Ό Πειραιεύς, ή γείτων 
πόλις, ύπό έποψιν άνθοκόσμου ήτο έως προχθές ο,τι αί Άθήναι πρό εϊκοσι- 
πενταετίας. Καί οί φίλοι τών άνθέων άκόμη, δλη ή έκλεκτή τάξις τοΰ 
Πειραιώς διά τάς έορτάς καί τάς άλλος κοινωνικός ύποχρεώσεις ήναγκά- 
ζοντο νά άνέρχωνται εις Αθήνας καί νά κάμουν τή» ζαρντινιέρες των καί 
τά άνθη των άπό τοΰ Φλεριανοΰ. Αύτήν λοιπόν τήν ανάγκην τού Πειραιώς 
εξυπηρετεί τώρα δ Φλεριανός.Ίδρυσε κάτω εϊς τόν Πειραιά ύποκατάστημα, 
ένα άληθινόν κομψοτέχνημα — Λεωφόρος Άθηνάς παρά τήν Αγίαν Τριάδα 
—εϊς τό δποίον δύνανται αί Δέσποιναι καί α! Δεσποινίδες καί όλοι οϊ φιλαν- 
θεϊς νά δίδουν τάς παραγγελίας. Αύτό λέγεται φιλότιμος άντίληψις άπέ- 
ναντι τής ένισχύσεως, τήν όποιαν άμέριστον παρέχει άπό πολλοϋ είς τόν 
Φλεριανόν ή έκλεκτή τάξις τοΰ Πειραιώς καί τής πρωτευούσης.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ
Αί γυναίκες, γράφει δ J- de Maistre, εϊς κανέν είδος δεν έδημιούργησαν 

άριστούργημα. Ούτε τήν Ίλιάδα, ούτε τήν Αίνειάδα, ούτε τήν Ήλευθερωμέ- 
νην ’Ιερουσαλήμ, οΰτε τό Πάνθεον, ούτε τόν Άγιον Πέτρον. Δέν έπενόησαν 
ούτε τήν άλγεβραν, ούτε τά τηλεσκόπια, οΰτε τά άχρώματα δίοπτρα, ούτε 
τήν πυροσβεστικήν άντλίαν, ούτε τό πλέξιμον τών περικνημίδων κ.τ.λ. 
Κατορθώνουν δμως κάτι πδλύ μεγαλήτερον παρά πάντα ταΰτα: Έπί τών 
γονάτων των διαπλάττεται δ,τι υπέροχου έν τώ κόσμφ : '<) τίμιο- άνήρ 
καί >/ τιιιία χι·ι·ή». «
ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΙΔΩΜΕΝ ΑΚΟΜΗ ;

Ό λόγος περί Έδισσων πατρός καί υίοΰ. Διότι υπάρχει καί υίός, έκδοσις 
έπηυξημένη καί βελτιωμένη. Ό πατήρ άσχολεϊται βιομηχανικώτερον, εϊς 
εφευρέσεις βιομηχανικός, ενώ δ υίός μέ τά Εκατομμύρια τοΰ πατρός άσχο- 

λεΐται εϊς εφευρέσεις υψηλότερα;.
Άς άρχίσωμεν άπό τόν πατέρα. Έπενόησεν 

ηλεκτρικόν συμπυκνωτήν, δυνάμενον νά συγκεν- 
τρώση ρεύμα, δπερ θά ήρκει δΓ έν αύτοκίνητον 
νά διανύση τριακόσια χιλιόμετρα. Αύτό δέν είναι 
τίποτε. Τό σπουδαιότερου είναι δτι δ συμπυκνω
τής του αύτός καταλαμβάνει έλάχιστον χώρον 
καί είναι ελαφρότατος. Ένας άνθρωπος δύναταί 
νά τόν μεταφέρη διά τής μιάς χειρός.

Τό πράγμα έχει μεγάλην σπουδαιότητα διά τό 
άερόστατον. Ή Επιστήμη άπεφάνθη, δτι δέν είναι 
δυνατόν νά κυβερνηθή έν τφ διαστήματι συσκευή 
Ελαφρότερα τού άέρος, ώς είναι τό άερόστατον, 
άλλά βαρύτερα τοΰ άέρος ΰψουμένη διά μηχανής 
ίσως δΓ Ελίκων. Ποια μηχανή δμως θά ήδύνατο 
νά άναπτύξη τήν ταχύτητα, ήτις χρειάζεται διάνά 
όπερνικήση τήν ελξιν τής γής έπί τών σωμάτων; 
Έχρειάζοντο τεράστια μηχανήματα καταλαμβά- 
νοντα χώρον καί συνεπώς αύξάνοντα τό βάρος 
τής όλης συσκευής. Ιδού λοιπόν βήμα πρός τήν 
λύσιν τού σπουδαιότατου προβλήματος. Διότι άμα 
Επιτευχθώ ή άνύψωσις τότε καί διά τής ταχύτη- 
τος θά έπιτευχθή ή διεύθυνσις τοΰ άεροπλοίου.

Μεγάλην Εφαρμογήν ή νέα έφεύρεσις τοΰ Έδισ
σων θά έχη καί έπί τών υποβρυχίων, διά τήν 
κίνησιν τών όποιων έως τώρα χρησιμοποιούν διά
φορα άέρια ύπό πίεσιν, ώς τά άέρια βαμβακοσπο- 
ρίτιδος άναφλεγομένης κλ.

Ό υίός Έδισσων άφ’ έτέρου πρό πολλοϋ άσχο- 
λεΐται μέ τάς ακτίνας τής σκέψεως. Κάποτε μάλι
στα είχε γνωσθή δτι κατεγίνετο νά κατασκευάση 
συσκευήν, διά τής όποιας δ άνθρωπος νά διαβιβάζη 
εϊς άπόστασιν τήν σκέψιν του. ’Αγγέλλεται λοιπόν

τώρα οτι, άπό πειράματος εϊς πείραμα καί άπό συλλογισμού εις συλλογι
σμόν, μέ Αφετηρίαν τό ότι κάθε σκέψις έν τ<·> έγκεφάλιρ είναι άποτέλεσμα 
μιάς τοιαύτης ή τοιαύτης παλμικής κινήσεω; τής Εγκεφαλικής ουσίας, 
κατώρθωσε δΓ εύαισθητοτάτης φωτογραφικής πλακός, ίδική; του κατα
σκευής, νά φωτογραφήση τήν σκέψιν. Δηλαδή έπέτυχε φωτογραφίας εϊς 
τάς όποιας ή κεφαλή τού σκεπτομένου φαίνεται έκπέμπουσα άκτίνας καί 
αί ακτίνες αύταί διαφέρουν άλλήλων αναλογώ; τών Εναλλασσόμενων 
σκέψεων. Μένει τώρα νά ίδωμεν έάν ή εκπομπή άκτίνων είναι ή αύτή 
δΓ όλα τά άτομα. Δηλαδή άν όλοι οί άνθρωποι σκεπτόμενοι εν καί τό 
αύτό πράγμα εκπέμπουν τάς αύτάς άκτίνας.

«
ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΓΝΩΡΙΣΕ

Εξετάζεται ό φοιτητής είς τήν Βοτανικήν.
— Είπέτε μου, παρακαλώ, έρωτά ό καθηγητής, τί γνωρίζετε περί τής 

οικογένειας τών Φιλλυροειδών;
— Έγώ, κύριε καθηγητά, άπαντα δ φοιτητής, είμαι άπό τό Εξωτερικό 

καί δέν έτυχε νά μέ συστήσουν είς αύτήν τήν οικογένειαν !

«
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Άπέθανεν δ Δούξ τής Βανδώμης, καί ό Λουδοβίκος ΙΑ' άνέθεσε τήν διοί- 
κησιν τής Προβηγκίας, τήν όποιαν είχεν δ άποθανών, εϊς τόν στρατάρχην 
Βιλλιάρ.

"Οταν δ νέος διοικητής, μετέβαινεν εϊς τήν επαρχίαν του, οί προύχοντες 
τόν προϋπήντησαν προσφέροντες βαλάντιον πλήρες λουδοβικίων.

— Ιδού, αΰθέντα, τοΰ είπον, έν βαλάντιον δμοιον μέ Εκείνο τό όποιον 
προσεφέραμεν εϊς τόν Δούκα καί τό όποιον δμως δέν έδέχθη.

— Ά! άπήντησεν δ νέος διοικητής, δ Δούξ ήτον ά/ιιμητοί. 
Καί έλαβε τό βαλάντιον.

Έν Άβήναις, Τυπογραφείον «Εστία · Κ. Μάισνερ καί Ν. Καργαδοΰρη - fiSefl.


