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Ο ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΕΙΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΕ Θ. ΑΣΚΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ

Πενθεί ή ■ Εικονογραφημένη ■ θρηνούσα τόν θάνατον ενός τέκνου 
σεμνού της ‘Ελλάδος, άγγελθέντα εσχάτως.

Τά βδελύγματα αυτά τής Σόφιας, οΐ λησταί, οί ύπό τά όμματα τής 
Ευρώπης ώς μόνον δπλον, πρός κατίσχυσιν τής κακοηθείας των καί 
τής κτηνωδίας των, τό έγχειρίδιον καί τό περίστροφον έχοντες, έδολο- 
φόνησαν τόν πρώτον διερμηνέα τοΰ έν Θεσσαλονίκη Γεν. Προξενείου 
Θεόδ. 'Ασκητήν τήν νύκτα τής 22 Φεβρουάριου έ. έ.

Νεώτατος, άλλά καί διπλωμάτης δοκιμώτατος ό Θεόδ. ’Ασκητής, 
έκ Μαγνησίας έλκων τήν καταγωγήν, έν τή Ευαγγελική Σχολή δέ τής 
Σμύρνης καί τφ ’Εθνικώ Πανεπιστημίφ καί έν τώ College de France 
τής Σορβόνης άρτίως μορφωθείς κατετάχθη, μετά δεκαετή έν Κων- 
σταντινουπόλει έξάσκησιν τοΰ δικηγορικού έπαγγέλματος, είς τό 
διπλωματικόν στάδιον άπό τοϋ 1901.

Τώρα πίπτει, γεμάτος άπό έλπίδας καί ένθουσιασμόν κατά τήν 
ένάσκησιν τών καθηκόντων του ό θερμός πατριώτης, θΰμα τών 
βδελυγμιών τών περιφήμων Βέλγων τού Α ΐμ ο υ.

Είς τά ζητήματα τής Διπλωματίας ήτο τελείως μεμυημένος' άτυχώς 
όμως ήγνόει φαίνεται τήν γλώσσαν τοΰ περιστρόφου.

Ή «Εικονογραφημένη· αισθάνεται συντριβήν διά τήν άπώλειαν ενός 
προμάχου τών Δικαίων τοΰ Γένους καί δημοσιεύει τήν εικόνα του, μετά 
τής είκόνος τής άσυλλήπτου είς πλήθος, ομογενών καί έπισήμων 
— δέκα χιλιάδες ‘Ελλήνων παρηκολούθουν έν συντριβή— κα'ι έπιβλητι- 
κότητα γενομένης κηδείας του, διά νά γνωρίση τό Πανελλήνιον τήν μορ
φήν τοΰ άγνοΰ αδελφού μας, οστις έπεσεν άπό τόσον άνανδραν έπΐθεσιν.
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.!/<< τό τελευταίου αιματηροί· δράμα, δϋιια 
τοΰ όποιου ύπήρξεν είς αξιωματικός τον 
Ναυτικόν, δεν Επιτρέπεται είς την Είκονο- 
γραη ηιιένην νά άσχιιληδή. Τό δράμα όμως 
αυτό, ιός εκ των προσώπων τά όποια άνε- 
μίχί)ησαν, παρέχει άπαξ ετι Αφορμήν νά εξε- 
τασδή τό ζήτημα τής μονομαχίας παρ' ήμϊν.

Τί έ'ί/ιμον τέλος πάντων είναι αυτή η μονο
μαχία; ΓΙληροϊ τούς ορούς τον ιός τοιοντον, 
έν σχίσει μέ τήν σημερινήν άνέλιξιν τής 
Ελληνικής Κοινωνίας ;

. Ιίν ίκρίάη δρϋδν νά ζητηδή ή γνώμη 
τών έξ επαγγέλματος μονομάχων ή τών 
απλώς είς τά όπλα έξ Αγάπης Ασκούμενων, ΤΑΚΗΣ ΧΑΛΟΤΛΙΑΣ

οί'ηνες (ίέ/Ίαια μια η ιονή, ί)ά Απήντων ότι ή 
μονομαχία είναι ενγενές έίίιμον» κτλ.’Έπρεπε 
νά ζητηδή ή γνιόμη τον μή γνωρί'ζοντος 
καν τί έοτί σπά/Ιη ή epee de combat 'ή 

/■ leu ret1. άλλ.ά τον έχοντας Ανεπηρέαστου 
τήν γνιόμην καί τήν διαύγειαν τής κρίοεως, 
τον μορφωμένον εγκυκλοπαιδικώς καί είς 
περιωπή)· ίσταμένον, δνναμένον δέ άπό περιω
πής νά χειρισΙΙή τό ζήτημα καί ή φωνή τον 
οντω νά είναι ή φωνή τής Κοινωνίας.

’Ακούσατε λοιπόν τί μάς άπαντά δ βου
λευτής 'Ερμιονίδος κ.’Εμμανουήλ. Ρέπονλης, 
ο Αρχαίος δημοσιογράφος, δ πολιτευόμενος, 
ιί οικονομολόγος, ό δημοσιολόγος.

’Αξιωματικός τον Β. Ναυτικού. Το θύμα τής τελευταίας μονομαχίας.

Φίλτατε,
Μ.ώ'ζ
ζβ'μϊβ ΙΙΤΙ·:ΐ- τήν γνιόμην μον περί, τον εθίμου τής μονομαχίας, έξ αφορμής τον τελευταίου λυπηρού συμβάν- 

^'χαριστώ διά τήν τιμήν, αλλά ή γνιόμη μον δέν δύναται νά είνε διάφορος τής κοινής γνώμης.'Έκαατον 
έδιμον, έκ τών άποτελούντων τούς άγραφους νόμους κοινωνίας τ.ινός, κρίνεται έκ τής έκτάσεως τής ισχύος 
τον έν αύτή τούτη τή κοινωνία- ή δέ Ελληνική κοινωνία, τήν οποίαν περισσότερον ίσως συγκρατούν είς τήν 

όδδν τής προόδου και τον πολιτισμού οί άγραφοι ή οί γραπτοί νόμοι καί λέγω τδ τελευταίο ν τούτο οσονδήποτε 
αν είνε λυπηρόν είς πολ.ιτευόμενον !— ουδέποτε ήδυνήδη νά εύρη λογικήν καί ήδικήν ύπόοτασιν είς τδ έδιμον τής 
μονομαχίας.”Εχουσα κατ’ εξοχήν γενναιόφρονας τάς ιστορικός της παραδόσεις, έδαύμασε μέν πάντοτε τάς μονο
μαχίας τών 'Ομηρικών ηρώων, ακόμη καί τών αμφισβητούντο)}' τδν θρόνον τών Θηβών άδελφτον -— διά νά ανα
τρέξω μέχρι τών παλαιτιίτων — συνησδιίνδη δέ οίκτον μόνον πρδς τήν μονομαχίαν, τήν όποιαν ξένων ηθών και 
ούχί πολιτισμένων χρόνων παραδόσεις αγωνίζονται νά επιβάλουν ιός κοινωνικόν νόμον έπί ζητημάτων τιμής ή καί 
ήττονος σημασίας προσωπικού· διαφορών, ώσανεί πάντα τά ζητήματα έκρίνοντο διά τοΰ ξίφους καί τού πιστολιού!

Έπ'ι προσωπικών διαφορών ηθικού χαρακτήρος δέν υπάρχει ίσως κοινωνία άλλη αυστηρότερος τής ελληνικής 
κριτής. Καί είνε πολύ φυσικόν ότι αποτροπιάζεται έδιμον, αποτέλεσμα τοΰ οποίου είνε ώς έπ'ι τδ πλεϊστον ό θρίαμ
βος τού άδικούνιος- λέγω δέ ώς επί τδ πλεϊστον, καθόσον οί θρασείς καί άσεβεϊς πρδς τά δικαιώματα τοΰ 
άλλου καταγίνονται επιμελέστερου ’ίσως είς οπλομαχητικός ασκήσεις, όπως δύνανται νά προασπίξωσι 
τήν θρασύτητα καί αναισχυντίαν των. Ώραϊον δέ είνε νά φονεύεται δ προσβεβλημένος καί καθυβρισμένος!

Θά μοι εΐπητε όμως: Καί τί λοιπόν επιβάλλεται είς περιστάσεις, καδ’ ας βλέπει τις τήν τιμήν του, προσωπι
κήν ή οικογενειακήν, βαρέως προσβαλλομένην, και συγκεκριμένως είς περιστάσεις, όποια ή προκαλέσασα τδν 
τελευταίου θάνατον αξιωματικού ;

'Ομολογώ δτι. δυσκολεύομαι πολύ είς τδ δογματίζειν. ’Απολύτους δέ κανόνας δέν δύναται βεβαίως κανείς επί 
τού προκειμένου νά θέσπιση. Επί ζητημάτων τοιούτων ή άντίληψις δέν είνε μία' ποικίλλει κατά τήν ιδιοσυγκρα
σίαν έκάστου. ’>1λζ’ ή τιμή τοΰ άνδρδς δέν νομίζω ότι είνε αναπόσπαστου παράρτημα τής πίστεως τής συζύγου. 
Οί δυνάμενοι. νά παραδώσωσι τήν άπιστήσασαν είς τήν κοινωνικήν καταφρόνησιν καί τήν τιμωρίαν του νόμου, χωρίς 
νά μιάνωσι τάς χεΐριίς των είς αίμα, είνε βεβαίως αξιέπαινοι διά τήν φιλοσοφικήν των ψυχραιμίαν ούτω τιμωρούν
ται περισσότερον καί στιγματίζονται βαθύτεροι· οί άδικήσαντες.’Αλλ’ οί μ ή διασώζοντες τοιαύτην φυχραιμίαν, έκμαι- 
νόμενοι δέ μάλλον κατά τοΰ ή τής επίβουλου, έχουν ήδη δημιουργήσει είς τήν 'Ελληνικήν συνείδηση· τδν άγραφου 
νόμον, τδν άθωοΰντα τούς λαμβάνοντας τήνικανοποίησιν ιδία χμ-τρί άπδ τούς άσεβήσαντας είς τήν τιμήν των κακοή'δεις.

Προβλέπει άλλως τε καί ό ποινικός ακόμη νόμος τάς περιπτώσεις, καδ’ ας δέν καταλογίζεται συνείδησις τού 
αξιοποίνου τής πράξεως.

Μόνον τήν μωρίαν τής προκλήσεως είς μονομαχίαν δέν ήδυνή'&η ποτέ νά συμβιβάση ή ευφυΐα τής 'Ελληνι
κής κοινωνίας μέ τάς άπαιτήσεις τοΰ δή&εν πολπισιιένου ίπποτισμοΰ !

Καί δέν νομίζω ότι σκέπτεται κακώς. Ποια είνε τά αποτελέσματα τώ>ν ιίποκλειόνττσν τήν μονομαχίαν 'Ελληνι
κών άγραφων νόμων; Ένίσχυσις τής οικογενειακής αρετής, ήτις άποτελεϊ τήν στερεωτέραν κρηπίδα τοΰ 'Ελληνικού 
οίκου, καί ι’ίρα τού Ελληνικού ’Έδνους. ΙΙοϊα είνε τά αποτελέσματα τού έδίμου τού διά μονομαχίας κανονισμού 
των διαφορών; Δύναται πας τις νά τά φαντασδή καί έκ μόνου τού τιποτελέσματος τής τελευταίας μονομαχίας. Καί 
δέν νομίζετε ότι αποτελεί ούτω τδ έδιμον αυτό άμειλίκτως ιίγριον σαρκασμόν πρδς πάσαν ιδέαν τιμής καί φιλοτιμίας ;

Άς άρκεσδιϊιμεν λοιπόν είς τούς Ελληνικούς άγράφους νόμους. Ούδείς είνε σοφώτερος ενός λαού είς τδ -δεσπί- 
ζειν τους κοινωνικούς του νόμους. Οί δέ άγραφοι, νόμοι τής 'Ελληνικής κοινωνίας έπί ζητημάτων τιμής, άν συμ- 
βαίνη ενίοτε νά είνε άγριώς άκαμπτοι, νά μή προσαρμόζωνται δέ καδ’ όλα πρδς τούς γρατττούς, μήτε πρδς τιι 
Χριστιανικά ρήματα, άλλ’ ουδέποτε καμφϋώσι καί μέχρι τής μωρίας τής μονομαχίας. Καί άν δικαιούμεδα 
δυσφορώμεν οπωσδήποτε διά τήν άγρίαν προ τοΰ γραπτού νόμου ακαμψίαν, δικαιούμεδα όμως νά ύπερηφανευώ- 
μεδα ότι δέν δά προσαρμοσδώισι ποτέ τά έδιμα αυτά πρδς τδ ξένων κοινωνικών ήδών καί ξένης άντιλήφεως καί 
ξένης, υπο άλλας συνδήκας μορφωδείσης, συνειδήσεως, έδιμον τής μονομαχίας, τήν οποίαν τοσοϋτο τραγι.κώς καί 
τοσοϋτο σαρκαστικώς έπιστέφει δ δρίαμβος τού άδικήσαντος!

'■Ι'ί Κ'Χ *νε πα^α,<Α π°λύ παλαιό ή ιστορία τής προσωπίδας.
θι Εβραίοι, των δποίιον δ νόμος άπηγόρευε τήν 

μετεμφίεσιν, ειχον έν τούτοις εορτήν, φουρίμ /.εγο- 
Χ*' ;' μένην, πρός άνάμνησιν τής άπό τοΰ ’Αμάν άπελευΰε- 

ρο')σεό)ς των, ν.ατα τήν δποίαν μετημφιέζοντο.
Τό έλ/.ηνικόν πνεϋμα δμως εϊνε εκείνο, τό όποιον έλάμπρυνε 

τήν προσωπίδα. Άπό τό θέατρον, άπό τάς μεγάλας τοΰ άνΐίρω- 
πίνου πνεύματος πτήσεις, έ'Ξήλδεν ή προσωπίς ή ελληνική, χρη- 
σιμοποιηίΐεϊσα έπειτα καί έξω τοΰ θεάτρου, εις τά Διονύσια, τάς 
έλληνικάς έορτάςτάςάναλογούσας πρόςτάςϊδικάς μαςΆπόκρεω.

’Εγέλα καί ηυθύμει δ Έλλην, έτίμα τόν ίΐεόν του μέ τήν 
ευθυμίαν εις τά Διονύσια, τόν θεόν, διά τήν γέννησιν τοΰ 
οποίου ήριζον αί πόλεις αί έλληνικαί καί διά τούς θριάμβους 
του ή ’Ασία καί ή Αίγυπτος καί αί Ίνδίαι έκαυχώντο.

Καί αί Άθήναι διά τά Διονύσια, τά; άπόκρεώ too· έν ανα
λογία, έσεμνΰνοντο. Άιπαράς καί ί.οστεφάνους και άοώίμους, 
'Ελλάδος έρεισμα, κλει.νιίς, δαιμόνιου πτολίεθρον τάς έκάλεσε 
διά τάς έορτάς δ ποιητής, ό δέ Γάλλος Ντεσσάριι έγραψεν : «Αί 
Άθήναι παρουσίαζον τότε εις τόν κόσμον θέαμα ουτινος οΰδε- 
μ,ία άνθρωπίνη κοινωνία είδε λαμπρότερον και εΰγενέστερον».

Φωναί καί άσματα καί καγχασμοί άντήχουν ι-ίς τάς ρύμας 
τών Αθηνών άπό τής όγδοης μέχρι τής δεκά.της τρίτης Έλα- 
φηβολιώνος, ημερών άντιστοιχουσών είς τά τέλη τοΰ ϊδικοΰ 
μας Μαρτίου. Έσκωπτον άλλήλους οί άστοί, πνευμαπόδεις, οί 
δέ δούλοι τούς κυρίους καί οί νέοι τάς νέας καί οί εΰφυο- 
λόγοι έήιαίνλον τά έ'ξ άμάξης είς τούς συμπολίτας των.

Οί όφειλέται δέν έπετρέπετο νά ένοχληθώσιν άπό τούς δανει- 
στάς των—μακαρία εποχή ! — πολλοί δούλοι ήλευθεροΰντο άπό 
τούς κυρίους των καί οί λοιποί άφίνοντο άνευ εργασίας.

Οί ποιηταί οί μεγάλοι ήτοίμαζον τά δράματά των καί τάς 
κωμωδίας καί οί λυρικοί οί μεγάλοι τούς ύμνους, δ διδάσκαλος 
τοΰ Πινδάρου Αάσης καί δ Κεΐος Βακχυλίδης, οί δέ συνοικι
σμοί τών ’Αθηνών τούς χορούς των τούς ωδικούς καί τάς 
κόρας αίτινες θά έλάμβανον μέρος εις τήν πομπήν τήν μεγάλην.

Καί τώρα, τήν δευτέραν ημέραν, ή πομπή ή περίλαμπρος 
εκκινεί άπό τό Ληναϊον, δπόθεν μετεφέρετο τό ξόανον τοΰ Διο
νύσου εις άλ/,ον μικρόν ναόν παρά τήν ’Ακαδημίαν.

Γύρω τοΰ θεού ο λαός μέ προσωπίδας καί μέ. βαμμένα 
πρόσωπα παρίστα ο μέν Πάνα τραγόποδα καί αΰλοΰντα, ή δέ 
Βακχίδα καί Μαινάδα δρχουμένην δαιμονιωδώς, άλλος Σιλη- 
νόν κλονιξςμενον έπί όναρίοι·, άλλος Σάτυρον.

Ύπεράνω εξέχουν θύρσοι μέ κλήματος ηύ/Δα καί φαλλοί 
άναιδεΐς.

’’Εψαλλαν, έχόρευον, προσέφώνουν οί μέν τούς δέ, παρωδοΰν- 
τες τούς ρήτορας, οί όφειλέται έσκωπταν τούς δανειστάς διά τήν 
μωρίαν των νά τούς δανείσουν.

Καί ΐππευον οί Σιληνοί έπί τών όνων καί ήκκίζοντο αί 
Μαινάδες καί οί Σάτυροι, μέ γενειάδας άπό φύλλα δρυός, καί 
σάλος καί γέλως καί μέθη παντού.

Χοροί μέσω τής τύρβης αύτής ψάλλουν άσματα ύμνικά τοΰ 
θεοΰ τής ευθυμίας καί αί παρθένοι τών λαμπροτέρων οικογε
νειών άνθοστεφέΐς καί κανηφόροι άκολουθοΰν τήν πομπήν.

ΕΜΜ. ΡΕΠΟΥΛΗΣ, Βουλευτής Ερμιονίδος.
ΤΑ ΕΚΛΕΙΠΟΝΤΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ
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Γύρω τα άνδηρα πλήρη γυναικών, κατάκοσμα άπό καλλο- 
νάς εύθυμούσας, γελώσας, άκουούσας χωρίς ερύθημα δτι έξέ- 
θορεν άπό τό άγνωστον πλήθος.

Διά τούς έπακολουθοϋντας δραματικούς αγώνας δέν γράφω. 
Ή προσωπίς καί άπό αυτούς έδοξάσθη.

Καί βλέπομεν, διά νά μεταβώμεν εϊς τήν Ρώμην κατά τά 
Κρόνια καί τά Λύκαια, άλλους προσωπιδοφόρους. Οί δούλοι 
μετημφιέζοντο εϊς κυρίους καί ήλειφον τά πρόσωπά των μέ 
αίμα καί γάλα. Είναι αύτή ή Ρωμαϊκή προσωπίς, όχι βεβαίως 
μέ προορισμόν νά δώση διέξοδον εϊς πνεύματος επίδειξη·, δπως 
εϊς τήν 'Ελλάδα, άλλά διά νά κάλυψη μεθάς καί όργια.

'Ο Χριστιανισμός ήλθε καί έξήγνισε τήν Ανθρωπότητα. 
“Οπως δμως έσεβάσθη έθιμα άλλα, αναπόσπαστα πλέον άπό 
τήν κοινήν συνείδηση·, ή νέα θρησκεία δέν ήδυνήθη νά καταρ- 
γήση τήν προσωπίδα.

Ό προσωπιδοφόρος εξέλεξε τάς Άπόκρεω διά νά διαιωνισθή.
Οί Χριστιανοί αύτοκράτορες κατεδίκασαν τήν προσωπίδα, 

άλλ' άνευ Αποτελέσματος. Ό επίσκοπος Βαρκελώνης καί σύγ
γραμμα έγραψε κατά τής προσωπίδος τόν τέταρτον μ. X. αιώνα. 
Ό Τερτουλιανός καί δ Χρυσόστομος μετεχειρίσθησαν δλην τήν 
δύναμη· τής ρητορικής των κατ’ αύτής. Τίποτε. ΊΙ προσωπίς, 
ή μέθη, ό χορός Αντέχουν.

Ό μεσαίων έξακουλουθεί τήν καταδίωξη·. Εϊς μάτην. Αί 
άπόκρεω μέ τούς προσωπιδοφόρους καί μέ τά ονόματα, τιάρα 
μέ τής «έορτης τών τρελλών*,  τιάρα τής «έορτης τοΰ ό'νου» 
καί άλλα, εξακολουθούν νά τέρπωσιν τούς Ανθρώπους καί ή 
θεολογική Σχολή έν Γαλλία αναγκάζεται κατά τόν ΙΕ' αιώνα 
νά Απαγόρευση ρητώς τήν τέλεσιν αύτών τών εορτών.

ΊΙ Ιταλία τότε ανοίγει τάς άγκάλας της εϊς τήν εύθυμ.ον 
έξόρι.στον τήν οποίαν βαπτίζει εις Carnevale άπό τό crime 
καί vale= Κρέας, χαίρε!

ΊΙ ιστορία τής προσωπίδος μάς φέρει πάλιν εϊς τήν Γαλλίαν 
δπου τό camevale διεδόθη καί μάς φέρει εϊς περιέργους σκηνάς.

Ό ’Ερρίκος I” περιήρχετο τάς οδούς δερών τούς διαβάτας 
καί δ Ερρίκος Δ' εισήρχετο εϊς τάς οικίας τών υπηκόων του 
μέ τήν προσωπίδα. Οί Λουδοβίκοι ΙΔ' καί ΙΕ' έδιοκαν άφορ- 
μάς κακογλωσσιάς εϊς τούς Παρισινούς μεταμφιεζόμενοι*.

Δέν άπέθανεν ή προσωπίς. Άλλά θά άποθάνη.
Τήν άνήγαγον εις μάρτυρα αί διώξεις, τήν έτίμησαν βασι

λείς. Καί τώρα, δ έν Έλλάδι γεννήτωρ της, θά τήν καταπίη 
δπως δ Κρόνος τά τέκνα του.

Τό ελληνικόν πνεύμα τήν έγέννησε καί το έλληνικόν πνεύμα 
θά τήν φονεύση.

— Σάς έγνωρίσαμε! Σάς έγνωρίσαμε!
Δέν εϊμπορεί παρά νά είνε θανατηφόρος ή ευθυμία αύτή.

«
Αύτήν τήν ιστορίαν τής προσωπίδος καί τών Άπόκρεω θά 

τήν άφινα ημιτελή χωρίς μίαν άνασκόπησιν άνά τήν σύγχρονον 
διασκεδάζουσαν Ελλάδα.

Τό πράγμα δέν εϊνε εύκολον. Τά έθιμα παραλλάσσουν ποι
κίλα καί περίεργα, θά παρητούμην δέ τής ιδέας άν δέν εΰρισκα 
πολλάς σχετικάς περιγραφάς.

Ή Χίος έχει, ή τουλάχιστον είχε μέχρι τινός, περίεργον τρό
πον εορτασμού τών Άπόκρεω έν Όλύμποις**.  Έκεϊ αί έορταί 
άρχίζουν άμέσως μετά τήν εορτήν τών Θεοφανείων, κατά τήν 
δποίαν οί νέοι τοΰ χωρίου εκλεγούν τό πρωτοπαλλήκαρον, δη
λαδή τόν Αρχηγόν τής κομπανίας των. 'Υπό τάς διαταγάς του 
κάθε εορτήν γίνονται οί χοροί εϊς τήν πλατείαν. Εϊς τόν πρώ
τον δέ έξ αύτών δίδονται διά κλήρου τά πρωτεία εϊς μίαν τών 
παρθένων τού χωρίου. Εϊς τούς άλλους χορούς ή πρώτη αύτή 
τοποθετείται τελευταία καί άλλη κηρύσσεται πρώτη, μετατιθε- 
μένη πάλη· εϊς τό αριστερόν καί ουτω καθεξής.

ΊΙ έ'χουσα τά πρωτεία κόρη οφείλει νά προσφέρη εϊς τό 
πρωτοπαλλήκαρον δΓ δλα τά μέλη τής κομπανίας άρτον του
λάχιστον εννέα οκάδων, κοσμημένου μέ αστέρας, άνθη, ζφα, 
ήλιους, σελήνας άπό ζύμην καί, έκτος τού άρτου, οίνον καί. διά
φορα τρόφιμα.

Οί χοροί εξακολουθούν έως τήν Κυριακήν τής Κρεωφάγου, 
τήν δέ Δευτέραν τής Τυροφάγου γίνεται ή παράστασις τοϋ 
Άγά, καθ’ ήν είς νέος έκλεγεις ώς αγάς καί μετημφιεσμένος εϊς 
τοιοΰτον, μέ έπιτελεΐον έκ Βεζύρου, γραμματέως καί δύο χωρο
φυλάκων, επίσης μετημφιεσμένων, κρίνει εϊς τήν πλατείαν τοΰ

Βλάχος «Εστία· 1S76.
Κ. Ν. Κανελάκη. «Τό Πρωτοπαλλήκαρον καί ό Αγάς έν Όλύμποις·. 

χωρίου διάφορα πταίσματα τών συγχωρίων του καί επιβάλλει 
πρόστιμα. Απ’ αύτά, άπό τάς έξ ήμίσεως μετζητίου συνεισφο
ράς τών μελών τής κομπανίας, μαζύ δέ μέ τάς προσφοράς τών 
παρθένων τού χορού καί τήν τράπεζαν, ήν έτοιμιίζει ή οικογέ
νεια τοΰ Άγά, εύγνωμονοΰσα διά τήν τιμήν, συγκεντρούνται τά 
μέσα δΓ ών διοργανοΰται ή σειρά τών ύπό τό πρωτοπαλλήκα
ρον διασκεδάσεων.

Εϊς τήν Σίφνον δπου, ώς μάς πληροφορεί δ γράψας σχετικά 
κ. Ιάκωβος Δραγάτσης, οί μετημφιεσμένοι ονομάζονται δλοι 
ανεξαιρέτως καμήλαις καί αί μετεμφιέσεις καμηλωσιές γίνον
ται αγώνες στιχουργικοί κατά τάς Άπόκρεω. Μετά τά εύθυμα 
άσματα, ώς τό μέ έπωδόν:

Καλ’ ’Άγγελέ, ποΰ ήσουνε ποΰ δαίμονα καΟούσοονε; 
έρχονται ή ρίμαις.

Οί συνδιασκεδάζοντες ποιούν έκ τοϋ προχείρου δίστιχα καί 
τά ψάλλουν, εϊς α οφείλει ν’ άπαντήση δΓ δμοίου τρόποι’ δ 
πρός δν Αποτείνονται. "Οταν δ ίδιος δέν δύναταί νά συνθέση 
δίστιχοι·, αναθέτει εϊς Αλλον ή εϊς άλλην, υπάρχουν δέ γέροντες 
καί γραϊαι, αγράμματοι πολλάκις, στιχουργοΰσαι ευχερέστατα. 
Τοιουτοτρόπως προέρχονται κατά τάς Άπόκρεω αγώνες στι- 
χουργικοί, εις τούς δποίους τό σκώμμα συρίζει έγγικτικοάτατον, 
άλλά λησμονούμενον εύθύς ώς παρέλθουν αί έορταί

Εϊς τήν Σίφνον, κατά τόν κ. Δραγάτσην επίσης, γίνεται έπι- 
σήμως καί εκείνο τό όποιον έδώ όνομάζομεν διά τάς μικράς 
δεσποινίδας είσοδον εϊς τόν κόσμον τών αιθουσών . «Σηκώ
νονται νηές»,τα εϊς τήν εφηβικήν ηλικίαν εισερχόμενα κορίτσια, 
παρατηρείται δέ καί ό σηκώσας τήν νηάν δστις χορεύων μετ’ 
αύτής σκορπά εϊς τιμήν της νομίσματα.

Εϊς τήν ΓΙάτμον αί Άπόκρεω ήρχιζον άπό τής ιχ ’Ιανουά
ριου καί οί προσωπιδοφόροι ήσαν συνειθέστατοι. Ώνομάζοντο 
«μουσκάρες διαιρούμενοι εϊς καλαίς μουσκάρες- καί «παληο- 
μουσκιέρες . . Ί;Ι καλαίς ήσαν νέοι φορούντες τά πολυτελέστερα 
ένδύματα γυναικών συγγενών των. Τά ένδύματα ήσαν χρυσοΰ- 
φαντα, συνωδεύοντο δέ καί άπό δλα τά κοσμήματα τής δανει- 
ζούσης αύτά γυναικός, τά ενώτια, τά περιδέραια, τά ουχον
τρικά, δηλαδή σειράς μαργαριτών καί χρυσοσμάλτων κομβίων, 
πλούτον ολόκληρον. Καίτοι, ώς βέβαιοί δ γράψας ταΰτα κ. 
Ε. Άλεξάκης, ποτέ δέν συνέβη κατάχρησις, έν τούτοις οι βαρ
διάνοι, οί κλητήρες τής κοινότητος, συνώδευον διά πάν ενδε
χόμενον τής < μουσκιέρες ·, αί όποϊαι περιήρχοντο έν συνοδεία 
φίλων καί οργάνων τάς δδούς, έ’ψαλλον ύπό τά παράθυρα τών 
ερωμένων ή μνηστών καί κατέληγον εϊς τόν οίκον τής δανεισά- 
σης τά ένδύματά της συγγενούς δπου διεσκέδαζον. Ί;Ι «παληο- 
μουσκιέρες ήσαν οί μέ γελοίας προσωπίδας ή καί απλώς μου- 
τζουρωμένοι προσωπιδοφόροι, οί άξιούντες νά προκαλέσουν τόν 
γέλωτα, δεχόμενοι δέ κατά κεφαλής λεμόνια καί πατσαβούρια, 
άνταποδίδοντες τάς φιλοφρονήσεις, έν πάση περιπτώσει δέ δια- 
σκεδάζοντες εαυτούς καί τούς άλλους.

Ό κ. Χαράλαμπος Άννινος βέβαιοί δτι μέχρι τού 1890 
τουλάχιστον διετηρείτο έν τή επαρχία Σάμης τής Κεφαλληνίας 
τό έ'θιμον, νά παριστάνωνται κατά τάς Άπόκρεω έν ύπαίθρω 
σκηναί έκ τοΰ Έρωτοκρίτου.

Δέν εϊμπορώ νά παραλείψο) καί «τό τελευταίοι· φσμα τών 
Άπόκρεων άδόμενον, ώς βέβαιοί ό άπό τά στοιχεία XXX 
δημοσιεύσας αύτό, έν Υπάτη καί προσωποποιούν τό κρέας, 
τόν τυρόν, τά πράσα καί τά κρόμμυα. Τό αντιγράφω ολόκληρον:

Τ’ άϊκούτει τί παοήγγειλειν ή Καθαρά ΔευτέραI
—τ’ άϊκούτει μαρ' οΰλαις 

γιά λάχανα γιά γρούβαις!
Πέθαν’ ου Κριός, πέβανει, ψυχομαχάει κι’ου Τυρός

—τ’ άϊκούτει μαρ’ οΰλαις κ.τ.λ.
Σηκώνει οΰ Πράσες τή νουρά κι' ού Κρέμυδες τά γενεια.

—τ’ άϊκούτει μαρ’ οΰλαις κ.τ.λ.
Μπαλώστει τά σακκούλια σας, τροχιστεί τής λεπίδες,

—τ’ άϊκούτει μαρ’ οΰλαις κ.τ.λ.
Κή στοϋν τρανό τοΰν πλάτανο, νά μάσουμει στεκούλια

—τ’ άϊκούτει μαρ’ οΰλαις κ.τ.λ.
«

“Ολα αύτά τά έθιμα άρχίζουν νά έκλείπουν.
Ή ευθυμία περιωρίσθη εϊς ένα ά! ά! απαίσιου, αηδές, τό 

όποιον δέν λέγει τίποτε, καί κηρύσσει τήν έλλειψιν πνεύματος.
Οί απόγονοι τών Άθηναίτον, οί όποιοι έτέλουν αγώνας 

πνεύματος κατά τάς ημέρας τοϋ γέλωτος, δέν έκράτησαν άπό 
τά παλαιά Διονύσια εϊμή τάς κραυγάς τών ένθουσιαζομένων 
άπό τά γύρω υποζύγια τών Σιληνών ! Πολύ πτωχή κληρονομιά.

ΔΗΜ. ΔΗΜΕΡ

ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ

ΤΑ ΡΟΠΑΛΑ ΚΑΙ Οι ΑΚΡΟΒΑΤΑΙ

Τά έϋιμα αύτά τών Άποκρηάτικων παραστάσεων 
του λαού τείνουν όσημέρπι νά έκλείψουν, σαρωνύ- 
,μενα ύπό τοϋ πολιτισμού. Ή · Εικονογραφημένη 
ένόμισεν ύποχρέωσιν νά τά άπαΟανατίση καί όφείλει 
τήν σειράν τών εΙκόνων της τούτων είς τόν έρασιτέ- 
χνην συνεργάτην της κ. Γρ. Γρηγορόπουλον.

Ο ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΘΙΑΣΟΝ ΤΟΥ
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Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΙΘΑΚΗΣ
(Συνέχεια άπό το νπ’άριΰ. 38 τεύχος)

Οείδικώς γράψας περί Δωριέων Όττο Μύλλερ καί πάντες οί περί της
Ιστορίας τής αρχαίας Ελλάδος άσχοληθέντες συγγραφείς, ούδεμίαν 

τοιαύτην εικασίαν έκφέρουσιν, ότι οί Δωριείς όπερέβησαν τά όρια τής 
Ακαρνανίας. Τούναντίον ρητώς άποκρούουσι πάσαν τοιαύτην υπόνοιαν. 
Διεξερχόμενοςτά περί τής καθόδου τών ΊΙρακλι ιδών ό Δουρουύ γράφει: 

()ϋτω ή Θεσσαλία, ή κεντρφα Ελλάς καί ή I Ιελοπόννησος ήλλαξαν 
κατοίκους ή τουλάχιστον κυρίους. Δύο μόνον χώραι δέν προσεβληθησαν 
υπό τής ανατροπής, αί δύο χώραι ένθα περατοϋται ή Ελλάς πρός 
Δυσμάς καί Άνατολάς- ή Ακαρνανία, ήτις διετήρησε έπί πολύ τά ήθη 
τής ήρωϊκής έποχής καί ή Αττική .

Ιδού ή γενικώς παραδεδεγμένη παράδοσις είς ό,τι καλεϊται κάθοδος 
τών ΊΙρακλειδών. ΊΙ διήγησις αΰτη δύναται νάπεριληφθή εϊς άπλού
στερα γεγονότα. Οί σύντροφοι τού ΊΙρακλέους, ήτοι στίφη ώπλισμένα 
φέροντα τό όνομα τοϋ άρχηγοϋ αύτών, ένωθέντα μετά τών Δωριέων εν 
Δρυοπείφ καί μετά τών Αίτωλών συναπεφάσισαν νά έγκαταλείψωσι τάς 
άγριας κοιλάδας των καί τά απόκρημνα όρη των καί μεταβώσι πρός 
εΰρεσιν τύχης είς τήν μεγάλην καί πλουσίαν χερσόνησον.

Ουδέ συνενελέσθη ή λεγομένΐ] Δωρική κατάκτησις τής Πελοποννή- 
σου. ώς φαντάζεται ό κ. Δαϊρπφελδ, ότι, όπου έπάτουν τόν πόδα των οί 
Δωριείς, οί κάτοικοι προτροπάδην έφευγον, έγκαταλιμπάνοντες καί 
πατρίδα, καί εστίαν καί θεούς καί ότι οί Δωριείς εγκαθιστάμενοι έξη-

01 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗΝ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗΝ

φάνιζον πάσαν προηγουμένην άνάμνησιν, διαγράφοντες καί τόν γεω
γραφικόν χάρτην καί τό όνομα τής κατακτη θείσης χώρας καί βαπτίζον- 
τες αύτήν διά νέου ονόματος.

Καί έν αύταϊς ταϊς χώραις, γράφει ό Κούρτιος, ών τήν κτήσιν έπε- 
δίωξαν καί κατώρθωσαν οί Δωριείς, ό έκδωρισμός τών οίκητόρων έπε- 
τεύχθη μόνον κατά μικρόν καί κατά τρόπον λίαν ατελή. Ούδ’ ήδύνατο 
νά γίνη άλλως άφοΰ αύταί αί κατακτητικοί στρατιαί δέν άπηρτίζοντο 
καθ’ ολοκληρίαν έκ Δωριέων αμιγών, άλλ’ ήσαν συγκ.εκ.ρα|ΐέναι μετ’ 
αύτών φυλαί παντοϊαι. Οί δέ στρατηλάται ήξίουν ίσχύν καί κυριαρ
χίαν ούχί ώς Δωριείς, άλλ’ ώς συγγενείς τών ’Αχαιών ηγεμόνων. Φαίνε
ται ότι ό κ. Δαϊρπφελδ άρέσκεται είς τά υπερφυσικά, ή δέ μυθολογία 
του αΰτη υπενθυμίζει τόν τρόπον καθ’ ον γράφουσι τήν ιστορίαν οί 
Άνατολϊται, οΐτινες είς τά άπλούστερα γεγονότα διά τής φαντασίας των 
δίδουσι γιγαντιαίας διαστάσεις καί οΰτω ή πραγματικότης άπόλλυται 
είς τό φαντασιώδες.

II
Οί άρνούμενοι ότι ή νΰν ’Ιθάκη είναι ή 'Ομηρική 'Ιθάκη έπάγονται 

ώς έπιχείρημα καί τούς στίχους τής ’Οδύσσειας, έν οίς περιγράφεται 
ή νήσος Άστερίς. Ό ποιητής περιγράφων τήν νήσον ταύτην. λέγει. 
«Έστι δέ τις νήσος, μέσση αλί πετρήεσσα μεσσηγΰς ’Ιθάκης τε Σάμοιό 
τε παιπαλοέσσης Άστερίς ού μεγάλη, λιμένες δ’ ένι ναύλοχοι αύτή, 
ιΐμιρίδυμοι· τή τόν γε μένον λοχιιΰνες Αχαιοί1 >. Αλλαχού δέ ότι κεϊται 
έν πορθμψ Ιθάκης καί Σάμης! Άπ’ άρχαιοτάτων χρόνων πάντες οί 
γεωγράφοι έσημείωσαν τήν άνακρίβειαν τής λεπτομέρειας ταύτης καί 
τινες ύπεστήριξαν, δτι ή νήσος Άστερίς είναι φανταστική, άλλοι δέ 
πραγματική καί ότι είναι ή μικρά νήσος ή εϋρισκομένη έν τώ Πορθμφ 
μεταξύ Ίθιίκης καί Κεφαλληνίας πρός τό Βόρειον μέρος αύτοΰ, πλησίον 
τοΰ λιμένος τοΰ Φισκάρδο καί απέναντι τοΰ κόλπου τής ’Ιθάκης, τού 
καλουμένου Πόλις, όνομαζομένη νΰν Δασκαλιό.

1 Ό&υσ. Δ. στιχ. 844-48.

Ό Στράβων γράφει περί Άστερίδος ’, ότι μεταξύ τής ’Ιθάκης καί τής 
Κεφαλληνίας ή Αστερία νησίον, Άστερίς δ’ ύπό τοΰ ποιητοΰ λέγεται, 
ήν, ό μέν Σκύψιος μή μένειν τοιαύτην, οΐαν φησίν ό ποιητής· λιμένες 

δ’ ένι ναύλοχοι αυτή άμφίδυμοι». Ό δέ Απολλόδωρος μένει και νΰν . 
Κατά τόν Στράβωνα δέν μένει οία ήτο. άλλά μετεβλήθη καί ή ’Αστε
ρία ήλλακται'. νυνί δέ ούτε άγκυροβόλιον ευφυές έχει: Ό ΓΙάρτζ καθη
γητής τής Γεωγραφίας έν τώ Πανεπιστήμιο.) τής Βρεσλαβίας, έν τή 
Γεωγραφική μονογραφία αϋτοΰ. Κεφαλληνία καί Ιθάκη γράφει: Ούχί 
μακράν τούτου (Πόλις) έν τώ πορθμφ τώ μεταξύ ’Ιθάκης καί Κεφαλλη
νίας κεϊται τό Δασκαλιό. ή μόνη νησίς τοϋ πορθμού τούτου, ή μόνη, 
είς ήν δύναται τις νά άναφέρη τί> έπεισόδιον περί τών ένεδρευόντων 
τόν Τηλέμαχον μνηστήρων, ήν ό ποιητής κατά τι έμεγάλυνε καί, λεπτο- 
μερέστερον έποικοδομών, άπέδωκεν εις αυτήν δύο κόλπους, ών η ϋπαρ- _ 
ξις άπίθανος.

Ό κ. Δαϊρπφελδ όπως θεμελιώση τήν γνώμην του, έπρεπε νά άνευρη 
καί τήν νήσον Άστερίδα, διότι άνευ αυτής ή ’Ιθάκη του ΰά ϊστατο 
μονοσκελής. Ούδέν εύκολώτερον δΓ επιχειρηματικόν πνεύμα καί φαν
τασίαν ζωηρόν ώς ή τού κ. Δαϊρπφελδ. Οί Δυτικοί καλόγηροι τοΰ λΐεσαί- 
ωνος, δι’ απλής έπικλήσεως, μετέβαλον κατά τήν Τεσσαρακοστήν τας 
χήνας είς ίχΰεϊς, ελλείψει τοιούτων καί ό κ. Δαϊρπφελδ μετά τής αυτής 
ευκολίας Ονόμασε μίαν τών νήσων τοΰ Ταφικοΰ πελάγους. τήν δυτικω- 
τέραν, καλουμένην νΰν ’Αρκούδι, Άστερίδα, καί οΰτω άκόπως έλυσε τό 
γεωγραφικόν τούτο ζήτημα, όπερ ιίπ’ άρχαιοτάτων χρόνων άπησχολησε 
τήν Ελληνικήν Γραμματολογίαν. 'Εάν ό ενθουσιασμός τυφλώττη τάς 
ανθρώπινος αισθήσεις, πολλή) μάλλον, τό ατομικόν συμφέρον, το εκ 
φιλοδοξίας ή έξ άλλου λόγοι· ώθούμενον. Τότε ού μόνον θαλάσσας <ϊπε- 
ράντους υπερπηδώμεν δΓ ενός άλματος, άλ/.ά καί υψηλότατα όρη έκ 
βάθρων μετακινούμε^' καί τιθέμείΐα. έπί τοϋ Όλυμπου τήν Όσσαν καί 
έπί ταύτης τό ΙΙήλιον, όπως άνέλθωμεν είς τήν κατοικιών τών θεών, ώς 
οί υιοί τοϋ Άλλωέως, περί ών λέγει ό "Ομηρος Άλλά τά άτάσθαλα 

ταϋτα μειράκια έδωσαν δίκην τής αύθαδείας των ταύτης, 
φονευθέντα ύπό τοϋ Απόλλωνος, δέν γνωρίζω δέ αν ο κ. 
Δαϊρπφελδ παρέμεινεν ευχαριστημένος δΓ όσα περί τής γνώ
μης του, ότι ή Λεύκάς είναι ή 'Ομηρική 'Ιθάκη, ήκουσα άπό 
τόν έξοχον φιλόλογον ΒιλαμόβιτζΛ

Ό Όμηρος περιγραφών τά αγκυροβολιά τής νήσου Άστε
ρίδος λέγει:

'.-Ισιν.ρίς, ον μτγά/.η, λιμένας S' in ναύλοχοι τέ άμφίδυμοι.

Ό Berar έρμηνεύων τούς στίχους τούτους τοϋ ποιητοΰ 
γράφει κατά τόν ποιητήν: Δέν ύπάρχουσι δύο λιμένες, άλλά 
λιμένες, ικανοί νά προσφέρωσι, νά παρέ.χωσι, καταφύγιου 
είς τά πλοία (ναύλοχοι) είς τούς δύο κόλπους των. είς τα 
δύο άγκυροβόλιά των, «άμφίδυμοι .ΊΙ λέξις άμφίδυμοι. κατα 
Ευστάθιον, δηλοϊ τούς οίον διδύμους διά τό έξ έκατέρου 
μέρους έχειν είσδύσεις, ταύτόν δ’ είπεϊν καταφυγάς. Κατά 
τό ομηρικόν λεξικόν τοΰ "Εβελιν, ή λέξις άμφίδυμος σημαίνει 
τούς «έξ έκατέρου μέρους εϊσπλους έχοντας».Ή Άστερίς δέν 
έχει δύο λιμένας, έξακολουθεϊ γραφών ό Βεράρ, άλλ’ ένα 
λιμένα ή πολλούς λιμένας, ών έκαστος παρουσιάζει τήν 
αξιοπαρατήρητοι· ταύτην ιδιότητα, ότι δέν είναι εντελώς 
πεοιζωσμένος ύπό άγκυροβολίων, ή ύπό ψαμμώδους άκτης, 
πρός ρυμούλκησιν τών πλοίων, δέν είναι πάνορμος ήθελεν 
είπεϊν ό ποιη τής. Δέν έχει προσέτι πολλά άγκυροβόλιά, ψαμ
μώδεις άκτάς, δέν είναι εΰορμος. θά έλεγεν ό ποιητής, άλλά 
διηθημένος ύπό πετρώδους άκτής είς δύο κόλπους, διαμερί
σματα, δέν προσφέρει ή δύο μέρη ένθα τι), πλοία δύνανται 
νά τοποθετηθώσιν είναι άμφίδυμοι. Δέν είνε δύο λιμένες, 
άλλά διπλοί λιμένες (des ports doubles) άμφίδυμοι, des ports 
jumaux: δίδυμοι λιμένες, όμοιοι πρός τάς διδύμους πέτρας, 
ας αλλαχού άπηντήσαμεν. Αί δίδυμοι Πέτραι, άπαρτίζουσι 
μίαν νήσον καί οί ήμέτεροι δίδυμοι λιμένες δύνανται ν άπαρ- 

τίζωσιν ένα λιμένα καί πράγματι δύνανται νά ώσι τό μόνον καταφύγιου 
τών άμφιδύμων λιμένων, ως ή Galina ήτο ή μοναδική γή τών διδύ
μων Πετρών. Καί ώς τό όνομα Πέτρα δίδυμος · κατέστη μεταξύ τών 
θαλασσοπόρων, ίδιον όνομα τής γής ταύτης δυνατόν καί οί άμφίδυμοι 
λιμένες νά κατέστησαν τό ιδιαίτερον όνομα τού κολπίσκου τούτου. 
ΊΙ προσωνυμία αΰτη, άμφίδυμοι. ήτις ούδιιμοϋ άλλου τής Όδυσσείος 
Απαντα, είναι χαρακτηριστικόν τοϋ άγκυροβολίου τούτου ώς τό επίθετου 
ΙΊετραίη, είναι χαρακτηριστικόν τής Σάμης.

ΙΙρός ύποσιήριξιν τής γνώμης του ότι τό Αρκούδι είναι ή Άστερίς 
τοϋ ποιητοϋ έν συνάψει τάδε λέγει ό κ. Δαϊρπφελδ :

Ώς τελευταίαν άμα καί άρίστην άπόδειξιν τής όρθότητος τής θεω
ρίας μου, φέρω τήν νήσον Άστερίδα, ήτις έν τή μακρά έριδι περί τής 
'Ομηρικής ’Ιθάκης έσχε μεγάλην σημασίαν.

"Αν σχετίσωμεν τάς περί τοϋ ταξειδιοϋ τοϋ Τηλεμάχου μαρτυρίας 
τής ’Οδύσσειας (πρβλ. Όδ. IIIV 669 XV 29 IV, 844 XVI 365) πρός 
τήν σημερινήν ’Ιθάκην, εύρίσκομεν σπουδαίας δυοχερείας. Οί μνηστήρες, 
ϊνα ένεδρεύσωσι τόν έκ Πύλου έπανερχόμενον Τηλέμαχον, έπρεπε 
λογικώ τώ τρόποι νά μεταβώσιν είς τήν νοτίαν άκραν τής νήσου. Άλλ’ 
έκεϊ ούδεμία μικρά νησίς ύπάρχει, ήν νά έκλάβη τις ώς τήν Άστερίδα. 
Διά ταϋτα τινές έπίστευσαν ότι ή Άστερίς κατεποντίσθη. Άλλοτε πάλιν 
άπέβλεψαν είς τόν μεμονωμένοι’ άπορρώγα βράχον, όστις κεϊται έν τή 
στενή θαλάσση μεταξύ Ίθιίκης καί Κεφαλληνίας, απέναντι τοϋ βορείου 
μέρους τής Ιθάκης. Οΰτος ό βράχος ό καλούμενος νϋν Δασκαλειό πρέ
πει νά είνε κατ’ αυτούς ή Άστερίς, οπότε πρέπει νά δεχθώμεν, ότι ή 
Κεφαλληνία είνε ή 'Ομηρική Σάμη.

Άλλ" ή θέσις τοΰ Δασκαλειοϋ είνε προφανώς ( όφθαλμοφανώς) σφο
δρά απρόσφορος καί άσκοπος (αλυσιτελής) πρός ένέδραν πλοίου ερχο
μένου έκ Πύλου. Τό νησιδίου τούτο ήδύνατο νά ληφθή ύπ’ όψει μόνον, 
άν ή πόλις ’Ιθάκη, πρός ήν έπέστρεφεν ό Τηλέμαχος, έκειτο είς την 
δυτικήν πλευράν τοϋ βορείου μέρους τής νήσου. Όθεν μόνον χαριν τής 
υποτιθέμενης Άστερίδος έτοποθέτουν τό ανάκτορου τού Όδυσσέως όχι
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παράτινα τών καλών λιμένων τής άνατολικής πλευράς τής’Ιθάκης, άλλά 
πα<?“ τόν βορειοδυτικόν όρμον τής νήσοι· πλησίον τής Πόλεως (l’olis).

’Αλλ’όμως καί κατά ταύτην τήν τοποθέτηση- τής πόλεως παρέμετ’εν 
9 έκλογή τής νησίδος ώς τόπος τής ένέδρας άκατανόητος. Τήν παντελή 
έλλειιριν διπλού λιμένος παρά τό Δασκαλειό έξήγουν ότέ μέν ώς άποτέ- 
λεσμα σεισμού, ότέ δέ ως υπερβολήν τής ζωηρός φαντασίας τού ποιη- 
τοΰ. Είς τήν ήμετέραν (δηλ. τού κ. Diirpfeld) ’Ιθάκην τούναντίον προσαρ
μόζεται εξαίρετα όχι μόνον ή γενική περιγραφή τής ένέδρας τών μνη
στήρων, αλλά έν τψ στενώ τής θαλάσσης μεταξύ Ιθάκης [Δευκάδος] 
καί Σάμης (Thiaki) υπάρχει, πράγματι μία νήσος (Αρκούδι), προσφορω- 
τάτη πρός ένέδραν καί κεκτ>||ΐένη διπλούν λιμένα. Έκ τοΰ ΰψους τού 
’Αρκουδιού εκτείνεται ή θέα πρός δυσμάς μέν είς τό ανοικτόν πέλαγος 
πρός ανατολάς δέ διά τών μικρών νησίδων μέχρι τής ξηρός. Ούδέν 
πλοϊον δύναται άθέατον έντεΰθεν νά φθάση έκ νότου είς τήν άνατολι- 
κήν πλευράν τής Λευκάδας, είς ήν πλευράν πρέπει ένεκα άλλων λόγων 
νά ζητηθή ή πόλις Ιθάκη. Καί ό διά νυκ.εός πλούς είνε έντεΰθεν άντι- 
ληπτός, διότι η οδός τού πλοίου ή άκολουθοϋσα τάς άκτάς τών νήσων 
διέρχεται ακριβώς παρά τό Αρκούδι. Ό πραγματικώς δέ υπάρχων 
διπλούς λιμήν σχηματίζεται συνδεομένης νησϊδός τίνος, κείμενης πρός 
άνατο/,άς διά φυσικόν τίνος μώλου (Μοίο) '. Ούτως εκατέρωθεν τού
των έσχηματίσθησαν λιμένες καλοί λιμένες ναύλοχοι άμφίδυμοι (Όδ. 
IV S46), έξ ών καί σήμερον άκόμη χρησιμοποιείται ό μέν πνέοντος 
βορρά, ί> δέ πνέοντος νότου.

Καί πώς διεκφεύγων ό Τηλέμαχος την ένέδραν ταύτην (Άφήγησις 
Οδ. Χ\ 33,298) περί τά έξημεριίηιατα φθάνει είς τόν Λευκάταν άκρω- 

τηριον καί πλέει είς τόν όρμον Βασιλική. (XV, 490.) Ένώ δέ αύτός 
μεταβαίνει είς τόν Εΰμαιον, πλέει τό πλοϊον πρός τήν πόλιν — Βλιχό — 
αναγνωρίζεται καθ’οδόν υπό τών ένεδρευόντων έν τή Άστε- 
ρίδι. οί μνηστήρες έκ τοϋ λιμένος καταδιτόκουσιν αύτό. άλλά 
δέν φθάνουσι (XVI, 357) είσπλεύσαντες μετ' αυτόν (XVI 
352). Είς ταύτην τήν περιγραφήν, ήτις προσαρμόζεται πρός 
τήν πραγματικότητα, δύναταί τις νά άντιπαραβάλη πώς έφαν- 
τάζοντο τά γεγονότα οί δεχόμενοι ώς Ιθάκην τό Θειάκι, 
ινα πεισθη,πώς έξαιρέτως προσαρμόζεται είς τήν άφήγησιν 
τού έπους ή ήμετέρα Ιθάκη καί ή ήμετέρα Άστερίς.

Ό Σοφός Βιλαμόβιτζ έν Berliner 1‘liilologisclie Woelieu- 
sclirift (1903 σελ. 382) λέγει, κρίνων τό μέρος τούτο τής με
λέτης τοΰ κ. 1 )orpfeld; (4'1 άπόδειξις είνε κατά τόν κ. Dcirpfeld) 
Ί περίφημος νήσος Άστερίς μέ δύο λιμένας είς τό στενόν 
μεταξύ Σάμης καί ‘Ιθάκης, ένθα ένεδρεύουσιν οί μνηστήρες 
τόν Τη/.έμαχον. Τήν νήσον ταύτην δέν ήδύναντο νά εΰρωσι 
καί κατά τήν αρχαιότητα.Ό κ. 1 )orpfeld όμως τό κατόρθωσε 
νϋν. ΔΙεταξύ Ιθάκης καί τοΰ εϊσπλου είς τό στενόν τής 
Δευκάδος υπάρχει νήσος καλουμένη νϋν Αρκούδι. Άλλά 
τήν νήσον Άστερίδα άπαξ μόνον ώνόμασεν ό άνήρ, όστις 
έθεσε τούς δυστυχείς μνηστήρας έπί πολλάς ήμέρας είς τήν 
ένέδραν, επειδή ο Τηλέμαχος κατέτριβε πολλάς ήμέρας είς 
τήν Σπάρτην καί τούτο έπραξεν οΰτος, ϊνα συγχωνευθή ή 
Τηλεμαχεία μετά τής ’Οδύσσειας. Πρότερον δέν υπήρχεν 
Άστερίς, ούτε έν τούτη, οΰτε έν έκείνη. Είνε ό αύτός άνήρ 
οΰτος, όστις αύτεξουσίως έδώρησε τφ Όδυσσεϊ άδελφί|ν 
ώς καί τη Πηνελόπη. Είνε κακόν, όταν υπόθεσίς τις δέν 
σύμφωνη πρός τό γνήσιον κείμενον, άλλ’ όταν σύμφωνη 
πρός τά παρεμβλήματα τότε τετέλεσται δΓ αύτήν.

Τά επιχειρήματα ταϋτα τοϋ κ. Δαϊρπφελδ, όπως υποστή
ριξή ότι τό Αρκούδι είνε ή Άστερίς τοΰ ποιητοΰ καί άτινα 
Ι,ιετά κομπασμού έπικαλεϊται, είνε τόσον σαθρά καί άβάσιμα, 
όΐστε έγείρουσι τό μειδίαμα παντός έπισκεφθέντος τούς έπιγραφομένους 
τόπους ή μελετήσαντος τό ζήτημα, ύπ'όψιν δ’ έχοντος τόν Γεωγραφικόν 
χάρτην τών μερών τούτων. ΊΙ δέ' εϊκών, ήν μας περιγράφει ό κ. Δαϊρ
πφελδ Απέχει της πραγματικότητας όσον καί ή σκιά, τοΰ πράγματος. Είνε 
σύννεφον χρωματισμένοι· άπό τήν τελευταίαν άκτϊνα τοΰ δύοντας ήλιου, 
όπερ ή μικρότερα πνοή ανέμου διαλύει. Ούδέποτε τόσον θρασέως ή 
περιγραφή τόπου τινός ήλλοαόθη καί παρεστάθη ύπό άλλην μορφήν.

Άν ρίψη τις έν βλέμμα έπί τοΰ χάρτου τών νήσων τού Βασιλείου 
τοΰ Όδυσσέως, Οά άντιληφθή ότι ή νήσος Αρκούδι, ή Άστερίς τού 
κυρίου Δαϊρπφελδ, δέν εΰρίσκεται έν στενή θαλάσση, έν πορθμφ, ώς 
λέγει ο_ποιητής, διότι τό μεταξύ Ιθάκης καί Λευκάδας διάστημα, ούτε 
είνε. οΰτε δύναται νά θεωρηθή στενόν διά τούς χρόνους τής θαλασσο- 
κραιίας τών Αχαιών, διότι ή νοτιωτέρα άκρα τής Δευκάδος απέχει τής 
βόρειόιέρας άκτής τής ’Ιθάκης 7 μιλιά, ή δέ νήσος ’Αρκούδι 3 μιλιά 
νοτιωτερον τής Δευκάδος καί 3 1 ... μίλια βορειοανατο/Λκώτερον τής’Ιθά
κης και κεϊται ούχί έν τώ μέσοι τής μεταξύ τών δύο τούτων \·ήσων 
θαλάσσης, όπερ θέλει ό ποιητί]ς διά τήν Άστερίδα. άλ?.ά βορειοανατο- 
λικώς ιης Ιθάκης καί νοτίως τής Δευκάδος. ΙΙροκειμένου δέ περί 
τοιαυτης αποστάσεως ό ποιητής δέν ήδύνατο νά όνομάση θάλασσαν 
" μιλιών άποσιάσεως περίπου, πορθμόν, έν εποχή μάλιστα, καθ’ ήν 
τών πλοίων καί τά ιστία καί τόν ιστόν άφήρουν καί ταϋτα εϊλκον είς 
την ξηράν, ένψ ό πορθμός ό χωρίζων τήν νϋν ’Ιθάκην άπό τής Κεφαλ
ληνίας, είναι έν μιλιάν περίπου πρός τά βόρεια μέρη, όπου κατά 
ττ'ις νεωτέρας τοπογραφικάς έρεύνας καί μελέτας έ'κειτο ή πόλις τής 
’Ιθάκης καί ι 1 „ είς τό πλατύτερου αυτής μέρος πρός μεσΐ]μβρίαν. 
ΙΙροσέτι τό ’Αρκούδι δέν είνε, ώς λέγει ό "Ομηρος, μικρά νήσος πετρώ
δης Γιλλά άρκετής έκτάσεως, επιδεκτική καλλιέργειας καί <| ιιτείας· ταύ
την δέ έξεμίσθωσεν εσχάτως Λι υκά.διος αγρονόμος, έλθών έξ ‘Αγγλίας 
όπως συστήση γεωργικόν σταθμόν. Έάν ό κ. Δαϊρπφελδ έβλεπε μέ 
οφ θαλμούς γυιινούς καί έγνώριζε νά διακρίνη κατά τί διαφέρει ό λιμήν 
τοΰ κόλπου καί τού όρμου καί τού μυχού δέν θά έκόμπαζε, ότι άνεκά- 
λυψεν είς τό ’Αρκούδι του τούς άμφιδύμους καί ναύλοχους λιμένας.

I 'Υπάρχει μικρός Μώλος, προσφάτως κατασκευαστείς διά μεταφοράς λίθων 
τινων προς άποβίβασιν. Τά πλέον γράφονται ποιητική άδεια ύπό τοϋ κ. Δαΐρφελδ 
έπί τή προϋποθέσει, βτι ούδείς ϋά λά|ή| τόν κόπον νά τόν έςελέγξη, καί συνεπώς 
ΰά μείνωσιν ώς πραγματικότης. 

Περιέπλευσα τήν νήσον ταύτην καί δτε έπεσκέφθην τάς ύπό τοΰ κ. 
Δαϊρπφελδ γενομένας έν Αευκάδι άνασκαφ άς, άςανήγγειλε διάτυρρηνικής 
σάλπιγγος, είς όλα τά γνωστά καί άγνωστα μέρη τής γής καί προσφάτως 
μετά ναυτικών γνωριζόντων τά μέρη ταϋτα καί δέν εΰρομεν παρά ένα 
όρμον πρός τό άνατολικόν μέρος, ον οί ναυτικοί τών μερών τούτων 
όνομάζουσι «καλοκαιρινόν?·, όταν δέ έγνώρισα είς τούς ναυτικούς τούτους 
τά περί Αρκουδιού λεγάμενα άπό τοϋ κ. Δαϊρπφελδ. ήπόρηβαν πάις είνε 
δυνατόν σοφοί άνθρωποι νά γράφωσι τοιαύτας άνακριβείας. Οί ναυτι
κοί οδηγοί περιγράφουσιν οΰτω τήν νήσον ’Αρκούδι. ΊΙ νήσος Αρκούδι 
χωρίζετα.ι ι'ιπό τήν ακραν Αισσώ (άκρωτήριον Λι υκάδος) διά ίίαλασσίας 
οδού πλάτους 3 περίπου μιλίων καί άπό τήν βορείαν άκραν τής Ί θά- 
κης διά θαλάσσης πλάτους 3'1., μιλίων. "Εχει περίπου 2 μίλια μάκρος 
άπό Β. Α. πρός τό 31. Δ. καί ι '/2 μίλια πλάτος αί δέ όχθαι αύτής είσί 
πετρώδεις ύψηλαι καί άπόκρημνοϊ '. Πιθανόν έν στιγμή παραισθήσεως 
ή έν όνειρο) νιι έφαντάσθη τό Αρκούδι ό κ. Δαϊρπφελδ οίς τό περιγρά
φει, άλλ’ ή πραγματικότης έχει ώς μάς παριστάνουσι τήν νήσον Αρκούδι 
οί ναυτικοί γαλλικοί οδηγοί, ώς έγό> άντελήφθην ταύτην. Έν αυτή οΰτε 
δύο λιμένες ΰπάρχουσιν, οΰτε οί άμφίδυμοι καί ναύλοχοι λιμένες τοΰ 
ποιητοΰ, οΰτε λιμην τις. άλλ’ όρμος προσιτός μόνον κατά τάς εύδίας 
ήμέρας, Οί ναυτικοί οδηγοί δέν όμιλοϋσιν οΰτε περί πορθμού, μεταξύ 
Λευκάδας καί Ιθάκης, “λλ’ όνομάζουσι τό μεταξύ αύτών διάστημα 
θαλασοίαν όδόν. Προσέτι ή νήσος αΰτη δέν είναι πετρώδης ώς τήν 
περιγράφει ό ποιητής. Παράγει έλαιον, οίνον καί κριθήν, έπ’ αυτής 
βόσκουσιν άρκετά ποίμνια καί καλλιεργ-ουνται λαχανικά. Καί πολύ 
όρθώς παρατηρεί ό Berar, ότι έάν τό κείμενον τής ’Οδύσσειας ώς πρός 
την περιγραφήν τής νήσου Άστερίδος, δέν έφαρμόζεται διά τήν νησίδα 
Δασκαλειό, κατά μείζονα λόγον ούδεμίαν σχέσιν έχει πρός τό Αρκούδι

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΡΗΤΟΝ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

τοΰ κ. Δαϊρπφελδ" καί ότι δέν έπρεπε ν’ άνατρέψή δλην τήν άρχαίαν καί 
νέαν γεωγραφίαν τών μερών τούτων, έπί τφ μόνη) σκοπφ νά θέση έν 
ιίρμονίι,ι τήν 'Ομηρικήν περιγραφήν πρός ύποστήριξιν τών θεωριών του.

"Οτι τό ’Αρκούδι τοΰ κ. Δαϊρπφελδ είναι ή 'Ομηρική Άστερίς, άπο- 
κρούεται καί έκ τής γεωγραφικής θέσεως τής νήσου ταύτης έν σχέσει 
πρός τήν διάσωσιν τοΰ Τηλεμάχου άπό τήν ένέδραν τών μνηστήρων, 
έπιστρέφοντος άπό Πύλου, οϊτινες παρεφύλαττον αυτόν είς τόν μεταξύ 
Ιθάκης καί Σάμου πορθμόν καί παρά τή μικρφ νήσω Άστερίδι, όπως 
τόν φονεύσωσιν. "Αν τό Αρκούδι ήτο ή Άστερίς τής Όδυσσείας ό 
Τηλέμαχος δέν θά έσώζετο, μεθ’ όλου τοΰ πόθου τής Άθηνάς, ήτις 
κατήλθεν άπό ιόν Όλυμπον νά τόν προστατεύση άπό τοΰ άπειλοΰντος 
αυτόν κινδύνου. «Τιόρα, έχω νά σοΰ εϊπω άκόμη άλλην μίαν λέξιν, λέγει 
ή Άθηνά είς τόν Τηλέμαχον έν Σπάρτη. Οί άνδρειότεροι τών μνηστή
ρων σέ ένεδρεύουσιν εϊς στενόν τι μεταξύ Ιθάκης καί τής πετρώδους 
Σάμης. έπιθυμοΰντες νά σέ φονεύσωσι πριν φθάσης είς τήν αγαπητήν 
σου πατρίδα, άλλά δέν θά έπιτύχωσι τοΰ σκοποΰ των. Κυβέρνα τό 
πλοϊον σου μακράν τών νήσων καί πλέε διά νυκτός, έκεϊνος δέ έκ τών 
θεών, δστις έπαγρυπνεϊ διά τήν σωτηρίαν σου, θά άποστείλη όπισθεν 
άνεμον οΰριον. "Αμα φθάσης είς τήν πλησιεστέραν άκτήν τής ’Ιθάκης 
άποβιβάσθητι μόνος, πέμψον ακολούθως είς τήν πόλιν τό πλοϊον μεθ’ 
όλων τών συντρόφων σου καί ΰπαγε είς τόν χοιροβοσκόν σου Εΰμαιον, 
δοτις πάντοτε είνε εΰνους πρός σέ. Κοιμήθητι έκεϊ καί είπε είς αυτόν νά 
μεταβή είς τήν πόλιν καί νά άναγγείλη εις τήν Πηνελόπην ότι επανήλθες 
σώος καί αβλαβής έκ τής Πύλου -1. Ό Τηλέμαχος άκολουθών τήν συμ
βουλήν τής Άθηνάς αναχωρεί ιίπό Πύλου, κάμπτει τό άκρωτήριον τής 
Φέας, ωθούμενος δέ ύπό ευνοϊκού άνεμου ναυσιπλοεϊ παρά τάς άκτάς 
τής ΓΙλιδος καί μετά παρακάμπτει τάς Όξύιας νήσους καί κατά τήν 
άνατολήν τής ΊΙοϋς εΰρίσκεται έμπροσθεν τής ’Ιθάκης. Φΰάσαντες δέ 
είς τήν πριότην άκτήν αύτής οί σύντροφοί του καταβιβάζουσι τά ιστία 
καί τόν 'ιστόν τού πλοίου, έπιλαμβανόμενοι δέ τών κωπών, ώθοΰσι τό 
πλοϊον μέχρι τού άγκυροβολίου, ρίπτουσιν άγκυρας καί φέρουσι τά 
πρυμνήσια είς τήν ξηρόν καί έξέρχοιπαι, άφοΰ δέ έφαγον καί έπιον, 
λέγει είς αύτούς ό Τηλέμαχος: Σείς μέν φέρετε τό πλοϊον είς τήν πόλη·, 
έγώ δέ θά έλθω τό εσπέρας. fEncrm συνέχεια]

1 Όδύσ. 0,21· —42.
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(ΕΙμεβα εύτυχεΐς διότι εϊς τούς συνεργάτας μας προστίθεται Λαό τοϋ παρόντος 
φύλλου διακεχρϊαίνη τοϋ καλάμου χειρίοτριο, μία Αληθινά χαριτωμένη τεν'α, 
νράφουαα συνήθως ύπό τό ψευδώνυμον Ρεβέκκα . Αρχίζει μέ εν μικρόν, α/.?.α 
χαριτωμένοι· διήγημα καί εϊς τό μέλλον κάθε ζήτημα, τό οποίον άιρορμ τον γυναι- 
κείον κόσμον Οά τό χειρϊζειαι μέ τήν συνήθη της πρωτοτυπίαν άντικηψεως και 
«φουτ. Έπαναλαμβάνόμεν οτι εΙμεΟα ευτυχείς διά τήν άπόκτησιν τοσον πο/.ντι- 
μου συνεργάειδοςΙ-

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ
Σταυρός 1 Θλιβερός τίτλος μιας ρωμαντικής ιστορίας.

| Όμολ'ογώ οτι θέματα, πού μυρίζουν λιβάνι και πλεγμένα 
I υπό τήν σκιάν τών κυπαρίσσων, άπό σκουλήκια πτωματογεν- 
) νημένα μέσα σέ τάφους, δέν είναι γιά τά χέρια μου, άλλ' άφοΰ 

είναι 'ιστορία αληθινή, τήν οποίαν ήκουσα άπίι τόν ίδιον ήρωά της 
έπικαιρότατα κατά τάς τελευταίας ημέρας τής ,. . . . Άποκρηάς, πρέ
πει νά σάς τήν διηγηθώ διά νά Επιβεβαιώσω ίίτι δέν υπάρχει γάμος 
χωρίς δάκρυα καί λείψανο χωρίς γέλοια, δηλαδή ευθυμία χωρίς λύπη 
καί συμφορά χωρίς χαρά, ποΰ θά πή καί Άποκρηές χωρίς θλιβερές 
ιστορίες καί σαρακοστή χωρίς.... τήν δημοσίευσή· των.

«
Ό φίλος μου, ό καί ήρως τής θλιβερά; αύτής ιστορίας είναι ύ υγιέ

στερος καί κοκκινώτερος τών Ελλήνων. ΊΙ κεφαλή του καί τό χρώμα 
του δέν εϊμπορεί νά παραβληθή μέ άλλο τι παρά μέ παντζάρι Γ] μέ 
κολοκύθα κόκκινη.

ΊΙ υπερβολική αυτί] υγεία τόν έφερεν είς τό . ... σανατόριον τοΰ 
Νταβάς. Μή σάς φαίνεται παράξενο. Τόση πληθώρα ζωής καταντά επι
κίνδυνος καί ό φίλος μου Μ. θά έπήγεν είς τό σανατόριον βεβαίως μέ 
τήν έλπίδα νά........ κολλήση όλϊγην φθίσιν καί διαφυγή τούς έκ τής
υπερβολικής υγείας κινδύνους.

Έκεϊ συναντφ κατά τάς ώρας τοΰ περιπάτου νεαράν γυναίκα. Τόν 
είδε ! Τήν είδε !

Έδώ σκεφΟήτε όσα έχετε διαβάσει είς τά ρωμαντικά μυθιστορήματα 
περί έλξεως, ήλεκτρισμοΰ, μαγνητισμού τών ψυχών, τών σωμάτων, τοΰ 
πνεύματος καί όσα άλλα θέλετε, άλλά νά φθάσετε αμέσως, είς τήν γνω
ριμίαν των. Ή γνωριμία προήχθη είς φιλίαν, ή φιλία, είς έκτίμησιν και 
ή έκτίμησις είς συμπάθειαν τόσφ γρήγορα ιός νά ήτο.... καλπάζουσα 
φθίσις. Τά αισθήματα των έξεδηλώθησαν μέχρι τοΰ σημείου τής συμ
πάθειας, διότι μεταξύ τοϋ σημείου αύτοΰ καί τοϋ έρωτος ύπήρχεν... 
ό θάνατος!!

Πώς! ’Εκείνη, νά ονειροπολήσω ένωσιν. άφοΰ θά άποθάνη μετ’όλίγον! 
Πώς! ’Εκείνος, νά ζητήση τήν χεϊρα μιάς μετ’ όλίγον νέκρας!
Τέλος έμάντευσαν άλλήλους καί έχωρίσθησαν διιι νά μή ξανάίδωθοΰν 

πλέον ποτέ, άφοΰ εκείνη έπήγαινε πρός,βορράν και εκείνος ήρχετο 
πρός νότον. Άλλ’ εκείνος έζήτησεν ώς χάριν νά λαιιβάνη ειδήσεις της 
καί έκείνη ύπεσχέθη νά στέλλη καθ’εβδομάδα εν επιστολικόν δελτά- 
ριον μέ πληροφορίας της μέχρις οτου λάβη τό τελευταίοι· της!

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ '‘ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ., ΤΟ ΘΥΜΙΑΜΑ—Ν. ΛΥΤΡΑ

Έπί τοϋ τελευταίου αύτοΰ, όταν δέν είναι πλέον είς θέσιν νά γράψη, 
θά χαράξη ένα σταυρόν. . , ,

Όταν εκείνος λάβη τόν σταυρόν αύτόν έκείνη δέν θα υπαρχη πλέον 
είς τήν ζωήν' ’Ακριβώς δπως ό γιατρός τής Νόρας τοΰ Ίψεν ήθέλησε 
νά τής άναγγείλη τόν θάνατόν του. Έμιμήθη τόν γιατρόν ή ήτο εμπνευ- 
σίς της; Πιστεύω τό δεύτερον, διότι τά... μεγάλα πΕενματα συναντιόν
ται.» Χωρίζονται καί επανέρχεται έκαστος είς τήν πατρίδα του.

«
Ό καιρός παρέρχεται καί ό φίλος Μ.,λαμβάνει καθ’εβδομάδα καί 

άπό εν δελτάριον μέ σημεία ζωής, έπ’ αύτοΰ. Ζωής αισθηματικής, μέ · 
λόγια δηλαδι'ι κρύπτοντα ένα στεναγμόν, ένα δάκρυ, ένα πόνον, ενα πόθον.

'Αλλά παρέρχεται μία έβδομός καί δέν λαμβάνει ειδήσεις της. Παρέρ
χεται καί δεύτερα καί τρίτη Τίποτε !

— Ή δυστυχής δέν θά ύπάρχη πλέον είς τήν ζωήν!
Ένώ έσκέπτετο αύτά έρριμμένος έπί τής τραπέζης του, ανοίγεται ή 

πόρτα καί ό γραμματοκομιστής τοΰ εγχειρίζει τήν αλήθειαν τής σκέ- 
ψεώς του. Τοΰ δίδει έν δελτάριον φέρον χαραγμένον σταυρόν!

’Αναλύεται είς δάκρυα καί έν άπελπισίρ. τραβά τά μαλλιά του.
— Μέ αγαπάτε λοιπόν !
’Ακούεται άνωθεν του γυναικεία φωνή. Ή φωνή της.
Ήτο έκείνη, ή όποια εύρίσκετο πρό ήμερων απαρατήρητος,κοντά του 

διά νά εύρη τήν εύκαιρίαν νά πεισθή περί τοΰ έρωτός του ή ίδίφ, δπως 
καί τό κατώρθωσε μέ τό παιχνίδι τοΰ σταυρού.

Καί ή φθίσις; Είχε τόσην έκείνη όσην καί εκείνος. Εκείνος έπήγε 
είς τό σανατόριον χάριν περιέργειας καί έκείνη διά νά. έπιτύχη άδειαν 
διασκεδάσεως έκ τοΰ καταστήματος είς τό όποιον είργάζετο.

«
Μετά 6 άκριβώς μήνας ό άστακοειδής φίλος μου έρριμμένος έπί τής 

ίδιας τραπέζης δπου ήκουσε τήν μάγον φωνήν της! άναλελυμένος είς 
δάκρυα έτραβουσε καί πάλιν έν άπελπισίρ τά μαλλιά του, άκριβώς δπως 
καί πρό 6 μηνών, διότι..........τήν είχε νυμφευθΐ]!

ΡΕΒΕΚΚΑ

Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ
Μέθα ατά χιόνια τά πολίά, στή βαρυχειμωνιά, 
σάν ή/.ιος μις ιά σύγνιγα κα'ι σάν ώμορφονιά, 
άοπρη οάν χιόνι καί γλυκεία σαν έρωτα γιλια, 
ανθίζει πάλι ή .τοθητίμ «ηραία αμυγδαλιά . . - 
Θαρρεί; γλυκαίνετ' ό βορηάς οτην ωμορφιά ποΰ χύνει . . .

'Μοιάζει σημαία κάτασπρη, ποΰ θέλει τήν Ειρήνη . . .
ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΡΑΧ

Η, ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,, Η ΑΝΑΓΝΟΣΙΣ —I. ΡΙΖΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΟΣ ΔΟΞΑ
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

W
l.vai. τώρα ένιθυμοΰμαι. Δέν ιιοΰ ήτο άγνωστον τό όνομα τής 
πόλεως έκείνης. Έκεϊ μοϋ συνέβη μία άλησμόνητος περιπέτεια. 

Είχον φθάσει μίαν εσπέραν καί είδον παντοΰ τοιχοκολλήσεις, 
διά τών όποιων ήγγέλλετο δτι τήν έπομένην ό κύριος Άδόλφος 

Κρούμ θά διηύθυνε μίαν ορχήστραν ή όποια είχε φθάσει πρό ήμερων 
έκ Μόσχας. Διάφοροι όμιλοι ίσταντο πρό τών μεγάλων προγραμμάτων, 
έπί τών όποιων διεκρίνετο τό δνομα τοΰ μεγαλοφυούς μουσικού, καί 
συνεζήτουν περί τού,ενδιαφέροντος γεγονότος, έκαστος δέ άπεμακρύνετο 
άφοΰ είχεν Αποστηθίσει σχεδόν δλον τό πρόγραμμα.

Έφθασε τό απόγευμα καί ή μουσική ήτο ήδη κατηρτισμένη- έλειπεν 
δμως ό διευθυντής.

Τό τραίνο μέ τό όποιον έπεριμενετο ήλθεν, άλλά δίχως τόν κύριον 
Κρούμ. Ό εργολάβος ήρχισε ν’ άνησυχή ένφ κόσμος συνηθροίζετο 
είς τήν αίθουσαν.

Ή ώρα π.αρήρχετο χωρίς νά φαίνεται ό διευθυντής.
Όκτι'ο ή ώρα! Τό ακροατήριου ήρχισε νά ποδοκροτή. Οί μουσικοί 

είχον κουρδίση τά όργανα καί άνέμενον.
Όκτώμιση! Ό εργολάβος, δστις ήτο φίλος μου καί πρός χάριν τοΰ 

όποιου είχον μεταβή έκεϊ, ήτο άπηλπισμένος.
— Ι’όβερτσον, μοΰ είπε, θέλεις νά μέ βοηθήσης;
— Και τί νά κάμω; τόν ήρώτησα.
— Νά διευθύνης τήν ορχήστραν.
Τόν έκύταξα φοβούμενος μήπως έτρελλάθη, έφαίνετο δμως δτι ήτο 

εις τά καλά του.
—Έγώ, έγό> νά διευθύνω τήν ορχήστραν! έφώναξα. Καί μήπως γνω

ρίζω μίαν νότα μουσικής;
— Δέν σημαίνει. Φορείς ένδυμα έσπερίδος, πάρε αύτό τό ραβδί καί 

εμπρός.
Μ’ έπιασεν άπό τό χέρι καί μ’ έσυρεν.
— ΊΙ ορχήστρα είναι τελεία· μοΰ εξήγησε ταχέως. .Μή νομίσης ότι 

πράγματι θά προσέξουν είς σέ, άλλά θά Ακολουθήσουν τόν πρώτον 
βιολιστήν. Σύ Οά κτυπφς μόνον τόν χρόνον μέ τό ραβδί καί νά χει- 
ρονομής όσον δύνασαι περισσότερον, διότι τοϋτο περιμένει τό Ακρο
ατήριου. Εμπρός πήγαινε καί είναι δλα έν τάξει.

Ένόσιρ ό φιίλος μου μοΰ έδιδε τάς οδηγίας εϊχομεν φθάση έκ τής 
αιθούσης είς τά παρασκήνια καί μετ’όλίγον ευρέθην έπί τής σκηνής.

Μετά δυσκολίας ένόησα τί έπραττον. Ενθυμούμαι μόνον ίίτι υπεκλί- 
θη,ν καί έγενόμην δεκτός μέ ομοβροντίαν χειροκροτημάτων.

Έστράφιην πρός τήν ορχήστραν καί ό πρώτος βιολιστής μοΰ είπε- 
— Πολύ καλά, εμπρός! ή ορχήστρα θά μέ άκολουθήση.
Καθ’ δσον αί αισθήσεις μου έπανήρχοντο όλίγον κατ’ όλίγον άντε- 

λήφθην τό κωμικόν τής καταστάσεως καί έλαβον θάρρος διά νά παίξω 
τό μέρος μου.

’Ανήλθον είς τήν θέσιν τού διευθυντοΰ καί έκτείνων τούς βραχίο- 
νάς μου. έδωσα τόν πρώτον κτύπον. Ή ορχήστρα ήρχισε.

Σάς βεβαιώ ότι μέχρι σήμερον δέν γνωρίζω ποια τεμάχια έπαιξαν 
τήν εσπέραν έκείνην.

Έκτυπων άγρίω;, ότέ μέν κινούμενος, ώς έάν προσεπάθουν νά 
κολυμβήσω, ότέ δέ βοηθών τά βιολιά, φλάουτα ή όμποε. Έκτυπων 
ένθουσιωδώς πρός τά βιολοντσέλλα, όταν έξαφνα έβρόντησεν ή γκραν- 
κάσσα, έγιδ δέ έπήδησα είς τόν αέρα. Είχα λησμονήσει ότι υπήρχε καί 

γκρανκάσσα. "Οπως έπήδησα, ή μπαγκέτα έ.ξέ.φυγε τών χειρών μου, 
έξηκολούθησα δμως νά δίδω τόν χρόνον μέ τούς βραχίονας, κινών 
αύτούς έξωφρενικώς.

Μετ’ ολίγα λεπτά τό τεμάχιον έτελείωσεν, έγώ δμως έξηκολούθησα 
κτυπών μέχρις ού άντελήφθην ότι ή ορχήστρα είχε σταματήση. Έπηκο- 
λούθησαν έκκωφαντικά χειροκροτήματα.

Τό πλήθος έσηκώθη. έποδοκρότει καί ένεθουσία. Έκαμα επανειλημ
μένος υποκλίσεις υποδεικνύων τούς μουσικούς- ένεθυμήθην δτι είχον 
Ιδη εις Λονδϊνον ένα διευθυντήν ορχήστρας νά κάμη τό αύτό έπομένως 
έσκέφθην δτι θά ήτο αποτελεσματικόν.

Μετά μικρόν διάλειμμα ήρχίσαμεν τό δεύτερον τεμάχιον τοΰ προ
γράμματος, μία δέ. κυρία, θαυμάστριά μου, μοϋ ένεχείρισε τό ραβδί μου, 
άφοΰ τό ήσπάσθη περιπαθώς.

Έφ’ δσον τά τεμάχια διεδέχοντο άλληλα κατέστην ζωηρότερος καί δσον 
περισσότερον έχειρονόμουν τόσον τό άκροατήριον ήρέσκετο είς τοϋτο.

Εϊχομεν φθάση είς τό προτελευταϊον τεμάχιον. Τά βιολιά έμιμοΰντο 
ένα περίεργον ήχον, ίδιον έντόμων τινών, τά βιολοντσέλλα έκλαυθμήρι- 
ζον καί έστέναζον, τά όμποε, οϋρλιαζον, ή κορνέτες έγαύγιζον καί τό 
μέγα τύμπανον συνώδευεν εναλλάξ μέ τά τύμπανα καί τά κύμβαλα, 
έγώ δέ έκυμάτιζον τούς βραχίονας ώς άνεμόμυλος, δτε είς τήν Ούραν 
τής εισόδου τών μουσικών έπεφιάνη τό πρόσωπον ενός ανθρώπου.

“Εμεινα κεραυνόπληκτος! Ασφαλώς ήτο ό κύριος Άδόλφος Κρούμ!
Πρός έκπληξίν μου, δέν έπλησίασε περισσότερον, άλλ’ έμεινεν έκεϊ 

όπου εύρίσκετο, μέχρι τέλους τοΰ τεμαχίου.
Κατόπιν μέ προσεκάλεσε διά νεύματος. Μέ τρέμοντα μέλη τόν έπλη- 

σίασα. Ήτο ήσυχος καί κοινού έξωτερικοΰ άνθρωπάκος, μάλλον τύπος 
φιλησύχου άστοΰ ή μουσικού.

—Λυπούμαι πολύ διότι άργησα, ήρχισε νά μοΰ λέγη. Συνέβη ένα σιδη
ροδρομικόν άτύχημα. Είσθε πολύ εύγενής ποΰ έδέχόητε νά μέ άναπλη- 
ρώσητε. Πιστεύω ότι ό έργολάβος Οά γνωστοποιήση δι’ ολίγων είς τό 
άκροατήριον τά διατρέξαντα καί Οά διευθύνω τό τελευταϊον τεμάχιον.

Τόν παρετήρουν έκπληκτος. Έπερίμενα νά ιιοΰ έπιτεθή καί απεναν
τίας μέ ηύχαρίστει διά τήν βοήθειάν μου ! Έτραύλισα όλίγας λέξεις 
καί έσταμάτησα βλέπων έπί τής σκηνής τόν φίλον μου εργολάβον.

Είπε λέξεις τινάς, μόλις άκουοιιένας, καί ό Κύριος Κρούμ άνηλθεν 
ύποκλινόμενος.

,Πρός απερίγραπτον έκπληξίν μου καί ίδικήν του. πιστεύω, τό άκροα
τήριον ήγέρθη, καί ήρχισε νά σφυρίζη καί νά βοφ δαιδονιωδώς.

Έστάθη ούτος έπί στιγμήν, κατόπιν δέ στρεφόμενος πρός τήν ορχή
στραν, έδωσε τόν πρώτον κτύπον.

— Κρούμ! Κρούμ! Δέν θέλομεν άλλον άπό τόν Κρούμ!
Τότε ήρχισεν άληθές πανδαι.μόνιον. Ή ορχήστρα έσταμάτησεν, ό 

κύριος Κρούμ προσεπάθησε νά έξηγήση οτι ήτο ό Κρούμ. καί δτι έγό) 
ήμην άπατειόν. Κανείς δμως δέν ήθελε ν’ άκούση.

Ό έργολάβος παρουσιάσθη έκ νέου, άλλ’ έσφυρίχθη.
— Ρόβερτσον, μοί είπε, δέν πάει καλά. Σέ. θέλουν πάλιν. Πήγαινε. 

Θά ησυχάσουν όλίγον.
Ό Κρούμ παρετήρει άπελπις καί συνέστελλε τούς ώμους. Δέν τόν 

ήθελε τό άκροατήριον; Πολύ καλά, έφευγεν.
Μέ τήν έλκυστικωτέραν ύπόκλισιν παρουσιάσθην έκ νέου πρό τοΰ 

κοινού καί έγενόμην δεκτός μέ θύελλαν χειροκροτημάτων. Τούτο ήτο 
διά ν’ ανταμείψουν τό ταλέντο μου ιός μαέστρον !

Έδτράφην πρός τήν ορχήστραν. Νεκρική σιγή έβασίλευεν είς τήν 
αίθουσαν, άλλά οί μουσικοί—παρ' δλην τήν λεπτότητά των,— δέν ήδυ- 
νήθησαν νά κρύψουν εν μειδίαμα.
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Λυτήν τήν φοράν υπήρξα ανώτερος τοΰ εαυτού μου. Έφαίνετο οτι 
δέν εϊχον αρθρώσεις, οί βραχίονες μου εύρίοκοντο συγχρόνως παντού, 
καί τό ραβδί μου έπεταξεν έκ νέου πρός τό ακροατήριον δια ν ανα- 
παυθρ εΐς τόν πίλον μιας κυρίας. Ένόμισα ότι έάν έκίνουν και τους 
πόδα; Οά προσέθετον κάτι είς τήν δΰναμιν τοΰ συνόλου, αλλά δυστυχώς 
ή κνήμη ιιου συνήντησεν έν άναλόγιον καί ερριψεν αυτό μετά παταγου.

Δέν πειράζει-έμπρός. Δέν έπρεπε νά χάνω τόν καιρόν μου. Με εν 
κτύπημα έφβάσαμεν είς τό τέλος.Έκαστον όργανον έφαίνετο διπλάσιου 
όγκου, αλλά τά χειροκροτήματα τοΰ άκροατηρίου ήσαν τοιαΰτα, ώστε 
οί ήχοι τής ορχήστρας ώμοίαζον πρός ψίθυρον.

Διά πρώτην φοράν είς τήν ζωήν μου ήκουσα τοιοΰτον θόρυβόν. Οι 
καταρράκται τοΰ Νιαγάρα είναι μηδέν παραβαλλόμενοι πρός αυτόν.

Ύπεκλίθην έπανειλημμένως, προσπαΰών ν’ άποφύγω τας ανϋοδεσμας. 
αΐτινες έπιπτον επάνω μου.

Ή αίθουσα είχε μεταβληβη είς κλωβόν παπαγαλου.
Ούδείς άμφέβαλλεν οτι εγώ ήμην τό γνήσιον είδος, ο δε_ άλλος 

προωρίζετο νά μέ άντικαταστήση διότι είχον.......... κουρασΟή. Ένο-
μιζον δτι Οά έφευγα πλέον. Ό εργολάβος όμως μοΰ έψιθυρισεν :

—Ό Κρουμ είναι μανιώδης. Σέ συμβουλεύω νά φυγής οσφ το δυνα
τόν ταχύτερου. ,

Είς τήν έξοδον έπευφημήΟην, μέ ήσπάζοντο, μ ενηγκαλιζοντο, ε<( ωνα- 
ζον. έγέλων. Τέλος δέ. μέ συνώδευσαν έν θριάμβφ εΐς τήν οικίαν μου, 
Ακολουθούμενου άπό ανθοδέσμης, επαρκείς διά νά φυτεύσω ολοκλήρου 
πάρκον. ■<- «

Τί άπέγινεν ό Κύριος Κρούμ; 'Αγνοώ. Τοΰτο μονον γνωρίζω οτι την 
έπομένην πρωίαν έπήρα τό πρώτον τραίνο, άναχωρησας κρυφίως εκ 
τής οπίσθιας Ούρας τής κατοικίας μου. καί τρέχων μέ τον πίλον μέχρι 
τών όφδαλιιών διά νά μή άναγνωρισθώ. ,

Τό θέμα ομιλίας έκάστου ομίλου τόν όποιον συνηντων ητο η συναυ
λία καί τά είς έμέ αποδιδόμενα επίθετα ήσαν τόσον αλλόκοτα ώστε 
πράγματι νομίζω δτι ήρυθρίων. ,

Ό φόβος μή συναντήσω έκ νέου τόν Κύριον Κρουμ μ εκαμε να 
έγκαταλείψω τήν οδόν τής φήμης διά τό ταπεινότερου μονοπάτι είς το 
όποιον χιλιάδες βαδίζουν απαρατήρητοι καί έν ειρήνη], μακραν τοΰ 
ενθουσιασμού καί τοΰ θορύβου μαινομένου πλήθους.

(Κατά τό ’Αγγλικόν τής : ειρηνης ραλλη) ( ΚΑΜΗΛΕΡΗΣ Ό Μέγας

ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΙ

S
-χουν τήν Ιστορίαν των οί μεγάλοι άδάμαν- 
τες καί αυτήν θά διηγηθώμεν τώρα.

. Είνε εννέα οί διασημότεροι. I) ό Όρλώφ,
I 2) δ Μέγας Μογγόλος, 3) " Άντιβασι- 

λεύς, 4) θ Φλωρεντιανός, ?) ό Σανσύ, 6) ο 
Βόρειος Πολικός άστήρ, 7) " Νότιος Πολικός 
άστήρ, 8) δ Σάχης, 9) δ Κοχινούρ (όρος φωτός).

Ό ’Ορλώφ είνε ό μεγαλήτερος. ’Έχει βάρος 779 καρατίων 
καί σχήμα ήμίσεως ώού. Ή ιστορία του είνε περίεργος. Κατά 
τό τέλος τοΰ' ΙΖ' αίώνος είς τόν παρά τήν Πονδιχέρην ινδι
κόν ναόν τού Βράχμα προσήρχετο αρνησίθρησκος είς γάλλος 
στρατιώτης, λιποτακτήσας έκ τής έν τή πόλει τούτη φρουράς.

Έζήτησε νά άσπαθή τήν θρησκείαν τών βραχμάτων και 
τόν έδέχθησαν. Ήτο πιστός, ενάρετος καί φανατικός καί προή- 
χθη είς βραχμάνα, ακόμη δέ καί είς φρουρόν τοΰ ναού. Είς 
τόν ναόν εύρίσκετο τό άγαλμα τοΰ θεού έχον αντί οφθαλμών 
δύο μεγάλους άδάμαντας. Μίαν νύκτα δ θεός εύρίσκεται μέ

έξωρυγμένον τόν ένα αδαμάντινοι· όφθαλμόν του καί δέν εύρί
σκεται μόνον ό γάλλος βραχμάν. Είχε φύγη συναπάγων τόν 
άδάμαντα διά τόν όποιον καί ήσπάσθη τόν βραχμανισμόν. 
Τόν έπώλησε τόν άδάμαντα είς τάς Ινδίας αντί 50,000 φράγ

κων είς άλλον, δστις τόν μετεπώλησεν αντί ιΐ2,οοο, εως δτου 
τέλος ή Αικατερίνη τής Ρωσσίας τόν ήγόρασεν αντί 13 εκα
τό μμυρίιον φράγκων.

Ό Μέγας Μογγόλος άπό κλοπήν προέρχεται καί αυτός. Τόν 
έκλεψαν άπό τόν κύριόν του Όράνζ Ζέμπ,καί ενώ 
εΐχεν είς τάς άρχάς βάρος 7^7 καρατίων, περιω- 
ρίσθη τοΰτο μόνον είς 28ο διά τής επεξεργασίας. 

Έξακοσίας χιλιάδας φράγκων εστοίχισε μόνον 
ή επεξεργασία τοΰ Άντιβασιλέως, Εΰρέθη έν 
Γολκόνδη καί, τώ 1702 έπωλήθη άπό τόν Πίτ 
εις τόν Δούκα τής Αύρηλίας καί ’Αντιβασιλέα 
τής Γαλλίας αντί 3.125.000. Είς τά 1792 έκλάπη 
άλλ’έπανευρέθη. Σήμερον στοιχίζει 4-500-000 και 
είνε βάρους 136 καρατίων, ενώ πρό τής επεξερ
γασίας έζύγιζε 4'° καράτια.

Ό Φλωρεντιανός είνε υποκίτρινος καί έχει βάρος ι 34 καρα
τίων. Άνήκεν εις τόν Κάρολον τόν Τολμηρόν, δστις τον άπω- 
λεσεν είς μίαν μάχην. Τόν εύρεν είς στρατιώτης και τόν έπώ
λησεν εις τόν Δοΰκα τοΰ Μιλάνου Σφόρτζα.

Ό Κάρολος δ Τολμηρός είχε καί άλλον άδάμαντα, τόν 
Σανσύ. Είνε δ περιπετειωδέστερος άδάμας τοΰ κόσμου.

Μετά τήν απώλειαν τοΰ Φλωρεντιανοΰ έφερεν ό πολεμιστής 
πάντοτε μεθ’ εαυτού τόν έτερόν του άδάμαντα. Αλλ’ είς τό 
Νανσυ έφονεύθη καί είς Ελβετός τόν άφήρεσε καί τόν έπώ
λησεν εις §να ίερέα αντί ενός φλωρινίου! Τό 1580 ό Σανσύ 
άνήκεν εις τόν βασιλέα ’Αντώνιον τής 1 Ιορτογαλλίας, δστις 
στενοχωρηθείς οίκονομικώς τόν έπώλησεν είς τόν Γάλλον 
Υπουργόν τών Οικονομικών Σανσύ αντί ιοο.οοο φράγκων.

Μετέπειτα δ Σανσύ εστάλη ώς ΙΙρεσβευτής είς Γερμανίαν, 
δ δέ Ερρίκος Γ", έχων άνάγκην χρημάτων, έζήτησεν παρ'αυτού 
τόν άδάμαντά του διά νά τόν πωλήση. Ό πιστός υπήκοος 
τόν άπέστειλε δΓ υπηρέτου, δ όποιος όμως καθ’ οδόν προσε- 
βλήθη άπό ληστάς καί, διά νά σώση τόν άδάμαντα, τόν κατέ- 
πιε. Ή κοιλία τού πιστού υπηρέτου έσχίσθη κατά διαταγήν 
τοΰ Σανσύ καί ό άδάμας άνεκούφισε τάς στενοχώριας Ερρί
κου τοΰ Γ'. Είς τά ι68θ ό άδάμας άνήκεν είς ’Ιάκωβον τόν 
Β', δστις τόν έπώλησεν είς τόν Λουδοβίκον 1Δ' τής Γαλλίας 
άντί δοο.οοο. Εΐς τό 1835 τόν ήγόρασεν ό άρχικυνηγός τού 
Αύτοκράτορος τής Ρωσσίας άντί 5οο.οοο αργυρών ρουβλίων.

Ό Νότιος Πολικός Άστήρ ήγοράσθη έν ’Αφρική αντί 
ιο,οοο φρ. καί έξετιμήθη άντί 1,375,000 Φ0· , ^Χει β“9°5 
64 1 ■_> καρατίων καί ανήκει είς τήν κόμησσαν Δούδλεϋ.

Ό Κοχινούρ είνε παλαιότατος. Γνωστός άπό 3,000 έπον 
π. X., άνήκεν είς ένα’Ινδόν Μονάρχην. Εύρέθη έν Ααχόρη 
υπό τών αγγλικών στρατευμάτων καί είχε βάρος 279 καρατίων. 
Μετά τήν έπεξεργασίαν τώ άπέμειναν 103 καί 8/4 καράτια. 
Έξετιμήθη άντί 11,723,275 ΓΡ0· ,

Έκτος αυτών παμμέγιστος άδάμας υπάρχει, είς ζυγίζων 

1730 καράτια. Εύρέθη είς τήν Βραζιλίαν καί περιήλθεν είς 
την κατοχήν τού πρφην Αύτοκράτορος αύτής. ’Ονομάζεται 
«Λευκόν τοπάζιον», άλλ’ έχει τό ελάττωμα, έξ ού καί ή όνο- 
μασία, νά μή είνε πολύ λαμπρός.

Είκοσι πέντε εκατομμύρια στοιχίζει άλλος άδάμας 971 καρα
τίων εύρέθείς τώ 1893 καί ευρισκόμενος άνεπεξέργαστος είς 
τήν Τράπεζαν τής Γαλλίας. ’Ονομάζεται Excelsior.

Ιδού καί άλλοι άσημότεροι (;) άδάμαντες.
Βικτωρία, βάρους 302 καρατίων ακατέργαστος άκόμη, εύρε- 

θείς τώ 1884 έν Κιμβερλέΰ.
Πασσας, βάρους 49 καρατίων καί άξίας 700,000 φράγκων. 
Νασάκ, 82 καρατίων, άξίας 75°,000 φράγκων.
Κυανούς Χόσι, 44 καρατίων, άξίας 450,000 φράγκων.

*

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΑΝΕΥ ΜΗΧΑΝΗΣ
κ. Lippmann. μέλος τοΰ Γαλ. ’Ινστιτούτου, είς όν πλεΐσται άνα- 

' 3 ξα'·"Ί’ε,ν οφείλονται, ιός ή φωτογράφησις τών χρωμάτων κλπ. 
άνεκοίνωσεν είς τήν ’Ακαδημίαν τά πρώτα Αποτελέσματα μιας 
πολύ αξιοθαύμαστου μεθόδου του, ήτις θά άναστατώση τήν 

φωτογραφικήν τέχνην.
Συιήθιος ή φωτογραφία μιας τοποθεσίας μας τήν παρουσιάζει, όρω- 

μένην έξ ενός μόνον σημείου καί ύπύ τήν υπό τοΰ φακού περιλαμβανό
μενη ν γωνίαν. "Οπως δήποτε καί άν παρατηρήσαμεν τό άντίτυπον μένει 
τό αυτό, ματαίως δέ ζητιιΰμεν τήν διαδοχήν τής προοπτικής, ήν ή τοπο
θεσία αυτή θεωμένη διά γυμνού οφθαλμού μάς παρουσιάζει.’Ενφ δηλαδή 
ό όΐ( θαλμός βλέπει καλώς ώς καί αί στερεοσκοπικά! φωτογραφία· απο
δίδουν. >| απλή πλάξ δεν άποδίδει τό τοιοΰτον τό καί πραγματικόν.

Ό κ.. Lippniann κατιί,ρθωπε νι’ι επιτυχή θετικήν εικόνά έπί πλακός 
άπόδίδουσαν τελείως δ,τι καί ή στερεοσκοπική είκών. Καί ούχί μόνον 
τελειοτέρας τών στερεοσκοπικών εικόνας έπέτυχε, άλλά μέγα βήμα 
πρώτην φοράν έπετέλεοε. νά δίδη δηλαδή ή είκών, υπό άλλην γωνίαν 
θεωμένη. άλλην όψιν τής τοποθεσίας, ιός δηλαδή ό παρατηρητής 
θά τήν έβλεπε άν έπροχώρει δεξιώτερα ή αριστερότερα τής προτέρας 
του θέσεως.

Ό οφθαλμός δύναται λοιπόν νά ίδη. νά παρακολούθηση λεπτομερώς 
έν πανόραμα, ώς φυσικώς εξελίσσεται τοΰτο. έπί τής αύτής πλακός.

Τέλος λίαν αξιοσημείωτος παρατήρησις είναι δτι τό cliciit· επιτυγχά
νεται ανεν φακόν, ανεν σκοτεινόν ϋ-αλάμον καί δυνάμεθα νά εϊπωμεν 
άνεν φωτογραφικής μηχανής. ΊΙ πλάξ τίθεται έντός κοινού όπλου 
chassis, κρατείται τό chassis πρό τής τοποθεσίας, ανοίγεται τό σκέπα
σμα........ καί έγένετο ή είκών.

Διά νά φθάση είς τοιαΰτα φανταστικά αποτελέσματα ό κ. Lipjimann 
μετεχειρίσθη ώς πλάκα pellicule έκ κολλωδίου κυψελλωτήν έπ’ άμφοτέ- 
ρωντών παρειών, ούτως ώστε νά σχηματίση δίκτυον μικροσκοπικών ημι
σφαιρίων (περί τά 25 κατιι τετραγωνικόν χιλιοστόμετρον) τοποθετημέ
νων τών μέν έναντι τών δέ. Καί Ιδού δλον τό τέχνασμα.

’Επί τοΰ ενός μέρους έκαστον ήμισφαίριον σχηματίζει ίδιον φακόν 
έπί δέ τού αντιστοίχου είναι κεκαίωμένον μέ στρώμα ευαίσθητου, φωτο- 
παθοΰς, ουσίας (eouche sensible) καί ούτω σχηματίζει, καί ιδίαν πλάκα 
ής ή καιιπυλότης έγγυάται μίαν mise au point τελειοτάτην έπί όλης τής 
έπιφανείας, δπερ δέν επιτυγχάνεται μέ έπίπεδον πλάκα.

Ουτω έκαστον άθροισμα 2 ι’ιντιστοίχων ημισφαιρίων σχηματίζει ένα 
μικρόν σκοτεινόν θάλαμον τέλειον. Τά μεταξύ τών μικροσκοπικών 
τούτων σκοτεινών θαλάμων διαστήματα κολλωδίου είναι μαυρισμένα 
οΰτο,ς. ώστε νά έμποδίζουν τάς άπό τού ενός θαλάμουπεμπομένας φωτει
νός ακτίνας, νά εισδύουν έκ τούτου καί είς τούς πλησίον.

Ιδωμεν κόρα πώς σχηματίζεται η είκών ενός αντικειμένου καί πώς 
θά παρουσιασθή είς τούς οφ θαλμούς μας δίαν παρατηρήσωμεν τό cliche.

’Επειδή ή άπόστασις τής εστίας έκάστου φακού κολλωδίου είναι ΰπο- 
διαίρεσις τού χιλιοστού, ίίλα τά Αντικείμενα φαίνονται ώς νά ήσαν πλη- 
σιέστατα. ’Έκαστος τών μικροσκοπικών τούτων φακών στέλλει έπ'ι τής 
άντιστοίχου πλακός μικροσκοπικήν εικόνα τής άπόιρεως- ή είκών δια- 
φέρε! από φακού είς φακόν άφοΰ άλλως τε καί ή γωνία διαφέρει, άλλά 
πολύ ολίγον.

Όταν παρατηρήσωμεν τό cliche έκ τής αντιθέτου δψεως καί κατά 
διαφάνειαν, δέν θα ίδωμεν τήν τοιαύτην σειράν τών εικόνων, άλλά ό 
οφθαλμός μας Οά ϊδη τεμάχιον έκάστης είκόνος σφαιρικής καί τό 
άθροισμα τούτο θά τοΰ δώση τήν αϊσθησιν τής τελείας είκόνος. Καί 
επειδή έόν παρατηρήσωμεν τήν πλάκα έκάστοτε υπό άλλην γωνίαν άλλα 
τμήματα έξ έκάστου εικονιδίου θά ΰποπέσουν είς τήν άντίληψίν μας· 
καί άλλοίαν μορφήν θά εχωμεν τής άπόψεως, ο’ίαν δηλαδή θά έβλέπο- 
μεν, ούχί έκ τής θέσεως έξ ής έλήφθη ή φωτογραφία άλλ’ έκ τής άντι- 
στοιχούσης είς τήν γωνίαν, ύιρ’ ήν παρατηροΰμεν τό diclii.

Ούτως άν φωτογραφήσω μετ' πρόσωπόν τι κατ’ύψιν, κατόπιν βλέποντες 
τήν πλάκα υπό διαφόρους γωνίας έχομεν εικόνα έκ τοΰ πλαγίου, κατά 
τρία τέταρτα, κτλ. έπί τής αύτής πλακός.

. 91 οΰτω έπιτευχθεϊσα είκών είναι αρνητική. Δυνάμεθα αύτην ταυτην 
νά άλλάξωμεν είς θετικήν δι' απλής άναπτύξεως η έάν θέλωμεν νά 
διατηρήσωμεν τήν άρνητικήν, τότε μεταφέρομεν τήν εικόνα επί άλλης 
ομοίως κατασκευασθείσης pellicule καί έχομεν καί θετικήν.

Τά πρώτα cliches ήσαν ατελή, άλλά ή βάσις τής μεθόδου καί αί άρχαί 
είναι τέλειαι καί θά δώσουν έξοχα αποτελέσματα, άρκεϊ δέ, ΐνα καλώς 
επιτύχουν, νιι είναι κανονικά τά έκ κολλωδίου ημισφαίρια καί τοΰ αυτού 
πάχους, μή διαφέροντα οΰτω κατά έν χιλιοστόν τοΰ χιλιοστού ώς καί 
τό βάθος τών μεταξύ διαστημάτων.

ΦΑΓΗΤΟΝ ΚΑΙ ΠΟΤΟΝ 70 ΕΤΩΝ

Η
 στατιστική, η οποία δεν άφίνει τίποτε άνεξέταστον, 
■_ έρχεται τώρα μέ τήν βοήθειαν τής γραφοπαραστάσεως 
’ vit μάς εϊπη τί τρώγει καί πίνει. Γ ” “

*Λρτος.— 10,220 όκάδ.

λΙΓ-ΎΓ ί;τατ,στικ’ί· ή θποί“ δέν άφίνει τίποτε άνεξέταστον,

Vlt Ιι“ξ εί’ΠΙ τι τρώγει κα'ι πίνει 
—------ - διάστημα έβδομήκοντα ετών.

Αυτός ό υπολογισμός δίδει τεράστια 
εξαγόμενα. Δέν είνε εΰκολον νά τά φαν- 
τασθή κανείς καί όμως οί αριθμοί θά 
δικαιολογήσουν τάς εικόνας μας.

Βλέπετε αυτήν την τεραστίαν φραντζό
λαν καί τόν παράπλευρως άνθρωπίσκον. 
Εϊνε ή αναλογία μετάξι' τού όγκου τού 
σώματος ένός ανθρώπου και τού άρτου, 
τόν όποιον τρώγει έντός έβδομήκοντα ετών.

'Υπάρχουν βέβαια άνθρωποι, οί όποιοι 
δέ\· τρώγουν ούτε εκατόν δράμια άρτου τήν 
ημέραν, άλλ’ υπάρχουν καί ά’λλοι οί όποιοι 
τρώγουν ήμίσειαν ή καί μίαν δκάν. Ώς 
μέσος όρος ας ληφθοΰν τά ι6ο δράμια. 
Έντός λοιπόν ένός έτους ό άνθρωπος θά 
φάγη 146 οκάδες. Καί εις διάστημα χοέτών 
10.220 δκάδας. ΊΙ κολοσσαία ά'ρα φραν
τζόλα έχει τήν δικαιολογίαν της.'Ημίσειαν 
δκάν οίνου καί ύδατος δέν πίνει κάθε 
ημέραν ό άνθρωπος; Λοιπόν ι82 οκάδες

ένας άνθρωπος εΐς

τό έτος καί 12.74° 
εΐς 70 έτη. "Ενα βαρέλι έχον πρός τό 
ανθρώπινον σώμα την αυτήν ανα
λογίαν πού έχει το τής είκόνος μας 
πρός τόν μόλις έως τήν δευτέραν στε
φάνην του φΟάνοντά άνιΊρωπίσκον, 
θά εΐμποροΰσε νά περιλάβη τόν οίνον 
και τό ΐίδωρ τών έβδομήκοντα ετών. 

Χορταρικά και όσπρια. Έπ'ι τη 
πιθανωτάτη κατά μέσον όρον υπο
θέσει ότι ό ανβρωπος τρώγει χορτα
ρικά καί όσπρια ιςο δραμίων καθ’ 
έκάστην, τρώγει έντός έτους 136 δκ. 
καί έντός έβδομήκοντα ετών 9-520. 

----------------------------------- "Ενα κολοσσαΐον σφακτόν εΐς τήν 
οίνος καί Βδω0.—ι2,ϊιο όκάδ. εικόνα. Είνε τό κρέας πού τρώγει ό 

άνθρωπος εις 70 έτη. ιοο δράμια τήν 
ημέραν κάμνουν ρι δκ. κατ’ έτος κα'ι εΐς χο έτη 6.370 οκάδες. 

Διά το γάλα πρέπει νά γίνη μία παρατήρησις. Άν πρόκηται 
περί Αθηναίων, νά μειωθούν οΐ κατωτέρω αριθμοί και νά

Διά το γά/.α πρέπει νά γίνη μία παρατήρησις. ’Άν πρόκηται 
m Λ Μ n vr/ί*.\ν  ι·«'» λ? . Λ .. ---

Χορταρικά-όσπρια.—9,520 όκ. Κρίας. β,37(Ι όκ. Γάλα. 1,700 όκ.

Όπωρικά. "Αλας.
3,192 όκάδ. 910 όκάδ.

αυξηθή τό ανωτέρω βαρέλι τό όποιον χωρεΐ τό νερόν τών χο 
ετών. 'Οπωσδήποτε έκαστος μή Αθηναίος πίνει 75 δράμια 

γάλακτος τήν ημέραν. Έντός ένός έτους 9· 
οκάδες καί εΐς τά έβδομήκοντα

Άλας. II ρέπει νά τρώγη ό άνθρωπος 15 
δράμια άλατος τήν ημέραν. Έχομεν λοιπόν εΐς 
έν έτος 13 δκάδας καί έντός έβδομήκοντα ετών 

δκάδας 910· Τά διάφορα γινόμενα 
καλαμπούρια θά ηΐ'ξανον πολύ τόν 

] δγκον τής σαλιέρας αν έλαμβάνετο 
φροντίς νά άλατίζωνται.

Άς τελειώσωμεν μέ τά φρούτα.
Τρώγει έκαστος ςο δράμια φρούτων τήν ημέραν. Έντός ένός 
έτους 45 δκάδας καί έντός έβδομήκοντα 3-Ι92·

Τί μεγαιθήριον είνε ό άνθρωπος!
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Η ΣΕΛΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ
• Τά καθήκον τής γυναικός ιίνε ή ώραιότης, 
άλλ' ή ώραιότης εϊνε τέχνη δύσκολος·.

ΕΡΝΚΙΤΟΖ PtHAW

ΤΑ ΘΕΛΓΗΤΡΑ ΜΑΣ.—Αί παρειαΐ.

"Ενα πρόσοιπον μέ κόκκινα, μή /<>/>■«, βελουδένια, δροσερά μάγουλα 
είνε άναμφιοβητήτω; πλέον, ό,τι θεωρείται ώ; απαραίτητον διά μίαν ώραίαν 

γυναίκα.
"Jr θελήσωμεν νά άνατρέξωμεν είς τήν ιστορίαν τής γυναικείας φιλαρε- 

οκείας, αί παρειαΐ ϋά μα; δώσουν αφθονον ύλην.
Μί αύτά; συνδέεται ή ιστορία τοΰ ιριμμυθίου, μακροτάιη κα'ι περιεργο- 

τάτη Ισιο· ία, καί μέ αύτά; ή ιστορία άλλων γυναικείων ιδιοτροπιών.
Έφαντάζεοθε, παραδείγματος χάριν, σείς, οτι ΰπήρξεν έποχή κατά τήν 

όποιαν έθεωρεΐιο ενγενί; καί ώραΐον εν ιίιχρόν καί /σκαμμένου προσώπου, 

ίι· .νεκρικόν πρόοωπον· ;
Καί όμως ρ φιλ.αρέοκειά μα; καί αύτό τό εκαμεν άνιικείμενον επιμελών 

προσπαθειών.
'Ολόκληρο; ή γυναικεία Ευρώπη, παρ' όλας τά; διαμαρτυρίας τού κλή

ρου καί τάς λοιδορίας τών ποιητών, έφθαοε νά τρώγη καί άμμον άκόμη 

διά νά κιτρινίση .'
Ή μόδα αύτή, μέ τόν σκοπόν τής άποκτήσεως .χρώματος τής ευαισθη

σία;·', είχε καί είς τήν Ελλάδα πρό έτών άναφανή, δεσποινίδες δέ καί κυ- 
ρίαι έτρωγον λεμόνια καί έπιναν όξος διά νά χαρακτηριοθούν ώς εύαίσθηιοι.' 

"Επειτα κατά τόν IT0* αιώνα είαήχθη ή μόδα ιών .ΰληώντ. Κάθε κυρία 
σεβόμενη έαυιήν έπρεπε νά έχρ τό πρόοοιπόν της κατάστικτοι· άπό έληές. 
'Υπήρχαν μάλιστα καί όνομασίαι τών έληών. «Δολοφόνος» ίλέγετο ρ έληά 
ή είς τήν γωνίαν τών όφθαλμών, άλλη ελεγείο .πασοιονέ· άλλη «γκα- 

λάνι· κ. τ. λ.

• Υπόγειον μίρο; τη- φυλακής φωτιζόμενου μόνον δι’ ύπής έκ τών άνω.

Ό κλήρος έξηγέρθη καί πάλιν κατά τής έληά; άλλ' άνωφελώ; καί μόνον 
είς ευφυής επίσκοπος, ύ Κολμπέρ, εύρε τό μέσον νά ιήν πολεμήορ τελεσφό
ροι;. Έπανελάμβανε συχνότατα είς ιούς λόγους του: Άλλοτε άπηγόρευον 
είς τάς ένορίιιδάς μου >·ά κάμουν έληές. Άπό τοΰδε Οά τό επιτρέπω, διότι 
ίπληροφορήθην οτι πολλοί κνοίαι καί δεσποινίδες άναγκάζοιααι είς τοϋτο 
διά νά κρύπτουν τάς φλύκταινας τοΰ προσώπου των. Τά; λυπούμαι τά; 
δυστυχείς .’· Αμέσως, διηγούνται, ή έληές καιηργήθηοαν άπό τά πρόσωπα 

τών ένοριτίδων τοΰ Σεβ. Κολμπέρ.
Ή ιστορία τοΰ ψιμμνθίου είνε γνωστή είς τάς άναγνωοτρίας μου (Φυλ. 

24 έτος Β’). Τήν παραλείπω καί έρχομαι νά κηρύξω—αν θέλετε καί άπό 
τό ψιμμύθιον άρυομένη έπιχειρήμαια — ότι τό κόκκινοι· καί δροσερόν, τό 

δεικνΰον υγείαν καί άπ’ αύιήν ίλκΰον τήν εύμορφιάν του, είνε απαραίτητον 

διά μίαν ώραίαν γυναίκα.
’ Υγείαν λοιπόν πρό παντός.
Α! κίτρινοι παρειαΐ είνε κατά τό πλεϊοιον αποτέλεσμα τή; χλωροαναιμίας. 

Τό αίμα τών χλωροαναιμικών, κακής ποιόιητος καί όλίγον, δέν επαρκεΐ νά 

αναγέννηση τούς μυς τών παρειό»· καί ουιοι, έπειτα άπό τήν πρώτην νεό
τητα, ρυτιδοΰνιαι. Ή ρυιίς, ή απελπισία τών γυναικών διά τήν όποιαν ή 
Ninon de Lenctos έλεγε: "!>· είχα πλάση τό ανθρώπινον γένος, θά έθετα 

τάς ρυτίδας τής γυναικός είς τήν πτέρναν.’·
Άλλη αίτια τών ρυτίδων είνε ύ συχνό; γέλως, ό όποιο; σχηματίζει άτυ

χός είς τά άκρα τών χειλέων καί τό έξω μέρος ιών οφθαλμών.
Ό θυμός, αί ύποψίαι, α! μακριά σκέψεις, τά πάθη, αί άγρυπνίαι είνε 

έπίοης αίτίαι ρυτίδων.
Αιάνάάποφεΰγη ή γυνή τάς ρυτίδας, αϊ όποΐαι, κατά τόν Θεόφιλον Γωτιέ, 

δύνανται νά γίνουν ό τάφο; τοΰ μεγαληιέρου έρωτος,πρέπει νά είνε ήρεμος, 
οιωϊκή, νά πέρνρ τήν ζωήν- όπως έρχεται, νά ύποφέρρ τά; θλίψει; μέ υπο
μονήν όπως καί τά; χαράς μέ μετριότητα. Ιδού ότι άφορή τό ηθικόν.

Ή φυσική θεραπεία ουνίοταται είς τήν τόνωοιν τή; γενική; καταστάοεως 
διά τή; υδροθεραπεία; καί τοΰ ηλεκτρισμού, τήν έπαγρύπνηοιν είς τήν κανο

νικήν λειτουργίαν τής πέψεως καί είς επιστημονικόν μαοοιιζ.
Έκ καθήκοντος Οά σάς δώσω καί ουνταγάς διά πομμάδας, μάσκας εναν

τίον τών ρυτίδων καί ηιιμμύΟια.
«’.-Ιζλά όλα αύτά τά κοσμητικά — γράφει ό δόκτωρ de Lust— δέν είνε 

είμή στρώμα ζωγραφικής έπάνω είς ερειπωμένοι· τοίχον·.
Έγιό τά παραθέτω διά ιόν εξής λόγον: Είνε έν χρήοει πλεϊστα καλ

λυντικά βλαβερώτατα καί πρόξενα νόθων τρομερών. "Αν πρόκηται νά μετα- 
χειρισθήτε ψιμμύθια, μεταχειριοΟήιε ιοϋλάχιοιον αύτά τών όποιων δίδω 

συνταγήν καί τά όποια είνε άβλαβή.

Ψιμμύθια. — Τά ψιμμύθια είνι: διαφόρων χρωμάτων.
Τό έρυθροΰν ηαμμύθιον χρησιμεύει διά ιόν χρωματισμόν — συγγνώμην, 

άλλ' αύτή είνε ή λέξις—ιών παρειό»·, άλλά καί ιών λωβών τών ώτων καί 

ιών φαινόμενα»· μερών ιοΰ εσωτερικού τών ρωθώνων.

Fleur de Roses (Piesse)

Ammoniaque tiquide concentree................................................... 14 Sr-
Carmin de premiere qualite.......................................................... 7 —
Eau de roses................................................................................................5°° —
Extrait de roses.........................................................................  · τ4 —‘

Χύοαιε τό καρμινίου καί τήν αμμωνίαν είς φιάλην καί άφίσατέ τα έπί δυο 

ημέρας, κινοΰντες τήν φιάλην άπό καιρού είς καιρόν. Έπειτα προσθέσατε

τό ύδοιρ και τό extrait τών ρόδων, ιίναμίξατε καλώ; καί άφίοατε άκίνηιον 

έπί οκτώ ήμέρας. 'Επειδή τό καρμινίου δέν είνε ποτέ καθαρόν καί σχημα
τίζεται κατακάθισμα μή χρησιμοποιείτε παρά ιό άλλο υγρόν, τό όποιον 

δίδει ώραΐον έρυθροΰν χρώμα διά τά χείλη καί τα; παρειάς.

’Ερυθροΰν ηαμμύθιον είς πομμάδα.

Unite parfumee Λ la violette........................................................... 5° Kr-
Eau de roses....................................................................................  5° —
Eire btanehe................................................................................................ Λ' —

/italic de Bateine...........................................................................................7 —
Carniin .................. . 4 — 
Essence de viotettes ............... o 50

θέσατε ιόν κηρόν καί τό blanc de balcine είς δοχείου, τό όποιον βυθίζετε 

είς βράζον ϋδωρ διά νά διαλυθούν καλώς αί δύο ούσίαι έπειτα προοθέοατε 
ιό huile parfiinu’e καί άφίοατε ιό όλον είς ιό bain - marie Έπειια άπο- 
ούρατε ιό δοχείου έκ ιού υδαιο; καί ρίψατε τό can de roses καί ιό carniin 
ιρίβονιε; συγχρόνως. ΓΙροοθέοαιε ιήν essence de violette ιήν ιελευιαίαν 

στιγμήν, όταν ή πομμάδα χρωματιοθή καλώς.

Λευκόν ηιιμμύθιον.

Sous—i-titoriire de bismuth ........... too gr. 
Talc de l enise pulverise.................................................................... 60 —
Axonge............................................................................................................ 60 —
Blanc de baleine..................................................................................... 20 —
Glycerine purifree. . ... . ......... 40 —

Τό sous - chloriire de bismuth εΰρίσκειαι υπό μορφήν ιροχίοκων. Τούς 
τρίβετε είς κόνιν λεπτοιιίτην, τήν άναμιγνύετε μέ τό talc καί περνάτε άπό 
λεπτότατοι· κόοκινον. Λαμβάνετε ιό axonge καί τό blanc de baleine καί τά 

διαλύετε είς ιό bain-marie καί είια προοθέιετε τό μίγμα ιών δύο κόνεων, 
ενώ συγχρόνως άναμιγνύετε τό όλον. Προσθέτετε τήν γλυκερίνην διά να 

γίνη ή κρέμα μαλακή.

ΤΑ ΓΚΥΠΟΥΡ.

Είς τό προηγούμενοι· τεύχος σας άνεφερα τά κυριώτερα είδη τού Ι'κυ- 

πούρ, μέ συνδυασμοί·; των όποιων δυνάμεθα νά κάμωμεν τά ώραιόταια 
οτόρ καί τής κομψές ομιζέιες που μα; προμηθεύει ή Εύρώπη.

Τήν άλυοοιδίιοα καί ιό ιίπλούν δικιάκι (Έο 1 καί 2 τεύχος 39°ν σελ. 
44), γνωρίζομεν ίίλαι μα; καί ιά δύοι δέ είναι ιίπλούοιαια. Τό χυτό δίκτυ 
όμως είναι δύσκολοι· κάπως. Τό άρχίζομεν όπως καί τό ιίπλοΰν Λ η λαδή 
ρίχνομε τήν κλωστήν μέ τό βελονάκι, άλλ' άφοΰ βγάλωμεν τήν κλωοιήν 

άπό τό δίκιυ, ιό περνούμε έγκαρσίως μέ μίαν βελονιάν.
Είς τό δίκτυ σέ κορδόνι, /Ν>< 5) άντί νά περάοωμεν τό βελονάκι δύω 

μέ δύοι θηλυές, ιό περνοΰμεν πρώιον μίαν καί έπειτα τρεις. Τοιουτοτρό

πως ιό δίκιυ καλύπτει τό κορδόνι.
Εκείνο όμως ποΰ παίζει μεγάλου ρόλον εις τήν ιρλανδικήν νιανιέλ- 

λαν είναι τό άγκαθάκι. (No 7). Διά νά κάμωμεν ένα άγκαθάκι τέλειον, 
κάμνομεν πέντε βελονιές άλυοοιδίτσας, έπειτα μισή στροφή ιού βελονιού 
πρός τά όπίσω, βελονιάζομεν τήν πρώτην άλυοοιδΐτσαν έκ τιΰν πέντε έχον

τας δύω θηλυές, μίαν ά:ιί κάτω, περνούμε τήν κλωστήν έγκαρσίως, χαμη
λώνομε!· τό άγκαθάκι βαοτώνιας το μέ τό νύχι τοΰ άριοτεροΰ άντίχειρος 
καί έχοντας τήν κλωστήν όπίσω, περνοΰμεν έκ νέου τήν κλωστήν μέσα είς 

τή; δύω μπούκλες καί κλείομεν.
7’ό Στέμμα (Ν·< 8) στολίζει ιό κέντρου τών μοτίφ. ί'ίνειαι οί διπλ.οΰν 

κορδόνι μέ ιίγκαθάκια καμωμένα άπό ο ρ β θηλυές καί ιό προσαρμόζομε!· 

είς ιό οιέλεχο; τοϋ μοιίφ άκριβώς δέ είς ιό κέντρου.
Διά νά κάμωμεν ένα κύκλον μέ κορδόνι ή μέ κλωοιήν κραιοΰ/ιεν τό 

άκρον έπί ιής λαβής τοΰ βελονιού μέ τό νύχι ιή; άριοιερΰ; χειρό; καί 
τυλ.ίγομεν μέ τό δεξί χέρι έξ αριστερών πρός δεξιά, άλλ' όχι σφιχτά.

Πρέπει όμως πάντοτε, όιαν εργαζώμεθα γύρω ιού κύκλου αύιοΰ, νά ιόν 

έχωμεν «.τό ιήν οψιν ιου, διόιι ά/.λω; αν θελήοωμεν νά κολλήοωμεν ένα 

κλαδί πρέπει νά ιόν άναποδογυρίοωμεν.
Κάθε φοράν ποΰ γυρίζομεν πίσω, άν έργαζώμεθα χωρίς κορδόνι, 

κάμνομεν μίαν άλυοοιδίιοα, έάν δέ μέ κορδόνι, ένα κρίκον είς ιό κορδόνι 
καί δύω ή τρεις έάν εϋριοκιόμεθα είς ιήν αίχμήν τοΰ φύλλου.

Διά νά ξαναπάρωμεν τό κορδόνι κάμνομεν ένα άπλοΰν κρίκον έπί τοΰ 

αύτοΰ κρίκου, ύ όποιο; συνδέει ιό κορδόνι με τον κύκλον.
Πέρνομε ιόν κρίκον καβάλλα σημαίνει ότι πέρνο/ιε τά δύω οιελέχη 

τή; άλυσσίδας καί πέρνομε τόν κρίκον πλάι σημαίνει ότι πέρνομε ιό οιέ- 

λεχος τού όπισθεν κύκλου.
"Οιαν καταιβαίνωμεν μέ τό κορδόνι διά νά τριγυρίοωμεν ένα κλαδί ή 

ένα φύλλου πάνιοιε πέρνομε ιόν κρίκον καβάλλα.
Καί έρχονται κατόπιν ιτι μοτίφ. Ή έλιξ, ή ίη·κλαντίνα, ή παπαρούνα, ό 

πανσές, ή τρέφλ, ό αοο; σπαθί, ή πεταλούδα, τό πνέ (Pneii), τό τριαντά

φυλλου μέ τά φτερά τού μύλου, τό φύλλου, ή τολύπη, ιό φύλλου ιΰιυ φοτυι- 
κοειδώυ, τό σπειροειδές, ρ αίγκρέτια, ή έβαυτάγια, ιό σιαη ύλι, ιό κληματό

φυλλου, ή μαργαρίτα, τό συτίζ καί ιό σαρνιόν.
Είς προσεχή φύλλα θά σάς δείξω πώς άφοΰ μάθετε ιής βελονιές κ.λ. 

γίνονται όλα αύτά. μια

• Λοχείαν τοϋ όποιοι· τό περτεχόμενον βράζει έντός άλλου Λοχεϊον περιέχονιο; 
θερμόν ύδωρ. Κς ΐν λεξικόν άπι,καλείται ·μ α ρ ι ό λ ο ν τ ρ ο ν,:, εΐ; τά έργασττ)ρια 
τής Χημείας κλ. καλι:1ιω άτμόλουτρον.

ΕΡΡΙΚΟΥ ΕΙΕΓΓΕΒΙΤε

QUO VADIS?
( Συνέχεια άπό το προηγαυμενον J

TCY?<o ό οχλος έμαίνετο : Οί χριστιανοί εις τούς λέοντας! έκραΰγαξε. 
·Λ.(ΙΙανταχόθεν διήρχοντο στρατιώται καί παντού έλέγετο οτι αί συλ
λήψεις τών χριστιανών ήρχισαν. 'Όταν ό Πετριόνιος έ.τέστρεψεν είς τόν 
οϊκόν του ήρώτησεν άν έπανήλβεν ό Βινίκιος. Τόν εύρε μέ τό πρόσιο- 
πον κεκαλυμμένον διιι τών χειρών.

— Τήν έ.τήραν πρό μεσημβρίας, είπεν ό νεαρός ευπατρίδης.
— Τήν είδες : Ποΰ είνε ;
— Είς τήν Μαμερτινήν φυλακήν.
Ό Πετρώνιος έφρικίασε.

Οχι! τοΰ είπεν <’> Βινίκιος δέν τήν έκλεισαν εϊς τό τουλιανόν*  οΰτε 
είς τήν κυρίως φυλακήν. Ό φόλας, άφοΰ τόν έπλήρωσιι γενναίως, τής 
έδωκε τό δωμάτιόν του καί ό θύρσος έκοιμήΟη είς τήν Οόραν.

— Διατί δέν τήν ΰπερησπίσΟη <> θύρσος :
—“Εστειλαν πεντήκοντα πραιτωριανοϋς, έξ ά/.λου δέ ό Λίνος δέν τοΰ 

τό έπέτρεψε.
— Καί τί Οά κόμης τιόρα;
— θά τήν σώσω ή Οά ,άποΟάνω μαζύ της. Καί έγιό χριστιανός είμαι. 
Ό Βινίκιος έφαίνετο όμιλών ήρέμως, άλλ' έν τή φωνή του έπαλλεν

οδύνη τόσον σπαρακτική, ιϋστε έΟλίβΐ] ό Πετριόνιος.
— Σέ εννοώ, είπε, άλλά πώς Οά τήν σώοης;

Έπλήρωσα καλώς τούς φύλακας, πρώτον διά νά τήν προφυλάξω 
άπό τάς ύβρεις των καί έπειτα νά μή φέρουν εμπόδια είς τήν φυγήν της.

— Καί πότε Οά φύγη;
— Μοΰ είπον δτι δέν ήδύναντο νά μοΰ διόσουν άμέσως τήν Λιγύαν, 

άλλ’ δταν αί φυλακαί γεμίσουν άπό κόσμον καί Οά είνε δύσκολον νά 
μετρηθούν οί δεσμώται Οά μοΰ τήν παραδώσουν. Είνε τό τελευταϊον 
μετρον. Άλλά πρέπει νά μάς σώσης σύ καί τούς δύο. Είσαι ό φίλος τοϋ 
Καίσαρος. Ό ίδιος μοΰ τήν έδωκε. Πήγαινε νά μέ σώσης.

Χωρίς ν’ άποκριΟή ό Πετριόνιος διέταξε νά φέρουν δύο μανδύας καί 
δύο ρομφαίας. ΈξήλΟον καί οί δύο καί καθ’ οδόν ό Πετρώνιος έκαμε 
γνωστά είς τόν Βινίκιον τά μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ Λύτοκράτορος γενό- 
μενα καί συνεπέρανεν δτι, άν τόν παρεκάλει διά τήν Λιγύαν, έκεϊνος 
Οά έκαμε τά αντίθετα καί δτι >) μόνη σωτηρία ήτο ή φυγή των, καίτοι 
αί συνέπειαί της θά έβάρυνον αύτόν.

“Εφθασαν πρό τής φυλακής, ήτις έφρουρεϊτο έξωθεν άπό πραιτωρια- 
νούς. Λί πρώται άνταύγειαι τής πρωίας άργύρωναν τάς περικεφαλαίας 
καί τόν σίδηρον τών λογχών των. Ό Πετρώνιος έκάλεσε τόν άρχηγόν 
μιάς κοόρτεως.

— Τί συμβαίνει. Νίγερ ; Φρουρείτε τήν φυλακήν;
— Ναί. εύγενή Πετρώνιε, υπήρχε φόβος μή Οελήσουν νά ελευθερώ

σουν διά τής βίας τούς δεσμώτας.
—“Εχετε διαταγήν νά μή άφίσετε νά είσέλΟη κανείς; ήρώτησεν ό 

Βινίκιος.
αύΟέντα. Οί φίλοι των Οά έρχιονται καί μέ αύτόν τόν τρόπον 

Οιι συλλάβωμεν καί άλλους χριστιανούς.
— Λοιπόν άτρησέ με νά είσέλθω.
Συγχρόνως όπισθεν τών παχέων τοίχων καί άπό τά υπόγεια ήκούοντο 

άσματα. Φωναί άνδρών, γυναικών καί παιδιών, άπέδιδον αρμονίαν όχι 
θλιβερόν καί άπε?_-τιστικήν. “Επαλλεν είς αύτήν ή χαρά καί ό θρίαμβος 
. . . Οί στρατιώται παρετήρουν κατάπληκτοι άλλήλους. “Ηδη ή αυγή 
έχρύσωνε καί έρρόδιζε τόν ούρανόν.

VIII

Ή κραυγή : «Είς τούς λέοντας οί χριστιανοί!· άντήχει πανταχοΰ είς 
τήν πόλιν. Ούδείς άμφέβαλλε ποιοι ήσαν οί άληΟεΐς έ;ιπρησταί, άλλ’ 
ούδείς ήθελε νά τό γνωρίζη, άφοΰ ύπέσχετο θεάματα ή τιμωρία τών 
αθώων. Οί χριστιανοί συνελαμβάνοντο σωρηδόν, πράγμα τό οποίον δέν 
ήτο δύσκολον διότι ώμολόγουν τήν πίστιν των καί άφίνοντο νά άπα- 
χθοΰν άνευ άντιστάσεως. Οί διοικηταί τών έπαρχιών έν.τώ μεταξύ διε- 
τάσσοντο νάστείλουν θηρία καί κολοσσαΐα αμφιθέατρα ξύλινα ήγείροντο 
διά νά ΐδη ό λαός τόν θάνατον τών χριστιανών.

Ό Πετριόνιος δέν έφείδετο κόπων διά τήν σωτηρίαν τής Λιγύας. 
“Ετρεχεν άπό τοΰ ενός εννοούμενου τοΰ Λύτοκράτορος είς τόν άλλον. 
Παρεκάλει, ύπέσχετο, διένεμε χρήματα. Ούδέν κατώρθωσε. Τινές έλα
βον τά χρήματα καί ούδέν έπραξαν. “Λλλοι κατήγγειλαν είς τόν Λύτο- 
κράτορα οτι άπεπειράθησαν νά τούς διαφθείρουν καί μόνος εϊς παρεκά- 
λεσε διά τήν Λιγύαν. “Ελαβε τήν άπάντησιν:

— Πιστεύεις οτι έχω όλιγιότερον δυνατήν ιρυχ>|ν άπό τόν Βρούτον, 
δοτις δέν έφείσθη τών τέκνων του διιι τήν σωτηρίαν τής Ρώμης;

Ό Πετριόνιος όταν τό έμαθε είπε :
—Άφοΰ συγκρίνεται μέ τόν Βρούτον τό παν άπώλετο!
’Εν τούτοις αί ήμέραι διεδέχοντο άλλήλας. Διένεμον ήδη τά εισιτή

ρια διά τά αμφιθέατρα καί ό Βινίκιος άπηλπίζετο. Τόν εΰρισκεν, δταν 
δέν διήρχετο τάς νύκτας έξω τοΰ κελλίου τής Λιγύας, μετά τοΰ θύρσου, 
γονυκλινή, μέ τάς χεϊρας πρός τόν ούρανόν. 'Ικέτευε τόν Χριστόν, διότι 
αύτός ήτο η τελευταία ελπίς του. “Επειτα μετέβη πρός τόν Πέτρον καί 
έπεσεν είς τά γόνατά του. Προσηυχήθησαν όμοΰ καί ό Βινίκιος έπανήλ- 
Οεν είς τήν φυλακήν. Συνήθως τόν άφινον νά εισέρχεται, άλλ’ έκείνην 

τήν ημέραν τόν έπληροφόρησαν ίίτι έκ φόβου μή αί έν τή φυλακή άναπτυ- 
χθεϊσαι άσθένειαι διαδοθούν εις τήν πόλιν, είχε διαταχθή νά μή έπιτρέ- 
πεται είς ούδένα ή είσοδος. Καί προσέθηκεν ό εΐπών ταΰτα κεντυρίων.

— Μή φοβείσαι, αΰθέντα, οί φύλακες καί ύ θύρσος εινε πλησίον 
τής κόρης.

Καί Ζ-έγων ταΰτα ό κεντυρίων έκυψε καί μέ τήν αίχμήν τοΰ ξίφους 
του έχάραξεν ίχθΰν εϊς τό χώμα. ΊΙτο χριστιανός! Ύπεσχέθη είς τόν 
Βινίκιον νά δώση είς τήν Λιγύαν έπιστολήν του, αν ήθελε καί νά φέρη 
τήν άπάντησιν. Ό Βινίκιος έπέστρεψεν είς τού Πετρωνίου, δστις τοΰ 
έδωκεν έλπίδας καί εΐτα έγραψε τήν πρός τήν Λιγύαν έπιστολήν, ήν ό 
ϊδιος έφερεν είς τήν φυλακήν. Έκάθησεν έξωθεν άναμένων άπάντησιν. 
Είδε τότε μεγαλοπρεπές φορείον, τοΰ οποίου προηγοΰιπο δύο δρομείς 
μέ τηβέννους κιτρίνας φωνάζοντες: «Τόπον διά τόν ευγενή αΰγουστανον!».

Ό αύγουστανός άνεγίνωσκε πάπυρον καί μόλις ήξίου νά ρίπτη 
βλέμμα γύρω του. Ό Βινίκιος άνεγνιόρισε τόν Χίλωνα!

— Χαϊρε, Χίλων ! τφ είπε.
— Νέε μου, χαϊρε. άλλά μή μέ κρατείς διότι βιάζομαι νά μεταβώ είς 

τοΰ φίλου μου Τιγγελίνου, άπεκρίθη ό “Ελλην προσπαθών νά προσ- 
δώση είς τήν μορφήν του ηρεμίαν, ήτις δέν ύπήρχεν είς τήν ψυχήν του.

— Έπώλησες τήν Λιγύαν!
Ό Χίλων έφοβήθη, καίτοι ό Βινίκος ήτο άοπλος καί αύτός έπροστα- 

τεύετο άπό τόν Λυτοκράτορα καί τόν Τιγγελϊνον καί περιεστοιχίζετο 
άπό άθλητικούς δούλους. Έπειτα άνέκτησε τήν ψυχραιμίαν του.

—Άλλά σύδταν άπέθνησκα τής πείνης διέτασσες νά μέ μαστιγώσουν. 
—Υπήρξα άδικος.
— Φίλε, άπήντησεν ύψηλοφώνως ό Χίλων, δν Οέλης νά μοΰ ζητήσης 

τίποτε έλθέ. είς τήν οικίαν μου τό πρωΐ, διότι αύτήν τήν ώραν, μετά τό 
λουτρόν μου, δέχομαι τούς πελότας μου.

“Εκαμε σημεϊον είς τούς δούλους καί τό φορείον άπεμακρύνθη.
— Τόπον διά τόν εύγενή Χίλωνα Χιλωνίδην ! Τόπον. Τόπον !

IX
Ή Λιγύα είς μακράν έπιστολήν, γραμμένην έν βίρ, έλεγε τό τελευταϊον 

χαϊρε είς τόν Βινίκιον. Έγνιόριζεν δτι ούδείς πλέον είχε τό δικαίωμα 
νά έλθη είς τήν φυλακήν καί δτι δέν θά έβλεπε τόν Βινίκιον παρά δταν 
θά τήν ώδήγουν είς τήν κονίστραν τοϋ άμφιθεάτρου. Καί τόν παρεκάζχι 
νά παρίσταται είς τά θεάματα διότι ήθελε νά τόν ΐδη μίαν φοράν άκόμη 
εϊς τήν ζωήν της. ’Ολη ή έπιστολή άλλως άπέπνεεν εύτυχίαν καί ελπίδα. 
Δέν περιείχε παρά ένα μόνον πόθον άφορώντα τά έπίγειο. Έζήτει δπως 
δ Βινίκιος άναλάβη τό πτώμά της άπό τό άμφιθέατρον καί τό θάψη, 
ώς πτώμα τής συζύγου του, είς τόν τάφον, δπου θά άνεπαύετο καί αύτός 
μίαν ημέραν. Τήν έπομένην όταν ό Βινίκιος ήλθεν είς τήν φυλακήν 
δ χριστιανός κεντυρίων τόν έπληροφόρησεν. δτι έκείνην τήν νύκτα είχον 
έλθη απελεύθεροι τοΰ Καίσαρος καί τοΰ Τιγγελίνου διά νά εκλέξουν 
νεάνιδας διά τούς κυρίους των. ’Εξέλεξαν καί τήν Λιγύαν άλλ’ δ Κύριος 
έστειλεν είς αύτήν τόν πυρετόν, δστις είχεν ένσκήψη μεταξύ τών δεσμω
τών καί τήν άφήκαν. Είχον έπίσης, είπεν ό κεντυρίων, καί τόν Λίνον ΰπο- 
βάλη εϊς άνάκρισιν, άλλά βλέποντες ίίτι ήγωνία, τόν άπέλυσαν καί ίσως 
θά άπέλυον καί τήν Λιγύαν.Ό Βινίκιος, άφοΰ έμεινεν έως τό εσπέρας ύπό 
τά τείχη τής φυλακής, έπέστρεψεν εις τόν οίκον του καί έστειλε τούς 
ανθρώπους του νά ζητήσουν τόν Λίνον καί νά τόν φέρουν είς μίαν ιίπό 
τάς έπαύλεις του.................................................................................................

Πλήθη άνέιιενον έξω τών Ουρών τοΰ άμφιθεάτρου. Ήκουον μέ 
άγαλλίασιν τους βρυχηθμούς τών λεόντων καί τό ουρλιασμα τών πανθή
ρων, οί όποιοι Οά κατεσπάρασσον τούς χριστιανούς. Τά θηρία δέν είχον 
φάγη πρό δύο ημερών. Περιήγον οί φύλακες πρό τών κλωβών των 
τεμάχια αίματοστάκτου κρέατος διά νά κεντήσουν τήν πείναν καί τήν 
Ϊανίαν^των. Άμα τή αύγή ϋμνοι ήρεμοι ήκούοντο είς τόν ιππόδρομον, 
όύς ήκουον μετ’έκπλι’ιξεως καί έπανελάμβανον: Οί χριστιανοί! Οί 

χριστιανοί!» Πράγματι τούς είχον μεταφέρει είς τό άμφιθέατρον τήν 
νύκτα. Τήν πρωίαν οί μονομάχοι, οδηγούμενοι ύπό τών άρχηγών των 
ήρχισαν νά προσέρχωνται. Μή Οέλοντες νά κουρασθοΰν πρό τής ώρας, 
έπροχώρουν άοπλοι, πολλοί μάλιστα τελείως γυμνοί, εστεμμένοι μέ άνθη 
καί μέ πρασίνους κλάδους άνά χεϊρας, νέοι, ωραίοι, γεμάτοι ζωήν. Τά 
όνόματά των ήσαν 'ρ/ωστίι είς τόν λαόν: «Χαϊρε Φούρνιε! Χαϊρε Λέων! 
Χαϊρε Μάξιμε ! · Λί νεάνιδες ϋψουν πρός αυτούς βλέμματα εριστικά καί 
έκεϊνοι έξέ/^γον τάς ώραιοτέρας καί. ώσανεί ούδέν νά έκρέματο έπί τής 
κεφαλής των, έλεγον: «Κάλεσέ με πριν μέ καλέση ό θάνατος!». “Επειτα 
έξηφανίζοντο όπισθεν τών θυρών, άπό τάς οποίας δέν θά έξήρ- 
χοντο πλέον........

Όπισθει· τών μονομιίχων ήρχοντο οί μαστιγοφόροι τών οποίων η 
άποστολί] ήτο νά μαστιγώνουν καί νά έρεθίζουν τούς άντιπάλους. Μετά 
τούτους μακρά σειρά αμαξών νεκροφόρων. Ό λαός έχαίρετο εϊς τήν 
θέαν των, συμπεραίνων άπό τόν άριθμόν των τό μέγεθος τοΰ θεάματος. 
Έπειτα ήρχοντο ένδεδυμένοι ιός ό Χάρων καί ό Ερμής οί άποτελειώ- 
νοντες τούς τραυματίας, οί έπιτηροΰντες τήν τάξιν, οί δοΰλοι, οί όποιοι 
θά προσέφερον τά άναψυκτικά καί τέλος οί πραιτωριανοί, τούς όποιους 
κάθε Αΰτοκράτωρ είχε πάντοτε είς τήν διάθεσίν του έν τφ άμφιθεά- 
τρφ>. “Ηνοιξαν καί τό πλήθος είσήρχετο έπί ώρας. Οί βρυχηθμοί τών 
θηρίων δσφρανΟέντων άνθρωπίνην σάρκα, έπετάθησαν. Έπί τέλους 
έφθασει· ό έπαρχος τής Ρώμης, τά φορεία τών γερουσιαστών, τών 
υπάτων, τών αξιωματικών τών ανακτόρων, τών άρχηγών τής πραιτω- 
ριανής φρουράς, τών πατρικίων καί τών κομιρών γυναικών.

Άπό τοΰ άμφιθεάτρου ήγείροντο έπευφημίαι χαιρετώσαι τούς μεγά
λους άξιωματούχους. Οί ιερείς τών διαφόρων ιερών ήλθον όλίγ·ον άργό- 
τερα. “Οπισθεν αύτών έφέροντο <ιί ίεραί παρθένοι τής 'Εστίας προη
γουμένων ραβδούχων. Διό νά άρχίση τό θέαμα δέν άνεμένετο πλέον 
παρά ό Καϊσαρ, δστις ήλθεν μετά τής Ποππαιας καί τών αύγουστανών 
μεταξύ τών όποιων έν τφ αΰτφ φορείφ καί ό Πετρώνιος καί δ Βινίκιος.

[“Επεται συνι'χτια]
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χι ιο ιιχΝτογ κχι χιι’ο-κχ

Ο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΕΝ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙΣ

Ό Φ7.εβάρης, κί άν </λ?/Ίι';ι;, τΟΡ καλΟχαιηιοΐ μυρίζει.
Μά άν Οώορ καί κακιώοΐ) !'(»' Ζ"1''' 7."'ιη!Ι·

'Επειδή δέ κατά τήν τελευταίαν εβδομάδα τών Άποκρεω και 
τήν πρό τοΰ Πάσχα Κυριακήν τών «Βαΐων» συμβαίνουν μεγάλα·, 
τρικυμία: έγινεν ή παροιμία:

Τήν Τυρινΐ) καί ιών Βαγιών, ’μπαίνει 6 διάολο; ατο για/.".

ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΓΑΜΟΙ

Ή «Εικονογραφημένη» ραίνει μέ τά Οαλερώτερα τών άνθίων 
τούς τελεσθέντα; έν Κέρκυρα γάμου; τή; δεσποινίδο; ΈΛ=νης 
Κωνσταντινίδου, Ουγατρός τοϋ έκ τών πλέον διακεκριμένων αξιω
ματικών τοΰ στρατού μας, πρώην ύπουργοϋ τών Ναυτικών καί 
Στρατιωτικών καί νϋν Φρουράρχου Κέρκυρας κ. Κωνσταντινίδου 
μετά τού κ. 'Αναστασίου Άννίνου.

Είς τόν ύπό τόσον αισίους οιωνού; θεμελιωθέντα οίκον εύχόμεθα 
πάσαν ευτυχίαν. «
Η ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΊΙ Α.Γ.ή Πριγκίπισσα Μαρία ηύδόκησε νά άναλάόη ύπό τήν προσ
τασίαν Τη; τήν έορτήν τή; είκοσιπενταετηρίδος τοϋ κ. Παπαδ-.αμάντη.

■ο αγνότερο; τή; ίλληνική; ψυχή; έρμηνευτή;, καί δ άθορυβώ- 
τερο; των αληθινών συγγραφέων, γίνεται τοιουτοτρόπως αφορμή ώστε 
ή 'Πρ'ιγκίπισσα νά κάμη ’αρχήν μιά;’αποστολή; εϋγενοΰς καί ώνταξίας τών 
παραδόσεων της.

Κατά τήν διττώς ευτυχή αύτήν έορτήν ή κ. Θεώνη Παπά θά άναγνώση 
τόν «’Ερωτα στά χιόνια . δ κ. Κακλαμάνο; θά κάμη τήν σκιαγραφίαν τού 
διηγηματογράφου μας, ό κ. Π. Νιρβάνας θ' άναλύση τό έργον του καί δ
κ. Προβελέγγιος θ' άπαγγείλη ποίημά του διά τήν έορτήν.

«
ΚΑΤΙ ΕΝΟΣ ΙΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Δέν ήδυνήθην ποτέ νά υποφέρω τήν κολα
κείαν. Δέν λέγω μήτε διατείνομαι, ότι διά νά 
φύγη τι; τήν κολακείαν πρέπει νά πέση εϊς 
τήν αχαριστίαν. Άφοΰ δείξης λόγφ ή εργω 
τήν ευγνωμοσύνην είς τόν ευεργέτην σου, έκα
με; δ,τι έπρεπε νά κάμης». κοραης

«

ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ

ΑΙ ΣΧΟΛΑΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έορταί θριάμβων τοϋ άλτρουϊσμοΰ καί τοϋ 
πρακτικού πνεύματος έγένοντο έν Άργοστο- 
λίφ, τά εγκαίνια τής 'Επαγγελματικής καί 
Οίκοκυρικής Σχολής τών απόρων κορασίων καί 
τά συγχρόνως τελεσθέντα εγκαίνια τής Σχολής 
τών άπορων παίδων. Τά δύο αύτά ευεργετικά 
καταστήματα ίδρύθησαν ύπό τοΰ έν Άργοστο- 
λίφ «Εργατικού Συνδέσμου· προεδρευομένου 
ύπό τοΰ κ. Π. Καβαλλιεράτου, εκ κληροδοτή
ματα; τοΰ αειμνήστου Παναγή Βαλλιάνου.

Εκείνο τό όποιον αξίζει ιδιαιτέρων παρατη
ρήσεων είνε τό πόσον ή κοινωνία τοΰ Αργοστο
λιού, καί ·ή άνωτέρα τάξις καί δ λαός, ήσθάν-
θησαν βαθέως τά καλά τή; προόδου τή; έγκαινιζομένης μέ τά νέα ιδρύματα.

Άπό τούς Κεφαλλήνας βεβαίως άνεμένετο αύτό, απ' αυτού; οί όποιοι 
τήν ιδιαιτέραν των πατρίδα τήν έχουν προικίση μέ τόσα εκπολιτιστικά 
έργα καί αί έορταί τής Οεμελιώσεως τών Σχολών έπανηγυρίσθησαν μέσφ 
πανδήμου συγκινήσεως καί υπερηφάνειας.

Κατά τά έγκαίνια,' εϊ; τά όποια παρίστατο ή έκλεκτοτέρα κοινωνία 
Αργοστολιού, δ Πρόεδρος τοΰ “'Εργατικού Συνδέσμου· κ. Π. Ιίαβαλλιερά- 
τος έξεφώνησε θαυμάσιου λόγον καί δ δικηγόρος κ. Δ. Σάρλος ποίημα.

'Εκείνο, τό όποιον όφείλομεν προσέτι νά έξάρωμεν είνε ή έκλογή τή; 
Διευθύντρια; τή; Σχολής τών Κορασίων. 'ΰ; τοιαύτη έξελέγη ή θυγάτηρ

ΤΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΦΑΛΗΡΙΚΗΝ ΑΚΤΗΝ

ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΕΞ ΕΦΟΔΟΥ ΤΟΝ ΤΡΑΜ ΔΙΑ ΤΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ

τοΰ παλαιού μεγαλοδιομηχάνου πίλων έν Άθήναι; κ. Λευκαδϊτου δεσποινίς 
Ευανθία, διά τήν μόρφωσιν τή; δποία; δ,τι καί άν εϊπη τι; είνε όλιγώτερον 
τή; άληθείας.
ΤΙ ΕΣΤΙ ΠΑΤΡΙΣ

«Ό τόπο; τόν όποιον βλέπεις, αύτό; ό όποιος σέ άνέθρεψε καί σέ ένδυσε. 
Είνε δ άγρός, αί οϊκίαι. τά δένδρα τά όποια σέ περικυκλώνουν, τά κοράσια 

αύτά τά όποια τρέχουν γελώντα έκεϊ κάτω, καί 
πράγματα όσα ήγάπησε;' αυτά είνε Πατρίς. 
Οί νόμοι, οϊ όποιοι σέ προστατεύουν, ό άρτος 
τόν όποιον κερδαίνεις μέ τόν ίδρωτά σου, ή 
συνομιλία σου μέ τού; άλλους, ή χαρά καί ή 
λύπη τήν όποιαν σοΰ προξενούν οϊ άνθρωποι 
ή τά πράγματα μεταξύ τών όποιων ζής, όλα 
αύτά είνε ΙΙατρίς. Τό μικρόν δωμάτιον δπου 
είδες άλλοτε τήν μητέρα σου, ή μνήμη τήν 
δποίαν σοΰ άφήκεν, ή γή οπού αναπαύονται τά 
κόκκαλά της. Τά δικαιώματα καί τά καθή
κοντα σου, τάς κλίσεις καί τάς άνάγκα; σου, 
τά; αναμνήσεις καί τήν ευγνωμοσύνην σου 
κατάταξέ τα δλα ύπό ένα όνομα καί τό όνομα 
αύτό είναι Πατρίς». εειιτε souvestre

«

“ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ,,

Έξεδόθη ή «ΙΙ” ΈπετηρΙς» τοΰ Πειραϊκοΰ 
Συνδέσμου, κομψόν τομίδιον μέ εικόνας, ένα; 
καβρέπτης είς τόν όποιον αντανακλάται πο
λυετής εύγενής δράσις, δράσις ευεργετική διά 
τήν κοινωνίαν. Ό Πειραϊκός» ώς γνωστόν 
συντηρεί νυκτερινά; σχολάς απόρων παίδων, 
τοιαύτας μηχανικών, Γυμναστήριου καί'ίέδεϊον. 
ή «Έπετηρί;· δέ μά; δεικνύει διά πόσων μό

χθων καί Ουσιών έπετεύχθησαν τά θαυμαστά αύτά αποτελέσματα. Εύχόμεθα 
νά έκδίδη τό σωματείου έπί μακρά έτη έπετηρίδα; παρουσιαζούσας δμοίαν 
ώς καί έν τώ παρελθόντι εργασίαν.

ί

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΑ 1821 ΚΑΙ 1288

Έδημοσιεύσαμεν εϊς προηγούμενα φύλλα αριθμού; τίνος έκ παλαιών 
άπογραφών τών κατοίκων τοΰ Βασιλείου μα;.

Παραθέτομεν τώρα καί άλλους περιεργοτέρους.
Κατά τό 1821 ή 'Ελλά; είχε 938,765 

κατοίκους διαιρούμενους ώ; εξής:
Εϊς τήν Πελοπόννησον 158,00(1 χριστια

νοί καί 42,750 τοΰρκοι.
Εϊς τήν Ηπειρωτικήν Ελλάδα 247,850 

χριστιανοί καί 20,865 τοΰρκοι.
Εϊς τάς Νήσους 169,300 χριστιανοί.
Κατά τό 1828 δ χριστιανικός πληθυ

σμός ούτος είχε μειωθή κατά 133,2θ0 άτομα, 
δηλαδή κατά τό */„.

Κατά τό έτος αύτό ό πληθυσμός κατε- 
νέμετο ώ; ακολούθως :

Πελοπόννησος 400,000 χριστιανοί.
Ελλάς ήπειρωτική, 172,050 χριστιανοί 

καί 11,450 τοΰρκοι.
Νήσοι 169,100 χριστιανοί.
Είνε όρθοτάτη ή παρατήρησις, δτι δ 

Άγων έπέφερε μεγαλητέρας καταστροφά; 
άπό τήν ρηθείσαν μείωσιν, άν ύπολογισθή, 
δτι κατά τό 1828 συγκατηριθμήθησαν εϊς 

τούς άπογραφέντας εκτός τών έντοπίων κατοίκων καί οί πρόσφυγες έκ 
Χίου, θαρρών, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας, Κρήτη; καί άλλων μερών.

«
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΞΕΝΙΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ

[Αύτός ό τίτλος .[οο,ορίαΰη διά τάς ά.τλοΐκΰς άλλά περιέργους καί κάποτε συγ
κινητικός έπιοτολάς τών ξενιτευμένων συνδρομητών μας. ΊΙ · Εικονογραφημένη 
άπό τον μέρους αυτού Οά τούς παρακολουθώ μέ διάΟερμον Ενδιαφέρον καί,'έλπι- 
ήουοα δτι θά δίδη είς τούς άναγνώστας της περιέργους λεπτομέρειας, εύχεται νά 
όπηχϊΐ πάντοτε πατριωτικούς παλμούς ζωηρούς).

Τά Θεοφάνεια εν Άδίς -Άμπαμηά.

Ή δέν παύει εδώ εις τήν Άβυσσινίαν. Βροχή καί πάλιν βροχή, καί
μάλιστα εϊ; τήν πρωτεύουσαν τοϋ Νικητον τοϋ Λέοντος, απογόνου τοϋ Ιούδα 
καί Βασιλέως τών Βασιλέων.

Μίαάπό τάς βροχερά; ήμέρας ήτο καί ή τήςτοΰΆγ. Ίωάννου (καθ'ήμάς 
1 Ίανουαρίου), καθ' ήν οί Άβυσσινοί έώρτασαν τά Άγια θεοφάνεια έν δλη 
τή έπισημότητι, παρισταμένου τοΰ Αύτοκράτορος μετά τών υπουργών καί 
τών Αύλικών Αύτοϋ. II έορτή αΰτη ήρχισε άπό τή; 6 Ίανουαρίου μ. μ. καί 
έληξε τήν έπομένην τό έσπέρα;. Κατ' αύτήνοϊ έκκλησιαζόμενοι έξ δλων τών 
εκκλησιών, μεθ' όλου τοϋ κλήρου μεταβάντας εί; θέσιν «Καμπάνα»—τοΰ 
Αύτοκράτορος άκολουθήσαντο; μέχρι τοΰ μέσου τή; όδοϋ, ήν διασχίζει 
ρύαξ - διενυκτέρευσαν έκεϊ. άνάψαντες πυράς, άγρυπνοΰντε; δέ μέχρι τή; 
πρωία; έψαλλον έκ διαλειμμάτων ψαλμούς τοΰ Προφητάνακτο; έν τυμπά- 
νοι; καί χορφ. Τήν πρωίαν, άμα τή εϊς τήν ανωτέρω θέσιν άφίξει τοϋ 
Αύτοκράτορος, κατεδύθη δ Τίμιος Σταυρό; εί; τό ύδωρ καί εϊτα οί προσκυ- 
νηταί έρρίφθησαν εί; αύτό διά νά άγια- 
σθοϋν. 'Ο Αΰτοκράτωρ έπειτα άνήλθεν, 
καθήμενος, ώ; ειθισται, επ', ήμιόνου χρυ
σοστόλιστου καί ακολουθούμενος παρά 
τών υπουργών, Ι’άς καί τών Αύλικών 
Αύτοΰ θεραπόντων, έπί πεδιάδος δπω; 
άκροασθή τής δοξολογία;. Δεξιά μέν είχε 
τόν γενναιότατον καί τά μάλλα πεφιλη- 
μένον Αύτφ Ι’άς "Ολδε-Γεώργη, τόν σμι- 
κρόν μέν τό δέμας κατά δέ τήν καρδίαν 
καί μεγαλοψυχίαν μέγιστον, τόν Άφοΰ- 
Νεγού; (στόμα τοΰ Βασιλέως) Υπουργόν 
τή; Δικαιοσύνης, γηραιόν καί συνετόν πρε
σβύτην Νασίμπου, τόν πολύν Νεκαταρά; 
(κεφαλή τών Άδυσσινών) καί τόν υπουρ
γόν τών Εξωτερικών υποθέσεων τοΰ Κρά
τους Χάϊλε - Γεώργη, τόν <!>ΐτ - Άβράρ 
Άττο - Γεώργη (δ προπορευόμενος κατά 
-τήν εκστρατείαν) βαθύν τών στρατιωτικών 
μελετητήν. Τούς αύλικού; Δετζάτς-Ίμσα 
αντιστράτηγον, τόν διερμηνέα Αύτοΰ Χάϊ- 
λε-Μάριαμ, δστις κατά τήν τελετήν μέ 
τό δπλον επ' ώμου, έςετέλει χρέη ξεναγού 
καί άλλους, αριστερά δ'άπαν τό ένταΰθα 
Διπλωματικόν Σώμα ύπό τήν προεδρεία*  
τοΰ διπλωματικωτάτου καί έκτακτου τή; 
Γαλλική; Δημοκρατίας απεσταλμένου κ. 
Glubowoski τούς ιδιαιτέρους τή; A. Α. 
Μ. ιατρούς Vitalien παθολόγον καί Κ. 
Κάρακατσάνην όδοντοϊατρόν καί Πρόε
δρον τής ένταΰθα Έλλ. Κοινότητος, ώς 
καί τόν νομικόν Σύμβουλον τή; Αυτο
κρατορίας κ. Βαλδίσερ (Κύπριον), οΐτινες 
τυγχάνοντες ιδιαίτεροι τής A. Α. Μ. θερά
ποντες άπολαμβάνουσι παρ' Αύτής πολ
λών τιμών καί περιποιήσεων.

Μετά τήν άνω τοποθέτησιν. ένός έκάστου 
ήρχισε χορός μετά θούριων, δ χορός δστις 
προηγείται πάση; έν πολέμφ επιθέσεως, 
έκτελούμενος ύπό 20 περίπου γενναίων Άδυσσινών περιβεβλημένων χρυ
σά; στολάς καί φερόντων χρυσά; ασπίδας. Έκ τών χορευτών, δ πρώτος 
ανέλκυσα; τήν σπάθην αύτοΰ (δμοίαν τοΰ ίδικοϋ μα; γιαταγανιού) έκαμε 
διαφόρου; κινήσεις επιθέσεως. Τοΰ χορού τούτου διαρκοΰντος, παΐς έκ 
τών τή; Αύλής διένειμεν τοϊς παρισταμένοις λεμόνια εϊς ένδειξιν φιλίας.

Έν τφ μεταξύ έφθασε 
καί δ κλήρος, περιβεβλη- 
μένος τάς χρυσοκεντήτου; 
αύτοΰ στολάς, κρατών είς 
τά; χεΐρας εικόνα; άγιων, 
μετά τών εκκλησιαστικών 
λαβάρων καί Αύτοκρατο- 
ρικών σημάτων, προπο- 
ρευομένων τυμπανιστών 
έπί ήμιόνων καθημένων. 
Άμα τή άφίξει αύτών 
έπκυσεν ό πολεμικό; χο
ρός, άντικατασταθεί; ύπό 
χορού ιερέων ψαλλόντων 
έν τυμπάνοις καί ήχοις. 
Μετά έν τέταρτον εληξεν 
δ χορός, ληξάση; οΰτω 
καί τής δοξολογίας, οί πα- 
ρευρισκόμενοι ξένοι άπο- 
χαιρετήσαντες τόν Αύτο- 
κράτορα άπήλθον, αύτός 
δέ ακολουθών,μέ τό δπλον

Φ. Τ. ΜΑΡΙΝΕΤΤΗΣ έπ' ώμου πάντοτε εϊς έν- 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΥΔΑΝ. ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΧΩΡΙΚΑΙ

δειξιν υποταγής τήν λιτα
νείαν τοΰ Αγίου Γαβριήλ, 
εκκλησίας κείμενης έν τώ 
περιδόλφ τών Ανακτόρων 
εϊσήλθεν εϊ; τά διαμερί- 
σματά του.

ΑΙΘΙΟΠΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

«

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΝΩΝ

Εις προηγούμενου φύλ- 
λον έθρηνήσαμεν τόν έν Κύ- 
πρφ έπισυμδάντα θάνατον 
τή; Κασσάνδρα; Ζήνωνος 
μητρός τοΰ έν Νοβορρωσίσκ 
Προξένου μας καί τοΰ εν
ταύθα δικηγόρου κ. Άρι- 
στείδου Ζήνωνος.

Ήδη νέον πένθος προσε- 
τέθη είς τό άλλο πρόσφα
τον. Άπεβιωσε δύο μήνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ζηνον
μετά τόν θάνατον τής δια
κεκριμένη; γυναικό; δ σύζυγός τη; Νικόλαος Ζήνων εϊς ήλικίαν 70 ετών. 
1'ίός τοϋ ισχυρού έπί Τουρκοκρατίας έν Κόπρφ δημογέροντες Ίωάννου 
Ζήνωνος, νεαρό; άκόμη έγκατέλειψε τήν πατρίδα του καί ήλθεν εί; Άθή- 

__  να; διά νά σπουδάση τήν Νομικήν.Άργό- 
■I τέρα εϊσήλθεν εϊς τήν προξενικήν Υπηρε

σίαν παρασχύιν πλείστας ΰπηρεσίας εϊς 
ι τόν υπόδουλον ελληνισμόν έφ’ω καί συνε- 

δέθη διά στενής φιλίας μέ τόν έν Βερο
λίνο) Πρεσβευτήν κ. Κλ. Ραγκαβήν. “Οταν 
έπήλθεν ή αγγλική κατοχή τή; Κύπρου 
δ Ζήνων έσπευσε νά έπανέλθη είς τήν 
πατρίδα του, ώς δικηγόρος πλέον υπη
ρετών αύτήν.

Έπί τφ Λανάτφ του δ 'Αρχιδικαστής 
τής Κύπρου κ. C. R. Tyser, άμα τή 
ένάρξει τής συνεδριάσεως τοΰ Κακουρ- 
γιοδικείου, διά τών εξής έξέφρασε τήν 
λύπην του διά τήν απώλειαν, ήν ύπέστη 
τό δικηγορικόν σώμα μέ τόν θάνατον τοΰ 
Ζήνωνος. «Ό Ζήνων ύπήρξε δικηγόρος 
έπί μακρά συναπτά έτη, διά τών χαρι
σμάτων του δέ κατέκτησε δΓ όλου τοΰ 
σταδίου του τήν αγάπην καί τήν ΰπόλη- 
ψιν πάντων δσοι τόν έγνώρισαν. Ί'πήρξεν 
εύθύς, λεπτός τού; τρόπους, χρηστός, γεν
ναίος καί είνε πολύ λυπηρόν δτι δ θάνα
τος άφήρεσεν αύτόν ένφ είχεν άκόμη 
άκμαίας τάς σωματικά; καί πνευματικά; 
αύτοΰ δυνάμεις καί ήδύνατο είσέτι νά 
δράση». Είς ταϋτα δ δικηγόρος τοΰ Στέμ
ματος κ. Buclinill άπαντών έκ μέρους 
τοΰ δικηγορικού σώματος έξέφρασε τάς 
εύχαριστίας του εϊς τόν έντιμον άρχιδι- 
καστήν διά τών έξής: «Δέν έγνώρισα 
δυστυχώς τόν μεταστάντα άλλ’ έξ όσων 
ήκουσα, καί ήκουσα πολλά, δ μεταστάς 
ΰπήρξεν έπίλεκτον μέλος τού δικηγορι
κού σώματος καί τό στάδιόν του θά είνε 
ύπόδειγμα εϊς τούς μεταγενεστέρους, έπί 
τφ θανάτφ του δέ πράγματι δ δικηγορι
κό; κόσμο; ύπέστη μεγάλην άπώλειαν». 
Μετά ταϋτα τό κακουργιοδικεΐον διέκοψε

τάς εργασία; του διά τήν ήμέραν έκείνην.
Έκτος τών άναφερθέντων τέκνων του δ μεταστάς έγκατέλειψεν άλλους δύο 

δικηγόρους καί δύο σπουδαστάς, τόν μέν τής Γεωπονία; τόν δέ τή; Νομικής.

QUO VADIS?

Προσεχέστατα τό μέγα άληθινά έργον τοΰ Σιέγκεβιτς, τό Quo Vadis? 
θά περατωθή καί ή Διεύθυνσις τή; «Εικονογραφημένη;» έτοιμάζει άλλην 
άπόλαυσιν εί; τού; άναγνώστας της.

Αύτήν τήν φοράν ή έκλογή της δέν θά στραφή πρό; τά έκτενή μυθιστο
ρήματα. "Εκαστον φύλλον θά περιέχη άνά έν αριστούργημα τής ξένης καί 
εγχωρίου φιλολογία; αύτοτελές.

Ή έκ τοΰ παρελθόντος άποδειχθεΐσα έκλεκτικότη; τής ύλης τής «Εικο
νογραφημένης» βεβαίως έγγυάται, δτι καί ή έκλογή τής νέας σειράς τών 
δημοσιευμάτων μα; θά είνε ύπερεπιτυχής.

«
Ο κ. F. Τ. MARINETTI

Έκ τής δημοσιευθείση; εϊς τό «Σκρίπ» πρό ήμερων μακράς άναλύσεως 
τοΰ Βασιλέως Μπόμπάν;· τό ελληνικόν κοινόν έγνώρισεν έπαρκώς τόν 
νεαρόν έκ Μιλάνου ποιητήν καί συγγραφέα κ. Φ. Τ. Μαρινέττη, δ όποιος 
έν ήλικίφ μόλις 26 έτών κατώρθωσε νά καταλάβη θέσιν μεταξύ τών πρώ
των ποιητών τή; ποιητικωτάτης Ιταλίας, έξόχως τιμώμενο; καί έν τή 
λοιπή Ευρώπη. Ό «Βασιλεύ; Μπόμπάν;» σατυρική τραγφδία, προδίδουσα 
ύπέροχον φιλοσοφικόν πνεύμα, καυτηριάζουσα κατ'έξοχήν τόν έπικρατοΰντα 
δρισμόν εϊς τό χυδαΐον τών άνθρώπων άλληλοφάγωμα, γεγραμμένη εϊς 
θαυμασίαν γαλλικήν γλώσσαν, ής δ νεαρός ποιητής είνε κράτιστος κάτοχος, 
έτυχε πανευρωπαϊκής ύποδοχής καί καθώρισεν είς τόν νεαρόν συγγραφέα



Η ΚΥΡΙΑ ΣΤ. ΣΤΡΕΙΤ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΙΩ ΕΥΤΑΞΙΟΥ Ο ΛΑΪΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ Η ΚΥΡΙΑ Δ. Λ.ΚΥΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΚΟΡΑΗ

διακεκριμένη·, θέαιν μεταξύ τών συγχρόνων λογίων.Ό κ. Μαρινέττη ένεφα- 
νίαθη πρώτον μέ τήν ποιητικήν συλλογήν του «Κατάκτησις τών αστέρων’ 
ήτι; προεκάλεσε τήν προσοχήν τού ποιητικού κόσμου, ήδη 84 εκδίδει έν 
Μιλάνφ τήν Poesia θαυμασίαν έπιθεώρησιν, περιλαμβάνουσαν άπασαν 
τήν παγκόσμιον σύγχρονον ποιητικήν κίνησιν, έκ δέ τών στηλών της παρε- 
λαύνουσι τά νεώτερα ποιήματα fiX«»v τών μεγαλειτέρων ποιητών εΐς όλα; 
τάς ευρωπαϊκά; γλώσσας. II «Εικονογραφημένη» θεωρείται ευτυχής δημο- 
σιεύουσα τήν εικόνα τοϋ νεαρού συναδέλφου, δστις προσέτι διαπνέεται καί 
άπό άκρατον φιλελληνισμόν, όπως όλοι αί εύγενεΐς ψυχαί καί τά ϋπέ- 
ροχα πνεύματα. πολ. τ. δημητρακογίουλοχ

ΔΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Τά νοσοκομεία τής Πρωτευούσης καί τά άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα, 
στερηθέντα σχεδόν άλλων πόρων, κληροδοτημάτων ζλπ. διέτρεξαν κίνδυνον 
μέγιστον. Κανείς πλέον δέν τά συντρέχει καί αύτή δέ ή Πολιτεία τά 
άφήκεν είς τήν τύχην των.

Κάτι παρόμοιον συνέβη πρό καιρού μέ τά φιλανθρωπικά ιδρύματα εν 
Λονδίνφ καί τά έσωσεν ή σωτηρία άντίληψις τής Πριγκιπίσσης τής Ουαλίας, 
νδν Βασιλίσση; ’Αλεξάνδρας, ήτι: καθιέρωσεν ημέραν παλλαϊκού εράνου.

Τώρα τά 'δικά μα; έρχεται νά σώση ή Γαληνότατη Βασίλισσα Όλγα 
διά τού αύτοΰ τρόπου. Ίΐρισεν ώς ημέραν τήν 1 Μφρτίου έκάστου έτους. 
Κυρίαι τής καλής τάξει»; προσεφέρβησαν νά βοηθήσουν τήν Γαληνοτάτην 
καί δι’ όλης τής ήμερα: έζάθησαν, μέ μικρά κιδωτίδια σφραγισμένα, είς 
τά κεντρικά σημεία τής πόλεω; καί έδέχοντο τόν οβολόν τοΰ εργάτου καί 
τδ χαρτονόμισμα τού πλουσίου.

Τό συλλεγέν Γ.οσόν άνήλθεν εις δραχμάς 30 χιλιάδας. Τκανοποιητικώ- 
τατον αποτέλεσμα διά τήν πρώτην φοράν. Λέγουν δτι ύπερέδησαν οί Αθη
ναίοι τούς Αονδρέζους—έν αναλογία πρδς τόν πληθυσμόν κατά τόν πρώτον 
έρανον — κατά 25 θή,.

Άτυχούς τό φύλλον τοΐ> Φεβρουάριου είχε κλείσει καί μόλις κατορθώνο- 
μεν νά συμπεριλάβωμβν τάς παρατιθέμενα; δύω εικόνας, παριστώσα; τήν 
Έρίτιμον Δέσποιναν Καν Στ. Στρέϊτ τού Σεβ. Διοικητοΰ τής Έθν. Τραπέ- 
ζής, ελλοχεύοι-σαν - έπιτραπήτω ή μεταφορά, έξαγιαζομένη ΰπό τού ιερού 
σκοπού—παρά τόν πυλώνα τού τραπεζιτικού Μεγάρου, μετά τής άςιοτίμου 
Κυρία; Ενταξίου, τοΰ έκ τών υποδιοικητών τού αυτού Ιδρύματος καί τήν 
άξιότιμον Κυρίαν Δανάην Κόρου,.τού φιλτάτου Διευθυντοΰ τής «Εστίας», 
ελλογεόονσαι· επίσης έξωθι τοΰ μεγάρου τής έν λόγφ έφημερίδός, μετά τοΰ 
καταδρομικού της κ. Δ. Λεονάρδου. Αί έν λόγφ Δέσποινα', συνέλεξαν τά 
μεγαλήτερα ποσά.

Καί ιδού ή φιλάνθρωπος δράσις τής Γαληνοτάτης Βασιλίσσης στεφομένη 
υπό θριάμβου ζηλευτού καί έλκύουσα τήν ευγνωμοσύνην τών ενδεών καί 
άπορων υπάρξεων.

«
ΣΕ MIA MIKPH

27 ξάνοιξα μια μέρα 
για ’>'« χέί'κΰ 
Φωνάζω ιόν πατέρα' 
μον είπες γι' α.τε<Ζη·

Κέρκυρα,

Μπουμπούκι μου ανοιξιάτικο, 
ξέρεις τί !>' απαντούσε;
ΙΤως μιίι φορά, τής μάμας σου, 
t/ιιλΐ κι' αυτός ζητούσε!

ROLAND
«

ΚΑΤΙ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ

Μερικοί φαντάζονται, δτι έγνώρισαν τό κόσμον, διότι έπί ένα χειμώνα 
έφοίτησαν εΐς πολλά; αίθουσας λαμπρά φωτισμένα; καί έλέρωσαν αρκε
τούς άσπρους λαιμοδέτας. fremy

«
ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΠΑΝΤΟΥ

Τά έθιμα κατά τάς διαφόρους έορτάς παραλλάσσουν κατά τόπους, ή 
ερευνά των δέ εκτός τοΰ δτι είνε ευχάριστος ένασχόλησις, είνε καί σοβαρά 
λαογραφική εργασία.

Εΐς τό άρθρον τοΰ κ. Δήμβρ διά τάς Άπόκρεω παρελαύνουν έν ολίγοι; 
τά πορίσματα παλαιας εργασία; διά τά έθιμα τής έποχής ταύτης.

Εΐς παρομοίαν εργασίαν καλεί καί ή ■ Εικονογραφημένη τούς άπανταχοΰ 
συνδρομητές καί άναγνώστα; της.

Τούς παρακαλεΐ νά άποστείλουν είς αύτήν δ,τι γνωρίζουν περί τοϋ πώς 
εορτάζεται τό Πάσχα εις τά διάφορα μέρη τοΰ έσω καί έξω Ελληνισμού.

Είνε βέβαια ή Διεύθυνσι; τή; «Εικονογραφημένης», ότι άπό τήν γενικήν 
αύτήν συνεργασίαν Οά προκόψουν σελίδες περίεργοι, αί δπόΐαι θά διατηρή
σουν τήν μνήμην ωραίων εθίμων χανομένων ήμέρφ τή ήμέρφ,

’Οσοι έκ τών κ. κ. συνδρομητών καί αναγνωστών μα; θά έπιστείλουν 
σχετικά παρακαλούνται νά γράφουν έπί τής μιας μόνον όψεοις τοΰ χάρτου 
καί νά είνε συντομώτατοι.

Δεκτά αρθρίδια έως τό Πάσχα τό βραδύτερου.
t

ΕΙΣ ΦΙΛΑΡΓΥΡΩΝ

"Ενας γέρος οαχ/.ιαομένο; καί φιλάργυρο; πολύ, 
ωνειρεντηκε πως είχε είς τό σπήτι του γιορτή. 
Κι’ άπό φόβο μή 'ξοδεύση κ' el; τόν ΰπνο τον λεπτά, 
εκαμ' ορκο νά μή κλείοη πλέον μάτι στα γερά.

(Κατά τό ’Ιταλικόν)
«

ΠΩΣ ΕΠΡΟΦΕΡΑΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΙΙαρέργως, ένφ άναλύει ποίημα τοΰ Κρητό; ποιητοΰ τοΰ 16ου αϊώνο; 
Στεφάνου Σαχλήκη, δ Λεγκράν δμιλεϊ καί περί τή; προφοράς τής Ελληνι
κής γλώσσης έν τή Δύσει, άντιθέτω; πρός τήν έρασμιακήν δοξασίαν.

Είνε περίεργα τά έπιχειρήματά του τόσον, δσον καί σοβαρά καί δ1.' αυτό 
αξίζει νά τά μάθουν καί οί μή γλωσσολογούντες.

Ό ίδιος δ Έρασμος έγραψε διάλογον, τήν «Ήχώ», όμοιοκαταληκτεϊ δέ εΐς 
αυτήν τήν λέξιν ermlitionis μέ τό ονοις, episcopi μέ τό κόποι, hariolari 
μέ τό λάροι, famelid μέ τό λύκοι, gramniatici μέ τό είκεΐ.

Ό ’Ερρίκος Έστιέν έχει γράψη: δτι άν τό γαλλικόν pais θέλεις νά προ- 
φέρης πρόφερέ το όπως τό έλληνικόν παΐς.

Ό Amyot: Τόν έχαιρέτησεν έλληνιστί, λέγων chere- χαΐρε.
Αυτά άποδεικνύουν δτι όρθώς άντελαμβάνοντο τήν προφοράν οί σοφοί 

τή; Δύσεως, έως τή; έμφανίσεως τοΰ πολλοΰ 'Εράσμου.
Άλλά καί τόν Ραμπελαί φέρει ό Λεγκράν μεταξύ τών Επιχειρημάτων του.
Ό Ραμπελαί παριστψ κάπου ένα ήρωά του απευθυνόμενου πρός άλλον 

είς δέκα τέσσαρας γλώσσας χωρίς νά κατωρθώση νά έννοηθή. Ό ήρως 
αΰτό; τού Ραμπελαί δμιλεϊ καί έλληνιστί καί λέγει:

Despota tinyn panagathe diati sy mi ouk artodotis? Iloras gar 
limo analiskomenou erne athlion, ke en to metaxv me ouh eleis ouda- 
mos; zitis de par emoii ha ou khri. Ke homos pliilologi pantes homo
logous! tote logous te ke rimata peritta hyparkhin, hopote pragma 
afto pasi dilon esti. Entha gar anankei motion logi isiu, hina prag- 
mata (on peri amphisvitoumen) mi prosphoros epi phen ete.

(Δέσποτα τοίνυν πανάγαθε, διατί σύ μοι οΰκ άρτοδοτείς; δρφ; γάρ λιμώ 
άναλισκόμενον έμέ άθλιον, καί έν τφ μεταξύ με, ούκ έλεεϊ; ούδαμώς, ζητεί; 
δέ παρ’ έμοΰ ά ού χρή’ καί δμω; φιλόλογοι πάντε; δμολογούσι, τότε λό
γους τε καί ρήματα περιττά ύπάρχειν, δπότε πράγμα αυτό πάσι δήλόν έστι. 
"Ενθα γάρ άναγκαΐοι μόνον λόγοι εϊσίν, ϊνα πράγματα (ών περί άμφισδη- 
τοΒμεν) μή προσφέρω; έπιφαίνεται).

Ό Λεγκράν κατείχε έλληνικήν λειτουργίαν, ήτι; έψάλλετο κατ’ έτος είς 
γαλλικόν ναόν τοΰ Αγίου Διονυσίου καί είς τήν όποιαν Αναγράφονται καί 
ελληνικοί ύμνοι μέ λατινικά στοιχεία. Ή γραφή είνε τοΰ δεκάτου ογδόου 
αΐώνος. ’Ιδού εί; ύμνος δεικνύων δτι όρθώς έπροφέρετο ή έλληνική.

Ton ton Christou naon ktizi, 
ITo Gallon apostolos 
llthen is Loutikian
Ilin katesche doliosl 
Echthros hos tin idian. 
Hapasin evagelisi, 
Tis svmiis phaneros.

Τόν του Χριστού ναόν κτίζει. 
Ό Γάλλων απόστολος 
Ήλθεν εΐς Λουτικίαν 
"ΙΙν κατέσχε δολίω;
’Εχθρός ώς τήν ιδίαν.
Άπασιν εύαγγελίζει
Τοΐς σημείο·.; φανερός.

Καί ό Μολιέρο; μέ τάς Σοφάς Γυναίκας» (1672) μάς δίδει έπιχείρημα. 
δταν λέγει δ Trissolin εις τόν Virdius:

Vous avez le tour litre et le beau 
choix des mots

έκείνος αποκρίνεται:
On voit partout chez vous, I'ithos 

et Z<; pathos. (Ήθος καί πάθος).

Έν Άόήναν;, Τνκογβ<«ΡεΙον Εστία. Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη 65U.


