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ΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΤΑΦΟΙ
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αύτό τό τεύχος τού μηνάς τής Άναστάσεως τού Γένους ας άκουσίΐή ή φωνή εκείνων, οί όποιοι έΟρήνησαν τήν Ελλάδα 
«ίΖ δουλωμένην καί έπειτα τήν έβοήίίησαν νά τινάξη τόν ζυγόν. Οί ιεροί λόγοι των, τό Εθνικόν Εύαγγέλιον άποτελοΰντες, 

άς άναγνωσθοΰν τώρα καί ας συγκινήσουν εις τούς χρόνους τού υλισμού. Αί πράξεις των άς στηθούν εϊς τά δμματα 
όλων εμπρός διά νά ίδωμεν πώς εκείνοι έπόνεσαν τήν 'Ελλάδα καί πώς ανέγραψαν τό 1821 μεταξύ τών μεγάλων χρο

νολογιών τής παγκοσμίου 'Ιστορίας. 'II «Εικονογραφημένη» δίδουσα εϊς άνάγνωσιν τά πνευματικά προϊόντα τών άνδρών τής 
Έπαναστάσεως φρονεί, δτι δίδει εϊς τούς άναγνώστάς της σελίδας, αί όποΐαι θά προκαλέσουν φρικιάσεις πατριωτικός.

’Ακούσατε νά λαλή άπό τόν τάφον του τόν Φραγκίσκον Σκούφον τόν ιερέα καί νά διαμαρτύρεται μέ τό ϊδιότροπον 
λεκτικόν του πρός τόν Θεόν του διά τής Πατρίδος τά δεινά καί ακούσατε έπειτα τόν Κωνσταντίνον Οικονόμου νά σάς περιγραφή 
τών μαχών καί τών ναυμαχιών τοΰ 21 τάς όδύνας καί έπειτα ιδέτε τόν Γεννάδιον προκαλοΰντα εράνους έν καιρώ κινδύνων. 

Μετ’αύτά τά φρονήματα καί έπειτα άπό αύτάς τάς πράξεις οί τωρινοί έχομεν νά εορτάζω μεν τήν 2 5’1ν Μαρτίου.

ΔΕΗΣΙΣ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΣΚΟΥΦΟΥ

[Έκ τής Ρητορικής]

Φθάνει, Κοιτά δικαιότατε, φθάνει. Έως πότε οί τρισάθλιοι "Ελληνες 
έχουσι νά εύρίσκωνται εϊς τά δεσμό. τής δουλείας, καί μέ υπερήφα

νοι· πόδα νά τοΐς πατή τόν λαιμόν δ βάρβαρος Θράκης ; έως πότε Γένος 
τόσον ένδοξον και ευγενικόν έχει νά προσκυνρ. επάνω είς βασιλικόν θρό
νον ένα άθεον τουλουπάνι καί ή Χιόραις έκείναις, εϊς τάς οποίας Ανα
τέλλει ό ορατός τούτος "Ηλιος καί είς Ανθρώπινη»· μορφήν άνέτειλας 
καί ’Εσύ ό Αόρατος, άπό ήμισυ φεγγάρι νά βασιλεύονται; "A 1 ένθυμή- 
σου σέ παρακαλώ, πώς είσαι όχι μόνον Κριτής, άμή καί πατήρ, καί πώς 
πεδεύεις, άμή δέν θανατώνεις τά τέκνα σου· δθεν άνίσως καί ή άμαρτίαις 
τών Ελλήνων ^παρακίνησαν τήν δικαίαν σου οργήν, άνίσως καί είς τής 
κάιιινον τής ιδίας των ανομίας σοΰ έχάλκευσα»· τά αστροπελέκια, διά νά 
τους Αφανίσης άπό τό πρόσωπον τής Οικουμένης, ’Εσύ, δπου είσαι όλος 
εύσπλαγχνία, συγχώρησε καί σβΰσε εκείνα εϊς τό πέλαγος τής άπειρου 
σου ελεημοσύνης. Ένθυμήσου, Θεάνθρωπε ’Ιησού, πώς τό Ελληνικόν 
Γένος έστάθη τό πρώτον, δπου άνοιξε ταΐς άγκάλαις διά νά δεχθή τό 
Θεΐόν σου Εύαγγέλιον· τό πρώτον δπου έρριξε χαμαί τά είδωλα, καί 
κρεμάμενον εϊς ένα ξύλον σέ προσκύνησεν Θεόν τό πρώτον, δπου άντι- 
στάθη τών τυράννων, δπου μέ τόσα καί τόσα βάσανα έγύρευαν, νά ξερ- 

ριζώσου»· άπό τόν Κόσμον τήν Πίστιν, καί άπό ταΐς καρδίαις τών Χρι
στιανών τό θεΐόν σου Όνομα· μέ τούς ίδρωτας τών Ελλήνων ήθξανε, 
Χριστέ μου, είς δλην τήν Οικουμένην ή Εκκλησία σου· οί "Ελληνες τήν 
έπλούτισαν μέ τούς θησαρούς τής σοφίας, τούτοι καί μέ τήν γλώσσαν, 
καί μέ τήν ιδίαν ζωήν τήν έδιαφέντευσαν τρέχοντος μέ άπειρον μεγα
λοψυχίαν καί εις ταΐς φυλακαΐς, καί εις ταΐς μάστιγαις, καί είς τούς 
τροχούς, καί είς ταΐς έξορίαις, καί είς ταΐς φλόγαις, καί εϊς ταΐς πίσσαις 
μόνον διιι νά σβύσουν τήν πλάνην, διά νά ξαπλώσουν τήν πίστιν, διιι 
νά σέ κηρύξουν Θεάνθρωπον, καί διά νά λάμψη, δπου λάμπει ό "Ηλιος, 
τοΰ Σταυρού ή δόξα, καί τό μυστήριον. Όθεν ώς ευσπλαγχνος μέ τήν 
θεϊκήν σου παντοδυναμίαν κάμε, νά φύγουν τόν ζυγόν τέτοιας βαρβσρι- 
κής αιχμαλωσίας, ώς φιλόδωρος καί πλουσιοπάροχος άνταποδότης. 
άνοίγοντας τούς θησαυρούς τών θείων σου χαρίτων, ΰψωσαι πάλιν εϊς 
τήν προτέραν δόξαν τό γένος, καί άπό τήν κοπριάν, εϊς τήν οποίαν 
κάθεται, δός του τό σκήπτρο»·, καί τό Βασίλειον. Ναί, σέ παρακαλώ, μά 
τό χαϊρε εκείνο, δπου έφερε τήν χαράν είς τόν Κόσμον μά τήν Οείαν 
σου έκείνην Ένσάρκωσιν. εϊς τήν όποιαν όντας Θεός έγίνηκες άνθρωπος 
διά νά φανής μέ τούς Ανθρώπους φιλάνθρωπος. Μά τό Βάπτισμα, δπου 
μάς έπλυνε»· άπό τήν αμαρτίαν. Μά τόν θάνατον, δπου μάς έδωκε τήν 
ζωήν καί μά τήν ένδοξον έκείνην "Εγερσιν, δπου μάς άνεβίβασεν είς τά 
ουράνια. Καί άνίσως καί ή φωναΐς μου τούταις δέν σέ παρακινούσιν είς 
σπλάγχνος, ας σέ παρακινήσουν τά δάκρυα, δπου μοΰ τρέχουν άπό τά 
δμματα, καί δν δέν φθάνουν καί τούτα, ή φωναΐς, ή παρεκάλεσαις τών 

'Αγίων σου. οπού άπό όλα τά μέρη τής τρισάθλιας Ελλάδος φωνιά- 
ζουσι- Φωνιάζει ένας άπό τήν Κρήτην ένας Άνδρέας καί σέ παρακαλεϊ, 
νά έξολοθςεύσης τούς ’Αγαρηνούς λύκους άπ’ εκείνο τό Βασίλειον, είς 
τό όποιον εποίμανε τής Χριστωνύμου σου ποίμνης τά πρόβατα. Φωνιά- 
ζει άπό τήν Πόλιν ένας Χρυσόστομος, καί σέ παρακαλεϊ. νά μήν κυριεύε
ται άπό τούς εχθρούς τοϋ Υίοϋ εκείνη ή Χώρα, όποϋ μίαν φοράν άφιε- 
ρώθη τής Μητρός καί Παρθένου· φωνιάζει ή Αίκατερίνα, και δείχνοντάς 
σου τόν τροχόν, είς τόν όποιον, έ μαρτύρησε, σέ παρακαλεϊ. δ τροχός 
πάλιν νά γυρίση τής τύχης διά τήν ’Αλεξάνδρειαν. Φωνιάζουσι οί Ίγνά- 
τιοι άπό τήν ’Αντιόχειαν, οί Πολύκαρποι άπό τήν Σμύρνην, οί Διονύσιοι 
άπό ταΐς Αθήνας, οί Σπυρίδωνες άπό τήν Κύπρον καί δείχνοντάς σου 
τούς λέοντας όποϋ τούς έξέσχισαν, ταΐς φλόγαις όποϋ τούς εκαυσαν. τά 
σιδηρά όποϋ τούς έθέρισαν. έλπίζουσιν άπό τήν άκραν σου εύοπλαγ- 
χνίαν τών Ελληνικών πόλεων καί όλης τής 'Ελλάδος τήν Απολύτρωση·.

ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΓΗΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
Κ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

[Έκ τοϋ λόγου περί συνεισφοράς]

Ερχσυ καί ϊδε . Τί βλέπομεν είς τήν πρώτην σκηνήν; Μάχην τής 
ξηράς. 'Υπομείνατε νά τήν θεωρήσωμεν συντόμως, όσο»· τό δυνατόν. 

Ιδού τά δύο τών πολεμίων στρατεύματα βλέπουσι μακρόθεν πρός 
άλληλα κατά πρώτον, παλλόμενα τήν καρδίαν. 'Ιδού συγκινοϋνται καί 
προχωροϋσι κατ’ άλλήλων ένθουσιώντα. Χιλιάδες άνθριόπων, ώς εις καί 
μόνος άνθρωπος, βηματίζουσι ομοθυμαδόν πρός τό χάος τό τοϋ θανά
του. Σκαρδαμύττουσι τά βλέη αρα πρός τάς πρώτας άστραπάς τής Αψι
μαχίας. ’Αποχαιρετά τό»' πλησίον στρατιώτην ο στρατιώτης καί είς δλους 
ευθύς φαίνεται δτι δύει ό ήλιος τής ζωής· Όλος ό αϊτόν τούς φαίνεται 
συνεσταλμένος είς μίαν καί μόνην τής μάχης στιγμήν. Καί τήν γήν καί 
τήν θάλασσαν καί τό παν έκαστος αύτών άθρόον βλέπει συγκεντρωμέ
νοι· εϊς τήν όποιαν πατεΐ σπιθαμήν τοϋ εδάφους. Ιδού ή σάλπιγξ βοφ, 
συνηχοΰσι τά κελεύσματα, κυματίζουσιν αί σημαΐαι, καί άρχεται ή τής 
μάχης ορμή. Κύματα καπνοΰ μαυρίζουσιν άναβαίνοντα καί λακτίζοντα 
τόν αιθέρα. Κροτοϋσιν αδιακόπως τά στόματα τών τηλεβόλων έξευρεγό- 
μενα μυρίους θανάτους· αί πυρφόροι σφαΐραι. διαπερώοαι διά τών 
πυκνών συστιμιάτων, Αφίνουσιν έν τούτοις κενά χάσματα αύλακίων, ώς 
είς τά χωράφια τό άροτρον τοΰ γεωργού, ή καί είς τά λήϊα τοΰ θεριστοΰ 
τό δρέπανο»·. Σώματα καλά καί γενναία, ώς δένδρα υψηλά καταπίπτουσι 
βαρυστένακτα καί άλλα συσσωρεύονται Αλλεπάλληλα, ώς άσταχύων δράγ- 
ματα είς τούς άλωνας. Όρμώσιν οί μαχόμενοι διά τών πτωμάτων έγκαρ- 
διούμενοι ύπό Απελπισίας, ώθοΰσιν, ώθοΰνται· πληγώνονται πληγώνουσι· 
φονεύουσιν, άποθνήσκουσι. Νεκρός άντικρούει προς νεκρόν, πΰρ είς πΰρ, 
σίδηρος πρός σίδηρον.Έπιχαίρουσιν ώμώς οί νικηταί, μεθ ύοντες έξ αίμα
τος. Γογγύζουσιν έλεεινώς οί τραυματισμένοι 
καί ψυχορραγούσιν ύπό τούς πόδας τών ίππων 
ή τών πεζών φονευτώ»·. Έδώ σπαρταροΰσι 
χεΐρες καί πόδες, έκεϊ άχνίζουσι καρδίαι καί 
σπλάγχνα, άλλου κυλίονται σώματα, ώς δέν
δρων κορμοί, καί παρέκει σφενδονίζονται κεφα- 
λαί χάσκουσαι είσέτι φοβερώς κατά τοΰ φονέως. 
Κρουνοί καί ρείθρα θερμών αιμάτων μεθύ- 
ουσι τήν γήν, καί κατιιβάφουσι τάς σάρκας, 
καί μολύνουσι, ραντίζοντα καί ίππους καί 
δπλα καί φορέματα. 'Αδελφός βαρυστενάζων 
καταπατεί τό πτώμα τοϋ αδελφού' είς τό βάθος 
τής εαυτών καρδιάς αισθάνονται τά θανά
σιμα τραύματα τών υιών οί πατέρες· καί τά 
τέκνα παρέρχονται δακρύοντα τούς πεσόντας 
γονείς, οΐτινες έκτείνοντες τούς νεκρουμένους 
βραχίονας μετά φωνής οβυνομένης καί δυόν- 
των όμμάτων τούς εύχονται, τό τελευταίοι· 
υγείαν καί ζωήν. 'Εδώ τρέχουοιν έξάγοντες 
οί συγγενείς ή φίλοι τόν συστρατιώτην ήμι- 
θανή, καί μόλις Ανορθοΰντα τήν κεφαλήν, νά 
καθιέρωση τό έσχατον βλέμμα καί πνεύμα είς 
τόν δημιουργόν τον έκεϊ φθάνει καί κατα
σφάζει τόν φεύγοντα ό διώκω»·· καί μένει 
τέλος, τό πεδίον τής μάχης μυριόνεκρου πο
λυάνδρων, δπου κοίτονται σώματα Χριστιανών 
συμπεφυρμένα πρός έρημα δπλα καί πτώ
ματα Τούρκων, καί κτηνών θνησιμαία, έπι- 
σκοπούμενα άνωθεν ύπό σαρκοφάγων όρνέων, 
τά όποια μόνα διά τής φρικώδους αύτών 
κλαγγής διακόπτουσιν ένίοτε τήν κατέχουσαν 
κύκλιο τό παν φοβερόν τής νεκρώσεως ησυχίαν 
καί πένθιμοι· σιωπήν τοΰ θανάτου. Πώς σάς 
φαίνεται τούτο τό θέατρου αδελφοί; Είναι, 
άρά γε Ικανόν νιι κίνηση φόβον καί έλεον είς 
τάς ψυχάς σας πρός βοήθειαν τών υπέρ πίστεως 
καί πατρίδος θυσιαζομένων ομογενών; Ώ πό
σοι οίκίαι ήρημώθησαν είς ταύτην τήν μάχην ', 
ΙΊόσαι χήραι ήδη καί πόσα ορφανά, και πόσοι 
γέροντες γονείς περιμένουσιν είς μάτην τούς 
πεσόντας αύτών συγγενείς I Προκύπτουσι διά 
τών θυρίδων, εξέρχονται είς τάς οδούς, έρω- 
τώσι τούς διαβάτας, περιστρέφουσι πανταχοΰ 
καί τά βλέμματα καί τάς διανοίας πότε καί 
ποΰ νά ϊδωσιν εκείνους, τούς οποίους δέν θέ- 
λουσι πλέον ίδεϊ είς τήν γήν, θρηνοΰντες διά 
βίου τόν χωρισμόν των. ΙΙόσαι τέλος χρηστοί 
τής πατρίδος ελπίδες, καί πόσοι βραχίονες 
αυτής συνετάφησαν μετά τών έν τή μάχη 

πεσόντων είς ένα τάφον, τόν όποιον εις αυτούς προσφέρει τελευταίοι· 
ή ευσέβεια, δώρον όσιον καί θλιβερόν! Δεινόν, αδελφοί, τό θέαμα, 
καί τιι παρεπόμενα δεινά καί ελεεινά. Άλλ' άν ταϋτα δέν σάς μαλάσ- 
σωσι τήν καρδίαν, μετάβητε εϊς «χλλην σκηνήν. Έλθετε είς τήν θάλασ
σαν νά ίδωμεν τούς συμπατριιότας, πώς ναυμαχούσι κατά τών άσεβών 
•ποιοΰντες εργασίαν έν ΰδασι πολλοϊς ·-

Έρχου καί ϊδε. Βλέπετε τάς ίη|·ηλάς καί βαρείας τών βαρβάρων 
τριήρεις. πώς άναβαίνουσιν ώς Ηφαίστεια δρη είς τήν θάλασσαν τήν 
Ελληνικήν: Βλέπετ’ άπ’ άλλου μέρους τιι πλοία τών ομογενών ευκί
νητα καί κοΰφα καί ελαφρά, πώς περιΐπτανται, όισάν κύκνοι, πέριξ εϊς 
τάς βαρβαρικάς πυργοβάρεις ; ’Ιδού άνάπτει ό πόλεμος εϊς τό πέλαγος, 
δπου πάραυτα συντρέχουσι καί αύτά τά στοιχεία νά πολλαπλασιάζωσι 
τά τούτου δεινά. Ή θάλασσα βοφ καί αφρίζει, καί χάσκει συχνάκις 
υποκάτω τών καραβιών άνοίγουσα τάς Αβύσσους, ώς παμφάγους φάρυγ- 
γας. νά τά καταπίη. Οί άνεμοι άνυψώνουοιν ίίρΐ] κυμάτων, καί διακό- 
πτοντες τών πλοίων τήν ορμήν, τά συνταράσσουσι, τά στρέφουσι, τα 
συγκρούουσι καί παραδιδουσι πλάγιον πολλάκις τό προτρέχον νά φύγρ 
τόν εχθρόν. Ξηρά καί ποΰ ; Μακρόθεν στενάζει καί δέν δύναται νά δώση 
άσυλον εϊς τά φεύγοντα θύματα τού θανάτου. Κι’ίν δέ τύχη πλησίον, 
επιταχύνει τόν τούτων όλεθρον πολλάκις διά τήν σκληρότητα τών απο
τόμων αίγιαλών. Τύακες πυράς προχέονται καίοντες έπί τών ύδάτων 
καί προσβάλλοντες είς τάς πλευράς τών πλοίων τά σχίζουσιν έξαίφνης 
καί τιι καταποντίζουσιν ή τ’ άνάπτουσιν, ώς ξύλον δρυμόν, άναμέσον εϊς 
τά κύματα. Βολίδες καί σφαΐραι πυρφόροι οπινθηροβολοΰσιν έν μέσο» 
τής νυκτός τού καπνού, μαινόμεναι νά φάγωσι σάρκας. Έδώ συμπλωτή- 
ρες συντετριμμένοι ή καιόμενοι τούς βραχίονας κατασπάζονται άλλή- 
λους τόν τελευταίο»· ασπασμόν. Έκεϊ σύρουσιν είς τά κάτω τοΰ πλοίου 
καί συσσωρεύουσι τούς πληγωμένους αίιιατοφύρτους καί θρηνοϋντας 
έλεεινώς. 'Αλλού πολέμιοι συ|ΐπεσόντες έπι τής κωπαστής κατασχίζουσι. 
καί σφάζουσι, καί πνίγουσιν αλλήλους εϊς τό πέλαγος. Κατάραι καί προ- 
σευχαί τών άποθ»·ησκό»·των άντηχοϋσιν είς τόν αέρα· πτιόματα καί 
ναυάγια ήμίκαυστα έπιπλέουσιν έπί τής θαλάσσης. Πανταχοθεν συρ- 
ρέουσιν αί εικόνες καί τά όργανα τοΰ ολέθρου. Ό δέ άνθροιπος μόνος, 
έρημος, φυλακισμένος είς μίαν σανίδα, Αντιμάχεται πρός πολλά θανά
των είδη, τά όποια περί αύτόν Αμιλλώνται, ποιος πρότερον νά τό»· 
άρπάση. Ί'υρά»·νων μανία, καί τέχνη πολέμου, καί λύσσα πυρος, καί βία 
κυμάτων, καί ζάλη ανέμων συναγωνίζονται κατά τών ήμετέρων συγγε- 
νιΰν επάνω εϊς ένα τάφον αχανή I ’Ιδού συντόμως, αγαπητοί, τών δει
νών ή σκιαγραφία, είς τά όποια είναι περιπεπλεγμέ»·οι οί αδελφοί μας. 
προσθέσατε προσέτι καί τή»·πείνα»· καί τήν γύμνωσιν, καί τήν έλλειψιντών 
άναγκαίω»· αποσκευών. Πώς νά άνθέξη πρός τοσούτους εχθρούς άοπλος 
καί νήστις αύτών ή Ανδρεία: Πώς νά παρηγορήσωσι τούς έν ταΐς οϊκίαις 
πεινώντας καί τρέμοντας καί πενθοϋντας συγγενείς, τούς τραυματίας, τούς 
γέρο»·τας, τούς άρρωστους, τάς παρθένους, τάς χήρας, τά ορφανά των;

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΤΡΙΟΝ του ςοτηρος. — ο ΑΜΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΙΡΩΝ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΤΟΥ 
[Εϊκών Λεονάρδου Δά Βίντοη[
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ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΟΤΗΡΟΣ___ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
[Είκών Δομ. θεοτοκοπούλου|

Ο ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΣΥΛΛΕΓΩΝ ΕΡΑΝΟΥΣ
ΑΛ. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ

Είχε πέσει τό Μεσολόγγιον, εύγενής απαρχή τής ’Ελευθερίας καί οί 
ηρωικοί αύτοΰ πρόμαχοι, δσοι διέφυγον τάς φλόγας καί τούς εχ

θρούς, ο’ικτρά θύματα τοϋ λιμοϋ καί τής ταλαιπωρίας, είχον συρρεύσει είς 
χιλιάδας εις Ναύπλιον, καί έζήτουν παρά τής κυβερνήσεως, ως μόνην 
αμοιβήν τής ενδόξου θυσίας των, ξηρόν άρτον διά νά τραφώσι, καί 
πυρίτιν διά νά πολεμήσωσιν. ’Αλλ’ ή κυβέρνησις ήν έν άπορά; έσχατη, τό 
ταμείο ν κενόν καί δεινή τών πραγμάτων ή θέσις. Τό Μεσολόγγιον πυρ- 
ποληθέν, έφάνη λάμψαν έπί τής Ελλάδος ώς επικήδειος δάς τοΰ άγώ- 
νός της,, η Στερεά μετά τήν πτώσιν τοΰ προμαχώνος τούτου ήσθάνθη 
τάς δυνάμεις της παραλυθείσας ενώπιον τοΰ φρονηματισθεντος έχθροΰ, 
η Πελοπόννησος έδηοΰτο άνευ σχεδόν άντιστάσεως υπό τοΰ Αιγυπτίου, 
*“* ° κξ™υν,°ζ ήν περί όλων.,Γενική καταστροφή καί διάλυσις έπέκειτο, 
αν δεν έςεπέμπετο στρατός αναχαίτισών τούς πολεμίους καί έμψυχώσων 
τους προμάχους τής ελευθερίας. Κατηφής καί περίτρομος συνέρρευσεν

ό λαός τής Ναυπλίας εΐς τήν πλατείαν 
τής πόλεως, καί συνήλθον έπί τό αύτό 
καί οί πειναλέοι στρατιώται, απειλητι
κοί έν τή άπελπισά; των. Άλλ' ούδείς 
έτόλμα. ούδείς ήξευρε τί νά προτείνη. 
Τότε ό Γεννάδιος, προκύψας τοΰ όχλου 
άνεπήδησεν εΐς τήν ρίζαν τής έν τφ 
κέντρφ τής πλατείας ύψουμένης πλα
τάνου. καί έκεΐΟεν φλογερόν τό βλέμμα 
έπί τό πλήθος πλανών, μετά φωνής στεν- 
τορίας, καί μετ’ ευγλωττίας παντοδυνά
μου, διότι ήτο τής καρδίας ή ευγλωτ
τία. — ·. Ή ΙΙατρίς, άνέκραξε καταστρέ
φεται, δ Άγιόν ματαιοΰται, ή Ελευθερία 
εκπνέει. Απαιτείται βοήθεια σύντονος, 
πρέπει οί ανδρείοι αύτοί οΐτινες έφαγαν 
πυρίτιν καί άνέπνευσαν φλόγας καί ήδη 
αργοί καί λιμοκτονίες μας περιστοιχί- 
ζουσι, νά σπεύσωσιν όπου νέος κίνδυνος 
τούς καλεϊ. Πρός τοΰτο απαιτούνται 
πόροι, καί πόροι έλλείπουσιν. Άλλ’ άν 
θέλωμεν νά έχωμεν πατρίδα, άν εί’μεθα 
άξιοι νά ζώμεν άνδρες ελεύθεροι πόρους 
εύοίσκομεν. Άς δώση έκαστος ο,τι έχει 
καί δύναται. Ιδού ή πενιχρά εισφορά 
μου. "Ας μέ μιμηθή δστις θέλει ! Καί 
έπικροτοΰντος τοΰ πλήθους, έκένωσε 
κατά γης τό ισχνόν διδασκαλικόν του 
βαλάντιον. Ό κρότος τών πρώτων τού
των είς τόν Βωμόν τής ΓΙατρίδος κατα- 
πεσόντων ολίγων χρυσών, τοΰ μόνου 
προϊόντος τών επιπόνων οικονομιών του, 
τοϋ μόνου εφοδίου τοΰ εναγώνιου του 
βίου, βεβαίως ώς μελφδία εύπρόσδεκτος 
άντήχησεν είς τόν ουρανόν, καί κατελο- 
γίοθη βεβαίως ή προσφορά αυτή παρά 
τής χήρας τόν οβολόν, έν ταϊς άϊδίοις 
δέλτοις. έν αϊς έγγράφεται πάσα εύγενής 
πράξις είς μυριοπλάσιον άνταπόδοοιν. 
— -Άλλ' όχι, έπανέλαβε μετ’ολίγον ή 
συνεισφορά αΰτη είναι ουτιδανή 1 ’Οβο
λόν άλλον δέν έ·χω νά δώσω, άλλ’ έχω 
έμαυτόν. καί ΐδου τόν πωλώ I Τις θέλει 
διδάσκαλον έπί 4 έτη διά τά παιδία του; 
"Ας καταβάλη ένταΰθα τό τίμημα’. Αί 
γενναϊαι αύται λέξεις έξήψαν άκάθεκτον 
ένθουσιασμόν, καί πάντες μετά δακρύων 
έσπευδον προσφέροντες οί μέν χρήματα, 
οί δέ. ούδ'αΰτών εξαιρούμενων τών ϋπό 
πενίας καί πείνης κατατρυχομένων στρα
τιωτών, ο,τι έκαστος ή δπλονή κόσμημα 
είχε τίμιον ώστε έν μικρφ χρόνοι συνε- 
λέγη ποσότης επαρκής πρός θεραπείαν 
τών πρώτων καί μάλλον έπειγουσών 
αναγκών. Άπεφασίσθη δέ νά άνέλθωσι 
καί τή επαύριον είς τάς έκκλησίας, οπού 
προσελθοΰσαι καί αί κυρίαι νά προσφέ- 
ρωσι τό κατά προαίρεσιν καί αύταί.— 
Άπό βαθέως άρθρου ό Γεννάδιος περιέ- 
μενεν έν τή έκκλησίρ τοΰ Αγίου Γεωρ
γίου· άλλ’ ή λειτουργία απέλυσε, καί αί 
κυρίαι ίσως πτοηθεϊσαι τήν συρροήν 
τών ξένων στρατιωτών, δέν έφάνησαν ή 
ολίγοι μόνον όπείκουσαι είς τήν κλήσιν. 
Τότε τό αϊμά του αισθανθείς υπό γεν
ναίας άγανακτήσεως άναβράξον, καί 
άποβλέψας πρός τούς έκεΐ παρισταμέ- 
νους μαθητάς τών δημοτικών σχολείων. 

Δυστυχή παιδία, άνέκραξε μέ φωνήν 
κλονίσασαν τούς θόλους τής έκκλησίας, 
δυστυχή παιδία σάς έγκατέλειψαν αί μη
τέρες σας ! Ήξεύρουσιν δτι ό ’Οθωμα
νός σφάζει καί ανδραποδίζει, ότι αΰριον 
θά έλθη νά σύρη καί σάς είς αιχμαλω
σίαν, άλλ’ άδιαφοροϋσι, φειδωλευόμεναι 

ολίγου χρυσίου. Άλλος προστάτης δέν σάς μένει έπί τής γής, άπό τόν 
κοινόν προστάτην έκεΐ επάνω. Πέσατε είς τά γόνατα νά τόν παρακαλέ- 
σητε!' Καί τά παιδία μή τολμήσαντα νά παρακούσωσι. τήν έπιτακτικήν 
έκείνην φωνήν, έγονάτισαν ολα. Άποκαλύψας δέ εκείνος τήν κεφαλήν 
του, καί τούς οφθαλμούς ύψιόσας πρός τόν ουρανόν.—«'Ύψιστε Θεέ, άνε- 
φώνησε, Σϋ ό προστάτης τών άθώων καί τών μή έχόντων καταφυγήν, μή 
έγκαταλείψης καί Σύ τά παιδία ταΰτα, τά προσπίπτοντά Σοι. Σώσον 
αύτά άπό αιχμαλωσίας δεσμά. Οί άνθρωποι τά παρήτησαν, έπίβλεήιον 
έπ’ αύτά, καί έπίβλεψον έπί τής 'Ελλάδος, καθ’ ής πάντες έξανέστηοαν, 
ήν παροριΰσιν, ήν προδίδουσιν αύτά της τά τέκνα. Δός, παρά τάς βουλάς 
τών ανθρώπων νά έπιλάμιρη έπ’ αύτής πάσης ό ήλιος τής ελευθερίας, 
καί νά τελειωθή ή Σή δύναμις, τά δέ παιδία ταΰτα πολΐται έλεύθεροι, 
νά τήν ύπηρετήσιοσί ποτέ έν πίστει καί ειλικρινείς πρός σωτηρίαν αύτής 
καί πρός δόξαν σου α’ιωνίαν ! Ή αν. πάνσοφος Σύ γινωσκης ότι πέπρω- 
ται, είς άγενή τραφέντα αισθήματα, είς ιδιοτέλειαν αύξηθέντα καί 
φιλαρχίαν, νά γείνωσί ποτέ αύτά δεινών τή πατρίδι παραίτια, παράδοςτα 
μάλλον ε/’ Ρ“’ί.αι'ζ“» τ“. σϊύ!ι“· και παράδος καί έμέ είς αύτό, πριν
ίδώ έκ νέου τής Ελλάδος τήν δουλικήν ημέραν καί τήν ταπείνωσιν! »

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΩΣ ΣΥΖΥΓΟΣ

Κωνσταντίνος ΙΙαλαιολόγος είχε σύζυγον καί τέκνα τώ 
■ 453, θτ’ επιπτε γενναίως καί μαρτυρικώς, μάτην ύπε- 
ραμυνόμενος τής Κωνσταντινουπόλεως μοιραίως άλι- 
σκομένης υπό Μωάμεθ τοϋ Π ορθή τοΰ ; »

Αύτό τό ζήτημα έξήτασεν εις μίαν διάλεξίν του έν τώ «Παρ
νασσού; καί είς τόν «Νέον Έλληνομνήμονά» του ό σοιρός 
Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου μας κ. Σπ. Λάμπρος.

Είνε τό ζήτημα τόσον περίεργον καί τόσον περίπλοκου, συγ
χρόνως δέ μέ τόσας συγκινητικός φάσεις, ώστε αξίζει νά μας 
απασχόληση.

Παραδόσεις καί θρϋλλοι άλλά καί συγγραφέων ιιαρτυρίαι, 
εσφαλμένοι, έχουν δημιουργήση κυκεώνα άπό τόν όποιον μάς 
έξήγαγεν δ γλυκύς ομιλητής καί έξεταστικώτατος συγγραφευς.

Ό Παλαιολόγος ένυμφεύθη τό πρώτον τόν Ιούνιον τοΰ 
1428 είς ήλικίαν είκοσιτεσσάρων ετών μέ τήν Μαγδαληνήν 
θυγατέρα τοΰ Λεονάρδου Β' Τόκκου, κόμητος παλατίνου 
Ζακύνθου καί Κεφαλληνίας καί Δουκός τής Λευκάδος καί τής 
πιθανώς έκ τοΰ οίκου τών Γενουηνσίων Ζαχαριών, τών δυνα
στών τής Φωκαίας καί Χίου, καταγομένης συζύγου αύτοΰ. Ή 
Μαγδαληνή αΰτη εύρίσκετο τότε, ένεκα τοΰ θανάτου τοΰ πατρός 
της, υπό τήν κηδεμονίαν τοΰ θείου της Καρόλου Β' Τόκκου.

Οί γάμοι Ελλήνων ηγεμόνων μετά γυναικών αλλοφύλων 
ήσαν συχνοί, πολλάκις πολιτικούς σκοπούς έχοντες, έφρόντιζον 
δέ συχνά οί "Ελληνες σύζυγοι νά είσάγουν την σύζυγόν των 
εις τήν ’Ορθοδοξίαν.

Ό γάμος τοΰ Κωνσταντίνου μετά της Μαγδαληνής είχε πολι
τικόν σκοπόν. ’Λφ’ ένός μέν ύπεϊκεν ό Κωνσταντίνος εις τάς 
επαγγελίας τοΰ πατρός του πρός τήν Δύσιν καί είς τάς παρο
τρύνσεις τοΰ Πάπα μέγα σημαίνοντος πολιτικώς, άφ’ ετέρου 
δέ διηυκόλυνε τήν έκβασιν τής τότε έν Πελοποννήσφ, δπου διέ- 
μενεν ό γαμβρός, περιπλοκής. Ό Κάρολος Τόκκος, δ θείος 

απο το μαρτυριον του ςωτηρος.— "Η ΓΗ ΕΣΚΟΤΙΣΘΗ ΤΟ ΚΑΤΑΠΕΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ . . . ,, 
[Είκών Βερεστσαγκίν]

τής νύμφης κατείχε πόλεις τινάς έν Άχαΐρ, τάς οποίας είς 
μάτην δ Αύτοκράτωρ ’Ιωάννης Παλαιολόγος έπειράθη ν’ άπο- 
κτήση κατερχόμενος δ ίδιος είς Πελοπόννησον. ’Εξ άλλοι' οί 
'Ενετοί έπροστάτευον τήν Εταιρείαν τών Ναβαραίων, τών 
δποίων ήρχεν ό επικίνδυνος Γενουήνσιος Κεντυρίων Ζαχαρίας. 
Ούτως έχόντων τών πραγμάτων δ Κωνσταντίνος διά τοΰ γάμου 
έλυε μέν τό ζήτημα τών πόλεων τής ’Αχαΐας λαμβάνων αΰτάς 
ώς προίκα, έμείου δέ τούς κινδύνους τούς έκ τών Ναβαρραίων, 
συγγενεύων πρός τούς Ζαχαρίας.

’Αλλά τότε έπρόκειτο νά πολιορκηθοΰν υπό τών Ελλήνων 
αί ΓΙάτραι καί δ γάμος τοΰ άτυχούς Αύτοκράτορος έγένετο 
μέσω τοΰ στρατοπέδου, παρά τούς μύλους τούς έξωθεν τής 
πόλεως ταύτης.

Ή Μαγδαληνή μετωνομάσθη είς Θεοδιόραν άλλ’ έπ’ όλίγον 
ηύτύχησε νά έχη πλησίον τόν σύζυγόν της. Ό πόλεμος ήνάγ- 
καζε τόν Κωνσταντίνον νά μένη ώς έπί τό πλεϊστον έν Χλε- 
μουντζίω καί Γλαρέντζη, ή δύστηνος δέ Θεοδώρα δέν έξησε 
ώστε νά έπίδη τήν άλωσιν τών ΙΙατρών καί τήν οπωσδήποτε, 
μετά ταύτην άποκατασταθεϊσαν τάξιν. 'Έν καί ήμισυ έτος μετά 
τόν γάμον της, τόν Νοέμβριον τοΰ 1429 άπέθανεν έν Σαντα- 
μέρη τής ’Αχαΐας, τώ νΰν υπό τό αύτό όνομα χωρίω τοΰ 
δήμου Δύμης καί πρώτον μέν έτάφη εις μίαν τών έκκλησιών 
τής Γλαρέντζας μετά ταΰτα δέ άνεκομίσθη είς τήν έν Μυστρά 
μονήν τοΰ Ζωοδότου, δπου ήσαν οί τάφοι τών δεσποτών τής 
Πελοποννήσου Παλαιολόγων.

Έθρήνησε τήν άτυχή σύζυγον τότε ό περίφημος ιερομόνα
χος Βησσαρίων, δ έπειτα γενόμενος Καρδινάλιος έν Ρώμη 
καί έγραψεν έπίγραμμα χαραχθέν έπί τοΰ τάφου τής Θεοδώρας.

Εις τό έπίγραμμα τοΰτο άναφέρεται ή έκ Λατίνων καταγωγή 
τής νύμφης, δ δέ Κωνσταντίνος άποκαλεΐται «’Άρην πνέων 
καί φόνους έν ταϊς μάχαις», ύποδηλουμένων σΰτω τών περιστά-



70 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 1908 ΜΑΡΤΙΟΣ 1908 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 71

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΤ ΣΩΤΗΡΟΣ η ΥΠΕΡΤΙΜΟΣ ΚΗΔΕΙΑ

[ΕΙκών τοϋ Γερμανού ζωγράφου Στρούγκ)

σεων ΰφ’ ας έτελέσθη ό γάμος. ’Αναφέρεται δμως έπίοης δτι 
ή Θεοδώρα άπέθανεν «ώδϊσιν αΰταΐς προσλιποΰσα τον βίον» 
έκ τοΰ οποίου συμπεραίνεται δτι αυτή άπεβίωσεν έκ δυστοκίας, 
συναποβιώσαντος καί τοΰ τέκνου ώς εικάζεται έκ τοΰ γεγονό
τος, δτι ύπό οΰδενός γίνεται μνεία γόνου τοΰ Κωνσταντίνου έκ 
τοΰ πριότου τούτου γάμου του.

Ένδεκα ολόκληρα έτη ό Κωνσταντίνος μένει χήρος και 
μόλις τώ 144° αποφασίζει νά συνάψη δεύτερον γάμον, πιθα
νώς σκεφθείς δτι οΰδείς ά'ρρην γόνος υπήρχε τής Βασιλικής 
οικογένειας τοΰ Βυζαντίου, ίσως δέ καί παροτρυνθείς άπό τόν 
Αΰτοκράτορα Ίωάννην, δστις αυτόν έξέλεξεν ώς διάδοχον άντί 
τοΰ πρεσβυτέρου αδελφού Θεοδώρου.

Ό Κωνσταντίνος τότε έξέλεξεν ώς νύμφην τήν θυγατέρα 
τοΰ αΰθέντου τής Λέσβου Δορίνου Α' Γατελούζου, δστις ένεκα 
κηδεστίας τοΰ οίκου πρός τούς Παλαιόλόγους έφερεν έκ μητρο- 
γονίας τό έπώνυμον τούτο. 'Π μελόνυμιρος εκαλείτο Αικατε
ρίνη καί ό γάμος, καίτοι πρός διεξαγωγήν τών διαπραγματεύ
σεων εστάλη εις Λέσβον ό Φραντζής τόν Δεκέμβριον τοΰ Ι44Ο> 
έγένετο τόν ’Ιούλιον τοΰ Ι441 διότι έν τώ μεταξύ ό αδελφός 
τοΰ Κωνσταντίνου Δημήτριος έπολέμει αυτόν καί τόν βασι
λεύοντα Ίωάννην.

Τέλος ό Κωνσταντίνος κατέπλευσεν είς Λέσβον μετά βασιλι
κών τριήρων διοικουμένων υπό τοΰ Δρουγγαρίου, τοΰ έπειτα 
μεγάλου δουκός, Λουκά Νοταρά, έτέλεσε τούς γάμους του καί 
άφοΰ έμεινεν εϊς Λέσβον έως τόν Σεπτέμβριον, έφυγεν είς 
Πελοπόννησον. ’Ολίγους μήνας έπειτα νέοι κίνδυνοι νέαν δια
ταραχήν έφεραν εϊς τήν συζυγίαν αυτήν τοΰ Κωνσταντίνου. Ό 
αδελφός του Δημήτριος καί οί. Τούρκοι μεθ’ ών συνεμάχησεν 
απέκλεισαν την Κωνσταντινούπολη· καί ό άτυχής γαμβρός 
ήναγκάσθη νά τρέξη εϊς βοήθειαν τής βασιλευούσης. Διελθών 
διά τής Λέσβου παρέλαβε τήν σύζυγόν του, ένφ δέ έπλεε πρός 
τήν Κωνσταντινούπολη', εύρέθη παρά τήν Λήμνον αντιμέτω
πος τοΰ τουρκικού στόλου. Ό Τούρκος στόλαρχος Άχμέτ άπε- 
βιβάσθη εϊς τήν Λήμνον καί έπολιόρκησε τό ζεύγος έπί ε’ίκο- 
σιν ημέρας έν τώ φρουρίω Κοτζίνφ (Κοκκίνφ). Τά τείχη τοΰ 
φρουρίου κατέπεσαν ύπό τάς βολάς τών τηλεβόλων τών Τούρ
κων, έσώθΐ] δμως ή πόλις.

Άλλ’ οί κίνδυνοι τής πολιορκίας έτάραξαν καί κατέρριψαν 
ασθενή τήν έγκυον Αικατερίνην, θάπτει δέ καί τήν δευτέραν 

ταύτην, μέσω κινδύνων πολεμικών θανοΰσαν, σύζυγόν του ό 
Κωνσταντίνος εϊς τό ΙΙαλαιόκαστρον τής Λήμνου.

Περίεργοι εϊνε αί λεπτομέρειαι διαφόρων αποπειρών μετα
γενεστέρων ϊνα ό μάρτυς έλθη εϊς γάμον.

ΊΙτον ό ένδεδειγμένος ώς μέλλων αΰτοκράτωρ τοΰ Βυζαν
τίου καί έπρεπε νά καταλίπη άρρενας απογόνους. Διά τοϋτο, 
ένώ άκόμη ήτο Δεσπότης Πελοπόννησου, ήρχισαν διαπραγμα
τεύσεις νά νυμφευθή τήν άδελφήν τοΰ ήγεμόνος τοΰ Τάραντος 
Ισαβέλλαν Όρσίνη. Λί διαπραγματεύσεις αύταϊ έναυάγησαν 
καί βραδύτεροι· ό Δόγης τής Βενετίας δ περιλάλητος Φραγκί
σκος Φόσκαρι προέτεινεν εϊς τόν Κωνσταντίνον τήν θυγατέρα 
του μέ πολλήν προίκα. Ό Κωνσταντίνος έδέχθη καί δ γάμος 
θά έγίνετο δταν έξαφνα θνήσκει δ αΰτοκράτωρ ’Ιωάννης καί 
δ μελλόγαμβρος καλείται Αΰτοκράτωρ. Τότε δ γάμος έθεωρήθη 
άνάρμοστος πλέον καί κατά τήν κρίσιν αυτού τοΰ Κωνσταντί
νου καί διότι, δπως λέγει ό Φραντζής «πώς έδύναντο οί. τής 
Πόλεως άρχοντες καί άρχόντισσαι κυρίαν καί δέσποιναν αϋτών 
καταδεχθήναι Ένετοΰ θυγατέρα; ».

Συγχρόνως δμως καί πριν ή γίνη Αΰτοκράτωρ δ Κωνσταν
τίνος διεξήγεν άλλας περί γάμου διαπραγματεύσεις. Έπρόκειτο 
περί τής θυγατρός τοΰ άντιβασιλέως τής Πορτογαλίας Πέτρου 
Βεατρίκης. Δι’αγνώστους λόγους καί ό γάμος αΰτός δέν έγένετο.

Οί περί τόν Κωνσταντίνον έν τούτοις έξηκολούθουν νά 
φροντίζουν περί γάμου του, οί δέ άρχοντες καί αί άρχόντισσαι 
ένήργουν υπέρ τής μιάς ή άλλης νύμφης, μέ έπινοήσεις καί 
ΰπεκφυγάς καί πανουργίας διαφόρους.

Ό Φραντζής τότε στέλλεται άπό τόν Κωνσταντίνον τόν 
’Οκτώβριον τοΰ 1449 εϊς τήν Ίβηρίαν καί τήν Τραπεζοΰντα 
δπως, μετά έξέτασιν, προτείνει τήν άρμοδιωτέραν έκ τών δύο 
προτεινομένων υπό τών εκεί αΰλών σύζυγον. Ό Φραντζής άνε- 
χώρησε συνοδευόμενος υπό άρχόντων καί στρατιωτών καί 
ίερομονάχων καί μοναχών καί ιατρών καί τινων κρουόντων 
όργανα καί έτερα είδη μουσικά», είχε δέ νά έκλέξη μεταξύ τών 
θυγατέρων Γεωργίου τοΰ Ρηγός τών Ίβήρων καί τής τοΰ 
Λύτοκράτορος Τραπεζοΰντος Ίωάννου Κομνηνοΰ καί τήν έντο- 
λήν νά δηλώση, μετά τήν οϊκείαν έξέτασιν, δι’ επιστολής εϊς τόν 
βασιλέα «τά καλά άμφοτέρων τών μερών .Ό Φραντζής έναυά- 
γησε παρά τήν Ά μισόν καί ή πρός αυτόν άπάντησις τοΰ Κων
σταντίνου παρεπλανήθη. Έν τώ μεταξύ τόν Φεβρουάριον τού

1451—ή αποστολή τοΰ Φραντζή διήρκεσε δύο έτη—άπέθανεν 
ό Σουλτάνος Μουράτ άφήσας χήραν τήν Μαρίαν Κομνηνήν, 
ανεψιάν τοΰ Ίωάννου Κομνηνοΰ, θυγατέρα δηλαδή τής άδελ- 
φής του καί τού δεσπότου Σερβίας Γεωργίου Βράγκοβιτς. Ό 
Φραντζής τότε έγραψε πρός τόν Κωνσταντίνον τήν γνώμην 
ότι την χήραν αυτήν έπρεπε νά νυμφευθή. '() Κωνσταντίνος 
εύρέθη και πάλιν μέσφ διχογνωμίας τών αΰλικών, άπέστειλεν 
δμως τόν Μανουήλ Παλαιολόγον εϊς Σερβίαν νά ζητήση τήν 

άμήρισσαν εϊς γάμον. Καί ύ μέν Βράγκοβιτς καί ή σύζυγος 
αυτού έδέχθησαν ασμένως τήν πρόταση·, άλλ’ ή χήρα τοΰ Μου
ράτ είχε τάξη δτι, αν δ Θεός σώση αυτήν άπό τάς χεϊρας τών 
ασεβών νά μείνη έν σωφροσύνη παρθενεύουσα καί νά ιθερα- 
πεύη τώ Θεώ τώ τήν ελευθερίαν αυτής χορηγήσαντι. Μετά τήν 
άτυχίαν τοΰ συνοικεσίου αΰτοΰ ό Φραντζής, μαθών τά γενό- 
μενα, συνεφώνησε γάμον μέ τήν θυγατέρα τοΰ Ρηγός τής 
Ίβηρίας, ής τό όνομα αγνοείται. Ό μέλλων πενθερός τότε άπή- 
τησεν ϊνα κατά τά έθιμα τής χώρας του, άντί προικός τής νύμ
φης, νά δοθούν εις αυτήν χρήματα παρά τοΰ μέλλοντος συζύγου, 
έπείσθη όμως νά δώση εις τήν θυγατέρα του, πλήν πολυτίμων 
σκευών αργυρών καί χρυσών καί λίθων πολυτίμων καί ενδυμάτων 
καί υφασμάτων πολυειδών, πεντήκοντα εξ χιλιάδας χρυσά νομί
σματα, αντιστοιχούντο τοΰλάχιστον πρός έξακοσίαςχιλιάδας δραχ
μών καί άκόμη έτησίως τρισχίλια χρυσά νομίσματα περίπου, 
32.000 δραχμών χρυσών, είς τήν νύμφην διά νά τά δαπανά εϊς 
ελέη ή δπως άλλως ήθελεν.Ό Φραντζής διά τήν μεσιτείαν του θά 
έλάμβανε τήν ΰπόσχεσιν νά βαπτίση ή μέλλουσα αΰτοκράτειρα 
τό θυγάτριόν του καί νά προικίση αύτό, νά δοθούν δέ εϊς αύτόν, 
όταν θά ήρχετο νά παραλάβη τήν νύμφην τέσσαρα φορτία 

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ---- Η ΤΑΦΗ
[ΕΙκών Φρα Βαρθολομαίου]

μετάξης, άξίας εϊκοσακισχιλίων δραχμών. Τόν γάμον τούτον 
καί τούς όρους, έπανελθόντος τοΰ Φραντζή εϊς Κωνσταντι
νούπολη·, ένέκρινεν δ Κωνσταντίνος καί καλέσας τόν έξ Ίβη
ρίας πρέσβυν, δστις παρηκολούθησε τον μεσίτην, έπεκύρωσε τό 
χρυσόβουλλον τοΰ Ρηγός Ίβηρίας. «Οϊκειοχείρως έμπροσθεν 
τούτου (τοΰ πρέσβεως) έποίησε σταυρούς τρεις μετά κινναβά- 
ρεως εϊς τό άνώτερον τοΰ χρυσοβούλλου μέτωπον, εις βεβαίω
ση· κατά τήν εκείνων (τών Ίβήρων) συνήθειαν, καί έδωκε 
τό χρυσόβουλλον έπί τάς χεϊρας τοΰ πρέσβεως, καί φησιν 
αΰτώ ιδού αΰτός , δεικνύω'· τόν Φραντζήν, Συν Θεώ τώ 
έρχομένω έαρι έλεύσεται μετά τριήρεων παραλαβείν τήν έμήν 
σύνευνον τήν νεόνυμφου .

Ό γάμος ούτος έφαίνετο τετελεσμένος πλέον.
Κάποια μοίρα δμως ήθελε νά συμπέση τό τέλος τής Πόλεως 

μέ τό τέλος τής οικογένειας τοΰ Κωνσταντίνου.
Ήγγέλλετο ήδη ότι ό Μωάμεθ παρεσκεύαζεν έπίθεσιν κατά 

τής βασιλευούσης καί εϊς τόν Φραντζήν άνετέθη νά μεταβή εϊς 
Πελοπόννησον διά νά καλέση τινά τών αδελφών τοΰ Κωνσταν
τίνου εϊς τήν Πόλιν δπως γίνη συνεννόησις διά τήν άμυναν. 
’Έπειτα ό Φραντζής θά μετέβαινεν εϊς Κύπρον καί μετά ταΰτα 
εϊς Ίβηρίαν «δπως ιϊρη τήν νεόνυμφου καί μελλοκυρίαν του».

’Ήδη δμως εϊχεν έπέλθη τό έτος Ι452> τ<> προηγούμενου 
τής άλώσεως, οί κίνδυνοι δέ καί αί περίπλοκα! έματαίωσαν 
τήν αποστολήν.

Ουτω — έπάγεται δ κ. Λάμπρος — άνυμφος καί άτεκνος 
εύρέθη ό Κωνσταντίνος, δτε, άναλαβών τόν έσχατον υπέρ τής 
κινδυνευούσης Κωνσταντινουπόλεως αγώνα έπεσεν ώς ήρως καί 
μάρτυς τήν ίρΜαιου 1453 παρά τήν πύλην τοΰ'Λγ. Ρωμανού .
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|*Ο έν Κέρκυρα άντιπρόσωπος τής Εικονογραφημένης κ. Σπ. Καμη- 
μηλέρης, ύ δαιμόνιος έρασιτέχνης φωτογράφος, ό όποιος ούχί άπαξ είς 
τούς κ.κ. συνδρομητής ημών κατόρθωσε νά δόση μέ σειράν εΙκόνων πλήρη 
άναπαράστασιν μεγάλων γεγονότων καί τήν φοράν ταύτην, παρ’ δλην τήν 
άδιάλειπτον βροχήν καί κακοκαιρίαν μάς Αποστέλλει τάς παρατιθεμένας 
εικόνας, καταδιώκων παντού τον Κάϊζβρ. Τό τελευταίαν του τηλεγράφημα 
μάς άνακοινοϊ ότι Αποστέλλει άκόμη φωτογραφίας. Τοΰ είμεΦα εύγνό μονές).



Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 1908 ΜΑΡΤΙΟΣ 1908 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 75

ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
^ΚδπΤ^εταξύ τών περ'ι Δημιουργίας τοΰ Κόσμου δοξασιών, 

αϊτινες από τών αρχαιότατων χρόνων προεβλήθησαν, 
είτε ώς θρησκευτικά! πεποιθήσεις τών διαφόρων λαών, 

' τών άξιωσάντων θέσιν έν τή I Ιαγκοσμίφ Ιστορία, ε’ι'τε 
ώς επιστημονικά! θεωρίαι ατόμων ύπερόχως ανεπτυγμένων, 
προσπαθούντων νά χειραφετηθώσι και φθάσιοσι διά τής σκέ- 
ψεως είς φυσικήν τινα έξήγησιν τοΰ προβλήματος τής πρώτης 
έμφανίσεως τοΰ κόσμου, δυο είνε αί κύραότεραι, αί και μέχρις 
ημών διασωθεΐσαι και ισχύουσαι.

Τ 1 μία εινε θρησκευτική, ή δέ έτέρα θεωρείται ώςεπιστημονική.
Τήν πρώτην άποτελεΐ τό Δόγμα τής Δημιουργίας, τήν δέ 

δευτέραν ή Θεωρία τής Έξελίξεως.
Ή περί δημιουργίας δοξασία τών διαφόρων λαών, τών άπό 

άμνημονεύτων χρόνων διελθόντων καί έκλειψάντων άπό τοΰ 
ήμετέρου πλανήτου, διαφόρους σχοΰσα μετατροπάς, άναλόγως 
τής πνευματικής καί ηθικής έκαστου άναπτύξεως, έ'λαβε τόν 
τελειότατοι· αυτής τύπον καί τήν τελειοτάτην έ'κφανσιν διιι τοΰ 
Μωϋσέως, καταστασα Δόγμα ΓΓίστεως.

Κατά ταύτην ό Κόσμος σόμπας, δ τε ορατός καί άόρατος, 
έδημιουργήθη υπό τοΰ Θεοΰ, ώς θαυμασίως περιγράφεται έν 
τώ βιβλίω τής Γενέσεως.

Έν τώ βιβλίω τούτω ό Μωϋσής, ποντίφηξ, πατριάρχης καί 
πνευματικός άρχηγός ενός λαοΰ, ήθέλησε νά δείξη κατά τρόπον 
άπλοΰν καί περιεκτικόν, εύληπτου δμως καί προσιτόν τοίς πάσι 
δτι τό παν έδημιουργήθη έκ τοΰ μηδενός ύπό τοΰ Θεοΰ, άντι- 
θέτως δέ πρός δλους τούς ιστορικούς δέν περιωρίσθη είς τήν 
ξηράν μόνον διάσωσιν καί άφήγησιν γεγονότων έκλειψάντων 
ή έξαφανισθέντων.

_ Διηγείται απλώς, φυσικώς, έν θαυμασίφ βραχυλογία καί ανευ 
ούδεμιάς τεχνικής έκφράσεως, άνευ οΰδενός κοσμήματος, τά 
καταπληκτικότερα γεγονότα. Δύει έν δλίγαις γραμμαϊς, αϊτινες 
άποτελοΰσι τήν περίληψιν μάλλον ή τήν έξιστόρησιν τής 
Δημιουργίας, τά ύψιστα προβλήματα, καί ταΰτα έγγύτατα τής 
έπιστημονικής αλήθειας, ώς απέδειξαν αί κατόπιν πολλών αιώ
νων καί μετά μεγάλας τής Επιστήμης προόδους γενόμεναι 
γεω λο γ ι καί έρ ευ να ι.

Τό δόγμα τής Δημιουργίας, τό όποιον πλεΐστοι δσοι θεολό
γοι, φιλόσοφοι, εκκλησιαστικοί πατέρες, κοινωνιολόγοι, φυσιο- 
δίφαι, καί άλλοι σοφοί επιστήμονες, βαιθέως έμελέτησαν, καί 
διά μακρών εξήγησαν, έσχολίασαν, ήρμήνευσαν, ανέλυσαν, ύπε- 
μνημάτισαν, οΰ μόνον άποτελεΐ δόγμα πίστεως έν τή Εκκλησία 
δπως εϊπομεν, άλλ’ έπεβλήθη διά τοΰ μεγάλου κύρους τοΰ Χρι
στιανισμού καί έπεκράτησεν έν τή ’Επιστήμη έφ’ δλων σχεδόν 
τών σοφών καί δή τών φυσιοδιφών, μέχρι τών άρχών τής 
παρελθούσης έκατονταετηρίδος. Έπί τή βάσει δέ αύτοΰ έ'γρα- 
ψεν ό Λιναΐοςτό 1835 τό περίφημον επιστημονικόν σύγγραμμά 
του, Systema Naturae, δι’ ου έπεχείρησε τήν συστηματικήν 
ταξινόμηση· τών άναριθμήτων σωμάτων τής Φύσεως καί τήν 
κατάταξιν αυτών είς γένη καί είδη.

Τοσοΰτον δ’ έστηρίχθη έν τή έργασίρ ταύτη έπί τοΰ δόγμα
τος, ώστε άπό,φαίνεται, δτι ύπάρχουσι τόσα διάφορα είδη

βιβλιογραφςα: Ch. Darwin. De I'origine des espfeces par la sele
ction naturelle, dans les regnes animal el vegetale oil de la survi- 
vance des races les mieux organisees dans la hitte pour la vie.— Τοΰ 
αύτοΰ. La descendance de I’lionime.— Lamark. Philosophic zoologi- 
que 1809.—E. Haekel. Histoire de la creation naturelle.— Τοΰ αύτοΰ. 
Origine de I'lionime.— Τοΰ αύτοΰ. Anthropogenie.— Τοΰ αύτοΰ. Les 
enigmes de rUnivers.— Τοϋ αύτοΰ. Religion et Evolution.- Th. Hux
ley. Des faits qtii tenioignent de la place de I'lionime dans la Nature. 
— Lamettrie Histoire naturelle de l'ante.— Τοΰ αύτοΰ. L’homme- 
macliine.— Buchner Force et matidre.— Goethe. Oeuvres.— Romane. 
L’evolution mentale chez 1’lionnne. Origine des facultes humain.— 
Beaumont. Lc-s lemons de Geologie.— Αϋγούσζου Νικολάου. Φιλοσο
φικά! μελέται περί Χριστιανισμού. Μετάφρ. Π. Βραΐλα καί Μαυρομ- 
ιΐάτη.— I. Σκαλτσοϋνη. Θρησκεία καί επιστήμη.—Τοΰ αύτοΰ. ’Ανθρω
πολογία. R. Felix. La Genese et les sciences modernes.— D' James. 
Moise et Darwin. L'hoinnie de la Genese compare a I'hotnnie-singe.— 
Lacomte. Le Darwinisme et l'origine de I'hoinme.— Jousset. Involu
tion et transfer tnisine des origines del'etat sauvage.—Anbin. Actua
lity on r£ponses aux objections de la science autichretienne.— 
Marcel de Serres La Cosmogonic de Mo’ise comparee aux faits geo- 
logipues.— Cuvier. Anatomic comparee.— Meignan. Le monde et 
l'homme primitif.— Bolsche. Descendance de I'lionime.— Paulesco. 
Τά περί ψΐ'χής καί Θεοΰ πορίσματα της Φυσιολογίας. Μετάφρ. I. Άλ. 
Χαρισιάδου καί Σ. Σαλαμάγκα ιατρών.

ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ

δσας διαφόρους μορφάς έδημιούργησεν έν αρχή τό ’’Απειρον 
Όν . Τό δόγμα τούτο παρεδέχθησαν πλήν ά'λλων σοφών έπιστη
μόνων καί πλεΐστοι φυσιοδίφαι. (Cliainpollion, Buffon, Line, 
Cuvier, Marcel de Serves κλ. κλ.). Ό δέ Ampere όμιλών 
περί τοΰ Μωϋσέως λέγει μετάξι' άλλων, δτι ή ήτο κάτοχος 
γνώσεων επιστημονικών τοσούτω βαθειών, οίαι αί τοϋ αίώνος 
μας ή ήτο έμπνευσμένος · .

«

ΤΙ Θεωρία τής Έξελίξεως δέν είνε αποκύημα τών νεωτέ- 
ρων χρόνων.

Πρό δύο καί επέκεινα χιλιάδων έτών εύρίσκομεν είς τούς 
άρχαίους Έλληνας φιλοσόφους, Δημόκριτον, Ηράκλειτον, Έμπε- 
δοκλήν,’Αριστοτέλην καί λοιπούς, σπουδαίας προσπάθειας, πρός 
έξήγησιν τής έμφανίσεως τοΰ κόσμου διά τών φυσικών αιτίων 
καί σύλληψιν τής Θεωρίας τήςΈξελίξεως. Αί προσπάθειαι αυτών 
μεγαλοφυείς κατ άρχήν, έμειναν άτελεΐς, λόγοι έλλείψεως τών 
Φυσικών Επιστημών, ών τότε τό πρώτον ετίθεντο τά ισχυρά 
θεμέλια. Έκπλήττουσιν δμως τήν σήμερον τόν μελετητήν. Έπί 
τοσοΰτον φαίνονται πρόδρομοι τών νεωτέρων ιδεών. Διότι αί. 
σοφαί αυτών έξηγήσεις έπί τών φυσικών φαινομένων, μετά 
πάροδον πολλών αιώνων καί μετά τήν τεραστίαν άνάπτυ- 
ξιν καί εφαρμογήν τών Φυσικών ’Επιστημών, μόλις έσχάτως 
έπεκϋρώθησαν ’.

Μόνον κατά τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος αίώνος αί έργασίαι 
τοΰ Cuvier έπί τών ορυκτών σκελετών καί τά δημοσιεύματα 
αυτού κατά τό ι8ΐ2, απέδειξαν τήν ΰπαρξιν πολυαρίθμων 
ό'ντων, άτινα έζησαν κατά διαφόρους γεωλογικός περιόδους καί 
άτινα σήμερον δέν ύπάρχουσι ν. Εϊς τούς ορυκτούς σκελετούς, 
λέγει, τών προϋπαρξάντων ζώων οφείλεται ή γένεσις τής περί 
τής γης θεωρίας. Διότι άνευ αυτών δέν θά ήδυνάμεθα ίσως 
ποτέ νά σκεφθώμεν, δτι κατά τήν σχηματισμόν τής γηϊνης 
σφαίρας, υπήρξαν έποχαί διαδοχικά! καί σειρά διαφόρων μετα
βολών. Αυτοί πράγματι δίδουσι τήν βεβαιότητα, δτι ή σφαίρα 
δέν είχε πάντοτε τό αυτό περικάλυμμα, διότι τά ζώα πριν ταφώ- 
σιν εντός έζησαν προηγουμένως έπί τής γής (Cuvier). Άλλα 
καί ό δεύτερος γερμανός φιλόσοφος Γκαΐτε, μετά μεγάλας φυσιο- 
διφικάς μελετάς άπεφάνθη οίονεί προφητικώς περί τής έξελίξεως 
έν τώ περισπουδάστιο αύτοΰ συγγράμματι. ■ Μεταμόρφωσις τών 
φυτών» 1/9°- Αί μεγάλαι μελέται αύτού έπί τής οστεολογίας 
έβεβαίωσαν τήν ενότητα τής οργανώσεως, διότι άνεγνώρισεν 
ούτος, δτι ό ανθρώπινος σκελετός συνίσταται κατά τόν αύτόν 
τύπον, δν καί οί τών λοιπών σπονδυλωτών « σχηματιστείς 
καθ’ ύπόδειγμα, δπερ εξαλείφεται ολίγον μόνον κατά, τά σταθε
ρότερα μέρη αύτοΰ, και δπερ έκάστην ημέραν χάρις είς τήν 
αναπαραγωγήν εξελίσσεται καί μετασχηματίζεται . Ό Γκαΐτε 
θεωρεί τόν μετασχηματισμόν τούτον ώς αποτέλεσμα άμοιβαίας 
δράσεως δύο άναπλαστικών δυνάμεων. Μιάς εσωτερικής κεν- 
τρομόλου τής «τάσεως πρός είδικοποίησιν καί μιάς εξωτερι
κής φυγοκέντρου τής «τάσεως πρός ποικιλίαν . Αί περί τής 
έξελίξεως θεωρίαι αύταϊ τού Γκαΐτε ώς καί. ά'λλων τινών φιλο
σόφων,δέν ήδύναντο νά έκταθώσι πέραντινων γενικών γνώσεων2.

Έλειπεν έξ αυτών ό ισχυρός μοχλός δ αναγκαίος διά τήν 
«ιστορίαν τής φυσικής δημιουργίας» καί τούτον άκριβώς όφεί- 
λομεν εις τόν Λαμάρκ. Ή πρώτη ισχυρά προσπάθεια πρός 
ίδρυσιν τής έπιστημονικής έξηγήσεως τής θεωρίας τής Έξελίξεως 
έγένετο ύπό τού περιφήμου Γάλλου φιλοσόφου καί φυσιοδίφου 
Λαμάρκ έν άρχή τού 19ου αίώνος. Ό ισχυρός ούτος πολέμιος 
τών θεωριών τοΰ Cuvier, καθ’ οΰ δεινόν συνήψεν επιστημο
νικόν άγώνα διά διαφόρων συγγραφών καί. ιδίως διά τής Phi
losophic Zoologique κατώρθωσεν ώστε αί θεωρίαι αύτοΰ νά 
ύπερισχύσωσιν έπί τέλ,ους.

Πρώτος αυτός διεπραγματεύθη περί τής άσταθείας καί τοΰ 
μετασχηματισμού τών ειδών, καταδείξας, δτι τό είδος δέν εΐνέ τι 
σταθερόν καί μόνιμον άλλ’ όρος τεχνικός άφηρημένος σχετικής 
αξίας δπως τό γένος, ή οικογένεια, ή τάξις, ή κλάαις. Τσχυρί- 
ζετο δέ δτι δλα τά εϊδη είνε μεταβλητά προελθόντα έξ αρχαιό
τατων ειδών κατά τήν διάρκειαν μακρών περιόδων.

Αί έργασίαι αύται ώς καί πολλών ά?ά.ων σοφών, οΰς περιττόν

1 En. de 1’Univers.
5 Αυτόθι. 

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΑ ΕΝ ΙΥΙΠΡΑΛΩι ΕΡΓΑ 
ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΣΗΣ (2 ΜΑΡΤΙΟΥ 1908)

θεωροΰμεν ν’ άναφέρωμεν, 
εινε άληθές δτι προελείανον 
πολύ τήν οδόν.

Όριστικώς δμως ή τιμή 
τής ίδρύσεως πλήρους συστή
ματος τής θεωρίας τής Έξε
λίξεως έπεφυλάσσετο εϊς τόν 
περίφημον Άγγλον φυσιοδί
φην Δαρβΐνον (ι859)· Τό δέ 
σύγγραμμα αύτοΰ Περί κα
ταγωγής τών ειδών διιι τής 
φυσικής έξελίξεως έν τώ Ζφϊ- 
κφ καί Ί’υτικώ Βασιλείω, ή 
περί έπιζήσεως τών γενών 
τών κάλλιον ώργανισμένων 
έν τώ άγώνι τής ζωής: ένε- 
ποίησε βαθεΐαν έντύπωσιν.

«
ΤΙ Δαρβίνειος θεωρία στη

ρίζεται έπί τών έξής τρκϋν 
ύποθέσεων:

α'. Ή "Υλη είνε αίωνία.
β'. Τά έμβια ό’ντα δέν έπ/.άσθησαν ύπό τοΰ Δημιουργού 

άλΐ.ά παρήχθησαν αυτομάτως διά συνδυασμού ύλης καί δυνά- 
μεως (Αύτόματος Γένεσις) καί άντί νά μείνωσιν έν άρχικώ τινι 
τύπω, ύπέστησαν διαφόρους μετασχηματισμούς κατά τήν πάρο
δον τών αιώνων.

γ'. Έπί τέλους ό άνθρωπος ούδόλως έπλάσθη τοιοϋτος ύπό 
τού Θεοΰ, άλλ’ εϊνε άποτέλεσμα σειράς μεταμορφώσεων, ών 
κυριώτατος παράγων εϊνε δ πίθηκος. ΤΊ ύπόθεσις αύτη εϊνε 
συμπλήρωμα τής δευτέρας.

«
Δέν ύπάρχει βεβαίως αίσθημα φυσικώτερόν, ούτε λογικιότε- 

ρον εκείνου, δπερ μάς φέρει νά έξετάσωμεν τήν πριότην ημών 
αρχήν, πόθεν δηλαδή έρχόμεθα καί ποία εϊνε ή καταγωγή μας. 
Τό ζήτημα τούτο άπησχόλησεν ού μόνον τά μεγαλείτερα πνεύ
ματα δλων τών αιώνων καί δλων τών έθνών, ά?Λά καί πάντας 
έν γένει τούς δπως δήποτε σκεπτομένους.

Ούδεμία υπάρχει άμφιβό
λια, δτι δέν ύπήρξαμεν πάν
τοτε έπί τής Γής, δτι δ ήλιος 
άνέτειλεν έπί μακράς περιό
δους έτών, χωρίς νά φωτίζη 
ό'μ.μα άνθριόπου, δτι πολυά
ριθμα καί πολυποίκιλα ζωικά 
γένη προϋπήρξαν ημών. ΤΙ 
δέ Γεωλογία άποδεικνύει, δτι 
ήλθομεν τελευταίοι.

Α/.λά πώς καί κατά ποιαν 
εποχήν έγένετο ή έμφάνισις 
τοΰ άνθρωπίνου γένους;

Εϊμεθα τότε δ,τι εϊμεθατήν 
σήμερον ή τούναντίον πριν 
φθάσωμεν είς τόν παρόντα 
τύπον διήλθομεν διά διαφό
ρων διαδοχικών εξελίξεων;

Τοιαΰτα εϊνε τά σοβαρά 
ζητήματα, άτινα παρουσιά
ζονται ευθύς έν άρχή εϊς τό 
πνεύμα παντός σκεπτομένου 

καί παντός φυσιοδίφου. Έάν δέ εϊνε ανάξιον παντός ανθρώ
που τό μεροληπτεϊν έπί ζητημάτων, ών αγνοεί τό βάθος, τό 
εϊκεΐ καί έπιπολαίως παραδέχεσθαι θεωρίαν τινά, εϊνε επίσης 
άναξία ή ψυχρά άδιαφορία, και δή έπί άντικειμένων ύψίστης 
σπουδαιότητος. Άμ,ιριίτεραδυστυχώς συμβαίνουσιν ενταύθα ώς 
έπί τό πλεΐστον.

ΤΊ τεραστία πρόοδος τών Φυσικών ’Επιστημών καί τών 
έμπειρικών γνώσεων, πρός ήν Ίσως δέν άντεπεκρίθησαν αί 
θεωρητικά! εξηγήσεις καί ή διά τής φιλοσοφίας γνώσις τών 
αίτίοιν τών άναριθμήτων φαινομένων, παρήγαγον σύγχυσιν 
φαινομενικήν είς τήν σαφή άντίληψιν καί γνώσιν τών αιτίων 
τούτων. ΤΊ σύγχυσις δέ αύτη κατά τά τελευταία ιδίως έτη έγέ
νετο μεγαλητέρα χάρις εϊς τάς προόδους τής άνατομίας καί 
φυσιολογίας. Ταύτης έφρόντισαν οι Ύλοφρονοΰντες νά έπω- 
φεληθώσιν δσον τό δυνατόν τό πλεΐστον.

("Επβται συνέχεια] Δ>· ΙΟ. ΑΛ. ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ (Τάντα)

ΤΑ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ Ο ΛΑΡΙΣΣΑΙΚΟΣ.— Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΟΔΟΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ
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ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΙΕΓΓΕΒΙΤΧ

QUO VADIS?
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενον

Ο ί φύλακες καί όλοι οί ύπηρέται τοΰ άμφιθεάτρου ήσαν πληρωμένοι 
άπό τόν Βινίκιον καί είχε συμφωνηθή νά κρύψουν τήν Λιγύαν είς 

σκοτεινήν τινα γωνίαν τών κελλίων μέχρι τής νυκτόςκαί νά τήν δώσουν 
έπειτα είς άνθρωπον τοΰ Βινικίου. όστις θά άνεχιόρει άμέσως μακράν. 
Ό Πετρώνιος, ό όποιος έγνώριζε τό μυστικόν, σιινεβούλευσε τόν Βινίκιον 
νά μεταβή έπιδεικτικώς είς τό άμφιθέατρον μετ’ αύτοΰ, νά φύγη έπειτα 
μέση> τοΰ συνωστισμού καί νά καταβή δέ είς τά υπόγεια διά νά δείξη 
Εόνος του τήν Λιγύαν είς τούς φύλακας. Μετ’ολίγον εΐς τούτων, Σύρος 
νόματι, τόν ώδήγει πλησίον τών χριστιανών.
— Αόθέντα, τοΰ έλεγε, δέν γνωρίζω αν θι'ι εϋρης δ,τι ζητείς. Έζητή- 

σαμεν καί ημείς τήν νέαν. άλλά κανείς δέν μας έδωκε πληροφορίας. 
"Ισως έδυσπίστουν πρός ημάς.

"Ηνοιξεν ό Σύρος μίαν θύραν καί είσήλθον είς μεγίστην χαμηλήν 
αίθουσαν σκοτεινήν, δπου ό Βινίκιος κατ’ άρχάς δέν ηδύνατο τίποτε νά 
διακρίνη. "Επειτα, όταν οί ό<| ίΙαλμοί του έξοικειιόθησαν πρός τό σκότος 
εΐδεν πλήθος χριστιανών, τους όποιους είχον ένδύση μέ δέρματα λύκων 
καί άρκτων. Οί μέν ΐσταντο όρθιοι, οί δέ έδέοντο. Έδώ καί έκεΐ κόμαι 
μακραί έδείκνυον, δτι τό θύμα ήτο γυνή. Ύπό τά δέρματα έφαίνοντο 
πρόσωπα καθαρά καί έν τφ σκότει οφθαλμοί φωτιζόμενοι άπό πυρε
τόν χαράς. Μόνον τά παιδία έκλαιον. Ό Βινίκιος άνεζήτει πανταχοΰ 
καί ήριότα. "Εξαφνα έσταμάτησε διότι ένόμισεν, ότι ήκουσε γνώρι
μον φωνήν καί άνεγνώρισε τόν Κρΐσπον, κηρύσσοντα κήρυγμα μετά
νοιας. "Επειτα, έπειδή αί θύραι θά ήνοίγοντο πρός τό άμφιθέατρον, 
δ Βινίκιος έφώναξε δυνατά καλών τήν Λιγύαν καί τόν θύρσον έπί τή 
έλπίδι ότι καί αν δέν ήσαν έκεΐ θά άπήντα άλλος τις. δστις τούς έγνιό- 
ριζε. Πράγματι εις άνήρ ένδεδυμένος μέ δέρμα άρκτου τοΰ είπε :

— Λύθέντα, έμειναν είς τήν φυλακήν. Έγώ έξήλθον τελευταίος καί 
είδα τήν κόρην κατάκοιτον.

Ό Βινίκιος ήλθε πλησίον τοΰ Πετρωνίου.
—Έκεΐ είνε;
—"Οχι. "Εμειναν είς τήν φυλακήν.
—"Ακούσε τί ιδέα μοΰ ήλθεν, άλλ’ένφ άκούεις βλέπε τήν Νιγίδιαν, 

παραδείγματος χάριν, διά νά φανή ότι όμιλοΰμεν διά τήν κόμ,ιωσίν της. 
Ό Τιγγελΐνος καί ό Χίλων μάς παρατηθούν. . . Είπε νά θέσουν τήν 
Λιγύαν είς μίαν νεκροφόρον τήν νύκτα καί νά τήν έξαγάγουν τής φυλα
κής <ί>ς νεκράν. Τά λοιπά τά γνωρίζεις.

— Ναι άπεκρίθη ό Βινίκιος.
Αύτήν τήν φοράν ό άγών θά ήρχιζε μέ τούς άντιβάτας, μονομάχους 

φέροντας περικεφαλαίας χωρίς άνοίγματα διά τούς τκρθαλμούς, οί 
όποιοι θά έπάλαιον τυφλά. Μία δωδεκάς έκ τών άντιβατών αύτών ένε- 
φανίσθη συγχρόνως εις τό άμφιθέατρον καί ήρχισαν νά χτυπούν μέ τάς 
ρθ|ΐφαίας των τό κενόν, ένφ οί μαστιγοφόροι τούς ώθουν, τούς μέν πρός 
τους δέ. Ό λαός ηύχαριστεΐτο άπό τάς ανεπιτήδειους κινήσεις τών 
μονομάχων καί τούς ήπάτα κραυγάζων: -δεξιά!»,«αριστερά!»,«έμπρός!». 
Έν τούτοις τινές είχον ήδη πληγωθή καί έκεϊνοι, οί όποιοι έπιπτον 
ΰψουν τούς δακτύλους ζητοΰντες έλεος, κατά τήν αρχήν όμως τοΰ άγιϋ- 
νος ό λαός άπήτει τόν θάνατον τίύν τραυματιών άφοΰ μάλιστα οί άντι- 
βάται είχον κεκαλυμμένον τό πρόσωπον καί έμενον άγνωστοι διά τούς 
θεατάς. Είτα έπηκολούθησεν άλλος άγών. Ήκούσθησαν σά?Λΐγγες καί 
άνήρ φέρων ένδυμασίαν Χάρωνος έκτύπησε τρεις φοράς τήν θύραν διά 
σφυρίου, ιός διά νά καλέση είς θάνατον τούς όπισθεν αύτής. Οί μονομά
χοι είσήλθον είς τό άμφιθέατρον, Θράκες, Σαμΐται Ι’αλάται είς ομί
λους χωριστούς, βαρύτατα «οπλισμένοι. Περιήλθον τήν κονίστραν καί 
έσταμάτησαν πρό τοΰ Αύτοκράτορος ήρεμοι καί υπερήφανοι. Άνέτει- 
ναν τάς δεξιάς καί ύψοΰντες τήν κεφαλήν καί τά βλέμματα πρός τόν 
Καίσαρα έψαλον: 

Ave Caesar imperator 
morituri te salutant

(Χαϊρε Καΐσαρ αύτοκράτωρ, οί μέλλοντες ν’ άποθάνουν σέ χαιρετούν).
Είτα διεσκορπάτθησαν καί έτάχθησαν είς θέσιν, ώστε νά παλαίσουν 

καθ’ ομάδας.
Κατ’ άρχάς όμως έκ τοϋ όμίλου τών Γαλατών έξήλθεν ό Λάνιος, ό 

νικητής πολλών αγώνων. Εναντίον του έπροχώρησεν ό Καλένδιος. 
Μεταξύ τών θεατών έπροτείνοντο στοιχήματα: «·—Πεντακοσίους σεστερ- 
σίους διά τόν Γαλάτην-, «—Πεντακοσίους διά τόν Καλένδιον». «—Μά 
τόν Ήρακλέα Χιλίους!», «—Δυο χιλιάδας!». Ό Γαλάτης ήρχισε νά οπι
σθοχωρώ χαμηλώνων τήν κεφαλήν διά νάπαρατηρήση προσεκτικιός τόν 
αντίπαλόν του μέσω τών ανοιγμάτων τής περικεφαλαίας του, ένώ ό 
Καλένδιος, ελαφρός καί άγαλματώδης περιεστρέφετο γύρφ τοΰ άντιπά- 
λου του αδων τό σΰνηθες ρσμα :

Non te peto, piscern peto (Δέν ζητώ σέ, ίχθΰν ζητώ, 
Quid me fugis, Galle? Διατί μέ φεύγεις, Γάλλε;)

Άλλ’ ό Γαλάτης δέν έφευγε πλέον. Έσταμάτησε καί τότε τό σώμα 
του καί ή κεφαλή του είχον τί τό τρομάζον. Ένόησαν όλοι οτι έπέκειτο 
προσβολή κεραυνώδης καί αποφασιστική. Ό αντίπαλός του έν τούτοις 
έπλησίαζεν ή άπεμακρύνετο αύτοΰ μέ κινήσεις τόσον έπιτηδείας, ώστε 
μόλις διεκρινοντο. Ό Λάνιος έξέλεξεν έπί τέλους τήν στιγμήν καί 
ώρμησε κατά τοΰ αντιπάλου του, δστις άπέφυγε τό κτύπημα. Ό Γαλάτης 
ύπεχώρει τώρα πάλιν, άλλ’ εκείνοι, οΐτινες είχον στοιχηματίσει κατ’ 
αύτοΰ δέν ήθελον νά τοΰ δοθή καιρός ν’ άναπαυθή καί εκραύγαζον: 
• ’Εμπρός!» Νέα στοιχήματα διεσταυροΰντο καί ό Καΐσαρ, δστις δέν 
εδείκνυε πολύ ενδιαφέρον καί συνωμίλει μετά τής Έστιάδος Ρουμπρίας,

έστρεφε πρός τήν κονίστραν. Ό βραχέων τοΰ αντιπάλου τοΰ Γαλάτου 
έβάφη μέ αίμα. Ό Λάνιος ώρμησε πάλιν διά νά καταφέρη τό τελευ- 
ταΐον κτύπημα, τήν ιδίαν όμως στιγμήν δ Καλένδιος. δστις είχε προο- 
ποιηθή δτι δέν ήδύνατο νά είνε κύριος τών κινήσεων του. έκαμψε πρός 
τά πλάγια, διέφυγε τό κτύπημα διεπέρασε τήν τρίαινάν του μεταξύ τών 
γονάτων τού αντιπάλου καί τόν έρριψε κατά γης. Ό άλλος ήθέλησε νά 
έγερθή, άλλ’έκαρφώθη διά τής τριαίνης χάμω.Ό νικητής έστράφη πρός 
τόν Καίσαρα καί άπό τό άμφιθέατρον ήκούοντο ήδη βρυχηθμοί ανθρώ
πινοι. Αί γνιϋμαι ήσαν διηρημέναι. "Αλλοι έκαιιον τό σημεΐον τής χάρι- 
τος καί άλλοι τοΰ θανάτου. Άλλ' δ νικητής δέν παρετήρει παριι τόν 
Καίσαρα. δστις έπειδή δέν ήγάπα πλέον τόν Λάνιον, έτεινε τήν χεϊρια 
μέ τόν άντίχειρα πρός τά κάτω. Αί Έστιάδες τόν έμιμήθησαν καί ό 
Καλένδιος γονατίσας έπί τοΰ αντιπάλου του, έβύθισε τήν μάχαιραν είς 
τόν λαιμόν αύτοΰ. Ό Λάνιος έσηάδασεν ώς σφαζόμενος βοΰς καί έμει- 
νεν ιϊπνους. "Επειτα άλλα ζεύγη ένεφανίσθησαν καί τέλος ήρχισεν ή 
μάχη τών ομάδων. Οί θώρακες συνεκρούοντο μέ θώρακας, μάχαιραι 
έβυθίζοντο είς στήθη καί κοιλίας, άπό τά στόματα έρρεεν αίμα καί ό 
λαός ούρλιαζε, έγέλα. έσφύριζεν. ήρέθιζε τούς μαχητάς. Μερικοί άρχάριοι 
έφευγαν, άλλ’ οί μαστιγοφόροι τούς συνεκράτουν εις τάς δέσεις των.'Επί 
τέλους οί νικημένοι έπεσαν όλοι νεκροί καί είς τούς νικήτας διενειιήθη- 
σαν δώρα, στέφανοι, κλάδοι έλαίας. Έπηκολούθησεν άνάπαυσις καί 
κατά διαταγήν τοΰ Καίσαρος ήρωματίζετο ό λαός καί προσεφέροντο 
άναψυκτικά, κρέατα, πλακούντες καί καρποί. Ό λαός έτρωγεν, έφλυάρει 
καί έπευφήμει τόν Καίσαρα. διά νά τόν παρασύρη είς μεγαλητέρας 
γενναιοδωρίας. Έν τφ μεταξύ οί Αύγουστανοί έλοιδιίιρουν τόν Χίλωνα. 
δστις έφαίνετο μή άντερων είς τά θεάματα.

Αί σάλπιγγες ήχοΰν ήδη καί φωναί ακούονται:
— χριστιανοί! Οί χριστιανοί!
Οί χριστιανοί προσήχθησαν καί έγονάτιζον ό είς πλησίον τοΰ άλλου. 

Ό λαός, νομίζων δτι έζήτουν έλεος, έξεμάνη έσφύριζε καί έφώναζε: «Τά 
θηρία! Φέρετε τά θηρία! . Άλλ’ έξαφνα συνέβη τι τό άπροσδύκητον. 
Άπό τό άμφιθέατρον ήκούοντο ψαλμοί: «Δόξα τώ Χριστώ .... Ό 
λαός έμεινεν άναυδος. ’Όλοι ένόησαν ότι οί άνθρωποι εκείνοι δέν έζή
τουν έλεος. Ήνοιξε τώρα καί άλλη θύρα καί είς τό άμφιθέατρον είσή- 
λασαν ποίμνια ολόκληρα κυνών πεινασμένων. Οί χριστιανοί, άφοΰ έτε- 
λείωσαν τόν ύμνον των, έμενον άκίνητοι, γονατιστοί, στενάζοντες: Υπέρ 
τοΰ Χριστού! υπέρ τοΰ Χριστού! Όσφραινόμενοι τούς ανθρώπους υπό 
τά δέρματα τών ζώων οί κύνες καί βλέποντες αυτούς άκινήτους δέν 
έτόλμησαν νά όρμήσουν άμέσως κατ’ αυτών. Ό λαός δυσηρεστήθη- 
χιλιάδες φωνών ήκούσθησαν. Μερικοί θεαταί έμιμούντο τούς βρυ
χηθμούς θηρίων, άλλοι έγαύγιζον, άλλοι τέλος ήρέθιζον τούς κΰνας. 
Ούτοι ερεθιζόμενοι ώρμησαν κατά τών γονατιστών ανθρώπων, άλλ’ύπε- 
χώρουν. Τέλος είς μολοσσός έβύθισε τούς όδόντας του είς τούς ώμους 
μιας γυναικός καί τότε όλοι οί κύνες έπέπεσον κατά τών χρι
στιανών. Τό αίμα έρρεε καί τά ζώα διεπληκτίζοντο δι’ ανθρώπινα μέλι]. 
Νέα τότε θύματα ώθοΰντο εΐς τό άμφιθέατρον, τά όποια έγονάτισαν 
καί αύτά, ένώ ό λαός έκραύγαζε: «Τούς λέοντας! τούς λέοντας! Οί 
λέοντες έπεφυλάσσοντο διά τήν επαύριον, άλλ’ είς τό άμφιθέατρον έκυ- 
ριάρχει <’> λαίις καί αύτοΰ τοΰ Καίσαρος άκόμη, δστις έκαμε σημεΐον νά 
είσαχθοΰν οί λέοντες. Ούτοι είσήλθον εις κατόπιν τοΰ άλλου, κολοσ- 
σαΐοι. μέ τάς τριχωτός κεφαλάς των. Οί αύγουστανοί τούς έχαιρέτησαν 
μετ’ επευφημιών καί αυτός δέ ό Καΐσαρ έφερεν είς τόν όφθαλμόν 
τόν σμάραγδον διά νά Ιδη καλλίτερου. Οί χριστιανοί έπανελάμβανον :
Υπέρ τοΰ Χριστού! υπέρ τοΰ Χριστού! Οί λέοντες κατ'άρχάς δέν 

ώρμησαν κατά τών θυμάτων, καιτοι πεινασμένοι. ’Ολίγον κατ' ολίγον 
όμως η οσμή τοΰ αίματος τούς έκαμε νά όρμήσουν κατά πτωμάτων καί 
ζάιντων. Εΐς λέων έπλησίασεν ένα χριστιανόν κρατούντα μικρόν παιδίον, 
τό όποιον εΐχεν έναγκαλισθή σφιγκτά τόν πατέρα του. Ό χριστιανός 
προσεπάθει ν’άποσπάση τό παιδίον άπό τόν λαιμόν του, διά νά τό παρα- 
δωση είς τούς δπισθέν του ευρισκομένους. Αί κραυγαί όμως καί αί 
προσπάθειαι αύταί έξηρέθιοαν τό Οηρίον, τό όποιον συνέτριψε τό παι
δίον μέ τόν πόδα του καί συνέλαβε μετάξι' τών όδόντων του τήν κεφα
λήν τοΰ πατρός. Καί έπειτα στήθη ανοικτά, έντόσθια χυμένα, κεφαλαί 
συντετριμμένοι έφαίνοντο παντού καί ήκούοντο οστά θραυόμενα. Ό 
Καΐσαρ παρετήρει μέ τόν σμάραγδον, ό Πετρώνιος έξεδήλου περιφρό- 
νησιν καί αηδίαν καί ό Χίλων λιποθυμήσας είχε μεταφερθή έξω. Ό 
λαός έπευφήμει καί συνωθεΐτο διά νά ϊδη καλλίτεροι·.

"Ορθιος είς τήν πρώτην σειράν τοΰ αμφιθεάτρου ό 'Απόστολος 
Πέτρος παρετήρει τούς χριστιανούς. Ούδείς τόν έβλεπε διότι όλοι έπρό- 
σεχαν είς τήν κονίστραν. Ηύλόγει μέ τό σημεΐον τοΰ σταυροΰ τά θύματα 
τά άγωνιώντα μεταξύ τών όδοντων τών θηρίων, ηύλόγει τό αΐμά των 
καί τό μαρτύριόν των, ηύλόγει τά πτώματα καί τάς ψυχάς, αί όποΐαι 
έπέτων μακράν τής αίματοβάφοΰς άμμου. Καί μερικοί έκ τών χριστια
νών θψουν πρός αύτόν τούς οφθαλμούς. Τότε τά πρόσωπά των ήκτινο- 
βόλουν καί έμειδίων, έπειδή έβλεπον τό σημεΐον τοΰ μαρτυρίου.

Άλλ’ έξαφνα ό Καΐσαρ έψιθύρισεν ολίγος λέξεις πρός πλησίον του 
ίστάμενον Πατρίκιον, ό όποιος διηυθύνθη έν βία πρός τά υπόγεια. Καί 
τό πλήθος τότε έξεπλάγη δταν είδε νά όρμοΰν είς τήν κονίστραν τίγρεις 
τοΰ Ευφράτου, πάνθηρες τής Νουμιδίας, άρκτοι, λύκοι, υαιναι, θώες. 
Καί τότε τό θέαμα ήρχισε νά φοβίζη μερικούς, νά έξαντλή πλέον τάς 
γυναίκας, πολλοί δέ έφώναζαν : «αρκετά, άρκετά . Ήτο δμως εύκολώ- 
τερον νά άφίσουν ελεύθερα τά θηρία παρά νά τά κλείσουν πάλιν είς 
τούς κλωβούς των. Ό Καΐσαρ έν τούτοις εΐχεν εΰρη τό μέσον νά γίνη 
τοΰτο καί τό μέσον αύτό ήτο συγχρόνως διασκέδασις. Έφάνησαν γύρω 
μαΰροι τής Νουμιδίας «οπλισμένοι μέ τόξα καί έφόνευον δ,τι εμενε ζών, 
θηρία καί ανθρώπους. Ό λαός επευφήμησε καί τότε έκατοντάδες δού- 
λων έκαθάρισαν έν ριπή οφθαλμού τήν κονίστραν.

Γύρω νέοι ένδεδυμένοι ώς έρωτες έσκόρπιζον πέταλα ρόδων καί κρί
νων. Ήναψαν φώτα καί τό πλήθος παρετήρει έκπληκτον, διερωτώμενον 
ποιον άρα θέαμα άνεμένετο. Άνεμένετο θέαμα, διά τό όποιον ούδείς 
ήτο παρεσκευασμένος. Ό Καΐσαρ άνεφάνη έξαφνα, άφοΰ έγκατέλειψεν 
έν τφ μεταξύ τήν θέσιν του, είς τήν άνθόστρωτον κονίστραν μέ πορφύ
ραν καί χρυσοΰν στέμμα. Δώδεκα άοιδοί τόν ήκολούθουν μέ κιθάρας.

("Επεται συνέχεια)

Η ΣΕΛΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ
-Τό καθήκον τής γυναικός είνε ή ώραιύτης, 
άλλ’ ή ώραιότης είνε τέχνη δύσκολος .

Ερνεχτος Penan

ΤΑ ΘΕΛΓΗΤΡΑ ΜΑΣ.

Ό λαιμόξ. Εχβι /-ΐχΟίί °τ' ° λαιιΐ'Ις ιής γννηικά; άιά >·ά rim ιόριιϊος 
.τρέ.τη ΐ'ά όιιοιάζ,; τόν λαιμοί· κύκνον. Αύιό βεβαίου :ιαραύέ/εοΰε ολαι, οτι 
δέν rive τη ΰωτον τής ιοραιότητο;. '() λαιμό; πρέπει νϊι είνε μέσου ιιήκονς, 
εντραγρ;. ΰχι και κιιχύ;, ευκίνητος, μαρμαριοδοί’ς Λΐ λευκότητα;.

Ή Μαρκηαία δι Ποαντιέ είς τό βιβλίου της γοάγει, οτι ό λαιμό; είνε 

βιιυόμετρον τβ βοηίλεία τού όποι’ου ημτιορεϊ κανείς νά διαγνώοη τηύ ηλικίαν 
τή; γυναικός. Λεϊο; εί; τήν νεότητα, άρχίςει νά χάνη τήν Ζ»·<·ί«ηιά τον καί 
νά ρντιδοΰται εί; τήν ήλικίαν των τριάκοντα ετών.

'(> 'Ελληνικό; λαός ιόν ώραΐον λαιμόν τον νμνηρε ααΟητικοττατα, 

Στόν κοουσταλλένω σου λαιμό, ψάλλ' ό παππ&ς τόν Αγιασμό. 
λέγει εν δημοτικόν δίπτι/ον, ένώ άλλο κρίνει ως άςιον αεριδέριιιον ωραίοι· 

λαιμοΰ έν τοιοΰτον άαοτελούμενον άπό
τήν ΙΙούλια, τόν Αύγβρινό καί τόν ’Αποσπερίτη.

/Ιιιί νϊι ά:ιογίγειε τήν άαχημίαν τοΰ λαιμοΰ, διά νά έχετε λαιμόν, ι! όποιος 
νά όλιοίλαϊνη κάτι·· ϋ.τιχαρίτω; πρός τοί·; ώμους, χωρίς τού; κατηραμίνονς 
εκείνους δύο λάκκους δεξιά καί άριοτερά. διά νά εχετε ΐί,τι κυρίως συνιοτα 
τό ιοραΐον ντεκολτέ, τρέτιι πρό παντός νά μή οτενοχωρήτε τόν λαιμόν σας. 
Είνε όοον δέν φαντάζεοδε βλαβερά τά υψηλά καί στενόχατρα κολλάρα. ΙΙιέ- 
ζουν τήν κυκλοφορίαν ιοΰ αίματος, καί προξενούν ρυτίδα; εί; τόν λαιμόν.

' H Μαρκηοία δέ Ηραντιέ αυνιοτρ καί τό ίιομα ιό; δυναμωτικόν τών 
μυόιν τοΰ λαιμοΰ καί επομένως έπιβραδΰνον τίμ· εμφάνιοιν ρυτίδων.

'Έχετε υπ ϊίψιν σας, όπως καί διά τήν ωραιότητα παντός μέ/.ους τοΰ 
ωόματος, ό'τι ή υγεία είνε τό καϊ.λ!τερον καλλυντικόν. Ιι' ιιι'τό ίδιαιτέρω;, 
ιτιάν αίοδανδήτε οίανδήποτε άοδένειαν τών γαγγλίων ή διακρίνετε τοιαύτην 
εί; τήν κόρην σας κάμετε χρήοιν ελαίου ιής μουρούνας (τέσσαρες κονταλαές 
τήν ημέραν), μεταχειριπδήτε λουτρά δαλάοοια τό δέρος καί δειοΰχα τόν 
χειμώνα, καλέααιε δε αμέσως τόν Ιατρόν διότι αί νόοοι τών γαγγλίων είνε 

δυνατόν νά καταλήξουν εί; Απαίσιας Ασχήμιας τοΰ λαιμόν.

Τό στήδος. Τό οτήδο; δέν έγινε μόνον διά τό ώραΐον ντεκολτέ. Είνε 
ή έδρα τών οργάνων, τά όποια δά δο'τσουν ξιοήν εί; τά τέκνα μας. Συν
τελεί εΐς τό ώραΐον ντεκολτέ οτήδο; καλώς άνεπτυγμένον καί λευκόν, 
κρυπτόν τά ίχνη τών πλευρών, αλλά καί υπόσχεται άδιατάρακτον λειτουργίαν 
κατά τήν εποχήν τοΰ δηλαομοΰ, τόν όποιον πασα μήτηρ οφείλει ι·ά άΐ’α- 
λάβΐ) μόνη της.

.Ιιά νά έχετε οτήδο; ώραΐον δέν πρεπει νά πιατεύσειε οτι τό κατορδώ- 
νετ.ε μέ διαφόρους κομμάδας ή αλ,λα κοσμητικά, Αλλά μάλλον μέ περιποίη- 

οιν άπό υγιεινή; Απόψεως.
Είναι Απαραίτητον κάδε πρωί ένα ιμυχρόν ντους είς τό στήδος, διότι τό 

ψυ/οόε ϋδωρ καδιστή ταχυτέραν τήν κυκλοφορίαν και προκαλεΐ άνίιπιυξιι;
Είς τό 'ύδωρ τοϋ ντους αύτοΰ ή Μαρκησία δέ Πραντιί συμβουλεύει νά 

προοτίδενται καί ολΐγαι σταγόνες teintnrr </r benjoin. Τό δέρος είνε καλόν 
τά ντους αυτά νά επαναλαμβάνονται καί πρό τής κατακλίσεως.

".4ν τά οτήδι/ είνε ογκώδη πρέπει νά ουγκρατοΰνται μέ cache-gorge διότι 
τό βάρος τά παρασύρει καί μετ ολίγους μήνας κλίνουν πρός τά κάτω.

’Οφείλω τελειιόνονσα τήν άναγκαίως βραχείαν αύτήν παράγραφον, νά 
συοτήσω Αποφυγήν τών διαφόρων εί; τήν Τετάρτην σελίδα ευρωπαϊκών 
φύλλων διαφημιζόμενων πομμάδων πρό; πλουτισμόν τοΰ στήδους κ. τ. λ. 

Είνε επικίνδυνοι.

Ώμοι και νώτα.— Τά νώτα είνε ί'οως τό μέρος τοΰ σώματος, το όποιον 
δυοκολώτερον ενρίσκεται τέλειον, διηγούνται ·δέ, οτι ή περίφημος Diane de 

Poitiers εΐλ.κυσε τον Αρκετά άοταδή Φραγκίσκον .Γ με τους ωραίοι·; της 
ώμους. Συνήδως οί ώμοι καί τά νώτα επειδή δέν ίκτίδενται είνε λευκά, τοΰτο 
δμω; δεν Αρκεί. Πρέπει οί ώμοι νά μή είνε πολύ .ταχείς, οΰτε πάλιν Αδύ
νατοι, ώστε νά διακρίνωνται τά όοτα.

Άλλά πρέπει διά τήν ώραιότητα τών γραμμιΰν νά μή είνε καί τά νώτα 
κυρτωμένα, πράγμα, τό όποιον προέρχεται από τήν κακήν ουνήδειαν ιοΰ 

κάμπτειν πρός τά εμπρός τό σώμα, ζΐα'ι τοΰτο άπό νεαρά; ηλικίας πρέπει 
νά ουνηδίζετε τά κορίτσια σας νά Ιστανιαι εύδυτενώς. ΊΙι· δέν το έπετύχατε 
αύτό, αν δέν ωφέλησε καί ή γυμναστική, μεταχειριοδήτε κορσέν όρδοπεδικόν.

Αί διαοτροφαί τών νώτων, είτε μέ κλίσεις πρός τά εμπρός είτε μέ τοιαύ- 
τας πρό; τά δ ιιοδεν ή δεξιά ή Αριστερά, είνε δυνατόν νά φέρουν βλάβην είς 
τήν Αναπνοήν, εΐς τήν κυκλοφορίαν καί είς τά νεύρα. Πάσχουν τότε καί οί 
πνεύμονες καί ή καρδία. 'Η αιτία τών διαστροφών αύτών είνε αί κιικαϊ 
στάσεις τής νεαρά; ηλικίας. "Ωστε προσέχετε τά παιδιά σας.

Είς περιπτώσεις τινάς δέν υπάρχει καμμία τοιαύτη διαστροφή καί 
δμως τά νώτα είνε κυρτά. Τοΰτο προέρχεται Από δγκον λίπους αναπτυσ- 
οόμενον μεταξύ τών ιίιμων, οπότε είνε αναγκαία ή χρήσις ήλ.εκτριομοϋ διά 
τήν διάλυση· τοΰ πάχους.

'Εν πάοη περιπτώσει οφείλετε νά ουνειδίοετε τού; ώμους σας είς τό 
ψυχρόν ύδωρ, κάδε πρωί' χρηοιμοποιούμενον.

Καλλυντικά τοΰ προσώπου. Συνεχίζω καί αύτόν τόν μήνα τάς σνν- 
ταγίις τών αβλαβών ψιμμυδίων — πάντοτε μέ τήν ούοταοιν νά τ αποφεύ

γετε καί μέ τήν δικαιολογίαν δει τά .προσφέρω διά νά μή μειαχειρίζεοδε τά 
ουνήδη βλαβερά — τών κόλ-κρέμ καί διαφόρων καλλυντικών.

Εί; ιό παρελθόν φύλλου σάς έδωσα συνταγάς διά τό ίρυδροΰν ψιμμύδιω· 
καί τό λευκόν. ’Ιδού ή συνταγή τοΰ κυανού ψιμμυδίον.

Κυανοϋν μιμμϋδιον.
/t/en de Pnisse ι . .
Poiidre de talc de I enise I
Gonime adragante pnlve'risde.................................................... 2
Eon distillee de roses ......................................................................... ijo
Essence de roses............................   X gtmfes

Λάβετε τήν gonime καί δέσατε την είς ΐγδίον, έπειτα έναι συγχρόνως 
τρίβετε, προσδένετε τό eau de roses καί τό μίγμα τιϊιν δύο κόνεων καλώ; 
κοσκινισμένων. "Επειτα, ένώ τρίβετε πάλιν, προσδένετε τήν essence de roses.

Τά κόλ. - κρέμ συνειδίζονται πολύ, είνε δέ άβλαβή καί εύδηνά.

Κόλ ■ κρέμ.
HiiHe d'aniandes donees....................................................................215 grammes
Cire blanche.............................................................................................. —
Diane de balcine 1 . . .
r- , ,..................................  1; o 60 —
Enn de roses 1
Teinture de benjoin............................  is
Essence de roses................................................................................ o gr. is

Είς δοχεϊον, τό όποιον τοποδετεΐιαι είς τό bain - marie, ρίπτετε τόν cire 

καί τό bianc de ύα/είηυ.'Άμα διαλυδώοι προσδέτειε ιό hnile d'aniandes donees 
καί τά άφίνετε είς τό bain - marie διά τά γίνη ή Ανάμιξις τελεία. “Επειτα 
Αποσύρετε το δοχεϊον καί χύνετε benjoin καί. τό ean de roses, ένώ Ανακατώ
νετε τό ϊίλον. Προοδέτετε την essence είς τό τέλο; δταν ή Ανάμιξις γίνη τελεία.

Λύνασδε νά ποικίλετε τό κόλ-κρέμ ρίπτονοαι αντί τής essence de roses 

essence d'aniandes ή άντί τοΰ Itiiile d'aniandes, hnile parfnniee <i to Violette 

Πομμάδα διά τά χείλη.

JiuHe d'aniandes donees....................................................................23 grammes
Elanc de balcine ,
Cire blanc ............ d d 5 —
Racine d’orcanite I
Essence de lauricr , . .

» d'aniandes 1....................................................... " n 0 δΊ· 4°

Εις το προσεχές φύλλου δά σας δώσω συνταγάς διά τάς μάσκας ώραιό- 
ιητος, διά τό παρδενικόν γάλα καί τά λοιπά.

Η ΕΛΙΞ.

”·1ς ελ.δυιμεν τώρα είς τά Γκυπούρ. Γνωρίζομέν πλέον τά διάφορα είδη τοϋ 
πλεξίματος. Άς άρχίσωμεν τώρα τήν "Ελικα. Είναι ένα ότραιόταιοι· μοτίφ 
και γίνεται οέ κορδόνι 0 ή 000 μέ φΐί. ντ Ίρλάντ Λτο 80, 00 ή 100.

Στρέφομεν τό κορδονάκι δύο βόλτες οτό μανίκι τοΰ βελονιού, πιάνομεν 

επάνω τον τό φίλτ ντ 'ίρλάντ και έργαξόμεδα επάνω είς αύτόν ιόν κύκλον, 
άκοί.ουδιΰντας τό κορδόνι καί κάνοντας 35 δηλυές, έπειτα κλείοιιεν τό 
στρογγυλόν. "Εχομεν ούτω τριπλοΰν κορδόνι. Τώρα κάνομεν είς τό κοοδόνι 

?>·α άπλοΰν δικτάκι, 20 δηλυές, 2 Απλά 
δικιάκια, οτρογγυλεύομεν τραβώντας 
έλαφρά, γυρίζομεν καί έργαζόμεδα περ

νώντας τά 2 ά.τλ<ϊ δικιάκια καί βελονιά- 

ζομεν τό στέλεχος τοΰ δικτυοΰ κάνοντας 
άπλό δικτάκι έως τόν κύκλον. Κάνομεν 

ακόμη 5 δηλυές Ιπάναι εί; τούς πέντε 
τού κύκλου, προσέχοντας νά γυρίοωμεν 

άπό τήν δψι τόν κύκλο πριν κολλήσω 
μεν επάνω του."Εχομεν λοιπόν τόν πρώ
τον βραχίονα τή; ελικος. Λιά τόν δεύ

τερον έργαζόμεδα ομοίως, Αλλ’ Αντί νά 
κάμωμεν είς τό κορδόνι 20 δηλυές 
καί δύο κρίκους εί; ιΐμ· Αρχήν, κάνο
μεν 30 καί ένα κρίκον. "Επειτα κολλώ- 
μεν τό Ακρον του είς τό μέσον τοΰ 

πρώτου βραχίονος, πιάνοντας καλά δύο δηλυές τον δικτυοΰ, κάνομεν άκόμη 
ένα κρίκον είς ιό κορδόνι στρογγυλεύομεν και γυρίζομεν μέ άπλό δικτάκι βελο
νιάζοντας μόνον τήν πρώτην δηλνά. Κάνομεν έπειτα είς τόν κύκλον 5 βελο

νιές δικτυοΰ καί έτσι κάνομεν Αλλους 4 βραχίονας απαράλλακτα. Λιά rd κάνω- 
μεν τό κοτσάνι ανεβαίνομεν 40 δηλυές επάνω είς τό κορδόνι, τό οτρογγνλενο- 

μεν ΰπως τούς βραχίονας καί γυρίζομε μέ άπλό πλέξιμο εως τόν πρώτον 
βραχίονα. Ράβομε στερεά τό κορδόνι υπό τόν βραχίονα καί τό κόπτομεν.

«
ΠΟΥΛΙΑ ΣΟΤΕ Α ΛΑ ΠΡΕΝΤΑΝΙΕΡ.

Ωραίο πιάτο. Κόπτομεν τρία κοτόπουλα είς τρία καί τά βάζομεν είς 
μίαν κατσαρόλα άλειμμέντμ· μέ βούτυρο, τά Αρωματίζομε! μέ πιπέρι, μπα- 

χάρι, δάφνη κλ., τά βρέχομεν μέ βούτυρο σκεπάζομεν τήν κατσαρόλα καί 
τά βάζομεν εΐς δυνατήν φωτιά. Άφοΰ οοταριοδοΰν τά ποτίζομεν μέ άσπρο 
κρασί καί ιά Αφίνομεν νά σιγοψηδοΰν βρέχονιάς τα μέ ολίγον ζουμί. "Επειτα 

ρίπτομεν τρεις κουταλιές οάις Εοπανιόλ. (δρα οελ. 14, 3~ον τεύχους) καί τά 
Αφίνομεν νά πάρουν μία δυώ βράσεις. Κατόπιν έτοιμάζομεν μιαν μαοεντοάν, 

δηλαδ 'η ψιλοκομμένα καροιάκια, φασόλια πράσινα, μπιζέλλια καί μύτες σπα- 
ραγγαΰν, τά όποια ζωματΐζομεν, χωριστά κάδε είδος, καί ρί.ττομεν αΰτήν 
τήν μασενιοάν είς τήν οάλιοα τών πουλιίΰν, άφοΰ πρώτον τά οοτιίρωμεν 
μέ βούτυρο φρέσκο. Βάζομεν έπειτα τά πουλιά είς ένα στρογγυλόν πιάτο, καί 
ένα γύρο χόρτα, τά περιχύνομεν μέ τήν σάλτσα καί οερβίρομεν.

ΜΙΑ
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Ο ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΝ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙΣ

’.-Ι.-τό Μάρτιοί· πουκάμισο κί «.τ’ .Jrjworo οιγκοΰνι.

Άπό τοΰ Μαρτίου δηλαδή — υπάρχουν καί έξαιρέσεις ώς ή έφετεινή καί 
ύπάρχουν καί παροιμία’, Αντίθετοι — πρέπει νά ένδύεται κανείς ελαφρότερα, 
όπως άπό τοΰ Αύγούστου βαρύτερα.

'II ιδία παροιμία λέγεται καί ώς έξής :
’.Ι.τό Μάρτη καλοκαίρι κι' «.τό ΑΡγουατο χειμώνα.

Άλλά καί άντιθέτως:
,1/άοτη», γδάρτη;, κακά; παλουκοκάφτης.

Ία παληά βώδαι τά γδέρνει· τά δαμάλια τά μαθαίνει

Ανάλογος είνε καί ή έπομένη παροιμία :
'() Μάρτη; έβαλε τή γρηά μέο τά καζάνι.

'II παροιμία αύτή έξηγείται διά τής έξής κοινοτάτη; παραδόσεως. « Μία 
γρηά ποΰ είχε κατοικία τήν τελευταία ήμερα τοΰ Μάρτη — όταν, 'κείνο 
τόν καιρό δ Μάρτη; είχε τριάντα ήμερες— ένόμισε, ότι έγλύτωσε άπό τό 
κρύο τά κατσίκια της καί είπε: «Πρίτσι. Μάρτη μου! Τά ξεχείμασα τά 
κατσίκια μου». ’<» Μάρτης τότες έθύμωσε και πήγε στό Φλεβάρη καί τοΰ 
έπήρβ δανεική μία ήμερα - άπό τότε; δ Φλεβάρης είνε κουτσός καί έχει 
είκοσι έννηά ήμέρε; -"Αμα πήρε δ Μάρτης τήν ήμερα έκανε κρύο πολύ 
καί ή γρηά «χώθηκε κάτω άπό τό καζάνι ποΰ τυροκόμαε καί έκεϊ έπάγωσε 
μαζί μέ τά κατσίκια της».

Επειδή δέ συχνά δ Μάρτης είνε άστατος παρήχθησαν πλείσται σχε
τικά'. παροιμία·..

Ό Μάρτης οι; τά γιόμα το ιμογάει κι’ ώς τά βράδι· τά βρωμάει.

"Εως τήν μεσημβρίαν δηλαδή ειμπορεί νά είνε ψυχρός ώστε νά θανατώση 
ζφα καί έως τήν έσπέραν θερμότατος.

7’ό Μάρτη τά πρθ)ΐ πηλά καί τά βράδυ χώματα.

Δηλαδή τό πρωί δυνατόν νά βρέχη και έως τό έσπέρας νά άποξη- 
ραίνη δ καιρός τόν πηλόν.

.1/ή σέ γελάσ' ό Μάρτη; τά .τοωί καί χάοης τήν ημέρα.

Ή κακοκαιρία δηλαδή τής πρωίας δέν εξακολουθεί δλην τήν ήμέραν.
Τό αύτό δηλοΐ καί ή παροιμία :

Ο Μάρτη; οιραι; κλαίει, οιραι; γελ.άει.

Μεταφορικώς οϊ Ασταθείς παρομοιάζονται μέ τόν Μάρτιον:
7α λόγια τον five στερεά 'σάν τοϋ Μαιιτιοϋ το χιόνι.

"Οπόν τά ρίχνει ίιπά βράδι·; καί τά πρωί τά λνώνει.

Διά τό καυστικόν τοΰ ήλίου κατά τόν Μάρτιον ύπάρχουν αί παροιμίαι:
Τοϋ Μάρτη αι'γαϋ; με καίγανε, τον Μάη μησημέρια

Καί: Ό πώχει κόρη ακριβή, τον Μάρτη ήλιο; μή τήν 'δη.

Διά τό βροχερόν τοΰ Μαρτίου, θεωρούμενου ωφέλιμον :
Μάρτη; βρέχει ποτέ μήν πάψη.

Μάρτη; έβρεχε, θεριστή; έχαίρονταν.

Καί: ".-!>■ κάμη <5 Μάρτη; δυο νερά κι ό'Απρίλη; άλλο ενα

>’ά Ιδης κουλούρια τά παιδιά καί πήτταις ή μανάδες.

«
ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ

Ό αείμνηστος Άνδρέας έγεννήθη έκ πατρός τοΰ Παναγιώτου Κατσα- 
κούλη και μητρός τής Τηγαίνης X. Άνδρέου κατά τό έτος 1815, ή δέ 
οΐκογένειά του είνε έκ τών γνωστοτέρων καί άρχαιοτέρων. Τά εγκύκλια 
μαθήματα διήκουσεν έν τώ Γυμνασίω Μιτυλήνης, έξ ού άποφοιτήσας, έπρο- 
τίμησε τόν Κερδφον. δστις καί ευθύ; αμέσως έδείχθη έθνους πρός αυτόν. 
Έμπορευθείς οΰτω επ’ αρκετόν έν τή πρωτευούση τής Λέσβου Μιτυλήνη 

καί λίαν έπιτυχώς, μετέφερε 
τό κέντρον τών εργασιών του 
έν Κυδωνίαις τής Μ. Ασίας 
καί, μετ’ ού πολύ, προσελάμ- 
βανεν εϊς τήν εύρυνομένην έρ- 
γασίαν καί τόν άδελφόν του 
Σωτήριον, εις ον ανέθετε τήν 
διεύθυνσιν τοΰ έν Μιτυλήνη 
καταστήματος. Τφ 1887 ένυμ- 
φεύετο τήν έπίσης έξ αρχαίας 
οικογένεια; έλκουσαν τό γέ
νος Ευανθίαν II. X. Αποστό
λου έξ ής όμως δέν άπέκτησε 
τέκνα. Τούτου ένεκα άμ' ώς 
έγνώσθη δτι ανέβηκε τήν με
λέτην τής συντάξεως διαθή
κη; τφ δικηγόρφ κ.Άριστείδη 
Μάνδρα όλοι έπίστευον, έχον- 
τες ύπ' όψει τά εύγενή αισθή
ματα τοΰ αειμνήστου δτι τήν 
έντίμως κτηθείσαν μεγάλην 
αύτοΰ περιουσίαν θά διέθετεν 
ΰπέρ φιλανθρωπικών σκοπών 
καί ηΰχοντο ϊνα ό Ί'ψιστος 
τφ έπιτρέψη νά ζήση έπϊ πολύ 
έπ' άγαθφ τής Πατρίδος. Δυσ
τυχώς κλονισθείσης τή; υγείας 
του, ήναγκάσθη νά μεταβή είς

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ

Παριβίους ένθα καί άπεβίωσε τήν 6 Σεπτεμβρίου 1906 μεθ’ δλας τάς βοή
θειας τής Επιστήμη; καί περιποιήσεις τής έριτίμου αύτοΰ χήρας, ήτις 
καί μετέφερε τόν νεκρόν εϊς τήν γενέτειραν ένθα έκηδεύθη τήν 27 Σεπτεμ
βρίου μεγαλοπρεπώ; καί μετ' ένδείξεων τιμών, ών ήτο άξιος. Άποσφρα- 
γισθείσης τότε τής διαθήκης του έγνώσθη δτι πράγματι δ άείμνηστος 
Άνδρέας έκτος τινών πρός οικείους του κληροδοτημάτων, τήν περιου
σίαν του διέθετεν ύπέρ ίδρύσεως 'Ορφανοτροφείου, όπερ καί έπροικοδότει. 
ύπέρ άνεγέρσεως Σχολής καί άλλων. "Ο,τι δμω; έςαίρει τόν Ανδρα ύπέρ 
τούς συνήθεις εύεργέτας είνε ότι μή δεσμευόμενος ύπό πνεύματος τοπι
κισμού καί άποβλέπων εϊς υψηλότερα καί ϊερώτερα. κατέλιπε 10.000 
φρ. χρ. ύπέρ τού Ταμείου τοΰ Εθνικού Στόλου, διό καί ή εϊκών του 
έπαςίως καταλαμβάνει θέσιν περιφανή έν τή Πινακοθήκη τών εύεργετών 
τοϋ Έθνους, ών ή μνήμη έσται άγήρως, διότι τοιοΰτοι εύγενείς άνδρες 
πρόκεινται πάντοτε καί θά πρόκεινται αιωνίως ύποδείγματα πρός μίμησιν,

«
ΤΟ ΑΔΕΛΦΑΤΟΝ ΤΟΤ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

Δέν δυνάμεθα εϊμή θερμότατα νά έπικροτήσωμεν τήν πράξιν τοΰ Δημοτ. 
Συμβουλίου, δι’ ής έξελέγη μέλος τοΰ αδελφάτου τοΰ Όφανοτροφείου 
Χατζή-Κώστα δ πρφην Διευθυντής τού Διδασκαλείου κ. Μιλτ. Βρατσάνος.

Ό έπϊ μακρά έτη εύδοκίμως ύπηρετήσας τήν Πατρίδα διδάσκαλος καί 
συγγραφεύς, βεβαίως είνε μία έγγύησις διά τήν διοίκησιν τού ’Ορφανοτρο
φείου, μέ τήν παιδαγωγικήν του πείραν τήν μεγάλην, καί μέ τήν άγάπην 
του πρός τήν σπουδάζουσαν νεότητα.

Δέν άμφιβάλλομεν, ότι δ σεβαστός πρεσβύτης άλλά καί θαλερός εϊς δράσιν, 
θά συνεισφέρη πολλά είς τήν πλήρωσιν τοΰ προορισμού τοΰ εύεργετικω- 
τάτου ιδρύματος μετά τών άλλων τφ δντι έκλεκτών άνδρών, μεθ' ών πρό
κειται νά συνεργασθή.

«
ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΟΣ

Ή έπάνοδος τοΰ έαρος εϊ; τήν Αρχαιότητα έπανηγυρίζετο ζωηρότατα.
Εϊ; τήν ’Ρόδον, τόν μήνα Βοηδρομιώνα τά παιδία περιήρχοντο τάς οικίας 

καί έψαλλον φσμάτιον περίεργον, ζητοΰντα παρά τοΰ οικοδεσπότου φιλο
δωρήματα, σύκων ορμαθόν καί οίνον καί τυρού κάνιστρον. Ή παιδική αΰτη 
έορτή έκαλείτο χελιδόνισμά; ή χελιδόνια καί τά παδία χελιδονιοταί. Οί 
χελιδονιοταί τό Ασμά των έπεράτουν μέ είδος άπειλής πρός τούς φειδωλούς: 
«Άν μάς δώση; τί καλά' άλλως θά σ' άφίσωμεν' ή τήν θύραν θά πάρωμεν 
ή τό Ανωφλιού αύτής ή τήν γυναίκα ή όποια κάθηται μέσα’ είνε μάλιστα 
μικρά καί Οά τήν άρπάξωμεν εις τόν αέρα' καί άν φέρης τίποτε νά είνε 
καλόν καί Αφθονου. Άνοιγε, άνοιγε τήν θύραν εϊς τήν χελιδόνα’ δέν εϊμεθα 
γέροντες, εϊμεθα παιδιά».

Εϊς τήν νεωτέραν Ελλάδα μέχρι τινός έσώζετο τό Ιδιον έθιμον. Τήν 
πρώτην Μαρτίου τά παιδία περιήρχοντο τά σπίτια φδοντα καί έδέχοντο ώς 
αμοιβήν χρήματα, αύγά καί άλλα φιλοδωρήματα. Ό πρώτος έκ τοΰ

μέ τόν κατακτητήν ή έσυνθηκολόγησε πρώτο- I 
τύπους συνθήκας μετ' αύτοΰ. Τάς παραδόσεις . 
αύτάς Οά δημοσιεύσωμεν εϊς προσεχές τεύχος, ί

ΜΙΑ ΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΟΚΤΛΟΡΟΦΟΣ

ΚΑΤΩ 01 ΞΕΝΟΙ ΡΥΘΜΟΙ !

δμίλου έκράτει στέφανον ανθέων έπί τοΰ όποιου περιεστρέφετο ξύλινον 
δμοίωμα χελιδόνος.

Σημειωτέου καί τούτο. Κατά τόν παλαιόν χελιδονισμόν έψάλλετο φσμα, 
τό όποιον ήρχιζεν ώς έξής :

'Hi.iT ήλθε χελιδών, καλ.ά; ιΰρα; άγουσα κ.τ.λ.

Καί τά νεώτερα όμως δημοτικά τραγούδια τά σχετικά άρχίζουν δμοίως : 
Ηρθεν, ήρθε χελιδόνα κ.τ.λ.

Οί Βυζαντινοί τήν πρώτην Μαρτίου έώρταζον πανήγυριν έλληνικήν 
μεγάλην διά τήν τών ώρών καί τοΰ έαρος εύκρασίαν». Ή έορτή όμως 
αΰτη, ή έξ άρχαίων κληρονομηθείσα. κατηργήθη υπό τής έν Τρούλλφ Οικου
μενικής Συνόδου φαίνεται διότι κατ’ αύτήν: «ορχήσεις άπρεπεΐς έγίνοντο 
παρά τινων γυναίων καί άνδρών».Τώρα τό έαρ δέν έορτάζεται. Έξέλιπεν ή έλληνοπρεπής Αγάπη πρός τήν 
Φύσιν, όπως τείνη νά έκλίπη κάθε τι τό όποιον έχει τήν Αρχήν του άπό τήν 
άρχαίαν έλληνικήν ψυχήν, τήν εύγενή.

«

Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΩΣ ΣΥΖΥΓΟΣ

Άπό τήν γλαφυράν βιάλεξιν τοΰ κ. Λάμπρου εϊς τόν «Παρνασσόν» καί 
άπό μελέτην τού ίδιου δημοσιευθεΐσαν είς τόν «Νέον Έλληνομνήμονα», ή 
«Εικονογραφημένη· έσταχυολόγησε τήν περίεργον σελίδα τήν σχετικήν 
πρός τόν τελευταίου Αύτοκράτορά μας ώς σύζυγου.

Είυε περίεργοι όμως αί παραδόσεις α! λαϊκαί, αί παριστώσαι ώς έγγαμον 
τόν Αύτοκράτορά καί καρατομήσαντα τήν σύζυγόν του πρό τής άλώσεως, 
μετά τών τέκνων του καί άλλαι καθ' ας ή Αύτοκράτειρα ήλθεν είς γάμον

ΕΝΑ ΘΑΥΜΑΣΤΟΝ ΕΠΙΠΛΟΝ

ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΝ ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΙ

Ό Άνταγόρας άνεγίνωβκεν εϊς Βοιωτούς τό 
σύγγραμμα τής θηδαίδος, άλλ’ εκείνοι δέν 
έπρόσεχον. Ό Άνταγόρας τότε έκλεισε το 
βιβλίον καί είπε:

— Δίχοιιοι όνομάζεοΟβ Βοιωτοί’ διότι 
ώτα έχετε.

ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΑ I

Ή Υψηλή Προστάτις τών Γραμμάτων ή νέα 
Πριγκίπισσα τής 'Ελλάδος Μαρία, ήτις άπό 
τής καθόδου τη; έδειξεν όλου τόν πρό; προα
γωγήν τοΰ πνευματικού βίου τής Ελλάδος 
ζήλον της, καί ή A. Γ. δ Πρίγκιψ Γεώργιος 
ηύδόκησαν νά άναλάβουν ύπό τήν Υψηλήν 
Προστασίαν Των τό έν ΓΙειραιεί Δραγάτσβιον 
’Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα. Είναι ένδειξις έκτι- 
μήσεως τούτο καί ϊκανοποϊησις έπαρκής διά 
τήν κρατήσασαν περί τοΰ ιδρύματος φήμην 
άλλά καί θρίαμβος κόπων, δαπανών, πείρας, 
Αξίας τοΰ ίδρυτού. Δικαιοτάτη αμοιβή.

Έπανάστασις είς τήν παρ’ ήμίν 
έπιπλοποιίαν. Έπανάστασις όμως 
όχι αμφιβόλων Αποτελεσμάτων, 
έπανάστασις τείνουσα νά έπανα- 
φέρη καί νά μάς ένθυμίζη άπαό- 
στως ένα καθεστώς εθνικόν, όπερ 
έλάμπρυνε κάποτε τήν Οικουμένην.

"Εως τώρα οί έπιπλοποιοί μας 
έδανείζοντο άπό ξενικούς ρυθμούς 
τά σχέδιά των διά τάς έπιπλώσεις 
τών οικιών. Ώ; έάν μή ειχομεν ίδι- 
κόν μας ρυθμόν, ’Εθνικόν μάλιστα 
ρυθμόν, τόν Βυζαντιακόν. Καί δ 
κόσμος καί οί πολυτάλαντοι διά 
τό μή εύρίσκε.ν άλλα, ήγόραζον 
καί παρήγγελλον έπιπλα Ρεναισ- 
σάνς καί Λου'ι Κένζ καί Μορέσκ 
καί Άρ-Χουόώ.

Τής έπαναστάσεως τήν σημαίαν 
ύψώνει δ αρχαίος επιπλοποιός κ. 
1. Μαγιάσης, αριστοτέχνης εϊς τό 
είδος του. Ύπό τήν πνοήν ένός 
ζεύγους, έμφορουμένου άπό τά βύ- 
γενέστερα αισθήματα καί άπό τόν 
πόθον νά δώσουν κάποιαν ώθησιν 
εϊς τήν έγχώριον τέχνην, τής κυ
ρία; καί τού κ. Τζιροΰ, έβγαλε μέ 
μελέτα; Αρχαίων κειμένων και κει
μηλίων ρυθμόν καθαρώς βυζαντια- 
κόν, μέ τόν όποιον έκαμε τήν έπί- 
πλωσιν ολοκλήρου τραπεζαρίας.

Είναι Αληθώς θαΰμα ίδέσθαι καί 
άπό δλον τον πλουσιώτατον διάκο
σμον τοΰ έπί τή; Λεωφόρου 'Πρώ- 
δου ’Αττικού μεγάρου των διακρί- 
νεται τής τραπεζαρίας διά τήν κομ- 
ψότητά του δ Βυζαντιακός καί μά
λιστα ό νεώτερος καθαρώς έλλη- 

ι νικάς ρυθμός.
Ίδέτε καί τήν παρατιθεμένην 

εικόνα, τήν σερβάντα, αληθινόν κομ
ψοτέχνημα τής θαυμαστή; τέχνης.
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΒΕΛΚΕΡ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΒΕΛΚΕΡ
Τό τελευταϊον ίχνος 

μιάς Εποχής. τής Εποχής 
τών Βαυαρών τοΰ "Οθω- 
νος. έξέλιπε μέ τόν θάνα
τον τοΰ Χριστιανού Βέλκερ 
άποστράτου επιθεωρητοϋ 
τών στρατ. μουσικών έκ 
τών πρώτων κατελθόντων 
είς τήν Ελλάδα συμπα
τριωτών του καί ό τελευ
ταίος επιζών έξ αύτών.

Μόλις δέκα τεσσάρων 
έτώνζατήλθε τφ 1833 εί; 
τήν Ελλάδα. κατετάχθη 
ώς τυμπανιστής εϊ; τόν 
στρατόν καί ϋπηρετησεν 
έως τό 1837 εϊς τό πεζι- 
κόν. Άνεχώρησε δέ μετά 
ταΰτα εϊ; Μονάχον, οπού 
ϋπηρέτησεν εις τό Βαυαρι
κόν πεζικών, άλλ' ή αγάπη 
του πρός τήν Ελλάδα τόν 
έφερε πάλιν εδώ καί εϊς τάς 
τάξεις τοΰ στρατού μας 
Εως τό 189Γ>, δτε άπεστρα- 
τεύθη μέ τόν βαθμόν τοΰ 
ταγματάρχου καί μετά 62 
έτών στρατιωτικήν υπη
ρεσίαν. Είχε τιμηθή διά 
τοΰ Σταυρού τών Ίππο-

τών τοΰ Σωτήρο;. διά τοΰ Βαυαρικού παρασήμου τοΰ Άγιου Μαυρίκιου καί 
διά τοϋ ΙΙρωσσικοΰ τοΰ 'Ερυθρού Αετού.

Τήν κηδείαν τοΰ άγαπητοτάτου. μεταξύ τών έδώ Γερμανών ιδίως, γέρον- 
τος, παρηκολούβησεν ολόκληρος ή γερμανική παροικία, 4 δέ σύλλογος 
«Φιλαδέλφεια», τοΰ όποιου μέλος ήτο άπό τού 1845, Επί πολύ χρημάτισα; 
Πρόεδρός του καί άνακηρυχθείς ΰπ’ αύτοΰ Επίτιμον μέλος, καταλλήλως 
έδειξε τό πένθος του. Επιταφίους τφ ϋντι θαυμαστούς καί δεικνύοντας δλην 
τήν λύπην τών συμπατριωτών 
τοΰ νεκρού άπήγγειλεν, Εκτός 
τοΰ αιδεσιμότατου Χόνικ. ιδιαι
τέρου ϊερέω; τής Α. Μ. τοΰ 
Βασιλέως. καί 4 Πρόεδρος τής 
Γερμανικής Λέσχης «Φιλαδέλ
φειας» κ. Μπέκμαν.

«
Η ΦΙΛΟΚΑΛΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

"Ενας άνθρωπος—δημιουρ
γός εϊνε 4 Διευθυντή; τής «Φι- 
λοκάλου Πηνελόπης» κ.Άλέξ. 
Άλεξιάδης. Πρό εϊκοσιν έτών 
ήλθεν Εδώ καϊ μέσα εϊς τήν 
ξηρότητα τής Εποχής έτόλ- 
μησε νά ίδρύση εφημερίδα, ή 
όποια είχε σκοπόν νά διδάξη 
καί νά τέρψη τήν Έλληνίδα, 
νά έξεγείρη τά καλλιτεχνικά 
της ένστικτα, νά τήν μορφώση 
είς φιλόκαλου οικοκυράν, νά 
τή; δώση δέ μαζί μέ αύτά νά 
διαόάση καί προϊόντα φιλολο
γικά. Καί Επέτυχε μέ κόπους, 
μέ αγώνας, αύτός Εκδότης, 
συντάκτης, σχεδιαστής, νά κα- 
ταστήαη τό περιοδικόν απα
ραίτητον πλέον εϊς κάθε Έλ
ληνίδα οικοδέσποιναν. Διότι 
αύτός τής δίδει τόν συρμόν, 
αύτό; δδηγία; διά παν δ,τι 
άφορψ τήν ενδυμασίαν τη; καί 
τά ασπρόρουχά της καϊ τήν 
Ενδυμασίαν τών παιδιών της, 
σχέδια Ελληνικών Εργόχειρων 
μέ τόν νεώτερον ρυθμόν, απει
ρίαν συμπλεγμάτων, άλφαόή- 
των, καί ονοματεπωνύμων διά 
παντός είδους κέντημα.

Εϊμπορεί νά όνομασθή ό κ. 
Άλεξιάδης ό προπαγανδιστής 
τής οικονομίας καί τής φιλο
καλίας άνά μέσον τής Ελληνι
κής οικογένειας, προπαγανδι- 
στής ακούραστος καί ανεξάν
τλητος. Διότι Εκτός τών όσων 
άναφέρομεν ανωτέρω μέ τήν 
«Φιλόκαλον Πηνελόπην» του 
διαδίδει όλα τά είδη τοΰ κεν
τήματος καί τών νέων εργόχει
ρων, τό αγγλικόν τρίχαπτον. 
τό δικτυόπλεγμα (φιλέ-γκι-

ΤΟ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΔΡΑΓΑΤΣΕΙΟΝ
(Η ΟπαΟΐΑ ΟΉϊ TOV ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΤΟΤ ΑΙΕΤΟΤΝΤΟΤ. Ε·Ζ ΤΟ ΙΙΑθΟΙ ΔΕΚΑ TA ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ)

ιοκέντημα (,Ρισελιέ). Διδάσκει τό κόψιμον καί τό ράψιμον 
τών ασπρορούχων, τών παιδικών ενδυμάτων και άκόμη 

ιροτεχνήματα διά τό στόλισμα τοΰ σπιτιού, καί ταπητουρ- 
γυναικείαν καλλιτεχνίαν. Αύτά δέ όχι άφηρημένως άλλά 

φωτοτυπίας συρμών, μέ αχνάρια, μέ μαθήματα εϊκονογρα- 

πούρ), τό κοπ 
τών φορεμάτω· 
χίλια κομψά χ= 
γίαν άκόμη καί 
μέ σχέδια, μέ
φημένα δηλαδή. Κάθε σχέδιον Εξη
γείται λεπτομερέστατα, ώστε καί ή 
άδαεστέρα έλληνίς νά δύναταί νά 
τό έκτελέση.

Συχνότατα, έκτος κειμένου, δίδον
ται άπό τήν Φιλόκαλον Πηνελό
πην . σχέδια μεγάλων Εργόχειρων 
Ελληνικού ρυθμού, άπό τά όποια 
χιλιάδες αιθουσών έδώ καί έξω έχουν 
στολισθή έλληνοπρεπώς.

Καί δέν σταματά έδώ ό ζ. Άλε- 
ξ'.άδης. Δίδει συμίουλά; διά τήν καλ
λονήν τής Έλληνίδος, τήν διδάσκει 
πώς ν' άνατρέφη τό παιδί της, πώς 
νά διοική τό σπίτι της, πώς νά συν- 
τηρή τά άνθη της, πώς νά μαγει- 
ρεύη καί νά κάμη γλυκίσματα.

'Από τό περιοδικόν Εννοείται τόν 
Διευθυντήν -.ου. Πολυσχιδής, έγκυ- 
κλοπαιδιζώτατος. ακούραστος, δέν 
ησυχάζει βελτιώνων τήν Εργασίαν του 
μοναδικός εϊς τό είδος του. Δικαίως 
αί Ελληνίδες τού έσω καί έξω Ελλη
νισμού ύποστηρίζουν θερμότατα τήν 

Φιλόκαλον Πηνελόπην .Είνε εργα
σία ρηξικέλευθο; καϊ Ελληνική. Είνε

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ή χαρά καί ή ευτυχία τής οικογένειας. Εύχόμεθα, υπερήφανοι διά τήν ελλη
νικήν αύτήν Επιτυχίαν, νά γιγαντιωθή άκόμη καί νά ζή χρόνια καί χρόνια.

ΑΠΟ ΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ
■.-loioror/zop;. — "Οταν ήκουσέ τινα καυχώμενον, δτι κατάγεται έκ 

μεγάλη; πόλεως εϊπε: Μή παρατηρής τούτο άλλά τό ποιο; εϊνε άξιος 
μεγάλης πόλεως.

Ό πένης στερείται πολλών- 
ό άπληστο;’πάντων.

.loinri'.-r.-roi·. — Προσήλθεν 
εϊ; αύτόν πατήρ φόρων τόν 
υιόν του νά διδαχθή καί 4 
φιλόσοφος έζήτησε δραχμά; 
χιλίας.— Μέ τόσα, άντέτεινεν 
4 πατήρ, αγοράζω εν ανδρά
ποδο·?. — Αγόρασε Εν, άπήν- 
τησεν ό Αρίστιππος, διά νά 
εχη; δύο.

Παρεκάλει 4 ίδιος ποτέ 
τόν Διονύσιον δ·.' ενα φίλον 
του. καί Επειδή δέν ένέδιδεν 
ούτος προσέπεσεν εϊς τούς 
πόδας του. Τόν περιέπαιξαν 
διά τοϋτο τόν Αρίστιππον. 
— Δέν πταίω έγώ, άπαντά, 
άλλ' ό Διονύσιος δ όποιος έχει 
τά ώτα εϊς τούς πόδας.

Χοιω/πποι·. — Έρωτηθείς 
διατί δέν πολιτεύεται είπεν : 
Άν πονηρά πολιτευθώ δέν θά 
αρέσω εϊς τούς θεούς, άν χρη
στά δέν θ' αρέσω si; τούς 
πολίτας.

ΤΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ
Ό Βαλαωρίτης — όπως δ 

Ιδιος διηγείται έν τφ Διάκφ» 
— συνήντησε κάποτε γέροντα 
ποιμένα.— Καλώ; τά κάνεις, 
γέροντα. - Καλώς το τό παιδί 
μου. — Τά χρόνια σέ ραρέ- 
νουνε... Πώς άπερνάς;... Πώς 
είσαι; — Μοΰ φαίνεται πώς 
ήλθα χθες. Έμπήκα άπό μιά 
Αύρα κι' άπό μιαν άλλη θέ νά 
βγώ. Πώς είμαι θές νά μάθης;

Ή βρνοαις Ικχινί/οανε, 
Οϊ μύλοι, οταματήοανε 
Καί τά βουνά χιονίαανε 
Καί τά Λΐ’ό γινήκαν τρία.

• Προσκληθείς δέ ϋπ’ Εμού 
ϊνα εξηγήση τό αίνιγμα, άπήν- 
τησεν, δτι εκ Εκ τοΰ γήρα
τος οί οφθαλμοί του ερρεον 
δάκρυα, οί όδόντες είχον πέση, 
ή κόμη Επολιώθη καί δτι άντί 
δύο είχε προσλάίη καί τρί
τον πόδα τήν βακτηρίαν - .

Εν ΆΦήναις, Τυποχραφεϊον -'Εστία - Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη ι·55«.


