
29 Μχτογ 1453
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| Πρό πέντε έτίδν όλίγοι πολΐται καί δύο Αξιωματικοί συνηφροίζοντο γύρω άπλοϋ πινακίου κολλύβων, μέ τόν δικέφαλον κοσμούμενου, είς τό 
Λ Νεκροταφείο ν καί έδέοντο δακρυρροούντες ύπέρ τής ψυχής τοϋ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, άπαγγέλλοντος τάς εύχάς ένός ίερέως. Άπό 
τότε τελούνται μνημόσυνα διά τόν Αύτοκράτορά μας, έορταί ένδοξου παρελθόντος καί μέλλοντος έλπιδοφόρου. ’Εφέτος τό μνημόσυνον 
μεγαλόπρεπός έτέλεσεν ό Δήμος ’Αθηναίων έν τφ Ίερφ Ναω τοϋ Αγίου Κωνσταντίνου, παρέστη δέ πάνδημος ό λαός, μέ συγκίνησιν 

άναμνησΦείς τοϋ τελευταίου Αύτοκράτορος του].
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ΕΥΛΑΒΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

< Λ Λ ϊ Κ A I Π Α

Βνυμφος καί άτεκνος, δπως έγράψαμεν εις προηγούμενου 
φύλλον εύρέθη ό Μάρτης τής 29 Μαΐου, τοϋ τελευταίως 
άποφασισθέντος γάμου του ματαιωθέντος άπό τά πολε
μικά γεγονότα. ’Εν τούτοις παραδόσεις καί παρανοή

σεις θέλουν τόν Κωνσταντίνον έγγαμον. Καί λόγιοι δέ έπεβε- 
βαίωσαν τοΰτο προσθέτοντες, δτι ό Μωάμεθ ένέκλεισε τήν 
σύζυγον τοΰ Κωνσταντίνου είς τό σαράγιον αύτοΰ.

’Εννοείται δτι πάσαι. αί πλάναι αύται δέν ισχύουν ν' ανα
τρέψουν τήν ιστορικήν άλήθειαν, είνε δμως περίεργοι αί έλλη- 
νικαί περί οικογένειας τοΰ Κωνσταντίνου παραδόσεις.

Αύται τραγικότατα άλλά καί κατά διάφορον τρόπον εξι
στορούν τήν τύχην τής αύτοκρατείρας και των τέκνων της. «Ό 
περί τά μέσα τοΰ δεκάτου έκτου αϊώνος άκμάσας Μέγας Λογο
θέτης 'Ιέραξ έγραψεν έμμετρον χρονικόν εϊς το όποιον αναφέρει 
δτι ό Αΰτοκράτωρ είς τόν ναόν τής Σοφίας,

καταφνγιον ό ήυατνχής ο'νν γνναιί'ι και τέκνοις 
μεταλαμβάνει τώγ φρικιών Κνρίον Μυστηρίων 
αύτό; ττ καί οί συν αύτίΰ παΐϋες ιίμοΰ και ίίοΰλοι 
τήν όμεννέτην, φευ.' Λ’αυτού καρατομεί τό πρώτον 
καί παϊΛα; και τούς συγγενείς καί τον; οίκείου; πάντα;.

’Εκτός τών λογίων δμως καί ό λαός άκόμη καί σήμερον έχει 
παραδόσεις παραδεχόμενος τήν ΰπαρξιν συζύγου τοΰ Κων
σταντίνου.

Μίαν έξ αύτών μνημονεύει ό κ. Λ. Καρκαβίτσας.
«"Οταν οί Τοΰρκοι έπήραν τήν Πόλη—λέγει ή παράδοσις 

αυτή—καί έσκοτώθηκεν ό βασιλιάς μας, ό σουλτάνος έπήρε 
γυναϊκά του τή βασίλισσα. Μά ή βασίλισσα ήταν γγαστρωμενη 
μέ τό βασιλιά, έξι μηνών. "Οταν ήρθε ή ι'όρα ή καλή καί έγέν- 
νησε ή βασίλισσα, ό σουλτάνος έλειπε ς’ τόν πόλεμο τής Βλα- 
χιάς, καί ή βασίλισσα τό βάφτισε τό παιδί καί τιι βγάλε Παναγή. 
"Οταν ήρθε ό σουλτάνος καί έρώτησε γιά τόνομα τοΰ παιδιού, 
τό είπαν πώς λογιέται Χάν. Ό σουλτάνος εκείνον τόν καιρό 
έγύριζε άπάνου κάτου ’ς τά σεφέρια, κ’ ή βασίλισσα μοναχή 
έπήρε τήν άνατροφή τοΰ μικρού’τό έμάθαινε τιι ελληνικά γράμ
ματα καί τή χριστιανική πίστι μέ σοφούς δασκάλους καί θρή
σκους ιερωμένους. Μά αυτό έπροτιμοΰσε πάντα τήν τούρκικη 
πίστη και αν έπήγαινε μικρός ’ς τήν έκκλησιά, μεγάλος έτρεχε 
’ς τό τζαμί κ’ έλάτρευε τό Κοράνι καλύτερ’ άπό τό Βαγγέλιο, 
καί τούς Τούρκους περισσότερο άπό τούς Χριστιανούς. Καί 
δταν ’ςέ λίγο ήρθε κ’ έγίνηκε αυτό σουλτάνος, έρριξε δλο του 
τό μίσος ς’ τή θρησκεία μας. "Οπως δμως κι’ αν είναι, οί σουλ
τάνοι είνε σπορά χριστιανική.

’Άλλη παραλλαγή τής παραδόσεως αύτής είνε καί ή έξής :
"Οταν έπήραν οί Τοΰρκοι τήν Πόλη, ή χήρα τοΰ βασιλιά 

τών Ελλήνων ποΰ έσκοτώθηκε, έκλείστηκε ’ς τό παλάτι της. Ό 
Μουχαμέτης έπολέμησε νά σπάση τοϊς πόρτες τοΰ παλατιού

Ρ Α Δ Ο Σ Ε I Σ)

καί δέν μπόρεσε’ αναγκάστηκε λοιπόν νά δεχτή τοϊς συμφωνίαις 
ποΰ τοΰ έβαλε ή χήρα’ δηλαδή πρώτον μέν νά είναι ’ς τούς 
δρόμους τής Πόλης ένα πεζοδρόμιο γιά μόνους τους Έλληνες· 
δεύτερον είς τάς κηδείας τό πρόσωπον τών νεκρών νά είναι 
ξέσκεπο καί όχι σκεπασμένο δπως τών Τούρκων καί τρίτον δλα 
τά νομίσματα ποΰ θά κόψη ό Σουλτάνος νά έχουν τό όνομα 
τοΰ Κωσταντίνου ή τής Κωσταντινούπολης. (Μερικοί άναφερ- 
νουν καί περισσότεραις συμφωνίαις, έως σαράντα). Οί συμφω
νίαις αύταίς βαστοΰνται ώςτά σήμερα καί οί δρόμοι έχουν ένα 
πεζοδρόμιο γιά τούς "Ελληνες, και τά λείψανα τά θάφτουν 
ξέσκεπα καί τιι νομίσματα έχουν τό όνομα τοΰ Κωσταντίνου ή 
τής Κ ωσταντ ινούπολης .

Καί οί Τοΰρκοι δμως έχουν σχετικάς παραδόσεις.
'Ο Κωνσταντίνος—κατά μίαν τούτων δημοσιευθείσαν τουρ

κιστί— ήτο μνηστευμένος μέ τήν θυγατέρα τοΰ Βασιλέως τής 
Γαλλίας. Ό Βασιλεύς αύτός είχε στείλη κατά τά γενέθλια τή; 
θυγατρός αύτοΰ εξακόσια πλοία, ϊνα λεηλατήσωσι τά παράλια 
τής Αραβίας, τής ΙΙτολεμαΐδος, τής Σιδόνος, τής Βηρυτού, τής 
Τριπόλεως, τής Γάζης καί τήςΤάμλας. Τά δέ λάφυρα καί τούς 
αιχμαλώτους τούς έκ τής στρατείας ταύτης έπιβιβάσας έπί δέκα 
τριήρων καί δέκα διήρων έπεμψε μετά τής θυγατρός ώς προίκα 
αυτής πρός τόν Τεκΐρ τής Κωνσταντινουπόλεως. Άφ’ ού δ’έφθα- 
σαν οΰτοι είς τόν Ελλήσποντον, είδον, δτι ήσαν έκεϊ ωκοδο- 
μημένα φρούρια κατεχόμενα ύπό στρατιωτών τού Τσλάμ. \ιό. 
πνέοντος ούριου νοτιοδυτικού ανέμου, προέπεμψαν πέντε πλοία 
κενά, είς ταϋτα δ’ έπηκολούθουν τά προρρηθέντα είκοσι. Τά 
δέ τηλεβόλα τών φρουρίων πυροβολήσαντα κατεπόντισαν μέν 
τά προπλέοντα κενά πλοία, άλλ’ δμως τά επόμενα είς αύτά 
εϊσέπλευσαν άβλαβή, διότι, πριν προφθάσωσιν οί έν τώ φρου- 
ρίω νά γεμίσωσι πάλιν τά τηλεβόλα καί πυροβολήσωσι, τά επό
μενα πλοία προσέπλευσαν ήδη είκοσι μίλια μακράν τοΰ φρου
ρίου. Χιά τούτου λοιπόν τοΰ στρατηγήματος δι,απλευσαντες τα 
στενά τοϋ Ελλησπόντου κατέπλευσαν εϊς Κωνσταντινούπολη'. 
Άλλά δεδοξασμένος εϊη ό θεός. "Απαντα τά πλοία ταϋτα περι- 
ήλθον εις τούς Μουσουλμάνοος, ή δέ θυγάτηρ εκείνη τοΰ βασι- 
λέως τής Γαλλίας έγεινε μήτηρ τοΰ Σουλτάνου Βαγιαζίτ. Καί 
διαφωνοϋσι μέν περί τούτου οί ιστορικοί, άλλά τό άληθές είνε 
εκείνο τό όποιον εϊπομεν. Άφ’ ου δέ ό σουλτάνος Μωάμεθ 
παρέδωκεν εις τόν Άκ Σεμσεδδίν τά λάφυρα καί τήν πριγκί- 
πισσαν τών γαλλικών πλοίων, περιήλθεν έφιππος τά τείχη καί 
ένεθάρρυνε τούς στρατιώτας τής πίστεως.

Εννοείται δτι ή Γαλλίς αυτή δέν ήτο άλλη, παρά ξένη τις 
ής ήράτο δ Μωάμεθ.

Παρ' δλα ταϋτα τό βέβαιον είνε εκείνο τό όποιον ό κ. Λάμ
προς άπέδειξεν είς τόν «Παρνασσόν , δτι πολλοί μέν γάμοι 
έσχεδιάσθησαν διά τόν Κωνσταντίνον, έματαιώθησαν δμως δλοι.

πό τόν βίον ένός μεγάλου ποιητοΰ καί μεγάλου 
πατριώτου αί όλίγαι αύται σημειώσεις, άφοΰ τοΰ Άρι- 
στοτέλους Βαλαωρίτου ή ζωή δέν ήμπορεΐ νά ίστο- 
ρηθή εϊς όλίγας γραμμάς. Είνε τόσον ποικίλη ή 

δράσις του καί είνε τόσον άδιάπτωτος καί τόσον φωτεινή, 
όΐστε τά επόμενα ώχράν ιδέαν μόνον θά δώσουν.

Άπό άρματωλικήν οικογένειαν ό ποιητής, οικογένειαν συμ- 
πολεμοΰσαν μέ τόν Βλαχαγγέλην Σουμήλαν:

—«>■ ιί μεγάλη καταχνιά στά Σίβιοτα στή ράχη, 
' Ο Βλαχαγγίλη; πολεμά κι ό Χρηστό; Βαλαώρας.

ΤΙ οικογένεια έπειτα τιμάται έν Αευκάδι μέ άξιοήιατα καί 
προάγεται ύλικώς, χωρίς νά λησμονήση τάς άρματωλικάς της 
παραδόσεις. 'Ο πατήρ τοΰ ποιητοΰ, ό ’Ιωάννης Βαλαωρίτης τολ
μηρός βιάζει τόν ύπό τών Άγγλων αποκλεισμόν τής Γένουας 
καί έπειτα τής Κερκύρας. Καί τήν ι Σεπτεμβρίου ΐ82φ γεννά- 
ται ό ποιητής. Τόν ονομάζουν Άριστοτέλην άλλά καί Μόσχον, 
μέ τό όνομα παλαιού Βαλαωρίτου πολεμιστοΰ. Καί γεννάται 
μέσα εϊς τά βροντοφωνήματα τών οπλών τής Έπαναστάσεως. 
Αί πρώται εντυπώσεις τής παιδικής του ψυχής υπήρξαν δ 

ακράτητος ενθουσιασμός καί ή συμμετοχή τών Έπτανησίων έν 
τώ ’Εθνικό) άγώνι, δ ύμνος δέ τοΰ Σολωμοΰ αί πρώται ίσως 
φράσεις, δς έψέλλισαν τά χείλη του».

Σπουδάζει εις τήν Ίόνιον Ακαδημίαν, ταξειδεύει εϊς τήν 
Ελλάδα καί φεύγει, έπειτα δ Βαλαωρίτης είς τήν Ευρώπην, 
δπου εξακολουθεί τάς σπουδάς του θριαμβευτικώς. Καί έπειτα 
περιηγείται τήν Εύρώπην, μέ επεισόδια χαριτωμένα. Είς τήν 
Ένετίαν λαβών μέρος εϊς έπαναστατικάς συνεννοήσεις στέλ- 
λεται ύπό τής Αύστριακής Αστυνομίας είς υπερορίαν, άλλά 
δέρει άνηλεώς είς τήν Νεάπολιν τόν έπιτηροΰντα αύτόν υπάλ
ληλον. Εϊς τούς Παρισίους διέρχεται τήν νύκτα άπό τά μάλλον 
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άπόκεντρα καί επικίνδυνα μέρη, προκαλών τούς χειρίστους τών 
κακούργων καί φονεύει ενα έξ αύτών μέ έγχειρίδιον. Εϊς τήν 
'Ιταλίαν τφ 1848 τίθεται έπί κεφαλής τών 'Ελλήνων νέων, οί 
όποιοι θέλουν νά μετάσχουν τής’Ιταλικής έπαναστάσεως καί τρέ
χει έπειτα πάλιν μέ τό επαναστατικόν μένος εϊς τήν Ουγγαρίαν.

Κατά τό 1847 δημοσιεύει τά πρώτα του Στιχουργήματα 
καί είς τά ι8$2 νυμφεύεται έν Ένετία τήν Έλοϊσίαν Τυπάλ- 
δου, κόρην λατρευομένην άπό τούς λογίους καί τούς σοφούς 
τής πόλεως διά τά έξοχα προτερήματά της δυναμένην νά τόν 
εκτιμά καί νά τόν έννοή».

'Από τό 1853, ότε δ ποιητής έγκατεστάθη εϊς τήν Λευκάδα, 
αρχίζει τάς ένεργείας του διά τήν "Ενωσιν καί διά τήν έν 
ΤΙπείρω έπανάστασιν.

Ένα έπεισόδιον εύμορφο μέ τήν 'Ηπειρωτικήν Έπανά- 
στασιν τοϋ 1854· Μετά τήν πανωλεθρίαν τοΰ Πέτα πολλά 
έγγραφα ένοχοποιοΰντα τόν Βαλαωρίτην πίπτουν εϊς χεΐρας τών 
Τούρκων, οί όποιοι τά διεβίβασαν είς τόν έν Κέρκυρα ’Άγγλον 
Αρμοστήν Ούάρδον. Οΰτος έπιβιβασθείς πολεμικού σκάφους 
κατέπλευσεν είς τήν Λευκάδα καί έκάλεσε τόν ποιητήν παρ’ 
αύτώ. ’Επιδεικνύει τά έγγραφα δ Αρμοστής καί έρωτά τόν 
Βαλαωρίτην αν έγράφησαν άπ’ αύτόν, οΰτος δέ άταράχως 
άπαντρ: «Μάλιστα, Ύήιηλότατε .— «Καί πώς; αγνοείτε λοι
πόν τάς διαταγάς τής Κυβερνήσεως καί τήν πολιτικήν τής 
Άνάσσης; Ή πράξίς σας άποτελεϊ έγκλημα έσχάτης προδο
σίας! ^—«Συγγνώμην, Υψηλότατε, λησμονείτε δτι έγώ δέν 
είμαι ’Άγγλος ά?Λ’ Έλλην καί επομένως ή αντίθετος ένέργειά 
μου θά άπετέλει έγκλημα έσχάτης προδοσίας! Έχετε άλλο τί 
νά μοί άνακοινώσητε, Υψηλότατε;» Χωρίς δέ νά περιμένη 
άπάντ>|σιν έξήλθεν. Ό Αρμοστής έκάλεσε τότε τόν πατέρα τοΰ 
ποιητοΰ, τόν όποιον μεγάλως έτίμα καί συνεννοήθη μετ' αύτοΰ
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Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ I. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΚΑΤΑ ΓΟ 1872 

όπως δ υιός του άναχωρήση έκουσίως εις τό εξωτερικόν επί 
τινα χρόνον. Μετά έν έτος έπανήλθεν εις τήν Κέρκυραν δ ποιη
τής, έξεπλάγη δέ λαβών πρόσκλησιν τοΰ Ούάρδου νά γευματίση 
μετά τής συζύγου του παρ’ αύτφ. Μετά τό πρόγευμα τού 
σφίγγει τήν χεϊρα δ Ούάρδος καί τού λέγει: «Σάς ώφειλα μίαν 
έξήγησιν, έπράξατε τό καθήκον σας, άλλ’ οίφειλον καί εγώ νά 
πράξω τό ϊδικόν μου; .

Τφ 1857 ό Βαλαωρίτης εκλέγεται βουλευτής Λευκάδος μέσω 
ενθουσιασμού, ταχθείς άμέσως εις τάς τάξεις τού ριζοσπαστικού 
κόμματος,τότε δέ έδημοσίευσεν έν Κερκύρφκαί τά Μνημόσυνα».

Ό ποιητής έσχε θρίαμβον μέ τό νέον έργον του, εις αυτό δέ 
διετυπώθη ή έμπνευσις καί ή γλιΰσσα, τήν δποίαν μέχρι τέλους 
διετήρησεν ή μούσά του. "Ολοι, δμιλοΰν τώρα διά τον ποιητήν 
καί δ Όθων τώ άπονέμει τον Χρυσούν Σταυρόν τού Σωτή- 
ρος. 'II Dora d’Istria επαινεί τό έργον εϊς τήν Revue des 
Deux Mondes καί δ Tomaseo γράφει τρία μακρά άρθρα περί

αυτού έν τώ Diritto τούΤουρίνου. 
Εις τήν Ίόνιον Βουλήν ό Βαλαω
ρίτης είνε ό διαπρύσιος κήρυξ τής 
Ένώσεως. ’Αγορεύει λάβρως, μά
χεται, ενεργεί. Τό 1858 άποστέλ- 
λεται δ Γλάδστων εις Επτάνησον 
διά ν’άντιληφθή την δημιουργη- 
θεΐσαν από τον άγώνα τής Ένώ
σεως κατάστασιν. Ό Γλάδστων 
μετέβη εις την Λευκάδα καί συνοϊ- 
μίλησεν ιδιαιτέρως μέ τον Βαλαω- 
ρίτην. ’Εξήρε τά ποιητικά έργα 
τοΰ Ίονίου βουλευτού, χωρίς 
βεβαίως νά άναγνώση ποτέ ένα 
μονόστιχου ,όπωςέγραφενόίδιος 
ό Βαλαωρίτης, συνεζήτησε φιλο
λογικών μετ’ αυτού και έπειτα 
ήρχισε νά εκθέτη τον σκοπόν τής 
αποστολής του. 'Ο Βαλαωρίτης 
έσηκιόθη τότε και έκάλεσε εϊς τό 
δωματίου και τους άλλους Αντι
προσώπους τής Λευκάδας, οϊτινες 
άνέμενον νά εϊσαχθοΰν. Ό Γλάδ
στων έψυχράνθη διά την τοιαύ- 
την συμπεριφοράν, συνεζήτησεν 
δμως πράως καί έφυγε μέ την 
άπάντησιν ότι ή μόνη λύσις τοΰ 
ζητήματος ήτον ή Ενωσις.

Καί αρχίζει τότε δ άγιοι· διά 
τήν "Ενωσιν δ τελειωτικός. Ψηφί
ζεται ή "Ενωσις καί εκλέγεται 
ένδεκαμελής ’Επιτροπή διά νά 
< ύποβάλη εις τήν Βουλήν γνω
μοδότηση· περί των περαιτέρω 
μέτρων των σχετικών προς τήν 
υπό τής Βουλής γενομένων περί 
Ένώσεως Διακήρυξιν». Μέλος τής 
επιτροπής ήτο καί ό Βαλαωρίτης.

Έδοκίμασε τότε δ ποιητής τάς 
συγκινητικωτέρας τής ζωής του 
στιγμάς. Τό σχέδιον τής αναφο
ράς περί Ένιόσεως εις τήν Βασί
λισσαν αυτός τό συνέταξε μετά 
πεισματώδη δέ αγώνα ένεκρίθη 
τούτο. Άλλ’ ή άπάντησις ήλθεν 
αρνητική καί ήρχισεν ή μεταρρΰ- 
θμισις τού πολιτεύματος. Ό Βα
λαωρίτης δεν ήκουε τίποτε άλλο 
παρά τήν "Ενωσιν. ( ’Ασχολούμε
νοι επί μεταρρυθμίσεων, έλεγε, 
δυνάμεθα ιδίαις χερσί νά μή μο- 
λύνωμεν τήν παρθενικήν άγνό- 
τητα τής μεγάλης Ιδέας ή πώς 
δυνάμεθα διά τών αυτών χειλέων, 
δι’ών ύψιόσαμεν τήν φωνήν υπέρ 
τής Ένιόσεως, νά προφέρωμεν λό
γους έ.πί συνταγματικών δεσμών;

Μετά τήν λήξιν τών εργασιών
τής Βουλής έδημοσιεύθη ή Κυρά Φροσύνη» καί τό «Σήμαν
τρου». Όχι κατώτερος ενθουσιασμός άπί εκείνον πού έγεννήθη 
μέ τά Μνημόσυνα».

Ό Γλάδστων έφυγε καί ήλθεν δ Στόρξ 'Αρμοστής, δ καί 
τελευταίος. Νέων αγώνων αρχή. Ή 'Αρμοστεία επιβουλεύεται 
τον Βαλαωρίτην εϊς τάς έκλογάς, άλλ’ αυτός νικά. Τολμηρότατα 
έγγραφα απευθύνονται προς τον Στόρξ καί άγων δεινός διε
ξάγεται έν τή Βουλή κατά παντός μή τείνοντας προς τήν "Ενωσιν. 

Εκλέγεται Βασιλεύς τών Ελλήνων δ Γεώργιος Λ' καί ή 
Βουλή ψηφίζει καί πάλιν τήν "Ενωσιν καί τήν άπάντησιν προς 
τον 'Αρμοστήν, έργα τού Βαλαωρίτου. 'Ο ποιητής είνε ευτυχής 
τώρα. Οι άγώνες του στέφονται μετ’ επιτυχίας καί έρχεται, εϊς 
τάς ’Αθήνας δπόθεν φεύγει τώ 1864 αφού, μέ συνεπιτρόπους του 
Έπτανησίους, έλυσε τά διάφορα σχετικά προς τήν "Ενωσιν ζητή
ματα καί τά τής εκλογής πληρεξουσίων διά τήν Έθνοσυνέλευ- 
σιν. 'II Έθνοσυνέλευσις έληξε καί ό ποιητής έπανήλθεν εις

ι τήν Πατρίδα του μέσω θριάμβου. Εκλέγεται πάλιν βουλευτής 
καί υπερήφανος αγωνίζεται υπέρ παντός εύγενοΰς καί φιλελευ
θέρου, άλλ’ άπογοητεύεται. ’Αποσύρεται τώρα εϊς τήν ώραίαν 
του νησίδα τήν Μαδουρήν καί αρχίζει τον «Διάκον», τον 
όποιον τελειώνει μετά διακοπάς. Εκεί εϊς τήν Μαδουρήν, κάτω 
άπό παμμεγέθη ελαίαν τής έπαΰλεώς του, επάνω σέ μίαν μαρ
μάρινη ν τράπεζαν έγραψε καί τον «Άστραπόγιαννον».

Έκρήγνυται ή Κρητική Έπανάστασις τοΰ i860 καί δ Βαλαω
ρίτης εργάζεται μακράν της μούσης του. Είνε μέλος τής Κρητι
κής Επιτροπής, συγκλονίζει, τήν Βουλήν μέ τάς άγορεύσεις του 
καί εκδίδει τόν Διάκον» καί τον «Άστραπόγιαννον

Καί μετ’ άλλους αγώνας, μετ’ άλλους θριάμβους έντιμότη- 
τος καί φιλοπατρίας τού 1869 δ Βαλαωρίτης άποχωρεί τής 
πολιτικής, αφού έν τώ μεταξύ εϊς ταξείδιόν του έχασε τά χειρό
γραφα τοΰ «Πτωχού Χορμοβίτου». ’Ιδιωτεύει τώρα δ ποιητής 
έν Μαδουρή τό πλεΐστον, έργάζεται δέ διά νά βελτιιόση οϊκονο- 
μικώς τήν θέσιν του. Γράφει τότε τήν ■■ Κυρά Φανερωμένην 
καί τόν βλέπομεν πάλιν εις τά τέλη τού 1871 νά έργάζεται διά 
τό ποίημα, τό όποιον θά άπήγ- 
γειλεν εϊς τόν ανδριάντα τοΰΠα- 
τριάρχου Ι’ρηγορίου καί εϊς τάς 
25 Μαρτίου 1872 άπαγγέλλοντα 
αυτό συγκλονίζοντα μέ τούς στί
χους του, θριαμβευτικώς επανερ
χόμενου εϊς τήν Λευκάδα.

Τό πλεΐστον τοΰ βίου του 
έκτοτε δ Βαλαωρίτης διέρχεται έν 
Μαδουρή, μερίμνων διά τά κτή
ματά του καί τά τέκνα του. Ό 
πρωτότοκος δ 'Ιωάννης, δ νΰν 
σεβαστός 'Υποδιοικητής τής Τρα- 
πέζης, έφοίτα εϊς τήν Νομικήν 
Σχολήν, δ δέ δευτερότοκος Αιμί
λιος ευφυής, επιμελής, άλλ’ ορμη
τικός καί άτίθασσος περατώσας 
τάς γυμνασιακός του σπουδάς, 
άνυσήχει τόν πατέρα του. Έπρό- 
κειτο οΰτος νά άκολουθήση εμπο
ρικός σπουδάς καί νά άφιερωθή 
εϊς τό πρακτικόν στάδιον, έρρε- 
πεν όμως εϊς τήν φιλολογίαν, δ 
δέ πατήρ έπάλαιε μεταξύ πρακτι- 
κότητος καί ύποχωρήσεως εϊς τάς 
τάσεις τού υιού.'Ο Αιμίλιος εστάλη 
εϊς τήν Λειψίαν έπειτα, υποσχόμε
νος μέν νά έπιδοθή εϊς πρακτικόν 
στάδιον,φιλολογώνδμωςκαί συχνά 
συζητών δΓ επιστολών μέτόν πα
τέρα διά φιλολογικά ζητήματα. 
Μακρά καί τρυφερά καί περίερ
γος είνε ή σχετική άλληλογρσφία.

Τά έν Ήπειροι γεγονότα τού 
1878 ευρίσκουν πάλιν τόν Βα
λαωρίτην πατριωτικώς εργαζόμε
νον, αλλά καί δεινοΰται τό έτος 
τούτο τό καρδιακόν νόσημα τού 
ποιητού άπό τό όποιον προ καιρού 
έβασανίζετο. Ό υϊός του Αιμίλιος 
'έν τώ μετάξι' εϊχεν άφιερωθή εϊς 
τήν έν αρχή τής άκμ,ής αυτής επι
στήμην τής γενέσεως τών δντων 
καί τήν μικροβιολογίαν, εϊργάζετο 
δέ νυχθημερόν εϊς τό μικροβιολο
γικόν έργαστήριον τής’Ιέννης καί 
έγραψε σύγγραμμα έκδοθέν βρα
δύτερου άπό τόν καθηγητήν του 
Prever. Ό Αιμίλιος δμως ύπέκυ- 
πτεν εϊς τήν νόσον καί ήτο τούτο 
βαρύ πλήγμα διά τόν ποιητήν. 
Εϊχεν άρχίση ήδη τόν «Φωτεινόν», 
άλλ' δ θάνατός του έπήλθε τήν 
2ψ’Ιουλίου 1879 εϊς ηλικίαν 55 
ετών και διέκοψε τό έργον, τό 
εύγενές, τό ορμητικόν, τό άπό τά 
σπάνια εϊς τούς βίους τών λαών.

Η ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ

Μία άληθινά εθνική εορτή έτελέσθη, πρωτοβουλία τής 
ενταύθα άδελφότητος τών Έπτανησίων, εϊς τόν Παρ
νασσόν τήν 17 Μαΐου, επί τή 45 έπετηρίδι τής ένώσεως 

τών Ίον ίων Νήσων μετά τής έλευθέρας Ελλάδος.
Ή ενωσις συνετελέσθη κατά τύπους τήν 23 Σεπτεμβρίου 

τοΰ 1863, άφοΰ κατά τήν μεγάλην αυτήν ημέραν συνήλθεν ή 
Βουλή τής Έπτανήσου καί έψήφισε τήν μετά τής μητρός 
'Ελλάδος τών Ίονίων Νήσων.

Ό πόθος τής ένώσεως ύπέβοσκε πάντοτε, άπ’ αυτής τής 
ήμέρας καθ’ ήν έφηρμόσθη ή συνθήκη τής Βιέννης τού 1815 
καί ή ’Αγγλική προστασία ήπλου τάς πτέρυγας αυτής επί τάς 
νήσους τού Ίονίου πελάγους, μετά τήν κατάλυσιν τής ενετο
κρατίας. Δεν εϊχεν ακόμη άποκατασταθή εϊς ελεύθερον Βασί
λειον ή μικρά Ελλάς καί οί Έπτανήσιοι τήν ώνειρεύοντο καί 
έπόθουν μετ’ αυτής ενωσιν. Διά τούτο εύρίσκομεν τά πρώτα
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σκιρτήματα διά τήν έ'νωσιν ευθύς άπό τών πρώτων ημερών 
τής εθνικής παλιγγενεσίας καί τόν πόθον αυτόν, άπαόστως άνα- 
ζωπυρουμενον διά μέσου σειράς μακράς ετών, μέχρις δτοτ' τώ 
1858 άπεβιβάζετο είς Κέρκυραν ό πολύς Γλάδστων, μέ τόν 
τίτλον τοΰ λόρδου Αρμοστοϋ τής Βρετανικής Κυβερνήσεως, 
εντεταλμένος ύπό της Γαληνότατης Άνάσσης, δπως έν τή επί
σημοι ϊδιότητι ελθη εις συνάφειαν μετά τών Αντιπροσώπων 
τών Ίονίων Νήσων περί μεταρρυθμίσεως τοΰ Ίονίου Συντάγ
ματος χάριν μείζονος ευημερίας τοΰ Ίονίου λαού.

Πράγματι διά διαγγέλματος τοΰ Λόρδου Αρμοστοϋ άπό 
13/25 Ιανουάριου 1859 >1 ένδεκάτη Ίόνιος Βουλή εκαλείτο 
είς έκτακτον σύνοδον, καί ενώ μία πνοή έρρίπιζε τήν μεταρ- 
ρυθμιστικήν αποστολήν της, τό έργον της παρειλκύετο ύπό 
συζητήσεων ίωτακιστικών αυτόχρημα. Ό βουλευτής Κέρκυ
ρας Δάνδολο ύπέβαλε πρότασιν περί ένώσεως διά συντάξεως 
αναφοράς πρός τήν Βασίλισσαν Βικτωρίαν, ό Λομβαρδός άλλην 
πρότασιν άναφερομένην είς τάς προγενεστέρας αποφάσεις περί 
ένώσεως, δ βουλευτής Λευκάδος Ίω. Μαρίνος άλλην πρότασιν 
περί ένώσεως καί αυτήν, ήν επί τέλους έψήφισαν οί Αντιπρό
σωποι, χάρις είς τήν μετριοπαθή φωνήν τοΰ άλησμονήτου 
ποιητοΰ καί αντιπροσώπου Λευκάδος Άριστοτέλους Βαλαωρίτου.

Έξελέγη τότε επιτροπή, έν ή καί δ Βαλαωρίτης, ήτις ύπέ
βαλε μετά τοΰ ψηφίσματος πρός τήν Βασίλισσαν Βικτωρίαν 
σύντομον άναφοράν έν τή δποίφ έτονίζοντο οί πόθοι τοΰ 
Ίονίου λαοΰ. 'Η άγγλική Κυβέρνησις δμως άπέρριψε τήν 
άναφοράν τών Έπτανησίων καί διά τοΰ λόρδου Αρμοστοϋ 
ύπέβαλε σχέδιον μεταρρυθμίσεων, αΐτινες επί ένα μήνα άπη- 
σχόλησαν τήν Βουλήν, άπορριφθεΐσαι επί τέλους. Άντ’ αυτών 
ή Βουλή τών Ίονίων άπήντησεν δτι τό προέχον έθνικόν ζήτημα 
καθίστα περιττήν τήν συζήτηση' επί τών προτεινομένων μεταρ
ρυθμίσεων.

Οί Έπτανήσιοι δέν άποκάμουν δμως. ’Αγωνίζονται καί. κατά 
τών προσπαθειών τοΰ μετέπειτα αρμοστοϋ Στόρξ καί έν τώ 
μεταξύ επέρχεται ή μεταπολίτευσις έν Έλλάδι καί ή εκλογή 
τοϋ Γεωργίου τοΰ Λ'. Τότε έγένοντο αί έκλογαί διά τήν Βου
λήν, ήτις έπισήμως θά εξέφραζε τήν επιθυμίαν τών Έπτανη
σίων διά τήν Ένωσιν.

Λαμπρά ή ημέρα καθ' ήν συνήλθεν ή Βουλή. Ό λαός άπέ- 
κλειε τάς γύρω διόδους καί έξώρμησεν έξαλλος είς τόν προωρι- 
σμενον διά τούς βουλευ,τάς χώρον. Μετά τό τέλος τής δοξολο
γίας συνεκεντρώθησαν οί βουλευταί γύρω τοΰ Σταυρού καί, 
μέσφ δακρύων καί ασπασμών καί ζητωκραυγών, άνεγνώσθη τό 
ψήφισμα τής Ένώσεως τό οριστικόν, τοΰ δποίου πανομοιότυ- 
πον δημοσιεύομεν.

*

ΚΟΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΥΝΙΑ*
(ΔΡΑΜΑΤΙΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ)

Μικρά σ«Ζ«. Μικρά τράπεζα έργασίας.—Είκίον επί τής τραπέζης.— 
"Ενα σακκάκι άνδρός επί καθίσματος. — Είς τά βάθος θόρα καϊ παράθυ
ρου ρ'ζέπω· εις rib' κήποι·.—",Ιζλη ίϊύριι πλαγιά όδηχοθσα είς ίίλλο δωμά
τιο)’. αριστερά.

ΜΑΡΙΑ ' ("Οταν άνια/ιουται ή αυλαία φαίνεται όρθια πρό τής άριστερας 
ϋύρας καί όμιλε! πρός αόρατον πρόσωπον. Τό αόρατον πρόσωπον εΐνε 
ένα παιδάκι λικνιζόμενοι· ει'ς τά γειτονικόν δωμάτιο)·).

Έλα τώρα! Φρόνιμα κύριε! Κοιμήσου. (Κατεβαίνει είς τήν σκηνήν)' 
Δέν εΐνε ακόμη δύο ετών καί εΐνε αφέντης! Τόσω τό καλλίτερον. Αύτό 
θά είπή ότι θά έχη θέλησιν. ’Αγαπώ πολύ τούς άνθριόπους μέ θέλησιν. 
('Ετοιμάζει τήν εργασίαν της έπϊ τής τραπέζης). Εΐνε άπίστευτον τί βλέπει 
κανείς άπό τώρα έπϊ τής φυσιογνωμίας του. Πρώτον είμαι βέβαια, οτι 
θά εΐνε πολύ τίμιος. Έχει ένα βλέμμα τόσον διαυγές! .. Καί συγχρόνως 
θά εΐνε πονηρός... διπλωμάτης! "Α! ’Αν είσέλθη είς τήν διπλωματι
κήν υπηρεσίαν θάκάμη τήν τύχην του.Άς ίδούμε: Έκοιμήθη ; (Πηγαίνει 
πλησίον τής θύρας καί παρατηρεί). Ναί! Μάλιστα! ’Ορθάνοιχτα τά μάτια 
του! Πώς δέν έφώναξεν όμως; fΠηγαίνει έκ νέου) Ώ ! τόν κακοΰργον! 
Ναί........ ναί..........ένόησα. Θέλει νά τόν σηκώσω καί νά φέρω τήν κού
νια του έδώ ( Ομιλε! πρός τό παιδάκι). Όχι, κύριε I Θά μείνετε είς τό 
δωμάτιόν σας! <Στρέφει όλίγον) Κάμετε μου τήν χάριν καί παρατηρή-

’ Τό δράμα αύτό εΐνε πολύ μικρόν, διότι άποτελεϊται μόνον άπό μίαν Φτηνήν 
καϊ. έχει Εν μόνον πρόσωπον. ’Αλλά τό πρόσωπον αύτό φέρει δλον το βάρος τής 
παρασνΰσεως. Τό μοναδικόν αύτό πρόσωπον εΐνε ηλικίας εί'κοσιν έτών κα'ι έχει 
σύζυγον ζαΐ τέκνα. Ή ήρωίς μου και έν τώ μέσω τών νέων αϊοίίημάτων, τά 
όποια έγέννησαν είς αότήν ό γάμος καί ή μητρότης, διετήρησεν έκεΐνον τόν τύπον 
της ώΟωύτητος, ό ύποϊος ουνήΟτος εΐνε ό κλήρος μόνον τών νεανίδων.

“° Ό ρόλος έγράφη διά τήν γαλλίδα ήίίοποιόν κ. Δελαπόρτ, ήτις τόν έπαιξεν 
είς τήν ρωσσικήν αύλήν.

Μ Νομική Σχολή πρό έτών 
έχασε σοφόν διδάσκαλόν της, ό 
όποιος έτέθη επί κεφαλής άλλης 
ευεργετικής δράσεως. 'Ο Καθη
γητής τοΰ Διεθνούς Δικαίου κ. Στ. 
Στρέϊτ, ό πατρικός, ό μεθοδικός, ό 
φωτιστικός, έγινε ό Διοικητής τής 
Εθνικής Τραπέζης, δ μεθοδικός 
καί φωτιστικός πάλιν καί δ έπι- 
βάλλων τήν σφραγίδα τής πρω
τοβουλίας του είς τήν οικονομικήν 
ζωήν τοΰ τόπου.

ΤΙ Επιστήμη δημιουργεί τους 
εύγενεστέρους τών δεσμών καί 
δικαίως επιμένει νά θεωρή ίδι- 
κούς της ίεροφάντας εκείνους, οί 
όποιοι παλαιά έφωτίσθησαν άπ’ 
αυτήν καί τήν έφώτισαν έπειτα καί τώρα τά φώτα της καί 
τά φώτα των μετέφερον εις άλλον κύκλον ένεργείας.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΡΕΪΤ

σατε αυτά τά παρακλητικά βλέμματα. Έχει ένα ύφος ποΰ δέν ξέρω πώς 
θά κατορθώσουν νά τοΰ άντισταθούν αί γυναίκες. (Τοΰ όμιλε!/ .Μοΰ υπό- 
σχεσθε, κύριε, άν σας φέρω έδώ, νά κοιμηθήτε αμέσως . .. άμέσως : Ναί! 
γνωρίζω τάς υποσχέσεις, δέν σάς κοστίζει τίποτε νά ύποσχεΟήτε. Καλά. 
Θά δοκιμάσω. 'Αλλά θά κλείσω τήν κουνουπιέραν σου. Σύμφωνοι; 
Έφθασα.

ι Εισέρχεται είς τό δωμάτιο)· καί επανέρχεται σύρουοα μικρόν λίκνον τοΰ 
όποιου τά παραπετάσματα εΐνε κλειστά). Τί βαρύ, ποΰ εΐνε! Θά εΐνε πολύ 
δυνατός. (’Ανοίγει. τήν κουνουπιέραν καί περνά τό κεφάλι της). 'Λκ.οΰς; 
Ούτε λέξιν! "Υπνον αμέσως! Τί θέλεις; Νά σέ φιλήσω; Ευχαρίστως! 
(Τό φαλεΐ καί κλείνει τήν κουνουπιέραν. Κάθηται). Θά έργασθώ τώρα. Θά 
τοΰ κάμω μιά σκούφια. Μιά σκούφια αύτού καί τό κουμπί τοΰ μπαμπά. 
I Ιώς μοιάζουν οί δυό τους! Καί πόσο τούς αγαπώ καί τούς δυό! Διά 
τόν Παύλον όμως είμαι καί ζηλότυπος! Ζηλότυπος! "Λ! Όχι! Όχι! 
Τό νά εΐνε κανείς ζηλότυπος θά είπή πώς έχει κακόν χαρακτήρα.........
οτι βασανίζει τούς ανθρώπους, τούς όποιους αγαπά. .. Είδα μιάν ημέρα 
τήν εικόνα τής Ζηλοτυπίας. 'Ηταν φρικώδης! Δέν θέλω νά είμαι ζηλό
τυπος ! Άλλά τόν αγαπώ τόν Παύλον καί φοβούμαι μήπως μοΰ τόν 
πάρουν! Δέν εΐνε κακόν αύτό. Εΐνε άπλούστατον. Πρώτον ύ Παύλος 
εΐνε εύμορφος, ώστε εΐνε αδύνατοί’ νά μή τόν προσέχουν αί γυναίκες. 
Έπειτα θέλω, δπως έγόι ανήκω ολόκληρος είς αυτόν, νά άΐ’ήκη καί εκεί
νος είς έμέ. Άν παραδείγματος χάριν έμπαινε τώρα καί μοΰ έλεγε: Θά 
φύγωμεν άμέσως καί θά πάμε δύο χιλιάδες μιλιά μακράν. Θά μένωμεν 
πάντοτε εκεί. Όλως διόλου μόνοι, χωρίς φίλους, χωρίς συγγενείς. Δέν 
θά βλέπεις παρά τό παιδίσου καί έμέ», θά ήμουν δυστυχής; Καί δμως 
όχι! Θά ήμουν ευτυχής διότι θά εΐχον αύτόν (. ίε.ικνϋει ιό λίκνον) καί εκεί
νον εκεί κάτω (Αεικνΰει τόν κήπον άπό τό παριίίλυρον). Τόν καταλαμβάνω 
άπό τήν μυρωδιά τοΰ σιγάρου του. Όταν συλλογίζωμαι. ότι έμαθα νά 
ευρίσκω οτι μυρίζει εύμορφα καί ό καπνός του ! Εΐνε καί αυτός τό ίδιον; 
Όχι! Καί άπόδειξις οτι όταν κάμω κανένα λάθος είς τό πιάνο μοϋ 
κάνει παρατήρηοιν! Θεέ μου ! Οί άνδρες δέν μπορούν νά. άγαπήσουν 
όπως έμεΐς! Νά! Πάντοτε έχω είς τόν νούν μου έκείνην τήν ιόραίαν 
χήραν, τήν κυρίαν Βερδέρ,........ Καί όταν βλέπω τόν Παύλον νά τήν
πλησιάζη !.. . Μιά γυναίκα βαμμένη καί πέντε έτη μεγαλητέρα μου! 
Λένε πώς έχει εύμορφα μάτια. Έγώ δέν ευρίσκω τίποτε ξεχωριστόν. Ά! 
Ναί εΐνε ιόραϊα τά μάτια της· μά περισσότερον άπό τά δικά μου ; Καί 
έπειτα εΐνε υψηλή. Καί δ Παύλος έλεγε προχθές, οτι τού αρέσουν ή 
ψηλές γυναίκες. Θεέ μου, τί νά κάμω γιά νά ψηλώσω μόνον (Αεικνόει 
πρώτον το άκρον τον διικτνλον της καί όλίγον κατ' όλίγον ό/.όκληρον τόν 
δάκτυλον) τόσον. Βέβαια χρειάζεται ολόκληρο δάκτυλο.

Καλέ είμαι άδικος. Δέν θέλω νά τά συλλογίζομαι αυτά! Δέν υπάρχει 
τίποτε μεταξύ των. ’Ας έργασθώ ! Άς έργασθώ δι’ αύτόν! Πρό ολίγου 
μοϋ έδωσε τό σακκάκι του νά τού ράψω ενα κουμπί. Δουλειά 1

(Meta ιιικράν σιωπήν). Είς ποιαν νά έγραψε χθες; (Εργάζεται). Έπή- 
γεν είς τήν Λέσχην καί είς τάς δέκα δέν είχε γυρίση. "Αρχισα ν’ ανη
συχώ. Δέκα καί μισή. "Ενδεκα! Δέν ήλθε. Τέλος είς τάς ένδεκά-μιση 
άκούω τήν φωνήν του. ’Επειδή μέ μαλώνει όταν κλαίω καί είχα κλάψη 
’λίγο, έπεσα στο κρεββάτι μου μισοντυμένη καί έκαμα ότι κοιμούμαι. 
"Επειτα έκάθησε κοντά είς τό τραπέζι. Δέν μοΰ διέφευγε ούτε ή παρα
μικρά του κίνησις, γιατί είχα μισόκλειστα τά μάτια μου. Παίρνει χαρτί 
καί αρχίζει νά γράφη. Όχι βέβαια σέ άνδρα. Έχαμογελοΰσε. "Οταν 
γράφει κανείς σέ άνδρα δέν χαμογελρ. Έκύτταζε διαρκώς πρός τό μέρος

Καί ή Νομική μας Σχολή δέν 
έλησμόνησε τόν καθηγητήν της, 
τόν επί τόσα έτη διδάξαντα άπό 
τής έδρας της, έν τελευταία της 
δέ συνεδριάσει άνεκήρυξε τόν κ. 
Στρέϊτ επίτιμον καθηγητήν της.

Εΐνε. τόσον ολίγον αισθητά εις 
τούς πολλούς τά μέσα δι’ ών ή 
Επιστήμη γεραίρει τούς διακρι- 
θέντας εις τήν διακονίαν της, άλλά 
καί διά τούτο τόσον τιμητικά, ώστε 
εϊμεθα βέβαιοι ίίτι τό, ωσάν μέ 
άπλοΰν στέφανον κοτίνου, στεφά
νωμα τοΰ σεβαστού άνδρός θά 
τόν συνεκίνησε βαθύτατα.

Ή «Εικονογραφημένη» συγ
χαίρει τόν κ. Στρέϊτ, άλλά συγχαί
ρει μαζύκαί τήν Νομικήν Σχολήν, 

ύψωθεϊσαν έως τά Ιδεώδη,τά δποΐα δημιουργούν τά στάδια, τά μέ 
τόσον άξια καί τόσον εύγενή έπαθλα καί τόσον άξιους άγωνιστάς

μου νά ίδή άν κοιμούμαι, κ’ έπειτα έπήρε βουλοκέρι καί έσφράγισε τό 
γράμμα μέ τήν σφραγίδα πού έχει στό ρολόγι του, τήν όποιαν (μετά 
συγκινήσεως) τού εχάρισα έγώ. (Άκροτίται καί σπογγίζει τά μάτια της). 
Μοΰ φαίνεται πώς μοΰ φωνάξει. Ναί. Μέ φωνάζει. (Πηγαίνει είς ιό παρά- 
ί)υρον). Παύλε! Μ’ έφώναξες; Θέλεις τίποτε; Ά! Τ'ό σακκάκι σου. Τί; 
Άν έρραψα τό κουμπί : Ναί, κύριε, μάλιστα! Ή γυναικοΰλά σου κάνει 
πάντα ό.τι τής λές. Τί; .. . Δέν άκούω. Νά σοϋ ρίξω τό σακκάκι άπό τό 
παράθυρο; Πάρτο (Ρίπτει τό σακκάκι) Άπό τό ϋυλάκιον πίπτει μία έπι- 
οτολή). Ή επιστολή τής νυκτύς! (Τήν παίρνει). Αυτή εΐνε! Νά ή σφρα- 
γίς! Άχ! Φτωχή μου καρδιά! (’Οσφραίνεται τήν έπιοτολήν). Καί μυρω
μένη κιόλας ! Ποτέ δέν γράφει σέ τέτοιο χαρτί. Καί αυτή ή μισοτελειω
μένη επιγραφή ! Πρός τήν Κυρίαν........ » Χωρίς όνομα I Διατί; Έφο-
φεϊτο μήπως τό διαβάση κανείς. (Παρατηρεί τήν επιστολήν). Τί βλέπω ! 
Τό πρώτο γράμμα τού ονόματος εΐνε μισογραμμένο .. . Β. Ά! Κύριε! 
Εΐνε διά τήν κυρίαν Βερδέρ. Αϊ! Ή νόμιμος άμυνα δικαιολογεί τά 
πάντα! "Οταν μπαίνη ληστής είς τό σπίτι σου, έχεις τό δικαίωμα νά τόν 
φονεύσης. (Σχίζει τόν φάκε/.λον. Διαβάζει καϊ πίπτει είς τό κάθισμά της. 
Μετά μικρόν σιωπήν). Θεέ μου ! Τί ντροπή ! Είμαι βεβαία, ότι τώρα 
γελφ κάτω άπό τό παράθυρου· (Διαβάζει δυνατά). «Σέ έπιασα έπ’ αύτο- 
φώρω, ζηλιάρα !» (Μεταξύ δακρύων καϊ γέλωτος). Αΐ ! Τόν κακούργον! 
Πώς μέ γνωρίζει! Καλά μοΰ τήν έπαιξε ! Έχει τόσον πνεύμα! (Διαβάζει 
πάλιν δυνατά). «Σέ έπιασα έπ’ αύτοφώρφ, ζηλ........». Καί τώρα πώς
θά παρουσιαστώ εμπρός του! (Σηκώνεται καί διευθύνεται πρός τό παρά
θυρου βλέποναα όπίοω άπό τά παραπετάσιιαταΙ. Είχα δίκαιον! Έκεΐ εΐνε 
καί βλέπει πρός τά έδώ! Γελά κάτω άπό τά μουστάκια του, τά ιόραϊα 
του μουστάκια. . . (Προβάλλει από τό παράθυρο)· καί στέλνει φιλήματα έξω). 
Αϊ! Καλά! Γέλα! ΙΙερίπαιζέ με! Μοΰ εΐνε άδιάφορον... Είμαι ευτυ
χής. (Δεικνύει τήν κούνιαν). Ξυπί'ΐ) τό παιδί του I (Φωνάζει είς τόν Παύ
λον). "Ελα, νά σέ άγκαλιάσω καί νά σού ζητήσω συγγνώμην επάνω άπό 
τήν κούνια του ! Μά έλα !........ Δέν βαστώ. Πηγαίνω νά τόν είίρω !

(Τρέχει εις τόν κήπον. ΑΥΛΑΙΑ).
Ε. ΙΕΩΟΥνέ

Τ© ΑΓΝΩΣΤΟ
Είς τή οκέιμι έζήτησα 
τή μορφή τοΰ ’Αγνώστου 
καί ή οκέψι μ’ έβάρυνε 
καϊ γονάτισα ’μπρος του.

Στό σκοτάδι τριγύρω μου 
θείο φως εξεχύϋη 
καί. ή οκέηιι ελεύθερη 
μιά στιγμήν έπλανήθη.

Φτερωμέ)·)) τό Άγνωστο 
νάντικρνση γυρεύει 
αστραπή μέο’ στό Άπειρο 
τριγυρίζει καϊ φεύγει.

πίσω στρέφει στό γόνατα 
ξαναβρίσκει τό σώμα, 
καρφωμένο οά λείηιανο 
στό κατάξερο χώμα.

Φλογισμένα τά μάτια μου 
είς τή λάμιμι γυρίζω, 
τή μορφή τον γυρεύοντας, 
μά σκοτάδι άντικρύζω . . .

1908 ΆΟήναι ΓΕΟΡ. ΗΛ. ΕΛΕνΟΕΡΟνΛΑΚΗΧ
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ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ
(Συνέχεια άπό τό ύπ’άριϋ, II τεύχος]

ϊργάσθησα»’ δέ καί έμόχθησαν έμπαθώς πρό; διάδοσιν 
τών θεωριών αύτών, ας κηρύττουσιν ώς προερχομένας 
έξ ονόματος τής Επιστήμης. “Οτι δήθεν ή άντίθεσις 
μεταξύ τής Επιστήμης τής Φύσεως και τής Φιλοσο

φίας, μεταξύ τών πειραματικών κτήσεων και τοΰ πνεύματος, είνε 
ήδη αισθητή λίαν και καταφανής παρά τοϊς άνεπτυγμένοις. 
Και συνελόντι είπεϊν, ότι ούδεμία συμφωνία, πλήρης δέ άντί- 
φασις υπάρχει μεταξύ θρησκευτικών πεποιθήσεων καί επιστη
μονικών πορισμάτων. Τά συμπεράσματα ταϋτα εικεϊ καί άβα- 
σανίστως παραλαμβάνουσι»· αί απηχήσεις τών τελευταίων λέξεων 
τής ’Επιστήμης, οί έπιπολαίως έξετάζοντες καί μηδόλως έμβα- 
θύνοντες έπί τών ζητημάτων, οί έξ άσυγγνώστου μεροληιρίας 
καί αδικαιολογήτου επιμονής βύοντες τά ώτα εϊς τήν φωνήν 
τής αληθούς επιστήμης καί εις τά έκ τής πειραματική; μεθόδου 
σαφή συμπεράσματα.

Έκ τής διαδόσεως δέ τούτων, πόσαι παραπλανήσεις καρδιών 
έν τή θανασίμω αμφιβολία ; Πόσαι δηλητηριάσεις συνειδήσεων; 
Πόσαι άτροφίαι πνευμάτων;

Δύο είνε αί απαντήσεις αί φέρουσαι εϊς τήν λύσιν τών ζητη
μάτων τούτων. ΊΙ πριότη. "Οτι έδημιουργήθημεν υπό τοΰ Θεού. 
ΊΙ δεύτερα. Ότι παρήχθημεν δι’αυτομάτου γενέσεως, δυνάμει 
τοΰ συνδυασμού ύλης καί δυνάμεως. Τρίτη άπάντησις ένταΰθα 
δέν εισχωρεί.

Γής μιας δέ τών δύο τούτων απαντήσεων άποδεικνυομένης 
αληθούς, άναγκαίως καταργεϊται ή έτέρα. Καί είνε μέν άληθές 
ότι ή μεγάλη έκτασις καί τεραστία άνάπτυξις, ήν κατά τόν 
αιώνά μας έ'λαβεν ή ανθρώπινος ’Επιστήμη καθ’ όλους αυτής 
ανεξαιρέτως τούς κλάδους, καθιστρ καί παρ’ αύτοϊς τοϊς σοφοϊς 
αδύνατον τήν κατοχήν όλων τών μερών κατά βάθος καί τήν 
έ'κθεσιν όλης τής συνθέσεως αύτών μετά τής άπαιτουμένης ένό- 
τητος. Άφοΰ καί πνεύμα πρώτης τάξεως εϊς δγκώδεις τόμους 
δέν θά ήδύνατο νά παράσχη πλήρη καί γενικόν πίνακα τούτων 
μετά τών συμπερασμάτων αύτών.

Ή έ'κθεσις τών κυριωτέρων πορισμάτων τής ’Επιστήμης, 
γενομένη μετά πάσης άμεροληψίας, δύναται άναμφιβόλως νά 
παράσχη ώφέλειάν τινα. Διά τούτο ούδέν κωλύει, όπως έν μιά 
καί μόνη πραγματείρ, προωρισμένη διά τάς στιλπνός καί μεμε- 
τρημένας σελίδας τής «Εικονογραφημένης» σημεία τινα, καί 
ταϋτα ακροθιγώς, έξετασθώσιν, εϊς τρόπον όμως ρίπτοντα άρκε- 
τόν φώς έπί τών σοβαρότατων καί γενικών τούτων ζητημάτων, 
όΐστε καί οί μή δυνάμενοι νά έγκύψωσιν εις έκτενεστέρας και 
βαθυτέρας μελέτας νά δυνηθώσι νά σχηματίσωσι γνώμην σαφή 
καί ώς οϊόν τε αληθή.

Interca si nulla fuit genitalis origo 
tetraruin el coeli semperquc aeterna fuere 
cur supra helium Thebanuin et funera Trojae 
non alii alias qiioque res cecincre poetae.

( Λουκρέτιος)
Έν τή Επιστήμη, όταν δέν ύπάρχη καταφανής ή άπόδειξις 

τής αιτίας τών γεγονότων καί φαινομένων, άναγκαίως κατα- 
φεύγουσιν οί σοφοί εϊς ύπόθεσίν τινα, δι’ ής έξηγούσι τά έν 
λόγο» φαινόμενα. Ή ύπόθεσις αΰτη Ισχύει, έφ’ όσον δι’ αύτής 
εξηγούνται τά φαινόμενα ταϋτα, καταργεϊται δέ καί αντικαθί
σταται ύπό άλλης, δταν ή πρόοδος τής επιστήμης φέρη εις 
φώς γεγονότα καί φαινόμενα μή εξηγούμενα ύπ’ αύτής' καί 
τούτο διότι υπάρχει απόλυτος ανάγκη βάσεως επιστημονικής, 
έστω καί υποθετικής, πρός στήριξιν τών επιστημονικών πορι
σμάτων. Παράδειγμα: ΊΙ πρός έξήγησιν τών φυσικών φαινο
μένων τοΰ φωτός πρότερον ϊσχύουσα ύπόθεσις τής έκπομπής 
ή ύπό τοΰ Νεύτωνος έπινοηθεϊσα, ήτις άντικατεστάθη ύπό τής 
και νΰν ϊσχυούσης θεωρίας τών κυμάνοεων, τής ύπό τοΰ Καρ- 
τεσίου μέν τό πρώτον έπινοη θείσης, ύπό τοΰ Fresnel δέ μετά 
ταϋτα τελειοποιηθείσης.

Τοιοΰτόν τι ακριβώς συμβαίνει καί μέ τήν Δαρβίνειον θεω
ρίαν. Είνε αυτί] αληθώς ενδιαφέρουσα καί τερπνή έν τώ άμα 
όταν άναγινώσκηται μετά ψυχραιμίας, διότι παρέχει εύκολο»· 
καί απλήν τήν έξήγησιν τής καταγωγής τών είδών. ’Οφείλει 
όμως ν’ αναγνώριση τις έν αύτή, ότι πρόκειται πάντοτε περί 
απλής φιλοσοφικής διαλέξεως μάλλον ή περί άποδείξεως φυσιο- 
διφικής, στηριζομένης ύφ’ όλων τών δι’ έπιστημονικάς έπιβε- 
βαιιόσεις άναγκαίων άποδείξεων.

ΊΙ Δαρβίνειος θεωρία ήκμαζεν άλλοτε. Χρονολογείται δέ ή 
ακμή αύτής Ιδίως άπό τής εποχής εκείνης, καθ’ ήν έζήτουν νά 
προσβάλωσι δι’αύτής τό θρησκευτικόν δόγμα περί Δημιουργίας 
τοΰ κόσμου.’ Ελαβεν ιοςέκ τούτοι· χαρακτήρα έμπαθή, όν δικαι-, 
οΰταί τις νά θεωρή ώς Αντιεπιστημονικόν. Σήμερον τείνει ή 
θεωρία αΰτη ν’ άντικατασταθή ύπό θετικωτέρων γεγονότων, 
έχόντων χαρακτήρα μάλλον επιστημονικόν καί άπηλλαγμένων 
ύπο&έσεων, άναμη ιβόλως μέν λίαν επαγωγών, άλλά συχνά 
παρακεκινδυνευμένώ»· καί τό σπουδαιότερο»· λίαν θρασειών.

Αί ύποθέσεις έφ’ ών στηρίζεται αΰτη είνε παντελώς άβάσι- 
μοι καί έπιστημονικώς άνυποστήρικτοι.

Διά τής άποδείξεως δτι ή ζωή δέν ύπήρξεν άνέκαθεν έπί 
τής γής, ή δέ έμφάνισις αύτής δέν είνε άποτέλεσμα τής νομι- 
ζομένης πλαστική; δυνάμεως τής ΰλης, εκμηδενίζομε»· τήν μίαν 
έκ τών υποθέσεων τής Δαρβινείου θεωρίας, τήν αυτόματον 
γένεσιν. Διά τής άποδείξεως μετά ταϋτα ότι τά διάφορα ζωϊκά 
είδη έγένοντο άντικείμενα ιδίων δημιουργιών διαδοχικών, καί 
ότι έκαστον είδος διέμεινεν εντελώς ανεξάρτητο»' εκείνων, άτινα 
προηγήιθησαν καί εκείνων, άτινα διεδέχθησαν αύτό, εκμηδενί
ζομε»· έπίσης τήν δευτέραν μεγάλην ύπόθεσίν τής θεωρίας, 
τήν μεταμόρφωσιν. ΙΊρίν όμως έπιληφθώμε»· τής λύσεως τών 
δύο τούτων, θεωρούμε»’ απαραίτητον νά εϊπωμεν λέξεις τινάς 
έπί τοϋ ζητήματος τής αϊωνιότητος τής ΰλης.

Κατά το σύστημα τοΰ Δαρβίνόυ ή ύλη δέ»· έπλάσθη, διότι άνέ- 
καθεν υπάρχει, διότι είνε αϊωνία. Είνε δμως τό τοιοΰτοι· άληθές;

Ύπό καθαρώς φιλοσοφικήν έ'ποψιν ύπό άπλοΰν ορισμόν ή 
δλη δέν είνε αϊωνία. ’Αλλά καί ή Επιστήμη ούδέν φέρει επι
χείρημα, δυνάμενοι· ν’ άνατρέψη τό αξίωμα τούτο.

\έν δύναται αΰτη ν’ άποφανθή ή έπί άντικειμένων εντελούς 
συστάσεως' οιον τής ΰλης συνηνωμένης πρός τήν μορφήν. Τά 
λοιπά διαφεύγουσι τήν δικαιοδοσία»· της. ΊΙ ΰλη είνε ούσία 
πραγματική άλλά παθητική, προωρισμένη νά ύποστή διαφό
ρους μεταβολάς κατά τάξιν ώρισμένην, ιόν μία είνε ή μορφή.

Ώς παθητική ή ΰλη είνε άνίκανος νά δράση περί αύτήν, 
άνίκανος νά δράση έφ’ έαυτής.

Δέν δύναται λοιπό»· νά ύπάρχη ή διά δυνάμεως εξωτερικής. 
Οί τήν αιωνιότητα τής ΰλης πρός άπόδειξιν τών θεωριών των 
έπικαλούμενοι επιστήμονες ύλισταί, ιόφειλον πρό παντός νά 
λάβωσιν ύπ’όψιν ότι ή άπόδειξις αύτής εινε άδύνατος. ΊΙ 
Επιστήμη ούδέν δύναται νά εϊπη περί τής άρχικής καταγωγής 
καί τής πρώτης καταστάσεως τής ΰλης. Διότι πρέπει ένταΰθα 
νά σημειωθή ότι έτερον καταγωγή καί έτερον σχηματισμός. 
Τό πρώτον άφορά εϊς τήν στιγμήν καθ’ ήν έξήλθεν έκ τοΰ 
μηδενός, τήν στιγμή»· καθ’ ήν διήλθε»· έκ τής ανυπαρξίας εϊς 
τή»· ΰπαρξιν τό δέ δεύτερον άφορά εϊς τό»· αρχικό»· σχηματι
σμό»· ή τήν έξέλιξιν τής πρώτης αύτής ΰλης.

Τής ’Επιστήμης δέ σιγώσης, μόνη ή λογική διά συλλογισμών 
δύναται νά δώση εϊς τήν έρώτησι»· ταύτην άπάντησιν, άλλιϊ 
καί ταύτην Αποφατικήν.

Διότι μόνον οί νόμοι αύτής άρκοΰσι ν’ άποδείξωσιν, ότι ή 
ΰλη δέν ύπήρξε πάντοτε.

Τή»· σήμερο»· παραδέχονται τήν συνύπαρξιν τής δυνάμεως 
καί ΰλης. Τό έν λέγουσιν εινε Αδύνατον νά ύπάρξη άνευ τοϋ 
ετέρου. Δέν δύνανται όμως νά όρίσωσι τί είνε δύναμις 
καθ’ έαυτήν καί τί είνε ΰλη άνευ δυνάμεως. Άλλ’ αί δΐ’νάμεις 
δέ»’ δύνανται νά δημιουργηθώσιν ή ύπό ά'λλης δυνάμεως άνω- 
τέρας. Καί επειδή δέ»' υπάρχει άποτέλεσμα άνευ αιτίας, ή ΰλη 
ώς πεπερασμένη καί άτελής δφείλει κατ’ άνάγκην νά έχη καί 
αΰτη πρώτην τινα αιτίαν.

Ποία λοιπόν είνε ή Αιτία αϋτη; Οί οπαδοί τής Δαρβινείου 
θεωρίας ούδεμία»’ εϊς τούτο άπάντησιν δίδουσι. Περιορίζονται 
μόνον νά βεβαιώσωσιν ότι ή ΰλη ύπήρξεν άνέκαθεν, διότι δέν 
δύνανται νά έννοήσωσι πώς καί κατά τίνα τρόπο»’ έλαβε»· άρχήν. 
Οΰτω παρέρχονται ίπποτικώς καί τό ζήτημα τοΰ τέλους τής 
ΰλης βεβαιοΰντες έπίσης ότι ή ΰλη ούδέποτε θά χαθή, διότι δέν 
έννοοΰσι πώς θά έκμηδενισθή. Αϊωνιότης λοιπό»· όσον άφορά 
τήν καταγωγήν, αϊωνιότης όσον άφορά τιήν διάρκειαν. Οΰτοι 
λύουσι διά διπλής βεβαιώσεως, έστερημένης πάσης άποδείξεως, 
τό μέγα πρόβλημα τοΰ άπειρου εφαρμοζόμενου έ»· τή ΰλη.

("Επετηι συνέχεια] ΔΡ ΙΩ. ΑΑ. ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ (Τάντα)

ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ
*0 Πρόεδρος τής Σαμιακής Κυβερνήσεως.

ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΒΑΘΕΟΣ

EM- Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Βουλευτής Σάμου ('Υπουργό;).

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΠΑΣΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ 
Ό ήγεμών τής Σάμου.
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ΣΠΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ
Ό τελευταίος δήμαρχος τής Πρωτενούσης.

TO METAPON ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Τ»ΡΑ ΥΨΙΙΘΗ 
Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ

Η ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΑΘΕΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ



I 03 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΑΙΟΣ 1908
ΜΑΙΟΣ 1908 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 107

6οο μέτρων περίπου μήκος καί 2<κ> μέτριου πλάτος είς τό στενότερου 
αυτού μέρος. Τό σύνηθες άγκυροβόλιον είναι είς τόν μυχόν τοΰ όρμου 
μέ βάθος άπό 3‘ 7 μέτρων. ’Εναντίον τών νοτίων καί τών βορειοδυτι
κών άνεμων οί ναυτικοί θά ευρίσκουσι καταφύγιον. Κατά τό 1S72 ό 
ύπολοχαγός Lobb τοΰ πολεμικού άγγλικοΰ πλοίου ■■ Rapid» έγραφε : Τό 
Φισκάρδο είνε μικρός λιμήν, εντελώς προφυλαγμένος άπό παντός άνε
μου, μέ καλόν άγκυροβόλιον, μέ βυθόν πηλώδη. Άκρα προβάλλουσα 
(έξέχουσα) πρός δυσμάς, διαιρεί τόν λιμένα εις δύο μέρη (άμφίδυμοι), 
εις εξωτερικόν καί είς εσωτερικόν μέρος. Τό πολεμικόν ·· Rapid», ιήγκυρο- 
βόλησεν είς τόν εσωτερικόν λιμένα βάθους άπό 16-13 μέτρων, άλλ’άνευ 
επαρκούς χώρου, μετά στενοχώριας (στενοχωρημένα). 'Υπάρχει χώρος 
εϊς τόν έξωιερικόν λιμένα διά μέγα πλοϊον. δπερ ήθελεν άγκυροβολήση 
έπί δύο Αγκυρών (ajjourcher). Τό χωρίον κεΐται έπί τής δυτικής Ακτής. 
Ναυτικοί τινες έρχονται νά παραλάβωσιν ένταΰθα φορτίον σταφίδος 
κορινθιακής, ής,ή έτησία έξαγωγή Ανέρχεται είς ι 1 ., εκατομμύριου 
λιτρών . ’Ιδού ώς πιστεύω, οί Δίδυμοι λιμένες τοΰ ποιητοΰ τής ’Οδύσ
σειας. Λιμένες άμφίδυμοι». ΤΙ τοΰ πληθυντικού χρήσις προκειμένου 
περί ενός όρμου, ομοιάζει πρός τήν τών Καλών λιμένων». Καλοί λιμέ
νες. οΰς θά ήδυνάμεθα νά συναντήσωμεν άλλαχοΰ. Άν περιορισθώμεν 
είς τάς εκφράσεις τής ’Οδύσσειας, οί δίδυμοι ουτοι λιμένες έδει νά κεϊν- 
ται είς τήν νήσον Άστερίδα λιμένες δ’ ένι ναύλοχοι αύτοί *.  Έξ άρχαιο- 
τάτων χρόνων όλοι οί γεωγράφοι έσημείωσαν (παρετήρησαν) τήν ακρί
βειαν τής λεπτομέρειας ταύτης. Είς τό στενόν μεταξύ τής Ιθάκης καί 
τής Σάμης μεσσηγής ’Ιθάκης τε Σάιιοιό τε παιπαλοέσσης θά συναν- 
τήσωμεν νησίδα, ήν οί ναυτικοί όνομάζουσι Δασκαλειό. Μόνη ή νήσος 
αΰτη δύναται νά είναι καί θά. είναι πάντως ή Όμηρικι'ι Άστερις.

Νησίς βραχώδης, έν μέσφ τφ διαύλφ, άνταποκρίνεται πρός έκφράσεις 
τινάς τοΰ ποιητοΰ «έστι δέ τις νήσος μέοση αλί πετρήεσσα».

Άλλ' άπροη ύλακτος, άνευ τοΰ ελάχιστου όρμου, δέν είνε ή γλώσσα 
βραχώδης. Ασβεστόλιθος, μέ οξύ περίγραμμα, μέ κατατομήν αίχμηράν. 
"Ολαι αί περιγραφαί τών περιηγητών συμφωνοΰσιν. Είναι αδύνατον νά 
παραδεχθώσι τούς διδύμους λιμένας είς τήν νήσον ταύτην. Τό κείμενον 
τοΰ ποιητοΰ είναι άναμφισβητήτως ανακριβές. Μήπως, λοιπόν τό 
Δασκαλειό δέν είναι ή Άστερις καί πρέπει, κάτι» τό παράδειγμα τοΰ 
Κ»ν Doerpfeld ν’ άνατρέψωμεν όλην τήν άρχαίαν καί νεωτέραν γεω
γραφίαν τών παραλίων τούτων ϊνα συμβιβάσωμεν τό ομηρικόν κείμενον 
μετά τής πραγματικότητας;

Αλλά τό ομηρικόν τούτο κείμενον εΐμεθα πραγματικώς βέβαιοι ότι 
τό κατέχομεν ακριβές; καί τό έρμηνεόομεν πιστώς; Άντι τοϋ, λιμένες 
έ(ν)ι», έάν άναγνώσωμεν — λιμένες έ(π)ι — εν μόνον γράμμα άντικαθι- 
στάμενον θ’άποκαθίστα τήν αρμονίαν. Διότι τής επί μετά δοτικής γίνε
ται χρήσις εϊς τήν ’Οδύσσειαν, άντί τοΰ πλησίον. "Οθεν πλησίον τής 
νήσου Άστερίδος, καί οϋχί είς τήν νήσον Άστερίδα. θά έχομεν τούς 
Διδύμους λιμένας, τοΰθ’ δπερ συμφωνεί, πληρέστατα πρός τήν πραγμα
τικότητα. Οί ναυτικοί τφόντι, οί ερχόμενοι έκ μεσημβρίας, άναπλέοντες 
τόν πορθμόν (ώς έπραττον οί πρώτοι Οαλαοσοκράται) εύρίσκουοι τούς 
Διδύμους λιμένας, επάνω πλησίον έπί τής νησίδος Άστερίδος. Οί ναυ
τικοί καί σήμερον, καταπλέόυσι τόν πορθμόν καί εύρίσκουοι τήν αύιήν 
στενήν σχέσιν. μεταξύ τού λιμένας Φισκάρδο καί τής βραχώδους νησίδος.

Άπό οδηγού εϊς οδηγόν καί άπό ταξειδιώτην εϊς ταξειδιώτην μεταβι
βάζονται αί πληροφορίαι αϋται, διά τών αιώνων. Εϊς όλους τούς περί- 
πλόυς καί τάς οδηγίας, ή σχέσις μεταξύ Δασκαλειοΰ καί Φισκάρδου, μαί
νεται οΰ μόνον διατηρούμενη, άλλά καί έπί μάλλον καί μάλλον έπιρριον- 
νυμένη. Ό Frasset Saint-Sauveur, είς ιόν πλοΰν του εϊς τάς ένετικάς 
νήσους, συνοψίζων τούς συγγράψατπας περί τούτων, λέγει ήμϊι\

• Μετά τό άγκυροβόλιον τό καλούμενον Σάμος, έξακολουθοΰντες νά 
παραπλέωμεν τήν Ανατολικήν Ακτήν καί βαίνοντες πρός Βορραν. εϋρί- 
σκομεν έτερον άγκυροβόλιον καλούμενου Φισκάρδο, δπερ είναι κολπί
σκος, μή δυνάμενος νά δεχθή παρά, μόνον μικρά εμπορικά πλοιάρια καί 
ιστιοφόρα, Εϊς άπόστασιν τρίτου λεύγας, υπάρχει μικρός σκόπελος 
καλούμενος Δασκαλειό. Άγκυροβολοΰσιν έγγύτατα τής άκτής, προσδέ- 
νοντες τά πλοία των εις τήν ξηράν. ϊνα μή παρασύρωνται. Τό άνιόμαλον 
τού βυθού καθίστησι τό άγκυροβόλιον τούτο ολίγον Ασφαλές καί κινδυ
νεύει τις, έάν μετακινηθώσιν αί άγκυραι. νά ριφθή εις τήν Ακτήν τοΰ 
Θιάκι (Thiaqui). Βλέπει τις έπί τής κορυφής καί εϊς τήν πλευράν τοΰ 
όρους τής νήσου έν Αρκούντως σημαντικόν χωρίον .Ή περιγραφή αυτή, 
Ακριβεστάτη είς τήν διάλεκτον καί τάς συνήθειας τών ναυτικών, θά 
παρήγαγε σειράν σφαλμάτων καί πλανών εις τούς Ανθρώπους τής ξηράς 
καί τούς γεοιγράφους τού γραφείου. Διότι είναι Αδύνατον άνευ τοΰ_ναυ
τικού χάρτου καί χωρίς νά εχή τις τήν πραγματικότητα ύπό τάς όψεις 
του, νι'ι τοποθετήση καλώς έκάστην λεπτομέρειαν τής πιστής περιγρα
φής τοΰ ποιητοΰ μας. Έκ τής άναγνώσεως τοϋ κειμένου, τφόντι, φαί
νεται ότι τό Δασκαλειό ώποτελεΐ μέρος αυτού τούτου τού Αγκυροβολιού 
καί ότι εϊς τό Δασκαλειό θά ήδύνατό τις, νά νομίση οτι τά πλοία Αγκυ- 
ροβολοΰσι. Μόνον ό χάρτης δύναται νά μάς δείξη οτι «τό Αρκούντως 
σημαντικόν χωρίον» δεν είναι έπί τής κορυφής καί τού πρανούς τοΰ 
Δασκαλειοΰ. Μεταξύ τής νήσου των Άστερίδος καί τών Διδύιιων λιμέ
νων των, οί πρώτοι θαλασσοκράται εΰρισκον τότε τήν αυτήν σχεσιν. 
Δι’ αυτούς, οί Δίδυμοι Λιμένες, ήσαν πλησίον, ύπερ τήν Άστερίδα.Έάν 
θέλη τις άλλην τινά ερμηνείαν τής προσθέσεως ταύτης έπί, οί Δίδυμοι 
λιμένες ήσαν πλησίον έπί τοΰ διαύλου τής Άστερίδος, Ακριβώς οις αί 
πόλεις είσίν έπί τών ποταμών έστι πόλις τηλοΰ έπ’ ’Λλιρείφ ή ως ό 
Ευμαιος καί οί χοίροι του είσί πλησίον τής Πέτρας του Κόρακας, έπί τής 
Κρήνης τής Άρεθούσης < πάρ κόρακος Πέτρη έπίτε Κρήνη Άρεθούση».

Ή χρήσις αίίτη τής έπί, Απαντρ είς έκάστην σελίδα τών ομηρικών 
επών. Καί όμως Οά προϋτίμων τής διορθώσεως ταύτης τής λέξεως, μίαν 
πάντη διάφορον έρμηνείαν. Διότι βλέπομεν έν τφ Στράβωνι, ότι Από τής 
κλασσικής Αρχαιότητας διημφισβητούσι περί τοΰ κειμένου τούτου. Οί 
Αρχαίοι άνεγίνωσκον ώς ήμεΐς. ενι, καί όχι έπί, καί ήπόρουν πώς ό ποιη- 
τής είπε τοιοΰτόν τι περί νήσου ούδέν έχούσης φυσικόν άγκυροβόλιον 
«νυνί δέ ούδ' άγκυροβόλιον ευφυές».

Άφοΰ τοιαύτη είναι ή Αληθής γεωγραφία τοΰ βορείου μέρους τοΰ 
πορθμού τοΰ χωρίζοντος τήν ’Ιθάκην άπό τήν Κεφαλληνίαν καί έκ 

Η ΓΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΙΘΑΚΗΣ
f( Συνέχεια άπό το ήχ’άριΟ. 40 τεύχος)

ΤίΧ αϊ ούτω ό Τηλέμαχος σώζεται άπό τήν ένέδραν τών μνηστήρων, 
ο'ίτινες άνέμενον αυτόν παρά τήν νήσον Άστερίδα. Αν λοιπόν 

ή Άστερις είναι τό Άρκοΰδι καί ή Λεύκάς ή Ιθάκη, ό Τηλέμαχος 
δέν Οά έσώζετο, διότι εξάπαντος Οά έπιπτεν εις τήν ένέδραν τών 
μνηστήρων, μέ δλον τόν πόθον τής Άθηνάς. Πάντως ήτο ύποχρεω- 
μένος νά διελθη παρά τό Άρκοΰδι. Είτε πλέων δεξιά, είτε αριστερά, 
ζητών νά έπιβιβαοθή εις τήν πρώτην ακτήν τής Ιθάκης τοΰ κ. Δαΐρ
πφελδ, ήτοι τής Λευκάδος, διότι ή νήσος Άρκοΰδι-Άστερις κεΐται 
νοτιώτερον τής Λευκάδος κατά τρία μιλιά, καί θά συνελαμβάνετο^ ύπό 
τών μνηστήρων, ών οί μέν φρουροί διεδέχοντο Αλλήλους εις τάς άκρας 
τών βράχων τών δερομένων ύπό τών άνεμων, παραμονεύοντες προσεκτι- 
κώς τήν διάβασίν του. κατά δέ τήν δύσιν τοΰ Ήλιου αύτοί οί μνηστήρες 
ένήδρευον ούδέποτε αναπαυόμενοι εις τήν ξηράν. ’Ενώ ή συμβουλή .τής 
Άθηνάς τούτο έσκόπει, νά μή διέλθη άπό τήν νήσον Άστερίδα, άλί.ά 
νά μεταβή πεζή εις τήν πόλιν από άλλο μέρος, επειδή δμως ή Λεύκάς 
δέν είναι ή ’Ιθάκη, άλλ’Ίθάκη τής’Οδύσσειας είναι ή νήσος ή φέρουσα 
νΰν τό όνομα τούτο, δΓ αυτό ή συμβουλή τής Άθηνάς είναι σύμφωνος 
πρός τά πράγματα καί τήν γεωγραφικήν θέσιν τής νΰν Ιθάκης, διότι 
ή μεσημβρινή άκρα τής ’Ιθάκης, είναι ή πλησιεστέρα άκτή, διά τόν 
έκ τής 'Ομηρικής Πύλου πλέοντα πρός τό μέρος τούτο. Ή μεσημβρινή 
δέ αιίτη άκρα τής ’Ιθάκης, όπου άπεβιβάσθη ό Τηλέμαχος, κεΐται νοτιο- 
μεσημβρινώς 6 μιλιά περίπου, άπό τό μέρος ένθα ένήδρευον οί μνηστή
ρες, διότι κατά τόν ποιητήν, ουτοι ένεδρεύουν πρός τό βόρειον. μέρος 
τού πορθμού, παρά τήν Ανατολικήν παραλίαν τής Σάμης. καί εις οϋχί 
μεγάλην Απόστασιν ύπό τής πόλεως τής Ιθάκης, αφού εϊδον τό πλοϊον 
τοΰ Τηλεμάχου εισερχόμενοι' εις τόν λιμένα, καί ώς έκ τούτου ή συμ
βουλή τής Άθηνάς έσωσε τόν Τηλέμαχον. Τά χωρία τής ’Οδύσσειας τά 
μνημονεύοντα τόν πορθμόν τούτον γράφει ό ΙΙαρτζ παρέχουσι πλήρη 
βεβαιότητα περί τής πλευράς τής, νήσου έπί τής όποιας πρέπει νά ζητή- 
ται ή 'Ομηρική πόλις ’Ιθάκη. Όλη ή διήγησις περί τής θέσεως έν ή 
ένεδρεύουσιν οί μνηστήρες τόν έκ Πύλου έπιστρέφοντα Τηλέμαχον, «εν 
τώ πορθμφ μεταξύ Ιθάκης καί Σάμης στηρίζεται έπί τής προϋποθέ- 
σεως, δτι τού Τηλεμάχου ή επάνοδος εις τόν πάτριον λιμένα διά τούτου 
τοϋ πορθμού θά έγίνετο. Τούτο δμως ήτο δυνατόν, άν ή πόλις έκειτο 
έπ’ αύτοΰ, επομένως έπί τής δυτικής παραλίας τής ’Ιθάκης. Ούχί μακράν 
τού κόλπου τούτου έν τώ πορθμφ τώ μεταξύ ’Ιθάκης καί Κεφαλληνίας 
κεΐται τό Δασκαλειό ή μόνη νήσος τοΰ πορθμού, εις ήν δύναται τις ν’ Ανα- 
φέρη τό έπεισόδιον, τών ένεδρευόντων τόν Τηλέμαχον μνηστήρων.

’Εάν ή Λεύκάς ήτο ή ’Ιθάκη, ή Άθηνά εϊχεν άσφαλεστέραν οδόν νά 
υπόδειξη εις τόν Τηλέμαχον, όπως διαφυγή τήν ένέδραν τών μνηστή
ρων· καί ιρθάση σώος εις τήν πόλιν, άνευ τής Ανάγκης νά διέλθη παρά 
τήν Άστερίδα νήσον, τήν νΰν Άρκοΰδι, τοΰ κ. Δαΐρπφελδ. Ό Τηλέ
μαχος ήδύνατο νά πλεύση παρά τάς Ακτάς τής ’Ακαρνανίας,. μετά τήν 
εις Όξυιας νήσους άφιξή· του. Τό Μεγανήσιον (Τάφος) καί ό. Κάλαμος 
(Κόρνα) Αποκρύπτουσι παν πλοϊον διερχόμενον παρά τάς άκτάς τής 
Ακαρνανίας καί διευθυνόμενον εις Βλεχον τής Λευκάδος, οπού ό κ. 
λαΐρπφελδ έγκαθίδρυσε τήν πόλιν Ιθάκην ipso jure.

Πριν προβώ εις τήν ερμηνείαν τών άνω στίχων, έν οίς περιγράφεται 
ή Άστερις κρίνω άναγκαϊον νά δώσω τήν χωρογραφίαν τής νησίδος 
Δασκαλειό, ήτις κατά τούς ’Ορθοδόξους Όμηριστάς είναι ή νήσος,Άστε- 
ρίς, καί τοΰ πορθμού του χωρίζοντος τήν ’Ιθάκην καί Κεφαλληνίαν.

Κατά τό i6ig έτυπώθη ελληνιστί έν Βενετίαις, Ναυτικός οδηγός έπι- 
γραφόμενος Πορτολάνο όλουνών τών λιμένων παρά τώ Άντωνίφ Τώ 
ΓΙινέλλη .’Εν τφ πορτολάνοι τούτφ, ή νήσος Κεφαλληνίφ καί ’Ιθάκη περι
γράφεται οϋτω: «Ή Κεφαλληνία είναι νησί μπιτάδο καί έχει πόρτο καλό 
τόσο οπό μέσα δσω καί απέξω. Άπό τήν σρα δπου είνε ό κάβος τοΰ 
Πισκάρδο, ώς τό πόρτο τοϋ Πισκάρδο είναι καλό διά ξύλα μικρά καί διά 
Αρματωμένα- καί είναι διά τόν λεβάντι, ι’ίχι διά τοΰ πονέντη. Άπό τόν 
Πισκάρδο είς τόν Αιθέρα είναι μίλλι,α 12. Ό Αιθέρας είναι πόρτο καί 
έ'χει ένα νησί όμαρώ καί είναι καλό πόρτο διά τόν πουνέντη. Τό Θιάκι 
είναι μπιτάδο (κατοικημένον), καί Ανάμεσα τής Κεφαλληνίας καί τού 
Θιάκι είναι ένα νησόπουλο χαμηλό καί έχει ένα πύργον καί μία στέρνα 
επάνω του, καί λέγουν τούτο τό διδασκαλείου». Οί ναυτικοί 'Έλληνες τό 
ι6οο, λέγουσι ήμϊν ακριβώς δτι ό Όμηρος γράφει περί Άστερίδος καί 
συιιφωνοΰσιν είς τούτο, δτι είς τόν πορθμόν τόν μεταξύ Κεφαλληνίας 
καί Ιθάκης, υπάρχει μία μικρά νήσος πετρώδης. Οί δέ ναυτικοί οδηγοί 
μάς λέγουσιν, δτι έχει ένα πύργον καί μίαν στέρναν δηλ. ή νήσος αυτή 
είναι κατάλληλος διά φυλακεϊον ή διά καταφύγιου πειρατών - δφρα μέν 
αύτοί ιόντα λοχήσομαι ΐδέ φυλάξω».Ό ποιητής προσθέτει, λιμένας ναύ
λοχους καί άμφιδύμους .Τοιοΰτοι λιμένες δέν ΰπάρχουσιν. Άραγε όπαν- 
δαμάτωρ χρόνος διά τών άνεμων καί τών ύδάτων κατέστρεψε τάς βραχώ
δεις άκτάς αυτής, αϊτινες άλλοτε έσχημάτιζον τούς άμφιδύμους καί 
ναύλοχους λιμένας, καί ώς λέγει ό Στράβων ήλλακται; Ή ό ποιητής έκό- 
σμησε τήν πετρώδη ταύτην μικράν νήσον, διά τών λιμένων τούτων, ώς 
υποθέτει ό Πιΐρτς ή ή γραφή ήλλοιώθη ώς ισχυρίζεται ό Berar καί οτι 
ή πρόθεσις «ένι» πρέπει νά άντικατασταϋή διά τής έπι· ή ή πρόθεσις 
ένι ένταΰθα έχει ίδιάζουσαν σημασίαν τοΰ πλησίον ώς θέλω αποδείξει.

Άλλ’ έάν οί άμφίδυμοι καί ναύλοχοι λιμένες τοΰ ποιητοΰ δέν εύρί
σκονται έν τή νήσοι τού ποιητοΰ, εύρίσκονται έγγύτατα αυτής, παρά τή 
Β. Ανατολική ακτή τής Κεφαλληνίας, ένθα νΰν εύρίσκεται ό λιμήν τοΰ 
Φισκάρδου. Τούτο μάς πληροφοροΰσιν οί ναυτικοί οδηγοί καί αί τών 
ναυτικών περιηγητών περιγραφαί, ιός άριστα άπεδείχθη ύπό τοΰ κ. 
Βερό,ρ, δν αντιγράφω.

Τό άκρωτήριον Βλιότι, άκρα βόρειος τής Κεφαλληνίας απέχει 5 
μίλλια τοΰ ακρωτηρίου Δουκάτο, εσχατιάς μεσημβρινής τής Άγιας 
Μαύρας. Τό υψηλόν μέρος τής νήσου καταλήγει πρός Βορραν εις τό 
ταπεινόν τούτο άκρωτηριον μέ Απόκρημνους άκτάς.

Ό “Ορμος Φισκάρδο, μικρά είσοχή τής ακτής κείμενη είς άπόστασιν 
δύο περίπου μιλλίων μεσημβρινοδυτικώς τοΰ ακρωτηρίου Βλιότι. εχει

Η εκλογή τον νέου ιιας έν Λονόίνοι 
.Πρεοβεντον κ. "ADm Pat/uivov, τέοις 
βουλεντον Κρηναίας, δέν είνε άπδ έκεί- 
νας τάς οποίας έπιβάλλονν τό κόμμα 
καί αί. ονμπά&ειαι.

Αεδοκιμαομένος διπλωμάτης ό κ. Ρω
μανός, άπό τοΰ ISSA, οπότε είσηλ&εν είς 
τήν ύπηρεοίαν τοΰΎπονργείον τών'Εξω- 
τερικών, ώς άκόλον/Ιος, δι’ επιτυχιών είς 
τάς ίίέοεις τοΰ Γραμματέως Προξενείου 
Θεσσαλονίκης, οπότε περιώδευσε είς τήν 
Μακεδονίαν, τοΰ Α' γραμματέως τής έν 
Κωνσταντινουπόλει Πρεσβείας έπειτα, 
εφθασεν είς τήν &έαιν τοΰ ’Επιτετραμ
μένου έν Λονδινω, τοΰτο δέεις κρίσιμους 
διά τήν'Ελλ.άδα περιστάσεις, όταν συνεζη- 
τείτο ό συμβιβασμός μέ τους δανειστής.

Τής έν Αονδίνιρ ίέέσεώς του παρη- 
τήί/η ό κ. Ι\ομόνος τώ 18!)ά διά νάέκτεϋή 
ώς υποψήφιος έν Κεφαλληνίτμ τετράκις 
δέ έως τώρα οί σνμπολίταί του τόν έτί- ΑΘΠΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

ταύτης υποδεικνύεται, ότι οί ύπό του ποιητοΰ περιγραφόμενοι άμφίδυ- 
μοι λιμένες, εύρίσκονται πλησίον τής νήσου Δασκαλειό καί ούχί έν αύτή, 
επετ οτι η έννοια τής προθέσεως (ένι), έν τή περιγραφή ταύτη δέν 
είναι, η κοινή η εκφράζουσα τήν έννοιαν τοΰ έντός, τοΰ έν αύτή, άλλ’ή 
ϊδιαζουσα η έκφράζουσα τήν έννοιαν τοΰ πλησίον, ώς έν τή φράσει ή 
εν Σαλαμίνι ναυμαχίςι ήτοι πλησίον τής Σαλαμΐνος, διότι ή πρόθεσις έν 
παρα τφ Όμήρφ «λταντά κατά διαφόρους τύπους καί έχει διαφόρους 
σημασίας. Οί τύποι καθ’οΰς άπαντρ εϊναϋ «’£»·, ένί, είν, είνί,> άπαντή 
προσέτι καί έπιρρηματικώς καί προθετικώς μετά δοτικής συντασσομένη 
ενι, απολύτως ύπακουομένου τοΰ ρήματος είμί. Παραδείγματα: Ίλ. Ξ. 
216 ένθ’ ένι μέν φιλότης, έν δ’έμερος, έν δ’όαριστός Όδ. ι.ΐ26 νυνών 
ενι τέκτονες U. 248 πολέες δ’ένι μύθος 2) μετά δοτικής. ΙΙαράδειγμ. Ξ. 
Ι4> ον οί ενι φρένες (είσίν) · · · - Όδ. ι. 21 έμώ ένι κήδεα θυμώ. Ι'.'κτλ. 
κτλ. εν δέ σελ. 409 τοϋ λεξικού τοΰ *Εβελιν  παρατίθενται παρα- 
δείγματα έχοντα τήν έννοιαν έν τινι, παρά, έγγύς, περί τόπου, όπου 
υπάρχει τι περί εκείνου, όπερ περιέχεται: παραδείγματα. Ν. 6ο8 κατε- 
κλύσθη δ’είνί καύλώ β’. 463 νευρήν έν τόξφ ρήξε. μ. ηο. έν δέ έκάστη 
κεφαλή y. 39S. Κ. 229 έν νήεσσοι — παρά ταΐς ναυσίν — έν τώ ναυτικώ 
στρατοπεδφ. Σ. 52J λοχήσαν έν ποταμώ = παρά τφ ποταμφ. ώσαύτως 
Ψ 438 έν νύσση ίππος έγγύς τής νύσσης — έπί τώ καμπτήρι ψ. 344 
εν νύσση ϊπποις έγγριφθέντι. ψ. 693 άναπά'λλεται ιχθύς θίν έν φυκ.ιόεντι. 
Ζ'· 39 όξφ ένι βλαφθέντι. Ζ. 233· έν Θήβησιν Απώλετο, πλησίον τής 
πόλεως κτλ. κτλ. Έξ όλων τούτων παρατηρεϊται α) ότι ή έν. εύρίσκεται 
καί ένι, κατά παράληψιν τοΰ ρήματος είμί καί εύρίσκεται ή Απολύτως, 
ανευ δηλΆοτικής ή μετά δοτικής 2) κατ' αναστροφήν ώς έν τφ παρα- 
δείγματι -■ 39 ενι βλαφθέντι 3) ότι πολλαχοΰ έχει τήν σημασίαν τής 
προθέσεως παρά μετά δοτικής δηλοΰσα τό πλησίον, ώς έν τώ ανωτέρω 
χωρίφ «λιμένες δ’ ένι ναύλοχοι .

Ή κοινή σημασία τής προθέσεως, έν αύτή παρέσυρε τόν Πλίνιον νά 
διαπράξη μέγα γεωγραφικόν λάθος. Ό Στράβων περιγράφων τόί έν 
Α,ίγύπτφ εύρισκόμενον Λαβύρινθον, είνε Ακριβές, γράφει, οτι είναι πλη
σίον τής Μύριδος λίμνης εϊς άπόστασιν 3°-4° σταδίον. Ένώ ό Πλίνιος 
τήν τοποθετεί έντός τής λίμνης ταύτης in Moeridis lacum.

Πλεΐστοι σοφοί έπρότει.νον τήν διόρθωσιν τοΰ κειμένου διά τής μετα
τροπής τής in, είς nil Moeridis lacum. Άλλ’ό σοφός Ακαδημαϊκός 
Γάλλος Letronne έν τή μελέτη του περί τοΰ έν Αίγύπτφ Λαβυρίνθου 
Αποκρούει τήν διόρθωσιν ταύτην λέγων, ότι ή φράσις προέρχεται έκ 
τού Πλινίου, οστις δέν ένόησε τό ελληνικόν κείμενον, έξ ού Αντέγραψε 
τόν περιγραφόμενον Λαβύρινθον. Γνωστόν, γράφει, ότι οί "Ελληνες 
μεταχειρίζονται συχνάκις τήν «έν» έν τή σημασίρ τής - έπί, πρός, πλη
σίον·. Ούτως παρά τφ Στεφάνιο τφ Βυζαντίφ άναγινώσκομεν Κροκο
δείλων, πόλις έν τή Μύριδι λίμνη δηλ. πλησίον τής λίμνης τής Μύριδος, 
οπερ δέν στενόχωρε! τούς σοφούς. Τό χωρίον τοΰτο παρέχει ύπόνοιαν 
οτι τό Ελληνικόν κείμενον, όπερ ό Πλίνιος συνεβουλεύθΐ) έφερε «Λαβύ
ρινθος, τόπος έν τή Μύριδι λίμνη - καί ό Πλίνιος δέν έπρόσεξε εϊς τήν 
ίδιάζουσαν σημασίαν της καί μετέφρασεν αυτήν κατά τήν γενικήν σημα
σίαν in Moeridis lacum, άντί ad Moeridi lacum, πλησίον τής Μύριδος 
λίμνης, ήτις είνε ή Αληθής μετάφρασις,

Ό Chatatibriand ουδέποτε έπεσκέφθη τήν Αμερικήν καί ουδέποτε 
είδε τά μέρη, άτινα περιέγραψε τόσον θαυμασίως διά γλώσσης ποιητι
κής, άνέγνωσε μόνον τάς περιγραφάς εϊς μέτριους περιηγητάς, καί όμως 
ό κριτικός Bedie γράφει ούδέν θαυμασιώτερον τής περιγραφής τοΰ 
Μισισσιπή .Ί’ινές ημφισβήτησαν τήν πραγματικότητα τής άπεικονίσεως 
ταύτης, διότι έν τή περιγραφή ταύτη παρενείρει καί φαινόμενόν τι, όπερ 
λαμβάνει χώραν είς άπόστασιν 3 λευγών άπό τοΰ Μισισσιπή, έπί τοΰ ποτα
μού S' Jean. Ούδείς όμως ύπεστήριξεν ότι ό περιγραφόμενος ύπό τού 
Chataubriand Μισισσιπής είναι άνιιπαρκτος.ΕύτυχώςoChataubriandδέν 
έτυχε κριτικού οίος ό κ. Δαΐρπφελδ διότι βεβαίως, οϋτος θά έζήτει τόν 
περιγραφόμενον ύπό τοΰ Chataubriand Μισισσιπήν εϊς άλλο μέρος τής 
υδρογείου σφαίρας ή εϊςτόνΆρην. Α. Ν. ΠΕΤΑΛΑΣ, Αρεοπαγίτης 

μησαν διά τοΰ βουλευτικόν Αξιώματος.
Ό κ. ’Άίίοτς Ρω μόνος έκλεγείς βου

λευτής, ήτον ό ένδεδειγμένος διά τό 
' Υπονργεΐον τών Εξωτερικών, τό διηΰ- 
1>υνε δέ δίς μέ έπιτυχίας κοινώς όμο- 
λογουμένας.

Καί είργάσΟη ό νέος μας Πρεσβευτής 
"‘X1 τάς παραδόσεις τής ρουτίνας είτε 
ιός βουλευτής, είτε ιός c Υπουργός. Τώρα 
έκδίδει τους χάρτας τών έν Μακεδονία 
σχολείων μας, άπό τους όποιους άποδεΐ- 
κνύεται ή υπεροχή μας απέναντι τών 
Βουλγάρων, αργότερα περιηγείται δέ 
έβνικάι ζητήματα καί συγγράφει.

Π πλήρης γνώσις τών έξωτερικοιν 
μας ζητημάτων, ή τελεία μόρφωσις 
τοΰ άνδρός, ή δύναμις τής πρωτοβου
λίας τήν όποιαν κλείει μέσα του, άλα 
αυτά είνε προσόντα άπό τά οποία βεβαίως 
μόνον έπιτυχίας έχομεν νά περιμένω μεν 
άπό τόν νέον μας Πρεσβευτήν.

ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΠΑΣΙΑΣ

[Άπό ίίαυμάσιον σύγγραμμα ιστορικόν τοΰ κ. Μ. Βρατσάνου, τοΰ σεβαστού καί 
Αρχαίου παιδαγωγού, συ-^γραιρέως δέ πολλών βιβλίων ιστορικών και διδακτικών, 
όπερ πρόκειται νά Ιδι) τό φώς προσεχώς, άποσπώμεν τήν ώραίαν και διδακτικωτάτην 
σελίδα, έξ ής πολλά έχουν νά πορισυώσι. Τίτλος τού συγγράααατος είναι: Τά κατά 
τόν Περικλέα»."Ολος δηλαδή ό Ιδιωτικός καί πολιτικός βίος τοϋ μεγάλου ΆΑηναίου 
Πολίτου, γραμμένος και έξιστορούμενος πιστότατα καί μέ πολλήν χάριν Αφηγηματι
κήν, Απαραλλάκτως όπως είς · Τά κατά τόν Θησέα» έξιστορήθη ό βίος τοΰ ήμιύέου].

(Κεφ. Δ. Τόμ. 3·) Μετά τήν άνάγνωσιν τής Αντιγόνης ύπό τοΰ Σοφο- 
κλέους, έν τώ οϊκφ τής Ασπασίας καί τήν γενομέιην περί τοΰ έξοχου 
τούτου δράματος συζήτησιν, πάντες οί άλλοι άπήλθον, πλήν τοΰ ίΐε’ρι- 
κλέους. Οϋτος παρέμενε διαλεγόμενος μετά τής Ασπασίας καί έφαίνετο 
ώς θέλων νά προτείνη τι εις αυτήν. «Ασπασία, είπε τελευταϊον ο Περι
κλής, έπεθύμουν νά διαλεχθώ μετά σοΰ κατ’ιδίαν έχω πολλά νά σοί 
εϊπω, τά όποια δέν πρέπει ν' άκούσωσι τά κοράσια. ’Ιδού ή αμαξά μου 
ϊσταται πρό τών θυρών τοΰ οίκου σου. Ό ήλιος κλίνει ήδη είς τήν 
δύσιν έρχεσαι μετ’ έμοΰ νά έκδράμωμεν είς τήν Φαληρικήν Ακτήν;

— Έκπληρωθήτω ή επιθυμία σου, ώ Περίκλεις, είπεν ή Ασπασία· 
καί έγύι θέλω νά σέ Ακούσω λαλοΰντα μόνον καί άναπνεύσω τήν αύραν 
τοΰ Σαρωνικοΰ.

. — Έγέρθητι λοιπόν, ώ Ασπασία, καί έπιβώμεν τής άμάξης· λάβε 
δέ μετά σου καί τόν έπενδύτην σου, διότι αί έν τή παράϊ.ία Αθηναϊκοί 
έσπέραι καί έν μέσφ θέρει είναι δροσεροί.

Λναβάντες δ'έπί τής άμάξης ουτοι έλαβον τήν πρός τό Φάληρον άγου
σαν. Είχον προχωρήση ύλίγον, δτε ό Περικλής ήρξατο λέγων ούτωσί.

— Ασπασία, αισθάνομαι ύπερβάλλουοαν ηδονήν, ότι μόνος μετά 
σου μόνης διέρχομαι τήν μονήρη ταύτην οδόν. Ή συγκίνησις, ήτις δια
τρέχει καθ’όλον μου τό^ σώμα έπί τή έπαφή τής έσθήτός σου, τό 
άρωμα, όπερ εκπέμπει ή Αναπνοή σου καί ή γλυκύτης τών χειλέων σου. 
μεταβιβάζουσιν εϊς τήν ψυχήν μου άνέκφραστον γλυκυθυμίαν. Είμί λίαν 
ευτυχής μετά σοΰ.

Περίκλεις, ύπέλαβεν ή Ασπασία, ευρίσκω έν οοί τόν άνδρα, όν, 
Αφ’ ού χρόνου ήσθάνθην τήν καρδίαν μου πάλλουσαν, έπεθύμησα, δν 
ώνειροπόλησα έν ταΐς παιδιαϊς μου, έν ταΐς μελέταις μου, έν τώ υπνφ 
μου, έν ταΐς ήδονικαΐς έκείναις στιγμαΐς, ας διάγει νεάνις ρεμβομένη έν 
τφ θα7.άμφ αύτής, η έν δροσοβόλφ εαρινή πρωΐρ διέρχεται μονήρης 
τερπνούς κήπους, είσπνέουσα τό μεθυστικόν άρωμα, τό έκπειιπόμενον 
έκ τών άνθοφόρων πρασιών. Σέ θεωρώ ώς τό υπόδειγμα Ανδρος Απο- 
φεύγοντος τήν πεπατημένην οδόν καί προτιθεμένου σκοπόν τοΰ βίου 
αύτοΰ τήν πραγμάτωσιν μεγάλων καί υψηλών ιδεών.

— Ασπασία, είπε πάλιν ό Περικλής θερμαινόμενος έκ τοΰ ιμέρου, 
τοΰ αποστάζοιπος έκ τών οφθαλμών αυτής, ότε πρό πολλών ετών σέ 
εϊδον έν Μιλήτφ παιδίσκην, φιλοξενούσαν ημάς έν τώ πατρικφ οϊκφ, 
εκτοτε σέ ήγάπησα. Ή αφέλεια τών τρόπων, ή παρρησία σου, τό φιλε
λεύθερον, μεγάλην ένεποίησαν έμοί τε καί τοΐς άλλοις έντύπωσιν. ’Ενθυ
μούμαι έιι καί νΰν τήν ορθότητα τών ιδεών σου έν τοΐς συζητουμένοις 
κατά τά δείπνα θέμασι καί έθαύμασα τήν χάριν καί γλυκύτητα τής 
γλιόσσης σου. “Ηδη ό εύσχημάτιστος έκεΐνος κάλυξ έγένετο ρόδον καλ
λίμορφον καί ευώδες. ’Επιθυμώ διαρκώς νά βλέπω καί νά όσφραίνωμαι 
τοΰ Αρώματος αυτού.

— Υμείς οί Αθηναίοι, ώ Περίκλεις, είπεν ή Ασπασία, έπιχαρίτως 
μειδιώσα. έχετε μελίρρυτον τήν γλώσσαν. Τέρπετε οΰ μόνον διά τών 
οφθαλμών, Αλλά καί διά τής εΰπρεπείας τών τρόπων καί αυτού έτι τοϋ 
γέλωτος. Κατέλιπον τήν Μίλητον, ϊνα ζήσω έν τή γλυκεία καί τερπνή 
πατρίδι σου, δπου ιό μυροβόλον Ιον άφθονον φύεται έν τοΐς άγροΐς καί 
ή αηδών γλυκύτεροι·, ή Αλλαχού, ψάλλει, καί έιιπνευσθώ ύπό τών καλ
λονών τής χώρας ταύτης. Έδιδάχθην έν τή δλιγοχρονιφ διαμονή μου 
ένταΰθα καί εϊδον πολλά Αρεστά καί χρήσιμα. Οί σοφοί ύμών μέ Οέλ- 
γουσι, τά καλά καί μεγαλοπρεπή έργα ιών ύμετέρων ευδόκιμων τεχνι-
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των έξεγείρουσι τόν θαυμασμόν μου. Επιθυμώ νά έγκαταβιώσω έν τή 
έπιζήλφ ταύτη πόλει».

— Τοΰτ’ αυτό, ώ ’Ασπασία, είπεν ό Περικλής, επιθυμώ καί έγιό όλο- 
ψύχως. Νά σέ βλέπω, νά σέ άκούω. μοί είναι ύψίστη χαρά καί τέρψις. 
Έχω χρείαν τής αγάπης σου. ΐνα μέ ένθαρρύνη καί ϊιέ παραμυθή έν 
τοϊςπόνοις, οΰς καταβάλλω υπέρ τής πόλεως. Έχω ανάγκην τών 
σοφών συμβουλών σου πρός έπίτευξιν τοϋ μεγάλου καί υψηλού σκοπού 
μου. Μέχρι τοϋδε ώφελήθην πολύ έκ τών-παρατηρήσεων σου περί δια- 
κοσμήσεως καί ώραίσμοΰ τής Άκροπόλεως. ’Ιδού τά έργα προβαίνουσι 
μετά καταπληκτικής ταχύτητος καί καλλίστης τέχνης. Ό Φειδίας ομο
λογεί, οτι οφείλει πολλά είς τάς σοφάς σου οδηγίας. Εργάζεται ηδη 
σίτος εις τήν κατασκευήν τοΰ αγάλματος τής Άθηνάς. Πότε. Ασπασία, 
θά μεταβώμεν όμοΰ εις τό έργαστήριον τού Φειδίου, ΐνα ίδωμεν αύτό ; 
Τίς οίδεν! Πιθανόν νά διορθωθή ύπό τοΰ Φειδίου έλλειψίς της, εί ήθε- 
λεν ευρεθή τοιαύτη ύπό σοϋ.

_—Συντρέχει σοι, ώ ΙΙερίκλεις, υπέρ τής διακοσμήσεως τών ’Αθη
νών έργαζομένφ, καί ή Τύχη. Διότι εποπτεύει μέν ό Φειδίας, άλλ’ έχει 
περί εαυτόν καί διάσημους αρχιτέκτονας καί τεχνίτας, τόν ’Ικτίνον, τον 
Καλλικράτην, τόν Μνησικλέα. τόν Πολύγνωτον καί τόν Κόρσιβον, πλεϊ- 
στοι δ’εργάζονται τέκτονες, πλάσται. χαλκοτύποι, λιθουργοί. βαφείς, 
μαλακτήρες χρυσού καί έλέηαντος. ζωγράφοι, ποικιλταί καί τορευταί. 
Ό Πειραιεύς καί τό "Αστυ είς άένναον ευρίσκονται κίνηση·.' Κατά 
θάλασσαν πομποί, κομιστήρες, έμποροι, ναΰται καί κυβερνήται. κατά 
γήν δέ αμαξοπηγοί καί ζευγοτρόφ οι καί ηνίοχοι καί καλωστρόφοι καί 
λινουργοί καί σκυτοτόμοι καί οδοποιοί καί μεταλλείς. Έκαστη δέ τέχνη 
έχει, ως ό στρατηγός, ίδιον στράτευμα, καί πτωχούς έργάτας καί ίδιώ- 
τας, οϊτινες συγκροτούσι τό σώμα τής υπηρεσίας. Πάντες δ’ ουτοι ικανά 
έκ τής εργασίας αυτών ποριζόμενοι κέρδη, θαυμάζουσι καί εύλογοδσι 
τό ονομάσου, ω ΙΙερίκλεις. καί έτοιμοι είναι νά προμαχήσωσιν ύπέρ 
σού καί συντρίψωσι τούς άντιπάλους σου. Καλώς διέθετό ή πολιτική 
σου περίνοια τά της πόλεως. Τά έν τή Άκροπόλει έργα, μετά τεράστιας 
προβαίνοντα γοργότητος, κινούσι τόν θαυμασμόν καί τήν έκπληξιν τών 
θεωμενων. Εί καί επισκέπτομαι συχνάκις τά έν αυτή τελούμενα έργα 
καί" μετά τοϋ Φειδίου συσκέπτομαι καί συζητώ περί αύτών, ήδέως 
θ’ άναβώ καί μετά σού. ΐνα ΐδω αύτά. Τά έργα ταϋτα άποτελοϋσι τήν 
δόξαν σου. ώ ΙΙερίκλεις. καί διακηρύττουσι τό όνομά σου είς πάσαν τήν 
Ελλάδα. Φρονώ άδιστάκτως, οτι τά έργα ταϋτα, ύπερέχοντα κατά τε 
τό κάλλος καί τήν αρμονίαν, θά συγκινώσι πάντοτε τούς έξοχους έν 
τοϊς γράμμασι καί μουσόληπτους, καί τόν χρόνον, έφ’ οί ζής, θά κατα- 
στήσωσιν επίσημον καί περίβλεπτον εις πόντος τούς αιώνας. Διότι έν 
τοϊς έργοις τούτοις έπανθεϊ καινότης τις, ήτις διατηρεί τήν δψιν αύτών 
αθικτον καί αμετάβλητον υπό τοϋ χρόνου. Ένέχουσι τά έργα ταϋτα αει
θαλές πνεύμα καί ψυχήν άγήρω. Τό μέγα σοϋ πνεύμα δέν έχει χρείαν 
ξένης παρορμήσεως, ΐνα διεγερθή καί έπιτελέση τά δέοντα. Ή πρός σέ 
αγάπη μου ίσως συντελεί μόνον νά σέ θερμαίνη καί καθιστά ιδανικόν 
τό καλόν, ΐιφ’ου έκ φύσεως καί αγωγής έμπνέεσαι.
.— Ασπασία, είπεν ο Περικλής, ουδέποτε ήκουσα έκ στόματος γυναι- 

κός οΰτω έξοχους γνώμας· μετέχουσιν αι’ται καί κρίσεως καί έξαρσεως 
ποιητικής καί θέλγουσι καί εύφ ραίνουσιν. ’Αληθές, ότι ολόκληρος ή 
πόλις είναι είς κίνησιν ένεκα τών συντελουμένων έργων, καί πάντες σχε
δόν οί πολϊται ωφελούνται έξ αύτών. Άλλ' εί μή έπρατταν οΰτω, δέν 
θά ήδυνάμην νά έκτελέσω όσα έν νφ είχον ύπέρ τής πόλεως. δέν θά 
κατώρθουν νά μετενέγκω έκ τής Δήλου ιόν συμμαχικόν θησαυρόν. Δέν 
αγνοείς όπόσα ΰπέστην. ΐνα επιτύχω τούτου· μικρού δεϊν θά μετεϊχον 
τής τύχης τού Αριστείδου καί τοΰ Θεμιστοκλέους. Είχον ν’ άντιπαλαίσω 
πρός τάς συμμάχους πόλεις, αϊτινες έπ’ ούδενί λόγια ήθελον νά μετακο- 
μισθή είς ’Αθήνας ο θησαυρός, διότι έφοβοΰντο, μή μετατροπή ή χρή- 
σις αύτού εις άλλας άνάγκας τής πόλεως. Πρός τούς Λακεδαιμονίους, 
οιτινες εκ φθονου διέβλεπαν, ότι δι’ αύτού τού θησαυρού, μεταφερομέ- 
νου είς Αθήνας, ήθελον όχυρωθή αύται καί ένισχυθή στρατιωτικώς 
κατά γήν καί θάλασσαν, πρός τους πολιτικούς μου άντιπάλους, οϊτινες 
εφοβούντο μή δι’ αύτού ήθελεν αύξηθή ή έν τώ δήμφ δύναμίς μου’. 
Επα/.αισα άπό τοΰ βήματος τής ΓΙνυκός πάσαις δυνάμεσι καί ένίκησα 

ουχι τόσον διά τής ρητορικής μου δεινότητος. όσον διά τής διανομής 
δημοσίων χρημάτων εις τόν λαόν. Έκολάκευσα τήν πρός τά θεάματα 
φυσικήν κλισιν των Αθηναίων διά πολλών θυσιών, κατέστησα άμισθον 
την είσοδον τών θητών είς τό Οέατρον, περιεποιήθην τό αίσθημα τής 
αγαπης αύτών πρός τήν πατρίδα διά τής όχυρώσεως τής πόλεως μετά 
του Πειραιώς, οίκοδομήσας τό διά μέσου τείχος, διά τής ίδρύσεως 
τέλος πολυτάλαντων ναών καί τής συναγωγής πανηγύρεων. ’Αλλ'δ λαός 
είναι ακόρεστος· ζητεί διαρκώς νά περιποιώνται αύτόν καί νά δαπανώ- 
σιν εκ των δημοσίων χρημάτων πρός τέρψιν αύτοΰ. Ό λαός μάλιστα 
των Αθηνών είναι αψίκορος καί άστατος, ώς τό κλίμα, έν ο’> ζή. Έξώ- 
ρισεν ουτος τόν Άριστείδην, διότι δέν ήνείχετο ν’ άκούη αύτόν καλού
μενου δίκαιον. Ασπασία, έχω ανάγκην τής άγάπης σου καί τών συμ
βουλών σου, ΐνα δυνηθώ νά ματαιώσω τάς προοβολάς τών άντιπάλων 
β°",,αφοπλίσω την πρός τό κακόν κλίση· τών πολιτών. Παρά σοί 
ελπιςω, οτι θα δυνηθώ νά τύχω παρηγοριάς καί ένισχυθώ είς τήν πρά- 
ξιν τού αγαθού.
- Τ ΙΙερίκλεις, τί δύναται γυνή καί μάλιστα ξένη, όσον καί άν ή 
Λόγια καί ικανή, νά ώφελήση Άθηναϊον πολιτικόν άνδρα; Έν τή πόλει 
•ΐμυιν πρός απόκρουση- τών πολιτικών άντιπάλων καί διάπραξιν τοϋ 
αγαθού καί ωφελίμου, απαιτείται ού μόνον ρητορική δεινότης καί εύ 
ηγμενος νούς, άλλά καί ενέργεια καί χρήσις μέσων, τά όποια άπαγο- 
ρευει η ηθική. Η διχόνοια είναι άρχαϊον ελληνικόν κακόν ή άπό τών 
αρχαίων χρόνων μέχρι σήμερον ιστορία μαρτυρεί τούτο. Είναι αίτιον 
τουτου το αστατον κλίμα. ώς είπες; 'Αγνοώ. ’Εγώ φρονώ, οτι ή έλλειψίς 
αγωγής τοΰ λαού, καί ή ΰποδούλωσις τής γυναικός είναι άληθεις αίτίαι 
τοϋ κακού τούτου. Έπειτα ή πόλις υμών δέν Απέκτησε πάντοτε άξιους 
πολίτικους άρχοντας, "ΐνα καταβάλλωσιν ούτοι τούς άντιπάλους αύτών, 
μεταχειρίζονται μέσα,~ τά όποια αποκρούει ή ηθική. Διαφθείρουσιν 
ουτοι τον λαόν διά της παροχής δημοσίων χρημάτων, διά τής κολα
κείας και τής περιθαλψεως δλεθρίων επιθυμιών. Τίς λοιπόν ωφέλεια 

δύναται νά προκύψη έκ διεφθαρμένων αρχόντων καί λαών: Καί γινώ- 
σκιιμεν. ώ ΙΙερίκλεις, ότι αί Άθήναι δέν εΐδον μέχρι τοϋδε κρείττονα 
σοϋ πολιτικόν άνδρα. Έμπνέεσαι ύπό τής έπιθυμίας νά καταστήσης ήγε- 
μονίδα τής Ελλάδος απασης τήν πατρίδα σου, νά ύψωσης αυτήν είς τά 
ομματα τοϋ κόσμου καί Ανάδειξης εστίαν τών φώτων, πανήγυριν καί 
σχολείον. Καί ίίμιος. ΐνα κατορθώσης τούτο, τρέπεσαι είς περιποίηση) 
τοΰ λαού καί Αναλίσκεις τόν δημόσιον θησαυρόν είς θεωρικά καί άλλων 
θεαμάτων άπόλαυσιν. ΙΙερίκλεις, ό λαός τών ’Αθηνών χρήζει τελείας 
καί άληθοΰς διαπαιδαγωγήσεως, ΐνα δέ αΰτη έπιτευχθή, πρέπει ή γυνή 
νά καταλάβη τήν έμπρέπουσαν αυτή θέσιν. Πρέπει καί αΰτη νά παι
δεύεται έν τε τή φύσει, καί τή κοινωνίφ καί τφ σχολείω. ώς δ άγήρ. 
Πρέπει νά καταρριφθή τό μεσότοιχον, τό χωρίζον την άνδρωνιτιδα τής 
γυναικωνίτιδος. Πρέπει τέλος ή γυνή νά είναι έλευθέρα. Ή συνετή χρή
σις τής έλευθερίας δύναται νά καταστήση τήν γυναίκα ικανήν πρός τόν 
σκοπόν, πρός όν έπλάσθη ύπό τής φύσεως. Οΰτω δέ πως έκπαιδευθεϊσα 
ή γυνή δύναται νά ιιορφιόση, ώς δεϊ. τά τέκνα αυτής καί νά χειρα- 
γωγήση. ΙΙαραλαμβάνει αΰτη απαλήν τήν ζύμην καί δύναται νά δια- 
πλάση αυτήν καταλλήλως διά τών ήσκημένων αυτής χειρών. Αύτόν 
τόν σκοπόν έχει τό σχολεϊόν μου- επιθυμώ νά καταβάλω τά σπέρματα 
τής χειραφειήσειος τής γυναικός έπ’ ΰιφελείφ τής όλης κοινωνίας. 
Αλλά τίς ή χρεία νά επαναλαμβάνω πράγματα γνωστά; Γινώσκεις 

καλώς, ώ Περίκλεις. τόν σκοπόν τοΰ σχολείου μου. 'Ομοιάζει ούτος πρός 
τόν σκοπόν, όν σύ. ώς πολιτικός άνήρ, επαγγέλλεσαι. Τό γυναικείοι· 
φΰλον δουλεύει τήν χειριστήν δουλείαν καί πάσχει, ώς μή ώφειλε, 
κακήν καί έπώδυνον νόσον. Καί όμως ή γυνή, ώς κόρη, ώς αδελφή, ώς 
σύζυγος, ώς μήτηρ. ύηιηλήν έχει άποστολήν καί δύναται σπουδαίος νά 
έπιδράση πρός βελτίωσιν τής κοινωνίας. Άφοΰ μέ άγαπφς, ώ Περί- 
κλεις, βοήθησόν μοι είς τό μέγα τούτο καί υψηλόν έργον, άς άγωνι- 
σθώμεν επι τοϋ αύτοΰ πεδίου ηνωμένοι καί ισχυροί. Έχομεν πολλούς 
καί μεγάλους έχθρούς. "Αν ήττηθώμεν. αν πέσώυεν, δέν’ θ’ άποβή τό 
παραπαν μάταιος ό άγων ήμών ούτος. Ι’ιφθήτω δ σπόρος είς τήν γήν. 
"Ισως αί έπερχόμεναι γενεαί δρέψωσι τούς καρπούς, άλλ’ δ,τι δήποτε 
καί αν συμβή, δέν θά ψέξωσιν ημάς οί [ΐεταγενέστεροι.

Οΰτω διαλεγόμενοι πρός άλλήλους. ό τε Περικλής καί ή ’Ασπασία, 
έφθασαν είς τήν Φαληρικήν άκτήν. Έκεϊ δ’ έστη τότε τό όχημα καί 
άμφότεροι καταβάντες έκάθισαν είς τήν πλήρη άπαστραπτοΰσης άμμου 
και στιλβόντων χαλίκων παραλίαν, υποκάτω βράχου, άποκρύπτοντος 
αύτούς έκ τής οδού. Ό ήλιος δύων ήδη όπίσω τών Άργολικών όρέων, 
έρριπτε τό άκτινοβόλον αυτού φώς είς τά ολίγα νέφη τά ύπερκαθήμενα 
τών κορυφών, τούτο δέ διαλυόμενοι· είς τά χρώματα τής ϊριδος έχρω- 
μάτιζε καί καθίστα όλοπόρφυρον μέγα μέρος τοΰ ουρανού. ΊΙ θάλασσα 
ήσυχος και γαληνιαία ελαμπεν έκ τοϋ προσπίπτοντος ηλιακού φωτός, τοΰ 
διερχομένου διά τών νεφών καί έσχημάτιζε κινουμένους πυρίνους αύλα
κας καί άκτινοβόλους στεφάνους έπϊ τής επιφάνειας τιον ΰδάτων. ’Ελα
φροί· έρχομενον τ<ι κύμα είς τήν άκτήν καί παλινδρομούν προσέκρουε 
καί παρέσυρε τήν άμμον καί άπετέλει εύφρόσυνον καί ηδονικόν φλοί
σβον, ομοιον πρός συνεχυις επαναλαμβανομένους γλυκείς άσπασμούς 
δύο τρυφερως άγαπωμένων ψυχών. Τό θέαμα ήτο μεγαλοπρεπές καί 
θαυμάσιοι·. 'Ο Περικλής καί ή ’Ασπασία άφωνοι, ακόρεστα έρριπτον 
όμματα. θαυμάζοντες τό καλλιπρεπές τούτο πανόραμα.

— ’Ασπασία, είπε τότε ο Περικλής, μετ’ άνεκη ράστου ήδυπαθείας 
έμβλέπων είς τά όμματα αυτής, Ασπασία, πόσον ωραία καί θαυμαστή 
είναι ή πέριξ ημών Φύσις ! Τοιαύτας εσπέρας, έξεγειρούσας τήν φαντα
σίαν καί άνυιρούοας τόν νούν πρός τό ιδανικόν καλόν, μόνον έν ταϊς 
παραλίαις ταύταις τής Αττικής δύναται τις νά ϊδΐ). Αί έντυπιόσεις τοΰ 
γελώντος τούτου ουρανού καί τής μαγευτικής καί ευώδους ταύτης άκτής 
μένουσιν ανεξάλειπτοι πάντοτε είς τό πνεύμα τοΰ θεατού. Ό εύφρόσυ- 
νος ούτος ’Αθηναϊκός όρίζων ού μόνον τέρπει καί θέλγει, άλλά καί 
έξεγείρει τήν πρός τά καλιϊι καί υψηλά αγάπην. "Αν τά όντα τού Σύμ- 
παντος συνήνωσε μετ’ άλλήλων καί συγκρατεί άρμονικώς δ θεός "Ερως, 
ως λέγουσιν οί ποιηταί, αύτός είναι βεβαίως καί ό έλκύων δύο ψυχάς 
άγαπωμένας καί άνοίγων τήν καρδίαν καί τά χείλη είς ύμνον τού 
Δημιουργού καί προκαλών τόν 'ίμερον, όν θερμοί καί διάπυροι οφθαλμοί 
περιπαθως έκτοξεύουσιν. Ασπασία, σέ άγαπώ. Αισθάνομαι τήν καρδίαν 
μου ίσχυρώς καί γοργώς πάλλουσαν, καί έλκυομένην μυστηριωδώς πρός 
τήν σήν. Όμολογώ ένώπιον τοΰ παντοδυνάμου καί άοράτου πνεύματος, 
τό οποίον καί βλέπει καί άκροάται ημών διαλεγομένων, τό δποϊον άνα- 
γινώσκει. ώς έν βιβλίφι. τά απόρρητα τών ανθρωπίνων καρδιών, ότι σέ 
άγαπώ! Είπέ, Ασπασία, αισθάνεσαι καί σύ, εις όν καί έγώ βαθμόν, τό 
αίσθημα τούτο τής άγάπης; ’Επιθυμώ) ν’ακούσω έν τή υιραίιι τούτη 
άκιή σαφώς καί καθαρώς τό μυστήριον τής ψυχής σου.

— Περίκλεις, ότε ή χειρ μου, ψαύουσα τήν σήν, έτρεμεν ώς φύλλον 
ύπό τοΰ άνεμου σαλευόμενον, οτε οί οφθαλμοί μου έταπεινοϋντο είς τό 
βλέμμα σου. ότε ή φωνή μου. ή τόσον εύηχος καί καθαρά, άποτεινο- 
(ΐένη είς σέ. προσεκολλατο τώ λάρυγγί μου καί μόλις ήκούετο, ότε τό 
ερύθημα άνήρχετο είς τό πρόσωπον μου έν ταϊς έ,ρωτικαϊς σου έκδηλώ- 
σεσιν, είπέ μοι, ώ άγαπητέ Περίκλεις. τί άλλο τότε ήσαν πάντα ταϋτα, 
η σημεία βέβαια καί αλάθητα ιϊποκαιούσης με έρωτικής φλογός ; Ναί! 
ω Περίκλεις. σέ άγαπώ) περιπαθώς. Ή ψυχή μου σέ άναζητεί μετ’ άκα- 
τασβέστου έπιθυμίας καί σέ ποθεί, ώς ή έλαφος, ή διατρέχουσα τήν 
έρημον, τό ύδωρ. Δέν δύναμαι πλέον ν’ άποκρύψο) τόν έρωτά μου. είναι 
ούτος γνωστός είς πάντας τούς έπισκεπτομένους με φίλους καί είς αύτά 
πρός τούτοις τά κοράσια, τά οποία μετ’ ίδιαζούσης χαράς μοί άναγγ'έλ- 
λουσι τήν άφιξίν σου. Οί έπαινοι, οΰς οί ’Αθηναίοι σοί προσνέμουσι. μέ 
συγκινοΰσιν, είς τήν δόξαν σου έναβρύνομαι καί ούδείς μάλλον έμοϋ 
έπιθυμεϊ νά ϊδη πραγματουμένους τούς μεγάλους καί υψηλούς σου σκο
πούς. θέλω νά συμμερισθώι τοίις άγώνάς σου. τά παθήματα σου. τάς 
στενοχώριας σου και τάς λύπας σου καί νά πάθω καί άποθάνω μετά 
σου. Γαΰτα είναι, όσα διακαώις αισθάνομαι· αν αύτά είναι έρως, κρι- 
νάτω ή καρδία σου, ώ άγαπητέ ΙΙερίκλεις».

Ταϋτα είποΰσα ή Ασπασία, έκλινεν έπιχαρίτως τήν ώραίαν αύτής κεφα
λήν έπϊ τού στήθους τοΰ Περικλέους, άμοιβαϊον δέ γλυκύ καί τρυφερόν 
φίλημα ηνωσε τότε είς αίωνίαν άγάπην δύο μεγιίλας καί εύγενεϊς καρδίας.
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QUO VADIS?
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενον

I

Γ· κείνος μέ άργυρόν λύραν άνά χ.είρας έπροχώρησε μέχρι τοΰ μέσου
Ιτής κονίστρας καί ήρχισε νά ψάλλη. άφοϋ έπϊ στιγμήν, ώσεί ίδιά νά 

έλθή ή εμπνευσις, έσίγησεν. "Επειτα ήρχισε νά ψάλλη παραβάλλων τήν 
συμφοράν τής Ρΐδμης μέ τήν συμφοράν τής Τρωάδας. Αί Έστιάδες 
έδάκρυζον καί τάς έμιμείτο ό λαός, δ όποιος έπειτα έξερράγη είς 
έπευφημίας. Εξωθεν ήκούετο δ θόρυβος τών αμαξών έφ’ ών έφορ- 
τώνοντο τά ιΐπύλοιπα των πτωμάτων άνδρών. γυναικών, παιδιών.

X
Τό θέαμα έτελείωσε καί τό πλήθος έφυγεν. Ό Πετρώνιος και δ Βινί- 

κιος έπανελθόντες είς τόν οίκόν των εΰρέθησαν πρό άνθριόπου οστις 
ήρώτησε:

Πού εΐνε ό εΰγενής Βινίκιος;
—Έγώ. Τί θέλεις;
— Είμαι χριστιανός. Ναζαίρ ό υιός τής Μυριάμ. Ερχομαι άπό τήν 

φυλακιήν καί σοϋ η έριο νέα άπό τήν Λιγύαν. Ζή. Ό θύρσος μέ στέλλει 
νά σοΰ εϊπω, αύθέιτα. ότι είς τόν πυρετόν της ικετεύει τόν Κύριον καί 
επαναλαμβάνει τό όνομά σου. _ _ , « «-

— Δόξα τφ Χριστφ.’Έχει τήν δύναμιν νά μου τήν άποδώση. Όδη- 
γησε τόν χριστιανόν είς τήν βιβλιοθήκην όπου ήλθε καί ο Πετρώνιος, 
ό όποιος ήρχισε νά έρωτρ. τόν υιόν τής Μυριάμ.

— ΙΙόθεν είσαι, φίλε μου ;
— Είμαι Γαλιλαίος, αύθέντα.
— Θέλεις νά έλευθερωθή ή Λιγύα;

Καί ίίν έπρόκειτο ν’ άποθάνω άμέσως, ναί.
Ό Βινίκιος έλαβε τόν λόγον.

Είπέ είς τούς φύλακας νά τήν τοποθετήσουν μέσα είς φέρετρον, 
ωσάν νά ήτο νεκρά. Εύρέ τούς άνθρώπους οί οποίοι μαζύ σου θά τήν 

σηκώσουν τήν νύκτα. Παρέκει θά εδρετε άνθρώπους μέ έν φορεϊον καί 
θα τούς παραδώσετε τό φέρετρον. Θά ύποσχεθής είς τούς φύλακας 
τόσον χρυσόν, όσον έκαστος είμπορεί νά φέρη εις τόν μανδύαν του.

Είθε δ Χριστός νά τής άποδώση τήν υγείαν όταν θά έλευθερωθή. 
είπεν ό υίός τής Μυριάμ.

— Πιστεύεις ότι οί φύλακες θά δεχθούν; ήρώτησεν ό Πετρώνιος.
— Ναί, είπεν δ Βινίκιος. Οί φύλακες έσυμφώνησαν νά τήν άφήσουν 

νά φύγη. Θά δεχθούν εύκολώτερα νά τήν πάρωμεν ώς νεκρόν.
'Υπάρχει ένας, είπεν ό υίός τής Μυριάμ. οστις πιστοποιεί οτι όσους 

έξάγομεν εί ναι νεκροί. Μέ έ'να ζεστό σίδηρο τούς καίει τά πρόσωπα. "Ενα 
όμως χρυσούν νόμισμα θά τόν πείση νά μή έγγίση παρά τό φέρετρον.

— IIρέπει όλοι, έσκέπτετο δ Πετρώνιος, νά πιστεύσουν ότι ή Λιγύα 
άπέθανεν. Δέν έχεις πουθενά είς έν άπομεμακρυσμένον κτήμα ένα 
άνθρωπον είς τόν όποιον νά ήμπορής νά τήν στείλης άσφαλως.

Ναί! Είς τά δρη, πλησίον τής Καριόλας έχω ένα ύποτακτικόν, 
δ όποιος μέ έκρατοΰσε παιδίον είς τάς αγκόλας του καί ό όποιος εΐνε 
πάντοτε άφωσιωμένος. _ ,

— Γράψε του νά έλθη αΰριον. Θά στείλω άμέσως ένα ταχυδρόμον.
’Ολίγος στιγμάς έπειτα εις δούλος άνεχιόρει έφιππος είς Καριολαν 

καί τήν επαύριον ό Νίγερ, δ έπιστάτης τοΰ Βινικίου ήρχετο άφοΰ άφή- 
κεν είς έν καπηλεϊον έξω τής πόλεως τό φορεϊον καί τούς τέσσαρας 
δούλους τούς όποιους είχε φέρη. Συνεκινήθη ό αγαθός άνθρωπος είς 
τήν θέαν τού νεαρού του κυρίου, έφίλει τάς χεϊράς του καί τούς Οφθαλ
μούς. Όταν ό Βινίκιος τώ διηγήθη περί τίνος έπρόκειτο ήρώτησε:

— Λοιπόν εινε χριστιανη ;
— Καϊ έγώ χριστιανός είμαι, άπήντησεν ό χιλίαρχος. ·

Ευχαριστώ, Χριστέ, διότι άφήρεσεςτό σκότος άπό τους οφθαλμούς 
οί όποιοι μοΰ εΐνε προσφιλέστατοι εις τόν κόσμον, είπε κλαίων ό Νίγερ.

Μετ’ όλίγον είσήλθεν δ Πετρώνιος καί ό υίός τής Μυριάμ. Έφερον 
καλάς ειδήσεις. Έν πρώτοις δ ιατρός Γλαύκος^ είχε βεβαίωση ότι θά 
έζΐ] ή Λιγύα, όσον άη'ορά τούς φύλακας καί έκεϊνον ό όποιος μέ τό 
θερμόν του σίδηρον έπιστοποίει τόν θάνατον τών χριστιανών, αύτοί 
είχον άγορασθή. όπως καί εις βοηθός "Αττυς ονομαζόμενος.

’ Ήνοίξαμεν όπάς είς τό φέρετρον καί άρκεϊ νά μή στενάξη ή νά μή 
εΐπη καμμίαν λέξιν καθ’ ήν ώραν θά περνώιμεν έμπρός άπό τούς Πραι- 
τωριανούς, είπεν ό νέος.

Θά πιίρουν πολλά πτώματα άπόψε; ήρώτησεν ό Πετρώνιος.
—Άπέθανον εϊκοσιν άνθρωποι σήμερον καί έως τό βράδυ θά άποθά- 

νουν καί άλλοι. Θά άκολουθήσωμεν τά πτυηιατα άλλά θά φροντισωμεν 
νά μείνωμεν τελευταίοι. Ό σύντροφός μου έπειτα θά προσποιηθή τον 
χωλόν, σάς συναντώμεν καί σάς παραδίδομεν τό φέρετρον. Ο Θεός να 
βοηθήση νά εινε σκοτεινή ή νύξ.

ΤΙ συνδιάλεξις έτελείωσε. Ό Νίγερ μετέβη είς τό καπηλεϊον πλησίον 
τών άνθρώπων του Ό Ναζαίρ, δ υίός τής Μυριάμ έπέστρεψεν εις τήν 
φυλακήν μέ ένα σάκκον χρυσοΰ ύπό τόν μανδύαν του. _

ΤΙ ι'ύξ ήλθεν θυελλιόδης, καί όταν δ Βινίκιος μετά τοϋ Πετρωνίου 
έξήλθον φέροντες γαλατικούς μανδύας, αί οδοί ήσαν έρημοι, από καιρού 
είς καιρόν φωτιζόμεναι άπό άστραπάς. Είς τό φώς μιάς ές αυτών διε- 
κριναν όμιλον άνθρώπων καί ίππους παρέκει.

— Νίγερ ! είπε χαμηλόφώνως ό Βινίκιος.
—Έδώ είμαι, αύθέντα. Όλα εΐνε έτοιμα.
Ή θύελλα έξηκολούθει καί δέν έη αίνετο τίποτε γύρω. Παρήλθε 

πολύ έως οτου ό Νίγερ διέκρινε φώτα, τιΐ όποια έπειτα έπλησίαζον. ΤΙ 
θλιβερά έκείνη πομπή διήρχετο τιόρα έμπροσθεν τού Βινικίου και τών 
συντρόφων του καί όταν έπροχώρησαν τά φέρετρα έν έχ τούτων έμεινε 
τελευταϊον. 'Ώρμησε πρός αυτό ό Βινίκιος άκολουθούμενος ύπό τού 

ΙΙετρωνίου, τοϋ Νίγερ καί δύο δούλων βασταζόντων τό φορεϊον, άλλά 
συντετριμμένος τούς έκράτησεν δ Ναζαίρ.

Αύθεντα. τήν μετέη εραν μέ τόν θύρσον είς τήν Έσκυλίνην φυλα
κήν. Τιόρα μεταφερομεν ένα άληθινόν πτώμα. Τήν έπήραν πρό τοΰ 
μεσονυκτίου.

XI

Λύτην τήν ήμέραν τό θέαμα θά ήρχιζε μέ μάχην μεταξύ τών χριστια
νών. Τούς είχον ένδυση ώς μονομάχους καί τούς είχον όπλίση. Εΐδεν 
όμως δ λαός τό εξής θέαμα. Οί χριστιανοί άφήκαν κατά γής τά ξίφη 
καί τάς μαχαίρας καί ήρχισαν νά έναγκαλίζωνται. Ό Καϊσαρ διέταξε 
τότε νά όρμήσουν κατ’ αύτών άληθεις μονομάχοι, οί όποιοι έσφαξαν 
τούς γονυκλινείς έκείνους άνθριόπους. Έπηκολούθησαν άναπαραστάσεις 
μυθολογικών σκηνών. Ό Ηρακλής άπέθνησκε μέσοι αληθινών φλογών 
καί όλα τά θύματα ήσαν χριστιανοί. Έπειτα ήνοίχθησαν όπαί είς τό 
έδαφος τής κονίστρας καί ένεφανίσθησαν πλήθη χριστιανών φερόντων 
σταυρούς έπ' ώμου. Τά θύματα καί οί σταυροί έκοσμοΰντο 6Γ ιϊνθέων. 
Έμαστίζοντο οί χριστιανοί διά νά τοποθετούν τούς σταυρύς των πλη
σίον τών οπών καί νά ΐστανται πλησίον των. Μαύροι δούλοι έξήπλουν 
τά θύματα έπϊ τών σταυρών, τά έδεναν καί τά έκάρφωναν. Μεταξύ τών 
θυμάτων ήτο καί ό Κρϊσπος. δ όποιος ήγαλλία τιόρα διότι ήλθεν έπϊ 
τέλους ή ώρα τοΰ μαρτυρίου του. Τόν είχον στεφανώσει μέ ρόδα καί 
εκείνος έλεγε πρός τούς γύρω του.

— Ευχαριστήσατε τόν Θεόν. Σάς έπιτρέπει ν’ άποθάνετε μέ τό ίδιον 
μαρτύριον μέ τό δποϊον άπέθανεν καί έκεϊνος. Ίσως διά τούτο μέρος 
τών αμαρτιών σας θά συγχωρ>)θή. ’Αλλά τρέμετε, διότι ή ημέρα τής 
οργής έφθασε.

Άλλ’άπό τά πρώτα καθίσματα τών θεατώνύψώθη μία φωνή ήρεμος.
—Όχι ή ή μέρα τής οργής, άλλ' ή ημέρα τού έλέους, ή ημέρα τής 

σωτηρίας καί ευτυχίας. Λέγω ύμϊν ότι ό Χριστός θά σάς συναγάγη γύρω 
του, θά σάς παρηγορήσω καί θά σάς τάξη έν δεξιφ του. Πιστεύετε διότι 
τώρα ό ουρανός ανοίγει, διά σάς.

Είς τούς λόγους τούτους όλοι έγονάτισαν καί όσοι ήδη ήσαν έπϊ τοΰ 
σταυρού άνήγειραν τάς ώχράς κεφαλιίς των καί ήτένισαν τόν άνθρωπον 
οστις ώμίλει: ’Εκείνος τούς ηύλόγει. Ό Κρϊσπος όταν τόν άνεγνιόρισε 
έγονάτισε καί έψιθύρισε :

—Ό Απόστολος ΙΙαΰλος!
— Ποιος είσαι σύ, ό όποιος όμιλεϊς είς τούς καταδίκους: τόν ήρώτη

σεν εις φύλαξ. (
— Εις Ρωμαίος πολίτης, άπήντησεν Παύλος ό έκ Ταρσού.
Έκάρφωσαν καί τόν Κρϊσπον άναφωνούντα: Δέεσθε ύπέρ εμού 

άδελφοί. Εΐδεν έπειτα τόν Νέρωνα καί έφώναξε: «Δυστυχία σου. 
μητραλία!» Όλοι έστρεψαν πρός αύτόν καί ό Αΰτοκράτωρ έφερεν είς 
τόν οφθαλμόν του τόν σμάραγδον.

— Δυστυχία σου, δολοφόνε τής μητρός σου καί τού αδελφού σου!
έφώναζεν ό' Κρϊσπος. Δυστυχία σου, Αντίχριστε! Δυστυχία σου. ζών 
πτώμα. , t _ , t

Θά έξηκολούθει. Άλλ' έξαφνα τό σώμά του έσφάδασεν, ή κεφαλή του
έκλινε καί άπέθανε. _ , .

Μέσα είς τό δάσος τών σταυρών οί μάρτυρες έκοιμώντο ήδη κατά τό 
πλεϊστον τόν αιώνιον ΰπνον.

XII

Μέ τήν πειθώ ενός μεγάλου ποσού χρυσίου ό Βινίκιος ένδεδυμένος 
ώς δούλος είσήλθεν είς τήν Έσκυλίνην φυλακιήν μεταξύ τών άναζητούν- 
των πτώματα.Άλλοι έκ τών δεσμωτών έκοιμώντο—ίσως ήσαν νεκροί— 
καί άλλοι έκάθηντο μέ τούς άγκώνας είς τά γόνατα καί τήν κεφαλήν 
μετάξι' τών χειρών. Ήκούοντο στεναγμοί ασθενών, ψίθυροι προσευχών, 
λυγμοί, βλασφημίαι τών φυλάκων. Οί πόδες τοϋ Βινικίου έτρεμον έπϊ 
τή ίδέφ ότι ή Λιγύα εύρίσκετο είς τά ύπόγεια αύτά. "Ηρχισαν νά ερευ
νούν διά πτώματα καί έξήταζον τά παιδία. τά όποια αί μητέρες των καί 
νεκρά έκράτουν διά νά τά έχουν όσον τό δυνατόν περισσότερον είς τάς 
άγκάλας των. Ό Βινίκιος είς μάτην άνεζήτει τήν Λιγύαν. Είς τό πρώτον 
υπόγειον δέν τήν εδρεν, ούτε είς τό δεύτερον ούτε είς τό τρίτον. Είσήλ
θεν είς τό τέταρτον καί ύψωσε τόν φανόν του. "Εξαφνα έφρικίασε. Τού 
έφάνη ότι είδε τήν γιγατ-τιαίαν σιλουέτταν τοϋ θύρσου. Έσβυσε τό φώς 
καί έπλησίασε.

— Σύ είσαι, θύρσε ;
— Ποιος είσαι;
— Δέν μέ άναγνωρίζεις ;
—Άφοΰ έσβυσες τό φώς πώς θέλεις νά σέ άναγνωρίσω ;
Άλλ’ ό Βινίκιος διέκρινε τήν Λιγύαν έξηπλωμένην πλησίον τοϋ τοίχου 

έπάνω είς ένα μανδύαν καί χωρίς νά εϊπη λέξιν έγονάτισε πλησίον της. 
Ό θύρσος τόν άνεγνώρισε τότε καί είπεν :

— Ευλογητός ό Χριστός ! Μή τήν έξυπνφς δμως, αύθέντα'
Ό Βινίκιος παρ’ δλον τό σκότος ήδύνατο νά διακρίνη τό πρόσωπον 

τής Λιγύας, ώχρότατον πλέον. "Εκλαυσεν ό χιλίαρχος καί κΰιρας έφί- 
λησε τόν μανδύαν έφ' ου άνεπαύετο ή νεάνις. Έκείνη ήνοιξε τούς 
όφθαλιιούς της. _ ,

— Σέ βλέπω έπϊ τέλους! ’Λ ! τό εγνώριζα οτι θα ελθης.^
—Ήλθα, φιλτάτη jiou. Ό Χρίστος νά σέ σώση! είπεν ό Βινίκιος καί 

έσταμάτησε διά νά μή δείξη τήν οδύνην του.
— Είμαι άρρωστη, Μάρκε, καί είτε έδώ, είτε είς τό αμφιθεατρον, θα 

άποθάνω. Ό Χριστός μάς έπέτρεψε νά άποχαιρετισθώμεν. Τώρο Μάρκε, 
πηγαίνω είς αύτόν, αλλά σέ άγαπώ πάντοτε. "Οταν ήλθον οί πραιτω- 
ριανοί νά μάς ζητήσουν έφοβήθην τόν θάνατον καί τάς βασάνους. Τώρα 
δέν φοβούμαι πλέον. Κύτταξε, Μάρκε, πόσον φρικώδης είναι αυτή ή 
φυλακή καί έγόι πηγαίνω είς τόν ουρανόν. Μάρκε δέν θέλω νά κλαίεις. 
Σκέψου ότι θά συναντηθώμεν. Ή ζωή μου δέν υπήρξε μακρά, άλλ’ ό 
Θεός μοϋ έδωκε τήν ψυχήν σου. Θέλω νά δυνηθώ) νά εϊπω είς τόν Χρι
στόν. ίίτι ιϊν καί άπέθανα, άν καί μέ είδες ν’ άποθνήσκω, αν καί έμεινες 
άπηλπισμένος δέν κατηράσθης διά τήν θέλησιν του. Θά μάς ένώση.

[*Έπεται  συνέχεια)
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χιιο ιίλΝΉη κχι χιι'οχχ

Ο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΒΥΡΩΝ,,

Τήν 20θν -Μαΐου, δ γνωστός Καλλιτεχνικός καί Φιλολογικός Σύλλογος 
δ Βύρων έδιδε έλλην καλλιτεχνικήν εσπερίδα. ΰπέρ τοΰ Ταμείου τή; 
Εθνικής μας Άμύνης ύπό τήν ύψηλήν προστασίαν τής A. Β. Γ. τοΰ Διαδό
χου, τή συμπράξε; τής Στρατ. Λέσχης καί τοϋ ‘Οπλομαχητικού Συλλόγου 
έν τή ήλεκτροφωτίστφ κήπφ Άρνιώτου. Είνε περιττόν ν' άναφέρη τις τά; 
επιτυχίας τάς όποιας έσημείωαε ή έσπβρίς αΰτη καί τά κατά τήν προτέραν 
δράσιν τού ώς εϊρηται, άρίστως λειτουργοΰντος, ύπό τήν προεδρείαν τοΰ 
συμπαβοΒς νέου κ. Άβρ. Μαρκέλλου σωματείου, διότι πάς έπαινος θά ήτο 
μικρός έναντι τών τόσων πλεονεκτημάτων αύτοΰ. Ό Σύλλογος «Βύρων 
άποτελεϊται ό>ς έπί τό πλεϊστον έκ φοιτητών καί καλλιτεχνών, σκοπόν 
έχόντων τήν ήΟικήν άνάπτυξιν καί εϊ δυνατόν τήν έμφύσησιν ιδεών τινών. 
μεταξύ τής καθ’ ημάς νεότητος, Τό προεδρείου τοϋ Συλλόγου άποτε-
λούσιν οί κ. κ. Λ. Μάρκελλος Πρόεδρος, Εύστ. Στεφάνου αντιπρόεδρος, 
Παν. Γρηγοράτος ταμία;. Στ. Χιλιαδάκης γεν. γραμματεύς. X. Έλευθεριά- 
δης ειδικός καί Σύμβουλοι οϊ κ. κ. II. Πασχάλης, Άντ. Μαγκάκης καί Β. 
Βερέτσος, Έφορος ό κ. ΙΙέτρ. Τζαβάρα; τέως Πρόεδρο; τοΰ Συλλόγου. 
Μέλη δέ οϊ κ. κ. Έρν. Πρίντεζης, Κ. Κοκορόπουλο;, Ν, Νούτσης. Δημ. 
Βενέτης, Άχ. Χουτόπουλος, Χαρ. Λυμπεράκης, Κ. Πρίντεζης, Η. Σατολιας. 
Ηεμ. Λυμπεράκης. Όδ. Λέκκας, θ. Κυριαζίδης. II. Κονδύλης, Λημ. Βαλώ- 
σης, Ν. Καλογερόπου- 
λος, Χ.ΙΙαναγόπουλος, 
Π. Παρίσης κτλ. καί δ 
υποφαινόμενος. Οί δέ 
κ. κ. Γ. 'Αλεξίου καί 
X. Λαπαθιώτης εύγε- 
νώς καί πάντοτε συν
εργάζονται μετά τοΰ 
ήμετέρου Συλλόγου.

Πυρρογ Ηπειροτηχ

Η ΝΕΑ ΥΦΗΓΗΤΡΙΑ
Έτέθη τό ζήτημα: 

Δύνανται αί γυναίκες 
νά γίνωνται τοΰ Πανε
πιστημίου ΰφηγήτριαΐ;

'Αφορμήν εϊς τό ζή
τημα έδωσεν ή ύπό 
τής έξ Αλεξάνδρειάς 
διακεκριμένης ιατρού 
κ. 'Αγγελικής Πανα- 
γιωτάτου.

Μετά θαυμασίαν διά- 
λεςίν της έν τώ «Παρ- 
νασσώ» καί άνακοίνω- 
σίν της πρό τής'Ιατρι
κής Εταιρίας, πολύ 
έκτιμηθεΐσαν, ή κυρία 
ΙΙαναγιωτάτου έθεσεν 
υποψηφιότητα δι'ΰφη- 
γετικήν έδραν έν τφ 
' ΕθνικφΠ ανεπιστημίφ 
καί έφερε πρό διλήμ
ματος τούς σοφούς τής 
Ιατρικής Σχολής.

Άπέκτησεν έπαξίως 
τόν τίτλον τής ϋφη- 
γητρίας καί έξεπόρθησε συγχρόνως μίαν θέσιν ύπέρ τοΰ γυναικείου στρα
τοπέδου. Ή · Εικονογραφημένη» ής ή κυρία ΙΙαναγιωτάτου είνε θερμή 
φίλη τήν συγχαίρει.

ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ ΙΤΑΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΤΕΡΝΟΣΤΡΟ ΠΑΡΑΤΕΘΕΝ ΠΡΟΓΕΥΜΑ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟΝ ΚΗΠΟΝ ΤΟΥ ΕΝ ΚΗΦΙΣΣΙΑι ΞΕΝΟ \OXEIOY ΤΖΑΝΝΙΔΟΥ ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΝ

| ΕΙς τόν κήπον αυτόν παρατίθενται πλουσιώτατα γεύματα, άλλεπαλλήλως δέ παρεκάΟηααν εϊς αύτά 
ή A. Β. Υ. ό Διάδοχος καί οϊ άλλοι Πρίγκιπες]

ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Ή φωτογραφία έγένετο τήν όην Μαΐου 1908 παρά τοΰ Λοχαγού τοΰ 
Μηχανικού κ. Χριστ. Δελλαπόρτα παριστφ δέ τήν άνεγειρομένην Άπο-

ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΤ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο "ΒΥΡΩΝ,,

θήκην Υλικού ' Επιστρατεύσεως τοΰ 1ου Τάγματος τών Εύζώνων διά 2300 
άνδρας. 'Ανεγείρεται έν Κορίνθφ πλησίον τοΰ Στρατώνος έπί τοΰ αύτοΰ 
μετώπου καί παραλλήλω; τών δύο σιδηροδρομικών γραμμών Πατρών καί 
Ναυπλίου. Εϊς τήν φωτογραφίαν φαίνεται δ Συνταγματάρχης τού Μηχα
νικού κ. Νικ. Σχινάς. 'Επιθεωρητής τού Μηχανικού, δστις επιθεωρεί τήν 

εργασίαν, δ διευθύνων 
τήν εργασίαν Ί'πολο- 
χαγός τοΰ Μηχανικού 
κ. Κωνστ. Κουμουτσό- 
πουλο; καί δ έργολή- 
πτης κ. ’Ιωάννης Λ. 
Γεωργαντής.

Τό κτίριον έχει φθά- 
σει εϊς τό σημείου 
δπου θά τεθή ή λο- 
ξευτή κορωνίς, άνωθεν 
θά γείνη ’Αττικόν, οί 
δέ πύργοι θά έξακο- 
λουθήσωσι εϊσέτι περί 
τό Ι,μ.70 Είνε ή μόνη 
αποθήκη είς ήν θά γί- 
νωσι πύργοι. Είνε δέ 
ή πλέον προχωρημένη 
άπό δλα τά έκτελού- 
μενα στρατ. κτίρια.

«
ΤΑ ΑΙΏΝΙΑ ΓΕΛΟΙΑ

Πάντοτε υπήρξαν 
γελοία τά έξής:

Ή σοδαρότης αμα
θούς. Τό προστατευτι
κόν ΰφος. Άνθη αλη
θινά εϊς ψεύτικα μαλ- 
λιά.Άνήρ έξ επαγγέλ
ματος καλλωπιστής. 
Γονείς τάς εύφυίας 
τοϋ μικροΰ τωνέκθειά- 
ζοντες.Έμπορος έρω- 
τοτροπών εϊςπελάτιδά 
του.Ή διήγησις κατορ
θώματος ή έπιτυχίας. 
Ό θυμός δταν βέλη

νά εϋκολύνη μίαν υπεκφυγήν. Κατάμαυρος μύσταξ γέροντος. ΊΙ άνάγνωσις 
τραγωδίας εϊ; φίλους. Ευφυολογία έπαναλαμβανομένη. Πολυτελής πένθιμος 
ένδυμασία. Σύζυγος νυστάζων έν χορφ. Άδάμαντες εϊς δακτύλους μέ 
πενθηφοροΰντα νύχια...

β
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

1 πό τού κ. Φιλ. Στεφανάκου, καθηγητοΰ τής Χημείας έν τφ Πρακτικφ 
Λυκείω, έξεδόθη χρησιμώτατον διά τάς οικογένειας βψλίον δ «Πρακτικός 
δδηγός τών οικογενειών πρός διατήρησιν τών τροφίμων-, μετ’ εικόνων. 
Κάθε οικοδέσποινα οφείλει νά άποκτήση τό βιβλίου αύτό.

»
ΕΙΣ NEON ΤΟΥ ΣΥΡΜΟΥ

Σ” όζυ οον τά φερσίματα, οέ βλέπω πιθηκίζεις, 
καί μί στριμένον μΰοτακα τόν κόσμο φοβερίζεις.. .

Κανένα Βπου σοΡμοιαζε έγνώριοε ό Ααρβΐνος,

κ εΐπεν: Ο πρώτος άνθρωπος ειν ό γκορίλας 'κείνος.

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ«
ΛΙΛΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ

Τέσσαρες μαθήτρια; τοΰ ’Ωδείου, διδαχθεΐσαι ύπό τής κ. Φεράλβη, έςετέ- 
λεσαν πρό ήμερών άπό τής σκηνής τοΰ Βασιλικού Θεάτρου ένα άπό τά 
δυσκολώτερα γαλλικά μελοδραμάτια' τό Manage aux lanternes τού Όφ- 
φεμπάχ. Ή πρώτη αϋτη απόπειρα τοΰ 'Ωδείου γενικώς επέτυχε, καθόσον ή 
άναλαβοΰσα νά φέρη εϊς πέρας τό δύσκολου αύτό εγχείρημα κ. Φεράλβη 
ηϋτύχησε νά εύρη μαθήτριας αϊτινες νά είναι εις θέσιν νά' τήν έννοήσουν, 

όπερ είναι καί τό ουσιωδέστερου, καθόσον καί ή τελειότερα διδασκαλία 
αποβαίνει άκαρπος έάν μή εύρη καί τό έδαφος γόνιμον. Καί εϊς τήν παρού
σαν περίστασιν τό έδαφος ύπήρξε έκ τών γονιμωτέρων διότι καί αί τέσσα
ρες δεσποινίδες. αϊτινες άνέλαδον καί έξετέλεσαν τό χαριτωμένου μελοδρα- 
μάτιον, έκ φύσεως ήσαν προικισμένα·, μέ τά προσόντα εκείνα. άτινα είναι 
απαραίτητα νά έχη δ επιχειρών ν’ άντικρύση τό φώς τοϋ προσκηνίου.

Χωρίς νά θέλω νά υποτιμήσω τήν αξίαν τών άλλων δεσποινίδων, αϊτινες 
έν τή έκτελέσει τού μελοβραματίου άπετέλεσαν ένα ζηλευτόν ensemble, 
δέν δυσκολεύομαι νά σημειώσω ιδιαιτέρως τήν επιτυχίαν τής δεσποινιδος 
Λιλής Χατζημιχάλη ήτι; καί μέ τό εύστροφου καί λιγυρόν τής φωνή; της 
καί μέ τό αφελές καί φυσικόν τής ΰποκρίσεώς τη; κατώρθωσε νά συναρ- 
πάση τό άκροατήριον, τοΰ όποιου τά επανειλημμένα χειροκροτήματα άπηυ- 
θύνοντο τόσον πρός τήν μαθήτριαν όσον καί πρός τήν διδασκάλισσαν.

Τό λυπηρόν διά τά; ’Αθήνας είναι ότι ή δεσποινίς Χατζημιχάλη διήλθεν 
ώς μετέωρον άπό τής έρασιτεχνικής σκηνής, καθόσον μετ' ού πολύ άπέρ- 
χεται εϊς μακρυσμένας χώρα; όπου ή γλυκυτάτη αυτή; φωνή, ύπό τήν 
έπήρειαν τή; άκρα; ευδαιμονία; ήτις άναμένει έκεϊ κάτω τήν κάτοχον 
αυτής, θά μεταβληθή δριστικώς εϊς .... Ά ρ γ

«
ΗΛ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ

ΊΙ άστυνομία μας ρελτιουμένη διαρκώς μέ 
εισαγωγήν νεωτερισμών, οφείλει τήν ρελτίωσιν 
τών διαφόρων υπηρεσιών τη; καί εϊς τά πρό
σωπα εϊς τά όποια είνε διαπεπιστευμέναι αύται.

ΗΛ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ

ΑΛΕΞ. ΛΑΛΙΑ ΠΑΤΕΡΝΟΣΤΡΟ
Ό φιλέλλην ’Ιταλός δημοσιογράφος.

Ό Αστυνόμος τής καταόιώξεως.

Φιλότιμοι οί νέοιάξιωματικοί, 
ζηλότυποι διά τό γόητρον 
τοΰ σώματός των, καταβάλ
λουν ΰπερανθρώπους προσ
πάθειας ϊνα μέ τά γλίσχρα 
μέσα τά όποια παρέχει ή 
Πολιτεία άνταποκριθοΰν εϊς 
τάς άνάγκας τάς κοινωνικά;. 

'Ένα έκ τών καλών μας 
αστυνομικών σάς παρουσιά- 
ζομεν σήμερον. Τόν ανθυπο
μοίραρχον κ. Ήλ. Χρυσοσπά- 
θην διευθύνοντα τό τμήμα 
τής Ιίαταδιώξεως. Εύγενέ- 
στατος, παρθενικώς σεμνός, 
είνε μαζύ καί δ τολμηρότε

ρος καί έφευρετικώτερος διώκτης τών κακοποιών. Ή σύλληψις τελευταίως 
συμμορία; δεινών διαρρηκτών τών Κουμουλέντζου Αγγελακοπούλου επε- 
τεύχθη μέ κίνδυνον ζωή; καί άνταλλαγήν πυροβολισμών μεταξύ αύτών 
καί τών αστυνομικών οργάνων.

Ή «Εικονογραφημένη» ένόμισε καθήκον της νά παρουσιάση τόν μετριό- 
φρονα άξιωματικόν εϊς τούς άναγνώστας της, εϊς έλαχιστην ήθικήν ένθάρ- 
ρυνσιν. ή όποια άπό όλους μας οφείλεται είς τά άξια τής Πολιτείας όργανα, 
τά όποια αϋτη τόσον γλίσχρα αμείβει καί δέν ένθαρρύνει ποτέ.

«

ΛΕΜΒΟΔΡΟΜΙΚΟΝ ΕΠΑΘΛΟΝ

Μία άπό τάς εύγενεστέρας πράξεις είνε βέβαια ή 
ένθάρρυνσις τού άθλητισμοΰ καί είς άπό τούς ωραιό
τερους κλάδους του αί λεμβοδρομία·..

Τό άπό τά έλληνικώτερα αύτό άγώνισμα έχει 
τώρα τό έπαμειβόμενον έπαθλόν του.

Είνε τό θαυμάσιου άργυροΰν κύπελλον τοΰ όποιου 
παραθέτομεν τήν εικόνα καί τοΰ όποιου άθλοθέτις 
είνε ή κυρία θεοδώρα Χρ. Κ. Μπρισιμιτζάκτ, τού 
γνωστού φιλάθλου.

Τό κύπελλον φέρει τήν επιγραφήν :
// 'Κπιτροπή ιών ' Οέ·νμπιακων Αγώνων — Κίς 

τόν έν τοϊς Λεμβοδρομικοΐς άγοινίομαοι — Κατά 
ιοί·; ΠανελΙήνίον; νικοινια Σύλλογον — Ίο έπαμει
βόμενον ε.ταΟλον ιιιόε πρόορ'έρει — ΆΙίλοΙίέτις !-)εο- 
Λιίιρα Χρ. Κ. Μπριοιμιιζάκη.— 1-1 Μαΐον 1908- 

Μία ώραία γυναικεία πρωτοβουλία.
'Εφέτος τό έπαθλον έλαβεν δ Όμιλος τών 'Ερε

τών Πειραιώς·.

ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΤΟΥ ΝΩΕ

(Πα ράό οοις)

"Οταν δ Νώε έφύτευε, τό αμπέλι του τόν έπλη- 
σίασεν ό διάβολος καί τόν ήρώτησε τί κάμνει.

— Φυτεύω αμπέλι.
— Καί τί χρησιμεύει ένα άμπέλι;
— Οί καρποί του είτε ξηροί είτε χλωροί, είνε 

γλυκείς καί τό κρασί ευφραίνει καρδίαν άνθρώπου. ΤΟ ΕΠΑΘΛΟΝ ΤΟΝ ΛΕΜΒΟΔΡΟΜΙΚΟΝ ΑΓΟΝΟΝ

ΛΙΛΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ

Έ. τότε νά κάμουμε συντροφιά' εΐπεν ό διάβολος.
— Δέχομαι.
ΙΙηγ αίνει λοιπόν δ διάβολος καί ευρίσκει ένα άρνϊ και ένα λέοντα, 

ένα χοίρον καί ένα πίθηκον, τά έσφαξεν αύτά τά ζώα, ανακάτωσε τό 
αϊμα τους καί έπότισε τήν γήν. Άπό τότε δταν ό άνθρωπος φάγη 
τόν καρπόν τοΰ κλήματος είνε καλός καί ήμερος ώσάν άρνί, έάν πιή 
κρασί φαντάζεται δτι είνε λέων, έάν πίνη συχνά γίνεται χονδρός καί 
άπεχθή: ώσάν χοίρος καί δταν μεΟύση φλυαρεί, κουνιέται καί μορ
φάζει ώσάν πίθηκος.

«
ΕΙΣ ΚΑΥΧΗΜΑΤΙΑΝ

Καί ιό βνζί τή; μάνας σόι· με άΐχως ίίόνιι οτόμα, 

οάν παί,ηκάρι ατρόμητο έόάγκανες ακόμα!

‘.4πο μικρό ον τιόδειξες πως ίΚι γενής ξεφτέρι.. . 

Ίί κρίμα μόνο ποΐ· α έγϋρό όέν οήκοιοες τό χέρι . ..

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ
«

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΣΑΣ

Ό Αΰτοκράτωρ Ιωσήφ ό Β'. περιοδεύων τήν έπικράτειάν του συνείθιζε 
νά προηγήται τής ακολουθίας του διά νά ρλέπη ώς άγνωστος άνετώτερον 
τά διάφορα μέρη.

Φθάνει εϊς μίαν κώμην κάποτε καί έσταμάτησεν εϊς τόν ταχυδρομικόν 
σταθμόν ήρχισε δέ νά ξυρίζεται μόνος του. ΙΙλθε καί ή σύζυγος τού ταχυ
δρομικού υπαλλήλου καί ήρχισε νά τόν ύποβάλλη εί; άνάκρισιν.

— Μήπως είσαι άπό τούς άνθρώπους τοΰ Αύτοκράτορος:
— Ναί.

— Καί τί δουλειά κάνεις κοντά του :
Έγό) είμαι ποΰ ξυρίζω τήν Μεγαλειότητά του.

«
ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΜΑΣ

Ό θεός ενθρονισμένος οιό Ουράνιον ΙΙαλάιι 
τάς i/via; τά>ν ιίστέρων είς τάς χεΐρας τον έκράιει. 
Λίε ιό ιηλεσκόπιόν τον είδε κάπου μακρννά 
καί τής μικροτάτης γής μας τόν πλανήτην να γνρνήί, 
"Ενα ενα τονς λαούς ιης κύτταζε με τήν αράδα, 
καί ιήν κεφαλήν τονσείων,εϊπε βλέπων ιήν'Ελλιίδα: 
• "Αν ήίεύργ) τό τί κάμνει ό μωρός αύτός λαός, 

νά μήν ήμ’ ί'νας θεός.'

*
Πλέοντα χωρίς πυξίδα καί μί τάρμενα οχιομένα 
τόν ώδήγησεν ή χειρ μου είς άκύμαντον λιμένα. 
Μόλις άρχισε γαλήνην καί άνάπανσιν νά χαίρη, 
καί ίδιά' τής ήουχΐας ιόν ζυγόν δέν υποφέρει. 
Χά τόν γαργαλ.ϊζουν πάλιν άρχισαν μ' ασυδοσία, 
καί αυτός νά γλυκο.τίνη ραδιοϊιργων νουθεσίας. 
".4ι· ήξεύρη τό τί κάμνει ό μωρός αυτός λαός, 

νά μήν έμι' ένας θεός /»

#

Κάποτε ταύτί τεντώνω, καί ακούω τών ανθρώπων 

Ταΐς άσιείαις προοευχαίς :
"Ενας ήλιον γυρεύει, άλλος άκοπαις βροχαίς, 
καί άλλος με ζητεί τοΰ άλλου νά διαδ/χθή τόν τόπον 
Ό καθείς ένώπιόν μου τά έγκλήματά τον φέρει, 

καί συνένοχόν υο>· θέλει ώς κ' έμέ νά καταφέρη 
~Αν ήξενριι τό τί κάμνει ό μωρός αυτός λαός, 

νά μήν ήμ' ένας θεός.'. ΛΛ ςουυςος

I
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MIA ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ

Σεμνή τελετή έωρτάσθη εις τό 
στοργικόν κατάστημα τής όδοΰ 
Πειραιώς, τό Όρφανοτροφεΐον 
Χατζη-Κώνστα, ή πεντηκονταετη- 
ρίς άπό τής ίδρύσειός του.

Τό κατάστημα μόλις ίδρυθέν 
έτέθη υπό τήν προστασίαν τοΟ 
Βασιλέως "Οθωνος καί κατ’άρχεις 
μέν έγκατεστάθη εις τινα ιδιωτι
κήν οικίαν, έπειτα δέ τφ 1856 εις 
ιόν τόπον οπού εύρίσκεται τώρα. 

Έκτοτε ύπό τήν έπίβλεήιιν άν- 
δρών, οΐοι ό Γεώργιος Σταύρου, ό 
πρώτος Πρόεδρος τοΰ ’Αδελφάτου 
καί άλλοι καί μέ τάς εύεργεσίας 
τής Α.Μ. τού Βασιλέως Γεωργίου,

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΧΑΤΖΗ-ΚΩΝΣΤΑ

οστις καί Προστάτης τοΰ ιδρύματος είνε. τών αειμνήστων Βρανά. 
Παπαφή, Συγγροϋ, Δήμο, Ήλιάδου, Σεβαστοπούλου καί άλλων. ώς καί 
τής έν Τεργέστη έριτίμου χήρας κ.'Ελένης Γ. Χατζη-Κώνστα τό ίδρυμα 
προώδευσεν, έπεξετάθη, διωργανιόθη τελείως, συντηρεί καί σώζει άτυ- 
χεϊς υπάρξεις, άποδίδουσα απ’ αΰτάς πολίτας έγγραμ- 
μάτους, έφωδιασμένους μέ μίαν τέχνην, χρησίμους.

’Από τής ίδρύσειός του έως τώρα τό ’Ορφανοτρο
φείου περιέθαλψε ι$ζ6 ορφανά, ό τωρινός δέ οργανι
σμός του έξίχθη εις τό τέλειον.

Κατά τήν ημέραν τής τελέσεως τής πεντηκονταε- 
τηρίδος ή Α.Μ. ό Βασιλεύς καί οί παριστάμενοι έθαύ- 
μασαν τήν εντέλειαν τοΰ εσωτερικού τοΰ καταστήματος.

Κοιτώνες καθαροί καί εύάεροι, πλυντήρια θαυμάσια, 
έστιατόριον άπαστριίπτον. Καί έπειτα αί τάξεις τοϋ 
σχολείου, ή αίθουσα τής ιχνογραφίας, ή αίθουσα τής 
μουσικής, καί τά εργαστήρια, τό Ξυλουργείου, τό Λε- 
πτουργεΐον, τό Υποδηματοποιείου, τό Σιδηρουργεϊον. 
Μάθησις καί εργασία.

Καί ή ζωή του υπαίθρου μετά ταϋτα. Γυμναστική, 
ανθοκομική, παίγνια. Μία φροντίς φιλόστοργος όλα 
αυτά διά τήν υγείαν τών ορφανών, συνδυασμένα μέ
περιπάτους καί έκδρομάς. Ζωή δέ τακτική έκεϊ μέσα, ό Αείμνηστος Ιδρυτής τοΰ όρφανοτροφείου 
Τό πρωΐ, εις τάς 6 τόν χειμώνα καί τάς 5·3Ο’ τό καλο
καίρι, έγερσις. Ήμίσεια ώρα διά τήν καθαριότητα, τήν προσευχήν καί 
τό πρόγευμα. Μία ωρα γυμναστική καί εργασία έπειτα τρίωρος καί 
έως τό μεσημέρι μουσική εκκλησιαστική ή οργανική. Τό άπόγευμα 
άπό τήν μίαν τόν χειμώνα καί μίαν καί ήμίσειαν τό θέρος έργασία 
πάλιν, ιχνογραφία, καθαριότης, μαθήματα έπ'ι δύο ώρας καί άνάπαυσις.

ΓΕΩΡ. ΧΑΤΖΗ-ΚΩΝΣΤΑΣ

ΤΟ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΔΡΑΓΑΤΣΕΙΟΝ.—ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ εν ΟΡΑι ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Εις τήν σεμνήν αυτήν τελετήν παρέστη ή Α. Μ. ό Βασιλεύς, μετά 
δέ τόν υπό τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου τελεσθέντα αγιασμόν, 
ό Δήμαρχος ’Αθηναίων, Πρόεδρος τοΰ ’Αδελφάτου τοΰ 'Ορφανοτρο
φείου, κ. Σπ. Μερκούρης έξεφώνησε τόν άρμόζοντα λόγον.

«
ΣΠΑΘΙ-ΠΟΥΓΓΙ

Ούλου τόι· κόσμον γύρεψα, πορεντε καί λεβάντε, 

»’ά ’βρω ’»■« φίλο πιστικό ’σ«ι· καί τόν άπατά μου.

div ηύρα φίλο πιστικό μηό' αδελφό καλλιάν τον
'σαν το οπαθακι μ αδελφό, ’σαν τό πουγγί μου η ίλο.

Κι'οπού καυγάς καί πόλεμος πολέμα σν σπαθί μου, 

κ' όποΰ 'ναι γάμος καί χαρά 'ξόδιαζε συ πουγγί μου.

(Κρητικό τραγούδι)

ΤΟ ΔΡΑΓΑΤΣΕΙΟΝ

Έν τή αιθούση τοΰ φιλολογικού συλλόγου Παρνασσού» 
έγένετο τη 11 Μαίου Κυριακή, ενώπιον τού πρεσβευτού 
τής Γαλλικής Δημοκρατίας καί πάντων των επισήμων, 
ή απονομή των βραβείων διά τούς διαγωνισμούς τής 
Alliance Franijaise έν τοΐ; Γαλλικοϊς.

Κατά ταύτην ίκ τοΰ Δραγατσείου εκπαιδευτικού ιδρύ
ματος έλαβον βραβεΐον διά μέ τόν διαγωνισμόν τού 1907 
οί: 1) Άγγ. Μεταςάς έκ Πειραιώς, βραβεΐον Α’ διά τήν 
γραμματικήν. 2) Κριτών Εύ. Δηλαβέρης έκ Πειραιώς, 

βραβεΐον Β' διά τήν ορθογραφίαν. 3) Γεώργ. Βασιλειάδης έξ ’Αλεξάνδρειάς. 
-Mention honorable γραμματικής, 4) Άγγ. Σ. Μεταςάς. -Mention hono
rable ορθογραφίας.

Διά δέ τόν διαγωνιιμόν τοΰ 1908 οί τέσσαρες προσελθόντες: 1) Κριτών 
Εύ. Δήλαβέρης, hors concours έν τή όρθογραφίφ, βραβεΐον Β’ έν τή γραμ
ματική. 2) 1. Δ. Τζόγιας, έκ 'Γριπολίτιδος, Mention honorable ορθογρα

φίας. 3) Γ. Α. Στεμιτσιώτης. έκ Πειραιώς, 
Memion honorable γραμματικής. 4) Κ. 
Ζησιάδης, έ; Ηπείρου, Mention hono
rable ορθογραφίας.

Ό διαγωνισμός ούτος εσχεν άριστα 
αποτελέσματα, διεγερθείσης τής άμίλλης 
μεταξύ τών μαθητών. Συγχαίρομε·, καί 
τούς έπιτυχόντας καί διά τούς καρπούς 
τό Δραγάτσειον. όπερ από τοΰ προσεχούς 
Σεπτεμβρίου, αυξάνει τήν εργασίαν, προσ
θέτων τι τάξιν τμήματος ξένων γλωσσών, 
εμπορίου, πρακτικών γνώσεων, διά τους 
άπό τοΰ Σχολαρχείου καί πέραν ποθοϋν- 
τας να τραπώσι προς ταϋτα κατά τό 
σύστημα τής Ροβερτείου σχολής τής Κων
σταντινουπόλεως.

Λ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

όίία μόνη υπάρχει ευτυχία, ή τής εκ- 
πληρώοεως τοϋ καθήκοντος, μία μόνη 
παρηγοριά, ή τής εργασίας, μία μόνη άπό- 
λαυοις, ή τοϋ καλού.

*
Καΰί’ΐς έν καιρίρ θέρους πρέπει νά 

ίτοιμάζωμεν τά τοΰ χειμώνας, οϋττο κατά 
την νεότητα πρέπει νά φυλάττωμεν τήν 
σωφροσύνην ιός εφόδων Ατά τό γήρας.

*

Ιιά τή-· εργασίας ιίπαλασσόμεθα οπό 
τρία μεγάλα δεινά. 'Απάτην στενοχώριαν, 
τήν κακίαν καί τήν ένδειαν.

*
Ύί κολακεία είνε ή δύναμις τών μικρών 

καί ή αδυναμία τών μεγάλων.

Έν ’Λθήναις, Τυπογραφείου ’Εστία . Κ. Μάίσνερ καί Ν. Καργαδονρη ΙϊΒ8Β.


