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Ύπό τήν κραταιάν αιγίδα τοΰ ύξυνουστάτου Μονάρχου ή Αχανής 
Αύτοκρατορία τών ’Οθωμανών καί μετ’αΰτών οί ύπό τό οκήπτρόν του 
Απειροπληθείς ύμογενεϊ; είδον Ανατέλλοντα τόν λαμπρότερου ήλιον 
τής ’Ελευθερίας. Τό Εγχείρημα όφεΐλεται είς δράκα Αγνών καί φιλοτίμο»ν 
’Οθωμανών, οϊτινες έπηξαν τό νεοτουρκικόν κομιτάτου καί μετά συνέ- 
σεως προβαίνοντες καί κινδύνους περιφρονούντες κατόρθωσαν νά δια
δώσουν τάς φιλελεύθερος Ιδέας των καί νά μυήσουν εις αΰτάς τόν 
στρατόν. Καί οί μορφωμένοι άρτίως Αξιωματικοί, πονοΰντες διά τόν 
τόπον των, διά τήν έπϊ ξυρού Ακμής πατρίδα των, άπέσεισαν, βχι τόν 
ζυγόν τής δεσποτείας, Αλλά τήν σαπίλαν τών διεφθαρμένων, οϊτινες 
άπειργάζοντο τόν όλεθρον τής πατρίδος των. Τό έδαφος προελειάνύη 
καταλλήλως καί τήν II Ιουλίου Απ’ Ακρου είς άκρον τής Αχανούς 
αύτοκρατορϊας έκηρύσσετο τό Σύνταγμα, όχι τό ύπό τοϋ Μιδάτ έκπονηθέν 
τό 1S76, Αλλά αυτόχρημα χάρτης Έλευσέρας Ίσοπολιτείας, σαρώσας τά 
Αμαρτωλόν καθεοτώς καί έξασφαλίσας μίαν νέαν ζωήν σφρίγους καί 
μέλλοντος είς τήν γείτονα Επικράτειαν καί είς τό έν αΰτη μυριοπληΌές 
στοιχεΐον τών όμογενών. δοϊα και τιμή εις τους πρωτεργατας ι
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Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΘΩΝ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩι

νεαρός πρίγκιψ Όθων— αφού περί τά τέλη τοΰ έτους 1832 
αί τρεις τής Ελλάδος ΙΙροστάτιδες Δυνάμεις ’Αγγλία, Γαλλία 
καί Ρωσσίιι ειχον πρός αυτόν προσφέρει τό στέμμα τοΰ 
ύπ’ αυτών άποκαταστάντος βασιλείου τής Ελλάδος — μετά 
τής συνοδείας αύτοΰ ύπερβάς τά γερμανικά σύνορα εφθασεν

είς τήν Αυστρίαν. Αί Προστάτιδες Δυνάμεις ειχον διαθέσει τινά τών 
πλοίων των ύπό τάς διαταγής του καί τόν περιέμενον εις Τεργέστην.Ό 
"Οθων ύπό τό όνομα Κόμης τοΰ Κέλχαϊμ, μετά τής άντιβασιλείας καί 
τής λοιπής συνοδείας έπέβη τής Αγγλικής φρεγάτας Μαδαγασχάρ παρα- 
κολουθουμένης ύπ’άλλων πολεμικών καί πλήθους εμπορικών πλοίων 
έπί τούτοι ναυλωθέντων πρός μεταφοράν τών βαυαρών στρατιωτών.

Έκ Τεργέστης καί Πιράνου - πολίχνης πρός Ν. τής Τεργέστης ή 
μέν βασιλική συνοδεία άπάρασα κατηυθύνετο εϊς τήν πρωτεύουσαν τοΰ 
Ίονικοΰ Κράτους, τήν Κέρκυραν, ό δέ βασιλεύς διά ‘Ρώμης καί Νεα- 
πόλεως, διηυθύνετο επίσης είς τήν Κέρκυραν. Είς τάς δύο τοΰ Ιανουά
ριου (έ. ν.) <’> "Οθων είχε φθάσει είς τήν Νεάπολη·. Δεκαέξ ήσαν αί 
άμαξαι. τής συνοδείας του. Διέμειναν είς τό ξενοδοχείου «Vittoria·. Είς 
τήν βασιλικήν ταύτην συνοδείαν ήτο καί ό αρχιμανδρίτης Μισσαήλ. 
Εύτυχεϊς έκεϊναι αί ήμέραι διά τόν ‘Ελληνισμόν. ‘Ο νεαρός βασιλεύς 
πανταχού έγένετο δεκτός μετ’ ενθουσιασμού. Ήτο μέγα ιστορικόν γεγο
νός, έπειτα άπό τόσους αιώνας, ή άνάστασις τοΰ Ελληνικού Βασιλείου. 
Ήσαν ήμέραι πλήρους ιδανικού, ελπίδων καί μεγάλης ιδέας διάτήνάνα- 
γεννωμένην Πατρίδα μας. Τό μέλλον έφαίνετο ευρύ διά τόν‘Ελληνισμόν 
καίένομίζετο δτιέπ’ ολίγον τό νέον Ελληνικόν Βασίλειον θά ήτο μικρόν, 
καί ότι ή δράσίς του θά ήτο μεγάλη, μεγίστη. Ό "Οθων δικαίως έκαυ- 
χάτο δτι ήτο ο πρώτος βασιλεύς τοϋ ‘Ελληνικού Βασιλείου, λαού, δστις 
ύπήρξέ ποτέ απόστολος πολιτισμού είς τόν κόσμον καί προνομιούχος 
είς τάς έπιστήμας. είς τάς τέχνας καί είς τά γράμματα. Ό νεαρός βασι
λεύς κατήρχετο διά νά έργασθή, διά νά άφιερωθή ψυχή τε καί σώματι 
υπέρ τής νέας πατρίδος του, κατήρχετο μέ μεγάλας, μέγιστος έλπίδας.

Καί ή πρωτεύουσα τού Ίονίου, ή πατρίς τοΰ πρώτου Κυβερνήτου, 
περιέμενε μέ Ανοικτάς τ«ϊς άγκάλας νά δεχθή τόν πρώτον Βασιλέα τής 
Ελλάδος. Ή καρδία πάντων τών Κερκυραίων έπαλλεν έκ συγκινήσεων. 
‘Αρμοστής τής ‘Επτάνησου ήτο δ λόρδος Νοΰγγεντ, άνήρ ρέκτης, φιλέλ- 
λην καί φιλελεύθερος. Τόσον ήγάπα τήν Ελλάδα, δπου ενίοτε καί εϊς 
τούς χορούς έφόρει φουστανέλλαν. Έπί τής αρμοστείας αύτοΰ ίδρύθη τό 
Ίόνιον μουσεΐον, έγένοντο αρχαιολογικοί άνασκαφαί έν Κερκύρςι, διω- 
ρίσθη επιτροπή πρός έκδοση· ωφελίμων βιβλίων πρός μόρφωσιν τοΰ 
λαού, έξεδίδετο η’Ιόνιος’ Ανθολογία, έκηρύχθη διαγωνισμός πρός σύν
θεση· ελληνικού λεξικού, έν ω νά περισυλλεχθώσι καί αί διασωζόμεναι 
λέξεις είς τό στόμα τοΰ ελληνικού λαοΰ. ’Από τάς πρώτος καλάς πρά
ξεις τού αειμνήστου τούτου Άρμοστοΰ ήτο ή άμνηστεία τών Έπτανη- 
σίων τών άγωνιζομένων υπέρ τής 'Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Ή Ίόνιος 
Κυβέρνησις έκήρυξε τήν ουδετερότητα διά νά μή θέση τάς νήσους είς 
τήν τουρκικήν μήνιν.

Ό Νοΰγγεντ άπέστειλε πρός τόν Πρόεδρον τής Γερουσίας βαρόνον 
Θεοτόκην τό έξής έγγραφον, τό όποιον έδημοσιεύθη ίταλιστί καί έλλη- 
στί είς τόν άριθ. - ·— ·-
Ίονικών νήσων.

Σημειωτεον οτι 
αίαν Βουλήν.

ιο7 τής Έφημερίδος τοϋ ‘Ενωμένου Κράτους των

τότε τήν Βουλήν έκάλουν Γερουσίαν καί τήν Γέρου-

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ*

• Είς τό παρόν καί είς τό, έπόμενα διιιτηροΰμεν τήν γλώσσαν καί στίξιν 
τοΰ άρχντΰπου.

Παλάτιον τού Άγ.Μ. καί Άγ. Γ. 11 Ιανουάριου 1838 "Ε.Ν.
Άρι». I.

' Γψηλότατε,

Λαμβάνω τήν τιμήν νά προσκαλέσω τήν προσοχήν σας είς τήν Προ
κήρυξη· τής ’Γονικής Κυβερνήσεως, ήμερολογημένην τάς ίο ’Ιουλίου 
1821, διά τής οποίας έξωρίσθησαν τά επτά ακόλουθα υποκείμενα: ό 
Κωνσταντίνος Μεταξάς, Ί Φφκάς, Άνδρέ.ας Μεταξάς, Εύαγγέλης 
Πανάς, Διονύσιος Σεμπρικός, Παναγιώτης Στρούπας καί Μιχαήλ Κον- 
τουφας καί τών όποιων έδημεύθησαν τά αγαθά, διότι είχαν λάβει μέρος 
εις τόν Αγώνα όπου τότε υπήρξε μεταξύ τών Ελλήνων καί τής Πόρτας.

Δέν Αμφιβάλλω, Υψηλότατε, Οτι ή πολυχρόνιος αΰτη 'ιστορία κατά 
τήν γνώμην σας καί κατ’ εκείνην όλων τών συμπολιτών σας Ανταπε- 
κρίθη αποχρωντως είς τόν σκοπόν, όπου τήν κατέστησεν Αναγκαίαν. 
Λύτη ή πεποίθησις μέ παρεκίνησεν νά καθυποβάλω εις τάς σκέψεις τής 
'Υψηλότητός σας καί τής Έκλαμπροτάτης Βουλής τήν χρείαν καί τήν 
αρμοδιότητα τοΰ νά άνακαλεσθοΰν μέ πράξιν άμνηστείας τά εϊρημένα 
υποκείμενα είς τήν Πατρίδα των καινά τούς έπιστραφοϋν όσα αγαθά 
των δέν έπέρασαν είς χέρια ιδιαιτέρων υποκειμένων.

"Εχω τήν τιμήν νά είμαι τής Ύμττ. Ύψηλότητος εΰπειβέστατος δοϋλοί 
(Ύπογ.) ΝΟΥΓΕΝΤ

Ό βαρόνος Θεοτόκης τήν έπομένην άπήντησεν οΰτω πως:
Μιλόρδ, Κορφοί, 12 ’Ιανουάριου, 1898 "Ε. Ν-

Ή ΙΙράξις τής Ίονικής Ούδετερότητος είς τόν καιρόν τοϋ ‘Ελληνι
κού Πολέμου έπροήλθεν άπό τήν πολιτικήν Οέσιν, όπου εκείνην τήν 
περίστασιν άνεδέχθη ή Προστατεύουσα τοΰτο τό Κράτος Αυλή.

Τά αυστηρά μέτρα όπου προήγαγεν αύτή ή Πραξις κατά τών παρα
βατών τών διατάξεων της, ήτον μία συνέπεια τής δημοσιεύσεώς της καί 
τοΰ πνεύματος, δπου τήν ύπαγόρευσεν.

Ή Βουλή αίσθάνεται ύπέρμετρον εΰχαρίστησιν, άκνρώνωντάς την· 
καί παρακαλεΐ μέ τό μέσον μου τήν Ύμετέραν ’Εξοχότητα νά δεχθή 
τάς έξοχους καί σεβαστάς ευχαριστήσεις της, διότι επιταχύνατε μέ τήν 

Διακοίνωσιν τών 11 τρέχοντος, μέ τήν όποιαν μέ έτιμήσατε. μίαν Από
φαση· πολλά σύμφωνον μέ τάς άρχάς όπου πρεσβεύετε.

"Εχω τήν τιμήν νά είμαι τής Ύμετέρας Έξοζότητος, Μιλόρδ» 
ταπεινότατος, ευπειθέστατο; δούλος

ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Αυθημερόν ή Κυβέρνησις έδημοσίευσε καί τό σχετικόν διάταγμα τής 
άμνηστείας, είς τέσσαρσ άρθρα, ών τό τρίτον έλεγεν ότι «...αύτοί 
ήμποροΰν νά ξαναεπιστρέψουν είς οποίον μέρος τής Ίονικής Επικρά
τειας Ανήκουν καί νά ξαναλάβουν τά δημευμένα Αγαθά των. . .

Ή πραξις αΰτη τοϋ άγγλου Νοΰγγεντ τής Έπτανήσου Άρμοστοΰ, 
έπεκροτήθη καί καταλλήλως έγένετο κατά τάς παραμονάς τής ύποδοχής 
τοΰ βασιλέως τής 'Ελλάδος. «

Τή 15 τοΰ Ιανουάριου Ε. Ν. κατέπλευσαν εις Κέρκυραν έκ Τεργέ
στης τά πρώτα πλοία, τό ελληνικόν Άμ. άημήτριο; καί τό αυστριακόν 
Εύρος μετά βαυαρών στρατιωτών και αξιωματικών. Έν αΰτφ εύρίσκετο 
καί ό πρίγκιψ Έδουάρδος τής Σαξωνίας "Αλτεμβουργ, έκ μητρός θείος 
τοΰ "Οθωνος, δστις άπεβιβάσθη αμέσως ένεκα άδιαθεσίας. Ό Αρμο
στής δεόντως τόν περιεποιήθη. Τή ιό έφθασαν άλλα δύο αυστριακά 
μετά βαυαρικού στρατού.

Ή δεκάτη όγδοη είνε ήμερα άξιοσημείωτος διά τά κερκυραϊκά χρο
νικά. Ήτο ημέρα Παρασκευή. ΊΙ Αγγλική φρεγάτα Μαδαγασχάρ άνα- 
χωρήσασα έκ Βρινδισίου σιγά σιγά έπλησίασε τήν Κέρκυραν καί περί 
τήν δεκάτην π. μ. ήτο πλησίον τής Κασσιόπης. Ό καιρός ήτο ελεεινός. 
Ό Αρμοστής μετά τών τοπικών άρχών έπλεον πρός συνάντηση· τοΰ 
"Οθωνος. Τά κερκυραϊκά φρούρια ανύψωσαν τήν εθνικήν τής Έπτανή- 
σου σημαίαν καί διά τηλεβόλων έχαιρέτιξον τόν Βασιλέα. 'Ένεκα τού 
καιρού ό Βασιλεύς έμεινεν είς τό πλοϊον καί μόνον τό έσπέρας άνεπισή- 
μως άπεβιβάσθη μετά τής συνοδείας ϊνα παρακαθήση είς τό γεύμα, τό 
όποιον πρός τιμήν εϊχεν έτοψάση δ Αρμοστής.

Μετά τό γεύμα ό "Οθων εδωκε τόν βραχίονα εϊς τήν Ααιδυ Νοΰγ
γεντ, σύζυγον τοΰ Άρμοστοΰ καί διηυθύνθη εϊς τήν αίθουσαν τοΰ 
χορού παρακολουθούμενος άπό όλους τούς έπισήμους. Ήτο εύθυμότα- 
τος, έχόρευσε. Μετά τό μεσονύκτιον μετέβη εϊς τό πλοϊον.

ΊΙ επομένη ημέρα ήτο προσδιορισμένη διά τήν έπίσημον ύποδοχήν.
Έν τούτοις κατέπλευσεν ή γαλλική κορβέτα Κορνηλία έν ή έπέβαινεν 

ή ελληνική αποστολή καί ή στρατιωτική μουσική τοΰ δεκάτου βαυαρι
κού συντάγματος.

Περί τήν ένδεκάτην π. μ, ό Αρμοστής, ό Αρχιστράτηγος τοΰ έν Έπτα- 
νήσψ Αγγλικού στρατοΰ καί άπασαι αί άρχαΐ Ανεξαιρέτως μετέβησαν είς 
τήν προκυμαίαν χοντραφόσα διά νά δεχθώσιν έπισήμως τόν βασιλέα 
Όθωνα. Τά έν τφ λιμένι πολεμικά πλοία, τά φρούρια, έχαιρέτιξον διά 
τηλεβόλων, ό λαός ένθουσιωδώς έζητωκραύγει.

Ό Βασιλεύς έν τφ μέσφ τών παρατεταγμένων στρατιωτών μετέβη 
είς τάανάκτορα. Περί τήν μίαν καί ήμίσειαν μ. μ. μετέβη μεθ’ όλης τής 
συνοδείας καί τών τοπικών καί στρατιωτικών άρχών είς τήν Σπιανά- 
δαν ένθα ήτο παρατεταγμένος ό Αγγλικός στρατός έχων έπί κεφαλής τόν 
ίδιον αρχιστράτηγον Woodford.

Ό Βασιλεύς έφιππος έπί λαμπρού λευκού ίππου άντεχαιρέτιζε τό 
έπανειλημμένως ξητωκραυγάξον πλήθος έξαλλον έκ τού ενθουσιασμού. 
Μετά τήν στρατιωτικήν έπιθεώρησιν έγένετο ό βασιλικός χαιρετισμός 
παρά τοΰ στρατοΰ. Τό έσπέρας ή Αύτοΰ Μεγαλειότης παρέθεσε γεύμα 
είς τόν Αρμοστήν, τόν Αρχιστράτηγον, είς τόν Πρόεδρον τής Γερου
σίας καί είς τόν ’Έπαρχον καί είς τούς ύπασπιστάς καί γραμματείς 
τούτων. Ακολούθως μετά τού Άρμοστοΰ ό "Οθων μετέβη είς τό θέα- 
τρον. Ή υποδοχή ήτο άποθέωσις Αληθής.

Ί’ή εικοστή κατέπλευσαν άλλα δέκα έξ πλοία αυστριακά, δέκα ελλη
νικά καί έν ρωσσικόν, γεμάτα βαυαρικού στρατοΰ. Έπί τοΰ ρωοοικοΰ 
έπέβαινεν ό στρατηγός Hertling καί έπί ενός ελληνικού ό στρατηγός 
Μπότσαρης. Είς τά ελληνικά έπέβαινε ή υπηρεσία τοΰ Βασιλέως.

Ό Όθων, μετά τοΰ Άρμοστοΰ πάντοτε, περιηγήθη τήν Πόλιν καί 
τήν εξοχήν μέχρι τοΰ Άγιου Παντελεήμονος. Φθάσας εις τό χωρίον 
Σκριπερόν ήθέλησε νά γευματίση σπαρτιατικώς είς μικρόν ξενοδοχείου 
μόνον ψωμί, τυρί καί κρασί. "Ολοι τοΰ χωρίου καί τών περιχώρων, 
άνδρες, γυναίκες, παιδία, έτρεξαν διιί νά προσφέρουν τό σέβας των πρός 
τόν πρώτον Βασιλέα τής Ελλάδος. Τότε τό θέαμα ήτο γραφικόν, θαυ
μαστόν. Ό Βασιλεύς διέταξε νά δώσουν εις όλους ψωμί καί κρασί. 
Τρώγοντες οί καλοί χωρικοί έπινον είς τήν ύγείαν τοΰ Βασιλέως καί 
έζητωκραΰγαζον.

Σημειωτεον ότι ο Βασιλεύς άφίκετο τή Παρασκευή· έγένετο ή επί
σημος ύποδο^ή τώ Σαββάτω. Μετέβη είς τήν εξοχήν τήν Κυριακήν. Τό 
έσπέρας τής ημέρας ταύτης παρέθεσε γεύμα είς την Α. Μ. ό αρχιστρά
τηγος. Ήκολούθησε λαμπρά έσπερίς. Τήν δεύτερον δ "Οθων έγευμά- 
τισε παρά τφ προέδριρ τής Γερουσίας βαρόνφ Θεοτόκη. Τό έσπέρας 
τής ιδίας ημέρας ό Αρμοστής προσεκάλεσε τό άνθος τής κοινωνίας καί 
πάσας τάς άρχάς εϊς μέγαν χορόν πρός τιμήν τής Α. Μ. Ό χαριτωμένος 
βασιλεύς εφέρετο πρός πάντας οίκειότατος καί εξέφραξε τόν ενθουσια
σμόν του, διότι εύρισκεν εϊς τήν πρώτην ελληνικήν χώραν την όποιαν 
έπάτησε μόρφωσιν, ευγένειαν, εκπολιτισμόν καί περισσότερον τόσον 
μεγάλην καροίαν. Δίκαιος ό ενθουσιασμός του. Ή πρωτεύουσα τοΰ 
Ίονίου Κράτους είχε τό πανεπιστήμιόν της, τούς σοφούς της ανδρας, 
τούς μεγάλους καλλιτέχνας της. Ή μουσική τής φιλαρμονικής Κερκύ- 
ρας τόν έχαιρέτιζε μέ τόν ύμνον τής Ελευθερίας.

Τή εικοστή δευτερφ τοΰ μηνός κατέπλευσαν καί άλλα αυστριακά 
πλοία καί έν ελληνικόν, ών έπέβαινον στρατιώται βαυαροί καί ύπάλ- 
ληλοι βαυαροί.

Τή ϊδίφ ήμέριι ιϊπαντα τά πλοία τής συνοδείας τής Λ. Μ. διηυθύνθη- 
σαν διά τό Ναύπλιον. Άφοΰ προσχώρησαν τά πλοία, έπεβιβάσθη έπι
σήμως ό ’Όθ«ον διά νά μεταβή έκεΐ ένθα τό καθήκον τόν προσεκάλει. 
Ό Αρμοστής τόν συνώδευσε μέχρι τοΰ τέλους του κερκυραϊκοΰ πορθμού.

«
Αί οίκογένειαι τής Ακολουθίας τοΰ "Οθωνος έλαβον τήν δέουσαν 

φιλοξενίαν παρά, τή Λαίδη Woodford. Οί Κερκυραΐοι επίσης έδειξαν 
τήν άκραν αύτών «φιλοξενίαν πρός πάντας τούς άκολουθοΰντας τήν Λ. 
Μ. Ό "Οθων έμεινεν έν Κερκύρφ Από τής Παρασκευής μέχρι τής Τρί
της. Κατά τάς ημέρας ταύτας ήτο θαυμαστή ή Κέρκυρα. Ό λιμήν της 
κατάμεστος από πλοία, ή πόλις γεμάτη άπό Βαυαρούς, Άγγλους, Γάλ
λους, Αυστριακούς καί Ρώσσους, οί 
όποιοι περιεφέροντο Αδελφωμένοι 
μέ τούς "Ελληνας. "Ολοι ηΰχοντο 
ευτυχίαν εϊς τό νέον βασίλειον, ολοι 
έπινον υπέρ τής Έλλιίδος καί τοΰ 
προιτου αυτής Βασιλέως. Τή ϊδί«ι 
ήιιέρφ τής επισήμου ύποδοχής τής 
Α. Μ. έξεδόθη ή έπίσημος Έφημε- 
ρίς τοϋ 'Ηνωμένου Κράτους των 
Ιονικων Νήσων, έν οϊς πρός τοΐς 
άλλοις έγραφε καί τά έξής :

« . .. Ό λαός τής Κερκύρας, δστις 
κατά φυσικόν λόγον συναισθάνετο 
πάντοτε διά τόν λαόν τής ‘Ελλάδος, 
έδωσε ξεθύμασμα είς τ<’« αίσθήματά 
του καί είς τήν χαράν του. μέ τό νά 
έλαβε την τύχην ν«ϊ φιλοξενήση 
είς τήν γήν του τό πρόσωπον, οπού 
κρατεί είς τάς χεΐράς του τάς τύ- 
γιις τής Ελλάδος καί προσέτι διότι 
εβλεπε τόν ίδιον Τοποτηρητήν τού 
Προστάτου Βασιλέως, πόσον έχαί- 
ρετο διά τήν εΰγενή έπιφόρτισιν τοΰ 
νά ΰποδεξιωθή καί νά πανηγυρίση 
τόν Βασιλέα τής Ελλάδος καί μέ 
τό νά έλαβε αιτίαν νά γνωρίοη δτι 
ό νεανίσκος Μονάρχης, είναι προι
κισμένος μέ δλα τά άπαιτούμενα 
χαρακτηριστικά είς τό νά σχηματί
σουν τήν δημόσιον ευτυχίαν. Οί ευ
προσήγοροι καί πολλά εύγενικοϊ τρό
ποι Του, αί έρωτήσεις, τάς όποιας 
έκαμεν είς πολλά υποκείμενα δποϋ 
έλαβον τήν τιμήν νά τοΰ παρουσια- 
σθοΰν, τό ελεύθερον φέρσιμόν του, 
καί ή χρήσις διάφόροιν γλωσσών, 
μέ τάς οποίας έφαίνετο οίκειωμέ- 
νος, τόν Αποδείχνουν ικανόν νά ταυ- 
τωθή μέ τόν έμπιστευθέντα είς αυτόν 
λαόν, νά έπιχειρισθή τήν Αναγέννη
σιν ενός τόπου καταβασανισμένου 
άπό τόσας δεινοπαθείας, ύστερη με
νού Από αιώνας ήδη παντός επωφε
λούς καθιδρύματος, πλήν προμηθευ- 
μένόυ μέ Αναμνήσεις, ή φήμη τών 
οποίων, δίδει μεγάλην βεβαιότητα 
δτι είναι εϋκολώτατον νά ξαναοδη- 
γηθή είς λαμπροτέρανθπαρξιν.Αθά
νατος θ«ϊ είναι ή διίξα όποιου έκλέ- 
χθη εϊς ένα τόσον μέγα έργον. Είθε 
νάέπαληθεύσουν αΐέ/στίδες καί είθε 
εκείνος ό τόπος, μέ τόν όποιον, κοντά 
όποϋ ήμεθα γείτονες, καυχιόμεθα 
δτι ήμεθα καί τήν Αρχήν κοινήν καί 
είς τόν οποίον ήμπορέσαμεν νά δο'ι- 
σωμεν παράδειγμα πολιτικού οργα
νισμού και νά δειχθώμεν έκ νέου 
άξιοι σοφιϋν, δικαίων καί ελευθέρων 
καθιδριηαίτων, νά «ίνταποκριθή είς 
τούς αγαθούς στοχασμούς τοϋ νέου 
Μονάρχου του, εϊς έκείνας τάς ιδίας 
λαμπράς άναμνήσεις του καί είς 
τούς ύψηλούς σκοπούς τ«7>ν Ιίρο- 
στατίδων Δυνάμεων .

Τή εικοστή όγδοη ή φρεγάτα Μαδαγασχάρ έπλεε παρά τή Ζακύνθφ 
Αλλά δέν ήγκυροβόλησε.

Γ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΕ

Ο ΠΕΟΣ νΠΟνΡΓΟΧ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

«
Τή πρώτη’Οκτωβρίου τοΰ ίδιου έτους 1833 δ'Αρμοστής έπέβη έπί 

τοΰ ίονικοΰ Ατμόπλοιου 'Επτάνησος διι’ι νά περιηγηθή τάς μεσημβρι
νός νήσους τής Ίονικής Επικράτειας. Ήτο είς Ζιίκυνθον τή ένδεκάτη 
τοϋ ίδιου μηνός, ήμέρφ Παρασκευή, δτε ό "Οθων κατά τήν περιοδείαν 
άνά τήν Πελοπόννησον άφίκετο είς Ζάκυνθον μετά τής φρεγάτας 
Μαδαγασχάρ.

Κατά τήν άπόβασιν τοϋ Βασιλέως ό ένθερμος πατριώτης ίερεύς Γρη- 
γόριος Κυβετός εκκλησιαστικός τοποτηρητής Ζακύνθου γονυπετήσας 
πρό τής Λ. Μ. άπεκαλύφθη καί έφώνησε : «Εύχαριστώ τόν θεόν, ότι μέ 
ήξίωσεν είς τά έσχατα τής ζωής μου νά ϊδω τόν πρώτον Βασιλέα τών 
‘Ελλήνων χριστιανόν. Νΰν, Απολύεις τόν δούλάν σου, Δέσποτα . Έπι- 
βάλλουσα υπήρξε καί ή έν Ζακύνθιο ύποδεξίωσις τοΰ Βασιλέως. Ό 
Αρμοστής ίδίαις χερσί έκράτησε τόν Αναβολέα τού ίππου, έφ’ δν 

έμελλε νΑίππεύση ή Α. Μ. Έν τή έπαύλει τοΰ Σολωμοΰ. έν Άκρωτηρίφ, 
ό Αρμοστής παρέθεσε πολυτελές γεύμα πρόί τιμήν τοΰ Βασιλέως.

Ό ’Όθων έπειτα μετέβη εις τήν Ιθάκην καί μετ’ ένθουσιαομοΰ έλαβε 
χώμα έκ τού τείχους τοΰ νομιζομένου τών Ανακτόρων τοΰ Όδυσσέως.

Ό Όθων έπειτα διηυθύνθη διά τάς ΙΙάτρας.
Τή m Μαρτίου (έ. ν.) έγένετο ή έναρξις τής Τετάρτης συνόδου τοΰ 

Επτανησιακού κοινοβουλίου. Ό 'Αρμοστής εϊς τόν τυπικόν λόγον τής 
ένάρξεως είς τό τέλος είπε τά έξής. δεικνύοντα καί τά φιλελληνικά 
αύτοΰ αισθήματα : «... είναι τάχα ή Ελλάς νέον τι αντικείμενου δΓ έμέ; 
Όχι. βέβαια. Όποιος γνωρίζει καί άγαπρ τήν γήν τής Αρετής καί 
τής δημοσίου ελευθερίας, γνωρίζει καί ι’ιγαπα τήν Ελλάδα. Καί τί 
εϊμπορεϊ νά είναι πλέον ευχάριστοι· είς ήμάς καθόλα τά διάφορά μας 

επαγγέλματα, παρά τό νά δουλεύσω- 
μεν μεταξύ τέτοιων στοιχείων είς 
μίαν τοιαύτην γήν. ΕΙσθε εσείς ένα 
μικρόν έθνος; Ένθυμηθήτε τά Κράτη 
οπού έδωκαν παραδείγματα είς τόν 
Κόσμον, καί αθανασίαν εϊς τήν 'Ελ
λάδα. Δέν είσθε έσεϊς ιιεγαλήτεροι 
εκείνων; Εσείς είσθε τά τέκνα των. 
Εύρίσκονται πολλοί μεταξύ σας κα
ταγόμενοι άπό 'Ενετούς ; Τι είμεθα 
ήμεϊς οί "Αγγλοι; Τί είμαι έγω ποΰ 
τώρα πρός εσάς λαλώ: Νορμάνος 
άπό καταγωγής. ’Άγγλος έκ γεννή- 
σεως, έκ γενεαλογίας, έκ πόθων καί 
έχω τήν πεποίθηση», ότι δέν εύρί
σκεται κανείς μεταξύ μας έξ αίμα
τος Αρχήθεν Νορμανικοΰ, δ όποιος 
δέν θά χύση κάθε ρανίδα έκείνου 
τοΰ αίματος διά τήν ποθητήν μας 
πατρίδα, τήν Αγγλίαν. ”Ας μή μέ 
εΐπή τις λοιπόν, ότι μεταξύ τών Τό
νων ύπάρχει διαφορά καμμία κατα
γωγής. Έσεϊς είσθε ή "Ιονες ή τίπο
τες.'Ένα άναγεννώμενον έθνος τώρα 
|ΐορφοΰται όχι μακράν Από εσάς. "Ας 
εμβωμεν μέ εκείνο είς έντιμον άμιλ
λαν. Άς προσπαθήσωμεν νά τοΰ 
γίνω μεν, αν δυνατόν, περισσότερον 
παρά εφάμιλλοι είς τήν φιλολογίαν, 
είς τούς νόμους, είς τό έμπόριον,

( είς τήν γεωργίαν, είς τάς άρετάς καί 
j είς τάς τέχνας τής ειρήνης. Αυτά 
I είναι θρίαμβοι άξιοιτεροι εκείνων 
! τοϋ πολέμου. Λύτά είναι όδοί, δποϋ 
I τό σπαθί δέν ήμπορεϊ ουδέ νά Ανοιξη, 

Αλλ’ ούτε νά στολίση. Αυτά οδηγούν 
κατ’εύθεΐαν είς τήν ευδαιμονίαν καί 
είς τήν δημοσίαν ελευθερίαν—»

«
ΙΙαρήλθον τριάκοντα έτη. Καί 

πάλιν έπί Αγγλικού πλοίου, έπί τής 
Σκύλλας ό "Οθων διέσχιζε τό Ίόνιον 
Πέλαγος.Άλλά δυστυχώς τό διέσχιζε 
διά τελευταίαν φοράν ύπό κακούς 
οιωνούς. Έκ νέου έρρεον έκ τών 
οφθαλμών του δάκρυα, ούχί όμως 
συγκινήσεων καί χαράς, Αλλά δάκρυα 
λύπης. Τό διέσχιζε διά τελευταίαν 
φοράν εύχόμενος είς τόν Θεόν νά 
απονέμη πάντοτε τήν χάριν επί 
τάςτύχας τής'Ελλάδος καί παρεκά- 
λει νά εύτυχήση η ‘Ελλάς.

Παρέπλευσε διά τελευταίαν φοράν 
τήν Ζάκυνθον καί τήν Κεφαλληνίαν 
καί τή 14 ’Οκτωβρίου ήτο εις τήν 
Κέρκυραν. Ό έν τφ λιμένι τής πρω- 
τευούσης τής Έπτανήσου «ορμισμέ
νος Αγγλικός στόλος άπέδωκεν αΰτφ 
τάς νενομισμένας διά πυροβόλων τι
μάς. Ήτο πολύ πρωί καί επομένως 
δέν ήδυιήθησαν νά τόν έπισκεφθώ- 
σιναί Αρχαΐ άπασαι. Μόνον ό'Αρμο
στής καί δ πρόξενος τής Ελλάδος 
μετέβησαν πρός επίσκεψη·. Έν τή

(Προ'ιτην φοράν ό κ. Γ. Μπαλτατζής Ανέρχεται είς τό ύπουργικόν Αξίωμα. 
Κάτοχος εύρυτάτης μορ((τΰσεως και άνήρ άξως, έγκύψας εϊς μελέτα; έμβρι- 
•θι'ίς, άριοτοκράτης ιέλειος, Αβρό; τούς τρόπους, ήτο ένδεδειγμένος δια τό 
χαρτοφνλάκειον τών έξωτερικών ύποόέοεων τοΰ Κράτους, Λφ’ ή; ήρχισε νά 
πολιτεύεται. Ή πρώτη διπλωματική άποστολή ήν αϊσίω; έφερεν εϊς πέρας 
μετά τοΰ πενβεροΰ τον Ν. Μανοοκορδάτον, πρεοβεντοϋ τής 'Ελλάδος έν Κων- 
σταντινουπόλει καί τοΰ κ. Διον. Στεφάνου, τοΰ σήμερον ύπουργου τής Δικαιοσύ
νης, ήτο ή δίαπραγμάτευσις τών όρων τής συνθήκης μετά τής Τουρκίας, μετά 
τόν πόλεμον τοΰ 18:17. ΔκορΙσϋη εϊτα Νομάρχης Μαγνησίας καί εύ&ΰς κατόπιν 
ήρχισε νά πολιτεύεται έκλεγόμενος βουλευτής 'Αλμυρόν. Ή < Εικονογραφημένη» 
περιβάλλει τόν καλόν της φίλον με έλπίδας πολλά; και συνοδεύει τήν είς τό 
υπουργικόν Αξίωμα άνάρρησίν του μέ όλοΰέρμουτ εΰχάς, όπως έπιτύχή είς τήν 
διαχείρισιν τών συμφερόντων τοΰ "Εθνους, ίίτινα ή Πολιτεία τοϋ ένεπιστεΰφη.]

νήσ«;> ταύτη έμεινε τ<> πλοϊον έπ’ολίγον πρός εφοδιασμόν γαιανθράκων. 
Τί συγκινητικαί θά ήσαν διά τόν δυστυχή Βασιλέα αί όλίγαι έκεϊναι 

«Τιραι τής έν Κερκύρφ διαμονής, τί θλιβεραί αναμνήσεις θά έσπάραττον 
τό εύγενές στήθος του. Πρό τριάκοντα έτών έχαιρετίζετο εκεί τό πρώ
τον είς ελληνικά νερά ώς μέλλων βασιλεύς δρασεως, έν μέσφ ενθουσια
σμού, καί έκεΐ πάλιν ήκουε τόν τελευταΐον Αποχαιρετισμόν εϊς ελληνικά 
νερά, έν μέσιο νεκρικής σιγής!

«
Ή Σκύλλα άπήρεν έκ Κερκύρας. Ό Όθων έγκατέλιπε διά παντός 

τήν πεφιλημένην’ αυτού 'Ελλάδα, τήν έγκατέλιπεν δμ«»;ς σωματικώς, 
διότι ή καρδιά του, ό νούς του, έμειναν είς τήν Ελλάδα μέχρι της 
στιγμής τοΰ θανάτου του. Καί κατά τήν σοβαράν έκείνην στιγμήν 
έφερεν είς τό στόμα τό γλυκύ τής ‘Ελλάδος δλ’Ομα, εντελλόμενος τοΐς 
περί αυτόν νά ένταφιάσωσι τό σώμα αυτού μετά τής Αγαπητής του 
ελληνικής φουστανέλλας ώς καί έτάφη. ΣΠ. ΔΕ βιαΖΗΣ
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[Συνέχεια άπό τό ύπ’ άριό. 13 τεύχος)

αί ήδη περί τή; αύτομάτοτ1 γενέσεως. Άπό δλας τάς 
πλάνας τοΰ αιώνός μας, ή μαλ?.ον Ανεπιστημονική, ή 
μάλλον δλε&ριωτέρα και έπικινδυνωδεστέρα εΐνε άναμ- 
φΐβόλως ή ϋ·εωρία της αύτομάτου γενέσεως. Αυτό

ματον γένεσιν καλοΰσι τήν παραγωγήν νέου δντος άνευ έπεμ- 
βάσεως γονέων Αλλα μόνον διά τής δυνάμεως τής ύλης.

Ιδού πώς έχει ή καταγωγή της. Παρετήρησαν οτι οσάκις 
ό αήρ τίθεται έν επαφή μετά υγρών δυναμένιον ν’ Αποσυντε- 
ί)ώσιν Αναφαίνονται έν τφ ύγρώ μικρά ζωάρια. Άφ’ ενός αήρ 
καί υγρόν, υλη άψυχος καί αδρανής, άφ’ ετέρου ζώα μικρά, 
έμβια όντα, ζώντα και κινούμενα. Οΰτο) έγινε καί έν αρχή, 
λέγουσιν. Τά μόρια τής αδρανούς καί άψυχου ύλης, εΰρεΟέντα 
ύπό καταλλήλους περιστάσεις συνηρμόσίίησαν καί έγέννησαν 
αρχικόν τι κύτταρον, ζώντα οργανισμόν, έξ ού διά τής έξελί- 
ξεως, δυνάμει τοΰ ύπέρ ύπάρξεως Αγώνας, παρήχθη ή άπειρος 
καί θαυμασία ποικιλία τών οργανικών δντων, ζώων καί φυτών. 
’Ακριβώς, δπως εάν ϊβίελέ τις πι,στεύση, ότι ωρολογίου τίνος 
έν αποσυνδέσει ευρισκομένου, τά αποτελοΰντα τήν μηχανήν 
αύτοΰ διάφορα τμήματα συνηρμόσίίησα»· άφ’ εαυτών καί λει- 
τουργοΰσι κανονικώς άνευ τής βοήθειας εργάτου.

Διά ποιας δυνάμεως, πρός ποιον σκοπόν, καί κατά ποιον 
μυστηριώδη μηχανισμόν έγινε»· ή έμφάνισις τοΰ κυττάρου 
τούτου; ΙΙοία διάταξις τών μορίων τής αψύχου ύλης έλαβε 
χώραν, ώστε νά έμφανισθή δν ζών, κινούμενου καί δη άγωνι- 
ζόμενον ύπέρ ύπάρξεως; Καί έν περιπτώσει καθ’ ήν παρήχθη 
αυτομάτως κύτταρον τι Αρχικόν, δπερ δλως Αδύνατον, διατί 
τοΰτο δέν διέμεινεν ήσυχοι·; Διά τί αυτός ό υπέρ ύπάρξεως 
άγών; Διατί τό κύτταρον Αγωνίζεται ύπέρ τής ύπάρξεώς του, 
άφ’ ού ήδη υπάρχει αυτομάτως γεννηθέν, άνευ έπεμβάσεως 
δυνάμεως εξωτερικής, καί δυνάμει συνθηκών ύπαρχουσών ήδη ; 
Διά τί θέλει νά ζήση περισσότερον καί νά πολλαπλασιαστή ; 
ΙΙόθεν ή τάσις αΰτη καί ή έπιθυμία; Τή αλήθεια τό κύτταρον 
τοΰτο αποβαίνει πολλφ μυστηριωδέστερον καί ακατάληπτου ή 
ή Θεία Δημιουργία, ήν δι’ αύτοΰ θέλουσι ν’ Αντικαταστήσωσιν.

Καί πρό τής ύπάρξεως τοΰ κυττάρρου τούτου, τί υπήρχε»·; 
Ούδέν τό ζών. Έκ μηδενός λοιπόν ζώντος έγεννήθη τό ζών 
τοΰτο κύτταρον; Πώς λοιπόν συμβαίνει, ώστε τήν σήμερον 
οπότε ή γή εΐνε κεκαλυμμένη καί πλήρης έμβιων δντων, ζφων 
καί φυτών, παντός γέννους καί είδους συνισταμένων έκ πολλών 
εκατομμυρίων καί δισεκατομμυρίων κυττάρων, άπό τοΰ άνθυ- 
λίου μέχρι τής κέδρου τοΰ Λιβάνου, καί άπό τοΰ άκάρεως, 
μέχρι τής Αηδόνος, τοΰ λέοντος, καί τοΰ Ανθρώπου, δέν έχει 
τήν δύναμη’ νά παράγη αυτομάτως μικροσκοπικόν τι κύτταρον;

Καί άν παραδεχθώμεν καί πάλιν, δπερ Αδύνατον, ίίτι σοφός 
τις είδε παραχθέν τοιοΰτο κύτταρον, πώς τό κύτταρον τοΰτο 
τό παραχθέν άνευ προϋπάρχοντας άλλον κυττάρου, άνευ σπέρ
ματος καί ωαρίου, ήθελεν έχει τοιαύτην τήν κατασκευήν τής 
όργανώσεως αύτοΰ, ώστε ν’άναπαράγη άλλα κύτταρα;

«
Κατά τό <862 ή Γαλλική ’Ακαδημία προέβαλε διαγωνισμόν 

επί τοΰ ζητήματος τούτου τής αύτομάτου γενέσεως, καί απέ- 
νειμε τό βραβεΐον εις τόν Pasteur ούτινος τά πειράματα 
είχον γίνει κατά τρόπον άποκλείοντα πάσαν αιτίαν πλάνης . 
'Όπως ποτ’ αν έχη τό πράγμα ή ακρίβεια τών αποτελεσμάτων, 
άτινα Ανήγγειλε»· ό Pasteur καί τά συμπεράσματα αύτών, διημ- 
φισβητήθησαν ύπό τών Pouchet καί J. Musset, μάκρος δέ 
αγών έπηκολούθησεν. Τότε ή ’Ακαδημία εθεσεν έκ νέου τό 
ζήτημα ύπό έξέτασιν, ανέβηκε δέ είς έπιτροπήν έκ χημικών, 
φυσικών, καί φυσιοδιφών, ΐνα παρακολουθήσω τό ζήτημα καί 
ΐδη πρός ποιον μέρος εύρίσκετο ή αλήθεια. Τά πειράματα 
τοΰ Pasteur έπανελήη θησαν ύπό τά δμματα τών κριτών έπεί- 
σθησαν δέ ουτοι περί τής Απολύτου αύτών ακρίβειας καί ή 
Ακαδημία τών έπιστημών Απεφάνθη δτι: «Τά οργανικά δντα 

λαμβάνουσι πάντοτε τήν ζωήν έκ πωμάτων ζεόντων ήδη καί 
μικρά ή μεγάλα δέν γεννώνται χωρίς ι·ά έ'χωσι προγόνους». 'Ο 
περίφημος φυσιολόγος Claude Bernard λέγει έν τή Φυσιολογία 
αύτοΰ ίίτι εις πάν έμβιον δν, ύπάρχει Ιδέα δημιουργική ήτις 
έκδηλοΰται διά τής όργανώσεως.Όταν παρατηρώμεν, προσθέτει, 
τήν εξέλιξε»· έμβιου δντος, βλέπομεν σαφώς ίίτι ή δργάνωσις 
εΐνε συνέπεια νόμου δργανογεννητικοΰ προϋπάρχοντος .

’Ιδού άλλως τε επί τοΰ έπασχολοΰντος ημάς ζητήματος ή 
ομολογία πίστεως τοΰ ισοβίου γραμματέως τής ’Ακαδημίας, 
Flourens. Θά παραμείνη αΰτη ιστορική. «Μέμφονταί μου, 
λέγει, ώς μηδόλως έκφράζοντος την γνώμην μου επί τοΰ ζητή
ματος τής αύτομάτου γενέσεως. Έφ’ δσον ή γνώμη μου δέν 
είχε σχηματισθή ούδέν είχον νά εϊπω. Σήμερον έσχηματίσθη 
καί τήν λέγω. Τά πειράματα τοΰ κυρίου Pasteur εΐνε οριστικά. 
Διά νά έχωμεν ζφάρια, τί χρειάζεται, εάν ή αύτόματος γέννησις 
ήτο πραγματική ; ’Αήρ, καί ύγρά δυνάμενα ν’ άποσυντεθώσιν. 
Άλλ’ ό κ. Pasteur θέτει δμοΰ αέρα καί τοιαϋτα ύγρά καί 
ούδέν παράγεται. ΤΙ αύτόματος λοιπόν γένεσις δέν ύφίστα- 
ται. Ουδόλως λοιπόν έννοεϊ τις τό ζήτημα περί τοϋ 
όποιου άμφιβάλλει».

Καί εάν ή αύτόματος γένεσις δέν ύφίσταται διά τά ζώα τής 
κατωτέρας κλίμακας, τούς σκώληκας δηλονότι τούς μύρμηκας 
καί λοιπά έντομα, κατά μεγαλήτερον λόγον δέν ύφίσταται διά 
τά Ανώτερα ζώα, τόν ελέφαντα, τόν ίππον, τόν άνθρωπον. 
Διότι έν τώ ζωϊκώ κόσμοι δπως καί έν τώ λοιπώ, δέν ύπάρχει 
νόμος ζωής ιδιαίτερος διά τά μικρά καί ιδιαίτερος διά τά 
μεγάλα. ’Ιδού επί πλέον ή γνώμη τοΰ περιφήμου γερμανοΰ 
καθηγητοΰ Virchow, άναγνωρίζοντος καί τούτου δτι ή θεω
ρία τής αύτομάτου γενέσεως εΐνε άνευ βάσεως επιστημονικής.

«Εΐνε βεβαίως καταφανές λέγει, δτι εάν δέν ίλέλω νά παρα
δεχθώ τήν θεωρίαν τής δημιουργίας, εάν δέν &έλω νά παρα
δεχθώ δτι. υπήρξε Δημιουργός, δστις έποίησε τήν γήν καί ένε- 
φύσησεν έν αυτή πνοήν ζωής, εάν θέλω νά εξηγήσω κατ’ ίδιον 
τρόπον τάς Γραφάς, είμαι, ήναγκασμένος νά τό κάμω κατά 
τήν έννοιαν τής αύτομάτου γενέσεως. Τρίτον δέν υπάρχει. 
Tertium non datur. Αέγω λοιπόν. Δέν παραδέχομαι τήν 
δημιουργίαν, Αλλά θέλω νά έχω εξήγηση· τινα τών πραγμά
των παραδέχομαι τήν αυτόματον γένεσιν. ’.-lzz’ δσον Λφορίϊ 
τάς υπέρ τής θεωρίας ταϋτης αποδείξεις δέν κατέχομεν καμ- 
μίαν. Ούδείς είδε ποτέ νά συντελεστή πραγματικως αυτόματος 
γένεσις. Και &ν ύπάργωσί τινες, οϊτινες ισχυρίζονται δτι. είδον 
τοιαύτην,τούτους άντέκρονσαν δχι οί ι'λεολόγοι αζζ’οί φυσιοδίφαι .

Άλλά καϊ αύτός ό πατριάρχης τών νεωτέρων υλιστών Έρνέ- 
στος Χαΐκελ, άκων, κατά τού ςέχθροίις τής ’Αλήθειας, ομολογεί 
τήν Αλήθειαν, λέγω»·. Έάν τις Απόρριψη τήν ύπόθεσιν τής 
αύτομάτου γενέσεως, πρέπει κατ’ Ανάγκην ν’ ανατρέξη είς τό 
θαΰμα τής ύπερφυσικής δημιουργίας».

«

Άλλά καί ή Γεωλογία, έφ’ ής ήθέλησαν οί ύλοφρονοϋντες 
νά θεμελιώσωσι τάς θεωρίας αύτών, καί επί τή βάσει τών έκ 
ναύτης συμπερασμάτων νά ίδρύσωσι τό παράδοξον οικοδό
μημά των, παρέχει αύτοϊς στρώματα επισφαλή καί ούχί στερεά 
καί εξηγήσεις δύσκολους τής φυλογένειας. Διότι ώς αυτοί ουτοι 
εκφράζονται ί> βραδύς καί βαθμιαίος μετασχηματισμός, δΓ ού 
γίνεται ή έμφάνισις τών φυτικών καί ζφϊκών ειδών έκπλη- 
ροΰται Ανεπαισθήτως έν διαστήματι χιλιάδων καί εκατομμυ
ρίων αιώνων· ή δέ άμεσος αύτών παρατήρησις δέν εΐνε δυνατή 
ή εντός λίαν περιωρισμένων ορίων, καί τό μεγαλήτερον μέρος 
τών ιστορικών τούτων γεγονότων δέν δύναται νά γνωρισθή ή 
εμμέσως. Χρησιμοποιούμε»· δέ διά κριτικής σκέψεως έν τή 
συγκρίσει αύτών τά εμπειρικά γεγονότα τά Ανήκοντα είς τά 
λίαν διαφέροντα διδόμενα τής παλαιοντολογίας, τής δντογε- 
νείας, καί τής μορφολογίας».

Έν γένει τά συμπεράσματα τής γεωλογίας καί παλαιοντο
λογίας εΐνε τόσο»· Αβέβαια, ώστε καί παρ’ αύτοϊς τοϊς είδικοϊς 
θεωρουμένοις μεγίστη διαφωνία ύφίσταται ώς πρός τήν διάρ
κειαν τής οργανικής γεωλογίας, εκείνης δηλαδή, καθ’ ήν έξει- 
λίχθη ή οργανική ζωή επί τοΰ ήμετέρου πλανήτου. Οΰτω ενώ 
τινές ασκούνται είς τάς ολίγα; χιλιάδας έτών, (6-8 - Ι2,οοο) 
άλλοι έκτιμώσι μόνον από 2J — 5° έκατομμύρια έτών 
(ςο,οοο,οοο) τήν διάρκειαν ταύτην, ενώ τρίτοι Αναβιβάζουσιν 
αυτήν είς ιοο έκατομμύρια ( ιοο,οοο,οοο) καί τέταρτοι ουδό
λως δυσκολεύονται νά διπλασιάσωσιν αύτήν είς 200 εκατομ
μύρια (200,000,000). Ύπάρχουσιν δμως καί έτεροι, οί καί 
ακριβέστεροι θεωρούμενοι παρατηρηταί, οϊτινες Ανεβίβασαν 
τήν διάρκειαν τής οργανικής γεωλογίας είς έν δισεκατομμύριο»· 
καί τετρακόσια δλα έκατομμύρια έτών, (ανάγνωθι ι ,ψοο,οοο,οοο) 
νομίζοντες δτι δύνανται νά έξηγήσωσι τά ανεξήγητα διά τών 
Ανυπολογίστως μακρών χρονικών περιόδων.

Ι'Έπεται συνέχεια) Δ’ ΙΩ. ΑΛ. ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ (Τάντα)

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ
(ΞΕΝΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ)

Χ'πί τού κατωφλιού τής ωραίας έπαύλεως τοΰ κ. Σμίθσον, έφάνη ή 
JLl ξανθή Λουκία φορούσα πλατύ»· λευκόν πίλον διά νά προφυλάσ- 
σεται άπό τάς καυστικός ακτίνας τοΰ ήλιου τής Λουϊζιάνης.

Μίλτον περιπατούμε; Μοΰ ήλθεν ή ιδέα νά πάμε άπό τό δάσος 
εις τό_παλαιόν πριονιστήριον. Πώς σοϋ φαίνεται; Θά μέ συντροφεΰσης;

πέρεις καλά. Λουκία, ίίτι κάθε περίπατος μοϋ άρεσει άρκεϊ νά γίνε
ται μαζϋ σου, άπεκρίΟη νέος είκοσιν έτών. δστις, μέ τόν παναμά εις τήν 
κεφαλήν καί τό μπαστούνι εις τό χέρι, ήωρείτο έπϊ (ΐιάς κούνιας. 
Έξ άλλου ήξευρα ότι ίΐά έξήρχεσο καί σέ άνέιιενα.

Τό μέτωπο»· τής Λουκίας συνωφρυώθη ελαφρώς.
— Λ ! μέ έπερίιιενες I Καί ποιος λοιπόν, σέ παρακαλώ, σέ είχε τόσον 

καλά πληροφορήσει διά τόν περίπατόν μου;
Μά. .. ή Μαρία, ή θαλαμηπόλος σου. δέν σοϋ έφερε πρό ολίγου τό 

καπέλλο σου ; Έκ τούτου συνεπέρανα . . .
— Συνεπέρανες: Νά. Μίλτον. μέ ίΐυμιόνεις! Δέν είξεύρεις δτι άπεχίΐά- 

νοιιαι νά μέ κατασκοπεύουν έτσι; Τό νά έξέρχωμαι μ' εσέ ήτο ή χαρά μου, 
τώρα βλέπω δτι ενεδρεύεις τούς περιπάτους μου, έν μιφ λέξει οτι επιβάλ
λεσαι I Λυτός ό περίπατος καταντά ιίγγαρεία δι' έμέ. αγγαρεία ακούεις ;

Τιί πρόσωπο»· τοΰ Μίλτον έιρυχράνΟη ελαφρώς.
—Άν εινε έτσι Λουκία, πήγαινε μόνη σου. Δέν επιθυμώ νά σοϋ γίνω 

ενοχλητικός.
—Επειδή τό πράγμα άπεφασίσθη, έλα.
Χωρίς νά άντείπη ό νέος έσηκότθη καί ήκολοάθησε τήν Λουκίαν, 

ήτις διηυΟύνετο ταχέως πρός τό δάσος τό πλησίον τής οικίας.
Οί δύο έξάδελφοι έβάδιζον σιωπηλοί κάτω τοϋ σχηματιζομένου ύπό 

τών φυλλωμάτων τών ύψηλώ»· δένδρω»· θόλου. Άτάρακτος ήσυχία έπε- 
κράτει είς τή\· σχεδόν σκοτεινήν δενδροστοιχίαν. ’Λκτίς τις ήλιου άπό 
καιροϋ είς καιρόν, διασχίζουσα τό φύλλωμα, ήναπτε σπίθας εις τάς ξαν
θός τρίχας τής κεφαλής τής Λουκίας, ή έναπεθετε χρυσοϋν σήμεϊον είς 
τό κέντημα τοϋ λευκού ενδύματος της. Αίφνης έκείνη έστραφη πρός 
τόν Μίλτον καί βυθίζουσα τούς έξεταοτικούς όφθαλιιούς της είς τούς 
λάμποντας ίδικούς του, ήρώτησε :

— Πότε θά παύσης νά σκέπτεσαι κακώς δι’ έμέ ;
Μέ παρεξηγείς Λουκία. δέν έχω ούδεμίαν κακή»· σκέψιν.

— Σάν νά μή έβλεπα τό θυμωμένο πρόσωπον σου! Τέλος, άφοΰ είμαι 
ένα τόσον κακό»· πλάσμα, διατί εξακολουθείς νά έχης αγάπην δι' έμέ; 
Καί κάμνω δ.τι είμπορώ διά νά μέ άπεχθάνεσαι!

—Υπάρχουν πράγματα ποΰ δέν διατάσσονται, έξαδέλφ,η. Όσον καί 
άν είσαι κακή, έγόι σέ άγαπώ. Μέ κιίιινεις νά υποφέρω όλίγον περισσό
τερον. ιδού τό δλον.

Αύτό τό παιδί είναι ανυπόφορο»·! άνεφώνησεν ή νέα κτυπώσα τό 
έδαφος διά τοΰ λεπτού ποδός της. Σοϋ λέγω, σοϋ έπα»·αλαμβάνω, δτι 
δέν πρέπει νά μέ άγαπάς, οτι δέν σέ άγαπώ, καί δτι δέν θά σέ αγαπήσω 
ποτέ ! Ώ φρίκη! Πολύ καλά, σέ γνωρίζω. Άλλι'ι σέ παρακαλώ, διά 
ποιαν εργασίαν είσαι ικανός σύ, Μίλτον Σμίθσον; . . . 'Αργότερα θά 
διευθύνετε πριονιστήρια, ιδού τό πάν! Έγω ονειροπολώ σύζυγον . . . 
"ΠΟελον . . .

Καί ή Λουκία έστάθη πρός στιγμήν, έχουσα τούς μεγάλους της γλαυ
κοί·; οφθαλμούς προσηλωμένους επί τοΰ θόλου τοΰ φυλλώματος.

—’Εκείνος, τό»· όποιον ονειροπολώ, πρέπει νά είναι ικανός διά μεγά
λος πράξεις, γε»·»·αϊος, ρυηιαλέος. ατρόμητος! Είς εξερευνητής . . . Είς 
μέγας σοφός . . . Είς ηρως! . . . Ένδοξος . . . "Ολη ή οίκοιηιένη νά 
γνωρίζΐ) τό όνομά του! Νά έλθη άπό μακράν, πολύ μακρά»· νά μέ 
ζ’ίτήαΐΙ·

Οί οφθαλμοί τής νέας κόρης άποσπώνται έκ τών βαθυπρασίνων φύλ
λων καί στρέφονται πρός τό ωχρόν καί σκεπτικό»· πρόσωπο»· τοϋ νεα- 
νίου, ό όποιος περιεπάτει πλησίο»· της. Έξήτασε τό λεπτοφυές Ανά
στημά του, τούς λεπτούς γρόνθους του, τάς λεπτοφυείς ωσάν γυναικός 
χεΐράς του, καί είπε·

— Βλέπεις, καϋιιένε Μίλτον. πόσον Απέχεις τοΰ ιδανικού μου;
Τό ήξεύρω, απεκρίθη ούτος κινών λυπηρώς τήν κεφαλή»·. Μοϋ το 

έχεις είπή πολλάκις. Τό ελάττωμά μου είναι δτι σέ έγνώρισα καί σέ 
ήγάπησα πολύ μικρόν. Τό έγκλημιί μου είναι οτι είμαι άνε»|ιιός τοϋ 
πατριίς σου ! 'Αλλά πιστεύεις, Λουκία. ότι είναι ανάγκη νά είναι κανείς 
γίγας, κολοσσός, έξερευνητής ή σοφός διά να είναι ικανός νά κάμη 
μεγάλα; καί ωραίας πράξεις, διά νά έχη απόλυτο»· άφοσίωσιν καί 
θάρρος υπεράνθρωπο»· ; Υπάρχουν άνθριόπιναι άρεταί. αί όποϊαι δέν 
άπαιτοϋ»· επάγγελμα- ό καθείς δύναται νά τάς κατέχη. Λοιπόν σέ παρα
καλώ άφησε με νά τό αποδείξω, διάταξέ με νά έκτελέσω οίανδήποτε 
πράξιν, τρελλήν, παράτολμο»· . . .

— Πτωχέ μου φίλε! διεκοψε περιφρονητικώς ή νέα. Πίστευσέ με, 
δέν έχεις τό παρουσιαστικόν τοϋ άτρομήτου. Δέν έχεις πλασθή διά τήν 
πάλη»· σύ !

'Ο Μίλτο»· έδηξε»· ίσχυρώς τά χείλη καί τό λευκό»· πρόσωπό»· του 
έκαλύφθη ύπό δακρύων.

—Έλα, έξηκολούθησεν ή Λουκία, άς άφήσωμεν αυτά. Σου προξενώ 
στετ'οχωρίαν ανωφελώς. ’Ιδού ότι έφθάσαμεν είς αύτό τό έρημο»· πριο
νιστήριο»·, τιί όποιον Οά επιδιορθώσουν οί αδελφοί μας. Παρατήρησε, 
εξάδελφε, πόσο»· είναι έρειπωμένον. Είμπορεϊ κανείς νά είπή δτι. εντός 
δέκα πέντε ήμεροι»· Οά καταστραφή.

«
Οί δύο νέοι περιεπλανοιντο είς τό ευρύχωρο»· πριονιστήριο»·. Σωρεϊαι 

ξύλων εύρίσκοντο κάτω σκονισμένα» είς τάς γωνίας. Αί μηχαναί είχαν 
μαυρίση καί σκουριάση.

— Θά ένόμιζε κανείς ίίτι δέν έχει έμβή άιθρωπος έδώ πρό ενός αίώ- 
νος· έ»|ιιθύρισεν ή Λουκία. Άς τρέξωμε»· Μίλτον, ας τρέξωμεν!

Καί ή πονηρά μέ στρατιωτικόν βήμα ήρχισε νά καλπάζη είς τήν 
αίθουσαν.Έξαίφνης όταν διήρχετο πρό τών ξύλων έστάθη, παγωμένη έκ 

φόβου. Είς δύο βημάτων ιίπόστασι»· άπ’ αύτής έξηπλοΰτο μία πλατεία 
καί φρικιόδης κεφαλή.

— Μίλτον ! έφωναξε, ένα φίδι !
ΔΓ ενός άλματος ό Μίλτον εύρέθη πλησίον της.

Φύγε, τή είπε, έγω αναλαμβάνω νά τό σκοτώσω, ά).λά σύ φύγε ! 
Πράγματι τό φρικώδες ερπετό»· προύχώρει άστραπιαίως.
Είχε καταφύγη είς τό παλαιόν πριονιστήριο»·, ίίπου είσήλθε, διά τών 

κακώς κεκλεισμένω»· οπών του καί άφυπνίσθη τρομερόν καί πειναλέον. 
Ό νέο; παρετήρησε μετά τρόμου, ότι είχε νά ιίντιπα/.αίση πρός μέγαν 
κροταλίαν.

’Επειδή ήθελε νά καλύφη] τή\· ϋποχώρησι»· τή; έξαδέλφης του πάσα 
φυγή τοϋ ήτο αδύνατος. Έξ άλλου τό απαίσιο»· ερπετό»’ καί έάν ήθελε 
κάμη τοΰτο δέ»· θά έβράδυνε »·ά τίιν η θιτση. Ρίπτων κατά μέρος τό 
λεπτό»· του μπαστούνι, ωπλίσθη δια χονδρής τίνος δοκού καί άνέμεινε 
κατά μέτωπο»· τόν εχθρόν.

Χιαρκούσης αύτής τής άντιπαραστάσεως, ή Λουκία έφθασε»· είς τή»· 
ήμίκ.λειστον θύραν. Δέ»’ ήδύνατο νά διέλθη τό κατώιρλιον έγκαταλεί- 
πουσα τόν Μίλτον. Περίτρομος παρηκολούθει διά τών όφθαλμώ»· τάς 
κινήσεις τοϋ δφεως. Οί λεπτοί της πόδες έτρεμον καί τέλος έστηρίχθη 
είς τή»· θύραν. Διά τής ιόθήσεως τοΰ σώματός της, ή θύρα έκλείσθη 
άποτόιιως δπισθέν της. Δέ»· είχε»· ούτε κλειδίον, ούτε κλείθρο»·, διότι 
ήνοίγετο έκ τών έξω.

Οί δύο νέοι είχον κλεκτίλή έντός τοΰ πριονιστηρίου, χωρίς νά δύναν
ται νά έξέλθουν.

Ό αήρ έπληροϋτο συριγμάτων τοΰ δφεως, οστις κατά μέτωπο»· πρός 
τόν Μίλτον. έφαίνετο άναμένων κίνησίν τινα αύτοΰ. ΐνα τφ έπιτεθή. 
Έξαίφνης ή δοκός ριφθεΐσα ύπό τοΰ νέου έξήπλωσε τό ξώον άδρανές. Μέ 
δύναμιν ό Μίλτον έπετέθη καί κατασυνέτριψε τήν κεφαλήν τοϋ τέρατος.

Τότε, σκεφθείς νά άπελθη ταχέως, έσήκωσε τούς οφθαλμούς καί 
παρετήρησε τήν Λουκίαν ώχράν καί τρέμουσα»' ένώπιοι· τής κεκλεισμέ- 
νης θύρας. Ένόησε τό παν καί ώχρίασε.

Έχάθημεν! έψιθύρισε. Υπάρχουν βεβαίως καί άλλοι!
Πράγματι, άπό τής κατηραμένης οπή; έτέρα κεφαλή έξήρχετο πλα

τεία, λάιιπουσα, καί τρομερά. Ό δφις έξετύλισσε τούς δακτυλίους του 
ώστε νά ακούεται ό μεταλλικός κρότος, έξ οΰ τό δνομά του, καί διηυ
Ούνετο πρός τήν Λουκίαν, ήτις έμενεν άναυδος.

Ό Μίλτο»· έπενέβη καί έτέθη μεταξύ τής έξαδέλφης του καί τοΰ 
δφεως. Τότε δμως έσκέφιθη ότι ήτο άοπλος. Χωρίς νά άπολέση τήν 
ψυχραιμίαν του, έρρι»|ΐε\· έπιτυχώς τόν παναμά του, δστις πεσων έπϊ 
τής κεφαλής τοϋ ζφου, τοΰ άπέκρυ»|ιε πρός στιγμή»· τή»· δ»|·ιν. Αυτή ή 
στιγμή έχρηοίμευσε εις τόν νέο»· διά νά άποιιακρύνη τήν έξαδέλφην του.

Μετά ταϋτα ωπλίσθη διά μιάς δοκού καί επανήλθε κατά τοϋ ζιίιου. 
τό όποιον, θυμωθέν περισσότερον, τό»· ιίνέμενε»· έτοιμον πρός επίθεση· 
καί συρίζον.

Καί αύτήν τήν φοράν μέ άξιοθσύιιαστον ακρίβεια»' έπετέθη ενάντιοι· 
τοϋ ζώου καί τοΰ κατασυνέτριψε τήι· κεφαλή»· διά τής πτέρτης του.

Δέν είχον άκόμη άποφύγη τόν κίνδυνον, διότι ή κατηραμέν>| δπί| 
έφαίνετο ούσα φωλεά κροταλιών. Έτεραι κεφαλαί άνεφαίνοντο μεταξύ 
τών δοκών. Ό Μίλτον παρετήρησε καλώς τί|ν φωλεάν. Μεταχειριζόμε- 
νος τήν δοκό»· του ώς ρόπαλο»·, έφόνευε, έπάτα. έτρύπα τούς όφεις 
μόλις άνεφαίνοντο.

’Ωχρός, τάς τρίχας τής κειραλής έχων έν άταξίιχ. τά χείλη κεκλεισμένα. 
κατεσπάραττε μέ έξοχοι· θάρρος καί καρτερίαν τούς τρομερούς κροτα
λίας. Ενός δευτερολέπτου Απρονοησία, μία ένεπιτηδεία κίνησις, ήρκει 
διά νά χάση τήν τρομεράι· πάλην.

Τώρα ό νέος ήτο ορθιος, κινών τό ρόπαλό»' του, ενεδρεύω»·, άλλ'ούδέ»· 
έρπετόν άνεφαίνετο πλέον. Ύπερπηδών τά διεσκορπισμένα πτώματα, 
διηυθύνθη πρός τήν έξαδέλφην του.

— ΙΙόθεν νά φύγωμεν; ήρώτησεν ενώ τό βλέμμα του περιεπλανάτο 
άνά τό δωμάτιον.

Έξαίφιης ήσθάνθη κλονισμόν χαράς. Άκριβιΰς άνωθεν ένός σωρόν 
δοκών, παρετήρησε μικρότατοι· φεγγίτην. 'Ρίπτω»· κατά γής τή»· δοκόν 
του έθραυσε διά τοΰ γρόνθου του τήν ύαλον.

Μετά τριάκοντα δευτερό/^πτα ή Λουκία ήτο έξω. Τότε έξήλθε καί 
ό Μίλτον. Εις κρότος πιπτόντων πραγμάτων τόν έκράτησε πρός στιγ- 
ιιήι· κρεμασμένου είς τόν φεγγίτην καί τό βλέμμα του έξηρεύνησε τό 
δωμάτιον.

Ό σωρός τώι· ξύλων, δστις τοϊς έχρησίμευσεν ώς κατώφλιον, κατέρ- 
ρεε καί τρεις μεγαλοπρεπείς κροταλίαι, ένοχληθέντες κατά τόν ύπνο»· 
των, περιεπλανώντο είς τή»· αίθουσαν, ζητοΰντες θύμα . . .

«
Ή Λουκία καί ό Μίλτον έπανήρχοντο διά τής σκοτεινής δενδρο- 

στοιχίας άκόμη τρέμοντες καί φοβισμένοι. ΊΙ νέα είχε κρεμασθή είς 
τό\· βραχίονα τοΰ έξαδέλφου της.

Ή φωνή της τότε ήκούσθη γλυκεία, χαϊδευτική, δλως διαφορετική 
ή πρότερον.

—-’Εξάδελφε, ένθυμεΐσαι τί σοϋ έλεγα πρό ολίγου έδώ ;
Ό νέος έκίνησε τήν κεφαλήν κατανεύω»·.
—Έ ! λοιπό»1, οφείλω νά σοϋ Αναγγείλω δτι εΰρον έκεΐνον, τόν όποιο»· 

ώνειροπόλουν, εκείνο»· τόν δποϊον έζήτουν . . . τόν ήρωά μου !
— Λουκία, έψιθύρισε»· ό Μίλτον, πλέον κατασυντετριμμένος ή διαρ- 

κούσης τής πάλης του εναντίον τών κροταλιών. Δέν τολμώ» νά έννοήσω!
— Πρέπει νά τολμζις, Μίλτον !
Οί λάμποντες οφθαλμοί τοϋ νέου έπληριόθησαν δακρύων χαράς.
— Λοιπόν! άνεφώνησεν ή Λουκία, άπό πότε οί ήρωες έχουν τό 

δικαίωμα νά κλαίουν;

Τήν αύτήν εσπέραν έώρτασαν είς τήν έπαυλιν τοΰ πατρός τής Λου
κίας τούς Αρραβώνας τών δύο έξαδέλφων καί ό κρότος τών άνοιγομέ- 
νων ύπό τών συνδαιτυμόνων φιαλών τοΰ καιιπανίτου ήδύνατο ίσως 
ν’ αφύπνιση κοιμώμενό»· τινα κροταλίαν.

(Έκ τοΰ Γαλλικοί!) ΜΙΧΑΗΛ X. ΑΙΛΙΑΝΟΣ
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ΘΕΡΙΝΑΙ ΕΚΔΡΟΜΑΙ

Μεσονύκτιον τής 29 ’Ιουνίου. "Ενα οξύ σφύριγμα τοΰ 
πλοιάρχου καί οί άνδρες τοΰ καταστρώματος λύουν 
τά πρυμνήσια. "Ενα δοΰπος άκούεται πρός πρύμναν καί 

ένας παφλασμός άνακυκφ όπίσω τά νερά. ’Εμπρός είς τήν 
πρώραν άκούεται δ κριγμός τής άλύσσου τής άνασπω- 
μένης άγκύρας. Σκορπισμένοι οί εκδρομείς επάνω είς τήν 
γέφυραν, είς τό κατάστρωμα. παρά τό στηθαΐον. απολαμ
βάνουν τό γραφικώτατον κάδρο δπερ άπλοϋται είς εν 
μόνον χρώμα, τό βαθύ κυανοπράσινον, καί στίζεται άπό 
τά λαμπυρίζοντα φώτα τής πόλεως.

— Πρόσω ήρεμα! φωνάζει ό πλοίαρχος μέ τόν φωτα
γωγόν κάτω εις τήν μηχανήν.

ΤΙ Πριγκίπισσα Σοφία . τό περίκομψον σκάφος τοΰ 
Διακάκη. μέ τριακοσίους περίπου έκδρομείς διασχίζει βρα
δέως. σάν νηχόμενος κύκνος, τά ήρεμα νερά τοϋ λιμένος 
καί μετ’όλίγον παραλάσσομεν τούς φανούς. Ζωογόνος πνοή 
μας δροσίζει. Γύρω απλώνεται ρυτιδωμένη ή σκοτεινή 
θάλασσα μέ άπειρους σελαγισμούς κάτω άπό τήν άντα- 
νάκλασιν τών άστρων. Καί νά τώρα τό μαϋρον ύγρόν 
φωτίζεται άπό πέραν, άπό τόν πάλλευκον δίσκον τής 
Σελήνης καί χείμαρροι ρευστού αργύρου κατακλύζουν τήν 
έπιφάνειαν τής θαλάσσης. "Επειτα ό δίσκος τοΰ ωραίου άστρου μεγε
θύνεται τεραστίως, τό λευκόν του χρώμα γίνεται ερυθρωπόν, ολισθαίνει 
βραδέως όλονέν πρός τήν άχανή λεκάνην, πέραν κάτω έκεϊ τά νερά 
φαίνονται πυρπολούμενα, άπαισίως ερυθρά ... ή Σελήνη δύει.

"Ωρα 5 πρωινή· έν δηιει Κέας. Μία επιμήκης νήσος, βραχώδης, άτε- 
λείωτος. 'Έπειτα μακράν ένας πάλλευκος ναΐσκος. Όλοι οί εκδρομείς 
επάνω είς τό κατάστρωμα καί είς τήν πρφ- 
ραν καί είς τήν γέφυραν άνυπομονοΰν νά 
άποβιβασθοΰν. Αίφνης άπό τό πρανές τοϋ 
έναντι’ μας βουνού άναπηδΰ. λάμψις μετά 
καπνού καί κρότος πυροβόλου. ’Αρχίζουν 
κατά τό έθιμον τά μάοκουΐα.

Ή «Πριγκίπισσα Σοφία» αγκυροβολεί. 
Εμπρός μας ανοίγεται ό λιμήν. Δεξιά τό 
Λιβάδι. Λευκοί οικιακοί ύπερκείμενοι άλλή- 
λων αποτελούν τόν συνοικισμόν. Άποβιβα- 
ζόμεθα είς τήν προκυμαίαν ήτις κατακλύ
ζεται κυριολεκτικώς άπό όνους, ίππους καί 
ήμιόνους καί μετ’ ολίγον μία ταινία άτέρ- 
μων, λεγεων ολόκληρος εφίππων, έξορμφ 
επάνω είς τήν άνελισσομένην πρός τήν 
χώραν οδόν.

Μετά μιας περίπου ώρας δρόμον άντι- 
κρύζομεν τήν λευκάζουσα· χώραν. Θέαμα 
γραφικώτατον. Λόφοι καί λοφίσκοι καί 
οικιακοί πάλλευκι» άναριχώμενοι έπ’ αύτών 
καί γενικός σημαιοστολισμός. Μάς δεξιοϋν- 
ται κατά τήν είσοδον ό Δήμαρχος κ. Ίερο- 
μνήμων, μετά τοϋ υίοΰ του κ. Κ. Ίερομνή- 
μονος, Ιατρού, τέως βουλευτοΰ καί δλοι οί 
κάτοικοι μέ περισσήν αφέλειαν καί άδολον 
στοργήν, ύπό τούς έκκωη αντικούς κρότους 
τών εντοπίων πυροβόλων. "Επειτα επακο
λουθεί δοξολογία είς τόν μητροπολιτικόν 
ναόν, χοροστατοΰντος τοΰ II. ‘Επισκόπου Κυκλάδων κ. ’Αθανασίου 
Λεβεντοπούλου, ό όποιος μάλιστα όμιλεΐ μέ τήν γνωστήν εύφράδειάν 
του περί τής δυνάμεως τής θρησκείας καί τής γλώσσης.

ΙΙεριάγεται είτα ή θαυματουργός εϊκών τής Κοιμήσεως γύρω τοϋ 
ναού έν λιτανίφ, ήγουμένης τής ύπό τόν κ. Κόκκινον μπάντας, ήτις 
παρακολουθεί τούς εκδρομείς καί σνγκεντρούμεθα εις τήν πρό τοΰ 
Δημαρχείου πλατείαν, ένφ από τοϋ έξώστου ό γηραιός δήμαρχος κ. Ίερο- 
μνήμων προσφωνεί τούς εκδρομείς. Κυματίζουν σημαϊαι γύρω ριπιζό- 
μεναι άπό τήν δροσεράν πνοήν καί αντιφωνεί ό Πρόεδρος τοϋ διοργα- 
νωσαντος τήν εκδρομήν συνδέσμου τών έν ’Αθήναις Κείων κ. Έμ. Ιίυτα-
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ριόλος. ιατρός - υφηγητής, ^αιρετίζων τήν πατρίδα του ένθουσιωδώς. 
όμιλεΐ 6έ και ό μεθ’ ημών έκδρσμόιν κ. Τάκ. Δραγάτσης. ό Λυκειάρχης 
τοϋ Πειραιώς, περί τής διαμέσου τών αιώνων έξελίξεως τής θρησκείας 
καί τής γλώσσης. α'ίτινες υπήρξαν ό αδιάσπαστος δεσμός τής ισχύος καί 
ένότητος τών Ελλήνων άνά τάς νήσους.

Σκορπίζονται είτα οί εκδρομείς είς έπίσκεφιν τών αξιοθέατων μερών, 
μεταξύ τών οποίων δ κατά τήν εσχατιάν τής χώρας λαξευτός έπί βράχου 
λέων, τών σχολείων κλπ. Τήν μεσημβρίαν ό Π.’Επίσκοποςάποχαιρετρ. διά 

νουθεσιών τό ποίμνιόν του καί άπέρχεται 
επακολουθεί δέ πρόγευμα είς τό έστιατό- 
ριον τοΰ Μόσχου καί είς τό Στέμμα.

"Επειτα άνάπαυσις καί ύπνος. Τότε κατε- 
δείχθη ή φιλοξενία ή γνωστή τών νησιωτών. 
’Ήνοιξαν τά σπίτια των καί έφυγαν οί ένοι
κοι διά νά παραχωρήσουν τάς κλίνας των 
εις τούς εκδρομείς.

Τό απόγευμα είς τήν αίθουσαν τής δημο
τικής σχολής δ δμιλος τοϋ κ. Κοκκίνου έδω
κεν επ' εΰκαιρίφ ώραιοτάτην συναυλίαν, είς 
ήν παρέστησαν αί άρχαι τοΰ τόπου καί 
οί εκδρομείς. ’Επιτυχία αθηναϊκή καί ύπό 
έποφιν τάξεως ακόμη, χάρις είς τόν αστυ
νόμον κ. Γ. Δημόπουλον καί τόν ένωμο- 
τό,ρχην κ. Παπουλάκον.

Έν τώ μεταξύ άλλοι εκδρομείς έσκορπί- 
σθησαν άνά τά εξοχικά σημεία τής πόλεως 
άπολαμβάνοντες την δροσερόν πνοήν τοΰ 
Αιγαίου καί τήν θέαν του πελάγους στιζο- 
μένου ύπό τών γειτόνων νησίδων. Πράγματι 
δέ ή θέα είναι πανόραμα αληθινόν. Αί 
Κυκλάδες σκορπισμένοι εδώ κι’ έκεϊ, μέ τό 
λυκόφως, φαίνονται σάν τεράστια κήτη ανα
παυόμενα επάνω είς τήν ύγράν επιφάνειαν.

Κατόπιν άλλοι έκάθησαν είς τήν πλα
τείαν, τινές κατήλθον είς τήν παραλίαν

Τήν νύκτα έδείπνησαν, ένφ ή πόλις χάρις είς τήν φιλότιμον προσ
πάθειαν τοΰ κ. Δημάρχου έπυρπολεϊτο φωταγωγηθεϊσα. Τήν 10 ήρχι- 
σεν η κάθοδος πρός τόν λιμένα έν προπομπή ύπό τών αρχών καί 
τήν 12 ή «Πριγκίπισσα Σοφία άπήρε μεταφέρουσα καί αί'θις ημάς 
είς Πειραιά, όπου έφθάσαμεν τήν 6 πρωινήν ώραν.

Σπανία εκδρομή έν τή διοργανώσει της, δι' δ καί

Σύμβουλοι κ. κ. Λιμπεριάδης. Ν. Α.

ΠΩΣ ΕΠΝΕΤΟ ΑΛΛΟΤΕ ΤΟ ΣΟΥΛΤΑΝΙΚΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
<Η Λ.Α.Μ. ΛΜ> ΡΧΟΜΕΝΟί ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΤ ΙΑΙΑΙΤΕΡΟΤ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΤί)

Σπανία εκδρομή έν τή διοργανώσει της, δι’ δ καί παντός επαίνου 
άξιοι είναι καί ό Πρόεδρος τοΰ Συνδέσμου κ. Έμ. Κυταριόλος καί οί 
Σύμβουλοι κ. κ. Λιμπεριάδης, Ν. Α. Καργαδούρη'ς, Π. Παπαδόπουλος, 

_ Στ. Ζαγοραϊος, I. Μαυρομμάτης,
—’ υπέρ πάντας δέ ό Γεν. Γραμματεύς 

αύτοΰ κ. Στ. Ελευθερίου, ό γνω- 
στός δικηγόρος, ό σεμνός τό ήθος 
φίλος, οστις είναι αυτόχρημα ή 
ψυχή τοΰ σωματείου του.

Σημειωτέον δέ δτι ή εκδρομή 
αϋτη ήτο ή πρώτη ήν διωργά- 
νωσε τό καλόν σωματείου καί 
πρεπει κατ’ έτος νά διοργανωτή) 
τοιαύτην έν τή συναισθήσει δτι 
είναι ή καλή τέρα υπηρεσία, ήν 
πρός τήν ιδιαιτέραν των πατρίδα 
προσφέρει.

Δίδεται ούτω ευκαιρία, έστω 
καί άπαξ τοϋ έτους, είς τούς έν- 
ταΰθα καί έν Πειραιεΐ καί έν 
Λαυρίφ ακόμη εγκατεστημένους 
Ιίείους νά επισκέπτονται τήν ιδι
αιτέραν των πατρίδα, καί έκ τής 
έπισκέψεως ταύτης πολλά τό προ- 
κύπτοντα άγαθά.

Al A. A. A Α.Υ. Υ. 01 ΑΥΤΟΚΡΑΓΟΡΙΚΟΙ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ ΤΛ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ Α. Α. Μ. ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΧΑΜΙΤ ΧΑΝ Β

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΗΛ2ΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΣΙΔ. ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΑ Η ΕΝΟΥΣΑ ΤΑΣ ΔΥΩ ΟΧΘΑΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
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0 ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ 
ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΟΘΩΜΑΝΩΝ

Η ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΛΕΣΧΗΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΩΡΑΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΕΝ ΜΙΤΥΛΗΝΗ. ΤΗΝ 18 ΙΟΥΛΙΟΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛ ΒΕΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΩΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
ΤΗΝ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΝ ΤΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Η Α. Μ. ΕΠΙΒΑΙΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

ΟΙ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ, ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΙΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟΝ "ΑΚΤΑΙΟΝ,,

ΔΙΑΔΗΛΩΣΙΣ ΕΝ ΣΤΑΜΠΟΤΛ ΟΔΕΥΟΤΣΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Τ. ΠΥΛΗΝ- ΔΙΑΔΗΛΩΓΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ Τ. ΠΥΛΗΣ

Τ

Η ΕΝ ΜΙΤΥΛΗΝΗ, ΔΕϊΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΤ ΝΕΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΚΟΜΙΤΑΤΟΥ 
“ΠΡΟΟΔΟΣ-ΕΝΩΣΙΣ,, ΚΑΤΑ ΤΗΝ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΟΙ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ TOY ΝΕΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΚΟΜΙΤΑΤΟΥ ΕΞΗΓΟΥΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
ΤΗΣ ΜΙΤΥΛΗΝΗΣ ΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΓΑΘΑ
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ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΙΕΓΓΕΒ1ΤΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΚΤΣΕ

Τά περίφημη Ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ, έπί 
τής εύρωπα'ίκής 8χ0ης τοΰ Βοσπόρον. Είναι τά 
Αρχαία Ανάκτορα τοΰ Σουλτάνου, μυθώδη διά τόν 
έσωτερικύν πλούτον καί τόν διάκοσμον αυτών. Ό 
χρυσός όργιάζει μέσα καί έξω.

QUO VADIS?
( Σννέχρ ια ά.τ<· τό ποοηγοΰμενον ιI

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΥΨΗΛΗ ΠΥΛΗ

Ποιος δέν έχει Ακούσει περί Πόρτας; “Επαιξεν άλλοτε μεγάλον ρόλον 
είς τήν "Ιστορίαν καί την Διπλωματίαν ή Πόρτα, ή Υψηλή Πύλη λεγο- 
μένη σήμερον. Άλλ’ολίγοι τήν εϊδον. Διότι δέν είναι κάτι τι Αφηγημένοι* 
ή Πόρτα. Είναι πράγματι μία μεγάλη Πύλη, ένας κολοσσιαίος πυλών 
Αραβικού ρυθμού ή τής έν Σταμποϋλ, έν τή παλαιό Κωνσταντινουπύλει, 
περιοχής τών Υπουργείων τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας, Απρόσιτος 
άλλοτε, κοσμοπλημμυρισμένη σήμερον.

ΟΘΩΜΑΝΙΔΕΣ ΧΑΝΟΥΜΙΣΣΑΙ ΕΚ ΤΏΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΏΝ ΧΑΡΕΜΙΏΝ
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΙΛΔΙΖ

Μαζή μέ τήν τρομοκρατίαν καί τάς παλαιός έξεις ας άπέσεισαν 
οί γείτονές μας καί αί Όθωμανίδες Απέκτησαν τήν ελευθερίαν των. 
“Αλλοτε μόνον μέσα είς τά χαρέμια καί πίσω άπύ τά καφάσια καί εϊς 
τελείαν μόνωσιν έζων. Ίδια τοΰ Αύτοκρατορικοΰ χαρεμιού έζων βίον 
Αφόρητον ύπό τήν κατασκοπείαν, ήν ένήσκουν οί σήμερον έκπτωτοι 
μεγιστάνες. Μόλις έπετρέπετο είς αϋτάς έντός τής Αχανούς περιοχής 
τού Γιλδίζ νά περιφέρονται έπ’. πολυτελών αύτοκρατορικών οχημά
των. Είς τήν παρατιθεμένην εικόνα, έκ φωτογραφίας ληφθεισης ΰπύ 
έπισήμου Άγγλίδος, συνδεόμενης μετά τών αύτοκρατορικών χαρε- 
μίων, φαίνονται αί δύο πρώτοι χανούμισαι μετά τής γραίας τροφού 
των, Αναπαυόμενοι μέσα είς τό άλσος τοϋ’Γιλδίζ.

Κ μορφή του ήτον ώχρά, ή κόμη του πλήρης ίδρώτος, οί ώμοι του 
καί οί βραχίονες του περίρρυτοι.“Εμεινε μίαν στιγμήν ακίνητος καί 

ώς αμήχανων. 'Έπειτα ϋψωσε τούς οφθαλμούς του πρός τούς θεατός.
Τό άμφιθέατρον έφρενητία- Πανταχόθεν ύψώθησαν φωναί ξητοΰσαι 

χάριν. Ό γίγας ήτο πλέον προσφιλής καί είς τήν 'Ρώμην. Ό θύρσος 
ένόησε ότι έζήτουν δΓ αύτόν τήν ζωήν καί τήν ελευθερίαν. Δέν έζήτει 
όμως αυτός τούτο. ΙΙεριήγαγε τά βλέμματά του, έπειτα έπλησίασε 
τήν βασιλικήν εξέδραν κρατών τό σώμα τής νεάνιδος εις τούς βραχίονας 
του καί ίίψωσεν ίκετευτικώς τούς οφθαλμούς ώς διά να εϊπη. ΔΓ αύτήν 
ζητώ χάριν. Αυτήν πρέπει νά σώσετε! ΔΓ αύτήν έκαμα ό,τι. έκαμα*.  
ΊΙ θέα τής λιπόθυμου κόρης, ή όποια είς τάς χεΐρας τοΰ γίγαντος έφαί
νετο ώς παιδίον συνεκίνησε τά πλήθη, τούς στρατιωτικούς, τούς γερου- 
σιαοτάς. Πολλοί έπίστευον ότι πρόκειτο περί πατρός ζητοΰντος χάριν 
υπέρ τοΰ τέκνου του. Είχον όλοι ΐδη αρκετόν αίμα καί φωναί διάτοροι 
έζήτησαν χάριν καί διά τούς δύο- Έξαφνα ό Βινίκιος έπήδησεν άπό 
τής θέσεώς του έρρίφθη εϊς τόν στίβον καί έκάλυψε μέ τήν τήβενύν του 
τό γυμνόν σώμα τής μνηστής του. Έπειτα έσχισε τό ένδυμα του καί 
έφαίνοντο εϊς τό στήθος του αί ούλαί τών πληγών τής 'Αρμενίας. "Ετεινε 
δέ τάς χεΐρας του πρός τόν λαόν. Τότε ή φρενϊτις ύπερέβη παν όριον. 
Αί φωναί αί όποϊαι έζήτουν χάριν έγειναν απειλητικοί πλέον. Χιλιάδες 
θεατών έστρεψαν πρός τόν Καίσαρα σφιγμένος τάς πυγμάς. Άστραπαί 
μανίας, έξήρχοντο άπό όλων τούς οφθαλμούς. Ό Νέρων ήρχισε ν’ αμφι
ταλαντεύεται. Δέν ήσθάνετο κανέν μίσος διά τόν Βινίκιον καί ό θάνα
τος τής Λυγίας δέν τόν ένδιέφερε πολύ. Ό εγωισμός του δμως δέν τοΰ 
έπέτρεπε νά ύποταχθή εϊς τήν θέλησιν τοΰ πλήθους. Καί ήρχισε νά ζητή 
άν τούλάχιστον μεταξύ τών Λύγουστανών Οά διέκρινεν ενα άντίχειρα 
έστραμμένον πρός τό έδαφος εϊς σημεΐον θανάτου. "Ολοι όμως έζήτουν 
χάριν. Ό Καϊσαρ άπεμάκρυνε τήν σιιάραγδον άπό τόν οφθαλμόν του 
μέ έκφρασιν περιφρονήσεως καί πικρίας καί ό Τιγγελίνος, ό όποιος 
ήθελε τήν νίκην κατά τοΰ Πετρωνίου πάση θυσία έκυψε καί τοΰ είπε! 
• Μή υποχωρείς, θείε. Έχομεν τούς πραιτωριανους». Ό Νέρων έστρεψε 
πρός τό μέρος όπου έπί κεφαλής τής φρουράς ΐστατο ό ώμος Σούμ
πιτος Φλάβιος, δστις μέχρι τότε ήτο άφωσιωμένος είς αυτόν ψυχή καί 
σώματι. Καί είδε άνήκουστον πράγμα. 'Η μορφή τοΰ γηραιού στρατιώ
του ήτο πλήρης δακρύων καί ή χειρ του έζήτει χάριν. Έν τούτοις λύσσα 
πλέον είχε καταλάβω τό πλήθος. Ήδη ήκούοντο φωναί, «Μητραλοία! 
Έμπρηστά·. Ό Νέρων έφοβεϊτο. Ώς κωμφδός καί ώς άοιδός εϊχεν 
ανάγκην τής εύνοιας τοΰ λαού. "Επειτα ήθελε νά έχη υπέρ αύτοΰ τόν 
λαόν εϊς τήν πάλην του πρός τήν Γερουσίαν καί τούς Πατρικίους. 
Ένόησεν οτι ήτο κινδυνώδες ν’ άντιοταθή κατά τοΰ λαού. Καί έκαμε 
τό σημεΐον τής χάριτος. Βρονταί επιδοκιμασιών έξερράγησαν άνά τό 
άμφιθέατρον. Ό λαός ήτο βέβαιος περί τής ζωής τών καταδίκων. ’Από 
τής στιγμής εκείνης, εΰρίσκοντο ύπό τήν προστασίαν του και κανείς, 
ούδ’ αυτός ό Καϊσαρ, δέν είχε δικαίωμα νά τούς καταδίωξη πλέον μέ 
τό μίσος του.

XV

Τέσσαρας Βιθυνοί έφερον μετά προφυλάξεως τήν Λυγίαν εϊς τήν 
οικίαν τοΰ Πετρωνίου. Ό Βινίκιος καί ό θύρσος έβάδιζον παραπλεύ- 
ρως τοΰ φορείου σιγηλοί διότι μετά τάς συγκινήσεις τής ημέρας δέν είχον 
τήν δύναμιν νά ομιλήσουν. Ή Λυγία άνέλαβε τάς αισθήσεις της μετ’ ολί
γον. Βλέπουσα γύρω της τόν πλούσιον διάκοσμον δέν ήδύνατο νά έννοήοη 
πώς εύρέθη έκεΐ. Βλέπουσα σκυμμένοι· άνωθέν της τόν Βινίκιον έφαν- 
τάσθη ότι δέν εύρίσκετο πλέον εϊς τόν κόσμον αύτόν. Τά χείλη της όμως 
δέν ήδυνήΟησαν εϊμή νά ψιθυρίσουν κάτι μή άκουσθέν. Ό Βινίκιος 
έγονάτισε πλησίον της καί είπε:

— Ό Χριστός σέ έσωσε καί σέ απέδωσε είς έμέ.
Καί έμεινε έως τήν αυγήν έκεΐ κοντά της προσευχόμενος εϊς τόν Θεόν.

ΤΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. ΔΕΞΙΑ ΔΕ
ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Α.Α.Μ. ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ

Τό Γιλδίζ, τό φοβερόν καί τρομερόν Γιλδίζ, 
ώς τό είχον καταντήσει οί τής καμαρίλλας περί
φημοι τιτλούχοι. Φαίνεται μέ τήν περιοχήν του, 
μέ τό αύτοκρατορικόν τέμενος, δπου προσεύχεται 
ή Λ. Μ. ύ Σουλτάνος. Αριστερά μέσα είς τά δέν
δρα φαίνεται τό περίπτερον τών Ξένων, Από τοϋ 
όποιου, γεμάτου κατά τά δύο τρίτα ύπό κατασκό
πων, έθεώντο οί ύπό τών Πρεσβειών συνιστώμενοι 
ξένοι τήν τελετιήν τού προσκυνήματος. Στυγνόν 
καί άγριον πριν, μέ τούς περί αυτού θρύλλους Αντη
χούν τήν νύκτα — κατά τήν παράδοσιν, — Από στε
ναγμούς καί οίμωγάς έσχατης Αγωνίας, Οανατώνον 
τούς και μόνον προσβλέποντας αυτό, σήμερον 
πλημμυρίζεται Από τούς διαδηλωτάς καί τόν πάν
τοτε Αβλαβή τουρκικόν όχλον.

Έπί πολύ ό ’Απόστολος Πέτρος δέν είχε τολμήσω νά φανή εϊς τοΰ 
Πετρωνίου, μίαν εσπέραν δμως δ Ναζαίρ ανήγγειλε τήν άφιξίν του. ΊΙ 
Αυγία, ή όποια ήδύνατο ήδη νά περιπατήσω καί ό Βινίκιος έστρεψαν 
καί έπεσαν είς τούς πόδας του.

Μετ’ ολίγα; ημέρας ό Πετρώνιος έφερεν άπό τό Παλατϊνον ανησυ
χαστικός ειδήσεις. Είχον άνακαλύιρη ότι είς τών άπελευθέρων τοΰ Καί- 
σαρος ήτο χριστιανός καί είχον εΰρίΐ παρ' αΰτφ έπιστολάς τοΰ αποστό
λου Παύλου τοΰ έκ Ταρσού, τοΰ Πέτρου, τοΰ Ιακώβου, τοΰ ’Ιούδα καί 
τοΰ Ίωάννου. Ό Τιγγελίνος έφαντάζετο ότι ό ’Απόστολος είχε Οανα- 
τωθή μεταξύ τών χιλιάδων άλλων θυμάτων καί ήδη έμάνθανεν ότι 
οί δύο άρχηγοί τής νέας θρησκείας έζων άκόμη καί μάλιστα έν αύτή τή 
'Ρώμη! ’Λπεφασίσθη λοιπόν νά άπαλλαγοΰν αύτών παντί μέσφ. ’Εστάλη 
όθεν πλήθος στρατιωτών νά ερευνήσουν. Ό Βινίκιος άπεφάσισεν 
αμέσως νά ειδοποιήσω τόν ’Απόστολον, καί τήν ίδιαν εσπέραν αυτός 
καί ό θύρσος μετέβησαν είς τήν οίκίαν τής Μαριάμ όπου ευρον 
τόν Πέτρον περιστοιχιζόμενον άπό δράκα πιστών. Ό Τιμόθεος, ό σύν
τροφος τοΰ Παύλου καί ό Λίνος ήσαν έκεΐ.

— Αύθέντα, τοΰ είπεν ό Βινίκιος. άφησε νά σέ όδηγήσωμεν τό πρωί 
είς άσφαλές μέρος. Θά σέ φέρωμεν έκεΐθεν είς τό "Αντιον δπου εύρί
σκεται ή ναΰς μέ τήν όποιαν Οά φύγωμεν εις τήν Νεάπολιν καί έπειτα 
εϊς τήν Σικελίαν. Οί άλλοι έβίαζον τόν ’.Απόστολον νά δεχθή.

— Κρύψου, αύθέντα, διότι δέν δύνασαι νά μείνής εϊς τήν 'Ρώμην. 
Θά διατήρησης ζώσαν τήν ’Αλήθειαν διά νά μή άπολεσθή μεθ’ ημών 
καί μετά σοΰ. 'Ακούσε μας. Σέ ίκετεύοιιεν ώς πατέρα μας.

Συχνά ήδη ό αλιεύς τοΰ Κυρίου είχε, έν τή μονώσει του, υψώσω τάς 
χεΐρας του πρός τόν ουρανόν έρωτών: «Κύριε, τί οφείλω νά πράξω; 
’Από τριάκοντα τεσσάρων ετών άπό τοΰ θανάτου τοΰ Κυρίου δέν είχε 
γνωρίσω τήν άνάπαυσιν. Αί δυνάμεις του είχον έξαντληθή καί όταν τέλος 
εις τήν πόλιν ταύτην, ή όποια ήτο ή κεφαλή τοΰ Κόσμου, εϊχεν οικοδο
μήσω τό έργον τοΰ Διδασκάλου, μία μόνη φλογώδης άπόπνοια εί^.ε 
διακόψει τό έργον τοΰτο. Καί τώρα έπρεπε έκ νέου νά έπαναρχίσω τήν 
πάλην. Καί ποιαν πάλην! Άφ’ ενός ό Νέρων, ή Γερουσία, ό Λαός, οί 
λεγεώνες, έσφιγγον μέσιδηροΰν δακτύλιον δλον τόν κόσμον,πόλεις άνα- 
ριθμήτους, αναρίθμητους επαρχίας καί απέναντι αύτός, καταβεβλημένος 
άπό τήν ηλικίαν καί τόν κάματον. Καί διελογίζετο πολλάκις ότι δέν 
ήτο δυνατόν αυτός νά παλαίση κατά τοΰ Καίσαρος καί μόνος ό Χριστός 
θά ήδύνατο νά πράξη τοΰτο.

— Κρύψου, ραββί, καί σώσε μας· έλεγον πάντες.
Τέλος ό Λίνος έκυψε πρό αύτοΰ τήν κεφαλήν του :
— Αύθέντα. τοΰ είπε, ό Σωτήρ σοί είπε: «Ποίμαινε τάπρόβατά jiou». 

Αλλά τά πρόβατα δέν υπάρχουν πλέον ή θά εξολοθρευθοΰν αυριον. 
Έπίστρεψε έκεΐ όπου δύνασαι νά τά έπανεύρης. Ό θείος λόγος ζή 
άκόμη είς τήν Έφεσον, εϊς τήν Ιερουσαλήμ καί είς τήν Αντιόχειαν καί 
άλλας πόλεις. Διατί νά μείτης είς τήν 'Ρώμην; ’Άν άπολεοθής θά κατα
στήσω; απόλυτον τόν θρίαμβον τοΰ Κράτους. Είσαι ό λίθος έπί τοΰ 
όποιου φκοδομήθη ή ’Εκκλησία τοΰ Θεού. "Αφησε μας ν’ άποθάνωμεν, 
άλλά μή έπιτρέψρς νά νικήση ό Αντίχριστος καί μή έπιστρέψης πριν ή 
ό Θεός άφανίσρ εκείνον δστις έκαμε νά χυθή τόσον αίμα άθώον.

— Ίδέ τά δακρυά μας! έπανελάμβανον οί άλλοι.
Τά δάκρυα έκάλυπτον τήν μορφήν τού Πέτρου. Ήγέρθη, ύψωσε τάς 

χεΐρας ύπεράνω τών γονατισμένων θεατών καί είπε !
— Δοξασμένον έστι τό όνομα τοΰ Κυρίου καί γεννηθήτω τό θέλημά του!

XVI
Τήν αύγήν τής έπρμένης δύο σκιαί έπροχώρουν έπί της Άππιανής όδοΰ 

πρός τάς πεδιάδας της Κομπανίας. Ήσαν ό Ναζαίρ καί ό Πέτρος, δστις 
έγκατελίμπανε τήν 'Ρώμην καί τά τέκνα του, τά όποια ύφίσταντο μαρ
τύρια είς τήν 'Ρώμην. Ό ούρανός έφωτίζετο ολίγον κατ’ ολίγον. Ό 
δρόμος ήτον έρημος. Έπειτα δ ήλιος ύψιόθη υπέρ τά δρη καί περίεργον 
θέαμα εϊδον οί οφθαλμοί τοΰ Αποστόλου. Τοΰ έφάνη ότι ή ξανθέ] 
σφαίρα άντί νά όψοϋται πρός τούς ουρανούς εϊχεν όλιοθήσ]] άπό τά 
υψη τών όρέων καί ήκολούθει τήν οδόν.

Ό Πέτρος έσταμάτησε καί είπε:
— Βλέπεις τό φώς αύτό. τό οποίον προχωρεί πρός ημάς;
— Δέν βλέπω τίποτε· είπεν ό Ναζαίρ.
Ό Πέτρος δμως έτριψε τούς οφθαλμούς του μέ τάς χεΐρας του καί 

μετά μίαν στιγμήν:
— ’Έρχεται πρός ημάς άνθρωπος μέσα εϊς τήν ακτινοβολίαν τοΰ 

ουρανού.
Έν τούτοις δέν έφθανε μέχρι, τών ώτων των ήχος βημάτων. Γύρω 

σιγή άτελείωτος. Ό Ναζαίρ έβλεπε |ΐόνον μακρόθεν ότι. τά δένδρα έκι- 
νοΰντο ώς υπό χειρός άοράτου καί ότι είς τήν πεδιάδα διεχύνετο πάν
τοτε περισσότερον τό φώς.

Καί παρετήρησε τόν ’Απόστολον μέ έκπληξιν.
— 'Ραββί, τί έχεις λοιπόν; ανέκραξε μέ άγωνιώδη φωνήν.
Εϊχεν έκφύγη άπό τάς χεΐρας τοΰ Πέτρου ή βακτηρία του. Οί οφθαλ

μοί του παρετήρουν άτενώς έμπρός. Τό στόμα του ήτον ήμιάνοικτον 
καί τό πρόσωπόν του έξέφραζε κατάπληξιν, χαράν, ηδονήν... Έγονά- 
τισε καί μέ τεταμένος τάς χεΐρας είπε:

— Χριστέ! Χριστέ! ("Επεται συνέχεια]

ΣΤΗΝ ΠΑΡΘΕΝΑ

. . Κ’ εγέπ’ηαε η 'Α&ηνα ιον Παο&εν&να 

κ' ιγέΐΊ’ηοε ή Μαρία τό Χριατό- 

τής Τέχνης τό θεό ή μιά, τον Κόομον ή “Αλλη. 

ΚΤ άπό αιώνα ό άνθρωπος ο*  αιώνα, 

με ανοιγμένο οτόμα, είτε κλειστό, 

νμνονς ονρΰνιονς οτήν Παρθένα γάλλει.

*
Καί οτον οκητιοΰ τΐ/ν πάναγνη γαλήνη, 

κ’ έκεΐ πού οί πράσινοι ξα-τλιόνονν κάμποι 

κι’ ΐίπον ή Τεριμιχύρη οτήνη θρόνο, 

φώς ή Παρθένα περίσσιο χύνει, 

σαν μαγεμένη λαμπά&α λάμπει 

καί μέ τό φώς Της διώχνει τόν πόνο.

*

ΚΓ αν έχη ή Άνοιξη λουλούδια μοοχομυριοτα, 

κι’ αν εχη ή θάλασσα κοράλλια πλήθη, 

κι' αστέρι' άν λάμπουνε στον ουρανό, 

βρίσκεις στολίδια, πετράδια άτίμητα 

μέσα στα πάναγνα τής Κόρης στήθη :

Τά όνειρά της- χρυσάφι αγνό. ευγενιοι ν. ζηνον

J



140 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 1908

ΙΟΥΛΙΟΣ 1908 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 141

ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΕΦΕΤΟΣ

ΜΠΡΙ£«ΝΤη— Κ. ΣΑΓΙΩΡ

•βέβαια δέν είμπορεΐ άπό τώρα νά 
Χζκριθή ή έφετεινή έργαοία τοϋ θεά
τρου, αλλα καί βέβαια όσα έως τώρα 
έγειναν είμποροΰν νά δώσουν τόπον εις 
κάποιον χμιρακιηρισμόν.

Τό έφιτεινόν ί-λερινόν θέατρον εί'λ- 
κ.υαε κατά πρώτον την προσοχήν ιών 
ηθικολόγων και ιής αστυνομίας. Τό 
κακό τών σόκιν έργων περιεσιάλη όχι 
διότι τό ήθελεν η είμπορεΐ να τό καιορ- 
θάιοι/ αυτό η αστυνομία, οτ’τε διότι ό 
κόσμος δέν ήρέσκειο εις τά ιοιοΰιοι· 
είδους έργα, Έφοβήθησαν οί θαισάρχαι 
ιόν Τύπον. Απλονοιατα. Και τον εφο- 
βήθη καί μερίς θεατών. Οί Γάλλοι τον 
Φαληρικοΰ θεάτρου καί οί θεαιαί τον, 
οί όποιοι δέν φοβούνται, παίζουν καί 
βλέπουν δ,τι θέλουν. Έ.πειτα ήλθαν τίι 
ελληνικά έργα—αί επιθεωρήσει; ιδίως — 
καί άνέκοφαν τον μεταφραστικόν ροΰν, 
6 όποιος έδημιοϋργει ιά θεάματα κατά 
ιών όποιων ή κατακραυγή.

Καί τώρα δλοι οί φιλολογοΰντες γρά
φουν άνενδότω; καί αί έπιθεωρήοεις 
κυριαρχούν έπί σκη
νής καί έν οχεδίοι; καί 
νέος δρόμο; χαράσσε- 
ται, δρόμος τόν όποιον 
δέν άνέκοφαν μέχρι 
τοΰδε αδρά έργα ελλη

νικά. "Α; εύχηθώ/ιεν ίως ιό τέλος νά χαιρειήσωμεν ένα 
δυνατόν συγγραφέα έως τιάρα δέν έχ,ομεν παρά τόν 

κ. Χόρν ιών > Πετροχάρηδων··,— ας εύχηθώμεν νά ΐπ<- 
βληθή αυτός ό συγγραφείς εί; ιό δυοπρορδιόριοτον γού
στο τών Αθηναίο»’ καί α; κάμωμεν μίαν... έπιθεώρησιν 
είς τά διάφορα θέατρα.

Είς εκείνο τό κομψόν θέατρον τής Νέας Σκηνής· 
κυριαρχεί ή δεσποινίς Μαρίκα Κοιοπούλη καί ό κ. Κ. 
Σαγιώρ. “Ηρχισαν με ιήν , Νεότητα τοΰ Πικάρ, είς τό 
όποιον ή πρωταγωνίστρια άπό τό μαγκοκόριιοο ιής Μον- 
μάριης, πού μάς παρουσίασε ιόσιο ζωντανά εις τήν πρώ

τη» πράξιν, έως ιήν σύζυγον, εί; ιήν ψυχήν τής όποιας 
ή φωνή τοϋ καθήκοντος όμιλεΐ πειοιικο'ιτερα άπό ιήν 
φωνήν τοΰ έρωτος, είχε δείξη μίαν μεγάλην καί ποικίλην 
κλίμακα αισθημάτων, καί τό έκαμεν αΰιό, χωρίς καμ- 
μίαν προσπάθειαν, μέ ήρεμου αφέλειαν, μελετημένα. Καί 
μόνον επιμελής καί επίμονος μελέτη άπό ηθοποιόν, κεκτη- 
μένην καί δλα τά αναγκαία φυσικά χαρίσματα, καί βοη
θόν μένην είς ιήν έκτέλεσιν τοΰ τάστο δυσχερούς έργου 
άπό ουναγωνιοιάς ιής άξια; τών κ. κ. Μυράι, Γαβριηλίδου 
καί Αεπενιώιη, ήμποροΰοαν νά μας παρουσιάσουν αΰιό 
τέλειον τό σύνολον, ιό όποιον μάς παρουσιάσει·.

Έπηκολούθηοαν έπειτα ή «Μαμά Κολλιμπρί καί τό 
Τέλος τοϋ Κόσμου , αρκετά καλά διδαχθένια άλλά κατώ

τερα άπό τ»;ν γι’ ιφ θεάτρφ τοΰ Συντάγματος έπιτυχίαν.
'Ο «Μπρισαντώ·· μας ΰπεσχέθη νά παρουοιάση δρα

ματικόν ιόν κ. Σαγιώρ, ό όποιος έχει κυριάρχηση πλέον 
ιος κωμικός, ό όποιος έκράτηοε καί ιόν «Χωροφύλακα 
θανάοην· ακόμη. Ο · Μπρισανιτο*  έργον γραμμένοι· 
άπό τόν Φερατνιή διά ιόν εαυτόν ιου, έργον παι- 
χθέν άπό ιόν ίδιον έδώ, έργον τραγικόν εί; ιό 
σύνολον του, ύπερτραγικόν είς τό τέλος τον δέν 

ειμποροΰσε καια τήν ομόφωνον προφη
τείαν του κόσμου, παρά νά ρίξη ιόν κ. 
Σαγιώρ. Καί δμως τί δέν κάνει ή με
λέτη, δίαν θέλη καί έχη καιρόν δ 

καλός ηθοποιός νά μελετήοη. Δέν 
έοιάθηκεν απλώς ό κ. Σα
γιώρ. ' Εφάνη άναιτερο;, ψυχο
λογημένος, τόσον μελετημένος, 

ώστε δεν ειμπορονοε κανείς 
νά ξεχωρίοη ιόν ηθοποιόν άπό 
τόν άνθρωπον, καταπλήσσων 
ιό κοινόν διαρκώς, μέχρι τής 

στιγμής ακόμη τοΰ θανάτου 
ιου, θανάτου ύπερόχως τραγι
κού. Έπηκολούθηοαν ιά Νέα ΚΥΒΕΛΗ 4ΑΛΡΙΑΝΟΥ

Π. ΓΑΒΡΙΗΛΙΛΗΣ

Παναθήνιιια τών κ.κ. Άννϊνου 
καί Τσοκοπούλον, είς τά όποια 
όλοι οί ηθοποιοί έχουν νά δεί
ξουν κάτι καί τά όποια κυριαρ
χούν πλέον εί; τήν Ν. Σκηνήν 
έως τήν ώραν.

Εί; ιό θέιιτρον ιοϋ Συντάγ
ματος κυριαρχεί ή κ. Νίκα."Ενα; 
θηλυκός Πρωτευς τής σκηνής, 
θριαμβεΰων είς τό δράμα καί 
τήν φάρσαν καί είς τήν καλλι- 
φιονίαν καί χαριν καί χορού; 

άπαιτοΰοαν Ιπιθεώρηοιν. Καί τά 
στελέχη δμως τοΰ θιάσου άπό 
τον; έκλεκιοτέρους ιών ήθο- 
ποιιον. Τόν κ. Φύροτ, ό όποιος 
θαυμάσιος είς κάθε έργον άνε- 
δείχθη θανμασιόιερος εαυτού εις 
τόν . Χρηματιστήν ■, είς τό ^Ζιζά
νιο!·· καί τήν τΣαλώμην* . Τόν 
κ. Νικάν, τρεις κωμικούς τόν 
περίφημοι· Χρυσοιιάλλην, ιόν τό
σον ενσυνείδητον καί μορφωμέ
νου Χαλκιόπουλον καί τόν ίΐα- 

παϊωαννου. Τάς κυρίας βασιλείαν Στεφάνου, Φύροτ 

κλ. κλ. Τόν νέον άΖΖά πολλά ύποσχόμενον κ. Ίακω- 
βίδην. Τόν κ. Ροζάν. 'Ομολογονμένως δννατιότερα 
συγκροτημένο; θίασο; δέν παίζει εφέτος, έχων μάλι
στα έπί κεφαλής ιόν κ. Θ. Οικονόμου, ιόν δαιμόνιοι· 
καί έπισιημονικώς πλέον μορφωμένου πριρην .διευ
θυντήν ιής Σκηνής τοϋ Β. θεάτρου.

Το θέατρου τοΰ Συντάγματος κατέβαλε τάς δυνα- 
τωτέρας καί έπιτυχεστέρας προσπάθειας νά διδάξη 
εκλεκτά έργα. 'II Σαλο'ιμη-,ιό Τέλος τοΰ Κόσμου·, 
τό τΖιζάνιον καί ό - Χρηματιστής. <ιθί Ιίειρο-χά- 
ρηδες τοΰ κ. Χόρν έπειτα ή Πρωθνπουργίνα τοΰ 
συναδέλφου κ. Τίμου Μαιραϊτίνη. Αύτός ό κατάλογο; 
μόνον άρκεΐ νά δείξη μίαν εύοηνειδηοίαν άγαοτήν καί 
φιλοπονίαν άγαστοτέραν, επιμέλειαν δέ περί ιήν σκη
νοθεσίαν δχι συνήθη ΊΙ Σαλώμη· ίσημείωσεν έπιιυ- 
χίαν τόσον τέχνης, δοω καί διακόσμου.

Αυποΰμαι διότι ό χώρος δέν μοΰ επιτρέπει νά 
γράφω πολλά περί · Πειροχάρηδων · τοΰ συμπαθούς 
φίλ.ου κ. Χόρν, τοΰ νεαρού αξιωματικού ιού Β. Ν 
Μέ δύω λέξεις δμως: 'Ελληνικόν, μέ υπόθεσιν καί 
θέσιν ελληνικήν, μέ σκηνικήν οίκονομίανέΑρτιον τέλος.

’Εννοείται δτι ή έπιθεώρησις έκαμε καί έδώ τό 
έργον της. Ό .Κινηματογράφος· τοϋ κ. IIολ. 'Αρκάς 
(Πολυβίου Αημητρακοπούλου) γεμάτη τραγούδια καί 
καλαμπούρια έξεθρόνισε κάθε άλλον έργον.

Μας μένει ή τρίτη πρωιαγωνίοτρια ή κ. Κυβέλη 
Άδριανοΰ είς τό Πανελλήνιον τό καί θέατρου Κυβέ
λης όνομασθέν. Τήν έμφάνισίν της έκαμε μέ ιό μονό
πρακτου δράμα τοΰ Μπράκκο «'// προσωπίδες·, τήν 
• Κόρην ιού ' Ιεφθάε· τού Καβαλλότι καί ιήν χαρι- 
τωμένην κωμωδίαν τό «Κοριτσάκι ·. Τρεύς διαφορε
τικοί ρόλοι επιτύχω; έξελιχθέντες, ιήν έδειξαν άδια- 
πτώταις δυνατήν.

Καί αυτού ιού θεάτρου είνε επαινετή ή προσπά
θεια νά διδάξη ελληνικά πρωτότυπα έργα. Τό Χιλι- 
δόνι · τοΰ κ. Νιρβάνα, ιό άγγελλόμενον · Κόκκινο 
πουκάμισο· ιού κ. Μελά, ό ΤΙοιάννη; Κωλέτιης· 

τοϋ κ. Αημητρακοπούλου άναδεικνι'ουν αγάπην πρός 
τήν ελληνικήν φιλολογικήν έργασίαν, αγάπην ή όποια 
θά έπρεπε >·ά ένθαρρυνθή. ’Εκλεκτικό; ό θίασος καί 
είς τά ξένα έργα άνεβίβασεν ακόμη καί τό ·Σπίτι τής 
Κούκλας τοΰ “Ιφεν.

Μία έπιθεώρησις βέβαια απειλεί καί αύτό ιό θέατρου. 

Είς τήν συγκομιδήν τοΰ 'Ιουλίου υπάγεται καί τό 
έν τΓ· θεάτρφ τοΰ Συντάγματος άναβιβαοθέν δράμα 

<5 ιΜαρμαρωμένος Βασιληάς» τοΰ αρχισυντάκτου τών 
Καιρών · κ. Σπόρου Νικολοπούλου, μέ υπόθεσιν 

τήν "Αλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως καί τόν θάνα
τον τού τελευταίου “Ελληνας Αύιοκράτορος.

Άτυχώς λόγω τού πένθους της δεν ήδυνήθη νά 
παρακολούθηση ή · Εικονογραφημένη τήν διδασκα-

ΛΧιοί

ΙΫΙΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

I

λίαν τον έργου, δι' ο μεταφέρομεν έκ 
τή; 'Εστίας» τήν δημοσιευθεΐσαν περί 

αύιοΰ κρΐσιν:
• Η άναγνωοματογραφία ιών εφημερί

δων, ήτις ήγγισε μέ χεϊρα οντε καθαρόν 
ούτε εύλαβή τάς ο'ιραιοιέρας Ιστορικά; 
παραδόσεις τοΰ “Εθνους, έπρεπεν απο 
ιύφιν οννειδήοεω; τουλάχιστον να τα; 
λυπήται προκειμϊνου νά τά; φέρη καί έπί 
τής σκηνής τοΰ θεάτρου. 'Η άπόοτασις 
άπό έν έξασέλιδον μέχρι ιής σκηνής είνε 
μεγάλη. Πολύ μεγαλείτεραι είνε αί απαι
τήσεις ενός ιστορικού δράματος άπό τόν 
συγγραφέα τον. Είνε δέ καί γενικώς -ταρα- 
δεδεγμένον, διι υπάρχουν γεγονότα καί 
πρόσωπα ιστορικά, τά όποια οί σεβόμενοι 
έαυτοΰς καί τήν' Ιστορίαν πρέπει ν’ άφί- 
νοιιν όπως αί μεγάλαι ποιητικοί παρα
δόσεις τά έφεραν μέχρι τών νειοτέρων, 
εκτός αν αισθανθούν μίαν στιγμήν τή; 
μεγαλοφυία; τήν πνοήν νά τοϋ; δυναμώνη.

Άλλά δυστυχώ; πας "Ελλην αισθάνεται 
τόσον ουχνά ιήν πνοήν ιής μεγαλοφυίας...

Ό Μαρμαρωμένος Βασιληάςτ τού κ. 
Σ. Νικολοπούλου έπαίχθη είς τό θέατρου 
τοΰ Συντάγματος. Δράμα βεβαίως δέν 

είνε, άφού ή δραματική πλοκή και ή δριϊ- 
σις αποτελούνται άποκλειστικώς άπό τά; 
άγορεύοει; ιοϋ τελευταίου τών Παλαιολό- 
γων πρός τούς ιιύλικού; του καί πρός τό 

κοινόν καί άπό τάς πληροφορίας, τας 
όποιας δίδουν εις τήν τετράπρακτου (με ένα καμπιαμέντο έπί πλέον/ φλυα
ρίαν των αί δύο κόραι τοΰ Δομεοτίκου. Άλλ*  ούτε καί σειράν δραματικών 
οκηνών δύναταί τις νά δνομάορ ιό έργον, άφοϋ δέν έχει καμμιαν σκηνήν, 
εί; τήν όποιαν νά ύπάρχι/ έξαροις άλλη άπό ιήν τών φράσεων, φράσεων 

σιερεοιύπων άρθρο»· ιής 29 Μαΐου.
'Ο συγγραφεύ; είνε άπό τους πολύ καλούς δημοσιογράφους. Αλλά 

δί αύτό ακριβώς έπρεπε νά είχεν είς κατώτερον βαθμόν τό περιοινυμον 
δημοσιογραφικόν θάρρος, τό όποιον δέν δειλιρ πρό ούδενός θέματος, ούτε 
■χρονοτριβεί μετάξι· άποφάσεως καί έκτελέσεως. Αυοτι χώς δέ δια τήν σκη
νήν χρειάζεται έπιμέλεια ούχί δημοσιογραφική.’Επιμέλεια τουλάχιστον τόση, 
('όσιε νά μή άκούμ ό θεατής περί Γιανιισάρων, οί'τινε; κάμνουν έφοδον 
κατά τή; Κωνιπόλεως. ούτε τόσον πυκνούς καί ισχυρούς κανονιοβολισμούς.

Jiv ήξεύρω αν ή δημοσιογραφική ένημερότης επιβάλλει, όιοιε άπό ιήν 
πριότην σκηνήν ιον έργου τά πρόσωπα αυτού νά είνε καλώς πληροφορη- 
μένα περί ιής πτιόσεως ιής Κωνοιανιινονπόλεως, περί τοΰ θανάτου τοΰ 
Παλαιολόγου καί περί ιής έγκαθιδρνοεως ιού Σουλτάνου είς τήν Κωνσταν- 
ιινούπολιν καί ιοϋ ’ Ισλαμισμού εί; τήν Άγ. Σοφίαν. Τό θέαιρον δμως δεν 
δέχεται τοιούτου είδους ενημερότητα. Ούτε καί τάς φαλμο,ιδίας, αί δποΐαι 
συνοδεύουν αντί υποκρούσεως τάς αγορεύσεις τοΰ Αύιοκράτορος, τοΰ γεν

ναίοι· εκείνου μάχιμου, οστις υποβάλλεται έν στιγμή ύπερτιίιης κρίσεω; εί; 
χρονοτριβάς λόγων καί...διαλόγα>ν μέ τόν Μ. Κωνσταντίνον και τόν Μ.'Αλέ
ξανδρον I;) τών όποιων αί προιομαί στολίζουν τόν Αύτοκρατορικόν κήπον.

Irr είνε ανάγκη νά έπεκταθή κανείς καί είς άλλα; παραιηρήοεις, αφού 
άΐ'άΛΐ'οι; τοΰ έργον δέν είνε δυνατόν νά γείνη,μή ύπαρχούσης ύποθέσεως. 
Τό κοινόν έχειροκρόιησε καί έκάλεσε τόν συγγραφέα έπί τή; σκηνής. Είνε 
ευχάριστοι· δμως δτι έπαυσε πλέον νά χειροκροτή εί; τάς πατριοιιικάς αγο
ρεύσεις καί είς τόν κρότον ιών πυροβόλα»··.

Καί τιάρα ιδιαιτέρως περί .Μπρισανιδι . Τή ιιληθείρ πρέπει νά γινη 
Ιδιαιτέρως λόγο; περί ιής διδαοκα/.ίας τούτου έν τή Νέα Σκηνή», πρό 
πάντων δμως περί ιής όποκρίοεω; τοΰ Σαγιώρ. Μέ δύο λέξεις ή ί·πόθε- 
σίς του είναι αϋιή : 'Ο Μπριοαντό: είναι ηθοποιός τής παλαιός σχολής, 
ιού στόμφου, ιών τραγικών ίξάρσεων καί ιών έξωφρενικών χειρονομία»·, 

πλανώμενος άνά τάς έπαρχϊας τή; Γαλλίας. 'Ενώ δοκιμ,άζει έν έργον, 
παρουσιάζεται μία νεάνις, ή Φανοέιια, καί τήν προσλαμβάνει ώς δόκιμον, 
βαθμηδόν ιήν συμπαθεί, τήν χειραγωγεί, ιήν άγαπρ, άλλ’ έκείνη έξελίσ- 
σεται εί; καλλιτέχνιδα μέ ιούς θαυμαστά; τη; καί μέ τήν φήμην ιης.Έως 
έδώ πάει καλά. Ό ρόλος τοΰ Μπρισανιι» είναι ρόλος κωμικό; έν τή υπερ
βολική καί βαγαμποντική του τραγικόιητι. Ό Σαγιάιρ προοαρμόζειαι τε
λείως. ’Αλλ’ εί; ιήν ιρίιην πράξιν πλήρης μειαμόρρ'ωσις. Τ) Μπρισαντώ, 
απόμαχος ιής σκηνής πλέον, έκιοπισμένος τελείως άπό τήν νεωτέραν 
πνοήν τής Τέχνης, ένα γεροντάκι άγαθώτατον καί γαλήνιοι·, ζή είς μίαν 
έπαυλιν τήν όποιαν κάποιος θαυμαστής του τοΰ εχάρισε κάποτε, ένα ερεί
πιου ζωής, διατηρούν τά; αναμνήσεις ιού τρικυμιώδους βίου καί τήν άνά- 
μνηοιν τοΰ καλλιτεχνικού ιου ερωιος. Κάπου κάπου ιόν επισκέπτονται 
αί παλαιοί ιου μαθήτριαι καί ιού αναρριπίζουν ιήν οβυσμένην του ζωήν. 
Άλλ' ή υγεία του έχει κλονισθή πλέον. Καί έξαφνα τόν έπιοκέπτειαι ή 
παλαιά ουμπάθειά του, ή Φανσέττα, ή μαθήιριά του, ιήν όποιαν είχε παρα- 
φόρω; αγαπήσει. Τα γεροντάκι άναζωπυροΰιαι ααν κανδήλα ποΰ τής έιελείωοε 
ιό λάδι. ΊΙ συγκίνησις καί ή άνάμνησις τού ΰποβόσκοντος μέσα του έροιτο; είναι 
ή πνοή τοϋ τοΰ ανάβει τήν φωτιά πάλιν. Καί αύτή ή συγκίνησις ιόν φονεύει. 

Ό Μπρισαντώ εκπνέει σαν πουλάκι. Χω
ρίς τινάγματα τών χειρών είς τό διάστημα, 
χωρίς ρόχθους καί ούρλιάσματα. Ένφ 
συνομιλεί μέ τήν Φανοέιια ιου, λυγίζει 
καί πίπτει απνονς εί; τήν αγκαλιά της. 
Ό Σαγιοερ, ό κωμικός, έκαμε τούς θεα- 
ιάς νά φρικιάοουν, νά δακρύσουν καί νά 
έκοπάοουν είς άγρια χειροκροτήματα.

Είς ιήν ιΝ. Σκηνήν άνεβιβάσθη καί δ 
Μητσέλος» τοΰ συναδέλφου κ. Σ. Γρανί- 

τσα, άρχιουντάκτου ιού «Χρόνου ■' Ο κα
λός ουνάδελ.φος είς σειράν χρονογραφημά
των είχε κατορθοιση νά δημιουργήοη ένα 
θαυμάσιου τύπον ρουμελιο'ιτου λοχίου εύ- 
ζώνου;γεμάτου άπό ενριιανικήν εξυπνάδα, 
μέ ιήν όποιαν έκρινε, συνεζήτει καί έοχο- 
λιάζε δλα ιά γεγονότα τής ή μέρας, άπό 
τής περιφήμου συνεντεύξεως τοΰ Ρεβάλ 
μέχρι καί τοΰ Τουρ. συντάγματος. * Ο Μη- 
τοέλος του είχε καταντήσει πλέον στρατη

γός, ναύαρχος, διπλωμάτης, φιλόλογος, 
πατριάρχης, άπ’ δλα, δίδο»· ιήν γνώμην 

<ά.το ρυτήρους είς δλα. Ανιόν τόν τύ
πον του τον έζωντάνευσε εξυπνότατα και 
τόν άνεβίβασεν έπί σκηνής εί; μίαν ηθο
γραφίαν πολύ καλήν. Φαντασθήτε τόν λ.ο- 

ΡΟΖΑΛΙΑ ΝΙΚΑ

χίαν Μηιοέλον, άνακατωθέν- 
τα τόσον πολύ είς τήν σκη
νήν τού καθημερινού Αθη
ναϊκού βίου, μεταβαίνοντα είς 
τήν πατρίδα του, έκθέτονια, 
έξηγοΰνια, σχολιάζονια, δ,τι 
είδε, ο,τι ήκουσε. Γίνεται 
τοιουτοτρόπως μία διπλή έπι- 
θεώρησις, ιών έδώ καί τών 
έν ταίς έπαρχίαις, άκόμη καί 
έπιθεώρησις διαλέκτων καί 

ιδιωτισμών τοπικών. Τό θέα 
ιρον έπλημμύρησε κυριολε- 
κιικώς καί ό Μητοέλος-Σα- 
γιώρ μέσα είς αύτό τό κο- 
σμοπέλαγος ίδρεηιε δάφνας.

Μέ μια ματια αυτός εινε 
ό απολογισμός τή; θεατρικής 
κινήσεως έως τώρα. ε.Ζ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΑΣ
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XIX) ΙΙΧΝ'ΓΟγ κχι χιιΟχχ

ΘΕΜ. Ν. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ

Ή “Εικονογραφημένη·· θρηνεί τόν θάνατον τοϋ πατρός τοϋ Διευθυντοϋ 
αύτής, έπισυμβάντα τήν 16 Ιουλίου. Γίός τοϋ πυρπολητοΰ τών Ταρών Νικ. 
Δ. Βρατσάνου δ θεμιστολής Ν. Βρατσάνος, ανεψιός δέ τοΰ άνατινάςαντος 
τό φρούριον τής λεοντοψύχου νησίδος κατά τόν Ιερόν ’Αγώνα. Αντωνίου 
Δ. Βρατσάνου καί αδελφός τού άλλοτε Διευθυντοϋ τής ’Αστυνομίας. Νομάρ
χου, Πληρεξουσίου καί ρουλευτοϋ Ν. Ταρών Δημοσθένους Ν. Βρατσάνου, 
κατετάχθη ύπό τής Κυβερνήσεως εις ένδειξιν τιμής πρός τήν μεγάλην οικο
γένειαν, ήτις καί αύτήν τήν ιδιαιτέραν πατρίδα της έθυσίασεν εις τόν Βωμόν 
τής Ελευθερίας, μέ τόν βαθμόν τοΰ άνθυποπλοιά ρχου, άπέθανε δέ μέ τόν βαθ

μόν τοϋ Πλωτάρχου κατα- 
λιπών πολυσέόαστον χήραν, 
υιούς τόν Νικόλ. Βρατσά
νον, υπουργικόν Γραμμα
τέα. Ίωάννην Βρατσάνον, 
Πλωτάρχην τοΰ Πολεμικού 
Ναυτικού καί τέως Βουλευ
τήν Ν. Ταρών, ’Αντώνιον 
Βρατσάνον. υποπλοίαρχον 
τοΰ Πολεμικού Ναυτικού, 
Δημοσθ. Βρατσάνον διευθυν
τήν τής Εικονογραφημέ
νης-, Σπ. Βρατσάνον οικο
νομικόν ΰπάλληλον, έτι δέ 
καί δύω θυγατέρας τήν κυ
ρίαν ’Αγγελικήν Καλημέρη

πάθους Έλληνος βιολιστοϋ διά νά κάμη γνωστόν τό 
εΰρωστον τάλαντόν του. Σύσσωμος δ Αγγλικός τύπος, 
ό ημερήσιος καί 4 έβδομαδιαΐος, έπ'εϋκαιρία τής πρώ
της τοΰ Ηεοδώρου Σπάθη συναυλίας έν Λονδίνφ ώμί- 
λησε μέ πολύν ένθουσιασμόν. Αί κρίσεις τοϋ "Αγγλικού 
τύπου, τοϋ όποιου είναι γνωστή ή αυθεντία καί ή 
έπιφυλακτικότης συνάμα, άνευ περιστροφών όμολογεί 
τήν άξίαν τού Έλληνος καλλιτέχνου. Οί Τάϊμς άπα- 
ριθμοΰντες τάς καλλιτεχνικός άρετάς τοΰ Σπάθη δέν 
διστάζουν νά τόν κατατάξουν μεταξύ τών μεγαλειτέ- 
ρων βιολιστών τής έποχής μας. «Μοναδική διαύγεια 
τοϋ τόνου, λεπτότατου αίσθημα καί τέλειος μηχανι
σμός τόν κατέταξαν εις τήν πρώτην γραμμήν τών 
σημερινών βιολιστών . Ανάλογους εκφράσεις μετεχει- 
ρίσθησαν τό Daily Telegraph τά Morning Standurd 
τό Lady s'l’ictorial, ή Lady ή Modern Society, τό 
περιοδικόν Placet καί δεκάς άλλη σπουδαίων Εφημε
ρίδων καί περιοδικών. "Ο Σπάθης διά νά έπιδείξη τήν 
τέχνην του έξέλεξε τεμάχια δΓ α απαιτείται μεγάλη 
τέχνη κα! ίκανότης μηχανική, όπως είναι τά κον- 
τσέρτα τοϋΜεττόοεν. Μοζάρ κα: Μπρούχ τού Βενιάφ- 
σκη καί τοΰ Τσαϊκόφσκη καί κατώρθωσε νά μετα-

δώση εις τό άκροατήριον δλην τήν ίεράν φρικίασιν τής ύψηλής τέχνης.
’Εκείνο τό δποϊον διακρίνει τόν νεαρόν καλλιτέχνην έκτος τοΰ τελείου 

μηχανισμού, προϊόντος μελέτης καί ταλάντου είναι παλλομένη καί συγκι- 
νοϋσα αίσθηματικότης καί χρωματισμός κρατών ύπό τό κράτος γοητείας 
τόν άκροατήν.

Ό Θεόδωρος Σπάθης είναι Αθηναίος, άλλά νεώτατος διαγωνισθείς εϊσήλθε 
είς τό έν Παρισίοις Κονσερβατουάρ τοΰ όποιου είναι καί βραβευμένος, έμαθή- 
τευσε δέ παρά τοϊς Berthelier καί Brun. Είναι νεαρώτατος καί τό μέλλον 
εύρϋ ανοίγεται εις τόν δρόμον του. Ήδη δ Σπάθης παρά τό νεαρόν τής ηλι
κίας του καταλογίζεται μεταξύ τών βιρτουόζων τοΰ βιβλίου καί θά είναι τιμή 
διά τήν Ελλάδα νά πρόσθεση ένα είς τήν λίαν άραιάν φάλαγγα τών διασή- 
μων σημερινών βιολιστών. =.

ΚΟΝΣΤ. ΠΑΠΑΓΕΟΡΓΙΟΥ
Τμημπτάρχης τής 'Εθνικής Τοα.τίζης.

ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ

Μία άμοιβή και έκτίμησις χαρισμάτων καί άρετών 
συνετελέσβη έν τή Εθνική Τραπέζη. Σεμνός, αρχαίος, 
ίκανώτατος καί φιλόπονος υπάλληλος, δ κ. Κων
σταντίνος ΙΙαπαγεωργίου. Γραμματεύς τοϋ κοινωφε
λούς ιδρύματος, διευθύνων τό δαιδαλώδες τμήμα τοΰ 
Πρωτοκόλλου, προήχθη πρό τίνος εις Τμηματάρχην.

Ή Αθηναϊκή Κοινωνία μέσω τής όποιας είναι πολύ 
συμπαθής μορφή δ κ. ΙΙαπαγεωργίου, ήσθάνθη πολ- 
λήν χαράν έπϊ τή προαγωγή του ταύτη καί ή «Εικο
νογραφημένη» συμμεριζομένη τήν χαράν αύτού τοΰ 
ίδίου σπεύδει νά γνωρίση τήν μορφήν τοΰ πολυτίμου 
ϋπαλλήλου εις τούς πολυπληθείς συνδρομητάς αύτής.

«

ρικοΰ ’Επιμελητηρίου έξαράντων τάς άρετάς τοϋ μεταστάντος. ’Εν τώ 
Έμπορικφ Έπιμελητηρίφ, ούτινος 4 άποβιώσας ήτο μέλος, πλείστην ίξα- 
σκήσαν επιρροήν επ’ άγαθφ τών εμπορικών συμφερόντων τοϋ τόπου, άπε- 
δόθησαν έκτακτοι τιμαί εις τήν μνήμην του. Άλλ' δ,τι δέν έλέχθη, έξ 
εύνοήτων λόγων, ήτο πόσον έμεινεν 'Ελληνική ή καρβία τοϋ Παύλου 'Ράλλη 
καίτοι έν τή Αύστρίφ γεννηθέντος, Αυστριακού υπηκόου καί δή Βαρώνου 
τοϋ Κράτους.

Ό Παύλος 'Ράλλης διεδέχθη όλας τάς μεγάλας άρετάς τού πατρός του 
Αμβροσίου. Οί Ελληνες Τεργέστης δμοφώνως δμολογούσιν ότι είς τάς δύο 
γενεάς τοϋ 'Ράλλη χρεωστεϊται πρωτίστως ή έν τή παροικίφ διατήρησις 
τής Ελληνικής έκπαιδεύσεως καί ή υπέροχος κοινωνική θέσις τών έκεΐ 
Ελλήνων. Ήτο τοιαύτη ή έπϊ τών έν Τεργέστη δμογενών ήθική έπιρροή 
τοϋ "Αμβροσίου Ράλλη κα! μετά τόν θάνατον τούτου, τοΰ πρωτοτόκου υιού 
του Παύλου, ώστε πλέον ή άπας δμοεθνεϊς—έκ τών όλιγίστων τών μή έχόν- 
των τό αίσθημα τής εύθύτητος—άπέφυγον διαβήματα, εμπορικά ή κοινω
νικά μή απολύτως τίμια, έπϊ τφ φόβφ μή τό μάθη ό Ράλλης καί δυσαρεστηθή.

Ό Παύλος "Ράλλης ήτο άθορύβως ένθερμος "Έλλην. Πάσα εθνική έκδή- 
λωσις τών έν Τεργέστη ομογενών είχεν έπϊ κεφαλής τόν ‘Ράλλην. Πάσα 
εθνική εισφορά έφερεν ώς πρώτην ύπογραφήν τό άληθώς σεβαστόν όνομά 
του.Άνευ έκείνου τοϋ ονόματος ή επιτυχία ήτο αμφίβολος, διότι μόνον ότε 
ένεφανίζετο 4 Ράλλης ούδείς είχε τήν δύναμιν ν' άρνηθή τήν συνδρομήν του. 
Κατά τόν πόλεμον τοϋ 1897 ά Παύλος 'Ράλλης ήτο είς συνεχή οργασμόν, 
χωρίς νά προδιδη τούς παλμούς τής Έλληνικωτάτης καρδίας του. Κατά 
τήν ημέραν τοϋ εθνικού πένθους, ότε έγνώσθησαν αί άτυχίαι τού έλληνικοΰ 
στρατού, ό Παύλος 'Ράλλης δέν έπέτρεψεν εις τούς περί αύτόν μεμψίμοι
ρες, άλλά σιγών και ένδακρυς ήνοιξε έρανον ύπέρ τών πληγωθέντων Ελλή
νων στρατιωτών—διότι ύπό άλλον τίτλον δέν ήθελεν έπιτραπή ενταύθα, 
συλλογή χρημάτων—καί πρώτος ύπέγραψε τό ποσόν τεσσαράκοντα χιλιά
δων φράγκων. Έν τή αυτή αρετή καί γενναιοδωρία έξηκολούθησε μέχρις 
εσχάτων τόν τίμιον βίον του. Πρός τήν έν Τεργέστη ελληνικήν Κοινότητα 

δ Παύλος "Ράλλης καί οί γονείς του έδώρησαν ζώντες 
- ■ ■ καί μετά θάνατον, πολλάς μυριάδας φράγκων, έξίσου

δέ πλουσίως εύηργέτησαν τήν πόλιν τής Τεργέστης.
Ούδείς άπορος Έλλην διήλθεν έκείθεν χωρίς νά λάβη 

βοήθειαν παρά τού Παύλου'Ράλλη. Πρός ούδένα Έλ
ληνα τής Τεργέστης, περιελθόντα είς οικονομικός δυσχέ
ρειας ήρνήθη πρόθυμον γενναίαν αρωγήν, πάντοτε άθο
ρύβως, άνευ έπιδείξεων.

Ητο τόσον ταπεινόφρών συνάμα 4 αείμνηστος ΙΙαϋλος 
"Ράλλης, ώστε ουδέποτε περιέμεινε τόν πρός αύτόν όφει- 
λόμενον χαιρετισμόν, άλλά πρώτος μακρόθεν άπεκαλύ- 
πτετο ένώπιον παντός γνωστού δμογενοϋς.

Αί άρεταί, ή εϋθύτης, τό άδαμάντινον τοϋ χαρακτή- 
ρος, ή ειλικρινής φιλοπατρία, ή γλυκύτης τών τρόπων 
τοϋ μεταστάντος είχον κατακτήση τήν στοργήν καί 
τήν άφοσίωσιν τών έν Τεργέστη δμοεθνών, ώστε καίτοι 
παρήλθεν δλόκληρον έτος άπό τοΰ θανάτου του, τό 
όνομά του, άναφέρεται συνεχώς μετά πλείστης τιμής 
καί μέ ύγρούς τούς οφθαλμούς. "Ολη ή κοινωνία τής 
Τεργέστης έθρήνησε τήν δεινήν απώλειαν. Ό Έλληνι-

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ν. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ

ένός

ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

καί τήν Δθ" 'Ελένην θ. Βρατσάνου. Ή Εικονογρα
φημένη» δέεται τοϋ Ύψίστου όπως άναπαύση τήν 
ψυχήν του καί ευχαριστεί όλους εκείνους όσοι συνε- 
μερίσθησαν τήν όδύνην τής οικογένειας του κα! 
έξεδήλωσαν αισθήματα συμπάθειας πρός αυτήν.

«

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Μέ τάς πρώτος ημέρας τοΰ Ιουλίου έληξαν καί οί 
έν Λονδίνφ τελεσθέντες ’Ολυμπιακοί αγώνες. Έπ’εύ- 
καιρία μία μεγάλη έπιχείρησις έπενοήθη. Ίδρύθη 
δπερμέγεθες σιδηρότευκτον στάδιον, μεθ’ όλων τών 
αθλητικών εξαρτημάτων καί παραρτημάτων" άκόμη

τών Αγώνων πρέπει νά σημειωθή ότι μία μεγάλη αποτυχία έστεψε τούς 
τοΰ Λονδίνου 'Ολυμπιακούς. Οΰτε ενδιαφέρον εϊλκυσαν, ούτε τό κλίμα «βοή
θησε. Δ·.ά νά άποδειχθή ’Ολυμπιακοί άγώνες, τήν καταγωγήν έξ Ελλάδος 
έλκοντες καϊ μόνον έν αύτή ζήσαντες, μόνον έν αύτή πρέπει νά άναβιώσουν 
καί νά ζήσουν. Ευτυχώς αύτό κατενοήθη καί έτονίσθη ύφ’ όλου σχεδόν τού 
εύρωπαϊκού τύπου.

Ή Ελλάς μέσα είς αύτήν τήν έκ περάτων συνάθροισιν αθλητών ηύτύχησε 
νά άριθμήση τρία δεύτερα βραβεία. "Έν έλαβεν 4 Δώριζας τοΰ Εθνικού 
Γυμναστικού Συλλόγου, είς τό άκόντιον, καί δύο ό Τσικλητήρας τοΰ Πανελ
ληνίου Γυμναστικού Συλλόγου εις τό άλμα μετά καί άνευ φοράς.

Τήν έπάνοδον τής ύπό τόν έκ τών μελών τής 'Ολυμπιακής έπιτροπής 
κ. Μιλτ. Νεγροπόντην καί υπό τούς γυμναστάς κ. κ. Χρυσάφην, 1’ιαννούλην 
καί Νικολόπουλον ελληνικής δμάδος τά ένταϋθα αθλητικά σωματεία έχαι- 
ρέτησαν διά θερμών δεξιώσεων είς δέ τούς νικηφόρους, τά οίκεϊα σωματεία 
παρέθεσαν πλουσιώτατα γεύματα.

«

καί λίμνην 100 μ.
μήκους περιελάμβανε διά τά κολυμβητικά άγωνίσματα. Διά τήν "Ιστορίαν 

τ Α ■=· Γϊ-/-| I = > riUtv ΛΤ· Η ί η Λ Τ!

«
τι

ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑΣ

Άπέθανεν 4 Δ. Βικέλας. Είναι άπό τούς ολίγους 
νεοέλληνας μαζΰ μέ τούς όποιους δέν άπέθανε καί 
τό έργον των, δσους, έννοεϊται, προσεπάθησαν νά 
έπιτελέσουν τοιοΰτον. Έπέδρασεν είς τό ελληνικόν 
ή άθόρυβος έργασία τοΰ ήρέμου έκείνου άνδρός καί 
μέ τόν «Λουκήν Λάραν του καί τάς μεταφράσεις 
τών έργων τοϋ Σαΐξπηρ έδωσε κάποιαν ώθησιν είς 
παλαιοτέρας προσπάθειας καί εις δημιουργίαν μιας 
φιλολογικής κινήσεως έδώ.

Ό Βικέλας μέ τόν «Λάραν · έδωκεν είς αύτήν 
άλλην κατεύθυνσιν, έλληνικωτέραν, ύπήρξαν δέ 
μιμητά' του καί άπό αυτούς πολλοί οί όποιοι τόν 
υπερέβαλον, άλλ’ άν έδημιουργήθη ηθογραφία ελληνική βεβαίως αύτός συνε- 
τέλεσε πολύ είς τούτο. Μία άλλη του έργασία υπήρξε καί ή προσπάθεια νά 
γνωρίση τήν Ελλάδα είς τόν έξω κόσμον καί ιδίως τήν Γαλλίαν, προσπά
θεια έκδηλωθεΐσα διά μελετών δημοσιευθεισών εις ξένα περιοδικά καί ιδίως 
τάς εκδόσεις τής Γαλλικής Εταιρίας πρός ένθάρρυνσιν τών έλληνικών 
σπουδών, καί άλλων έργων εις τό De Nicopolis it Olympie- έκδοθέν έν 
Παρισίοις. Έν τφ μεταξύ διάφορα πρωτότυπα έργα πεζά καί ποιήματα ώς 
και μεταφράσεις έκόσμουν τά παλαιότερα περιοδικά ώς τήν φιλολογικήν 
«Εστίαν· καί_ έδημιούργουν μαζύ μέ τοϋ Βιζυηνού, τοΰ Δροσίνη, τοϋ 
Παλαμά και άλλων έργα, προπαγάνδαν διαδόσεως κάποιου αισθήματος 
άνωτέρου άπό εκείνο ποΰ είχε διαπλασθή τότε.

Καί δέν έπαυσε νά εργάζεται 4 άγαθός έκεϊνος άνήρ ποτέ. Τώρα έλάμ- 
βανεν μέρος είς τήν έπανίδρυσιν τών ’Ολυμπιακών Αγώνων καί κατήρχετο 
εις τήν Ελλάδα επίτηδες διά τό έργον αύτό, άλλοτε έδημοσίευε φωτεινο- 
τάτας (ΐελέτας, έπειτα έφιλοτέχνει εύγλώττους διαλέξεις, άργότερα δέ 
έπραγματοποίει τό ώρα’ον σχέδιον νά φέρη έως τόν λαόν τό βιβλίον, 
πράγμα τό δποϊον επέτυχε μέ τόν Σύλλογον τών Ωφελίμων Βιβλίων» καί 
τά τομίδιά του.

Μία έκφανσις άκόμη τής όνειροπόλου του ψυχής ήτο καί ή ιδέα περί 
άνιδρύσεως "Ηρώου τοΰ Άγώνός μας έπάνω εις τόν Λυκαβητόν. "Ένα δνει- 
ρόν του δπερ δέν έπρόφθασε νά πραγματοποιήση.

Και είς τήν εξελιξιν τής πραγματοποιήσεως τοΰ ευεργετικού αύτοΰ 
έργου τόν εϋρεν 4 θάνατος.

Καί άπέθανεν δπως έζησεν αγαπών τό καλόν. Τό ώραΐον καί τό καλόν 
τόν είχον θεράποντά των είς τήν ζωήν καί ό θάνατός του τόν άφιέρωσε 
πάλιν εις αύτά μέ εκείνην τήν φιλόστοργον εις ιδρύματα καί καλάς ιδέας 
διανομήν τής περιουσίας του.

'Ολίγος θόροβος καί πολλή έργασία, υπήρξε τοΰ Βικέλα ή ζωή.

«

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

Όταν πέση άπό τοΰ υψηλού του βάθρου χαμαί άνδριάς τότε μόνον βλέ
πει δ κόσμος πόσον μέγας εΐνε. .. Όταν πέσουν οί κατέχοντες μεγάλα 
αξιώματα τότε μόνον βλέπει 4 κόσμος πόσον μεγαλήτεροι παρ δ,τι ήσαν 
έφαίνοντο.

Ή αδιαφορία εΐνε
εΐνε μεταδοτική.

τό χάσμημα τής καρδίας" δυσκόλως κρύπτεται καί

ΛΕΓΕΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ

"Oral· ι; ίάλαοοα γλυκά
τήν αμ/τον ιριΟυρίζετ 

οάν νά τήν νανουρίζιμ 
τί τάχα λϊγνι μυστικά, 
ιί λίγη ’ς τ’ ακρογιάλι: 
Τοΰ λίγτι : — ‘Ακρογιάλι 
μή άπ’ τόν φλοίσβον γιλασ&βζ 
καί i τιϋν ντρών μου κοιμη&βς 
τήν ήσυχον άγκάλη.
λΐή οτήν γαλ-τ/νην .itatevfigf 
9αλβη κι' ανεμοζάλη.

Κί όταν ή ίλάλαοοα μ 
κυλρ. τά κύματά της 
κι' αφρίζουν τά βουνά 
καί φοβερά άχολογεϊ, 
τί λέγει αρά γε "ς τήν 
με τα μουγγρίοματά της 
ή αγριά της ή κραυγή;

— Τον κόσμον όα χαλάοοτ, 
λέγ' ή κραυγή έκείνη, 
άλλ' όμως 1>ά περάοιο 
καί ίλάλΟη ή γαλήνη.

ε. ΒΙΚΕΛΑΣ

της

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ ΠΑΛΙΝ Ο ΧΙΛΙΑΣΜΟΣ
«

ΕΘΝΙΚΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Κατά Μάϊον τοϋ 1907 άπεβίωσεν έν Τεργέστη 4 Παύλος Αμβροσίου 
'Ράλλης, άγων τό 61ον έτος.

Έν τφ έλληνικιϋ κοιμητηρίφ έξεφωνήθησαν τότε επικήδειοι ύπό τού 
Προέδρου τής αυτόθι Ελληνικής κοινότητας καί τού προέδρου τοΰ Έμπο-

σμός έστερήθη 
τών άριστων τέκνων 
του. Είθε τοιοΰτοι Έλ
ληνες νά γεννώνται 
πάντοτε έν τή ξένη 
καί είθε α! έξω κοινό
τητες δλαι νά τιμούν 
αύτούς, ζώντας καί 
μετά θάνατον ώς ή 
κοινότης Τεργέστης 
τόν Παύλον 'Ράλλην.

«
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

«'ΕκκΖησιασπχόί 
Φάρος» μηνιαία Εκ
κλησιαστική έπιθεώ- 
ρησις. Έξεδόθη καί τό 

> ' τεύχος τοΰ Α" τό
μου έκ τοϋ έν Άλεξανδρείφ Πατριαρχικού τυπογραφείου μέ άρθρα διακε
κριμένων λογίων καί κληρικών. Τό περιοδικόν έχει σκοπόν τήν έξέτασιν 
καί ύπεράσπισιν τών δικαίων τής Εκκλησίας καί τοΰ Γένους, τήν δημο- 
σίευσιν έπισήμων έγγραφων τών Εκκλησιών καί ιδίως τής έν "Αλεξάνδρειά, 
μελετών εκκλησιαστών καί ηθικών, διευθυνόμενον δέ έθνικώτατα ύπό τοΰ 
κ. Γρηγορίου Παπαμιχαήλ εΐνε βεβαίως άπόκτημα διά κάθε χριστιανόν.

Αογούοοία τών κατά τά έτη 41 καί 42 πεπραγμένων ύπό τοϋ Προέ
δρου τοΰ - Παρνασσού» κ. Τιμ. Άργυροπούλου. Είς έβδομήκοντα περίπου 
σελίδας συμπεριλαμβάνεται άπολογισμός φωτιστικής εργασίας πολυσχι
δούς τών γενομένων διαλέξεων καί άνακοινώσεων είς τά τμήματα. Κατά 
τήν λογοδοσίαν είς τήν εύεργετικωτάτην σχολήν τών Απόρων Παίδων 
έφοίτησαν 1709 μαθητα1. κατά τό έτος 1905-1906, 1654 δέ κατά τό 
έτος 1906-1907.

Ξηροί άριθμοί κατά τό πλείστον πληροϋσι τό τεύχος, άλλά πόσην δρά- 
σιν, πόσας προσπάθειας καί πάσας ευεργεσίας δέν φανερώνουν!

Είς τήν Πολωνίαν ό καθολικός κλήρος διά νά καθοδηγήση τούς πιστούς 
έςέδωκε τό εξής είσιτήριον διά τόν Παράδεισον.

Ταχεία αμαξοστοιχία α" θέσεως: Πενία, άγνότης, ύπακοή.—Αμαξοστοι
χία άπ’ ευθείας συγκοινωνίας α" καί β" θέσεως: Τιμιότης, προσευχή, ελεη
μοσύνη καί μετάληψις τής θείας Ευχαριστίας.—"Αμαξοστοιχία συνήθης α", 
β’ καί γ" θέσεως: Έκτέλεσις τής θείας 
Βουλής καί τών έαυτοΰ καθηκόντων. Φθά
νει εις τόν πρός δν όρον, όταν εύδοκήση ό 
θεός.— Τιμαί τών θέσεωνα" θέσεως : αγάπη 
πρός τόν σταυρόν" β" θέσεως: δίψα τού 
ουρανού, άγών κατά τής αμαρτίας" γ" θέ
σεως : φόβος θεοΰ καί μετάνοια.

Έπϊ τής οπίσθιας δψεως τό είσιτήριον 
φέρει τάς έξής παρατηρήσεις: 1) Εισιτήρια 
πρός επιστροφήν δέν ύπάρχουσι. 2) Τό 
ταξείδιον τοΰτο δέν γίνεται πρός τέρψιν. 
3) Τά ακαταλόγιστα παιδία δέν πληρώ- 
νουσιν. έν ή περιπτώσει διατελοϋσιν έν τοϊς 
κόλποις τής Μητρός Εκκλησίας. 4) Παρα
καλούνται οί έπιβάται νά μή συμπαραλαμ- 
βάνωσιν άποσκευάς άλλας, πλήν τών αγαθών 
έργων, διότι δυνατόν νά ύστερήσωσιν ή νά 
παραμείνωσιν έν τφ προτελευταίφ σταθμφ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

Εΐνε άκόμη άγνωστον εις τούς πολλούς 
καί τό όνομα τοΰ συμπαθούς καλλιτέχνου, 
4 όποιος είς τά ξένα τιμφ τό Ελληνικόν 
όνομα- Μόλις στενός κύκλος οικείων καί 
φίλων «γνώριζε τό σοβαρόν τάλαντόν τοϋ 
αποφοίτου τοΰ Κονσερβατουάρ τών Παρι- 
σίων. Οί έν ΙΙαριαίοις διδάσκαλοι του, οί 
όποιοι έποδηγέτησαν τόν νεαρόν καλλιτέ
χνην, πλήρεις πεποιθήσεως άνέμενον τήν 
έξέλιξιν τοϋ νέου βιρτουόζου όπως καί οί 
στενοί φίλοι του, τούς όποιους έλουζε μέ 
τά κύματα τής άρμονίας του είς τό σπουδα- 
στήριόν του, τό δποϊον τοϋ άρεσε τόσον 
πολύ νά βυθίζη είς τό σκιόφως. Ήρκεσεν 
δμως ή πρώτη δημοσίφ έμφάνισις τοΰ συμ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

"Εν άκόμη τοΰ έν "Ι’ωασίφ θρησκευτικού χάους βλέπει κανείς καί έν τή 
έπανόδιο τοΰ «χιλιασμού» έν Πετρουπόλει.

"Ο άπόμαχος συνταγματάρχης Βάν - Μπέϊνιγγεν βιωργάνωσε διαλέξεις 
έν τινι τών κεντρικωτέρων τής Πετρουπόλεως δδών, διδάσκει δέ τόν λαόν, 
ότι 4 Σωτήρ έλεύσεται εις τήν γήν τό δεύτερον πρός ϊδρυσιν τής χιλιετούς 

•αύτοΰ βασιλείας, τό δ' έτος τής έλεύσεώς 
του εΐνε ώρισμένως τό 1932-3. Πρός τοΰτο 
δδηγεϊ ήμας τό «προφητικόν άλφάβητον·, 
τήν έπεξήγησιν τοΰ όποιου ό συνταγματάρ
χης παρέχει έν τοϊς συγγράμμασιν αύτοΰ 
φέρουσι τόν τίτλον «Γρηγορειτε1. ιδού έρχο
μαι ταχύ'»

Δέν έβράδυνεν 4 συνταγματάρχης νά εύρη 
οπαδούς. Έάν δέ κρίνη τις έκ τών έν δια- 
φόροις σοβαροΐς ρωσικοΐς περιοδικοϊς ύπό 
σοβαρών άνδρών δημοσιευόμενων άναιρέ- 
σεων καί πολεμικών, δΓ ών καταβάλλεται 
προσπάθεια νά παρασταθή 4 χιλιαστής καϊ 
συμβολιστής συνταγματάρχης ώς «άπλοΰς 
θνητός άνθρωπος··, άγεται είς τό συμπέρα
σμα, δτι 4 ήμέτερος άπόμαχος κινδυνεύει νά 
άποθεωθή! Αϊ δέ άποθεώσεις έν Ρωσία σήμε
ρον εϋρίσκονται είς τήν ήμερησίαν διάταξιν.

«
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΟΝΙΚΑ ΜΑΣ

"Οταν παρήκμαζον πλέον αί πολίτικα! 
άρεταί τοΰ αρχαίου έλληνισμοΰ 4 διακριθείς 
διά τήν μεγαλοψυχίαν και πραότητα Άρι- 
στόνικος κατεδικάσθη ε’.ς στέρησιν τών 
πολιτικών του δικαιωμάτων. Οί φίλοι του 
συνέλεξαν τότε καί τοΰ παρέδωσαν τό ποσόν 
μέ τό δποϊον θά έξηγόραζε τήν ποινήν 
του, άλλ' 4 Άριστόνικος τό συνεισέφερεν 
ύπέρ τών δημοσίων άναγκών προτιμήαας 
νά μείνη άτιμος, νά ώφελήση όμως τήν 
πατρίδα του.

Ό Δημόκριτος ϊδών φθονερόν λυπούμε- 
νον είπεν : Ή τούτψ μέγα κακόν συμβέ- 
βηκεν ή έτέρφ μέγα άγαθόν.
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Μετά μακράν καί πολυώδυνο·/ νόσον έξεμέτρησε τό 
ζήν τήν 23 Ιουλίου δ Ανάργυρος Σιμόπουλος, πολι- 
τευτής έκ Παρνασσίδος, χρηματίσας έπί πολλά έτη 
'υπουργός τών Οικονομικών, πατήρ δέ τών παρ' ήμίν 
οικονομολόγων. "Ολη του ή ζωή υπήρξε θαύμα κυριο- 
λεκτικώς άνελίςεως. Ώρμήθη άπό τής κατωτάτης 
ιεραρχικής ραθμίδος, διορισθείς τό πρώτον γραφεύς 
εφορίας. Είτα προήχθη, προσεκολλήθη εϊς τό υπουρ
γείου τών Οικονομικών, εΐλκυσε μέ τήν οξυδέρκειάν 
του καί τήν θαυμαστήν φιλοπονίαν του τήν έκτίμησιν 
τοϋ προϊσταμένου του'Υπουργοϋ Κεχαγιά, προσελήφθτ, 
ύπ’ εκείνου εϊς τήν Εθνικήν Τράπεζαν, άπεδύθη εις 
τήν πολιτικήν κονίστραν, έγινε ισόβιος βουλευτής, 
έγινε·/ 'Υπουργός τής Δικαιοσύνης τό πρώτον. είτα 
τών Οικονομικών, έτιμήθη διά τών άνωτέρων παρασή
μων καί ύπέκυψεν έπί τέλους είς τήν άπερίγραπτον 
κόπωσιν τοϋ οργανισμού του. ΊΙ έργασία ί, μεγάλη 
τοϋ άφήρέσε πάσαν ζωτικότητα καί τό μικρόβιου 
καταστρεπτικής υόσου εΰρε γόνιμου έδαφος εϊς τά 
όστα του. Δείγμα τής φιλεργίας του είναι καί τούτο. Τήν προτεραίαν τοΰ 
θανάτου του άνανήψας έκ μακροϋ λήθαργου έζήτησε τήν αλληλογραφίαν 
του καί τά διάφορα χαρτιά του διά νά έργασθή. Ιίολλάκις ή αϋγή ζό·/ 
εύρεν εργαζόμενον εϊς τόν καταρτισμόν τοΰ Προϋπολογισμού τοΰ Κράτους 
καί είς τήν έκπόνησιν διαφόρων οικονομικών νομοσχεδίων.

«
ΤΑ ΙΔΙΚΑ ΜΑΣ

ΙΙαρακαλοϋνται θερμώς οί κ. κ. συνδρομητα! τοΰ ΙΙεριοδικοϋ καί πάντες 
οί μετ' αύτοΰ συναλλασσόμενοι, προκειμένου περί πληρωμής συνδρομών 
καί άλλης δοσοληψίας, όπως τά έμβάσματα ένεργώσιν άπ’ ευθείας πρός τόν 
ήμέτερον Διευθυντήν κ. Δ. Βρατσάνον. ίδός Καρύτση 4, ’Αθήνας, μή έμπι- 
στεύωνται δέ χρήματα προωρισμένα διά τό Περιοδικόν είς αγνώστου προε- 
λεύαεως άτομα, μή έφωδιασμένα δι’ ειδικών διαπιστευτηρίων, φερόντων τήν 
υπογραφήν τοΰ ήμετέρου Διευθυντοΰ καί τήν σφραγίδα τοϋ Περιοδικού.

01 άποστελλόμενοι ύπό τής Διαχειρίσεως τοΰ ΙΙεριοδικοϋ δι' εισπράξεις, 
είσίν ανεξαιρέτως έφωδιασμένοι διά τοιούτων διαπιστευτηρίων καί διά διπλο
τύπων αποδείξεων τοΰ Περιοδικού, έσφραγισμένων, διά τών διαπιστευτηρίων 
δέ τούτων, γεγραμμένων διά γραφομηχανής είναι έξουσιοδοτημένοι νά ένερ
γώσιν εισπράξεις. Συνεπώς πάσα πληρωμή συνδρομής τοΰ Περιοδικού ή 
άλλης πρός αυτό ΰποχρεώσεως, 
μή ένεργουμένη κατά τούς ανω
τέρω τύπους δέν αναγνωρίζε
ται τοΰ λοιπού.

Εϊς τάς δηλώσεις ταύτας 
προδαίνομεν διότι άτυχώς έπέ- 
σαμεν θύματα τών γνωστών 
αλητών, οΐτινες άπό πόλεως εϊς 
πόλιν πλανώμενοι λυμαίνονται 
τούς ομογενείς,τινέ; τών όποιων 
όμως δεικνύουαιν ασύγγνωστο·/ 
τή άληθείφ αφέλειαν, έμπιστευ- 
όμενοι χρήμα είς αυτούς, άνευ 
ειδικής εντολής μας έγγραφου 
καί άνευ αποδείξεων έντυπων 
καί έσφραγισμένων.

"Οσον άφορφ τούς έν Ρωσσίφ 
καί Αίγύπτφ συνδρομητάς, οΰ- 
τοι δέον νά έμβάζωσι τάς σύν
δρομά; των πρός τούς άνεγνω- 
ρισμένους. ώς έμφαίνεται έν τή 
προμετωπίδι τοΰ τεύχους καί 
ταΐς ειδικά»; τοϋ έξωφύλλου 
δηλώσεσι, Γεν. ’Αντιπροσώπους 
τοΰ Περιοδικού, ώς επίσης καί 
οί έν τφ έξωτερικφ πρός τά 
κατά τόπους γνωστά πρόσωπα 
περιωπής, άτινα έκ στοργής 
πρό; τό έργον μας ή έκ δεσμών 
ιδιαιτέρων πρός τήν Διεύθυνσιν 
μάς έκαμαν τήν τιμήν νά άνα- 
λάβωσιν ύπό τήν προστασίαν 
των άπ’ αρχής τά συμφέροντα 
τή; «Εικονογραφημένης .

*
"Επειτα άπό τόσους κινδύ

νους τούς όποιους διατρέχομεν, 
έπειτα άπό τόσον χρήμα πού 
δαπανώμεν. έπειτα άπό τόσους 
κόπους πού καταβάλλομεν διά 
νά έκδίδωμεν αΰτο τό φύλλο·/, 
δπερ — τό καυχώμεθα καί τό 
τονίζομε·/ μέ υπερηφάνειαν — 
καί τόν τόπον μας παρουσιάζει 
πολιτισμένο·/ καί τά συμφέροντα 
τοΰ Γένους εξυπηρετεί καί τάς 
προόδους τών διαφόρων κλά
δων έςαίρει καί τέλος μορφώνει, 
εκπολιτίζει, τέρπει, στολίζει, 
εύρίσκονται ϋλίγιστοι άνθρω
ποι, καταχρώμενοι τής έμπι- ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ.— Α| ΧΕΙΡΟ Μ Α ΝΤΙΔΕΣ

στοσύνης μας καί μή πληρώνοντες τήν συνδρομήν των.
Ημείς, οι όποιοι έφέραμεν εϊς τήν σημερινήν περιω 

πήν του τό έργον αίσθανόμεθα σαφώς τήν ύποχρέωσιν, 
ήν έχομεν άπέναντι τοϋ τόπου, νά διατηρήσωμεν τό 
έργον. τούτο. Έχομεν άκόμη καί σαφή έπίγνωσιν τών 
δικαιωμάτων μας καί άπέναντι τών κακής πίστεως 
τούτων προσώπων, άτινα ούδέ κάν έξηγήσιν δίδουσιν 
ήμίν, τηροϋντες περιφρονητικήν σιγήν είς τάς αλλε
παλλήλους έπιστολάς τής Διαχειρίσεως, θά τά διεκίι- 
κήσωμεν διά παντός τρόπου. Πρός τούτο γίνεται ήδη 
ύπό τοϋ ήμετερου Λογιστηρίου έκκαθάρισις τών συν
δρομητών καί μετά τό πέρας αύτής θά δημοσιευθώσι 
τά ονόματα τών κυρίων τούτων ανεξαιρέτως.

«
ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ

«Μετά τήν αλαζονείαν 
είνε ή άνικανότης διά νά

"Εχεις δύο ανεψιού, 
ριότητα καί νοημοσύνην, 

του: ·Ά ! δΓ αύτόν δέν ανησυχώ λέγεις. Καί τόν άφίνεις νά αγωνίζεται, 
νά πάσχη. νά δυστυχή πολλάκις. Ό άλλος ανεψιός είναι ρλάξ. αγράμμα
τος, ανίκανος, διά κάθε τι. Τότε συναθροίζεις δλην σου τήν οικογένειαν καί 
έρωτας μέ Ανησυχίαν: Τί θά τόν κάμωμεν τόν Άνδρέαν : Καί οι συγ
γενείς επαναλαμβάνουν: Αλήθεια, τί θά τόν κάμωμεν: Τίποτε δέν θά 
κατορθώση μόνος του. Τόν τοποθετείτε λοιπόν είς μίαν τράπεζαν ή τόν 
διορίζετε υπάλληλον τον Κράτους. Καί εκείνος μέ τάς δυνάμεις τών δΓαύτόν 
υπευθύνων θά προοδεύση καί θά καταλάβη άνωτάτας θέσεις, έκείνας δηλαδή 
εϊς τά; δποίας δέν φαίνεται ή άνικανότης».

«
ΤΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Προβαίνει καί Αγγίζει πρός τό τέλος ή έκτύπωσι; τοΰ έφετεινοΰ ενάτου 
τόμου τοΰ Εγκυκλοπαιδικού Ημερολογίου» 1. Α. Βρετοϋ διά τό έτος 1909. 
Είναι άληθώς θαυμαστή ή καλλιτεχνική του έκτύπωσι;, δ πλούτος τών 
εικόνων του καί ή έκλογή τής ύλης του, ύλης μορφωτικής, διδακτικής, 
τερπνής, άποτελούσης αληθή θησαυρόν γνώσεων. Εκατόν έόδομήκοντα 
περίπου ώραιοτάτας εικόνας θά περιλαμβάνη 4 τόμος οϋτος. Όλαι αί 
έξαγγελθεΐσαι μεταρρυθμίσεις καί βελτιώσεις, αϊτινες ύπεδεικνύοντο, απέ
ναντι τής θερμής στοργής τήν δποίαν

τό καλλίτερον ελάττωμα 
ροαχθή κανείς:

τόν ένα γεμάτον άπό δραστη- 
Αναγνωρίζεις τήν αξίαν

έδειξε τό Πανελλήνιον πρός 
αυτό, έπηνέχθησαν. Καί Αληθώς 
μέ τόν χάρτην τόν κατάστιλ- 
πνον τής '-Εικονογραφημένης» 
εφ" οΰ έξετυπώθη ή πολυτελής 
έκδοσις τοϋ «Εγκυκλοπαιδικού 
Ημερολογίου» εφέτος, κατέστη 
τούτο άλν(θινόν κομψοτέχνημα, 
όμοιο·/ τοΰ όποιου μόνον τήν 
«Εϊκονογραφημένην» παρήγα- 
γεν ή 'Εκδοτική έν Έλλάδι. 
Ειδοποιούμε·/ τούς έκ τών κ.κ. 
συνδρομητών τής «Εικονογρα
φημένης-· έπιθυμοΰντας νά στο- 
λίσωσι τό γραφεϊον των ή τό 
σαλόνι των, όπως άπό τοΰδε 
δηλώσωσιν ήμίν τοΰτο, καθό
σον έκ τής πολυτελούς ταύτης 
έκδόσεω; όιρισμένα αντίτυπα θά 
κυκλοφορήσωσιν, άτινα λόγφ 
τής προδλεπομένη; άθρόας ζη- 
τήσεως, ταχέως θά έξαντλη- 
θώσι. Τιμάται : Πολυτελές χρυ
σόδετου, δρ. 5 καί φρ. χρ. 5. 
Έπί συνήθους χάρτου, χρυσό- 
δετον, δρ. 4 καί φρ.χρ. 4. Έπί 
συνήθους χάρτου, χαρτόδετου, 
δρ. 3 καί φρ. χρ. 3. Άπευθυν- 
τέον πρός τά γραφεία μας: 
‘Οδός Καρΰτση 4, 'Αθήνας.

ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΞΙΣ

Δύω καλών καί συμπαθών 
μας φίλων, τοϋ έν Ζαγαζίκ 
κ. Γ. Σωτηροπούλον, έκ τών 
άνωτέρων αυτόθι υπαλλήλων 
τοΰ οίκου Χωρέμη - Μπενάκη 
καί τοΰ κ.Χαρ. Καλλιάζη.εμπό
ρου αύτόθι, τοΰ μέν Προέδρου, 
τοΰ δέ Συμβούλου τοΰ κοινω
φελούς Συλλόγου τών Ελλή
νων 'Υπαλλήλων τής περιφέ
ρειας Σαρκίας. αί υπηρεσία·, 
καί ή άγάπη πρός τό Σωμα
τείο·/ των ήμείφθησαν. Διά Δια
ταγής του ό "Υπουργός τών 
Εσωτερικών έςέφρασεν αΰτοίς 
τήν ευαρέσκειάν του διά τάς 
καλάς των υπηρεσίας. Συμμε- 
ριζόμεθα καί ημείς τήν χαράν 
των αύτήν είλικρινώς.

Έν Άθήναις. Τυ.-ιογραφεϊον «'Εστία Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαίιούρη — liTSI.


