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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΝ

Εκεί χαιρετίζονται ή Άσία καί ή 
Εύρώπη - είς τήν Κωνσταντινού

πολη'— καί είς τούς πόδας της φιλοΰν- 
ται δύο θάλασσαι, ή Μεσόγειος μέ τόν 
Πόντον. Καί ή Πόλις φαίνεται ωσάν 
κυρίαρχος υπερφυσικός, τόν όποιον 
περιστοιχοΟν ήπειροι καί ωκεανοί καί 
τό απαλότεροι· κυανοΰν καί τό δρο- 
σεριότερον πράσινον, κυρίαρχος γύρω 
άπό τό μεγαλεϊον τού όποιου βλέπεις, 
συντρίμματα τιόρατού χρόνου, τά δω- 
ροφορήματα τών μεγάλων πολιτισμών, 
τού Ρωμαϊκού, τού Βυζαντιακοΰ, τού 
Φραγκικού, πύργους καί παλάτια καί 
υδραγωγεία καί ιπποδρόμους καί τείχη 
καί τεμένη.

Καί τήν βλέπεις τήν Πόλιν έν νεφέ- 
λαις αίωρουμένην την πρωίαν, Οταν 
τό άτμόπλοιον σέ φέρη πρός αυτήν. 
Ελαφρά ομίχλη καλύπτει τόν αίγια
λόν καί επάνω άπ’ αυτήν αί όξεϊαι 
κορυφαί τών μιναρέδων καί οί τρούλοι 
τών τζαμιών καί τά λευκά κιόσκια, τά 
εντός πρασίνων λόφων καί τών παλα- 
τίων οί ωραίοι ρυθμοί καί ή απέραν
τος συνοχή τών οικιών.

Ξένος καί περίεργος καί θελκτικός 
διά τούτο σέ ύπεδέχθη ό τουρκικός 
πολιτισμός είς τά Δαρδανέλλια.Ήλθον 
είς τό άτμόπλοιον χανούμ σκεπασμένοι 
καί έφέντηδες ευλαβείς προσευχόμενοιείς μίαν γωνίαν τού άτμοπλοίου 
κατά τήν δύσιν.

Τώρα βλέπε τό πανόραμα διά τό όποιον έγραψα αύτάς τάς όλίγας 
γραμμάς καί σπεύδε επάνω πρός τόν Βόσπορον μέ τά είκοσι οκτώ 
χωριά του. είς τόν πολυσύχναστοι· άπό βαποράκια καί άτμόπλοια καί 
φορτηγίδας Βόσπορον, μέ τά μέγαρα τά πολυκόσμητα καί πελεκητά, 
πού κατεβαίνουν κοντά κοντά είς τόν αίγιαλόν, φιλάρεσκοι Νάρκισσοι 
άψυχοι, θέλοντες νά ίδοΰν τήν εικόνα των είς τά γαλανά νερά.

'Εκείνο τό γλυκύ βάσανον, νά μή τελειώνη δεξιά καί άριστερά σου 
καί όπισθεν καί εμπρός ή πόλις, μέ τό Σκουτάρι είς τήν ’Ασιατικήν 
άκτήν, τήν Στα^ιπούλ καί τό Πέραν, νά μή είμπορής νά τήν περιλάβης 
μέ ενα σου βλέμμα, διαδέχεται άλλο. Νά βλέπης εύμορφιές διαρκώς 
καί νά μή προφθάνης νά τάς χορτάσης καί νά προβάλλουν αλλαι—κήποι 
εις τό πράσινον φόντο τών όποιων, φθάνον μέχρι θαλάσσης, διαγράφε-
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ναι πανίον καϊκιού, τον Κουρού - Τσεσμέν, τό μέρος δπου ή Μήδεια 
άπέβη μετά τοΰ Ίάσωνος καί έφύτευσε τήν περιώνυμον δάφνην, κρή
νης— αί κρήναι καί αί θύραι αί μεγαλοπρεπείς είνε συνήθως μνημεία 
άραβουργημένα—,είς τό Άρναούτ-κιοϊ τό νερό βράζον εις ρεύμα καί 
τούς κάίκτσήδες νά αισθάνονται λυγιζούσας τάς κώπας εις τάς χεϊράς 
των καί νά πετούν σχοινιά είς τήν ξηράν όπόθεν σύρουν τό καΐκι των 
έως έξω τού ρεύματος. ’Εδώ σού δεικνύουν τό μέρος οπού διήλθον αί 
έπτακόσιαι χιλιάδες τού έκστρατεύσαντος κατά τών Σκυθών Δαρείου 
καί έπειτα οί Γότθοι καί οί Λατίνοι, παρέκει τά οικοδομήματα Βαγια- 
ζίτ τού Κερανού, τόν κολπίσκον όπόθεν άπεβιβάσθη ή Μήδεια φεύ- 
γουσα έκ Κολχίδος μέ τόν Ιάσωνα. Ή Μυθολογία, ή 'Ιστορία, ή Φύσις. 
μία ελληνική σημαία, τής πρεσβείας μας, εις τό Νεοχώρι, — τί γλυ
κύς έκεϊνος ό απροσδόκητος χαιρετισμός της εις τά ξενητευμένα μας 
χώματα καί νερά — καί μαζύ κάποια οιλουέττα χανούμ άναπαυομένης 

εις τόν αίγιαλόν καί καπνιζούσης ή ή 
μορφή άλλης, διαφαινομένη άπό τήν 
Ούραν τοΰ εις τό άτμόπλοιον -Διά τά 
χαρέμια φυλαγμένου μέρος ή τσ δο
λερά μεγάλα μάτια έλληνίδος πολίτισσας, 
αληθινά άφροπλασμένης καί ή φωνή της 
ή άργυρόχοος, σέ κάμουν νά εύχεσαι νά 
μή τελειώση ποτέ αυτός ό Βόσπορος. ό 
όποιος τελειώνει. δυστυχώς γρήγωρα.

Ιδέ τα όλα αυτά. Άνοιξε τήν ψυχήν 
σου είς τήν Φύσιν. Καί όρκίσου νά μή 
λησμονήσης δσα άπήλαυσες. όταν θά 
πλανηθής εις τούς δρόμους τής Κων
σταντινουπόλεως, είς τούς οποίους ή λα
τρεία τής Φύσεως έχει άντικατασταθή 
άπό τήν λατρείαν τής κοιλίας, είς τούς 
οποίους σκύλλοι καί άπό ονείρων ωραίων 
αγρίως ρεαλιστική έξέγερσις.

ΑΔΙΦΑΓΟΪ ΚΟΙΛΙΑ

Εγράφη διά τήν Κωνσταντινούπολη·, 
δτι τρώγει, τρώγει, τρώγει. Είνε αλη

θινόν αύτό.’Από τήν στιγμήν κατά τήν 
όποιαν θ' άποπειραθής νά πίης μίαν 
μαστίχαν δΓ ορεκτικόν αρχίζεις νά τρώ- 
γης. Κομίζονται εμπρός σου μαζύ μέ 
δυο στάλλες τοΰ ορεκτικού καί τρία 
τουλάχιστον πινάκια μέ μεζέδες. Τό 
αυτό επαναλαμβάνεται καί είς τά ζυθο
πωλεία τού Γαλατά, δπου μετά δύο 
ποτήρια ζύθου ή επιφάνεια τοΰτραπεζίου 
καλύπτεται άπό πινάκια ώς έν συμποσίφ. 

"Επειτα σέ καταδιώκει παντού τό φα
γώσιμοι·. Άπό τόν άπλούστερον περίπα
τόν σου, είς τάς επισκέψεις σου, είς τήν 
εκδρομήν σου άνά τόν Βόσπορον καί 
εως τήν επίσημον τελετήν τοΰ προσκυ
νήματος τού Σουλτάνου δπου σέ αναμέ
νουν μπισκότα καί λεμονάδα.

Ό Brillat Savarin είπε τό κλασικόν :
« Εΐϊτέ μου τί τρώγεις, >·ά οοΰ είπω τί είσαι >.

Πώς νά είπή τί τρώγει ή Κωνσταντινούπολή, διά τήν τροφήν τής 
όποιας έγραψε σελίδας ολοκλήρους ό μακαρίτης Βυζάντιος ;

Άν περιοδεύετε είς τάς σκολιάς όδούς τής Σταμπούλ θά συναντήσετε 
δεκάδας καταστημάτων πρό τών οποίων ψήνεται είς σούβλας τό κεμ- 
πάπ, άποτελούμενον άπό μικρά τεμάχια κρέατος. Πρέπει νά κλείσετε 
τούς οφθαλμούς διά νά μήν βλέπετε τι'ι λυγδωμένα τραπέζια, τάς μυίας. 
τόν γυμνόπουν μάγειρον. Καί πρέπει ν’ άφίσετε τήν γλώσσαν μόνον 
ν’ άπολαμβάνη. Καί άπολαμβάνει ηδονικότατα. Λέγεται ότι ο πατήρ 
τϋς Βασιλίσσης μας Μέγας Λούξ Κωνσταντίνος έδοκίμασε τό κεμπάπ 
μέσα είς έν άπό τά μαγειρεία τής Σταμπούλ.

Τώρα τό θέρος ελλείπουν οί χαλβάδες οί πολυποίκιλοι καί ή μπογα" 
τσα ή χρυσίζουσα καί οί λουκουμάδες οί φλωρόχρωμοι καί τά πολυειδή 
καταΐφια, τό έκμέκ καταίφι καί τό γκεσή-καταΐφι. χίλιαι άλλαι επιδό
σεις τής Κωνσταντινουπολίτικης κοιλιοδουλείας. Σάς πολιορκούν όμως 
οί μπουρεκτζήδες καί γύρω των μικροί έφέντηδες καί μικροσκοπικαί 
χανούμ πληρούν τούς γαστριμαργικούς των πόθους αντί δεκαλέπτου.

Εί νεποιήματα γευστικότητος το μουχαλεμπή καί τό ιαβούκ γκιογκσού. 
Έγράφησαν δΓ αυτά τά εξής: Οί αισθητικοί συγγραφείς είπον ότι 

αί εϋγ'νέστεραι άπολαύσεις είνε αί διά τών όφθαλμών καί τών ώτων 
καί διά τούτο αί Ωραϊαι Τέχναι μόνον είς τούς οφθαλμούς καί τά ωτα 
αποτείνονται, άλλ' άν εζων έν Κωνσταντινουπόλει θά μετέβαλλον ιδέαν. 
Τό τρώγειν μουχαλεμπή είνε ΐδανικότης· είνε ώς νά άκούης Μόζαρι η 
Ροοσίνη, ώς νά βιάζης την ψυχήν σου είς ήδείαν ήδυπάθειαν !

Αί χανούμ συμφωνούν μέ τόν γράψαντα τ' άνωτέρω. Ό μουχαλεμπ- 
τζής καλείται συχνά νά σταματήση πρό καφασίου καί μία σκλάβα 
μαύρη εξέρχεται καί παραλαμβάνει τό λευκόν γλύκυσμα, ραντιζόμενον 
μέ γκιούλ-σουγιού, ροδόσταγμα, τό όποιον είς τόν υποφαινόμενον έφάνη 
αποκαρδιωτικόν. Τό ταβούκ-γκιογκσοΰ είνε 
αληθινή άπόλαυσις. Λευκή πάστα άπό όρυ- 
ζόκονι ν καί στήθος δρνιθος. θαυμάσια αρω
ματισμένη. Είπαν δι’ αύτό ότι άν οί ’Ολύμ
πιοι τό έγνώριζον θά έρριπτον τήν αμβρο
σίαν είς τόν Κέρβερον.

Είμαι βέβαιος ότι δέν έξήντλησα τό έδε- 
σματολόγιον τής Κωνσταντινουπόλεως. Πού 
νά έξαντληθή ; Πού τά λουκοΰμ καί τά κάν
τια καί τά σερμπέτια καί δέν γνωρίζω τί 
άλλο. Καί πού τά κεφάλια τά έψημένα καί 
τά ντυλμαδάκια καί τά τουρσιά, καί τά 
μόδια καί τά στρείδια καί τά καρύδια τό 
καθαρισμένα καί τι'ι παγωτά καί ό μποζας, 
είδος πηκτού ζύθου άπό κεχρί καί τό χοσιάρ, 
καί δ άσουρές. απολαύσεις τής γεύσεως κατα- 
σκευαζόμεναι μέσάκχαριιν καί έλαίον μόσχου 
καί κεδρόσταγμσ καί ροδόσταγμα καί πωλού- 
μενα είς ταβλάδες, είς καταστήματα, παντού.

Τρώγει ή Κωνσταντινούπολις.
Κάθε λαός της έπειτα έχει τάς ιδιαιτέρας 

του προτιμήσεις. Ό Τούρκος μέ τά ολίγα 
επιτραπέζια σκεύη του παραθέτει, όταν είνε 

πλούσιος, τριάκοντα είδη φαγητών άπό έκα
στον τών όποιων ό δαιτυμόιν μόλις θά έγγίση. 
Ό Βυζάντιος μάς δίδει περίληψιν τουρκικού 
μενού,τήν εξής : ρόφημα (τσορμπά) έξ δρύ- 
ζης ή φάρου, κρέας ή ιχθύς βραστοί, ζυμα- 
ρικόν, όρνιθες φρυκτοί ή καρυκευταί (γιαχνί).
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άλλο είδος πλακ.οΰντος 
ή πήττας, λαχανικόν κα- 
ρικευτόν, γεμιστά (ντολ
μά) ή τυλικτά, καταΐφ, 
άλλου είδους παραγεμι
στώ, ριζόγαλον, όρνιθες 
όπταί, κιουλμπαστί (co- 
telettes) πιλάφ, χόσ-άμπ, 
άοουρέ, μπακλαβά, έλμα- 
σιέ, όπωρικά καί ρακή.

Ρακή ! Τί ρακή δέν 
πίνεται είς τήν Κωνσταν
τινούπολη·! Πρό τού φα
γητού καί μετά, μαζύ μέ 
τό ν ναργιλεν,καί πάντοτε. 
Τήν ρακήν τήν δίδουν 
μέ μικρός φιάλας καί 
διηγούνται, ότι κάποιος 
πασσάς δέν ήδύνατο νά 
έργασΰή χωρίς τό ποτόν 
αύτό, έν πλήρει δέ Συμ
βούλιο) διέτασσε καί τοΰ 
εφερον έκ διαλειμμάτων 
μεγάλο ποτήρι πλήρες 
ρακής τήν οποίαν κατέ- 
πινέ μέ τόσην ευκολίαν 
ώστε οί άλλοι νά νομί
ζουν ότι έπινεν ύδωρ!

Οί ’Αρμένιοι έπειτα 
τρώγουν θηριωδώς. Πο
λύ παχέα φαγητά—ουράς 
καραμανίων προβάτοτν— 
τσακιστά μύδια καί το- 
πίκ, τό όποιον οί άλλοι 
λαοί καλούν είρωνικώς 
Έρμενί παντεσπάνι καί 
τό όποιον κατασκευάζε
ται άπό ρεβύθ ια μέ κρόμ - 
μυα, κόκκινο πιπέρι καί 
κανέλλαν.

Ό Έλλην είνε ό έκλε- 
κτικός. Είνε ό απόγο
νος τού Βυζαντινού, τοΰ 
Οποίου έν γεύμα έχει 
περιγράψη Οαυμασίως 0 
Πτωχοπροδρσμος καί ό 
όποιος, άφοΰ έπινεν είς 
υγείαν όλων τών φίλων 
του, έπινεν έπειτα καί 
«είς πρεσβείαν Άγιων!» 
’Επί τής τραπέζης τού 
Έλληνος — έγράφη — 
συναντάται τό πιλάφιον 
καί ή τούρτα. Ό μου
σακάς προσαγορεύει τό 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΟΜΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ! Q ΣΙΜΙΤΖΗΣ

πουρέ, ή κρέμα χαιρετά τό ταβούκ-γκιογ- 
κοού, οί σαρμάδες υποκλίνονται φιλοφρόνως 
πρό τών κοτολεττών».

Υπάρχει μία παροιμία: «Είς τού Εβραίου 
φάγε καί είς τού Αρμενίου κοιμήσου».

«’Αλλά πώς νά φάγω είς τού 'Εβραίου — 
αναφωνεί δ Βυζάντιος—όταν άπό τοΰ μαγει
ρείου των είν’έξηρημένον. όχι μόνον τό βού- 
τυρον καί τό έλαιόλαδον, άλλά καί τό άρνίον 
καί ό λαγώς καί τό περιστέριον καί οί άλε- 
πίδωτοι ίχθϋς : Μόνον μόσχου κρέας τριό- 
γουν οί Εβραίοι καί αυτό άφοΰ μέ χειρουρ
γικήν έπιτηδειότητα ό κρεωπώλης άφαιρέση 
τάς αρτηρίας καί φλέβας καί τό καταντήση 
μάζαν μάλλον ή κρέας.

Δέν μειώνει τίποτε ή ολιγάρκεια τών 
Εβραίων τό μέγεθος τής γαστριμαργίας τής 
Κων/πόλεως. Είνε τοσούτος κολοσσός!

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΛΗΙΒΥΧΜΦΥ

Τί ποικιλία πληθυσμού καί τί ή Ιστορία του!
Διά νά συνοικισθή ή Πόλις, γράφει ό 

Κωδινός, ό Κωνσταντίνος έφερε συγκλητι
κούς έκ Ρώμης, τούς οποίους έπειτα άπέ- 
στειλεν είς πόλεμον, κρατήσας δέ τούς δα
κτυλίους των έσφράγισε δι’αυτών έπιστολάς 
τάς οποίας έστειλεν είς τάς οικογένειας των

καί μέ τάς όποιας αι’ιτοί δήθεν προέτρεπον αύτάς νά μετοικίσουν είς 
τήν Κωνσταντινούπολη·. Διέταξε συγχρόνως νά οίκοοομηθοΰν οίκίαι 
απαράλλακτοι μέ τάς έν Ρώμη, ώστε όταν οί συγκλητικοί έπέστρεψαν 
εύρέθησαν όπως έν τή παλαιφ πρωτευούση.

Έπειτα ώρίσθη — Ιστορικόν αύτό — καί σιτηρέσιον διά τούς έν τή 
πόλει οίκοδομοΰντας είς τούς όποιους διενέμετο έκτός τού άρτου καί 
έλαιον καί οίνος καί ξύλα.

Ό Τζέτζης ήναγκάοθη νά. γράψη διά τήν πανσμερμίαν έκείνην:
Οΐ πύλιν γάρ τητ άνασσαν οίκοΐττκ Κωνσταντίνον 
Ούχί μιας φοινής είσί καί ίϊϋνους ενός μόνον

Ά.-τλώς εϋνονς τον σΰμπαντοΐ, τών άπαοών χοίρων rs.

Σταυροφορίαι μετά ταύτα, μεταναστεύσεις έξ άλλων έκπορθουμένων 
πόλεων τής Αυτοκρατορίας, πρόσκλησις καταναγκαστική κατοίκων υπο 
τών Τούρκων καί μεταφορά αιχμαλώτων — έξ Άργους μετφκίσθη 
θαν. όπως λέγεται, ε.οοο οικογένειαν, — όπως έπίσης ή αυθόρμητος 
προσέλευσις κερδοσκόπων παρήγαγεν μωσαϊκόν πληθυσμών τοιοΰτον, 
οίον διαφαίνεται είς τάς εξής γραμμάς τής Λαίδης Montagfie: «Τό δέ 
χείριστον, είνε ότι καί έντός αυτής της οικίας μου λαλοΰνται δέκα διά
λεκτοι· διότι οί μέν ιπποκόμοι είνε "Αραβες, οί δέ θαλαμηπόλοι Άγγλοι. 
Γάλλοι καί Γερμανοί, ή τροφός Αρμενία, ή θαλαμηπόλος Γαλλίς, ό 
οικονόμος ’Ιταλός, έξ έπτάύπηρέται Γραικοί καί οί Γενίτσαροι Τούρκοι».

Γλώσσα άνάλογος είχε δημιουργηθή. Ό φανατικώτερος σύγχρονος 
χυδαϊστής δέν θά ήμπορούσε νά γράψη τήν φράσιν: «Κατάτά άγια κου
στούμια (δηλ. έθιμα) ένι κολίμενον (δηλ. κεκωλυμένον) άνθρωπος νά μί 
καμϊ παροΰν γυναίκα τήν έβάπτισε κ.τ.λ.
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ΧΑΝΟΥΜ — ΕΡΩΧ

Λευκή τήν χροιάν, μέ ωραίας χεϊρας, 
φωνήν ευηχον, · μελαν καίεΰγραμμον 

όμματόφρυδον ή χανούμ έχει ύπέρ έαυ- 
τής τό γόητρον τοΰ άγνωστου καί τού 
μυστηρίου· τών θρύλλων.

■ ’Όπισθεν τοΰ καη,ασίου μαντεύεται 
νωχελής κιρκασιανή καλλονή». Κάτω 
άπό τό γιασμάκι μαντεύεται ένα θαυμά
σιοι· προσωπάκι .

Άφοΰ μαντεύεται ή Όθωμανίς δέν 
είμπορεϊ παρά νά είναι καλλονή μέ φλο
γερά μάτια.

Είδα πλήθος χανούμ ωραίων, είδα 
όμως καί χανούμ, ή οποία όταν άπεκα- 
λύφθη μέ έκαμε νά νομίσω οτι ήμην είς 
τήν κόλασιν. Μαύρη, μέ τό πρόσωπον 
φέρον έγκοπάς καλλυντικός!

Ό Λαμαρτΐνος έφθασε νά γράψη διά 
τάς Όθωμανίδας: «Όλαι σχεδόν όσος 
είδον άσκεπεϊς εΐνε χαμηλοί, χλωμοί, μέ 
σκυθρωπόν βλέμμα καί μορφήν άσαρκον 
καί ασθενικήν».

Γύρω τής χανούμ έως τώρα τό πάν 
μυστήριον. Ό έρως της ύπό τό κράτος 
τρόμου. Καί ό έρως της άρα πολύτιμος. 
« Αμάν, κουζούμ! Αμάν, γιαβρούμ! κάμε, 
χανούμ, ίνσάφι. Μηδέ καλέμι ουλεμά τό 
ντέρτι μου δέν γράφει!»

Καί γράφει ό Ραφί-Έδδίν: «’Άνέβλεπα 
αύτήν τήν μάγισσαν είς τόν ύπνον μου 
θά έθυσίαζα τό πνεύμα καί τήν πίστιν 
μου. ’Άν μιά στιγμή ήμποροΰσα νά βάλω 
τό μέτωπόν μου κάτω άπό τά πόδια της, 
δέν θά έγύριζα πλέον τό πρόσωπον μου 
είς τήν γήν... "Ω! μή λύης τής μυρω- 
μέναις άπό γιασεμί πλεξίδες σου, μή 
έντροπιάσης τά άρώματα τής Κίνας!

Μή πιστεύετε όμως ότι εΐνε πολλαί αί 
Όθωμανίδες, αί όποϊαι. δυσφοροΰν διά τήν
προήχθησαν πνευματικώς άπέκτησαν καί έλευθερίας. Αί άλλαι δέν τάς 
θέλουν. Ή θρησκεία των τάς έδίδαξεν, ότι σκοπόν έχει ί) ζωή των νά 
κάμουν εύδαίμονα τόν άνδρα καί τόν ονομάζουν κύριον, άφοσιωμέναι 
είς αύτόν καί τά τέκνα των.

Καί ό σύζυγος τής χανούμ εΐνε πρός αύτήν ήπιώτατος καί περιποιη
τικότατος. Δέν ύψοΐ χεϊρα κατ’ αύτής καί αν έχη παρασυρθή είς μεθην 
διευθύνεται είς τής μητρός του ή τής άδελφής του, διά νά μή φανη 
άσχημονών είς τήν γυναΐκά του.

■ ’Άν ή γυνή — λέγει ή λαϊκή φιλοσοφία τοΰ Τούρκου — έγινεν άπό 
τήν πλευράν τοΰ πρωτοπλάστου εΐνε φύσει στραβή καί όταν θελήσης 
νά τήν ίσώσης διά τής βίας θά τήν συντρίψης».

Τώρα ή χανούμ συζητεΐ μαζί μου είς τό καπνιστήριου τοΰ άτμο- 
πλοίου καί μοΰ στρίβει σιγάρο καί μοΰ τό δίδει μέ ένα έπέραστον:
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•θέσιν των. Έκεϊναι αί όποϊαι

©1 ΣΓΩΙΚΟΙ

Εχει κάτι άπό τόν παλαιόν Ρωμαϊον στωϊκόν ό Τούρκος καί κάτι άπό 
τόν Πετρώνιον τού Σιέγκεβιτς, είς τήν μεγαλοπρέπειαν καί είς τήν 

απάθειαν. Αγαπών τήν επίδειξη·, χρυσοστολίζει τούς ηνιόχους, παραση
μοφορεί διαρκώς, συνοδεύεται όταν εΐνε άξιωματοΰχος άπό έφιππους, 
άλλ’ εΐνε συγχρόνως φιλόξενος καί υπομονητικός είς τάς μεταβολάς τής 
τύχης. ’Αφού τά πάντα διευθύνει ό Θεός πάσα κατ’ αύτού μεμψιμοιρία 
εΐνε αμάρτημα καί ό θάνατος άναμένεται έν ήρεμίρ.

Καί εΐνε τρυφηλός καί φιλήδονος. Ή θρησκεία του τοΰ υπόσχεται 
ούρρί δι' άμοιβήν είς τήν μέλλουσαν ζωήν.

’Ακόμη. Ό Τούρκος εΐνε δυσκίνητος. "Ενας Βεζύρης ό Κιουπρουλύ-

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η ΚΡΗΝΗ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝ ΑΧΜΕΤ

Μουσταφά-πασσάς είχε γίνη άντικείμε- 
νον περιέργειας διά τήν συνήθειάν του 
νάπεριπατή σκεπτόμενος εντός τής αυλής 
του. Τό αυτό έπανελήφθη έσχάτως μέ 
τόν Μεχμέτ-Άλή-πασσάν τής Αίγύπτου.

Πηγαίνει περίπατον ό Τούρκος όχι 
διά νά περιπατήση. Πηγαίνει νά εΰρη 
μίαν γωνίαν έκεΐ είς τόν Βόσπορον καί 
νά καθήση κάτω άπό έν δένδρον, ν’άκούση 
τό αηδόνι, ν’ άναπνεύση αύραν ή νά θεώ
ρηση έν σιωπή τόν κάταστρον ουρανόν 
καί τήν μαρμαίρουσαν εκείνην κυπάρισ- 
σον τήν όποιαν μέ χρυσά ψήγματα ψη
φοθετεί ή σελήνη έπϊ τής λειοκύμονος 
θαλάσσης, ν’απόλαυση δηλαδή τήν ύπαρ- 
ξίν του καί ν’ άκοόση τήν φωνήν τοΰ 
Θεού είς τά δημιουργήματά του.

Αύτό εΐνε τό χίϊφ, τό όποιον ό 
Βυζάντιος εΰρεν άμετάφραστον είς οίαν
δήποτε γλώσσαν καί ίσως αντιστοιχούν 
μέ τήν γλνην&υμΐαν.

ΣΚΥΛΛΟΙ

Ποιος δέν ήκουσε καί ποιος δέν άνέ- 
γνωσε κάτι διά τούς σκύλλους τής 

Κωνσταντινουπόλεως;
Παμπληθείς μανδρόσκυλλοι, μέ όξύ 

ρύγχος καί αύτιά άλώπεκος καί χονδρόν 
τρίχωμα εΐνε ψωραλέοικαίοκνηροί. Κοι
μούνται διαρκώς. Γύρω των αμάξια, κυ
κλοφορία πυκνή, πωληταί φωνάζοντες, 
διαδήλωσις ή συλλαλητήριον. Τίποτε. Ό 
σκύλλος κοιμάται καί δέν έξυπνα παρά 
όταν τόν πατήσετε ή ό τροχός τής άμά- 
ξης ξύση τήν κεφαλήν του. Σηκώνεται 
τότε, κυττάζει νωχελώς τόν ένοχλήσαντα 
καί κοιμάται πάλιν.

Δέν άνήκουν είς κανένα οί. σκύλλοι. Ανήκουν είς τήν συνοικίαν, εις 
τήν οποίαν αδύνατον νά είσδύση σκύλλος άλλης συνοικίας χωρίς νά 
προκληθή δεινή μάχη.

Καί έχει τήν ιστορίαν του ό σκύλλος τής Κωνσταντινουπόλεως. "Οταν 
ό Φίλιππος έπρόκειτο νά είσέλθη δΓ υπονόμων έντός αύτής, οί σκύλλοι 
τήν έσωσαν. Οί Τούρκοι διηγούνται οτι οί σκύλλοι ήκολούθησαν τόν 
στρατόν τού Κατακτητοΰ, συγκατακτηταί καί αυτοί. Καί διά τοΰτο εΐνε 
σεβαστοί, όπως υποθέτω, καί διότι πάσα εναντίον τών σκύλλων άπό- 
πειρα άπέτυχεν. Έπϊ Άχμέτ τού Α' οί ιατροί, έπελθούσης επιδημίας, 
άπε<| άνθησαν ότι έπρεπε νά φονευθοΰν οί σκύλλοι. Ό Σείχ-ούλ- 
Ίσλάμ. όμως είπεν ότι τοΰτο δέν εΐνε δυνατόν νά γίνη διότι καί οί σκύλ- 
λοι έχουν ψυχήν. Άπεφασίσθη τότε νά τούς περιορίσουν έντός ερήμου 
νησίδος. χωρίς όμως ή άπόφασις τού Σουλτάνου νά Ισ-χύση. Ό Μαχμούτ 
τελευταίως ήθέλησε καί αύτός ν’ άπαλλάξη τήν Πόλιν άπό τούς σκύλ
λους. Έν άπό τά πλοία τά όποια τούς άπεμάκρυναν έβυθίσθη καί ό 
καθαρ ισμ ός άπεσο βήθ η.

Οί Τούρκοι, όταν τούς μεμφθή ό Εύρωπαϊος διά τούς σκύλλους, 
έχουν τήν εύφυά άπάντησιν. ότι αύτοΐ τούλάχιστον δέν θεωρούν καθα
ρούς τούς σκύλλους καί ουδέποτε τούς εισάγουν είς τάς οικίας των, ένφ 
οί Ευρωπαίοι τρώγουν πόλλάκις είς τό Ιδιον πιάτο μέ τόν σκύλλον των 
αί δέ Εύρωπαϊαι καί τόν φιλούν!
© ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ:

«έφέντιμ!» Τώρα αί ομόφυλοί της κάμνουν διαλέξεις, παίζουν ραψω
δίας τοϋ Λίστ, διαβάζουν γαλλικά μυθιστορήματα, ζωγραφίζουν.

Χάνεται σιγά σιγά ή χανούμ.

Ο λίγα αύτά άπό τό ταξεϊδί μου είς τήν Κωνσταντινούπολιν, τό προκλη- 
θέν άπό τήν Μεταρρύθμιση·. Είς την πόλιν, όπου διεδραματίσθησαν 

τά μεγαλήτερα ιστορικά γεγονότα, όπου ένα πρωί άνετράπη βαθειά 
ριζωμένον καθεστώς ώς οικοδόμημα άπό 
παιγνιόχαρτα είς φύσημα, όπου καί ή πυρ- 
κάίά άκόμη εΐνε μεγάλη καί αυτή καίκαίουσα 
έξ χιλιάδας σπίτια μεταβάλλει, ένα πράγμα 
εΐνε αμετάβλητον άπό αιώνων.

Ό "Ελλην. Ό Έλλην, ό προοαρμοζόμενος 
άμέσως είς τάς περιστάσεις, ό διηρημένος 
καί λησμονών τήν διαίρεσιν πρό τού κοινού 
συμφέροντος, ό πολιτικός, δ συζητητικός, ό 
αιώνιος "Ελλην μέ δλα τά ελαττώματα καί 
δλα τά προτερήματα τής φυλής.

«Γκαρσόν τών Μνηματακίων, ένα ποτήρι 
νερό.’Ιδού πώς πρέπει νά γίνουν αίέκλογαί... 
Τί; Δέν συμφωνείς; Δέν ξέρεις λοιπόν άπ’αύτά. 
Έγώ ξέρω. Έχω πληροφορίας».

Αθάνατε Έλλην!
ΔΗΜ. ΔΗΜΕΡ

*

ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ- ΠΥΘΙΑ
ΖΆ Σακκελίων έδημοσίευσεν άλλοτε έπιστο- 

λάς έκ τών όποιων αποκαλύπτονται πε- 
ριεργότατα τφ δντι πράγματα περί μιας 
περιόδου τής Βυζαντινής διπλωματίας.

Λέων ό Σοφός μετά πόλεμον πρός τόν 
Βούλγαρον Συμεώνα άπέστειλε πρός αύτόν 
πρός συνομολόγησιν ειρήνης Λέοντα τόν 
Χοιροσφάκτην, δστις, παρά τό εύτελές τού 
ονόματος, έσυγγένευε πρός τήν αύτοκρατο- 

Ο ΜΠΑΡΠΕΡΗΣ

ΑΡΑΨ ΕΚ ΜΕΚΚΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ρικήν οικογένειαν, ήτο 
δέ μάγιστρος καί ανθύ
πατος καί πατρίκιος. Ό 
διπλωμάτης ήτο καί τής 
’Εκκλησίας ύμνογράφος 
άλλά καί ώς κοσμικός 
ποιητής έθαυμάζετο άπό 
τούς συγχρόνους του.

Άφοΰ Λέων ό Σοφός, 
έπϊ τή ΐδέςι ότι έπέκειτο 
ειρήνη, άνεκάλεσε τόν 
στρατόν του, ύ Συμεών 
έφυλάκισε τόν Πρεσβευ
τήν τοΰ Αύτοκράτορος, 
άργότερα δέ γενομένων 
νέων μαχών συνέλαβε 
καί αιχμαλώτους τούς 
όποιους ήρνεϊτο ν’ άπο- 
δώση. Τόν Πρέσβυν ό 
Βούλγαρος ήθέλησε νά 
έμπαίξη, τοΰ έγραψε δέ 
έπιστολήν είς τήν οποίαν 
είρωνικώς έκφραζόμενος 
διά τόν Αύτοκράτορα, 
ασχολούμενου είς κατα
σκευήν χρησμών, έρωτά 
δν εΐνε δυνατόν νά προ- 

γνωσθή τί έσκέπτετο διά 
τήν τύχην τών α’ιχμαλιό- 
των.Ώς βραβεϊονένπερι- 
πτώσει επιτυχίας ό Συ
μεών ύπέσχετο τήν από
δοση· αύτών.Ό Πρεσβευ
τής άπήντησεν ώς έξής:

. .. προλέγομεν ώς τήν 
Ρωμαίων αιχμαλωσίαν 
άποστελεϊς ούδαμώς κα
τέχων αυτήν μάλλον δέ 
άποδώσεις ού δώροις δέ 
ή τιμήμασι. . .Έχεις τήν 
πρόγνωση·, καί τελέσεις 
τοιαύτα. Έρρωσο».

Ό Συμεών άπεκρίθη 
φυσικά, ότι. άπέτυχεν ό 
χρησμός καί ότι αύτός 
είχε κατά νοΰν νά άπο- 
λύση τούς αιχμαλώτους, 
άλλά δέν θά τούς άπέλυε 
διά τήν άποτυχίαν. Ό 
Χοιροσφάκτης όμως δέν 
είχε στίξη τήν έπιστολήν 
έπίτηδες καί έσπευσε νά 
άπαντήση, ότι άν είχε 

ΤΥΠΟΣ ΣΟΦΤΑ

πλησίον του ό Βούλγαρος γραμματείς γινώ- 
σκοντας τούς κανόνας τής στίξεως θά έβλε- 
πεν ότι ορθός ήτο ό χρησμός. ’Ιδού κατά 
τήν στίξιν, τήν όποιαν τώρα έπρόβαλλεν ό 
Πρέσβυς, πώς άνεγινώσκετο ή επιστολή :

«Τήν Ρωμαίων αιχμαλωσίαν άποστελεϊς. 
(κόμμα) ούδαμώς κατέχων αύτήν», ένφ ό 
Συμεών είχεν άναγνώση: Τήν Ρωμαίων 
αιχμαλωσίαν άποστελεϊς ούδαμώς. (κόμμα) 
κατέχων αύτήν». Κατά τήν στίξιν η συνέ
χεια θά άνεγινώσκετο: «μάλλον δέ αποδώ
σεις, (κόμμα) ού δώροις δέ ή τιμήμασι» 
άντί τοΰ ύπό τοΰ Συμεών άναγνωσθέντος : 
■ μάλλον δέ άποδώσεις ού, δώροις δέ ή 
τιμήμασι». Κατά τόν ίδιον τρόπον ή έπι
στολή εξηγείται προλέγουσα δ.τι δ Βούλ
γαρος είχεν ενδιάθετον.

Άλλ’ εκείνος έπέμενε νά μή άποδώση 
τούς αιχμαλώτους καί άπήντησεν : Ώ μάγ- 
γιστρε Λέων, ούχ ύπεσχόμην περί αιχμαλώ
των. Ού σοι έλάλησά τι.· ούκ έξαποστελώ καί 
μάλιστα ώς μή τό μέλλον γνόντι καθαρώς».

|Ό Λέων όμως έπέμεινε, πάντοτε τήν 
στίξιν επικαλούμενος. Τήν έπιστολήν αύτήν 
τήν έξηγεϊ ώς συγκατάθεση· είς τήν άπόλυ- 
σιν τών αιχμαλώτων. Τήν πρώτην φράσιν 
τής επιστολής μέ τοποθέτηση· τής στίξεως 
μετά τό δεύτερον ού» διαμορφώνει ώς 
έξής : >ούχ' ύπεσχόμην περί αιχμαλώτων 
ού». Δύο αρνήσεις αποτελούν, γράφει, κατα 
τόν Άριστοτέλην, μίαν κατάφαση·, άρα ύπε- 

σχέθης."Επειτα προστίθεται: σοί έλάληλα δηλαδή σοΰ τό είπα. Ακο
λουθεί τό τί;» (μέ ερωτηματικόν) καί τά άλλα. Δηλ. «Τί; δέν θά άπο- 
στείλω καί μάλιστα διότι δήθεν δέν διέγνωσες καλώς τό μέλλον»! ’Επειδή 
δέ όλα αύτά Ισως δέν θά ήρκουν νά πείσουν τόν Βούλγαρον δ Πρέσβυς 
έπάγεται, ότι αν μετά τήν τοιαύτην διά τής στίξεως μεταβολήν εΐνε 
άμφίβολος ή έπιστολή, έν άμφιβολίφ πρέπει νά έπικρατήση ή φιλάν
θρωπος γνώμη.

"Εξ άλλαι έπιστολαί τοΰ Χοιροσφάκτου πρός τόν Συμεών προσεπα- 
θουν διά διαφόρων μέσιον νά ερμηνεύσουν τήν πρώτην.

Νέα έπιστολή τού Συμεών μετά ταϋτα άναβάλλει καί πάλιν τήν άπό- 
δοσιν τών αιχμαλώτων. Τό πράγμα ήτο βαρύ καί ή άρνησις ρητη, 
άλλ’ δ Πρέσβυς θεωρεί — λέγει — τήν έπιστολήν αύτήν άγραφον διότι 
δέν είχεν είς τήν έπικεφαλίδα τό σημεϊον τοΰ σταυρού, συνεπεραίνετο 
δέ έκ τούτου, ότι δ Βούλγαρος διά τής παραλείψεως <τό μή άληθές 
αύτής (τής επιστολής) ήρέμα πώς ύπεδήλωσε ■.

Ή άποστολή αύτή φαίνεται ότι έληξεν έπιτυχώς άν συμπεράνωμεν 
έκ τού γεγονότος ότι έπανελθών είς Κωνσταντινούπολη· έγεινεν εύμε- 
νέοτατα δεκτός καί άλλας δέ πρεσβείας άνέλαβεν ό Χοιροοφάκτης και 
έτιμήθη διαφοροτρόπως. . ,

"Εκτοτε οσάκις προέκειντο διαπραγματεύσεις μετά τών Βουλγάρων ο 
Ιδιος πρεσβευτής άπεστέλλετο. Κατά τήν δευτέραν του πρεσβείαν 
μετ’όλίγον κατώρθωσε ν’άποδοθώσιν είς τόν βασιλέα τούτα τριάκοντα 
φρούρια τοϋ Δυρραχίου μέ πάν δ,τι περιέκλειον καί εις τρίτην πρε
σβείαν έπεισε τούς Βουλγάρους, θέλοντας νά κατοικίσουν τήν Θεσσαλο
νίκην, νά φύγουν. , , , ,

Σαθραί ήσαν καί γεμάται πονηριάν αί διαπραγματεύσεις τών Βουλ
γάρων. "Επρεπε νά εύρεθή άντάξιος διπλωμάτης καί εύρέθη.
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Η ΠΕΡΙΖΩΣΙΣ ΤΗΣ ΣΠΑΘΗΣ ΤΩΝ ΣΟΥΛΤΑΝΩΝ

ι πό τά ολίγα μωαμεθανικά Ιερά τά απρόσιτα εϊς τούς 
απίστους είνε, έκεΐ πρός τό βάθος τοΰ Κερατίου και 
πέραν τών Βλαχερνών πολΰ, καί τό τζαμί τοΰ Έγιούπ, 
μέσω ομωνύμου προαστείου.

Μάς φέρουν πρός τό τζαμί τοΰτο αί τελευταίοι έορταί τής 
είς τόν θρόνον άναρρήσεως τής Α. Λ. Μ. τοΰ Σουλτάνου, διότι 
έν αΐπω γίνεται ή περίζωσις τής σπάθης τών Σουλτάνων, ή ϊσο- 
δυναμοΰσα πρός τήν στέψιν.

Μέσω παλαιών ξυλίνων οικιών ή άμαξα φέρει τόν ταξει- 
διώτην πρός τό "Υηι, όπως άποκαλοΰν τό περί τό τζαμίον 
μέρος οί “Ελληνες, καί ενώπιον τεμένους τοϋ οποίου δ πρό
ναος είνε κεκοσμημένος μέ δώδεκα κίονας έκ Θηβαϊκοΰ λίθου.

'Γό τέμενος είνε πάντοτε άνοικτόν καί πολλοί πιστοί προσέρ
χονται, κηρία κομίζοντες καί θυμιάματα καί δροσιζόμενοι άπό 
τήν πλησίον βρύσιν.

Κάτω άπό μεγάλοπρεπέστατον θόλον είς τάφος. Πολύτιμον 
ύφασμα τόν καλύπτει καί καίουν άνωθεν καί γύρω πλήθος 
κανδυλών καί δύο άκόμη παχύταται λαμπάδες εϊς τήν κεφαλήν 
καί τούς πόδας τοΰ τάφου, ύπεράνω τοϋ οποίου μία σημαία 
μέ δόρυ άντί κοντού, τυλιγμένη είς πράσινον ύφασμα, συμβο
λίζει τό επάγγελμα τοΰ νεκρού, χρηματίσαντος σημαιφόρου 
τοϋ Μωάμεθ καί τοϋ Α' Χαλίφου Μουαβιέ.

Οί θρϋλλοι εξηγούν τήν σχέσιν τοΰ τάφου μέ τήν περίζωσιν 
τής σουλτανικής σπάθης, οί θρύλλοι οί οποίοι διδάσκουν ότι 
εϊς τό μεσημβρινοανατολικόν μέρος τού τζαμιού δ Σουλτάνος 
Μαχμούτ δ Α'έκτισε τό έκτύπωμα τοΰ ποδός τοΰ Προφήτου 
(κωδέμ-ύσ- σερίφ) λάμπον κατά τόν ιστορικόν Σουμωχή, ύπό 
μαρμαρυγών αιωνίων, καθώς τά μέτωπα τών Χουρρί».

’Επί Κωνσταντίνου τού Πωγωνάτου οί ’Άραβες έπολιόρ- 
κησαν τήν Κωνσταντινούπολη', κατακτήσαντες ήδη πολύ μέρος 
τής αυτοκρατορίας.

Ό Έγιούπ ή Ζώπ (Ίώβ) δ σύντροφος καί συμπολεμιστής 
τοΰ Μωάμεθ, υίός τοΰ Ζάίο - ούλ - Κοραίμπ, δ παρασχών είς 
αύτόν άσυλον όταν κατέφυγεν εϊς τήν Μεδινάν, έφονεύθη κατά
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ί

τήν πολιορκίαν εκείνην καί έτάφη παρά τά τείχη, χωρίς οί 
μεταγενέστεροι νά δυνηθοΰν νά ορίσουν τό μέρος όπου ακρι
βώς εύρίσκοντο τά οστά του.

ΤΙλιόθη ή Πόλις τώ 1453 και δ Σουλτάνος Μωάμεθ ό 
Β' έπόθησε νά τίμηση τόν φονευθέντσ. Ούδείς έγνώριζε πού 

έπρεπε νά ίδρυθή τάφος είς αύτόν 
καί δ Σουλτάνος παρεκάλεσε τόν 
Σεΐχην *Ακ-σέμσ-ούδ-δίν  (Λευκόν 
ήλιον τής Πίστεως) νά ίκετεύση 
τόν Θεόν νά τοΰ υπόδειξη τό μέ
ρος. Ό Σεΐχης προσευχηθείς είδεν 
οπτασίαν κατά τήν όποιαν αύτός 
δ Έγιούπ έμφανισθείς τοΰ υπέ
δειξε τήν θέσιν όπου εύρίσκοντο 
τά ζητούμενα οστά.

Έκ τών ερειπίων τών πέριξ 
ναών καί παλατίων δ Μωάμεθ 
έκτισε τό τέμενος είς τό όποιον 
άργότερον προσηρτήθη καί πτω- 
χοτροφεΐον μέ πλήθος θόλων, τρεις 
εισόδους κατά πρόσωπον καί μίαν 
πολύ προέχουσαν κορωνίδα, τής 
όποιας ή οροφή ήτο ζωηρότατα 
καί μέ πολλήν φιλοκαλίαν χρω
ματισμένη.

’Αφού εκτίσθη τό τζαμίον δ 
Μωάμεθ δ Β' έν μεγίστη πομπή 
καί συνοδευόμενος ύπό τού Σεΐχη 
καί ουλεμάδων μετέβη εϊς τό τζα
μίον καί προσηυχήθη.

Ό ’Άκ-σέμσ-ούδ-δίν περιέζωσε 
τότε τόν Σουλτάνοι’ μεγαλοπρεπή 
σπάθην καί έκτοτε έμεινε τό έθι- 
μον τής περιζιόσεως τής σπάθης 
είς τό Έγιούπ.

Εξ έως εννέα ημέρας μετά τήν 
άνάρρησιν τοΰ νέου Σουλτάνου 
γίνεται ή τελετή αύτη καλούμενη 
Τακλίτι - Σσερίφ.

Κάτωθεν θόλου κρατουμένου άπό 
τέσσαρας κίονας ύπάρχει εξέδρα μαρ
μάρινη, εϊς τό μέσον τής αύλής, όπου 
είς τά άλλα τζαμία είνε συνήθως ή 
φιάλη τών αγιασμών.

Έπί τής εξέδρας Ανέρχεται ό Σουλ
τάνος καί ό Σεΐχ-ούλ-ϊσλάμ, ό όποιος 
ζωννύων τήν σπάθην έκφωνεΐ: Αωη 
σοι δ Κύριος τήν χρηστότητα Όσμάν 
τοΰ προπάτορός σου!

Εϊς τό ίδιον τέμενος έτελεΐτο πολ- 
λάκις ύπό τοϋ Σουλτάνου καί τό 
Κουρμπάν - Μπαϊράμ, πιστεύεται δέ 
ότι έκεΐ κάπου εύρίσκετο καί τό αρ
χαίου "Εβδομον όπου έστέφοντο καί 
οί 'Έλληνες Αύτοκράτορες.

ΤΟ ΕΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΚΥΜΙΑΣ

Αχ,λοι έχομεν ακούσει, ότι τό έλαιον 
Vjr χυνόμενον έπί της θαλάσσης κατευ
νάζει τήν ύρμήν τών κυμάτων καί απο
καθιστώ είς αρκετά έκτεταμένην ακτίνα 
τεχνητήν γαλήνην. Ή ίδιότης αΰτη δέν 
είναι φανταστική, ούτε δοξασία, άλλ‘είναι 
πραγματική. Τό έλαιον κατά τήν σύστα 
σιν είναι αραιότερου τοϋ ΰδατος, άρα 
έλαφρότερον αύτοΰ καί συνεπώς επιπολά
ζει έπί τής έπιφανείας τοΰ ΰδατος, πράγμα 
τό όποιον βλέπομεν εϊς τάς κανδύλας. 
δπου τό έλαιον ύπέρκειται τοΰ ΰδατος. 
Είς τήν θάλασσαν άκόμη περισσότερον 
συμβαίνει τοΰτο, διότι τό θαλάσσιον ΰδωρ 
περιέχον έν διαλύσει διάφορα άλατα και 
άλλας ουσίας, είς μείζονας ή τό κοινόν 
ΰδωρ ποσότητας, είναι πολύ πυκνότερου
τοΰ γλυκέως ΰδατος. Μόλις πέσουν ύλίγαι σταγόνες ελαίου έπί τής έπι
φανείας τής θαλάσσης, άπλοϋνται έν διαστήματι βραχυτάτφ τείνουσαι
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νά καταλάβωσιν όσην δύνανται μεγαλειτέραν έκτασιν. Σχηματίζεται 
οΰτω έπί τής έπιφανείας ένας λεπτότατος επίπαγος ρευστός. 'Επειδή 
δε, μολονότι είναι αραιόν τό έλαιον. έχει μεγάλην συνοχήν μορίων, 
καλύπτει τήν γύρω επιφάνειαν έξ ολοκλήρου καί άφ' ενός μέν δέν 
άφίνει τόν άνεμον νά συνταράσση τό θαλάσσιον ΰδωρ, άφ' ετέρου δέ 
συγκροτεί τήν ορμήν τοΰ κύματος.

Τά ύδρογραφικά γραφεία τών ευρωπαϊκών παραλίων πόλεων συλ
λέγουν καί παρέχουν κατ' έτος σωρείαν παρατηρήσεων περί τής επιτυ
χούς ταύτης ίδιότητος, στηριζομένων έπί εκθέσεων πλοιάρχων, αΐτινες 
πιστοποιοΰσι ταύτην όμοφωνως. Πολλοί πλοίαρχοι διά τής χρήσεοις 
τοϋ έλαίου άπέφυγον άβαρίας, άλλοι έσωσαν τό σκάφος των καί άλλοι, 
επωφελούμενοι τής επιτυγχανόμενης άνακωχής μετά τής θαλάσσης, 
επισκευάζουν τάς βλάβας τών ΰπ’αΰτοΰς πλοίων.

Άναφέρεται ότι πλοϊόντι όνομαζόμενον Myrtle Holme* . τό όποιον 
έταξείδευεν άπό Πόρτλαντ είς Κενστόουν κατελήφθη ύπό φοβέρας τρι
κυμίας. Ή θάλασσα τό έκλυδώνιζε καί τά κύματα τοΰ άνήρπαζον τά 
πάντα άπό τοΰ καταστρώματος. Ήναγκάσθησαν νά δέσουν τόν πηδαλι
ούχον σφιγκτά, όλοι δέ οί άλλοι έκρύβησαν. Ό κυβερνήτης του έν τού- 
τοις κατάιρθωσε νά κρεμάση είς τά άκρα τής μεγάλης κεραίας άπό ένα 
σάκκον πάνινου, γεμάτους άπό έλαιον, άλλά φέροντας πολλάς μικρός 
οπός. Ήρχισε νά στάζη τό ρευστόν άπό τούς σάκκους εις τήν θάλασ
σαν καί κάθε σταγών, μόλις έπιπτεν έπί τής συνταρασσομένης άγρίως 
έπιφανείας, ήπλοϋτο δλονέν ένουμένη μετά τών άλλων. Μετά τινα λεπτά 
οί δύο σάκκοι είχον κενωθή, γύροι τοΰ σκάφους, εις μεγάλην ακτίνα 
εϊχεν απλωθεί ή έλαιοιδης όθόνη καί ή τρικυμία είχε κατευνασθή.

Άλλο σκάφος, άτμήρες, ό Ναπιέ κατελήφθη υπό τυφώνος λυσσα
λέου. Κύματα γιγαντιαΐα ώρθοΰντο γύρω του καί είσεπήδων είς τό 
κύτος του. Ό κυβερνήτης του άνήρτησε τότε δύο σάκκους μέ έλαιον άπό 
τήν πρώραν. Μόλις έπεσαν αί πρώται σταγόνες τά κύματα έπαυσαν νά 
όρθοΰνται πλησίον αύτοΰ καί έφαίνετο μάλλον δτι ή θάλασσα άνεκυ- 
κατο ύπό τήν έλαιώδη επιφάνειαν. "Επλευσε τοιουτοτρόπως τρεις ημέ
ρας καί τρεις νύκτας χωρίς νά είσπηδήσσυν πλέον κύματα έπ’ αύτοΰ, 
άφοΰ κατηνάλωσε πρός τοΰτο ι8 μόνον λίτρας έλαίου.

"Αλλο βρίκιον ή «'Αλγερία·, διαπλέον άπό Άγιου Ίωάννου -είς 
Λιβερπούλ. επίσης διεσώθη διά τής χρήσεως τοΰ έλαίου. Ωσαύτως τό 
άτμόπλοιον Βοημία κατευθυνόμενον άπό τό Άμβοΰργον είς Νέαν 
Ύόρκην κατελήφθη ύπό μανιώδους τρικυμίας έν τφ άνοικτφ πελάγει. 
Ό κυβερνήτης βλέπων τό σκάφος του καλυπτόμενου ύπό τών κυμάτων 
καί προφανώς κινδυνεΰον, έσταμάτηοε τήν άτμήρη κίνησιν καί τό άφή- 
κεν είς τήν φοράν τοΰ άνεμου, ένφ ταυτοχρόνως έχυνε διαρκώς έλαιον 
είς τήν θάλασσαν. Είκοσι, δύο ώρας έπλευσεν οΰτω, έδαπάνησε δέ 59 
χιλιόγραμμα έλαίου. 'Αναφέρονται ωσαύτως καί άλλα πλοία σωθέντα 
διά τοΰ αύτοΰ τρόπου. Καί άκόμη άναφέρονται πλοϊιί. άτινα παθόντα 
βλάβας τής μηχανής, τής έλικος, τοΰ πηδαλίου, καί άνακόψαντα τόν 
πλοΰν των, ήδυνήθησαν τή βοήθεια τοΰ έλαίου νά κατευνάσουν τά 
κύματα, καί επωφελούμενα τής τεχνητής γαλήνης νά επισκευάσουν τάς 
βλάβας των καί νά μ ή μείνουν έρμαια έν τφ μέσφ τοΰ πελάγους.

’Αποβαίνει τοιουτοτρόπως πολύτιμος ή χρήσις τοΰ έλαίου έν ώρφ 
τρικυμίας εις τούς ναυτιλλομένους. Καί έκ τών γενομένων μέχρι τοΰδε 
παρατηρήσεων άποδεικνύεται ότι δέον νά προτιμάται τό φυτικόν ή 
ζωικόν έλαιον, ούχί δέ τά ορυκτά έλαια καί έν γένει τά μεταλλικά.
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ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ

εβαστέ μου θείε, έγραψεν ό λοχαγός Ερρίκος Πράτ, δέν μοΰ αναφέ
ρετε πλέον τίποτε περί γάμου. Τήν άφίσατε τέλος τήν μανίαν σας νά 

μέ ύπανδρεύσετε ; Δέχεσθε λοιπόν ότι έχάσατε τό στοίχημά σας; Ετοι
μάσατε τό πορτοφόλι σας. Έπήρα δίμηνον άδειαν καί έρχομαι αύτού».

«’Αγαπητέ μου ανεψιέ, άπήντησεν ό συνταγματάρχης, νομίζω ότι μέ 
περιπαίζεις καί δέν έχεις ίσως άδικον. Δέν Απελπίζομαι ακόμη. Τό 
μικρόν γυναικείοι· τάγμα μου δέν έξηντλήθη τελείως. "Εχω μίαν νεο
σύλλεκτον τώρα άπό τήν όποιαν ελπίζω πολλά. “Ελα καί, άν αυτήν τήν 
φοράν Αντισταθής, θά ομολογήσω ότι μ' ένίκησες ·.

Ό κ. Πράτ ό άπόστρατο; συνταγματάρχης έτρωγε μέ ώραιοτάτην 
δεκαοκταέτιδα νέαν, όταν ο Ανεψιός του ήνυιξεν άποτόμως τήν θύραν 
καί έρρίφθη εις τάς Αγκάλας του.

Ό γέρων συνέστησε τόν λοχαγόν εις τήν δεσποινίδα Δουβρέλ.
— Δεσποινίς, είπε σοβαρώς ό λοχαγός, είχα τήν τιμήν νά γνωρίζω 

τόν κύριον πατέρα σας· ήτο τίμιος καί γενναίος στρατιωτικός.
— Τόν έχασα πρό ενός έτους καί ό θείος σας τώρα είναι πατήρ μου καί 

προστάτης μου, άφοΰ δέν έχω μητέρα, θά τοΰ είμαι αιωνίως εύγιτόμων.
"Οταν άπεσύρθη ή νέα εις τό δωμάτιόν της δ λοχαγός είπε γελών:
— θείε, ή νεοσύλλεκτός σας είναι πολύ ωραία, αλλά σας ειδοποιώ, 

ότι καί μέ αυτήν δέν θά κατωρίΙώσετε τίποτε. Θ' άποθάνω άνύπανδρος.
— Δέν είναι ή νεοσύλλεκτος διά τήν οποίαν σοϋ έγραψα, είπεν ό 

συνταγματάρχης. Εκείνην θά τήν ίδής αύριον. Σέ παρακαλώ νά φέρε
σαι μέ σεβασμόν πρός τήν δεσποινίδα Μαγδαληνήν Δουβρέλ, διότι μετά 
ένα μήνα 0ά είναι θεία σου.

— Άστειεύεσθε. Αυτή είνε δέκα όκτω ετών καί σείς πενήντα δύο. 
Τριάντα τεσσάρων έτών διαφορά.

— Ξηρά αριθμητική. II Μαγδαληνή άνετράφη εις τό σχολεΐον τής 
δυστυχίας και είς αύτό τό σχολεΐον αναπτύσσεται κανείς γρήγωρα. “Εχει 
χαρακτήρα γυναικός τριάντα έτών καί έγώ ομοιάζω μέ Ανδρα σαράντα 
έτών. Ή διαφορά λοιπόν είναι δέκα χρόνια. “Επειτα, τί σέ μέλλει 
εσένα; Αέριον θά πάμε μαζί είς τού Πισσόν, ό όποιος έχει ένα θαυμά
σιο κορίτσι μέ μεγάλη προίκα. Νά έπωφεληθής τής ευκαιρίας γιά νά 
μή άγαπήσης καί ού κανένα κορίτσι δέκα οκτώ έτών όταν θά είσαι 
πενηντάρης. Καλή νύκτα.

Ή Μαγδαληνή. όπως εϊπομεν, ήτο ώραιοτάτη. Ή μελαγχολία της 
προσέθετε είς τήν φυσικήν της χάριν άνέκφραστον θέλγητρον. Ήτο 
εύφυεστάτη καί πολύ μορφωμένη. Καί μεταξύ αύτής καί τοΰ λοχαγού 
άνεπτύχθη ταχέως συμπάθεια.

Τό εσπέρας τής επομένης ό λοχαγός παρουσιάοθη είς τοΰ Πισσόν, 
γείτονας τοΰ συνταγματάρχου. Ό Πισσόν, ή κυρία του, ό συνταγματάρ
χη? ’-'■αί ό λοχαγός ήρχισαν νά παίζουν χαρτιά, ένφ ή δεσποινίς Πισ- 
σόν καί ή Μαγδαληνή συνω μιλούν.

Ό συνταγματάρχης ήδημόνει καί όταν έξήλθον είπεν είς τόν άνεψιόν του.
— Πώς ευρίσκεις την νεοσύλλεκτόν μου;
—Ώραιοτάτην, άπήντησεν ό 'Ερρίκος.

Καί όμως ούτε έγύρισες νά τήν κυττάξης. “Επαιζες μέ τρεις γέρον
τας, σάν γέρος, ένφ ήσαν εκεί κοντά δύο κορίτσια μόνα των. ’Εννοώ νά 
λαμβάνης τόν κόπον νά κυττάζης τά πρόσωπα, τά όποια σοϋ συνιστώ. 
Θά μείνης εδώ οκτώ ημέρας. Θά ίδρς τήν δεσποινίδα Πισσόν όκτώ 
φοράς, θά τήν παρατηρής καί θά τής όμιλής. ’Άν δέν αίσθανθής τίποτε 
θά οοΰ πληρώσω τά χίλια φράγκα τοΰ στοιχήματος καί είμπορεϊς τότε 
νά πφς είς τόν διάβολον καί νά έξακολουθήσης τήν κωμικήν ζωήν σου.

Ό ’Ερρίκος λοιπόν έβλεπε τήν δεσποινίδα Πισσόν καθ' έκάστην, τήν 
παρετήρει. καί τής ώμίλει μέ πολλήν μάλιστα φιλοφροσύνην.

— ’Αφού τόν εύχαριστοΰν αύτά τόνθεϊόνμου! έσκέπτετο τήν Τετάρ
την ημέραν τής διαμονής του. "Οταν θά φύγω θά τοΰ είπώ δριστικώς 
ότι τίποτε δέν αισθάνομαι.

Καί έκτυπούσε τό στήθος του διά νά δείξη ότι ήτο γερό. ’Αλλά είδε τότε 
τήν Μαγδαληνήν είς τόν κήπον νά κάμη τήν πρωινήν είς τά άνθη της έπί- 
σκεψιν. Κατέβη καί εκείνη έφάνη ταραχθεϊσα άπό τόν χαιρετισμόν του.

— Τί έγίνατε χθες ; τήν ήρώτησε.
— Μά έχω προετοιμασίας.
— Είνε λοιπόν αλήθεια ότι θά γίνετε θεία μου;

Ναί, είπεν εκείνη ένφ τό μειδίαμα έξηφανίσθη άπό τό πρόσωπόν 
της. ’Οφείλω τόσην ευγνωμοσύνην εις τόν θεϊόν σας! ’Αλλά μέ ποιον 
τρόπον μ’ έρωτατε! Σάς δυσάρεστε! αύτό ;

— Τί διηγείσαι είς τήν Μαγδαληνήν; διέκοψεν δ συνταγματάρχης 
ερχόμενος.

— Μέ ζηλεύετε, θείε μου;
— ’Εσένα; Καθόλου. ’Έπειτα είμαι βέβαιος διά τήν καρδίαν τής 

Μαχδαληνής. ’Εσύ; ’Εσύ δέν έχεις καρδιάν!
Τήν όγδοην ημέραν, είς τό γεύμα, ό συνταγματάρχης είπεν είς τόν 

άνεψιόν του:
’Επειδή φεύγεις αΰριον, τό βράδυ θά έχομε σιό τραπέζι τούς Πισσόν.

— Φεύγω ! έψέλισεν ό λοχαγός. Μά δέν είναι γρήγωρα;
— Μοΰ είχες είπή δτι θά έμενες όκτώ ημέρες. Τό δτι δέν φεύγεις 

θά εύχαριστήση τούς Πισσόν.
— Πρός Θεού θεϊέ μου! είπε δυσαρεστηθείς ό ’Ερρίκος.
Καί διέκρινε δτι έξήστραψαν άπό κάποιο αίσθημα οί οφθαλμοί τής 

Μαγδαληνής.· Θά ήτο κακόν, έσκέφθη ό ’Ερρίκος, νά μείνω έδώ περισσό- 
τερον.Έπρεπε νά φύγω μόλις ένόησα τόν κίνδυνον.Άλλ’ ήμποροΰσα; -

Καί άποτόμως άνήγγειλεν δτι θα έφευγε.
— Δέν θέλεις νά είπώ τίποτε είς τόν Πισσόν; ήρώτησεν ό θείος.
—“Οχι, άπήντησε ξηρά ό ’Ερρίκος..........................................................
Είς τόν κήπον ή Μαγδαληνή ήσχολεΐτο μέ τά άνθη της.
— Δεσποινίς, τής είπε προχωρών δ ’Ερρίκος, φεύγω.
Ώχροτης θανάτου έκάλυψε τό πρόσωπόν τής νέας. ’ζίσθάνθη δτι 

έλιποθύμει καί έκάθησε μέ κόπον είς έν κάθισμα κάτω άπό τήν σκιάδα. 
Ό ’Ερρίκος έκάθισε πλησίον της.

— Καί πότε φεύγετε; ήρώτησε.

—’Αμέσως. Ήλθα νά σάς άποχαιρετήσω, είπεν ό ’Ερρίκος καί έτεινε 
τήν χεϊρα τον εντός τής οποίας ή χειρ τής Μαγδαληνής άπετέθη τρέιιουσα. 

Τότε χαίρετε, κύριε.
— Χαίρετε, δεσποινίς.
Είχαν σηκωθή. Ή Μαγδαληνή έκλονίσΟη καί ό ’Ερρίκος έκράτησεν 

είς τάς άγκάλας του τό σώμά της, ένφ ή κεφαλή της έπιπτεν είς τόν 
ώμον τοΰ λοχαγού.

— Τί είνε αύτά; ήκούσθη η φωνή τοΰ συνταγματάρχου τραχεία. ·
Ό θείος ϊστατο είς τήν είσοδον τής σκιάδος μέ σταυρωμένα τά χέρια.
— Θείε μου, είπεν ό Ερρίκος σοβαρώς. άνεκαλύψατε μυστικόν, τά 

όποιον δέν είχαμε άνταλλάξη μεταξύ μας. Μάς διέφυγε όταν Ανήγγειλα 
δτι θά φύγω. Δέν εΐμεθα ένοχοι ούτε μέ μίαν λέξιν. Ώ θείε μου ! γιατί 
νά σάς προξενήσω τοιαύτην λύπην!

Ή Μαγδαληνή έκλαιε.
— “Ηθελα νά Αφιερώσω είς σάς τήν ζωήν μου, είπεν είς τόν συνταγ

ματάρχην. Μάρτυς μου ό Θεός. Ήθελα νά στις δώσω κάθε δυνατήν εύτυ- 
χίαν Αντί τοΰ καλού τό όποιον έκάματε είς εμέ. Ήλθε . .. Δέν ήξευρα ... 
Δέν τό ήθελα... Συγγνώμην! Συγγνώμην!

— I Ιολύ καλά! Ανέκραξε σοβαρώς ό συνταγματάρχης. ’Ελάτε έπειτα 
από ’λίγο.

"Οταν ή Μαγδαληνή καί ο Ερρίκος παρουσιάσθησαν πρό τού κ. 
Πράτ τόν εύρον ήουχώτατον.

— Παιδιά μου ήμουν τρελλός, άλλά τιάρα έγεινα καλά. Μαγδαληνή ή 
προίκα σου είναι έτοιμη. Θά πάρης τόν ’Ερρίκον. ’Αφήστε με, Αφήστε 
με, προσέθεσε έμποδίζων τούς νέους νά τοΰ έκφράσουν τήν ευγνωμο
σύνην των.

Μέχρι τής ημέρας τών γάμων ό συνταγματάρχης έδειξε στωϊκήν 
Απάθειαν.

Οί νεόνυμφοι έπεχείρησαν τό ταξείδιον τοΰ γάμου καί έπανήλθον νά 
μείνουν μερικάς ημέρας είς τοΰ θείου των.

— Λοιπόν, παιδιά μου, είσθε ευτυχείς;
— Ναί, πατέρα.
— ’Ερρίκε, έλα νά κανονίσομε τούς λογαριασμούς μας.
— “Ας μή μιλούμε γιά τέτοια, είπεν ό λογαγός.
— Μά θέλω τά χίλια μου φράγκα. Τά έκέρδισα είς τό στοίχημα.
— Πώς; ήρώτησεν ό ’Ερρίκος έκπληκτος.
— Η νεοσύλλεκτός μου ήτον ή Μαγδαληνή καί ό γάμος μου κωμιρ- 

δία. Σοΰ προόριζα τήν Μαγδαληνήν καί εύρήκα μέσον νά τήν προσέ- 
Ιίΐ?· Κράτησε τα δμως τά χίλια φράγκα. Τά προσθέτω είς τά δώρα.

G. RIGOULET

ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΙΕΓΓΕΒΙΤΣ

QUO VADIS?
(Συνέχεια Λπό τό προηγούμενον j

Καί έπεσε, μέ τήν κεφαλήν κατά γης, ώς έάν κατεφίλει αοράτους 
πόδας. Έβασίλευσε σιγή. “Επειτα ήκούσθ η ή φωνή τοΰ γέροντος-

— Ποΰ υπάγεις Κύριε; (Quo Vailis, domine?)
Ή άπάντησις δέν ήκούσθη άπό τόν Ναζαίρ. Εις τά ώτα δμως τοΰ 

Αποστόλου έ'φθασε μία φωνή θλιβερά καί γλυκεία:
— Άφοΰ έγκαταλείπεις τόν λαόν μου υπάγω είς Ρώμην .. . διά νά μέ 

σταυρώσουν άλλην μίαν φοράν.
Ό Ναζαίρ είχε νομίση δτι ό εκτάδην κείμενος Απόστολος είχε χάσει 

τάς αισθήσεις του ή είχεν έκπνεύσρ. Έκεϊνος δμως ήγέρθη, έλαβεν 
είς τάς τρεμούσας χεϊρας του τήν ράβδον του και χωρίς νά δμιλήση 
έστρεψε πρός τούς έπτά λόφους. Ό νέος τότε έπανέλαβεν ώς ήχώ.

— Ποΰ υπάγεις, Κύριε ;
— Είς τήν "Ρώμην είπε μέ ηρεμίαν ό Απόστολος.
Καί έστράφη πρός τήν Ρώμην.
Ό Παύλος, ό Ιωάννης, ό Λίνος καί όλοι οί πιστοί τόν έδέχθησαν μέ 

έκπληξιν καί Αγωνίαν. Μετά τήν άναχώρησίν του οί πραιτωριανοί είχον 
περικυκλώση τήν οικίαν τής Μυριάμ ζητοΰντες τόν ’Απόστολον. Άλλ’ 
είς δλας τάς ερωτήσεις τών πιστών ό Πέτρος άπεκρίνετο : ·Ό Κύριος! 
Τόν είδα! Καί τήν ίδιαν εσπέραν μετέβη είς τό κοιμητήριον τοΰ 
Όστριανοΰ διά νά διδάξη τόν λόγον τοΰ Θεού καί νά βαπτίση τούς 
θέλοντας νά λουσθώσιν είς τό ύδωρ τής Ζωής. "Εκτοτε έπανήρχετο 
καθ’ έκάστην καί προσέθετε νέα πρόβατα είς τό ποίμνιον τοΰ Κυρίου, 
δλους τούς δυναστευόμενους υπό τό κράτος τών οργίων. Έφαίνετο δτι 
κάθε δάκρυον μάρτυρας έγέννησε νέους πιστούς καί κάθε στεναγμός 
είς τήν κονίστραν άντήχει είς χιλιάδας στηθών.

“Επειτα ήλθεν ή ώρα τού μαρτυρίου. Ό Καϊσαρ άπουσίαζεν έκ 'Ρώ
μης καί ή άπόφασις είχεν υπογραφή Από τόν Ήλιον καί τόν Πολύθε- 
τον, τούς δύο άπελευθέρους είς τούς όποιους ό Νέρων είχεν έμπιστευθή 
τήν αρχήν. Ό Απόστολος έραβδίσθη κατά πρώτον καί τήν έπομένην 
έπρόκειτο νά δδηγηθή έκτος τών τειχών, δπου τόν άνέμενε τό Μαρτύ
ριαν. Οί στρατιώται έξεπλήσσοντο διά τό πλήθος, τό όποιον άνέμενεν 
έξωθεν τών φυλακών. "Οταν ό γέρων έφάνη λυγμοί ήκούσθηοαν άπό τό 
πλήθος, λυγμοί, οί όποιοι έσίγησαν έπί τή θέφ τοΰ προσώπου του, άπα- 
στράπτοντος έκ χαράς. Καί δλοι ένόησαν δτι δέν ήτο θύμα όδεΰον 
πρός τόν θάνατον, άλλά νικητής προχωρών πρός τόν θρίαμβον. Οί πιστοί 
έγίνοντο πολλοί έφ’ όσον προύχώρει ή συνοδεία, ή όποια έσταμάτησε 
μεταξύ τοΰ Ιπποδρόμου καί τοΰ λόφου τοΰ Βατικανού. Στρατιώται 
ήρχισαν νά σκάπτουν τήν τάφρον. “Αλλοι έτοποθέτησαν τόν σταυρόν.

Γύρω τά πλήθη ήρεμα έγονάτισαν. Οί στρατιώται έπροχώρησαν πρός 
τον ’Απόστολον διά νά τόν γυμνώσουν. ’Εκείνος μέ τήν προσευχήν είς 
τά χείλη ύψωνε τήν δεξιάν του χεϊρα. Ο’ι δήμιοι έοταμάτησαν δειλοί. Οί 
πιστοί έκράτησαν τήν άναπνοήν των. Σιγή γύρω. “Ορθιος ό ’Απόστολος 
έκαμε τό σημεϊον τοΰ σταυρού καί ηύλόγησε κατά τήν ώραν τοΰ θανά
του: Urbi et Orbi.

Τήν αύτήν εσπέραν ώδηγεϊτο είς τό μαρτύριον Παύλος ό έκ Ταρσού.

XVII
Βινίχιος τφ Πετρωνίιρ,

Καί έδώ άκόμη, προοφιλέστατε, μανθάνομεν άπό καιρού είς καιρόν 
τί γίνεται έν 'Ρώμη καί έχομεν τάς έπιστολάς σου διά νά πληροφορού- 
μεθα εκτενέστεροι·. .. Μέ ερωτφς άν εύρισκώμεθα έν άσφαλείφ. Θά σοΰ 
απαντήσω απλώς! Μάς έλησμόνησαν. Άρκέσθητι είς αύτό.

»’Από τού περιστυλίου, δπου σοϋ γράφω, βλέπω τόν ήσυχον όρμον μας 
καί τόν θύρσον μέσα είς τήν βάρκα νά άπλώνη τό δίκτυον, κοντά μου 
ή σύζυγός μου τυλίγει μαλλί καί είς τούς κήπους άκούω τά ασματα τών 
δούλων μας. Ή ειρήνη, πολυφίλητε, καί ή λήθη τών τρόμων καί τών 
ταλαιπωριών τής άλλοτε. Συχνά δταν δύη ό ήλιος καί όταν τό κύμα 
άρχίζη ν’ άργυροΰται άπό τήν σελήνην, συζητοΰμεν ή Λιγύα καί έγύι 
διά τόν παλαιόν καιρόν, δ όποιος τώρα μάς φαίνεται δνειρον. Καί δταν 
.συλλογίζομαι πόσον πλησίον τοΰ μαρτυρίου ήτον ή προσφιλής αυτί) 
κεφ,αλή. λατρεύω μέ δλην μου τήν ψυχήν τόν Κύριόν μας. Λυτός μόνος 
ήδύνατο νά τήν σώση άπό τήν κονίστραν τοΰ άμφιθεάτρου καί νά μοΰ 
τήν άποδιόση διά παντός.

Πετρώνιε, είδες πάσας παρηγοριάς έδιδεν ή θρησκεία τοΰ Χριστού 
καί πόσην ίσχύν έν τή δυστυχίφ, πόσην ύπομονήν καί πόσον θάρρος 
■απέναντι τού θανάτου! Έλθέ έδώ. Θά ϊδης πόσης εύτυχίας είναι πηγή 
έν τή καθημερινή ζωή. Μοΰ έλεγες δτι ή Άλήθειά μας είναι έχθρά τής 
ζωής. Λοιπόν! Είμπορώ νά σού άπαντήσω δτι άν άπ’ άρχής τής επι
στολής μου έπανελάμβανον μόνον αύτάς τάς δύο λέξεις: Είμαι ευτυ
χής!» πάλη· κακώς θά έξέφραζα τήν ευτυχίαν μου.

• Έλθέ. Δύο καρδίαι σέ περιμένουν, καρδίαι αί όποΐαι σέ αγαπούν 
άλ>)θιν<ί. Είσαι εύγενής καί καλός καί θά εύτυχήσης έδώ. Τό πνεύμα 
σου θά διακρίνη τήν Αλήθειαν καί θά καταλήξης ν’άγαπάς. Ή Λιγύα 
καί έγώ, αγαπητέ μου Πετρώνιε, χαίρομεν μέ τήν έλπίδα νά σέ ίδωμεν 
ταχέως. Εύτύχει καί έλθέ ταχέως >.

Ό ΙΙετρώνιος έλαβε τήν επιστολήν αυτήν μεταβαίνων νά συναντήση 
τόν Καίσαρα είς τό ταξείδιόν του. Ό Νέρων έπεδεικνύετο τώρα περισ
σότερον ώς ήθοποιός, κωμικός καί αρματηλάτης καί παρεδίδετο είς 
όργια. Ό κομψός Πετρώνιος τού ήτο βάρος πλέον. "Οταν έσίγα, δ 
Νέρων διέβλεπε μομφήν, δταν έπεδοκίμαζεν, ό Νέρων άνεκάλυπτεν 
είρωνίαν είς τούς επαίνους του. Τά πλούτη καί τά Αριστουργήματα, τά 
όποια κατεΐχεν ό Πετριόνιος, ήσαν Αντικείμενα πόθου τοΰ κυρίου καί 
τού παντοδυνάμου του Ύπουργοΰ.

Ό Πετρώνιος είχε χαθή πλέον. Τόν προσεκάλεσαν μαζύ μέ τούς 
•αύγουστανούς μακράν τής 'Ρώμης καί τότε ό Τιγγελλΐνος τόν κατηγό- 
ρησεν ώς συνωμότην. Ή οικία του έκυκλώθη καί οί άνθρωποί του έν 
'Ρώμη έφυλακίσθησαν. Έκεϊνος άπαθής ύπεσχέθη συμπόσιον είς τούς 
αύγουστανούς καί κατά τάς προετοιμασίας τοΰ συμποσίου αύτοΰ έλαβε 
τήν επιστολήν τού Βινικίου. Ή επιστολή αυτί) τόν έκαμε σκεπτικόν δι’ 
όλίγον. Άλλά καθησύχασε πάλιν καί τήν ίδιαν εσπέραν άπήντησεν. 
Έκήρυσσεν εαυτόν γέροντα πλέον διά νά άκολουθήση νέαν ευτυχίαν καί 
•Ανίκανον ν’ άρνηθή τά ρόδα τών στεφάνων καί τά συμπόσια καί τήν 
βιολέτταν διά νά μυρίζεται τόν Ακάθαρτον «πλησίον · του. “Επειτα τόν 
έκάλει ήδη ό θάνατος. Έπρεπε ν’ άποθάνη καί θά άπέθνησκεν ήρεμος. 
Ύπέσχετο νά έπισκειρθή τήν άκτήν τοΰ Βινικίου η ιβυχή του μετά 
θάνατον — άν θά υπήρχε — ύπό μορφήν πεταλούδας ή ίερακος. “Αλλως 
τοΰ ήτο Αδύνατον.

XVIII
Δύο ημέρας μετά ταΰτα ό νέος Νέρβας, δστις τοΰ ήτον άφωσιωμένος 

έστειλεν δΓ ενός Απελεύθερου τά τελευταία νέα έκ τής αυλής τοΰ Καί- 
σαρος. Ή καταστροφή τοΰ Πετρωνίου είχεν άποφασισθή. Μετ’ όλίγον 
τοΰ έκομίσθη ή περί τοΰ θανάτου του άπόφασις. Ό Πετρώνιος τήν 
ήκουσεν άπαθής καί ήρεμος.

Τό ίδιον εσπέρας οί δοΰλοί του έσκορπίσθησαν είς τήν πόλιν διά νά 
καλέσουν τούς αύγουστανούς καί τάς κυρίας δλας είς συμπόσιον. Αυτός 
ϊγραήιεν δλον τό απόγευμα καί έπειτα έλούσθη καί τόν ένέδυσαν. Λαμ
πρός είσήλθεν είς τό τρικλίνιον καί κατέβη είς τόν κήπον διά νά έπι- 
θεωρήση τάς παρασκευάς. "Ολοι έβλεπον, δτι τό δεϊπνον θά ήτο μεγα
λοπρεπές διότι έδιδε μέγιστος άμοιβάς εις εκείνους άπό τούς όποιους 
ήτον ευχαριστημένος καί όλιγίστους ραβδισμούς είς τούς άλλους. Διέ
ταξε νά προπληρώσουν γενναίως τούς κιθαριστάς καί τούς άοιδούς. 
Έπειτα ύπό ένα πράσινον θόλον έκάλεσε τήν Εύνίκην. ’Εκείνη ήλθε 
λευκοφορούσα καί ωραία ώς Χάρις.

— Εύνίκη, τής είπεν. δλοι αυτοί οί δούλοι, όλοι αί έκτάσεις μου, ή 
επαυλίς μου, τά ποίμνιά μου σοΰ ανήκουν.

Ή Εύνίκη έφριξε καί έκεϊνος τής είπε:
— Εύνίκη θέλω ν’ άποθάνω ήρεμος.
—Εννοώ αύθέντα.
Τό εσπέρας ή αίθουσα ήτο πλήρης άπό ευωδίαν βιολέττας. Ό Πετρώ

νιος ουνεζήτει μέ τούς συμποσιαστάς του διά τά τελευταία νέα, δι’ έρω
τας, έρωτίδια, διαζύγια, διά τά ιπποδρόμια, διά τά βιβλία.

Έκαμε σπονδάς είς τήν Κύπριδα, τήν άρχαιοτέραν καί μεγαλητέραν 
τών θεοτήτων, τήν μόνην Αθάνατον. Γύρω Αντήχησαν αί κιθάραι καί 
τά φσματα. “Επειτα αί όρχηστρίδες ένδεδυμέναι λεπτούς πέπλους έχό- 
ρευσαν. Ό Πετρώνιος, δταν τά θεάματα έτελείωσαν, έθραυσε τό άμυ- 
θήτου άξιος κύπελλόν του καί έζήτησεν άπό τούς συνδαιτημόνας 
ν’ Ακούσουν μίαν έπιστολήν του πρός τόν Καίσαρα.

Γνωρίζω, θείε Καϊσαρ, δτι μέ περιμένεις μέ Ανυπομονησίαν. Γνω
ρίζω δτι θά μέ καλύψης μέ εύνοιας, δτι θά μοΰ προσφέρης τήν Οέσιν 
τοΰ Αρχηγού τής φρουράς σου καί θά διορίσης τόν 'Γιγγελϊνον φύλακα 
τών ήμιονων είς τάς γαίας, τάς όποιας έκληρονόμησες μετά τήν δηλη- 
τηρίασιν τής Δομιτίας — Αξίωμα διά τό όποιον φαίνεται ότι έπλάσθη 
ύπό τών θεών.

Άλλά φεΰ ! Συγχώρησέ με ! Μάτόν ’^δην καί τάς σκιάς τής μητρός 
σου, τής συζύγου σου, τοΰ αδελφού σου καί τού Σενέκα, σού ορκίζομαι 
δτι μοΰ είνε Αδύνατον νά έλθω πλησίον σου. Ή ζωή είνε θησαυρός, 
φίλε μου, καί κολακεύομαι νά πιστεύω δτι έξέλεξα άπό αύτόν τά πλέον 
ωραιότερα κοσμήματα. Άλλ’ είς τήν ζωήν υπάρχουν πράγματα τά 
όποια ομολογώ έμαυτόν Ανίκανον νά ύπομείνω έπι πλέον.

«Μή σκεφθής, σ' έξορκίζω, δτι άηδίασα διά τήν δολοφονίαν τής μη
τρός σου, τής συζύγου σου. τοΰ Αδελφού σου, διά τήν πυρκαϊάν τής 
Ρώμης καί τήν είς τό Έρεβος Αποστολήν πάντων τών έντιμων Ανθρώ
πων τής αύτοκρατορίας σου.

• Λοιπόν όχι! Αγαπητότατε. Άλλά ν’Αφίνω νά οχίζωνται πολλά έτη 
άκόμη τά ώτά μου άπό τό Ασμά σου, νά βλέπω τά παλουκοειδή πόδια 
σου νά κινούνται είς πυρρίχιον, νά σέ άκούω νά παίζης, νά ξεφωνίζης, 
νά άπαγγέλλης ποιήματα, πτωχέ στιχορράφε.Έ! αύτά είνε ύπεράνω τών 
δυνάμεών μου. Τό οΰρλιασμα τοΰ Κερβέρου, καίτοι δμοιον πρός τό 
ρσμιί σου, φίλε μου, θά μέ καταθλίβη όλιγώτερον, διότι δέν υπήρξα 
ποτέ φίλος τοΰ Κερβέρου καί δέν έχω καθήκον νά έντρέπωμαι διά τήν 
φωνήν του.

Εύτύχει άλλά παύσε νά Αδης. Φόνευε, άλλά μή στιχοπλοκής. Δηλητή
ριαζε, άλλά παυσε νά χορεύης. Καΐε πόλεις, άλλ’έγκατάλειψε τήν κιθάραν.

Λύτή είνε ή τελευταία εύχή καί ή φιλική συμβουλή τήν όποιαν σοΰ 
στέλλει, «Ό Διαιτητής τών Κομψοτήτων*.

Οί δαιτημόνες έμειναν άπολιθωμένοι. Έγνώριζον ότι ή Απώλεια τοΰ 
Κράτους θά ήτο όλιγώτερον στυγερά είς τόν Νέρωνα.Ό συγγραφεύς τής 
έπιστολής αύτής έπρεπε ν’ άποθάνη.Έτρόμαξαν διότι τήν ήκουσαν μόνον.

Ό Πετριόνιος μειδιών έκάλεσε τόν Έλληνα ιατρόν καί τοΰ έτεινε 
τόν βραχίονα. Ή Αρτηρία ήνοίχθη καί τό αίμα Ανεπήδησε καλύπτον 
τήν Εύνίκην. ’Εκείνη έκλινε πρός αύτόν.

— Αύθέντα, είπε, έπίστευοες ότι θά σέ έγκατέλειπα: Καί άν οί θεοί 
μοΰ άπένεμον τήν Αθανασίαν καί δ Καϊσαρ μοΰ έδώρει τό Κράτος θιί 
σέ ήκολούθουν.

Ό Πετρώνιος έμειδίασε καί άνωρθώθη.
— “Ελα μαζύ μου, είπε. Μέ ήγάπησες Αληθινά!
Έτεινε καί εκείνη είς τόν Ιατρόν τόν βραχίονά της καί ό Πετρώνιος 

ένευσεν είς τήν μουσικήν. ’Αντήχησαν ύμνοι καί οί δύο εκείνοι ώχριών- 
τες ήκουον μέ μειδίαμα είς τά χείλη. "Οταν έτελείωσαν οί ϋμνοι προσ- 
εφέρθη οίνος καί ό Πετριόνιος συνωμίλει διι'ι χίλια μικροπράγματα, 
δπως γίνεται είς τά συμπόσια. Τέλος έκάλεσε τόν "Ελληνα ν’ άποσπάση 
τήν Αρτηρίαν καί έβυθίσθη είς ύπνον. "Οταν ήγέρθη ή κεφαλή τής 
Εύνίκης άνεπαύετο, ώσάν λευκόν άνθος, είς τό στήθος του. Τήν έστήρι- 
ξεν είς εν προσκεφάλαιον διά νά τήν θαυμάση άκόμη. Καί πάλιν τοΰ 
ήνοιξαν τάς φλέβας. Οί άοιδοί έψαλλον ένα ύμνον τοΰ Άνακρέοντος 
καί ό ΙΙετρώνιος ώχρία έτι περισσότερον. "Οταν έλιποθύμησεν ή τελευ
ταία αρμονία, έστρεψε πρός τούς δαιτημόνας του.

— Φίλοι, συμφωνήσατε δτι μεθ’ ήμών χάνεται...
Δέν ήδυνήθη νά τελείωση.
Οί συιιποσιασταί πρό τών δύο λευκών θυμάτων, όμοιων πρός θαυμα

στά άγαλματα, ήσθάνθησαν ότι χάνεται ή ώραιότης καί ή ποίησις τοΰ 
Ρωμαϊκού κόσμου.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ή έπανάστασις τοΰ Βίντεξ καί τών γαλλικών λεγεώνων δέν έφάνη 

κατ' άρχάς μεγάλης σπουδαιότητος. "Οταν δμως έμαθεν ό Καϊσαρ ότι 
ό Βίντεξ τόν είχε κηρύξει άξιολύπητον καλλιτέχνην άνεχώρησεν άμέσως 
διά τήν Ρώμην. Είσήλθεν έν θριάμβω καί όπισθέν του έφερε τούς 
στεφάνους καί τά ονόματα τών πόλεων δπου είχε θριαμβεύση. Ή ιδέα 
δτι είς θνητός ήδύνατο νά ύψοόση χεϊρα κατά ημιθέου τοΰ έφαίνετο 
Απίστευτος. Ένόμιζεν εαυτόν πράγματι Όλύμπιον, απρόσβλητον. "Οταν 
έπειτα έμαθεν δτι έξηγέρθη ό Κάλβας καί ή Ισπανία, έδωσε διατα- 
γάς τάς οποίας ούτε δ "Ηλιος ούτε δ Τιγγελϊνος έτόλμων νά έκτελέ- 
οουν. Νά σφαγοΰν οί έν Ρώμη κατοικοΰντες Γαλάται, νά έμπρησθή 
μίαν φοράν Ακόμη ή Ρώμη, νά μεταφερθή ή πρωτεύουσα είς ’Αλεξάν
δρειαν. Άλλ’ έλειπον πλέον καί οί συνένοχοι. Βραδύτερον ό Βίντεξ άπέ- 
θανε καί τότε νέα συμπόσια καί νέοι θρίαμβοι καί θανατικαί καταδίκαι. 
Άλλά μίαν νύκτα ήλθεν άπό τό στρατόπεδον τών πραιτωριανών Αγγε
λιοφόρος άναγγέλλων, δτι οί στρατιώται είχον έπαναστατήση έν αύτή 
τή πόλει καί είχον κηρύξη Αΰτοκράτορα τόν Κάλβαν.

Ό Καϊσαρ έκοιμάτο. Ήγέρθη καί έκάλεσε τούς φρουρούς είς τήν 
θύραν του. Τό παλάτιον ήτο κενόν. Οί δούλοι άρπάζοντες δ,τι εύρισκον 
έτράπησαν είς φυγήν έπί τή θέφ του. Καί αυτός έπλανάτο μόνος. Έπί 
τέλους οί Απελεύθεροι του ό Φάων, δ Σώτος καί δ Έπαφρόδιτος ήλθον 
καί τόν συνεβούλευσαν νά φύγη πρός μίαν έπαυλιν τοΰ πρώτου. Έκεϊνος 
διηρώτα αν δέν ήδύνατο νά συγκινήση τήν Γερουσίαν ένδεδυμένος 
πενθίμως καί μεταχειριζόμενος δλην του τήν έπιτηδειότητα ώς άοιδοΰ 
καί ρήτορας. Τόν ήπείλησαν νά τόν έγκαταλεΐψουν άν δέν ίππευεν 
άμέσως. Καθ’ οδόν ένόμιζεν, δτι άπό τά νέφη προέβαλλον αί μορφαί 
τής μητρός του, τής συζύγου του καί τοΰ άδελφοΰ του. Οί όδόντες του 
έτριζον. άλλ’ ή ψυχ>'| του, ψυχή κωμφδού, εύρισκε κάποιον θέλγητρον 
είς τήν τραγικότητα τής στιγμής.Όταν έφθασαν είς τήν έπαυλιν οί Απε
λεύθεροι δέν τού έκρυψαν δτι ήτο καιρός ν’ άποθάνη. Είπε νά σκάψουν 
τήν τάφρον, άλλ’ έπειτα έφοβήϋη καί έδήλωσεν δτι δέν ήτον άκόμη και
ρός. "Επειτα ήρχισε νά διηγήται. Έπί τέλους έζήτησε νά καή τό πτώμά 
του. «Τί καλλιτέχνης χάνεται!» έπανελάμβανεν. Έξαφνα άγγελιαφόρος 
τοΰ Φάωνος ανήγγειλε'· δτι ή Γερουσία είχε καταδικάση τόν Νέρωνα.

— Είνε καιρός, είπε. Τί καλλιτέχνης χάνεται!
Τήν στιγμήν έκείιην ήκούσθη καλπασμός. Ήρχετο δ κεντυρίων καί 

οί στρατιώται, άναμφιβόλως διά τήν κεφαλήν του.
— Εμπρός λοιπόν ! έφώναξαν οί Απελεύθεροι.
Ό Νέρων έστήριξε τήν μάχαι,ραν είς τόν λαιμόν του, άλλ’ επειδή 

έδειλίαζεν ή χειρ του δ Έπαφρόδιτος τήν ώθησε.
— Σοΰ φέρω τήν ζωήν! άνέκραξεν δ κεντυρίων.
— Πολύ αργά, έτραύλισε.
Τήν έπομένην ή πιστή Ακτή έκάλυψε τό πτώμα μέ πολύτιμα υφά

σματα καί τό έκαυσε μέ ξύλα Αρωματικά.
Ούτω παρήλθεν ό Νέρων δπως παρέρχονται αί θύελλαι, τό πΰρ, δ 

πόλεμος ή ό λοιμός... Καί έκτοτε άπό τό ύψος τοΰ Βατικανού βασιλεύει 
είς τήν πόλιν καί τόν κόσμον ή βασιλεία τοΰ Πέτρου.

Ούχί μακράν τής Άππιανής Πύλης ύψούται σήμερον μικρός ναΐσκος 
μέ τήν εξής ήμίσβεστον επιγραφήν: QUO VADIS, DOMINE?

(Τέλος!
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ΑΠΟ ΤΑΣ ΘΕΡ1ΧΑΣ EKAPOMAS

ΑΙ ΕΠΑΥΛΕΙΣ ΜΑΣ-TO ΧΑΪΔΑΡΙ

..........................................................Ό ήλιος ολισθαίνει άργι'ι άργά πρός 
τά κάτω καί τούς δύο λοφίσκους ποΰ σχηματίζουν τήν στενωπόν τούς 
στεφανώνει μία ροδόχρυσος ανταύγεια. Χαμηλώνει ή φωτεινή σφαίρα, 
όλονέν πυρέρυθρος, καί σάν νά πυρακτώνη τό γύρω διάστημα καί σάν 
νά αναλύεται εις φωτοχειμάρρους. Πίσω άπό τά βουνά ό όρίζων πυρ- 
πολεΐται. Τιόρα γύρω μία μελαγχολική σκιά απλώνεται καί μία πνοή 
δροσερά έρχεται άπό τήν θάλασσαν, κάτω άπό τοϋ Σκαραμαγκα, νά 
ζωογόνηση την βλάστησιν. Τά πεύκα, λιπόθυμα πριν άπό τήν πύρινη 
ματιά τοΰ ήλιου, συνέρχονται τιόρα καί αρχίζουν νά θροοΰν ένα σιγαλιό 
τραγούδι, ξεψυχισμένον άκόμη καί 
μονότονου, τό τραγούδι τών νυκτε
ρινών οργίων τής Φύσεως.

Ή δενδροστοιχία μέ τά πεΰκα 
εξακολουθεί άκόμη άνελισσομένη. 
Πίσω τό Δρομοκαΐτειον σκοτεινόν, 
διαγράφεται μέ τάκατάφωτα παρά
θυρά του είς τό λυκόφως. Δεξιά 
έδώ τής πευκοστοιχίας ένας απέ
ραντος έλαιιόν, άριστερά ένα πρα
νές άτέρμον, κατάφυτου άπό κυπα
ρίσσια. ’Ατελείωτο αύτό τό Χαϊ- 
δάρι. 'Αρχίζει άπό τόν δεξιόν χάν
δακα τής Τέρας οδού καί πολύ πρό 
τοϋ Δρομοκάϊτείου, περιλαμβάνον 
δλον τόν λοφίσκον τοΰ Προφήτ’ 
Ήλία μέ τόν ναΐσκον του, προχω
ρεί είς βάθος έως τούς πέρα λόφους 
καί φθάνει σχεδόν έως τήν θάλασ
σαν. Περνώ μίαν γέφυραν επάνω 
άπό μίαν στενήν κοίτην χειμάρρου 
καί νά τιόρα μέσα άπό τά δένδρα, 
μέσα άπό πυκνότατου φύλλωμα, 
σκοτεινόν είς τό λυκόφως, στυγνόν 
τήν δψιν καί έπιβάλλον όρθοΰται 
παράδοξον οικοδομήμα.Ένας πύρ
γος μέ έπάλξεις, μέ πολεμίστρες, 
ολόκληρος άπό πέτρες καί μάρμα- 
ρον, στερεός, δεσπόζων όλης τής 
έκτάσεως. Γύρω του ένας έλαιών 
θαυμάσιος, καί ένας πεύκων άπό 
τρυφερώτατα καί καταπράσινα 
πεΰκα καί παρέκει κυπαρίσσια καί 
δένδρα όπωροφόρα.Άπ’ δλα υπάρ
χουν γύρω του, ροδάκινα θαυμα
στά, καί σταφύλια εύχυμα, καί σύκα 
καί πεπόνια καί λαχανικά. Μία
Γ’Ί'ηλή μάνδρα τριγυρίζει τόν πλούσιον αυτόν κήπον είς τό μέσον 
τοϋ οποίου όρθοΰται ό περίκομψος πύργος.

Μέσα είς τά δένδρα άκούονται μεμακρυσμένα τά κουδούνια τών ποι
μνίων. Κάπου κάπου μιά κατσίκα προβάλλει τό κεφάλι της καί φεύγει 
πτοημενη μ' ένα τρεμοβέλασμα. Ησυχία γύρω. Μία κατωφέρεια έπειτα 
μέσω πυκνής συστάδος δένδρων καί εμπρός μου όρθοΰται ένας μεγα
λοπρεπής πυλών. Τείχος αληθινόν τό περίφραγμα τοΰ κήπου. Πάχος 
ημίσεως περίπου μέτρου, λίθοι δέ ογκώδεις, στερεώς σιινηρμοσμένοι.

Ό διερχόμενος τήν Ίεράν οδόν δέν φαντάζεται δτι μέσα έκεΐ είς τά 
πυκνά δένδρα ελλοχεύει ό πύργος αύτός. Ώχριοΰν εις επιβολήν, είς 
γραφικότητα, είς μεγαλοπρέπειαν καί είς κομψότητα δλαι αί έπαύλεις 
τάς όποιας είδα καί έπεσκέφθην καί είς τόν επισκέπτην έρχεται έπϊ τή 
θέφ του ή άνάπαράστασις ενός φεουδαρχικοΰ πύργου, ή άναπαράστασις 
μιας έκλιπούσης ζωής, τής ζωής τών άρχαίων εύγενών, τών σιδηρόφρα
κτων ιπποτών, τών κινητών γεφυρών, τών κυνηγίων καί τών εγκλεί
στων πυργοδεσποινών.

«
Ούτε φαντάζεται κανείς τί πλούτος μυθώδης, καί τί χλιδή βασι

λεύουν έκεΐ μέσα, δπως δέν έφανταζόμην καί έγώ τί εκπλήξεις μέ 
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περιέμενον. Τό Χαϊδάρι ήτο κτήμα τοΰ μακαρίτου Ν. Θών, Γεν. Έπιμε 
λητοΰ τής Βασιλικής χορηγείας, ό όποιος τό ήγόρασεν άπό τόν Νάξον. 
Κτήμα άπέραντον δυνάμενον νά γίνη μεταλλεΐον χρυσοΰ άληθινόν, είς 
χεϊρας ανθρώπου γνωρίζοντος νά τό έκμεταλλευθή, άνθριόπου οϊος ό 
πανέξυπνος Θών. Ή έκτασίς του υπολογίζεται είς επτά χιλιάδας στρεμ
μάτων. Φαντάζεσθε βέβαια τί είμπορεϊ νά γίνη έκεΐ μέσα. Τίς οίδε τί 
έσκέπτετο ό ιδιοκτήτης του περί αύτοΰ, αύτός ποΰ ήτοιμάζετο νά έγκα- 
ταστήση εις τό άλλο κτήμα του, τό έν Θεσσαλίφ, Τυροκομίαν. Έσκέ
πτετο νά καλλιεργήση τά ελληνικά τυριά έπιστημονικώς. Νά κάμη 
φέρμα. νά βελτίωση τά γνωστά τυριά μας καί νά τά παραδώση είς τό 

έμπόριον όχι τυλιγμένα είς βρω- 
μοτσούβαλο ή σέ τουλούμι άπό 
δέρμα, άλλά τυλιγμένα μέσα είς 
φύλλα κασσιτέρου, είς τά χρυσά 
χαρτιά τοΰ σκυλλόφραχκου. Τε
τραγωνικό μυαλό, όπως άπεδείχθη. 
Άτυχώς ό θάνατος άνέκοψε τήν 
πραγματοποίηση· τών κοινωφελών 
αύτών ιδεών του, τήν όποιαν άφή- 
κεν είς τόν υιόν του κ.Άγαμέμνονα. 
Τό Χαϊδάρι καί τό τής Θεσσαλίας 
τά έκληροδότηοεν είς αύτόν. Τόν 
κατήρτισε γεωπόνον καί τοΰ έδωκε 
τά δύο αύτά κτήματα, βέβαιος ών 
οτι είς τάς επιστημονικός χεϊράς 
του Οά γίνουν πηγαί πλούτου.

Τώρα ό κ. Άγαμ. Θών άφοΰ 
ήρίστευσεν είς τάς έπϊ πτυχίω έξε- 
τάσεις τής μεγάλης Γεωπονικής 
σχολής τοΰ Beauvais τελειοποιεί
ται είς τήν Γαλλίαν, εις τά απέ

ραντα κτήματα τής Γαλλικής Κυ- 
βερνήσεως, είς τά όποια τοΰ έδόθη 
ή άδεια νά έξασκήται. Είς τό Χαϊ
δάρι παραθερίζει ό έπ’ άδελφή 
γαμβρός του κ. Θεόδ. ΙΙαπαϊωάν- 
νου, ό διακεκριμένος χειρουργός 
καί συμπαθής μου φίλος μετά τής 

εύγενεστάτης συζύγου του. Έπρο- 
χώρησα πρός τήν ώραίαν άλλέ, ή 
οποία είναι αληθινή ζωγραφιά. 
Έπερίμενα, σάς βεβαιώ, όπισθεν 
μου νά άκούσω τόν τριγμόν τής 
σιδηράς πύλης κλεισμένης καί τόν 
κριγμόν τής άνεγειρομένης κρε
μαστής γεφύρας καί νά άκούσω 
τό σάλπισμα ειδοποιούν τόν γη

ραιόν πυργοδεσπότην νά έξέλθη είς προϋπάντησιν τοΰ εΰγενοϋς ξένου 

καί άντ’ αύτοΰ είδον νά τρέχη είς δεξίωσίν μου μέ τήν χαρακτη
ριστικήν του αφέλειαν δ καλός φίλος μου καί ή αξιότιμος κυρία 
του μέ τήν κάρτα μου είς χεϊρας.

«

Είς τό άλλο άκρον τής άλλέ όρθοΰται ό πύργος. Αριστερή, του πρό 
τής μαρμάρινης κλίμακάς του μία αναθηματική στήλη μέ τήν προτομήν 
τοΰ Φαβιέρου. τριγυριζομένη άπό φοινικοειδή καί άλλα φυτά τών τρο
πικών καί παρέκει όπισθεν τοΰ πύργου φαίνεται μέσα είς φοίνικας 
άλλη προτομή, τοΰ Έϋνάρ. Έκεΐ εις τήν στενωπόν τοΰ Δαφνιού ό 
ό Φαβιέρος συνήψε κρατεράν μάχην πρός τούς Τούρκους καί ό Θών 
έτίμησε τήν μνήμην τοΰ φιλέλληνος Γαλάτου. Αί δύο αύταί προτομαί 
προδίδουν είς τόν επισκέπτην άμέσως τόν κτίσαντα τόν πύργον. Πρέπει 
νά όμολογηθή τοΰτο. Μόνος ό Θών ίσως έξετίμησε τόν εΰγενή άγώνα 
τών ηρώων τοΰ εί. Πολλοί Κροϊσοι μας έκτισαν έπαύλεις, άλλά δέν 
διέθεσαν όλίγον χώρον διά τήν μνήμην εκείνων, οϊτινες άπηλευθέρω- 
σαν τό έδαφος έφ’ ού φκοδόμησαν τήν στέγην των. 'Ομολογούν τοΰτο 
όλοι όσοι έπεσκέφθησαν τά κτήματά του καί ιδίως τήν παρά τήν λεω

φόρον ’Αλεξάνδρας έπαυλίν του, όπου θαυ
μάζεται, κυριολεκτικώς, τό έν αύτή ήριϊιον 
τών άνδρών τοΰ 21.

Ί^οθάνθην τήν περιέργειαν νά ίδώ τό 
εσωτερικόν λεπτομερώς. Μετά τήν πάλλειι- 
κον κλίμακα εν είδος περιστυλίου, μία σιδηρά 
πύλη, βαρύτατη, έπειτα καί άνωθεν αύτής 
δεξιή. μία πολεμίστρα, άπό τής όποιας οί έν 
τφ πύργο) δύνανται. νά προσβάλουν τούς 
πολιορκητάς έάν έπεχείρουν νά διαρρήξουν 
τήν θύραν.

Καί έπειτα άπό καταπλήξεως εις κατά
πληξη·. Καταπλήσσει κυριολεκτικώς κάθε 
γωνία καί κάθε διαμέρισμα τού περιέργου 
αύτοΰ οικοδομήματος καί σας πείθει ότι δέν 
είναι απλή επαυλις, κατ’ άπομίμησιν πυργί
σκου, άλλά πύργος άληθινός, όχυρότατος, 
έτοιμος νά άποκρούση πάσαν έπίθεσιν καί 
τήν λυσσωδεοτέραν έστω. Πράγματι τά τείχη 
του μόνον είς έπίθεσιν ταχυπύρων μεγάλου 
διαμετρήματος Οά υποχωρήσουν.. Καί τά πα
ράθυρά του οχυρά. Κάτω, τοΰ υπογείου μέ 
κιγκλίδας σιδηράςίχυροιάτας καί τού πρώτου 
πατώματος μέ φύλλα σιδηρά, βαρέα, χονδρά·

Μία είσοδος μεγαλοπρεπής, δεξιά ένα πολυ
τελέστατοι· γραφεΐον έκ μωσαϊκού καί όλα του τά έξαρτήματα. βαρύ
τιμα. όλα άπό μωσαϊκόν. Κάτω παντοΰ επίστρωμα έκ λινελαίου. Παρέ
χει ή τραπεζαρία, εύρεϊα, πλουσιωτάτη. Μία θερμάστρα κολοσσιαία, 
μέχρις οροφής. Μία τράπεζα έκ μωσαϊκού καί αύτή, ένα ιιπουφέ επίσης, 
σερβάντα, καθίσματα δλα άπό μωσαϊκόν. Καί παντοΰ σκορπισμένα 
αντικείμενα τέχνης, μεγάλης άξίας, καί έργα Ελλήνων καλλιτεχνών, 
ταμπλώ, άκουαρέλλες. Έδώ μία προτομή, έκεΐ ένας Κρητικός πολεμι
στής, παρέκει μία σκηνή άπό τήν Επανάσταση·, άνωθεν μιας Ούριας 
ένα άνάγλυφον. "Αλλη έκδήλωοις αύτή στοργής τοΰ κτίτορος πρός τήν 
Ελληνικήν καλλιτεχνίαν. Είς κάθε γωνίαν εν ελληνικόν έργον, δπως 
ή έπαυλίς του τής Λεωφόρου Κηφισσιας είναι γεμάτη κυριολεκτικώς 
άπό καλλιτεχνικά έργα μεταξύ τών όποιων άντιπροσωπεύονται όλοι οί 
καλλιτέχναι μας, παλαιοί καί νέοι.

’Από τήν τραπεζαρίαν βγαίνουν είς μίαν ώραίαν βεράνταν. Άπό τήν 
άλλην πλευράν ένας κοιτών μέ έπιπλα άπό φλαμούρι, μεγάλης άξίας, 
χρυοοκόσμητα, μέ θερμάστραν καί άλλα πάλιν έργα. Έπειτα μία κλί- 
μαξ έκ πολυτίμου ξύλου οδηγούσα είς τόν άνω όροφον καί άλλα δωμά
τια άφθαστα είς πλούτον καί ασύλληπτα εις χλιδήν. "Ενας κοιτών μέ 
έπιπλα έκ μωσαϊκού, δπως τής τραπεζαρίας, τά περίφημα έπιπλα τοΰ
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Κμοϋνδεν, ή άξια τών όποιων αποτελεί μίαν περιουσίαν. Κλίνη, νιπτήρ, 
δουλάπα, τραπεζάκι τής νυκτός, τραπέζι, κομωτήριον, όλα περίκομψα, 
βαρύτιμα, όλα άπό μωσαϊκόν. "Αλλος κοιτών παρέκει μέ έπιπλα έξ έβέ- 
νου. Κρεββάτι ώραΐον έβένινον, νιπτήρ, δουλάπα, τραπεζάκι, κομωτή
ριον, μαύρα καί στίλβοντα. Καί λουτήρ μέ θερμοσίφωνα καί μέ πλου- 
σίαν λινοθήκην. Τήν θαυμάζουν αί έπισκέπτιδες, οικογενειακά! φίλαι. 
Πολύ νοικοκυρεμένη, όπως είναι όλα έκεΐ μέσα νοικοκυρεμένα. Καί 
άλλος όροφος έπειτα μέ ταράτσες καί μέ έπάλξεις αληθινός, έτοιμους 
νά δεχθούν τούς ύπερασπιστάς τού οικοδομήματος.

Καί άλλος θησαυρός περικλείεται έκεΐ μέσα. Κάτω είς τόν γραφικόν 
του κήπον, κοντά είς τόν σταΰλον καί είς τήν μεγάλην άτμοκίνητον 
άντλίαν, δι’ ής άρδεύεται ό κήπος, σώζεται έν ίσόγαιον άπό τήν παλαιάν 
οικοδομήν τοΰ Νάξου, είς τό όποιον διητατο ό ψυχογυιός του καί 
σώζονται είς τούς τοίχους άκόμη αί εικόνες τών θυγατέρων τοΰ προ
στάτου του είς φυσικόν μέγεθος οτηριζόμεναι άπό έν είδος ζωγραφι
στής βεράντας μέ κληματαριές κλ. Ό άσημος εκείνος ψυχογυιος κατε- 
γίνετο είς τήν ζωγραφικήν καί είχε τολμήσει νά θέση καί τήν υπογρα

φήν του. Καί εύδιακρίτως άνα- 
γινώσκεται: Ν. Γκύζης. Είναι 
τοΰ μεγάλου Γκύζη τό πρώτον 
ίσως έργον. Μέ τί ποσόν άγο- 
ράζεται αύτό; Ό Θών τό είχε 
κλειστόν τό δωμάτιον αύτό καί 
τό έφύλαττεν ώς κειμήλιον.

Τό βράδυ δεΐπνον είς τήν 
βεράνταν. "Ενα άρωμα σάν 
κέδρου σκορπίζεται άπό κάτω, 
άπό τά πεΰκα. Δροσιά καί 
σιγαλιά νυκτερινή απλώνεται 
γύρω.Σκοτάδι καί μακράνέκεΐ 
μία φωταύγεια λευκάζει είς τό 
διάστημα καί κάτω διαγράφε- 
ται κατάστικτος ένας μηνίσκος 
τεράστιος, σάν ένα γιγάντιον 
περιδέραιον, άπό ίριδίζοντα 
μπριγιάντια. ΤΙ πρωτεύουσα.

Έπειτα τά σιδηρόφυλλα 
τών Ουρών καϊ παραθύρων 
κλείονται, ερμητικώς, τά φώτα 
σβύνονται καί ό ϋπνος τανύει 
έκεΐ μέσα τάς πτέρυγάς του. 
Καί μόνον μία μελαγχολία 
καί ένας πόθος άγρυπνοΰν 
μέσα μου.

Ό πόθος νά ήτο ίδικόν μου 
τό κτήμα αύτό. βΡ.
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ΧΓΙΟ ΙΙΚΜΓΟ'ι ΚΧΙ XI Γ ΟΧΧ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

'Η Φύσις έχάριαεν εΙ_ς τήν 'Ελλάδα εύμορφιές καί οί έπιχειρηματίαι 
μας αναλαμβάνουν νά άποκλείσουν τόν κόσμον άπό τήν απόλαυσή- των.

Δέν όμιλοΰμεν διά τά μέρη δπου χρειάζεται, πρωτοβουλία επιχειρη
ματική. Αυτά είναι ανεκμετάλλευτα. Καί έκεΐ όμως δπου κατά μίμη- 
σιν, ύπαρξάσης μιας πρωτοβουλίας, έγκαδιδρύΟη ό επιχειρηματίας δέν 
εΐμπόρεσε νά έννοήση οδτε τόν προορισμόν του. ούτε καν τό συμφέρον 
του. Έργάζεται διά νά διώχνη τόν κόσμον.

Τώρα δπου έληξεν η εποχή δυνάμεθα νά φέρωμεν ώς παράδειγμα 
τους επιχειρηματίας τής ωραίας ακτής τοϋ Φαλήρου. 'Ο Τσάμης καί ό 
Τσελεμεντές δέν ένόησαν ποτέ δτι. ίίν άντί τών υπέρογκων τιμολογίων 
των, ώριζον ανθρωπινότερα, θά έκέρδιζον περισσότερα άπό τήν αΰ’ςη- 
σιν τών καταναλωτών. Τίποτε. Ό επιχειρηματίας θέλει νά κερδίση διά 
μιας και τό κέρδος αυτό δέν γνωρίζει νά τό έπιδιοίςη, μέ τό νά μή δίδη 
ιδέαν λίστας ως είδος άπαιτήσεως Σκουμπραίων καί μέ τό νά μή 
έμπνέη τόν φόβον. Εντεύθεν ή έτρετεινί] έρήμωσις είς τό Φάληρον.

Δέν είναι τό πράγμα μόνον ζήτημα έλ/.είψεως επιχειρηματικού πνεύ
ματος αλλά καί ζήτημα κοινωνικόν. Διότι κανείς δέν έδωκε τό δικαίωμα 
είς τρεϊς-τέσσαρας επιχειρηματίας νά στερούν τόν κόσμον απολαύσεων 
τάς όποιας έχάρισεν ή Φιίσις. "Αν ίίελήση κανείς αύτήν τήν σκέψιν νά 
τήν έπεκτείνη είς τά αθηναϊκά κέντρα τά συμπεράσματα δέν άλλάσσουν. 
Τό Πανελλήνιον- προσέφερε κάποτε λουκούμι πεντάρικο άξιον εμπο
ρίου στραγαλατζή. Άλλ’άπό πού νά άρχίση κανείς 
καί πού νά τελείωση. Τά γαλακτοπωλεία τά αθη
ναϊκά, κέντρα νυκτερινά απαραίτητα, δίδουν γάλα 
πρός τό όποιον κανείς πελάτης των δέν είμπορεΐ 
νά τρέφη ΰπόλητριν.

Καμμία ιδέα αληθινού επιχειρηματικού μυαλού 
καί κανέν ίχνος κέρδους έπιδιωκομένου μέ πνεύμα 
πολιτισμένου.

Κομπογιαννιτισμός εμπορικός πέρα ώς πέρα. 
Συμμαχία κατά τών καταναλωτών.

«
ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ

Ιδρύονται, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια καί εξακο
λουθούν ιδρυόμενα, χωρίς νά είναι τοιαϋτα. ώστε 
νά δίδουν μίαν Ικανοποιητικήν άπάντησιν είς τό 
ερώτημα: Έρχονται νά συμπλΐ|ρώσουν τό άτελές 
τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως;

Αύτήν τήν προσπάθειαν δέν τήν εΐδομεν καί 
άν δέν Οέλωμεν νά πιστεύσωμεν ότι πολλά τών 
ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων συχνά χρησιμεύουν ώς 
καταη ύγια κατά πάσης αύστηρότητος, βεβαίως 
δμως δέν ένέπνευσαν τήν πεποίθηση- ότι ιόθοϋν 
πρός μίαν μόρη ωοιν — όφείλομεν εδώ νά έξαιρέσωμεν τό
ίδρυμα τοΰ κ. Δρα/άτ<;η — ιίιαιρέρουσαν εκείνης τήν οποίαν δίδει τό 
δημόσιόν σχολείου, μίαν πεποίθηση- οΐαν ένέπνευσε π.χ. καί εκείνη ή 
όχι ωφελιμότερα άπεργαζομένη καί μόνον ελληνικά χρήματα κατορ- 
θώνουσα νά συγκεντρώνη Ροβέρτειος Σχολή τής Κωνσταντινουπόλεως.

Είναι άλήθεια ότι ή ιδιωτική πρωτοβουλία θαυματουργεί παντού. 
Όμολογοΰμεν οτι δέν ήδυνήθημεν νά ίδωμεν θαύματά της, άλλ’ούτε 
νέαν προσπάθειαν ειλικρινή πρός δημιουργίαν δυνάμεως εκπαιδευτικής 
είς τά ιδιωτικά Λύκεια. «
Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΕΝ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙΣ

Ό Αύγουστος θεωρείται ή αρχή τοϋ χειμώνος, όπως δ Μάρτιος τοΰ Θέρους.
(> ΑΡγουστος /πλάκωσε, ή άκρη τοΰ χειμώνα. 

ΊΙλΙΓ δ ΑΡγονατος πάρε τήν κόππα σου.
Απο Μάρτη καλοκαίρι
Από Αίγονατο χειμώνα.

Υπάρχει δμως καί αντίθετος παροιμία :
Μήτ ό Μάρτης καλοκαίρι 
Μήτ ό .-Ιυνουοτο» χειμώνας.

«■
Τό φεγγάρι τοΰ Αύγούστου δμνείται ώς έφάμιλλον τοΰ ήλίου τοΰ Μαγιού : 

Ο ήλιος τον Μαγιοΰ, τ' Ανγονστον τό φεγγάρι

Ό ήλιος τοΰ Μαγιοΰ καί τό φεγγάρι τοΰ Αύγούστου άναφέρονται καί 
εϊς δημοτικόν άσμα ώς έκπροσώπησις τών καλλονών τής Φύσεως. Ό 
Κωνσταντής εΰρίσκει τήν μνηστήν του δολοφονημένη·/ άπό τόν Χάρον καϊ 
λέγει πρός τόν σκάπτοντα τόν τάφον της:

Φκιάοτο πλατν τό μνήμα της, πλατν για δνό νωμάτονς 
κι’ απ’ τήν δεξιά τή μεριά ν’ άφίνης παραίλΰρι, 
νά μπαίνη ό ήλιος τοΰ Μαγιοΰ, ι' Ατγοόοτοι· τό φεγγάρι.

*
Κατά τόν Αύγουστον συγκομίζονται τά γεννήματα καί υπάρχουν πολλοί 

καρποί, έξ ού και ή παροιμία:
ΑΡγονστε, καλέ μον μήνα, νιίοονν δνό φορές το χρόνο.

*
Εί-γήκε τό ροδάκινο, άρχισε τό ννχτέρι

Υπήρχε συνήθεια νά δίδουν περί τά τέλη Αύγουστου οί έργαστασιάρχαι πρός 
τούς έργάτας των εν -ίοδάκινον, όταν ταΰτα ωριμάζουν περί τά τέλη Αύγού
στου, διά νά δείξουν ότι ή έργασία πρέπει νά παρατείνεται έως τήν νύκτα.

ΕΥΡΤΔΙΚΗ 

έν Heiouiei

ΛΙΟΛΙΟΥ

■·απο toys υάκινθους:.. — ΞΥΠΝΑ
-ΖΓ.Ύΐ'α τ' αοΓΛ:ί>/(ΐ non· οβνστοΐ'ΐ·, Ξύπνα κ' η ωρα βιάζει μας

η ανγονλα non- no/Jonr νά φύγουμε, νά πάμε

xai ηοόβαλρ 'am· oretyo έκεΐ που ονειρευτήκαμε,
στην κοιμισμένη Φί·οη . . . έκεΐ πού λαχταράμε .. .

Ξύπνα· Λτιλιάζω μόνος μον Νά βρούμε νέο απέραντο. . .

αιο μακοναμενο Λοο/<ο· να βρουμα άλ/.η χιίση!
ςύ.τνιι vii γύρης απαλά ^.υπνα r αστέρια πριν οβυσιονν
στόν κουρασμένο μου omo. η ανγούλα πριν ροάίοη.

ΓΕΩΡΓ. Α. ΑΣΗΜΑΚΗΣ
*

νεια σ,ηρομερίτου.
Έν Μέσολργγίιρ ή

ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΣΠΥΡ. ΛΙΟΛΙΟΥ

Εϊς άκόμη άπό τούς παλαιούς τύπους τής έλληνίδος έξέλιπεν ή Ευρυ
δίκη Λιόλιου, άποθανοδσα τήν 2 JIatou 1908.

ΊΙ μεταστάσα έγεννήθη έν ’Αλεξάνδρειά κατά Μάρτιον τοΰ 1831 έξ 
εύσεόών γονέων, τοϋ Χρήστου Ξηρομερίτου, έμπορου έκ Μετσόβου τής 
Ηπείρου και τής Ιίελαγίας τό γένος Τρεχάκη έκ Χίου.

Οί γονείς αύτής έγκατεστάθησαν μετά τήν έθνικήν άποκατάστασιν έν 
Αλέξανδρέ!? καί κατόπιν εριστικώς έν Μεσολογγίφ, κέντρω πολλών Ήπει- 
ρωτών, ένθα εΰρίσκετο καί ή πατρική οικογένεια τής Θανοΰσης, ή οίκογέ- 

μεταστάσα Ευρυδίκη ίνυμφεΰθη τφ 1856 τόν τότε 
πρωτοδίκην Σπυρίδωνα Λιόλιον μονογενή υιόν τοΰ 
Καπετάν Λιόλιου Ξηρολειβαδίτου. συνταγματάρχου 
τής φάλαγγος, καί Αρματολού τοΰ Όλυμπου, έπί 
Άλή-ΙΙασά, καϊ τής Δέσπως Θυγατρός τοΰ Ινίτσου 
Βότσαρη καί αδελφής τού Μάρκου. Ό σύζυγος αύτής 
Σπυρίδων Λιόλιος έξεπαιδεύθη έν Μονάχιρ υπό τού 
αειμνήστου Βασιλέως Λουδοβίκου, πατρός τοΰ Βααι- 
λέως "Οθωνος μετ’άλλων έλληνοπα-δων, γόνων οικο
γενειών αγωνιστών τοΰ 1821.

Μετά τοΰ συζύγου της έόίωσεν έν ειρήνη μέχρι 
τοΰ 1884 ότε οϋτος συνταξιούχος άπεβίωσεν. Ή 
μεταστάσα άπομείνασα χήρα άνέθρεψεν έν αρετή τά 
τέκνα της, κατέλιπε δέ ήδη έν τή ήμετέρφ κοινωνίφ 
άποκατεστημένους τούς υιούς της κ. κ. Γεώργ. Σ. 
Λιόλιον, άντισυνταγματάρχην τοΰ Μηχανικού καϊ 
Κωνσταντίνον Σ. Λιόλιον, ^υποπλοίαρχον τού Βασι
λικού Ναυτικού καϊ τήν θυγατέρα της Μαρίαν, νυμ- 
φευθεϊσαν δέκα ήμέρας πρό τοϋ θανάτου τής μητρός 
της τόν κ. Σταμάτιον Βάλβην, 'Υφηγητήν τής Νομι
κής Σχολής τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστημίου.

’Απέριττος καί άπλή ή μεταστάσα κατεγίνετο 
ανέκαθεν εις τήν μόρφωσιν τών τέκνων της καί εϊς 
τά τοΰ οίκου της. Εΰγενής τήν ψυχήν καί φιλάν

θρωπος, ούδενός ήθελε τό κακόν εύεργετοϋσα έφ' όσον ήδύνατο τούς ατυ
χείς καί καταλιποΰσα μνήμην άληστον εϊς τούς γνωρίσαντας αύτήν.

«
ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΑ

Είς τό βιβλίον τοϋ κ. Σπ. Χαραμή «Υγιείς οφθαλμοί·, τό όποιον κατ’ 
αύτάς είδε τό φώς εϋρίσκομεν καί τό ζήτημα :

Έγνώριζον οί Αρχαίοι τά δίοπτρα :
'Ο κ. Χαραμής λύει τήν απορίαν. Πολλοί ισχυρίζονται ότι οί αρχαίοι 

έγνώριζον τά δίοπτρα καϊ ότι είνε πιθανώτατον νά έφοροΰσαν δ Σωκράτης 
καί δ Πλάτων γυαλιά καί ή Ξανθίππη φασαμέν. Ό ’Αλκαίος, λέγουν, γράφει 
«οίνος γάρ άνθρώποις δίοπτρον, δ δέ 'Αριστοφάνης, όμιλε- περί λίθου καλής 
καϊ διαφανούς ήν έπώλουν οί φαρμακοπώλαι καί άφ’ ής τό πΰρ άπτουσι. 

Καί έπάγεται:.«Τήν ύαλον λέγεις ;»
Ήτο λοιπόν ή ύαλος γνωστή, όπως φαίνεται καϊ άλλαχόθεν, καί δή καί 

οί κυρτοί φακοί διά τό άναμμα τοΰ πυρές, άφοΰ μάλιστα εύρέθη εις τά ερεί
πια τής έν Φοινίκη 'Γύρου φακός επιπεδόκυρτος, δ όποιος. κατά τόν αείμνη
στον όφθαλμολόγον Άναγνωστάκην, ήτο πολλών αιώνων, άλλ’ έκ τούτου 
δέν άποδεικνύεται δτι οί αρχαίοι έγνώριζον τήν ιδιότητα τής κυρτής ύάλου 
νά βελτιώνη τήν δρασιν.

Άλλ' άφοΰ ό ’Αλκαίος όμ-.λεϊ περί διόπτραν ; Δίοπτρον άναμφισβητήτως 
ό 'Αλκαίος εννοεί «κάτοπτρον» άφοΰ καί δ Αισχύλος τήν αύτήν ώς άνω 
παρομοίωσιν τού οίνου ΰπαιν-.σσόμενος λέγει:

κάτοπτρον είδους χαλκός έστί, οίνος δέ νοΰ’.
Δέν άποδεικνύεται λοιπόν πουθενά ότι τά δίοπτρα ήσαν γνωστά είς 

τούς αρχαίους.
Περίεργον είνε δτι εις μίαν εικόνα τοΰ "Αγίου Ιερωνύμου παρίσταται 

οϋτος μεταχειριζόμενος δίοπτρα, εϊς άλλην δέ τοΰ Λούβρου τών ΙΙαρισίων, 
μεταξύ τών έκ τοΰ ναού ύπό τοΰ Χριστού έκδιωκομένων εμπόρων, είνε μία 
γυνή μέ γυαλιά. Εϊς τήν Εθνικήν Πινακοθήκην τοΰ Λονδίνου υπάρχει εϊκών 
τοϋ 'Αγίου Πέτρου κρατοΰντος εϊς τήν άριστεράν του χεΐρα τά γυαλιά του.

Φαίνεται δμως πιθανόν δτι οϊ αρχαίοι έγνώριζον τήν ιδιότητα τοΰ κυρ
τού φακού νά μεγεθύνη τά άντ-.κε'μενα. 'Ο Σενέκας, λέγει, δτι λεπτή καϊ 
δυσδιάκριτος γραφή φαίνεται μεγαλητέρα διά μέσου ύαλίνης σφαίρας. 
Άλλ' δ Σενέκας δέν άποδίδει τοΰτο εις τήν μορφήν τής ΰάλου, λέγει δέ ότι 
παν δ,τι βλέπομεν διά μέσου ΰδατος μάς φαίνεται μεγαλήτερον. Τό μέσον 
μάλιστα τοΰτο μεταχειρίζονται καϊ οϊ Ρωμαίοι έδωδιμοπώλαι θέτοντες π. χ. 
τά ώά έν δοχείω ϋαλίνιρ πλήρει ΰδατος διά νά φαίνωνται μεγαλήτερα.

Ό Πλίνιος γράφει δτι ό Νέρων μετεχειρίζετο σμάραγδον διά νά βλέπη 
τούς άγώνας τών μονομάχων, πράγμα τό όποιον επαναλαμβάνει συχνά καϊ 
δ Σιέγγεβιτς εις τό μυθιστόρημά μας "Quo Vadis?> Δέν είμπορεΐ δμως νά 
έξαχθή έκ τοΰ δτι ή σμάραγδος είνε κοίλη τό πλεΐστον, ότι ό Νέρων μετεχει
ρίζετο αύτήν διά νά βλέπη. Ό ίδιος δ Πλίνιος λέγει δτι ή σμάραγδος διά 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΛΥΙΥΙΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ

τού χρώματος αύτής τέρπει 
τήν δρασιν καί φαίνεται δτι 
δι'αύτόν τόν σκοπόν τήν με
τεχειρίζετο ό Νέρων.

Τά δίοπτρα άναμφισβητή- 
τως ήσαν γνωστά εϊς τάς 
άρχάς τοϋ 1Δ' αιώνος, πολ
λοί δέ ισχυρίζονται δτι τά 
έπενόησεν ό Roger Bacon 
δστις άπέθανε τιΐι 129.ΰ.

«
Ο ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ

Ό καλός φωτογραφικός 
συνεργάτης μας κ. Γρ. Γρηγο- 
ρόπουλος. αρχιλογιστής τού 
έν Πειραιε: υποκαταστήμα
τος τής Τραπέζης Αθηνών, 
προσθέτει εις τάς έπιτυχίας 
του μίαν άκόμη μέ τήν άπό 
τους έν Φαλήρφ κολυμβη- 
τικοϋς άγώνας εικόνα, τήν 
όποιαν δημοσιεύομε·/, αύτόν 
τόν ριπτόμενον εϊς τήν θάλασσαν κολυμβητήν, τόν όποιον ό φακός έπήρε 
πετώντα. Άπ’ αύτήν τήν φωτογραφίαν οί έρασιτέχναι είμποροϋν νά ιδοϋν 
πόσον χαρακτηριστικόν κάθε συνόλου είμπορεΐ νά είνε ένα μέρος του καλά 
διαλεγμένου άπό τόν φωτογράφον.

«
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ “Η ΑΓΚΥΡΑ,,

Κατά τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ λήςαντος μηνός συνήλθεν εϊς πρώτην 
συνεδρίαν τό Διοικητικόν Συμοούλιον τής νέας Ελληνικής 'Ασφαλιστικής 
Εταιρίας ή «Άγκυρα-, άποτελούμενον έκ τών κ. κ. Κωνστ. Άργ. Λομ- 
βάρδου, Νικ. Ί’ριανταφυλλάκου. Στ. 'Εμπειρικού, Άρ. ΙΙαπαγεωργακοποϋ- 
λου, βρασ. Μαυρομαρά, 1’εωργ. Φρεαρίτου, Φ. Ζερβουδάκη καί Α. Παπα
ναστασίου ώς νομικού Συμβούλου καί έςέλεςεν ώς πρόεδρον τόν κ. Κωνστ. 
Άργ. Λομβάρδον καί αντιπρόεδρον τόν κ. Γ. Φρεαρίτην. Ή νέα 'Εταιρία θά 
έργασθή δΓ ελληνικών άποκλειστικώς κεφαλαίων έν Έλλάδι καϊ Ανατολή.

Πρόκειται περί έπιχειρήσεως σοβαρωτάτης. ήτις σκοπεί νά έξυπηρετήση 
τά συμφέροντα τών ιδιοκτητών καί νά έργασθή πρός τό γενικόν καλόν, 
παρέχουσα πάσας τάς δυνατάς ευκολίας εϊς τάς συναλλαγάς της. Δεδομέ
νου δτι αί άσφαλιστικαί έπιχειρήσεις, σήμερον κυρίως, όπότε καί τό ζήτημα 
τής ναυτασφαλείας κεΐται έπί τάπητος, μεγάλας υπηρεσίας δύνανται 
ν' αποδώσουν έν Έλλάδι, ό σχηματισμός τής Εταιρείας ταύτης θά χαιρε- 
τισθή εύφροσύνως. Τήν βεβαιότητα ταύτην μάς δίδει καί μόνον ή άνάγνω- 
σις τοΰ έγκριθέντος Καταστατικού της. τοϋ κατόπιν μεγάλης μελέτης καί 
πείρας συνταχθέντος παρά τ..ϋ κ. Δ. 1<υ νενή, δστις είναι καί ό Γεν. Διευ
θυντής τής «Άγκύρας». Ό κ. Δ. Κουνενής έντριβέστατος περί τά ασφαλι
στικά συνεργάζεται ήδη μετά τοΰ κ. 'Υπουργού τών Ναυτικών πρός 
καταρτισμόν τοΰ συστήματος τών άλληλασφαλειών τών πλοίων καί έν 
γένει τών ασφαλειών θαλάσσης.

«
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ό έν έτει 1901 άνιδρυθεϊς Ελληνικός Διδασκαλικός Σύλλογος, δύναται 
νά θεοιρηθή έκ τών άκμαιοτάτων ελληνικών σωματείων, <ος αριθμών ύπέρ 
τούς 550 έταίρους, κατά τό πλεΐστον λειτουργούς τής μέσης έκπαιδεύ- 
σεως, έκ τε τής έσω καϊ έξω Ελλάδος.

Εϊς τοΰ Συλλόγου τούτου τάς προσπάθειας οφείλεται ό πρό τριετίας 
ψηφισθείς νόμος περί Εποπτικού Συμβουλίου καί επιθεωρητών τής Μέσης 
Έκπαιδεύσεως καϊ περί μονιμότητας τών λειτουργών τής Μέσης Έκπαιδεύ- 
σεως, ού τά άριστα αποτελέσματα παρά πάντων όμολογοΰνται.

Ό Διδασκαλικός Σύλλογος έκδίδει άπό τριετίας άριστον περιοδικόν ύπό 
τόν τίτλον «Παιδαγωγικόν Δελτίον» τής συντάξεως τοΰ όποιου μετέχουν οί 
άριστοι τών παρ' ήμίν παιδαγωγών, και εϊς τό όποιον έδημοσιεύθησαν 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

μέχρι τοΰδε διατριβαί τών 
κ. κ. Σπυρ. Άθανασοπούλου,
I. Βαΐνοπούλου. Γ. Ι’ρατσιά- 
του, I. Σ. Διαμαντοπούλου, 
Ν. Έξαρχοπούλου. Κ. Ζέγγε- 
λη, 1. Κατσουροΰ, Λ. Κίτσου,
II. Μ. Κοντογιάννη, Α. Κου- 
ρτίδου, Κ. Ε. Λαμπιρη, Δημ. 
Λάμψα, 1. Δ. Μάνεση, Ν. Ξ. 
Μπαξεβανάκη, Κ. I. ΙΙαπαζα- 
χαρίου. Λ. ΙΙαπανδρέου, Β. 
Πατρικίου, Α. Πιτσόρνο, Κ. 
Ρωμαίου, Νικ. Σακελλαρίόυ, 
Κων. Στεφάνου, Σπ. Στουραί- 
του,’Αχ. Τζαρτζάνου, Κ.Τσι- 
μηνάκη. I. Βαϊλάτη κ.λ.π.

Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
τυγχάνει άπό τοΰ 1901 ό 
καθηγητής τού Έθν. Πανεπι
στημίου κ. Κυπάρ. Στέφανος. 

Ή δημοσιευομένη εϊκών 
παριστφ τούς έταίρους τοΰ 
Διδασκαλικού Συλλόγου τούς 
μετασχόντας εκδρομή; γενο-

μένης τήν Κυριακήν, 17 Αύγούστου, εις Χαλάνδριον, πρός έπίσκεψιν τοΰ 
έκεΐ σταθμού τής ύπό τήν προεδρεία-? τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως Ελληνικής 
Γεωργικής Εταιρίας. «
ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ

Άρωμα διά τό μανδύλι:
Extrait du Harem

Extrait de jasmin............................. 2 Grammes
Essence de bergantote..................... . 28

de rose................................. 2
— geranium............................. - 10

Teinture d'ambre............................. . 10
Καί μία συνταγή πούδρας μέ τήν έπιφύλαξιν νάγράψη ή ειδική συνερ- 

γάτις μας. ή τόσον γνωστή άπό τήν Σελίδα τών Κυριών» Μία, γενικώ- 
τερα περϊ πούδρας.

Poudre veloutine (Izard)

Amidon de ble......................... . . . 500 Grammes
Poudre de Ivcopode .... . 100
Sous-chlorure de bismuth . . . . . 100
Essence de geranium rosa . . . . . 4

— de santai..................... ... (>
Άναμίξατε, περάστε άπό κρισσάραν λεπτήν καί προσθέσατε τάς essences. 

«
ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΓΝΩΡΙΣΤΩΝ

Εϊς όσους πρό πολλοΰ δέν έπεσκέφθησαν τό Α' Νεκροταφείου παρουσιά
ζεται τούτο εντελώς άγνώριστον. Ποιος δέν ένθυμεΐται τά χάλια του, τά 
μόλις προ δεκαετίας, τά χάλια εκείνα τών δυσβάτων δρομίσκων, τών 
κονιορτοβριθών καϊ ρυπαρών τάφων, τών ψωραλέων δένδρων, τά χάλια 
έκεΐνα τού «έμπάτε σκύλλοι άλέστε , τών καθημερινών συλήσεων καί 
μικροκλοπών, τής άπωλείας τών σταυρών, τών κανδυλών, άκόμη καί τής 
απώλειας τών τάφων : "Ολα ήλλαςαν μέσα έκεΐ εις τήν νεκρούπολιν καϊ 
όλα έγιναν άγνώριστα. άφ' ής τό καθεδρικόν - άς εϊπωμεν — κοιμητήριον, 
έθεωρήθη, ώς εδει άλλως τε, ίδρυμα, εξάρτημα τοϋ Δήμου τής Πρωτευού- 
σης. ούχί δέ ώς θέσ-.ς άργομίσθου, καί άφ' ής ή διαχείρισίς του δοθεΐσα εις 
άνθρωπον τοΰ καθήκοντος, οΐος δ έφορος αύτοΰ κ. Π. Κάσκας, διηυθετήθη 
έπιστημονικώς. Τώρα τηρούνται βιβλία, τώρα έγιναν γραφεία, τώρα ο! 
τάφοι καθαρίζονται, τά δένδρα ποτίζονται, οί δρόμοι διορθώνονται, συντη
ρούνται, τά μνήματα φρουοούνται, καλλωπίζονται, έξωραΐζονται, άνθη 
φυτεύονται, αί κανδύλαι άνάπτονται τακτικώς. Πρό τίνος μάλιστα ίδρύθη 
έν αύτψ καί γραφεΐον καλλωπισμού τών τάφων τοΰ όποιου τήν διεύθυνσιν
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άνέλαόεν ό γνωστός άνθοκόμος καί ιδιοκτήτη; τού 
έπϊ τή; όδοϋ Σταδίου άρ. 3 ανθοπωλείου κ. Ν. Φλε- 
ριανός. ό όποιο; δι’ειδικοϋ προσωπικού. αναλαμβάνει 
τήν κατασκευήν των ώραίων μωσαϊκών τών τάφων, 
τήν φύτευσιν άνθέων καί φυτών, τήν συντήρησιν κα1. 
φρούρησιν τών μνημάτων καί τήν φροντίδα τών 
κανδυλών καί έν γένει πάν ο.τι σχετίζεται μέ τόν 
έξωραϊσμόν τοϋ Νεκροταφείου, περιποιούμενο; τήν 
έν αύτφ φυτείαν, μεριμνών περί καταβρέγματος τών 
οδών, περί ποτίσματος τών δένδρων καί έχων άκόμη 
καί άνθη εϊ; πάσαν στιγμήν διά τού; έπισκεπτομέ- 
νου; τού; τάφους προσφιλών προσώπων, τελών δέ 
ύπό τήν έπίβλεψιν τοϋ εφόρου. Καταντά οΰτω τό 
Νεκροταφείο·/ τών ‘Αθηνών έν άξιοθέατον μέρος 
τής ΓΙρωτευούσης. τό όποιον θά έπιδεικνύη τώρα 
είς τού; διά πρώτην φοράν έπισκεπτομένου; αύτήν 
μαζή μέ τά άλλα Αξιοθέατα μνημεία καί ιδρύματα 
της ή πόλις τή; ΙΙαλλάδος. Καί τό σύνολό·/ του 
παρασύρει τόν άνθρωπον εί; συχνοτέραν έπίσκεψιν 
διά νά παραδίδεται εϊ; μίαν λατρείαν τής μνήμης, 
τήν Ελληνοπρεπή καί πατροπαράδοτον λατρείαν 
τών ψυχών έκλιπουσών υπάρξεων.

“ΜΗτεεΛοε.,—Κ. ΣΑΓΙΩΡ

«
ΤΑ ΙΔΙΚΑ ΜΑΣ

Παρακαλοϋνται θερμώς οί κ-κ. συνδρομητα! τοΰ 
Περιοδικού καί πάντες οί μετ' αύτοΰ συναλλασσό
μενοι, προκειμένου περί πληρωμή; συνδρομών καί 
άλλης δοσοληψίας, δπως τά Εμβάσματα ένεργώσιν 
άπ’ ευθείας πρό; τόν ήμέτερον Διευθυντήν κ. Δ. 
Βρατσάνον, δδός Καρύτση άρ. 4, ’Αθήνας, μή έμπι- 
στεύωνται δέ χρήματα προωρισμένα διά τό Περιο
δικόν εϊ; αγνώστου προελεύσεως άτομα, μή έφωδια- 
σμένα δΓ ειδικών διαπιστευτηρίων, φερόντων τήν 
υπογραφήν τοΰ ήμετέρου Διευθυντοϋ καί τήν σφρα
γίδα τοϋ Περιοδικού.

Οί άποστελλόμενοι ύπό τή; Διαχειρίσεως τοΰ 
Περιοδικού δΓ εισπράξεις, είσίν Ανεξαιρέτως έφωδια- 
σμένοι διά τοιούτων διαπιστευτηρίων καί διά διπλο
τύπων άποδείξεων τοϋ Περιοδικού, έσφραγισμένων, 
διά τών διαπιστευτηρίων δέ τούτων, γεγραμμένων 
διά γραφομηχανής, είναι Εξουσιοδοτημένοι νά ένερ
γώσιν εισπράξεις. Συνεπώς πάσα πληρωμή συνδρο
μής τοϋ Περιοδικού ή άλλης πρός αύτό ύποχρεώσεως 
μή ένεργουμένη κατά τούς Ανωτέρω τύπους δέν Αναγνωρίζεται τοΰ λοιπού.

Είς τά; δηλώσεις ταύτας προβαίνομεν διότι άτυχώς έπέσαμεν θύματα 
τών γνωστών αλητών, οϊτινες άπό πόλεως εις πόλιν πλανώμενοι λυμαίνον
ται τούς όμογενεΐς, τινέ; τών όποιων όμως βεικνύουσιν ασύγγνωστου τή 
Αλήθεια Αφέλειαν, εμπιστευόμενοι χρήμα εϊς αυτούς, άνευ ειδικής εντολής 
μας εγγράφου καί άνευ αποδείξεων έντυπων καί έσφραγισμένων.

"Οσον Αφορά τούς έν Ρωσσίφ καί Αίγϋπτφ συνδρομητάς, ούτοι δέον νά 
έμβάζωσι τάς σύνδρομά; των πρός τούς άνεγνωρισμένους, ώς έμφαίνεται 
έν τή προμετωπίδι τοΰ τεύχους καί ταϊς είδικαΐς του Εξωφύλλου δηλώσεσι, 
Γεν. ’Αντιπροσώπους τοΰ Περιοδικού, ώς έπίσης καί οί έν τώ έξωτερικψ 
πρός τά κατά τόπους γνωστά πρόσωπα περιωπής, άτινα έκ στοργής πρός 
τό έργον μας ή έκ δεσμών ιδιαιτέρων πρός τήν Διεύθυνσιν μάς έκαμαν τήν 
τιμήν νά άναλάόωσιν ύπό τήν προστασίαν των άπ' Αρχής τά συμφέροντα 
τής «Εικονογραφημένης».

*

"Επειτα άπό όλα αύτά τά όποια ΰφιστάμεθα, έπειτα άπό τόσα; δαπά
να;, τόσους κόπους, εϋρίσκονται καί άνθρωποι, ευτυχώς ολίγοι—καί λέγο
με·/ ευτυχώ; όχι ύπό τήν έποψιν τών συμφερόντων μας, άλλ' ύπό τήν έπο- 
ψιν τοΰ γοήτρου μας — οι όποιοι καταχρώνται τής Εμπιστοσύνης ημών, 
δυστροποϋντε; σήμερον νά πληρώσουν συνδρομάς ένός καί δύο καί τριών 
άκόμη έτών. Ειδοποιούμε·/ λοιπόν τούς κάτωθι κυρίους ότι μετά τήν γενο- 
μένην έκκαθάρισιν ύπό τοΰ 
Λογιστηρίου ήμών κατηρτί- 
σαμεν τόν πίνακα τών δυο- 
τροπούντων, όν παρεδώκα- 
μ=ν εις τόν Νομικόν Σύμ
βουλον τού Περιοδικού κ. Α. 
Ζήνωνα, μέ τήν εντολήν νά 
διεκδικήση τά δικαιώματα 
ήμών, προβαίνω·/ εις ά μέσα 
παρέχει ήμίν ό Νόμος.

ΟΙ έν τφ εϊρημένω πίνακι 
περιλαμβανόμενοι είναι οί 
έξής: Π. I. Πέτρου, Δήμαρ
χος Αιδηψού διά τό άντίτι- 
μον ένός έτους δρ. 20. Δ. 
Τσέτης. Χρ. ΙΙαπαγεωργίου, 
Κων. Μπαλαφούτης έμποροι 
έν Βάλω, ένός έτους δρ. 20. 
Δ. Κάσσιος έν Κηφισσιά ένό; 
έτους δρ. 20. I. Γρυπονησιώ- 
της έν Λεβαδείφ δρ. 20. Γρ. 
Χατζηδημητρίου δρ. 20. Α. 
Λασκόπολος, Δήμαρχος Στυ- 
λίδος δύο έτών δρ. 40. Σταύ
ρος Λαναράς έν Τριπόλει 
δρ. 20. Έπιφυλασσόμεθα εϊς 
τό προσεχές νά δημοσιεύσω· ΑΠΟ ΓΗΝ ΗΘΟΓΡΑΦΙΚΗΝ ΕΠΙ0Ε«ΡΗΣΙΝ ΓΟΓ ΣΤ. ΓΡΑΝΙΤΣΑ Ο ΜΗΤΣΕΛΟΣ.

μεν μή δυνάμενοι εϊς τό παρόν ελλείψει χώρου— 
πίνακα τοΰ εξωτερικού.

*
Έπ’εύκαιρίφ άλλην μίαν παράκλησιν άπευθύνομεν 

πρός τού; κ. κ. συνδρομητάς τοΰ Περιοδικού. 'Οσά
κις έχουν νά έμβάσουν ήμϊν χρήματα διά τσέκ τρα
πεζικού εσωκλείστου, τήν έπιστολήν των νά διευθύ- 
νωσι πρός τόν ήμέτερον Διευθυντήν κ. Δ. Βρατσάνον, 
Διευθυντήν τής «Εικονογραφημένη;» δδός Καρύτση 
4, Αθήνα;, ini συστήσει. Είναι τοιαύτη ή κατά- 
στασι; τών ευρωπαϊκών ταχυδρομείων έν γένει. πλήν 
τών τή; Αιγύπτου—ας όμολογηθή—τόσον οίκτρά, 
τόσον ελεεινή, ώστε ά; είναι βέβαιοι οτι οϋδεμία 
άπλή έπιστολή έσωκλειουσα χρήματα φθάνει είς τόν 
πρό; ον δρον. Όμιλούμεν οΰτω ώς παθόντες. Τσέκ 
έξ 80 φρ. εσώκλειστον έν άπλή έπιστολή διευθυνο- 
μένη πρός ήμάς ϋπεξηρέθη μετ'αΰτής. ΙΙού: Πώς: 
Πότε: Κανείς δέν είναι δυνατόν μας φωτίση. ΔΓ ο 
τοϋ λοιπού δέν θά άναγνωρίσωμεν κανέν έμβασμα 
δΓ άπλή; έπιστολή;, έν περιπτώσει Απώλειας.

«
ΜΕ ΤΑΣ ΟΛΟΘΕΡΜΟΥΣ ΕΥΧΑΣ ΜΑΣ

Φίλος καλό; τής «Εικονογραφημένη; · ό κ. Σπΰ- 
ρος Αϊγινήτης, έμπορος έκ τών τά πρώτα έν Σάμφ 
φερόντων. Δήμαρχος δέ τής πρωτευούσης Λιμένος 
Βαθέως καί σεμνή κόρη, ή Δ1? Νίκη ΙΙαράσχη τίς 
έν Ίωαννίνοις πατριαρχικής οικογένειας, έμνηστεύ- 
θησαν. ΊΤ «Εικονογραφημένη» ραίνει μέ εύχάς θερ
μά; και άνθη άπό τό ελεύθερον χώμα τόν υμέναιόν 
των καί συμμερίζεται εϊλικρινώς τήν χαράν των.

«
“μητσέλος,,

Άπό τήν χαριτωμένη·/ Επαρχιακήν έπιθεώρησιν 
τοϋ συναδέλφου κ. Σ. Γρανίτσα αί εικόνες μας.

Ε’.ς τήν ήθογραφίαν αύτήν. διά τήν όποιαν τόσα 
καλά έγράφησαν καί ή δποία τόσον βαθειά άνέταμε 
καί τόσον ζωηρά παρουσίασε τήν επαρχιακήν μας 
ζωήν, ό κ. Σαγιώρ, ή κ. Γαβριηλιδου καί δ κ. ΙΙαλ- 
μύρας διέπλασαν θαυμάσιους ρόλους, ό μέν πρώτος 
ώς λοχίας Μητσέλος, αγκαλιασμένος μέ τήν επιση

μότητα καί τά αρχαία ελληνικά, ή κ. Γαβρηλίδου ώς τελεία τσιγγάνα 
προλέγουσα τό μέλλον εις τόν στρατιωτικόν άνδρα καί ό τρίτος ώς δημο
διδάσκαλος, τοϋ όποιου ή πτωχή ευρυμάθεια εξεγείρει τόν Μητσέλον, αναγ
καζόμενο·/ νά προβή καϊ είς βιαιότητας όταν αντιμετωπίζει τόν λειτουργόν 
αύτόν τή; παιδείας ώς Αντεραστήν.

Εις τήν εικόνα μα; δεξιά φαίνεται δ Σαγιώρ - Μητσέλος, εις τό μέσον 6 
Διδάσκαλος - Παλμύρας καί άριστερά ή Τσιγγάνα Γαβρηλίδου.

«
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΠΝΙΣΤΑΣ

Έπ1. τή; προσόψεως οικίας έν Πατησίοις υπήρχε·/ ή έξής επιγραφή: 
Ό ετη τεσσαράκοντα μηδέποτε καπνίσας
τό δέ μί/ δάπανώμενον κατ έτο; εκτοκισας 
τοιοντον κτήμα ήποκτϊ} κ' {’γειας δέκα έτη 
οτόν βίον τον προσ&έτει.

Τεσσαράκοντα δύο έτη δέν έκάπνισεν ό κτίτωρ τής έν λόγω οικίας Ν. 
Μελισσείδης καί άπεταμίευσε τάς έκ τοΰ καπνού οικονομίας δι' ών φκοδό- 
μησεν αύτήν. Δέν είναι άπίθανον τό πράγμα. "Αν ύποτεθή ότι εν άτομον 
δαπανά διά καπνόν κατ' Ελάχιστου όρον 15 δρ. μηνιαίως ήτοι έτησίώς 180 
δρ. μετά τεσσαράκοντα έτη πρός 10 ° „ δι' άνατοκισμοϋ σχηματίζεται 
κεφάλαιον 79.1192 δρ. "Αν δέ εϊς μίαν οικογένειαν καπνίζουν βύο άτομα «ά 

είχον άν δέν έκάπνιζον καί 
άνετόκιζον τήν διά τόν κα
πνόν άπαιτουμένην δαπάνην 
μετά 40 έτη 159,384 δραχ. 
Κα! ένας σχετικός διάλογος: 

— "Αν δέν έκάπνιζες «ά 
έκτιζες ένα σπίτι.

— Καί τό δικό σου πού 
εΐνε. ποΰ δέν καπνίζεις ;

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ

Έξεδόθη εί; καλλιτεχνι- 
κώτατον κομψόν τεύχος ή 
Μουσική τών Νέων Πανα- 
θηναίων τοΰ 1908» δΓ φσμα 
κα! κλειδοκύμβαλου περιέ- 
χουσα πλήν τών 15 Εκλεκτών 
τεμαχίων κα! τό δημοφιλές 
άσμα τοΰ Προέδρου τών'Αγά- 
μων (τό σφύριγμα).

Πωλείται δέ έν τφ Ηεάτρφ 
τή; «Νέας Σκηνής. Οί βουλό- 
μενοι δέον ν' άπευθύνωνται 
είς τόν κ. Δ. Σαγιώρ μουσικόν.

Προσεχώς εκδίδεται καί ή 
μουσική τού Μητσέλου».

Έν Άί>ήν«ι«, Τυ.τογοαφεΐον -Εστία Κ. Μάϊσνε® καί Ν'. Κα^γαδούρη — «Ϊ:Η.


