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πως καί σήμερον, δτε μετεστράψησαν έν Άγγλίμ αί 
πρός ημάς διαθέσεις έπι τό εύμενέστερον, και κατά 
τό 18yS, δτε συνεκροτήθη ή περίφημος έν Βερολίνφ 
συνθήκη, ή ’Αγγλική πολιτική έξεδήλωσε τάς ευμενε- 

στέρας πρός τά έθνικά συμφέροντα μας διαθέσεις.
Εξάγεται τοΰτο άπό τά έπίσημα πρακτικά τοΰ σημερινοΰ 

ράκους, έν οίς άναφέρεται δτι κατά τήν συνεδρίασιν τής 19 
’Ιουνίου 1878 ό μαρκήσιος Σώλσβαρυ, έκ τών αντιπροσώπων 
τής ’Αγγλίας υπέβαλε πρότασιν άφορώσαν τήν ύπό τοΰ Ελλη
νικού ’’Εθνους διατυπωθεΐσαν αϊτησιν, δπως ή ελληνική απο
στολή μετέχη τών έργασιών τοΰ συνεδρίου, ή τουλάχιστον παρί- 
σταται κατά τάς συνεδριάσεις εκείνος καθ’ ας ήθελον συζη- 
τηθή τά ενδιαφέροντα τό Ελληνικόν ’Έθνος ζητήματα.

«Ό λόρδος Σώλσβαρυ, άναφερόμενος εις τό ύπό τοΰ Προέ
δρου ύποδειχθέν σημείον συζητήσεως, προτείνει δπως έν τώ 
κειμένω τής ύπό τών Γάλλων πληρεξουσίων διατυπωθείσης 
προτάσεως άντικατασταθή ή φράσις «έπαρχίαι όμοροι τοΰ 
'Ελληνικού Βασιλείου» διά τής φράσεως «Ελληνικά! έπαρχίαι». 
’Εάν ή τοιαΰτη διατυπωσις, ήν ένόμιζε διασαφηνίζουσαν εναρ
γέστεροι' τό κείμενον, έγίνετο δεκτή, θά προσεχώρει ευχαρίστως 
εϊς τό Γαλλικόν σχέδιον, ουτω τροποποιημένου, είς ήν περίπτω- 
σιν θά έγίνετο δεκτόν ύπό τής πλειονότητος τών Δυνάμεων.

Ό κόμης Άνδράσσυ ήρώτησε ποία διαφορά ύφίσταται είς 
τήν άντίληψιν τών κ. κ. Άγγλοιν πληρεξουσίων μεταξύ τών 
δυο τοτίτων δρων καί ό Μαρκήσιος Σώλσβαρυ είπεν, δτι Υπάρ
χουν καί Ελληνικοί έπαρχίαι μή συνορεύουσαι πρός τό 'Ελληνι
κόν Βασίλειον καί περί τών οποίων επιθυμεί έπίσης ή ’Αγγλία 
νά άσχοληθή τό Συνέδριον. Έν τώ Γαλλικφ σχεδίφ μόνον 
περί Ηπείρου καί Θεσσαλίας δύναται νά γίνη λόγος, ενώ ή 
παρά τής A. Ε. έπιφερομένη παρατήρησις έπιτρέπει τουναν
τίον νά συμπεριληφθοΰν έν τή Διασκέψει, είς ήν θά παρίσταντο 
οί "Ελληνες αντιπρόσωποι τής 'Ελλάδος, καί αί έπαρχίαι τής 
Μακεδονίας, τής Θράκης καί τής Κρήτης.

'Ο κόμης Άνδράσσυ κατόπιν τών εξηγήσεων τούτων καί 
συμφώνως πρός τήν αρχήν του, ήτις είναι ή άναζήτησις απο
τελεσμάτων ώς οιόν τε σταθερών, ψηφίζει ύπέρ τής τροπολο
γίας τοΰ λόρδου Σώλσβαρυ, πρός τόν σκοπόν νά μή περιο- 
ρίση τήν έκφρασιν τής γνώμης τών Ελλήνων άντιπροσιόπων .

'Π πρότασις τοΰ μαρκησίου Σώλσβαρυ έτέθη εΐς ψηφοφο-

ΒΕΡΟΛΙ ΝΟΥ

ρίαν, αί δέ ψήφοι τών αντιπροσώπων κατενεμήθ ησαν έξ ίσου. 
Συνεπώς κατά τήν ισοψηφίαν ταύτην τήν νίκην έδωκεν ή διπλή 
ψήφος τοΰ Προέδρου πρίγκιπος Βίσμαρκ δστις είχε καταψη
φίσει τήν πρότασιν τοΰ έκ τών "Αγγλων άντιπροσιόπων λόρ
δου Σώλσβαρυ. Τοιουτοτρόπως ή έπωφελής δι’ ημάς εκείνη 
πρότασις τής ’Αγγλικής Κυβερνήσεως άπερρίφθη, ύπερψηφι- 
σάντων ταύτης μετά τών άντιπροσιόπων τής Αγγλίας καί τών 
άντιπροσώπων τής Αυστρίας καί ’Ιταλίας.

«
Άλλά διά νά άποδειχθή καί πόσον σοβαρόν ήτο τό έργου 

τής Διασκέψεως έκείνης, ήτις είχε συνέλθει διά νά κανονίση 
ζητήματα Λαών καί Εθνών σπουδαιότατα, παραθέτομεν ενταύθα 
έκ τών επισήμων πρακτικών είλημμένην, στατιστικήν τών 
ωρών καθ’ ας είργάσθησαν οί αντιπρόσωποι τών Δυνάμεων.

Αί έργασίαι ήρχισαν τήν 13 ’Ιουνίου καί έπερατώθησαν 
τήν 13 ’Ιουλίου, μέ διακοπάς έν τώ μεταξύ, γενομένων εϊκοσιν 
έν δλω συνεδριάσεων. Αί συνεδριάσεις έγένοντο κατά τάς 
κάτωθι ημέρας και ώρας :

Έν δλω δηλαδή ή Βερολίνειος Συνδιάσκεψις εϊργάσθη 42 ώρας 
καί tv τέταρτον.Απορίας άξιον είναι πώς έργασία 42 ωρών καί 
ενός τετάρτου έχρειάσθη τριάκοντα έτη διά νά κουρελιασθή.
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βον δημοσιεύομεν Ιστορικόν σημείωμα περί τών Δυτικών έν 
Πελοποννήσφ έπί Τουρκοκρατίας, έπί τή βάσει τών επισήμων 
ανεκδότων εγγράφων, τών σωζομένων έν τώ πολυτίμψ άρχείφ 
τής δυτικής επισκοπής Ζακύνθου, δπως χρησιμεύση ώς προσ
θήκη εΐς δσα πρό τίνος έδημοσιεύσαμεν περί τών έν Πελο
ποννήσφ καθολικών1 καί ώς μικρόν συμβολήν είς τήν ιστορίαν 

τών Λατίνων έν Έλλάδι καί Ανατολή, ή οποία είσέτι δέν έγράιρη ’.
«

Άπό τοΰ 17’8. δτε ή Πελοπόννησος έγένετο τουρκική επαρχία, οί 
Δυτικοί, όλίγον κατ’ όλίγον ήραιοΰντο έκ Πατριόν, Ναυπλίου, Τριπό- 
λεως καί άλλων πελοποννηοίων χωρών.

Ή Ι’ώμη δμως προσεπάθει πάντοτε νά δράση έν Ανατολή. Έστέλ- 
λσντο ιεραπόστολοι, έξ ών τινες είργάξοντο έρρωμένως καί μετά όντως 
άποστολικοΰ ζήλου καί πολλάκις έζήτουν οδηγίας παρά τοΰ προϊσταμέ
νου Καρδιναλίου, λ. χ. αν επιτρέπεται εϊς τάς δυτικός έκκλησίας νά 
ίερουργη ορθόδοξος ίερεύς, νά παρευρίσκηται ορθόδοξος είς τάς 
κηδείας τών δυτικών, νά κοινωνώσιν οί ούνΐται άπό ορθοδόξους ίερεϊς, 
νά μεταβή δυτικός είς ορθοδόξους έκκλησίας, νά ίερουργη δυτικός είς 
ναούς ορθοδόξους, νά διατηρούνται σχέσεις μεταξύ τών δύο εκκλησιών, 
δήλα δή τής δυτικής μετά τής ορθοδόξου. ’Εννοείται οϊκοθεν δτι ή 
Προπαγάνδα άπήντα πάντοτε άρνητικώς, επικαλούμενη εκκλησιαστικός 
διατάξεις καί δή τό σύγγραμμα τοΰ Πάπα Πενεδίκτου τοϋ ΙΔ' De 
Synodo Dioecesana a.

'Π Προπαγάνδα έσκέφθη, δπως άποτελεσματικώτερα δυνηθώσι νά 
δράσωσιν οί ιεραπόστολοι, νά κατέχουν καί τήν γλώσσαν τής χώρας, έν 
ή έπρόκειτο νά είναι, έφημέριοι, ή κήρυκες τοΰ θείου λόγου, ή προσηλυ- 
τισταί- ’Επί τώ σκοπφ τούτφ. πρός τοΐς άλλοις. εστάλη, τή 26 Ιανουά
ριου τού έτους l~~S. πρός γνώσιν τών ενδιαφερομένων τό εξής έγγρα
φον, τό όποιον δημοσιεύομεν χάριν τών καταγινομένων είς τοιαύ
τας μελέτας:
Decretum Sacrae congregationis generalis de Propaganda fide. 

ffabitae die 20 Januarii 1778.

Cum veliementer intersit, ut qui ad peragendas Apostolicas Mis- 
siones inter infideles, et liaereticos expediuntur oh linguaruin inipe- 
ritiani otiosi in medio messis multae non evadant, pluries cautum 
fuit, ac praefertini Decreto die 21 Martii 1774 edito, ut onnnes Mis- 
sionarii cum primuni ad stationes sibi assignatas pervenerint sedulo 
st 11 deant vernaculutn illius gentis sennonem addiscere, atque in id 
nervos omnes intendere. Ut auteni ad liujusmodi Decreti observan- 
tiam efficacius excitentur Missionarii Ordinis Minoruni Conventua- 
liuni, Eilii Patres, referente R. P. D. Stefano Borgia secretario ad 
humillimas preces R - P. Ferdinandi Mariae Garzillo procuratoris 
generalis ejusdem Ordinis decreverunt, ut postquam praedicti Regu
lates praesinitum suae niorae spatium in missionibus compleverint, 
nullo modo privilegia sibi concessa per costitutiouem a fel. record. 
Clemente PP. XI. editam sub die 21 Januarii 1710, quae incipit <■ Cre
dit! Nobis· in posterum conseqni valeant, nisi prius accurato examini 
se subjiciant jussu, atque arbitrio Sacrae Congregationis subeundo 
super peritia linguarum, ubi munus exercueruut, ac in ipso bene 
instruct!, atque idonei depreliendantur.

Quasi Sac. Congregationis sententiam per eumden Dom. Secreta- 
rium SS. D. N. Pio PP VI relatam in audieutia liabita die 31 prae- 
fati mensis, et anni, Sanctitas Sna benigne in omnibus approbavit et 
Apostolicae suae auctoritatis robur adjecit. contrariis quibuscumque 
non obstantibus.

Datum Romae ex dedibus praedictae Sacrae Congregationis die 7, 
Martii 1778.

.... v . J. M. Card. Castelli Praefectus.
' ’ '' Stephanus Borgia Secretarius *.

>

Οί έν Έλλάδι ιεραπόστολοι ήσαν μόνον διά τούς ολίγους καθολικούς, 
οί όποιοι, έμειναν άκόμη. Ό έν Έλλάδι λατΐνος ήσπάζετο ώς έπί τό 
πλεΐστον τό ορθόδοξον δόγμα. Οί έν Πελοποννήσφ τότε δυτικοί ήσαν 
οί πλεϊστοι ’Ιταλοί, Γάλλοι καί ’Αρμένιοι. Έν τφ άρχείφ τής δυτικής 
επισκοπής Ζακύνθου σώζεται ή εξής σημείωσις, ήν μεταφ ράζομεν.

Καθολικοί εύρίσκονται είς τόν Μωριά οί εξής:
• ΙΙάτρας. Ό αυστριακός πρόξενος μετά τής οικογένειας του. Ό πρό

ξενο; τής Γαλλίας. "Ολοι οί καθολικοί διακόσιοι.
^•Κόριν&ον. Ή οικογένεια τοΰ κ. Άνδρέα Σιμονέτη έξ Ούδίνης καί 

δύο άλλαι οίκογένειαι έκ Πεδεμοντίου. "Ολοι οί καθολικοί τριάκοντα.
■ Ναύπλιον. Ό πρόξενος τής Γαλλίας, ό διερμηνεύς, εξ οίκογένειαι. 

άρμενίων. 'Όλοι οι καθολικοί έβδομήκοντα.
Τρίηολιν. "Εξ οίκογένειαι άρμένιαι, τινές ιατροί ίταλοί καί ή υπη

ρέτρια τοϋ Πασσά. "Ολοι οί καθολικοί πεντήκοντα περίπου.

1 Έ&ημοσιεϋσαμεν Ιστορικά σημειώματα πτρϊ τών Δυτικών έν Πϋλοποννήσφ έπί 
III V ’Ενετοκρατίας έν τώ ΙΙαρναααφ τοϋ 1896 φϋλ. 7 - 10, έπί δέ Τουρκοκρατίας έν 
τή ’Αθηναϊκή Affi!ovi<t τον 1902 ιρύλ. 11-12.

2 Δημοσιεύομεν δλοέν, έν τφ καϋολικώ περιοδικφ ’Αθηνών *έρ/ιοι'ιρ.  σημειώ
ματα περί τών δυτικών έκκλησιών, Αρχιεπισκόπων καί επισκόπων 'Επτάνησου.

3 Πρβλ. Instruct™ de Coninnmione in Dinivinis Catholicorunl cum liaereti- 
cis et Sehismaticis edita pro Missionariis Orientis 1729 καί Super dubiis pro
poses a quodam Missionario civitatis Tenos in Peloponneso κτλ. 1753.

4 Diversa, παρά τώ άρχείιρ τής δυτικής έπισκοπής Ζακύνθου.

<·Καλαμάτα. ΊΙ οικογένεια τοϋ Μαριάνου έκ Πεδεμοντίου, τρεις
• έμποροι έκ Μελίτης. "Ολοι οί καθολικοί περίπου δεκαπέντε.

■ Νησί. Δύο ίταλοί ιατροί άνευ οικογένειας.
Κορώνη. Ό γάλλος έμπορος Sover καί ή κυρία Κάρη.
Ναύπακτον. Ή οικογένεια τού Χάντου Λεόνη έκ Κορσικής καί ή 

«οικογένεια τοΰ Ματθαίου Ραφαέλλη. "Ολοι περίπου εϊκοσιν.
’Αρκαδίαν. Δύο ίταλοί ιατροί καί ό γραμματεύς τοΰ ύποπροξένου 

■τής ’Αγγλίας-
• Φιλιατρά. Ή οικογένεια τού δόκτορος Διονυσίου 'Γζάνε. "Ολοι 

τέσσαρες.
•Πύργον. Τέσσαρες ίταλοί ιατροί άνευ οικογένειας.
•Κυτρίος Μάνης. Ή οικογένεια τοΰ δόκτορος ’Ατσαπάνδη. "Ολοι 

τέσσαρες.»
Κατά τήν σημείωσιν ταύτην δλοι ο! δυτικοί τότε ήσαν ξένοι έν ΙΙελο- 

ποννήσιρ. Οί πλεϊστοι ήοπάοθησαν έπειτα τό ορθόδοξον δόγμα.
Τή 25 ’Ιουλίου τοΰ έτους 1755 ό σοφός δυτικός επίσκοπος Κεφαλλη

νίας καί Ζακύνθου 'Ρεμονδίνης έγραφε πρός τούς καρδιναλίους τής 
'Ρώμης περί τής καταστάσεως τών καθολικών έν Πελοποννήσφ έκτενή 
επιστολήν, έξ ής μεταφράζομεν τά έξης :

...........Περί τής παλαιας ιεραποστολής Πελοπόννησου : Δυό ναΐ- 
■-δια (capelie) νΰν έν Πιίτραις, τό έν παρά τώ γαλλικφ προξενείο.) καί δ
• ίερεύς είναι ό μοναχός ’Λντιόνιος δέ Κούρτη έκ τών Minori Conven
tual! τό δέ, καίτοι ό πρόξενος είναι ορθόδοξος, έν τφ προξενείφ)

• Μονεμβασίας καί ό ίερεύς είναι δ Φραγκίσκος Παναρέλλης έκ τοΰ
• ίδιου τάγματος. Τό τρίτον ναΐδιον είναι είς Κορώνην, δπου εδρεύει ό 
κύριος δέ Άμιράτ, καί ό ίερεύς είναι ό Γεοιργιος 'Ρεγότσης έκ 

■ Σύρου. Τό τέταρτον ναΐδιον είναι είς Μεθώνην έν τφ γαλλικφ προξε- 
•νείφ καί ό ίερεύς είναι ό 'Αντώνιος Κουκούλας έκ Σύρου. Τό πέμπτον 
•είναι είς Ναύπακτον παρά τφ γαλλικφ προξενείω, καί ό ίερεύς είναι ύ
• μοναχός Μάρκος έκ 'Ραγούζης. Τό έκτον είναι είς Σάλωναν παρά τφ 
γάλλιμ έμποροι καί δ ίερεύς είναι δ μοναχός 'Αντώνιος Dell’Orto, τό 
έβδομον είναι είς τήν Άρταν παρά τφ γάλλιρ προξένο.) καί ό ίερεύς

• ήτο ο ’Ιωσήφ Μπεβά γάλλος καί, ένεκα τοΰ θανάτου αύτοΰ μένει κενή 
ή Οέσις. Τό όγδοον είναι είς τό Ναύπλιον, άνευ ίερέοις καί τοΰτο,

• ένεκα τοΰ γαλλικού έμπορικοΰ οϊκου, δστις συνετήρει αύτό, άλλά θά
• άναπληρωθή τάχιστα. Δύο τών ναϊδίων τούτων είναι έκτος τής Πελο- 
•ποννήσου, τό τής Σάλωνας καί τής "Αρτας, άλλά καθημερινώς αί
• χώραι αύται συγκοινωνούσι διά ξηράς καί διά θαλάσσης μετά
• τής Πελοπονιήσου. Ό αριθμός τών καθολικών είς τά μέρη ταΰτα
• δέν είναι πολύ άξιοσημείωτος, διότι έκτος τών πεντήκοντα περίπου 
•οικιών γάλλων έγκατεστημένων οικογενειών καί υπηρετών εις τά προ
ξενεία ή είς τά εμπορικά καταστήματα, όλίγιστοι ή σχεδόν ούδείς
• καθολικός έχει μόνιμον κατοικίαν, διότι φοβούμενοι μήπως συλλη-
• φθώσι παρά τών ενετών προξένων περιπλανώνται άνά τά χωρία έργα- 
•ζόμενοι καί νυμφεύονται κατά τό ορθόδοξον δόγμα καί ξώσι ώς οί
όρϋ·όδοξοι τής Τουρκίας. Πολλοί τούτων μή εύρίσκοντες καταφύγιον 

•κατάλληλον ούδέ τρόπον ν’ αναχωρήσουν, άποθνήσκουσιν έν έσχατη 
•πενίφ. Τινές άσπάζονται τό όρ&όδοξον δόγμα. Πολλοί, τή βοηθείρ.
• τών γάλλων προξένων, στέλλονται είς τάς χριστιανικός χώρας. Καί 
•αΰτη είναι ή εύσεβεστέρα πράξις τών εφημερίων. Πλέον τών χιλίων 
•ξένων καθολικών κατ’ έτος μεταβαίνουσιν εϊς τούς άνωτέρω τόπους,
• έξαιρουμ,ένης τής Σάλωνας, ένθα όλιγίστων καθολικών είναι ή διάβα- 
σις, διότι άπέχει τής θαλάσσης. Περισσότερον άπό κάθε μέρος συχνά-

•ζονται αί Πάτραι, διότι έκεϊ πλέον τών χιλίων καθολικών πλοίων 
κατ' έτος προσορμίζονται. Καί κατά τό τελευταϊον Πάσχα, έν τώ να’ί- 

•δίφ τοΰ γάλλου προξένου, ώς μοί έγραφεν ό εφημέριος ^μοναχός ’Ανται- 
•νιος Κούρτης, πλέον τών τριακοσίων έμετάλαβον τά άχρανια μυστή-
• ρια ... Εκτός τών άρμενίων τής Ί'ριπόλεως, υπάρχουν καθ’ δλην την 
•Πελοπόννησον διεσπαρμένοι άρμένιοι αιρετικοί, οϊτινες πηγαίνουν είς 
•τάς ελληνικός έκκλησίας καί επειδή ευκόλως θά άποστατήσουν, θά ήτο
• καλόν νά έξευρεθή τρόπος, διά νά μεταβοΰν είς τά πλησίον καθολικά 
•ναΐδια διά νά λειτουργηθούν .. .·

Ή επιστολή αυτή τού σοφού δυτικού ιεράρχου μάς ιστορεί έπίσης δτι. 
οί φυγόδικοι καί οί φυγόποινοι τής ένετοκρατουμένης Έπτανήσου κατέ- 
φευγον είς τήν Πελοπόννησον.

Ή δυτική εκκλησία Πελοπόννησου ύπέκειτο ίεραρχικώς είς τήν 
Επτάνησον, καί έπειδιή οί πλεϊστοι έν Πελοποννήσφ καθολικοί ήσαν 
γάλλοι, σκέψις έγένετο νά ύπόκειται ίεραρχικώς είς τήν έν Κωνσταντι- 
νουπόλει γαλλικήν Ιεραποστολήν. Ό ίδιος Ιεράρχης έπέμενε νά ίδρυ- 
θοΰν έν Πελοποννήσφ ίεραποστολικαί σχολαί πρός μόρφωσιν τής νεο
λαίας. δπερ κατά τήν έκφρασιν του : θά ήτο ωφέλιμον οχι μόνον εις 
τούς κα&ολικοϋς, άλλά καί διά τήν άξιολύπητον Ελλάδα.

«
Τά πράγματα σύν τφ χρόνφ έχειροτέρευον διά τόν καθολικισμόν. Ή 

ορθοδοξία προώδευεν. άποκτώσα νέους πιστούς, έκ τοΰ δυτικού ποι
μνίου. Έκ τών δυτικών, τινές άπέθνησκον, άλλοι έφευγον, οί μείναντες 
έγένοντο οπαδοί, ώς εϊπομεν, τοΰ ορθοδόξου δόγματος. Όλίγιστοι έπέ- 
μενον καί ούτοι ήσαν διαβατικοί ξένοι καί υπάλληλοι. Άφικόμενος είς 
Ζάκυνθον ό έπίσκοπος Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου Βερνάρδος Βοκκί- 
νης, εύρεν έκ Ροιμης επιστολήν τού Καρδιναλίου Άντοινέλλη ύπό ήμε- 
ρομηνίαν 7 ’Απριλίου τοΰ έτους 1781. δι’ ής έζητοΰντο θετικαί πληρο- 
φορίαι περί τής καταστάσεως τής δυτικής έκκλησίας έν Πελοποννήσφ. 
ήτις ήτο, όις εϊπομεν άνωτέρω, ύπό τήν δικαιοδοσίαν τοΰ δυτικού επι
σκόπου Ζακύνθου καί Κεφαλληνίας. Ό Βοκκίνης άμέσως έγραφεν έπι- 
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σημως είς τά κέντρα Πελοπόννησου καί έλαβε τάς εξής απαντήσεις ας 
μεταφράζο μεν.

Ό έν Πάτραις Νικόλαος Μυλωνάς γραμματεϋς τοϋ έν Πελοποννήσιμ 
αγγλικού προξενείου, έπιστέλλει τή 2ο ’Ιουλίου τοΰ 1781, τά έξής :

• Έν I Ιελοποννήσφ ύπάρχουσι μονάχοι τοϋ τάγματος Ninon Con- 
•ventuali. Εϊς μόνον ίερεύς υπάρχει έν Ναυπλίω έκ τοϋ Αιγαίου Πέλα
γους, ό όποιος έκπληροϊ χρέη τοϋ εφημερίου παρά τφ γαλλικφ προξε- 

-νείη>. Άλλοτε ύπήρχον έν Πάτραις δύο ιεραπόστολοι, άλλά καί πρό 
■ τής έπαναστάσεως έπαυσαν νά διαμένουν ύπό τοιοϋτον τίτλον.

Κα®’ άπασαν τήν Πελοπόννησον οί δυτικοί μόλις ανέρχονται εις 
τριάκοντα.Άφιαιρουμένων τοΰ ένε- 
τοϋ προξένου διαμένοντος είς Πά
τρας, τοϋ τής Ραγούζης διαμέ- 
νοντος είς Μεθώνην καί τριών 
τεσσάρων άρμενίων διαμενόντων 
είς Τρίπολιν, οί λοιποί εΐνε γάλλοι 
κατοικοΰντες είς Ναΰπλιον, Κορώ

νην καί Πάτρας.
Ό έν Ναυπλίω γενικός πρόξενος 

τής Γαλλίας Kercy, τή 9 Σεπτεμ
βρίου 1781 άπαντρ οΰτω πως:

ΊΙμεϊς καθ'άπασαν τήν Πελο
πόννησον έχομεν μόνον ένα εφη
μέριον, τόν άββάν Βρίνδιζην έκ 
Σύρου, δν ό προκάτοχός μου διε- 
τήρει ένταΰΟα, ώς προξενικόν εφη
μέριον καί διδάσκαλον τής νεο-

• λαίας. Υπάρχει έν Άβήναις μονή 
> Καπουτσίνων, μεθ’ ένός μοναχού,
• άλλ’αΰτη ή χώρα δέν είναι τής 
Πελοπόννησου. Είναι δέ οί δυτι-

• κοϊ: τρεις γαλλικοί οίκογένειαι έν
• Ναυπλίιρ, τρεις έν Πάτραις, μία 
έν Κορώνη, ένθα είναι καί ό ύπο-

»πρόξενός μας. ’Επί πλέον ΰπάρ-
• χουσι τέσσαρες ή πέντε πτωχαί
• οίκογένειαι άρμενίων έν Ναυπλάμ
• καί Τριπόλει. Ό άριθμός τών 
δυτικών διαφέρει, διότι δτέ μέν

• ύπάρχει γραφεύς εϊς τι εμπορικόν 
•κατάστημα, δτέ δέ όχι. Είναι τινές,
• οϊτινες διαμένουσιν εϊς τι μέρος έπϊ 
•τρεις ή τέσσαρας μήνας καί έπειτα 
» άναχωροϋσι ν.'Όλοι οί δυτικοί ανέρ
χονται περίπου είς πεντήκοντα.*

Ό έφημέριος Νικόλαος Βρίνδι- 
ζης τή 8 Σεπτεμβρίου τοΰ 1781 
έπιστέλλει τφ ποιμενάρχη αύτοΰ, 
τάς έξής πληροφορίας:

■ Έν Ναυπλίφ, ύπάρχουσιν έν τή 
■οίκίρ τοϋ Robert: τό άνδρόγυνον,
• δύο άρρενα, έν Θήλυ, τρεις γρα
φείς, δύο γάλλοι καί εϊς έκ 'Ραγού-

•ζης. Έν τή οίκίφ τοΰ κ. Μερτροϋδ
• χήρου: ό αδελφός, τρία τέκνα καί
• άλλοι τρεις άνΟρωποι.Έν τή οικία 
τοΰ κ. Boger: τό άνδρόγυνον, μό
νον. Έν τή οικία τοΰ κ. Victoir: 
ή μήτηρ του, ό αδελφός καί δύο

•τέκνα. Έν τή οικία τοΰ κ. Salle.
• εϊς σύντροφός του. Ό κ. Άνεσλα- 
•σάτος, κόρη καί έγγονος. Μία οικο
γένεια άρμενίων, τό άνδρόγυνον 
μέ τέσσαρα τέκνα. Έτέρα οικογέ

νεια άρμενίων μέ μόνον τό άνδρό- 
•γυνον. Έτέρα οικογένεια άρμε
νίων μέ μόνον τό άνδρόγυνον καί 

•δύο τέκνα.
-Ύπάρχουσιν έν Κορώνη : ό κ

• Beaussier υποπρόξενος, ό κ. Sati-
• veur μετά τής συζύγου καί δύο
• άδελφών, ό κ. Σπόντης μετά τριών
• τέκνων καί ένός έγγόνου. Ή χήρα
• Κάρη μετά τοΰ τέκνου της, ό κ.
ΙΙοκάρης μετά τριών τέκνων, ο® ή 

•σύζυγος είναι ορθόδοξος.
■ Έν Πάτραις υπάρχουν: δ κ. Roc

■ υποπρόξενος, ό κ. Blanc, ό κ. Lio- 
•Jier, ό κ. Jnsquin μετά τής μητρός 
■του καί αδελφής καί δ κ. Martin.

Έν Σάλωνρ, δ κ. Rey, έν -Μεθώνη ό κ. Μάρκος Καπνίσης πρόξενος 
τής Βενετίας μετά τού τέκνου του καί γραμματέως έκ 'Ραγούζης.
•Έν Τριπόλει: μία οικογένεια άρμενίων έκ πέντε άνθρώπων. Είς τήν 

•υπηρεσίαν τοΰ Πασσά άλλοι έπτά άρμένιοι.
•Έν Πελοποννήσω τό δλον δυτικοί όγδοήκοντα και ένας.
Ό νΰν έφημέριος αίδ. δόν Νικόλαος Βρίνδιζης, διαμένει έν τή οικία 

•τοϋ κ. προξένου τής Γαλλίας έν Ναυπλίφ, δστις τόν διατρέφει καί
• δίδει αύτφ κατ’ έτος πιάστρας εκατόν».

Τάς ανωτέρω πληροφορίας άπέστειλεν ό ιεράρχης Βοκκίνης είς 
'Ρώμην. Έλαβεν άπάντησιν πολύ άργά, ήτοι τή 3° Νοεμβρίου τοΰ 
1782. Ό καρδινάλιος Άντωνέλλης, επαίνων τόν ζήλον τοΰ ιεράρχου 
κατά πρώτον, έπειτα λέγει: « .. . δσον άφορΰ τήν Πελοπόννησον μετά
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• μεγάλης λύπης βλέπομεν τήν ολοσχερή έγκατάλειψιν, ένεκα έλλείψεως 
■ ιερέων. Καί ότι καί αύτοί οί πρόξενοι τών καθολικών δυνάμεων ολί
γον φροντίζουσι περί τής σωτηρίας των καί εύχαριστοϋνται ν’ άπό- 
σχωσι τών χριστιανικών καθηκόντων αύτών καί δέν διατηροΰσιν ένα

•εφημέριον, άφοΰ είναι βέβαιον δτι οί ηγεμόνες αύτών. έπϊ τφ σκοπφ 
■τούτιμ. τοϊς παραχωροϋσι ποσά. Θά κάμωμεν τάς δεούσας παρατηρή-
• σεις είς τάς αύλάς, δπως ύποχρεαιθώσιν οί πρόξενοί των, νά έκτελέ- 
σωσι τό καθήκον των τοΰτο, τόσον άναπόφευκτον διά τήν ιδέαν τής 
θρησκείας. Δέν είναι πρέπον ή Προπαγάνδα, βεβαρημένη άπό τόσα 
έξοδα, νά έπιβαρννθή καί μέ εκείνα, τά όποια πρέπει νά κάμωσιν οί

• πρόξενοι . . .»
Έγένετο έν τούτοις ποιά τις ένέρ- 

γεια. Ίερεύς έν Πάτραις δέν ύπήρ- 
χεν. Είχε βαρέως ασθενή ση ένας 
καθολικός καί εστάλη έκεΐ ό Δαμια
νός έκ Πίζης, μοναχός τοΰ τάγματος 
Minori Osservanti.Έπειτα έπεισαν 
νά μεταβή έκεΐ καί έτερον μονάχοι· 
τόν Πιερμαρίαν έκ Βερώνης.

Τό βέβαιον είναι δτι ό άρχιερεΰς 
δέν εΰρισκεν εφημερίους, διότι οί 
ικανοί καί χρηστοί τά ήθη μετά 
δυσκολίας μετέβαινον είς Πελοπόν
νησον. Έπίσης σπανίως καί οί δυτι
κοί πρόξενοι έδείκνυον μέγαν ζή
λον. Ό άρχιερεύς Βοκκίνης στέλλει 
έπειτα είς 'Ρώμην μακράν έκθεσιν, 
έν ή, πρός τοϊς άλλοις, φέρει καί 
τάς δεούσας κρίσεις του καί τάς 
δυσκολίας πρός εΰρεσιν καλού ίε- 
ρέως. Λ. χ. οί Γάλλοι πρόξενοι άν 
ήθελον νά παραλάβωσιν ώς εφημέ
ριον αύτών ενετόν ιερέα, δέν ήτο 
εϋκολον, διότι ή ένετική κυβέρνησις 
δέν έπέτρεπεν είς τούς υπηκόους 
της νά ύπηρετήσωσι ξένον κράτος 
άνευ άδειας. Καί ή άδεια δέν ήτο 
τόσον εύκολος. Ή Γαλλία καί ή 
Ρώμη είχον δλην τήν καλήν διά- 
θεσιν νά άποστείλωσιν εφημερίους 
είς τούς προξένους, άλλ’ ούτοι δέν 
έμενον πάντοτε είς τό ίδιον μέρος, 
ιδίως μετά τόν πόλεμον, άλλά χάρι ν 
τοΰ έμπορίου περιεφέροντο. Έν 
Τριπόλει διέμενον πολλοί καθολι
κοί άρμένιοι καί λόγος πολύς έγέ
νετο νά μή ύπόκεινται ούτοι έκκλη- 
σιαστικώς ύπό τήν δικαιοδοσίαν 
τού ποιμενάρχου Ζακύνθου-Κεφαλ- 
ληνίας, άλλά ύπό τήν δικαιοδοσίαν 
τοϋ άποστολικοΰ βικαρίου Κων
σταντινουπόλεως. 'Ενεκα τοΰ πολέ
μου, δμως,οί άρμένιοι διεσπάρησαν. 
Ώς πρός τήν έλλειψιν τών ιερέων 
παρατηρεί ό ιεράρχης, δτι είχεν 
είπή είς τόν Πρόξενον τής Γαλλίας, 
δπως γράψη είς τόν καρδινάλιον 
Βέρνην, διά νά συστηματοποιήσω 
ίεραποστολάς.

Περίεργον είναι δμως ότι ό άρ- 
χιερεύς άποφαίνεται δτι οί έκ τοΰ 
Αιγαίου Πέλαγους ιερείς προύξέ- 
νουν σκάνδαλα καί οί γάλλοι ιερείς 
δέν έχαιρον ύπόληψιν .

Ό ίερεύς Βρίνδιζης ήτο δ μόνος 
οστις είργάζετο μετά άποστολικοΰ 
ζήλου. Ούτος ευρισκόμενος έν Πε- 
λοποννήσφ ήτο ύπό τάς διαταγάς 
τοϋ έπισκόπου Ζακύνθου καί Κε
φαλληνίας, άλλά κατ’ ουσίαν άνή- 
κεν εϊς τόν κλήρον Σύρου. Διό ό 
φυσικός προϊστάμενός του ήτο ό 
επίσκοπος Σύρου Ίάκυνθος Ίου- 
στινιάνης, ο όποιος τόν είχε θέσει 
είς αργίαν. Ή άπόφαοις αΰτη τοϋ 
έκ Σύρου ιεράρχου έφθασεν είς 
Ζάκυνθον. Ό επίσκοπος ελειπεν. Ό 
τοποτηρητής Ίόξας άμέσως έγνω- 
στοποίηοε τούτο είς τόν Γενικόν 
Πρόξενον τής Γαλλίας ένΖακύνθφ, 
δπως ούτος τό ποίηση γνωστόν είς 

τόν έν Ναυπλίφ πρόξενον τής Γαλλίας. Τοιουτοτρόπως, μέχρι νέων 
διαταγών έκ Ρώμης καί έκ Σύρου, δ δραστήριος Βρίνδιζης ήτο άργός 
τών θρησκευτικών καθηκόντων.

Άλλ’ δμως εξακολουθεί ιερουργών καί ό πρόξενος διετήρει αύτόν είς 
τήν υπηρεσίαν. Τά πράγματα έδεινοΰντο. Ό επίσκοπος Σύρου δέν εδι- 
δεν άκρόασιν είς τάς παρακλήσεις τοΰ Προξένου καί τής Ρώμης. 
Σημειωτέου ότι ή Ρώμη ήτο ύπέρ τοΰ Βρίνδιζη. Τέλος, άφοΰ τοσον 
έπέμενεν ό επίσκοπος Σύρου, ή Ρώμη έγραψε τφ άρχιερεΐ Βοκκίνη τφ 
Ι783, ότι αν ό επίσκοπος Σύρου έπιμένη νά άφίση είς αργίαν τόν Ιερέα 
Βρίνδιζην, νά τόν συγχωρήσω αυτός. Ούτως έγένετο. Ό Βοκκίνης δΓ επι
στολής άπό 12 Αύγούστου τοΰ 1783 ειδοποίησε τόν επίσκοπον Σύρου τά 
περί τής άφέσεως τοΰ ίερέως Βρίνδιζη, δυνάμει τής διαταγής τής 

Ρώμης. Τοιουτοτρόπως έληξεν αισίως τό έπεισόδιον τής αργίας τοΰ 
Βρίνδιζη, δστις κανονικώς άνέλαβε τά καθήκοντα αύτοΰ καί έξηκολού- 
θει έρρωμένως νά έργάζηται.

Ώς εϊδομεν έκ τών επισήμων έγγραφων οι έν Πελοποννήσιμ ολίγοι 
καθολικοί ήσαν ξένοι καί δή γάλλοι καί άρμένιοι.

Ή Ρώμη καί ό ποιμενάρχης Κεφαλληνίας καί Ζακύθου, είχον δλην 
τήν καλήν διάθεσιν περί διαδόσεως τοϋ Δυτικισμοϋ έν Πελοποννήσιμ, 
άλλά μάταιοι οί κόποι των. Πρόξενοι τών καθολικών κρατών πολλάκις 
διωρίζοντο ορθόδοξοι. Οί γάλλοι πρόξενοι μετά ζήλου είργάζοντο ύπέρ 
τοΰ Καθολικισμού.

Σημειωτέου ότι οί 'ιεραπόστολοι ήρχοντο χάριν τών όλιγίστων δυτι
κών, διότι έν Πελοποννήσιμ ό προσηλυτισμός ήτο άδύνατον, μάλιστα οί 
ξένοι καί δή οί Ιταλοί ήσπάζοντο τό ορθόδοξον ώς έπϊ τό. πλεΐστον 
δόγμα οί ίδιοι, ή έβάπτιζον τά τέκνα των όρθοδόξως χάριν τής δρθό- 
ξου συζύγου των.

Καί έν Πελοποννήσιμ >ϊ μικτός γάμος κατέστρεψε τόν Καθολικισμόν 
καϊ σπουδαίοι: ώφέλησε τήν ’Ορθοδοξίαν.

ΙΠ. ΔΕ ΒΙΑΣΗΣ

ΤΟ ΑΟΓΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛ1ΞΕΩΣ

[Συνέχεια Απύ ια ύπ’ άριϋ. 45 τεύχος)

πρωτογενή έχσυσαν διάρκειαν 34 έκατοιιμΰ-

δευτερογενή έχουσαν διάρκειαν 11 έκατομιιό-

τριτογενή εχουσαν διάρκειαν 3 έκατομ. έτών. 
τεταρτογενή εχουσαν διάρκειαν ι οο,οοο έτών

ί έπϊ τών συμπερασμάτων τής Γεωλογίας καί Παλαιον
τολογίας στηρίζοντες τάς θεωρίας αύτών, και παρα
δεχόμενοι ώς έλάχιστον δρων διάρκειας τής οργανικής 
γεωλογίας ιοο έκατομμιίρια έτών, διαιροΰσιν εις πέντε 

τάς κυριωτέρας περιόδους αύτής.
ι) Περίοδον άρχέγονον ήτοι τής πρώτης αρχής τής οργανι

κής ζωής, ής τήν διάρκειαν δρίζουσιν εϊς J2 εκατομμύρια έτών.
2) Περίοδον 

ρια έτών.
3) Περίοδον 

ρια έτών.
4) Περίοδον
5) Περίοδον 

ήτοι ο. ι εκατομμυρίου.
“ΐνα καταστήσΐ| προσιτήν είς τήν άντίλιμβιν τοΰ ανθρώπου 

τήν τεραστίαν διάρκειαν τών φυλογεννητικών τούτων περιό
δων, καϊ ιδίως ίνα καταστήση αισθητήν τήν βραχύτητα τής 
καλούμενης Παγκοσμίου 'Ιστορίας, δηλαδή τών πεπολιτισμενων 
εθνών ό Henrich Schmidt, ύπεβίβασε τό διάστημα τών 
ιοο,οοο,οοο έτών, εϊς τό διάστημα ένός ήμερονυκτίου διά χρο
νομετρικής άναγωγής.Έν τή κλίμακι λοιπόν ταύτη τής αναγωγής 
αί 24 ώραι τοΰ «ήμερονυκτίου» τής διάρκειας τών γεωλογι
κών φαινομένων, διανέμονται ώς έξής κατά τάς 5 ιρυλογεννη-
τικάς περιόδους, τάςά'νω μνησίΙείσας «πάντοτε κατά προσέγγισιν).

ι) Περίοδος άρχέγονος (52 έκατομ. έτών)=ΐ2 ώραι καί 
30'λεπτά, δηλ. άπό τοΰ μεσονυκτίου μέχρι τής μεσημβρίας 
καί ήμισείας 12 '/··

2) Περίοδος πρωτογενής (34 έκατομ. έτών)=8 ώραι καϊ s' 
λεπτά’ ήτοι άπό 12 ’/., μέχρις 8 καί 35" Ρ· I1-

3) Περίοδος δευτερογενής (11 έκατομ. έτών) = 2 ώραι καί 
3<S'· ήτοι άπό 8 καί 35’ 1‘έχρι 11 καί 13’·

4) Περίοδος τριτογενής (3 έκατομ. έτών) =43’ λεπτά’ ήτοι 
άπό 11 καί γ 3' μέχρις 11 καί 56 ’-

5) Περίοδος τεταρτογενής, άνθρωποζωϊκή (ιοο 200 χιλιά
δες έτών ή ο. ι — 0.2 εκατομμυρίου) = 4 λεπτά’ άπό 11 καί 
?6 ' μέχρι 12.

Οΰτω κατ’ άναλογίαν ή περίοδος τοΰ άνθρωπίνου πολιτι
σμού (Παγκόσμιος'Ιστορία) δέν έχει ή διάστημα ολίγων δευ
τερολέπτων άνα/ωγούντων πρός 6—8,000 έτών. (Prometheus 
X annee Ν° 24 σελίς 492).

El lorsque un brave Anglais, correct bien inis, beau linge 
dit Oien t’avait fait homtne ct uioi je te fais singe, 
rends · toi digne h present d’une telle favour- 
cette promotion me rend un pen reveur.

VICTOR HUGO.

Τρίτη υπόδεσις τής Δαρβινείου θεωρίας εινε, ώς εϊδομεν, 
ίίτι ό άνθρωπος ουδόλως έπλάσθη ύπό τοΰ Θεού, άλλ’ εΐνε 
άποτέλεσμα σειράς μεταμορφώσεων, ών κυριώτατος παράγων 
εινε ό πίθηκος. Μεταμόρφωσιν καλοΰσι τήν σειράν τών μετα
βολών, ας πάν όν έχον ζωήν καί αϊσθησιν ύπέστη άπό ένός 
εϊς έτερον είδος, πριν φθάση εϊς τήν οριστικήν αύτοΰ σύστα- 
σιν. Αϊ μεταμορφώσεις αύται, αί ύπό τοΰ Δαρβίνου περιγρα- 
φεΐσαι εινε τής αύτής περίπου φύσεως, πρός έκείνας, ας έψαλ- 

λεν ό Ρωμαίος ποιητής 'Οβίδιος έν τώ όμωνύμφ ποιήματί του:
In nova fert animus niutntas ilicere formas corpora.
Di coeptis, 11am vos mutatis et illas aspirate nieis

’Ιδού δέ τί μάς εξιστορεί, ούτος.
Οί πρώτοι πρόγονοι τοΰ ανθρώπου, λέγει, ήσαν κεκαλυμ- 

μένοι υπό τριχών, άμφότερα τά φύλα, έφερον γενειάδα, τιί 
ώτα ήσαν οξέα καί ευκίνητα, είχον ούράν κινουμένην ύπό ιδίων 
μυών, έζων επί τών δένδρων έντός χωρών θερμών κεκαλυμ- 
μένων ύπό δασών. Οί άρρενες είχον μεγάλους κυνόδοντας, 
οϊτινες έχρησίμευον αύτοϊς ώς τρομερά όπλα ·.

ΤΊ τολμηροτάτη αΰτη ύπόθεσις δέν θά ήδύνατο νά στη- 
ριχθή βεβαίως κατ’ ούδένα τρόπον άνευ πλήθους ά'λλων ύπο- 
θέ.σεων ερχομένων μέν δήθεν πρός συμπλήρωση· αύτής, άμ,ιλ- 
λωμένων όμως πρός άλλήλας κατά τε τήν τόλμην και τό άπί- 
θανον. «"Ολα τιί ζώα, έπιλέγει, κατάγονται έκ προϋπαρξάντων 
ειδών. Οΰτω άνερχόμενοι διά τών γενεών εϊς τάς γεωλογικός 
περιόδους, εύρίσκομεν ίίτι ή ά'λυσις τών δντων καθίσταται έπϊ 
μάλλον καί μάλλον στοιχειώδης. Φθάνομεν οΰτω εϊς τύπον 
αρχικόν, δστις ύπήρξεν ή άφετηρία, όλων τών έμβιων δντων. 
Ή γνώμη δτι ζώα τόσον διαφέροντα άλλήλων, δπως ό πίθη
κος, ό έλέφας, τό πτηνόν, τό έρπετόν, ύ ιχθύς κ.τ.λ. προέρχον
ται πάντα, έξ ένός καί μόνου προγόνου, δύναται νά φανή τερα
τώδης, εϊς δλους δσοι δέν παρηκολούθησαν τάς προσφάτους 
προόδους τής Φυσικής Ιστορίας » κ.τ.λ.

Προτιμρ βεβαίως πάς τις νά συγκαταλέγηται έν τφ κλάδει 
τών αμαθών, τών άγνοούντων τάς προόδους τής Φυσικής Ιστο
ρίας, καί. νά θεωρή ταϋτα ώς τερατώδη, ή νά παραδέχεται 
εική καί έπιπολαίως, άνευ ούδεμιάς έξηγήσεως, πώς έν τή εξε
λίξει δν τι έ’γινεν άνθρωπος καί δχι ϊχθΰς ή έλέφας καί δχι 
πτηνόν, άφ’ ού μάλιστα ό Δαρβϊνος, αύτός ούτος, βέβαιοί δτι 
πάν ζωικόν δν, εΐνε συνέπεια «ορισμένων φυσικών συνθηκιΰν, 
έν αϊς άρχικώς τίθεται τό ώάριον, έξ ού κατάγεται. Έκ τής 
μελέτης τών «ρυσικών καί χημικών χαρακτήρων τοΰ ώοΰ, τοΰ 
τρόπου τής έξ αύτοΰ άναπτύξεως τών διαφόρων συστημάτων, 
τών μεταβολών, τών σχέσεων, τών λειτουργιών, αϊτινες έγκα- 
θίστανται εϊς έκάσιην νέαν φάσιν, τοΰ τρόπου έπϊ τέλους, 
καθ’ δν τό νέον ζώον λαμβάνει τήν τελευταίαν μορφήν καί τήν 
οριστικήν αύτοΰ σύστασιν, ινα γίνη νέον όν ανεξάρτητον, έξή- 
χθησαν οί έξής τρεις ούσιώδεις νόμοι.

Α'. Πάν ζωικόν όν προέρχεται έξ ώοΰ.
Β'. Πάν ζωικόν όν προέρχεται έκ πατρός καί μητρός*.
Γ'. Πάνζωικόν δν,άνήκει εϊς τό είδοςτώνγεννητόρων αύτοΰ.
Γνωστόν άλλως τε δτι πρός συντέλεσιν πλήρους οργανισμού, 

τόσον πολύπλοκου, άλλά καί τόσον στενώς συνηνωμένου, δπως 
τό σώμα τών ζώων, πρέπει δλα τά άποτελοΰντα αύτόν μέρη, 
νά εΐνε οΰτω διατεθειμένα, ώστε νά προσαρμόζωνται πρός 
άλληλα, καί ν’ άνταποκρίνωνται ακριβέστατα, ΐνα σχηματίσω- 
σιν έν τώ συνόλφ αυτών πλήρες σύστημα. Ή σχέσις τών άπο- 
τελοϋντων αύτόν όργάνων εΐνε τόσον στενή, ώστε ού μόνον 
ούτε τό έλάχιστον μόριον δύναται ν’ άλλάξη μορφήν, χωρίς 
ολόκληρος ή σύστασις τοΰ οργανισμού νά μεταβληθή, άλλά 
καί έκ τοΰ σχήματος ένός έξ αυτών συμπεραίνομεν μετιί βεβαιό- 
τητος περί τοϋ σχήματος όλων τών άλλων. Ό Δαρβϊνος δμως 
κηρύττει, δτι τά όντα μετασχηματίζονται άπό μυριάδων αιώ
νων, ύπό τήν δύναμιν τοΰ νόμου τής φυσικής έξελίξεως, καθ’ δν 
διατηρούνται αΐ εϊς τό είδος ωφέλιμοι ποικιλίαι καί άποβάλ- 
λονται αί έπιβλαβεϊς. Εϊς τόν νόμον τούτον τής έξελίξεως, 
οφείλεται κατ’ αύτόν ή οργανική πρόοδος. Αιτία δέ πάντων 
τούτων εΐνε ό ύπέρ ύπάρξεως άγών, καθ’ δν έφ’ δσον εΐδός τι 
μεγεθύνεται καί πο/ά.απλασιάζεται, αύξάνουσιν έπίσης καί αί 
άνάγκαι αύτοΰ χωρίς ν’ αύξάνουσι κατά τήν αύτήν άναλογίαν 
καί τά πρός συντηρησιν χρειώδη. Εντεύθεν εξάγεται ή δυσ
κολία τής προμήθειας αύτών, έντεΰθεν οί ύπέρ ύπάρξεως τής 
ζωής φοβεροί άγώνες. Tit ισχυρότερα ζώα ύπερισχύουσι τών 
άσθενεστέρων, επομένως ή ισχυροτέρα γενεά μένει πάντοτε 
κυρία τοΰ πεδίου. Όταν μετά τήν έξαφάνισιν τής άσθενεστέ- 
ρας, ή νέα γενεά, ή καί ισχυροτέρα, πολλαπλασισθή, θ«χ έπανα- 
ληφθή πάλιν ή αύτή άγρια σκηνή, καθ’ ήν τά άσθενέστερα 
τής γενεάς θά ύποκύψωσιν εϊς τά ισχυρότερα καί θά έξαφανι- 
σθώσιν. Συνέπεια δλων τούτων εΐνε δτι αί νεώτεραι, αί καί 
έπιζώσαι, γενεαί θά εινε ϊσχυρότεραι σωματικώς καί έν γένει

Τά ερμαφρόδιτα εινε σπανιότατα· δέν άνήκουσιν άλλ«ος τε είς τήν 
τιιξιν τών σπονδυλωτών, περί ών ένταΰθα πρόκειται. 
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τελειότεροι κατά τήν διάπλασιν και έπι- 
τηδειότεραι τών έκλειψασών διά τόν 
αγώνα τής ζωής.

Είνε δμως και τό τοιοΰτον απολύ
τως αληθές;

Δυστυχώς και ή θεωρία αΰτη διαψεύ- 
δεται. ύπό τών γεγονότων. Διότι έάν είνε 
άληθές δτι ό υπέρ ύπάρξεως άγιόν {δίδει 
διαρκώς τήν υπεροχήν εις τά ισχυρότερα, 
πρέπει τά ασθενέστερα νά έκλείψωσι καί 
τά ισχυρότερα νά έπιζήσωσιν. Έν τού- 
τοις συμβαίνει πολλάκις και τό εναντίον. 
Διότι ό Ίχθυόσαυρος καί ό Πλησιόσαυ- 
ρος μετάξι' τών θαλασσίων τεράτων, τό 
Δεινοθήριον, ό Μαστόδους, και ό Μα- 
μούθ μεταξύ τών χερσαίων, έξηφανίσθη- 
σαν εντελώς καί πρό πολλοϋ άπό τοΰ 
προσώπου τής γής. Έάν δέ κρίνωιιεν έκ 
τών σωζομένων σκελετών αυτών, θά ήσαν 
εξάπαντος φοβεροί άνταγωνισταί έν τώ 
άγώνι τής ζωής, τουναντίον δέ ζώα άπεί- 
ρως μικρότερα καί ασθενέστερα αυτών 
έπιζώσιν είσέτι.

Όπως ποτ’ δν έχη τό πράγμα, εγεί
ρεται εύλογος ή απορία τοΰ μελετητοΰ, 
τοϋ μετά ζήλου προσπαθοΰντος νά εύρη 
πώς επιτυγχάνεται ή έξήγησις τής έμφα- 
νίσεως τοΰ ανθρώπου διά τών φυσικών 
οδών, ήδη μάλιστα οπότε ή αυτόματος 
γένεσις άπεδείχθη πάντη άδύνατος.Όφεί- 
λομεν λοιπόν προκαταβολικές νά πλη- 
ροφορήσωμεν αύτόν, δτι ή τεραστία αΰτη 
μεταβολή τοΰ πιθήκου εις άνθρωπον, 
δλως τυχαία ούσά, κατά τήν θεωρίαν, καί 
άνευ προδιαγεγραμμένου σχεδίου,έγένετο 
άπλούστατα, χάρις εϊς τούς όδόντας.Άλλά 
καί πρός ικανοποίηση· τής επιθυμίας 
αύτοΰ, παραθέτομεν ένταΰθα, σταχυολο- 
γοΰντες έκ τών κλασικών βιβλίων τής 
θεωρίας τής έξελίξεως τά εξής όλίγιστα, 
δυνάμενα δμως κάλλιστα νά δώσωσι σαφή 
καί πλήρη έννοιαν τής άληθείας αύτής.

’Ιδού πώς αρχίζει ή έξέλιξις.
«Οΐ τρομεροί ουτοι κυνόδοντες, λέγει 

ή θεωρία, δι’ ιόν ήσαν ώπλισμένοι οί 
άρρενες, — διά τί μόνον οΐ άρρενες;— 
έβοήθουν αυτούς εϊς τήν άμυναν καί 
ένίοτε εϊς τήν προσβολήν. Άλλ’ έ’φθα-
σεν έποχή, καθ’ ήν συνειθήσαντες βαθμηδόν νά μεταχειρίζων 
ται τούς λίθους καί άλλα δπλα, μετεχειρίζοντο ολιγότερον τάς 
σιαγόνας καί τούς δδόντας, έξ ού προήλθεν ώστε αί. σιαγόνες 
και οΐ δδόντες έσμικρυνθησαν εις βαθμόν τοιοΰτον ώστε νά 
φθάσωσι τάς διαστάσεις, ας έχουσι τώρα». Καί αί έποχαί 
αόριστοι άλλά καί τά αίτια άγνωστα τά ώθήσαντα τούς τρι
χωτούς προγόνους νά κάμωσι τήν καινοτομίαν ταύτην, τοσούτφ 
μάλλον αξίαν μείζονος έξετάσεως καί σπουδής, καθ’ δσον, όπως 
θέλει φανεί έκ τών κατωτέρω, εϊς ταύτην κυρίως οφείλεται 
πάσα ή έξέλιξις τοΰ άνθρώπου. Άλλ’ ένταΰθα ήδύνατο τις νά 
παρατηρήση: Διατί άραγε αί θήλειαι ήσαν έστερημέναι τοιού- 
των όδόντων καί συνεπώς τοιούτων πολυτίμων οπλών; Διότι 
καί έπί τή υποθέσει δτι οΐ άρρενες ίπποτικώς(Ι) φερόμενοι ύπε- 
ρήσπιζον έν άνάγκη τό έτερον πωγωνοφόρον ήμισύ των, πώς 
αύται ύπερήσπιζον έαυτάς έν ελλείψει τών άρρένων; Πώς δέ 
έγινε παρ’ αύταΐς ή αρχή τής έξελίξεως; Άλλ’ άς άκολουθήσω- 
μεν τήν περαιτέρω σειράν τών μεταβολών. Κατ’άρχάς οϊ πρό
σθιοι πόδες—χεϊρες—αδέξιοι δντες, προσέκτησαν σύν τώ χρόνφ 
μεγάλην έπιδεξιότητα, έως δτου άπέβησαν τά θαυμάσια όργανα, 
δ·’ών ό άνθρωπος έβεβαίωσε τήν κυριαρχίαν τοΰ Σύμπαντος». 
Νομίζομεν δτι ή φράσις «προσέκτησαν σύν τφ χρόνφ» ουδό
λως τή άληθεία είνε σαφής καί έπιστημονική έξήγησις τοΰ 
τρόπου, καθ’ δν διεπλάσθη ή θαυμασία ανθρώπινη χειρ, δι’ ής 
έβεβαιώθη ή κυριαρχία τοϋ Σύμπαντος. Όσον διά τούς 
οπισθίους—πόδας—επειδή αΐ κινήσεις τοΰ κορμού έξηνάγκαζον 
νά λάβωσι βάσιν έπί τοΰ εδάφους, έσκληρύνθησαν καί έχασαν 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΤΛΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝ ΟΕΙΣΑΛΟΝΙΚΗι

Είνε δχι σιιχναΐ αί περιστάσεις κατά τάς όποιας 
ΛυνάιιεΟα νά έπσινέσωμεν τήν έν τώ έξωτερικώ Αντι
προσωπείαν τού Κράτους καί είνε λίαν εύχάριστον δταν 
δυνάμεθα νά τό κάμωμεν.

Άπό τήν Θεσσαλονίκην μάς γράφουν ένΟουσιωδώ; 
διά τόν έκεΐ Γεν. Πρόξενον τής 'Ελλάδος κ. Άνδρέαν 
Παπαδιαμαντόπουλον, δικαιώτεται δέ τοιουτοτρόπως 
άλλην μίαν φοράν ή γνώμη, ήν διά τόν έκ τών εκλεκτό 
τέρων προξένων μας ί'χονν οΐ γνωρίζοντες τά πράγματα.

Ό κ. Άνδρ. ΙΙαπαδιαμαντόπουλος, έκ τής μεγάλη- 
ΙΙατραϊκής οίκογενείας, οπουδήποτε εως τώρα ί·πηρ» 
τηΟεν άφήκε τήν έντύπωσιν άνδρός όχι μόνον πονούν- 
τος τάς ύποϋέσεις τών Ελλήνων υπηκόων, όχι μόνον 
πρυ&ΰμου προστάτου των, άλλά καί διπλωμάτου προι
κισμένου μέ θάρρος, μί Ικανότητα, μέ γνώσιν τελείαν 
τών ζητημάτων, με ευρύτητα βλέψεων, άνδρός μή 
Οεωροδντος τό άξίωμά του ή ώς έντολήν άδιάκοπον 
δημιουργικής καί εύσυνειδήτου έργασία;.

Έν Κωνοταντινουπόλει, δπου ύ.τηρέτει πριν μετα- 
τε·0ή εϊς Θεσσαλονίκην, οί όμογενεΐς τόν έξετίμησαν 
καί τόν ήγάπησαν, τώρα δέ οί Θεσσαλονικεϊς "Ελλη
νες τόν άποκαλοΰν πατέρα», Ή Εικονογραφημένη 
παρουσιάζουσα είς τούς άναγνώστας της τόν πολύτι- 
ιιον άνδρα νομίζει δτι έπιτελει καθήκον.

τήν εύκαμψίαν των, τό δέρμα έγένετο 
πυκνότερον καί στερεότερου κτλ. ούτως 
έγιναν οϊ πόδες.» «Έφ’ δσον οΐ πρόγο
νοι έπαυσαν νά κάμωσι χρήσιν τών όδόν
των ώς όπλων, ήνωρθοΰντο έκάστην ημέ
ραν περισσότερον διά νά ρίπτωσι καλ
λίτερα τούς λίθους, έξ ού προήλθεν. ή 
συνήθεια νά κρατώνται έπί μάλλον στα- 
θερώτερον έπί τών ποδών. Πρός τήν 
συνήθειαν ταύτην έξοικειούμενοι έπί μάλ
λον καί μάλλον, έγιναν δίποδες >.

Συμφώνως τή γνώμη τών έξοχων επι
στημόνων, ών τά σοφά συγγράμματα 
έχομεν άνά χεΐρας, καί ήν διά τό μεμε- 
τρημένον τοΰ χώρου περιεκτικώτατα μέν, 
λίαν δ’ άκαλαισθήτως διερμηνεύομε!· εϊς 
τάς γραμμάς ταύτας, εϊχομεν πληρέστατα 
δίκαιον λέγοντες έν άρχή ότι ό Δαρβινι
σμός παρέχει μέν εΰκολον τήν έξήγησιν 
τής έξελίξεως τών ειδών, στηρίζεται δμως 
έπί υποθέσεων λίαν θρασειών.

Ή δέ περίφημος ούρα, πώς έξηφανί- 
σθη; Χάρις πάλιν εϊς τούς δδόντας, ϊνα 
άποδειχθή ότι πάσα ή έξέλιξις τοΰ πιθή
κου εϊς άνθρωπον εγινεν άφ’ δτου έπαυ
σαν οΐ πρόγονοι νά μεταχειρίζωνται τούς 
δδόντας ώς δπλα. Διότι μεταχειριζόμενοι 
πλέον τάς χεΐρας αύτών, δέν είχον άνάγ
κην, ν’ άναρριχώνται έπί τών δένδρων 
πρός ασφάλειαν, έξ ού ή ούρά άχρηστος 
καταστάσα, περιήλθεν εις άτροφίαν καί 
έξέλιπε σύν τφ χρόνφ. Θέλετε τώρα νά 
μάθητε πώς έξέλιπε καί τό τριχωτόν τοΰ 
δέρματος; Ό περίφημος ιδρυτής τής θεω
ρίας, δίδει άπλοΰστατα καί τήν έξήγησιν 
αύτήν μέ τήν συνείδηση· ήσυχον. Κατ’ 
αύτόν τό άτριχου δέρμα προήλθεν έκ τής 
άποψίλώσεως, ήν έκαμον αί πρώται. θή- 
λειαι, λόγιο φιλαρεσκείας, ϊνα άρέσωσιν 
εϊς τούς άρρενας (!!!) «La femme pri
mitive a du se depouiller de ses 
poils dans quelque but d’ornemen- 
tation. (Darwin. La Descendance de 
l’homme). Πώς δέ έγένετο ή δδυνηρο- 
τάτη αΰτη άποψίλωσις ολοκλήρου τοΰ 
δέρματος, δέν μάς λέγει ή θεωρία, δφή- 
νουσα ίσως νά έννοηθή οϊκοθεν, δτι 
ύπήρχον καί κατά τήν εποχήν εκείνην, 

τά άποψιλωτικά μέσα τής σήμερον, αΐ άλοιφαί καί αϊ κάνεις. 
Ή έξήγησις αΰτη είνε συγχρόνως καί γελοία καί άνεπιστη- 
μονική. Τά τέκνα τών οΰτω τεχνητώς άποψιλωθεισών ώφειλον 
καί πάλιν νά φέρωσι τριχωτόν τό δέρμα, όπως τά τέκνα τής 
τυφλής, έχουσιν δφθαλμούς καί τής άκρωτηριασθείσης τά άκρα, 
έχουσι τοιαΰτα. Διά τών θεωριών τούτων φρονοΰσιν δτι εξή
γησαν έ.παρκώς τήν έκ πιθήκων καταγωγήν τοΰ άνθρώπου, 
ιδίως μετά τήν ύπό τοΰ ’Ολλανδού στρατιωτικού ιατρού Εύγε- 
νίου Δυβοά, άνακάλυψιν κατά τό 1894. τοΰ άπολελιθωμένου 
πιθηκανθρώπου τής ’Ιάβας.

’Αλλά ποία ή σχέσις τής ανατομικής κατασκευής τοΰ άνθρω- 
πίνου σώματος καί τής τοΰ πιθήκου; ‘Π όρθια στάσις ιδιά
ζει τώ άνθρώπιο, δέν προέρχεται δέ ούτε έξ ανατροφής ούτε 
άπό έξιν, άλλ’ είνε άναγκαία συνέπεια τής ανατομικής αύτοΰ 
διαπλάσεως. Έκ του ανθρωπίνου σώματος, ελλείπει ό νωτιαίος 
σύνδεσμος, δ ύποστηρίζων δίκην μοχλοβραχίονας τήν κεφα
λήν τών τετραπόδων ζώων. ΊΙ άρθρωσις τής κεφαλής ημών 
μετά τής σπονδυλικής στήλης είνε τοιαΰτη ώστε ή ισορροπία 
αύτής δέν δύναται νά έπιτευχθη ή μόνον έν όρθια στάσει. 
Τουναντίον παρά τώ πιθήκφ καί ό νωτιαίος σύνδεσμος υπάρ
χει καί οί μΰς τοΰ τραχήλου αρκούντως άνεπτυγμένοι πρός 
στήριξιν τής κεφαλής τοιαύτην στάσιν έχούσης. Ό πίθηκος έχει 
τό πρόσωπον οΰτω διατεθειμένου ώστε μόνον δταν βαδίζη 
τετραποδητεί βλέπει πρός τά έμπρός. Τουναντίον παρά τφ 
άνθρώπφ τοΰτο συμβαίνει μόνον έν τή όρθια στάσει. Ό έγκέ- 
φαλος τό σπουδαιότατοι·, τό άνώτατον καί πολυπλοκώτατον 

t

τοΰτο δργανον τών πνευματικών λειτουργιών, έχει όγκον πολύ 
μεγαλήτερον παρά τώ άνθρώπφ, ή δέ διάταξις τών ελίκων 
αύτοΰ (κροταφοσφηνοειδής) πλήν άλέ,ων διαφορών παραλλάσ- 
σει πολύ παρά τώ πιθήκφ. Άλλά ποία σχέσις υπάρχει μεταξύ 
τής άνατομικής κατασκευής τής άνθρωπίνης χειρός καί τών 
προσθίων ποδών τοΰ πιθήκου, άφοΰ καί αύτή ή έν τώ σώματι 
θέσις αύτών διαφέρει πολύ άπό τοΰ άνθρώπου εϊς τόν πίθη
κον. Επίσης οΐ πόδες τοΰ άνθρώπου πολύ διάφοροι, δει- 
κνύοντες διά τής κατασκευής καί διατάξεως αυτών ότι είνε 
πεπλασμένοι μόνον διά την όρθίαν στάσιν τοΰ στόματος. Ή 
περαιτέρω όμως άναγραφή, ήν άπαιτοΰσιν αΐ λεπτομερείς 
ανατομικοί διαφοραί, ήθελε φέρει ημάς λίαν μακράν, ενώ καί 
μόνον διά τής άμεσου παρατηρήσεως φθάνομεν εϊς τό ποθού- 
μενον συμπέρασμα. Διότι ό άνθρωπος κατέχει τό δώρον τοΰ 
ένάρθρου λόγου*,  άναποσπάστως μετά τής φύσεως αύτοΰ συν- 
δεδεμένον, τουναντίον δέ ό πίθηκος στερείται λαλιάς, τοΰθ 
όπερ καθιστά τό ειδεχθές τετράπουν κατώτερον πολλών άλλων 
ζώων καί δή μερικών πτι;νών, άτινα διά τής συνήθειας μαν- 
θάνουσιν, ούχί μόνον λέξεις, άλλά φράσεις ολοκλήρους ν’ άπαγ- 
γέλωσιν. Ούτε λοιπόν κατά τήν ανατομικήν κατασκευήν ούτε 
κατά τάς λειτουργίας τών οργάνων, ομοιάζει ό πίθηκος τώ 
άνθρώπφ καί καθώς λέγει ό Agassiz, «χρειάζεται ϊνα φθάση 
τις εϊς τήν φαινομενικήν ομοιότητα νά παρίδη τάς μεγάλος 
καί ουσιώδεις διαφοράς, αϊτινες κάμνουσι τόν άνθρωπον, όσον 
ταπεινόν καί κατώτερον καί άν κατέχη βαθμοί· νά μένη πάν
τοτε άνθρωπος, καί τόν πίθηκον όσην ΰπέροχον καί άν κατέχη 
τάξιν μεταξύ τών όμοιων του νά είνε πάντοτε πίθηκος». Αυτά 
λέγει ή αληθής έπιστήμη. Είνε πλέον ζήτημα αισθήματος, καί 
πάς τις είνε ελεύθερος νά ϊσχυρίζηται ότι κατάγεται έκ τοΰ 
ειδεχθούς ζώου ή άκόμη ότι είνε καί τέλειος πίθηκος. ΊΙ έκ 
πιθήκων έθνικότης άφορά μόνον αυτόν. Τί δέ νά εΐπωμεν 
περί τής θαυμασίας, τής άνυπολογίστου, τής τεράστιος πνευ
ματικής τοΰ άνθρώπου υπεροχής; Αύτός ουτος ό Δαρβίνος 
ομολογεί ότι ή διαφορά είνε άπειρος καί έν περιπτιόσει καθ’ 
ήν συγκρίνομεν πρός τόν πίθηκον τόν μάίΛον καλώς διαπε- 
πλασμένον, ένα έκ τών κατωτέρων άγριων άνθρώπων, στερού
μενου λέξεων ϊνα σημάνη άριθμόν ύπερβαίνοντα τά τέσσαρα,

: . . . Cette machine merveilleuse qui attache de nous & tous les 
objets. a toutes les qualites et qui suscite ties peus6es qui d’ailleurs ne 
pourraient ce <16velopper sans le langage, en admettant que les sens 
les aient provoqu6es. Chauncef Wright. Limits of Natural selection. 

άγνοοΰντα νά μεταχειρισθή όρον άφηρημένον, άδυνατοΰντα νά 
σημάνη τά κοινότερα αντικείμενα ή νά έκφράση τά αισθήματα 
τής στοργής... κτλ.» Darwin. La Descendance de l’homme.

«
Ότι ό άνθρωπος έδημιουργήθη τελευταίος, δηλαδή μετά τήν 

δημιουργίαν όλων τών άλλων ζώων, είνε τόσον καταφανές, 
θρησκευτικώς μέν έκ τοΰ Βιβλίου τής Γενέσεως, έπιστημονικώς 
δέ έκ τών πορισμάτων τής Γεωλογίας καί Παλαιοντολογίας, 
ώστε ούδεμία υπάρχει άνάγκη νά καταφύγωμεν εϊς έκτενεστέ- 
ρας άποδείξεις περί τούτου. “Οτι. όμως ί] έμφάνισις αύτοΰ έπί 
τής γήςάπετέλεσε γεγονός, άλως εξαιρετικής σημασίας, καθ’όσον 
ό άνθρωπος δέν υπήρξε μόνον ή τελευταία λέξις τής Δημιουρ
γίας, άλλά πρό παντός ό αρχικός αύτής σκοπός, άποδεικνύεται 
καταφανώς έκ τών έξής.

Πάντα τά πρό αύτοΰ δημιουργηθέντα ζώα, διέμειναν αδιά
φορα καί άσυνείδητα εις τήν σειράν τών φαινομένων τής 
Δημιουργίας. Ή γή πάσα έφαίνετο έναγωνίως προσδοκώσα 
τήν έμφάνι.σιν αύτοΰ, παρείχε δέ μέχρι τής έποχής έκείνης 
θέαμα όντως θλιβερόν. Ακαλλιέργητος άπ’ άκρου εϊς άκρον. 
Τά διάφορα αύτής φυτά φύρδην μίγδην άνευ τάξεως τίνος καί 
σκοπού, άλλά φυόμενα κατά τύχην. Ούδέν ήδύνατο νά δείξη 
ότι αΰτη περικλείει πολυτίμους θησαυρούς. Ούδέν έργον τεχνη
τόν έπικουρεϊ τάς δυνάμεις αύτής, ούδέν εξωραΐζει αυτήν. Τά 
ζώα άκολουθοΰσιν αύτομάτως τόν κύκλον τής ύπάρξεώς των. 
Τρώγουσι, γεννώσι καί. άποθνήσκουσιν. Ούδέν άλλο έκτελοΰσιν 
ή νά πληθύνωνται, ν’ άλληλοσπαράσσωνται καί νά πληρώσι τά 
σπήλαια καί τάς δπάς έκ τών σκελετών αύτών. Τά άσθενέστερα 
έξ αυτών ζητοΰσι προστασίαν καί σκέπην εϊς φυσικά καταφύ
για. Ή θάλασσα ή κατέχουσα τά τρία τέταρτα τοΰ ήμετέρου 
πλανήτου, παρέχει θέαμα άπεράντου μ,οναξίας καί ορίζοντας 
άτελευτήτους. Ούδέν ΐστίον τήν διαπερα, ούδέν πλοϊον τήν 
διαυλακώνει. Έκ τών βυθών αύτής ούδέν εξάγεται.

“Πδη αναφαίνεται ό άνθρωπος καί τό πάν μεταβάλλεται.
Οΐ αγροί κατοικοΰνται. Ή γή καλλιεργείται καί καλύπτεται 

ύπό γεννημάτων. Έκ τών παρθένων δασών έξάγεται ξυλεία, 
άνάπτεται τό θειον πΰρ, καί κτίζονται ο’ικίαι. Διανοίγονται τά 
βάθη τής γής καί έκ τών έγκάτων αύτής εξέρχονται, πολύτιμοι 
θησαυροί. Τά ζώα δέν μένουσιν αδρανή, άλλά πλεϊστα έξ αύτών 
προσλαμβάνονται εις τήν υπηρεσίαν τοΰ άνθρώπου. Τό πάν 
δέ συντελεί εϊς τήν πρόοδον αύτοΰ καί τόν πολιτισμόν.

["Εβεται τό τέλος) Δ? ΙΟ. Α. ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ (Τάντα)

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ Μ. ΛΕΒΕΝΤΗ

Οί ατίχοι τοΰ άα/ιατος είνε τον άοιδή/ιου 
ΚλεάνΆονς Τριαντάφυλλου είς τή>· μνήμην 
τον οποίον ή «Εικονογραφημένη άφιέρω- 
αεν άλλοτε τάς σελίδας της. Τονς εγραηου <5 
ποιητής δταν, κατά τήν δνσιν τον βίον τον, 
ήγάπησε ίλερμώς άδώαν κορασίδα «ποΰ τόν 
ίπότισε τό αθάνατοι· νερό καί άνεβίιοσεν ώς 
ό Φάουστ και ίπανεΰρε τάς παιδικός του 
συγκινήσεις» εις τά περασμένα νειάτα τον τά 
όποια ψάλλει:

7α περασιιίνιί νειάτιι μου ή νειόοις ιίμ .τοτατι 

καί rij; ζιοί/ς μου τό δενδρί ΙΙορυείς καί ξανανθίζει. 

Τα μαραμένα φύλλα του, νά, .πάλιν .πραοινίζουν 
ξεχνούνε τό χινόπωρο καί οτά κλαριά χαρίζουν 

τή φορεοιά τής άνοιξης. Τή γδύμια τους οτολίζουν 

καί χαίρονται μαγιάπριλα, Λυοοάτα. μ,νριοό&τα 

και γλυκοκελαδήματα καί περασμένα νειατα.

Εις τό ζσμα μεταξύ τον δευτέρου και τρί
του στίχον καί τον τετάρτου καί πέμπτου 
παρεμβάλλεται ή έπανάληψις :

Τά πέραομένα μου τά νειάτα, τά ντιάτα μου.
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ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
πως λέγουν και δπως έχουν νά κάμουν μέ τό έπιχειρη- 

\ ματικόν πνεύμα τοΰ Έλληνος— τό όποιον, έν παρόδφ 
)εϊρήσθω, δέν έξεφάνη ποτέ μέσα είς αύτόν τόν περίφημον 
’τόπον τής σήμερον ή καί άνέξεδηλώθη αραιά καί κάπου 

κάπου, έγελοιοποίησε τάςεπιχειρήσεις—δέν λέγουν καί δέν έχουν 
νά κάμουν καί μέ τό πνεύμα τοΰ συνεταιρισμού παρ’ ήμϊν.

Έπιχείρησις καί συνεταιρισμός εντούτοις είναι συναφή, καί 
επιχειρήσεις έν Έλλάδι σπανίζουν. Ό Έλλην γίνεται επιχει
ρηματίας είς τό εξωτερικόν. Εκεί δμως γίνεται όχι μόνον επι
χειρηματίας, άλλά προσκτώμενος κάτι έκ τοΰ περιβάλλοντος μέ 
τό εΰστροφον πνεύμα του γίνεται τέλειος καί έμπορος καί επι
χειρηματίας καί απ’ δλα.

Έδώ έν τφ έσωτερικώ λείπουν εντελώς καί αί έπιχειρή- 
σεις καί οί συνεταιρισμοί. Διά τούτο άναφέρονται μετά θαυ
μασμού οί δύο ή τρεις συνεταιρισμοί πού υπάρχουν.

Κεφάλαια υπάρχουν καί πολλά μικρά καί πολλά μεγάλα. 
Κεφάλαια δμως νεκρά, σκλαβωμένα, κλειδομπαρωμένα εϊς χρη
ματοκιβώτια 'Γσόμπ, χαρτοποιημένα, ή ακόμη καί είς χαρτοσα
κούλες στρυμωγμένα, μηδέποτε βλέποντα τό φώς. Καί κεφάλαια 
σπητοποιούμενα διά τό δίδειν έλάχιστον μέν—4% ή 5 °/ο τθ 
πολύ - άσφαλή δμως τόκον.

Έν Άθήναις φύονται τά σπήτια σάν δόντια μικρού παι
διού καί τό δνειρον έκαστου μόλις αποταμίευση κάτι έκ τής 
έργασίας του είναι νά ενίσχυση αυτήν τήν οδοντοφυΐαν τής 
ΙΙρωτευούσης. Κανείς δέν σκέπτεται περί επιχειρήσεων καί άν 
άλλος υπόδειξη καί άναπτύξη μίαν άσφαλή καί επικερδή επι
χείρηση· ζητούν εγγυήσεις καί Αντασφάλειαν καί νά τόν δέσουν 
χειροπόδαρα. "Εως έδώ πολύ καλά. Θέλουν νά άσφαλισθοΰν. 
Νά είναι δμως καί μέσα εις τήν έπιχείρησιν, καί νά γίνουν 
Κροΐσοι εντός βραχυτάτου.

ΟΙ Χΐοι οί όποιοι έχουν είς υψιστον βαθμόν Ανεπτυγμέ
νοι· τό πνεύμα τοΰ συνεταιρισμού πάνε δνό &υδ κατά τήν 
κοινήν έκφρασιν. Διατί λοιπόν παρ’ ήμϊν δέν υπάρχει τό πνεύμα 
τοΰ συνεταιρισμού;

«
Τήν έξήγησιν μας δίδει χαριτωμένου ανέκδοτον τό όποιον 

μοΰ άφηγήθη γνωστός μεγαλέμπορος τής οδού Έρμου :
« Δύο έμποροι συνεταιρισθέντες ήνοιξαν μέγα ξυλεμπορικόν 

κατάστημα είς Πειραιά. Ήσαν καί οί δύο νυμφευμένοι καί ή 
εργασία τφν έξηπλοϋτο θαυμασμός. Ό ένας άπεταμίευε τά 
κέρδη του, ό άλλος έξώδευε είς λοΰσα καί πρό πάντων είς τουα- 
λέττες τής συζύγου του.

"Ενα βράδυ συνηντήθησαν τά δύο ζεύγη είς μίαν εσπερίδα. 
ΤΙ σύζυγος τοΰ οικονόμου συνεταίρου δέν έπαυε νά ζηλό
φθονη τής τουαλέττες τής ά'λλης καί δταν έφυγαν έπετέθη τοΰ 
συζύγου της.

— Μά γυναίκα, τής λέγει, δέν περισσεύουν. Βάζουμε στήν 
μπάντα νά κάνουμε κανένα σπητάκι.

— Κ’ εκείνοι δέν βάζουν στήν μπάντα θαρρείς; Κάνουν 
δμως καί λοΰσα.

— Άμ δέν είναι κι’ δπως λές. Δέν είναι καί τά καζάντια 
μας πάλι τόσα.

—"Αντρα μου μας κλέβει ό σύντροφος.
Έκεϊνος τήν έκύτταξε καλά, τό έση μείωσε στο μυαλό του 

καί δταν τήν άλλην ημέραν εΰρέθη στο γραφείου των μόνος 
τό ένθυμήθη πάλιν.

- Κλέβεις έ; Στάσου νά σοΰ δείξω γώ πώς κλέβουν.
"Ενας εργολάβος οικοδομών παρουσιάσθη μετ’ ολίγον νά 

αγοράση ταβανοσάνιδα, μαδέρια, βελόνες κ.λ. "Εκοβαν δλα 
αύτά καμμιά διακοσαριά δραχμές. Πέρνει τής διακόσιες δραχ
μές καί κλείνει τής εκατόν πενήντα εϊς τό συρτάρι. Δίπλα του 
εκεί—φασίν δτε δέν ύπήρχον καλαθάκια γιά τά άχρηστα χαρ
τιά— ήτο ένα βαρέλι εϊς τό όποιον έ'ρριπτον χαρτιά κ.λ. 
Σηκώνει τό κάλυμμα καί πέτα τά δύο εϊκοσιπεντάρικα.

—Κλέβεις έ; έψιθύρισε. Στάσου νά σού δείξω γώ πώς κλέβουν.
’Έπειτα έπήγε καί ά'λλος καί ήγόρασε ποντιτσέλια καί καριν- 

τίες κ.λ. "Ενα είκοσιπεντάρικο πάλιν στο βαρέλι καί οΰτω 
καθεξής, «ισάκις ήτο μόνος είς τό γραφεϊον.

Άλλ’ ήρχισε καί ή γρίνα μετάξι'τών δύο συντρόφων. Γρίνα 
γιά τό ένα, γρίνα γιά τό άλλο, γιά ψύλλου πήδημα. Είχε 
τελείως έκλείψει ή καλή πίστις. Τέλος έφθασαν εϊς τό απροχώ
ρητου καί αποφασίζουν νά χωρίσουν.

Κάνουν άπογραφήν τής είς είδος περιουσίας τοΰ καταστή
ματος, μοιράζουν έξ ’ίσοι· τό περιεχόμενόν του, φθάνουν είς τό 
διαμέρισμα τού γραφείου, μέ αμοιβαίας εκχωρήσεις καί υπο
χωρήσεις μοιράζουν καί τά έν αύτφ καί έμενε μόνον τό γρα
φεϊον καί τό πολύτιμον βαρέλι.

— Αι πάρτε σείς το γραφείο, λέγει έκεϊνος πού έτροφοδο- 
τοΰσε τό βαρέλι, καί κρατώ έγώ τό βαρέλι.

—Ά δχι δά. Δέν πειράζει. Παίρνω γώ τό βαρέλι καί σείς 
πάρτε τό γραφείο.

—’’Οχι, δχι. Σάς ανήκει τό γραιρεϊον.
Μπά’ καί τί είναι αύτά ποΰ έκαμα έγώ έμπρός εϊς τους 

κόπους σας; Τό γραφεϊον είναι δικαιωματικώς δικόν σας.
Τήν αβρότητα αύτήν διαδέχεται κάποια διατύπωσις άξιώ- 

σεως εκατέρωθεν έπί τοΰ βαρελιού, έπειτα μία αύστηρότης καί 
έπί τέλους επακολουθεί καυγάς.

— Τέλος πάντων θέλεις νά τσακωθούμε, βρέ αδελφέ; Έγιο 
σού φάνηκα τόσο εύγενής.

— Μά κι’έδώ καυγατζής είσαι;
— Αϊ δέν σού τό δίνω τό βαρέλι στα τελευταία. Πάρε 

κοτζάμ γραφείο. Τί θές άλλο;
Αρπάζει τό βαρέλι, άλλά τό αρπάζει καί ό άλλος. Προσέ

χουν καί οί, δύο νά μήν ξεσκεπασθή, άλλ’ αύτό τό άδιάκριτον, 
αναποδογυρίζει καί γεμίζει τό πάτωμα άπό χαρτονομίσματα.

Τριάντα χιλιάδες έμάζευσαν επάνω εϊς τά σανίδια. Οί άθεό- 
φοβοι καί οί δύο τό έτροφοδοτοΰσαν .

Σέ νόν ε βέρο ε μπέν τροβάτο. χ

ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΤΑ TQN ΠΡΟΙΚΟΘΗΡΑΝ

»_■_« ήν ιστορίαν τοΰ προικοθήρα τήν έγραψα άλλοτε. Είνε 
:·> t*.· ' μί« **πθ παλαιοτέρας πληγάς τής Άνθρωπότητος ό 

προικοθήρας καί μόνον κατά τήν έποχήν τοΰΌμήρου 
ό γαμβρός ήτο υπόχρεος νάδίδη προίκα εϊς τόν πατέρα 

τής νύμφης. Καί τό ευτύχημα αύτό δμως έξουδετέρωσεν ό προι
κοθήρας προικοθηρών άρνητικώς, ούτως εϊπεΐν, διότι ύπεχρέου 
τόν πενθερόν του νά τοΰ δώση μέρος τών όσων είχε λάβη.

Δέν διήρκεσε δμως πολύ ή χρυσή έκείνη εποχή, διότι εϊς τόν 
"Ομηρον πάλιν συναντώμεν τι’ι άκρον άωτον τής προικοθη- 
ρίας, μέ έκείνους τούς προικοθηρών πάντων θρασυτάτους 
μνηστήρας, οί όποιοι έξεκίνησαν άπό παντός σημείου τής 
Ελλάδος, διά τιήν γενναίαν προίκα τής άτυχούς Πηνελόπης.

Ή εϊμπορεϊτε νά εύρετε δεύτερον δρον συγκρίσεως διά τόν 
Τπποκλείδην, ό όποιος έχόρευσε μέ τούς πόδας επάνω καί τιήν 
κεφαλήν κάτω χάριν προικός;

Πολύ ενωρίς λοιπόν ή προϊξ έθεωρήθη απαραίτητος άπο- 
ζημίωσις διά τόν γάμον, ό όποιος πάλιν ανέκαθεν έθεωρήθη 
συμφορά, άπό τόν γάμον τού πρωτοπλάστου έως τόν τοΰ 
Αθηναίου εκείνου, τόν όποιον ήρώτων: «Γάμον σοί δίδωσιν 
ό πατήρ; Τί γάρ ήδίκησας ("ιστέ νά πεδηθής;

Εϊς τούς χριστιανικούς χρόνους ό προικοθήρας προκαλεϊ τά 
άναθέματα τοΰ Χρυσοστόμου. Ό ιερός άνήρ ολόκληρον άπήγ- 
γειλε κατά τών προικοθηρών φιλιππικόν, άπό τόν όποιον στα
χυολογώ τά ολίγα αύτά:

«. . . . Ό δείνα, λέγουν, έγινε πλούσιος άπό τήν γυναίκα του. 
Δέν έντρέπεσαι νά φέρηςτοιαΰτα παραδείγματα; Χιλίας φοράς 
νά έγενόμην πένης, ήκουσα νά λέγουν πολλοί, παρά ποΰ έλαβα 
πλούτον άπό τήν γυναίκα. Διότι τί είνε άηδέστερον αύτοΰ του 
πλούτου; Καί τί πικρότερον αύτής τής ευπορίας; Καί τί 
αϊσχρότερον παρά νά γείνης κάτι τι άπό αύτά καί νά λέγεται 
άπό δλους, ό δείνα έγινε πλούσιος άπό τήν γυναίκα του; Διότι 
παραλείπω τάς εσωτερικός άηδίας, δσαι συμβαίνουν άπ’ αύτά. 
Τιήν υπερηφάνειαν τής γυναικός, τήν δουλοπρέπειαν, τάς έρι
δας καί τούς έμπαιγμούς τών υπηρετών: «Ό πεινασμένος, ό 
κουρελιάρης, ό άτιμος τών άτιμων. Τί είχε δταν ήλθε; Δέν 
είνε δλα τής κυρίας;»

Εϊς μάτην δμως οί ιεροί λόγοι.
Τώρα τελευταία έξεσφενδονίσθη κατά τοΰ ’Έρωτος άπό τόν 

«Σατανάν» τό εξής προικοθηρικόν τετράστιχον:

Τοΰ κάκου κοκορεύεσαι! Δέν πιάν’ ή σαϊτιά σου. 
Κατεργαρακο! Δέν περνάει σ’ εμάς έδώ ή μπογιά σου. 
Μέ τόξο, βέλη καί φτερά πλιά δέν μάς τρφς τό μάτι... 
Φέρνεις παράδες; Τότε ναί! Μέ γειά σου καί σ’πολλά ‘τη...

'Όσους δμως αιώνας καί άν έβασάνισε τό γένος τών πεν- 
θερών καί τάς νεαρός θυγατέρας των ή πληγή τοΰ προικο
θήρα, ή άνθρωπότης δέν έσυνείθισε μέ αύτήν καί διά τοΰτο 
βλέπομεν έπί Τουρκοκρατίας κατά τό έτος ι/37 μί«ν έπανά- 
στασιν κατά τοΰ προικοθήρα γενομένην έν Άθήναις.

Φαίνεται δτι έν Άθήναις ή προικοθηρία κατά τήν έποχήν 
τοΰ Οικουμενικού ΓΙατριάρχου Νεοφύτου είχε φθάση εϊς τό 
μή περαιτέρω, ήναγκάσιθη δέ ούτος νά Απόλυση πατριαρχι
κόν γράμμα, άληθές κεραυνοβόλημα, κατά τών Αθηναίων 
προικοθηρών.

Άπό τήν φρασεολογίαν τοΰ γράμματος, τής όποιας δείγ
ματα δίδω, «ραίνεται όλη ή φρίκη τής έποχής κατά τής προικός.

Τό γράμμα όμιλεϊ περί κοινής δυστυχίας τε καί δυσπρα
γίας εϊς τήν όποιαν περιέπεσαν οί Αθηναίοι γονείς διότι 
έπεκράτησεν ή συνήθεια 
νά μή δίδουν εϊς τάς 
θυγατέρας των μόνον 
«άσπρα μετρητά... άλλά 
καί πράγματα καί κτή
ματα, έλαιόδενδρα δη
λαδή, αμπέλια, χωράφια, 
μάλαγμα, μαργαριτάριον 
καί φορέματα ρουχικά ου 
τής τυχούσης τιμής δν- 
τα . Αυτή ή προικοδο- 
σία έφερε τρομερά έπα- 
κόλουθα. Οί γονείς, λέγει 
τό Πατριαρχικόν γράμ
μα, ύποπίπτουν εϊς τήν 
έσχάτην δυστυχίαν διότι 
Αναγκάζονται νά έκκε- 
νώσι τήν οικίαν των καί 
νάζσΰν < έν ένδείφ έσχατη 
άτίμως», «ακυβέρνητους 
δέ καί άπρονοήτους» νά 
άφίνουν τούς άρρενας 
παϊδας. Συνήλθαν λοι
πόν οί γονείς ενώπιον 
τοΰ Μητροπολίτου Αθη
νών πρός δν άπευθύνε- 
ται τό γράμμα, τό κακόν 
«μηκέτι ανεχόμενοι» καί 
καταπονη θέντεςκαί έπι- 

γνόντες εαυτούς μεγά- 
λως στενόχωρη θέντας καί 
κατά μικρόν κινδυνεύον
τας τέλεον έξαφανισθή- 
ναι». Έδιδον προίκας, 
δ'πως τό γράμμα άναφέ- 
ρει, διότι ήθελον νά μή 
υστερήσουν τών άλλων 
πενθερών, «έκόντες άέ- 
κοντες άκολουθοΰντες τή 
τοιαύτη άταξίιτ τής υπερ
βολής», άλλ’ έπί τέλους 
τό πράγμα κατήντησεν Ανυπόφορου καί ή Εκκλησία έκλήθη 
επίκουρος έναντίον τών προικοθηρών, δπως καλείται είς τάς 
λιτανείας έναντίον τών άρουραίων.

'Ωρίσθησαν συνεπείςζ τής έπαναστάσεως αύτής αί προίκες 
καί διηρέθησαν εϊς τάξεις.

Ή πρώτη τάξις άπεφασίσθη δπως «ύπάρχη διωρισμένη εϊς 
χίλια πεντήκοντα γρόσια». Αύτή ή προϊξ ωρίσθη ως «πρώτη 
καί εξαίρετος? καί δρος «άνυπέρβλητος» καί άκαταπάτητος» 
καί «άμετάθετος».

Τό γράμμα έπεξηγεϊ τά τής διατιμήσεως. Εϊς τά χίλια πεν
τήκοντα γρόσια περιελαμβάνετο καί ή άξία δλων τίον διδομέ- 
νων πραγμάτων τών «μουλκίων, τοϋ μαλάγματος, τοΰ μαργα
ριταριού, τοΰ χαλκοίματος, τοΰ στάγκου, έτι δέ καί τών διωρι- 
σμένων σύν τούτοις ρουχικών, ήτοι δέκα ύποκαμισοσωβράκων 
καί ού πλειόνων — συγγνιόμην διά τήν έκφρασιν, ή όποια 
δμως δέν εινε ίδική μου, άλλιχ τοΰ ΓΙατριάρχου—, δέκα μπο
λιών, δύο κρεββατοστρωσίων μετά τών έπακολονθούντων 
αύτοϊς νυμφικών κοσμημάτων καί τών λοιπών επιδιδόμενων».

Όλα αυτά θά έξετιμώντο καί, αν δέν έφθανον τήν αξίαν 
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τών χιλίων πεντήκοντα γροσίων, άνεπληρούτο αΰτη άπό με
τρητά άσπρα.

Μετά τήν «πρώτην αύτήν καί «έξαίρετον προίκα, ήρχοντο 
ή δευτέρα καί ή τρίτη.

Τό γράμμα έκρινε περιττόν νά τάς όρίση αύτάς. Αύται έμει
ναν Αδιόριστοι μέν κατ’ Αριθμόν δμως όλιγωτέρας καί κατω- 
τέρας ποσότητος» συμμετρικώς.

Οί Αθηναίοι σι-νελθόντες άπεφάσισαν τήν διατίμησιν αύτήν 
νά τήν υποβάλουν διά τοΰ Μητροπολίτου εϊς τόν Πατριάρ
χην καί νά δεηθοΰν νά κατακυρωθή, δπερ, δπως εϊπον, έγει,νε.

Ό Πατριάρχης συμβουλευθείς τήν Σύνοδον συνειρώνησεν 
δτι έπρεπεν οί προικοθήραι νά παταχθούν διά νά προληφθή 
ή έκ τών άπαιτήσεών των «κοινή πανωλεθρία καί ό «έσχα
τος ά«ρανισμός . Διά τήν έκτίμησιν «ορίζοντα έμπειροι πραγ- 

ματογνώ μονές.
Τοιουτοτρόπως ή έπα- 

νάστασις έλαβε πέρας. 
Άλλ’ ό Πατριάρχης δέν 
τρέφει καμμίαν ύπόλη- 
ψιν πρός τόν τρομερόν 
προικοθήραν καί φοβεί
ται χιλίας καταδολιεύσεις 
τοΰ γράμματος.

Φοβείται δτι οί γονείς, 
έξαναγκαζόμενοι βέβαια 
άπό τόν γαμβρόν, κρυ
φίως ή καθ’ οίονδήποτε 
άλλον τρόπον ήτο δυνα
τόν νά ΰποσχεθοΰν πε
ρισσότερα εϊς αύτόν, δτι 
οί διατιμηταί, χαριζόμε- 
νοι, δέν θά έκαμον άδό- 
λως τήν διατίμηση· καί 
τοιουτοτρόπως θά έξηκο- 
λούθει νά βασανίζη τούς 
Αθηναίους «τό κοινόν 
τοΰτο πάθος καί νόσημα 
καί δυστύχημα».

Απειλεί λοιπόν ό Πα
τριάρχης άπειλάς τρομε
ρός. Έν πρώτοις άφο- 
ρίζει τούς παραβάτας, οί 
οποίοι κηρύσσονται < κα- 
τηραμένοι καί Ασυγχώ
ρητοι καί μετά θάνατον 
άλυτοι έν τφ νΰν Αϊώνι 
καί έν τφ μέλλοντι καί 
τυμπανιαΐοι».Τονς Απει
λεί νά κληρονομήσωσι 
«τήν λέπραν τοΰ Γιεζή 
καί τοΰ ’Ιούδα τήν αγχό
νην, στένοντες καί τρέ- 
μοντες έπί τής γής ώς ό 
Κάϊν». «Ή δργή τοΰ 
Θεού εΐη έπί τάς κεφά

λας αυτών . . . καί προκοπήν ού μή ϊδουν πώποτε». Οί παρα- 
βάται άκόμη θά κατεδιώκοντο ύπό αγγέλου μέ δίστομον ρομ
φαίαν καί θά ήσαν «τφ αϊωνίφ άναθέματι υπόδικοι καί ένοχοι 
τοΰ πυρός τής Γεέννης καί έξω τής τοΰ Χριστού Έκκλησίας». 

Πτωχοί προικοθήραι!
Τό γράμμα αύτό άνεκούφισε φαίνεται τήν κοινωνίαν έφ’ φ 

καί ποίημα συνετάχιθη, ώς είδος έπινικίου άσματος τής έπα
ναστάσεως. Κατά τό θούριον αύτό πρωτήτερα οί νέοι:

"Ολην τους τήν ηλικίαν 
άσπρα γύρευαν ζητούσαν 
τά κορίτζια

Καί συνεχίζεται:
"Ομως έτζι δέν etv’ τιόρα· 
"Ασπρα πάνε άπ’ τή μέση, 
Νέαις <5λαις πλειά χαρήτε· 
Στό έξης δέν καρτερούμεν, 
ημείς δλαι πλειά θά δοΰμεν 
καί κσμμιά δέν θ’ αποτύχη 
τώρα στήν νεότητά μας.

δέν ψηφοΰσαν.

δόλωμα δέν έχει χώρα· 
πέρνομ όποια μάς άρέσει. 
ιίλαις σας θά πανδρευθήτε. 
στέλνομεν καί σάς ζητοΰμεν. 
Κόραις νέαις νά εύροΰμεν 
κάθε νέα καθώς τύχευ 
θέλει γίνη ή πανδρειά μας 
δίχως νά συλλογισθοϋμεν
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τώρα τών άνδρών τό τάγμα 
κεφαλή κι" όχι ποδάρια 
δέν είναι αγορασμένοι 
ζοΰνε μέ ελευθερία 
τί μεγάλη ησυχία!
Νέοι, γέροντες, μητέρες, 
πέρασ’ ο πικρός χειμώνας

κι’ δλοι θαύχαριστηθοϋμε.

ΧαίρεσΟε καί θυγατέρες 
έφθασε χρυσούς αιώνας 
τέλη αγαθά θά διοΰμεν.
Κ’ έκ ψυχής νά εύχηθοϋμεν 
Ό δοτήρ τής σωτηρίας.

Δέν γνωρίζω αν τ’ Αποτελέσματα τής έπαναστάσεως αυτής, 
τα τόσον νμνηβέντα, άνέδειξαν επί μακρόν τόν Ερωτα μόνον 
σφυρηλάτην τών δεσμών τοΰ γάμου καί άν εΰρέΟη καί είς 
έστω προικοθήρας νά φοβηθή τήν λέπραν τοΰ Γιεζή καί τήν 
αγχόνην τοϋ ’Ιούδα καί νά μή ζητήση δσον τό δυνατόν περισ
σότερα γρόσια καί άσπρα.

Άπό τόν καιρόν κατά τόν όποιον ό Νώε έσωσεν έκ τοΰ 
κατακλυσμοΰ εις τήν Κιβωτόν του άφρόνως διάφορα άλλα 
άρπακτικά θηρία καί τόν προικοθήραν μαζϋ, ή φύσις του δέν 
εΐνε δυνατόν ν’ άλλάξη.

Τόν ήπείλησεν ό Χρυσόστομος καί τόν έλοιδόρησε, τον άνε- 
θεμάτισεν ή Εκκλησία, ύπέστη πανωλεθρίας συχνά, άλλ’ εΐνε 
ό ίδιος, αιώνιος, αμετάβλητος, έμπαίκτης τοΰ ’’Ερωτος.

ΛΗΜ. ΔΗΜΕΡ

Ο ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΐς κάθε πόλιν, εϊς κάθε χωρών, εις κάθε οικίαν 
κυκλοφορεί ό Καζαμίας» αυτήν τήν εποχήν. «Τό 
προφητικόν ήμερολόγιον τοΰ διάσημου αστρονόμου 
Καζαμία’. Εΐνε άραγε επινόημα νεωτέρων χρόνων 

τό προφητικόν ήμερολόγιον;
Ό άνθρωπος ήνέχθη επί αιώνας νά μή γνωρίζη τά γύρω του

πράγματα, άλλ’ ουδέποτε έπαυσε νά θέλη νά μάθη τό μέλλον.
Τά άστρα ανέκαθεν έχρησίμευσαν ώς βάσις τών προφη

τειών καί άν ημείς σήμερον έχομεν τόν Καζαμίαν καί οί Χαλ- 
δαΐοι δμως καί οί Βαβυλώνιοι καί οί Έλληνες καί οί Ρωμαίοι 
είχον συντάκτας ημερολογίων προφητικών, τά όποια ανέγρα
φαν θετικώτερα πράγματα άπό τήν «γέννησιν ήγεμονόπαιδος» 
τοΰ σημερινού Καζαμία, γέννησιν ή οποία δέν εΐμπορεϊ παρά 
νά πραγματοποιηθή, δεδομένου δτι αί ήγεμονίδες δέν έπαθον 
άπό έπιδημίαν στειρώσεως. Είς τους χρόνους μάλιστα εκείνους 
ή φήμη τών προφητειών αυτών ήτο σεβαστότερα.

Αί «Διοσημεϊαι» εϊς τόν έκτον αιώνα ήσαν περίφημοι.
Αί προφητεϊαι έκεΐναι διέγραφαν λεπτομερώς τιί τής επιρ

ροής τών διαφόρων κομητών καί τής σελήνης, κατά τούς δια
φόρους μήνας τοΰ έτους καί τά χρώματά της καί τάς θέσεις της, 
επί τών άνθρωπίνων. Ώμίλουν άκόμη περί προφητειών έκ 
τών βροντών.Ύπάρχει ήμερολόγιον έπιγραφόμενον «’Εφήμερος 
βροντοσκοπία, τοπική πρός τήν σελήνην, κατά τόν Ρωμαίον

Φυγοΰζον, έκ τών τοΰ Τάκητος, καθ’ερμηνείαν πρός λέξιν .
’Ιδού τί γράφει διά τόν μήνα ’Ιούνιον τό ήμερολόγιον αύτό: 
ΜηνΙ ’Ιουτίφ. — Σελήνης Α'. Έάν βροντήση, τών καρπών 

ευφορία έσται, έξη ρη μένω ν κριθών, νοσήματα δέ επισφαλή 
τοϊς σώμασι έπισκήψει.

Β'. ’Εάν βροντήση ταϊς μέν ώδινούσαις άπαλλαγή μάλλον 
ραδία- τοϊς δέ θρέμμασι φθορά. ’Ιχθύων γε μην αφθονία έσται.

’Εξακολουθούν τό ήμερολόγιον Αναγράφει δτι άν βροντήση 
τήν ένδεκάτην Φεβρουάριου θά έπέλθη εύτοκία γυναικών, άν 
τήν δεκάτην τρίτην, στάσις πολιτική, άν τήν πέμπτην Αύγου
στου, αί γυναίκες θά γίνουν φρονιμώτεραιβ.)· άν τήν τριακοστήν 
Σεπτεμβρίου, τά πολιτικά βελτιοΰνται, άν δμως τήν πρώτην 
’Οκτωβρίου, προμαντεύεται κακός τύραννος. Οί ποντικοί φαίνε
ται δτι έβασάνίζον τρομερά τούς άνθρώπους τότε, διότι ή βρον- 
τολογία άναφέρει πότε δτι αυξάνουν καί πότε δτι έλαττοΰνται.

\ιά τούς ίχθεΐς ά'λλαι, λεπτομέρεια!. Έάν βροντήση εϊς τάς 
εϊκοσιοκτώ ’Ιανουάριου θά αύξήσουν οί ιχθύες· έάν τήν εικο
στήν τετάρτην Φεβρουάριου οί ιχθύες θά ύποστοΰν όλεθρον κ.τ.λ.

Εΐνε, δπως εϊπομεν, καί μάλλον ώρισμέναι αί προφητεϊαι 
έκεΐναι. Όμιλοϋν περί συμβάντων τά όποια θά έξελιχθοΰν έκ 
τών προτέρων εϊς τόπους όριζομένους. Π.χ. Σελήνης έχούσης 
τόν Αίγόκερων εϊ ενήμερα βροντή γένηται,τύραννον έπαναστή- 
σεσθαι άπειλεϊ τοϊς άπό στενής θαλάσσης άχρι Νείλου χωρίοις... 
ΙΙέρσαι δέ καί οί τής Ευρώπης τό δυτικόν έχοντες ήρεμήσουσιν. 
Εί δέ νυκτός, έθνη βάρβαρα κατ’άλλήλων έξενεχθήσονται, καί 
δογμάτων ένεκα τιί τής Ρωμαϊκής ειρήνης σαλευθήσεται κτλ.

Οί σεισμοί έθεωροΰντο καί αυτοί οιωνοί, έκ τών όποιων 
πολλά ήδύνατο νά συμπεράνη τις.

«Τόν Ιανουάριον σεισμός δηλοϊ ταραχάς έν Μικρφ ’Ασία 
καί Μακεδονίφ καί Θράκη πολεμικός, άπό εμφυλίων ερίδων

Ό συγγραφεύς τοΰ Καζαμία αύτοΰ διά ν’ άπαλείψη πάσαν 
δυσπιστίαν παρατηρεί, δτι πάντα τ’ ανωτέρω έπεβεβαιοιθησαν 
ύπό τοΰ Κλαυδίου έκ τών παρά Θούσκοις ιερών καί δτι πρός 
ταϋτα συμφωνούν καί ό πολύς Ενδοξος καί ό Χημόκρίτος καί 
έκτος αύτών ό Ρωμαίος Βάρρων καί ό 'Ίππαρχος καί ό Μητρό- 
δωρος καί μετ’ αύτοΰ ό Καϊσαρ.

Ήσαν άρα οί Καζαμίαι τής έκτης εκατονταετηρίδας—διότι 
εϊς αύτήν άνάγεται ή βοντοσκοπία — πιστευτοί, έβασίζοντο δέ 
έπϊ (ορισμένων παρατηρήσεων άνδρών θεωρούμενων ώ; έξοχων.

Ήτο ή έποχή καθ’ ήν ήρωτώντο τά μαντεία άν άρρεν ή 
θήλυ θά γέννηση ή σύζυγος τοΰ δείνα καί άν το κυοφορού
μενου ύπό τής συζύγου άλλου ήτο ϊδικόν του.

Τώρα παρήλθον αύτά. Καί δμως ό Καζαμίας» εΐνε τό 
κυκλοφορούν λαϊκόν βιβλίον, ασφαλούς δέ έκβάσεως προφη
τειών σύνολον, άφοΰ « πτώσις Υπουργείου δέν εΐμπορεϊ παρά 
νά γίνη, δπως εΐνε άδύνατον νά μην έπέλθη «δυσαρέσκεια 
μετάξι’ δύο Δυνάμεων».

HENRI CONTINE

ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ
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ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΝ
ΣΙΔ. δΙΚΤΤΟΝ

Θαυμάζουν οί ’Αθη
ναίοι τάς διασταυ
ρώσεις τών γραμμών 
τοΰ ήλεκτρικοΰ είς 
τάς άΟη ναϊκάςύδοΰς. 
Τί Οά έλεγαν δμως 
αν Εβλεπον τόν έν 
τή είκύνι μας σταθ
μόν τού Νιουκάστλ; 
Λιπλή σειρά έξ όκτώ 
γραμμών είς τάς ό
ποιας διασταυρούν- 
ται μόλις έξέλθουν 
τοΰ σταθ μοΰ 113Γ· 
συρμοί τήν ημέραν. 
Καί δμως το κλεί-

σιμόν τών λοιπών 
γραμμών διά νά μή 
συγκρουσΟή ή έξερ- 
χομένη ή εΐοερχομέ 
νη άμαξοστοιχία έκ- 
τελείται μόνον άπό 
24 άνδρας έναλλασ- 
σομένους τρις τής 
ή μέρας. *Ή  φαινο- 
ιιένη είς τήν εΙκόνα 
γέφυρα, μήκους 4β μ. 
χρησιμεύει διά νά γί
νεται έξ αυτής ή ά- 
παιτουμένη διά τήν 
λειτουργίαν τών δια
σταυρώσεων έργασία 
έξυπηρετουμένη διά 
μηχανικού συστήμα
τος έκ 222 μοχλών.

Ητο δεκάτη πρωινή ώρα. Ό συνταγ
ματάρχης Γ. . . προαχθείς πρό δύο 

ήμερων είς τόν βαθμόν τοϋ στρατηγού, 
περιεπάτει έπϊ τοΰ τής οικίας του πεζο
δρομίου, δταν ήλθεν ό υπασπιστής του.

— Φίλτατέ μου ’Ιωάννη, σας έπερί
μενα τφ λέγει άμέσως δ στρατηγός, 
δεικνύων δύο ίππους κρατουμένους ύπό 
στρατιώτου.

Έξεκίνησαν καλπάζοντες καί μετά 
δρόμον ήμισείας σχεδόν ώρας. οί δύο 
αξιωματικοί κατήλθον πρό έξοχικοΰ 
καπηλειού.

— Ιναλη μέρα Διονυσία’ έφώναξε μέ 
φαιδρότητα ό στρατηγός, διασκελίζων 
ταχέως τό κατώφλιον καί άπευθυνό- 
μενος πρός νεάνιδα χαριέσσης μορφής.

Ή νεάνις άνήγειρε τήν κεφαλήν καί 
έμειδίασεν άπό έκπληξιν μετ’ όλίγον 
μέ χαράν:

— Μπά! ό νουνός... είπεν.
Έσταμάτησεν άπό αμφιβολίαν 

δισταγμόν παρετήρησε τό κράνος 
στρατηγού, καί έπανορθοϋσα:

— Ό στρατηγός μου ! λέγει.
— Ναί, δ νουνός σου . . .. Ά !

«γνώρισες άμέσως! Δέν άλλαξα καθό
λου ώς στρατηγός ’... . ’Εμπρός λοιπόν, 
έλα νά μέ φιλήσης.

— Καί ό γέρω - Μεροϋ ποΰ είναι: 
ήρώτησεν άφοΰ εφίλησεν έπϊ τοΰ μετο»- 
που τήν βαπτιστικήν του.

— Ό πατέρας δέν· είναι έδώ· έπήγεν 
είς τό νεκροταφείον. Σήμερον είναι ή 
ημέρα ποϋ άπέθανεν ή μητέρα μου, ή 
κρίθη ή Διονυσία γενομένη αίφνιδίως σοβαρά.

Τό πρόσωπον τοΰ στρατηγού, τό μέχρι τής στιγμής εκείνης φαιδρόν 
κφΐ περιχαρές, έσκυθρώπασε καί συνωφρυώθη άμέσως.

Έμεσολάβησε σιωπή.
— Θά τόν περιμένωμεν· είπεν έπειτα ό στρατηγός. "Εχεις βούτυρον 

καί αυγά : "Αν εχης, κάμε μας μίαν ΰμελέτταν καί πήγαινε νά μάς φέρης 
μίαν μποτίλια καλό κρασί.

— "Εχομεν καί μίαν όρνιθα μαγειρευμένΐ|ν.
- Εμπρός, στρόισέ μας γλήγωρα τό τραπέζι. Πεθαίνω τής πείνας.
Ή νεάνις, ελαφρά καί εύκίνητος, έπέταξεν είς τό μαγειρεϊον, καί 

μετ’ όλίγας στιγμάς οί δύο άξαοματικοί παρεκάθησαν πρό άγροτικής 
τραπέζης μέ μεγάλην δρεξιν.

Ό στρατηγός ήτο σιωπηλός καί άφηρημένος καί μόέ.ις άπηύθι-νεν είς 
τήν Διονυσίαν, ήτις τούς ύπηρέτει, μίαν πατρικήν λέξιν ή φιλόστοργου 
καί φιλικόν λόγον.

Έν τούτοις κατά τά έπιδιιρπια. δταν οί δύο αξιωματικοί έμειναν μόνοι, 
μέ τό σιγάρον είς τό στόμα καί τούς αγκώνας έπϊ τής τραπέζης, ο νεα
ρός υπασπιστής προσεπάΟησε νά άρχίση έκ νέου τήν συνομιλίαν.

— Στρατηγέ μου, σείς είσθε τιόρα καθ’ ολοκληρίαν μελαγχολικός καϊ 
σκυθρωπός- τφ λέγει μέ φωνιήν συμπαθητικήν, άλλά καί μέ σεβασμόν.

— Φίλτατέ μου, άπεκρίθη ό στρατηγός μετ’ όλίγον άνεγείρων τήν 
κεφαλήν, γνωρίζεις δτι έγώ δέν είμαι εκατομμυριούχος..............Είμαι
παιδί ενός στρατιώτου.

- Όλος ό στρατός τό γνωρίζει στρατί)........
— "Οταν κατετάχθην είς τό σύνταγμα, έξηκολούθησεν ό στρατηγός, 

διακόπτων τόν ύπασπιστήν του, δέν είχα ούτε μίαν πεντάραν, ούτε εν 
λεπτόν είς τήν τσέπην μου, άλλ’ είχα τό μυαλό μου γεμάτο άπό κάρ
βουνα αναμμένα καί τήν καρδιάν μου γβμάτην άπό .... Ας είναι.... 
Καί έκαμα πολλάς, μά παρά πολλάς ανοησίας καί σφάλματα........"Ε I
λοιπόν! Γνωρίζεις ποιος ύπήρξεν ή Πρόνοια μου, ποιος πλήρωσε τά χρέη 
μου, είς ποιον χρεωστώ τό στάδιόν μου καί τά γαλόνια τοΰ στρατηγού;

— Οχι στρατηγέ μου.
— Είς τήν μητέρα αύτής τής νεάνιδος. . . Καί αύτή ή γυναίκα δέν 

ήτον καμιιία δούκισσα. ούτε καμμία εκατομμυριούχος. Όχι. ΊΙτον ή 
κάπηλος τοΰ λόχου μου.

Ό στρατηγός έσηκώβη καί ήρχισε νά περιπατή έπάνω κάτω, έξαπο- 
λύων άπό τό στόμα του χονδράς τολύπας καπνοΰ......... Μετ’ όλίγον,
έξακολουθών την σειράν τών σκέψειόν του.

— Καίήιένη γρηά-Μεροϋ !. . . . Καί έάν έγνώριζες πώς μοΰ τήν «σκό
τωσαν .... Νά. έκεΐ κάτω, ίίπισθεν τοΰ λοφίσκου έκείνου !.. . Και δταν 
σκέπτωμαι.... "A ! τούς άτιμους ....

Καί έξεστόμισεν έν έπίθετον τραχύ, σταματήσας πρό τοϋ παραθύ
ρου και δεικνύων συγχρόνως εν μέρος είς τήν εξοχήν.

— Καί δμως δέν εννοείς δ,τι σοΰ λέγω, έπανέλαβε. Πρέπει νά σού 
εξηγήσω λεπτομερώς.

Καί άρχίζων έκ νέου τόν άνά τό καπηλεϊον περίπατόν του, έξη- 
κολούθησε :

— Πρέπει νά μάθης δτι, δταν ό πόλεμος ήρχισε ήμην άντισιινταγμα- 
ε’1? *0  σύνταγμα, είς τό δποϊον έχρημάτισα ώς άνθυπολοχαγός, 

ύπολοχαγός καί λοχαγός, είς τό δεύτερον τής γραμμής, είς τό σύνταγμα 
τής γρηάς-Μεροΰ .... ’Αλλ’ άπό τήν διαβολεμμένην έκείνην εκστρατείαν 
είς τήν Κίναν, ή δυστυχής αύτή γυναίκα έγκατέλειψε τό σύνταγμα. Ό

ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΓΛΜΜΛΙΕΙΪ ΤΟΤ ΝΕΟΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΚΟΜΙΤΑΤΟ!

τοΰ «Ι’αζλή - Β. η, όμογαλάκτου άδελη οΰ τί 
r, παρατίθεται έπ’ ρϊικαιρία τών τελευταίων 

γεγονότων. Αδελφός καί έν Ιδέαις τοΰ φιλελευθέρου 
Φαζλή - Βέης, εΐνε έκ τών Νεοτούρκων, οί όποιοι ΰεωροΰν τό ελληνι
κόν έθνος ώ.ταραίτήτον καί δικαιωματικόν συνεργάτην διά τήν εΰόδω- 
σιν τής εν Τουρκία αεταβολής, είλικρινώς δε έπιδιωκουν τήν άνάδει-ίν 
του έν τή γείτονι έπικρατείςι φρονοΰντες, Οτι διά τής είς αύτό άπο- 
δόσεως ίσων δικαιωαάτων πρέπει τοΰτο νά άναχΟή είς δύναμιν σννερ- 
γαζομένην έν τώ Κράτει Τόν Φαζλή - Βέην εγνώρισαν οί Αθηναίοι 
διαμείναντα έδώ. Οταν έπέστρεφεν είς τήν Πατρίδα του, μετά τ<> φιλε-
λέύίίερον έν Τουρκίφ κίνημα.

αγαπημένη μου μητέρα· απε-

σύζυγός της έπληγώθη είς εκείνον τόν 
πόλεμον, ήναγκάσθησαν νά τοΰ κόψουν 
τήν μίαν του κνήμην καί είς τήν επι
στροφήν του έτέβη είς άπομαχίαν .. .. 
Άπεσύρθη τότε μέ τήν γυναίκα του 
είς αύτό τό χιορίον, τό μέρος τής γεν- 
νήσεώς του καί ήγόρασαν αυτό τό καπη- 
λεΐον.Έγώ τά έγνιόριζα δλα αύτά, ώστε 
όταν, μόλις ήρχισέν ό πόλεμος κατά τό 
iSjo, τό σύνταγμα διετάχθη νά ύπάγη 
είς Α . . . τό όποιον άπέχει Οκτώ χιλιό
μετρα άπόέδώ, έσκέφθην νάκάμω μίαν 
έκπληξιν είς τούς γενναίους καί τίμιους 
αυτούς ανθρώπους. Έπερίμενα καιρόν 
ελευθερίας, άλλά μίαν πρωίαν κατά τήν 
ώραν τοϋ συσσιτίου, βλέπομεν νά έρχε
ται μία γυναίκα μέ άσπρα μαλλιά καί 
μέ φόρεμα καπήλου, παρακολουθου- 
μένη άπό ένα παιδί δεκαπέντε έτών 
περίπου, τό όποιον έκράτει μικρόν του
φέκι καί έφόρει πανταλόνια μακρυά. 
ίσως τοΰ πατρός του επιδιωρίίωμένα... 
Ήτον ή γρηά-Μεροΰ ή οποία έπανεΰρε 
τό σύνταγμά της. Έπροχώρησε κατ’ εύ- 
θεϊαν είς τόν συνταγματάρχην, έστάθη 
άπέναντί του καί φέρουσα τήν χεΐρα 
έπϊ τοϋ πίλου της ώς έν χαιρετισμφ :

— Συνταγματάρχη μου, θέλετε τίποτε 
άπό έμέ καί άπό τό παιδί μου ;

Ό μικρός εκείνος ϊστατο πλησίον 
τής μητρός του. Έκράτει τήν κεφαλήν 
υψιτενή, τό βλέμμα του έλαμπεν υπό 
τό κλΐνον πρός τό δεξιόν αύτί κράνος 
του, καί ί'φερε τό μικρόν όπλον του 
τεντωμένος καί αγέρωχος ώς παλαιός 
στρατιώτης... Ό συνταγματάρχης έμει- 
δίασεν, παρετήρησε τό ζεΰγος αύτό μέ 
προσοχήν, έπειτα άντί πόσης άπαντή
σεως, διέταξε νά φέρουν δύο καθίσματα 
καί προσεκάλεοεν είς τό τραπέζι του τήν

μητέρα καί τό παιδίον, έν τώ μέσφ τώ*  άνευ<ρημιών δλων τών παρακα- 
θημένων άξιωματικών. .. . . Έπιον είς υγείαν τής καπήλου καί τοϋ 
νεαρού νεοσυλλέκτου, καί έπϊ πολύ ή αίθουσα άντήχει άπό τον θόρυβον 
τών προπόσεων. Ζήτω ή Γαλλία! Ζήτω ή γρηά-Μεροϋ! Ζήτω τό δεύ
τερον σύνταγμα τής γραμμής!» Μετά τρεις ημέρας τό σύηαγμά μας 
προσεβλήθη έξ άπροόπτου.... Μάς έλησμιΐνησαν όμως, ναί. μάς άφη
σαν μόνους, χωρίς νά μας στείλουν επικουρίας.... Εΐμεθα έν σύνταγμα, 
δεκαπέντε χιλιάδες άνδρών . - . Νά άντιστώμεν περισσότερον καιρόν θά 
ήτον ώπανθρωπία καί βαρβαρότης. Πρός τί νά καταπε?.έκήσωμεΐ' 
άνθρωπίνας σάρκας χωρίς κέρδος ; ■ .. "Επρεπε νά παραδοθίϊηιεν ! Καί 
δμως ό συνταγματάρχης άφηνε νά έξακολουθή ή μεγάλη σφαγή καί δ 
φόνος τών άνδρών άπο τά δύο μέρη . .. ”Α ! Ί'ό έκαμε αύτό διότι ήθελε 
νά σωθή ή σημαία τοΰ 2°υ συντάγματος τής γραμμής, έν ένδοξον ράκος 
έπϊ τού όποιου έλαμπε καί ήστραπτε παρά τά σχισίματα τών σφαιρών 
δ άστήρ τής τιμής .... Νά έγκαταλείψωμεν είς τούς εχθρούς μας έκεϊνο 
τό παλαιόν πλήν εύκλεές ράκος ήτον άδύνατον .... ’Ακίνητος έπάνω 
εις τον ίππον του, μέ τό βλέμμα καθηλωμένου έπϊ τής σημαίας, ο συν
ταγματάρχης μας ώμοίαζε τδ άγαλμα τής ιχπελπισίας.... Έννόεις 
άμέσως ότι έπασχε καί δτι ή κεφαλή του διερρηγνύετο άπό τιί κοχλά- 
σματα καί τούς αναβρασμούς τών σκέψεων καϊ τών συλλογισμών του, 
διότι εϊς έκάστην σφαίραν, ή όποια διετρύπα άνθρωπίνας σάρκας μέ 
εκείνον τόν ιδιαίτερον κρότον, έγίνετο ώχρότερος .... Γύρω του συν
ταγματάρχου έσχηματίσθη κύκλος άπό αξιωματικούς, άλλ’ έστάθη άδύ
νατον νιί εύρεθή τρόπος διά νά διασωθή ακέραιον καί άβλαβες τό 
ένδοξον ράκος, καϊ δλοι μας έμένομεν σιωπηλοί είς τάς ερωτήσεις τοΰ 
άρχηγοϋ μας... Τότε, χωρίς νά λάβη διαταγήν δ σημαιοφόρος, ήλθεν 
έν τφ μέσοι ήμών. Άπεφασίσαμεν άμέσως. χωρίς νά άνταλλαχθή ούτε 
μία λέξις μεταξύ μας, τί έπρεπε νά γίνη........Ή άπόφασις αύτη άνε-
γινώσκετο είς τά μάτια δλων μας... . Νά καταξεσχίσωμεν τήν σημαίαν 
καί νά καύσωμεν τόν κοντόν. Θά έθέτομεν είς πράξιν τήν άπόφασίΐ’ 
μας αύτήν, ότε φωνή οξεία ήκούσθ») : «Συνταγιιατάρχα μου, έγόι θά 
τήν σώσω! "Ενας μικρός στρατιωτακος προχωρεί. Είναι ό μικρός 
Μεροϋ, τό παιδί τής καπήλου τοΰ συντάγματος μας. Τό πρόσωπον του 
είναι μαΰρον άπό τό μπαρούτι, τά ένδύματά του εΐνε κΐ)λιδωμένα άπό 
λάσπην καϊ αίμα, είναι τέλος πάντων πολύ ρυπαρόν καί βρωμερόν πλήν 
άπό δόξαν καί ανδρείαν... . Προχωρεί, κρατών τό μικρόν τουφέκιόν 
του θερμόν, καπνίζον άκόμη, καί δπως τήν ήμέραν κατά τήν όποιαν 
παρουσιάσθη είς τό συσσίτιον, έχει τό ΰφος άγέρωχον ώς παλαιού 
στρατιώτου καί οί οφθαλμοί του σπινθηροβολούν.

Είξεύρω. λέγει δ μικρός πολεμιστής μίαν κρύπτην ποΰ εΐνε αδύ
νατον νά τήν εΰρουν. Εΐνε εϊς τό Κ ... . τόν τόπον τής γεννήοεώς μου. 
Ναί! ποτέ δέν θά τήν άνακαλύψουν.

Ό συνταγματάρχης πρός στιγμήν, έδίστασε. Παρατηρεί τδ έδαφος, 
ότι εΐνε καθ’ ολοκληρίαν άνυήιαλον, κατεστραμμένον ύπό τών χειμάρ- 
ρων, άδιάβατον είς τό ιππικόν, υπολογίζει περίπου τόν άπαιτούμενον 
διιϊ τό παιδίον καιρόν διά νά φθάση είς τό χιορίον, καί κατόπιν λαμβά- 
νων τήν σημαίαν, τήν δίδει είς τόν μικρόν ήρωα, λέγων: «Νά, παιδί 
μου, καί ό Θεός άς σέ προστατεύση ! -

Ό μικρός Μεροϋ πετφ τό δπλον του, λύει τόν σάκκοι- του καί τί|ς 
μπαλασκαις του, περιτυλίσσει τήν σημαίαν γύρω είς τό κοντάρι, φιλεϊ 
τήν μητέρα του καί αναχωρεί τρέχων .... Ό συνταγματάρχης καί μερι
κοί αξιωματικοί, οί όποιοι τόν περιστοιχίζουν, τόν παρακολουθούν έκ 
τοΰ σύνεγγυς διά τών διόπτρων των.... ’Επί τινας στιγμάς τρέχει είς
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τόν δρόμον του ό,κινδύνως. χάρις είς τόν λόφον εκείνον, ποΰ βλέπετε 
έκεΐ κάτω. Άλλά μετ’ ολίγον αί σφαΐραι συρίζουν καί ή γή πιτσιλίζει 
γύρω είς τόν μικρόν, τόν όποιον οί Πρώσσυι διέκρινον έπί τέλους τρέ
χοντα νά διαοώσρ σημαίαν, τήν οποίαν εκείνοι θέλουν νά κυριεύσουν. 
Ό καϋμένος ό μικρός γίνεται σημεΐον σκοποβολής... Πλησίον ήμών ή 
γρίμ'ι-ΛΙερού. άδημονοΰσα, αγέρωχος, μέ τόν τράχηλον τεντωμένοι·, 
παρακολουθεί διά τών οφθαλμών τόν υιόν της απομακρυνόμενοι·. Άλλ’ 
εις έκάστην ανωμαλίαν τοΰ εδάφους, νομίζει ότι έπεσε φονευθείς. Αύτή 
ή αμφιβολία είνε δι’ αύτήν πολύ σκληροτέρα ή ή πραγματικότης. Δέν 
είμπορεΐ νά άνθέξη περισσότερον καί τόν παρακολουθεί. Έν τούτοις τό 
παιδίον φθάνει σώον καί άβλαβες εϊς τό χωρίον.Τό βλέπομεν νά χάνεται, 
καί όταν μετ’ ολίγον έφάνη, άλλά χωρίς τόν θησαυρόν του, ό συνταγμα
τάρχης διατάσσει νά ύψώσωσι τήν λευκήν σημαίαν τής ανακωχής καϊ τό 
πΰρ παύει.... ΊΙ γρηά-Μεροΰ ευτυχής, μειδιώσα, μή αισθανόμενη πλέον 
τόν κόπον, προχωρεί είς συνάντησιν τοϋ υιού της. ’Εκείνος, χαμόγελών, 
έρχεται μέ μικρά βήματα καί αργά, αργά. . . . Είνε τόσον καταβεβλη
μένος! Αίφνης, είς τήν καμπήν τοΰ μεγάλου δρόμου προβάλλει μία 
ενωμοτία Ουλάνων. Δέν ειχον, ώς φαίνεται, άκούσει τά σαλπίσματα, δέν 
ειχον ίδεΐ τό σημεΐον τής ανακωχής, καί εξακολουθούν τήν λυοσιόδη 
και φοβερόν καταδίωξίν των......... Αδειάζουν τά δπλα των . . . . Αί
σφαΐραι συρίζουν πάλιν, τό γενναίοι· παιδίον φέρει τήν χεϊρα είς τόν 
λαιμόν του καί πίπτει !..........

Φθάσας εις τό μέρος τούτο τής διηγήσεώς του ό στρατητός ώχρίασεν 
ολίγον. Έννόει τις ότι έκ τής άναμνήσεως ταύτης πολύ ύπέφερεν ένδο- 
μύχως. Είχε τό βλέμμα πυρετώδες, τήν φωνήν συγκινητικήν, τάς κινή
σεις αποτόμους καί ταχείας, οσάκις έδείκνυε τήν πεδιάδα, ώς έάν ή 
σκηνή εκείνη νά συνέβαινεν ήδη πρό αύτοΰ.

— "Α ! δταν είδα εκείνον τόν μικρόν νά πίπτη καί μετ’ ολίγον τήν
μητέρα του, έγεινα ϊξω φρένων. “Ηρπασα έν τουφέκι, καί έάν δέν μέ 
ήμπόδιζεν κάποιος ύπολοχαγός Οά έπυροβόλουν κατ’ εκείνων τών 
κακούργων, τών ληστών, τών........Άλλ’ εις τί θά μάς έχρησίμευε ; . . . .
Λοιπόν ή γρηά-Μεροΰ έπληγιόθη εις τό στήθος. ΙΙλήν ολίγον τήν έμελλε 
διά τήν πληγήν της, ή οποία ήτον επικίνδυνος. “Ηθελε νά πλησιάση καί 
νά έναγκαλισθη τό παιδί της! . . Τήν βλέπομεν νά σηκώνεται καί νά 
διευθύνεται πρός αύτό . . . νά τό άγκαλιάζη .... Άλλ’ έκεΐνος ό μικρός 
ήρως, έξήγαγεν έν σημειωματάριου άπό τό ροΰχό του καί ήρχισε νά 
γραφή, άνακαθήσας είς τά γόνατα τής μητρός του .... “Λ ! Είς δλην 
μου τήν ζωήν θά ενθυμούμαι τήν άλγεινοτάτην εκείνην σκηνήν ! Εκείνο 
τό παιδί τραυματισμένοι· είς τόν λαιμόν, δέν είμπορεΐ νά άνοιξη τό 
στόμα του νά όμιλήση. Θά άποθάνη καί όμως αύτήν τήν στιγμήν σκέ
πτεταιτην πατρίδα τον καί σημειοϊ επάνω είς ένα φύλλον τοΰ σημειω
ματάριου του τό μέρος δπου πρό ολίγου άπέκρυιμε τήν σημαίαν τοΰ 
δευτέρου συντάγματος .........

Ό στρατηγός δέικνύων τήν πεδιάδα δι’ αποτόμου χειρονομίας, έξη· 
κολούθησε:

—Αύτό έγινε έκεΐ κάτω· νά!... Μόλις τό παιδί έδωσεν είς τήνκλαίου- 
σαν μητέρα του τήν σημείωσιν, τό απόσπασμα τών Ούλάνων εφθασε 
τρέχον ... . Είς εξ αύτών έδραξε τόν βραχίονα τής καπήλου προσπαθών 
νά τήν έξαναγκάση νά παραίτηση τό χαρτί. Ή ανδρεία εκείνη γυναίκα 
τό έκράτει δυνατά καί παρά τήν επιμονήν καί τήν πίεσιν τοΰ αγρίου 
Ούλάνου δέν τό άφηνεν. . .. Αίφνης όμως, τήν βλέπομεν νά σηκώνεται 
καί μέ κίνησιν απότομον καί ρωμαλέαν ν’ απαλλάσσεται άπό τάς χεΐρας 
τοϋ δημίου της καί όρθια απέναντι αύτοΰ, μεγαλοπρεπής, υπερήφανος 
καί μέ τό βλέμμα άπαστράπτον, νά κρύπτη τό σημείωμα μέσα είς τήν 
πληγήν, νά τό βυΟίζη μέ τόν δάκτυλόν της!. . .

«Αγαπητέ μου, δέν είμαι παιδί, δέν συγκινοϋμαιτόσον εύκολα άλλά 
οσάκις τά ένθυμηθώ αύτά, άν καί παρήλθον τόσα έτη, πάντοτε υποφέρω. 
"Ολοι ημείς οί αξιωματικοί, βλέποντες τήν γενναιότητα τής γυναικός 
εκείνης, έδακρύσαμεν!...........

«Ά! καΰμένη γρηά-Μεροΰ! έάν κατιτί σέ έκαμε νά άνασκιρτήσης 
έξ υπερηφάνειας καί νά εύχαριστηθής κατά τάς τελευταίας σου εκείνος 
στιγμας, ήτο διότι, δταν ιλτέί)νησκες, ό συνταγματάρχης διέταξε νά 
παρουσίαση δπλα δλον τό σύνταγμα καί νά κτυπήοουν αί σάλπιγγες είς 
τό στρατόπεδον, άποδίδον οΰτω τιμάς διά τήν ανδρείαν καί διά τήν πρός 
τήν άγαπημένην πατρίδα μας αγάπην σου !...........

Ό στρατηγός τότε έσιώπησε, τυμπανίζων είς τήν ύαλον τοΰ παρα
θύρου μέ τούς δακτύλους τυμπάνισμα νίκης..........

— Άλλά στρατηγέ μου, λέγει μετά τινας στιγμάς δ υπασπιστής, ή 
σημαία τί άπέγεινε;

— Νά· άπεκρίθη ό στρατηγός Οά τό μάθωμεν άμέσως. Νά, έκεΐ 
κάτω ό γέρω-Μεροΰ, ό όποιος επιστρέφει άπό τό νεκροταφείου.

Τφόντι έπί τής μεγάλης όδοΰ. είς τόν λάμποντα τής μεσημβρίας 
κονιορτόν, έπροχώρει εις γέρων. Έφόρει καινουργή μαΰρά ενδύματα, 
καί έκράτει στέφανον μαραμένων άνθέων. Έβάδιζε βραδέως μέ τήν 
κεφαλήν σκυμμένην, ούρων τήν ξυλίνην κνήμην του.

Πηγαίνομεν είς συνάντησιν του ; λέγει ό στρατηγός.
Οί δύο αξιωματικοί έξήλθον είς προϋπάντησή· του, καί μετ’ ύλίγον ό 

στρατηγός καί όγέρω-Μεροΰ ένηγκαλίσθησαν άοπαζόμενοι άλλήλους. 
Ό γέρων στρατιοότης ερυθρός έξ υπερηφάνειας, ό στρατηγός ωχρός έκ 
συγκινήσεως.

Έπανέλαβον τήν πρός τό καπηλείαν οδόν, συνομιλοΰντες χαμηλο- 
φώνως.*  Ό υπασπιστής δστις τούς παρηκολούθει έξ άποστάσεως, δέν 
ήκουε ή μόνον τάς λέξεις : «Φίλτατέ μου γέρω-Μεροΰ !> καί «Στρατηγέ 
μου!» Αύτάς τάς λέξεις ό πρός άλλήλους σεβασμός καί ή αγάπη τάς έκα- 
μνε να προφερωνται δυνατωτερα τών άλλων.

Έφθασαν εις τήν οίκίαν.
Ό γέρω-Μεροΰ, άνήλθεν είς τό πρώτον πάτωμα ήνοιξεν ήσύχως καί 

σιωπηλώς ενα μπαούλο. Έξήγαγεν έξ αύτοΰ εν δέμα περιτυλιγμένον 
διά τρίχρωμου τινός ράκους. Τό ράκος αύτό ήτον ή διασωθεΐσα σημαία 
τοΰ δευτέρου συντάγματος τής γραμμής.

— Άλλά ποΰ είνε ό σταυρός; ήρώτησεν ό στρατηγός έρευνών.
— Νάτος, στρατηγέ μου, άπεκρίθη ό γηραιός στρατιώτης.

Καί λύσας τό δέμα έξέβαλεν έξ αύτοΰ ένα επενδυτήν καπήλου, έπί 
τοΰ στήθους τοΰ οποίου ήτον έρραμμένος άτέχνως καί μέ λευκήν κλω
στήν είς σταυρός. Μετ’ ολίγον άνεοήκωσε τόν σταυρόν εκείνον καί εϊδο- 
μεν ύπ αύτόν μίαν οπήν, πέριξ τής οποίας ήτο χυμένον τύ αίμα ώς έν 
άναβρασμώ, δταν ό δάκτυλος τής ήρωΐδος ωθεί τήν σημείωσιν μέ 
γενναιότητα καί έσώζετα οΰτω ή σημαία τοϋ προσφιλούς είς τήν γρηά 
Μεροΰ δευτέρου συντάγματος καί ή τιμή τής άγαπητής καί πεφιλημέ- 
νης πατρίδος της ....

Έν Πάτραις ΚΟΣΜΑΣ Π. ΘΑΝΕΜΗΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΙ

διαμάντι εί/α στο χέρι μου καί //οΰπεσε καί χάθη 

οτά κρνστιιλένια τά νερά καί στοΰ γιαλού τά βάθη.

ΙΙοιός ξέρει κεϊ ποΰ βουλίαξε, άφ’ οι’· είχε τέτοια λάμψη 
κανένα ψάρι μήν τό ίδή καί τρέξει καί τ’ αρπάξει.
Καί δταν ψαρεύοΐ μοναχός είς τον νηοιοΰ τό βράχο, 
ΐρί>11 τό ψάρι καί πιαστή στ αγγίοτρι μον μονάχο.

Κι’ έξαφνα ’κει ποΰ ϋί νά δής, τό ψάρι νάν' πιασμένο 
νάχη γιά μένα θησαυρό οτα στήθη τον κρυμμένου.

"Ονειρο θερινής νακτός' ό κόσμος θά γελάοι/.
Καί μ’ δλα ταΰια γίνονται πο/.Λα ο’ αύτή τήν πλάση.

Μέσα ατά γαλανά νερά ελπίζω γι'ο μιά μέρα 
για ν’ αί'ρω το διαμάντι μον, ποΰ τδιχαοα 'κεϊ πέρα.
Μά αν, ώ άνθρωπε θνητέ, ποτέ νά μή ελπίοης, 
πώς άι· πεθάνης μιά φορά πίσω πως θά γνρίοης.

ΙΩ. Μ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

*

ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ
Β.α,θύγηρος Βασιλεύς τής Περσίας, πολύ δύστροπος γενόμενος, ώργί- 

ζετο διαρκώς μέ τον πρώτον άστρολόγον του, τοΰ όποιου αί προφητεΐαι 
καί προρρήσεις πάντοτε έπραγματοποιοΰντο καί έπηλήθευον. 'Ο ιδιό
τροπος μονάρχης προσεπάθει λοιπόν νά ματαιώνη τάς προρρήσεις και 
έπειδή δέν τό κατόρθωνε, καθίστατο μανιώδης. Έσκέφθη τέλος μίαν 
ημέραν νά απόδειξη τόν άστρολόγον του ... μάντιν μετά Χριστόν.

Τόν προοκαλει λοιπόν πρό του θρόνου του, τριγυριζομένου άπό τούς 
μεγιστάνας του, έχων παρ’ αΰτφ γυναίκα εξαίσιου κάλλους.

— ’Ελα έδώ, τοΰ λέγει. Αύτήν τήν αιχμάλωτον εξέλεξα ώς σύζυγόν 
Ϊου. Δέν έγνώρισα καί δέν εϊδον οί όφθαλμοί μου ώραιοτέραν γυναίκα.

ήν αγαπώ παραφόρως. Είπε μου λοιπόν πόσον θά ζήση καί άπό ποιαν 
ασθένειαν θά άποθάνη.

Ό σοφός άστρολόγος όπεκλίθη βαθέως έλαβε τήν χεϊρα τής ώραίας 
αιχμαλώτου, έξήτασε τάς γραμμάς της καί είπε.

— Ω. περικαλλής Βασίλισσα, θ’ άποθάνης έξ άσθενείας τοΰ γήρατος.
Ό Βασιλεύς έγέλασε σαρκαστικός καί έξαγαγιόν έγχειρίδιον έπληξεν 

είς τήν καρδίαν τήν αιχμάλωτον, ήτις έπεσετ· άπνους.
— Βλέπεις δτι έψεύσθης, σοφέ μάντι.; είπε. Είναι θάνατος έξ άσθε

νείας τοΰ γήρατος αύτός;
Ό άστρολόγος ύπεκλίθη έδαφιαίως πάλιν καί άπήντησε.
— Ποτέ, Βασιλεύ, δέν άπατώσι τά σημεία τών καιρών. Άπέθανεν 

έκ - .. τής άσθενείας τοΰ ίδικοΰ σου γι'ιρατος.
Ό μΰθδς δέν μάς λέγει δμως τί έπαθεν ό Έμπουλχουδάν αύτός.

*

ΤΟ ΕΠΑΝΩΦΟΡΙ ΤΟΥ ΖΑΝΝΗ
(ΤΟΥ ΚΡΙΛΪ1Φ)

Τ ό ’πανωφόρι τον Zavvif ίτρίτ/ τη οτόν άγκόινα, 
μά και αύτός χωρίς ν αργή έπήρε τή βελόνα, 
κι απ’ τά μανίκια κόβοντας μέ προσοχή μεγάλη 
ενα κομμάτι, έφτειαξε τό ’πανωφόρι πάλι.

Τά χέρια τον, άπ τό κόντημα τών μιινικιων μονάχα 
έμειναν έςω ολόγυμνα' κακό μεγάλο τίιγα.' 
κι’ ίίν δλοι δμως τόν Ζαννή γι’ αύτό περιγελάνε, 
ίκείνος λέει: “Αδικά γιά βλάχα μέ περνάνε.

Έγω μπορώ καί είς αύτό διόρΟωαι νά ι/έρω
κι’ ιιν τά μανίκια κόντηναν νά τά μακρύνω ξέρω.
Παιδί μέ γνώοι ό Ζαννής, τό ’πανωφόρι πιάνει 
και τοΰ ξυλιόνει τής ποδιές και μιά χαρά τής βάνει, 

είς τά κοντά μανίκια τον κι' έτοι τά μεγαλώνει.
Και περπατάει χαρωπός, μέ πόζα καμαρώνει, 
άλλά κανένας δέν μπορεί 
έπανωφόρι πλειά νά είπή τό ροϋχο ποΰ φορεΐ.

Καί ο’ άλλους τόπους, μά κ’ έδώ, 
πολλούς μον ετνχε νά ίδώ, 
νά κάμουν έτοι τής δουλειές. Νά ράβουν, νά ξυλώνουν, 
καί ύστερα, οάν τό Ζαννή, γι' αύταίς ΐ’ά καμαρώνονν

ΧΗΟ ΙΊΧΝ'Γθγ ΚΧΙ ΧΙΙ’ΟΧΚ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΙΝΗΝ!
'Υπήρχε τό Λαχεϊον τών Αρχαιοτήτων καί ήγοράζετο καί 

ηύδοκίμει διότι τό Κράτος δέν ήδύνατο νά τοϋ φορτιύση 
κανένα άπό τούς παντογνώστας υπαλλήλους του. Έπειτα τό 
Κράτος αύτό ίδρυσε τό Λαχεϊον τοΰ Στόλου, τό όποιον ύπε- 
δέχθημεν όλοι μέ άγιον ενθουσιασμόν καί τό όποιον ένομί- 
ζετο ότι 0ά ύπερέβαινε τήν επιτυχίαν τοΰ Λαχείου τών 
’Αρχαιοτήτων.

Καί τό Λαχεϊον τοΰ Στόλου τεθέν ύπό τήν διοίκηοιν τοΰ 
τμηματάρχου κ. Κοφινά, κινδυνέυσαν, τροποποιηθέν έπειτα 
είς τόν οργανισμόν του, μεταποιηθέν κατά τάς ύποδείξεις 
τοΰ διευθύνοντος, προσπαθοΰντος νά τύ σώση, είνε πλέον διά τήν 
εθνικήν συνείδησιν, ανοργάνωτοι·, άνεπιτήρητον. άφοΰ κλέπτεται καί 
ύφίσταται διαρκώς καταδολιεύσεις, έστερημένον εμπιστοσύνης, άφοΰ 
δέν πωλείται.

Τιύρα έγινε μία ευεργετική προσπάθεια τοΰ Κράτους, άναλαβόντος 
νά διαδώση τήν κινίνην είς τόν λαόν. Τόν λαόν τόν μαοτιζό[ΐενον άπό 
πυρετούς, τόν στερούμενου τής ίκανότητος τοΰ έργάζεσθαι απ' αύτούς, 
τόν χάνοντα ύλικώς καί ηθικώς άπό τήν έλονοοίαν.

Καί ή διαχείρησις καί διεύθυνσις της μεγάλης αύτής ευεργετικής ιδέας 
άνατίθεται πάλιν είς τόν κ. Κοφινάν διά νά έχη αύτή ή έλλειψις κάθε 
προνοίας ώς αποτέλεσμα, ν’άποξενώση τούς φαρμακοποιούς άπό τήν 
διάδοσιν τής κινίνης, νά άποξενιόση τόν 
λαόν άπ’αύτήν μέ τά μακαρονιστικά «φύ
σιγγες·, «σακχαρόπηκτα- καί τά λοιπά, 
όσα ώς ήλίθια έμαστιγώθησαν άπό τόν 
καθημερινόν τύπον, ν’ άποτύχη είς τήν 
άρχήν του τό γενναΐον εγχείρημα καί νά 
ματαιωθη μία άγαθή προσπάθεια-

’Ιδού τό άποτέλεσμα κακονοίας τοϋ 
Κράτους καί τής χονδροκεφαλιάς του νά 
μή έπωφελήται άπό τά διδάγματα τοΰ 
παρελθόντος, νά έχη δέ ώρισμένους βραχ- 
μάνας διά νά καλή τούς ίδιους πάντοτε 
νά χαλούν μέ τήν χρονιάν όπισθοδρομι- 
κότητά των κάθε προοδευτικήν προσπά
θειαν. Άν λέγεται τό Κράτος κακοποιόν, 
λέγεται διότι μία ώρισμένη κλίκα δέν γνω
ρίζει παρά νά τό παριστφ ώς τοιοΰτον 
καί δέν παραμερίζει ποτέ ν’ άφίση ελεύ
θερον τόν τόπον εις άλλους, άφοΰ έβλα- 
ιρεν ήδη άρκετά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ. ΣΥΝεΔΡΙΟΝ ΤΟΥ 1908 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δ. Κακλαμάνος, Κ. Νικολα,&ης, Δ. Καραχάλιος, Δ. Χαλκοκονδύλης
ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟι ΔΙΕΘΝΕΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

'Εκείνη ή ξηρασία τής σχολικής ζωής, 
ή παράγουσα ήμιμαθεΐς, καχβκτικοϋς τήν 
ψυχήν ήρχισε νά πολεμήται. Είς τάς 16 
’Οκτωβρίου γύρω άπό τήν γαλανόλευκον συνωβοϋντο οί μαθητα! όλων τών 
σχολείων τοϋ Κράτους, οί δέ διδάσκαλοί των τοΐς παρέϊιδον τήν σημαίαν 
έπισήμως μετά σύντομον προσλαλιάν τονίζουσαν τά καθήκοντα τοΰ 'Έλλη- 
νος πρός τό έθνικόν σύμόολον.

'Γπερήφανοι οί επιμελέστεροι καί εΰσταλέστεροι μαθηταί εκαλούντο καί 
τήν παρελάμβανον ώς σημαιοφόροι, ένψ γύρω άντήχει δ ’Εθνικός μας ύμνος.

Ό έθνικός μας ποιητής, ακούραστος έπωφελήθη τής ευκαιρίας αύτής νά 
ένθουσιάση τούς μέλλοντας στρατιώτας τής Πατρίδος καί κατά τάς ήμέρας 
αύτάς, ψάλλων τά έθνικά όνειρα εμπρός είς τούς μαθητάς, έδέχετο τόν

ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ—ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΟ,

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ [Φωτ. Δ. Δήμες]

οβολόν των διά τήν πυροβολαρχίαν τής «Νέας Γενεάς». Τήν μαθητικήν 
σημαίαν ό κ. Σπ. Ματσούκας έχαιρέτισε μέ τούς έξής ώραίους στίχους·.

Παιδιά ποΰ δρκο έδιόοατε ατή γαλανόλευκή μας. 
αύτή ιίς τυλίξη δλους μας οάν άχραντη χλαμύδα. 

"Ας γιΊ‘11 αύτή γλυκόνειρο κι’ ελπίδα οτή ξοιή μας 
γιατί στήν κάθε της πτυχή διπλο'ινει τήν Πατρίδα.

«
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

Κατά τό τελευταίου έν Βερολίνφ δημοσιογραφικόν συνέδριου τόν ’Ελλη
νικόν Τύπον άντεπροσώπευσαν οί κ. κ. Δ. Κακλαμάνος καί Δ. Καραχάλιος 

έκ μέρους τοϋ «Συνδέσμου τών Συντακτών 
'Ελληνικών Εφημερίδων» καί οϊ κ.κ. Κλ. 
Νικολαίϊης καί Δ. Χαλκοκονδύλης έκ μέ
ρους τών Διευθυντών τών ’Εφημερίδων.

Ή εϊκών μας παριστφ τούς "Ελληνας 
αντιπροσώπους έξερχομένους τοϋ Ράϊχσταγ. 
όπου έγίνοντο αί συνεδριάσεις τοϋ Συνεδρίου.

Οί αντιπρόσωποί μας διά τοΰ κ. Κακλα- 
μάνου έξέφρασαν τήν εύχήν, όπως τό μεθε
πόμενον συνέδριο·/ κληθή είς’Αθήνας, δεδο
μένου ότι τό έπόμενον έπρεπε νά γίνη είς 
Αονδΐνον. Ή εύχή εύρε καλλίστην ύποδο- 
χήν, άπόκειται δέ τώρα εις τούς Αρμοδίους 
νά βοηθήσουν τόν κ. Κακλαμάνον είς τήν 
πραγματοποίησιν τής ιδέας, άποβλέποντες 
- άν ήμπορέσουν νά αποκτήσουν όλίγην 
οξυδέρκειαν — είς τά πολλαπλά έκ τούτων 
ωφελήματα.

ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΣΟΦΟΝ

Καί άλλο σοφόν άπό τά τής διοικήσεως 
τοϋ Λαχείου του ’Εθνικού Στόλου. "Οπισθεν 
έκάστου γραμματίου υπάρχει καί σημείωσις 
δΓ αύτό άραδιστί διά τήν εύρυτέραν διάδο- 
σιν τοϋ Λαχείου. Καί στερεοτύπως άφ'δτου 

προσετέθησαν τά άραβικά αναγράφεται ότι τά γραμμάτια είνε διά τήν 
κλήρωσιν τής 29 Ιουνίου 1908!

’2 Ζευγώληδες καί ώ κλέπται τών γραμματίων εϊς τό χαρτοποιεΐον, τί 
είνε τό κακόν ποΰ έκάματε σείς έμπρϋς είς τά άλλα;

«
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Ή εϊκών μας δεικνύει μίαν καλήν απαρχήν αγαστής προσπάθειας, νά ικα
νοποιούνται αϊ άνάγκαι τοϋ στρατεύματος μέ κτίρια τοΰ Δημοσίου, κατάλ

ληλα πρός τούτο καί έπίτηδες οϊκοδομούμενα. Παριστά τήν έν 
Κορίνθφ περατωθεΐσαν Αποθήκην Ί’λικοΰ Έπιστρατεύσεως διά 
2,300 άνδρας. Είνε ή αποθήκη αύτή τό πρώτον μέ έξοδα τοΰ 
Ταμείου τής ’Εθνικής Άμύνης περατωθέν έργον.

Τό σχέδιον έξεπόνησεν ό Συνταγματάρχης καί ’Επιθεωρητής 
τοϋ Μηχανικού κ. Ν. Σχινάς έξετέλεσεν δέ ώς έργολήπτης δ 
παραιτηθείς αξιωματικός τού Μηχανικού κ. 'Ιωάννης Γεωργαντής 
καί έπέβλεψε κατά τήν έκτέλεσιν δ ύπολοχαγός τοΰ αύτοΰ όπλου 
κ. Κωνστ. Κουμουτσόπουλος. «
ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΙΚΟΝΑ ΜΑΣ

Είς τήν έπεξήγησιν τής έν τφ παρελθόν-·, τεϋχει εϊκόνος σμίλου 
έξ εκδρομέων, δμογενών τής Κωνσταντινουπόλεως καί Νεοτοώρκων 
συνέβη έκ παραδρομής παράλβίψις δνομάτων έκλεκτών προσώπων, 
ήν έπανορθοΰμεν. Ό πρώτος τής εϊκόνος άριστερα—δ ασκεπής— 
είνε ό διακεκριμένος έν Κωνσταντινουπόλει ιατρός κ. Λιμαράκης, 
άνήρ πολλα-χώς δράσας εϊς τά ζητήματα τοϋ Γένους, Πρόεδρος δέ 
τοϋ έκεΐ γνωστού διά τήν σοβαρότητα τής δράσεώς του «Ελλη
νικού Φιλολογικού Συλλόγου», δστις τόσην λαμπράν ϋποδοχήν καί 
πνευματικήν έορτήν διωργάνωσε χάριν τών εκδρομέων. Ό παρα- 
πλεύρως τοϋ κ. Λιμαράκη είνε δ γνωστός συνάδελφος κ. Άλ. Περδι- 
κίδης, μέλος ,τής ’Επιτροπής τής έκδρομής καί απεσταλμένος ταύ
της είς Κωνσταντινοϋπολιν. Ό άνωθεν τοϋ κ. ΙΙαπαμιχαλοπούλου 
είνε δ διακεκριμένος έν Άθήναις καθηγητής κ. Παν. Κονδύλης. 
ωσαύτως μέλος τής ’Επιτροπής καί απεσταλμένος αύτής.

Μία άλλη μεγάλη παράλβίψις έγινεν είς τήν έπεςήγησιν τής 
εϊκόνος.Ό δεύτερος τής άνω σειράς φεσοφόρος είνε ό κ. ΙΙιστώφ, ό 
φιλογενής άνήρ, δστις παρέχων πάντοτε γενναίαν τήν αρωγήν του 
είς πάν εθνωφελές έργον, διετράνωσε τά καλά αισθήματα του Οέσας 
εϊς τήν διάθβσιν τών έκδρομέων τάς πολυτελεστάτας άμάςας του
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ΦΛΟΡΙΖΕΛ

ΔΓ Εκείνον τόν σπιθαμιαΐον βιολιστήν τόν 
όποιον έθαύμασαν οί’Αθηναίοι, τόν Φλόριζελ 
φόν Ρόϋτερ, δίς Ελθόντα εϊς τάς ’Αθήνας μέ 
τά κοντά παιδικά του ρούχα έχομεν νεωτί- 
ρας ειδήσεις. Δέν ήτο δυνατόν παρά νά είνε 
καλαϊ αί ειδήσεις αύταί, άφοΰ πρόκειται διά 
τόν κατακτητήν τής εύνοιας όλων τών Εστεμ
μένων, τόν ήγαπημένον τής Βασιλίσσης τής 
Αγγλίας, τό χαϊδεμένο παιδί τής Βασιλίσσης 
τής Ρουμανίας Κάρμεν Σίλβα, ή όποια τοΰ 
έγραψε τό λιμπρέττο τής δπεράς του. Τώρα 
πλέον δ Φλόριζελ αναγνωρίζεται ώς δαιμό
νιος συνθέτης εΐς τό Βερολϊνον, δεκαεπταε- 
τής δέ μόλις τήν ηλικίαν, άπό μαθητής τού 
διασήμου Μαρτώ, άνήχθη εΐς συνεργάτην του, 
νΰν δτε ούτος αντικατέστησε τόν άποθα- 
νόντα περίφημον Joachim εΐς τήν Μουσικήν 
Ακαδημίαν του Βερολίνου.

Διά τόν Φλόριζελ φόν Ρόϋτερ έγράφη δτι 
ήτο έκ τών φαινομένων Εκείνων τής Φύσεως, 
τά όποια Εξαντλούν τήν δύναμίν των εϊς 
τήν παιδικήν ηλικίαν. Τά πράγματα άπο- 
δεικνύουν δτι δ νεαρός βιολιστής διέψευσεν 
αύτόν τόν κανόνα.

Ή εϊκών μας τόν παριστφ φωτογραφημέ- 
νον μέ τόν κ. Ξανθόπουλον τόν διακεκριμένου 
άπό 1 Ιετίας Organiste τής Α. Μ. τοΰ Βασι- 
λέως, δ όποιος μέ τάς ωραίας του συνθέσεις 
— το Γιατί:», τό Σμυρναϊκόν (άνάμνησις), 
τό «Γιά τήν Κρήτην», θούριον τό όποιον, 
παιχθέν εϊς τούς ’Ολυμπιακούς αγώνας, καθιε- 
ρώθη ύπό τής A. Β. Γ. τοΰ Πρίγκιπος Γεωρ
γίου αντί ύμνου, άλλο σμυρναϊκόν εΐς στίχους 
τοΰ κ. Άργυροπούλου, τό τελευταίου «Για- 
σασσίν Οϋριέτ· τό τόσον άρέσαν εΐς τούς έν 
Κωνσταντινουπόλει νεοτουρκικούς κύκλους 
καϊ άλλας κατέκτησε τάς συμπάθειας καί
τήν έκτίμησιν τής 'Αθηναϊκής κοινωνίας καί τήν Εκτίμησιν τής κοινωνίας 
τής Κωνσταντινουπόλεως δπου έδωκε καί συναυλίαν τιμηθείς μέ τό παρά

σημου Μετζητιέ καί τήν φιλίαν τοΰ 
δαιμονίου Φλόριζελ.

Ο ΔΑΙΜΟΝΙΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΦΛΟΡΙΖΕΛ ΦΟΝ ΡΟΫΤΕΡ 
ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝ ΣΥΘΕΤΗΣ Τ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

• "Εγγραφα Πατριαρχικά και συνοδικά 
περί τοΰ Βουλγαρικού ζητήματος».—Τπό 
τήν Επιστασίαν τοΰ Μεγάλου Χαρτοφύλακας 
καί Χρονογράφου τής Μ. Έκκλησίας, Διευ- 
θυντοΰ δέ καί Συντάκτου τής «Έκκλησιακής 
Αλήθειας”, κ. Μανουήλ Ίω. Γεδεών έξεδόθη 

ογκώδης Εξ ύπερεξακοσίων σελίδων τόμος 
ύπό τόν άνω τίτλον περιέχων τήν ιστορίαν 
τοΰ Βουλγαρικού ζητήματος άπό τοΰ 1852 
μέχρι τοϋ 1873. Εις τά έγγραφα ταΰτα, ώς 
είς κάτοπτρου, δ μελετητής βλέπει δλας τάς 
φάσεις τοΰ άρπακτικού άγώνος τών Βουλ
γάρων καί δλας τάς Εξελίξεις τής γενναίας 
άμύνης τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, άμύ- 
νης στηριχθείσης έπι ιστορικών δικαιωμάτων 
καί δεδομένων. ’Εκείνο τό όποιον δέον νά 
έξαρθή ιδιαιτέρως είς τό έργου αύτό είνε τά 
μακρότατα προλεγόμενα, τά δποΐα προτάσ
σει δ κ. Γεδεών. Διαφωτίζουν πλήρως τό ζή
τημα τά προλεγόμενα ταΰτα, διεξέρχονται 
τήν Ιστορίαν τών βουλγαρικών άτασθαλειών 
άπό άρχαιοτάτων χρόνων, κρίνουν δέ καί 
Ελέγχουν μέ τό φώς ιστορικών γνώσεων, 
Εκκλησιαστικής μορφώσεως, τελείας κρίσεως 
διαμορφωθείσης μετά βαθείας μελέτας, μέ 
πόνον λευΐτου αγαθούς καί μέ εύσονειδησίαν 
συγγραφικήν άναμφισδήτητον.

•Περί παίδων αγωγής». — Ό εύπαίδευ- 
τος Ίεροκήρυξ 'Αττικής ’Αρχιμανδρίτης κ. 
Συνέσιος Ζ. Φιλιππίδης εΐς τομιδίου κομψόν 
άναλύει εύρύτατα τό ζήτημα τής άγωγής 
τής νεολαίας, έξετάζων τάς διαφόρους Επό
ψεις αύτοΰ. Περί άγωγής Εν γένει, Ή άγωγή 
τών παίδων παρά τοΐς άρχαίοις Έλλησιν. 
Ή άγωγή κατά τάς ‘Αγίας Γραφάς, Ή κατ' 
οίκον άγωγή,Ή μήτηρ πρώτη διδάσκαλος,H

βρεφική ήλικία, Ή νηπιακή ηλικία, 01 παιδικοί χρόνοι, Ό οίκος καί τό 
σχολεΐον είνε οϊ τίτλοι τών κεφαλαίων τοΰ βιβλίου, δεικνύοντες πόσον 
βαθέως έμελέτησε τό ζήτημα δ συγγραφεύς.

»

ΘΩΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Διευθυντής τοϋ -Πανελληνίου θεάτρου.

«
Αί καλαϊ συμβούλιά είνε ΰησαυροι 

τούς όποιους προσποιούνται δλοι δτι ζη
τούν καί αποκρούουν δταν τους έϋρουν.

'II ελεημοσύνη είνε τό δλας ποΰ εμ
ποδίζει τήν ιιποσύνδεσιν τοϋ πλούτου.

' 1! σκέφις υφαίνει, ό λόγος κεντά.

*
•Ή Βιοπάλη».—Έξεδόθη τό τρίτον τεύχος τού περιοδικού «Ή Βιοπάλη» 

τοΰ κ. Όδ. Μ. Καλοκαιρινού μέ πρακτικώτατα άρθρα καί ωραίας μελέτας.

ΗΛΙΑΣ ΒΙΤΑΛΗΣ

Ό κ.'ΙΙλ. Βιτάλης, άρχαΐος έμπο
ρος. είνε παλαιός οπαδός τών νεο
τουρκικών ιδεών, Εργαζόμενος άπό 
τοϋ 1875 ύπέρ αύτών. θιασώτης καί 
θαυμαστής τοΰ Μουράτ συνδέεται 
μέ τήν έπίσης νεοτουρκικήν οικο
γένειαν τών Σκαλιέρη διά συγγένειας. 
Κατά τήν τελευταίαν εΐς Κωνσταν
τινούπολή Εκδρομήν ήτον δ ταμίας 
τής Επιτροπής, δ άγρυπνος φρου
ρός τού χρήματός της, ύπήρςε δέ 
εις έκ τών πολλάς υπηρεσίας παρα- 
σχόντων εϊς τό ζήτημα έν Κων- 
σταντινουπόλει.

«

ΚΑΛΛΙΓΑΣ

Εΐς ποιον Νομικόν, Δικηγόρον, 
Δικαστήν, Φοιτητήν τής Ιατρικής 
δέν είνε απαραίτητον τό κλασσικόν 
πλέον «Σύστημα τοΰ Ρωμ. Δικαίου» 
τοΰ Καλλιγά, ήτοι Γενικά'. Άρχαί, 
'Εμπράγματον, 'Ενοχικόν, Οικογε
νειακόν καί Κληρονομικόν; Είς τό
βιβλιοπωλείου τοΰ κ. Χρ I. Σαλιβέρου 
(δδός Σταδίου 38) πωλοΰνται ολίγα 
έναπομείναντα σώματαάντί 20 μόνον 
δραχμών καί διά τό Εξωτερικόν 22 
φρ.χρ., στελλόμενα εύλεύθερα ταχυ
δρομικών τελών. Ε'.νε μία εύκαιρία.

•Έ&νικαϊ ΰποϋ-ήκαι».— Ό Διευθυντής τού 'Εθνικού Βήματος» κ. 
Σ. Τσαλόύχος ύπό τόν τίτλον αύτόν Εξέδωκε τό 2°*  τομιδίου τής Βιβλιοθή
κης του. Εϊς τό πρώτον μέρος δ φίλος συγγραφεύς δίδει άκριβή εικόνα τού 
Κράτους εϊς δλας του τάς ΰπηρεσίας, τό δεύτερον δέ άφιεροί εΐς τήν 

"Αμυναν τοΰ Ελληνισμού», τήν Ένοπλον καί τήν Ειρηνικήν καί Τό καθή
κον τού Μακεδονικού 'Ελληνισμού.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ό κ. Ν. Λάσκαρης έχει συλλο
γήν ανεκδότων τοΰ Ελληνικού θεά
τρου καί διά νά μή γίνη έπέμβασις 
εϊς τούς κύκλους του κατεφεύγο· 
μεν εϊς τά ξένα θέατρα.

Τό Dictionnaire encyclopedi- 
que (l'anecdotes αναφέρει πληθύν 
τοιούτων.

Ό Μπωβαλέ. γράφει, έπαιζε μέ 
τήν κυρίαν Ντορβάλ εν έργον εϊς 
τό όποϊον αύτη άπήγγελλε:

"Γνωρίζω δταν κοιμάται δ πα
τήρ μου νά τοποθετώ κοντά του τό 
κοράνιόν του καί τά άρώματά του. 
Γνωρίζω τά καθαρά νερά καί τούς 
ώραίους κάμπους. Γνωρίζω νά βό
σκω τά πρόβατα καί νά υφαίνω 
άπό τό μαλλί των. Γνωρίζω δ,τι 
μανθάνουν αί κόραι. Γνωρίζω τάς 
προσευχάς τής πρωίας καί τής 
Εσπέρας. Γνωρίζω . ■ ■

Ό Μπωβαλέ τής λέγε·, τότε χα- 
μηλοφώνως : — Γνωρίζετε νά παί
ζετε κλαρινέτο;

Καί ύπέδειξεν έν δργανον τοΰ
είδους αύτοΰ κρεμάμενον εϊς τήν ορχήστραν.

Μόλις δέν διεκόπη ή παράστασις άπό τούς γέλωτας τής κυρίας Ντορβάλ. 
«

Κάποιος δταν συνήντα τόν διάσημον ήθοποιόν Γκάρικ Επέμενεν. δπως 
διηγείται ή κυρία Girardin. νά τόν άποκαλή άγαπητόν συνάδελφόν.

—Άλλά δέν σάς γνωρίζω άγαπητέ μου κύριε, του είπεν δ Γκάρικ.
— Καί δμως έπαίξαμεν τόσες φοραίς μαζύ.
— Δέν Ενθυμούμαι. Τί ρόλον έκάματε : 
—Έκαμα τόν κόκκοραν εΐς τόν "Αμλετ 1

*
Ό Χϊντ έπαιζε τόν ρόλον ληστοΰ, δ όποιος κατεδικάσθη είς θάνατον, άλλά 

μέ μίαν λίμαν, τήν δποίαν έπρομηθεύθη, έκοπτε τά σιδηρά τού παραθύρου 
τοΰ κελλίου του καί έφευγε, φονευόμενος δμως έπειτα άπό τούς προστρέ- 
χοντας στρατιώτας. Καί δ μέν ήθοποιός έκαμε τό μέρος του. άλλ" δταν 
άπεπειράθησαν νά πυροβολήσουν οί στρατιώται, τά όπλα των έμειναν σιγηλά. 
Ό Χϊντ έπρεπε νά άποθάνη Εν τούτοι; χάριν τής οικο
νομίας τού έργου. Καί άνακράζων έξαφνα: «θεέ μου!
Κατέπια τήν λίμαν». έπεσε. Τό έργον Εξηκολούθησεν.

*
Εϊς τήν τραγφδίαν Σίλντερικ τού Μοράν είς έκ τού 

θιάσου, προωρισμένος νά φέρη μίαν Επιστολήν εδυσκο- 
λεύετο λόγφ τού συνωστισμού νά προχωρήση πρός 
τόν ήρωα εϊς τόν όποιον θά τήν έδιδε.

— Τόπον εϊς τόν ήίλοποιόν, έφώναξεν άπό τήν πλα
τείαν δ Δυμόν.

Έγέλασαν δλοι καί τό έργον έπεσεν.
*

’Αρχαιότερα δέν Επετρέπετο εϊς τά άγγλικά θέατρα 
νά παίζουν γυναίκες. Τά γυναικεία πρόσωπα ΰπεκρί- 
νοντο άνδρες- Μίαν Εσπέραν, Επειδή δ Βασιλεύς Κάρο
λος Β' άνυπομόνει διότι έβράδυνε νά άνοιξη ή σκηνή, 
δ διευθυντής τού θεάτρου Εδικαιολογήθη εϊς αύτόν 
ώς Εξής:

— Ή Βασίλισσα δέν έξυρίσθη άκόμη!

«
ΘΙΑΣΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Έφυγε νά δρέψη καί άλλοΰ δάφνας καί Εκτίμησιν 
ή καλή μας ήθοποιός δεσποινίς Μαρίκα Κοτοπούλη.

Κατήρτισε θίασον έξ εκλεκτών προσώπων, άνεχώ- 
ρησε δέ μεταόαίνουσα είς Κωνσταντινούπολιν.

Διά τούς Κωνσταντινουπολίτας ή δυνατή μας καλ
λιτέχνης Ετοιμάζει Εκπλήξεις.

Έκτος τοΰ δτι θά δώση τά έκλεκτώτερα έργα τής 
ξένης φιλολογίας, θά παίξη καί τά νέα Ελληνικά έργα, 
έγκαινιάζουσα μάλιστα τόν νεωτερισμόν νά εϊνε, Εγ
καίρως προσκαλούμενος, καί δ συγγραφεύς παρών 
κατά τήν διδασκαλίαν τού έργου του.

*

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ

Είς τό Βερολϊνον άπο τής 20 μέχρι τής 2-1 Ιουλίου 1908 συνήλθαν οί κορυφαίοι χοροδιδάσκαλοι τοϋ κόσμου ώς ή άνωτέρω 
είκών μας τούς παριοτά συνεδριάζοντας διά τόν κανονισμόν τής παγκοσμίου εϋρυΟμίας τών ποδών. Είς τό συνέδριον συμμετέσχον 
οί κάτωθεν σημειουμενοι μεταξύ τών ύ.τοίων καί δ κ. Τζιτζας, άντιπροσωπεύων τήν Ελλάδα.

1 Ντελγκόρζ, 2 Βήγκαντ, 3 "Ενσελ, 4 Ράϊφ, 5 Ζίμμερμαν, 6 Σμίδ, 7 Βίλελμε, 8 "Εγκλχαρτ, 9 Μούρις, 10 Σμίθ, 11 Κνόλλ, 
12 Κρόμπτον, IS Ζίβρ, 14 Τάϋλορ, 15 Κρέτλο, 18 Μέ'γιερ, 17 Κοϋμπαν, 18 Τζιτζάς, 19 Μίςς Άνκερ, 20 Σμί®, 21 Ντάουμ, 
22 Καντουρ, 23 Ρά'ίς, 24 Μπούνιο, 25 Διερμηνεύς, 26 Διερμηνεϋς, 27 Πικέτι, 28 Κίνσκυ, 29 Σαλιέ, 30 Μέγκερ.

ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΜΑΣ

Οϊ δραματικοί μας συγγραφείς συνελθόντες ίδρυ
σαν Σύλλογον μέ τό δνομα «Εταιρία 'Ελλήνων δρα
ματικών συγγραφέων”.

Ή Εταιρία σκοπόν έχει τήν προστασίαν τών συμ
φερόντων τών συγγραφέων, τήν επιδίωξιν μέτρων 
πρός προστασίαν τής πνευματικής ιδιοκτησίας καί 
τήν έν γένει προαγωγήν τοΰ θεάτρου, έσχε δέ τό εύτύ- 
χημα νά άποδεχθή ή Α. Γ. δ Πρίγκηψ Νικόλαος τήν 
Προεδρίαν της-

Οί Εταίροι συνελθόντες προέβησαν είς άρχαιρεσίας 
Εξέλεξαν τόν κ. Χρηστομανον ’Αντιπρόεδρον, τόν κ.

Γ. Τσοκόπουλον Γεν. Γραμ
ματέα, τόν κ. Παντ. Χόρν 
Ειδικόν, τόν κ. Ν. Λάσκαρην 
Ταμίαν, συμβούλους τήν κυ
ρίαν Καλλιρόην Παρρέν και 
τούς κ.κ. Χαράλαμπον "Ανν·.- 
νον, Πολ. Δημητρακόπουλον, 
Στ. Γρανίτσαν, Π. Νιρβάναν, 
Τ. Μωραϊτίνην καί Μελάν ώς 
Έφορον Βιβλιοθήκης.

Ή ιδρυσις τού Συλλόγου 
εωρτάοθη εϊς τό l’alace Η6- 
tel διά γεύματος τό όποιον 
διεξήχθη έν εύθυμίφ.

Εϊς τό γεΰμα παρεκάθησαν 
ή κυρία Παρρέν, ή δεσποινίς 
Ζωγράφου καί οί κ.κ. Λάσκα- 
ρης, Τσοκόπουλος, Δημητρα- 
κόπουλος, Στρατήγης, Κολο- 
κοτρώνης, Γρανίτσας, Ποτα- 
μιάνος, Χόρν, Λαδόπουλος, 
Χρηστοβασίλης, Βρατσανος, 
οί συνθέται κ. κ. Σακελλαρί 
δης, Ααυράγκας καί Ζωγρά
φου. Τάς τιμητικά; θέσεις 
κατεϊχον ή κυρία Παρρέν ή 
Δνίς Ζωγράφου καί οί κ.κ. 
Χρηστομάνος καί"Αννινος.

Ό κ. Τσοκόπουλος άνε- Κ χρηςτομανος
κοίνωσε κατά τό γεύμα τά Αντιπρόεδρος Τής ·’Εταιρίας Λραμ. Συγγραφέων*  
τής άκροάσεώς του παρά τφ
Πρίγκιπι Νικολάω. Ή Α. Γ. έδήλωσεν δτι δέχεται τήν ΙΙροεδρείαν καί 
θά λάβη μέρος εϊς τάς Εργασίας τής Εταιρίας δταν Επανέλθη έκ τοΰ 
ταξειδίου του, έδειξε δέ μέγα Ενδιαφέρον διά τό μέλλον τού συλλόγου ρίψας 
τήν ιδέαν τής συγκροτήσεως θιάσου τής Εταιρείας καί τής έκδόσεως 
περιοδικού θεατρικού.

Ό κ. Χρηστομάνος καί έπειτα ή κυρία Παρρέν - χαιρετίσασα τό γεγονός 
τής συμμετοχής κυριών εϊς τόν Σύλλογον καί συγχαρεϊσα. . . τάς συζύγους 
τών Εγγάμων μελών αύτοΰ διότι χάρις εϊς τάς ιδέας ας αύται ένέπνευσαν 
είς τούς συζύγους των έπήλθε τό γεγονός τοΰτο—καλαμπούρια καί πιάνο 
άπό τούς κ. κ. Λαυράγκαν και Σακελλαρίδην συνετέλεσαν εϊς τήν άπολαυ- 
στικωτέραν διεξαγωγήν τοϋ γεύματος είς τήν δποίαν μόνον ή μαγειρική 
τοΰ ξενοδοχείου ήρνήθη νά βοηθήση.

« 
ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

Ακούραστος, ακατάβλητος άπό κάθε άπογοήτευ- 
σιν, νέος αιωνίως καί νεωτεριστής δ πρώην διευθυν
τής τής σκηνής τοΰ Β. θεάτρου κ. θωμάς Οικονόμου, 
Εφέτος θά διευθύνη τό «Πανελλήνιον» διασκευαζό- 
μενον εϊς χειμερινόν.

Συνεκρότησε θίασον όπερέττας άπό "Ελληνας καλ- 
λιτέχνας εφέτος καί ήρχισε μέ τήν όπερέτταν τοΰ 
δαιμονίου Στράους ή Νυχτερίδα» παιχθεΐσαν Επιτυχέ
στατα καί ζωηρώς χειροκροτηθεϊσαν.

«

TO NEON ΤΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥ

Ναός τής λατρείας του άνθινου καί του πρασίνου 
κόσμου μυροβόλος εϊνε τό νέον έπι τής οδού Σταδίου 
άρ. 4 νέον κατάστημα, τοΰ κ. Άριστοφίλου Τσού- 
τσου τοΰ άληθινού καλλιτέχνου ανθοπώλου, τό «Βασι
λικόν άνθοπωλεϊον -.

Εύρυχωρότατον, μέ ύπερβάλλουσαν καλαισθησίαν 
στολισμένον, είνε καϊ τό έπιστημονικώς κατηρτισμέ- 
νον άνθοπωλεϊον. Εϊς τά Εργαστήριά του δύνανται 
νά έργασθοϋν άνέτως Εκατόν έργάται, εΐς τό βάθος 
δέ τής αύλής του μία σέρρα. ή δποία τώρα ίδρύθη θά 
Εχη πρόχειρα διά τούς’Αθηναίους τά ώραΐα φυτά, τά 
όποια είνε ήναγκασμένοι ν' αναζητούν έως τώρα μετά 
ταξείδιον είς τούς κήπους. Μία πλουσιωτάτη συλλογή 
ζαρδινιερών καί ανθοδοχείων είνε καλλιτεχνική έκθε- 

σις μέσα είς τό πλούσιον κατάστημα, πλή
θος δέ σπορισμάτων υπόσχεται νά γέμιση 
τούς Αθηναϊκούς κήπους μέ τά έκλεκτώ
τερα άνθη. Ό κ. Άρ. Τσοΰτσος είσήγαγε καί 
τά sterilise φυτά, τά όποια είνε φυσικά μέν, 
άλλά άπεστειρωμένα, ώστε νά μή θέλουν 
καμμίαν απολύτως περιποίησιν καί εύθηνώ- 
τερα. Τώρα τό «Βασιλικόν άνθοπωλεϊον» θά 
κηρύξη μίαν Επανάστασιν εϊς τήν άνθοδετι- 
κήν. θά φέρη albums πλουσιώτατα, ούτως 
ώστε νά παραγγέλλουν οϊ Αθηναίοι οϊονδή- 
ποτε Εκλέξουν, άγνωστον έως τώρα καϊ ασυ

νήθη, συνδυασμόν άνθοδετικής. 
Τό κατάστημα είμπορεϊτε νά τό 
άνοίγετε καί τήν νύκτα, ύπάρχον- 
τος ειδικού ηλεκτρικού κώδωνος. 

Καί μία εϊδησις. Εϊς τά διπλώ
ματα. μετάλλια, σταυρούς, όσα 
είχε τό Βασιλικόν προσετέθησαν, 
τώρα τελευταίως, τά βραβεία — 
μετάλλια μετά σταυρών — Λον
δίνου καϊ Φλωρεντίας.ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
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ΤΣΑΙ - ΚΟΤΑΓΚ - ΣΙ
Ό άποΰανών αύτοκράτωρ τής Κίνας.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΟΝΙΚΑ ΜΑΣ

Ό Διογένης μετέβη νά λουσθή εϊς τά δημόσια λου
τρά καϊ εύρε τό ύδωρ ακάθαρτον. Ιΐοΰ πλένεται κα
νείς δταν φύγη άπ' έδώ : » ήρώτησεν.

Άπό τοϋ Κροτωνιάτου τάς χεϊρας δέν ήδύνατο 
κανείς ν' αφαίρεση δ,τι έκράτει, ή ερωμένη όμως 
αύτοΰ ευκόλως τό άφήρει. Καϊ γράφει ό Αίλιαυός δτι 
ό Μίλων ήτο δυνατός τό σώμα καί δειλός τήν ψυχήν.

«
ΟΔΗΓΟΣ ΙΓΓΛΕΣΗ

Τοϋ κολοσσαίου έργου τοϋ κ. Νικ. Ίγγλέση τοΰ 
«’Οδηγού τής Ελλάδος» έξεδόθη δ δεύτερος τόμος 
1908 — 1909 μέ δισχιλίας σελίδας, περιλαμβανούσας 
καί οδηγόν τών νήσων Κρήτης, Κύπρου καί Σάμου. 
Ό κ. Ίγγλέσης εφέτος προσέθεσε νέα κεφάλαια εϊς 
τόν 'Οδηγόν, τόν κατέστησε δέ τελειότερου άκόμη 
καί αύτών τών Ευρωπαϊκών.

Δέν εΐνε δυνατόν βεβαίως νά δημοσιευθοΰυ έδώ τά 
περιεχόμενα τοΰ πρωτοφανώς ογκώδους τόμου.'Εκεΐυο 
τό όποιον δυνάμεθα νά εϊπωμεν εΐνε ότι ό κάτοχός 
του εΐνε παντογνώστης. Εισέρχεται είς τά Ανάκτορα, 
γνωρίζει όλους τούς ύπαλλήλους τοϋ Κράτους, έχει 
πάσαν ύπόθεσίν του, έχει δλας τίις διευθύνσεις τών κατοίκων καί δλας τών 
έπαγγελματιών, 6,τι στατιστικήν θελήση, δ,τι πληροφορίαν ζητήση διά τό 
έμπόριον, τήν Βιομηχανίαν, τάς Τραπέζας, τάς Εταιρείας, τά μεταλλεία, 

τά τελωνειακά, τά έκπαιδευτικά 
κ.τ.λ. Εϊς τό τέλος προστίθεται καί 
γαλλικόν μέρος τοΰ ’Οδηγού.

Ό «‘Οδηγός τοΰ κ. Ίγγλέση 
είναι ό άπαραίτητος βοηθός παντός 
εϊς πάσαν του εργασίαν.

«

κάβε Οδηγίαν διά

Η ΕΥΦΥΐΑ ΙΥΙΕΣΩι ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Ό Πούπλιος Κόττα έΟεωρείτο αδίκως ώς νομομαθής είς τήν Ρώμην 
καί δ Κικέρων τόν έκάλεσε κάποτε μάρτυρα :

— Δέν έχω γνώσιν τών πραγμάτων' άπήντησεν δ μάρτυς.
Καϊ δ Κικέρων :
— Δέν σάς ερωτώ νομικά.

ΚΠΝΣΤ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
Όθονιοΐατρός τών Α.Α.Μ.Μ. τών αντο- 
κρατόρων τής Αιθιοπίας.—Πρόεδρος τής 
έν Addis Ababa Ελληνικής Κοινότητος.

ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ

Είς παρελθόντα φύλλα τής Ει
κονογραφημένης» καί εϊς τήν σελίδα 
τών Κυριών, ήν διά τά μεσολαβή- 
σαντα έκτακτα γεγονότα προοωρι- 
νώς διεκόψαμεν. έδημοσιεύσαμεν 
διάφορα σχέδια διά γκιπούρ καί 
til d’lrlande έξηγήσαντες λεπτο
μερώς τήν κατασκευήν των.

Τό παρατιθέμενου σχήμα περιέ
χει σχέδια ωραιότατα διά σμιζέτ- 
τβς, στόρ καϊ άλλα εργόχειρα.

«

ΑΓΓΕΛΙΑΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ

«Αί Σφήκες».—Ώς «Επίσημον 
δργανον τοϋ αθηναϊκού πνεύμα-

τος καί τής άθηναΐκής ευθυμίας» έξεϊό- 
θησαν αί «Σφήκες», φαιδρόν έβδομαδιαΐον 
φύλλου μετά γελοιογραφιών καϊ βεβαίως 
τοιούτον έδει νά εΐνε, αφού έπιστατεΐ δ 
κ. Μπάμπης Άννινος εϊς τήν έκδοσίν του 
καί τό γράφουν ο', κορυφαίοι τών λογο
γράφων μας. Γελοιογραφία1, τών κ. κ. θ. 
Άννίνου καί Γ. Ροϊλοϋ. Συνδρομή έτησία 
δρ. 10, 12 διά τάς 'Επαρχίας καί 15 φρ. 
διά τό 'Εξωτερικόν.

• Οδηγός τών Άϋ-ηνών».—Ό κ. Β. Δ. Ζαφειρακόπουλος, γνωστός άπό 
προηγουμένας θριαμβευτικός επιτυχίας παρομοίου είδους έργασιών του, 
αγγέλλει τήν έκδοσιν “’Οδηγού τών Αθηνών» πανομοιοτύπου τού Guide 
Joanne de Paris. Άπό τά κεφάλαια τού 'Οδηγού φαίνεται δτι δέν θά ύπάρχη 
ο/ουόήποτε είδους πληροφορία, τήν δποίαν νά βέλη νά ζητήση κανείς καί 
νά μή τήν εύρη εις αυτόν. Διευθύνσεις, πληροφορίαι δΓ δλας τάς δπηρεσίας, 
Χαρτόσημον, Ταχυδρομικά καί τηλεγραφικά, θέατρα, Δρομολόγια, Έται- 
ρεΐαι, τιμολόγια διά τό κάθε τι κ.τ.λ. Ή τιμή έλαχίστη, 1 φρ.

«

Ό ίδιος Κικέρων είχεν αντίπαλον τόν Μάτελλον 
Νέπωτα, 6 όποιος, επειδή δ βήτωρ ήτο ταπεινής 
καταγωγής τόν ήρώτα διαρκώς :

Ποιος εΐνε δ πατήρ σου :
— Καί ή μήτηρ σου, άπεκρίθη χάσας τήν υπομο

νήν του δ Κικέρων, τό Ιδιον ερώτημα έχει θέσή πρό 
τής κοινωνίας!

Ήπείλει τόν Κικέρωνα νέος τις. δ όποιος είχε 8η- 
λητηριάση ένα συγγενή του μέ γλύκυσμα. τό όποιον 
τού είχε προσφέρη περιποιούμενος αύτόν.

—Προτιμώ τάς άπειλάς σου παρά τάς περιποιήσεις 
σου' άπήντησεν δ ρήτωρ.

Ό Βοατύρ ήτο υίός οΐνοπώλου, άλλ' έκρυπτεν όσον 
εϊμποροΰσε τήν καταγωγήν του δταν έγινεν άνθρωπος 
τού καλού κόσμου.

Ή κυρία ντέ Λόζ τήν όποιαν είχε κακολογήση 
κάποτε ό Βοατύρ δταν ούτος εϊς μίαν συναναστροφήν 
διηγήθη κάτι δίς, μνησικακοΰσα τοΰ είπε: — Μά μάς 
τό είπατε αύτό. Μή μας φέρνετε άπό τά ίδια .'

'<> Φίλιππος Δ' είχε χάση τό βασιλείαν τής Πορ- 
τογαλλίας καί άλλας επαρχίας καί έπέμενε νά όνομασθή Μέγας.

Καί ό Δούξ Τοέλι είπεν :
— '<> κύριός μας εΐνε όπως ή τρύπες. Γίνονται μεγάλαις δταν χάνουν 

έδαφος.
*

Ό αϋλικός χρυσοχοος Λοπέζ ήτον Εδραίος. 
"Ηθελε κάποτε νά πωλήση ένα χρυσούν Χριστόν ακριβά.
- Μά σείς έπωλήσατε τόσον εύθηνά τό πρωτότυπον, τοϋ είπαν.

*
Ό Μοντεσκιέ συνεζήτει κάποτε μέ ένα δικηγόρον.
— Άν δέν εΐνε δπως σάς τά λέγω, είπεν δ δικηγόρος, σάς δίνω τό 

κεφάλι μου.
Δέχομαι. Τά μικρά δώρα διατηρούν τήν φιλίαν, λέγει ή παροιμία.

β
ΑΝΑΝΔΡΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

’Ανώνυμοι έπιστολαί.
Ύβρεις έπϊ τοίχων γραφόμεναι.
Λοιδορίαι πρός άνθρωπον εύρισκόμενον υπό περιστάσεις τοιαύτας, ό'ιστε 

νά μή είμπορή νά άπαντήση.
Αυθάδεια πρός άσβενεστέρους ή ϋποδεστέρους ενώπιον τρίτων.
Σιωπή πρός άποφυγήν εύθύνης επί ιδίων πταισμάτων.
Πάσα κατάχρησις δυνάμεως ή έξουσίας.

«
ΤΑΡΙΦΑ

ΊΙ λέςις τιιρίφα (δασμολογίου) παρήχθη έκ τής δμωνύμου πόλεως τοΰ 
πορθμού τού Γιβραλτάρ, διότι οί Μαυριτανοί κατέχοντες αύτήν έπέβαλλον 
φόρου είς τά είσπλέουτα είς τήν Μεσόγειον πλοία.

«

Τίποτε δεν είναι ριζωμένοι /Μντερον 
τής επιπολαιότητας έν τφ κόομφ τούτω.

Η Τιμή μα; νποχρεοΐ ι·« ή με Da ή δι
κοί, ή Δόξα περισαότερον καί ίτι μάλλον 
ή Ίαχύς.

ΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΣΤΙΛΒΩΤΑΙ

Εϊς κάθε ρήμα του δ ηλεκτρισμός 
αντικαθιστά τήν άνθρωπίνην χεΐρα. Νά 
τώρα καί αυτόματοι ηλεκτρικοί στιλ- 
βωταί. "Ιβετε τήν εικόνα. Βάζετε τό ένα 
πόδι σας εϊς τό έπίμηκες άνοιγμα τής

βάσεως, ρίπτετε 8ν δεκάλεπτου νόμι
σμα είς μίαν εγκοπήν κα! πιέζετε τό 
παρ’αύτήν ήλεκτρικόν κομβίον. Δύο 
βοϋρτσαι άμέσως εξέρχονται καί ξε
σκονίζουν τό υπόδημα ή βγάζουν 
τήν λάσπην. Έπειτα άπό μικρά 
σωληνάρια στάζει έφ' δλης τής επι
φάνειας τού υποδήματος βερνίκι. 
Κατόπιν δύο άλλαι βοϋρτσαι στιλ
βώνουν τό δέρμα- Αύτά δέ άκα- 
ριαίως καϊ ταχύτερον τοϋ δεξιωτέ- 
ρου καί έπιτηδειοτέρου ΙΙέρσου ϋπο- 
δηματοκαβαριστοΰ.

Μία τοιαύτη συσκευή έργαζομένη 
τέσσαρας ώρας τήν ήμέραν συνε
χώς, πρός δέκα λεπτά κατ' άτομον 
συνάζει 12 δρ. ήτοι 4320 κατ’ έτος.

Έν ΆΟήναις, Τυπογραφείου .‘Εστία Κ. Μάϊονερ καί Ν. Καργαδούρη —1187«.


