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Ο ΣΙΚΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΡΟΣ

Ώ Μάγοι τής ’Ανατολής, κρατήσατε τό βήμα!
Καϊ συ ’Αστέρι άχνόφωτο, μέσ στο ουράνιο κΰμα 

σάν κύκνος μ ή πετάς.
Πνίξε, (ο Φάτνη ερημική, τό μυστικό παλμό σου, 
γιατί τοΰ 'Απείρου την Ψυχή, γιατί τόν Πλαστουργέ) σου 

στα σπλάγχνα σου κρατάς.

Μάγος έγώ κ’ ή Μοΰσά μου δλιμμένος Τειρεσίας 
στοϋ κόσμου τόν Οίδίποδα, ποΰ αν λέγεται Μεσαίας 

ή Πλάστης δέν ρωτώ,
μέσα στη φάτνη τοΰ Παντός ποΰ, ώϊμέ, ^αναγεννιέται 
τοΰ ’Ολέδρου τό Μυστήριον, ή Μοΰσά μου πετιέται 

μέ ατρόμητο χρησμό.

ΑΦΕΙΑ οδύνη εξουδετερώνει τήν χαράν τών 
Άγιων'Ημερών βαθεϊα οδύνη απλώνεται είς 
τήν Ύφήλιον.

Ή Μεσσήνη δέν υπάρχει πλέον» έτηλε- 
γράφησαν οί άνταποκριταί τών ξένων εφημε
ρίδων. Δονήσεις υποχθόνιοι, κραδασμοί υπό
γειοι, άρξάμενοι άπό τής 15/28 Δεκεμβρίου 
μετέβαλον είς έρείπια τήν ώραίαν πόλιν τής 
Σικελίας, έπήνεγκον δέ ανυπολογίστους κατα- 
στροφάς καί εϊς άλλας γειτονικός πόλεις, ώς 
καί είς τήν έπί τής έναντι Ιταλικής άκτής 
πόλιν Ρήγιον.

Τό τρομερόν άγγελμα άντήχησε πένθιμον 
άνά τά τέσσαρα πέρατα τής Ύφηλίου. Πρώ
τος έσπευσεν είς τόν τόπον τοΰ ολέθρου, τόν 
τόπον ύπέρ τόν όποιον ό απαίσιος Γίγας τής 

καταστροφής έτάνυσε τό άτέρμον σάβανου του, ό Βασιλεύς τής Ιταλίας 
’Εμμανουήλ Γ’ }ΐετά τής Βασιλίσσης Ελένης, καί ξένοι στόλοι κατέ- 
πλευσαν καί βοηθειαι άλλαι καί έρανοι ήυοίχθησαν πρός περίθαλψιν 
καί συνδρομήν τών παθόντων.

Είς εκατόν πεντήκοντα εξ χιλιάδας άνήλθον οί ύπό τά έρείπια εύρόν- 
τες τόν οίκτρόν θάνατον, άπειροι δέ είναι οί άκρωτηριασθέντες, οί παρα- 
φρονήσαυτες καί οί πλανώμενοι ήμιπαράφρονες καί αί άνά τούς άγρούς 
άστεγοι οίκογένειαι.

Ώς άν μή ήρκει δέ ή υποχθόνιος καταστροφή, προσετέθη καί ή 
έκ τοΰ ύγροΰ στοιχείου καί ή έκ του πυρός άκόμη. "Αμα τώ πριότφ 
κραδασμφ τοΰ έδάφους, κραδασμφ ίσχυροτάτφ, δστις έκ θεμελίων άνέ- 
τρεψε παν οικοδόμημα, οί περισωθέντες κατέφυγον είς τήν προκυμαίαν. 
Άλλ’ έκεΐ άποτροπαιότερος θάνατος τούς άυέμευε. Τό κρηπίδωμα τής 
προκυμαίας άποσπασθέυ ιίπό τής ξηρός κατεποντίσθη είς τό αβυσσα
λέου ύδωρ, συμπαρασΰρον τούς άπέλπιδας ναυαγούς τής ξηρός εΐς 
ένάλιον θάνατον, κΰμα δέ πελώριου ύψωθέν έφώρμησε κατά τής πόλεως 
συμπλίζρώνον τό καταστρεπτικόν έργον.

Καί έπειτα γλώσσαι πυρός ούρανομήκεις άνέθορον άπό τά τέσσαρα 
τής πόλεως άκρα καί έπεσφράγισαυ τόν όλεθρόν.

Λίθος έπί λίθου δέν έμεινε. Τό μεγαλοπρεπές οικοδόμημα τοΰ Δημαρ
χείου είναι σήμερον σωρός ερειπίων. Τό μέγαρον τοΰ ’Εμπορικού Επιμε
λητηρίου μετεβλήθη είς σωρόν ογκολίθων καί χωμάτων. Τό υποκατά
στημα τής Εθνικής Τραπέζης τής Ιταλίας βουνόν καί αύτό άπό χώματα 
καί λίθους. Μετά βίας κατόρθωσαν νά περισώσουν έξ αύτοΰ εϊκοσιν 
εκατομμύρια φράγκων. Καί οί ναοί καί τά Προξενεία καί τά μέγαρα καί 
οί οίκίσκοι καί αί οδοί καί αί πλατεΐαι. δλα χώμα καί λίθοι είς σωρούς. 
Τό Πνεύμα τοΰ ’Ολέθρου μέ τήν πνοήν του έσάρωσε τά πάντα. Καί 
μόνον είς τήν άγρίαν αύτήν εικόνα μέσα, διακρίνεται όρθιου, άρτιον, 
τό άγαλμα τοΰ Ποσειδώνος, κατειρωνευόμενον τήν άνθρωπίνην μηδα- 
μινοτητα, σύμβολού αύτό ενός τών καταστρεπτικών στοιχείων.

Κι’ άνίσως σείς, τοΰ ’Ισραήλ συννεφιασμένοι μάγοι 
τής ερημιάς σχίζοντας τ’ άμμόσπαρτα πέλαγη, 

μέ σμύρνα, μέ χρυσό
καί μέ λιβάνι τρέχετε τό Τέκνον νάσπασδήτε, 
γιά τόν τρανό Πατέρα του, σταδήτε! ώ σταδήτε! 

δώρα κρατάω κ' έγώ.
♦

Και στής ’Αγάπης τήν πηγή, στής συμπόνιας τό δρόνο, 
στον καταρράχτη τής στοργής καί στοΰ Δικαίου, τόν μόνο, 

τόν 'Άγνωστο θεό,
Μάγος τοΰ Πόνου ή Μοΰσά μου γιά καρδιακά της δώρα 
δίνει τό αίμόβρεγτο ’Αραράτ καί τής Μεσσήνης τιάρα 

προσφέρει τόν πνιγμό ! ...
ΠΑΝΑΣ

Η ΘΕΟΜΗΝΙΑ

Σκηναί άνατριχιαστικαί, σκηναί άπεριγράπτου φρίκης έξετυλίχθησαν 
καί εκτυλίσσονται μέσα είς τά χαλάσματα καί παρά τούς έτοιμορρόπους 
τοίχους καί κάτω άπό τά χώματα άκόμη. Οίκογένειαι άλλόφρονες έξορ- 
μοΰν άπό μέσα, άνθρωποι ημίγυμνοι φέροντες έπ’ ώμων προσφιλείς 
νεκρούς, άλλοι άχειρες τρέχουν, νεάνιδες κτυποΰν τάς κεφαλής των είς 
τούς τοίχους ζητοΰσαι τόν θάνατον καί άλλοι, πλούσιοι χθες, έπαιτοΰν 
τόν άρτον σήμερον καί ζητούν ριγοΰντες τεμάχιον οθόνης διά νά προ- 
φυλάξουν τά μέλη των άπό τό ψύχος.

Είς έπίμετρον ήνοιξαν οί καταρράκται τοΰ ούρανοΰ καί ορμητική 
βροχή έπί ημέρας έδωκε πλήρη τήν εικόνα τής Θεομηνίας. Καί ό υπο
χθόνιος Γίγας έξακολουθεϊ άπό καιρού είς καιρόν κραδαίνων τήν γήν 
καί καταστρέφων δ,τι άπέμεινεν ορθόν. Καί μέσα είς αύτήν τήν κατα
στροφήν λάμπουν φωτιζόμενοι άπό Υπερκόσμιου Φώς οί άρχηγοί 
του δοκιμασθέντος Λαοΰ ό Βίκτωρ ’Εμμανουήλ Γ' και ή 'Ελένη, είσ- 
δύοντες είς τά καταρρέοντα όλονέν έρείπια, άνασύροντες ζώντας τούς 
καταχωσθέντας, περιθάλποντες, σκορπίζοντες άφειδώς τό χρήμά των, 
σκορπίζοντες παντού τήν παραμυθίαν, συμπονοΰντες είλικρινώς μαζή μέ 
τούς παθσντας καί δίδοντες είς τούς προσδραμόντας είς βοήθειαν 
στρατούς, στόλους, άρχάς, χειρούργους, νοσοκόμους, τό παράδειγμα τού 
ίδεωδεστέρου Άλτρουϊσμού. « _

’Επί τόπου, τού τόπου είς τόν όποιον δλα τά τρομερά στοιχεία τής 
Φύσεως έδωκαν τήν άπαισίαν συναυλίαν των, έσπευσεν έκπληροϋσα 
στοιχειώδες καθήκον, καί ή Ελλάς, άποοτείλασα δύο πολεμικά της τήν 
«Σφακτηρίαν» καί τήν «Κρήτην μετά τροφίμων, Ιατρικών βοηθειών, 
χειρουργείων κλπ. καί οδτω τό ποικιλόχρωμοι· θέαμα τών κυματιζουσών 
έντός τού στενού τής Μεσσήνης σημαιών τών μεγάλων κρατών στίζει 
καί ή γαλανόλευκός μας.

Ή Εικονογραφημένη · δέν ήδύνατο νά ύστερήση τών άλλων οργά
νων τοΰ Τύπου καί ωργάνωσεν άμέσως ειδικήν άποστολήν έκ τριών 
βοηθών άποτελούντων τήν φωτογραφικήν υπηρεσίαν αύτής, ήτις ύπό 
τήν ηγεσίαν τοΰ ύποδιευθυντοΰ τοΰ Περιοδικού κ. Δ. Δήμερ, άδείφ τοΰ 
Υπουργού τών Ναυτικών, έπέβη τής «Σφακτηρίας» άποπλευοάσης τήν 
νύκτα τής 20 Δεκεμβρίου. «
Η ΠΟΛΙΣ ΠΟΥ ΕΧΑΘΗ

Μία άπό τάς όχυράς πόλεις τοΰ βασιλείου τής ’Ιταλίας, κείμενη έπί 
τής Σικελίας καί ακριβώς έπί τής δυτικής άκτής τοϋ στενοΰ τής Μεσ
σήνης, δπερ συνδέει τήν Τυρρηνικήν θάλασσαν μέ τό Ίόνιον πέλαγος. 
Ήρίθμει πρό δεκαετίας ή Μεσσήνη 150 χιλ. κατοίκων καί ήτο πρω
τεύουσα τής όμωνύμου επαρχίας, πλαισιουμένης ύπό τής θαλάσσης καί 
συνορευούσης μετά τών έπαρχιών Κατάνης καί Παλέρμου, έχούσης δέ 
έπιφάνειαν 3,226 τετραγ. χιλιομέτρων καί 553,5°° κατοίκων.

Σιδηροδρομική γραμμή τήν συνέδεε μετά τοΰ Παλέρμου καί τών 
Συρακουσών, ήτο δέ έδρα αρχιεπισκόπου, είχε Πανεπιστήμιου, μουσεία, 

Φωιογρ. Ε. ΞανΟοπούλου —ΆΟήναι, όδύς Έρμου 10.
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μεγάλην βιομηχανίαν μεταξωτών καί ζωηρόν έμπό- 
ριον εσπεριδοειδών ίδια,, σταφυλών, οίνων καί 
ελαίων.Ήτο θαυμασίως έκτισμένη είς σχήμα αμφι
θεάτρου επί τοΰ λόφου Διναμάρε, δεσπόζουσα 
εύρυτάτου φυσικού λιμένος, άλλ’ εκτεθειμένη είς 
τούς βορείους καί νοτίους άνεμους.

Κτισθεϊσα ύπό πειρατών ύπό τό όνομα Ζανκλά, 
δπερ σημαίνει δρέπανον, ως έκ τού φυσικού σχή
ματος τοΰ λιμένος αύτής, κατελήφθη άλληλοδια- 
δόχως ύπό τών Πελασγικής καταγωγής Σικουλών, 
κάτέλθόντων έκ Δαλματίας, έξ ών έλαβε καί ή 
Σικελία τό όνομά της, έπειτα τών Χαλκιδαίων, τών 
Σαμίων καί τέλος ύπό φυγάδων Μεσσηνίων οϊτινες 
καί εδωκαν αύτή τό όνομα Μεσσάνα. ΙΙεριήλθεν 
είς τήν κατοχήν τών Μαμερτινών, εναντίον τών 
όποιων ή Μεσσήνη έζήτησε βοήθειαν παρά τών 
Ρωμαίων, τοΰθ’ δπερ ύπήρξεν ή ευκαιρία νά κατα- 
ληφθή ή Σικελία ύπό τής Ρώμης κατά τό 246 μ.Χ. 
Τφ S31 κατελήφθη ύπό τών Σαρακηνών. τούς 
όποιους άπεδίωξαν πάλιν τφ ιοόι οί Νορμανδοί- 
ΙΙεριήλθεν είτα είς χεϊρας τών Βασιλέων τής Νεα
πόλεως, έλαβε μέρος είς τούς Σικελικούς εσπερινούς 
καί κατελήφθη ύπό τών Άραγονίων οϊτινες καί 
τήν διετήρησαν μέχρι τοϋ >674. ότε βοηθουμένη 
ύπό τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ' έξηγέρθη κατ’ αύτών. 
δοθείσης δέ ναυμαχίας λυσσώδους έξωθι τού λιμέ
νος της παρά τάς νησίδας Στρόμπολι καί Άγκ.ό- 
στα. μεταξύ τοΰ ενδόξου 'Ολλανδού αντιναυάρχου 
Μιχαήλ Άδριανού Βάν Ρούϋτερ, σταλέντος πρός 
βοήθειαν τών Ισπανών κατά τοΰ ναυάρχου τοΰ 
Λουδοβίκου Duquesne, κατεστράφη δ στόλος τών 
Άραγονίων, ό δέ 'Ολλανδός ναύαρχος τραυματι- 
σθείς κατά τάς κνήμας άπέθανε, μεταφερθείς εις 
Συρακούσας, όπόθεν ό νεκρός του μετηνέχθη είς 
τήν 'Ολλανδίαν μετά μεγάλων τιμών, άιτοδώσαντος 
τιμάς καί αύτοΰ τοΰ Γάλλου Βασιλέως.

Τέλος τφ 1848 έπανεστάτησε κατά τού Βασιλέως τής Νεαπόλεως καί 
έβομβαρδίοθη άσπλάγχνως, άντέστη δέ κατά τής λεγεώνος τοΰ Γαρι- 
βάλδη μέχρι τοΰ ι861.

’Επί πλέον ήτο πατρίς τοΰ ιστορικού Δικαιάρχου καί τοΰ φιλοσόφου 
Εύημέρου.

Μνημεία αρχαία δέν διέσωζεν ή Μεσσήνη, διότι δλα κατεστράφη σαν 
ύπό τών κατά καιρούς σεισμών καί ίδίρ ύπό τοΰ τρομερού τοιούτου 
τοΰ 1783. Διεσώζετο όμως δ Μητροπολιτικός Ναός, τοϋ δποίου τήν 
οίκοδόμησιν ήρχισεν ό Νορμανδός κόμης Ροζέ κατά τό 1098, άπε- 
περάτωσε δέ ό υίός του Ροζέ Β' βασιλεύς τής Σικελίας. Είχεν έπί
σης καί άλλους ναούς κοσμούμενους άπό θαυμάσια έργα τέχνης, 
ζωγραφικής.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

δοκιμασϋέντιον

Η ΧΗΡΑ ΒΑΣΙΛΟΜΗΤΩΡ 
Ή ΰπάτη παρηγοριά τών 

πληθυσμών.

τάς στρατιωτικός

ιδία

«

Τό όνομα τοΰ κόμητος Ροζέ συνδέεται πολύ μέ τήν ιστορίαν 
Μεσσήνης, άλλά καί μέ τήν 'ιστορίαν τής φυλής μας. Υπήρξαν 
Ροζέ. Ροζέ ό πρώτος, νορμανδός κόμης τής Σικελίας καί δούξ 
Καλαβρίας, γνωστός έν τή Ίστορίρ ύπό τόν τίτλον Μέγας Κόμης καί ό 
υίός του Ροζέ ό Β' Βασιλεύς πλέον τής Σικελίας. Ό πρώτος γεννηθείς 
κατά τό 1040 ήτο τελευταίος υίός τοΰ Ταγκρέδου τοΰ Ώτβίλ. Ό άδελ- 

τ’Κ 
δυο 
τής

φός του Ι’ομπέρ Γκισκάρ κατά τό 1058 τόν έκά- 
λεσε εϊς ’Ιταλίαν καί τοϋ ανέθεσε νά περατώση τήν 
κατάκτησιν τής Καλαβρίας καί εκείνος συγκεν- 
τρώσας τάς δυνάμεις του κατέλαβε τό Ρήγιον, δπου 
καί έγκατεστάθη, μετ’ όλίγον δ’ έκλήθη ύπό τών 
Σαρακηνών εις Σικελίαν, διηρημένων είς φατρίας 
καί κατατετμημένων. ΙΙροσέφερε τότε τήν συνδρο
μήν του εις τόν έμίρην Μπί-ν-Χουμενά κατ' άλλου 
έμίρου τοΰ Μπέν Χαμμέδ καί εντεύθεν αρχίζει 
πλέον ή κατάληψις τής Σικελίας ήτις διήρκεσε 30 
έτη καί τήν οποίαν έπεράτωσεν ό Ροζέ μέ όλίγας 
εκατοντάδας ιπποτών. ’Από τού ιογι δ Ροζέ έλαβε 
παρά τοϋ αδελφού του τόν τίτλον τοΰ Μεγάλου 
Κόμητος, ή δέ Σικελία άπετέλεσε μέρος τοΰ δου
κάτου τής Άπουλίας.

Τόν Ροζέ Α’ θανόντα τφ» ιιοί διεδέχθη ό υίός 
του Ροζέ Β'γεννηθείς τφ 1093 άνακηρυχθείς δέ 
κόμης τής Σικελίας καί δούξ τής Καλαβρίας, ύπό 
τήν κηδεμονίαν κατ’ άρχάς τής μητρός του Άδε- 
λάίδος. Τώ 1131 ό συγγενής του άντιπάπας ’Ανα
κλητός τφ έδωκε τόν τίτλον τοΰ Βασίλειος τής 
Σικελίας μέ τήν επικυριαρχίαν τών Δουκάτων τής 
Καπύης καί τής Νεαπόλεως. Μετ’ ολίγον δμως ό 
Πάπας Ίννοκέντιος Β' ήθέλησε νά τόν πολεμήοη, 
άλλά συνελήφθη καί έφυλακίσθη, νικηθείς κατά 
τό 1139 πλησίον τού φρουρίου τού Καλοΰτσο, ότε 
ήναγκάσθη νά αναγνώριση τήν έπϊ τής Καπύης 
εξουσίαν τοΰ Ροζέ καί τήν κυριαρχίαν του επί τής 
Νεαπόλεως. "Επειτα διεξήγαγε πόλεμον μακράν 
κατά τοΰ Αύτοκράτορος Μανουήλ, δστις διεξεδίκει 
τήν μεσημβρινήν ’Ιταλίαν καί τήν Σικελίαν. Ό 
Ροζέ κατέλαβε τότε τήν Κέρκυραν, ένφ ή ακολου
θία του κατήλθεν δπως διαρπάση τήν 'Ελλάδα. 
Ταυτοχρόνως ώργάνωσεν άποοτολάς έναντίον’Αφρι-

κανών καταδρομέων, μετέφερε δέ είς Σικελίαν μαθων έξ Ελλάδος τήν 
καλλιέργειαν τής μωρέας καί τήν μεταξουργείου, ήτις ύπήρξεν ό πλού
τος μετέπειτα τής άτυχούς νήσου.

«
Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Ήτο γεγραμμένον φαίνεται κατά καιρούς νά δίδη τόν φόρΟν τοΰ 
αίματος ή πολυπαθής ’Ιταλία είς τόν υποχθόνιον Μινώταυρον. Ή Καλα
βρία καί ή Σικελία καί σχεδόν ολόκληρος ή νότιος 'Ιταλία υπήρξαν 
θέατρα τρομερών σεισμικών καταστροφών. Τφ ηι π. X. τό Ρήγιον 
κατεστράφη ύπό σεισμοΰ. Κατά τό 524 μ· X- έσημειώθη μία άπό τάς 
μεγαλητέρας καταστροφάς. Τρομερός σεισμός συμβάς ήρίθμησε περί 
τάς 2οοοοο θυμάτων καθ’ δλην τήν Μεσόγειον καί είς τόν αριθμόν 
τούτον συνεισέφερε καί ή ’Ιταλία. Τώ 1693 άλλος σεισμός έστοίχισε 
6οοοο κατοίκων διά τήν Σικελίαν. Τφ 1783 άλλος κατέστρεψεν δ.τι 
είχεν ανορθωθεί. Άφίνομεν δέ τάς άλλας αλλεπαλλήλους καταστροφάς 
τής Νεαπόλεως καί τής Καζαμίτσιολα καί τής Ίσχίας καί τής Καλα
βρίας, τάς όφειλομένας εις εκρήξεις τοΰ Βεζούβιού, τού Στρόμπολι καί 
τής Αϊτνης.

Παρά, τήν Μεσσήνην έρχεται τό Ρέτζιο ή τό Ρήγιον ’Ιούλιον, πόλις 
τής Καλαβρίας δεινοπαθοΰσα άπό τής κτίσεως της, καταστραφεϊσα δέ 
επανειλημμένος. Τό Ρήγιον άνήκει είς τήν άπωτάτην Καλαβρίαν, κεί-

. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΕΙΚΩΝ.— ΕΞΟΘΙ ΤΟΥ ΣΙΛΗΡ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

ΕΙς τήν μουσική*, φυ«σβις τινές μουσικοί έπαναλαμβανόμιιναι, -καλούμενοι δέ μοτίβ, ύπένΟυμιζυυν διάφορα περιστατικά 
τών πρωιαγωνιστοϋντων προσώπων κατά τάς διαφόρους φάσεις τοΰ δράματος. Οΰτω καί ή άνωτέρω είκών ας χρησιμεύοη 
ώς μοτίβ τοϋ Βασιλέως τής ’Ιταλίας, ΰπομιμνήσκον καί είς ήμάς καί Λυτόν τήν χαρμόσυνον έπίοκεψίν του πρό διετίας >.1ς 

Άθήν/ίς, rihqct *ατά cqv τ^αγ/,ί^ιαν τηΓ» πορθμοί» τής Μεσσήνης.



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1908 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 21
20 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1908

Η ΕΝ ΜΕΣΣΗΝΗ, ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΟΔΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΚΑΛΛΕΣΓΕΡΑ ΜΕΓΑΡΑ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΣΩΡΟΥΣ ΧΩΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΛΙΘΩΝ

τής Γής, άλλά μετά κοιλωμάτων, άτινα είναι εις 
μικρόν άπό τής έπιφανείας άπόστασιν καί είναι 
πλήρη τετηκυίας ύλης, ήτις μή ψυγεϊσα, άλλά άνα- 
κυκωμένη ύπό τήν πίεσιν τών άναπτυσσομένων 

μενον κατά τό νοτιοδυτικόν άκρον τής 'Ιταλικής χερσονήσου καί έντός άτμών, έκτινάσσεται ύπ’ αύτών πρός τά έξω εύθύς ώς άνοιχθή δίοδος, 
τοΰ στενού τής Μεσσήνης, άριθμοΰν δέ περί τάς 5° χιλ· κατοίκων. "Αλλη αιτία προκαλοΰσα σεισμικός δονήσεις είναι ή έξής. Μεγάλαι 

28ι π. X. καί άπε- ποσότητες ύδάτων θαλασσίων εύρίσκουσαι ρωγμάς είς τόν βυθόν τήςΠόλις άρχαιοτάτη, κατελήφθη ύπό τών Ρωμαίων τώ 
τέλεσεν άποικίαν, εις ήν έδόθη τό όνομα τής θυγα- 
τρός τοΰ Καίσαρος Αύγούστου 'Ιουλίας. Μετ’ άλλε- 
παλλήλους, ώς καί ανωτέρω γράφ,ομεν, σεισμικός 
καταστροφάς άνφκοδομήθη μετά τό 1783 έπί θαυ
μάσιου σχεδίου, έγένετο δ’ έδρα αρχιεπισκόπου καί 
ήρίθμει μετά τής διοικητικής περιφέρειας της ώς 
επαρχίας 135°°° κατοίκων έπί έκτάσεως 1357 τετρα
γωνικών χιλιομέτρων, μέ έμπόριον καί βιομηχανίαν 
έλαίων καί άρωμάτων.ΊΙ αρχαία άπωτάτη Καλαβρία 
έπί 31 ός τετραγ. χιλιομ. ήρίθμει 429,000 κατοίκων.

Ο ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΣ ΔΑΙΜΩΝ

Υποχθόνιος δύναμις άπειργάσατο κατά καιρούς 
τήν καταστροφήν τών κατά τό στενόν τής Μεσσή
νης πόλεων. Ή υποχθόνιος αυτί) δύναμις δέν είναι 
δν ύπερφυσικόν, είναι δύναμις φυσική, δύναμις 
πραγματική.

Τρία ηφαίστεια, ό Βεζούβιος παρά τήν Νεάπο- 
λιν, τό Στρόμπολι έπί τής Νησίδος Στρογγυλής, 
μιας άπό τάς Αιπάρας νήσους καί ή Αίτνα έπί τής 
Σικελίας, έκρηγνύμενα έκάστοτε έξηρεύγοντο τόν 
θάνατον, ότέ μεν διά πυρήνων χείμαρρων κατακλύ- 
ζοντα τάς γύρω κατφΧημένας εκτάσεις, άλλοτε δέ 
διά σεισμικών δονήσεων κατακρημνίζοντα τά αν
θρώπινα έργα έθαπτον ύπό τούς σωρούς τών ερει
πίων χιλιάδας υπάρξεων.

Διά τήν προκειμένην δμως καταστροφήν δέν 
δύναται τις άδιστάκτως νά άποφανθή. Οϊ σεισμοί 
οφείλονται είς πολλάς αιτίας, κυρίως δμως διαιρούνται είς δύο κατη
γορίας. Είς σεισμούς ήφαιστειογενεϊς καί είς σεισμούς τεκτονικούς. Οί 
ηφαιστειογενείς οφείλονται είς εκρήξεις ηφαιστείων. Είναι γνωστόν δτι 
ή Γή δέν έχει καταψυχθή έντελώς καί δτι μόλις ένας λεπτός — έν σχέ- 

Η ΕΝ ΜΕΣΣΗΝΗ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΛΕΪΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟ ΕΜΠ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΡΕΙΠΙΑ

σει πρός τόν όγκον της — φλοιός αποτελεί τήν επι
φάνειαν τοΰ πλανήτου μας. Τό κέντρον της άρα 
είναι άκόμη έν πυριφλεγή καταστάσει καί δλα δσα 
απαρτίζουν τόν φλοιόν εύρίσκονται έν τετηκυίφ καί 
ρευστή συστάσει, άναπτύσσοντα αέρια καί ατμούς, 
θέλοντας νά έξέλθουν έκ τών έγκάτων. Καί οσάκις 
ευρίσκουν έλευθέραν τήν δίοδον διά τών στομίων 
τών ηφαιστείων άναβλύζουν τά πύρινα ρευστά ύπό 
μορφήν λάβας καί κατακλύζουν τά πέριξ καί άνα- 
θρώσκουν άέρια καί ατμοί μετάλλων καί εκτινάσ
σεται τέφρα καί σποδός καλύπτουοα τάς γύρω έκτά- 
σεις. Συμβαίνει δμως είτε άπό καταψυχθέντα ρευστά 
τών έγκάτων, είτε άπό καταπτώσεις νά άποφραχθή 
τό στόμιον τοϋ ηφαιστείου, ό κρατήρ του, καί τότε 
τό φράγμα μετ’ ογκολίθων έκ τοΰ σώματος τοΰ 
ηφαιστείου καί βράχων ολοκλήρων νά σφ ενδονισθή 
είς τό διάστημα μέ δύναμι,ν χιλιάδων τηλεβόλων 
καί ό κραδασμός ό συνοδεύων τήνέκρηξιν νά κατα- 
στρέψη ολοκλήρους πόλεις. Συμβαίνει δέ άκόμη 
δταν ύπογείως στρώματα ή πετρώματα συμπαγή 
συνδέουν τήν περί τό ήφαίστειον έκτασιν μέ μεμα- 
κρυσμένας πόλεις, νά βλάπτονται σημαντικός καί 
αύταί. Κατά τήν νεωτέραν θεωρίαν τής έπιστήμης 
τά ηφαίστεια δέν συγκοινωνούν μετά τοΰ κέντρου

ΤΟ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΗΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΝ ΣΑΝ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ

θαλάσσης ή σήραγγας ύφαλίους είσδύουσι πρός τά έγκατα τού πλανή
του, δπου λόγιο τής μεγάλης θερμοκρασίας μεταβάλλονται είς άτμούς. 
Δέν δύνανται τότε νά έξέλθωσιν οί υδρατμοί διά τής αύτής όδοϋ, ή δέ 
διαστολή των ύπό τήν μεγάλην εκείνην θερμοκρασίαν προκαλεΐ ύψη- 

λάς πιέσεις έντός τών κοιλωμάτων καί τών ρωγ
μών τοΰ έδάφους, καί αί πιέσεις αύταί κραδαίνουσι 
τό ύπέδαφος.

Πλήντών σεισμών τούτων έχομεν καί τούς τεκτο
νικούς τοιούτους.Ώς καί άνωτέρω εΐπομεν άπό τόν 
πλανήτην μας μόνον λεπτός φλοιός έχει καταψυ- 
χθή. Άλλά καί αύτός ψυχόμενος όλονέν διαμορφοϋ- 
ται ρικνούμενος καί δλονέν νέα στρώματα, μέσα είς 
τούς αιώνας, ψύχονται ύπ’ αύτόν καί συστέλλονται 
καί αύτά καί στολιδοΰται δ φλοιός τής Γής καί 
διαμορφοΰται σχηματίζων σπήλαια ύπόγεια καί τά 
έδαφικά στρώματα καί τά κοιτάσματα τών κατα- 
ψυχομένων είς ενώσεις μετάλλων καί στοιχείων. 
Κατά τήν στολίδωσιν αύτήν τοΰ φλοιού, κατά τήν 
διαμόρφωσή· του αύτήν καί τήν ρίκνωσίν του άκόμη 
συμβαίνουν υπόγειοι καταπτώσεις στρωμάτων ολο
κλήρων, κοιτασμάτων καί έκ τής τοιαύτης τεκτονι
κής διαμορφώσεως τοΰ πλανήτου μας προκαλοΰν- 
ται κραδασμοί τοΰ έδάφους, οΐτινες ώνομάσθησαν 
τεκτονικοί σεισμοί.

Εις τούς τεκτονικούς τούτους σεισμούς καταλέ
γονται προφανώς καί οί θαλάσσιοι σεισμοί. Άναφέ
ρονται τοιαΟτα φαινόμενα θαλάσσια, προκαλέσαντα 
παφλασμόν γιγάντιον έντός τών ύδάτων μετά τερα
στίων κυμάτων έπιδραμόντων κατά τής ξηράς, ένφ 
ταυτοχρόνως Ισχυρός κραδασμός συνεκλόνιζε τάς 
γειτνιαζούσας άκτάς. Φαίνεται δέ δτι τοΰτο Οφείλε
ται είς καταπτώσεις κοιλωμάτων ευρισκομένων ύπό 

τόν βυθόν τής θαλάσσης, ών ή οροφή υποχωρεί ύπό 
τό ανυπολόγιστον βάρος τών ύπερκειμένων ύδάτων.

Άλλη διαίρεσις διακρίνει τούς σεισμούς είς κατα- 
κορύφους, οριζοντίους καί κυματοειδείς, οΐτινες είναι 
καί οί καταστρεπτικώτεροι. Καί ή έντασίς των άρχί- 
ζει άπό έλαφράς φρικιάσεως τοΰ έδάφους καί φθάνει 
μέχρι τιναγμού, συγκλονισμού αύτόχρημα, δν καί ό 
οφθαλμός αντιλαμβάνεται. Ή δέ διάρκειά των άπό 
πολλοστημορίου δευτερολέπτου μέχρι μηνών. Είς τήν 
’Ιαπωνίαν, παραδείγματος χάριν. αί φρικιάσεις τοΰ 
έδάφους είναι σχεδόν συνεχείς. Τό Περού καί ή Χιλή 
σειόνται έπίσης ζωηρώς. Ό σεισμός τοϋ 1883 δστις 
κατέστρεψε τήν Καζαμίτσιολα τής 'Ιταλίας διήρκεσε 
δεκαέξ δευτερόλεπτα.

Προκαλοΰν δέ καί ρήγματα εϊς τύ έδαφος. Οί κατά 
τό 1783 σεισμοί τής Καλαβρίας έμειναν κλασσικοί. 
Εν ρήγμα τοΰ έδάφους είχε μήκος δύο χιλιομέτρων 

καί πλάτος ίο μέτρων. ’Ενίοτε άπό τάς ρωγμάς ταύ- 
τας άναθρώσκουν αναθυμιάσεις καί αποβράσματα. 
Τώ 18ρι έν Ίαπωνίφ έσχηματίσθη ρήγμα H2 χιλιο
μέτρων. Άλλοτε πάλιν άπό τοιαύτας σεισμικός ρωγ
μάς άνέθορον άτμοί καί γλώσσαι -τυρός ή έξεσφεν- 
δονίσθηοαν τέφρα καί λάσπη καί άμμος ένφ μεγάλαι 
διαταραχαΐ συνέβησαν είς τάς γειτνιαζούσας λίμνας, 
πηγάς κλπ.

Είναι προφανές δτι ούδεμία δύναμις δύναται νά 
άποσοβήση τούς σεισμούς καί ούδέν Ανθρώπινον μέ
σον νά τούς προΐδη ή νά τούς προλάβη- Μόνον παρατηρήσεις έπιφέρει 
ή Επιστήμη έπί τών σεισμών, δι’ οργάνων ειδικών, καλούμενων σει- 
σμογράφων καί μικροσεισμογράφων, δι’ ών δύναται νά μετρήση τήν 
διάρκειαν καί τό βάθος. Οΰτω ό κατά τό 1857 τής Καλαβρίας σεισμός

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΠΕΡΙΣΩΘΕΝ ΜΝΗΜΕΙΟΝΤΟ ΕΝ ΜΕΣΣΗΝΗι ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ

συνεκλόνησε τό έδαφος μέχρι βάθους 
τφ ι86ρ είς βάθος 48 χιλιομέτρων.

χιλιομέτρων, ό δέ τοΰ Κασάρ

Ο ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ 

άρχαΐοι "Ελληνες, οί όποιοιΔέν είναι περίεργον διόλου τό δτιΔέν είναι περίεργον διολου το οτι οι < , ..
τόσας προόδους είχον κάμει είς τάς έπιστήμας καί τέχνας, προέβλβψαν 
τάς έπικειμένας καταστροφάς τών σεισμοπλήκτων 
μερών. "Οπως ί) Μεσσήνη καί άλλαι πόλεις τής 
νοτίου 'Ιταλίας είχον ελληνικήν τήν καταγωγήν. 
Οΰτω αί πρώται ύπό 'Ελλήνων κτισθεϊσαι, έν τή 
μεσημβρινή Ίταλίρ πόλεις, άναγόμεναι είς τόν ιι 
π. X. αιώνα είναι ή Κύμη κτισθεϊσα κατά τό ι ο;ο 
καί αί μεταξύ 8°ν καί 6°» αίώνος, ώς ή ύπό Αχαιών 
κτισθεϊσα Σύβαρις κατά τό 720 π. X. δ Κρότων 
κτισθείς τώ 7* °, τό Μεταπόντιον, ό Λαός, ή Σκύ- 
δρος, ή Ποσειδωνία, απέναντι τών όποιων ΐστατο ό 
Τάρας κτισθείς ύπό Σπαρτιατών τφ 7°8 καί έπειτα 
ή άποικία τών Ίώνων Σίρις. Καί μετ’ αύτάς έρχον
ται τό Ρήγιον, άποικία τών Χαλκιδαίων, ή ’Ελαία 
άποικία τών Λοκρών, κτισθεϊσα τφ 580 π. X. Άπό 
ταύτας προήλθον δέ ό Πυθαγόρας, ό ’Εμπεδοκλής, 
ό Ζήνων καί αύταί μετά τών μεταγενεστέρων Πυξοϋ, 
Ήρακλείας καί Θούριων άπετέλεσαν τήν κατά τό 
νότιον μέρος τής ’Ιταλίας χώραν, ήτις ώνομάσθη 
κατά τόν 5ον αιώνα Μεγάλη Ελλάς περιλαμβάνουσα 
τό Βρούτιον, τήν Μεσσαπίαν, τήν Ίαπυγίαν καί τήν 
Άπουλίαν. Άλλά καί ή Μίλητος καί ή Γλώσσα.καί 
ή Ι’ενάδη καί ή Σκύλλα καί ή Πίσκοπο 'Ελληνικήν 
έχουσι τήν καταγωγήν.

Άτυχώς ή πλήρης άκμής αύτή άποικία τών Ελ
λήνων έξασθενήσασα δέν ήδυνήθη νά άντιστή κατά 
τόν 40ν αιώνα είς τάς κατακτητικός διαθέσεις τών 
Ίταλιωτών καί έπειτα τών Ρωμαίων.

"Οτι δέ καί τοΰ πολλοΰ γεωγράφου Στράβωνος

ΤΟ ΕΝ ΜΕΣΣΗΝΗ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΝ ΓΚΑΝΤΖΙΡΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΕΛΕΙΩΣ

αί μαρτυρίαι είσίν άληθεϊς, διαπιστοϋται καί έξ αύτών τών έλληνικωτά- 
των ονομάτων τών είρημένων πόλεων. Τό Ρέτζιο, παραδείγματος χάριν 
έλέγετο, καί λέγεται Ρήγιον. Είναι δέ σπουδαΐον δτι ή πόλις αΰτη οφεί
λει τό όνομά της είς γεγονός σημαντικόν. Ό Στράβων αναφέρει περί 

Ρηγίου τά έξής: «Ίσχυσε δέ μέγιστον ή τών Ρη- 
γίων πόλις καί ώνομάσθη Ρήγιον, ώς φησίν Αισχύ
λος διά τό συμβάν πάθος τή χώρφ· άπορραγήναι 
γάρ τής ’Ηπείρου τήν Σικελίαν ύπό σεισμού, άλλοι 
τε κάκεϊνος εΐρηκεν, άφ’ού δή Ρήγιον κεκλήσκεται. 
Τεκμαίρονται δέ άπό τών περί τήν Αΐτνην συμπτω
μάτων καί τών κατ' άλλα μέρη τής Σικελίας καί 
τών κατά Λιπάραν καί τάς περί αύτήν νήσους».

"Ωστε τό όνομα Ρήγιον παρήχθη έκ τοΰ ρήματος 
ρήγνυμαι. Ήσαν λοιπόν άπό τότε γνωστά τά ηφαι
στειογενή καί τεκτονικά φαινόμενα καί άπεδίδοντο 
είς τήν Αίτναν καί είς τό Στρόμπολι. Καί άπεδόθη 
είς αύτά άκόμη καί ή άπόοπασις τής Σικελίας άπό 
τής Ιταλικής χερσονήσου.Άφ’ετέρου εις τόν - Προ
μηθέα Δεσμώτην» ό αύτός ποιητής άφηγεϊται τό 
πάθηματοΰ Ρηγίου, άποδίδων αύτό εις τόν Τυφώνα, 
δστις άσεβήσας κατά τοΰ Διός έφονεύθη ύπ’ αύτοΰ 
καί έτάφη ύπό τήν Αίτναν, ήδη δέ : 

κεΐται στενωπόν πλησίον Οαλασοίον 
ιπούμενος ρίζαιοιν Αιτναίαις νπο' 
κορυιραΐς δ' εν ακραις ημενο; μνδροκτυπεΐ 
Ηφαιστος, εννον εκραγήοονιαι ποτέ 
ποταμοί πνρος ίλάπτοντες άγρίαις γνάΟοις 
τής καλλικάρπου Σικελίας λευράς γνας. 
Τοιόνδε Τυφΐον έζαναζησας χόλον 
θερμής άπληστου βέλεσι πνρπνόον ζάλης.

Καί έπήλθεν, ώς προλέγει ό Αισχύλος, ό Τυφιυν
καί οί πύρινοι ποταμοί τοΰ Ήφαιστου ούχί άπαξ κατά τοΰ Ρηγίου 
καί τής Σικελίας καί τής Καλαβρίας. Άπό τοΰ gt π. X. άρχίζουν τά 
δεινοπαθήματά της καί άνωκοδομήθη ύπό τοΰ Καίσαρος Αύγουστου· 
λαβοΰσα πλήν τοΰ παλαιοΰ ονόματος καί τό όνομα ’Ιούλιον, έκ τής 
θυγατρός του ’Ιουλίας διά νά καταστροφή πάλιν τφ 1783 καί νά άνοι- 
κοδομηθή πάλιν κατά τάς άρχάς τοΰ λήξαντος αίώνος.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝ ΟΛΟΓΕΛΩΣ ΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΤΣΙ-ΚΑΣΤΕΛΛΟΤΟ
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ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΗΓΙΟΝ

ΑΓ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Τρεις γνώμαί έξηνέχθησαν ήδη περί τών προκαλεσάντων τήν τρομε
ρόν καταστροφήν αιτίων. Πρώτον τό άστεροσκοπεϊον τής Ρώμης έγνω- 
μοδότησεν ότι πρόκειται περί συστολής τοϋ φλοιού τής γής, ήτις 
συστολή συνεπάγεται περιοδικός δονήσεις καί μετατόπιση· τοΰ εδά
φους καθ’ ώρισμένας ζώνας ασταθούς βάσεως.

Ό πολύς Γάλλος φυσιοδίφης Κάμιλλος Φλαμαριόιν έν έπιστημονικφ 
άρθρψ του δημοσιευϋέντι εΐς τόν έν ΙΙαρισίοις έκδιδόμενον Κήρυκα 
τής Ν. Ύόρκης», υποστηρίζει δτι αί δονήσεις οφείλονται εϊς υδρατμούς 
(ΐεγάλης πιέσεως θέλοντας νά έκφύγουν πρός τήν έπιφάνειαν. Δηλαδή 

. ότι ύδωρ θαλάσσιον ή ποτάμιον είσδΰσαν είς υπογείους κοιλότητας, 
μετεβλήθη είς ατμούς, λόγιο τής εις τά βάθη έκεϊνα υψηλής θερμοκρα
σίας, καί υπό πίεσιν μείζονα τών 500 ατμοσφαιρών καί θερμοκρασίαν 
1500 βαθμών οί ατμοί οΰτοι θέλοντες νά εΰρουν διέξοδον συγκλονίζουν 
τό έδαφος.

’Αλλος σοφός ό Έδουάρδος Σονές, Αυστριακός γεωλόγος, πρός δν 
συμφωνεί καί ό γεωλόγος Οΰλιγκ, έξέφερε τήν γνώμην δτι τό έδαφος 
τής σεισμοπλήκτου έκτάσεως υποχωρεί όλονέν καθιζάνον καί πιέζει 
τούς υπογείους άτμούς άναγκάζον οΰτω τά ηφαίστεια νά έκρήγνυνται. 
Κατ’ αυτούς τό Στρόμπολι καί έν γένει αί Αιπάραι νησίδες είναι τό 
κέντρον τής τοιαύτης καθιζήσεως τού εδάφους καί συνεχίζεται οΰτω ή 
μεγάλη γεωλογική διαμόρφωσις, ήτις άπέσπασε κατ’ άρχάς τήν άκραν 
τής Ιταλίας άπό τής Αφρικής καί εΐτα τήν Σικελίαν άπό τής ’Ιταλίας.

Άλλά καί άπλή κατολίσθησις εδάφους άν έλαβε χώραν, ή έκ τής 
προστριβής τοΰ κατολισθήσαντος τμήματος έπί τής λοιπής ξηρός δόνη- 
σις ήτο ικανή νά καταοτρέψη τάς καταστραφείσας πόλεις.

Είς τήν «Εστίαν· έξ άφορμής τών καταστροφών ό ύφηγητής τοϋ 
Έθν. Πανεπιστημίου κ. Κ. Κτένας, έδημοσίευσε σύντομον έκθεσιν περί 
τής Μεσογείου έν τή Γεωλογική έξελίξει καί τών νεωτέρων πορισμάτων 
τής έπιστήμης έπί τών τοιούτων μετακινήσεων τής έπιφανείας τής γής, 
έξ ής μεταφέρομεν, χάριν τών Αναγνωστών τής Εικονογραφημένης· έν 
περιλήψει τά μάλλον ενδιαφέροντα.

Ή Μεσόγειος θάλασσα —-γράφει — βεβαίως ώς έκ τών γεωλογικών 
φαινομένων, τά όποια έλαβον χώραν κατά τήν τελευταίαν γεωλογι
κήν περίοδον έν αΰιή, άποτελεϊ εν έκ τών πλέον ένδιαφερόντων ση
μείων τής Γής.

Επανειλημμένοι: άκούει τις, δτι ή στολίδωσις τοΰ φλοιού τής γής 
έξακολουθεΐ άκόμη, δτι ό φ λοιός ούτος είναι λεπτότατος καί δτι επα
ναπαύεται έπί τής λοιπής μάζης τής γής, ήτις είναι ρευστή καί επομέ
νως έτοιμη νά άνέλθη καθ’ έκάστην στιγμήν είς τήν έπιφάνειαν καί 
καταστρεψη τά πάντα.

’Εν τούτοις, λέγει ό κ. Κτενάς, ουδέν φαινόμενου άποδεικνύει, δτι 
ή στολίδωσις αυτή έξακολουθεΐ. Τουναντίον μάλιστα αί στολιδώσεις αί 
γεννήσασαι π. χ. τάς οροσειράς τής Μεσογείου, διά νά περιορισθώμεν 
είς ταύτην μόνον, δηλαδή τάς Άλπεις, τά δρη τής Βαλκανικής, τής 
’Ιταλικής καί Μικρασιατικής χερσονήσου, τά τής Βορείου ’Αφρικής καί 
τής ’Ανατολικής 'Ισπανίας, 
έντάσεως, ιδίως κατά τήν 
μειόκαινον έποχήν, δηλ. 
πρό εκατομμυρίων δλων 
έτών.Έκτοτε δέν έσχημα
τίσθησαν τοιαϋται πτυχαΐ 
πλέον, δΓ δ καί πρέπει νά 
δεχθώμεν, δτι είς τό μέ
ρος τοΰτο τουλάχιστον τής 
Γής, ό φλοιός αύτής ελα
βεν ήδη άρκετόν πάχος 
στερεοποιηθείς.

Άλλά τοιαϋται στολιδώ
σεις, όποϊαι αί τής μειο
καίνου έποχής, δέν ήτο 
δυνατόν παρά νά επιφέ
ρουν γενικήν άναστάτωοιν 
είς δλην τήν περιοχήν τής 
Μεσογείου, τάς συνέπειας 
τής όποιας ύφιστάμεθα 
άκόμη καί σήμερον καί 
ίσως τοΰτο θά εξακολού
θηση καί έπί πολύ άκόμη. 
Κοιλότητες υπόγειοι έσχη
ματίσθησαν είς τά ανώ
τερα μέρη τού φλοιού καί 
δλη ή χωρά κατεκερμα- 
τίσθη ύπό πολυαρίθμων 
ρηγμάτων κατά διαφόρους 
διευθύνσεις, συνεπεία τών 
όποιων έπήλθον καταβυ-

θίσεις παμμέγιστοι. Οΰτω π.χ. συγχρόνως"" ............ _ ' μετά τής στολιδιόσεως κατε-
βυΟίσθη ό χώρος μεταξύ 'Ιταλίας, Γαλλίας, ’Ισπανίας καί Αφρικής, 
εϊς τύ καταβυβισθέν τμήμα είσεχώρησαν τά ϋδατα τοϋ ’Ωκεανού καί 
έσχημάτισαν τήν Δυτικήν Μεσόγειαν θάλασσαν.

Συγχρόνως έσχηματίσβη καί το κοίλωμα μεταξύ Ελλάδος, Συρίας 
καί ’Αφρικής, συγκοινώνησαν μετά τοϋ προηγουμένου τμήματος διά 
τοϋ Σικελικό-’Αφρικανικού πορθμού. Τουναντίον ή ’Ιταλία ήτο ηνω
μένη μέ τήν Σικελίαν καί τήν Βαλκανικήν Χερσόνησον, ή Ελλάς μέ 
τήν Μικράν ’Ασίαν.

Δέν είχεν έπέλθει δμως άκόμη ισορροπία τών γήινων στρωμάτων εϊς 
τά μέρη ταΰτα. δι’ ο καί τάς μεγάλας έκείνας καταβυθίσεις έπηκολού- 
θησαν μικρότεροι άλλαι, δι’ών έσχηματίσθησαν ή Άδριατική θάλασσα 
καί τύ Αίγαϊον πέλαγος.’Ενταύθα μάλιστα τό φαινόμενου τοΰτο ελαβεν 
Ιδιαίτερον χαρακτήρα, διότι αί καταβυθίσεις έγένοντο τμηματικώς. Είς 
τοΰτο οφείλεται ό ιδιόρρυθμος θαλάσσιος διαμελισμός, ό όποιος χαρα
κτηρίζει τάς περί τό ΑΙγαΐον χώρας.

Αί καταβυθίσεις δέ αύται συνωδεύοντο καί ύπό πολυαρίθμων εκρή
ξεων, αϊτινες ήλαττοΰντο έπίσης δσον αί πρώται έχανον εΐς σπουδαιό- 
τητα. περιορισθεΐσαι σήμερον είς ολίγα ώρισμένα σημεία.

Ούτως ή τελευταία περίοδος τής γεωλογικής ιστορίας τής Μεσογείου, 
ή περιλαμβάνουσα χρονικόν διάστημα εκατομμυρίων έτών, χαρακτηρί
ζεται έκ τών διαφόρων καταβυθίσεων, αϊτινες προεκλήθησαν συνεπείφ 
τής στολιδιόσεως της μειοκαίνου έποχής καί αϊτινες, παμμέγιστοι κατ’ 
άρχάς, έχανον όλίγον κατ’ όλίγον τήν σημασίαν των καί θά έξακολου- 
θήσουν άκόμη μεμονωμένως, μέχρις δτου έξαντληθοΰν τά ήφαιστειακά 
κέντρα καί πληρωθούν τά ελάχιστα άπομείναντα υπόγεια κενά.

Τοιαύτη ετοιμόρροπος χώρα είναι π. χ. μία ταινία γής, μήκους εξή
κοντα περίπου χιλιομέτρων καί πλάτους αρκετών χιλιομέτρων, παράλ
ληλος πρός τόν Εύβοϊκόν κόλπον, έπί τής οποίας εύρίσκεται ή ’Ατα
λάντη καί άλλαι πόλεις, χωρισθεϊσαι ήδη κατά τούς σεισμούς τοϋ 1894 
έκ τής Στερεός Ελλάδος διά ρήγματος.

Καί ήδη δπως συσχετίσωμεν τούς τελευταίους σεισμούς τής Μεσσή
νης πρός τά άνωτέρω καί προλάβωμεν τάς άρξαμένας ήδη συζητήσεις 
περί τοϋ άν πρόκειται περί τεκτονικών ή ήφαιστειογενών σεισμών, 
παρατηροϋμεν δτι εΐς τεκτονικός σεισμός δύναται νά έχη ώς αφορμήν 
παλαιοτέρας ήφαιστειακάς έκρήξεις. Διότι σήιιερον άπεδείχθη, δτι τά 
ηφαίστεια δέν τροφοδοτούνται πλέον έκ τοΰ κέντρου τής γής, άλλ’ δτι 
οφείλονται εΐς ρευστάς μάζας πολύ πλησίον τής έπιφανείας τής γής καί 
έντός τοΰ στερεού φλοιού ευρισκόμενός.

"Οταν λοιπόν εν ηφαίστειου, καθώς ή Αΐτνη π. χ. ή τό Stroniboli, 
εΰρίσκεται συνεχώς έν ένεργεία. είναι φανερόν, δτι θά σχηματίζωνται 
κάτωθεν κενά, άτινα θά χαλαρώνουν έτι μάλλον τό ύπόβαθρον τών 
διερρηγμένων ήδη τεμαχίων τής έπιφανείας καί θτι προκαλούν τεκτο
νικούς σεισμούς.

Η ΩΡΑΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΚΑΘ' ΗΣ ΕΦΩΡΜΗΣΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΝ ΚΥΜΑ

φορνίας, παρά τάς περί 
τοΰ εναντίου ποροτρύν- 
σεις τοΰ Αμερικανικού 
Γεωλογείου. έπί τής αύ
τής έρειπιώδόυς χερσο
νήσου ; Άλλά καί ή Κό
ρινθος έκτίσθη μετά τόν 
καταστρέψαντα αύτήν 
σεισμόν έπί τοΰ αύτοΰ 
γεωλογικοΰ στρώματος, 
ένφείςάπόστασινολίγων 
μέτρων άπ’ αύτής υπάρ
χει έδαφος σταθερόν.Δέν 
πρέπει λοιπόν νά έκπλα- 
γώμεν, αν πρωίαν τινά 
εΰρωμεν καί τήν πόλιν 
ταύτην θαλασσεύουσαν .

«
ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ

Αί εικόνες τής σει
σμοπλήκτου Μεσσήνης, 
ας δημοσιεύομεν, έλή- 
φθησανέκ τής συλλογής 
φίλου καλού τής «Εικο
νογραφημένης» τοΰ υπο
πλοιάρχου τοΰ Β. Ναυ
τικού κ. Στυλ. Λυκούδη,
ενός τών άρτίως μορφωμένων Αξιωματικών μας. δστις έπιβαίνων ώς 
ύπαρχος τοΰ «Άχελφου», φέροντος κατά τόν εκπαιδευτικόν πλοΰν των 
τοΰ παρελθόντος θέρους τούς μαθητάς τής σχολής τών Δοκίμων, έπε- 
σκέφθη τά σεισμόπληκτα μέρη καί κατήρτισε τήν συλλογήν του κρατή- 
σας και σχετικός σημειώσεις, χρησίμους είς τό επάγγελμά του.

Ό ι.ύτός φίλος τής «Εικονογραφημένης» Αντέγραψεν έκ τής χαρτο
γραφικής συλλογής τοΰ Αγγλικού Ναυαρχείου ύπό σμίκρυνσιν καί τόν 
παρατιθέμενοι· χάρτην τον πορθμού τής Μεσσήνης χάριν τών κ. κ. συν
δρομητών τον Περιοδικού.

Άν προσέξουν είς τάς εικόνας ταύτας καϊ είς τάς έπ' αύτών σημειώ
σεις οί άναγνώσται ήμών θά ϊδουν μερικά πράγματα πολύ περίεργα. 
Οΰτω σημειοΰται τό Αγκυροβόλιον τοΰ «Άχελφου» δπου τό βόλισμα 
έδειξε παρά τό κρηπίδωμα τής προκυμίας βάθος 3° όργυιών. Φυσικώ- 
τατον ήτο νά κατακρημνισθή δλη ή παραλία μή έχουσα* έρεισμα. Εΐς 
τόν χάρτην άφ’ετέρου σημειοΰνται έντός τοΰ στενού άπειροι δϊναι. 
Μέσα εΐς τό στενόν σχηματίζεται ρεύμα έχον ταχύτητα κατά τήν μεί
ζονα έντασίν του έννέα μιλιών. Πόσοι τάχα Οελήσαντες νά σωθοΰν εΐς 
τήν θάλασσαν κατά τήν ώραν τοΰ κινδύνου κατεπόθησαν ύπό τών δινών 
ή παρεσύρθησαν ύπό τοΰ ρεύματος.

’Εκείνη δέ ή κυκλοτερής λωρίς ή όποια σχηματίζει τόν φυσικόν 
λιμένα τής Μεσσήνης, λωρίς εδάφους, πώς στέκει άνευ έντερεισμάτων 
ύψουμένη άπό τά Αβυσσαλέα βάθη;

«

λύφθησαν άπ’ άκρου είς 
άκρον διά παχέως στριό- 
ματος ασβέστου, έγένετο 
δέ σκέψις νά βομβαρδι- 
σθή ή καταστραφεϊσα 
Μεσσήνη, άλλ' έγκατε- 
λείφθη λόγφ έξεγέρσεως 
τοΰ ’Ιταλικού Λαοΰ.

Ό Βασιλεύς τής Αγ
γλίας, λαβών γνώσιν τής 
εθελοθυσίας καί τήςγεν- 
ναιότητος, τήν όποιαν 
έπέδειξαν τάπληρώματα 
τών αγγλικών πολεμι
κών, έτηλεγράφησε πρός 
τόν διοικητήν τής μοί
ρας, δπως δΓ ημερήσιας 
διαταγής διερμηνεύσω 
εΐς τά πληρώματα τά 
βασιλικά Του συγχαρη
τήρια.

Οί κάτοικοι τοΰ Πα
λέρμου έπροθυμοποιή- 
θησαν νά δεχθούν έκα
στος είς τόν οΐκόν του 
τούς πρόσφυγας. Άλλ' 
επειδή κανείς δέν ήτο 
αρτιμελής καί δλοι ήσαν

πληγωμένοι, έχοντες ανάγκην ιατρικών περιθάλψεων αμέσων, δέν ήτο 
δυνατή ή τοποθέτησίς των είς τάς οικίας, διότι δέν θά είχον τήν 
ιατρικήν περίθαλψιν. Καί οΰτω συνεσωρεύοντο δλοι είς τά προορι
σμένα διά τούς πληγωμένους πρόχειρα νοσοκομεία. Όλα τά σχολεία, 
τά θέατρα, αί δημόσιοι αϊθουσαι μετεβλήΰησαν εΐς νοσοκομεία καί 
έν τούτοις θέσις δέν ύπήρχε.

Οί ιατροί είργάζοντο νυχθημερόν χωρίς ν’ άναπαυθοΰν καί χωρίς νά 
φάγουν, διά νά έπαρκέσουν είς τήν πληθώραν τών τραυματιών.

"Ολοι οί τραυματίαι έφαίνοντο γέροντες, διότι είς τήν κόμην των είχε 
κολλήσει ό κονιορτός τών έρειπίων, ό όποιος μετεβλήθη είς λευκόν 
πηλόν ύπό τήν άδιάκοπον βροχήν, ήτις τούς έλουε.

Οί πλεϊστοι τούτων ήσαν γυμνοί σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν. Εΐς τούς 
οφθαλμούς των έπλανάτο άκόμη τό φάσμα τοΰ φόβου καί έφαίνοντο μέ 
τό ρεμβώδες δμμα ώς δντα άλλου κόσμου, άπό τόν όποιον έρρίφθησαν 
εΐς τήν γην, ήτις είναι άγνωστος δΓ αυτούς. "Ολοι είχον τήν μορφήν 
καί τήν έκφρασιν παραφρόνων.

Ό κυβερνήτης τής «Σφακτηρίας κ. Ζώτος, άναγγέλλων είς τό 
Ύπουργεΐον τόν κατάπλουν εΐς Κατάνην, ύπελόγισεν δτι οί έν Κατάνη 
τραυματίαι άνήρχοντο εις 25 χιλιάδας.

«

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Δέν είναι δυνατόν εϊς τάς σελίδας τής Εικονογραφημένης» νά περι
γραφή ή συντελεσθεϊσα καταστροφή, ούτε ό

ΟΙ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΕΣ

Εύτυχώς έβεβαιώθη δτι ό διάσημος καθηγητής Σανφελίτσε. έφευρέ- 
της τοΰ όρροΰ τοΰ καρκίνου, περί ού έπιστεύθη δτι έτάφη ύπό τά έρεί
πια, άνευρέθη. Κατά καλήν του τύχην, τήν ήμέραν τής καταστροφής 
άπουσίαζεν έκ τών καταστραφέντων μερών.

’Επίσης διεσιόθη ό έν Μεσσήνη "Ελλην πρόξενος καί ό α' Γραμματεύς 
τοΰ Προξενείου, ώς καί 
δ Πρόξενοςτής Αγγλίας 
κ. Όγκστον.

Έβεβαιώθη έπίσης 
δτι έφονεύθησαν δ πρό
ξενος τών ’Ηνωμένων 
Πολιτειών κ. Τσένεϋ 
μετά τής κυρίας του, ό 
πρόξενος τής Γαλλίας 
μετά τής κόρης του. 
τής κυρίας του μόνον 
διασωθείσης, τραυματι
σμένης δμως βαρύτατα 
καί ό πρόξενος τής Γερ
μανίας κ. Ζακόμπ.

Τών λοιπών προξέ
νων ή τύχη αγνοείται.

Άλλαι σκηναί συγκι
νητικοί διεδραματίσθη- 
σαν είς τά Νοσοκομεία, 
δπου άνεγνωρίζοντο οί 
τραυματίαι.

«

ΤΑ ΤΕΡΑΤΑ

Δέν έλειψαν καί αύτά. 
Έπέδραμον λησταί καί 
κακοποιοί διά νά σκυλ- 
λεύσουν. Λησταί καί αρ
παγές έν μεγάλφ πλή- 
θει συνεπλάκησαν μετά 
τοΰ στρατού. Ή συμ
πλοκή ύπήρξεν αίματη- 
ροτάτη· έκ τών ληστών 
έφονεύθησαν 8. Συνελή- 
φθη έπίσης σκυλλεύων 
καί εϊς ύπαξ«ωματικός. 
Μόλις κατωρθώθη νά

τρόπος τής διασώσεως. 
Έν μόνον λέγομεν: ΊΙ 
καταστροφή ύπήρξεν α
νώτερα πάσης περιγρα
φής, οί δέ προσδραμόν- 
τες πρός διάσωσιν άνε- 
δείχθησαν ήρωες.

Τοιαύτη ήτο ή κατα
στροφή ώστε καί αύτός 
ό Πάπας, δστις ώς γνω
στόν, άφ’ ής έχασε τήν 
κοσμικήν εξουσίαν, θεω
ρών εαυτόν δεσμώτην 
δέν εξέρχεται τοΰ Βατι
κανού, ήθέλησε νά κατα
πατήσω τήν διάταξιν 
αύτήν καί νά μεταβή 
έπί τόπου. Κατεστράφη- 
σαν καί ό ελληνικός ναός 
καί τό ελληνικόν προξε
νείου, τό δέ Δημοτικόν 
Θέατρον κατεσιράφη έκ 
πυρκάίας.

Διεκρίθησαν είς ηρωι
σμόν αληθή οί ναύται 
τών άπό τής δευτέρας 
ή μέρας καταπλευσάντων 
Αγγλικών καί Ρωσικών 
θωρηκτών. Τάελληνικά 
πολεμικά διεκρίθησαν 
είς τό έργον τής περι- 
θάλψεως.

Ή Μεσσήνη καί τό 
Ρήγιον, δπου ύπήρχον 
οί περισσότεροι άταφοι 
είσέτι υπό τά έρείπια νε
κροί, άπειλοΰντες μέ τήν 
άποούνθεσίν των νά γεν
νήσουν έπιδημίας, έκα- ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣΣΙΚΕΛΗ ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΩΩΝ

ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ

Μετά τά άνωτέρω θά νομίζη τις — έξακολουθεΐ ό κ. Κ. Κτένας — 
βεβαίως δτι ή άνθρωπότης έσπευσε νά χρησιμοποιήσω τά πορίσματα 

ταΰτα τής Επιστήμης. 
Δυστυχώς δχι. Ποσάκις 
τό έν Ρώμη Comitato 
Geologico δέν ύπέδειξεν 
εϊς τήν ’Ιταλικήν Κυβέρ
νηση1 τό έπισφαλές τών 
πέριξ τοΰ πορθμού τής 
Μεσσήνης χωρών;

Ποσάκις δέν υπέδειξε 
τά μέρη έκεϊνα, άτινα 
καίτοι ευρισκόμενα έν
τός τής σεισμοπλήκτου 
ζώνης, παρεϊχον έν τού- 
τοις ένεκα τής γεωλογι
κής των συστάσεως, πε
ρισσότερόν ασφάλειαν; 
Τά πράγματα δμως άφέ- 
θησαν είς την τύχην των 
καί ίσως άφοΰ παρέλ- 
θουν αί πρώται εντυπώ
σεις, θά άνεγερθοΰν πά
λιν αί καταστραφεϊσαι 
πόλεις είς τό ίδιον μέρος.

Μήπως δέν έγεινε τό 
ίδιον διά τήν ’Αταλάν
τη ν, ή όποια έκτίσθη 
πάλιν έντός τής έπισφα- 
λοΰς ζώνης; Μήπως δέν 
άνφκοδομήθη ό "Αγιος 
Φραγκίσκος τής Καλι-

έλαβον χώραν, μετά καταπληκτικής τφ δντι

Ο ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΚΡΑΝ ΤΟΥ ΠΕΛΟΡΟΣ 
ΟΥΤΙΝΟΣ ΔΕΝ ΔΙΕΣΩΘΗ ΟΥΤΕ ΙΧΝΟΣ



ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΔΥΟ ΒΡΕΦΗ ΚΑΤΑΚΕΙΝΤΑΙ ΝΕΚΡΑ

Η ΚΑΤΑΔΙΟΞΙΣ ΤΟΝ ΚΑΚΟΠΟΙΟΝ

Η Α. Μ. Ο [ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

-------- - ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΙΝ ΤΟΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
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01 ΕΠΙΖΗΣΑΝΓΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΧΟΡΙΟΥ ΦΘΑΝΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΗΝ

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΝ

Η ΟΨΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΜΕΣΣΗΝΗ) ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

ΤΕΛΕΙΑ ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

— Βοήθεια. Χριστιανοί
Πλούσιος κάτοικος τής Μεσσήνης, έν ύστάτη άπογνώσει, διασώσας 

τήν κόρην του, άνέΟορε άπό τα ερείπια του μεγάρου του και ζητεί 
βοήθειαν άπό τό πρό αύτοΰ άπλούμενον άγριον ύγρόν στοιχεϊον.

ΤΟ ΦΟΡΗΤΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΡΟΣΣΙΚΟΥ ΘΟΡΗΚΤΟΥ ΜΑΚΑΡΟΦ
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διασωθή άπό τοΰ νά κατασπαραχθή ύπό τοϋ έξεγερθέντος στρατεύ
ματος. Κατόπιν έν τούτοις συνοπτικής διαδικασίας, ούδ’έπϊ ώραν παρα- 
ταθείσης, καθ' ήν έπιστοποιήθη ή ένοχή του, έτουφεκίσθη.

Οί στρατιώται έπυροβόλουν πάντα πλησιάζοντα εϊς τά,ερείπια. Ενα 
κορίτσι ιό έτών, τό όποιον είχε μεταφερθή πληγωμένον ύπό τών στρα
τιωτών εϊς τό πρόχειρον νοσοκομεΐον. κατορθιοσαν νά φύγη έκεϊθεν 
κρυφίως, έσπευσεν εϊς τά ερείπια τής οϊκίας καί ήρχισε ν’ άνασκιίπτη 
διά νά σώση τήν μητέρα, τόν αδελφόν καί τήν αδελφήν της- Ειργάζετο 
έπϊ ώρας εϊς μάτην, δταν μία περίπολος στρατιωτών τήν είδε καί ητοι- 
μάζετο νά τήν πυροβολήοη διότι τήν έξέλαβον ώς κλέπτριαν. Έκείνη 
μόλις είδε τούς στρατιώτου; ήρχισε νά φωνάζη.

—Βοηθήσατέ με νά τούς σώσω καί σκοτώστε με I 
Οί στρατιώται συνεκινήθησαν 

καί μετά εργασίαν ωρών ολό
κληρος ή οικογένεια έσώζετο.

«
Η ΛΕΥΚΗ ΘΕΟΤΗΣ

Ή Φιλανθ ριοπία, ή Λευκή θεό- 
της, έπέταξεν εϊς τούς καταστρα- 
φέντας τόπους καί προσπαθεί μέ 
τάς όλονέν μεγεθυνόμενος πτέ
ρυγάς της νά τούς καλύψΐ). Πρώ
τος δ Βασιλεύς τοΰ δοκιμασθέν- 
τος Λαού Βίκτωρ ΕμμανουήλΓ' 
έδωκεν έκ τοΰ ιδιαιτέρου ταμείου 
Του έν εκατομμύριου φράγκων 
χρυσών. Ή ’Ιταλική Βουλή έψή- 
φισε τριάκοντα ολόκληρα εκα
τομμύρια, ή Γαλλική κυβέρνησις 
πέντε έκατομμύρια φράγκων, ένφ 
οί λοιποί ιδιωτικοί έρανοι οί διά 
τών εφημερίδων καί τών Τρα
πεζών έν Γαλλίφ ένεργούμενοι 
άνήλθον ήδη είς έκατομμύριον. 
Άλλοι πλούσιοι ’Ιταλοί διάφορα 
ποσά. Οί Βασιλείς τής ’Αγγλίας 
καί ό Πρίγκιψ τής Ούαλλίας 25 
χλ. φ. Ό Άγγλος λόρδος Iveagh 
χιλίας λίρας, ό σέρ Έρνεστ Κάσ- 
σελ χιλίας, οί κύριοι Σραΐδερ καί 
Σ“ χιλίας, ή Τράπεζα τής Αγ
γλίας 525 καϊ οΰτω καθεξής. Ή 
κυβέρνησις τών Ηνωμένων Πο
λιτειών δύο έκατομμύρια. Ή 
πρώτη δόσις τού Χρηματιστη
ρίου τοϋ Λονδίνου 63 χιλιάδες 
φράγκα. Τό Συνδικατον τού χά- 
λυβος έν Ν. Ύόρκη προσέφερεν 
εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδας φρ. 
Ό I. ΙΙιέρποντ Μόργκαν εκατόν 
πενήντα χιλ. φράγκα. Ό κ. Άλ- 
φόνσος Μπούς εκατόν είκοσι 
πέντε χιλιάδας. Ό δήμος τής 
Νέας Ύόρκης ήμισυ έκατομμύ
ριον. Ό βαρώνος ’Αλβέρτος Ρό- 
τσιλδ τής Βιέννης είκοσιπέντε 
χιλ. φράγκα. Ό Γερμανικός οίκος 
Κρούπ πενήντα χιλιάδας φράγκα. 
Ό Βασιλεύς Κάρολος τής Ρου
μανίας δέκα χιλ. φράγκα.

Ή λυσιτελεστέρα δμως συν
δρομή ήτο σωματείου τινός τής 
Βιέννης προσφερθέντος νά έγκα- 
ταστήση είς Μεσσήνην και δπου 
άλλοΰ, έν εϊδει στρατοπέδων, συσ
σίτια δυνάμενα νά διαθρέψωσιν 
24 χιλιάδας ατόμων κ.αθ’έκάστην. 

Έν συνόλφ οί ’Αγγλικοί έρα
νοι άνήλθον είς δύο έκατομμύρια 
φράγκων.

Έν Παρισίοις άφ’ ετέρου έκ 
παραστάσεως έν τή ’Όπερα τής 
μελοποιηθείσης «Μόννα Βάνα» 
είσεπράχθησαν ιοο χιλ. φρ.ύπέρ 
τών θυμάτων.

Ό ’Ερυθρός Σταυρός τής’Αμε
ρικής άπέστειλεν έν έκατομμύριον πεντακοοίας χιλιάδας φράγκων.

Ό λόρδος Δήμαρχος τοΰ Λονδίνου έπειιψεν ήδη, συλλεχθέν έξ ερά
νων, ποσόν 4° χιλιάδας λιρών στερλινών (ενός εκατομμυρίου φράγκων).

Οί έκ τών άλλων μερών έρανοι υπολογίζονται είς έπτά έκατομμύρια. 
Ό Λύτοκράτωρ τής Ρωσσίας έκτος τοΰ Οερμοτάτου συλλυπητηρίου 

τηλεγραφήματος, τό όποιον άπέστειλε πρός τόν Βίκτωρα Εμμανουήλ, 
έπεμψε έκ τοΰ ιδιαιτέρου του ταμείου καί 5°·ο0° φράγκα. Μόνον ό 
έρανος τής έφηαερίδος ■•-Εσπερινός Ταχυδρόμος- τοΰ Μιλάνου έντός 
τριών ημερών εδωκεν ώς αποτέλεσμα 568,273· Ή έφημερίς αυτή ένε- 
γράφη διά τό ποσόν 5° χιλιάδων φρ. Ό Πάπας εϊοέφερεν ι,οοο,οοο.

«

ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΣΙΚΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΤΕΝΟΥ
Μέ μ,ικράν προσοχήν πολλά δϋναταΐ τις νά άντιληφΰή έκ το» χάρτου τούτου. Έν 
πρώτοις τά βέλη παριστώσι τήν διβύΌ’υνσιν τοΰ άδιαλείπιου ρεύματος, όπβρ ί’.χ»Ί. 
ταχύτητα II μιλλίων καθ’ ώραν, σχηματίζει τάς σημεωυμένας τρομεράς δίνας, Μία έκ 
τών σημειονμένων τούτων δινών κατά τύ άνω στόμιον τοΰ στενού είναι ή τρομερά 
Χάρυβδις, άπέναντί της δέ τό έπίσης τρομερόν άκρωτήριον Σκύλλα.’Κπίσης σημειούν- 
ται τά Αβυσσαλέα βάθη είς Λργυίας, κατά τά βολίσματα τής Αποστολής τοϋ ’Αγγλικού 

Ναυαρχείου, ής έργασία είναι ό παρατιθέμενος χάρτης.

ΗΡΩΣ ΗΡΩΩΝ

'Αληθής ηρως μέσφ τών ηρώων τής διασώσεως άνεδείχθη ό Βασιλεύς 
Βίκτωρ Εμμανουήλ Γ’. Έξετίθετο τόσον εϊς τό έργον τής σωτηρίας 
τών έπιζώντων ύπό τά ερείπια, ώστε οϊ περί αυτόν ήρχισαν νά σκέ- 
πτωνται πώς νά τόν εμποδίσουν νά ριψοκινδυνεύη. Ό Βασιλεύς εϊοήρ- 

χετο έντός οικιών, έκ τών όποιων μόνον ώς έκ θαύματος ισορροπίας 
έμενονύψηλά τμήματα τοίχων καί στέγης. Ουδέποτε δέ ύψωνε τήν κεφα
λήν διά νά ϊδη τόν έπικρεμάμενον κίνδυνον. Οί περί αύτόν, οϊτινες εκ 
φιλοτιμίας τόν ήκολούθουν, έτρεμον διά τόν Βασιλέα και δΓ εαυτούς. Ό 
υπουργό; Όρλάνδο είπε πρός τόν άπεσταλμένον τής «Τριμπούνας» δτι 
εΐνε θαύμα πώς ό Βασιλεύς, δστις έπϊ ώρας είχε τόν θάνατον έπικρε
μάμενον έπϊ τής κεφαλής του, δέν έπαθε τίποτε.

«
Η _ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΕΝΗ _________________ „ ____________________ _  _

“Εϊςτό νοσοκομεΐον Γαριβάλδης τής Κατάνης, δπου πλήθος τραυμα
τιών ένοσηλεύετο, παρουσιάσθη έν άπόγευμα μία κυρία,. ητις έζήτησε 

νά ε’ισέλθη διά νά ϊδή συγγενή 
της τραυματίαν.Ό θυρωρός κατ’ 
άρχάς, συμφώνως πρός διαταγάς, 
τάς όποιας είχε, δέν ήθελε νά 
έπιτρέψη τήν είσοδον. ΤΙ κυρία 
δμως έπέμεινεν, εϊποϋσα δτι εΐνε 
φιλάνθρωπος ζητούσα νά βοη- 
θήση τούς τραυματίας.

Καί κατώρθωσε νά είσέλθη 
πράγματι καί έπϊ ώραν περιήρ- 
χετο τάς κλίνας λέγουσα λόγους 
παρηγοριάς εϊς τούς πάσχοντας 
καί ένθαρρύνουσα αυτούς καί 
επαινούσα τήν υπηρεσίαν τοΰ νο
σοκομείου.

Είς τό τέλος έκ τηλεφωνήμα
τος τοΰ Αΰλικοΰ βαρώνου Τοράζε 
έγνώσθη δτι ή -φιλάνθρωπος·, 
ή ευρισκόμενη εις τό νοσοκο- 
μεϊον ήτο ή Βασίλισσα.

Άλλο έπεισόδιον τής Βασιλίσ- 
σης διηγείται ό υπουργός κ. 
Όρλάνδο.

Ή Βασίλισσα εύρεθεΐσα μόνη 
πλησίον μιας γυναικός πληγωμέ
νης, ήναγκάοθη νά κρατή μόνη 
τά πόδια τής πασχούσης καθ’ 
δλην τήν ώραν, καθ’ ήν εις χει- 
5οΰργος τής παρείχε τάς πρώτας 

οηθείας.
"Οταν ό χειροΰργος εφυγεν ή 

Βασίλισσα ήθέλησε ν’ αφήση τά 
πόδια τής πληγωμένης έπάνω είς 
τό φορεϊον. Άλλ’ ή δυστυχής 
έκείνη πονοΰσα ήρχισε νά φω
νάζη. Καί ή Βασίλισσα έμεινεν 
ύποβαστάζουσα τούς πόδας τής 
άτυχούς έπϊ ήμίσειαν ώραν καί 
πλέον.

ΤΑ ΠΕΝΘΗ ΒΑΡΥΤΑΤΑ

Παντοΰ γενικόν πένθος.
Έν τφ έν Άθήναις Καθολικώ 

Ναώ, χοροστατοϋντος τοΰ ’Αρχιε
πισκόπου κ. Δελένδα, έτελέσθη 
ύπό τής ένταΰθα ’Ιταλικής Πα
ροικίας κατανυκτικώτατον μνη
μόσυνου ύπέρ τών εύρόντων τόν 
οΐκτρόν θάνατον.

Έπίσης καί οί Κρήτες δέν 
υστέρησαν. Έν Χανίοις έτελέσθη 
κ ατανυ κτ ικιότ ατ ο ν μνη μόσυ νο ν 
είς δ πάντες οί Πρόξενοι, ή Εκ
τελεστική Επιτροπή, οΐ αξιωμα
τικοί τών ξένων στρατευμάτων 
καί τής Κρητικής πολιτοφυλακής 
καί πασαι αί πολίτικα! άρχαί τής 
πόλεως παρέστησαν.

Ή Λ. Μ. δ Βασιλεύς ανέβαλε 
τόν έτήσιον άνακτορικόν χορόν 
τής 1’15 τοΰ έτους.

Εϊς τήν Αλεξάνδρειαν άφ'έτέ- 
ρου, ώς μάς έγραψαν, άπό ήμε- 

Κ_. ___ „__ ______ Γ._ _.1Γ__  καί έν γένει πανταχοΰ έξεδηλωθη
γενικός συμμερισμός τής λύπης τοΰ αδελφού Λαοΰ τής 'Ιταλίας.

«
Κλείομεν τάς μαύρας σελίδας τοΰ τεύχους ήμών μέ τόν θαυμάσιου 

έπίλογον τής διαλέξεως τοΰ εύφραδοΰς καθηγητοϋ τοΰ Πανεπιστημίου 
κ. Σπ. Λάμπρου, ήν έκαμε περί τών καταστραφεισών πόλεων έν τή 
αιθούση τοΰ Παρνασσού’ κατά τήν 28 Δβρίου.

«Τήν έγνώρισα. είπεν, ώς άλλην νύμφην λευκήν καί ώραίαν, άπλου- 
μένην νωχελώς παρά τάγυλανά νερά τού καταστένου της, τοΰ μαγικού.

’Έμεθύσθην ώς ύπό γοητείας, έβυθίσθην εϊς πλάνην,, καί ένόμισα, 
δτι ένωτιζόμην τών γειτόνων Σειρήνων, ψιθυριζουσών είς τά ώτά μου 
ιμτματα γοητευτικά, γλυκείς μύθους τών αρχαίων χρόνων, ώοαίας διη
γήσεις ιστορίας παρελΰούσης.

Ού μακράν, μοί έλεγον αί Σειρήνες, έκειτο παρά τάς άκτάς τής 
αύτής εύδαίμονος Σικελίας ή πηγή Άρέθουσα, ή νύμφη, ήν κατεδίωξεν 

ρών κυματίζουν πένθιμοι σημαϊαι

έως έκεΐ, ρεύσας ύποβρύχιος έκ τής ’Ηλείας καί ύπό έρωτος φλέγόμε
νος, ό ’Αλφειός, χωρίς τά νάματά του νάναμιχθώσι πρός τά δδατα 
τής θαλάσσης.

Όποιαν θά μοί δείξετε τώρα τήν ώραίαν νύμφην; Ποΰ έκειτο ή 
Μεσσήνη ; Ποΰ είναι τό Ρήγιον; Τά γαλανά νερά ήγριώθησαν καί οί 
Τυφώνες άνεμόχλευσαν τοΰ πόντου τούς βυθούς καί συνέσφιγξαν τάς 
δεξιάς εϊς πυγμήν θανάτου ή Σκύλλα καί ή Χάρυβδις, καί ή θάλασσα 
ωρθωθη εϊς έλέπολιν συντριβής, καί αί οίκ.ίαι άνετράπησαν καί τά 
μέγαρα κατέπεσαν καί αί έκκλησίαι ήρειπώθησαν καί ή ημέρα μετε- 
βλήθη εϊς νύκτα καί αί φλόγες συνησπίσθησαν πρός τά ϋδατα καί ή 
χαρμόσυνη μετεβλήθη είς οίμωγάς καί κοπετούς καί δάκρυα καί τήν 
Ζωήν διεδέχθη ό Θάνατος καί ή νεκρώσιμος σιγή έν τή νέρ. ταύτη κοι- 
λάδι Ίωσαφάτ καί τασματα τών αρχαίων Σειρήνων έξετραχύνθησαν είς 
καγχασμούς.

»Ό σεισμός διέγραψεν άπό τοΰ χάρτου πόλεις καί χωρία καί συνεκλό-

ΣΑΝ νά ήκουσα ένα πένθιμου άσμα τών Σειρήνων έκεΐ εϊς τήν Κατάνην, δπου μας έ'φερεν ή Σφακτηρία .
"Ενα θρήνον έλληνικών παραδόσεων. Θρήνον γνωρίμου φωνής, άπό τά στενά ποΰ παρεμόρφωσεν ή δίνη καί ό 
όλεθρος καί μία άγρια έκδίκησις υποχθονίων δεσμωτών δαιμόνων κατά τής ευτυχίας τής επιφάνειας.
Διά νά φίίάση έ'ως έκεΐ ύ ωραίος ελληνικός μϋθος καί νά πλάση έ'να ποταμόν διιόκοντα εως τάς άκτάς αΰτάς 

μίαν νύμφην, θά ήσαν άΐιαι τοΰ ΰμνου αΐ εκτάσεις αί ηλιόλουστοι καί πράσιναι.
Καί έφθόνησαν τά κιίλλη αύτά οΐ θαμμένοι εϊς τό πΰρ καί έφρύαξαν έως νά σεισθή γή καί θάλασσα καϊ έως ποντισμοΰ. 
Συναγερμός δυστυχίας μέ περιέβαλλε.
Κλειστά τά καταστήματα μέ πένθιμους έπιγραφάς: «Διά τόν προσφιλή μου άδελφόν καί τήν οΐκογένειάν του». Εκατον

τάδες τοιούτων επιγραφών. Καί γεμάτοι οΐ τοίχοι μέ ά/λα πένθη: «'Ικετεύω τόν γνωρίζοντα τί άπέγεινεν ή οϊκογέτ'εια.............
άποτελουμένη άπό τόν πατέρα, τήν μητέρα καί τρία τέκνα νά ειδοποίηση τόν κ....................αν ζή μέλος τι έξ αύτής καί
ποΰ». Καί συνωστισμός προσφύγων γυμνών, ωχρών, φρικιώντων καί τρεμόντων άκόμη, εξουθενωμένων. Καί συντρίμματα 
άνθρώπων εϊς τά νοσοκομεία καί συντρίμματα νοών. Έδώ άποκόπτεται είς ποΰς καί παρέκει άπεκόπη κάθε νήμα σκέψεως 
άπό τόν τρόμον. Σοΰ θωπεύει τήν χεΐρα μία εύμορφη καί σ’ έρωτφ διά τόν σύζυγόν της, έξ μηνών σύζυγον: «Είσαι φίλος 
του. Σέ γΐ'ωρίζω καλά. Θά έ'λθη ό άνδρας μου δέν εΐνε έτσι;;. «Κύριε, μέ συγχωρεϊτε, λέγει μία γραία εις τούς δρόμους. Ποΰ 
εΐνε τό παιδί μου; Τό είδα σκοτωμένο. Ναί. Μά μοΰ είπαν πώς τό έφεραν έδώ».

Έξυπνα άπό τό χλωροφόρμιον ό σύζυγος καί διακρίνει παραπλεύρως τήν γυναΐκά του, τραυματισμένην καί αύτήν, τήν 
γυναΐκά του διά τής οποίας τήν τύχην δέν έγνώριζε τίποτε.

"Ενα παιδάκι παίζει μέ τήν κούκλαν του εις τό κρεββατάκι του, τό μικρόν, τοποθετημένον κοντά εις τής μητρός του. 
Παίζει άνύποπτον διά τόν Χάρωνα, τόν παλαίοντα μέ τήν μητέρα του, ή οποία μέ τήν άδύναμον ώχραν της χεΐρα θωπεύει τά 
μαλλάκια του, τίς οΐδε δν διά τελευταίαν φοράν.

’Ανοίγει τους οφθαλμούς της, ωραίους μαύρους οφθαλμούς, μία κόρη καί οιμώζει καί ικετεύει νά τοιχοκολλήσουν ότι ζή 
διά νά μή άγωνιοΰν οΐ συγγενείς της, ή μητέρα της. Άλλά ζή καί έκείνη καί θά ζήση καί αύτή ή βεβαιοΰσα ότι τώρα υπάρχει;

Καί διηγήσεις φρικταί. Οΐ άνθρωποι συνωμοτούν μέ τούς δαίμονας καί ληστεύουν ήμινέκρους καί κόπτουν χεϊρας θαμ
μένων γυναικών, αδιάφορου ιίν άπέθανον ή στενάζουν άκόμη, διά νά σκυλλεύσουν τά δακτυλίδια.

Γυναίκες συρρέουν εϊς τούς ναούς κατά πάσαν ώραν, γονυκλινείς θρηνοΰσαι τό παρελθόν, προσευχόμενοι διά τό μέλλον, 
μέλλον τρομεροί’ εϊς τήν φαντασίαν των, μέλλον νέας πάλης πρός τόν θάνατον, άσφαλώς δμως πάλης πρός τήν δρφανίαν, τήν 
χηρείαν, τιήν πείναν.

Έδειξεν ό δαίμων ό χθόνιος τήν λύσσαν του καί κατέστρεψε. Καί εΐνε άμείλικτος. Παρατείνει τάς συμφοράς τής στιγμής 
μέ νέας συμφοράς, τόν τρόμον μέ τήν άπελπισίαν.

Άνίλεως δαίμων.
Καί ό πολιτισμός παλαίει κατ’ αύτοΰ. ’Έρχονται βοήθειαι πανταχόθεν καί πλοία μέ έπικουρίας εϊς τά όποια προστίθεν

ται καί τά ϊδικά μας, ή «Σφακτηρία» καί ή Κρήτη». Παλαίει δ πολιτισμός, ό όποιος άφήρεσεν άπό τόν Δία τόν κεραυνόν 
του, ό όποιος έδούλωσε τήν θάλασσαν μέ σιδηροΰς κολοσσούς καί διέτρησεν όρη καί συνέταμεν αποστάσεις καί κατακτφ τόν 
άέρα, παλαίει πρός άνίκητον εχθρόν, τά χθόνι,α.

Δεινή ή έπανάστασίς του κατά τοΰ δεσπότου και δεινά τά τραύματα.
Καί βοηθούν καί οΐ "Ελληνες, οΐ μικροί τόν παθόντα λαόν καί τόν συμπονούν περισσότερον τόν θλιμμένου λαόν, όπως 

όλοι, τόν θλιμμένου καί τόν άδελφόν λαόν αύτοί.

Κατάνη, Δεκέμβριος .1^08. 

Η ΤΡΙΝΑΚΡΙΑ.— ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΗΪ ΠΟΛΕΟΪ ΤΗΪ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

νησεν έκ_ βάθρων τήν Μεσσήνην καί τό Ρήγιον. Άλλά συνεκλόνησε 
μετ’ αύτών καί τήν καρδίαν τών ’Ιταλών συμπάντων καί τής Άνθρωπό- 
τητος ολοκλήρου. ΤΙ Φιλανθρωπία έσπευσε νά παλαίση πρός τόν Θάνα
τον έν τφ πεδίφ τής έρημώσεως καί τής οδύνης.

> Είς τόν πλούσιον βασιλικόν της δίσκον, δν πλουτίζουσιν αί δωρεαί 
τής Οικουμένης άπάσης, καταθέτει ή Ελλάς, άδελφή τής Ιταλίας, 
ολίγα κέρματα συντροφευμένα μέ βαρυστάλακτον Πανελλήνιον δάκρυ 
επι τή καταστροφή πόλεων συνδεομένων διά τών αιώνων μετά τοΰ 
Ελληνισμού. ί’ ' gg-·

•Άλλά καί μίαν εύχήν εγκάρδιον άπευθύνει τό ’Ελληνικόν Έθνος 
πρός τήν φίλην χώραν, έν ή ό Φώσκολος έψαλε τούς Τάφους: Νά ϊδή 
ό Ιταλικός λαός ταχέως πραγματούμενον τόν στίχον τοΰ άοιδοΰ. τοΰ 
έχοντος τήν αύτήν καί ό Φώσκολος γενέτειραν, τήν Ζάκυνθον:

» Τό χάσμα π’ άνοιξε ό οιιαμός ενϋ-i'g ifiuiae ανϋη ...»

ΔΗΜ. ΔΗΜΕΡ
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ΟΙ ΣΟΦΟΙ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΠΟΥΝ
Τήν κατωτέρω νεκρολογίαν τοϋ Γουσταϋον Κανέ έγραψε κατά .ταράκληαιν τής Εικονογραφημένης ύ συμπαθή; αύτής φίλος 

κ. Τω. Δημητρτάδης, ύπο.τλοιαρχος τοϋ Πολ. Ναυτικού, έμβριθής ύι μύστης τής Πυροβολικής. Είναι έν μνημόσυνου τίς τον ύαιμονιον 
άνθρωπον, δν άδιστάκτω; ή Επιστήμη θά κατατάςη είς ιό Πανθέου ιών Σοφών της. Τό όνομα τοϋ Γουσταϋον Κανέ ένίπνιε 
σεβασμόν είς όλα τά ίπιστημονικά κέντρα, έν Άγγλίρ. δέ κυριολεκτικής έλατρευετο. Και άπόδειϊις τοϋ σεβασμού τούτου καί της 
έκτιμήσεως είναι τά παράσημα τά όποια έφερεν. Είχε τιμηθή μέ τόν ’Αγγλικόν, τόν Ρωσσικόν καί τόν Ισπανικόν Μεγαλόσταυρον, μι 
Ταζιάονα; δέ όλων τών Ευρωπαϊκών Κρατών.

'Όπως ίίλοι οί μεγάλοι άνδρες καί ϋ Γονσταϋος Κανέ έχει τά Ανέκδοτά του. Τό κατωτέρω δίδει μίαν Ιδέαν τής μεγάλη; ετοιμότητας 
του είς τά ζητήματα τής Πυροβολικής. Προαήλθε κάποτε είς αυτόν ό έπίση; διακεκριμένος Σουηδός πυροβολητή; Ονελλεν.παρουσιάζων 
αντώ κλείστρον πυροβόλου ίδιας ίπινοήσιως καί ζητών τήν γνώμην του. Καθ’ήν στιγμήν ύ Οϋελλεν έσχεδίαζεν ένώπιόν του τό κλεϊστρον 
του,'δ Κανέ έν νώ συνέλαβεν άλλην τελειοποίησιν έπ’αυτού καί δταν δ Σουηδός πυροβολητής έτελβίωαε τό σχεδίασμά του τοϋ λέγει:

— Πολύ καλόν, άλλ’ έγώ έχω τελειότερου αύτοΰ.
Και έσχεδίασεν έκ τοϋ προχείρου τό τελειοποιημένου κλεϊστρον του, ένφ δ Οϋελλεν έμενε κατάπληκτος.

ΓΟΥΣΤ^νΟΣ ΚΑΝΕ

Μεταξύ τών κατά τό έτος ΐζ>ο8 έκλιπόντων έξοχων 
έπιστημόνων συγκαταλέγεται καί ό πολύς έν τή 
τέχνη τής κατασκευής τών πυροβόλων Γάλλος μηχα

νικός Γουσταϋος Κανέ, γνωστός ήμίν έκ τού ομωνύ
μου συστήματος τού πυροβολικού τών τριών θωρη- 
κτών μας καί έκ τού —’----- ·'■··* ------ ------- —'·
πεδινού τοιούτου.

Ό Γουσταΰος Κανέ 
’Οκτωβρίου τού 1S46.

"Αμα τφ πέρατι τών 

τελευταίως γενομένου δεκτού

έγεννήθη έν Belfort τήν 12

"Αμα τφ πέρατι τών εγκυκλοπαιδικών αύτοΰ σπου
δών είς τό Γυμνάσιον τού Στρασβούργου, είσήλΟε 
κατά τόν Αύγουστον τοΰ 1866 είς τό σχολείον τών 
Βιομηχάνων Τεχνών τών Παρισίων, έξ ού έξήλθε μη
χανικός κατά τό φθινόπωρον τού 1S69. Επιδόσεις 
κατ’ άρχάς είς τήν κατασκευήν τών σιδηροδρόμων 
προσλαμβάνεται είς τά έργοστάσια τού Reisclioffen 
τής ’Αλσατίας, τά όποια άφίνει τόν Αύγουστον τού 
ιδγο δπως συμμετάοχη τού τότε κηρυχθέντος Γαλλο- 
γερμανικοΰ πολέμου.

Κατά τόν πόλεμον τούτον ό Γ. Κανέ, ονομαστείς 
ύπολοχαγός τού Πυροβολικού, έλαβε λίαν ενεργητικόν
μέρος είς τόν στρατόν τοΰ Ρήνου διακριΰείς έν τή πο
λιορκία τής Neuf-Brisach καί δή έντή κατασκευή τών έργων τής άμύνης.

Αιχμάλωτος τέλος τών Πρώσσων άπεστάλη είς Λειψίαν ένθα διέμεινε 
μέχρι πέρατος τοΰ πολέμου.

Μετά τήν άπελευβέρωσιν αύτοΰ ό Κανέ έπεδόθη καί πάλιν είς τήν 
κατασκευήν τών Σιδηροδρόμων. Πλήν ή διακαής κλίσις αύτοΰ πρός 
πάντα τά ξητήματα τοΰ Ιΐυροβολικοΰ καί τής ’Οχυρωτικής τόν έφερον 
κατά τό 1872 είς τά περίφημα έργοστάσια έν Άγγλίφ τού έξοχου επίσης 
έν τή κατασκευή τών πυροβόλων μηχανικού Vavasseur. Είς τά έργο- 
στάοια ταΰτα ό Κανέ διεκρίθη, προτείνας τό tS76 τήν θεωρίαν τών 
υδραυλικών χαλινωτηρίων πρός έλάττωσιν τής οπισθοδρομήσει»; τών 
πυροβόλων καί θέσας νέας άρχάς είς τήν κατασκευήν τών βλητοφόρων 
καί κυλλιβάντων έν γένει. Διά τούτο, ώς ό 'ίδιος ώμολόγει, ώφειλε κατά 
μέγα μέρος τό μέλλον του εις τάς τεχνικάς καί εμπορικός γνώσεις, ας 
προσεκτήσατο έν Άγγλίφ.

Κατά τό 1881 δ Κανέ προσεκλήθη έν Γαλλίφ ύπό τής Εταιρείας 
Forges et Chantiers, όπως άνοιξη ιδιαίτερον έργοοτάσιον κατασκευής 
πυροβόλων έν Χάβρη, διότι ή Εταιρεία αΰτη εϊχεν άναλάβει τότε τόν 
οπλισμόν τών είς τά μεγάλα αύτής ναυπηγεία τής , Μεσογείου καί τοΰ 
Ατλαντικού κατασκευαξομένων πολλών πολεμικών πλοίων διαφόρων 
κρατών. Οΰτω τά ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Γ. Κανέ εργοστάσιά της τοΰ 
πυροβολικού εΐργάσθηοαν διά τήν κατασκευήν τών υδραυλικών καί 
ηλεκτρικών πύργων, ώς καί διά τήν κατασκευήν τοΰ οπλισμού,— εκτός 
τών ήμετέρων τριών θωρηκτών,—τριών ’Ιαπωνικών, δύο Χιλιανών, δύο 
Ισπανικών, δύο Σουηδικών καί δύο Δανικών, διά πλήθος δέ άλλων 
μικρότερων πλοίων.

Κατά τό ι§97 τά γνωστά έν Crensot χαλυβουργεία τής Εταιρείας 
Schneider είχον κατά πολύ τελειοποιήσει τό σύστημα τού πυροβολικού

αύτών. ’Επειδή δέ, ώς έκ τού άρξαμένου συναγωνι
σμού μεταξύ αύτών καί τών έργοστασίων Κανέ, έξη- 
μιοΰντο τά τελευταία ταΰτα πολύ, άπεφάσισαν τήν 
αγορά·.· τών έργοστασίων τούτων καί τήν πρόσληψιν 
τοΰ Γ. Κανέ ώς Γενικού Διευθυντοΰ τοΰ Πυροβολικού.

’Από τής συγχωνεύσεως ταύτης χρονολογείται η 
τελειοποίησις τών Έργοστασίων Πυροβολικού έν X ύ
βρη καί ή αγορά πολυγώνων δοκιμών έν Harfleur, 
δαπανηθέντων πρός τούτο ύπό τοΰ Schneider κολοσ- 
σαίων ποσών. Άπό τής έποχής ταύτης χρονολογείται 
καί ό έπιτυχής συναγωνισμός τής Γαλλικής βιομηχα
νίας είς τόν κλάδον τοϋ πυροβολικού, πρός τήν ξένην 
τοιαύτην. Πρόσφατα είναι τά πειράματα παρ’ ήμίν 
πρός έκλογήν συστήματος πεδινού πυροβόλου, καθ’ίί 
τό τοΰ Sclineider-Canet άπέδειξεν, ανεξαρτήτως πάοης 
συγκρίσεως, τήν υπεροχήν τοΰ Γαλλικού πνεύματος έν 
τή συλλήψει τής ιδέας.

Κατά τάς άρχάς τοΰ ιο°7 ό Κανέ άπεσύρΌη έκ τής 
ενεργού υπηρεσίας τοΰ οίκου Schneider. Άπό τοϋ 
έτους δέ τούτου μέχρι τού θανάτου αύτοΰ έπισυμβάν- 
τος μόλις μετά έν έτος, ό Κανέ δέν έπαυσε δρών είς 
τήν έπιστήμην του, διότι ού μόνον παρέμεινεν ώς

τεχνικός σύμβουλος τής Εταιρείας Schneider άλλά καί τάς πολυτί
μους γνώσεις του προσέφερεν είς τό Γαλλικόν Κράτος, ώς μέλος τής 
ε’νεκα τοΰ δυστυχήματος τής «Ίένας συστάσης έπιτροπής έπί τών 
εκρηκτικών, έν φ” άφ’ετέρου ώς Πρόεδρος τής Junior Institution 
of Engineers» έκαμεν αγγλιστί έν Λονδίνφ σκουδαϊαν διάλεξιν έπί 
τινων συγκρίσεων τοΰ Αγγλικού πρός τό Γαλλικόν Πυροβολικόν.

’Επίσης δέν έπαυσεν ίδρύων καί υποστήριξών διαφόρους συλλό
γους μηχανικών, δεχόμενος τήν προεδρείαν τούτων ή τόν τίτλον τοϋ 
έπιτίμου μέλους. Οΰτω διετέλεσε Πρόεδρος ή έπίτιμον μέλος δώδεκα 
διαφόρων συλλόγων έν Γαλλίφ. Ρωσσίφ, Άγγλίφ καί Ηνωμένοι; Πολι- 
τείαις. Καί συντόμως είπείν: πάνταχοΰ άνεγνωρίζετο ή αξία του 
καί έβραβεύετο διά παρασήμων άνωτέρας τάξεως καί δή Μεγα
λόσταυρων.

ΔΓ ημάς τούς "Ελληνας ιδιαιτέρως τό όνομα Κανέ θέλει μείνη κεχα- 
ραγμένον έν τή Ίστορίφ τοΰ Ναυτικού μας. άφ’ ού τά πυροβόλα τών 
θωρηκτών μας, μέ τά όποια τόσον χρόνον διετηρήσαμεν τήν ανεξαρτη
σίαν τών θαλασσών μας φέρουσι τό όνομά του, κριθέντα εϊς τήν εποχήν 
τής παραδοχής των, λόγφ τής άπλότητος τών μηχανισμών των καί τού 
μικροΰ όγκου τών κυλλιβάντων των, ώς υπέρτερα παντός άλλου 
συστήματος.

Εκτός τής μεγάλης επιστημονικής αύτοΰ αξίας δ Κανέ ήτο φιλόστορ
γος πατήρ καί φιλόξενος, εύγενής Γαλάτης, μή όκνών νά έπεξηγή καί 
δίδη πάσας τάς δυνατάς πληροφορίας είς τούς τυχόν έκτελούντας 
υπηρεσίαν ξένους αξιωματικούς παρ’ αύτιϊι, έπισυρων λόγφ τών γνώσεών 
του τόν θαυμασμόν αύτών, τήν βαΟεϊαν έκτίμησιν καί τόν σεβασμόν.

Τοιαύτη υπήρξε ή δράσις καί τοιοΰτος δ βίος τού Γουσταύου Κανέ 
ού τήν πρόωρον απώλειαν θρηνεί ή Πυροβολική.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Υποπλοίαρχος τοϋ Βασ. Ναυτικού,

ΑΛΛΟΥ ΖΗΤΗΣΑΤΕ!
Είναι πολύ περίεργος ή τακτική τής υφεστώσης κυβερνήσει·);. Διευθύ

νει)· καί κυβερνάν τό Έθνος νομίζει οτι σημαίνει φορολογεί)·. ’Εξακο
λουθεί τό παλαιόν σύστημα τής φορολογίας διά τό μή έπαρκεϊν πλέον 
τό Κράτος είς τήν πολυτελή διοίκηοιν. Άντί τών οικονομιών, άντί τής 
περισυλλογής, άντί τής ένισχύσεως ώρισμένων κλάδων, ϊνα έξ αυτών έπι- 
ξητηθή ή αδξησις τών πόρων τού Κράτους, φορολογία γενική, φορολο
γία είς τά είδη τής πρώτης άνάγκης.

Ευτυχώς αί επαγγελματικοί τάξεις συγκεκροτημέναι είς ιδίας κοινω
νίας. συνησπισμέναι είς Συντεχνίας, ό Λαός δηλαδή, δ τόσα έτη τώρα 
ύποφέρων καί μαστιζόμενος άπό τήν απεχθή φορολογίαν, ήτις είς ούδέν 
άλλο έχρησίμευε παρά νά έξυπηρετή διά τής πολυτελούς διοικήσεως 
τήν Συναλλαγήν, άντελήφθη τήν δύναμίν του καί χωρίς θόρυβον, νομο- 
ταγέστατα διεξεδίκησε τό δικαίωμά του. Μέ μίαν διαμαρτυρίαν του, ήν 
άπηύθυνε πρός τήν Εθνικήν Αντιπροσωπείαν έδήλωσε είς τούς θύτας 
τής Συναλλαγής, οτι δέν είναι διατεθειμένος νά δεχθή νέαν φορολογίαν.

Άλλ' έλεγε καί κάτι άλλο πρός τούς ίδιους ό Λαό; αύτός δηλών 
τοΰτο, άλλά καί πονών διά τόν Τόπον καί θέλων εθνικήν ευημερίαν καί 
ποθών στρατόν καί στόλον έν ταϋτφ. Αλλού ζητήσατε τήν αύτάρκειαν 
τού Κράτους. Ποΰ δέ άλλοΰ, άφοΰ δέν θέλει ό Λαός νέους φόρους; Είς 
τήν περισυλλογήν. είς τάς οικονομίας, είς τήν χρηστήν διοίκηοιν.

Είναι πολύ παρήγορον αύτό. Αί επαγγελματικά! τάξεις, αί είση έρου- 
σαι τόν οβολόν των είς τό δημόσιον Ταμεϊον διά νά σιτίζονται οί 
λυμεώνες αύτοΰ, άντελήφθησαν πού έγκειται ή κοινή σωτηρία. Καί 
αυριον, εκλογών επικειμένων, Οά έρωτήσουν πριν ψηφίσουν: Ποιος 
έρχεται μέ πρόγραμμα οικονομιών, περισυλλογής, περιστολής τής σπα
τάλης; Καί δέν θά εξετάσουν άν αύτός λέγεται άλφα ή βήτα πολιτευό
μενος. άλλά Οά έρωτήσουν: Τί Οά κάμετε έάν σάς φέρωμεν είς 
τήν εξουσίαν;

Έάν έξακολουθήση προΐοΰσα αύτή ή χειραφέτησις τών έπαγγελματι- 
κών τάξεων, τότε θά ίδωμεν πηγνύμενα καί παρ’ ήμίν τά πολιτικά κόμ
ματα, κόμματα όμως όχι προσώπων, άλλά κόμματα άρχών. κόμματα 
προγράμματος.

«

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Kai πάλιν περί τών έν Τουρκίφ, <ίι·τ< πάσι;; δέ άλλης κρίσεως μετα- 

φέρομεν περικοπήν τής εν τ<!> -Κέο> Έλενϋέρω Τύπφ· Άημοσιευϋείαης 
ίτηο/ας επιΟεωρήαεως τον μεγάλου Μάξ Νορδάον :

«Είς τήν Βουλήν, γράφει, έχουν ό Άχμέτ Ριζ& καί οί συγκεντρωτικό! 
μεγάλην ιτλειοηιηφίαν, ^ροελ&οΰααν έκ εμμέσων εκλογών καί ίκομένως 

ήκιστα άι τιπροσαιπεύσυοαι· τήν ακριβή έκφραοιν τής κοινής γνώμης. Ή 
εισαγωγή τής καθολικής 'ψηφοφορίας είναι άκλΰίς ζήτημα έλαχίοτου χρό
νου, καί τότε ή αμέσως παρά τοΰ λαοΰ καί Άνευ έκιοήμου κιέοεως καϊ 
βίας εκλεγεϊοα Βουλή Οά διαφωτΐοη έλπίζομεν ταχέως τους Νεοτοΰρκους 
Sri ιό ένιαϊον αϊτών Κράτος είναι ονειρον. "Ελληνες, Άραβες, Αρμένιοι, 
Αλβανοί, Βούλγαροι δέν καραιτοΰνται τής γλώοοης των καί τής εθνικής 

των άτομικότητος, Βρετανοί, Βάσκοι, ΓΙροβηγγιανοί, Φλαμανδο'ι δέν τό 

έκραζαν μεθ' ολα τά δελεάσματα ατινα <5 γαλλικός κολιτιομός, δ τοΰ 1790 
εύγενέστερος τοΰ κόσμον τοΐς προσέφερε, καί τά όποια βεβαίως σήμερον ό 
τουρκικός πολιτισμός δέν είναι είς θέοιν νά τοΐς προσφέρη. Έάν ήρκει ή 
σπάθη όπως άπό ’Ελλήνων, 'Αρμενίων κ.λ.π. κατασκενάσιι τις Τούρκους 
θά έπήρχετο ή όθωμανοποίηοις τιμ 1153 κατά τήν αλωσιν καϊ τούς μετα
γενεστέρους τής γιαννιτοαροκρατίας αιώνας. "Ο,τι τότε δέν υπήρξε δυνα
τόν, είνε πολύ όλιγώτερον δυνατόν έν συνταγματική πολιτείρ. Έάν οί ουγ- 

κεντρωτικοί είναι έπί τοοοΰτον πεισμονές καί τετνφλωμένοι ώστε νά έπι- 
μένωοιν είς τό σύστημά των, δέν θά πράξωοιν ή νά έξοπλίοωοι τήν χεϊρα 
πάντων κατά πάντων, νά προκαλέσωσιν άπλούοτατα ξενικός αναμίξεις νά 
κατακρημνίσωσι τήν Τουρκίαν είς διαρκείς επαναστάσεις καϊ πολέμους καϊ 
άλανθάοτως εϊς τήν διάλυοιν άκόμη νά τήν όδηγήοωσιν άσφαλέστερον 

μάλιστα καϊ ταχύτερου καί αύτοΰ τοϋ προτέρου ολέθριου συστήματος τοϋ 
απολυταρχικού ’ Αβδούλ. Χαμίτ.

«Τό μέλλον ανήκει είς τό πρόγραμμα τοΰ Σαμπαεδδίν. Τότε μόνον δύνα

ται νά έλπίζη ή Τουρκία δτι θά ζήση καί θά προκόψρ έάν μεταβληθή 
κατά τό πρότυπον τής'Ελβετίας είς ομόσπονδου Κράτος έξ εθνικοτήτων 
μετά τοπικής αύτοδιοικήοεως, οΐτινες νά εΰρίοκωσιν έν τή κοινήΈλευθερίρ 
χώρον δια πάσαν άνάπτυξιν καί πλήρες τό δικαίωμα τής καλλιέργειας τών 
ιδίων αύτών ιδεωδών.Έάν θέλωοιν οί 'Οθωμανοί νά λησμονηθή οτι εισέ
βαλαν είς τήν Ευρώπην ώς βάρβαροι πολεμισταϊ καϊ έπεκάθησαν έπί τοϋ 

αύχένος ήτϊηθέντων έθνών, ώς κατακτηταΐ καϊ τύραννοι, ή αποπομπή τών 
όποιων είναι καθήκον τιμής τών ήττημένων άπαράγραπτον, όφείλουοι νά 
δημιουργήσωσι νέον νομικόν τίτλον, ούτος δέ μόνον ή ελευθερία, τάξις 
καί άσρ άλεια, κομιζομένη είς ιούς άλλοτε δορυαλώτους, δύναται νά είναι*.

« « «
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΕΡΑΝΟΙ

Εύθύς ώς έγνώσθησαν τά καταστρεπτικά γεγονότα τής ’Ιταλίας συνε- 
στήθη επιτροπή έκ τοϋ Σ. Μητροπολίτου Αθηνών κ. Θεοκλήτου, τοΰ 
Διοικητοϋ τής Έθν. Τραπέζης κ. Στ. Στρέϊτ, τοΰ βουλευτοΰ Έρμιονίδος 
κ. Έμμ. Ρέπουλη Γιρχαίου δημοσιογράφου καί συνεργάτου τής <Είκο- 
νογραη ημέι ης- καί τοΰ κ. Καμάρα πρός συλλογήν εράνων. Έπί κεφα
λής τής έπιτροπής ταύτης έτέθη αύτός ούτος δ Βασιλεύς Γεώργιος 
είσενεγκών ιο,ο;>ο φράγκων.

ΊΙ ’Εθνική Τράπεζα ήνοιξεν αμέσως κατάλογον εράνων μεταξύ τών 
ύπαλ/.ήλων της ένταΰθα καί έν ταΐς έπαρχίαις. ώ; καί τινες άλλαι 
τράπεζαι, ανέθεσε δέ είς τούς διευθύνοντας τά έν ταΐς έπαρχίαις ί·πο- 
καταστήματα της νά τεθούν έπί κεφαλής τών σχηματισθησομέΐ'ων επι
τροπών.'Επίσης ήνοιξε θυρίδας έν τώ ένταΰθα Κεντρική) μεγάρφ της, 
είς άς γίνονται δεκταί καταθέσεις λαϊκαί.

Αί εφημερίδες άη ' ετέρου έδημοσίευσαν εκκλήσεις παροτρύνουσαι 
τάς τάξει; πάσα; είς ενα Πανελλήνιον έρανον, άλλην δ’ έκκλησιν άπηύ- 
θυνεν ί| Κεντρική ’Επιτροπή πρός τόν Λαόν, καί ό Σ. Μητροπολίτης 
εγκύκλιον παροτρυντήριον πρός τούς κατά τόπους ίεράρχας καί τό 
Υπουργείου τών Εσωτερικών πρό; τούς Δημάρχους, δίσκοι περιήχθη- 
σαν έν ταΐς έκκλησίαις, περιήλθον ή τε Κεντρική Επιτροπή καί αί έν 
ταΐς έπαρχίαις Ύπεπιτροπαί πάσαν συνοικίαν καί πάσαν πόλιν καί 
πάν χωρίον.

’Επίσης ό Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, άλλα σωματεία τής πρω- 
τευούσης έπί κεφαλής τών δποίων, ώς πάντοτε, δ Παρνασσός και ή 

Μανδολινάτα διά συναυλιών καί ημερίδων καί άλλα τών επαρχιών 
είσέφερον γενναία ποσά.

Καί έν ΙΙάτραις συνέστη μεγάλη έπιτροπή πρός συλλογήν έράνιον 
ύπέρ τών θυμάτων έκ τοϋ Επισκόπου Πατρών, ώς προέδρου καί τών 
κ. κ. Δ. Βότση, δημάρχου, Σ. Στεφανοπούλου. προέδρου Έφετών, Σ. 
Σταμπουλοπούλου. προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, Φ. Γούδ, προέ
δρου τοϋ Συλλόγου Έρμης , Δ. Πάσκουα. Κ. Γκολφινοπούλου, Λ. Βρετ- 
τοϋ, Χρ. Κορύλλου, I. Βερροίου. Ό Δήμος Πατρέων ένεγράφη διά ιοοο 
δραχμής. ΙΙρός τόν αύτόν σκοπόν έδόθη καί καλλιτεχνική έσπερίς ύπό 
έρασιτεχνών είς τό θέατρου Πατρών. Οί άποτελοΰντες τά; επίτροπός 
κατέβαλαν πρώτοι 3 χιλιάδας.

'Επίσης ό Σύλλογος τών Έμποροΰπαλλήλων κατήρτισεν επιτροπήν 
μεγάλην ύπό τόν Πρόεδρόν του κ. Ροδούλην, ήτις συλλέγει έράνους.

Πρός τόν Μητροπολίτην έν τφ μεταξύ άπεστάλησαν έκ μέρους τοΰ 
Έθνικούή μών IΓανεπιστημίου αί τρεις χιλιάδες δραχμαί, αί ψηφισθέϊσαι 
ύπό τής Συγκλήτου ύπέρ τών παθόντων.

Τό Χημοτικόν Συμβούλιου Πειραιώς έψήφισε πίστωσιν 5·°°° δραχ
μών ύπέρ τών σεισμοπαθών τής Σικελίας καί Καλαβρίας. Επίσης δ 
δήμος Παγασών έψήφισε ιοοο δρ.

’Επίσης άπεστάλησαν πρός τόν Μητροπολίτην έκ μέρους τού Υπουρ
γού τών Εξωτερικών κ. Μπαλτατζή ιοοο δραχ. διά τόν αύτόν σκοπόν.

Οΰτω δέν ύστέρησε καί ή Ελλάς είς τόν διεθνή αύτόν συναγωνισμόν 
τής φιλανθρωπίας, είσενεγκοΰσα ύπέρ τών θυμάτων, μεθ’ ών δ Ελληνι
κός Λαός πολλούς δεσμούς έχει, δ,τι ήδύνατο.

-X-
Πλήν τών χρηματικών βοηθειών αϊτινες συνελέγησαν καί άλλος 

βοήθειας έστειλεν ή Ελλάς έκ τών πρώτων. Ούτως ή «Σφακτηρία» καί 
ή «Κρήτη άπέπλευσαν κατάφορτοι από γαλέτταν, τυρόν, κονιάκ καί 
σταφίδα. Πεντήκοντα χιλιάδας όκάδας σταφίδος παρέλαβεν έκ Ζακύν
θου ή «Σφακτηρία·.

Έπέβαινον δέ τής «Σφακτηρίας έν χειρουργεϊον ύπό τούς έπιάτρους 
κ. κ. I. Χωματιανόν καί I. Μητσάκην μετά τοΰ περιφήμου στρατιωτι
κού χειρούργου μας κ. Σπυρ. Λέκκα, τοϋ ιατρού τού Β. Ναυτικού κ· 
Παπαδοπούλου, τού ύπιάτρου κ. Λιβαδά καί τοΰ ανθυπιάτρου κ. Σχορ- 
τσανίτου καί δεκαπέντε στρατιωτών νοσοκόμων, άπάντων διδακτόρων 
τής ’Ιατρικής, έκτελούντων τήν θητείαν των. ’Επίσης άλλο χειρουργεϊον 
ύπό τόν καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου κ. Γ. Φωκάν μετ’άναλόγων 
νοσοκόμων. Άλλο χειρουργείου ύπό τούς καθηγητάς τού Πανεπιστη
μίου κ. κ. Ε. Καλλιοντζήν καί Γερουλάνον, άλλο ύπό τόν διευθυντήν 
τής Πολυκλινικής Αθηνών κ. Άλεβιζατον.

Πάντα ταΰτα τά χειρουργεία έγκατεστάθησαν έν Κατάνη είς διά
φορα νοσοκομεία, πρυσέφερον δέ σπουδαίας ύπηρεσίας.

"Ολος δ ’Ιταλικός Τύπος ήτο πλήρης εγκωμίων διά τάς ύπηρεσίας, ίΐς 
παρεΐχον τά έκεΐ έλληνικτι χειρουργεία είς τούς τραυματίας. Τό χει
ρουργείου τού 'Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διηρέθη είς δύο, έκ τών 
δποίων τό έν ύπό τόν καθηγητήν κ. Καλλιοντζήν έγκατεστάθη καί έλει- 
τούργει είς ιδιαίτερον τμήμα τοΰ νοσοκομείου δ «Γαριβάλδης». Τό έτε
ρον ύπό τόν κ. Γερουλάνον είργάζετο είς τό νοσοκομείου «Σάντα- 
Μάρθα · ό ιατρός κ. Άλεβιζάτος προσεκολλήθη είς τό νοσοκομείου 
«Βίκτωρ Εμμανουήλ», έν τώ όποιοι διετέθησαν διά τό χειρουργεϊόν του 
ιδιαίτεροι αΐθουσαι.

«·

Καί δ έξω Ελληνισμός δέν ύστέρησε. Όπου άκμάζουν έλληνικαί 
κοινότητες καταρτίζονται επίτροποί καί συλλέγουν ούκ εύκαταφρό- 
νητα ποσά.

Πρώτη έδωκε τό παράδειγμα ή έν Άλεξανδρείφ, ώς πάντοτε, κοινό- 
της. 'Επιτροπή καταρτισθεΐσα έκ τών προκρίτων, συνέλεξεν αμέσως, 
παρ’ δλην τήν κρατούσαν κρίσιν τής άγοράς, περί τάς >5 χιλ. φράγκων. 
Εννοείται δέ ότι επεκτείνει τό έργον της ή έπιτροπή καί είς τό έσωτε- 
ρικόν τής Αίγύπτου. Οΰτω μέχρι σήμερον συνελέγησαν μεταξύ τών 
ομογενών >5° χιλ. φράγκα.
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ΙΤΑΑΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Ή «Εικονογραφημένη» 
άλλοτε είχε δημοσίευση 
τήν εικόνα τοΰ έν Ίερο- 
σολύμοις Γενικού Προξέ
νου τής Ελλάδος κ. II. 
ΙΙαπαδάκη, ένός έκ τών 
διακρινομένων μεταξύ τοΰ 
σώματος τών Προξένων

I μας,έπ’εύκαιρία τής παρά 
τφ'Αγ. Τάφω, όπου σπου- 

1 δαΐα εθνικά συμφέροντα 
κινδυνεύουν, άπαιτοΰντα 
συνετήν καί έμπειρον δια- 
χείρισιν, μεταθέσεώς του.

Τώρα ή «Εικονογρα
φημένη» σπεύδει νά γνω- 
ρίση είς τούς συνδρομη- 
τάς τη; τήν αξιότιμου 
Κυρίαν "Ιταλα Μαρίαν Π. 
ΙΙαπαδάκη, σύζυγον τοΰ 

ιταλλ ΜΑΡΙΑ Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗ καλού φίλου της, άόράν
καί ένάρετον δέσποιναν, 

ήτις παρά τό πλευράν τοΰ συζύγου της συγκεντρώνει περί έαυτήν τάς έκεΐ 
όμογενεΐ; μητέρας καί συζύγους, παρέχουσα υπόδειγμα Έλληνίδος καϊ 
συζύγου έαυτήν, καίτοι αύτή κατάγε
ται έξ ’Ιταλού φιλέλληνας, τοΰ Αντω
νίου Φραβασίλη, έγκατασταθέντος έν 
Άθήναις, χρηματίσαντος δέ καί καθη- 
γητοΰ τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης, τοϋ 
οποίου δμως ή πρός τήν Ελλάδα άδο
λος καϊ ϋπερβολική άγάπη άφωμοίω- 
σεν αύτήν είς τελείαν Έλληνίδα.

Ο ΕΝ ΣΙΚΑΓΟ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν. ΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Έγράφησαν πολλά καί έλέχθησάν 
πολλά περί τών έν τή ξένη άντιπρο- 
σώπων τοΰ Ελληνικοί) Έθνους, ώς 
μή ευρισκομένων τών πλείστων εϊς τό 
ύψος τής αποστολής των. £■'.··

Άλλ' άν υπάρχουν οϊ μή άντιλαμ- 
βανόμενοι καν τήν αποστολήν των. 
ύπάρχουν καί οϊ άντιληφθέντες τήν 
σημερινήν αποστολήν τοΰ αντιπροσώ
που τοΰ Έθνους ύπό τήν πραγματι
κήν σημασίαν, ήτις κυρίως είναι ή 
καλλιέργεια τοΰ εδάφους τής άγοράς, 
παρ' ή είναι ίιαπεπιστευμένοι και ή 
παρ' αύτή προστασία τών εμπορικών 
συμφερόντων τοΰ Έθνους, δπερ Αντι
προσωπεύει.

Ή έποχή καθ' ήν οί Πρέσβεις καί 
Πρόξενοι έδημιούργουν έπεισόδια διά 
νά προκαλοΰν ικανοποιήσεις καί επι
δείξεις τών στόλων των. παρήλθεν 
άνεπιστρεπτεί καί σήμερον οϊ αντιπρό
σωποι τών Κρατών δέν είναι τίποτε 
άλλο παρά επίσημοι κομί-βουαγιαζέρ 
μεριμνώντε; όπου ΰπηρετοΰσι περί τής 
διαδόσεως τών προϊόντων τής χώρας, 
ήν έκαστος αντιπροσωπεύει.

Ή 'Ανατολή παραδείγματος χάριν, 
δύναταί τι; άδιστάκτως νά εϊπη, οτι 
έπαυσε νά είναι δ στόχος τών κατα
κτητικών βλέψεων τών Μεγάλων Δυ
νάμεων καί δ Κάϊζερ κατερχόμενος 
είς Κωνσταντινούπολή δέν πάλλει τήν 
σπάθην του, άλλ' άποΟέτει έπί τής τρυτάνης τής πλάστιγγος τά δειγ
ματολόγια τής Γερμανικής Βιομηχανίας.

Καί ύπό τήν έποψιν αύτήν δύναταί τις νά εϊπη οτι ή Γερμανία κατε- 
κτησε τήν Ανατολήν, τήν αγοράν τής οποίας κατέκτησαν τά Γερμανικά 
προϊόντα.

Ούτως άντιλαμόανομένους τήν αποστολήν των ήμεϊς ολίγους έχομεν νά 
έπιδειξωμεν Αντιπροσώπους καϊ μεταξύ αύτών τήν πρώτην θέσιν κατέχει δ 
έν Σικάγφ Γεν. Πρόξενος τής Ελλάδας κ. Ν. Σαλόπουλος, δστις διέμεινεν 
έν Άθήναις καθ' δλον τόν Νοέμβριον καί Δεκέμβριον.

Ό κ. Ν. Σαλόπουλος, ιατρός τό επάγγελμα, γνωστότατος έν Άθήναις 
έγκατεστάθη πρό ετών έν Σικάγω πρό; έξάσκησιν τοΰ έπαγγέλματός του, 
πρό δωδεκαετίας δέ περίπου ή 'Ελληνική Κυόέρνησις διώρισεν αύτόν Γεν. 
Πρόξενον έκεΐ.

Ό αντιπρόσωπος τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως έδειξεν άμέσως προσόντα 
πεπειραμένου προξενικού υπαλλήλου, τά όποια τόν έπέβαλον πλέον εϊς τάς 
έλληνικάς κυβερνήσεις, αί δέ κατά καιρούς εκθέσεις του, περί ών καί δ 
Τύπος τής πρωτευούσης ήσχολήθη, τόν άνέδειξαν προξενικήν ιδιοφυίαν, 
καί ύπήρξαν πολύτιμοι αληθώς.

Άνά τάς Αθήνα; πετφ μία φιλοπονωτάτη μέλισσα συλλέγουσα άπό 
παντού ο,τι χρειάζεται, καί τήν συναντφ κανείς καί εϊς τοΰ Παρνασσού» 
τάς έορτάς καί εϊς πάσαν διάλεξιν καί εϊς τής Εταιρίας τών Οίνων καϊ 
Οινοπνευμάτων τά άποστακτήρια καί εϊς τά έριουργεϊα μας καί εϊς τά 
νηματουργεία μας καί δπου εμπορική ή βιομηχανική ή κοινωνική ζϋμωσις. 
"Ετσι άντελήφθη τήν αποστολήν του β έν ’Αθήναις Γεν. Πρόξενος τών 

Ήνωμ. Πολιτειών κ. Χόρτων, διότι αύτάς είνε ή φιλόπονος μέλισσα, καί 
παρέχει έαυτόν υπόδειγμα αντιπροσώπου. Μέ αύτόν συγκρίνεται ό κ. 
Σαλόπουλος.

Χωρίς νά ύστερή δέ καί εϊς τά άλλα ζητήματα. Οΰτω δταν πρό τίνος τό 
Μακεδονικόν ζήτημα ήτο είς τήν όξυτέραν φάσιν του, ό έν Σικάγφ αντι
πρόσωπος τής 'Ελλάδος ϋπεξέκαιε τόν πατριωτισμόν τών χιλιάδων όμογε- 
νών, συγκεντρών αύτούς εΐς αίθουσα; απέραντους, κατάφωτους καί εξηγώ·? 
τό Μακεδονικόν ζήτημα, παρουσίαζε μέ φωτεινά; προίολάς τά θύματα τών 
βουλγαρικών θηριωδιών, έξ εικόνων τών ελληνικών εικονογραφημένων 
περιοδικών, άτινα συνέλεγε·? έπιμελώς διά νά άντιγράψη τά cliches, πληρώ
νω·? καί έργασίαν καί φωτισμούς καί ενοίκια αιθουσών έξ ιδίων.

Ή Εικονογραφημένη» μέ χαράν δημοσιεύει τήν εικόνα τοΰ καλοΰ 
αντιπροσώπου τή; Ελλάδος έν Σικάγω έπιφυλασσομένη νά γνωρίση εΐς 
τούς συνδρομητάς της βαθμηδόν τούς ολίγους όμοιους του.

«
ΕΘΝΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

Εϋρισκόμεθα εΐς τήν εύχάριστον θέσιν ν' άναγγείλωμεν δτι άπό τοΰ 
προσεχούς τεύχους θά παράσχωμεν εΐς τούς ήμετέρους άναγνώστας σπάνιον 
εντρύφημα, Ιστορικής καί εθνικής σημασίας, όφειλόμενον εϊς τόν γλαφυρόν 
καί έμβριθή συνεργάτην μας κ. Κ. Σαράφη·? Πιτζιπιόν, υποπλοίαρχον τοΰ 
Πολεμικού Ναυτικού. Εΐς τούς κ. κ. συνδρομητάς τοΰ Περιοδικού είναι 
πολύ γνωστός ό κ. Σαράφης έκ τής σπουδαίας περί 'Ελληνικού Αυτοκρα- 
τορικοΰ Στόλου μελέτη; του, εκτενείς περικοπάς τής όποιας εϊς σειράν τευ
χών έδημοσιεύσαμεν. Ή νέα συμβολή τοΰ κ. Σαράφη, λεπτομερή; καί 

ενδιαφέρουσα ανάγεται εϊς τήν ιστο
ρίαν τοΰ 'Ελληνικού Στόλου άπό τής 
εθνικής άποκαταστάσεως μέχρι τοΰ 
1861, θά συνεχισθή δέ εϊς τρία ή τέσ
σαρα τεύχη συμπεριλαμβάνουσα τό 
δραματικόν ναυάγιον τής βασ. κορβέτ- 
τα; «Αμαλίας» παρά τήν θέσιν Περι
στέρια τή; Σαλαμίνας, ακριβώς κ.αθ’ήν 
νύκτα κατέπεσε·? ή στήλη τοΰ 'Ολυμ
πίου Διό;, έκ τής τρομερά; θυέλλης.

ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΑ I

Αί έφημερίδες τής Κατάνης εξαι
ρούν μετ’ ενθουσιασμού τά; υπηρεσίας 
καί τήν μόρφωσιν τοΰ μετέχοντας τής 
έκεΐ έκ στρατιωτικών ιατρών ελληνι
κής άποστολής ανθυπιάτρου κ. Κ. Δ. 
Σχορτσανίτου. Δικαιωτέρα μνεία δέν 
ήτο δυνατόν νά γίνη. Άρτια; μορφώ- 
□εω; επιστήμων απολαύω·? πολλής έκ
τιμήσεως μεταξύ τσΰ κλάδου του ό κ- 
Σχορτσανίτης, είσήχθη εΐς τήν υγειο
νομικήν ΰπηρεσίαν επιτυχών πρώτος 
κατά τόν οικείο·? διαγωνισμόν. Καίτοι 
μετριόφρων καί άνεπίδεικτος έξελέγη 
ύπό τής υπηρεσίας κατά τόν καταρ
τισμόν τής άποστολής διά τά προτερή- 
ματά του τά Επιστημονικά άτινα τόν 
άναδεικνύουν εϊς αληθινήν χειρουργι
κήν ιδιοφυίαν. Έπί πλέον όμιλε; πολ- 
λάς ευρωπαϊκά; γλώσσας, μεταξύ τών 
όποιων άπταίστως καί τήν ’Ιταλικήν.

«
ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ

Μέ χαράν σπεύδει ή «Εικονογραφη
μένη» νά γνωρίση είς τους συνδρομη- 
τάς της τήν μορφήν τοΰ κ. Λαζάρου 
Σταματιάδου, δικηγόρου έν Σμύρνη 
καί διευθυντοΰ τής έκεΐ πρώτης ελλη

νικής έφημερίδος «Πρόοδος». Δικηγόρος αρχαίος καί έκ τών έγκριτων ό 
κ. Λάζαρος Σταματιάδης, αεικίνητος καί ακούραστος, πολιτευόμενος καί 
πάντοτε είς τήν πρώτην γραμ
μήν δρών επωφελώς υπέρ τών 
εθνικών συμφερόντων, διεδρα- 
μάτισε σπουδαίο·? ρόλον κατά 
τήν έν Τουρκίφ Μεταπολίτευ- 
σιν, εκφωνώ·? λόγους εΐς τάς 
πλατείας καί ερμηνεύω·? εϊς 
τόν λαόν τάς θεωρίας τοϋ 
Συντάγματος. Κατά τάς πρώ- 
τας έν Σμύρνη έκλογάς ήτο 
υποψήφιος βουλευτής, ένδει- 
κνυόμενος δΓ ογκωδών δια
δηλώσεων ΰπό τοΰ Λαού, 
παρά τού όποιου κυριολεκτι- 
κώς λατρεύεται, άπέσχε δέ 
πρό τών εκλογών δι’ άνωτέ- 
ρους εθνικού; λόγους.

Κατά τάς προσεχείς δμως 
δημαιρεσίας τοΰ Μαρτίου ό 
κ. Λ. Σταματιάδης θά έκθεση 
υποψηφιότητα εΐς τό έτερον
τών δύο τμημάτων, εϊς ά ήδη ΛΑΖΑΡΟΣ ςταμαϊιαδης

διαιρείται ή Σμύρνη. Έν Άθήναις ό κ. Σταματιάδης είναι γνωστότατος έκ 
διαφόρων διαλέξεων έν τή αιθούση τοΰ «Παρνασσού» καί τή τής «Εταιρίας 
τών Φίλων τοΰ Λαοΰ» καί άκόμη έκ τής τελευταίας του περί τής έν Τουρ
κίφ Μεταπολιτεύσεως, συμπαθέστατος δέ έν πάσι τρις κύκλοι;.

Διά τήν εθνωφελή του δράσιν καί πρωτοβουλίαν του ή Ελληνική Κυόέρ- 
νησις τοΰ έκόσμησε τό στήθος μέ τόν άργυροΰν Σταυρόν τοΰ Σωτήρος.

«
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ

Αδρά καί χαρακτηριστική φυσιογνωμία εϊς τόν κόσμον τών γραμμά
των. Διαπρέψας ώς δημοσιογράφος, είσήλθεν εϊς τήν Βουλήν μέ δλα 
τά εφόδια τής μελέτης και της έμβριβείας, προικισμένος δέ καί μέ τό 
χάρισμα τής ευγλωττίας, ταχέως διεκρίΟη έν αύτή καί ώς πολιτικός 
άνήρ μέ ιδέας προοδευτικός, αντιπροσώπευσα; τήν επαρχίαν του έπί 
τρεις βουλευτικός περιόδους καί έδραιιόσας έν αύτή άκαταγώνιστον 
πολιτικήν επιρροήν.

Ώς Γενικός Διευθυντής τών Ταχυδρομείων καί Τηλεγράφων ό κ. 
Βελλιανίτης ηύτύχησε ν’ άναπτύξη έπί τοΰ θετικού πεδίου τής δράσεως 
δλα έκεϊνα τά προσόντα καί τάς άρετάς. ών κατά τήν βουλευτικήν 
δράσιν του άνεδείχΟη κάτοχος, έπιδείξας, ώς άνώτατος αρχηγός τών 
δύο σπουδαιότατων υπηρεσιών, αϊτινες έτέΟηοαν ΰπό τήν διεύΟυνσιν 
αύτοΰ. καί νοΰν διοικητικόν καί τάσεις προοδευτικός καί δραστηριότητα 
άκούραστον. Έπύκνωσε τήν μετά τής Εύρώπης ταχυδρομικήν συγκοι
νωνίαν, άνεκαίνισε καί έπηύξησε τάς τηλεγραφικός γραμμάς, άποκατα- 
στήσας έργω τήν τηλεγραφικήν ενημερότητα, έξήπλωσε τό σύμπλεγμα 
τών τηλεφωνικών έπαρχιακών γραμμών, ηύξΐ]σε τά άνά τό' Κράτος 
Ταχ. Γραφεία, έπεκτείνας οΰτω τά άγαΟά τής ταχυδρομικής καί τηλε
γραφικής συγκοινωνίας, περιέστειλεν είς τό ελάχιστοι· σριον τάς κατα
χρήσεις έπί τών συστημένων επιστολών, έδωσε σπουδαίαν άνάπτυξιν είς 
τήν τηλεφωνικήν συγκοινωνίαν τών Άδηνών διά τής έπεκτάσεως τού 
δικτύου τών τηλεφωνικών γραμμών καί τής ήδη συντελουμένης άνα- 
καινίσεως τών μεγάλων τηλεφωνικών αρτηριών, έπλήρωσε μίαν μεγάλην 
ανάγκην τής πόλεως ήμών διά τής ίδρύσεως 
ταχυδρομικών παραρτημάτων εΐς δλας τάς 
συνοικίας, άποκατέστησε τήν ένημερότητα περί 
τήν διανομήν τών έπιστολών, παρεσκεύασε καί 
ΰπέβαλεν εΐς τήν Βουλήν νομοθετικήν έργα
σίαν, διά τής όποιας μεγάλαι έπέρχονται ορ
γανικοί καί προοδευτικοί βελτιώσεις είς τήν 
ταχυδρομικήν καί τηλεγραφικήν ΰπηρεσίαν 
καί έν γένει είργάσθη ύπέρ αύτών καί ύπέρ 
τής βελτιώσεως τής τύχης τού προσωπικού 
αύτών, δσον ούδείς Γ. Διευθυντής μέχρι τοΰδε.

Ή «Εικονογραφημένη , δημοσιεύουσα σήμε
ρον τήν εικόνα του μέ τό περιληπτικόν αύτό 
σημείωμα, δέν γίνεται μόνον έρμηνεύς τών 
εύγνωμόνων αΐσβημάτων καϊ τής έκτιμήσεως 
τής Κοινωνίας καί τοΰ Τύπου πρός τόν κ. Θ. 
Βελλιανίτην, δι’ δσα ούτος έπραξεν ύπέρ τής 
προόδου καί τής άναπτύξεως τών ύπό τήν 
διοίκησίν του υπηρεσιών, αϊτινες τοσαϋτα έξυ- 
πηρετοΰσι ζωτικά συμφέροντα, άλλά καί χαί
ρει, δτι πράττει τοΰτο ύπέρ άνδρός, προελ- 
δόντος έκ τών σπλάγχνων τοΰ Τύπου.

ΛΟΥΚΑΣ ΣΙΔΗΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ
Ό ΙΙρομηδεύς καί, ό “Ατλας τής ταχυδρο- Γενικά5 Ταχυδρόμον καί Τηλεγράφων

μικής υπηρεσίας. Ό ακούραστος καί προσηνέ- 
στατος καί πανταχοΰ παρών θεραπευτής όλων τών αναγκών καί τών 
ευκολιών, τάς όποιας εινε ύπό τής Πολιτείας τεταγμένη νά παρέχΐ) είς 
τό Κοινόν ή Ταχυδρομική Υπηρεσία. Δαιμόνια ταχυδρομική ιδιοφυία, 
αναπληροϋσα πολλάκις, αυτί] μόνη, πλείστας υπηρεσιακά; άτελείας καί 
ελλείψεις διά τής διοικητικής δεξιότητος, τής προνοίας, τής μορφώσεως 
καί τήςέμπειρίας αύτής. Πρότυπον προϊσταμένου δίδοντος τό παράδειγμα 
τοΰ ζήλου καί τής άφοσιώσεως πρός τό καθήκον. Αυστηρός, άλλά καί 
δίκαιος καί προσηνής είς τούς υφισταμένους του, οί όποιοι τόν τρέμουν 
καί τόν σέβονται, άλλά καί τόν λατρεύουν συγχρόνως. Μετριόφρων καί 
άφανής συντελεστιής τής προόδου καί τής άναμορφιόσεως τής υπηρεσίας 

τοΰ πρώτου Ταχυδρο
μείου τής Ελλάδος, 
μίαν έχει φιλοδοξίαν, 
πώς νά τό καταστηση 
εφάμιλλοι· τών πρω- 
τευοντων ευρωπαϊκών 
τοιούτων μέ τά σχετι- 
κώς γλίοχρα μέσα, τά 
όποια έχει είς τιήν διά
θεσή· του. Μέγας αισιό
δοξος, ούδέποτε άπο- 
θαρρυνόμενος καί προ
σηλωμένος μέ γαληνι- 
αίαν πεποίθησιν εις τά 
ύπηρεσιακά του ιδα
νικά. προσφέρει ανεκ
τίμητους εκδουλεύσεις 
καί είς τό κοινόν καί 
εις τήν ΰπηρεσίαν, τής 
οποίας είνε εΐς τών 
άκρογωνιαίων στύλων 
κεκλη μένος νά προσ- 
φέρη πολύ ση μαντικω- 
τέρας εκδουλεύσεις έν 
άπωτέρφ μέλλοντι.

ΛΟΥΚΑΣ ΣΙΔΗΡΑΣ
Διευθυντής τοϋ Κεντρικού Ταχυδρομείου ’Αθηνών

ΣΕΒΑΣΤΗ Ν. ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ

ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΙΣ 
ΤΟΝ Ν. ΚΟΣΜΟΝ

Πρό 2 καί πλέον έτών 
συνεκροτεϊτο έν Βοστώ- 
νη τών Ηνωμένων Πολι
τειών τό ΰπέρ τής εγ
κράτειας καί κατά τών 
οινοπνευμάτων Παγκό
σμιον Γυναικείου Συνέ
δριου. Μεταξύ τών ύπερ- 
δισχιλίων μετασχουσών 
κυριών έκ τού παλαιού 
καί τοΰ νέου κόσμου ήτο 
καί μίαΈλληνϊ; έπιμό- 
νως προσκληθείσα ΰπό 
τής διευθυνούσης τά τοΰ 
συνεδρίου τούτου Έπι- 
τροπής.ΊΙΈλληνίς αύτή 
ήτο ή δεσποινίς Σεβαστή 
Ν. Καλλισπέρη. Αί’Αμε
ρικανίδες ήθέλησαν νά 
άκουσθή ή'Ελληνίς. Καί 
ήκούσθη. ΊΙ όμιλία της 
ένεποίησε βαθεΐαν έντύ- 
πωσιν, δμόθυμος δέ δ Τύπος τού Νέου Κόσμου δημοσιεύω·? αύτήν έπλεξε 
τό έγκώμιον τής σοφής Έλληνίδος. Τά μεγαλήτερα τών αμερικανικών παρ
θεναγωγείων τή άπηύθυναν προσκλήσεις. Πλείστα τούτων τή προσήνεγκον 
έδραν διδασκαλίας τών έλληνικών γραμμάτων καϊ τής γαλλικής φιλολο
γίας, τής όποιας είνε έπίσης κάτοχος, διότι εϊνε γνωστόν δτι ή δεσποινίς 
Σεβαστή Καλλισπέρη διήνυσε τάς πανεπιστημιακά; της σπουδάς έν τή 
φιλοσοφική σχολή τών ΙΙαρισίων, τυγχάνουσα καί πτυχιοΰχος αύτής.

Έκλήθη προσέτι εϊς πολλά συνέδρια συγκρο- 
τηθέντα έν Αμερική έκτοτε, σΰν αλλοις καί εϊς 
τό Συνέδριον τής Ειρήνης, εϊ; τά όποια διά τών 
βαρυσημάντων λόγων αύτής, τοσοΰτον έξαρθέν- 
των ΰπό τών αμερικανικών έφημεριδων, κατέ- 
λαόεν δλως προέχουσαν θέσιν. ’Αλλά καϊ αί Ελ
ληνικά! Κοινότητες διά τών προεδρείων αύτών 
έκάλεσαν τήν διαπρεπή πατριώτιδα νά τάς έπι- 
σκεφθή εις τάς πόλεις των. Πανταχοΰ έγένοντο 
αύτή ενθουσιώδεις δεξιώσεις καί τιμητικώταται 
προπομπαί. Πανταχοΰ παρεκαλείτο νά όμιλήση. 
Αί διαλέξεις αύτής, ώς άγγέλλουσιν αί ελληνικά', 
εφημερίδες τών διαφόρων αμερικανικών πόλεων, 
ήσαν αληθή προσκυνήματα. Τοσαύτη ήτο ή συρ
ροή τοΰ ελληνικού κόσμου, δπου έπρόκειτο νά 
άκουσθή ή Έλληνίς, τής όποιας είχε προηγηθή 
ή ψήΒή έκ τών άρθρων τών άμερικανών δημο- 
σιογράφων.Ό Ελληνισμός τής Αμερικής ήσθάνθη 
μεγάλην ύπερηφάνειαν βλέπων τίνων τιμών άξι- 
οΰοι τήν συμπατριώτιδά των οϊ Αμερικανοί καί 
δικαίως, διότι δ θρίαμβος τής δεσποινίδος Καλ- 
λισπέρη έν Αμερική είνε θρίαμβος αύτής τής 
Ελλάδος. Οί πρόεδροι τών έλληνικών παροικιών 
παρουσιάζοντες αύτήν πρός τά πλήθη τών Ελ
λήνων άτινα συρρέουν ϊνα τήν ϊδουν, δέν παρα
λείπουν νά ύπενθυμίσουν δτι ή δεσποινίς Καλλι- 

. έν Έλλάδι, καί έν Αμερική, πανταχοΰ έτίμησε τό 
ελληνικόν όνομα, θεωρουμένη τό σέμνωμα τοΰ έλληνικού γυναικείου φύλ- 
λου.Άλλά καί άπό άλλης άπόψεως ή έπίσκεψις τής δεσποινίδος Καλλισπέρη 

ελληνικά; παροικία; τών 'Ηνωμένων Πολιτειών ύπήρξε πλείστης 
ώφελείας πρόξενος. ’Αναζωπυροΐ τό έλληνικόν αίσθημα, πολλαχοΰ κινδυ- 
νεϋον, έκ τής άφομοιώσεω; τοϋ περιβάλλοντος, λίαν επιτηδείου νά έμβάλη 
εΐς τήν ψυχήν τοϋ Έλληνος μετανάστου τήν προτίμησιν τής Αμερικανικής 
Πολιτείας, άσφαλιζούσης αύτώ τήν υλικήν άνεσιν καί τήν ευνομίαν.

Ή δεσποινίς Καλλισπέρη, ήτις δέν ήξεύρει μόνον θεωρητικώς ιό τοΰ 
'Ησιόδου δτι διδάσκεται τι; καθ’ δλην αύτοΰ τήν ζωήν, έπωφελεΐται τής 
έν Αμερική παραμονής της, ϊνα σπουδάση τό βιοτεχνικόν σύστημα τό χατά 
σοφήν πρόνοιαν τών ιθυνόντων τάς τύχας τοΰ Νέου Κόσμου είσηγμένον εΐς 
τά άμερικανικά σχολεία έκ παραλλήλου πρός τήν θεωρητικήν διδασκαλίαν 
καί τήν κλασικήν μόρφωσιν. Τό έπί τή; Έκπαιδεύσεως ‘Γπουργεΐον τών 
Ηνωμένων Πολιτειών παρέσχεν αύτή πάσαν εύκολίαν ϊνα ϊδή πάσας τάς 
λεπτομέρειας τοΰ έκπαιδευτικοΰ παρ’ αύταίς συστήματος. Ή εισαγωγή τής 
βιοτεχνίας εϊς τά έλληνικά παρθεναγωγεία ήτο μία άπό τάς ιδέας ύπέρ ών 
είργάσθη καί έμόχθησεν έν Άθήναις ή δεσποινίς Καλλισπέρη, κατά τά έτη 
καθ’ ά ήτο έπιθεωρήτρια τών σχολείων τών «ηλέων τού Κράτους. Περί 
τούτου είχεν ΰποβάλη δπομνήματα καί νομοσχέδια είς τήν Βουλήν τών 
Ελλήνων, έκτυπωθέντα έκτοτε έν τώ Έθνικφ Τυπογραφείφ τή έπινεύσει 
αύτής τή; Βουλής; Ό Αμερικανικός Τύπος επ' εσχάτων γραφών περί τής 
δεσποινίδος Καλλισπέρη τήν κατατάσσει εϊς τήν χορείαν τών μεγάλων παι
δαγωγών, αϊτινες κατέκτησαν τήν θέσιν των έν'τή Ιστορία. Εϊνε έργον 
εύχής, καί περί τούτου έδει σπουδαιότερο·? νά σκεφθή ή Έλ. Κυβέρνησις, ή 
ταχυτέρα έπάνοδος τής μεγάλης Έλληνίδος εϊς τήν πατρίδα της ϊνα χειρα- 
γωγήση τήν έπί τά πρόσω πορείαν τής γυναικείας έκπαιδεύσεως έν Έλλάδι.

«

σπέρη καί έν Γαλλίφ καϊ

ΜΑΥΡΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

’Επίσημος στατιστική δημοσιευΟεΐσα έν Άγγλίφ αναβιβάζει εϊς 181 τά 
κατά τό έτος 1008 βυθισθέντα ατμόπλοια. Έκ τούτων 74 ήσαν Αγγλικά, 
107 δέ διαφόρων έθνοτήτων. Εϊς τού; αριθμούς τούτους, εννοείται, δέν συμ
περιλαμβάνονται τά ιστιοφόρα καί τά άλλα πλοιάρια, ών, άν κρίνη τις έκ 
τού αριθμού τών άτμήρων σκαφών, ούκ εστιν αριθμός βέβαια.
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ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΣΕΜΝΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΤΟΫ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΡΩΣ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΟ ΡΩΣΣΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΐΟΝ

Δέν θά τό πιστεύση κανείς. Πόσος καιρό; είναι ποϋ ίδρύθη, μερίμνη καί 
δαπάνα.; τή; Λ. Μ. τή; Βασιλίσση; έν ΙΙειραιεΐ τό Ι'ωσσικόν Νοσοκομείου 
καί έγινε τό πρώτον τής Ανατολής. Καί όπως κατήντησε πλέον δέν είναι 
ρωσσικόν νοσοκομεΐον, άλλά διεθνής εύαγής οίκος, 
οίκο; περιθάλψεως, μία καλυμβήθρα Σιλωάμ, έξωθι 
τοϋ όποιου πλήν τών Ρώσσων αξιωματικών καϊ ναυ
τών πλήθος ασθενών,"Αγγλων, Γάλλων καί χωρικών 
τής Σαλαμίνας καί τής Έλευσινος, αναμένει, ενδε
χομένων τήν άντίληψιν τής Επιστήμης, ήν εϋαγγε- 
λικώτατα παρέχει εις τούς προσερχομένους αδια
κρίτως φυλής ή θρησκεύματος.

Τό ίδρυμα τελεί υπό τήν διεύθυνσιν έξοχου έπι- 
στήμονος τοϋ κ. Σβετσνικώφ, αρχιάτρου τοϋ Αύτο- 
κρατορικοϋ Ναυτικού αριθμεί δέ λεγεώνα άλλων 
επιστημόνων, ιατρών, φαρμακοποιών καί νοσοκόμων.

Τήν 4 Δεκεμβρίου έγένετο καί μία σεμνή τελετή 
έν αύτφ. Είς δύο άδελφάς νοσοκόμους υπηρετούσα; 
έν αϋτφ. τά; κυρίας Σμυρνόβαν καί Μακαριέφσκα- 
γιαν, έπ1. τή συμπληρώσει δεκαετούς ευδόκιμου υπη
ρεσίας, ή Α. Μ. ή Βασίλισσα κατελθοϋσα άπένειμεν 
ϊδιοχείρως τό σχετικόν μεταλλίου, έπ’ εύκαιρίφ δέ 
τής λευκής τελετή; δ έν ΙΙειραιεΐ συνεργάτης τής 
• Εικονογραφημένης» κ. Γρ. Γρηγορόπουλος. έφω- 
τογράφησε τό παρατιθέμενου σύμπλεγμα, δεξιά τοΰ 
οποίου φαίνεται δ κυβερνήτη; τοϋ 1’ωσσικοϋ ·Ούρά- 
λιτς». παραπλεύρως αύτού ή Α. .Μ. ή Βασίλισσα, 
παραπλεύρως Της ή αδελφή Σμυρνόβα, όλίγον όπι
σθεν ταύτη; ή αδελφή Μακαριέφσκαγια, πρό αύτής 
ή αδελφή Ίβανάβα. παραπλεύρως της ή ΓΙριγκί- 
πισσα Ελένη, είτα ή κυρία Σόετσνικώφ καϊ δ κύριος 
Σόετσνικώφ, μετ’ αύτόν ή Δεσποινίς Τσερμπατσέφ, 
θυγάτηρ τοΰ έν Άθήναις Πρεσβευτοΰ τής Ρωσσίας 
καί τέλος ό Στρατιωτικός ’Ακόλουθος τής ένταΰθα 
Ρωσσικής πρεσβείας κ. Άρταμόνωφ.

«

ΣΤΕΠΑΝ ΕΦΕΝΔΗΣ ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ

Αί πρώται άπό τής έν Τουρκία μεταπολιτεύσεως 
βουλευτικά; έκλογαί άνέδειξαν αντιπρόσωπον τοϋ Νομού Σμύρνης καί τόν 
Στεπάν έφένδην Σπάρταλην, Αρμένιον τήν καταγωγήν, άλλ’ άπολαύοντα 
άμερίστου συμπάθεια; παρά τή Διεθνή Κοινότητι Σμύρνης, ύπέρ του δποίου 
παρητήθη ό επιτυχών βουλευτής Σιτέμ έφένδης. Τήν έπιτυχίαν τοϋ Στεπάν 
έφένδη ή Σμύρνη έχαιρέτησεν ώς χαρμόσυνου γεγονός. ’Εν τή ’Οθωμανική 
Βουλή δ κ. Σπάρταλης θά είναι έκ τών πρώτων παραγόντων καθόσον άπο- 
λαύει πολλών συμπαθειών παρά τοϊς Νεοτούρκοις.

ΣΤΕΠΑΝ ΕΦΕΝΔΗΣ ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ

Βουλευτής Σμύρνης

«

ΑΙ ΝΕΑΙ ΤΟΡΠΙΛΛΑΙ ΜΑΣ

Αί διά τά άντιτορπιλλικά μας σκάφη τορπίλλαι παρελήφθησαν ύπό τών 
άρμοδίων άξιωματικών, άφοΰ προηγουμένως έδοκιμάσθησαν. Αί νέαι τορ
πίλλαι μας συστήματος Σβάρτσκοπφ, έκ φωσφορομιγούς κρατερώματος, 
έδωκαν κατά τάς δόκιμά; ταχύτητα τριάκοντα πέντε χιλιομέτρων καθ’ ώραν.

Αί δοκιμαί έγένοντο έν τοϊς έν Κιέλφ συνεργείο;; τοϋ Σβάρτσκοπφ, 
άπό σταθμού καί ή παρατιθεμένη φωτογραφία παριστά άκριβώ; τήν έκσφεν- 
δόνησιν τής τορπίλλης έκ τοϋ τορπιλοβλητικού σωλήνος καί πριν αΰτη 
εϊσδύση εϊς τήν θάλασσαν. Σπουδαΐον είναι δτι ή τορπίλλη κατά τήν στιγ
μήν ταύτην είναι άκίνητος αΐωρουμένη εί; τόν άέρα, τοΰθ’ δπερ προδίδει 
καί φωτογραφικήν μηχανήν ώπλισμένην μέ ταχύτατου — δπως λέγουν 

φακόν καί χειριστήν ερασιτέχνην δεινόν. Καί άναδεικνύεται τοιοϋτος ό 
φίλος ναυπηγός κ. Παύλος Παυλίδης, ό έποπτεύσας κατά τάς δοκιμάς, 
οστις καί έλαβε τάς εικόνας διά τήν συλλογήν του.

«
ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ

"Ολην τήν διαρρεύσασαν φθινοπωρινήν περίοδον τρεις θίασοι έλληνικοί 
δ τού Σαγιώρ, δ τής Δ®0· Κοτοπούλη καί δ τής κυρίας Βερώνη, έπαιξαν εϊς 
τήν Κωνσταντινούπολιν, όπου ούδέν ήσσον ούδέν πλέον έπαθον οίκτρόν 
ναυάγιον. Ό θίασος Νίκα έπαιξεν έν Αλεξάνδρειά, δ δέ θίασος τής κυρίας 
Κυβέλης εϊς τάς Πάτρας.

Ό θίασος τής κυρίας Κυβέλης ήρε θριάμβους είς τάς Πάτρας, ών άριστα 

κατηρτισμένος- Χάρις μάλιστα είς κάποιον Σάϋλωκ εργολάβον τοϋ Δημ. 
θεάτρου. έννοοϋντα νά θησαύριση μέ τό γλϊσχρον άγκαζεμάν, δπερ είχε 
συμφωνήσει μέ τόν θίασον καί μή έννοοϋντα ούδέ κάν μίαν έπανάληψιν 
ένός έργου παιχθέντος, έκαμε καί κάτι πρωτοφανές εϊς τά χρονικά τοϋ 
ελληνικού θεάτρου. Καθ’ έκάστην σχεδόν άνεόίβαζε νέον έργον. ’Εννοείται 
ότι αύτό έτσάκισε κυριολεκτικώς τούς απαρτίζοντας τόν θίασον καλλιτέ- 
χνας. διαρκώς μελετώντας καί προβάροντας νέα έργα. ’Αλλά Τημένος θεα
τρώνης ούκ έβούλετο συνιίναι.

Είς τάς Πάτρας ή κυρία Κυβέλη, κατόπιν επιμελούς μελέτης άνεόίδασε 
καί τήν .Άνταρ», τήν τρίπρακτου κομεντί τών κ.κ. Δ. Βρατσάνου Δςευθυν- 
τοϋ τής Εικονογραφημένη;· καί Άρ. Ζήνωνος δικηγόρου, ήν κατά τό 
παρελθόν θέρος είχε παίξει εϊς τήν Νέαν Σκηνήν ή Δ'ί Κοτοπούλη. 'Η 
κυρία Κυβέλη ύπήρξεν άφθαστος εις τήν ύπόκρισιν κυριολεκτικώς, διό καί 
κατεχειροκροτήθη ύπό τών θεατών, οϊτινες είχον ένθουσιασθεΐ μέ τό Ελλη
νοπρεπέστατου έργον.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μέ τήν «Eorz.a del destino» τοϋ Βέρδη ήνοιςεν εφέτος τάς πύλας του 
τό Δημοτικόν θέατρον Κέρκυρας. Τό έργον τοΰτο —ούχί βεβαίως καί τό 
καλλίτερου τοΰ μεγάλου μουσουργού — απαρίθμησαν όλίγας παραστάσεις 
παρεχώρησε τήν σκηνήν είς τήν αθάνατον Traviata Εκτέλεσις καλή μέ 
σοπράνο τήν Brambilla καϊ υψίφωνον τόν Alemanni. Μέ αποτυχίαν, εϊς 
κλειστούς όσους λόγου; όφειλομένην, παρεστάθη ώς τρίτον έργον ό Mefi- 
stofele ■ τοϋ Boito. Καθ’ήν ώραν τό φύλλου μας βλέπει τό φώς, κατά 
πάσαν πιθανότητα, θά 
τοϋ Bizet. Είθε νά μή

δίδωνται o’. Pescatori di perle τό γλυκύ έργον 
καταντήσουν καϊ οϊ άκροασταϊ.. . άλιεΐς μαργαρι
τών, άλλά μαργαριτών .. . μουσικής φύσεως.

Τό ν’ άπαιτήση τις εί; τήν σημερινήν εποχήν μου
σικούς θιάσους πρώτη; τάξεως μέ τά γλίσχρα μέσα 
τά όποια διαθέτει τό Δημοτικόν θέατρον Κέρκυρα; 
είναι παραλογισμός. Διότι οϊ καλοί ηθοποιοί προτι
μούν τήν Αμερικήν καί τά θέατρα δπου καλοπλη
ρώνονται. Νομίζομεν δμως δτι απαιτείται περισσό
τερος σεβασμός έκ μέρους τών αρμοδίων πρός τό 
πληρώνον κοινόν.

Διότι δ μεταβαίνων ει; τό θέατρον δέν ύποχρεού- 
ται νά παρίσταται πρό πειραμάτων, όποιον τό Ζαβόν 
χώραν κατά τήν τελευταίαν παράστασιν τής P’orza 
del destino . Ενώ δηλαδή τό κοινόν έπερίμενεν εις 
τήν δευτέραν πράξιν νά έκτελέση τό μέρος του δ 
συνήθης βαθύφωνος — καθώς άλλως τε καί εί; τά 
προγράμματα άνεφέρετο — έξήλθεν εϊς τήν σκηνήν 
άλλος άντ’ αύτοΰ, τό πρώτον παρουσιαζόμενος άπό 
σκηνής «debutante», δστις μή δυνηθείς νά προχω- 
ρήση ύπεχρεώθη ν’ άποσυρθή άντικαταοταθεϊ; άμέ- 
σω; ύπό τοΰ συνήθους βαθυφώνου.

Τό επεισοδίου τούτο έπροκάλεσε τούς γέλωτα; 
τοΰ άκροατηρίου καί άρκετά σφυρίγματα, άπευθυ- 
νόμενά, βεβαίως,

Έλπίζομεν 
θά είναι άξια

κατά τού αρχαρίου βαθυφώνου. 
ότι τά έργα τοϋ προσεχούς μηνός 
καλλίτερα; υποδοχής.

«

έλεγε διά τόν Κανούνιον Ρεδέλιον δ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ό Κικέρων
όποιος έχρημάτισεν ύπατος έπϊ μίαν μόνην ήμέραν. 

«Έχομεν ένα ύπατον δ όποιος υπήρξε τόσον 
άγρυπνος φρουρός τής Πατρίδος, ώστε κατά τήν 
ΰπατείαν του δέν έκοιμήθη ούτε μίαν νύκτα·.

*
Εϊς κάποιον έρανον δ Φοντενέλλ ευρισκόμενος 

πλησίον φυλαργύρου εΐδεν δτι ούτος έδωσε μικρόν τι ποσόν.
Ό συλλέγων δμως τούς εράνους κατά λάθος άπηυθύνθη καί διά δευτέραν 

φοράν είς τόν φιλάργυρου, δ όποιος διεμαρτυρήθη βεβαιώσεις βτι έδωσε.
— Δέν είδα, άλλά πιστεύω, είπεν δ συλλέκτης. 
Καί ό Φοντενέλλ. — Έγώ εϊδα άλλά δέν πιστεύω!

ΑΠΟ ΤΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΡΠΙΛΛΩΝ ΜΑΣ

Έν ’Αθήναις, Τυπογραφείου .'Εστία Κ. Μάίσνερ καί Ν. Καργαδούρη — ΤΟΟβ.


