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Μ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
—Έκεΐθεν άπό τήν πολύπαθη Μακεδονίαν πάλιν 

1ί ειδήσεις έρχονται καί ειδήσεις πένθους. Ένομίσθη 
νχής Ζ.ώθα ηύνομεΐτο ΰπό τό νέον καθεστώς καί 
ιδού πάλιν έν αυτή σκηναί οιιοιαι πρός τάς τοΰ 
μαύρου ifρικιασπκοΰ παρελθόντος.

"Ελληνες πρώην οπλαρχηγοί δολοφονούνται, χω
ρία εκβιάζονται, πρόκριτοι ληστεύονται, συμμορίαι 
δέ Βουλγάρων καί ρουμουνιζύντων απειλούν τούς 

εθνικούς των εχθρούς. Οΰτω τό στοιχεϊον εκείνο τής ’Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, τό όποιον τόσον θερμώς ΰπεδέχι'Ιη τήν μεταβολήν καί 
με τύσας Ουσίας καί υποχωρήσεις ήδέλησε νά τήν έδραιώσ;) είνε καί 
πάλιν κατό,δικον ώς είς τούς χρόνους τής τυφλής απολυταρχίας, ήτις 
δέν έγνώριζε τό συμφέρον τοΰ Κράτους καί ήτις είχε παραγνώριση 
τήν δύναμίν του.

Τό νέον καθεστώς εσχε θαυματουργόν άποτέλεσμα τήν άπό τής 
Μακεδονίας άπομάκρυνσιν τής Ευρωπαϊκής έπεμβάσεως τής μειούσης 
τήν ιδέαν Κράτους ελευθέρου. Διά νά είνε όμως σύμφωνα τά αποτελέ
σματα ταΰτα πρός τά πράγματα έπρεπε τό νέον Κράτος σταθεοώς νά 
προσπαΟήοη διά τήν τήρησιν τής τάξεως καί τήν ασφάλειαν τών κατοί
κων ύπέρ ών τόσα ύπεσχέΟη.

’Ατυχώς ή μεταβολή δέν έπήλΟε πλήρης, έκεΐ δέ δπου άνεμένετο νά 
Ι‘Ί/7.11 πλέον θέσιν ό δολοφόνος καί ό κατά τής ευνομίας εργαζόμενος 
βλέπομε!· αύτόν κυριαρχούντο πάλιν, διά νά γεννηθή έπί τέλους μία 
δυσπιστία πρός τό ’Οθωμανικόν Κράτος, ή όποια τίς οίδεν αν δέν στοι- 
χίο|| νέαν κηδεμονίαν, ήν πας τις άπεύχεται.

ΚΟΥΛΗΣ) ΑΡΓΙΑ— Αιά τό φίλεργου τής Ελληνικής Βουλής δέν 
υπήρχε γνώμη κολακευτική ποτέ καί ή σύνοδος δέ, ή όποια έκλήθη 
κατόπιν έξαναγκαστικών διαβημάτων τοϋ κ. 1’άλλη δέν ήτο δυνατόν νά 
διάψευση τήν γνώμην αυτήν.

Κατατριβομένη είς μικροζητήματα ή Βουλή πολλάκις δέν συνεδρίασε 
δΓ έλλειψη· άπαρτίας. άφοΰ πρότερον άνεβλήΟη έπανειλημμένως ή 
σύγκλησίς της, μή κατορθουμένης τής ουγκεντρώσεως τών βουλευτών.

Καί διεξήχΟη άγων διά νά έπιρριφΟή ή μομφή τής αργίας τής Βου
λής άπό τοϋ ενός είς τόν άλλον. ’Λπό τής Κυβερνήσεως είς τήν άντιπο- 
πίλτευσιν καί τανάπαλιν καί άπ’ αύτών είς τούς βουλευτάς, μέ τήν πρό
θεση· νά χαθή είς τό αόριστον καί άνεύθυνον τής έννοιας βουλευταϋ .

Άλλά πας περί ευθυνών αγών θά είχεν έκλειψη αν προετείνοντο 
μέτρα νομοθετικά σοβαρά, τείνοντα είς την δημιουργίαν διά τό Κράτος 
θέσεως Κράτους υπολογιζόμενου καί Κράτους δυιαμένου νά υποστή
ριξή τά δίκαιά του. Τότε βεβαίως ούδείς θά έτόλμα νά μή έργασθή, 
άφοΰ ο λαός άπό τίνος άγρυπνος παρακολουθεί τά δημόσια, καί ούδείς 
θά είίρισκε δικαιολογίας μή βοηθών τό έργον τής Βουλής.

Τώρα όμως δικαιολογίαι υπάρχουν άφθονοι πρός αργίαν, άφοΰ μικρο- 
νομοσχέδια ή νομοσχέδια άποδοκιμαζόμενα ύπό τοΰ λαοΰ προτείνονται.

\έν υπάρχει τίποτε τό όποιον νά παρορμφ πρός φιλοπονίαν καί ή παρά- 
λυσις τών εργασιών τής Βουλής καί τό άνωφελές των ήτό τι φυσικόν.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
"ΙΙρχισεν ό μήν έν χοροϊς γής καί περατοΰται έν χοροΐς άνθρώπων.
Ποΰ εκείνο τό πένθος τό βαρύ τώρα;
Οί άνθρωποι βαρυνθέντες νά κλαίουν χορεύουν, μέ εκείνο τό εύμετά- 

βολον τής ανθρώπινης ψυχής τύ αιώνιον.
Τάς τελευταίας ημέρας τοΰ μηνός αί στήλαι τών εφημερίδων, αί 

οποΐαι, έπληροΰντο άπό συλλυπητήρια πρός τούς ’Ιταλούς τηλεγραφή
ματα, έγέμισαν μέ περιγραφήν μιας φαιδράς κηδείας.

Εΐς θύτης τοϋ Βάκχου εΰρέθη νεκρός, όμάς δέ άνθρώπων τοϋ λαοΰ 
παρελαβε τό πτώμα καί τό έκήδευσε μέσφ διπλής σειράς φιαλών, προ- 
πορευομένων δίσκων μέ ορεκτικά καί επομένων χιλιάδων λαού. Γύρω 
τοΰ τάφου τοΰ θανόντος, ραινομένου μέ οίνον,έστήθη χορός φαιδρότατος.

Έφθάσαμεν νά παίζωμεν καί μέ τόν θάνατον.
«

’Αληθινά ΰπό κακούς οιωνούς ήρχισε τό έτος αύτό.
Έπανηρχόμεθα άπό τιήν ’Ιταλίαν, τό βάρος τής οδύνης μάς έπίε- 

ζεν άκόμη καί μέσα είς τήν «Κρήτην· άνεγινώσκομεν είς τάς ιταλικός 
εφημερίδας τρομερός προφητείας διά τήν γην.

, Δεκάδες σοφών τήν είχον καταδικάση είς θάνατον, άλλά τουλάχιστον 
είς θάνατον έκ συγκρούσεως μέ ενα κομήτην. Τώρα τό μέσον τής θανα
τικής έκτελέσεως ήλλαξε καί χάρται δημοσιεύονται πώς ή γή όλίγον 
κατ’ όλίγον θά καταποθή άπό σεισμούς.

Άπαίσιαι προφητεΐαι αί όποίαι ενέχουν τοΰτο τό ανακουφιστικόν, οτι 
άν μετ’ όλίγον άλλη συμφορά ένσκήψη κατά τής γής οί σοφοί θά προεί- 
πουν οτι. διά παρόμοιας θά έπέλΰη τό τέλος της.

Μόνον λοιπόν έπϊ τοϋ παρόντος κινδυνεύομε!· άπό σεισμούς.
«

Καί δοκιμάζεται πάλιν τό "Εθνος τό άεί δοκιμαζόμενο!·.
Έκεΐ είς τά Ιεροσόλυμα ξέναι έπιρροαί προκαλοΰν ταραχάς καί οί ευερ

γετούμενοι ’Αραβόφωνοι έξεγείρονται ζητοϋντες είς πείσμα συνθηκών, 
εθίμων αιωνίων, αγώνων διηνεκών, δικαιώματα έπί του 'Ιερού Κοινού.

Καί πάλιν, έκεΐ επάνω είς τήν Μακεδονίαν τό αίμα ήρχισε νά έρη. Τό 
νέον καθεστώς, τό όποιον ύπεσχέΟη ασφάλειαν καί ίσοπολιτείαν, μίαν 
εν ειρήνη ζωήν, ξένην αίματος, δέν δύναταί ν’ άσφαλίση ταΰτα.

’Ενώ δέ ή Μακεδονία αίματοκυλίεται οί ίδιοι οϊτινες άφίνουν νά 
τελώνται τά όργια, συγκροτούν συλλαλητήρια έναντίον τής ένώσεως τής 
Κρήτης μετά τής Ελλάδος.

Ό παλαιός ιερός πόθος, ό έγγίσας πρός τήν λύσιν του, τώρα δτε πολ
λοί ήρπασαν οτι δέν ανήκει· είς αύτούς, άμφισβητεϊται, αυτός ό νόμι
μος. καί τίθεται ώς αίτιον διενέξεων μεταξύ λαών, τούς όποιους κοινά 
συιιφέροντα θέλουν άδελφούς.

Γύρω μαίνεται πολεμική άπειλή. Έξηγέρθησαν μέ τά έν Λΰστρίφ 
γεγονότα καί τά έν Βουλγαρίφ φιλοδοξία, καί όνειρα καί πολέμου παιά
νες αντήχησαν, εκείνου τοΰ αβέβαιου πολέμου τών νέων χρόνων, ό 
όποιος φωνασκεΐ. μέσφ άλλων φωνασκών περί ειρήνης καί δέν γίνεται 
έπί τέλους άφοΰ αί έδαφικαί μεταβολαί γίνονται καί χωρίς αύτόν μέ 
ολίγα έκατο μ μ ύρ ια.

Εινε ό θρίαμβος τής πρακτικότητος είς τάς διεθνείς υποθέσεις.
'Αρπάζεις; Δέν θά χύσης αίμα ούτε ίδικόν σου ούτε ξένον.
Θά πληρώσης ή θά πληρωθης, μέ τήν ιδίαν άβεβαιότητα τοϋ θά νική- 

σης η θά νικηθής.
Λύτοί οί διπλωμάται ήμποροΰσαν νά διευθύνουν τραπεζιτικός 

έργασίας.
α

Καί είς τήν δίνην αύτήν ήτις κλονίζει παν ζήτημα εθνικόν ή Βουλή, 
κατόπιν βίας συνελθοΰσα, έμενε αδιάφορος καί άπήλθεν ούδέν πράξασα.

Ήκούσαμεν επιθέσεις διά μοναστηριακά ζητήματα, ήκούσαμεν παρά
πονα διότι οί βουλευτικοί μαργαρϊται δέν αποδίδονται πιστώς άπό 
τόν τόπον καί δέν ήκούσθη φωνή διά τά μεγάλα ζητήματα καί δέν έγέ
νετο έργασία, ή οποία θά έτεινε νά ένισχύση τό Κράτος πρός μίαν 
εύνοϊκήν λύσιν των.

Γράφονται είς τόν τύπον φράσεις καί εΐκόναι αί όποϊαι κ. τ. λ. 
καί θέλετε ν’ασχοληθούν πρό τοΰ τρομερού αυτού γεγονότος μέ τά 
εθνικά ζητήματα;

Αγγέλλεται ή έπίσκεψις τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως είς 
Αθήνας καί καταφαίνεται άμέσως ό δεσμός ελευθέρου καί δούλου 
'Ελληνισμού.

Τόν αρχηγόν τοΰ τελευταίου τούτου θεωροΰμεν καί έδώ πνευματικόν 
μας αρχηγόν. Είς στιγμάς θρησκευτικού σάλου ιό έλεύθερον Έθνος 
ητένισε πρός τόν Οικουμενικόν, ώς είς πατέρα έν τφ όρθοδόξω πνεύ- 
ματι καί άν πολιτικοί περιστάσεις μάς άπεχώρισαν άπό τόν θρόνον 
τής Κωνσταντινουπόλεως πάντοτε δμως αύτός αποτελεί τό παλλάδιου 
τοΰ έν Εύρώπη ’Ορθοδόξου Ελληνισμού καί ένα τών κρίκων μεταξύ 
τών έδώ 'Ελλήνων καί τών έν Τουρκίρ..

Έν τφ μεταξύ χορεύομε!·.
Χορεύουν μικροί καί μεγάλοι, πλούσιοι καί πτωχοί καί εργάζονται οί 

πόδες διό. νά μήν έργάζεται ή κεφαλή, ή όποια τόσα θλιβερά θά είχε 
νά σκεφθή.

ΊΙρώτησαν διατί χορεύουν οί ’Αθηναίοι, ένφ παραπονοΰνται δλοι διά 
κρίσιν οικονομικήν.

’Αλήθεια είνε περίεργον τό γεγονός. Θά ήθελον οί λέγοντες αύτά νά 
ίδοΰν τούς ’Αθηναίους κλαίοντας;

Καί αύτό τό κάμνουν περίπου. Χορεύουν, πολλοί προχωρούν έως τό 
νιϊ προμηθευθοΰν ένα ντόμινο καί δταν τελείωση ή ανέξοδος διασκέδα
σή πηγαίνουν εΐς τό γαλακτοπωλείου καί διαβάζουν εφημερίδα.

’Αλήθεια τοιούτου είδους ευθυμία δέν θά ήλπιζε κανείς νά κριθή ώς 
ένδειξις οικονομικής ευρωοτίας. δημ. δημ.

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΟΡΥΛΛΩΝ

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΕΜΙΟΥ
"Εσφιγγε ό μπέη; τή χανούμ στοϋ πόθου τό κρεββάτι

— Τ'η σάρκα σά>· άφρόχαλα, τά μάτια σά χαχάτφ— 
Κι ’ έτσι οτοΰ ύπνου έπέοανε τήν άχκαλιά καί οί δύο, 
Καθώς τό λέει τό Περσικό παμπάλαιο βιβλίο ...

Ξάφνου στήν πόρτα τον; χτυπούν γοργά κι' ανταριασμένα, 
Πετιέται ό μπέη; καί θωρεΐ με μάτια τρομαομένα : 
Σαράντα καβαλλάρηδε; τό σπίτι τριγυρίζουν 
Καί λάμπουν τά Άρβανίτικα σπαθιά καί φοβερίζουν!...

—Σήκω, χανούμ, κι' έπλάκωσαν οί οκϋλλοι τοϋ ΙΙααοα
Που τη χαρά μα; ζήλεψε κι' αφρίζει καί λνοαρ,
Καί νά σ' αρπάζουν έστειλε... Σήκω, χανούμ !—καί κλαίει. 
Μίι εκείνη άνακλαδίζεται χαϊδευτικά καί λέει:

—Αχ, πώ; να φύγω, μπέη μου, άπό τήν Αγκαλιά σου
Ιίοΰ ί/τπλέξαν τά μαλλάκια μου μαζί μί τά δικά σου ;. . .

Στά όι·ι·ατά χτυπήματα ή βάρα σπάει κι’ ανοίγει 
Και οί Αρβανίτες χύνονται σά ροΐοοι,—καί μέ όρμή 
ί> μελαιμό; κι’ άνάμαλλο; τό άψύ μαχαίρι μπήγει 
Στού μπέη τά στήθη, κι' έπεσεν ό μπέη; οτή στιγμή. 

'Εντρομη, ξέστηθη ή χανούμ άπλάτνει τ’ άσπρο χέρι 
Καί ξεκρεμάει τό γέρικο πιστόλι, καί ώς τρελλή 
ΙΙλάϊ στο νεκρό τη; βρίσκεται κι' αγαπημένο ταίρι, 
Κι' ίσα οτή ουντριμμένη τη; καρδιά πυροβολεί!...

'7Ο1 'πτθάνανε μαζί κι' αγκαλιασμένοι οί δύο
Καθό>; τό λέει τό Περσικό παμπάλαιο βιβλίο ...

ΘΡΛΣ. ΖΟΙΟΠΟΥΛΟΣ

eoillKAI CGAIAGC

Π ύπάρξασα Κυβέρνησις 
ευθύς μετά τήν έμπέδωσιν τής 
πολιτειακής τάξεως έν Έλλάδι 
έπελήφΟη σπουδαίως τής περι
συλλογής τών πολεμ. πλοίων, 
δσα έσώζοντο άπό τοΰ προσφά
του έ'τι εθνικού άγώνος έναν
τίον τής Όθωμανικής αυτο
κρατορίας. Τοιαΰταπλοία ήσαν 
τά γνωστά ατμήλατα και ικανά 
ίστιοκίνητα, μεταξύ δέ τών άλ
λων ό δπλιταγωγός τε δι μάχης 
μυοδρόμων Φοΐνιξ , οστις έσυμβόλιζε διά τοϋ ονόματος 
αύτοΰ τήν παλινόρθωση· τής ήμετέρας φυλετικής αύθυπο- 
στάσεως, φέρων έν ειρήνη 2 τηλεβόλα μετά ·5 άνδρων καί 
τοΰ πλήρους εξοπλισμού διαλαμβάνοντας 12 τηλεβόλα μετ’ άν- 
δρώιν ιδο· ό πανόμοιος κατά τόν σΰνολον χαρακτήρα καϊ τήν 
αποστολήν μυοδρόμων ’Άρης ό καλλιπαγής πάρων Κίμ- 
βρος» τής γραμμής, δυνάμεως τών 12 βαρέων τηλεβόλων και 
πληρώματος 56-114 άνδρών ό Ένετικής κατασκευής ,’όν 
σκευοη’όρος καϊ διμάχης πάρων .’Αθήνα», κλεϊσθιίς έν τώ 
κόλπφ Νεοκάστρου άλλοτε καϊ έπιζήσας μέχρι τοΰ νΰν υπό τού- 
νομα τοΰ αιμοχαρούς θεού τού Όλυμπου, ό όποιος ήγε 12 
τηλεβόλα και /Ο - 125 ανδρας· ό σκευοφόρος και έπίσης διμά
χης πάρων - 'Ηρακλής », έχων τηλεβόλα 12 και πληρούμενος 
ύπό 54-112 άνδρών ό φορτηγός και διμάχης μυοπάρων 
s Σμύρνα », τιον S τηλεβόλων έν πολέμφ καί 35-^0 άνδρών 
ο φορτηγός καί διμάχης μυοπάρων «Άργος», μεθ’ οπλισμού 
6 τηλεβόλων έν δέοντι χρόνιο καί πληρώματος 2β - 6/ άνδρών 
δλικώς. Μέλημα δ’ έμμονον έγένετο ϊνα διά τούτων καί δι’ένίων 
ετέρων άκόμη σκαφών τά όποια ύφίσταντο δευτερευούσης αξίας 
σχηματισθή δ κατάλληλος πυρήν, οδ άφορμώμενοι νά συγκρο- 
τήσωμεν εφεξής έ'μμαχόν τινα Ελληνικόν στόλον ούχί τής 
τυχούσης περιωπής καί δεκτικόν έν ταύτώ όσησδήποτ’ άναπτυ- 
ξεως συν τφ έπελευσομένω χρόνο). Διότι, τά πατριωτικά Ιδανικά 
καί αί βλέψεις τοΰ μήπω υλικόφρονος ’Έθνους έξετείνοντο τώ 
καιρώ εκείνο) πολύ πέρα τών έπιτευχθέντων τέως ορίων τής 
Χερσονήσου καί τού νησιιοτικοϋ κράτους κατά τό Αίγαϊον πέ
λαγος, προύβλέπετο δέ καί μονονούκ άνεμένετο μετ’ άδημονίας 
δυσυσχέτου δ'τι fl’ άνελαμβάνομεν έντός βραχυτάτου χρόνου 
τι'ι μόλις ήρεμήσαντα όπλα δπως διεκδικήσωμεν τήν κυριαρ
χίαν έφ’ άπασών τών ιδίων χωρών, καί μάλιστα πρός τ’ άνα- 
τολικά ύδατα.

Τούντεΰθεν λοιπόν, καί)ορισθέι·τος δτι τά δεόμενα καταρχι- 
κώς ναύσταθμα θά ένεκαθίσταντο έν τώ προσφόρω λίαν κρι- 
Αέντι άγκυροβολίω τοΰ Πόρου, άρξαμένης δ’ επομένως τής 
καθιδρυσεως έπί τήν έωαν χθαμαλήν έκεϊσε προσάκτιον γήν 
καί κατά περιτοιχισθέντα τόν εύφυά διαγνωσθέντα τόπον τών 
παρεπομένων εργαστηρίων καί άποΑηκών καί οικημάτων διά 
τάς διαφόρους άνα,γκας τής τ’ οίκόδομίας, τών ποικίλων μετα- 
σκευών ή καινουργισμών καί τής γενικής συντηρήσεως τοΰ 
πλεύσιμου ύλικοΰ, έτέθη τό ύπαρχον τοΰτο ύπό τήν έπιμελε- 
στέραν εφικτήν περιποίηση· καί έπελήφΑησαν οί αρμόδιοι άρ
χοντες τής περαιτέρω δημιουργικής έργασίας. Είναι τώ οντι 
άξιοπαρατήρητον δτι ούδέν παρωράθη έκ τών Αεραπευόντων 
τόν προτιθέμενον σκοπόν, καί πλεϊον κινεί εϊς άκραιφνή θαυ
μασμόν ή πληρότης μετ’ άπολύτου έντελείας τών συντελεσθέν- 
των πραγμάτων έν σχέσει προς τά υποχείρια τότε χρηματικά 
καί αλλα μέσα· έκ παραλλήλου δ’ έ’βη ή όργάνωσις τών έπιτε- 
λείων καί πληρωμάτων, ούτως όίστε νά έξοπλίζωνται έν εύθέτο) 
χρόνω τά παντοειδή καράβια (ράζο - φεργάδες ή φεργάδες καί 
φεργαδόνια, κορβέτταις είτε γαβάρες, μπρίκια, γολετόμπρικα, 
γολέτταις, σκοΰννες, κόττερα κ.τ.λ.) κατά τελείαν τινά μέθοδον 
καί νά κινητοποιώνται συναμα μετ’ έμπρεποΰσης γοργότητος. 
Άλλά καί τό κοινόν διαφέρον ύπέθαλπε καί ένίσχυεν ύπεράγαν 
τήν τηλικαύτην δράσιν, περιττόν δ’ εϊπεΐν δτι έπρωτοστάτουν 
έκΑύμως διά τής ναυτικωτάτης ώδ’ άριστοκρατίας αύτών αί 
περίδοξοι νήσοι "Υδρα, Σπέτσαι και Ψαρά—αί δή άποτε- 
λοΰσαι τό τριάστερον διάδημα καί στέμμα άφθαρτον τοΰ νεω- 
τέρου Έ?Λΐ]νισμοΰ.

Συνεπεία τοϋ τότε οργασμού ήγοράσίΗ] χονδρικώς κατά τα 
έτη 1835 καί 1836 ξυλεία ναυπηγήσιμος 2.500.000 δραχμών 

αξίας, ήτις κατεχώσθη δπως 
κάλλιον έντός τής βορβορώ- 
δους καί έν χρώ καλαμοβρι- 
θοΰς άκροθαλασσίας Βεϊδι τοΰ 
Τροιζηνίου ήμικόλπου, έγένετο 
δ’ αφετηρία πολύτιμος πρός 
άπόκτησιν τοΰ νεότευκτου, απα
ραιτήτου δόξαντος είναι στό
λου.’Αρχηγού τής Προπαιδευ- 
τικ.ής Μοίρας δντος τώ 18μΚ 
έτει τοΰ μακαρίτου πλοιάρχου 
τοΰ Β. Ν. Ίω. Βώκου καί τοΰ 

γράφοντος, άνθυποπλοιάρχου τότε, διοικοΰντος τιήν Σχολήν τών 
πτυχιοΰχων ναυτών - πυροβολητών έπί τοΰ θωρακοδρόμωνος 
« Βασιλίσσης Όλγας , άπεκαλΰφθησαν τυχαίως τά υπόλοιπα 
έν πλήθει βωβοκόμματα τής ξυλείας έκείνης. Είχε πεμφιθή ή 
άτμάκατος μετά τής άκάτου ρυμουλκουμένης ϊνα έκπληρώση 
υπηρεσίαν τινά κατά τιήν αύτόθι άκτήν, <ί>ς δ’ ό συρμός προ- 
σέπεσεν ύφαλίοις κωλύμασι καί ό έπιβαίνων σημαιοφόρος έπί 
τής άγγαρείας ήσχολεΐτο περί τιήν διάνοιξη· έλευθέρας οδού έν 
μέσω τοΰ πυκνού καλαμώνος εύρεν ήμιφανή δοκόν καί διά 
προσεκτικής έρεύνης τοΰ υποτείνοντος βυθού καθώρισε τό δλοι·. 
Καί ιδού κατά τιήν άναφερομένην έποχήν ό έν Αγγλία τήν 
ναυπηγικήν επιστήμην σπουδάσας Γεώργιος Τομπάζης σχεδιά- 
σας καί ές τό παραχρήμα πήξας διά τήσδε πρώτης ύλης τόν 
42 πήχεων μήκους, 26 τηλεβόλων έπί τοΰ καταστρώματος 
καί 200 άνδρών πληρώματος δρόμωνα «Λουδοβίκον , αύτόν 
τούτον ό όποιος κατά τιήν άπονετ·οημένην εξωσιν τοΰ βασιλέως 
ΌΑωνος μετωνομάσιθη Μεσολόγγιον καί ήδη ΰφίσταται κατά- 
λυτος μετ’ ένδον τής ειρκτής τοΰ Πολ. ναυστάθμου Σαλαμίνας.

Γνωστόν δ’ έν τοσούτφ τυγχάνει δν δτι ό κατά τούς εϊρημέ- 
νους χρόνους πρεσβευτής τής Μεγάλης Βρεττανίας παρά τή 
Ελληνική αύλή, ναύαρχος Αάϊενς, μετέβη έπανειλημμένως έκ 
Ναυπλίου εις τά ναυπηγεία τών Συκεών καί κατεμέτρησε καί 
έμελέτησε μετ’ ιδιαιτέρου ζήλου τόν περικαλλέστατον δρόμωνα 
ένόσφ διήρκει ή σύντονος κτίσις καί έξάρτυσις αύτοΰ. Εύνόητον 
δτι έ'γοητεύθη άπό τής τοιαύτης έγκαινίσεως τής νηϊδομικής 
ήμών έπιδόσεως, πλήν καίκατεπλάγη υπερβαλλόντως καί ούχ’ήτ- 
τον φαίνεταιδτι άνησύχησεν άχρις έξαιρετικοΰ τίνος βαθμού διά 
τήν φημιζομένην δτι ίίά έπηκολούθει άνάλογον συνέχειαν. ΔΓ δ 
έσπευσε ν’ άναχθή δΓ εγγράφου έπισήμου τώ άνακτοβουλίω 
Αγίου ’Ιακώβου καί είτα, συνωδά πρός τό πνεύμα ληφθείσης 
τίνος άπαντήσεως έκεΐθεν, άπετάΑη εϊς τήν Ελληνικήν Κυβέρ
νηση· διαπυνθανόμενος όποια ή πολεμική χρεία ής ένεκεν άπε- 
δύδη μετά σπουδής πυρετώδους ταΐς κατασκευαΐς τών τόσω 
ισχυρών σκαφών οίον ό Λουδοβίκος», Κράτος δπερ έτέλει 
ύπό τήν λυσιτελή προστασίαν τών Μεγάλων Δυνάμεων ’Αγ
γλίας, Γαλλίας καί 'Ρωσσίας, παρατηρών δ’ δτι εάν ή 'Ελλάς 
έσκόπει νά έξακολουθήση ώς έφίετο τήν παρομοίαν ετοιμασίαν 
κατά θάλασσαν, θά προσεκαλεΐτο προσεχέστατα ί'ν’ άποδώση τό 
δάνειον δο.οοο.οοο δραχμών τοΰ Ίεροϋ Άγώνος, διά τό όποιον 
ήγγιιήθησαν οί έδραιώσαντες άρτι τήν ανεξαρτησίαν άπαραβί- 
αστον τής άπ’ Όρθρυος έως Μαλεών ηπειρωτικής χώρας και 
τής ανατολικής κατά πέλας πολυνησίας. Έδόθη. επαρκής τις 
έξήγησις τών έκτελουμένων παρασκευών, ώς εϊ έπί προγράμ
ματος άρμοζομένου τή ημεδαπή ευταξία, έν μεμασημέναις δέ 
πάντως έκφράσεσι δΓ εύλήπτους λόγους τοΰ καλουμένου χαλ- 
δαϊστί φόβου. Έν τώ μεταξύ δ’ δμως κατηρξάμεθα, κατ’άρχάς 
μέν μετ’ άκρας έπιφυλάξεως καί ύπό προσχήματα, άκολούθως 
δέ διά ζέσεως άπροκαλύπτου καί συντόνως τής συνιυδά τοΐς 
διαγράμμασι Λημνίου τίνος κτίστορος ναυπηγήσεως τοΰ πή
χεων 32 μακροΰ δρόμωνος ’Αμαλίας», έχοντος τρία κατάρτια 
μετά σταυρωτών κεραιών καθ’ ά καί δ « Λουδοβίκος ·■, φέρον- 
τος έν δλφ 22 τηλεβόλα έπί τού καταστρώματος καί έπιβαι- 
νομένου ύπό 135 άνδρών. Τοιουτοτρόπως έθεωρήθη κατανι- 
κηθεΐσα ή πρός καιρόν άντιδράσασα διπλωματικώς ξενική 
έπέμβασις εϊς δ,τι ύπελαμβάνετο κοινή δίκην απαραβίαστου 
κηδοΰς τών πανελληνίων συμφερόντων, ή δ’ εθνική συνείδησις 
καθησύχασε)· δτι μετ’ού πολύ θά παρουσιάζετο δυσκατάβλητος 
καί ύπερήφανος ό δνειροπολούμενος κραταιός στόλος.

Δεκτικόν ϊδίφ σημειώσεως είναι, μεθ’ δλα ταΰτα, τό δτι αί 
λευκοσίδηροί δεξαμεναί τοΰ ποτίμου ύδατος καί τοΰ τής λάτρας
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τοΰ νεότευκτου δρόμωνος έκειντο διατεταγμένοι διαπερώς τοΰ 
παντός κύτους μετά τών μεγαλειτέρων καί χωρητικωτέρων έ μ
προς, έδει δέ νά πληρώνται παντάπασιν αί τελευταϊαι καί νά 
έμπρωρίζηται τό σκάφος μέχρις οφθαλμοφανούς έξωθεν κατα- 
νεύσεως τοΰ περιτοναίου ϊνα συνυπάρχωσι τό καλοθάλασσου, 
δι’ δ παρωράθη άπό καταβολής πως ή σωματική εύγραμμία, 
καί αί ναυτικοί άρεταϊ τής ίστιοφορίας έν πλ«;>. 'Η άπαίρουσα 

’Αμαλία- έπεβάλλετο άπ’ άλαθήτων πορισμάτων τής πείρας 
«νά ήναι πεσμένη μέ τά μούτρα», τοΰθ’δπερ δμως παν άλλο 
ή ήσχήμιζε κατά τήν θεωρίαν έν μέσφ πελάγει καϊ προσέδιδεν 
έξ έναντίας άρήιόν τινα εντύπωση· τή πόρρωθεν κατόψει- τής 
δ’ αγκυροβολιάς μόλις ποτέ περατουμένης κατά τά συχναζόμενα 
λιμάνια, ή συνόλη ευπρέπεια τοΰ Βασιλικού δρόμωνος διελάμ- 
βανεν έν τή έκζητήσει αύτής καί τό νά έξαντλήται τό πλεονά- 
ζον νερόν δπως άνορθώται δ άλλως ταπεινόκυρτος φάλκης 
μετά τού επιτεθειμένου άκροστολίου. Οί εϊδότες τήν φιλότιμοι· 
καί έξαιρέτως φιλόκαλον μέριμναν τών άλλοτε πληρωμάτων 
τών Ελληνικών πολεμικών πλοίιον, νοούσιν άριστα δποία τις 
σημασία άπεδίδετο καί εϊς τήν άνωτέρω λεπτολογίαν. Οΰδ’εΙναι 
δυνατόν, έστω καί κατά προσέγγιση·, ν’ άντιληφθώμεν τής 
παρομαρτούσης γενικής τελειότητος άπό οίασδήποτε συγκρί- 
σεως πρός τούς άθαλασσώτους τής ένεστώσης εποχής καί δλως 
διόλου άνοικείους τώ ναυτικώ έπαγγέλματι άνδρας, οΰς περι- 
συλλέγομεν έκ τής χερσαίας βιοτεχνίας άδιακρίτως καί ματαιο- 
πονοΰμεν διαπαιδαγωγοΰντες έπ’ ένίους μήνας κατά τό σοφο- 
λογιώτατον σύστημα Lejeune. Έν τέλει δέ τής εύζωνικής 
αυτόχρημα διαμορφώσεως πληροΰμεν διά τούτων τά πολεμικά 
καράβια μετ’ άκαταλήπτου τινός πεποιθήσεως δτι ειμεθα έμ
πειρό? τε καί επιστήμη έμμαχοι, άλλ’ ούσιαστικώς διιστάμενοι 
άρδην τής φυσικής ναυτολογίας καί τείνοντες άρα δσημέραι 
εϊς τό νά έξαφανίσωιιεν τέλεον τά προγονικά χαρίσματα τής 
φυλής έξ αυτού τά πρώτιστα χρήζοντος ναυτικότητος Βασιλ. 
Στόλου τών νΰν χρόνων. Ούτώ δ’έν ώ τά πληρώματα τών 
ιστιοφόρων ημών πολεμικών πλοίων συνίστων τί περίβλεπτον 
λόγω τής κρατούσης επιλογής καί τό ναυμαχήσαι μεθ’ Ελλή
νων ύπελαμβάνετο πάντοτε δίκην έπικινδύνου έγχειρήματος 
έπί ϊσοις δπλοις ύφ’ οίουδήποτε, οί δέ χειρισμοί καί ή σύμ- 
πασα παράστασις τής προστυχούσης γολέττας τοΰ Κράτους 
τούτου παρηκολουθούντο άπό τών άλλογενών θαλασσινών 
ώσπερ διδακτικώτατα θεάματα, ή σημερινή στρέβλωσις άπέ- 
φερε τήν καθολικήν νάρκην συν άπιστεύτφ αδαημοσύνη καί 
τόν μαρασμόν. Οΐα συνεπώς ένομίζοντο καλά καί έπίζηλα 
καθ’ ήν έποχήν ηΰλάκουν τάς ύγράς ώδε κελεύθους δ « Λουδο
βίκος» καί ή «’Αμαλία» καί τάλλα συγγενή καράβια μετά 
ναυβατικού άνταξίου τής τε. ναυτικής μεγαλειότητος καί τών 
πάλαιθεν παραδόσεων είσίν ήδη άκατάληπτα καί έμπραγμάτως 
άνέφικτα όπουδάν τών θωρηκτών καί άντιτορπιλλικών καί λοι
πών πλοίων τής ύφεστώσης Ελλάδος, ένθα καί αύτή ή έπιφανής 
εύκοσμία κατορθούται έν εϊδει άθλεύματος δι’ ύπερανθρώπων 
έστιν δτε προσπαθειών τών άξκοματικών καί τών άρχαιοτέρων, 
έκ τής ιστιοφόρου καταστάσεως προελθόντων ύπαξιωματικών.

“ϊνα δ’ έννοηθή παραστατικώτερον ή διέπουσα τότ’ εντέλεια 
τόν Βασιλ. Στόλον μνημονευθήτω έκ τής πολυτίμου υποθήκης 
τών παρωχημένων λίαν αναμνήσεων τοΰ άποστράτου φροντι- 
στού Β. Ν. κυρίου ’Αντωνίου Φόνου, υιού τοΰ άειμνηστου 
άγωνιστοΰ καπετάν - Λαζάρου Παπαμανώλη ή Φόνου τοΰ 
'Υδραίου, δτι συνηθέστατα έν ταΐς κατάρσεσιν οί ξένοι στό
λαρχοι καϊ κυβερνήται περιήρχοντο λέμβω αύτών τά ήμέτερα 
σαλεύοντα έπ’ άγκύρας πολεμικά καράβια καϊ περιειργάζοντο 
ταΰτα παρατεταμένως κατά τήν έξοδον εις τήν ξηράν είτε έπι- 
στρέφοντες ένδον. Έβλεπον καί άπεθαύμαζον τήν αρμονικήν 
καί έν κεφαλαίω έπιβλητικήν παράσταση· αύτών, παρηκολού- 
θουν δέ καί τάς έλαχίστας κινήσεις τών Ελληνικών πληρωμά
των μετ’ άκορέστου τινός περιεργείας. Ού μην, άλλιί καί συνέβη 
κάποτε νά καταπλεύση εϊς Πειραιά πάρων τις Αγγλικός τοΰ 
όποιου δ κυβερνήτης έπεσκέπτετο κατά πρώτην φοράν τήν 
άρτισύστατον επικράτειαν καϊ Κύριος οϊδεν όποιαν προκατά
ληψη· εϊχεν, ώς δέ μετέβαινεν ϊνα παρουσιάση τά ύγιειονομικά 
έγγραφα τής προελεύσεως καί έλευθεροκοινωνήση διήλθε πρό 
τοΰ καθωρμισμένου παρέκει Βασιλ. δρόμωνος < Λουδοβίκου » 
άκριβώς δτ’ έξετελοΰντο ασκήσεις γενικοί περί τά ιστία. Τό κάλ
λος τοΰ συνόλου πλοίου καϊ ή άρτια έναλλαγή τών χειρισμών 
έξεβίασαν λεληθότως εϊςτό νά περιδράμη τοΰτο κατ’έπανάληψιν, 
έπί ύπερβάσει τού Βρεττανικοΰ φλέγματος καί τού προσιδιά
ζοντας έ·) ωϊσμοΰ, βραδύτερον δέ νά διηγήται μετά καταπλήξεως

άνεπιφυλάκτου τάς οΐας άδοκήτους δλως εντυπώσεις άπεκόμισεν 
έκ τής περιστατικής εκείνης συντυχίας. Τότε καϊ μόνον ήδυνήθη 
νά δικαιολογήση καθ’ εαυτόν τό πώς τά ύψιπαγή τε πολυάν
θρωπα ντελίνια καί βασέλλα τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας 
καϊ τά τών υποτελών αύτή ηγεμονιών έξεμηδενίσθησαν διαρ- 
κούσης τής 7/ετοΰς εποποιίας τών 'Ελλήνων, περί ής εϊχεν 
άκούση πολλά άνευ απτής τινός καϊ έμπραγμάτου νοήσεως.

Έτέρα τις ό’ψις τοΰ συγχρόνου καθεστώτος δείκνυσιν άρι- 
δήλως καϊ έμφαντικώς τό ύπαρχον φρόνημα έπί τών πολε
μικών ημών πλοίων, συμπληροΐ δ’ δ,τι ώραΐον έξικνεϊτο έν 
ειρήνης ιόρα άχρις ύπερτάτης περιφανείας. Κατά τά Παρκερικά 
ή γηραιά Άλβιών έγνω νά κατασχέτη δι’ ύπερόγκου τινός 
ναυτικής δυνάμεως, ήν έπεμψεν εϊς τά ώδε ύδατα, τά έμπορικά 
και τά βασιλικά καράβια τής 'Ελλάδος, περιορίζουσα ταΰτα 
έντός ώρισμένων λιμένων καϊ ορμών δπως υποστήριξή δι’ ένο
πλου κύρους τήν περίφημοι· ύπόθεσιν ΙΙατσιφίκου. Έκ τών 
υστέρων δμως καταφαίνεται δτι ή υπέρθερμος έπιβλαβή τής 
τοιαύτης έχθροπραξίας έναντίον Βασιλείου μικρού καϊ παμ- 
πτώχου, άντί θυσίας καταφώρου τής καλώς νοουμένης ύπερ- 
φροσύνης, ήντινα συνεπάγεται ή ηθική συναίσθησις τής ισχύος, 
ήν κατ’ έπίφασιν καϊ μόνον χρηματολογικής φύσεως πρός όφε
λος τοΰ διαφερομένου υπηκόου, πράγματι δ’ άπέβλεπεν εϊς τήν 
ύπόθεσιν τών δυναστικών θεμέθλων τοΰ άπαρέσκοντος Όθω- 
νος, διά προκαλουμένης τινός λαϊκής άγανακτήσεως έπί τοΐς 
τεχνουργηθεΐσι γεγονόσιν. Έν ώ έπεκράτει δθεν πλήρης τρο
μοκρατία άνά τάς 'Ελληνικός άκτάς έξ αιτίας τοΰ τηρουμένου 
ύπό τών ’Αγγλικών πολειι. πλοίων αυστηρού άποκλεισμοΰ, δ 
«Λουδοβίκος» είχε καταφύγη παρά τήν Μικράν ’Ασίαν καϊ 
διεδρόμει έπ’ι χρόνον, δσον παρετάθη ή δυσάρεστος περιπέτεια, 
μεταξύ τών νήσων Χίου καϊ 'Ρόδου καθ' ά'πασαν τήν διάμεσον 
έκτασιν, προσπελάζων τή γή δπου άν κατηνάγκαζεν έκ διαλειμ
μάτων ό άνειροδιασμός. Κυβερνήτης τοΰ είρημένου πλοίου ήτο 
τότε ό διαπρεπής έπ’ άνδρείςι καί πλείστη ίκανότητι πλοίαρχος 
Β. Ν. ’Αλέξανδρος 'Ραφαλιας, κατώρθου δ’ ούτος νά εύρί- 
σκηται έν διαρκεΐ απομονώσει καί μηδέποτε νά ριψοκινδενεύη 
κατά πάσαν περίπτωση· τών άνέμων έδώθεν τού γεωγραφικού 
μεσημβρινού τής Ίκαρίας.’Αλλά πρωίαν τινά κατελήφθη ύπ’έν- 
τελοΰς άπνοιας πρό τής πολίχνης Τσεσμέ καϊ αίφνης οί οπτή
ρες άπό τών διζύγων τοΰ άκατίου ιστού έξεφώνησαν δτι δύο 
μεγάλ’ ατμήλατα καί έλικοφόρα πολεμ. καράβια ήρχοντο παρα- 
γωγικώς εύθύ πρός τόν άκινητοϋντα « Λουδοβίκον » άνευ έπηρ- 
μένης σημαίας τής έθνικότητος, τό δ’ άγγελμα τοΰτο μετεδόθη 
πάραυτα ύπό τοΰ άνέχοντος τήν φυλακήν άξιωματικοΰ τώ 
κυβερνήτη κα'ι οί κληθέντες τυμπανισταϊ έπί τού καταστρώ
ματος έκροτάλισαν τήν πολεμικήν έγερσιν δι’ έΐ'δεχομένην έπι- 
μαχίαν. Τό διεγερθέν έκ τοΰ απροόπτου κελεύσματος έπιτελεΐον 
έσπευσε νά ένδυθή τήν έπίσημον στολήν καί νά δπλισθή, οί 
παρασκευασθέντες σηματωροί ήτοίμασαν τάς Ελληνικός ση
μαίας τών έπιμήλων, αί προστρέξασαι όμοχειρίαι τών τηλε
βόλων ήνοιξαν τάς θυρίδας καί ηύθέτησαν τά τοΰ ένσφαιρου 
πυρός, τό δέ λοιπόν πλήρωμα έτάχθη ένθ" ώριστο. Έν τοσούτω 
δ’ δ έπιβαίνων τοΰ « Λουδοβίκου » κατ’ οργανικήν πρόνοιαν 
ίερευς, δστις έκάθευδεν ανύποπτος καί πάντη άμέριμνος άχρις 
δτε άντελήφθη τής έκτάκτου κινήσεως ένδον, έθορυβήθη άκρως 
καί έκ τοΰ θαλαμίσκου αύτοΰ άνήλθε δρομαίος ϊνα μάθη δ,τι 
τό συμβαΐνον. Καθώς μετέβη πρός τό έπίστεγον καί συνήντησε 
τφ κυβερνήτη, ήρώτησε:

— Τ’ εϊν’ αύτά, καπετάν Άλεξανδρή; τί τρέχει; 
—Έμπήκαμε σέ τάξιν μάχης· άπήντησεν έκεΐνος.
—’Στά σωστά;
—Έ, μά βέβαια’στά σωστά.Έδώ δέν είναι ώρες γιάγυμνάσια.
— Καί γιατί, δν άγαπρς;
— Δέν βλέπεις έσύ ; Έκεΐ - κάτω ’στον κάβο «ραίνονται δυο 

ντελίνια χωρίς παντιέρα, δπου έρχονται ίσια κατ’ έπάνω μας. 
Ξέρεις τί γίνεται ’στήν Ελλάδα- φοβούμαι λοιπόν μήπως εϊναι 
Εγγλέζικα καί μάς ζητοΰνε, μέ τό σκοπό νά μάς πιάσουνε. Άν 
μέλλη τέτοιο πράμμα καί μάς ’πετύχανε, παπά μου, καταλα
βαίνεις δτι έπέσαμε πολύ άσκημα καί γιά τοΰτο λαβαίνω τά 
μέτρα μου- επειδή δέν θά δεχθώ ποτέ νά παραδ«όσω τό καράβι 
μου, θά τό συζητήσομε έννοεΐς καί....

— Καί. ..;
— ’ΤΙ θά μέ βουλιάξουνε, ή θάν τούς βουλιάξω.
— Καλέ τί λές, καπετάν -Άλεξ .... έπρόφθασε νά εϊπη δ

λογικευμένος ύπεράγαν, άναμετρών δέ τήν παράτολμον έφεση· 
ίερεΰς καί κατέπεσε λιπόθυμος. Κ0ΝΣΤ. ςαραφη πιτζιπιος

["Επεται συνέχεια] Ύηοηλοίαρχος τοϋ Ιίασ, Ναυτικού.

*

»1ί·5·>Β·ε άρκετά 
Αρχαίας Άτθΐδος.

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΤΘΙΔΟΣ

γάμου τής

Τό έθος έπέβαλλεν ό μέν άνήρ νά έρχεται εϊς γάμου 
κοινωνίαν κατ«τ τό εικοστόν τέταρτον μέχρι τοΰ εικο

στού έκτου έτους τής ηλικίας του, ή δέ γυνή κατά τό δέκατον 
έ'κτον μέχρι τοΰ δεκάτου ογδόου.

Έν πάση περιπτώσει, ή σύζυγος «οφείλε νά εϊνε μικροτέρα 
τοΰ άνδρός καί τοΰτο διότι οί Αθηναίοι έκρινον, δτι ή «ρύσει 
ταχυτέρα παρακμή τής γυναικός, ήδύνατο νά έπιφέρη ολέθριας 
συνεπείας διά τήν συζυγικήν ευδαιμονίαν.

Άλλά τήν έποχήν έκείνηι· αί παρθένοι κλεισμένοι εϊς τήν 
πατρικήν οικίαν ήσαν άγνωστοι εϊς τούς νέους, μόλις δέ ήδύναντο 
ουτοι νά ρίψουν βλέμμα πρός αύτάς εϊς πανήγυριν ή πομπήν.

Συνήθως λοιπόν, ή μάλλον πάντοτε, ό πατήρ τοΰ νέου εξέλεγε 
τήν νύμφην καί πολλάκις δ γαμβρός ένυμφεύετο μέ κόρην, τήν 
όποιαν δέν εϊχεν ϊδη ποτέ πρότερον. Έρωτες ρωμαντικοϊ καί 
οί έκ τούτων γάμοι ήσαν τελείως «ίγι-ωστοι, ήτο δέ συνηθες 
ν«χ νυμφεύη δ πατήρ τόν υιόν του δαχ νά θέση τέρμα εϊς τάς 
άκολασίας του.

Άφ’ ετέρου καί ή κόρη δώ· ήρωτάτο άπό τόν πατέρ«χ ή τόν 
κηδεμόνα της, δ όποιος ώριζε τόν μέλλοντα σύντροφον τοΰ 
βίου της αυθαιρέτως.

Ή φρόνησις, εννοείται, έκράτει εϊς τήν έκλογήν τής νύμφής, 
κατά τήν όποιαν δχι μόνον ή έντιμότης τής οικογένειας της 
έλαμβάνετο ύπ’ δψιν καί τό <χν ήτο άστή καί δχι μέτοικος ή ξένη, 
άλλ’ έφθανε μέχρι τοΰ νά άπαιτεΐται νά μή είνε ή οικογένεια 
τής νύμφης μήτε πλουσιωτέρα, μήτε εύγενεστέρα τής τοΰ γαμ
βρού. Τό τοιοΰτον πάλιν έπεδιώκετο καί έκ μέρους τής οικο
γένειας τής νύμφης. Οί άνισοι γάμοι κατεδικάζοντο καί εϊνε 
σοφ«χ δσα λέγει δ φιλάργυρος Εύκλίων πρός τόν ζητοΰντα τήν 
θυγατέρα του πλούσιον Μεγάδωρον :

«Συ είσαι πλούσιος καί δραστήριος άνθρωπος καί έγώ πτω
χός. Έάν σοΰ δώσω τήν κόρην μου, σύ θά είσαι βοΰς καί έγώ 
όνάριον. Όπου ζευχθιο μαζύ σου καϊ δέν θ«ί εϊμπορέσω νά 
φέρ«ο έξ ϊσου τό φορτίον, θά τό ρίψω εϊς τόν βόρβορον καϊ 
σύ δέν θά φροντίζης καθόλου δι’ εμέ. Θ«ί είμαι άνισος πρός 
σέ καί. θά ειμιχι καί καταγέλαστος εϊς τό γένος μου. Πουθενά 
δέν θά έχω άσηιαλή σταΰλον, δταν πρόκειται νά φάγω, διότι οί 
μέν δνοι θά μέ δαγκάνουν, οί δέ βόες θά μέ. κερατίζουν».

'Η κόρη δμως άφ’ ετέρου έπρεπε νά προικισθή, άφ’ ενός 
μέν διά· τήν πρός τόν σύζυγον ισότητα, άλλιϊ καί διά νά ύπάρχη 
μία έγγύησις τοΰ γάμου, διότι έν περιπτώσει διαζυγίου ό σύζυ
γος ύπεχρεοΰτο ν’ άποδώση τήν προίκα. 'Οπωσδήποτε ά’προι- 
κος νύμφη έθεωρεϊτο ύποβιβαζομένη άπέναντι τοΰ άνδρός καί 
διά τοΰτο ή Πολιτεία έπροίκιζε τάς θυγατέρας τών έξοχων, 
άλλ’ άπορων πολιτών.

'II προίξ έπρεπεν ώρισμένως ν«ί εϊνε μεγαλητέρα τοΰ 
δεκάτου τής περιουσίας τοΰ πατρύς καί συνίστατο εϊς 
χρήματα, κοσμήματα καϊ δούλους.

'Όταν τά πάντα συνεφωνοΰντο έγίνετο ή άραβών 
καί ήτοιμάζοντο τά τοΰ γάμου. 'Η νύμφη καί οί γονείς 
της έθυον εϊς τούς γαμήλιους θεούς, άφήρουν δέ άπό 
τά καιόμενα θύματα τΐμ· χολήν καί τήν άπέρριπτον εϊς 
σημεΐον δτι ή ορ·^·ή καί ή πικρία έπρεπε νά εϊνε μα
κράν τοΰ νέου ζεύγους. Έπιπροσθέτως ή νύμφη, δδη- 
γουμένη ύπό τών γονέων της εις τήν ’Ακρόπολη·, έθυεν 
εϊς τήν πολιάδα Άθηνάν.

Βραχυτάτη ήτο ή μνηστεία καί τήν ημέ
ραν τοΰ γάμου αί θύραι τών οϊκιών τοΰ 
γαμβροΰ καί τής νύμφης έστέφοντο δι’έλαίας

περίεργοι αι διατυπώσεις τοΰ καί δά«ρνης. Μία έπιγραφή έπί τής θύρας ηύχετο νά μή εϊσέλθη 
εϊς τήν οικίαν ούδέν κακόν. «Μηδέν κακόν εϊσίτω» άνεγράφετο, 
πράγμα τό όποιον έδωκεν άφορμήν εϊς τόν Διογένην νά έρω- 
τήση προκειμένου περί κακής φήμης νυμφίου: «Καί δ γαμβρός 
πόθεν θά εϊσέλθη;» Έλούοντο τήν ημέραν εκείνην οί νυμφίοι 
μέ ύδωρ, τό όποιον έφερε παρθένος έκ τής Καλλιρρόης καί 
μετά τό λουτρόν έκοσμοΰντο. Ό γαμβρός έφόρει λευκόν χιτώνα 
καί ίμάτιον, πέδιλα μέ ερυθρούς ίμιχντας συγκρατουμένους διά 
χρυσών περονών καί στέφανον έκ μύρτων καί ίων είς τήν 
κειραλήν. 'I I νύμ«ρη έ«ρόρει χρυσοκόσμητα σανδάλια μέ λευκούς 
ιμάντας, χρυσούς μαργαρίτας καί άλλους πολυτίμους λίθους εϊς 
τούς βραχίονας, τόν τράχηλον καί τήν κεφαλήν καί πέπλον 
λευκόν μέ χρυσάς περόνας στηριγμένον.

’Ήρχετο μετά ταΰτα δ γαμβρός εϊς τόν οίκον τής νύμφης 
καί έγίνετο τότε θυσία καί μετ’ αύτήν γεύμα.

Οί προσκεκλημένοι, οί οποίοι ήσαν καί οί μάρτυρες τοΰ 
γάμου, δέν ήδύναντο νά ύπερβοΰν τούς τριάκοντα, έξ αύτών δέ 
αί γυναίκες έκάθηντο μετ«χ τής νύμφης εϊς ιδιαιτέραν τράπεζαν.

Τό έσπέρας ή νύμφη κεκαλυμμένη καί μυροβόλος ώδηγεΐτο 
πομπωδώς εϊς τόν οικον τοΰ γαμβροΰ. 'II μήτηρ της ίσταμένη 
παρά τήν εστίαν τήν παρέδιδεν εϊς τόν σύζυγον καί εϊς στενόν 
του φίλον, τόν παράνυμφον, οί όποιοι τήν έ’φερον έ’ως τό άνα- 
μένον όχημα, δπου αυτί) έκάθητο μεταξύ τών δύο άνδρών. 
Όπισθεν ήρχετο ή μήτηρ καί οί κεκλημένοι λευκοφοροΰντες 
δλοι, εστεμμένοι καί κρατούντες δ«χδας. Αύλοί καί κιθάραι καί 
«χσματα άντήχουν καθ’όδόν καί οί συναντώμενοι ηίίχοντο εύτυχίαν.

Είς τόν οίκον τοΰ γαμβροΰ άνέμενεν ή μήτηρ του πρό τής 
θύρας μετά λαμπάδων καί εϊσήγε τούς νυμφίους, ραντιζομένους 
μέ μικρά γλυκίσματα καί καρπούς καϊ νομίσματα άκόμη. 
Συχνάκις εϊς τόν οίκον τού γαμβροΰ παρετίθετο δεύτερον 
γεΰμα καϊ μετά τοΰτο ή νύμφη έφέρετο ύπό τής νυμφευτρίας, 
στενής συγγενούς, εϊς τόν θάλαμον, ένφ χορός παρθένων ήδε 
τό έπιθαλάμιον λεγόμενον <?σμα.

Ούδ’ έπερατοΰντο αί τελεταί τοΰ γάμου τήν εσπέραν εκείνην.
Τήν έπαύριον οί συγγενείς καϊ φίλοι ύπό τήν ηγεσίαν τοΰ 

πατρός τής νύμφης έφερον τά δώρα των, τά έπαύλια, έτ· πομπή 
ής μέρος άπετέλουν παρθένοι, φέρουσαι καϊ αύταί κτένας, αρώ
ματα καί διάφορα καλλιη·τικ«χ είδη ώς δώρα.

Τήν έπομένην ό γαμβρός έφευγεν έκ τής οικίας του καί 
διέτριβεν ολόκληρον τήν ημέραν εϊς τήν τοΰ πενθεροΰ. Έκεΐ 
ή νύικρη τοΰ έστελλεν ώς δώρον χλανίδα, πολυτελές δηλαδή 
έπανωφόριον, έκεΐνος δέ τήν έπαύριον έδιδεν εϊς τήν σύζυγόν 
του δώρα, τά καλούμενα άνακαλυπτήρια, διότι έ’κτοτε ή γυνή 
είχε δικαίωμα νά εμφανίζεται άκάλυπτος.

Ν,ές« συμπόσια παρετίθεντο εις τούς φίλους καί συγγενείς 
διά τήν έγκαινίασιν τοΰ νέου βίου καί νέαι θυσίαι 

- έγίνοντο, δταν δ σύζυγος έδήλου τόν γάμον εϊς τούς 
ίζ^φράτοράς τού διά νά είνε έγκυρος.

Έκτοτε ήρχιζεν ή συζυγική ζωή. ΤΙ γυνή ώνομάζετο 
πλέον κλειδοΰχος, κατέχουσα τ«χς κλείδας τών άποθηκών 
κα'ι τοΰ ταμείου. Αύτή ύφαινε, αύτή προσδαόριζε τάς 
έργασίας, τάς δποίας θά έξετέλουν αί δοΰλαι, αύτή δέ 
έμαγείρευεν, διότι καϊ οί πλουσιώτατοι άθηναϊκοί οίκοι 
έστεροΰντο μαγείρου, προσλαμβάνοντες τοιούτους εϊς 
τά μεγάλα συμπόσια, αύτή δέ πάλιν περιεποιεΐτο τούς 
άσθενεϊς δούλους.

Ό βίος τής γυναικός διέρρεεν έντός τής οικίας, βίος 
προωρισμένος νά χρησιμεύση 

_ _ , εϊ? τήν δημιουργίαν καλών θυ- 
: γατέρων καϊ καλών πολιτών.
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ς γνωστόν έν τφ Τίδείφ ’Αθηνών κατά Δευτέραν διορ- 
γανοϋνται διαλέξεις φιλολογικοί, είς ας λαμβάνουν 
μέρος οί παρ’ήμΐν τά πρώτα φέροντες έκ τών λογίων. 
Μία άπό τάς περισσότερον ενδιαφέρουσας και τάς 

ιόραιοτέρας, ήτο ή τοΰ γνωστού συγγραφέως τοϋ Ελληνικού
Θεάτρου κ. Ν. Λάσκαρη, Προέδρου τοΰ Συλλόγου τών ’Ηθο
ποιών, ύ όποιος έχει τά σκήπτρα πλέον εις τήν θεατρικήν φιλο
λογίαν, έγκϋψας καί είς είδικάς μελετάς περί τοϋ Έλλ. Θεάτρου.

Ό κ. Λάσκαρης ώμίλησεν επί μίαν ολόκληρον ώραν περί 
τών πρώτων χρόνων τοΰ Έλληνικοϋ θεάτρου, ποικίλας τήν 
διάλεξιν αυτού μέ πολλά κωμικά άνέκδοτα. Ή ομιλία του 
κυρίως περιεστράφη εις τό πρώτον θέατρον τής Σύρου και τό 
πρώτοι· θέατρον τών ’Αθηνών.

Εις τούς άναγνώστας τής «Εικονογραφημένης» δίδομεν 
ώχραν περίληψιν τών περί τοΰ θεάτρου τής Σύρου λεχιθέντων.

Κατά τόν κ. Λάσκαρην, ή νεοελληνική σκηνή άνεφάνη τό 
πρώτον έν Σύρφ κατά τό 1830, είσηγηται δέ αύτής έγένοντο 
ό Γεώργιος Μαντζουράνης καί ό Γεώργιος 
Καλόγνωμος, οί όποιοι καί κατέβαλον τιί 
πρώτα πρός τοΰτο κεφάλαια, άνερχόμενα εις 
τό σεβαστόν διά τήν έποχήν έκείνην ποσόν 
τών. . . . τετρακοσίων γροσίων!

Κτίριον κατά φυσικόν λόγον, δέν υπήρχε 
τότε έν Σύρω, ουδέ ήτο δυνατόν ν’ άνεγερθή 
τοιούτον έπίτηδες κατά τήν πρώτην αύτήν 
άπόπειραν τής άνιδρύσεως τής ελληνικής σκη
νής. Επόμενον άρα ήτο έκ τών ένόντων νά 
οίκονομηθή τό πράγμα καί έκ τού προχεί
ρου μετέβαλον εϊς θέατρον αίθουσαν τινα 
καφενείου τινός.

Ό σκηνικός διάκοσμος τοΰ πρώτου αυτού 
θεάτρου, δν δέν ώμοίαζε μέ τόν τής εποχής 
τού Σαίξπηρ, οπότε τά πάντα άντικαθίστα 
πινακίς τις, έφ’ ής άνεγράφετο διά μιάς λέ- 
ξεως τό μέρος, τό όποιον έπρεπε νά φαντά
ζεται ό θεατής, δέν είχεν ούχ ήττον ούδέ 
τήν έλαχίστην σχέσιν καί μέ τάς ατελείς αύτάς 
άκόμη σκηνογραφίας, ας έπαρουσίασε μετά τινα έτη αύτό τοΰτο 
τό 'Ελληνικόν Θέατρον επί Όθωνος. Όλος ό ττκφ-ικός διά
κοσμος περιωρίζετο τότε έν Σύρω εϊς μερικά χρωματιστά χαρ
τιά, έφ’ ών φύρδην μίγδην εύρίσκοντο έρριμμένα καί τά επτά 
τής “Ιριδος χρώματα, ποικιλίας ένεκα !

Οί ύποκριταί πάντες ήσαν άρρενες, ύποδυόμενοι κατόπιν 
ηρωικού ξυρίσματος γενείου τε καί μύστακος, καί τούς γυναι
κείους ρόλους, ους ούδεμία γυνή συγκατετίθετο ν’ άναλάβη.

Τό βεστιάριόν των ήτο πενιχρότατον, άποτελούμενον άπό 
μερικά ιδιόρρυθμα θεατρικά ενδύματα, ντόμινα ώς έπί τό 
πλεΐστον, περικεφαλαίας τινάς έκ χρυσωμένου ναστόχαρτου καί 
τρεις τέσσαρες περροϋκες άπό προβιές προβάτων.

Αί παραστάσεις, διδόμεναι κατά τάς Κυριακάς καί έορτάς 
μόνον, άνηγγέλλοντο εις τούς φιλοκάλλους φιλοθεάμονας» προ- 
φορικώς πάντοτε καί κατά δύο διαφόρους τρόπους. Μετά τό 
τέλος έκαστη; παραστάσεως, είς τών υποκριτών, έξερχόμενος 
έπί τής σκηνής καί εύσεβάστως ύποκλινόμενος πρό τοΰ άκροα- 
τηρίου, άνήγγελλε τήν έπομένην παράστασιν, ήτις, κατά τούς 

Η ΠΡΟΣΟΨΙΣ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ

νόμους τής προόδου, άλλά κυρίως κατά τήν πεποίθησιν τοΰ 
άναγγέλλοντος, ήτο πάντοτε καλλιτέρα τής πρό αύτής. Άλλ’ 
οποία τις θά ήτο ή μέλλουσα αΰτη παράστασις ούδέποτε άνηγ- 
γέλλετο, καθόσον ή περί αύτής άπόφασις έλαμβάνετο δύο-τρεΐς 
ήμέρας πρό αύτής έν γενική συνεδριάσει τοϋ θιάσου.

’Εκτός τής άπό σκηνής αναγγελίας, ή έκάστοτε παραστασις 
άνηγγέλλετο τό άπόγευμα τής ήμέρας, καθ’ ήν έμελλε νά δοθή, 
διά τελάλη, ή ευεργετική μεσολάβησις τοϋ όποιου διά τάς θεα
τρικός παραστάσεις διετηρήθη έν τφ Έλληνικφ θεάτρφ έπί 
μακράν σειράν έτών. Μεταξύ άλλων κωμικωτάτων αναγγελιών 
θεατρικών παραστάσεων, δ κ. Λάσκαρης άνέφερε καί τά έξής: 
Πλανόδιος ελληνικός θίασος έξέπεσε κάποτε εϊς Κραβασαραν 
δπου παρεκλήθη ύπό τοΰ δημάρχου τοΰ τόπου νά δώση καί 
έκεΐ μίαν παράστασιν, ήτις άνηγγέλΟη διά τοΰ τελάλη ούτως: 
«’Ήρθανε τά θέατρα ’ς τοΰ Θανάση τήν αποθήκη!... Ήρθε 
τοϋ καπετάν Γεράσιμου τό καΐκι κ’ έφερε κρασί!.. Τοΰ καπε- 
τάν Σταμάτη ή μπρατσέρα έφερε κρεμμύδια!.. "Ενας έχασε 

κάτι κλειδιά!... Δέκα δεκάρες τά θέατρα!... 
τέσσερες τό κρασί!... τρεις τιί κρεμμύδια !... 
κ’ ένα φράγκο τά βρεθήκια του!»

Ή άπαγγελία δλων έν γένει τών υπο
κριτών ήτο εϊς δκρον στομφώδης κατά δέ 
τάς διηγήσεις τού Λουκά Ράλλη, δσον πλέον 
στομφώδης έγίνετο αΰτη, τόσον περισσότερον 
προεκάλει τάς επιδοκιμασίας τών «φιλοκά- 
λων» οϊτινες διά τοΰ τρόπου των αύτοΰ 
προεκάλουν τήν άμιλλαν τών δυστυχών υπο
κριτών εϊς τό ξελαρυγκίζεσθαι!

Προκειμένου νά δοθή ή πρώτη παρά- 
στασις, ήγέρθη μεγάλη συζήτησις μεταξύ 
τών Συριανών περί τοϋ δν θά καπνίζουν 
διαρκούσης τής παραστάσεως ή δχι. Μετά 
πολλάς καί μακράς συζητήσεις, έπέτυχον οί 
ηθοποιοί δπως οί άκροαταί άφίνουν τά τσιμ
πούκια αύτών εϊς τήν θύραν τής αιθούσης 
τοϋ θεάτρου. Άλλ’ έπειδή κατά τά διαλείμ
ματα, ώς έκ τής πληθύος τών τσιμπουκίων 

δέν ήδύνατο έκαστος νά εύρη ευκόλως τό ϊδικόν του. επετράπη 
κατόπιν νά καπνίζουν έν τή αιθούση, έκ τής οποίας μετά 
την παράστασιν, ηθοποιοί καί άκροαταί έξήρχοντο καπνιστοί 
σάν ρέγκες!

'Ο πρώτος θίασος άπετελέσθη, κατά τι χειρόγραφον πρό
γραμμα ευρισκόμενον εϊς χεϊρας τοΰ κ. Λάσκαρη άπό νέους 
«έξ ευυπολήπτων οικογενειών*. Τό δραματολογίου δέ άπετε- 
λεΐτο άπό τά μέχρι τής εποχής εκείνης έκδοθέντα έργα τοϋ 
Ζαμπελίου, τοΰ Ρίζου Νερουλού, καί άπό τάς μεταφράσεις 
τού «Βρούτου τοΰ Βολταίρου, τοΰ ’Αριστοδήμου» τοϋ Μάντη 
καί τοΰ «Φιλίππου» καί «Όρέστου» τοΰ Άλφιέρη.Έάν έπαί- 
χθησαν καί κωμφδίαι εινε άγνωστον. Ούχ ήττον, έν τινι χει- 
ρογράφφ άναγγελία άναφέρεται δτι έκτος τών τραγφδιών θά 
παριστάνωνται καί κωμφδίαι, παντομίμας χοροί καί εϊκονο- 
παραστήματα ήτοι tableaux!

Κατόπιν ό κ. Λάσκαρης άνέφερε διάφορα κωμικά έπεισόδια 
τής πρώτης αύτής θεατρικής περιόδου ήτις έληξε τήν 13 
Νοεμβρίου 1830.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1909

Χρηστός πολιτεντής, διακεκριμένος δέ φίλ.ος της 
• Εικονογραφημένης· και συνδρομητής της έκλήθη νά 

διευθύνη τό'Υπουργείου της Λικαιοσΰνης ό κ. Κων. 

Λομβάρδος Βουλευτής έκ Ζακύνθου.
Ό νέος 'Υπουργός, γεννηθείς τω 18.59 έπεράτοιοεν 

είς ηλικίαν δέκα τεσσάρων έτών τό γυμνάσιου, εις ηλι

κίαν δέ δέκα εννέα τό Πανεπιστήμιου. Τήν έπιοτη- 

μονικήν τον μύρφωσιν ό κ. Λομβάρδος ουνεπλήρωοε 

διά τριετων έν Ευρώπη σπουδών, έπανελθόιν δέ εις 

Αθήνας προσελήφθη εις τήν Τράπεζαν Κωνσταντι
νουπόλεως, είς ήν συνειργάοθη επί δεκαετίαν προιιχθείς 

είς Διευθυντήν τοΰ Λογιστηρίου.
Τώ 1S8S θανόντος τοΰ αειμνήστου θείου του Λομ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΜΒΑΡΛΟΣ 
Βουλευτής Ζα»·ν«ον.

Ό νέος Υπουργός τής Δικαιοσύνης.

Ο! “ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ,, ΤΟΥ ΙΨΕΝ

■Άμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα·.Έπάνω είς αύτό τό λόγων, τό όποιον όλοι γνωρίζομεν καί είς τό 
όποιον δίδομεν διαφόρους έκδοχάς έκάστοτε, ό μέγας Σκανδι,ναυός 
φιλόσοφος "Ιψεν έστήριξεν ένα άπό τά άριστουργήματά του, τούς 

■ Βρυκόλακας», έργον τρίπρακτοι·, διδακτικώτατον, ψυχολογημένοι·.
"Ενας υίός ένός λοχαγού άλκοολικού καί έκδοτου εις τάς ήδονάς, ό 

"Οσβαλτ Άλμπιγκ, έκφυλος έκ τών άνωτέρων λεγομένων τοιούτων, ή 
μήτηο του χήρα κυρία "Αλμπιγκ, ένας IΙάστωρ, ένας επιστάτης "Εξτραγκ, 
καί ή κόρη του Ρεγγίνα, μένουσα πλησίον τής κυρίας Άλμπιγκ είναι 
τά πρόσωπα τοΰ δράματος.

Ή σκηνή άνελίσσεται είς τήν Νορβηγίαν.
Ό "Οσβαλτ επιστρέφει άπό τήν Γαλλίαν, οπού έσπούδασε ζωγράφος 

καί έξήσκει τό επάγγελμά του, άρρωστος. "Αρρωστος δμως ψυχικώς. 
Τίποτε δέν τόν ευχαριστεί. "Ολα τόν πειράζουν. Μία αγωνία τοΰ σφίγ
γει τά στήθη. Τήν χαράν τής ζωής ποθεί.Κάποτε κάποτε ένας πόνος τρομερός τοΰ σουβλίζει τό κεφάλι, έκεΐ 
είς τό Ινίον, καί ή σκέψις του σταματφ. Ή διάνοιά του αδυνατεί πλέον 
νά συλλάβη κάτι. Τήν κατάστασή- του τήν γνωρίζει, διότι ένας ιατρός, 
τόν όποιον συνεβουλεύθη τοΰ άπεκάλυψε τήν τρομερόν αλήθειαν. Τοΰ 
είπε μάλιστα δτι είχε μέσα του κάτι άπό τόν πατέρα του.

Τό μυαλό του είναι χαλασμένοι· πλέον κάποιο σαράκι τοΰ τό τρώγει. 
Καί έπειτα άπό χρόνια — διότι άπό μικρόν ή μήτηρ του άμαρτήσασα 
καί έγκατα?.είψασα τήν συζυγικήν στέγην, τόν έστειλε εις τό Παρίσι — 
γυρίζει πλησίον τής μητρός του διά νά τύχη βέβαια περιθάλψεως.

ΤΙ χήρα Άλμπιγκ, κάτοχος μεγάλης περιουσίας, δαπανφ τεράστια 
ποσά είς αγαθοεργίας διά νά έξαγνίση τόν σύζυγόν της καί Ιδρύει εν 
άσυλον, τοΰ όποιου πρόκειται νά γείνουν τά έγκαίνια.

Ή Ρεγγίνα, νόθος θυγάτηρ τοΰ "Εξτραγκ, ρέπουσα πρός τόν έκδοτον 
βίον καί αυτή, ποθεί άλλον κόσμον καί ό πατήρ, διεφθαρμένος γέρων, 
γνωρίζων δτι δέν είναι θυγάτηρ του, θέλει νά τήν έκμεταλλευθή. Καί 
μέσα είς αύτό τό σαθρωμένον σπίτι μόνον ό Πάστωρ έπιπλέει μέ τάς 
παλαιός θεωρίας του. «

Ό "Οσβαλτ έξυπνων άρχίζει νά παραπονεϊται είς τήν μητέρα του 
διά τήν άσθένειάν του καί τήν προετοιμάζει ν’ άκούση τήν φοβερόν 
άλήθειαν. "Επειτα συζητεϊ μέ τόν Πάστορα καί μέ τήν μητέρα του 
περί τής ήθικής τής κοινωνίας. Έκεΐ παραφέρεται μέ έπαναστατικά 
αποφθέγματα καί έξαφνα μία διάλειψις τής λειτουργίας τοΰ έγκεφάλου 
τοΰ κόπτει τήν σκέψιν καί τήν έκφρασιν.Αύτό είναι ή προειδοποίησις τοΰ μοιραίου τέλους. Ό σοφός, δστις 
τόν είχε έξετάσει, τοΰ είχε προείπει δτι μία άκόμη προσβολή καί τό 
πάν τελειοη-ει. Θά σβύση τό μυαλό του. Θά καταντήση πάλιν μωρό 
παιδί, νά τόν ταΐζουν. Καί κλαίει, ολολύζει σάν νήπιον.

"Εξαφνα βλέπει τήν Ρεγγίνα. Είναι νά τήν λαχταρφ κανείς μέ τήν 
φρεσκάδα της. Ή Ρεγγίνα Οά τοΰ δώση τήν χαράν τής ζωής. Ό "Οσβαλτ 
τρέχει δήθεν νά τήν βοηθήση νά φέρη σαμπάνια καί είς τό άλλο δωμά
τιον τήν έναγκαλίζεται.

— Τί κάνετε, κύριε "Οσβαλτ ; έρωτφ έκείνη μέσα.
Ή κυρία Άλμπιγκ γυρίζει καί βλέπει τόν υιόν της νά έναγκαλίζεται 

τήν Ρεγγίνα.
— Οί Βρυκόλακες ! φωνάζει.Νά ό βρυκόλακας. Είς τήν αύτήν θέσιν είχε καταλάβει πρό έτών τόν 

σύζυγόν της. Μέσα είς τήν ψυχήν τοΰ "Οσβαλτ, είς τάς σκέψεις του, είς 
τιί κύτταρά του ό Τψεν ευρίσκει τόν πατέρα του τόν λοχαγόν Άλμπιγκ. 
Θέλει μέ αύτό νά δείξη πώς διά τοΰ άπαρα βάτου νόμου τής κληρονομικό
τητας άναζή τών γεννητόρων ή φύσις.Ό δέ "Οσβαλτ δέν έγνιόρισέ ποτέ τόν 
πατέρα του. Τόν νομίζει μάλιστα, άπό δσα άκούει, σπουδαίοι· άνθρωπον. 

βάρδου ό νυν 'Υπουργός ιινέλαβε τήν αρχηγίαν τοΰ 
κόμματος εκλεγείς βουλευτής. "Επειτα δέν έχασεν εκλο

γήν ειμή άπαξ μόνον καθ' ήν ιίπέτυχον δύο έκ τον 

συνδυασμού οί κ.κ. Στεφάνου καί Μουζάκης, άπέτυχε 

δέ καί ό ίδιος δι' όλιγίστας φήη ους. Μετά όλίγας όμως 
ήμέρας, διαλνθείσης τής Βουλής, ό κ. Λομβάρδος εξε- 

λέγη καί πάλιν μεθ' ολοκλήρου τοΰ συνδυασμόν τον.
Ό κ. Λομβάρδος δίς διετέλεσεν ' Υπουργός τώ 1903 

τής Παιδείας καί κατά τό 1904. Άναλαμβάνων ήδη τό 

Υπουργείου τής Αικαιοσννης, ικανοποιεί δλονς εκείνους 
οί όποιοι θέλουν τήν Δικαιοσύνην περφρονρημένην 

άπό τάς συνήθεις αθλιότητας, έχιον πολιτικόν παρελ

θόν άμεμπτον, καί ξένον πρός τήν ρουτίναν, ηθικόν.

"Επειτα ό "Οσβαλτ άρχίζει νά πίνη σαμπάνια. Διψφ, διαρκώς διψφ 
καί πίνει, πίνει όλονέν. ’Απαράλλακτος ό λοχαγός Άλμπιγκ, δπως 
είναι μέ τήν παληά πίπα του, ποΰ εΰρήκε. Τέλος, έπειτα άπό μερικούς 
βηματισμούς, πίπτει είς μίαν έδραν καί κλαίει πάλιν καί έξομολογεϊται 
είς τήν μητέρα του τό φοβερόν τέλος ποΰ τόν άναμένει. Άλλά έχει είς 
τήν τσέπην του τήν σωτηρίαν του. "Εχει μορφίνην, διά νά δηλητηρια- 
σθή. Δι’ αύτό θέλει νά πάρη τήν Ρεγγίνα σύζυγον. Νά τού διόση αύτή 
τό δηλητήριον ή έπί τέλους άς τοΰ τφ δώση αύτή ή ιδία ή μητέρα. Τήν 
έκλιπαρεΐ, τήν κυνηγφ.Άλλ’ έξαφνα πιάνει φωτιά τό νεόδμητρν άσυλον. "Ολα θά καούν, δ,τι 
ενθυμίζει τόν πατέρα τοΰ "Οσβαλτ, δπως καίεται καί αύτός. Καί τώρα 
έκδηλοΰται δλον τό άνισόρροπον τοΰ άτυχούς νέου. Είς τήν πυρκαϊάν 
άνδραγαθεϊ έκεϊνος ό ασθενικός άνθρωπος, ό τυραννούμενος έξ αιτίας 
τοΰ πατρός του.Άλλ’ έρχεται καί καταπίπτει είς μίαν έδραν, κοντά είς τό παράθυρον, 
μέ τήν συντροφιάν τής μητρός του. Ή βροχή έχει παυσει. Προμηνύε- 
ται ωραία ή ημέρα. Χαράζει. ΤΙ πρώτη άκτίς ήλιου προσπίπτει καί ό 
"Οσβαλτ προσβάλλεται άπό τόν τελευταΐον παροξυσμόν.

«
Αύτό τό άριστούργημα, τό διδακτικώτατον, τό καί μόνον αύτό άρκοΰν 

διά νά σώση, παριστανόμενον, κόσμον, άνεβίβασε δίς, έπειτα άπό έτη είς 
τό Πανελλήνιον, ό κ. Οικονόμου, ό τέως σκηνοθέτης τοΰ Βασ. Θεά
τρου, μέ ίδιον θίασον, μέσφ άπεριγράπτου συρροής.

Τόν "Οσβαλτ ΰπεδύθη ό ίδιος ό κ. Οικονόμου, διά πρώτην φοράν 
έμφανισθείς ένώπιον τοΰ κοινού.

Άφθαστος είς ύπόκρισιν υπήρξε ό κ. Οικονόμου. Αί Άθήναι είχον 
ΐδει άλλοτε τούς Βρυκόλακας, άλλ’ δχι καί τόν "Οσβαλτ, οίον τόν έφαν- 
τάσθη ό Σκανδιναυός δραματουργός. Είτε διότι καί ή φωνή του καί τό 
λεπτοφυές ώώμα του τόν έβοήθουν, ό κ. Οικονόμου παρουσιάσθη ώς 
"Οσβαλτ άληθινός. έμψυχωθείς. Κόκκινος άπό τήν συρροήν τοΰ αίμα
τος είς τήν κεφαλήν καί μέ σωματικόν στίγμα άκόμη πλήν τών ψυχι
κών τοιούτων, είς τούς οφθαλμούς, άνήσυχος, νευροπαθής, ασθενικός, 
βηματίζων ταχύτατα, σταματών, κλαίων, όλολύζων. Τί θαυμασίως 
άποδοθεΐσα έκείνη ή διάλειψις τής έγκεφαλικής λειτουργίας. Έφαίνετο 
τελείως ψυχολογήσας, μελετήσας, χωνεύσας τόν ρόλον του- άκόμη έφαί
νετο ζητήσας καί ειδικών ιατρών συμβουλάς. Χωρίς δέ φωνάς καί 
κραυγάς διατόρους, δπως άλλοι "Οσβαλτ. Είχε στιγμάς ύπερβορείου 
άνθρώπου, ψυχραίμου, φλεγματικού, έδειξε δέ καί δλην τήν άνέλιξιν 
τής προϊούσης εγκεφαλικής παραλύσεως. ΰφ’ ής είχε προσβληθεί ό 

ηρως τοΰ έργου.Καί έπειτα τό τέλος, τό θαυμάσιοι· τέλος. Ούτε έπεσε, ούτε έκρημνί- 
σθη μέ τάς χεϊρας πλήττων τό διάστημα δπως οί άλλοι διδάξαντες. 
Χωμένος είς τήν πολυθρόναν του, δταν ή μητέρα του τού συνιοτφ νά 
ϊδή τάς πρώτος άκτίνας τού ήλιου έκαμα ένα άπαίσιον μορφασμόν, 
συνέσπασε τούς μΰς τοΰ προσώπου, καί έτεντώθη είς ένα επιληπτικόν 
σπασμόν μέ μίαν τρομώδη ασυνείδητον κίνησιν τών χειρών.

Άλλά καί έκείνη ή κυρία Βάρδο, ψυχρά σαν τελεία Σκανδιναυή, μέ 
ένα τόνον έντελιός ξενικόν, σύρουσα τάς φράσεις καί τάς λέξεις της, 
ήτο μία επιτυχία, ώς κυρία Άλμπιγκ είς τό σύνολον. Θρέμμα καί άνά- 
πτυγμα τοΰ κ. Οικονόμου καί αύτή.Ζωντανός καί ό Πάστωρ κ. Λούης, μετρημένος είς τάς κινήσεις του. 
φλεγματικός, σοβαρός. Πολίι καλή δέ καί η δεσποινίς Φιλιππίδου ώς 
Ρεγγίνα καί ό κ. Βαρνάβας ώς γέρω "Εξτραγκ.Αύτήν τήν άπόλαυσιν παρέσχεν δ κ. Οικονόμου μέ τόν θίασόν του είς 
είς τούς Αθηναίους κατιι τόν μήνα ’Ιανουάριον.
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Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,, θ. ΡΑΛΛΗ: ΑΝΑΠΑΤΣΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΣΟΥΛΤΑΝΩΝ

τι ή έλλην ική γλώσσα ύπήρξεν ή επίσημος γλώσσα 
τοΰ Τουρκικού Κράτους εϊς πλείστας περιστάσεις εινε 
αναμφισβήτητου, πλεϊστα δέ έγραψε περί τοϋ δέματος 
αύτοΰ ό Καθηγητήςτοΰ Πανεπιστημίου κ. Σ. Λάμπρος.

’Ιδίως δμως μεγάλην χρήσιν τής ελληνικής ως επισήμου
γλώσσης έκαμνεν δ υίός τοΰ Μωάμεθ τοΰ Πορθητοΰ, δ όποιος 
άμα τή εις τόν θρόνον άναρρήσει του κατά τό 1481 έγνωστο- 
ποίησε τόν θάνατον τοϋ πατρός του καί τήν εις τόν θρόνον 
άνάβασιν αύτοΰ πρός τόν Δόγην τής Βενετίας Ίωάννην Μον- 
τσενϊγον δι’ επιστολής έλληνιστί γεγραμμένης.

Όλίγον έπειτα καί κατά τό αύτό έτος ό Βαγιαζίτ άπέστειλε 
καί δευτέραν έπιστολήν εϊς τόν Δόγην, άναφερομένην εϊς τούς 
ορούς τής μεταξύ Βενετίας καί Πύλης συνομολογηθείσης ειρή
νης καί αύτή δέ ήτο ελληνιστί γεγραμμένη.

Ούδ’ έπαυσεν ό Βαγιαζίτ άλληλογραφών ελληνιστί. Τό 1842 
ά'λλη έπιστολή τοϋ Σουλτάνου σταλεϊσα πάλιν εϊς τόν Δόγην, 
σώζεται εϊς τά αρχεία τής Βενετίας, εΐνε δέ γραμμένη εϊς δη
μώδη γλώσσαν. Ή έπι
στολή φέρει τόν σουλτα- 
νικήν τουράν χρωματισμέ
νου χρυσοϋν, κυανοϋν καί 
πράσινον. Σώζεται έπίσης 
αντίγραφου άλλου εγγρά
φου, εϊς δημώδη ελληνικήν 
καί αύτοΰ συντεταγμένου, 
κατά τό αύτό δέ έτος 
σταλέντος.

Τω 1845 δ Βαγιαζίτ 
παρεχώρησεν εϊς τόν Δό
γην Μοντσενϊγον τήν Ζά
κυνθον καί τό έγγραφον 
εινε εϊς έλληνικήν γλώσ
σαν συντεταγμένοι·, δπως 
καί άλλο του έγγραφον 
τοϋ 1499 π(?θ5 Δόγην 
Αυγουστίνον Βαρ βαρΐγον 
καί τρίτον τοϋ I $οο πρός 
τόν Δόγην Λεονάρδον Λο- 
ρεδανόν καί τέταρτον τοΰ 
1502 πρός τόν ίδιον. Η ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΒι ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (Έπ. Κοντιάδης]

Ό κατάλογος δέν περατοΰται έδώ. Τό ’ίδιον έτος δ Βαγια- 
ζίτ συνομολογεί μακράν συνθήκην μέ τόν αυτόν Δόγην γρά
φεται δέ έν ελληνική δημώδει τό έγγραφον τής συνθήκης σω- 
ζόμενον εϊς τά αρχεία τής Βενετίας. ’Ακολουθούν δκτώ άλλα 
έγγραφα σωζόμενά εϊς τά αύτά αρχεία καί αναγόμενα εϊς τά 
έτη 1502- 1504 καί ύπάρχουν άλλα πάλιν τής έπισήμου αλλη
λογραφίας τοϋ Βαγιαζίτ δχι πλέον πρός τούς Δόγας άλλά πρός 
τούς Ροδίους Τππότας. Δέκα τοιαΰτα έγγραφα καί συνθήκαι 
ύπάρχουν εϊς τά αρχεία τής Μελίτης.

Δέν μετεχειρίζετο άρα ό Σουλτάνος τήν έλληνικήν διά ν’ άλ- 
ληλογραφή μόνον πρός τήν Βενετίαν, διότι εκτός τής χρήσεως 
αύτής πρός τούς Τππότας τής Ρόδου, τήν μετεχειρίζετο ούτος 
καί εϊς τάς σχέσεις του μέ τήν Φλωρεντινήν Πολιτείαν, ής 
πάλιν σώζονται έγγραφα πρός τόν Σουλτάνου ελληνιστί 
γεγραμμένα καί αύτά.

Καί δχι μόνον δ Σουλτάνος έλληνιστί έγραφεν άλλά καί δ 
μέγας βεζύρης Άχμέτ, τοϋ όποιου σώζονται πέντε ελληνικά 

γράμματα πρός τήν Βενε
τικήν Πολιτείαν.

Τελευταίως δμως έξεδό- 
θησαν ύπό τοΰ κ. Λάμ
πρου, πέντε άκόμη έπιστο- 
λαί τοΰ Βαγιαζίτ.

Έκ τούτων σώζονται 
αί τρεις έν άντιγράφοις 
τοϋ δεκάτου πέμπτου αϊώ- 
νος έν Ρώμη, δύο δέ έν 
πρωτοτυπώ εϊς τήν Άμ- 
βροσιανήν βιβλιοθήκην 
τοϋ Μεδιολάνου. Τά πρω
τότυπα ταϋτα εινε γραμ
μένα έπί χάρτου παχέως 
χαρακωμένου καί φέρουν 
τόν σουλτανικόν τουράν 
μέ έρυθράς καί κυανός 
διακοσμήσεις.

’Από τάς έπιστολάς ταύ- 
τας δημοσιεύομεν μίαν,διά 
τής όποιας δ Σουλτάνος 
έδώρει εϊς τόν Πάπαν τήν 

λόγχην δι’ ής έκεντήθη ή 
πλευρά τοϋ ’Ιησού.

Ή λόγχη αύτη εύρίσκετο 
εϊς τό θησαυροφυλάκιον τών 
Σουλτάνων, τήν είχε δέ ζη
τήση δ Πάπας,δστις έκράτει 
καί τόν άδελφόν καί αντί
παλον τοΰ Βαγιαζίτ Τζέμ 
εις Ρώμην δεσμώτην τρό
πον τινά πρός ήσυχίαν τοϋ 
Σουλτάνου.

Ό Σουλτάνος είχε συμ
φέρον νά διάκειται εϊρηνι- 
κώς πρός τόν Πάπαν, άπέ- 
στειλε δέ τήν λόγχην, ή 
οποία έγένετο δεκτή πανη- 
γυρικώς ύπ’ αύτοΰ καί τών 
Καρδιναλίων καί τοΰ λαοΰ, 
άχθεΐσα κατ’ άρχάς εϊς τήν 
Santa Maria del Popolo, 
μεταφερθεϊσα δέ έπειτα εϊς 
τόν "Αγιον Πέτρον.

Ή έπιστολή κάμνει λό
γον καί περί τοϋ Τζέμ εινε 
δέ πλήρης ανορθογραφιών. 
Ιδού τό κείμενόν της.

«Σουλτάν Μπαγεζήτ χάν 
θεοΰ χάριτι μέγιστος βασι
λεύς βασιλέων καί αύτοκρά- 
τωρ άμφοτέρω τών ή πεί
ρων,’Ασίας τε καί Ευρώπης, 
τωτών Χριστιανών πάντων 
ύπερέχοντι πατρί καί κυρ ίω 
κυρίω Ίνοκεντίφ· θείφ προ- 
νοία τής ρωμαϊκής έκκλϊ- 
σίας άκρο» άρχιερεί άξιιο- 
τάτφ· σέβας τό δφιλόμενον 
καί εύνοϊκόν,μεθ’ειλικρινούς 
διαθέσεως- μετά τήν προςή- 
κουσαν καί δικαίαν προςα- 
γόρευσιν, δηλοποιούμεν τή 
σή κυριότητι πώς δία να 
μανθάνομεν κατά τό παρόν τά περί τών ’υγειών υμών άριστα 
καί να αύξάνει καί σώος φϋλάττητε ή ήμετέρα φιλία επέμψααμεν 
τόν ήμέτερον άνθρωπον τόν τζαούς Κασίμην πρός τήν σήν 
μεγαλϊότηταν έδόκαμεν δέ αύτώ καί άπό τά μια καί Ιερά οΐα 
είχεν αναφέρειν προς ήμάς δ καπιτζή μπασίς καί άποκρισιά- 
ριος ήμών καθόν καιρόν έγήρησεν άπαυτοΰ. Ήλθεν γάρ καί 
έδήλοσεν ήμΐν, πώς δρέγεσται καί άγαπάτε καί πολλά περί 
πολΛοϋ έχεται τά Ιερά καί θαυ[μα]στά πράγματα τοϋ θείου

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ., WATEAU: Ο ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ Ι'Κ.τ Κοντιάδης]

καί μεγάλου πρωφήτου Ίη
σοϋ καί δεσπότου Χριστού- 
ήμεΐς δέ χάριτι τοϋ πανα- 
γάθου θεοΰ τιούτα πολλών 
αγίων τε καί πρωφητών 
πράγματα έχομεν έν τώ ήμε- 
τέρω χαζηνά' ένεκεν τούτου 
πέμπομεν διά τοΰ αναγε- 
γραμμένου Κασίμη πρός 
ύμάς εκ τών θείων καί 'ιε
ρών ών όνομάζουνται εν 
τοϊς Χριστιανοΐς πάθοι τοΰ 
Χριστού τόν ξύφον δν οί 
άσεβεϊς ’Ιουδαίοι δι’ αύτοΰ 
έκέντισαν λέγουσι τόν Χρι
στόν ως καί δ Ευαγγελι
στής μέμνηται έν τώ Εύαγ- 
γελίιο λέγων δψονται εϊς δν 
έξεκέντισαν εϊχομεν γάρ 
αύτώ εϊς τό χαζηνάν άπό 
τά άγνώτερα καί νϋν άπε- 
στήλαμέν το ύμϊν λοιπόν 
συνελθόντος δέ τοϋ ήρημέ- 
νου Κασήμη τή ήμών πα
ρουσία, μή άργήσει αύτοΰ 
άλλά άς βλεπ (βλέπει; βλέ- 
πη;) κάί τόν εμόν άδελφόν 
καί έπανέλθόντος αύτοΰ 
ενταύθα διά ταχέως φέρει 
ήμΐν τά περί τών 'υγειών 
υμών είδιστα μαντάτα, καί 
εύφραινόμεθα- έτι καί περί 
τής τοϋ έμοϋ αδελφού δια
θέσεως δηλόσοι ήμΐν άνε- 
θέκαμεν αύτόν καί μερικούς 
λόγους ΐνα άναγγελεΐ αύτά 
ένόπιον τής σήςάρχιερατίας· 
έκεΐνα λέξει άπερ αύτόν προς 
ετάξαμεν: μηνί Φεβρουαρίφ 
κη έγράφη έν Κωνσταντίνου 
πόλει έτη άπό τής τοΰ Ιη
σού γεννήσεως φ’υ’ή'βον:.»

Τό περίεργον εΐνε δτι καί ό Τζέμ αύτός περί ού ώμήλισα- 
μεν άνωτέρω έγραφεν ελληνιστί. Ελληνική ήτο μία έπιστολή 
του, σταλεϊσα άπό Ποτάμιον τής Λυκίας πρός τόν μέγαν μάγι- 
στρον τής Ρόδου Πέτρον d’ Aubusson ώς καί άλλαι έπιστο- 
λαί πρός τόν αυτόν, τοϋ Τζέμ καί τοϋ άδελφοΰ του Ιζελεπή.

Έν σχέσει πρός ταϋτα δέν εΐνε περιττόν νά μάθω μεν οτι 
ύπάρχουν νομίσματα τοϋ Κατακτητοϋ μέ έλληνικήν επιγραφήν 
έκδοθέντα μετά τήν άλωσιν.
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Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

T.f1 ό λήξην έτος κληροδοτεί εΐς τόν τόπον σημαντικόν γεγονός. Κατά 
Λ ’Οκτώβριον συνελθόντες οί Διευθυνταί τών ημερησίων ’Αθηναϊκών 

εφημερίδων ’Εμπρός·, «Άκροπόλεως·, «Καιρών», «Σκρίπ .., «Χρόνου», 
«Πατρίδος», «Νέου "Αστείος», «’Αθηνών», «Εστίας», ’Εσπερινής» καί 
«’Αστραπής συνεκρότησαν τήν Εταιρίαν τοΰ Ελληνικού Τύπου».

Δέν θεωροΰμειγ έπάναγκες νά έξηγήσωμεν τόν σκοπόν τοϋ νεοσύστα
του σωματείου, ούτε ποιας υπηρεσίας καλείται νά εΐσφέρη εϊς τό έθνος 
δ τοιοΰτος δεσμός νά άναλύσωμεν εϊς τούς άναγνώστας 
ημιΰν, διότι πάντες γνωρίζομεν τί δύναταί νάέπιτελέση 
δ Τύπος ύπέρ τοϋ κοινού καλοΰ.

Καί διά τούτο άς χαιρετίσωσι καί ο! συνδρομητή! 
τοϋ Περιοδικού μεθ' ήμών τό γεγονός ώς εύφρόσυνύν 
τι δώρον τοΰ λήξαντος έτους πρός τόν τόπον.

«
Εις κάποιαν άλλην έποχήν ό ποιητής διά νά παρα- 

στήση ίσως τήν δύναμιν τοΰ Τύπου, άλλά καί τήν 
ευκολίαν, πρό πάντων τήν ευκολίαν, μέ τήν δποίαν 
έκαστος ήδύνατο νά έκδώση εφημερίδα, έγραψε τόν 
άμίμητον εκείνον στίχον:

' II υπούργημα μοΰ δίδει; η εφημερίδα βγάξοι.

Έάν έξη εΐς τήν (δικήν μας έποχήν, τήν έποχήν 
τής καταπληκτικής προόδου τών ημερησίων εφημερί
δων ό ποιητής, θά έβλεπεν δτι τό τελευταϊον δέν είναι 
πλέον τόσον εΰκολον. Ή έκδοσις έφημερίδος απαιτεί 
σήμερον μεγάλα ηθικά καί υλικά κεφάλαια ή καθώς χαρακτηριστικό
τερα εϊς τών άποτυχόντων εϊς τήν διεύΟυνσιν νέας έφημερίδος παλαιός 
συνάδελφος έν άξιεπαίνφ ειλικρίνεια συνείθιζε νά λέγη : —Χρειάζεται 
καί κεφάλαιον καί κεφάλιον!

Δέν πρέπει λοιπόν νά φανή παράδοξον είς τούς άναγνώστας τής 
«Εικονογραφημένης» έάν αΰτη έπ’ εύκαιρία τής ίδρύσεως τής «Εται

ΔΗΜ. ΟΙΚ. ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ
Διευθυντής τής έφημερίδος «’Εμπρός»

ψιν τινός έφιλοξενήθη. Καί παρά τήν καυστικότητα τής άρθρογραφίας 
της καί τήν όρμητικότητα τού υφους έπί τών πολιτικών έπιθέσεων 

άπαλότητα πέννας, τήν όποιαν νομίζει τις δτι χειρίζεται ώς σοφόν χρω- αυτής κατόρθωσε νά διατηρήση άπολυτον διαύγειαν κρίσεως καί νά άπο-

ρίας τοΰ Ελληνικού τύπου» άναλαμβάνη άπό σήμερον νά γνωρίση 
εϊς αύτούς τόν ήμερήσιον Τύπον άπό τής εσωτερικής του ζωής καί κινή- 
σεως καί έκ τών Έλληνικών εφημερίδων πρώτον μίαν έκ τών έχουσών 
μαζή μέ τήν μεγάλην κυκλοφορίαν καί ηθικόν κύρος μέγιστον.

Καί ώς έπιχείρησις καί ώς έφημερίς καί ώς οργανισμός, δρών κατά 
σύστημα, κατά μέθοδον καί πρόγραμμα πράγματι το «Εμπρός» ύπό 
διευθυντήν καί ιδιοκτήτην τόν κ. Δημ. Οίκ. Καλαποθάκην παρουσιάζει 

φαινόμενου καταπληκτικόν.
Τό πολύ κοινόν γνωρίζει τήν εφημερίδα πολλάκις 

άπό τόν εφημεριδοπιόλην, άπό τόν όποιον τήν άγιιρά- 
ζει. Διά τούς πολλούς έφημερίς είναι ίσως άκόμη δ 
μικρός διαλαλητής τού περιεχομένου της. Μήν έκπλήτ- 
τεσθε! "Ηκουσα κύριον καθιίις πρέπει εϊς τό καφε
νείου παραπλεύρως μου νά ζητή νά άγοράση μίαν 
έφημερίδα καί νά λέγη :

— "Ελα μικρέ δός μου μίαν έφημερίδα νά ϊδοΰμε τί 
γράφεις σήμερα!

Πτωχοί δημοσιογράφοι, ποΰ σπάτε άπό τό πρωΐ 
εως τό βράδυ τό κεφάλι σας! Πτωχοί δημοσιογράτροι, 
πού ερευνάτε καί τά θυλάκιά σας άκόμη διά, νά είίρετε 
μίαν Ιδέαν, νά τήν χρωματίσετε, νά τήν ένδύσετε, νά 
την παρουσιάσετε είς τό κοινόν, άφοΰ τιήν γράψετε 
σείς, τήν στοιχειοθετήσουν άλλοι καί τήν πιέσουν τά 
μεγαθήρια τών εφευρέσεων τοΰ Μαρινάτη ! Ποτέ άδι- 
κία μεγαλειτέρα καί αγνωμοσύνη προκλητικωτέρα δέν 
έρρίφθη κατά τής πνευματικής σας έργασίας.

Καί δμως έάν, λάβη τις ύπ’ δψει μόνον τό ’Εμπρός», έάν είσέλθη 
καί παρακολούθηση τήν εργασίαν άπό τής στιγμής ποΰ θά έκπεμφθοΰν 
οί συντάκται,του διά τάς ειδήσεις τής ήμέρας καί τής νυκτός, άπό τήν 
στιγμήν καθ' ην οί. άρθρογράφοι του θά σχολιάσουν τά ζητήματα τής 
ήμέρας, καί οί ριεταφρασταί του θά περισυλλέγουν άπό τό παγκόσμιον 
Ταχυδρομείου τά μάλλον ένδιαφέροντα γεγονότα μέχρι τής στιγμής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ
Αρχισυντάκτης τοϋ ’Εμπρός», δ Αρχαίος καί διακεκριμένος χρονογράφος.

ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΑΙΤΙΝΗΣ
Ό Ετερος τών χρονογράφων τοΰ «’Εμπρός»

καθ’ ήν οί έ<ρημεριδοπώλαι πτερόποδες θά φθάσουν μέχρι τοΟ άκρου 
τών Αθηναϊκών συνοικιών, θά ίδη δτι υπάρχει στάδιον άγώνων, μόχθων, 
θ υσιών καί συγκινήσεων, τάς όποιας δέν 
είναι είς θέσιν πολλοί νά έννοήσωσιν.

«
Έφημερίς ώς τό · Εμπρός παρεκτός 

τής ακατανίκητου έπιμονής καί προβλε- 
πτικότητος καί άρθρογραφικής αξίας 
τοΰ ιδιοκτήτου αύτής κ. Δ. Οίκ. Καλα- 
ποθάκη, δστις επέβαλε τόν θαυμαστόν 
οργανισμόν τής έφημερίδος του εϊς τήν 
έκτίμησιν τού κοινού καί ήνοιξε την 
οδόν πρός τήν πρόοδον καί τήν, καινο
τομίαν, εϊνε φυσικόν δτι καταλέγει εϊς 
τάς τάξεις τών συνεργατών του δ,τι 
υπάρχει κορυφαϊον είς τά γράμματα 
καί τήν δημοσιογραφίαν.

Καμμία έφημερίς δέν έτόλμησε νά 
άποστείλη είς τήν Ευρώπην καί νά,δια
τήρηση μονίμως συντάκτην. Γό Εμ
πρός» δέν έφείσθη πρός τοΰτο δαπα- _ 
νών. Καί ή έμπιστοσύνη τού κοινού 
έδικαίωσε τάς θυσίας του. "Οταν δέ αί κωνςτ. αυγερης
άλλαι εφημερίδες άπεφάσισαν νά τήν Υποδιευθυντής τοϋ . Εμπρός,
μιιιηθώσι. τό «’Εμπρός» ύπερηκόντιζε ,
πάσαν άντίπαλον προσπάθειαν και αντί του ενός εγκαθιστα π?.ην της 
Βιέννης συντάκτην καί είς τό Παρίσι τόν αμιμητον εις ύφος, εις χαριν, ει.

στήρα ζωγραφικής κ. Ζαχ. ΤΙαπαντωνίου, άνταποκριτήν είς τό Λονδϊνον, 
άνταποκριτήν καί είς τό Βερολΐνον, άνταποκριτήν καί είς τήν Ρώμην. 

Όλα τά κέντρα τής Ευρώπης καί 
δλα τά καλφδιά της κατά τάς ήμέρας 
εκείνης τοϋ δημοσιογραφικού συναγω
νισμού έτροφοδότουν πλέον ή έπαρκώς 
τήν περιέργειαν καί τό ένδιαφέρον τοΰ 
Ελληνικού κοινού. 'Ακόμη δέ καί τώρα 
οσάκις εΐδησις έκτάκτου ενδιαφέροντος 
υπάρχει, είναι αδύνατον νά μήν εύρίσκε- 
ται εϊς τάς στήλας τού «Έ^ιπρός».

Δέν είναι δμως μόνον ο τηλέγραφος 
δστις έξυπηρετεϊ τόσον σπουδαίος τήν 
ενημερότητα αυτού. Ή δλη συγκρότη- 
σις τής έφημερίδος ταύτης, άπό τοΰ 
κυρίου άρθρου μέχρι τής τελευταίας 
εϊδήσεως, είναι ό σοφότερος καί πλέον 
ψυχολογημένος συνδυασμός δλης.

Τίποτε δέν πέρνα χωρίς νά έξελεγχθή 
έπισταμένως, -/.ωρίς νά άναγνωσθή, χω
ρίς νά είναι σύμφωνον πρός τάς άρχάς 
καί τό πρόγραμμά της. Ούδεμία προ
σωπική ΰβρις άπό τής άρχής τής 
έκδόσεως αύτής μέχρι τοΰδε έδημο- 
σιεύθη. Ούδεμία προσωπική διατριβή 
ύποπτος ή δολοφονική διά τήν ύπόλη-
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φύγη σοφιότατα τόν προσωπικόν σκό
πελον. 'Εννοείται λοιπόν εντεύθεν διατί 
περιβάλλεται μέ μυστηριώδη γοητείαν 
καί κύρος καί έκτίμησιν.

Μή επιζητούσα τά οικογενειακά σκάν
δαλα καί τάάη'ιθικα άναγνώσματα, μή 
αναμιγνυόμενη εις ρυπαρός υποθέσεις, 
αριθμούσα μεταξύ τών τακτικών αύτής 
συντακτών τούς δοκιμωτέρους καλάμους 
ιός τόν Κονδυλάκην, τόν Παπαντωνίου, 
τόν Αύγέρην, τόν Μωραϊτίνην, τόν Αα- 
ραλέξην καί πληθύν άλλων, μεταξύ δέ 
τών εκτάκτων αύτής συνεργατών δλους 
τούς γράφοντας, μή φειδομένη δαπα
νών διά πάσαν καινοτομίαν, έπεκτείνασα 
πρώτη αύτή τόν όγκον της είς έξ σελί
δας, ώστε νά άναγκάση καί τούς άλλους 
νά τήν παρακολουθήσουν, καί έγκατα- 
στήσασα τό τελειότεροι· δημοσιογραφι
κόν πιεστήριον, τό μόνον καθ’ δλην τήν 
Ανατολήν δυνάμενον νά παραγάγη 24 
χιλιάδας φύλλα τήν ώραν τυπωμένα, 
κομμένα, κολλημένα, διπλωμένα καί. .. 
άριθμημένα άκόμη, πιεστήριον ούτινος 
αί χρωματιστά! εικόνες διά τών νέων 
συμπληρώσεων αυτού είναι μοναδικαί, 
και τό όποιον διά τό άνετοι· τής έκτυ- 
πώσεως μέχρι τής 5Ί5 πρωινής ώρας 
δέχεται πάσαν νεωτέραν εϊδησιν. έγέ
νετο πράγματι δημοσιογραφικόν ΰργα- 
νον σοβαρόν, αξιοπρεπές, αντάξιον τού 
υψηλού αύτοΰ προορισμού καί ανάλο
γο'· τών έθνικών ιδεωδών τού ιδιοκτή
του του κ. Δ. Καλαποθάκη, πολλάκις 
και πολλαπλώς έξυπηρετήσαντος τήν 
κοινωνίαν, τήν Πολιτείαν καί τό "Εθνος.

«
Είς ιίνα οφείλεται τό Μακεδονικόν 

ζήτημα, δέν είναι ανάγκη νά γραφή άπό 
τών στηλών τούτων. Ποιος ύπερεμά- 
χησε τοϋ γλωσσικού ζητήματος καί τό
διέσωσεν, είναι είς πάντας γνωστόν. Οί τόμοι δέ τοΰ «’Εμπρός» μαρτυ- 
ρούσιν ότι ή στρατιωτική πολιτική, ήτις απασχολεί σοβαρώς δλας τάς 
Κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, έπεβλήθη χάρις είς τήν έντονον 
και σθεναρόν άρθρογραφίαν τής έφημερίδος ταύτης, καθ’ήν έποχήν

ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΣΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ "ΕΜΠΡΟΣ.

Άπό τό έσωτερι.κόν του Σουδάν είναι 
παρά τόν Νείλον χώρας. Καί αί πέντε

αί εικόνες μας ........... .....
παριστάνουν έργαοίας τοΰ

καί δίδουν μίαν ιδέαν τής έργααίας τών έκεΐ δμογενών, οί όποιοι αληθώς ,,Ινυ. οί κατακτηται τής ένδοτέοιο 
εκεί μεγάλου έμπορικου οίκου Αδελφών Γρίβα. Είς -*’·*· ’ ■*■ - ’*· · ---· * « · .1 - *ό Vfm στ ι,ι Η, λ .... Τί ..... ι . tT a · τ \ \

ύπήρχον άλλαι εφημερίδες καί πολι
τικοί άνδρες. συνιστώντες σοβαρώς τήν 
διάλυσιν τοϋ στρατεύματος καί τήν 
διάθεσιν τών οικονομιών, αΐτινες θά 
προέκυπτον εντεύθεν είς τήν γεωργίαν 
καί κτηνοτροφίαν ί

Άλλά καί ιός άτομον ό διευθυντής 
τοΰ «’Εμπρός» δέν υπήρξε κατώτερος 
κοινωνικός παράγων καί οί συχνάζοντες 
είς τάς έσπερίδας του, είτε έν Άθήναις 
κατά τάς νύκτας τοΰ χειμώνος. είτε είς· 
τά Πατήσια τό καλοκαίρι έγνώρισαν 
αύτόν ώς τύπον άγαθότητος, εΰγενείας 
καί ειλικρίνειας,παρατώόποίφουδέποτε 
λογική ή δίκαια αΐτησις εΰρεν αρνησιν.

Καί διά νά σιηιπληρώση τις τόν χαρα
κτηρισμόν του άρκοϋν οί λόγοι τοΐς 
όποιους ό ίδιος κάποτε είς κάποιον πρω
θυπουργόν είπεν έν ιδιαιτέρα: συνομιλίρ, 
προκειμενου περί πολιτικής καί δημο
σιογραφικής ειλικρίνειας:

— Σεις, τφ είπεν, έπί μίαν τετραετίαν 
έχετε δλον τόν καιρόν νά λέγετε ανα
κρίβειας καί μόνον τόν τελευταΐον μήνα 
πρό τών εκλογών γίνεσθε ειλικρινείς. 
Ή ίδική μου εκλογή γίνεται κάθε πρωί 
άπό τάς χιλιάδας τών αναγνωστών μου !

Ί'οιαύτη αντίληψις τής δημοσιογρα
φικής αποστολής δέν είναι παράδοξον 
δτι θαυματουργεί. Καί είναι πολύ φυσι
κόν νά σκέπτεται τις δτι δικαίως ή κοινή 
γνο’ηιη περιέβαλε τήν εφημερίδα του 
μέ απόλυτον εμπιστοσύνην, ήτις επιτρέ
πει, είς αύτόν νά εξακολούθηση άπρο- 
σκόπτως τό έργον του.

«
Τώρα τό «’Εμπρός» ιδρύει καί ίδιον 

φωτοτσιγκογραφεΐον. πλουσιώτατον, τέ
λειον. Τόσον τέλειον, ώστε μέ τάς εγκα
ταστάσεις τοΰ ηλεκτρικού ποΰ έκαμέ

, , , , καί μέτά είκοσι χιλιάδων δραχμών αξίας
μηχανήματα του, νά δύναται νά δημοσιεύη εικόνα γεγονότος τό όποιον 
ουνείβη τήν προηγούμενη ν νύκτα. Έν γεύμα αίφνης επίσημον τό όποιον 
εδοθη χθες τό βράδυ Οά τό φωτογραφή διά μαγνησίου καϊ θά έχη 
την εικόνα του είς τό σημερινόν φύλλον.

ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΒΙΚΕΛΑ

Σύλλογος τών ’Ωφελίμων Βιβλίων, ούτινος ιδρυτής έγένετο δ άείμνη- 
Βικέλας καί πρόεδρος αύτοΰ έπί εννέα συναπτά έτη, διά τού νέου
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προέδρου αυτού κ. I. Άθανασάκη έδιδε τήν λογοδοσίαν τών πεπραγμένων 
-·'··- .... ... Ενώπιον έκλεκτοΰ
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τή Κυριακή 18 'Ιανουάριου κατά τό λήξαν ήδη έτος, 
άκροατηρίου, ούτινος προήδρευεν ή Υψηλή προστάτις, 
ή Α.Β.Ϊ. ή πριγκίπισσα Σοφία συνοδευομένη ύπό τοΰ 
Αυλάρχου κ. Μερκάτη καϊ τής έπϊ τών τιμών δεσποι- 
νίδος Κοντοσταύλου, παρόντος καϊ τού 'Υπουργού τής 
Παιδείας κ. Σ. Στάη.

Κατά τήν άνάγνωσιν τής λογοδοσίας ό νέος πρόε
δρος δικαίως έθρήνησε τήν απώλειαν τού έκλείψαντος 
πκτρός καϊ προστάτου, διότι, ώς έλεγεν, δ άοίδιμος 
Βικέλας ζών ήτο άνώνυμος δωρητής, άναφαινόμενος έκά- 
στοτε είς τάς λογοδοσίας έκάλυπτε τά κατ' έτος έλ- 
λε'μματα, άποθανών δέ έκληροδότησε τήν έξ 92.000 
δραχμών οφειλήν τού Συλλόγου πρός αύτόν ύπέρ τοΰ 
ταμείου τού Συλλόγου καί τάς πλάκας στερεοτύπους 
τών απομνημονευμάτων μέ τό δικαίωμα τής ύπέρ αύτοΰ 
έκδόσεως αύτών, ώς καϊ οίωνδήποτε άλλων χειρογρά
φων. Διά ταΰτα ώς έλάχιστον δείγμα εύγνωμοσύνης 
άπεφασίσθΥ) ή προσθήκη εις τήν επωνυμίαν τού Συλ
λόγου τής έπιγραφής: «'ίδρυΟεΙς ίιπά zl. Ιίικέ/.ιι τφ 
lS!)!h καί ή άνάθεσις τής προτομής αύτοΰ έν τφ 
καταστήματι τοΰ Συλλόγου.

Έκ τής λογοδοσίας τοΰ κ- Προέδρου μανθάνομεν δτι 
δ Σύλλογος άπησχολήθη εϊς τήν οικοδομήν τής Σεβα- 
στοπουλείου έργατικής σχολής, διά τήν όποιαν άπη- 
τήθησαν δαπάνα·, περισσότερα·, τοΰ κληροδοτήματος καί 
ώς επίκουρος προσεφέρθη λίαν εϋγενώς δ γενναιόδωρος 
Κεφαλλήν κ. Κοργιαλένιος.

Ήσαύτως ή εκδοσις τών 'Ωφελίμων Βιβλίων έξηκο- 
λούθησε καϊ μετ' ολίγον συμπληρούται δ αριθμός 100. 
Μελετάται δέ ήδη καί τό ζήτημα τοΰ καταρτισμού μι
κρών βιβλιοθηκών ώφελιμωτάτων είς συλλόγους καϊ 
άλλα σωματεία.

Επ' εύκαιρία τής συμπληρώσεως δεκαετούς δράσεως 
τού Συλλόγου τό Συμβούλιου άπεφάσισε νά άπονείμη 
είς τούς έταίρους τή 2 προσεχούς Μαΐου τό δίπλωμα 
τού Συλλόγου.

θά συνευχηθώμεν μετά τοϋ κ. Προέδρου κατανοοΰν- 
τες τήν χρησιμότητα τοιούτου συλλόγου — έξ δμοίων 
τού όποιου σήμερον εϊς άλλα κράτη τοσαύτη γιγαν- 
τιαία πρόοδος εϊς τούς λαούς προέρχεται καί εις τοΰτο 
δυνάμεθα εύχαρίστως νά βεβαιωθώμεν έάν ρίψωμεν 
άπλοΰν βλέμμα εϊς τά Εκπαιδευτικά τής Ελβετίας, 
'Αγγλίας,Ηνωμένων Πολιτειών καί άλλαχοΰ—ού μόνον νά έξακολουθήση 
τήν δρασιν τοιοΰτος Σύλλογος, δστις τόσον άγλαούς έφερε καρπούς, άλλά 
καί νά έπεκτείνη αύτήν καί άλλαχοΰ. Έάν θέλωμεν νά άνυψώσωμεν τό 
έθνος καί τόν λαόν ήμών, νά τόν μορφώσωμεν συνταγματικώς καί σχολεία 
πρακτικά νά έχωμεν έξυπηρετοΰντα τάς άνάγκας τού βίου, τό έργον του 
αοιδίμου Βικέλα πάντες πρέπει νά συνδράμωμεν. Ή εύημερία ήμών πρέπει 
νά προσδοκάται μόνον έκ τής μορφώσεως τής άληθοΰς τοΰ λαοΰ, τής 
έκλαϊκεύσεως τών έπιστημών καί εϊς αύτά τά κατώτατα στρώματα διά 
διδασκάλων καί οργάνων τελείων. Ύπό τήν έποψιν αύτήν ό Βικέλας ύπήρ
ξεν δ μέγιστος τών νεωτέρων Ελλήνων. I-1.

«

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
Ό νέος ΔιβυΟ-υντής τοΰ έν Άθήναις 
Υποκαταστήματος τής μεγάλης άσφα- 

λιστικής έταιρίας ή «Ρωσσία·.

ΧΟΡΟΙ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΑ

Κατακλυσμός τόν ’Ιανουάριον άπό θεάματα, διαλέξεις και χορούς. Είς 
κάθε γωνίαν διαλέξεις, εϊς κάθε δημοσίαν αίθουσαν χοροί, εις κάθε κέντρον 
θεάματα. ’Ολίγοι, εννοείται, είχον τα σκήπτρα εϊς έπιτυχίαν. Τού «Παρνασ
σού» αίφνης αϊ διαλέξεις άνωμολογήθησαν κοινώς ώς μεγάλης επιτυχίας. Ο 
«Παρνασσός - ήρχισε νά συγκεντρώνη τόν κόσμον άπό τής έσπέρας τού ετη
σίου χορού του. Κοσμοπλημμύρα άπό δ,τι εκλεκτόν είχε νά εισφέρη ή 
πρωτεύουσα. Καί έκεϊναι αί διαλέξεις τοΰ κ. Σπ. Λάμπρου, τοΰ αει
θαλούς εϊς εύγλωττίαν καί χάριν καί αϊ έπιστημονικαϊ τών κ. κ. Σάββα, 
Δαμβέργη, Κ. Μέρμηγκα καί αΐ φιλολογικαί τού ενός τετάρτου τής ιϋρας 
τών κ.κ. Μπάμπη,Άννίνου, Δημητρακοπούλου, Καμπούρογλου κ.λ. ήσαν μία 
άληθινή πνευματική δασις μέσα είς τόν άπό τίνος παρατηρούμενου αύχμόν.

Πολύ καλός, δπως πάντοτε, καί μέ πολλήν έκλεκτικότητα καί δ έν τφ 
Φουαγέ τοΰ Βασ. θεάτρου δοθείς χορός τοΰ Ασύλου τών Ανιάτων, τοΰ 
όποιου αί εισπράξεις διατίθενται υπέρ αύτόχρημα ιερού σκοπού. Τό ίδρυμα 

αύτό επισύρει άμέριστον τής Κοινωνίας τόν σεβασμόν καί αΐ κυρίαι, αϊ 
όποια·. προίστανται αύτοΰ έλκύουσι βαθεΐαν τήν έκτίμησιν αύτής.

Καλό; ωσαύτως χορός, διασκεδαστικός διά τούς παρευρεθέντας, μέ πολ- 
λήν τάξιν καί μέ συρροήν καλού κόσμου ήτο καί δ έν τή μεγάλη αιθούση 
τών τελετών τοΰ Δημαρχείου δοθείς ύπό τής Συντεχνίας τών Κουρεών. 
Ζηλευτή ύπήρξεν ή τάξις καί ή εύθυμία. ΙΙρέπει νά άνομολογηθοΰν ταΰτα 
πρός τιμήν τοΰ Προέδρου της κ. Δημ. Κυριάκού, τοΰ γνωστού καταστημα
τάρχου τής όδοΰ Σταδίου καί τής οργανωτικής έπιτροπής.

Άλλά καί άπό θεάματα «χόρτασαν ο'. ’Αθηναίοι. Πλήν τής Βιεννέζικης 
όπερέττας. περί ής αλλαχού γράφομεν, καί ή γνωστή Γαλλίς καλλιτέχνις 
Κόρά Λαπαρσερί, σύζυγος τοΰ υ'.οδ τοΰ Ρ'.σπέν έδωκεν εϊς τό Βασιλικόν 
σειράν παραστάσεων. Εϊς δέ τό γνωστόν Πανόραμα» τής όδοΰ 'Οφθαλμια
τρείου ο'. ’Αθηναίοι παρηκολοόθησαν μεταξύ άλλων, καί τήν φοβέραν τρα- 
γιρδίαν τής Μεσσήνης, άπαισίως άνελισσομένην εϊς έςόχως ωραίας καί 
ύπερόχως άγριας ταινίας.

«
Γ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

Νέος μέ ζέσιν πρός εργασίαν καί δύναμιν πρός αύτήν, άγαπητδτατος είς 
τήν κοινωνίαν μας καϊ δημοφιλής μεταξύ τών λαϊκών τάξεων, νοημονέστα- 
τος καί προικισμένος μέ άνάπτυξιν 5·χι κοινήν, δ υίός τοΰ Δημάρχου μας 
κ. Γεώργιος Μερκούρης, βεβαίως ήτον ό ένδεδειγμένος διά τήν διεύθυνσιν 
εργασιών οίαι αί τών μεγάλων ασφαλιστικών 'Εταιριών.

ΊΙ Ασφαλιστική 'Εταιρία Ρωσσία» διώρισε τόν κ. Γ. Μερκοϋρην Διευ
θυντήν τοΰ έν Έλλάδι τμήματος αύτής, είνε δέ δ νέος 
Διευθυντής τόσον διά τήν 'Εταιρίαν όσω καί διά τούς 
άσφαλιζομένους μία έγγύησις έκ τών άποτελουσών 
κεφάλαιον διά τάς εργασίας αύτοΰ του είδους.

«
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Οϊ αρχαίοι "Ελληνες δέν έγνώριζον τήν ύπαρξιν τών 
μικροοργανισμών οί όποιοι μολύνουν τά ΰδατα ούτε 
είχον μικροσκοπικά όργανα.

Έγνώριζον έν τούτοις νά άποστειρώνουσι τό ΰδωρ.
Ό Ροΰφος δ Έφέσιος δίδει δδηγίας διά τήν άπο- 

στείρωσιν τού ΰδατος διά βράσεως καϊ διηθήσεως διά 
τών μεθόδων δηλαδή μέ τάς δποίας καϊ τώρα ή Επι
στήμη μάς συμβουλεύει νά προφυλασσώμεθα άπό τά 
μολυσμένα ΰδατα.

«Άριστον ούν τό τοιοΰτον ΰδωρ προεψήσαντας έν 
κεραμίοις άγγείοις καϊ ψύξαντας καί πάλιν Οερμάναττας 
πίνειν. Έν δέ ταΐς δδόιπορίαις ή στρατοπέδφ βόθρους 
όρυκτέον εφεξής άπό τών ύψηλοτάτων εϊς τά κατάντη 
καί διά τούτων άκτέον τό ύδωρ εμβάλλοντας εϊς τούς 
βόθρους όλους γήν γλυκεΐαν καϊ λιπαράν, άφ' ής οϊ 
κέραμοι γίγνονται' άεϊ γάρ έν τοΐς βόθροις έγκαταλεί- 
πεται ή τοΰ ΰδατος κακία».

Καί δ Ροΰφος δ Έφέσιος έζη τόν πρώτον μ.Χ. αιώνα.

«
ΣΟΛΩΝ ΒΛΑΣΤΟΣ

'Ογκώδης τόμος έκ τριακοσίων σελίδων μέ τόν τίτλον 
«'Ιστορία τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής» 
έξεδόθη εικονογραφημένος ύπό τής έν ’Αμερική έφη
μερίδος ή «Άτλαντίς». Ό τόμος φέρει τά ονόματα 
τών συγγραφέων Σόλ. I. Βλαστού καί Ν. Γκορτσή, 
εϊνε δμως έργον καί δημιούργημα τής «’Ατλαντίδος», 
ή δποία δέν ύπήρξεν έφημερίς μόνον, άλλά διά τών 
διαφόρων εκδόσεων της διδάσκαλος τοΰ έν ’Αμερική 
Έλληνος. Καϊ δέν περιωρίσθη μόνον εϊς τήν δημοσιο
γραφικήν έργασίαν ή «Άτλαντίς», άφοΰ ουδέ δ Διευ
θυντής της περιωρίσθη εϊς τοιαύτην, αισθανόμενος έκεΐ 
κάτω τό καθήκον νά ποδηγετή τούς Έλληνας δχι μέ

τήν γραφίδα μόνον άλλά καϊ έν παντοειδεΐ άλλη δράσει. .
Διά τοΰτο άν άνασκοπήση τις τήν Ιστορίαν τοΰ έν Αμερική Ελληνισμού 

θά ϊδη τόν Σόλωνα Βλαστόν δρώντα ποικιλώτατα.
Τώρα ϊδρύοντα τήν πρώτην Ελληνικήν 'Ορθόδοξον Εκκλησίαν έν Νέα 

Ί'όρκη, αργότερα έπιτυγχάνοντα τήν εισαγωγήν τών ελληνικών λευκολίθων 
είς τά Αμερικανικά έργοστάσια, ώς καί τών σιδηρολίθων τής Σερίφου, 
έπειτα πρωτοστατοΰντα είς τήν 
συλλογήν εράνων ύπέρ τών σει
σμοπαθών τής Ζακύνθου καϊ ύπέρ 
τών Κρητών προσφύγων.

Ούδ’ έκουράσθη δ Σ. Βλαστός, 
άλλά ίδρύσας τήν «Άτλαντίδα» 
καθημερινήν έξασέλιδον έφημε
ρίδα μέ ήμερησίαν ιδιαιτέραν 
αλληλογραφίαν έξ Αθηνών καϊ 
άπό τήν Εύρώπην, έςέδωκε μετά 
ταΰτα Έλληνοαγγλικόν καϊ Άγ- 
γλοελληνικόν λεξικόν καϊ μέθο
δον Αγγλικής, καϊ νΰν συμπλη
ρώνει τό έν γραφϊδι έργον του 
μέ τήν Ιστορίαν τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών τής ’Αμερικής.

Ούδέποτε τοΰ Βλαστού ή Ούρα 
έκρούσθη άπό Έλληνα χωρίς νά 
άνοιξη φιλόξενος καϊ προστάτις 
καί ποτέ πάλιν οϊ ύπεραγαπών- 
τες τόν διαπρεπή συνάδελφον 
Έλληνες τού ήρνήθησαν δτι έζή-

ΣΟΛΩΝ ΒΛΑΣΤΟΣ
Διευθυντής καϊ Ιδιοκτήτης τής έν Ν.Ύόρκη 

Έλληνικής έφημερίδος >’Ατλαντίς·
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τησεν ύπέρ τής Πατρίδος δΓ ήν τελευταίως ή 
■ Άτλαντίς» αυνέλεξε 4,000, έως τώρα, λίρα; στερ
λίνας κατατεθειμένα; είς τήν 'Εθνικήν Τράπεζαν 
πρός ναυπήγησιν πολεμικού σκάφους.

Έπολεμήθη δ Βλαστό; άπό ολίγου; άλλά τό 
έργον του εΐνε άπολέμητον, έργον πατριωτικής, 
κοινωνική; κα! είς τά γράμματα δράσεως, έπιστε- 
φόμενον, τό τελευταΐον τούτο, μέ τό ογκώδες τε
λευταίο·/ σύγγραμμα τδ μέ τήν πατριωτικωτάτην 
καί πρακτικωτάτην μαζύ άφιέρωσιν: Πρός τήν 
Ελληνικήν νεότητα, διά νά μάθη, νά μελετήαη 
καί νά έφαρμόση τά παραδείγματα ένός ’Εθνους 
τό δποϊον έκ τοΰ μηδενό; έγινε μέγα .

α

ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Νέους βρίζοντας πνευματικής δράσεως καί άνα- 
πτύξεω; τών έν Τουρκία όμογενών άνοιγε·, τό συν
ταγματικόν πολίτευμα. Άπό παντού τής αχανούς 
Αύτοκρατορίας αγγέλλεται ή σΰστασις σωματείων 
φιλολογικών, φιλανθρωπικών, κοινωφελών έν γέ- 
νει. Εϊς τήν Άδριανούπολιν ιδρύεται Λαϊκόν Ανα
γνωστήριου, εϊς τήν Ξάνθην Φιλόπτωχος ’Αδελ
φότης δ «Ευαγγελισμός» μετά Λαϊκού Αναγνω
στηρίου, εϊς τήν Μερσίναν άλλο ό «Κοραής», εϊ; 
τήν Δράμαν, εί; τά; Σέρρας. εϊς τά Βοδενά, εϊς τό 
Μοναστηριού, είς τήν Άμισθόν δύο μάλιστα, έν ό 
Περικλής καί Λαϊκόν Αναγνωστήριου.

"Εχομεν ύπ’ δψει τό πρόγραμμα τού Κεντρικού 
Εθνικού Συλλόγου δ «Περικλή;» τής Άμισσοΰ, 
δπερ διά προκηρύξει»; έδημοσίευσεν Ελληνιστί 
καί Τουρκιστί μέ ελληνικούς χαρακτήρας διά 
τούς Τουρκοφώνου; "Ελληνας.

«Δεύτε συναγερθώμεν!» Μέ τήν φράσιν ταύ- 
την αρχίζει ή προκήρυξις καλούσα εϊς μίαν ειρη
νικήν, μίαν πνευματικήν έπανάστασιν. Ύπό τήν 
έποψιν αυτήν ή 11 Ιουλίου 1908 ήτο μία ΚΕ' 
Μαρτίου πνευματική διά τούς ομογενείς πληθυ
σμού; τού; έν τή γείτονι έπικρατείφ ριοΰντας.

Φρούρησι; τών συνταγματικών δικαιωμάτων 
τού έν Άμισσώ Ελληνισμού καί τών άλλων προ
νομιών, ηθική και πνευματική άνάπτυξις τού ομο
γενούς στοιχείου καί άδέλφωσι; μετά τών συνοίκων λαών, διάδοσι; τών 
φώτων τής παιδείας, παγίωσις τής αρμονίας μεταξύ τών δμογενών κοινο
τήτων, ένίσχυσι; τή; διδασκαλίας τής "Οθωμανικής γλώσσης μέ βραβεία 
κλπ. φοίτησις ΐδίαις δαπάναις τών εί; διαγωνισμούς έπιτυγχανόντων άπο
ρων ομογενών εϊς τά; άνωτέρας κυβερνητικά; σχολάς τής πρωτευοΰσης, 
καταρτισμός νυκτβρ'νών σχολών, σύστασις οικοτροφείου καί σύστασι; οικο
νομικού συσσιτίου. Αύτό εΐνε τό πρόγραμμα τού «Περικλέου;» καί περίπου 
δλων τών ομογενών σωματείων. Προσεχώς Οά γνωρίσωμεν καλήτερον τά έν 
Τουρκία τοιαύτα σωματεία.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
"Εμπορος έν Βάδυ-Χάλφα τοΰ Σουδάν, έκ τών 
Ακραιφνών πατριωτών έν παντί καί πάντοτε πρω· 

ταγαινιστών διά τήν πατρίδα.

κ. κυπραιος
Πρόξενος τής 'Ελλάδος έν Ίκονίφ.

ΤΟ “ΚΡΑΤΟΣ,,

Μία άπό τάς σοβαρωτέρας εβδομαδιαίας έφημερίδας. μετ' ολίγων άλλων 
αποτελούσα τόν άξιον πάσης υποστηρίξει»; περιοδικόν τύπον τόν τόσης 
ύπολήψεως άπολαύοντα είς τό έξωτερικόν, τό «Κράτος», έπετέλεσε θρίαμ
βον άξίζοντα είς τήν έμφρονα καί πατριωτικήν δράσίν του καί τήν έργα- 
σίαν του τήν άψογου.

Τό ·Κράτος · ϊδρυσεν ιδιόκτητον τυπογραφεΐον μετά πιεστηρίου, έτελέ- 
σθησαν δέ καί τά έγκαίνιά του έν συνδυασμφ μέ τά εγκαίνια τού μέ τό 
νεότευκτου τυπογραφεΐον Ιδόντος τό φώς περιοδικού Αί Τέχναι τοΰ δια
κεκριμένου μηχανικού κ. Μαναράκη.

Μετά τό τέλος τοΰ "Αγιασμού, τελεσθέντος έν τοϊς φωτολούστοις γρα- 
φείοις τού «Κράτους» καί τών «Τεχνών··, οϊ κεκλημένοι κατήλθον εί; τό 
συνεχόμενον διαμέρισμα τών τυπογραφείων καί τών πιεστηρίων.

Ό Διευθυντής τοΰ «Κράτους» κ. θάνος Τζαβέλλας άνελθών τότε έπί τού 
βάθρου τού πιεστηρίου άπηϋθυνε πρός τούς προσελθόντα; κατάλληλον καί 
εύφραδή προσλαλιάν μεθ" ό έστρεψε τήν κλείδα τοΰ πιεστηρίου καθ’ ήν 

στιγμήν δ κ. Μαναράκης, διευ
θυντή; τών «Τεχνών», ήνέωξε 
τό ηλεκτρικόν ρεύμα καί ήρ- 
χισεν ή έκτύπωσις τών δύο 
περιοδικών φύλλων.

Άνήλθε μετά τοΰτο έπί τοΰ 
βάθρου δ νομομηχανικός κ. 
Γαζής άπαγγείλας ώραίον καί 
μεστόν νοημάτων λόγον περί 
Μηχανικής έν σχέσει πρός 
τήν ’Ιατρικήν, δστις ένεποίη- 
σεν άρίστην έντύπωσιν.

Περατωθέντος τού λόγου 
τοΰ κ. Γαζή οί κεκλημένοι 
άνήλθον καί πάλιν εϊς τά 
Γραφεία ένθα προσεφέρθησαν 
αύτοϊς άφθονα τά αναψυ
κτικά ύπό τούς ήχους τής 
μουσικής, έπηκολούθησε δέ 
έπειτα φαιδρά καί θαυμασία 
χοροεσπερ'.ς.

Εύχόμεθα καί άλλας προό
δους εις τό «Κράτος».

τήν πατρίδα.

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

θά έξηγήσωμεν απλώς πόθεν παρήχθη ή λέξις 
Μποϋκοττάζ, έφ" ή ευκαιρία μά; άπειλοϋσιν οί 
"Οθωμανοί δι" εμπορικού αποκλεισμού. Διότι απο
κλεισμός καί μποϋκοττάζ κατήντησαν συνώνυμα.

Ή αιτία είναι ή έξής : Κατά τό 1879 οί άγρο- 
μισθωταί τής "Ιρλανδίας πιεζόμενοι ύπό τών γαιω- 
κτημόνων, άπεφάσισαν νά έξεύρωσι τρόπον δι" ού 
νά περιστείλωσι τά υπέρογκα μισθώματα, άτινα 
ήξίουν οί δεύτεροι. "Εξέλεξαν λοιπόν ώς ή,γέτην 
τού κόμματός των τόν συμπατριώτην των Varnell. 
Οί κλειστοί γαιωκτήμονες τότε άπέστειλαν κατ’ 
αύτού τόν πλοίαρχον Τζέϊμ; Μποϋκόττ μέ τήν 
εντολήν νά έξαναγκάση τού; αγροτικούς πληθυ
σμού; νά ϋποκύψωσιν. Οί Ιρλανδοί μή δυνάμενοι 
άλλως νά άντεπεξέλθωσι κατά τού πλοιάρχου 
Μποϋκόττ. έπαυσαν νά χορηγούν εί; αύτόν τρό
φιμα και λοιπά χρειώδη έπί ούδεμιψ τιμή, οΰτω 
δέ τόν απέκλεισαν καί τόν ήνάγκασαν νά έγκα- 
ταλείψη τό "Ιρλανδικόν έδαφος. Έκτοτε ή λέξι; 
Μποϋκοττάζ σημαίνει αποκλεισμόν έκ τής αγορά;.

Ό θέλων σήμερον νά φθάοη ταχέως εϊς τόν 
σκοπώ- τον πρέπει νά βαδίζι/ διά τών γονάτων.

Ή μητρική φιλοστοργία εινε ή φιλοπατρία τής 
γυναικός.

ΜερικαΙ καρδίαι ομοιάζουν πρός τά βαθέα 
ύδατα. Είς τήν έπιφιίνειαν εΐνε διαυγή καί κάτω 
είς τόν βυθόν κρύπτουν ίλί-ν καί βόρβορον. Ρΐφε 
όμως ένα λίθον καί τότε θά τίι ΐδής θολού/ιενα.

Οί κοινοί άνθρωποι εινε τά μηδενικά τά όποια 
προστίθενται είς τάς μονάδας τών μεγάλων άνδρών.

«

Ο ΠΟΝΟΣ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ

Καλή φίλη τής «Εικονογραφημένης» ή κυρία 
Άθηνά Ζ. Γερμανού-Ρουσάκη, τού έν Χαρτούμ 
έργοστασιάρχου έχασε τό προσφιλές της θυγά- 
τριον καί δ θρήνός της φθάνει κάτω άπό τό Σου
δάν κρυσταλλωμένος εί; τούς κατωτέρω στίχους.

ΤΙ Εικονογραφημένη» σάν ήχώ άποδίδε·. τούς στίχους καί δ αντίλαλος 
τή; ώδή; άς βαλσαμώση τό τραύμα τής μητρικής καρδίας.

ΤΗΣ

Η

ΕΠΙ ΤΟι ΘΑΝΑΤΟι
Μαράθη ένα τριαντάφυλλο 
ένα κρινάκι άκάιια 
αστέρι ένα έοβιισε 
ι/’ηλά στόν ουρανό.

"Ενα πουλάκι σώπασε 
τ' άγγελ.ικό του στόμα 
δεν κελαδεϊ κάθε αυγή 
τό λάλημα τ' άγνό.

δίαριίθη- καί μαζή /<’ αυτό 
τά μητρικά τά στήθη 
ποΰ γιά τό λοίλουδο έτρεφαν 
■χίλ.ιες χρυσές ελπίδες

Σπαράχθηκαν αλύπητα 
τοΰ χάρου σάν ίχύθη 
ή καταχνιά και ρήμαξε 
τής τόσες των γ ροντίδες.

ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΗ

Περί τά τέλη "Ιανουάριου ήρχισε 
τρφ θίασος όπερέττα; Βιεννέζικος 
Μίλα Τέρρεν. Άρτίως 
συγκεκροτημένος δ Βιέν- 
ναϊος θίασος, περιλαμ
βάνω·/ καλλιτέχνας δο
κίμους, ύπήρξεν άψογος. 
Τό Βάλτσερ τράουμ» 
τό «Φέρστερ Κρίστλ-,ή 

■ Λούστιγκε Βίτβε», ή 
Δολλαριοϋχο; Πριγκή- 

πισσα» ή τών διασήμων 
καί μοναδικών συνθετών 
Στράους ή Λέαρ μέ τήν 
ονειρώδη μουσικήν των 
καί τά γαργαλιστικά) - 
τατα βαλσάκια των έξε- 
τρέλλαιναν τούς ’Αθη
ναίους. Ό κόσμος καϊ ή 
εκλεκτή τάξις ασφυκτι
κοί; κατέκλυζον έκά- 
στην έσπέραν τό Δημ. 
θέατρον,δπερ οδτω κατά 
τήν δύσιν τού βίου του 
εΐδεν εσπέρας δόξης. Γε-

ΜΙΚΡΑΣ ΜΟΥ ΛΙΖΑΣ
Τώρα αδειανή καί άχαρη 
ή μητρική μου αγκάλη 
με .τόνο οί άναζηιβ 
χρυσό μου άγγελάκι.

Γιατί μ" άφήκες μιά .τή.γχι; 
βαθειά. πολύ μεγάλη 
.τοϋ δύσκολα θά γιατρευθή 
κιας ήσουνα μικράκι.

Σάν όνειρό έδιάβηκες 
μαγιάτικης α νγούλας 
χωρίς >·ά νοκάοιμ δάκρυα 
φροντίδες, πίκρες- μόνο 

ή καρδιά τής μαύρης σου 
τής δύστυχη; μαννοί-λας 
τήν οτέρησί σου ένοιωσε 

αληθινά /ιέ πόνο !

σειράν παραστάσεων έν τφ Δημ. Θεά- 
έν τφ δποίιρ πρωτηγωνίστει ή κυρία

ΑΠ. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ

ΙΩ. Σ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
Ό πο/.ύκλανστος ιιίός τοϋ Δημάρχου μας.

νική έντύπωσι; ύπήρξεν οτι ή 
Βιεννέζικη οπερέτα ήτο διά τάς 
"Αθήνας αληθινή άπόλαυσ-.ς καί 
οί "Αθηναίοι έγκατέλειψαν τά; 
οικογενειακά; συγκεντρώσει; καί 
τάς ποκερικά; κα! χορούς διά νά 
έπωφεληθοΰν τή; ευκαιρία;. Πριν 
άκόμη φθάση =ίς τόν Πειραιά δ 
θίασος τά εισιτήρια καί τών πέντε 
παραστάσεων είχον έξαντληθή 
καί έθεάθησαν οϊ μή προφθάσαν- 
τες νά έχουν θεωρεία α’ σειρά; 
είς τό υπερώον καί έπληρώθη- 
σαν εισιτήρια εί; τό· τριπλάσιον 
τή; τιμής των.

Τήν άπόλαυσιν αύτήν παρέ- 
σχεν εϊ; τού; Αθηναίους ό γνω
στό; επιχειρηματίας κ. Α. Κοντα- 
ράτος, δ όποιο; μέ τάς τιμά; ά; 
καθώρισε, λογικά; και προσιτά; 
εϊ; πάντα; καί άναλόγους πρό; 
τήν άξίαν τοΰ θιάσου, άνεδείχθη 
εϊ; πρώτης τάξεως ϊμπρεσσάριο·/, 
γνωρίζοντα καλώ; τάς κλίσεις 
τοΰ τόπου καί τάς οικονομικά; 
δυνάμεις αύτοΰ. ΔΓ ό και δικαίως

Τύπο; καί Κοινόν τόν άνεκήρυξαν δαιμόνιοι- επιχειρηματίαν τον μέλλοντος. 
Ή Εικονογραφημένη δημοσιεύουσα τήν εικόνα του νομίζει δτι έπιτελεϊ 

καθήκον πρός τούς συνδρομητάς αύτής άφ" ένός, καί καθήκον άφ" έτέρου 
πρό; τήν ευσυνειδησίαν καί τά προσόντα τού ϊμπρεσσαρίου, ών στερούνται 
οί κατά καιρού; έξαπατώντε; τό κοινόν μεγαλόσχημοι ϊμπρεσσάριο·..

«
ΕΝ ΣΚΛΗΡΟΝ ΠΛΗΓΜΑ

Σκληρόν πλήγμα, τό δποϊον ήσθάνθησαν βαθέως οί συνδημόται μας, 
έπέφερεν ή μοίρα κατά τού οίκου τοΰ Δημάρχου ’Αθηναίων κ. Σπ. Μερκούρη.

Ό δεύτερος αύτοΰ υίός ’Ιωάννης, μαθητή; τή; Ναυτικής Σχολή; τών 
Δοκίμων άπεβίωσεν έν "Ελβετία δπου ένοσηλεύετο.

Πλήρης έλπίδων και πλήρης μέλλοντος δ αγαπητός νέος δέν άφέθη άπό 
τήν μαύρην μοίραν νά ϊδη τά όνειρά του έκπληρούμενα, νά χαροποιήση 
μέ τήν πραγματοποίησίν των τούς παμπληθείς έκείνου;, οϊ όποιοι άγαπών- 
τες καί τιμώντες τόν πατρικόν του οίκον, τόν έλάτρευον.

Σπανίως ή συμπάθεια τής Αθηναϊκή; κοινωνίας έξεδηλώθη ποτέ τόσον 
ζωηρώς δσον εϊ; τήν περίστασιν αύτήν, δ οίκος δέ τού πατρός τού νεκρού 
καϊ πριν ή σωρός του κομισθή έδώ καί άφοΰ έκομίσθη υπήρξε κέντρον 
παναθηναϊκού προσκυνήματος.'Η «Εικονογραφημένη» σπένδειθερμά δάκρυα 
έπϊ τής σωρού τοϋ πεφιλημένου νεκρού, συμμετέχει δέ θερμότατα τοϋ πέν
θους τοΰ δημοτικού μα; άρχοντος.

ΤΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΜΑΣ

Μία αξιέπαινος προσπάθεια καί μία εθνική πρόνοια εΐνε ή άπόφασις τή; 
Κυβερνήσει»; περί ιδρύσει»; Προξενείων 
έν Μικρά Άσίφ, έν Ίκονίθ), δηλαδή Άγ- 
κύρφ, Σεβαστείφ, Καισαρείφ. Καί εΐνε 
άκόμη περισσότερον αξιέπαινος ή Κυβέρ- 
νησις διότι έξέλεξε διά τά νέα Προξενεία 
πρόσωπα τφ δντι άξια τής θέσεως, άν 
κρίνωμεν άπό τον έν Ίκονίφ διορισμόν 
τοΰ κ. Κ. Κυπραίου ύποπροξένου έν Χίιρ 
προαχθέντος.

Έκεΐ πέραν εϊς τό Ίκόνιον ένεκατε- 
στάθη είς πολυτελές μέγαρον τό Ελλη
νικόν Προξενείο·/, είς τελετήν δέ έθνικώς 
συγκινητικήν δ νέο; Πρόξενος διά πρώ
την φοράν έπήρε τήν έλληνικήν σημαίαν, 
τόν παρελθόντα Νοέμβριον. Ή γαλανή 
κυματίζει τώρα υπερήφανο; πέραν εις τό 
Ίκόνιον στεγάζουσα Ελληνικούς πόθους 
καί όνειρα καϊ παρηγορούσα τούς τόσον 
ακραιφνείς Μικρασιάτας Έλληνας.

«

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

Ή «Εικονογραφημένη» σπένδει καί 
αύτή δάκρυ θαλερόν είς τόν τάφον τοΰ 
Μιχ. Χατζημιχάλη, έπιστήμονος δν ήγά- 
πησε καί παρ’ ού εύηργετήθη ή κοι
νωνία μας.

Ό Μιχ. Χατζημιχάλη;, έγγονος τοϋ έν 
Κρήτη φονευθέντο; δπλαρχηγοϋ Χατζη
μιχάλη, έσπούδασεν έν Άθήναις, συνε- 
πλήρωσε δέ τάς μελέτα; του έν Εύρώπη. 
Έπανελθών ένταϋθα ενωρίς κατέλαβεν 
δπέροχον θέσιν είς τόν έπιστημονίκόν μας 
κόσμον, κληθείς έπειτα εί; τήν Πανεπι
στημιακήν καθηγεσίαν καί αργότερα εί; 
τήν ΙΙροεδρείαν τοΰ Ίατροσυνεδρίου.

Εκτατέ δ ευεργετικός διά τήν κοινω
νίαν επιστήμων γίνεται κα! διά τήν Πολι
τείαν ευεργετικός. Ήτο δ ακάματος άλλά 
καϊ λογικό; φρουρός τής δημοσία; ύγείας 
δ Χατζημιχάλη;, έπρωτοστάτησε δέ εί; 
τήν ϊδρυσιν εύεργετικών διά τήν δημο ΤΟ ΕΝ ΙΚΟΝΙΟ· ΑΡΤΙΣΥΣΤΑΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΝ

σίαν ύγείαν συλλόγων, 
τοϋ κατά τής φυμα- 
τιώσεως καϊ τού κατά 
τών ελωδών πυρετών. 
"II Άστυκλινική ήτο 
άλλο πεδίο·/ εϊ; τό 
δποϊον ό .Χατζημιχά
λη; ήγωνίσθη τόν κα
λόν ύπέρ τής δημο
σίας ύγείας αγώνα.

Κα1. διευθύνω·/ όμως 
δημοσία; υπηρεσίας) 
καί τρέχων δπου τόν 
έκάλει πόνο;, δέν πα- 
ρημέλει τήν συγγρα
φικήν έργασία·/ κατέ- 
λ'.πε δέ έργα, τά όποια 
έκρίθησαν ώ; προϊ
όντα βαθείας μελέτης 
καί πείρας.

Ό Μ. Χατζημιχά
λη; υπήρξε·/ ιατρός έξ 
εκείνων,οϊ όποιοι θεω
ρούν τήν "Ιατρικήν 
θείαν έπιστήμην σω
στικήν τής άνθρωπό- ΜΙΧΑΗΛ χατζημιχαλης
τητος καί έν τή ϊδέφ '° ύτοθαν,,ιν καθηγητής τοϋ Έθν. Πανεπιοτημίου. 
αύτή, {/περήφανος καϊ 
φιλάνθρωπο; καί εργατικός, έσωσε·/ υπάρξεις καί κατέλιπεν άπερχόμενος 
τοϋ κόσμου τούτου μυριάδας τού; εύλογοϋντα; τήν μνήμη·/ του.

β
ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Οϊ πιστεύοντε; εϊ; τά; προλήψεις, προκειμένου περί τοΰ λήξαντο; έτους 
1908 ώ; δισέκτου, άς άναγνώσωσι μετά προσοχής τά συμβάντα εϊς τήν 
• Εικονογραφημένη·/ έντός τού Νοεμβρίου.

Κρημνίζεται άπό τήν κλίμακα τών γραφείων μας ή άξιότιμο; πενθερά 
τοϋ Διευθυντοΰ μας καί έξαρθροϋται ή άριστερά χειρ της μετά τής ωμο
πλάτης. Μετά δώδεκα ήμέρας ολισθαίνει έπϊ τοΰ πεζοδρομίου ό διεκπε- 
ραιιητής καί πάσχει άπό έξάρθρωσι·/ τοϋ αριστερού γόνατο;. Καί τέλος μετά 
τρεις άκόμη ήμέρας πίπτει άπό τού τροχιοδρόμου παρά τήν Καλλιθέαν δ 
συμπαθή; καί πολύτιμος ώ; ΰπάλληλος εϊσπράκτωρ τής Εικονογραφημέ
νης καϊ προσκρούω·/ έπί τίνος τών σιδηρών στύλων τών ρευματαγωγών 
ρίπτεται ύπό τούς τροχούς τοϋ συρμού. 'Ο άτυχή; νέος έπαθε κάταγμα τοϋ 
άριστεροΰ βραχίονος καϊ εϊς τόν Εύαγγελισμόν τοΰ άπέκοψαν άπό τοΰ καρ
πού τήν άριστεράν χεΐρα, οϊκτρώς παραμορφωθεϊσαν υπό τών τροχών.

«

ΣΤΑΛΥΓΕΣ ΡΟΔΩΝ

Άπό μίαν ώραίαν συλλογήν ποιημάτων καλού συναδέλφου τοϋ κ. Άν.
Μωραϊτου έκδοθεϊσα μέ τόν τίτλον «Στάλυγες ρόδων» καί ύπό τό ψευδώ

νυμον “Αγραυλος άποσπώμεν τό κατω
τέρω εύμορφον αληθινά ποίημα, δμοια 
τοΰ όποιου πλεϊστα περιέχει ή συλλογή 
τοϋ συναδέλφου.

Τ Ο ΚΟΜΠΟΛΟΙ

Κομπολόι, ποΰ με τη χαντρα μία - μία 
μου μετρρς τής λύπαις, 

μέσα οτά τόσα λόγια καί τή γνωριμία 
όμως δέν μοΰ είπες,

Πόσος είν' όπόνος μου, οίι π' όλη τήν ιόρα 
μοΰ μετράς τοι-ς πόνους,

είναι, όπως κι’ άλλοτε, ή πληθαίνουν τώρα 
στους καινούργιους χρόνους;

Πόσο ή λαχτάρα μου μεγαλώνει, πόσο 
τής καρδιάς <5 κτύπος

γίνεται πειό γρήγορος, κάθε τόσοι - τόσοι, 
καί πεθαίνω μήπως ;

—“Αραχλε κ’ άπόμονε, τάχα σάν τραγούδι 
θές νά τό η ωνάζω,

άρχισες μαραίνεσαι όπως τό λουλούδι 
κ’ έτσι σέ κυττάζω.

Αέν ιίκοΰς, δ κρότος μου είναι λύπης 
πέφτω καί ραγίζω, [κρότος,

καί γιατ' είσαι γνώριμος άπ' τούς πρώ- 
δέν σέ άπελπίζαι. [τους, πρώτος, 

Ή φωνή τής χάντρας μου, οπού μϊα-μία 
τριγυρνά καί πέφτει,

άπό λύπη άποκρυι/ η κι' άπό γνωριμία 
τους καϋμούς σου κλέφτει.

«
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η Γυμναστική κατά τό Σουηδικόν 
σύστημα ύπό / Ε. Χρυσάφη.—Έξεδόθη 
έν τή Βιβλιοθήκη τών 'Ολυμπιακών ’Αγώ
νων ογκώδης τόμο; προϊόν τής έργασία; 
τοϋ διαπρεπεστέρου τών επιστημόνων γυ
μναστών μας κ. Χρυσάφη. Είς τό βιβλίον 
άναλύεται πλήρης δ σκοπό; τοϋ Σουη-
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δικό» Γυμναστικού συστήματος καί ή εφαρμογή του δέ εκτί
θεται έν λεπτομερείς μέ τήν απαραίτητον διά πλήθους δλου 
εικόνων έπεξήγησιν. Ή όλη ύλη τοΰ βτβλίου διαιρείται εϊς 
τέσσαρα μέρη, τήν εισαγωγήν, τό θεωρητικόν μέρος, τό πρα
κτικόν καί τούς πίνακας τών ήμερηαίων γυμνάσεων. Τό 
έργον τιμάται δραχ. έξ.

Έξεδόθη τό πρώτον τεύχος τής «Ψυχιατρικής καί Νευ- 
ρολογικής' Επι&εωρήσεως· τοΰ κ. —. Βλιι/ίιαναΐ·. Περιεχό
μενα : Περί τής καταργήσεως τής ποινής τοΰ θανάτου ΰπό 
ψυχοκοινωνιολογικήν έποψιν, ΰπό τοΰ Διευθυντοΰ.— Περί τοΰ 
προγνωστικού είς τά φρενικά νοσήματα, ΰπό Λ. Μαρσάν.— 
Ό Αύγουστος Κόντ καί ή Ψυχολογία, ΰπό Ζακάρ—Περί 
γελωτοθεραπείας, ΰπό Μαργαρίτου.— ΙΙρόοδοι τή; Επιστή
μης έν Έλλάδι, ΰπό Μηλιάδου.—Ή αντισηψία έν τή άρχ.αιό- 
τητι, ΰπό Διβάρη κλπ. κλπ. Συνδρομή έτησία δραχμαί δέκα. 
Γραφεϊον δδός Πολυτεχνείου 2“.

Αρμονική — ’Αγγέλλεται ΰπό τοΰ Φιλολόγου καθηγητοΰ 
τής μουσικής κ. θεμ ΙΙολυιίράτίΛ’ς ή εκδοσις επιστημονικού 
μουσικού συγγράμματος ΰπό τόν τίτλον «Αρμονική». Πόσον 
είνε χρήσιμον βιβλίον σκοπούν τήν θεωρητικήν έν τή μου
σική άνάπτυξιν κρίνομεν περιττόν νά τονίσωμεν, εκείνο δέ 
τό όποιον εναπόκειται εις ήμάς είνε νά συστήσωμεν θερμώς 
τό βιβλίον διά τήν έπιστημονικήν αρτιότητα τοΰ όποιου 
έγγυάται τό όνομα τοΰ συγγραφέως.

Υπόμνημα κατά των προπαγανδικων σχολών ΰπό Κ. Παναγιωτο- 
πσύλοι· Διευθυντοΰ τής Εμπορικής Σχολή; Πειραιώς.— Φυλλάδιον έν <·> 
έξεδόθη ΰπόμνημα τοΰ καλοΰ καθηγητοΰ άλλά καί καλοΰ πατριώτου κατά 
τών έν Έλλάδι προπαγανδικών σχολών, πλήρες αποδείξεων καί επι
χειρημάτων.

Υγιεινή Έπιδημολογία δρρο&εραηεία ΰπό 'Αγγελικής /'. ΖΖ.ιταν/ωτά- 
ιο>· ύφηγητρίας τού Έθν. Πανεπιστημίου.— Εις ιδιαίτερον τεύχος έξεδόθη 
δ εναρκτήριος λόγος τής νέας ύφηγητρίας καί συνεργάτιδος τής «Εικονο
γραφημένης κ. Παναγιωτάτου. Βαθύτης έπιστημονικών γνώσεων διακρίνει 
τόν λόγον τής νέας ύφηγητρίας δστις όμως είνε συγχρόνως καί ύμνος πρός 
τό άθάνατον έλληνικόν πνεύμα, ύμνος καλλιεπής.

«
Ο ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μία δύναμις διοικητική πρώτης τάξεως, δεδοκιμασμένη είς άλλα; επι
χειρήσεις δύναμις, έτέθη έπί κεφαλή; τών σιδηροδρόμων Πελοποννήσου, ό 
κ. 'Αντώνιο; Μάτσα;·

Ό κ. Μάτσα; τέως διευθυντής τών μεταλλείων Λαρίμνης, μεγίστης άνα- 
πτύξεως, μέ προοδευτικά; διά τήν οικονομικήν κίνησιν ιδέας, βεβαίως θά 
ΰπάρξη δ μεταρρυθμιστής καί ανακαινιστή; διευθυντή; έπιχειρήσεως μεθ’ ής 
τόσα συμφέροντα συνδέονται καί ή δποία τόσα; ΰπηρεσίας παρέχει καί 
δύναταί νά παράσχη.

Τήν κατάληψιν θέσεων τοιαύτη; φύσεως άπό άνδρας ρηξικελεύθου; ή 
«Εικονογραφημένη έχαιρέτισε πάντοτε μέ ενθουσιασμόν, μέ μεγαλήτερον 
δέ τώρα χαιρετίζει τήν άνάθεσιν τή; Διευθύνσεω; τών Σιδηροδρόμων Πελο
ποννήσου εϊς τόν κ. Μάτσαν.

«
ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΣΑΣ

ΙΙαρετήρησαν κατά τόν πόλεμον τή; Σαβοΐας εϊς τόν Δοΰκα Λά Φερτέ, 
ότι έπινεν οίνον κακή; ποιότητος.

Καί ό Δούξ, δ όποιος ήγάπα τόν οίνον, άλλά δέν εΰρισκε καλλίτερον:
— Πρέπει νά άγαπφ κανείς τούς φίλους του, είπε, μέ τά έλαττώ- 

ματά των.
*

'Ο Λουδοβίκο; ΙΑ’ δέν έφερε ποτέ γάντια είς τό κυνήγιον.
Είς έκ δύο χωρικών υπηκόων του, οί όποιοι τόν συνήντησαν εΐς τό δά

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ; Ο ΝΕΙΛΟΣ

Η ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ [Φωτ. Γ. Γρηγοροπούλου)

σος έξέφρασε τήν άπορΐαν του πώς δέν κρυώνουν αί χεϊρε; τοΰ Βασιλέω;·
— Ό Βασιλεύς τά έχει διαρκώ; τά χέρια του εϊς τής τσέπες μας' άπήν

τησεν δ άλλος.
*

Έδειξαν εϊς τόν Καστυμπόν τήν Σορβόννη·/ καί τοΰ είπαν ότι έκεΐ συζη
τούν τά διάφορα ζητήματα έπί ολοκλήρους αιώνας.

— Καί τί συνεπέραναν; ήρώτησε.
«

ΤΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΝ

Έχει κατά τό θέρο; τάς καλλονάς του τό Παλαιόν Φάληρον, τό ρωμαν- 
τικόν, έχει όμως τοιαύτας καί κατά τόν χειμώνα. Έκεΐ δπου τό κύμα 
λείχει τόν βράχον ταπεινά, τόν χειμώνα έξαγριούται καί άφριζε·, καί εγεί
ρει ΰψηλά άσπρισμένην κεφαλήν.

Τό θέαμα είνε μεγαλοπρεπές καί μία μεταβολή τοιαύτη ήξιζε ν’άπεικονισθή. 
Ό ερασιτέχνη; φωτογραφικό; συνεργάτη; τή; · Εικονογραφημένης , κ. 

Γρηγορόπουλος μάς δίδει μίαν εικόνα τού εξηγριωμένου Παλαιού Φαλήρου.

«
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Έγένοντο αί άρχαιρεσίαι τοΰ «‘Ομίλου τών Εκδρομών», κατ' αυτά; δέ 
έξελέγη καί πάλιν Πρόεδρο; ό κ. Γ. Ματθαιόπουλος ΰφηγητής τού Πανεπι
στημίου. Τό καλόν σωματείο·/ ΰπό τήν σώφρονα διοίκησιν τού Προέδρου 
καί τοΰ Συμβουλίου, βεβαίως θά συνέχιση τήν έν τφ παρελθόντι πορείαν 
των. πορείαν εργασίας, ή όποια συγκεντρώνει τήν εκλεκτήν τάξιν εϊ; μίαν 
άναγνώρισιν τοΰ διά τοΰ; "Ελληνα; αγνώστου ελληνικού εδάφους.

«
ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Εϊς δράμα παριστών τόν Ήρακλέα παράφρονα δ ήθοποιός Πυλάδης «χό
ρευε, κατά τρόπον δμως τόν όποιον οί θεαταί δέν έθεώρουν άρμόζοντα εΐς 
τόν μυθολογικόν ήρωα. Ψίθυρος έγερθείς μεταξύ τοΰ άκ’ροατηρίου έκαμε νά 
έννοήση τούτο δ Πυλάδης, δ όποιος στραφείς πρός τό κοινόν ψυχραιμότατοι 

—Εϊσθε ήλίθιοι, είπεν, άφοΰ δέν εννοείτε δτι παίζω πρόσωπο·/ παράφρονος
*

Ό περίφημο; Μπιερόν παίζων τήν Ιφιγένειαν άπήγγελλε χαμηλοφώνως. 
«Δυνατώτερα! ·. έφώναζαν άπό τήν πλατείαν. Καί δ Μπιερόνι «Άν τό 
είπώ δυνατώτερα δέν θά τό είπώ καλά ! », άπήντησεν.

‘Ο ίδιος, δταν έπαιζε τόν «Βρεττανικόν » ήκουσε νά γελούν διά τό γήρά; 
του. «Άχάριστον παρτέρ τό δποίσν άνέθρεψα1, 
έφώναξε καί έξηκολούθησε νά παίζη.

*
Ήθέλησε νά μιμηθή τόν τόσην πεποίθησιν 

εϊς τήν τέχνην του έχοντα ηθοποιόν καί άλλος 
συνάδελφό; του, δ δποίος εϊς γέλωτος τού 
κοινού ήρώτησεν: «Άχάριστον παρτέρ, τί 
σού έκαμα; Τόν έσύριξαν δμως μανιωδώς 
καί έκτοτε είς τό ταμεϊον τού θεάτρου δέν 
«ζητούσαν μίαν θέσιν παρτέρ, άλλά «μίαν 
θέσιν άχάριστον».

*
Άλλος γνωστό; ήθοποιός, τοΰ όποίου δέν 

αναφέρει τό δνομα δ "Ηλιος’ έπαιζε·/έ λ εει- 
νόν έργον εϊς επαρχίαν καί οί θεατοί έσύριζον. 
Ό ήθοποιός, δ όποιο; είχε συνειθίση είς επευ
φημίας ώργίσθη καί έφώναζε πρός τό κοινόν: 

— Εϊσθε ήλίθιοι!
Ό κόσμος έξεμάνη καί ή άστυνομία, χά

ριν τής τάξεως, ήνάγκασε τόν ήθοποιόν νά 
ζητήση συγγνώμην.

— Κύριοι, είπεν, είπα δτι εϊσθε ηλίθιοι’ 
εϊνε άλήθεια. Σάς ζητώ συγγνώμην, διότι δέν 
έπρεπε νά τό εϊπω.

Καί τόν έχειροκρότησαν χωρίς νά ζητή
σουν έξηγήσεις, «Είνε άλήθεια». Είπεν ήλι- 
θίους τοΰ; θεατά; ή δτι τό είπε πράγματι.

Έν-Άη-ήναις, Τνπογραφείον «‘Εστία Κ. ΜάΙσνερ καί Ν. Καργαδούρη - ΤΙΙ,ϊΓ.


