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Ο ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

ΙΕΙς τήν Κωνσταντινούπολιν ίκτός τού Σουλτάνου, τής Κυβρβνησεω; και της 
Βουλής, τών τρκον τούτων νομίμων συνταγματικών Εξουσιών, άπερρευσεν άπο 
τών Νί-οτούρκων, τοΰ πέμπτου αύτοΰ τροχού — fiv είναι δυνατόν νά εννοηΟή και 
τοΰτο και άλλη έξουσία, ένασκουμένη ά.τό τίνος ΰπό κάποιου Σεφκετ πασσά, ο 
όποιος καταληηθείς έσχάτωε άπό τον Ιλιγγον τής Ισχύος τού περί αΰτον στρατού, 
κυνη··ά τυ/οδιωκτικώς τήν Δικτατορίαν. ‘Εσχάτως μάλιστα «τόλμησε να υβριση 
τον Οικουμενικόν Πατριάρχην, παραπονεΟέντα αύτφ δια τον κατα των έν Ιουρ- 
κία όμονενών διωγμόν, άπειλήσας δτι Οά τσάκιση τούς ' Ελληνας. Εΐς τον 
Αφελή αΰτον δάσκαλον, τον νομίσαντα δτι Απειλεί τά παιδάκια τοΰ Αλληλο
διδακτικού Σχολείου, ό 'Ιεράρχης άπήντησε καταλλήλως. \εν ήρκεσιΎησαν όμως 
εΐς αύτο οί Τούρκοι. ’Έστειλαν Αστυνομικά όργανα καί έξεβίασαν το ασυλον του 
τοΰ Πατριάρχην, όχι διά νά εύρωσι ενοχοποιητικά έγγρα<Γα, άλλά διά νά πρόκα- 
λέσουν εΐς έξέγερσιν το 'Ελληνικόν στοιχεΊον, οΰτω δε παρελκυσοτν το ζητημα 
τής Κρήτης. Έπ* εΰκαιρίρ. τούτων δημοσιεύομεν τό κατωτέρω άρθρον).

|\αί ύπέρ παν δ,τι έχουν οί 

"Ελληνες σήμερον, καί οί τοΰ 
ελευθέρου Βασιλείου καί οί 
τοΰ δούλου 'Ελληνισμού καί 
οί άνά τήν ύφήλιον, καί ύπέρ 
πάσαν ελευθερίας πνοήν, ΐδα- 
νικώτερον καί τιμαλφέστερον 
καί άγιώτερον θεωρούν τόν 
Οικουμενικόν Θρόνον τής Κων
σταντινουπόλεως.

Ό Οικουμενικός Πατριάρ
χης δέν είναι δΓ ήμάς μόνον 
δ ανώτατος’Αρχηγός τής Θρη
σκείας μας, είναι ό θεματοφύ- 
λαξ τοϋ 'Ελληνισμού, εΐς δν ή 
Θεία Πρόνοια, μόλις πεσόντος 
τοΰ τελευταίου Φυλάρχου μας, 
ένεπιστεύθη τάς τύχας τοΰ Γέ
νους μας, ώς ίεράν παρακατα
θήκην, τήν δποίαν φυλάττων ώς παλάδιον, μέ αίμα,θάάποδωση 
μίαν ήμέραν εις τόν Μαρμαρωμένον Βασιληά», άφυπνιζόμενον.

Δέν έχει ή Ιστορία ή Παγκόσμιος νά δείξη, ουδέ ό σύγ
χρονος πολιτισμός άλλον Γενάρχην, τοΰ όποίου ή ισχύς, ή 
έπιρροή, ή δύναμις, νά απορρέουν, όχι άπό τά συνταγματικά 
συμβόλαια τών λαών, όχι άπό νόμους, όχι άπό στρατούς καί 
στόλους συντεταγμένους, άλλ’ άπό δώδεκα εκατομμύρια Ελλή
νων, ετοίμων νά ταχθώσι περί αύτόν εΐς στιγμήν κινδύνου.

Τής δυνάμεως ταύτης ουδέποτε ό Οικουμενικός Πατριάρχης 
έκαμε κακήν χρήσιν. Τουναντίον εΐσέιρερε τόν εκπολιτιστικόν 
οργασμόν τών έν Τουρκία Ελλήνων εΐς τόν Κατακτητήν, διά 
τήν έν τή Εύρώπη έγκατάστασιν τοϋ ’Ασιανού έπήλυδος καί 
άπό τής στιγμής έκείνης άρχεται άκριβώς τό μέγα έργον τοΰ 
έν Τουρκία Ελληνισμού.

Έπί λόφου τής Βασιλευούσης (Σταμπούλ) μέ τόν θόλον 
ύπερέχοντα τών άλλων αύτοκρατορικών — πλήν τής 'Αγίας 
Σοφίας—τζαμιών όρθοΰται τό Φατιχέ Τζαμί ή τό τέμενος 
Σουλτάν Μεχμέδ. Σουλτάν Μεχμέδ είναι ό Σουλτάνος Μωάμεθ 
ό Β' ό Φατίχ- Κατακτητής. Στηρίζεται έπάνω εΐς επίπεδον 
κρηπίδωμα, ύπερέχον τοΰ εδάφους τέσσαρα μέτρα. Έκτίσθη 
κατά σχέδιον τοΰ Έλληνος άρχιτέκτονος Χριστοδούλου μέ 
υλικά ληφθέντα έκ τών ερειπίων τοΰ ναοΰ τών 'Αγίων ’Απο
στόλων καί άλλων χριστιανικών ναών καί άρχαίων κτιρίων. 
"Εξ σταδίων έκτασιν καταλαμβάνει τό τέμενος τοΰτο μετά τών 
παραρτημάτων του. ΊΙ οικοδομή έπερατώθη κατά τό 1471 
άλλά κατά τήν 22 Απριλίου 1766 κατέρρευσεν ύπό τρομεροΰ 
σεισμού καί άνφκοδομήθη ύπό τοΰ Σουλτάνου Μουσταφά Γ'.

Τετράγωνον προαύλιου, αρκετά ευρύ, μαρμαρόστρωτου, περι
στοιχισμένου κατά τάς τρεις πλευράς άπό στοάς μέ θαυμάσιους 
κίουας, μέ είκοσι θόλους φέρει, εΐς του υαόυ. Μαρμάρινη έξέδρα 
μέ θύρας ύψοΰται γύρω γύρω, έν τώ μέσφ δέ τής αυλής περί- 
κομψος κρήνη έννεάκρουνος σκιαζομένη άπό πανύψηλα δένδρα. 
Επάνω άπό τά δίκτυωτά τών θυρίδων διακρίνει κανείς εΐς τά 
μάρμαρα έγγεγλυμμένον τό πρώτον κεφάλαιον τοΰ Κουράν, 
δπερ έπιγράφεται Έλ - Φατίχ καί έπάνω άπό τόν πρώτον 
πυλώνα μέσα εΐς βαθυκύανοι’ φόντο τήν κατά παράδοσιν 
πρόρρησιν τοΰ Κατακτητοϋ: «Κυριευθήσεται ή Κωνσταντι
νούπολή. Εύτυχής δ ήγεμών, εύτυχής ό στρατός, ό έκτελέσων 
τήν κατάκτησιν ταύτην».

Μέσα εΐς τήν περιοχήν τοΰ τζαμιού είναι κτισμένοι όκτώ 
μεδρεσέδες, γυμνιίσια, τέσσαρα πρός βορράν καί τέσσαρα πρός 
μεσημβρίαν, καλούμενα Σαχνισεμανιιέ καί έχοντα όπισθεν 
αύτών άπειρα δωμάτια (τετιμμά) διά τούς σπουδαστάς. Μέ 
τά κτίρια αύτά συνέχεται άκόμη τό Ίμαρέτ, ΙΙτωχοτροφεϊον, 
οικοδόμημα μέγα μέ αύλάς καί στοάς καί περιβόλους καταιρύ- 
τους, τό Δάρ-ούσ-σηφά, Νοσοκομεΐον, τό Πιμάρ-Χανέ, Φρε
νοκομείου, έπειτα τό Μεκτέμπ, Γραμματοδιδασκαλεϊου, τό 
Σουνιέ ή τό Σχολείου τώυ παραδόσεων καί έκτος τοΰ περι
βόλου τό Κιτάμπ-Χανέ δηλαδή ή Βιβλιοθήκη, ή πρώτη ύπό 
’Οθωμανών έν Κωνσταντινουπολει ίδρυθεϊσα, περιλαμβάνουσα 
δέ περί τάς 2000 χειρογράφων. "Υπερθεν τής εισόδου της 
άναγινώσκει τις Άραβιστί τήν επιγραφήν: ΊΙ σπουδή τών

• Καί Πύλαι "Αδον ον κατισχνσουσιν αυτής».

έπιστημών είναι θεία εντολή 
πρός πάντα Μουσουλμάνον. Τό 
περικαλλές τοΰτο οικοδόμημα 
έκτίσθη τφ 1485»· Τό κτίριον 
τοΰτο περιλαμβάνει άκόμη τό 
Σεμπΐλ - Χανέ, ήτοι Υδρονο
μείου, τό λουτρόν καί πρός 
άνατολάς μέσα εις κατάφυτου 
περίβολον τόν Τουρμπέ ή τό 
Μαυσωλεΐον τού κτίτορος εΐς 
σχήμα κυλινδρικόν άπό πάλ- 
λευκον μάρμαρον μέ μολυβδί- 
νην στέγην, μέ θυρίδας δικτυω- 
τάς καί περίκομψον πρόθυρου. 

Άκριβώς εϊς τό μέσον τοΰ 
μεγαλοπρεπούς Μαυσωλείου 
άναπαύεται δ μέγας νεκρός. Ό 
τάφος του καλύπτεται άπό βα
ρύτιμον μεταξωτόν, άπό τοΰ 

μέσου του δέ όρθοΰται στήλη μαρμάρινη, έφ’ ής είναι σκαλι
σμένα δλα τά κατορθώματα τοΰ δορυκτήτορος νεκρού. Μέσα 
εΐς τόν τουρμπέν τούτον φυλάσσεται καί δ έτερος τών όδόντων 
τού Προφήτου. ΙΙαρά τόν τάφον τοϋ Κατακτητοϋ εΰρηται καί 
δ τάφος τής μητρός του, Σουλτάνας Άλιμέ (Σοωίας).

«
Θρύλλοι διάφοροι καί ώραΐοι πλέκονται γύρω άπό τήν κοι

τίδα τού Κατακτητοϋ. Ή 'ιστορία τόν άναφέρει ύπό τόν τίτλον 
Μεχμέδ Χάν Β' Φατίχ, ώς υιόν δέ τού Σουλτάν Μουράδ Χάν 
Β' καί έγγονόν τού Σουλτάν Μεχμέδ Α' έβδομον δέ κατά 
σειράν Σουλτάνου άπό τοΰ Όθμάν Α'. Έγεννήθη ό Κατα
κτητής τώ 1423 καί διεδέχθη τόν πατέρα του τήν 28 ’Ιανου
άριου I4SL άπέθανε δέ παρά τήν Νικομήδειαν τήν 3 Μαΐου 
1481 εΐς ηλικίαν 58 έτών, βασιλεύσας 30 έτη. "Ενας άδελφός 
του ήκολούθησε τυχοδιωκτικόν βίον καί κατέφυγε παρά τώ 
Πάπα Καλλίστφ Γ' δστις βαπτίσας αύτόν τόν ώνόμασε Κάλ- 
λιστον ’Οθωμανόν. Εϊτα κατέφυγε παρά τώ αύτοκράτορι Φρει
δερίκο) Γ'δστις τώ παρέσχε φιλόφρονα ξενίαν καί εισοδήματα 
γενναία, άλλ’ ένφ τελείως έξευρωπαϊσθείς έπρόκειτο νά νυμ- 
φευθή εύγενή κόρην τής οικογένειας Χόχενφελδ άπέθανεν.

Κατά τινα παράδοσιν δ Σουλτάν Μεχμέδ είχε μάμμην τήν 
θυγατέρα τοΰ Κράλλη τής Σερβίας Λαζάρου καί σύζυγον τοΰ 
Γεωργίου τοΰ Βούλκου, έπίσης Κράλλη τής Σερβίας, κυράν 
Μάρων. Καί είναι μέν άληθές δτι ή άνεψιά τής Κυράς Μάρως, 
Μάρω καί αύτή, ύπανδρεύθη τόν Σουλτάν Μουράδ Β', πατέρα 
τοϋ Κατακτητοϋ, δστις ήδη είχε καί άλλην γυναίκα, θυγατέρα 
τοΰ ήγεμόνος τής Σινώπης Ίσφεντιγιάρ, άλλ’ ό Δούκας, δ 
Ιστορικός, ρητώς λέγει δτι δ Μεχμέδ «ούδετέρας τούτων έγέ
νετο, άλλ’ ήν δούλης».

Ούχ ήττον δ Μεχμέδ έσέβετο τήν μητρυιάν του καί τήν 
προσηγόρευε μητέρα, τόσον δέ ώστε διά τής έπ’ αύτοΰ επιρ
ροής της άνήλθεν εΐς τόν Πατριαρχικόν θρόνον κατά τό 1472 
δ άπό Φιλιππουπόλεως Διονύσιος Α'. Ή Μάρω, θανόντος τοΰ 
πατρός της, κατά τόν Χάμερ, κατέφυγε πλησίον τοΰ προγονού 
της Μεχμέδ, μετά τοΰ αδελφού της Γρηγορίου, τοΰ θείου της 
Θωμά τοΰ Καντακουζηνοΰ καί τής άδελφής της Αικατερίνης, 
χήρας τοΰ κόμητος De Cilley. Ό Σουλτάνος διέθεσε πρός 
έγκατάστασιν της τό έπί τοΰ Στρυμόνος Ίάσοβον, άπένειμε 
δέ τιμάς αύτή άναλόγους. Περιεσώθη μάλιστα έγγραφον μέ 
χρονολογίαν 13 ’Απριλίου ιφ79 κα®’ θ έτιτλοφορεϊτο -Σουλ
τάνα τοΰ Αύτοκράτορος Μουράδ, εύσεβής Κτζαρίνα, Μάρω, 
θυγάτηρ τοΰ Δεσπότου Γεωργίου».

Κατ’ άλλην παράδοσιν ή μήτηρ τοΰ Κατακτητοϋ ήτο Βασι- 
λόπαις τής Γαλλίας καί έστέλλετο εΐς Κωνσταντινούπολη’ ώς 
νύμφη τοΰ Ίωάννου Παλαιολόγου κατά τό 14· 8. Άλλά παρά 
τήν Καλλίπολιν δ Σαριτζά ΙΙασσάς συνέλαβε τό πλοΐον, ού 
έπέβαινεν αυτί], καί τήν έκόμισεν εΐς τό χαρέμιον τοΰ Σουλ
τάνου Μουράδ Β', δστις θελχθείς ύπό τοΰ κάλλους της τήν 
έλαβεν ώς σύζυγον καί έξ αύτής ήλθεν εΐς τόν κόσμον ό Κατα
κτητής. Ό θρϋλλος ούτος δέν έχει τι τό άκριβές, ούχ’ ήττον οί 
κατά καιρούς πρεσβευταί τής Γαλλίας επωφελούντο τής ματαιο- 
δοξίας τών ’Οθωμανών πρός εξυπηρέτηση· τών συμφερόντων 
τών υπηκόων των καί άφήκαν σιωπηλώς έπιβεβαιουμένην τήν 

φήμην. Άναφέρεψαι μάλιστα δτι κατά τό ύπό τοΰ Σουλεΐμάν 
παρατεθέν εις τούς αντιπροσώπους τών ξένων Κρατών, έπ’ εύ
καιρό? τής περιτομής τών υιών του, μέγα συμπόσιον, ό Πρέ- 
σβυς τής Ι’αλλίας, λόγφ τής συγγένειας ταύτης, προεκάθησε τοΰ 
απεσταλμένου τής Αυστρίας, ήτις έκτοτε δέν έστελλεν έπι μακρόν 
παρά τή αύλή τοΰ Σουλτάνου Πρεσβευτήν, άλλ’ άντιπρέσβυν.

«
Αριστερά τώ εΐσπλεύσαντι τόν Κεράτιον κόλπον καί τήν 

μεγάλην γέφυραν ικανόν ύπερβάντι κεϊται τό Φανάρι, ή ιστο
ρική συνοικία, πόλις ολόκληρος σήμερον, δπου όρθοΰνται τά 
Πατριαρχεία. Τείχος ισχυρότατου καί μεγάλη πύλη, ή πύλη 
τοϋ Φαναριού, κατά τόν Γύλλιον, έκτίσθησαν έν μιά νυκτί, 
έπικειμένης τής πολιορκίας, ύπό τό φώς πυρσών καί φανών, έξ 
ού καί ώνομάσθη ή συνοικία 
Φανάριον. Τό βεβαιότερου δμως 
είναι δτι κατά τό μέρος τούτο, 
καί παρά τήν θάλασσαν, ύψοΰτο 
άλλοτε φανός πρός οδηγίαν τών 
εΐσπλεόντων σκαφών. Αντίκρυ 
τοΰ Φαναριού άκριβώς κεϊται 
δ αύτοκρατορικός Ναύσταθμος, 
έσωθεν δέ τής Πύλης τά Πα
τριαρχεία ή ή Μεγάλη ’Εκκλη
σία, ώς ώνομάσθη εΐς μνήμην 
τοϋ άχανοϋς ναού τής Αγίας 
Σοφίας, καί ού τήν θέσιν έπέχει 
σήμερον ό ναός τών Πατριαρ
χείων, δ ναός τού Αγίου Γεωρ
γίου, μετονομασθείς εις ναόν 
τής Παμμακάριστου.

’’Αλλοτε καί άπό καταβολής 
του τό Οικουμενικόν Πατριαρ
χείου έκει,το πλησίον τοϋ ναού 
τής τοΰ Θεοΰ Σοφίας καί ώνο- 
μάζετο Οίκος τοΰ Πατριάρχου. 
Δύο μεγάλοι τρίκλινοι, έβλεπον 
εΐς τό Αύγουσταΐον, περιελάμ- 
βανε δέ καί άλλους τρίκλινους, 
άνδρώνα, τό μέγα καί μικρόν 
Σέκρετον, χρυσοκόσμητον, τό 
Σέκρετον τοΰ Μεγάλου Οικο
νόμου, τό λουτρόν, καί υπόγεια 
θολωτά, εΐς τά όποια ήτο έγκα- 
τεστημένη ή βιβλιοθήκη, ΐδρυ- 
θεϊσα μεταξύ όοχ καί 6ιο ύπό 
τοΰ Πατριάρχου Θωμά τοΰ Α' 
έπί Φωκά. Έκεΐ συνεκροτήθη- 
σαν τοπικαί σύνοδοι, έκεΐ έφυ- 
λακίσθη δ Πάπας Μαρτίνος, 
έκεΐ τέλος εξέφάνθη ή πρώτη 
λάμψις τής ισχύος καί επιβολής τοϋ Πατριάρχου. Τό Πατριαρ
χείου τούτο έγένετο παρανάλωμα τοϋ πυρός κατά τήν ύπο 
τών Λατίνων δλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως τφ 1203.

Καί ιδού ή 29 Μαΐου, ή άποφράς Τρίτη τοϋ 1453- θ γεν
ναίος Πρόμαχος έπεσε καί ό λαός καταφεύγει εΐς τόν ναόν 
τής τοϋ Θεοΰ Σοφίας. Άνδρες πάσης ηλικίας καί τάξεως, γυ
ναίκες μέ τά βρέφη των, μοναχοί καί μονάζουσαι, κλείονται εΐς 
τόν ναόν ύπείκοντες δλοι εΐς παλαιόν τινα χρησμόν, καθ’ δν 
έμφανιζομένου ξιφηφόρου άγγέλου, θά μετεβάλλοντο εΐς διώκτας 
καί θά κατέκοπτον καί άπεδίωκον τούς επιδρομείς. Έντός μιάς 
ώρας ό ναός έπληρώθη άσφυκτικώς, καί οί Τούρκοι, σφαγείς 
ακάθεκτοι, φθάνουν εΐς τόν ναόν, θραύουν τάς πυλας καί εΐς 
τό θέαμα έκείνο τών μυριάδων άοπλων καί εΐς τό άκουσμα 
τών δλολυγμών καί οΐμωγών καί δδυρμών, οί σφαγείς μή εύρί- 
σκοντες άντίστασιν έπιδίδονται εΐς τήν αιχμαλωσίαν.

Αίφνης περί τήν δγδόην ώραν καταφθάνει καί δ Μωάμεθ 
μετά τοϋ επιτελείου του εΐς τόν ναόν καί άφιππεύσας, φονεύει 
ένα Τούρκον, δστις είχε θραύσει ένα τών μαρμάρινων κιόνων, 
καί άναβάς έπί τής Αγίας Τραπέζης, διατάσσει ένα τών μετ’ 
αυτού κληρικών νά διαλαλήση τήν προσευχήν τών πιστών, γο- 
νατίζων δέ καί αυτός αρχίζει νά προσεύχεται.

"Αμα ώς δ Κατακτητής έγκατεστάθη έν Κωνσταντινουπολει, 
έπειδή θρησκευτικοί προλήψεις δέν έπέτρεπον νά κατοικήση 
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??®(Έπ’ ευκαιρία τής έπισκέιρεώς του έν Άϋήναις) '

τά άνάκτορα τών Ελλήνων προκατόχων του, ώκοδόμησεν εΐς 
τό μέσον τής πόλεως—τής σημερινής Σταμπούλ—έπί τών ερει
πίων παλαιάς τίνος μονής τό Έσκί Σαράι, δπου καί κατοί
κησε 14 έως 15 έτη, μέχρι τοϋ 1468, δτε έκτισεν έπι τής κορυ
φή? λόφου τίνος, μέ ύλικά άπό τά έρείπια Βυζαντινών κτιρίων, 
τό Γενί Σαράϊ, δπου διέτριβε κατ’ άρχάς μήνας τινας τοϋ έτους 
μέ μερικούς αξιωματικούς, άφινων τά χαρέμια του και τήν 
άλλην θεραπείαν εΐς τό παλαιόν. Τό παράδειγμά του τοΐτο 
ήκολούθησε καί δ υιός του Μπαγεζήδ καί ό έγγονός του Σελήμ 
Α'. Άλλ’ δ δισέγγονος του Σουλεΐμάν ό Μέγας έγκατέλιπε τό 
παλαιόν καί έγκατεστάθη μονίμως εΐς τό νέον άνάκτορον, 
εύρύνας καί πλουτίσας αύτό.

Ή πρώτη φροντίς τοϋ μεγάλης άντιλήψεως εκείνου φυλάρ- 
χοί’ κατά τήν τρίτην άπό τής άλοίσεως ήμέραν ήτο νά έορτάση 

τά έπινίκια καί νά προσεταιρι- 
σιθή τόνάρχηγόν τοΰ δουλωθέν- 
τος λαοΰ. Άλλι’χ ποιος ήτο; Ό 
πολιτικός αρχηγός τών Ελλήνων 
είχε πέσει άπεγνωσμένως μαχό- 
μενος. ’Έμενεν άρα ό θρησκευ
τικός άρχηγός αύτών, ό Πατρι
άρχης. Άλλά καί Αθανάσιος δ 
Β' τήν αυτήν έσχε τύχην, φονευ
θείς καί αυτός μετά τών χιλιά
δων άλλων ομοφύλων κατιί τήν 
αποφράδα 29 Μαΐου 1453·

'Ο Κατακτητής τότε, διατάσσει 
εκλογήν Πατριάρχου καί συγ- 
καλεϊ. τούς περισωθέντας κληρι
κούς καί τόν ελληνικόν λαόν 
νά ύποδείξουν νέον Πατριάρχην 
καί έκλέγεται δ έπιζήσας τής 
άλιόσειος Κωνσταντινουπολίτης 
Γεώργιος δ Σχολάριος, κριτής 
έν τώ Αύτοκρατορικώ ΙΙαλατίω 
τοΰ Βασιλικού Δικαστηρίου καί 
Καθολικός τών’Ορθοδόξων Εκ
κλησιών Διδάσκαλος. Ή χειρο- 
τονία έγένετο μετά πάσης πομ
πής καί δ Σουλτάνος καλέσας 
αύτόν εΐς τό Σαράϊ, τόν έδε- 
ξιώθη θερμότατα καί συνδιελέ- 
χθη μετ’ αύτοΰ μακρόν, κατά δέ 
τό παλαιόν έθιμον τών Αύτο- 
κρατόρων ένεχείρισεν εΐς τόν 
νέον Πατριάρχην Γενάδιον τόν 
Β' τό χρυσοΰν δεκανίκιον, κο- 
σμημένρν διά πολυτίμων λίθων 
καί μαργάρου, καί τόν προέ- 
πεμψε μέχρι τής αυλής, έκεΐ δέ 
τόν άνεβίβασεν έπί ένός τών 

ίππων του, πλουσιώτατα στολισμένου καί διέταξεν, δπως δλοι 
οί άρχοντες τής Αύλής συνοδευσωσι τόν Θρησκευτικόν Αρχη
γόν τών Ελλήνων μέχρι τού Πατριαρχείου, ά?Λων προπορευο- 
μένων καί άλλων επομένων.

Τότε δ Μεχμέδ Β' έξεδήλωσεν δλην τήν οξυδέρκειαν του. 
Άντιληφθεις έκτοτε δτι μόνον έν δμονοία έπρεπε νά συζήσω- 
σιν δ κατακτητής καί ό δορυάλωτος λαός, έξέδωκε τά περίφημα 
Σουλτανικά Διατάγματα καί ένεχείρισεν εΐς τόν Γενάρχην τών 
'Ελλήνων προσταγάς εγγράφους μετ’έξουσίας βασιλικής φερού- 
σας τήν ύπογραφήν του κάτωθι, ϊνα «μηδεις αύτόν ένοχλήση 
ή άντιτείνη, άλλιί είναι αύτόν άναίτητον καί άφορολόγητον 
καί άδιάσπαστον άπό παντός έναντίου καί τέλους καί δόσεως 
έλεύθερος έστω αύτός καί οί μετ’ αύτόν Πατριάρχαι εΐς τόν 
αιώνα, δμοίως καί πάντες οί ύποτεταγμένοι αύτώ άρχιερεΐς».

Τι'ι Διατάγματα ταΰτα τοϋ Φατίχ καί αί δοθεϊσαι εις τόν 
Γενάρχην Σουλτανικαί προσταγαί άποτελοϋν τάς άπαραβιά- 
στους καί ΐεράς Προνομίας τοϋ Γένους ήμών, ας καί άλλαι 
έπηκολούθησαν δμοιαι προστατευτικοί, δοθεϊσαι κατόπιν ύπό 
άλλων Σουλτάνων.

«
Άπό τής Αγίας Σοφίας τό I Ιατριαρχεΐον μετεφέρθη εΐς 

τάν ναόν τών 'Αγίων Αποστόλων, έπί Μωάμεθ Β' εΐς τόν 
ναόν τόν χαλκοστεγή έντός τοϋ όποίου είχον άποτεθεΐ τά ιερά
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λείψανα τών ’Αποστόλων Τιμοθέου τοΰ έξ Εφέσου, Άνδρέου 
και Λουκά, και οι νεκροί εϊκοσιέξ βασιλικών προσώπων. ’Εκεί 
έγκατεστάθη ό πρώτος μετά τήν άλωσιν Πατριάρχης Ι’ενάδιος 
Β'. Βραδύτερον δμως ούτος δεν έθεώρει ασφαλές δρμητήριον 
τούτον και έζήτησε μετά δύο έτη, δπως έπιτραπή νά μεταφερ- 
θώσι τά Πατριαρχεία εις τήν Μονήν της Παμμακάριστου. Πράγ
ματι ημέραν τινά έν τφ προαυλίφ τών 'Αγίων ’Αποστόλων 
εύρέθη νεκρός κάποιος ’Αγαρηνός, Χριστιανοί δέ δέν κατώκουν 
εκεί πλησίον, δι’ δ και ό Πορθητής έδώρησε τήν ζητηθεϊσαν 
Μονήν εϊς τά Πατριαρχεία καί έμειναν ταΰτα έκεϊ μέχρι, τοΰ 
ι6θ8, δτε κατά διαταγήν τοΰ έξ ’Αρμενίων Μεχμέδ Πασσά, εύ- 
νοουμένου τοΰ Σουλτάν Μουράδ I”, ή έν λόγω Μονή μετετράπη 
εϊς τέμενος Μουσουλμανικόν καί τά Πατριαρχεία επί Ίερεμίου 
τοΰ Β' μετεφέρθησαν εϊς τήν Ξυλόπορταν, έντός τοΰ παρά τάς 
Βλαχέρνας ναού τοΰ 'Αγ. Δημη- 
τρίου τοΰ Κανάβη. ’Αλλά καί 
έκεΐ μικρόν παρέμειναν τά Πα
τριαρχεία καί τώ 1614 τά εύρί- 
σκομεν εγκατεστημένα εις τό 
μικρόν καί στενώτατον γυναι- 
κεΐον μοναστήριον, τό ξυλόστε- 
γον, τοΰ 'Αγ. Γεωργίου παρά τό 
Φανάρι. Τότε ακριβώς δ Πα
τριάρχης Τιμόθεος δ άπόΠανόρ- 
μου τής Κυζίκου Πατριάρχης, 
άνεκαίνισεν αυτό καί τό έπηύ- 
ξησε, προσθέσας κελλία δπως 
ένδιαιτώνται οΐ έν Κωνσταντι- 
νουπόλει παρεπιδημ,οΰντες ’Αρ
χιερείς, καθ’ ήν άπόφασιν είχε 
λάβει ή I. Σύνοδος έπί Ραφαήλ 
Β'τοΰ από Μεθύμνης. Ό ναός 
τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τότε έπε- 
φημίσθη διά τοΰ ονόματος τής 
Παμμακάριστου, λόγω τής έν 
αύτώ άρχαιοτάτης εικόνος τής 
Θεομήτορος, ήν εϊχον μεταφέρει 
από τήν χρησιμοποιηθεΐσαν διά 
τά Πατριαρχεία ομώνυμον Μο
νήν. Έκεΐ Κύριλλος δ Α' δ 
Λούκαρις, κατά τήν δευτέραν 
πατριαρχείαν του, ίδρυσε καί 
τυπογραφείου διά πρώτην φο
ράν, διά τούτο δμως διεβλήθη 
πρός τήν έξουσίαν, ήτις διέταξε 
τήν κατεδάφισή’ του. Έν τφ 
μεταξύ ΐδρύθη έν αύτοΐς καί ή 
Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή, ήτις 
κατά μέν τούς δύω πρώτους τής 
άλώσεως αιώνας έζησεν άφα- 
νώς, μολονότι καί πατριάρχαι 
έδίδασκον έν αυτή, αλλά κατό
πιν, προτροπή τοΰ έξ Ιεροσολύ
μων Νεκταρίου, δ βαθύπλουτος 
άρχιγούναρης Μανουήλ ό έκ 
Καστοριάς, έπί Πατριάρχου Διονυσίου Γ', συνέδραμεν αυτήν 
ώστε νά λάμψη. Βραδύτερον έκπεσοΰσαν πάλιν ανεστήλωσε τφ 
1691 δ Πατριάρχης Καλλίνικος Γ' καί τότε έδωκε πάλιν 
αγλαούς αυτί] καρπούς.

Ήτο ξύλινον καί ευτελές καί άκομψον τό οικοδόμημα. Καί 
δμως έκεϊ, μετά διακοσίων χρόνων σιγήν, ήκούσθη ή γνησία 
τής Ελληνικής Μούσης φωνή, άπ’ έκεΐ έξεπέμφθη ό πυρσός 
ποΰ έφώτισε τήν σκλαβιάν μας, έκεΐ έκυοφόρήθησαν αι ϊδέαι 
τοΰ ΙΘ' αΐώνος, αι έκκολαφθείσαι τήν ΚΕ'Μαρτίου, έκεΐ έδί- 
δαξαν ή έδιδάχθησαν οΐ Κορυδαλεΐς, οΐ Καρυοφύλλια, οΐ. Μά- 
νοι καί κατόπιν οΐ Φώτιοι, οι Μακραΐοι, οΐ Λογάδαι καί έσχο- 
λάρχησαν δ Μέγας Ευγένιος, ό έξ απορρήτων Μαυροκορδάτος, 
δ Αδαμάντιος Ρύσσιος, πάππος τοΰ Κοραή κ. λ.

Καί περί τήν πύλην τοΰ Φαναριού ευθύς μετά την άλωσιν 
συνωκίσθησαν, ώς περί άκρόπολιν, οΐ επιφανέστεροι τών Ελ
λήνων εις τά γράμματα καί κατά τό γένος καί οΐ έξέχοντες 
κληρικοί. "Εως δτου ά'λλη λαμπρά εποχή άνέτειλε, καθ’ ήν οΐ 
"Ελληνες έπέδειξαν τήν πνευματικήν αυτών υπεροχήν, ήτις 
έξησφάλισεν έπί μακρόν ανεσιν εις τό δοΰλον Γένος. ΟΐΝικού-
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ό όποιος ή πΡ ίλη σε τά έν Τουρκίφ έκτρεπόμβνα όργανα τής έξουσΐας, 
μέ τό περίστροφον βΐς τήν χεΐρα.

σιοι καί οΐ Μαυροκορδάτοι εισέρχονται ειςτά πολιτικά τής'Ιουρ- 
κίας, καί οΐ Φαναριώται ύψοΰνται εις ηγεμονικούς θρόνους καί 
ιδού οΐ Μουροΰζαι, οΐ Ύψηλάνται, οΐ Καρατζάδες, οΐ Σοΰτσοι 
οΐ Καλλιμάχαι καί τό τάγμα έκεϊνο τών εύγενών 'Ελλήνων, 
οϊτινες καί κατ’αυτήν τήν δουλείαν έλάμπρυναν τό Γένος μας. 

"Εως δτου νέα δύσκολα χρόνια διά τήν Φυλήν μας άνέτει- 
λαν. Τούς ηπίους Σουλτάνους Σελήμ και Μετζήδ διαδέχονται 
οΐ, Σελήμ. Γ' καί Μουσταφάς καί Μαχμούδ καί τό γένος τών 
Ελλήνων καταδυναστεύεται. Τά προνόμια τοΰ Κατακτητοΰ 
κινδυνεύουν, δ βίος καθίσταται άηόρητος, ή Ελληνική Φυλή 
έξανίσταται καί όρθοΰται Γίγας Γρηγόριος ό Ε', ό Γενάρχης, 
ενθυμούμενος τάς ΐεράς ρήσεις τών αοιδίμων προκατόχων του. 
Ίωάσαφ δ Κόκας, Πατριάρχης, τφ 1469, ύποστάς τήν ατίμω
ση· νά τοΰ κόψη τήν σεβασμίαν γενειάδα δ Σουλτάνος, διότι δέν 

ή θέλησε νά αναγνώριση τόν άνο
μον γάμον τού πρωτοβεστιαρίου 
τής Τραπεζοΰντος ανακράξει:

«Καί τήν κεφαλήν αν μοΰ 
κόψωσι δέν παρασαλεύω τών 
πατρώων κατά κεραίαν».

Καί σύρεται εις τήν από τής 
μεσαίας πύλης τών Πατριαρ
χείων αγχόνην Γρηγόριος δ Ε' 
καί δ νεκρός του ρίπτεται υπό 
τών Εβραίων εϊς τόν βυθόν τής 
θαλάσσης, αλλά καί ή Ελληνική 
Φυλή έξεγειρομένη άπ’ άκρου 
εϊς άκρον τής Αυτοκρατορίας 
παραδίδει. εϊς πΰρ καί εις σίδη
ρον τά πάντα.

Καί τήν Μεγάλην αυτήν τοΰ 
Χριστού Εκκλησίαν, ήν έθεμε- 
λίωσεν δ ’Απόστολος Άνδρέας, 
ό πρωτόκλητος, κτίσας έν Άργυ- 
ροπόλει τώ 35 μ· Χ· έ'τει πρώ
τος εύκτήριον οίκον πιστών καί 
χειροτονήσας πρώτον έπίσκοπον 
τόν Στάχυν έκ τών Ο' ’Απο
στόλων καί τόν θρόνον αυτόν 
τοΰ ’Ιωακείμ τόν άντιπροσω- 
πεύοντα καί τοΰ πρώτου Οικου
μενικού Πατριάρχου Μητροφά- 
νους τόν καθηγιασμένον θρό
νον, εϊς δν άνήλθον οΐ Βασίλειος 
οΐ Γρηγόριοι, οΐ Χρυσόστομοι, 
οΐ Φώτιοι, άνεψιοί καί αδελφοί 
καί υιοί αύτοκρατόρων, άπαγο- 
ρεύοντες εϊς ανόμους Αύτοκρά- 
τορας τήν Θείαν Μετάληψη· καί 
τήν τετραγαμίαν καί τό περίλαμ
προι' τών Κωνσταντίνων καί 
τών Θεοδοσιών καί τών Ίουστι- 
νιανών καί τών Ι’ωμανών καί 
τών Βασιλείων καί τών Νικηφό
ρων καί τών Άλεξίων καί τών

Μανουήλ καί τών Άνδρονίκων καί τών Κομνηνών καί τών 
Λασκάρέων καί τών Καντακουζηνών καί τών ΙΙαλαιολόγων 
Στέμμα, τόν θρόνον αυτόν δν έσεβάσθη δ Κατακτητής καί περιέ
βαλε μέ Προνομίας καί εϊς δν άνήλθον μετά τούτον οΐ Ι’εννά- 
διοι καί οΐ Ίωάσαφ καί οΐ Γρηγόριοι, τόν Οικουμενικόν τέλος 
θρόνον, τόν από 1589 συναπτών ετών όρθούμενον άδιασαλεύ- 
τως έν τή Βασιλίδι, δν 231 Πατριάρχαι άνήλθον μέχρι σήμερον, 
άσημος τις στρατιώτης καί βάναυσος καθύβρισε σκαιώς.

Καί δ Ιεράρχης, ό άρήϊος, δ πρό τίνος άναρτήσας από τής 
γνωστής πύλης τών Πατριαρχείων τήν εϊκόνα τοΰ Μάρτυρος 
προκατόχου του Γρηγορίου τοΰ Ε’ διά νά δείξη ότι γνωρίζει 
τί. τόν περ'ιμένει, γνωρίζων καλώς καί τί θά έπακολουθήση, 
δπως άλλος Ιεράρχης, δ Δράμας, έδειξεν εϊς φαΰλον αστυνόμον 
ΰπεγείρων τό ράσον του, τεμάχιον σχοινιού διά βρόχον αγχό
νης καί μέ τήν άλλην χεΐρα τό περίστροφον, ύψώθη υπέρ αυτόν 
καί τοΰ έδειξε τήν πυγμήν τών έν Τουρκία βιούντων επτά 
εκατομμυρίων υπηκόων του, διακόψας περιφρονητικώς τήν 
συνδιάλεξιν μετά τοΰ φυγάδος τών Άρχανών καί εϊπών:

— Κάμετε δ,τι θέλετε καί δ,τι μπορείτε!

Τ

ΣΤΡΟΦΕΣ
ΠΟΤΑΜΙ

Στά κρυσταλλένια σου νερά ποτάμι αγαπημένο, 
φιοριόντας ροδοστέφανο, μέ αγάπη κατεβαίνω 
ΙΙέρνω στη χούφτα μην από σέ καί πίνω καί δακρύζω 
Και τά λ,ουλούδια Απάνω σου «έ άγι'ιπη τά σκορπίζω. 

Εδώ στην ό/ι'δ/ έναν καιρό καί στήν ίτι/ά από κάτοιι 
“Ηπια τά φίλτρα τής ζωής, τά φίλτρα τον θανάτου,
Κι' ένφ εΐ’α χέρι στοργικόν τό χέρι μου έκρατοΰϋε
Τό ρέμα οου έκατίβαινε καί μάς έτραγονΛοΰοε.. .

ΜΕ ΚΑΙΕΙ ΑΚΟΜΑ...

.1/έ καίει ακόμα τό φιλί ποΰ μονδωκες ατά γείλΐ]
Καί οέ θυμάμαι πάντοτε, λουλούδι έςωιικό.

'Ηρθες αάν οκέφι .τοΰ έρχεται μις ατά βαθειά τή; νύχτας 
Σε μέτωπο βαρύτατο καί μελαγχολικό . ..

Καί οάν Άοτάρτη άκούμπηαε; τΐμ· πέτρινη απαλάμη
Στην κεφαλή μου, ποΰ εοκυφτα νά κλάι/'ω άπό χαρά... 

—Τώρα τά πάντα έφΰγανε καί οΰ μαζί, καί μένει
■ Ο ίσκιο; μιας ένθύμησι; γλυκείας ποΰ λαχταρά . . .

Η ΜΥΓΔΑΛΙΑ
Στό παραθύρι σου μπροστά ή μυγδαλιά ή γερμένη 

"Εμεινε τώρα απ' τό βορριά φριχτά ξεφυλλισμένη, 
Κι έγϊο απ' αντίκρυ που θωριό τό πρόσωπό σου, ώ φτδ; μου, 
Ευχαριστώ τόν κρύο βορριά ποΰ φιίνηκε αδελφό; μου.

Μόνο μια οκέηιι ποΰ άθελα στό νοΰ μου τριγυρίζει 
Μέ κτίποιιι λύπη τήν καρδιά σιγά — σιγά γεμίζει- 
Αύριο θε νάρθ/ι ή Άνοιίι, μικρούλα αγαπημένη,
Καί θά οέ κρύή’ΐι ή μυγδαλιά, χλωρή καί φουντωμένη .. .

ΘΡΑΣ. ΖΠΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΩΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ Η ΣΚΕΨΙΣ

Κατά τό>· παρεζιϊόέτα Λίάίον »’>'«? όιάο>;μο£ ταχυδακτυλουργός, ό κ.
Λεμπλάν καί μία σπάνιάς ΰπνωτιστικής έπιδεκτικότητος, ή Σαλτανά 

Χανοΰμ κατέπληξαν τούς "Αθηναίους με τά πειράματα των, πειράματα 
υπνωτισμού καί μεταβιβάοεως τής οκέφεως.

Πράγματι τά φαινόμενα ήοαν καταπληκτικά. Μετά τά συνήθη ταχυδα
κτυλουργικά ό κ. Λεμπλάν υπνώτισε τήν Σαλτανά Χανοΰμ καί κατερχό- 
μενο; εις τήν πλατείαν, μέσοι τοΰ κοινού, τήν ήροιτα, ενώ αΰτη είχε δεδε
μένους του; οφθαλμούς με τά νώτα πρός τό κοινόν, τί περιείχε ή τζάντα 
μιας κυρία; καί ποιον αριθμόν εφερεν τό τάλ.ληρον ενός κυρίου, ή ποιον 
έτος έφερε τό εΐκοοάφραγκ.ον άλλου καί εκείνη άπήντα μηδέποτε σφάλ.- 
λουοα. ΊΙ έντϋπωσις όμως τοΰ κόσμου έκορυφώθη ίΐταν ό κ. Λεμπλάν 
έθεσε τήν Σαλτανά Χανοΰμ είς τήν διάθεσιν αυτού. "Ενας θεατή; έοκέ- 
πτετο αίφνης καί νοερώς διέτασσε τήν Χανοΰμ νά πληοιάση μίαν κυρίαν 
καί νά τήν φιλήοη. "Αλλος — νοερώς πάντοτε— τήν διέταζε νά πάρη άπό 
τήν κομβιοδόχην ενός κυρίου τό άνθος του καί >’« τό προοφέρη είς κάποιον 

ευρισκόμενον είς εν θεωρείου. "Η Σαλτανά, καθ' ον χρόνου ό διατάσοων 
κύριο; έσκέπτετο τήν εντολήν, τοΰ έκριίτει τάς χεΐρα;."Επειτα με νευρικά; 
κινήσει; άπεσπάσθη απ αυτού καί ϊιρεξβι· είς τήν άλλην πτέρυγα τών 
καθισμάτων, οπού άνευρε τόν κύριον καί τοΰ άφήρεσε τό τριαντάφυλλο 
τής μπουτουνιέρας του. "Επειτα με ουσπαομένα τά άκρα και τοΰ; μΰ; τοΰ 
προσώπου διέσχισε κατά μήκος τήν πλατείαν τοΰ θεάτρου, έκαμφεν άρι- 
ριοτερά, κατηυθύιθη εις τα θεωρεία, ιόσεί έρευνώσα, έ.πλησίαοε τό μεσαίου 
έντός τού όποιου έκίιθητο ο πρίγκιηι Νικόλαος, μέ τόν πρίγκιπα Ανδοέαν, 
τόν έφαυοε καί του έπέρασε είς τήν κομβιοδόχην τό τριαντάφυλλου, ενώ 
τό θέατρον έσείετο άπό χειροκροτήματα.

Πολλά έλ.έχθηοαν. Ειπον ίϊτι ήτο συνεννοημένο; με μερικά πρόσωπα, 
είπον άτι έζήτησε προηγουμένως πληροφορίας περί τινων γνωστών προ
σώπων, ειπον δτι ή Σαλτανά ι πό τόν επίδεσμον τών όφθαλμών έφεοε 
κάτοπτρα έπιτρέποντα αυτή νά διακρίνη τόν μικροοκοπικόν αριθμόν ενός 
είκοσαφράγκου άπό άποοτάσεω;................................πεντήκοντα μέτρων. Είπον
ακόμη δτι αντί τή; Σαλτανά ώμί/.ει ό ίδιο; ό ςίεμπλ.άν, όταν έδιδε τάς 
απαντήσεις, ων γαστρίμυθος, κλ. κλ.

«
"Ολαι αύταί αί εξηγήσεις ήοαν δοξαοίαι αμαθών άνθρώπαιν, μή γνωρι- 

ζόντων δτι ή 'Επιστήμη έχει παραδεχθεί τήν Νοομαντείαν. 'Ακριβέστεροι- 
δμως είπεΐν δεν πρόκειται περί νοομαντείας, δεν πρόκειται δηλαδή, δπως 
παριστάνουν καί ισχυρίζονται ο! βιοπαλαιοταί αΰιοί τής σκηνής, περί υπερ
φυσικής δυνάμεώ; των, νά εισδύουν είς τόν έγκέφαλον τοΰ άλλον καί νά 
μαντεύουν καί διερευνούν τάς σκέψεις του.

Τό φαινόμενου είναι σύνθετον, διά τούτο δε θά έπιχειρήσωμεν άνάλυοιν 
αυτού μεθοδικήν, έπί τή βάσει τής σήμερον κρατούοης δοξασίας. Είς τούτο 
κατέγινε πολύ ό /'άλλο; φυσιοδίφης Καμι). Φλαμμαριόν, ό όποιο; ήρχιοε 
πρό καιρού νά τό μελετρ. Πρώτον έμελέτηοε τό φαινόμενον τής τηλεπά
θειας, έγραψε δέ δλόκληρον σύγγραμμα. Π&ς εξηγείται αυτό; Καθ' δν 
χρόνον δολοφονείται έν άτομον είς τήν Νέαν ' Υόρκην, ό αδελφός του κοι- 
μώμενο; βλέπει τό κρεούργημα έν όνείρτρ- έν ίγρηγόρσει τό βλέπει επίσης 
ω; όραμα, ή ύφίοταται νευρικήν κρίοιν, ή άκούει νά τόν φωνάζη ό αδελ

φός του, η αισθάνεται μίαν θωπείαν είς τήν παρειάν, είς τήν ράχιν, δπερ 

δέ οπουδαιότερον τήν στιγμήν, άκριβώς, καθ' ήν λαμβάνει χώραν τό 
έγκλημα ή τό δυστύχημα. Τύτό έχει εξακριβωθεί πλέον μ'ε μυριάδα; φαι

νομένων. Ο φυσιοδίφη; έδιιπιίνησε αρκετά χρήματα διά ι-ά δημοσίευση 
δι' όλων τών έφημερίδων τοΰ κόσμου έκκληση- πού; τοΰ; γνωρίζοντας 
τοιαΰτα περιστατικά, όπως ιού τά γράψουν έν πάοη λεπτομερείρ διά νά 
τα μελετήση. Εν από τά ουνηθέοτατα φαινόμενα είναι καί τούτο. /|ό<> 

ατομα βαδίζουν καθ’ οδόν καί αίφνης τό έν σκέπτεται:
— Να είχαμ" ένα αμάξι νά πιι,ιιε οιό Φάληρο. 
Καί άκούει τόν συνοδόν του λέγοντα ταντοχρύνως.
—Ι»ά ιδέα: Νά πιάσουμ' ενα αμάξι νά πάμε στό Φάληρο.

- 'Απ' τό στόμα μου τό πήρες- τού λέγει ό σκεφθείς αυτό.
Τό πράγμα δεν είναι ινχαϊον. Συμβαίνει ενταύθα πραγματική μεταβί- 

βαοις τής σκέψεως. χωρίς ούτε ό μέν νά καταβάλη προσπάθειαν τινα διά 
νά μεταβιβάση είς τόν συνοδόν του τήν σκέψιν του, ούτε ό δΐ νά προο- 
παθή να είοδύοη είς τόν έγκέφαλον τού πρώτου, προικισμένο; μέ ΰπεο. 
φυσικήν δύναμιν.

Φαίνεται ότι ίδιο παίζει ρόλον ή άρχή τοΰ ασυρμάτου τηλεγράφου. "Ο 
Χέρτς πριοτο; έμελέτηοε τάς κυμάνσει; τοΰ αιΟέρος. Ένομίζετο μέ-χοι 
τινός υπό τής επιστήμης ότι, μετά τόν ατμοσφαιρικόν αέρα δέν υπάρχει 
τίποτε. Κενόν απόλυτον. ‘Αλλ’ έπειτα έξηκριβώθη ότι καί είς αυτό τό 
κενόν υπάρχει ο αιθήρ. '}γρόν αβαρές, άχρουν, άγευοτον, άοσμου, πλη
ρούν τά πάντα καί παντού ΰπάρχον. Υπάρχει μέσα είς ιόν σίδηρον, μέσα 

εις τους τοίχους, εις τά όσια μας. Καί ΰφίοτανται τά μόρια τοΰ αίθέοος 
κινήσει; παλμικά;, κραδασμούς, κυματιομούς, στροβιλισμού; κ. λ. Είς τάς 
κυμάνσει; αυτας τοΰ αιθερος δφείλεται ό ερεθισμό; τοΰ νεύρου τής όοά- 
οεώ; μας υπό σώματος φωτεινού, ή χρωματισμένου. Ό Χέρτς έμελέτηοε 
εμβριθώ; τάς ιδιότητα; τοΰ αιθέρο; καί έθεμελ.ίωοε τήν ι?εωρ<«>· τιον 
Χεριοειο»· κυμάνοεων, έφΤ ή; κατόπιν ό Μαρκόνη μετ' άλλων επιστημό
νων έστηρίχθη διά νά φθάσι/ είς τήν ανακάλυψη- τοΰ άονρμάτου τηλεγράφου.

Μέ ένα σπινθήρα ήλεκτρικόν προκαλοϋν κυμάνσει; τον αίθέρος. Ίά 
κύματα αΰιά συλλέγονται διά καταλλήλου μηχανήματος είς μακράν από

σταση- καί έκάοτη διακοπή τών κυμάνοεων ή παράταοις προκαλεϊ Αντί
στοιχον ενέργειαν είς τό μηχάνημα τού δέκτου. Έφήρμοσαν λοιπόν τό μέ 
μακρύς ή βραχεία; διακοπάς τηλεγραφικόν άλφάβητον τού Μόρς καί 
κατορθώνουν νά συνεννοούνται ι’ιπό μεγάλων αποστάσεων χωρίς νά μεσο
λαβή σύρμα ή άλλο σώμα.

' Υπάρχει λοιπόν πράγματι ό αιθήρ μι τά; ιδιότητας αυτά;, πληρϋη- 
ακόμη καί τόν εγκέφαλον. Καί άφοΰ άφ’ έτερον ή "Επιστήμη άπέδειξεν 
ότι ή σκέηιις έχει ιός αποτέλεσμα τήν παλμικήν κίνηστν τών μορίων τή; 
εγκεφαλικής ουσίας, θέλουν νά δεχθούν ότι ή παλμική κίνηοις τών μορίων 
τή; εγκεφαλικής ούοίας θέτει είς όμοίαν κίνηση- τά μόρια τοΰ αίθέρος 
καί αί κυμάνσει; αυτού προσβάλλουααι άλλον έγκέφαλον τόν αναγκάζουν 
νά τεθή εί; όμοίαν παλμικήν κίνηση-, ήτις αναπαράγει εν αντίο τήν 
αυτήν σκέψιν.

Αέχονται όμως ότι άπαιτεϊιαι κάποια συγγένεια, κάποια όμοιοι η; εγκε

φάλων καί διΐι τούτο έξηγοΰν πώς μίαν σκέψιν ενός ατόμου δέν τήν 
δέχεται όλος ό κόσμος.

Καί αν τούτο είναι αληθές έξηγεΐται τότε πώς συμβαίνουν τά φαινό
μενα Τής τηλεπάθειας μεταξύ προοτόπων συγγενών. Βέβαια καθ’ ήν στιγ
μήν δολοφονείται εν άτομον ή θνήσκει μακράν, ή τελευταία σκέψις του 
θά οτριιφή πρός τήν μητέρα, τόν πατέρα του, τόν αδελφόν του.

Φαίνεται ακόμη ότι υπάρχει κάποια ιδιοφυία είς τινα άτομα, άτινα 
χωρίς νά συγγενεύουν μέ Ά· ,τρόσωπον δέχονται τά; σκέψεις του καί αντι
λαμβάνονται τί σκέπτεται.

Τήν κατάστασιι- αυτήν τού εΰδέκτου τής σκέψεως οΐ υπνοττισταί φρο
νούν ότι άποκτφ έν άτομον ύπνωιιζόμενον. Τότε πααα άλλη αΐοθηοις 
παύει, λειτουργεί δέ μόνον ό έγκέφαλος, διατελών είς υπερδιέγερση-, άφοΰ 
απαλλάσσεται πόση; άλλης ένοχλήσεως καί σκέψεως ιδίας. Συνεπώς είναι 
περισσό-ερον ευαίσθητος είς κυμάνσει;, ας εκπέμπει εν άτομον σκεπτόμενον.

"Οτι δέ πράγματι γίνεται μία εκπομπή ακτινών υπό τού σκεπτομένου 
ατόμου, φαίνεται ότι θά άποδειχθή και διά φαινομένου θετικοττέρον. 
Άσχολ-εΐται είς τούτο ό ’Έδιοοων υιός, όστι; κατασκευάσας φωτογραφικά; 
πλάκας πολύ εύαισθήτους φωτογραφεί άτομα, είς ά παραγγέλλει νά σκεφθώ- 
οιν κάτι. Είς τά; πλάκας του αυτά; παρετήρηοε διά μίαν καί τήν αύτήν 
σκέψιν ενός καί πλειόνων άτόμων κατ' επανάληψη- τήν αυτήν εικόνα, 
δι" άλλην σκέψιν άλλην εικόνα. Άρα μία σκέψις είς όλα τά άτομα παρου
σιάζει τό αύτό φαινόμενου καί άλλη άλλο, αλλά έκάστη είς όλου; όμοιον. 
"Ελαβεν οί-τω πολλών σκέψεων τάς εικόνα; καί 
κατήρτισεν είδος ψραοεολογίου, έν είδος Όλλεν- 

δόρφου τής σκέψεως. Μεθ’ ό παρήγγειλεν είς 
τά σουζέ του νά οκεφθοΰν κάτι κατά βούληση- 
έξ όσων είχε λάβει πλάκας και ανέγνωοεν έλευ- 
θέρως τάς νέας ληφθείσας πλάκας διά τοΰ σκε- 

ψεογραφικού λεξικού του.
Μι1 αυτά εξακριβωθούν καί έπιστημονικώς 

δέν φαίνεται νά είναι μακράν ή ημέρα καθ' ήν 
έφωδιαομένοι μέ έν μικρόν πυξίον, όπως τό 
ώρολόγιον, θά δυνάμεθα νά μεταβιβάζωμεν τήν 

σκέψιν μας, όπως τηλ.εφωνικώς τήν φωνήν μας 
σήμερον, όπου θέλομεν καί νά ουνεη-οούμεθα 

αμέσως από μεγάλης άποοτάσεω;, χωρίς σύρ
ματα, χωρίς γραμματόσημα, χωρίς τίποτε.
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ΜΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ ΤΟΥ 1897*
(ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΟΥ)

Μέ τό τορπιλοβόλον 11 ...... ..........................................................................

'Ο «Κανάρης· ΰπέστειλε τό σήμα του. Τά σκάφη μας σαλεύουν νωχε- 
λώς έπάνω εΐς τήν ύγράν έκτασιν, σαν κήτη. Ύποστέλλομεν κα! ημείς 
τό Εϊδον». Αί σκάφαι τών τορπιλλικών μας έξορμοϋν μέ τούς κυβερ- 
νήτας των. καιευθυνόμεναι πρός τήν άρχηγίδα.

— Τί σήμα έκανε ρέ Βαρδάτσικο ό Πρίγκιπας; έρωτοΰν οί ναύται.
— Πρόσκλησι κυβερνητών· άπαντα ό Βαρδάτσικος, ό οΐακιστής άπό 

τό Τσάγεζι.
’Ανησυχία επάνω είς τό σκάφος μας. Σκορπισμένα τά παιδιά, οΐ 

θερμασταί, οί τορπιλληταί, οί όπλϊται, καθ' ομίλους, πλώρα-πρύμα 
συζητούν. Τρεις τέοσαρες έκεΐ εμπρός είς τό καμποΰνι, έχουν στήσει 
τηλεγραφικόν πρακτορείου καί εκδίδουν τελευταίαν Λίραν. "Αν ύ κυβερ
νήτης επέταξε τό τσιγάρο 
του ορμητικά, κάτι τρέχει. 
"Αν ό Γιώργης ό Καλόμοι- 
ρος, ό καμαρωτός τοϋ κυ
βερνήτου, άναγγείλη είς τό 
πλήρωμα δτι ό καπετάνιος 
έφαγε μέ δρεξι, τήν Κρήτη 
μαςτήν έδωκαν αί Δυνάμεις.

Ώς τόσφ βραδυάζει. Ό 
ήλιος έγειρε καί τό βουνό 
τοϋ νησιού απλώνει βαρειά 
τήν σκιάν του. Πέρα οί Μη- 
λιοί έχουν άποσυρθή. Σκο
τάδι έξω, πίσσα, σάν μαύρο 
πανί, απλωμένο κα'ι κάπου 
κάπου τό στίζουν μικρά καί 
άραιά φώτα.

Ό «Κανάρης» όρθοΰται 
μέσα είς τό καλμαρισμένο 
νερό, ποΰ αντανακλά μέ σε- 
λαγισμούς τοϋ νησιού τά 
φώτα, σκοτεινός, μέ μόνο 
τής πλώρης τό φανάρι καί 
κλειστές τής φινέστρες, σιω
πηλός καί γύρω του τά έν
δεκα σκάφη μας μέ τά φανα- 
ράκια τους λικνιζόμενα ελα
φρά - ελαφρά.

Τέσσαρα ζευγάρια κτυπφ 
ή καμπάνα τοΰ «Κανάρη» 
καί τά επαναλαμβάνουν τά 
τορπιλλικά. 'Οκτώ ή Λίρα. 
Νά τώρα τά φώτα τής σκά
λας έκεΐ είς τήν άρχηγίδα 
άνάβουν. Τό πολεμικόν συμ
βούλιου έτελείωσε φαίυεται. 
Σφυρίγματα άκούονται καί 
σκιαί διολισθαίνουν είς τήν 
σκάλα. "Επειτα σβύνουν τά 
φώτα πάλιν καί ένας έρρυθ
μος δούπος άκούεται πρός 
τό σκάφος μας, ένφ άλλοι 
παφλασμοί, σβύνουν ξεψυ- 
χισμένοι πρός τά έκεΐ.

Γυρίζει ή σκάφη μας.
— Αϊ τής λέμβου! φωνά

ζει ό σκοπός.
— Κυβερνήτης τού έν

δεκα· άπαντούν.
Ό οπλονόμος τρέχει εις 

τήν σκάλα καί σφυρίζει.
—'Υποδοχή κυβερνήτου! φωνάζει. Τρεις ναύται παρατάσσονται εκα

τέρωθεν καί χαιρετούν είς προσοχήν μαζή μέ τόν οπλονόμον, ένφ ό 
οΐακιστής κρατεί τό φανάρι τής ύποδοχής.

Ό κυβερνήτης πηδφ μέσα καί παραγγέλλει άνέλκυσιν σκάφης. Τρία 
παιδιά τήν πέρνουν μέσα καί τήν πλαγιάζουν επάνω είς τό καφάσι 
τής πρύμης.,

— Πουν’δ αρχηγός τής μηχανής; έρωτφ ό κυβερνήτης.
Ό Βαρδάτσικος τρέχει είς τό σπιράγιο τού διαμερίσματος τών μηχα

νικών καί τού φωνάζει. Ό κυβερνήτης βγάζει ένα τσιγάρο. Τό άνάβει 
καί πετφ τό σπίρτο μέσα στό νερό. Παρέκει τά παιδιά σχολιάζουν τήν 
κίνησίν του. Ό Στημονάρας, ό Χασάπογλους, ό Γιώργης ό Σεριανός, 
τριγυρίζουν τόν γέρω - ναύκληρο.

— Διατάξατε, κύριε κυβερνήτα· λέγει χαιρετών ό μηχανικός.
— Τί άτμό έχεις ;
— Τεσσερειοήμιση. 

Νά πας οκτώ.
Ό μηχανικός χάνεται είς τήν κάθοδον τοΰ μηχανοστασίου καί ένας 

κρότος ταχείας περιστροφής άκούεται. "Εβαλαν έμπρός τήν περιστρο
φικήν τοΰ τεχνητού έλκυσμοΰ.

Ό καπετάνιος συνεννοείται μέ τόν οπλονόμον καί έπειτα φωνάζει 
τόν οίακιστήν.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΖΑΠΠΕΙΟΥ Θ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ : Η ΑΓΧΙΑΛΟΣ

■ "Ας μή έκληφΟή ώς μαλλιαρή ή γλώσσα τύ; Δφηγήσεας ταύτης. Είναι 
γραμμένη εΐς τήν ναυτικήν διάλεκτον.

Είς τάξιν άπάρσεως! "Απαντες είς τό κατάστρωμα! διατάσσει ό 
οπλονόμος.

Πέρα έκεΐ είς τόν πρωραϊον πυργίσκον ό Βαρδάτσικος μέ τόν οπτι
κόν τηλέγραφον διαβιβάζει είς τά πέντε σκάφη μας, πού ι'ιποτελοϋν 
τήν συμμορίαν μας, παράγγελμα τοΰ άρχισυμμορίτου - κυβερνήτου μας 
καί άπαντοΰν έκεϊνα, πότε δηλούντα δτι ένόησαν καί πότε ζητοΰντα 
έπανάληψιν τής φράσεως. Μακράν παρέκει τό ίδιο κάνουν τά σκάφη 
τής άλλης συμμορίας τορπιλλικών.

Ή άγκυρα άνεσπάσθη. Ό καπετάνιος στέκει άπ’ έξω άπό τόν πυρ
γίσκον του καί χειρίζεται τόν τηλέγραφον τής μηχανής.

— Πρόσω ήρέμα· σημειώνει.
"Ενας βραδύς δούπος πίσω άπό τήν πρύμη μας μέ ένα παφλασμόν 

καί τό σκάφος μας ξεκινά σιγά σιγά. Κινούνται τώρα καί τά άλλα. 
Πέντε τρέχουν πρός τά άριστερά μας, ένφ άλλα τέσσαρα τρέχουν 
ν’ ακολουθήσουν τόν άλλον άρχισυμμορίτην. Τί Θέαμα γραφικόν! 
Μέσα είς τό σκοτεινόν διάστημα μέ τήν άνταύγειαν τοϋ νερού, τά όλι- 
σΟαίνοντα φαναράκια δίδουν δλην τήν εικόνα τών διαττόντων αστέρων.

— Πάρτο δεξιά! παραγγέλλει δ κυβερνήτης είς τόν τιμονιέρον.
— 'Ολοταχώς· σημειώνει 

είς τόν τηλέγραφον τής μη
χανής ταυτοχρόνως.

Ό Κανάρης» μένει πίσω 
καί ή Μήλος σιγά σιγά χάνε
ται. Έδώ άριστερά. μας μό
λις διακρίνονται δύω άλλα 
φώτα καί δεξιά μας άλλα 
τρία. Κρατοΰμεν γραμμήν 
μετώπου. Ή άλλη συμμο
ρία δέν φαίνεται πειά. Ό 
Βαρδάτσικος ετοιμάζει καί 
ανάβει τά φανάρια τής ση
μαίας καί τά χώνει μέσα 
είς ένα τενεκεδένιο κιβώ- 
τιον, τό όποιον σκεπάζει 
μ’ ένα μουσαμά διά νά μή 
φαίνωνται. Σκεπασμένες καί 
ή φαναριέρες. Κανένα φώς 
έπάνω μας, οΰτε τσιγάρο. 
Χάνονται καί τών άλλων 
τορπιλλικών τά φανάρια. 
Έπειτα ό οΐακιστής μετα
φέρει ένα δέμα έπίμηκες καί 
τό τοποθετεί παρά τόν πρυ- 
μνιχϊον πυργίσκον. Τώρα 
οί τολπιλληταί κλείνουν ερ
μητικώς τάστεγανά διαμερί
σματα, τό κολοβό, τοΰ κυβερ
νήτου, τών μηχανικών. Ό 
οπλονόμος διατάσσει κατά- 
κλισιν. τό πλήρωμα εξαφα
νίζεται είς τό τορπιλλοστά- 
σιον καί μόνον οί άνδρες 
τής φυλακής άγρυπνοΰν.

«
Δέκα ώρες σημειώνει τό 

ρολόι τής μηχανής. Πάντα 
μέ οκτώ άτμοσφαίρες καί 
μέ δεκατέσσαρα μίλλια τήν 
ώραν. Επάνω είς τήν κου
βέρτα τίποτε δέν άκούεται. 
’Εμπρός στήν πλώρη δΒαρ- 
δάτσικος, ό καπετάνιος δί
πλα στον πύργο μέ τό μάτι 
καρφωμένο μέσα στό νερό 
φυλάει τής θάλασσες. 'Εμ
πρός τό νερό δπως τό σχί
ζει ή πλώρη, άφρίζει στής 
μάσκες καί γλυστρρ. στά 
πλευρά μας- πίσω τά φτερά 

τής έλικος στροβιλίζουν καί τάφίνουν νά χάνεται πέρα στά σκοτεινά 
μουγκρίζοντας. Καί ό δοΰπος τής μηχανής, δ ατελείωτος, ύ ρυθμικός. 

Γύρω σκοτάδι. Τό νερό συχνοφουσκώνει σέ χοντρό κύμα, σκοτεινό 
κι’ αύτό, καί άπό πάνω ξαπλώνεται ό ατέλειωτος μαύρος πέπλος, 
κατάστικτος άπό τά άστρα, σαν χρυσοκεντημένος άπό κάποιο υπερκό
σμιο χέρι.

’Ατέλειωτο αυτό τό όργωμα τοϋ νερού. Τρία μίλλια πλώρη τραμουν- 
τάνα, ένα πουνέντε, πέντε δστρια, δύω λεβάντε καί ντά κάπο.

Βαστούμε τραμουντάνα τώρα. Θά ναι ένδεκα ώρες. "Εξαφνα ό καπε
τάνιος τινάζεται καί τό μάτι του κορφώνεται πέρα μακρυά. Tip· ϊδια 
στιγμή καί ό σκοπός πετηέται ξαφνιασμένος. Ό καπετάνιος κολλά στά 
μάτια τά γυαλιά του. Κάτι λαμπυρίζει έκεΐ κάτω. Ό βαρδιάνος καί ό 
κυβερνήτης κοιτάζονται γιά μιά στιγμή καί συνεννοούνται. Ό σκοπός 
πηδρ. σάν γάτα οτόν πύργο καί προσπαθεί νάδιακρίνη μέσα στό σκοτάδι.

— Φωτιές εϊναι, καπετάνιο· λέει.
— Καλά κατέβα. 'Οπλονόμος !
’Από τήν κάθοδο τοΰ τορπιλλοστασίου βγαίνει σάν σκιάχτρο ό Τζε- 

λάτης, ό υποκελευστής, μέ τήν μπλούζα του τήν κλειστή ώς τό λαιμό 
καί μέ τί] λιγαδοϋρα τής σφυρίκτρας του.

— Γιά ρώτα στή μηχανή τί λέει τό θλιβόρετρο.
Τώρα μέ γυμνό τό μάτι διακρίνει κανείς ένα φωτεινό σημάδι. Μέ τά 

γυαλιά νομίζει κανείς πώς ί] θάλασσα πετάει φωτιές. Σίγουρα είναι 
τορπιλλικό. Άπό τά δικά μας όχι βέβαια. 'Ολοένα μεγαλώνουν ή φωτιές.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΙΩΑΝΜΔΗ: ΣΠΟΥΔΗΕ.

Τής βλέπουμε τώρα τής φλόγες ποΰ πηδοΰν 
άπό τής τσιμινιέρες καί στριφογυρίζουν σάν 
τής σπίθες άπό τό τζάκι. Τής διακρίνει κανείς 
καλά. Σάν νά είναι τέσσερα κομμάτια μαζή . . . 
Μά δχι· ένα είναι.Ένα μέ τέσσερης τσιμινιέρες.

Ό καπετάνιος χώνεται στον πύργο, ανοίγει 
ένα ντουλαπάκι, βγάζει ένα μπλέ βιβλίο καί 
στό φώς τοϋ μπούσουλα διαβάζει. Είναι τό 
καρνέ τοΰ Μπράσσεϋ τό βιβλίο αύτό. "Εξαφνα 
πετηέται όρθιος, μ'ένα χαμόγελο πικρό καί 
βγαίνει έξω. Ί I τέσσερης τσιμινιέρες φαίνουν- 
ται πειά καλά. Είναι άντιτορπιλλικό λοιπόν. 
Μά άπό ποΰ καταιβαίνει; Ένα τέτοιο, μέ 
τέσσαρας καπνοδόχους, μέ ταχύτητα 26 μιλ- 
λίων, άσπρο, έχουν αύτοί. Τό σημειώνει καί ό 
Μπράσσεϋ. Ώστε είναι τούρκικο καί τραβάει 
γιά κάτω, γιά τήν Κρήτη. 'Αμαρτίες έχει αύτό 
τό νησί. Μά αύτή τή φορά άν καταιβαίν]) 
κι’ αύτός γιά νά άποτελειώση δ,τι μένει...

Ό κυβερνήτης κυττάζει άκόμη μέ τά γυα
λιά καί έξαφνα σάν νά πήρε τήν άπόφασι 
τ’ άφίνει καί φωνάζει τόν οπλονόμο.

— "Ισα μιά ρουκέττα· παραγγέλλει.
Ό Βαρδάτσικος ανοίγει τό δέμα πέρνει μιά 

ρουκέτα καί τής βάζει φωτιά. 'Ένα φωτεινό 
αυλάκι έχαράκτηκε είς τό σκοτάδι καί σέ 
λίγο άλλες τέσσερεις ροκέττες έπήδησαν ψηλά άπό διάφορα σημεία.

— Είς τάξιν μάχης! διατάσσει ό κυβερνήτης καί άπό τόν πύργον 
πέρνει τό σπαθί του καί τό πιστόλι του καί τά ζώνεται.

- Εΐς τάξιν μάχης! "Απαντες είς τό κατάστρωμα! επαναλαμβά
νει ό οπλονόμος. Τό πλήρωμα βγαίνει στήν κουβέρτα καί οέ δυό 
λεπτά είναι καθένας στή θέση του. Οί όπλϊται έπάνω είς τούς πύρ
γους, ως ΰπηρέται πολυβόλων, οί τορπιλληταί είς τήν αεραντλίαν καί 
είς τούς τορπιλοβλητικούς, οί τοΰ καταστρώματος μέ τούς σαν- 
ταρμάδες, (ναυμάχον σπάθην) μπαλτά, περίστροφον καί έπαναληπτι- 
κόν Κροπατσέκ. Οί ύπαξιωματικοί μηχανικοί μέ περίστροφο καί ναυ
μάχοι· σπάθην.

Λί κάθοδοι δλαι κλείουν καί αί παραφωιίδες τοϋ καταστρώμα
τος, δλα, κουβουσσια, σπιράγια, δλα κλειστά. "Ετοιμα δλα. Κάτω 
στό καμποΰνι ή άεροΟλιπτική είς ενέργειαν, γεμίζει τά έκσφενδονιστικά. 
Στό πλωρηό καί πρυμνιό πολυβόλο μιά κάσσα φυσέκια. Τρεις δεξιά 
καί τρεϊς άριστερά, εϊμεθα όρθιοι στά πουντέλια, μέ τά κοράκια γιά 
τό ρεσάλτο.

- Πάση δυνάμει ! σημειώνει στόν τηλέγραφο ό κυβερνήτης.
Τό σκάφος πηδφ έμπρός μέ τήν πλώρη ψηλά, στενάζει, τρίζει δλο, 

κάθεται μέ τήν πρύμη καί πάλι ξαναμουντάρει. Τό νερό σκάει στής 
μάσκες καί σαρώνει τό καμποΰνι. Πίσω στήν πρύμη δέν μπορεί κανείς 
νά καθίση άπό τό τράνταγμα. Ένα αύλάκι βαθύ, άπό άσπρο σάν γάλα, 
άπό σκοτωμένο νερό, μένει πίσω μας.

Τώρα είναι μακρυά μας ένα δύο μίλλια ό φίλος. "Ερχεται καταπάνω 
μας ανύποπτος. "Αν έχη καί παρέα καλά θά περάσουμε. Μέσα στους 
αύλούς άπό μιά τορπίλλη. Ένα «ελκε» 
καί πάει δουλειά του.

— Προσοχή οί τών πολυβόλων! πα- 
ραγγέλλει ό δπλονόμος.

Γιά πότε έφαγε το δρόμο του! Είναι 
δέν είναι τώρα πεντακόσια μέτρα μα
κρυά μας. Τρακόσα τώρα. Τό βλέπουμε 
ν’ άσπρίζη στό σκοτάδι, χωρίς κανένα 
φώς καί άπό τά τέσσερα στόματά του 
νά χύνεται τό πύρινο ποτάμι.

— Προσοχή οί τής εμβολής! φωνάζει 
σ’ έμάς δ δπλονόμος.

Νοιώθω πώς στρίβουμε λίγο νά περά
σουμε δεξιά του. Ό καπετάνιος μας 
μεσ’ άπό τόν πύργο βαστά ό ίδιος τό 
τιμόνι, κυττάζοντας μέσα άπ' τής τρί
γωνες φινεστροΰλες. Τί αγωνία, Θεέ μου! 
Κάθε στιγμή καί χρόνος, κάθε λεπτό καί 
πήδημα πρός τόν τάφο. Δεκαπέντε-εΐκοσι 
μέτρα άκόμη. Φαίνεται θηρίο μπρος στό 
δικό μας. Σάν δράκος ξερνά φωτιές. 
Μεγάλο, άσπίδες, ταχύπυρα.__

"Εξαφνα ... .Ή «θάλασσα φακή κι’ ό 
ουρανός σφοντύλι». Κάτι σάν υπερκό
σμια λάμψις έμπρός στά μάτια μας, ένας 
άγέρας μάς συνεπήρε καί έμπρός μας 
πάλι σκοτάδι. Παράγγελμα εφόδου δέν 
έδόθη και τό σκάφος μας στενάζει καί 
πέρνει βόλτα, πλαγιασμένο στήν άρι- 
στερή πλευρά. Πάλε ό τρισκατάρατος 
μπρος μας, πάλε μέ τήν πλώρη κατα
πάνω μας. Έγύρισ' αύτός, γυρίσαμε καί 
μείς. Αύτή τή φορά ό Θεός νά βάλη τό 
χέρι του. Σφίγκουμε τούς γάντζους μέ 
τά συρματόσχοινα κάλά καί σηκώνουμε 
τούς μπαλτάδες. Ό ναύκληρος πίσω καί 
δ δπλονόμος μέ τά πιστόλια έτοιμοι. 
Στους πύργους έπάνω άκ.οϋμε τής μανα- 
βέλλες τών πολυβόλων ν’ ανοίγουν ...

Ό κυβερνήτης πετηέται έξω απ’ τόν 
πύργο, κρεμηέται έξω άπ’ τά πουντέ- ΕΚΘΕΣΙΣ ΖΑΠΠΕΙΟΥ Ε. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ :1|ΑΡΧΗ ΒΙΟΠΑΛΗΣ

λια καί προσπαθεί νά διακρίνη μέσ’ στό σκο
τάδι. Ό Σατανάς περνφ πέντ’ έξη μέτρα 
ανοικτά μας καί σηκώνει τά φανάρια τής 
ση μαίας του.

— Εγγλέζος είναι ! φωνάζει γεμάτος άπό 
χαρά ό Βαρδάτσικος.

— "Ισα τή σημαία! διατάσσει ό κυβερ
νήτης μας.

Άπό τή γέφυρα ύ καπετάνιος του κρεμα
σμένος μέ άλλους δυό αξιωματικούς, μάς κυτ- 
τάζουν καλά καλά. Ό Βαρδάτσικος ξεσκεπάζει 
τά φανάρια τής σημαίας μας καί τά σηκώνει 
τρεις φορές.

Τό έγγλέζικο τραβίι άκόμη λίγο, στριφο
γυρίζει στή θέσι του, άκίνητο, καί βρίσκεται 
πάλε μέ τήν πλώρη καταπάνω μας. Μάς φθά
νει, χαιρετι? τρεις φορές καί χάνεται . . . . .

«
Μακρυά τρία φώτα λαμπυρίζουν. Θεέ μου ! 

Τί νύκτα!
— Πάση δυνάμει! ό τηλέγραφος πάλι.
Γραμμή στήν τραμουντάνα. Ή ώρα θάναι 

μιά άπ’τά μεσάνυκτα. Πετοϋμε καταπάνω τους.
Τί νάναι; Τά φανάρια τους είναι ψηλά. ’Εμπορικά είναι. Μά τί 
Θέλουν καί τά τρία μαζή τό ένα πισ’ άπ’ τό άλλο; Μπρος στό καμ- 
ποΰνι τά παιδιά συζητούν σιγά σιγά. Τούρκικα θάναι καί πάνε στρατό 
στήν Κρήτη. Αύτή τή φορά θά παίξη ρόλο τό ποΰρο.

— Είς τάξιν μάχης ! διατάσσει ό καπετάνιος.
Πάλι τά^ ϊδια. Αύτή τή φορά όμως δέν έχει γάντζους. Πολυβόλα καί 

τορπίλλη. Εμείς τής εμβολής μέ τό περίστροφο καί τό κροπατσέκ.
Νά τα τώρα καί τά τρία. Τά διακρίνομε καί τά τρία μέσα στό σκο

τάδι, πειό σκοτεινά αύτά. Τραβούμε κατ’ έπάνω στό πρώτο. Καμμιά 
τετρακοσαριά μέτρα άκόμη.

— Πές τους νά κρατήσουν ! παραγγέλλει ό καπετάνιος τοΰ οπλονόμου. 
Ό Χαράλαμπος_ τραβφ τό σχοινί τής σφυρίκτρας καί σφυράει

τρις, ένφ ό Βαρδάτσικος ξεσκεπάζει τά φανάρια τής σημαίας καί 
τά πλοϊκά.

— Κράτει! σημειώνει ό κυβερνήνης.
Προχωρούμε άκόμη. Τίποτε άπ’τά βαπόρια. Ξανασφυράμε... Τίποτε.
— Πρόσω ήρέμα........ Κράτει!
Καμμιά πειΐ)νταριά μέτρα. Ψυχή δέν φαίνεται άπάνω στήν κουβέρτα 

τους. Τά άλλα δυό ήλθαν κι’ αύτά -ποιτά.
— Ανοιχτέ τά οκια!
Οί τορπιλληταί ιϊποκαλύπτουν τά στόμια τών τορπιλλοβλητικών. 

Μέσα είς τούς δύο αύλούς σφύζει δ αέρας. Ό κυβερνήτης σκοπεύει 
άπό τά στόχαστρα τοΰ πύργου καί έχει τό χέρι στήν λαβί] τής έκσφεν- 
δονίσεως. Τίποτε εκείνοι. Προχωρούν. Ξανασφυρίζει δ δπλονόμος 
«ίί’ι <ιViiWfii'nnp'ftif vrf vnvniiiic ..Α —Λ.. _καί άναγκαζόμεθα νά κάνουμε ανάποδα ολοταχώς, μέ τήν πλώρη 

καταπάνω τους.
— τ :—;-■==] Ό Βαρδάτσικος σκαρφαλώνει στό

σαντάρδο καί προσπαθεί νά διακρίνη.
— Σάμπως είναι ξιφολόγχες, κύριε 

κυβερνήτα- λέγει κατεβαίνοντας. Έχει 
. j λεφοΰσι μέσα.

— Φωναχτούς τούρκικα, τί Θέλουν 
καί ποΰ πάνε.

Είμαστε άπό κάτω πειά. Ό Βαρδά- 
·. _^ ’ τσικος μέ τά χέρια στό στόμα τούς μιλεϊ 

ζ τούρκικα, λέγοντάς τους νά σταματή- 
' σουν. Τίποτ’ αύτοί. Κάπου κάπου φαί- 

Τ'ύΙ νεται κανένα κεφάλι άπ' τήν κουπαστή 
■' 1 καί χάνεται πάλι. Τό άγνωστο βαπόρι 

σταματφ έπί τέλους καί μιά σιωπή, 
ποΰ σκορπίζει τόν φόβο, βασιλεύει 
γύρω μας.

— Ρέ Βαρδάτσικο, φωνάζει ό κυβερ
νήτης, πές τοϋ καπετάνιου, αν δέν άπαν- 
τήση θά τοΰ τήν κολλήσουμε.

Στή σιγαλιά έκείνη άπό πάνω ακόυ
σαν, καί άπό τήν κουβέρτα, άπ’ τή γέ
φυρα, άπό τής φινέστρες, έφάνηκαν 
αμέτρητα κεφάλια καί μέταλλα άπε 
στίλβοντα στό σελάγισμα τών άστρων. 
Στρατός ένοπλος. Έξαφνα μιά φωι-ή 
έλληνική άκούεται άπό τήν γέφυρα, μιά 
φωνή βαρειά.

— Ποιοι είσθε κύριοι;
— Ό άνθυποπλοίαρχος Βρατσάνος, 

κυβερνήτης τοΰ τορπιλλοβόλου ιι, μέ 
διαταγάς τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως· 
άπαντφ ό καπετάνιος.

_ — Ό στρατηγός Βάσσος μέ διατα- 
γάς τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως τών Ελλή
νων άπαντφ ή φωνή άπό τήν γέφυρα.

Ένα μυριόστομοι· «ζήτω» μάς άφαι- 
ρεϊ τήν τρομερή άγωνία καί ή κου
βέρτα τοϋ «ένδεκα» καί ή θάλασσα 
γύρω γεμίζουν άπό πιλίκια στρατιωτών 
καί άξιωματικών. βρ.

Ό-
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ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

ΝΙΚ. ΛΕΒΙΔΗΣ 
Υπουργό; τών Εσωτερικών.

Εκεί κάπου εις τήν όδόν 
Σωκράτους. υπήρχε πρό 
τίνος,διώροφον οικοδόμημα 

μέ μίαν επιγραφήν παμπα- 
λαίαν καί δλοι τό έγνώριζαν 
ιός τό Δημόσιον Μαιευτή
ρων. Maison d’accouche- 
inent . Χάνεται μέσα εις 
τά πρώτα έτη τής ζωής τοΰ 
ελευθέρου βασιλείου δ χρό
νος τής ίδρύσεως αύτοΰ. 
Λέγουν οί γεροντότεροι ότι 
ήκουσαν άλλους Αρχαιότε
ρους των νά λέγουν _ ότι 
ίδριίΟη τφ 1835· Τό μόνον 
βέβαιον είναι δτι ό αρχαιό
τερος τών κατά καιρούς 
Διευθυντών αύτοΰ ύπήρξεν 
ό ’Ολύμπιος, τοΰτον δέ διε- 
δέχθη ό Βενιζέλος καί τοΰ
τον πάλιν δ Κόνσολος.

Δέν θέλω πρός ούδενός 
τήν μνήμην νά Ασεβήσω, 
δέν δύναμαι όμως νά μή 

τήν πρό τριακονταετίας κατάστασινcvir.uk - - _ . e <
ς μοι τήν άναπαρέστησαν άλλοι καί την προ ενός

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟΝ

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ

ΝΕΟΓΝΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ

σεις υμών μετά τοΰ σχετικόν προϋπολ.ογισμοΰ όέοι· 
Ύπουργείφ άνιπερϋέτως μέχρι τής 22aS φΟίνοντος.

Ό Υπουργός ΝΙΚ. ΛΕΒΙΔΗΣ
Δ. ΜΑΤΘΙΟΠΟνΛΟΙ

ζωγραφήσω μέ γενικός γραμμάς 
τοΰ ιδρύματος, ως . .....
έτους Ακόμη, ώς έγώ δ ίδιος την 
άντελήφθην.

Πρό τριακονταετίας: Μέσα εις 
οίκίσκους έτοιμορρόπους, σεσαθρω- 
μένους, Ανήλιους, εις τρώγλας Αλη
θείς, χωρίς καμμίαν στοργήν Από 
τήν Πολιτείαν, χωρίς καμμίαν έπί- 
βλεψιν, στερούμενοι· τών πάντων, 
έγκαταλελειμμένον, χωρίς εργαλεία, 
όργανα, φάρμακα. Αληθές λωβο- 
κομεϊον. Ούτε μαθήματα, ούτε τί
ποτε. Μαθήτριαι — μαϊαι αί γνω
στοί μέγαιραι, αί καί αυτής τής 
στοιχειώδους μορφώσεως στερού- 
μεναι, στερρώς τών πατροπαρα- 
δότων έχόμεναι καί θεωροΰσαι διά 
τούτο ψευδή τά υπό τής ’Επιστήμης 
καθοριζόμενα. Έγνώρισα μαίαν ήτις 
έκαυχάτο διά τήν μόρφωσίν της.

Η ΠΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ

— Έγώ μαι ή πρώτη μαθήτρα τοΰ Μπενιζέλου. Δέν τάκούω γώ αύτά 
πού βγάλανε τά σημερινά γιατρουδάκια. Ποτές μου δέν μεταχειρίστηκα 
άρφανικό οξύ καί σουλουμά. ”Ας είν’ καλά τό λαδάκι καί τό κρασάκι. 
όχι βουρκουζιλίν καί άρφανικό καί σουλουμά.

Μόλις καί μετά βίας κατώρθωσα νά άντιληφθώ Από τήν πριότην 
μαθήτριαν τοΰ Αειμνήστου μαιευτήρας δτι βουρκουζιλίν είναι ή βορι- 
κ.οΰχος βαζελίνη.

Καί πρό ενός έτους:’Εκεί εις τήν οδόν ’Ακαδημίας, εις μεγαλοπρεπή 
οικίαν Αλλά μέ θαλάμους βρωμερούς, μέ κρεββάτια ελεεινά καί κλυδω- 
νιζόμενα εις τό ελαφρότεροι· βάδισμα, μέ στρώματα καί σινδόνια βρω
μερά, στερημένοι· οργάνων, Αντισηπτικών; ένα σύνολον έγκαταλελειμμέ- 
νον ύπό πάντων, εν αντρον έριννύων. διότι ώργίαζε καί εκεί ή συναλ
λαγή καί έστρατολογοΰντο ώς μαθητευομεναι μαϊαι κατά τό πλεϊστον 
Αμαθείς τοΰ λαού γυναίκες, Απόκληροι τής κοινωνίας, αί όποϊαι έξήρ- 
^οντο έφωδιασμέναι μέ δίπλωμα, διά νά άπεργάζωνται τόν όλεθρον τοΰ 
ωραίου φύλου, καί άκόμη τοΰ πληθυσμού τόν όλεθρον, νά εγκληματούν, 

νά οργιάζουν. Έχει τον λόγον εδώ ό υπουργός τών ’Εσωτερικών. Ιδού 
τό έγγραφόν του :

’.AgvO. ΙΙ^ωτ. 21.ΜΙ.Ί
Έν ΆΟήναις τή 19 Αύγουστου I9H8.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πρός την Διεύ&υνσιν του Δημοσίου Μαιευτηρίου.

Κατάπληξη· ένεποίηοέ μοι ή έν γίνει κατάσταοις τοΰ Μαιευτηρίου, οπερ 
σήμερον έπεσκέφδην, έφ* ή δε βεβαίως νμεΐς δεν ευΟννεοΟε.'Η ρυπαρότης 
τών τοίχων, τών πατωμάτων καί έν γίνει τοΰ κτιρίου είναι ανώτερα πόσης 
περιγραφής. Τό οεσαδριοιιένον τών κλινών, ή ρυπαρότης τών στρωμνών, 
τών σινδονών καί τών κλινοσκεπασμάτων δέν επιδέχεται περιγραφήν. 'II 
ίλλειφις προσφορών εργαλείων προκαλεϊ τήν προσοχήν παντός, έστω και μη 
επισιήμονος.' Ο λουτήρ εινε μάλλον Ι’να ρυπαίνηταί τις ή ϊνα ιιπολυμαίνηται. 
Τό μαγειρείου αντί ιίρέξεως ϊνα τραφή τις, προκαλεϊ τον εμετόν, το δέ άπο- 
χιορητήριον, αν μόνον ίξ αύτοΰ κρίνρ τις, προδίδωοι βαρβαρότητα. Σκεύη 
επιτραπέζια διά κάνας μάλλον, ή δι’ άνδρώπονς. Δωμάτια τής υπηρεσίας 
πρωτάκουστου ρυπαρότατος. Καί τό ίδρυμα τούτο κίνδυνος είνε νά γίνηται 
προσιτόν εις πάντας, ώς 
ευρισκόμενον επί τής όδοΰ 
Ακαδημίας !

Εκπλήττομαι άληδώς, 
επί τή τοιαύτη καταοτά- 
οει, καί άξιώ, ΰπως, εκ
τός τον ποοοΰ, ϋπερ διέ-

Οεοα πρός ίπει- 
γούοας τινας έπι- 
σκευάς, ίποβά- 
λητεείς τό'Υπουρ- 
γεΐον, συμφώνως 
καί πρός τάς υπο
δείξεις μου, τάς 
προτάσεις υμών 
προς ριζικήν τώ>· 
τοΰ Μαιευτηρίου 
άνόρ&ωσιν, δπερ 
δέον νά διακρίν/ι 
η κμΰαριότης, ή 
τάξις καί ή ενκο- 
ομία. Τάς προτά- 

νά όποβάλητε τιμ

Κάθε γυναίκα τοΰ λαοΰ έν αμαρτίας βιώσασα, προσέτρεχεν εις τό 
Μαιευτήριον καί έγίνετο μαμή. Τύπος τοιαύτης μαμής ήτο ή Λουίζα 
Βένερ, τρόφιμος σήμερον τών γυναικείων φυλακών. Συνελήφθη μόλις 
καθιερώθη δ θεσμός τής στρατιωτικής αστυνομίας. Έπΐ τής πολιτικής 
αστυνομίας ώργίαζε. Μίαν νύκτα ό νΰν μοίραρχος — γραμματεύς τής 
Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Γ. Παλαμάρας, ανθυπομοίραρχος τό 1893, τρέ
χει επάνω εις τόν "Αγιον Διονύσιον μέ τόν Ακόλουθόν του Αστυφύλακα 
Σπόρον ΙΙαναγιωτόπουλον.

ΚΩΝΣΤ. ΛΟΥΡΟΣ
καθηγητής τον Έθν. Πανεπιστημίου.

Τούς συνώδευα. Σκοτάδι 
βαθύ. Σκαπτό μεν καί οί 
τρεις μέ ένα σκεπάρνι, μέ 
ξιφολόγχην, μέ πέτρες 

έπάνω εϊς τόν τότε γυμνόν 
λοφίσκον. Εις βάθος μισού 
μέτρου ένα Αθώοι· βρέφος, 
καρπός Ανόμου έρωτος, νε
κρόν. Τό είχε στραγγαλί
σει. “Αλλοτε έκυνηγήσαμει 
μίαν έκτρωσιν. Πάλιν ή 
Λουΐζα έγκλη ματήσασα.

Μία άλλη μέγαιρα είχε 
συλληφθή διότι — κατά τήν 
καταγγελίαν — είχε πετάξει 
τό βρέφος, όπερ ήλθεν είς 
φως, μέσα εις τήν καίου- 
σαν θερμάστραν. Αύτή ήτο 
ή κατάστασις.

Μόνον γυναίκες έσχατης 
υποστάθμης έγίνοντο μαϊαι,
έθεωρείτο δέ στίγμα τό νά ό

ΑΣΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ

ΕΝΑ ΚΛΙΝΙΚΟΝ ΜΑΘΗΜΑ

ιιπει απο

Η ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΕΝΑΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΛΕΧΩΙΔΩΝ

Η Δ|· ΑΤΜΟΛΟΥΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

σημαντικώς δ έπιλόχειος πυρετός, καί τοΰτο οφείλεται

όποιας αναπαύονται μετά τον τοκετοί αί

τόσον
καί αυτός ό κατ’ έξο-

....................... τό Δημόσιον 
αί όμως ό προορισμός τοΰ ιδρύματος ήτο μέγιστος καί ύψη- 

άλλά καί έκπολιτιστικός ένταυτφ καί

Πρέπει δέ νά γνωρίζωμεν καλώς δτι άν έν Άθήναις σήμερον ήλαττώθη
... * , ’.. . , , . ' k τήν ’έν τή πρω-

τευούση συσσώρευσιν μαιευτήρων, έξακολουθεϊ όμως ούτος νά λυμαίνεται τάς 
επαρχίας είσέτι. Λυτό λοιπόν τό 
χρήσιμον ϊδρυμα 
χήν σπουδαίος κλάδος τής ’Ιατρικής 
είχον παραμεληΰεϊ έγκληματικώς.

εικόνας
Διαδοχικού ζεύγους καί τοΰ 
'Υπουργού κ. Νικ. Λεβίδου, 
δικαιότατα. Παραπετάσματα, 
λινέλαιον, βιβλιοθήκη κ.λ.. μέ 
απέριττοι· λοΰσο. ΙΙαραπλεύ- 
ρως τοΰ γραφείου ή αίθουσα 
τών τοκετών, διηριιμένη είς 
τρία διαμερίσματα, ήτοι: τό 
τών εργαλείων καί οργάνων, 
τό τοΰ εύπρεπισμοϋ τών νεο
γνών καί τό κυρίως διαμέρι

σμα τών τοκετών. 'Όλη αύτή ή αίθουσα πλακόστρωτος καί άποστίλβουσα Από 
τό περίφημοι· βερνίκι Ripolin, τό μοναδικόν διά θαλάμους νοσοκομείων, θερα
πευτηρίων κ.λ., λάμπει άπό καθαριότητα. Μία ωραία σιδηρά λευκή εργαλειο
θήκη πρώτον, παρέκει μία τράπεζα έφ’ής περιποιούνται τά νεογνά κατά τό 
Αγγλικόν σύστημα καί παρέκει ένα μικροσκοπικόν μπάνιο δΓ αυτά. Είς τό δεύ
τερον διαμέρισμα* δεξιά είναι οί άποστειρωτήρες τών έργαλείων, καινούργιοι, 
τέλειοι, Αριστερά ένας μεγάλος νιπτήρ θαυμάσιος μέ άπεστειρωμένον θερμόν καί 
ψυχρόν ύδωρ κατά βούλησιν, εις τόν όποιον έπί δέκα λεπτά μέ κλειρύδραν πρέπει

τατος. Ένας εύρύς πρόδομος 
μετά τήν κλίμακα άπαστρά- 
πτων άπό τήν καθαριότητα 
στρωμένος δέ μέ λινέλαιον. 
Δεξιά τό γραφεΐον τοΰ Διευ- 
θυντοΰ, πάλλευκον μέ τάς 

τών Βασιλέων, τοΰ

Μία σύμπτωσις εΰνους έθεσε τέρμα 
καί έθαυματούργησεν. Εύρέθη ένας 
υπουργός καί ένας καθηγητής· νέοι 
καί οί δύο. Έχρειάζετο βέβαια αύτή 
ή συγκυρία. Τι αν ήθελε ό καθηγητής 
πρό πέντε δέκα ετών καί δέν ήθελεν 
ό υπουργός ; Καί τάνάπαλιν.

Εύρέθη ό νέος καθηγητής τής 
Μαιευτικής κ. Κ. Λούρος καί έρρηξε 
κραυγήν οδύνης καί διεμαρτυρήθη 
πρός τάς άρχάς, πρός τήν πολιτείαν 
πρός τό Πανεπιστήμιον, πρός τούς 
ίδιώτας διά τήν οίκτράν κατάσταση·

νά τρίβουν τάς χεϊρας διά σάπωνος, άλλος μικρός κλί
βανος διά τούς επιδέσμους κ.λ. καί Απέναντι δεξιά τά 
Αντισηπτικά υγρά. Τέλος είς τό βάθος μία θαυμασία 
κλίνη ειδική διά τάς τικτούσας, εν φορεϊον μέ καταιω- 
νητήρας καί άλλα χρειώδη, είς σχήμα μικρός τραπέζης 
εκ νικελωμένου μετάλλου μέ κρυστάλλινος πλάκας, εν 
έρμάριον είς τόν τοίχον σιδηροΰν καί νικελωμένοι· έξω- 
τερικώς διά τά άπεστειρωμένα άσπρόρρουχα, δύω κλί- 
ναι, εϊς τάς ' ’ ' , ’ .1. ____ 1.
λεχωΐδες καί μία χειρουργική τράπεζα διά τάς γυναικο- 
λογικάς έγχειρήσεις.

Είς τήν αίθουσαν αυτήν τών τοκετών πλήν τής \ιευ- 
Ουνούσης μαίας καί τών έν ύπηρεσίφ Αδελφών, ούδείς 
άλλος επιτρέπεται νά είσέλθη. Απέναντι τού χειρουρ
γείου τούτου τρεις εύρύταταιαϊθουσαι, πλημμυρισμένοι 
Από φώς, μέ δώδεκα κλίνας όμοιοσχήμους, λεύκάς, μέ 
καθαρότατα σινδόνια. Ριπολαρισμένοι καί αυτών οί τοί
χοι, λινέλαια κάτω είς τό δάπεδον, καθαριότης λάμ-

τοΰ Μαιευτηρίου καί τά διαβήματά του τά επίμονα παρώρ- 
μησαν τόν 'Υπουργόν τών εσωτερικών κ. Ν. Λεβίδην, νά έπι- 
σκεφθή τήν τρώγλην εκείνην καί νά τοΰ ύποοχεθή πάσαν 
συνδρομήν. Καί . . . θαύμα θαυμάτων I Άπό τού παρελθόν
τος Ιουνίου 1908 καθη
γητής δρών καί Υπουρ
γός παρέχων τά μέσα, 
έξηφάιισαν τόν σταΰλον 
εκείνον του Λύγείου καί 
ώς διά μαγείας έστησαν 
μίαν στέγην φίλανθρω- 
ποτάτην, έντός όλιγίστων 
μηνών, ένα τέλειον Δημό
σιον Μαιευτήρων, άμιλ- 
λώμενον, παρ’ δλην τήν 
σχετικήν πρός εκείνα σμι- 
κρότητά του, μέ τά τελειό
τερα. τής Ευρώπης.

Τό Δημόσιον Μαιευτή
ρων ή ή Δημοσία Μαιευ
τική Κλινική, όπως καλεί
ται, όρθούται σήμερον είς 
τήν όδόν’Ακαδημίας. Πη
γαίνετε άπό περιέργειαν 
όλοι νά τό έπιοκεφθήτε 
και θά καταπλαγήτε.Ένα 
τριωροφον οικοδόμημα 
μέ μεγάλα παράθυρα διά 
τών όποιων εισπνέει, άεν- 
ναως τόν καθαρόν αέρα. 
Κήπος μεγάλος,γραη ικιί)-

είσέλθη |11“ γυναίκα, 
Μαιευτήρων. Κι 
λός αυτόχρημα. Καί φιλανθρωπικός 
εθνικός άκόμη. Περίθαλψις Απόρων συζύγων κατά τήν κρισιμωτέραν στιγμήν 
τοΰ βίου των, παροχή συνδρομής επιστημονικής κατά τούς όρους τής υγιεινής. 
Μόρφωσις μαιών επιστημόνων, διασπειρομένων είς δλην τήν 'Ελλάδα καί είς 
τό εξωτερικόν καί μεταδιδουσών τούς υγιεινούς κανόνας καί παρεχονσών τήν 
συνδρομήν των είς οικογένειας Απόρους κατά τόν τοκετόν καί τήν λοχείαν, τούς 
κανόνας εκείνους, χάρις είς τούς οποίους έξέλιπε σήμερον ό φοβερός άλλοτε 
έπιλόχειος πυρετός. Καί άκόμη μόρφωσις τών έλλήνων ιατρών οΐτινες - αύτοί 
δά ίσα ίσα διασπείρονται είς τά τέοσαρα άκρα τής ύφηλίου πρός τιμήν τής 
μικρός πατρίδος μας.

έστω καί τοΰ λαοΰ, διά νά γέννηση εί<

cvir.uk


122 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 1909 ΙΟΥΝΙΟΣ 1909 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 123

πουσα. Παρ’ έκάστην κλίνην μία μικρά τοιαύτη, δπως αί μεγάλαι, διά τά νεογνά τών λεχωΐ
δων καί ένα κομοδίνο άπό σίδηρον νικελωμένοι· καί κρύσταλλον καί εΐς έκάστην αίθουσαν 
άπό εν φορητόν χειρουρχεϊον διά τήν Αλλαγήν καί καθαριότητα τών λεχωΐδων. .

"Εχει κα'ι θερμοκοιτίδα τό ίδρυμα τελειότατου συστήματος, διά τήν τεχνητήν άνάπτυξιν 
τών π’ροώρως ερχομένων εΐς τον κόσμον ύπάρξεων.

"Ερχεται κατόπιν τό δεύτερον πάτωμα. 'Αριστερά τής εύρείας κλίμακας μέ τούς βερνικω
μένους τοίχους της καί τούς μουσαμάδες της, ένας ιδιαίτερος θάλαμος, πολυτε/ ώς επιπλω
μένος, διά κυρίας καλής τάξεως. Παρέκει δεξιά 
καί άριστερά δύω αΐθουσαι εύρύταται μέ πέντε 
κλίνας έκάστη. Ή μία έξ αύτών είναι διά λεχωΐδας 
έπίσης, ή άλλη διά βαρείας γυναικολογικάς περι
πτώσεις. Παραπλεύρως άκόμη τρία δωμάτια κατά 
σειράν, διά τήν Διευθύντριαν τοΰ ιδρύματος, τήν 
ύποδιευθύντριαν καί τήν διευθύνουσαν τό χειρουρ- 
γεϊον αδελφήν, είς τό άκρον δέ ένός μικρού δια
δρόμου ή αίθουσα τού λουτρού, μέ ένα λουτήρα 
τελειοτάτου συστήματος Αγγλικού καί μίαν θαυ- 
μασίαν καί πλουσιωτάτην λινοθήκην. Τέλος μία 
αίθουσα άκόμη, έν τή όποια παρέχεται ή νέα θερα
πεία γυναικολογικών παθήσεων δΓ άτμολούτρου.

Μία έπί πλέον κλίμαξ οδηγεί εΐς τόν τρίτον όρο
φον, δπου ύπάρχει τό Απομονωτήριου, αίθουσα 
αρκετά εύρεϊα, επίτηδες διεσκευασμένη διά τάς 
τυχόν έξωθεν εΐσερχομένας μέ μολύνσεις έπιτό- 
κοϋς ή λεχωΐδας· διότι μέσα εις τό ίδρυμα ούδέν 
μέχρι τοΰδε, χάρις εΐς τά λαμβανόμενα αυστηρά 
μέτρα, έσημειώθη κρούσμα μολύνσεως. Μέσα εΐς 
τήν αίθουσαν αύτήν. πλήν τής κλίνης, ύπάρχει 
ιδιαιτέρα εργαλειοθήκη, ιδιαιτέρα τράπεζα έξετά- 
σεως, ιδιαίτερος απολυμαντικός κλίβανος καί άκόμη 
ιδιαιτέρα ύπηρεσία, είς τρόπον ώστε ούδεμία συνά
φεια νάύπάρχη μέ τά άλλα διαμερίσματα τής κλι
νικής. Τέλος ύπάρχει καί τό ΐσόγαιον μέ δύο 
εύρείας αϊθούσας διά τάς μελλούσας νά γίνωσι 
μητέρες αί όποΐαι περιλαμβάνουσι δέκα κλίνας. 
’Επίσης τό ΐσόγαιον περιλαμβάνει ένα θάλαμον 
μέ δύο κλίνας διά τήν διαμονήν τών διαιυκτε- 
ρευόντων Διδακτόρων τής ’Ιατρικής. Έξωθεν δέ 
μεμονωμένοι·, τό Διδακτήριον, μεθ’ όλων των χρη
σίμων οργάνων καί έξαρτημάτων διά τήν διδα
σκαλίαν τών μαθητριών — μαιών καί των σπουδα
στών τής ’Ιατρικής. Έξω, εΐς τό βάθος τοΰ ωραίου 
κήπου, ύπάρχει άκόμη τό πλυντήριον, παραπλεύ
ρως δέ τελειότατος κλίβανος, έν τώ όποίφ καίονται 
πάντα τά μεταχειρισμένα καί άχρηστα είδη.

Εϊναι θαυμάσιος ό τρόπος τής λειτουργίας τού 
ιδρύματος. "Ας Αρχίσωμεν Από τήν εισαγωγήν τών 
άρρωστων. Γίνονται δεκταί επίτοκοι καθ’ οίανδη-

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣΟ

ποτέ ώραν τής ήμέρας καί τής νυκτός ή πάσα έγκυος διατρεχουσα τό 
τελευταΐον τής κυήσεως στάδιον ή πάσχουσα καθ’ οίανδήποτε στιγμήν 
τής κυήσεως, ή οπωσδήποτε πάσχουσα άπό πάθησιν γυναικολογικήν, 
ούχί δμως καί μεταδοτικήν. "Αμα τή είσόδφ της ειδοποιείται διά κώδω-
νος ή έν ύπηρεσία μαία, ήτις 
παραλαμβάνει τήν είσερχομένην 
καί, άφοΰ φροντίση περί τής έγ
γραφης της εΐς τά Μητρώον τής 
Κλινικής, τήν οδηγεί κατ'εύθεΐαν 
είς τό λουτρόν, μετά τό όποιον 
άφίνει τά ενδύματα της καί έν- 
δύεται μέ τά ομοιόμορφα ρούχα 
τοΰ ιδρύματος. Μετά τοΰτο οδη
γείται εΐς τήν οίκείαν αίθουσαν 
ένθα ό Ιατρός τήν έξετάζει.

Ό καθηγητής, ό καί Διευθυντής 
τής Κλινικής, έπισκέπτεται τάς

Ο ΜΕΓΑΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΤΩΝ ΛΕΧΩΐΔΩΝ

Ο ΛΟΥΤΗΡ

άρρώστους τρις τής ήμέρας, 
δίδει τάς καταλλήλους συμ- 
βουλάς καί οδηγίας καί έκτε- 
λεί τούς δυσχερείς τοκετούς 
>1 εγχειρήσεις.

Τό προσωπικόν τού ιδρύ
ματος συνίσταται έκ τού Καθη
γητοΰ τής Μαιευτικής έν τφ 
Έθνικφ Πανεπιστημίφ κ. Κ. 
Λούρου, τού ύφηγητοΰ κ. Χαλ- 
κιοπούλου. ώς έπιμελητοϋ, τοΰ 
βοηθού κ.'Εμμ. Πουλή ιατρού, 
έκ τής διπλωματούχου μαίας 
κυρίας Ουρανίας Αεμονίδου, 
ήτις έσπούδασεν έν Άγγλίφ καί 
όπόθεν έπί τούτοι μετεκλήθη 
τή συστάσει τής Α.Β.Υ. τής 
Ιΐριγκιπίσσης Σοφίας, τής ύπο- 
διευθυντρίας έπίσης διπλωμα
τούχου μαίας, κ. Λαμπρ. Κων- 
σταντοπούλου, έξ άρίστης αθη
ναϊκής οικογένειας, ωσαύτως 
μιας διπλωματούχου διευθυ- 
νούσης τό χειρουργεϊον. τής 
Δ°5 Ιΐαναγ. Μάλλιαρη, άρίστης 
ύπό πάσαν έποψιν, είς ήν, τό 
γράφω πρός ιδιαίτερον έπαι
νόν της, οφείλεται ή κρατούσα 
έν ταΐς αίθούσαις τών τοκε

τών άκρα ασηψία, ένός έπιστάτου, τοΰ περίφημου καί άοκνου Πέτρου, 
μέ τήν ώραίαν καί ιδιόρρυθμον στολήν του, μιας μαγειρίσης, διότι 
καλοτρόιγουν καϊ καλοπίνουν έκεΐ μέσα αί επίτοκοι καί λεχωΐδες, |ΐιας 
ύπηρετρίας καί μιας πλυντρίας. ’Εξυπνότατου δέ τό, σύστημα τής εσω

τερικής ύπηρεσίας. χάρις είς 
ένα ώραίον συνδυασμόν. Αί 
μαθητριαι — μαϊαι, δηλαδή 
αί υποψήφιοι μαϊαι. πλήν 
τής θεωρητικής διδασκαλίας 
ύποχρεοϋνται καί είς μίαν 
θητείαν, Αναλόγως τής έπι- 
δόσεως καί άντιλήψεώς των, 
διά τήν πρακτικήν έξάσκη- 
σιν. Καί δίδεται μάλιστα 
ιδιαιτέρα προσοχή είς τούτο.

Ύποχρεοϋνται λοιπόν αί 
ύποψήφιοι μαϊαι νά ύπηρε- 
τήσωσιν έν τή Κλινική ώς 
νοσοκόμοι πρώτον είς τήν 
αίθουσαν τών λεχωΐδων, 
δπου έκμανθάνουσι τόν τρό
πον τής νοσηλείας, περιθάλ- 
ψεως, περιποιήσεως τών λε
χωΐδων καί τών νεογνών. 
Κατόπιν μετατίθενται είςτήν 
αίθουσαν τών τοκετών καί 
έκμανθάνουν τήν Ασηψίαν 
καί αντισηψίαν. Καί οΰτω 
καταρτιζόμενοι θεωρητικώς 

καί πρακτικώς αναλαμβάνουν κατά σειράν τήν έκτέλεσιν τοκετών έν τή Κλινική 
ύπό τήν άμεσον έπίβλεψιν καί τάς οδηγίας τού έπιμελητοϋ. τού βοηθού ιατρού 
καί τής Διευθυνούσης μαίας. Τοιουτοτρόπως τό ίδρυμα δέν έχει Ανάγκην βοη
θών καί αδελφών. "Εχει μάλιστα τό ίδρυμα καί ομοιόμορφον στολήν διά τάς 
μαθήτριας, ήν ύποχρεοϋνται νά φέρουν έν ύπηρεσία.

Ό καθηγητής δίδει καθ’ έκάστην κλινικά μαθήματα εΐς τάς μαθήτριας έπί 
τών έπιτόκων τής Κλινικής κατά τήν συνήθη έπίσκεψίν του, οΰτω, δέ αύται 
μετ’ ενιαύσιον έξάσκησιν θεωρητικήν καί πρακτικήν, έάν κριθώσιν ίκαναί, 
λαμβάνουν παρά τοΰ Καθηγητοΰ Απολυτήριον καί παραπέμπονται ένώπιον τοΰ 
Ίατροσυνεδρίου δΓ έξετάσεις, πρός άπόκτησιν τοΰ Διπλώματος. "Αν ό καθηγη
τής δέν δώση εΐς τινα έξ αύτών απολυτήριον, ύποχρεοΰται αΰτη νά μαθητεύση 
έφ' όσον ήθελε κριθεΐ άναγκαϊον.

Γίνονται δέ δεκταί ώς μαθητριαι, μετ’ αύστηράν ύπό τοΰ καθηγητοΰ δοκιμα
σίαν. Τόσον αυστηρά εϊναι ή δοκιμασία, ώστε έκ διακοσίων πεντήκοντα ύποψη- 
φίων, προσελθουσών κατά τό παρελθόν έτος, έγένοντο δεκταί αί πενήντα μόνον

ΤΟ ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΡΙΟΝ

μορφωμένοι δμως καί κατά τό 
πλεΐστον απόφοιτοι τοΰ ’Αρσά
κειου. διδασκάλισσαι, έντιμοι 
πάσαι γυναίκες καί νεάνιδες.

«
Εΐς γενικός γραμμάς τοιοϋ- 

τον εϊναι τώρα τό Δημόσιον 
Μαιευτήριον, ένα στολίδι τής 
πρωτευούσης αληθινόν, έξικό- 
μενον είς περιωπήν. Καί διά 
τοΰτο εΐλκυσε τήν έμπιστοσύ- 
νην τοΰ κόσμου καί άθρόαι 
προσέρχονται, δχι μόνον τοΰ 
λαοΰ γυναίκες άλλά καί κυρίαι 
τών εύπορων τάξεων, έκ τε τού 
εσωτερικού καί τοΰ έξωτερι- 
κοΰ, ζητοΰσαι τής επιστήμης 
τήν συνδρομήν καί Ασφαλές 
Ασυλον. Φαντασθήτε, δτι άπό 
τού παρελθόντος Ιουλίου, δτε 
άνεκαινίσθη τό ίδρυμα 35° άρ
ρωστοι προσήλθον. Έξ αύτών 
πολλαί εύποροι, εύγνωμονοΰσαι 
πρός τό ίδρυμα, έκαμαν καί 
δωρεάς πρός αύτό.

Εϊναι δέ τοιαύτη ή έν αύτφ 
έπικρατούσα άκρα καθαριότης 
καί επιστημονική έπίβλεψις, ώστε έξετελέσθησαν σοβαρότατοι εγχειρή
σεις μαιευτικά! καί γυναικολογικαί. λαπαροτομίαι, εξαιρέσεις όγκων 
κ.λ.π. μετά λαμπρών Αποτελεσμάτων πασαι.

Τά λαμπρά, αύτά Αποτελέσματα εΐλκυσαν καί τής πολιτείας αύτής τήν 
προσοχήν καί τοΰ Πανεπιστημίου καί τοΰ επιστημονικού κόσμου, έως 
καί αύτής τής Βασιλικής Οικογένειας.

Προσέρχονται τώρα καθ’ έκάστην είς τήν Μαιευτικήν Κλινικήν 
πλήν τών έπιτόκων καί έγγύων καί γυναίκες πάσχουσαι άπό γυναικο- 
λογικά νοσήματα, εις ας παρέχεται ή ιατρική συνδρομή, ούτως ώστε 
κατηρτίσθη καί τμήμα εξωτερικών άρρώστων. Ή Βασίλισσά μας 
μάλιστα καί αί Πριγκίπισσαί μας, μέ τήν μεταμόρφωσή· του αύτήν 
καί μέ τήν καθαριότητα καί τάξιν του τό επισκέπτονται τακτικά καί 
δέν παύουν νά συγχαίρουν τόν καθηγητήν, παραμυθούσαι καί ένθαρ- 
ρύνουσαι τάς έν αύτφ Αρρώστους.

Συγχαρητήρια έγγραφα έδέχθη ό καθηγητής καί άπό τόν Υπουργόν 
τών ’Εσωτερικών καί άπό τό Ίατροσυνέδριον καί άπό τήν Πρυτανείαν. 
Τά καλήτερα δμως καί πρακτικώτερα συγχαρητήρια διά τό ίδρυμα 
ήσαν ή έκ μέρους τοΰ κ. Λεβίδου, Υπουργού τών 'Εσωτερικών, αφει
δής παροχή τών μέσων διά τήν κανονικωτέραν καί άρτιοτέραν λειτουρ
γίαν αύτοΰ καί τής Λευκής Θεότητος ή άντίληψις. Πράγματι ή Φιλαν
θρωπία δέν ύστέρησε καί έδώ. Πρώτος δ Διάδοχος είσέφερε χιλίας 
δραχμάς. Ό γνωστός εύεργέτης κατόπιν κ. Π. Χαροκόπος άλλας 2θοοδρ. 

Γ. X Α ΛΚΙΟΠΟΤΛΟΣ Κ. ΛΟΥΡΟΣ Ε. ΠΟΤΛΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Ή Εθνική Τράπεζα ιοοο δρ. 
ή Τράπεζα ’Αθηνών 250 δρ. καί 
διάφοροι άλλοι άλλα μικρό
τερα ποσά.

Ίδετε πάλιν τί λέγει τώρα 
ιι Υπουργός:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
(ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ)

Ιΐρύς τόν Διευθυντήν του Δημοσίου 
Μαιευτηρίου κ. Κωνστ. Λούρον, 
Καθηγητήν τοΰ Έθνικοΰ Πανε
πιστημίου.

Έπισκει/·άμει·ος πρό τιι·ωι· 
ήμερων τό ένταΰθα υπό τίμ· ύμε- 
τέραι· διεύθυνσιν Δημόσ. Μαιευ
τήρων, έξετάσας ύέ λεπτομερώς 
καί μετά προσοχές πάντα έν γί
νει τά έν αύτφ διαμερίσματα, 
κοιτώνας, αίθουσαν διδασκαλίας, 
μαγειρείου, εστιατορίου, αποθή
κης, λουτήρας, τά χειρουργικά 
εργαλεία, τά μηχανήματα, τάς 
ιΐντιοηπτικάς μεθόδους, τάς κλί
νης, τός στροιμί’άς κ.λ.π. παρε- 
τήρηοα μετ’ άκρης ενχαριοτή- 

οε(θς, οτι τό φιλανθρωπικόν τοΰτο ίδρυμα, τελε/ως άνακαινιοθέν έπί τής 
ύπουργείας μου, έφοδιαοθέν δέ επίσης νΰν δΓ όλων τών χρειωδών αΰτίϊι 
κα'ι συμφώνως τή προόδω τής επιστήμης καί τοΰ πολιτισμού, δύναται τώρα 
νά εξυπηρέτηση καθ' δλους τούς όρους τής υγιεινής καί τής φιλανθρω
πίας άπάοας τάς άνάγκας καί τόν ευεργετικόν ταΐς λαϊκαΐς Ιδίως τάξεοι 
σκοπόν, δΓ δν προώρισται, άνομολογώ δέ συγχρόνως καί τί/ν επικρατούσαν 
εν αύτφ ζηλευτήν τάξιν έν παντί καί ακρίβειαν, τήν επιστημονικήν τελειό
τητα ώς καί τήν άπαράμιλλον καθαριότητα.

Έφ’ ώ καθήκον επιβαλλόμενου μοι θεωροί νά έκρράοω ίγιΐν τε, κύριε 
Καθηγητή, καί απαντι τφ βοηθητικό) προοωπικφ τοΰ Δημοοίου Μαιευτη
ρίου τήν ακραν ευαρέσκειάν μου καί τά θερμότατα συγχαρητήρια.

’Επιμείνατε πάντες είς δ,τι έτακτοποιήοαμεν καί καθιερώσαμεν ήδη, εν 
τή πεποιθήσει δτι καί πρός τήν Επιστήμην καί πρός τό Κράτος κα! πρός τήν 
Κοινωνίαν ωφέλιμοι δείκνυοθε.

Ό Υπουργός ΝΙΚ. Δ. ΛΕΒΙΔΗΣ
«

Καί έτσι είς τήν θέλησιν ένός άνθρώπου, τοΰ καθηγητοΰ τής Μαιευ
τικής κ. Κων. Λούρου καί είς τήν καλήν διάθεσίν ένός ρέκτου Ύπουρ
γοΰ, τοΰ κ. Λεβίδου, ή πρωτεύουσα οφείλει ένα στολίδι, ή ’Επιστήμη 
ένα διαμάντι καί αί άποροι γυναίκες μίαν στέγην, διά τήν οποίαν θά 
ευγνωμονούν αύτούς τούς δύο άνδρας. δ. β.



I 2 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΟΎΝΙΟΣ 1909
ΙΟΎΝΙΟΣ 1909 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 125

ΑΠΟ ΓΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ Φ V ϊ IN

Μ ΤΡΙΑΔΑ

καί ό "Οθων. Τόν χειμώνα πάλιν 
διοργανοι νται θαυμάσιοι έκδρομαί 
κυνηγετικοί καί απευθύνονται προσ
κλήσεις είς πολλούς ’Αθηναίους.

(Συνέχεια άπό το προηγούμενοι- τεύχος)

Επειτα θαυμάσια πούρα καί ξάπλωμα εϊς τό καπνιστήριον 
μέ τσάϊ καί λικέρ καί μέ λίμα Ατελεύτητοι·, ή όποια φοβού
μαι δτι έτρεψεν εις φυγήν τάς κυρίας. ’Αλλά είπαμε ενα

ΤΟ "ΡΕΠΟ,, TOT ΩΡΑΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΗΣ ΜΠΑΡΡΑΙΝΑΣ

Παρεμβάλλω έδώ αγαπητού συνα
δέλφου τάς εντυπώσεις άπό μίαν 
μακράν διαμονήν του έν Τριαδι, 
τήν οποίαν μοΰ έστειλε διά τήν 
<Είκονογραφημένην :

σωρόν χαριτωμένα πράγματα μέ τόν θαυμάσιου Δήμαρχον 
καί μέ τόν παλαιόν φίλον μου. "Εξαφνα τήν συνδιάλεξή· μας 
παρατεινομένην μέχρι τής δευτέρας μετά τό μεσονύκτιον, μέ 
τό ρομαντικόν μούγκρισμα τοΰ ξεροβοριού, μάς διακόπτει ό 
επιστάτης άναγγέλλων δτι δύο χωρικοί άπό τήν Άγ. Σοφίαν 
— πέντε ωρών δρόμος — μαθόντες δτι ήδιαθετει ό κ. Κριε- 
ζώτης, ήλθον διά νά πληροφορη Οούν περί τής ύγείας του. 
Τούς έδεξκόθη είς τό γραφεΐόν του ένφ μέ τόν Αγαπητόν 
Δήμαρχον είπαμε χίλια δύο πράγματα. "Επειτα ήλθε πάλιν δ 
οικοδεσπότης καί μάς άφηγήθη μερικά άπό τά ταξείδια του 
διότι καί είς αύτά είναι μανιώ
δης καί μάς είπε καί μερικά άπό 
τό μέχρι Λονδίνου ταξεΐδί του. 
δπου είχε μετάσχει μετά τής υπό 
τόν κ. Κυριακούλην Μαυρομιχά- 
λην όμάδος βουλευτών κατά τό 
1906 διώ νά Αντιπροσωπεύσουν 
τήν Ελληνικήν Βουλήν είς τό 
Διεθνές Κοινοβουλευτικόν Συνέ
δρων, καί τήν έπίσκεψίν του 
είς τό έν Βενετίφ μέγαρον τής 
Δεισδαιμόνας, είς άνάμνησιν τής 
οποίας έφωτογραφήθή τότε κά
τωθεν αύτοΰ.

«

‘Ενφ ό ήλιος δνει.— Τό δάσος 
ένανουρίζετο κάτω άπό τά χλιαρά 
φιλιά τοΰ δύοντος ήλιου, στόν κατα
γάλανοι· ούρανόν έξηπλοΰτο τόάβέ- 
βαιον φώς τοΰ δειλινού καί τά απέ
ναντι βουνά τής Στερεός, ό γέρως 
Παρνασσός, ό Έλικών, καί ό Κι- 
Οαιρών, έφωτίζοντο μέ τό ντροπαλό 
χρώμα τής δύσεως, δτε έφθασα είς 
τήν θαυμασίαν έπαυλιν Τριάδα 
τού κ. Σπύρου Κριεζώτου.

Μπροστά στά μάτια μου έπρό- 
βαλεν ένα τοπεϊον μαγευτικόν. Ή 
ωραία έπαυλις, ξαπλωμένη κάτω 
άπό τήν Δίρφυν, τό ώραϊον βουνό 
πού στολίζει τήν Εύβοιαν, προβαί
νει επάνω σ’ ένα λοφίσκον, ανά
μεσα άπό δάση πεύκων ποΰ χύνουν 
ένα άρωμα ζωής γύρω. ’Απέναντι 
ξανοίγεται μία Χωρίς γαλανής Εύ- 
βοϊκής θαλάσσης, ένφ στό βάθος 
Αποτελούν ύπερόχως μεγαλοπρεπή 
κορνίζαν τά βουνά τής Στερεός, 
προεξάρχοντος τοΰ Παρνασσού καί 
τοΰ ΙΙάρνηθος.

Έδώ βρήκα τήν ζωήν τήν τε
λείαν, τήν αληθή. Διότι μέσα στό 
άγριο μεγαλείο τής φύσεως βρί
σκει κανείς δλην τήν χλιδήν καί τήν 
Αρχοντιάν άριστοκρατικής ζωής. 
Κάτω άπό τήν Δίρφυν, κανείς βέ
βαια δέν έπερίμενε νά βρή μίαν 
ευρωπαϊκήν έπαυλιν. Ούτε κι' εγώ 
τό έφανταζόμουν τό θαύμα αύτο

ΝΙΚΟΣ Σ. ΚΡΙΕΖΒΤΗΣ
Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ

φώς γλυκύτερο άπό τού φεγγαριού μία Δέσποινα, κάτω 
άπό τήν άσημένια τής οποίας κόμην ζωντανεύουν περα
σμένα μεγαλεία εθνικής δόξης. Είνε ή κυρία Καλλιόπη 
Κριεζώτου, ή κόρη τοΰ στρατηγού Κίτσου Τζαβέλλα, διά 
τήν οποίαν δ Γάλλος συγγραφεύς About—γνωρισας αύτήν 
έν Κηφισσίφ κατά τό 1853 — έγραφεν εις τήν «Grece 
Contemporaine περιγράφων αύτήν ώς μίαν χαριτωιιέ- 
νην μικροΰλαν ή όποια ιππεύει καλλίτερα άπό τόν πατέρα 
της καί σκοτώνει πέρδικες στά πεταχτά .

Ή χαριτωμένη μικρούλα» τού About μητέρα σεβα
στή, Δέσποινα μέ κόμην άσημένιαν καί κάτω άπό τρό- 
παιον όπλων τών στρατηγών Κριεζώτου καί Τζαβέλλα 
διηγείται ωραίας ιστορίας τού παληού καιρού πού ήταν 
πλέον ευτυχισμένος καί πλέον αληθινός.

Ποσον μεγαλεϊον ποιήσεως καρυοφιλιού Αποπνέει τό 
σπήτι αύτό! Καί τήν ώραίαν αύτήν ποίησιν συμπληρώνει 
ή χαριτωμένη σύζυγος τού κ. Σπύρου Κριεζώτου, καί 
κόρη τοΰ ξανθού Νείλου, τήν οποίαν περιστοιχίζουν τέσ- 
σαρα άγγελοκάμωτα παιδιά πού έγεννήθησαν κάτω άπό 
τήν Δίρφ υν και έλικνίσθησαν μέσα είς τήν ποίησιν ηρωι
κών παραδόσεων.

'Η σονάτα τής ζωής.—Όταν γλυκά τό άγεράκι παίζει 
μέ τής κορυφές τών πεύκων νομίζει κανείς δτι άκούει 
μίαν μελοιδίαν τού Chopin. "Οταν άπό τήν συννεφοσκεπα- 
σμένην Δίρφυν άγριος ξεσπφ ό βορριας καί γέρνει φοβι
σμένα τά πεύκα, τότε μία άλλη μουσική Αντηχεί πού 
μοιάζει μέ παράτολμους ήχους Βαγνερείους.

’Αλλά καί στή μία καί στήν άλλη 
περίπτωσιν, είς τήν Τριάδα, κάτω 
άπό τήν γαλήνην όλογάλανου ουρα
νού καί μέσα στήν πρασινάδα τής 
φύσεως. διαρκώς αντιλαλεί μία σο
νάτα τής ζωής γλυκειά καί απαλή 
καί μυρωμένη.

Τήν ήκουσα πολλές φορές τήν 
μελφδίαν τήν απαλήν καί μυρωμέ- 
νην τής σονάτας αύτής καί θά θυ
μούμαι πάντα τούς ωραίους περιπά
τους μέσα στό αρωματισμένο δάσος, 
δπου μία αιώρα κρεμασμένη μεταξύ 
δύο πεύκων μού έλίκνιζε τούς πόθους 
καί μοΰ έθωπευε τά όνειρα, ένφ αί 
στερναί τού δύοντος ήλιου ακτίνες 
δειλαί έτρύπωναν στό δάσος.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙΡΟΦΥΛΛΑΣ

ΓΙΓΑΣ ΠΕΥΚΟΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ETON

Ή Τριάδα έχει συχνότατους 
έπισκέπτας. Δέν μένει έν μονοτο
νία ούτε μίαν εβδομάδα. ’Αφού 
καί ό κ. Δ. Ράλλης, ό Αρχηγός τής 
Άντιπολιτεύσεως, μετέβη μετά 
τής κυρίας καί τού κ. Πύρρου 
Καραπάνου έπί αύτοκινήτου,κατά 
τήν 24 Απριλίου Ι9°7· Καί ήτο 
αυτή ή πρώτη φορά πού ή οσμή 
τής βενζίνης άνεμίχθη μέ τό 
γλυκυ άρωμα τού πεύκου. "Εως 
τά Ψαχνά εφθασε τό καλοκαίρι 
καί ό Πρίγκιψ Άνδρέας μέ τήν 
Πριγκίπισσαν Άλίκην έπί αυτο
κινήτου, καί άνήλθον είς τήν 
ρομαντικήν Οέσιν «"Αγιος» όπου 
έπρογευμάτισαν, άλλ’ έπληροφο- 
ρήθησαν δτι άπουσίαζεν ό ιδιο
κτήτης καί έπανήλθον είς Χαλ
κίδα. Καί άλλοι τήν επισκέπτον
ται συχνά καί αύτός ό Βασιλεύς 
μάλιστα έξέφρασε τήν επιθυ
μίαν νά τήν έπισκεφθή, λέγεται 
μάλιστα δτι άκούσας τήν φήμην 
τής καλλονής της, τής φυσικής 
καί άγριας, έξέφρασε τήν επιθυ
μίαν νά τήν άγοράση, δπως τήν 
αύτήν επιθυμίαν εΐχεν έκφράσει 
είς τόν στρατηγόν Γκριζώτην, 
διελθών έκεΐθεν διά τήν Δίρφυν ΒΕΝΕΤΙΑ.— ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΗΣ ΔΕΙΣΔΑΙΜΟΝΑΣ

Διά τούτο όταν γιά πρώτη φορά 
τήν έξαγνάντεψα, έτριψα τά μά
τια μου διά νά βεβαιωθώ δτι 
δέν ονειρεύομαι.

•Ή Μπάρραινα. — Δέν υπάρ
χει τίποτε γλυκύτεροι· άπό μίαν 
γαλήνην άποπνέουσαν ποίησιν. 
Ι’ύρω βουνά μέ χρώματα βελού
δινα, άποδίδοντα δλας τάς απο
χρώσεις ποΰ «δέν έχουν όνομα 
κι’ έχουν περίσσια κάλλη» κάτω 
στον κάμπο καί στά δάση πρασι
νάδα. I Ιαντού είνε χυμένη έδώ ή 
γλύκα τοΰ πρασίνου.

.’Ακόμη καί τά δάση είς τό 
μέρος αύτό έξεπολιτίσθησαν. Τό 
ώραϊον δάσος Μπάρραινα έχασε 
τήν παρθενιά του, άλλ' έγινεν 
όμως πολύ ωραιότεροι· μέ δρό
μους αμαξιτούς, μέ ωραία εξω
τικά καθίσματα, μέ τραπεζάκια, 
μέ καναπέδες.

-Είνε ολίγοι εκείνοι ποΰ μπο
ρούν νά συλλάβουν καί κατορ
θώνουν νά κάμουν δικό των τό 
Ιδανικόν τής ζωής καί τήν ποίη- 
σιν τής πραγματικότητος. Καί 
μεταξύ τών ολίγων αυτών βέβαια 
ένας είνε καί ό κ. Σπΰρος Κριε- 
ζώτης, ό ένώνων μέσα εϊς τάς 
φλέβας του διπλοΰν ηρωικόν αίμα 
Κριεζώτηδων καί Τζαβελλαίων. 
Κατώρθωσε νά ήμεριόση τήν 
άγρίαν φύσιν καί νά μεταβάλη 
είς ’Ελβετικόν τοπεϊον τό κομ
μάτι αύτό ποΰ ξαπλώνεται ύπό 
τήν Δίρφυν.

ττοιησις τον χαρυοφιλιοΰ.
Καί τό στολίζει τό παλατάκι 

αύτό καί τοΰ χύνει άρωμα περισ
σότερο άπό τό τών πεύκων καί

Άλλ’ η γοητεία δέν τελειώνει.
Δυστυχώς είς ημάς τούς κοινούς 

θνητούς, δέν επιτρέπεται νά έχωμεν, 
πολλάς σχέσεις μέ τήν εύτυχίαν. Τέσ- 
σαρες ήμέραι διαμονής εκεί ήσαν κάτι 
τι υπέρ τάς δυνάμεις μου. Έπήρα τό

Ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΩΡΙΚΟΙ ΤΗΣ “ΤΡΙΑΔΟΣ,, ΧΟΡΕΥΟΝΤΕΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ

(Φωτ. John Nobel Αξιωματικού τον Αγγλικού Β. Ναυτικού)

βιβλίον τών επισκεπτών, έγραψα δέκα 
στίχους καί έπήδησα επάνω είς τό 
άναμένον φαετόνι διά τήν Χαλκίδα, 
έπαναλαμβάνων νοερώς δ,τι έγραψα 
εϊς τό βιβλίον:

Τριάδα, σύμβολον τής Εύτυχίας 
Τό άντίκρυσα έγώ στήν Τριάδα τό 
μεσουράνημα τής εύτυχίας, πού τρεις 
γενεαί τήν έθεμελίωσαν μέ λάσπη 
άπό καπνόν μπαρουτιού καί Ιδρώτα 
τιμημένου προσώπου. Αγνή καί πάλ- 
λευκη Τριάδα ρούφα τήν ευτυχία· 
λούζου πανευτυχισμένο ζευγάρι στήν 
άτάραχη λίμνη σου καί ποτέ βά
σκανο μάτι νά μή σού σκιάση τόν 
ανέφελο όρίζοντά σου. Γύρω σου τά 
άγρολούλουδα Ας σοΰ ψάλλουν άτε- 
λείωτα τό τραγούδι τής χαράς. Τριάς 
Άγια, σκέπε τό τιμημένο αρχοντικό 
καί στό ήλ-ιοβασίλεμμά του χύσε του 
τό ’Ανέσπερο Φώς».

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΕΙΣ ΤΡΙΑΔΑ ΕΝ ΤΗ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΙ BARRAGE

Έδώ τό όραμα τελειώνει. Τό τραίνο 
πετφ γύρω-γύρω εις τούς πολυσχιδείς 
ορμίσκους τής Στερεός καί μετ’ολίγον 

χωνόμεθα είς τούς πευκώνας καί 
τά τούνελ τού Κακοσάλεσι καί 
τού Μπογιαιιρϋ.Άλλ’ έχει νυχτώ
σει πλέον καί δέν άκούει κανείς 
μέσα είς τό βαγόνι παρά πεζότα- 
τον διάλογον περί πολιτικών.

Μία στατιστική ηερί Κων- 

σταντινονστόλεως: 'Από τής άνα- 
κηρύξεως τής αυτοκρατορίας άνήλ
θον είς τόν θρόνον 81 αύτοκρά- 
τορες, πλήν εκείνων, οΰς στάσεις 
καί όχλοκρατίαι έφερον μέχρι τοδ 
θρόνου δ·.’ ολίγον καιρόν. Κατά 
σύμπτωσιν Κωνσταντίνος — ό Μέ- 
γας — ίδρυσε τήν αυτοκρατορίαν 
καί Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος 
έθεσε τό τέρμα της. Δέν υπολογί
ζονται εϊς τόν αριθμόν τούτον οί 
πρό τής αυτοκρατορίας ηγεμόνες 
οίοι είναι δ κτίτωρ Βΰζας κλ.

Άπό τής άλώσεως πάλιν άνήλ- 
θον εις τόν θρόνον τής Κωνσταντι
νουπόλεως 28 Σου/ τόνοι, έόεζύ- 
ρευσαν δέ 250 βεζύραι.

Επίσης άρχηγοΰντος τού Απο
στόλου Άνδρέου, τού Πρωτοκλή
του, έχρημάτισαν επίσκοποι μέν 
τού Βυζαντίου 23, Πατριάρχαι δέ 
139 πρό τής άλώσεως καί 138 άπό
τής άλώσεως μέχρι σήμερον.
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ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΕΥΡΟΝ ΤΩΝ
ΕΝ έστασίασεν ό Στρατός, ούτε τό Ναυτικόν. Ώς εξέγερσιν παρουσιάζουν τήν σύσκεψιν τών αξιωματικών τής ξηρός καί 
τοΰ ναυτικού μόνον οί διάφοροι σαλτιμπάγκοι καί οί περί αυτούς φαύλοι. Διαλεκτά μέλη τής μεγάλης Στρατιωτικής Κοι
νωνίας μας,τοΰ στρατού μας καί τού ναυτικού μας—καί είναι, πρός τιμήν τοΰ έθνους, οί περισσότεροι—βλέποντα τήν 

________ , αίσχράν κατάστασιν είς ήν περιήλθον τά πάντα, βλέποντα δτι τρώγομεν άπό δλους φάπες καί γιακάδες, δτι τά πάντα 
έίΐυσιάσδησαν είς τόν βωμόν τής Συναλλαγής, πονούντα διά τό διοικητικόν, τό οικονομικόν, τό στρατιωτικόν, τό κοινωνικόν βαρά- 
ιΊρωμα, ώς κάδε "Ελλην, ώς ημείς δλοι, καί βλέποντα άκόμη δτι δέν έχουν πλέον κανένα προορισμόν ώς αξιωματικοί τοΰ ελληνικού 
στρατού καί τοΰ ελληνικού ναυτικού, δτι ή θεά Συναλλαγή τούς κατήντησεν αυτόχρημα αργόμισθους, εκπληττόμενοι ακόμη πώς 
μέσα είς τάς οδούς ό λαός δέν εξήλωσε τά γαλόνια των ώς αχρήστων—φράσις αξιωματικού ανδρείου ύποβαλόντος όλίγας ημέ
ρας πρότερον παραίτησιν δι' αυτούς τούς λόγους—συνεσκέφθησαν περί τοΰ τρόπου τής στρατιωτικής καί ναυτικής ανασυντά- 
ξεως τής χώρας. Δέν απειλείται τίποτε άπό τήν σύσκεψιν καί άπό τάς διαθέσεις τών αξιωματικών. Δέν σκοπεύουν νά ζητή
σουν εύδύνας, δέν θά άναμιχθούν εϊς τά οικονομολογικά καί είς τά διοικητικά, ούτε νά ρίψουν τό έθνος είς εσωτερικούς 
περισπασμούς, ούτε νά ανατρέψουν τίποτε. Θέλουν νά τούς δοθούν τιί μέσα νά εκπληρώσουν τόν προορισμόν των καί νά 
διεκδικήσουν τά δίκαια τής Φυλής μας. Λυτό ακριβώς τό όποιον ζητοΰμεν δλοι μας. ’Άλλοι είναι εκείνοι οί όποιοι ζητούν άνα- 
τροπάς καί έκτροπα, άλλοι είναι οί Ραμπαγάδες, οί κρατούντες είς τήν δεξιάν τόν υψηλόν πίλον όταν τούς επιδεικνύεται χαρ- 
τοφυλάκιον καί εις τήν αριστερόν τόν ερυθρόν σκούφον τοΰ επαναστάτου, οί έκδιωχδέντες υπό πάντων καί παρ’ αυτών άκόμη 
τών κομμάτων καί άγωνιζόμενοι νά διαδώσουν τάς υγιείς άρχάς των μετ’ ιϊλλοιν πέντε έξ κρονόληρων. Ευτυχώς ή λεοντη των 
κατέπεσε καί ό λαός μετ’ αηδίας άπέστρεψε τό δμμα του άπό τάς επαγγελίας των. Τώρα πρός αυτούς τούς έκ τών οικογενειών 
μας έξελθόντας αξιωματικούς, τών οποίων ίσως δά έπρεπε νά ζητήσωμεν τήν συνδρομήν διά νά έπιτύχωμεν δ,τι ποθοΰμεν, 
διά νά έπιτύχωμεν τό σάρωμα τών ειδώλων, πρός αυτούς ζητοΰντας μεδ όλης της πειθαρχικής^ ευλαβείας, ουδέν πλέον, ούδέν 
έλασσον, τήν εντός ώρισμένου χρόνου παρασκευήν τοΰ στρατού καί τοΰ ναυτικού, τους μηδέ καν ζηλούντας δόξαν Σεφκέτ καί 
Σαζ, πρός αυτούς, ζητοΰντας τήν ηθικήν συνδρομήν καί τήν επιδοκιμασίαν τών λαϊκών τάξεων, στρέφομεν τό εύελπι δμμα μας. 
Τό μέγα γεγονός δέν θά έπιδιωχδή δι’ έπαναστάσεως, έπαναλαμβάνομεν, καί ανατροπών, ούτε τώρα, δτε ύψίστων εθνικών 
συμφερόντων αίωρεΐται ή λύσις, καί δέν δά παραστή ανάγκη καν νά διασαλευδή ή τάξις, αφού, καλλιεργουμένης καί ώριμα- 
ζούσης τής ιδέας τής ειρηνικής έπαναστάσεως, δλοι θά δώσωμεν τάς χεΐρας, καί Στρατός καί Λαός θά περιβάλωμεν μέ άμέρι- 
ριστον εμπιστοσύνην τήν τυχοΰσαν κυβέρνησιν, ήτις ήθελε δι’ ενός διαγγέλματος πρός τόν Λαόν ενστερνιστεί τούς πόθους τοΰ 
’’Εθνους. ’Άλλος λογαριασμός δμως, αν άπαξ έτι έπειρώντο νά φενακίσωσι καί πάλιν τό έθνος, αδετοΰντες τα υπεσχημένα.

Υπέρ τής τοιαύτης, ώς τουλάχιστον άνακοινοΰται, εργασίας, δλοι μας θά ταχθωμεν είς τό πλευράν τών επίλεκτων καί 
εύγενών βλαστών τής στρατιωτικής οικογένειας. 'Η Εικονογραφημένη», έφ’ δσον τουλάχιστον ούτω παρίστανται ήμΐν τά πράγ
ματα, άντιπροσωπεύουσα τήν ύγιεστέραν καί εύγενεστέραν μερίδα τής ελληνικής Κοινωνίας, απροκαλυπτως τάσσεται υπέρ αυτών.

ΧΙΙΟ ΙΙΧΝΤΟή
ΒΡΟΜΑ ΚΑΙ ΔΥΣΩΔΙΑ

Τί βόρβορος γύρω μας! Μόνον αύτός ό τίτλος πλέον αρμόζει είς 
τό σημερινόν κοινωνικόν μας καθεστώς. Παντού καταχρήσεις, παντού 
αμέλεια ένοχος. Διοικητικά αίσχη αποκαλύπτονται είς τήν δίκην τοΰ 
άποδράντος έλλειμματίου Ταμία Άποστολάκου. Τελωνειακό σκάνδαλα, 
είς τά όποια καί ύπάλληλοι ενέχονται αλλά καί μεγαλόσχημοι έμποροι 
τού Πειραιώς, άναδίδουν τήν δυσοσμίαν των.

Έκεϊναι δέ αί κτισταί δεςαμεναί τού Πειραιώς; "Επειτα άπό τόσην 
σπατάλην γιίρω άπό τήν όποιαν ο’ιργίασαν οί κατά καιρούς Πρόεδροι 
τής Λιμενικής Επιτροπής, άποδεικνύονται τώρα δύω μεγαλοπρεπείς, 
δύω monumentales τρύπαι είς τό νερό. Λυτά κάνει ή συναλλαγή, 
ή Οεωρήσασα τσιφλίκι τής κατά καιρούς ΐσχυούσης μερίδος τάς δέσεις 
τού Προέδρου καί τών μελών καί τοΰ προσωπικού τής Λιμενικής επι
τροπής. Έχουν είς αυτόν τόν Παναμϊσκον πολλοί τήν ούράν των.

Καί τέλος τό σκάνδαλον τής πτωχεύοεως τοΰ «Λούβρ» συνταράσσει 
τώρα τήν αθηναϊκήν κοινωνίαν. Ενέχει ιδιαιτέραν σημασίαν τούτο καί 
διδάσκει τόν διερευνώντα αυτό, τόν τρόπον καθ’ δν ενασκείται τό εμπό
ρων παρ’ ήμΐν ύπό τινων άπλήστων καί επιτηδείων επιχειρηματιών. 
Μέ ελάχιστα κεφάλαια όρμώμενοι άποδύονται είς αύτό. δημιουργοΰσι 
δι’ εαυτούς ύποχρεώσεις βαρείας, διά ν' άνταποκριΟώσι εις ταύτας 
δημιουργούν καί άλλας βαρύτερα;, ξανοίγονται όπως λέγουν κοινώς, 
καί δταν άντιληφθούν τό περί αυτούς χάος καταφεύγουν είς τήν αισχρο
κέρδειαν καί τήν απάτην, άντί δέ νά κανονίσουν τάς υποχρεώσεις των 
κανονίζουν τούς...............πιστωτής των.

Τοιοϋτον πόκερ μέ μπλόφες τήν μίαν κατόπιν τής άλλης έπαιζε μέ 
τόν 'Ελληνισμόν ολόκληρον καί ό Διευθυντής κάποιου ιδρύματος, δστις 
έπαύΟη εσχάτως. "Ολης αυτής, τής καταστάσεως. ήτις αποβαίνει διά 
τήν εμπορικήν τάξιν, τήν έντιμον, καί διά τήν κοινωνίαν καί άκό^ιη διά 
τήν έ&νικήν τιμήν, ολέθρια, υπαίτιος δέν είναι άλλος άπό τήν ελληνι
κήν πολιτείαν.

«
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠ© ΕΝΑ ΜΗΝΑ

.Κάμε ο,τι θέλεις καί δ,τι ή μπορείς .'» Είπεν δ Πατριάρχης Κωνσταν" 
τινουπόλ.εως είς τόν Σεφκέτ.

Ό Γεκάρχης υπερήφανος άπήντησεν είς τάς άπειλάς τοΰ δικτάτορος τοΰ 
πανισχύροι· καί ΰφώθη άπό Ιπτττμωμένου επιτιμητής.

* Ανεμέτρησεν εκείνην τήν στιγμήν ολην τήν δύναμιν τοΰ Γόνους τοΰ Έλ 
ληνικοϋ και ήπείληοε με αυτήν.

Καί προσέβλεψεν οίονεί μετά ζηλοτυπίας, όπως είπεν ό Μητροπολίτης 
μας, είς τήν εικόνα τοΰ ’ Εθνομάρτυρος Γρηγορίου καί ήντληοεν έξ αυτής 
θάρρος. ' Ο Γενάρχης όπως τόν περιέμενα.

"Οταν έμαίνειο ό ενθουσιασμός διά τό έν Τουρκία Σύνταγμα ό Ιωακείμ 
έφάνη επιφυλακτικός καί δ λαός έξηγέρθη εναντίον του.

Τόν είδα ένώ είς τά Μνη/ιατάκια συνεκροτεΐτο κατ' αύτοΰ συλλαλητήριο)·.
Δεν κρίνω αν οί κατ' αύτοΰ έξεγερθέντες είχον δίκαιον.
Κρίνω τόν μεγάλον άπό τήν αταραξίαν του.

ΚΧΙ XII’ Ο XX
Δέν έκάμπτετο πρό λαϊκών θυελλών. ’ Επϊοτευεν δ,ιι εφρονει.
Τώρα, μεγάλος πάλιν, έρχεται αντιμέτωπος άγριον άγώνος άκαμπτος, 

ΰπεοήφανος, γαλήνιος. *
Καί όταν ολίγον πρότερον ό αντιπρόσωπος τής βίας είπεν εις τόν Δράμας 

Χρυσόστομον οτι θά τόν άπελάοουν διά τής βίας έκ Καβάλλας, έκεϊνος 
άπήντησεν : Οί " Ελληνες είς τήν βίαν απαντούν διά τής βίας!

Είναι ό διωγμός τοΰ Γένους.
'ιστορικόν μοιραΐον θέλει μάρτυρας τής ιδέας Ίου τούς κληρικούς, δια 

νά θριαμβεϋση. Καί δταν τιάρα οί ρασοφόροι άργηγοί τοΰ "Εθνους διώ

κονται, θρίαμβος ηθικός κατάγεται καί πάλιν.

*
’Λ;·ώ>· άρχίζει τρομερός. Είς τήν βίαν έρχεται επίκουρος ή συκοφαντία 

καί οί έπαγγελθέντες άδεληιωσύνην γίνονται διίοκιαι έπίβουλ.οι.

Σφάζονται αθώοι και ουκοφαντοΰνται πληθυσμοί καί συνωμοτούν λαοί 
κατά τών Ελλήνων καί παίζει, παίζει τό αιώνιόν της παιγνίδι ή διπλωμα
τία, παίζει διότι εϋρίοκεται πρό άνιοχύρων, αυτοί πού τήν παίζουν οί Ισχυ

ροί καί οί θρασείς.
Καί είς τήν δίνην αυτήν οί "Ελληνες ατάραχοι περιμένουν τήν μοιραίαν 

στιγμήν άνενθουοίαοτοι άπό ενθουσιασμούς τής στιγμής, ήρεμοι δπως όλοι 
οί αποφασισμένοι. Κάτι νέον έδημιουργήθη μέοα μας, ξένον πρός δοα 
έφερον άλλοτε τάς συμφοράς. *

Καί εκεί κάτω είς τόν Μυστράν, τοΰ Παλαιολόγου τήν παλαιόν πρω
τεύουσαν, δ Διάδοχος δακρϋει είς τό μνημόουνον τοΰ μεγάλου ήρωος.

'Εκεί είς τόν ναόν, είς τόν όποιον <5 μάριυς Αύτοκράτωρ ηύχαρίστησε 
τόν " Υφιοτον δακρύων, διότι τόν έστελλεν είς τό μαρτύρων, δ μέλλων ΙΊαοι- 
λεΰς δακρϋει πάλιν.

'Ωσάν νά έοηκώθη άπό τόν τάηιον του ό μάρτυς καί να εχαιρέτισε τόν 
διάδοχόν του χαιρετισμόν δακρύων διά τοΰ "Εθνους τούς αγώνας.

Καί τό δάκρυ αύτό τοΰ Κωνσταντίνου είνε τό τιμιώτερον πετράδι τοΰ 
δνόματός Του, γεννημένο μέσα άπό τήν φυχήν Του, άπό τόν άοπαομόν 
έκείνης τής 'Αγίας ηιυχής. Κάτι νέον έδημιουργήθη μέσα μας ξένον πρός 

όσα εφερον άλλοτε τας συμφοράς.
*

Άλλ' εκπνέει δ 'Ιούνιος μέσφ χαώδους έκκρεμότητος. Προαιώνιου προ
βλήματος, αναβάλλεται άλλην μίαν φοράν ή λύσις υπό τής Διπλωματίας. 

Μία νότα ρίπτεται υπό τών Δυνάμεων, έπειτα άπό τόοας υποσχέσεις καί 
ένθαρρύνοεις καί πραγματοποιεί μόλις ποοοοτόν τι τοΰ όλου, χωρίς να 
προάγη τό Κρητικόν ζήτημα καί ρίπτει ένα Λαόν δλόκληρον είς πέλαγος 
δεινών, πέλαγος αμφιβολίας, συγγύσεως, άπογνάιοεως. Καί άντί, εύθυς 
άπό τής επομένης τής Νότας νά άκούσωμεν διαγγέλματα και προγράμ
ματα άνασυντάξεως τής Χώρας κατά ξηρόν καί θάλασσαν, ίνα, όχι πλέον 

διά τής γνωστής μεθόδου τής έπαιτείας καί μέ τήν γνωστήν παράκληοιν 

.Κύριοι τών Ιυνάμεων αλλά διά τής πυγμής τοΰ Έ'Ίνους διεκδική- 

σωμεν τά δίκαια τής Φυλής μας, καί άντί ν' άκούσω/ιεν τήν πρόδρομον 
τής λαιλαπος βοήν, ήτις θά σαρώοη ένα αμαρτωλόν σύστημα καί πρόσωπα 
άμαρτατλά, αυτά δηλαδή καί μόνα, οοα άπειργάσαντο τήν σημερινήν αδυ
ναμίαν /ιας.άκούομεννά ζητούνται ευθΰναι.' Απαράλλακτα όπως είς τά!897. 
Συνεζητήθησαν αί εΰθΰναι, διώκησε δ κ. Ηεοτόκης 12 έτη σχεδόν συνεχώς 
καί ήλθε τό 190H. Τιάρα, χαιρίς πόλεμον, χωρίς κινητοποιήσεις, χωρίς τίποτε 
ήττήθημεν αισχρότερου ή τότε."Ας περιμένωμεν μετά δοτδεκα έτη πάλιν.Ό 
κ. θεοτόκης, μολονότι είναι άπογοητ ευ μένος άπό τήν αχαριστίαν τοΰ ελληνι
κού λαοΰ, θά μας κόμη τό χατήρι νά μάς όδηγήση άοπλους εις μίαν σφαγήν.

«
ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Μετά πολλής χαρά; άναγγέλομεν δτι δ ίν Κερασσοΰντι κ. Γεώργιος Κ. 
Γοόναρη;. 1'ραμματεύ; τού έν τή πόλε·, εκείνη Ιίρακτορείου τή; Ρωσσικής 
Ατμοπλοϊκής Εταιρία; ή «Αμοιβαία», έμνηστεόσατο τήν ύπό πολλών 

χαρίτων κεκοαμημένην καί εύ ήγμένην δεσποινίδα Εύχαριν, Θυγατέρα του 
έν ‘Αμισοώ ΙΙράκτορο; τή; Ρωσσική; Άτμοπλοϊκή; 'Εταιρία; κ. Άλες. 
Κυπριώτου. Τοϊ; ούτω εύοιώνως μνηστευΟεΕάιν άπβυθϋνομεν τά ειλικρινή 
καί έγκάρδια ήμών συγχαρητήρια ευχόμενοι ταχεΐαν τήν στέφιν.

«
ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

'(> ’Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, ό Σύνδεσμος τών Ελλήνων βιοτεχνών 
καί βιομηχάνων καί ή Ένωαις τών Ελλήνων Γεωπόνων άγγέλλουσι τήν 
κατά τόν προσεχή Νοέμβριον σύγκλησιν Ιΐανελληνίου συνεδρίου Γεωργίας, 
Βιομηχανία; καί ’Εμπορίου.

II προκήρυξις ήτι; έςεόόΟη καταδεικνύει αληθινήν ευρύτητα άντίλήψεως 
καί αληθινόν πόνον διά τά; παραγωγικά; δυνάμει; τοΰ τόπου, τά; τόσον 
παρημελημένα;. Τοΰ Συνε
δρίου, ϊσω; τοΰ πρακτικω- 
τέρου τών συγκροτηθέντων, 
θά μετάσχωσι τά εμπορικά, 
γεωργικά καί βιομηχανικά 
σωματεία, θά συζητηθώσι 
δέ κατ’ αύτό, έκτος τοΰ 
θέματος τής συστάσεω; 
'Υπουργείου Γεωργίας. Βιο
μηχανία; καί Εμπορίου 
καί τά έξής: Β Περί τεχνι
κής (γεωργικής, βιομηχα
νικής,έμπορικής) καί επαγ
γελματική; έν γένει μορ- 
φώσεω; τοΰ λαού, 2) περί 
γραφείου στατιστικού τής 
παραγωγής, 3) περί αγρο
τικής ασφαλείας, 4) περί 
αγροτικής πίστεως, 5) περί 
συνεταιρισμών 6) περί διο
ρισμού έμπορικοιν πρακτό
ρων είς τά'Ελληνικά προ
ξενεία κλ. Εϋχόμεθα πρα
κτικά τ’αποτελέσματα τοΰ 
συνεδρίου.

«
Η “ΑΝΑΤΟΛΗ,,

Τόσα καί τόσα ακούονται είς βάρος τών περισσοτέρων ασφαλιστικών 
'Εταιριών, αί δποίαι έπλημμύρησαν τόν τόπον. Μόνον διά τήν ασφαλιστικήν 
έταιρίαν Ή Ανατολή ·, τήν Ελληνικήν, τήν ΐδικήν μας, δέν ήκούσθη τίποτε 
κακόν έως τώρα. Τουναντίον γύρω μα; πάντοτε καλά ακούονται δΓ αυτήν. 
Κατέκτησε, μέ τήν σοβαρότητα καί τήν ακρίβειαν της, τήν γενικήν έκτίμη- 
σιν και έμπιστοσύνην τοΰ έσω καί έξω 'Ελληνισμού, διότι στέκει υψηλά, στέ
κει είς περιωπήν, σοβαρά καί αξιοπρεπής. Είναι τιμή διά τόν τόπον ή 
ϋπαρξις τοιούτου ιδρύματος, κοινωφελούς, ίπερ είναι προωρισμένον νά 
άποβή πολύτιμον είς πάντα οικογενειάρχην, είς πάσαν οικογένειαν, είς κάθε 
πατέρα, εϊ; κάθε αδελφόν, εϊς κάθε σύζυγον. Μέ εθνικήν 'υπερηφάνειαν καί 
μέ πλήρη τήν έπίγνωσιν τής αποστολή; μα; έξαίρομεν τό έργον καί τήν 
δράσιν τής «Ανατολής», έφ' όσον ακολουθεί τόν καλόν δρόμον, τόν όποιον 
τήί έχάραξαν αί δεξιόταται χεϊρες τοΰ Διευθυντοΰ της κ. Άθ. Φίλωνος.

«
ΑΡ. ΜΑΝΔΡΑΣ

Φίλος παλαιός καί αδρότατος τής «Εικονογραφημένης» δ έν Μιτυλήνη 
έγκατεστημένος δικηγόρο; καί γνωστό; λόγιο; κ. Άρ. Μάνδρας, δστις είς 

πολλά; περιστάσεις παρέσχε τήν συμ
βολήν του εϊς τό έργον ήμών. έφάνη 
ήμίν πολύτιμο; κατά τήν έκ τής 
πατρίδο; του διέλευσιν τού αντιπρο
σώπου τοΰ Περιοδικού κ. Παν. Χαϊ- 
δοπούλου, παρασχών αύτ<ΐ> πάσαν 
ευκολίαν καί βοήθειαν περί τήν απο
στολήν του. Ή «Εικονογραφημένη» 
δράττεται τής ευκαιρία; διά νά άπο- 
καλύψη είς τόν εύρΰν κύκλον τών 
συνδρομητών της τόν άφανώς άπο- 
στείλαντα τά; ώραία; εικόνας τής 
καταλήψεω; τή; Μιτυλήνη; ΰπό τού 
Γαλλικού Στόλου καί κατόπιν τής 
κηδείας τοΰ αειμνήστου Βερναρδάκη 
καί τέλος σωρείαν εικόνων τών γεγο
νότων τοΰ παρελθόντος 'Ιουλίου (τοΰ ΑΡ. ΜΑΝΔΡΑΣ

Συντάγματος έν Τουρκίφ) και 
νά γνωρίση είς τό Πανελλή
νιον τήν μορφήν ένός άδελ. 
φοΰ μας, άγνού καί θερμού.

«
ΙΩ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ

Ή Αθηναϊκή Κοινωνία 
έστερήθη διακεκριμένου μέ
λους αύτή; καί ή Νομισμα
τολογία έχασε πολύτιμον καί 
ακαταπόνητου έργάτην της, 
τόν Ίωάννην Π. Λάμπρον, 
μεταστάντα τήν 7 Μαίου έ.έ. 
Ό 'Ιωάν. Λάμπρος ήτο υιός 
τοΰ διαπρεπούς νομισματο- 
γνώμονος Παύλου Λάμπρου, 
κατήγετο δέ έκ τών αειθα
λών κλώνων τών άναφυέν- 
των έκ τοΰ ίσχυροτάτου Οικο
γενειακού δένδρου τής έκ
Καλαρρυτών τής εΰάνδρου Ηπείρου μεγάλης οικογένειας, τής όποιας είς 
«ΡΧΥ|Υ0ς μετέσχε τοΰ μαρτυρίου τοΰ αειμνήστου Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 
προσενεγκών εαυτόν δλοκαύτωμα εϊς τόν βωμόν τή; Πατρίδος.

Ό ιστοριογράφο; τών μερών τούτων αναφέρει ότι κτίτωρ τών Καλαρρυτών 
ύπήρξεν εί; Λάμπρο;, χωρίς νά άναφέρη καί τήν εποχήν. Άλλ’ ώς έξάγε- 
ται έκ τών σωζομένων ερειπίων καί έξωκλησίων, ή οικογένεια Λάμπρου 
αριθμεί βίον έπτά όλων αιώνων.

Τοιούτου εΰγενοΰς δένδρου βλαστός ζηλευτό; ΰπήρξεν δ ’Ιωάννης Λάμ
προς, γεννηθείς έν Κερκύρα τφ 1843. Μετά τό πέρας τών γυμνασιακών 

σπουδών του έν Κερκύρφ, 
έπεδόθη εϊς τήν Φιλολο
γίαν καί τήν Αρχαιολο
γίαν έν τφ Πανεπιστημίφ, 
συνεπλήρωσε δέ τά; νομι
σματικά; γνώσεις του έν 
Φλωρεντίφ τής Ιταλίας 
κατά τά έτη 1863 καί 
1864. "Εκτοτε έπεσκέφθη 
πλειστάκις τά Νομισματικά 
Μουσεία Παρισίων, Λονδί
νου. Βερολίνου, Βιέννης καί 
'Ιταλία;, διατελών εις άέν- 
ναον άνταπόκρισιν μετ’αύ- 
τών. Ώ; νομισματολόγος δ 
I. Λάμπρος ήτο δεινό; καί 
είχε μεγάλην αξίαν, πλεί- 
στα δέ ειδικά ιδρύματα καί 
σωματεία ώς ή Society 
Francaise <le Numisma- 
tipue et d'ArdheoIogie» 
ή Society Numismatic 
of London ή Sosieta 
Numismatics Italians ή 
« Society Suisse de Numis- 
matique- καί άλλα είχον 
εκλέξει αύτόν ένεργόν μέ
λος. 'Ιδίως κατέγινε, κατά

προτίμησιν, εί; τήν Νομισματολογίαν τής Αρχαίας 'Ελλάδος, έξέδωκε 
δέ πολλά συγγράμματα σχετικά καί μονογραφίας. Ούτω τφ 1891 ύπό 
τόν τίτλον «Αρχαία Ελληνικά νομίσματα» έξέδωκε τό πρώτον μέρος τού 
περιγραφικού καταλόγου, τών αρχαίων ελληνικών νομισμάτων τής Πελο- 
ποννήσου, πλουτισμένο·/ μέ 16 πίνακας. 'Επίσης είς τόν κάλαμόν του όφεί- 
λομεν διαφόρους δημοσιεύσει; ανεκδότων νομισμάτων, μεταξύ τών όποιων 
κ.α.ζ''1 π®?ί τετραδράχμου νομίσματος τοΰ τυράννου τή; Σπάρτης
Νάβιος ύπό τόν τίτλον «‘Ανέκδοτον τετράδραχμον Νάβιος ώς καί έτέραν 
περί ανεκδότου νομίσματος τής έν Κρήτη Ίεραπέτρας. Ή πρώτη έδημο- 
σιεύθη έν τφ Bulletin de Correspondance Hellenique, t. XV. p. 415 ή ίέ 
δευτέρα έν τφ Numismatic Cliromicle, 1897. Ήτο άφ' έτέρου κάτοχος 
πολυτίμου συλλογής κατ' έξοχήν έλληνικών νομισμάτων, περιεχούσης δέ 
πλείστα νομίσματα, μοναδικά (uniques), ώς καί βιβλιοθήκης έξαιρέτου, ϊδίφ 
νομισματικής, ήτις περιλαμβάνει πλείστα έργα καί μονογραφίας Βυσευρέτους.

Έπίλεκτον μέλος τή; κοινωνία; τών Αθηνών, βλαστό; εΰγενοΰς έλληνι- 
κής οικογένειας, έτίμησε καί έαυτόν καί τήν οικογένειαν τσυ, αγαπηθείς 
καί έκτιμηθείς ύπό ξένων καί ήμετέρων, κατέλιπε δέ υιούς έκλεκτοΰς καί 
θυγατέρα; λαμπρώ; άποκατεστημένας. Έκ τών τριών υιών του δ μέν πρώ
το; κ. Παύλος Λάμπρος, υπίλαρχος, διακρίνεται έν τφ στρατεύματι, δ δέ 
ανθυποπλοίαρχος κ. Διον. Λάμπρος έν τφ σώματι τοΰ Ναυτικοΰ, ώς καί έν 
τφ τραπεζιτικφ κόσμω δ κ. Πόνος Λάμπρος, Ταμία; τή; Τραπέζης «Ανα
τολή;» ώ; επίσης διακρίνονται έπ' αρετή καί χαρίσμασιν αί θυγατέρες του 
κυρία·. Σπηλιωτάκη, τοΰ υπιλάρχου, Νικολαίδου, τού λοχαγού τοΰ πεζικού 
καί Βερροιοπούλου, τμηματάρχου παρά τή Έταιρίφ Οίνων καί Οινοπνευ
μάτων. Ή «Εικονογραφημένη» ή; ήτο θαυμαστή; δ μεταστάς, εύγνωμονεΐ 
εϊς τήν μνήμην του διά τήν έκτίμησιν, ήν έτρεφε πρός αυτήν.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΑΝ

Χάρις εϊς τόν σύνδεσμον τών Κείων, τόν διοργανοΰντα έτησίως θαυμα- 
σίαν κυριολεκτικώς εκδρομήν εϊς τό ώραίο νησί του, ΰπερτριακόσιοι Αθη
ναίοι, ΙΙειραιεΐς καί Λαυριώται, διήλθον τήν τελευταίαν Κυριακήν τοΰ 
Ιουνίου μίαν άλησμόνητον ήμέραν εί; τήν δλόδροσον Κέαν. Μέ τήν ευρύ
χωρου καί άναπαυτικωτάτην «Χίον» τής Κυκλαδικής άτμοπλοίας. σημαιο
στόλιστου καί πυρπολουμένην συνεχώς άπό τάς πολυχρώμους φλόγα; τών 
βεγγαλικών φώτων, μέ παρακολουθούσαν μουσικήν λαμπρά κατηρτισμέ-
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νην, άπέπλευσαν έν. Πειραιώς περί τήν 11 μ. μ. τοΰ Σαββάτου έν μίαφ 
άκρατήτου ενθουσιασμού, φωνών, γελώτων καί θορύβου τών πλημμυρησάν- 
των τό άτμόπλοιον εκδρομέων.

Μετά προσέγγισιν εϊς Λαύριον, άμα τή ανατολή τοΰ ήλιου κατέπλευσαν 
είς Κέαν, όπου άνέμενε τούς μή Κείους, έκ τών εκδρομέων ή ασυνήθης 
έντόπωσις τής παρατάξεως έπί τής προκυμαίας ΰπερπεντακοσίων όνων καί 
ήμιόνων διά νά παραλάβωσι τούς εκδρομείς. Ή ήμέρα διήλθεν δλόκληρος 
έν τή πόλει Κέας, έν μέσφ αληθούς γλεντιού. ‘Η γνωστή φιλοξενία τών 
Κείων κατεδείχθη καί εφέτος έν όλη της τή υπερβολή, κατενθουσιάσασα 
τούς ξένους έκ τών εκδρομέων. Μετά μεσημβρίαν έν τή πλατεία τής 
πόλεως, δπου έπαιάνιζεν ή μουσική τής εκδρομής, συνεκεντρώθη, δτι είχε 
νά επίδειξή τήν ήμέραν εκείνην ή νήσος ϊδικόν της καί ξένον.

Έκεϊ δ κ. 'Ιάκωβος Δραγάτσης δ ακούραστος αύτός συνοδός τών δια
φόρων έκδρομών, θιασώτης δέ καί ύμνησής ένθερμος τής ετήσιας έκδρο
μής τών Κείων. ώμίλησε δι’ ολίγων περί τής Αρχαιολογικής αξίας τού 
Λέοντος τών Κείων. Ύπεστήριξε δέ έν μέσω ενθουσιασμού τών ακροατών 
του, γνώμην του στηριζομένην έπί μελέτης του συντόνου καί εμβριθούς, 
καθ' ήν ό Λέων τής Κέας, είνε τίποτε περισσότερον, τίποτε όλιγώτερον, 
αντίγραφου τού άνεγερθέντος, άλλά μή σωζομένου, Λέοντος τών Θερμοπυ
λών, τρόπαιου δπερ άνήγειραν οί Κεΐοι, 
έμπνευσθέντες ύπό τής μούσης τοΰ 
Σιμωνίδου των, έπί τή νίκη τών Θερ
μοπυλών, καθ’ ήν έπεσαν γενναίοι 
Κεΐοι μαχηταί, όπως έπεσαν τοιούτοι 
καί έν Σαλαμΐνι καί έν Άρτεμησίφ 
είς άμφοτέρας τών δποίων ναυμαχιών, 
οί Κείοι διά πλοίων των καί άνδρών 
των, ένεργόν έλαβον μέρος. Καί τό 
μεσονύκτιον αποχαιρέτισαν τούς φιλό
ξενους κατοίκους καί τό εύμορφο νησί 
των καί περί τήν 7 πρωινήν τής Δευ
τέρας κατέπλευσαν εις Πειραιά μέ 
άλησμονήτους εντυπώσεις έκ τής έκ
τακτου επιτυχίας τήςέκδρομής.’Οφεί- 
λονται πράγματι ανυπόκριτα συγχαρη
τήρια εις τό Συμβούλιου τού Συνδέσμου 
τών Κείων διά τάς επιτυχίας, άς εις 
τάς έκδρομάς του σημειοϊ, καί πρέπει 
νά τάς έπαναλαμβάνη έτησίως, μέ τήν 
πεποίθησιν ότι κατενθουσιάζει καί τούς 
συμπολίτας του καί τούς ξένους.

2 Ιουλίου ΙΗΟί* λοηναιοχ ikapohcvi

«
ΓΑΜΟΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ

Ή «Εικονογραφημένη» μέ χαράν 
αγγέλλει τούς γάμους τής βεσποινίδος 
Λίνας Βράνδεμβουργ καί τοΰ κ. Λέον
τος Μόρδου, τελεσθέντας εις τήν Κέρ
κυραν, τήν χαριτωμένην νύμφην τοΰ 
Ίονίου τήν 17/30 Μαϊου έ.έ. Μέ κατά- 
λευκα γιασεμιά καί πέταλλα ρόδων 
ραίνει ή «Εικονογραφημένη» καί μέ 
εύχάς θερμάς τόν δρόμον τοΰ ταιρια
σμένου ζευγαριού.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ

Τά μέλη τοΰ έν ’Αλεξάνδρειά Συλ
λόγου τών "Ελλήνων επιστημόνων «Ό 
Πτολεμαίος» παρεκάθησαν εις λαμ
πρόν συναδελφικδν γεύμα εν τώ έντευ- 
κτηρίφ τού Συλλόγου των. Μεταξύ τών 
λαβόντων μέρος είς τό γεύμα ήτο καί 
ή διακεκριμένη ιατρός καί δφηγήτρια 
τοΰ ’Εθνικού ήμών Πανεπιστημίου, εκ
λεκτή δέ συνεργάτριά μας, Κ’ ’Αγγε
λική Παναγιωτάτου, τής όποιας τήν
εμπνευσμένη·? πρόποσιν δημοσιεύομεν κατωτέρω χάριν τών αναγνωστών 
ήμών. Κατεχειροκροτήθη, ώς άνεγράφη ύπό τών Άλεξανδρειανών εφημερί
δων, καί ή πρόποσις τοΰ κ. Δ. Δημητριάδου γλαφυρωτάτη καί σπινθηροβο
λούσα έκ πνεύματος. Ιδού ή πρόποσις τής κ. Αγγελικής Παναγιωτάτου:

'Επιστήμη Πανίερη,\
Ό φριχτός Γολγοθάς σου τό πρώτον είς τάς αύγάς τών αιώνων ΐβάφη μέ τό 

Ιερόν τοΰ Προμηθέως αίμα, τοΰ όποιου θυγάτηρ αιωνόβιος είναι ή εύγενής "Ελλη
νική φυλή, καί ό αιματοβαμμένος βράχος Λ.-ιέβη τό Αθάνατον τών αιώνιον προσκύ
νημα, ό ΰ.τέρλαπρος Ναός, τοΰ όποιου τούς κίονας άπετέλεοαν τά αίμοοτάζοντα 
τοΰ ήμιθέου σπλάχνου, ό ύπερκόσμιος Ναός, ό ποτισθείς μέ τό λευκόν τής "Ιδέας 
αίμα, ό λουόμενος έν τή άβύσαφ τών αίώνων άπό τήν χρυσήν φωιοπλημμύραν 
τοΰ μαρτυρικού, τοΰ μεγάλου, τοΰ ώραϊου τής "Αλήθειας Φωτός.Ό άλυσσοόεμένος 
βράχος σου είναι ό αιθέριος Ναός, τόν όποιον ή Αίωνιότης κυοφορεί καί ή "Αθα
νασία στολίζει μέ τόν όλόχρυσον βωμόν της, διότι πλημμυρεί μέ άοβεστον φώς τά 
σκότη τής Αβύσσου καί στεφανώνει μέ τόν θρίαμβον καί τήν νίκην τοΰ Μαρτυρίου 
τήν κοσμογόνον τής "Ιδέας ταφήν. "Από τήν μαρτυρικήν καταδίκην σον Αναπηδά 
τό ύπερκόσμιον Πνεύμα τών αίώνων καί είς τήν ουράνιον πτήσίν του διώχνει τόν 
μαΰρον γΰπα, τό άπαίσιον όρνεον, Απλώνει άετοΰ πτερά, ποΰ έβαψαν μέ δάκρυα 
καί αίμα αί σίδηροί καρδίαι τών Θεών, τών "Ημιθέων καί "Ηρώων καί άνάπτει 
τής ύπερκύσμιες, άσβυστες λαμπάδες, τ* ακοίμητα άστέρια τοΰ Παντός.

Καί βλέπω τώρα καί διακρίνω μέσα στήν άβυσσο τοΰ χρόνου τά χρυσοστεφανω- 
μένα θύματα νά πετοΰν Ανάλαφρα γύρω τριγύρω στήν Αστείρευτη χρυσοπηγή τών 
Ακτινών ΰλων καί τών δραμάτων καί νά σφίγγουν χέρια αίματωμένα γΰρω-τριγύρω 
στής "Επιστήμης τόν Αθάνατο βωμό, γύρω - τριγύρω στόν αιμοσταγή τοΰ Φωτός 
βράχο, ποΰ μόνος μένει Ασειστος μέσα στον άγριον τού χρόνου ήόχθον, μέσα στά 
τόσα γύρω του άπειρα καί άμορφα συντρίμια. Καί βλέπω έπάνω Απ' δλα τά χαλά
σματα, ώσάν γαλάζιο όνειρο τήν κυανόλευκην σημαία μας, σφικτοπλεγμένη μέ τής 
δάφνης τά κλωνάρια ν' Απλώνεται στή γαλανή πατρίδα μας καί βλέπω μιά χλωμή 
σκιά μέσα στής Δόξης τή χλαμύδα τυλιγμένη καί Ακούω νής Ύπατίας τήν ύπέροχη 
φωνή μέσ’άπο τή διπλή φλόγα τοΰ ένθοϋσιασμοΰ καί τής πυράς, άκούω τήν φωνήν 
ποΰ έπιζή τού μαρτυρίου καί ώσάν άλλη Αρχαία Πυθία μάς φωνάζει: Νίκη, στών 
ήμιθέων τούς Απογόνους! Νίκη !

Η ΚΥΒΕΛΗ ΑΣΤΗΡ

ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ

Ή περίοδος τών θεάτρων εφέτος άνέτειλεν δχι αιθρία. Τά Ικανοποιητικά 
τής όπερέττας Αποτελέσματα άπό πέρυσιν έφαίνοντο δτι ΙΙά επηρεάσουν 
πολύ τήν φάσιν τού θεάτρου. Πράγματι δέ όλοι παρεσκευάζοντο δι' όπερέτ
τας· καί συγγραφείς καί θίασοι. Τοιουτοτρόπως μέ τήν αύγήν τής περιόδου 
τρεις έλληνικοί θίασοι όπερέττας κατεσκήνωσαν έν "Αθήναις. Ό τού Παν
τοπούλου είς τό Πανελλήνιον, δ τού Νίκα είς τό Σύνταγμα καί δ τοΰ 
Παπαϊωάννου εις τήν Άλάμπραν. Είς ακόμη ερμαφρόδιτος ό τής Δος Κοτο- 
πούλη-Σαγιώρ είς τήν Νέαν Σκηνήν καί ό αμιγής θεατρικός Κυβέλης-Φύρστ 
εις τό Βαριετέ, άνακαινισθέν έκ βάθρων. ’Ο θίασος Παντοπούλου περιλαμβά- 
νων μόνον τήν κ. Κυπαρίσση, κατάλληλον, έπεσε·? εις τήν όπερέτταν. Έπαθε 
δέ καί κάτι άλλο ακόμη.’Αγνωστον διατί, πλήν δύο τριών ανουσίων, ώς «Τά 
τραγοπηδήματα» κ.λ. δέν κατόρθωσε νά άναβιδάση νέα έργα καί άντί τοιού- 
των εξΗΐ·«ζεστβι·ε τήν θείαν τοΰ Καρόλου, τήν Νύφη τής Κούλουρης κ. λ. 
Ό θίασος Νίκα επιμελέστερος άνεβίβασε τήν «Μασκότ» αρκετά καλά, καί- 
τοι, πλήν τής κ.Νίκα, δεν είχε τίποτε άλλο νά επίδειξη, τό Ντούο τής’Αφρικά- 
νας κ.λ. έναυάγησε δέ είς τήν παραδοχήν τοΰ «Σία κι’αράξαμε- μετονομα- 
σθέντος κατόπιν θάλασσα-θάλασσα . Δέν δύναταί τις νά εϊπη τά αύτά καί 
περί τοΰ θιάίου τής Άλάμπρας. τού Νέου θεάτρου»,κ. Παπαϊωάννου. Γενι

κώς άνωμολογήθη ή εύγενής καί έπι- 
μελής προσπάθεια τοΰ κατά δύναμιν 
αρτιότερου. Ί1 Εύθυμος Χήρα καί τό 
• 'Ονειρώδες Βαλς δύο Βιεννέζικες όπε- 
ρέττες άνεβιβάσθησαν μέ περισσόν δια
κόσμου καί αμφιέσεων πλούτον, άλλ' 
ακόμη καί μέ φωνάς πολύ καλάς καί 
κόρο άρτιον. Πρέπει δέ νά όμολογηθή 
δτι ή Δίς Κόλλυβά άναδεικνύεται δση- 
μέραι υπέροχος πρωταγωνίστρια έν τή 
όπερέττα,κατέχουσα και τής ηθοποιίας 
τήν τέχνην καί φωνήν υψιφώνου διαυ
γή, εύστροφου, γλυκεία·/, έντονον. Δε
σπόζει ακόμη τού συνόλου ό κ. Παπαϊ
ωάννου, ό γνωστός κωμικός, μπριλλάν- 
τες, μέ τήν τέχνην του καί τήν φωνήν 
του, τήν όχι τενόρου βέβαια κτϊ καρ- 
τίλλο, άλλά γλυκεία·/ καί ευάρεστο·/. 

Είς τήν «Νέαν Σκηνήν ήρχισανκαί 
έκεΐ μέ ξαναζεσταμένα φαγητά, ■ Μαμά 
κολυμπρί» κ.λ. εις τά όποια άπό πέρυσι 
είχον σημειώσει θριάμβους. Άνεβίβα- 
σαν έπειτα τών κ.κ. Λάσκαρη-Γιαννου- 
κάκη τήν ’ Αντιπεθερίνην·, φάρσαν 
τρίπρακτο·/, έξυπνοτάτης καί εντέχνου 
πλοκής, μετ’ αύτήν δέ τήν Στέλλαν 
Βιολάντη δράμα τρίπρακτο·? τοΰ Γρ. 
Ξενοπούλου. Επειδή δέν γράφομε·? εν
ταύθα κρίσεις τών έργων άλλά χρο- 
νογραφικώς δμΑοΰμεν περί θεάτρου, 
σημειούμεν μέ όλίγας λέξεις δτι ή 
Στέλλα Βιολάντη» ύστέρησε πολύ 

τής -Φωτεινής Σάντρη» του.
’Εξ άλλου ό μόνος άρτιος θίασος, 

σοβαρός, παρέχω·? εγγυήσεις εύσυνει- 
δήτου έργασίας. τόσον περί τήν επι
λογήν, δσον καί περί τήν έκτέλεσιν, 
είναι δ θίασος τού Βαριετέ.’Ενα «’Αρ- 
σέν Λουπέν ■ άνεβίβασε διά νά φανή ή 
μεγάλη τέχνη τής Κυβέλης καί ή ΰπο- 
κριτική δύναμις τοΰ Φύρστ.Ό -Έρως 
αγρυπνεί» άλλο έργον εκλεκτόν μέ 
τήν Κυβέλη·? καί τόν Φύρστ καί ή 
• Μαντάμ Φλερτ οπού πάλιν έθριάμ- 
βευσαν ή Κυβέλη καί ό Φύρστ καί 
Φλωρέτ Παταπόν καί Σα· φάρσα 

τρίπρακτος, εϊς ήν θαυμάζονται ό Λε- 
πενιώτης καί δ Χρυσόμαλλης, οί δύο 

Απαράμιλλοι κωμικοί. Έχει δέ δ θίασος πρόσωπα νά παρατάξη έκλεκτά. 
οια είναι αί κυρίαι Καλογερικού, Ροζάν, Μαρίκου. Βώκου, καί οί κ. κ. 
Ροζάν, Καλογερικός, Παπαγεωργίου, Μαρΐκος, Βενιέρης, ένας κΓ ένας όλοι.

Άτυχώς έσημείωσε, μολονότι ή Κυβέλη καί δλοι οί άλλοι έπαιξαν θαυ
μάσια, καί μίαν άποτυχίαν, ασύγγνωστου δ θίασος ούτος, δεχθείς νά άναβι- 
βάση τόν «Βύρωνα- τοΰ κ. Σ. Ποταμιάνου, μίαν συρραφήν σκηνών άπό τόν 
βίου τοΰ μεγάλου φιλέλληνος, τόν δποΐον, δ ονρραη ενς παρουσιάζει τόσον 
χυδαίου, ώστε υά διαλαλή δτι έδαπάνησευ δλην τήυ περιουσίαν εϊς τόν 
άγώνα τοΰ έθνους μας, μή λαμβάνων ύπ" δψιν δτι, άν έπέτυχεν ή έξωσις 
τοΰ Όθωνος ή άλλο τι, ή "Ελληνική 'Ιστορία έχει καί σελίδας, αϊτινες διά 
τούς οκηνσρράη ονί είναι αΰτόχρημα άδυτον.

Χρονολογικώς έρχεται κατόπιν τό Σκαΐτιγκ Ρίγκ», μία ανούσια, άν μή 
αηδής, έπιθεώρησις ήν άνεβίβασεν δ θίασος Παντοπούλου εϊς τό Πανελλή
νιον. Μετά τούτα άνεβίβασαν εϊς τήν Ν. Σκηνήν, κατόπιν Αγωνιώδους ανυ
πομονησίας τών κλακέρ, τά «Παναθήναια τοΰ 1909 ·. Μάτην άνέμενεν δ 
κόσμος έξυπνόν τινα σκηνήν διά νά γελάση καϊ ήκουε -κουλούρια καί 
τυρόλ» άντϊ λογοπαιγνίων καί έβλεπε·? άσεμνους παραστάσεις τών δένδρων 
τής όδοΰ Σταδίου καί μέ τραγούδια γνωστότατα καί τής δικαιοδοσίας τοΰ 
κ. Καβαδία, καί έβλεπεν άκόμη είς τάς σκηνογραφίας τοΰ έργου νά ρεκλα- 
μάρωνται διάφορα ιδρύματα- Καί διαρκώς έβλεπε τόν κόσμον νά χασμάται 
καί μόνον τούς κλακέρ ήκουε χειροκροτούντας λυσσωδώς, έκεΐ δπου έπρεπε 
νά θρηνή κανείς διά τήν έξέλιξιν τοΰ έληνικοΰ θεάτρου, μέχρις έμέτου καί 
μέχρις άγανακτήσεως τών θεατών, πρός τών δποίων τήν άντίληψιν τόσην 
περιφρόνησιν δεικνύουν οί στρατολογούντες τάς ήλικίας τών κλακέρ. Καί 
ήτο καιρός πλέον νά πέσουν δλα αυτά διά νά έπανέλθη εϊς τόν δρόμον του 
τό έλληνικόν θέατρον.

Έν Άΰ-ήναις, Τυπογραφεΐον «Εστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδσύρη — 7301.


