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Ο ΕΞΟΧΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
(’Αποτύπωμα τής άνωτέρω είκόνος, πολυτελώς πλαισιωμένον, έδιορήΟη είς τό Μουσεϊον τής Έΰνολ καί Χριστιανολ. 'Εταιρίας ’Αθηνών ύπό τοΰ φιλογβνοΰς κτίτορος)

Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

/ . Πανάγαθος Θεός ηύδόκησεν όπως τό άγιώτατον αύτοΰ έπ’ι τής γής 
ενδιαίτημα. ή Άγια Σιών, έπί πολλάς ενιαυτών περιόδους μείνη άση- 

VV μον πενιχρόν και αφανές, άλλ’ή ταπείνωσις αύτοΰ αΰτη οΰκ έπέπρωτο 
είς τό παντελές διαιωνισθήναυ καί διά τοΰτο. θεία οικονομία, άνεφάνη 
έπ’εσχάτων μέλος τής Άγιοταφιτικής αδελφότητος έγκριτον καϊ εύσεβές, ο 
τέως Παρασκευοφύλαξ τοϋ θείου Ναού ’Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος, οστις, 
βουλήν αγίαν βουλευσάμενος, άνέλαβεν, όπως άναλώμασιν ϊδίοις. ίδρΰ- 
σηται φιλανθρωπικόν μέγα ίδρυμα καί ναόν καί τόν πρός "Εω τούτων 
απέραντο»· χώρον άνθεσι, δένδροις καϊ βοτάνοις κατακοσμήση. Όπως 
άγάγη εις πέρας τήν έπιχείρησιν αύτοΰ ό πολύτιμος άνήρ, δεϊται καϊ χρό
νου μακροΰ καϊ δαπανών κολοσιαίων. Νΰν τοΰτο μόνον δυνάμεθα εΐπεϊν, 
ότι εις πέρας σχετικόν ήχθτ) ό ύπό τό μέγα 'ίδρυμα κατασκευαστείς υπό
γειος περικαλλέστατος Ναός, περί, ού μέλλομεν ίδίρ άσχοληθήναι, μικράν 
τινα καϊ πενιχρόν αύτοΰ περιγραφήν τφ εύσεβεϊ Κοινφ παρέχοντες.

Ό περί ού ό λόγος Ναός προήλθεν εΐς μέσον τοΰτ’ αύτό ως έκ θαύ
ματος, διότι δ τών κτιρίων ιδρυτής, τήν άρχήν είς ένός καϊ ήμίσεως μέ
τρου βάθος ύπό τήν γήν οίκοδομήσας, έσκόπει, όπως εκτασι»·.23 μέτρων 

Ϊ
ιήκους, πλάτουςJ καϊ ϋψους 5, χρησιμοποίηση εΐς κατασκευήν υπογείου 
ιιαμερίσματος. άλλα τοΰ χρόνου προϊόντος καϊ τοϋ κτιρίου εϊς ϋψος

προαγομένου, έπήλθεν αύτφ ιδέα 
είρημένον διαμέρισμα είς υπό
γειον ναόν κατά τά άρχαΐα είω- 
θότα, καί ιών συνετελέσθη ναός 
τοιοΰτος, οίος κατά τό κάλλος 
καί τήν λαμπρότητα ούδαμοΰ τής 
Παλαιστίνης υπάρχει, ώς έκ τής 
περιγραφής δηλωθησεται.

'Ο έξοχου κάλλους τής 'Αγίας 
Τριάδος ναός είναι υπόγειος, τό 
δάπεδον αύτοΰ έξικνείται είς βά
θος ύπό τήν γήν δύο μέτρων. 
Άπό βορρά πρός νότον έχει μή
κος μέτρων είκοσι καϊ τριών, 
πλάτος δέ, άπό δυσμών πρός 
άνατολάς, δεκατριών καϊ ύψος 
πέντε. Ώς άποτελών έν δλον ήτοι 
μίαν πόσταν, έχει πλάτος μέγι
στοι·, δσον οϊ μέγιστοι τής οικου
μένης ναοί, επομένως καί τό είκο- 
νοστάσιον (τέμπλο»·) αύτοΰ συμ
φωνεί καθ’ δλα ταΐς διαστάσεσι 
τοΰ θείου ναού. Τοΰτο κοσμείται 
ύπό δέκα εικόνων, μεγέθους άν- 
δρομήκους καϊ τέχνης καλλιτε
χνικής έξοχου, διότι αί πέντε 
έξήλθον άπό τοΰ άμιμήτου ιίγιο- 
γραφικοΰ χρωστήρος τώνένΆγ. 
Όρει περιβόητων έπί καλλιτε
χνία αδελφών Ίωασαφαίων, αί δέ 
λοιποί άπό χρωστήρος μηδαμώς 
τοΰ προμνημονευθέντος ύπολει- 
πομένου, τοΰ μοναχού Σπυρίδω
νος, τοΰ άπό Χίου. Εκατέρωθεν 
τής μεσαίας ωραίας πύλης είσίν 
αί εικόνες τοϋ Κυρίου και τής 
Θεομήτορος, δεξιά δέ τής είκό
νος τής Θεοτόκου άνήρτηται ή 
εϊκών τής Καθόδου τοϋ Πανα
γίου Πνεύματος, διότι τή Πεν
τηκοστή άπό τής Άναστάσεως 
ήμέρφ κατήλθε τό Πνεύμα τό 
"Αγιον έν εϊδει πύρινων γλωσσών 
έπί τάς κεφαλάς τών Μαθητών, 
δντων καθημένων έν τφ Ύπε- 
ρφφ καί ξένος γλώσσας λαλεΐν 
άρξαμένων. ’Αριστερά τής είκό
νος τοϋ Ιησού είναι ή εϊκών τής 
Άγ. Τριάδος καϊ άριστερά τού
της ή τών Αρχαγγέλων Σύναξις, 
καϊ ταύτης άριστερά ή εϊκών τοϋ 
Εύαγγελιστοϋ Ίωάννου, διότι έπί 
τοΰ όρους Σιών ήν ό οίκος αύτοΰ 
καϊ παρ’ αύτφ διέζησεν ή Θεο
τόκος μετά τήν Σταύρωση· τοΰ 
Κυρίου; ’Αριστερά δέ τής είκό

λαμπρά, ιδέα αγία, νά μετατρέψη τό

Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ
[Μέσα tic τάν εϋοσμον ροδώνα τόν όποιον απαρτίζει ή χορεία τών έπιλέκτων πατέ

ρων τής Άγιοταφιτικής Αδελφότητος, όντως τό εύοσμότερον ρόδον, τό διαχέον Αφειδώς 
Αρώματα άγνοίι πατριωτισμού καί φιλογονών αίοΰημώτων, έκπροσωπεί ή φωτεινή φυσιο
γνωμία τοΰ άναστηλωτοΰ τής Σιών, ίγκαύχημα άληθές καί έγκαλώπισμα τής Εκκλησίας 
ημών καί τοΰ Γένους. “εκ το« εοκικοτ οημλτοι,,]

νος τοΰ Εύαγγελιστοϋ άνήρτηται ή εϊκών τής Υπαπαντής. Δεξιά τής 
Καθόδου τοϋ Παναγίου Πνεύματος εϊναι ο Μυστικός Δείπνο;· διότι επί 
τής κορυφής τής άγιας Σιών συνετελέσθη καϊ τό μυστήριον τούτο. Δεξιά 
τοΰ Μυστικού Δείπνου είναι ό Πρόδρομος Ίωάιιης καί δεξιά τούτου 
Ιάκωβος ό Άδελφόθεος καϊ πρώτος τών Ιεροσολύμων Ιεράρχης. Καϊ 
ταΰτα μέν τά άφορώντα τό καλλιτεχνικώτατον είκονοστάσιον. Απέναντι 
δ’ αύτοΰ, έπί τοΰ πρός δυσμάς τοίχου ύπάρχουσι κατά μήκος εικόνες 
πολλαί καϊ καλλιτεχνικής τέχνης έξοχοι. Έν μέσφ τούτων διακρίνονται 
έπί κάλλει καϊ πλούτω ή Άποκαθήλωσις καϊ εκατέρωθεν ταύτης αί 
εικόνες Γεωργίου τοΰ Τροπαιοφόρου και Θεοδώρου τοΰ Στρατηλάτου. 
Κατά σειράν οί Αρχάγγελοι καϊ έν μέσφ αύτών ή Άνάστασις· κατω
τέρω ή Σταύρωσις και πληθύς άλλων εικόνων μικρότερου μεγέθους. 
Πρός βορραν δέ τοΰ τοίχου ΐσταται ή εϊκών τοΰ Άγιοι· Νικολάου καϊ ή 
Σταύρωσις. Άμφότεραί είσι μεγάλου μεγέθους, έχουσαι εφεξής έτέρας 
μικράς μέν, άλλ’ ωραίας εικόνας.

'Ύπερθεν τών δέκα μεγάλων εικόνων τό είκονοστάσιον κατακοσμεΐται 
υπό πολλών καϊ μικρών μέν εικόνων, άλλά τέχνης άρίστης, ών έν μέσφ 
ή εΐκων τοΰ Σαβαυ'ιθ, πρός βορραν δ δείπνο; ό Μυστικός καϊ πρός 
νότον ή φιλοξενία τοΰ Αβραάμ. 'Π στέγη τοΰ ίεροϋ τούτου τεμένους 
κοσμείται έπί τοΰ παρόντος ύπό δέκα μεγάλων κανδηλών έξ άργύρου 

καθαρού καϊ τέχνης εύρωπαϊκής 
άρίστης.Έν τή πρώτη σειρά τών 
κανδηλών ύπάρχουσι τρεις μεγά
λοι λαμπτήρες πολύφωτοι, ών ό 
έντφμέσω εϊνε έκ μετάλλου λίαν 
στιλπνού, οί δ’ έτεροι έξ ύέλου. 

Πρό τοΰ εικονοστασίου τά 
τέσσαρα μανουάλια μετά τοΰ 
προσκυνηταρίου είνε έξοχα ύπό 
έποψιν κάλλους. Παρά δέ τόν 
πρός δυσμάς τοίχον είσί τοπο
θετημένα δύο μεγαλοπρεπή καϊ 
καλλιτεχνικά αναλόγια και δεξιά 
τφ εισερχόμενη» εΐς τόν Ναόν 
εύρίσκεται τό παγκάριον εΐςύλην 
καί τέχνην έκτακτον.

Τό δ’ έκ λευκοΰ μαρμάρου 
δάπεδον απαστράπτει έκ λευκό- 
τητος καί καθαρότητος καί κο
σμείται έν τφ μέσφ ύπό μεγάλου 
καϊ πολυδαπάνου άστέρος, έχον- 
τος έκατέρωθεν πρός τε βορραν 
καϊ νότον δύο ετέρους μικρούς 
μέν. άλλά τώ μάλα κομψούς κα’ι 
ωραίους. Τό φώς δ’ δπερ καταυ
γάζει τόν υπόγειον τούτον τοΰ 
Θεοΰ θρόνον, είνε τοΰτ’ αύτό 
άπλετον.

ΙΕΡΟΝ ΑΔΥΤΟΝ
Τό ιερόν άδυτον αποτελούν 

έν δλον κατά μήκος, μόνον κατά 
τό βόρειον μέρος τέμνεται ύπό 
μικρού θαλάμου, παριστώντος τό 
μέρος, έν ώ ό Θεόχριστος Δαβίδ 
εγραψε τό ψαλτήριον αύτοΰ, 
δι’ δπερ και έπϊ τοϋ δαπέδου, 
ύπό τήν εικόνα τοΰ Προφητά- 
νακτος, ύπάρχει ώραίον τεμάχιο»· 
ψηφιδωτού, έφ’ ού άρχάίκοΐς 
γράμμασιν έπιγέγραπται Ε. Ο. 
Θ-ός» = Έλέησόν με ό Θεός 
κ.τ.λ. Πρό τής θύρας δέ τοΰ 
εΐρημένου θαλάμου, παρά τφ 
πρός άνατολάς τοίχο» ύπάρχει 
έτερον τεμάχιον έκ ψηφιδωτού, 
έφ’οδ ή επιγραφή Κ. Κ. Ε. C. ■ 
=Κύριος κάτοικοί έν Σιών.

Κατά μήκος τοΰ ίεροϋ αδύ
του, έπί τοΰ άνατολικοϋ τοίχου, 
ύπάρχουσι τρεις άγιαι τράπε- 
ζαι ήτοι τρία ιερά θυσιαστήρια, 
κατάμεστα πλουσίου κόσμου,πρό 
έκάστης τών ιερών δέ τραπε
ζών έξήρτηται πολύτιμος πεν- 
τακάνδηλος λυχνία.

Έν μέσο.» τής πρός βορριϊν άγιας τραπέζης υπάρχει έκτακτος εΐκόιν 
τών Μυροφόροιν γυναικών, έν δέ τή μεσαίφ αγία τραπέζη ή εϊκών τής 
Άναστάσεως έκπάγλου κάλλους. Ύπερθεν δέ ταύτης ό Μυστικός δεί- 
πνος καϊ πρό τών άγιων τούτων εικόνων και έν μέσοι άρτοη ιϊριον μεγά
λης άξίας καϊ ύπό έποψιν τέχνης καϊ ύπό έποψιν υλικού. Έκατέρωθεν 
δέ τοΰ αρτοφορίου λαμπρά άνθοφόρα σκεύη.

Έν τή τρίτη τών άγιων τραπεζών ύπάρχει ωραιότατη ή εϊκών τής 
Άναστάσεως, έπιγραφομένη εύχή καϊ ευλογία . ΙΙρό ταύτης σταυ
ρός πολύτιμος καϊ έκατέρωθεν εικόνες μετά σκευών άνθοφόρων έξο
χου καλλονής.

Έπϊ τοΰ νοτίου δέ δαπέδου μέρους υπάρχει εύμέγεθες έκ ψηφιδωτού 
τεμάχιον. έ<|' οϊ· παρίσταται ή πύλη τής αρχαίας τής Σιων εκκλησίας.

Τοιοΰτος έν συνάψει ό μήπω συντελεσθεϊς ιερός Ναός τής Άγιας 
Τριάδος, δν ο πολύτιμο; Γεράσιμος άπό ύπογείουμετέβαλεν εΐς θρόνον

ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ
θ ένάτη Φεβρουάριου τού 1857 έτους, ιός γνωστόν, άπέθανεν έν 

~ Κέρκυρα, ό έθνικός ποιητής Σολωμός. Ή εϊδησις τοΰ θανάτου άπό 
στόματος εΐς στόμα αυθωρεί διεδόθη άνά τήν νήσον, καϊ πάν

δημον τό πένθος. "Ωστε, ώς 
ορθά παρατηρεί ο σύγχρονος 
Πολυλας, τίποτε δέν ή μπο
ρούσε ώραιότερα νά άπαντήση 
τό κοινόν αίσθημα τών Κερκυ- 
ραίων, παρά ί] ομόφωνη άπό- 
φασι τής Επτανησιακής Βου
λής, ή όποια εύθύς διέκοψε 
τήν συνεδρίασιν, κηρύττοντας 
δημόσιον τό πένθος κα’ι ή άλλη 
τής τοπικής αρχής, νά παυσουν 
τά δημόσια ξεφαντώματα τής 
άποκρέω, νά μείνη κλεισμένο 
τό θέατρο, όσο τό άιρυχο σώμα 
τοΰ θρηνουμένου άνδρός έκοί- 
τετο άκόμΐ] μεταξύ τών ζοϊν- 
των». Τή έπομένη έγένετο ή 
μεγαλοπρεπής κηδεία καϊ ί) 
νεκρώσιμος άκολουθία έψάλη 
έντή Μητροπόλει.Ό Γεώργιος 
Μαρκορας, ό Αντώνιος Δάνδο- 
λος,ό’Αναστ. Τυπάλδος Ξυδιάς. 
ό Άν. Τρύφων καϊ ό Σπ. Μελισ- 
σηνόςέξεφώνησαν καταλλήλους 
λόγους. Καϊ ή ποίησις έκαμε τό 
μέρος της. Μεταξύ τών ποι»]- 
τών ό κ. Γεράσιμος Μαρκορας, 
ό υίός τοΰ άνωτέρω Γεωργίου, 
έποίησε τό πρώτο ψυχοσάβ
βατο, όστις ορθά λέγει:

/Ιον δε ί>ά πά/ι κ' ή Τέχνη τον. 
Στό μνήμα όις πεθαμένη- 

'Όχι, τά νέα της πλάσματα 
Σά θεία πουλιά μιά μέρα, 
θά χύσουν στον άέρα, 
Πρωτάκουστη φωνή.

’.·Ι.τ’ τόν Σκοπόν έπέραοε 
Σ'ε Βράχο ςακουοτό, 
Όπου τον κύκνου τρσμα 
Τραγούδηο' ή Σαπφιό '.

(> Νικόλαος Κονεμένος, τόν
&άνατον τοΰ Σολωμοΰ, ό Άνδρέας Δελλαδέτσιμας ‘Ωδήν, ύ Βαλαω
ρίτης έποίησε τό γνωστόν αηδόνι, εϊς τόν όποιο»· άπαντών εύφυώς ό 
Σπυρίδων Τρικούπΐ)ς λέγει :

Τ’ αηδόνι δίν απίθανε
Τ' αηδόνι άκόμη ζή.

Άλλαξε τά φτερά του

ζΙέν άλλαξε φωνή.

Μόλις έφιθασεν ή εϊδησις τοϋ θανάτου εις Ζάκυνθον πάντας έλύπη- 
σει·. Ό Μητροπολίτης Ζακύνθου Κόκκινης μεθ'όλου τοϋ κλήρου έτέ- 
λεσεν έν τή Μητροπόλει μνημόσυνο»· τφ Σαββάτφ τής Τυρινής, ιό 
Φεβρουάριου, κατά τό όποιο»· έξειρώνησεν έπιμνημόσυνον λόγον ό 
διευθυντής τοΰ τότε δευτερεύοντος σχολείου Ζακύνθου ίερεύς Κων
σταντίνος Στρατούλης. Τή 23 Φεβρουάριου έγένετο, δαπάνη τοϋ άδελ- 
φοΰ τοϋ ποιητοΰ, μνημόσυνο»· έν τώ ναφ τών Άγιων Πάντων, δπου 
έξεφώνησαν έπιμνημοσύνους λόγους δ ποιητής Ιούλιος Τυπάλδος, ό 
Π. Χιώτης, ό ίερεύς Άναστ. Λαμπούδης, ό Άγ. Ξήζος καϊ Α. Μελισ- 
σηνός. Έδημοσίευσε λόγους καϊ ό Θεόφιλος Φραγκόπουλος, ό ίερεύς 
Ν. Κατραμής έπειτα άρχιεπίσκοπος Ζακύνθου, ό Άθ. Μπονσινιόρ, δ

Βουλδούς, οί όποιοι δέν ήδυνήθησαι· νά τούς εκφωνήσουν. Ό Κων
σταντίνος Μεσσαλάς έδημοσίευσε»· ιταλικούς στίχους καϊ δ Π. Βορρεΰς 
τήν ’Ωδήν ένταφιαστικήν.

Τό Δημοτικόν Συμβούλιο»· Ζακυιθίω»· έψήφισε μ»·ημείον νά άνεγερθή 
εϊς τόν Σολωμό»· καί μετωνόμασε τήν μέχρι τότε πλατείαν τοΰ 'Αγίου 
Μάρκου είς Πλατείαν Ποιητοΰ ’.

Ό ποιητής Ιούλιος Τυπάλδος έλαβεν <> πρώτος τήν ιδέα»· τής άνε-

1 Σκοπός», όρος Ζακύνθου.
2 Τώρα ονομάζεται ΙΙλατεΙα Σολωμοΰ». 

τοΰ βασιλέως τών ουρανών, ϊνα δ" εΐς πέρας άγάγη. δεϊται μεγάλων ένι 
δαπανών, διότι είς εύπρέπειαν τού οίκου τού Θεοΰ, ό Αρχιμανδρίτης 
Γεράσιμος είνε ακόρεστος.

Οθεν δικαιότατα χαρακτηρίζουσι τόν Γεράσιμον δύο κορυφαίοι τών 
Αθηνών επιστήμονες. Ό μέν καλεϊ αύτόν Λόξαν καί εγκαλλώπισμα τής 
Άγιοταφιτικής αδελφότητος ό δέ ποιητικότατα άποκαλεϊ τόν ευσεβή 
Αρχιμανδρίτην άνθος εϋοσμον έν τώ ροδώνι τού ορθοδόξου έν Παλαι
στίνη Ελληνικού κλήρου· καί ημείς έν δέόντι άποδώσωμεν τόν έμπρέ- 
ποντα αύτφ χαρακτηρισμόν.

Επαναλαμβάνομε»· δέ καϊ αύθις ότι ό Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος διά 
τήν ευπρέπειαν τοΰ οίκου τοϋ Θεοΰ τόν χιτώνα αύτοΰ πωλεΐ. καϊ διά 
τοΰτο δέν παύεται προσθέτων κόσμον είς τόν πλούσιον στολισμόν τοΰ 
ίεροϋ αύτοΰ Τεμένους.

'Ιερουσαλήμ, Μηνί '/οιάιφ. Hili').
Γ. Κ. ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ

γέρσεως 
συνέστη

άνδριάντος τφ έθνικφ ποιητή. Έπϊ τφ σκοπφ δέ τούτφ 
κα’ι έπιτροπή άποτελεσθεΐσα έκ τοΰ ίδιου Τυπάλδου καϊ τού 

Ίωάννου Βούλτσου, τοΰ Γεωργίου Λαγουϊδάρα. Γεωργίου Ν. Καρβελλά 
καί Ν ικολάου Λ. Λούντζη, συγ
γενούς τοΰ Σολωμοΰ, έν τή 
οίκίρ τού όποιου καί συνήρ- 
χοντο '. Όμως τά πάντα έμει
ναν ευσεβείς έπιθυμίαι καϊ ί) 
μόνη πρότασις. ήτις έπραγμα- 
τοποιήθη ήτο ή πινακίς μέ 
Πλατεία Ποιητοΰ.

«
Καϊ έν Κερκύρρ συνέλαβον 

τήν ιδέαν περί άνεγέρσεως 
καταλλήλου μνημείου έπϊ τοΰ 
τάφου αύτοΰ. Έ»· τούτοις τά 
έτη παρήρχοντο κα’ι ό τάφος 
τοϋ ποιητοΰ έστολίζετο μόνον 
καϊ μόνον μέ δύο κρίνους. Είς 
έκ τών λογιών τών χρόνων 
εκείνων, ό Σπυρίδω»’ Μελισση- 
νός, ΐδιϊι»· τήν έγκατάλετψτν ίου 
τάφου τοϋ ποιητοΰ έποίησε»· 
τόν ορφανόν τάφον, ποίημα, 
τό όποιον, έπ’ι εν έτος προσε- 
πάθησε ματαίως νά δημοσίευση 
εΐς τάς κερκυραϊκάς εφημερί
δας Παρατηρητήν καί Νέαν 
‘Εποχήν.

Τις οίδε διά ποιους λόγους 
οί διευθυντα'ι τώ»· έφιηιερίδων 
τούτων δέν ήθελον να δημο- 
σιεύσωσι τό ποίημα. Ό Σπυ
ρίδων Μελισσηνός δμως προσ
θέσεις καί άλλους στίχους συνέ
ταξε ιΤά μνήματατ εκτενές 
έπος, τό όποιο»· έδημοοίευσεν 
έν Κερκύρρ. τώ ι86ο, διά τοΰ 
όποιου διεμαρτύρετο διά τή»· 
έγκατάλειψιν τοΰ τάφου τοΰ 
ποιητοΰ μας:

μάρμαρο στολίζειΜ’ Ανάμεσα ’» τά μνήματα, ποΰ
Είνε καί τάφος ορφανός χωρίς σταυρό καί πλάκα.
Ίΐ'ό κρίνους μόνον κιίιασπρους, άκακης πεταλούδας 
Φωλιά καί αναπαυτήριο εύσπλαγχνικο το χώμα 
Άπό τά έντόσθιά του ΐρριξε, οά νάθελε νά χύση 
Με πόνο καί μ' εύλάβεια γλυκύτατη ευωδιά

Εις τό στερνό προσκέφαλο τού μαύρου πεθαμένου 
Όπου τό δάκρυ έστρεψε καί λείπει τό λιβάνι.

Ό ποιητής φαντάζεται ότι άνά τά μ»·ήματα βλέπει τή»· έλευ&ερίαν 
φυλάττουσαν τόν τάφον καϊ φιλούσαν αύτόν.

Γιά πές μου ώς πότε τά παιδιά τού Μπότζαρη θά βλέπουν, 
Μιά φούχτα χώμα μοναχά τήν δόξα τους νά κρυφτή ; 
θά βλέπουνε τής ξενιτιάς γλι-κόφοινα πουλάκια 
Μ' ένα πικρό παράπονο μιά πλάκα >·ά ζητούνε, 
Νά φέρνη τ’ όνομα ’Εκείνου, πού ματωμένου είδε 
Και πρώτος έχαιρέτησε τή δόλια μας Μητέρα ;
Στον κάμπο καί ‘ς τά κύματα, 'ς τά μαύρα κορφοβούνια. 
Τήν είδε δαφνοοτόλιοτη μέ κεραυνό ‘ς τό χέρι
Καϊ μ’άοτραπή ’ς τόν οφθαλμό, 'ς τά πόδια φτερωμένη 
Σάν τουρκοφάγον άγγελο πού μέσα άπό τόν Άδην 
θέλει ν’ άρπάξή τή φωτιά τόν "ςίδη νά φλογίοή.
Σ' αυτή τή νεκρανάσιασι τής Ζάκυνθος τ' ’Αηδόνι 
Άνέζησε, φτερούγισε καί σά οπιθαροβόλο 
’Επέταξε χαρούμενο κ’ έφώναξε ιό χαΐρε.

I “ΕκΟεσις τών πεπραγμένων ύπό τής κεντρικής έπιτροπής έπί τής έκατονταε- 
τηρίδος τοΰ Σολωμοΰ έν Ζακυνύω, 1903, σελ. 3.
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Βλέπων ό <1δελ<ρός τοΰ ποιητοΰ Δημήτριος δτι ή άπόφασις τής άνε- 
γέρσεως τοϋ μνημείου δέν έπραγματοποίεΐτο έδήλωσεν, δτι θά εκαμνε 
προσεχώς τήν ανακομιδήν τών οστών διά νά τάφέρη εις τήν γενέτειραν 
πατρίδα. Τούτο δυσηρέστησε τούς πάντας έν Κερκύρφ.

Δημοσιεύομε'’ τό πολύτιμον τούτο έγγραφον, τό όποιον, εύρέθη μεταξύ 
τής αλληλογραφίας τοΰ ποιητοΰ μετά τοΰ αδελφού του. καί. μέ τήν 
συνηθισμένην καλωσύνην του, μάς τό έδωκεν ό αξιότιμος κόμης Δημή- 
τριος Λούντζης Σολωμός.

« Κύριε Κόμη,

Μετ’ Αθυμίας έμαθον Οτι απερχόμενοι δσον ούπω είς Ζάκυνθον προ- 
τίθεσθε νά μετακομίσητε οΐκαδε τά οστά τοϋ άοιδήμου αΰταδέλφου 
υμών κόμητος Διονυσίου, ώς μή έκτελεσθέντος μέχρι τούδε τοΰ έπί τοΰ 
τάφου αύτοϋ άποφασισθέντος ήδη μνημείου. ’Εάν δέ τούτο λαβή χωράν, 
θέλει έπιφέρει προσβολήν τινα αμα καί βαθυτάιην λυπηράν έντύπωσιν 
είς τήν Κέρκυραν ένθα ό Αείμνηστος έφ’ ίίλην τριακονταετίαν έζησεν, 
άγαπώμενος ύπό πάντων καί τά μέγιστα τηκόμενος έπί τή μεγαλοφυΐα 
καί ταϊς έξόχοις αυτού άρεταΐς.

«Δέν λανθάνει υμάς, Κύριε Κόμη, ή δυσχερής κατάστασις, είς ήν ό 
τόπος περιέστη ένεκα τών Αλλεπαλλήλων απωλειών τών προϊόντων· καί. 
είς τήν δυσχερή ταύτην κατάστασιν, άποδοτέα έστίν ή άχρι τοΰδε μή 
έκτέλεσις τοΰ έν λόγφ» μνημείου.

Νύν δέ προτροπή έμοΰ τε καί τινων πολιτών τά μέγιστα τιμώντων 
τήν μνήμην τοΰ μακαρίτου, ήνοίχθη συνδρομή άφορώσα τήν κατα- 
σκευήν τοΰ τοσουτφ» παρα πάντων επιπο- 
θουμένου μνημείου, δπερ δύναμαι >·ά βε
βαιώσω υμάς ότι μετ' ού πολύ έκτελεσίίήσεται.

Πέποιθα δέ δτι μετά τήν βεβαίωσίν μου 
ταύτην θέλετε συναινέσει ΐνα τά οστά τσύ 
Αειμνήστου Κόμητος Διονυσίου διαμείνωσιν 
ενταύθα αναπαυόμενα.

Δράττομαι τής παρούσης ευκαιρίας δπως 
έκφράσω τά αισθήματα τής πρός υμάς 
άκρας μου ύπολήψεως, μεθ’ ής διατελώ

Τής ύμετέρας έντιμότητος διάπυρος 
πρός Θεόν εύχέτης

+ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μητροπολίτης Κέρκυρας.

Έν Κερχύρη 10 Μαίαν 1862.\

Πρός τόν έντιμον
Κόμητα Σίρ Δημήτριον Σολωμόν κλ.»

Ή έπίσημος αυτή αρχιερατική έπιβεβαίω- 
σις δέν έκαμεν οΰδεμίαν έντύπωσιν είς τόν 
Αδελφόν τοΰ ποιητοΰ Δημήτριον, άλλά έπέ- 
μεινεν εις τήν Απύφασιν νά μεταφέρη είς 
τήν γενέθλιαν πατρίδα τά οστά τού εθνι
κού Ποιητοΰ.

«1

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΑΓΟΝΑ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΧΙΟΤ 

("Εργον τοΰ Γάλλον ζωγράφον Oeliicroix. 1822)

Τή 14 Ιουλίου τοΰ 1805 ό αδελφός τοϋ 
ποιητοΰ Δημήτριος συνοδευόμενος ύπό τού 
Γεωργίου Μερκάτη αντιπροσώπου τοϋ Δη
μοτικού Συμβουλίου Ζακυνθίων, μετέφερεν 
εϊς τήν γενέτειραν πατρίδα τά όστά έντός 
μικρός λάρνακος. Ή ύποδοχή ήτο δημοτε- 
λής.'Η λάρναξ παρακατετέθη είς τήν Μητρό- 
πολιν. ’Αμέσως έτελέσθη μνημόσυνον κατά 
τό όποιον ό Π. Χιώτης εξεφώνησε λόγον. 
ΙΙεραίνων τόν λόγον του ό ιστοριογράφος 
Χιιότης είπε καί τά εξής αποτεινόμενος 
πρός τόν παρόντα αδελφών τού ποιητοΰ: 
«... Ό αδελφός σου έγραψε τά έργα τής
μεγαλοφυΐας του ώς τό βιβλίον τής Αθανασίας. Καί τό όνομα αύτοϋ 
καί ή τιμή τής πατρίδος συναπηθανατίσθησαν. Άλλά καί σεις, ώ Δημή- 
τριε, όχι ολίγον θά συγκαταγραφθ ήτε μετ' αυτού είς τό βιβλίον τών 
ευεργετών τής πατρίδος, έάν Αθλοθέτης κηρυχθήτε ποιητικού αχωιν- 
σματος, μεταξύ τοσούτων νέων, οΐτινες είς τό έδαφος τής πατρίδος σου 
καθ' ημέραν γεννώνται καί μέ εύοσμους άνθοδέσμας πολλάκις στολί- 
ζουσι τά στήθη τής καλλιεπούς Μούσης. Ή πλούσια περιουσία τοΰ 
μακαρίτου Αδελφού σου. έκείνη ή ίδική σου, παρέχει πρός σέ όλα τά 
μέσα τοιούτου Αθλοθετήματος. Μικρού κεφαλαίου οί τόκοι άς χρησι- 
μεύσωσιν έτησίως είς Αμοιβήν πρός δντινα τών φιλομούσων τούτων 
νέων προσεγγίζη είς ιδέας, είς ύψος, είς κάλλος, είς Αρμονίαν, είς στι
χουργίαν, είς λεκτικόν δημοτικών καλλονών, μέ τάς οποίας ένέδυσε καί 
έκαλλώπισε τά; εικόνας τής ψυχής του ό μουσοτραφής αδελφός σου»...

’Εννοείται δτι ό πρακτικός αδελφός τοϋ ποιητοΰ δέν έδωκεν Ακρόα- 
σιν είς τήν πρότασιν τοΰ Αειμνήστου ιστορικού Χιιότη, Αφού έκ πείρας 
ήξευρεν ότι οί ποιητικοί διαγωνισμοί, ώς έπί τό πλεΐστον. ναυαγοΰσι 
καί δέν Αποφέρουσι τήν προσδοκώμένην δόξαν είς τόν Παρνασσόν.

Ότε έν τή Μητροπόλει έψΑλη ή λειτουργία, ό ποιητής κ.’Αριστείδης 
Καψοκέφαλος άπήγγειλεν ’ΕΊεχεΓοκ.

Ή λάρναξ έμεινεν είς τήν Μητρόπολιν. έως ού κτισθή τό μαυσιόλειον 
έκ πεντελικοΰ μαρμάρου, δαπάναις τού Αδελφού, οπερ κατεσκεύασαν έν 
Άθήναις οί Αδελφοί Φυτάλαι.

Τύ μαυσώλειον έπρόκειτο νά στηθή είς τήν πατρικήν έπαυλιν. Μή 
έχων ο Δήμος χρήματα τότε Αρκετά δπως τό ψηφισθέν μνημεΐον έγείρη, 
παρεκάλεσε τόν αδελφόν τού ποιητοΰ, δπως, ευαρεστούμενος στέρξη νά 
έγερθή τό ώρισμένον μαυσιόλειον είς τήν Πλατείαν Ποιητοΰ.

Ό Αδελφός τοΰ ποιητοΰ συγκατένευσεν. Ούτως ένεταφιάσθη ό Ποιη
τής είς τήν ομώνυμον Πλατείαν.

Τό μαυσώλειον έχει έπί τής κορυφής και τήν προτομήν τοΰ Ποιητοΰ. 
Οί γνωρίσαντες τόν Ποιητήν λέγουσιν δτι πολύ ομοιάζει.

Ή τελετή τών Ανακαλυπτηρίων έγένετο τή ι8 Όκωβρίου τοϋ έτους 
i860 και λόγους έξεφώνησαν ό Χιώτης, ό Π. Ταβουλάρης καί ό Λ. Λαμ- 
πούδης. Ό δέ ποιητής κ. Λ. Καψοκέφαλος Απήγγειλε ποίησιν, ής ή 
επιγραφή είναι: Ή άπό τοΰ μνήματος φωνή τοΰ Μεγάλου νέου ποιη- 
τοΰ δλης τής ελληνικής φ υλής .

Ό κ. Φρειδερίκος Καρρέρ εϊχεν έτοιμον λόγον, τόν όποιον δέν έξε- 
φώνησεν, άλλιί. τόν έδημοσίευσεν.

Τό Μσυσώλειον φέρει τήν εξής επιγραφήν:

Διονύσιος Σολωμός
τί) Η' ‘Απριλίου ΑΨΉ εγεννή&η είς Ζάκυν&ον 

Q r
σ.πέ'&ανεν είς Κέρκυραν τι] φεβρουαρίου ΑΩΝΞ'

Ji A
ό αδελφός αΰτοΰ Δημήτριος 

μετεκόμισεν είς τήν πατρίδα καί συνώδευσε 
τά αγαπητά κόκκαλα τοΰ άειμνήστου

ΙΑ'
τή ’Ιουλίου ,ΑΩΞΕ'.

Είς μέν τήν δεξιάν πλευράν άναγινώσκονται οί εξής στίχοι:
"Οταν τερπνά μας έσπρωχνε τό κύμα 

Τά λείη’ανά σου έχαίροντο πως τέλος 
Έκεΐ ποΰ 'δες τό γ ιΰς Οιί-χμς καί μνήμα.

Είς δέ τήν Αριστερόν:
’Σ τή γή τή μητρική, τά δοξασμένα 
ΌσίΒ σου Ρπνο γλυκύτατο ΐίς κοιμώνται. 
Άδε/.φέ.' κάλλιο εδώ παρά στά ξένα.

Οί στίχοι ούτοι έγράφησαν ύπό τού Αδελ
φού του. Ώς παρετήρησεν ό Αναγνώστης ή 
αύτή έννοια έπαναλαμβάνεται μέ άλλος λέ
ξεις. Είς τόν τελευταίοι· μάλιστα στίχον τοΰ 
δευτέρου τρίστιχου έπαναλαμβάνεται μέ 
κακήν έκφρασιν. Ναι μέν κοινώς λέγομεν 
πολλάκις ξένο τό μέρος τής μή γεννήσεώς 
μας, άλλά πάντοτε είναι κακή έκφρασις τής 
συνήθειας, διότι πάσα ή ελληνική χώρα 
είναι πατρίς μας. "Αλλως τε προκειμένου 
περί Κέρκυρας καί Σολωμοϋ, ή έκφρασις 
στά ξένα είναι κακή. Ό Σολωμός εξέλεξε 
τήν Κέρκυραν, τήν ήγάπα καί ήγαπάτο, έκεϊ 
ενρισκε τήν γαλήνη τής ψυχής του, τήν 
ειρήνην καί μέ αύτήν ήθελε νά καταβή είς 
ιόν τάφον, ώς πολλάκις έξεφράζετο πρός τόν 
Αδελφόν του.

'Οσάκις όμιλοΰμεν πρός νεκρούς, καί δή 
προσφιλείς μας, ποτέ δέν πρέπει νά τούς 
εΐπωμεν λέξεις, διά τάς όποιας θά δυσηρε- 
οτοΰντο αν ήσαν μεταξύ τών ζώντων. Περισ
σότερον δέ, δτε τά ένδοξα οστά θά έμενον 
είς τήν Κέρκυραν αν εγκαίρως έπί τοΰ τάφου 
ήγείρετο τό κατάλληλον μνημεΐον, τό όποιον 
εϊχεν Αποφασίσει ή Κέρκυρα.

«
"Οταν τώ 1902 άνηγέρθη είς τήν Πλα

τείαν Γεωργίου Α' ό άνδριάς τοΰ Ποιητοΰ 
μας, έργον τοΰ Βρούτου, απεφασίσθη όρθώς 
νά μεινη τό μαυσώλειον έκεΐ δπου είναι. 
Ί’ινές κακώς έλεγον νά γίνη νέα μετακο
μιδή τών οστών είς τό κοιμητήριον.

ΣΙΙΜ. Κατά τά άτσκαλυπτήρισ τοΰ Λδριάντο; είιρίοκοντο είς Ζάκυνθον ή Λ. Λ 
Β. Υ. ό άρχώούξ Λουδοβίκος Σαλβατώρ τής Αυστρίας. Ό Βρούτος έξέφρασε τήν 
έπιθυμίαν νά γνωρίοτ) τον σοφόν καί καλλιτέχνην ’Αρχιδούκα, ϊυνεφ,,ινήσαμεν νά 
νινη τούτο τήν έπομένην πριοίαν εις τας 8 α. μ. δτε μετέβαινεν εις τήν έκκλησίαν. 
ΤΙ αυνάντησις έπρόκειτο να γίνη παρά τώ άδριάντι. Μετά τας τυπικός έρωτήαεις 
ό Βροΰτοΰ Τού λέγει:

—Υψηλότατε, πώς σάς φαίνεται τύ έργον μου ;
-’Αρκετά ώραϊον, άλλά δέν είναι τόσον εΰκολον νά δώση τις ζωήν είς το 

μάρμαρον.—Ταΰτα λέγων είχε τά μάτια Του προσηλωμένα έπί τοΰ Ανδριάντας.
ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

« « «

ΜΕΓΑΛΟΦΥΙΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ

Είνε περίεργον δτι πολλοί μεγαλοφυείς άνδρες δέν είχον οΰδεμίαν ευχέ
ρειαν καί χάριν εις τήν ομιλίαν των.

Ό Κορνήλιος δταν ώμίλει ένέπνεε χαύνωσιν γύρω, δέν ώμίλει δέ καί 
καθαρά. Οί φίλοι του τφ παρετήρουν συχνά τό τοιοΰτον καί αυτός άπεκρί- 
νετο: «Δέν είμαι διά τούτο όλιγώτερον Πέτρος Κορνήλιος·.

Ό Καρτέσιος ήτο σιωπηλός έν μέσω συναναστροφής ώς καί δ Άδητων, 
δστις δέν ήδύνατο νά δμιλή χωρίς νά άφίνη χάσματα.

Ό Βιργίλιος ήτο βαρύς εϊς τήν συνομιλίαν του καί ώμοίαζε μέ κοινότατου 
άνθρωπον, διά δέ τόν Λαφονταϊν δ La Bruyere λέγει δτι εϊχεν εξωτερικόν 
βάναυσον, βαρύ καί μικρόν. Δέν ήδύνατο, αυτός δ δποϊος τόσα ώραϊα έγραψε, 
νά περιγράψη ούτε τά Απλούστερα πράγματα.

Μήπως δμως δ Ισοκράτης δ γλαφυρώτατος δέν ήτο τόσον δειλός ώστε 
νά μή τολμήση ποτέ νά άγορεύση ενώπιον τοϋ λαού;

Ό ποιητής Dryden έλεγε διά τόν έαυτόν του: Ή δμιλία μου είνε βρα
δεία καί συγκεχυμένη, ή διάθεσίς μου κατηφής καί σιωπηλή' έν ένί λόγω 
δέν είμαι άπό εκείνους, οί όποιοι χύνουν χάριν καί κάμνουν έκπληξιν εϊς 
τήν συνομιλίαν διά τήν ετοιμότητα τών απαντήσεων των. - Νά είναι αλή
θεια τό λεγόμενον δτι ή μετριότης λαλεί καί ή ευφυΐα παρατηρεί ;

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

-γ—.] λάχιστοι, μή Κερκυραΐοι. γινιόσκουν τούς λόγους καί ύπό ποιας 
AS-» συνθήκας ίδρύθη ή ενταύθα Φιλαρμονική Εταιρία».
—λ—4 Ή ίδρυσις τοΰ μοναδικού—τότε—έν Έλλάδι Μουσικού Καίίι
δρύματος τούτου οφείλεται εις τήν κατ’ έτος τελουμένην κατά τήν II 
Αύγούστου λιτανείαν τοΰ ίεροΰ λειψάνου τοΰ Άγιου Σπυρίδωνος,—περί 
ής άλλοτε είς τήν «Είκονογραφημένην» έγράψαμεν—καί είς έπεισόδιον 
έπισυμβάν κατά τήν αύτήν λιτανείαν τώ 1837·

Διαρκούσης τής έν Έπτανήσφ Αγγλικής προστασίας, ή έν Κερκύρρ. 
’Αγγλική Κυβέρνησις — κατ’ έθιμον έπικρατήσαν άπό τών προκατόχων 
της ξένων Κυβερνήσεων — άπέστελλεν εις τάς έτησίως τελουμένας τέσ- 
σαρας λιτανείας τού Άγιου Σπυρίδωνος στρατιωτικόν Απόσπασμα μετά 
Μουσικού Σιόματος (Banda), ιΐτινα παρηκολούθουν αυτήν.

Τό έθιμον τούτο έπεκράτησε μέχρι τού 1837, δτε ή Βασίλισσα τής 
Αγγλίας διά διατάγματος, κοι νοποιηθέντος πρός τόν τότε Αρχιεπίσκο
πον καί Μητροπολίτην Κερκύρας Χρύσανθον ύπό τοΰ έν Έπτανήσφ» 
Άρμοστού Δούγλα. κατήργει τό έθιμον τούτο.

'Π άναίτιος κατάργησις αύτοϋ έξήγειρε τήν Αγανάκτησιν τού Κερκυ- 
ραϊκοΰ κοινού, οπερ τήν έκδοσιν τοιούτου διατάγματος έξέλαβεν ώς 
προσβολήν καί ασέβειαν τής Αγγλικής εξουσίας πρός τάς έκκλησια- 
στικάς τελετάς—καί δή τάς Λι
τανείας—τάς οποίας οί 'Ενετοί, 
οί Ρώσσοι, οί Δημοκρατικοί 
Γάλλοι, οί Τοΰρκοι, οί Αύτο- 
κρατορικοί Γάλλοι—οΐτινες δια- 
δοχικώς έδέσποσαν τής Κερκύ
ρας — καί αυτοί έτι οί "Αγγλοι 
μέχρι τοΰ 1837 έσεβάσθησαν.

Καί μολονότι ή Βασίλισσα 
τής Αγγλίας κατήργησε τό είρη- 
μένον έθιμον, ή Αγγλική έξου- 
σία. καθ’ δλον τό διάστημα τής 
έν Έπτανήσφ» προστασίας της, 
δέν κατήργησε καί τάς διά κανο
νιοβολισμών άπονεμομένας κατά 
ιάς λιτανείας πρός τόν "Αγιον 
τιμάς, αΐτινες έτι καί νύν απο
δίδονται. Κατά τόν Κριμαϊκόν 
όμως πόλεμον ή Αγγλική εξου
σία έπενέβη καί είς τά εκκλη
σιαστικά μας καί άπήτησε παρά 
τού ιδιοκτήτου τοΰ Ναού καί 
τοΰ ίεροΰ λειψάνου τοΰ 'Αγίου 
Σπυρίδωνος τήν αρσιν τοΰ καί 
έτι εκτεθειμένου έν τφ» Ναφι 
αύτοκρ. στέμματος τής Ρωσσίας.

Άλλ’ ύ Κερκυραϊκός λαός έπί 
μάλλον ήγανάκτησε καί έξωρ- 
γίσθη δταν ή λιτανεία τής 11 
Αύγούστου 1837 καί αί μετ’αύ
τήν έτήσιαι τοιαύται έτελέσθη- 
σαν ανευ Μουσικού Σιόματοςκαί 
τιμητικής στρατιωτικής φρου
ράς. Τό Ακολουθούν τήν λιτα
νείαν πλήθος, συνενωθέν καί 
μετά τών συνακολουθούντων 
αυτήν δημ. ύπαλλήλων, προσε- 
πάθησαν ΐνα έκδηλιόσουν τήν 
πρός τόν Άρμοστΐ)ν καί τήν
Αγγλικήν Κυβέρνησιν δυσαρέσκειαν καί οργήν των. έμποδίζοντες τήν 
ύπό τά 'Ανάκτορα Μιχαήλ καί Γεωργίου (μέγαρον Άρμοστοϋ, νύν 
Β. Άνακτορον) διάβασιν τής λιτανείας, ΐνα μή τελεσθώσιν αί συνήθεις 
υπέρ τής προστάτιδος Βασιλίσσης καί τών άντιπροσοιπων αύτής δεή
σεις. Άλλ’ ένφ ή λιτανεία έπροχώρει διχογνωμία έπήλθε μεταξύ Αντι- 
φρονουντων ύπαλλήλων καί ετέρων, έπιμενόντων νά έμποδίσουν τήν 
έκείθεν διάβασιν. Τότε πολϊταί τινες όργισθέντες έρριψαν κατά πρόσω- 
πον τοΰ Άρμοστού, ας έκράτουν λαμπάδας.

Τό έπεισόδιον τούτο καί ή διά παύσεως τιμωρία τών μετασχόντων 
τοΰ λαϊκού κινήματος δημοσίων ύπαλλήλων έξήγειραν τήν φιλοτιμίαν 
εννέα φιλομούσων νέων Κερκυραίων, οΐτινες αυθωρεί συνέλαβον τήν ιδέαν 
τού οσον ενεστι τάχιον συνεταιρισμού πρός ΐδρυσιν Μουσικού Σιόματος.

Ό πρώτος συλλαβών τήν ιδέαν ταύτην ήτον ό Λουκιανός Καλογε- 
θΑς, ζηλωτής τής μουσικής τέχνης, δστις μέχρις εσχάτων τοΰ βίου του 
διετελεσεν είς τών μάλλον διακεκριμένων μουσικοδιδασκάλων.

Τήν ιδέαν του άνεκοίνωσεν εϊς εννέα νεαρούς ερασιτέχνης τής Θείας 
Τέχνης, προθύμως Αποδεχθέντας ταύτην, πραγματωθεϊσαν δέ τή πρω
τοβουλία καί δράσει αύτών, οΐτινες, μετά τήν 12 Σεπτεμβρίου 1840, 
καθ’ήν έτελέσθησαν έπισήμως τά εγκαίνια τής «Φιλαρμονικής Εται
ρίας», προσέλαβον ώς μέλη καί ετέρους διαπρεπείς συμπολίτης, μεταξύ 
τών δποίων διεκρίνετο ό έξοχος καί ευρωπαϊκής φήμης Μουσουργός 
καί μύστης τής Θείας Τέχνης Μάντζαρος. τόν όποιον καί έξέλεξαν ισό
βιον πρόεδρον τού έπιστημονικοΰ καί τεχνικού τμήματος τής «Φιλαρ
μονικής». Γραμματεύς δέ ταύτης έξελέγη ό Φραγκίσκος Ριβέλης.

Τήν διδασκαλίαν τής Μουσικής άνέθεντο εϊς τόν Μουσικοδιδάσκαλον 
και συνθέτην ’Ιωσήφ Λιβεράλη, τοΰ οποίου έργα τινά. μεταξύ τών 
οποίων καταλέγεται καί τό γνωστότατοι· Αθάνατον πένϋαμον έμβατή- 
ριον, τόν ιίνέδειξαν έξοχον. Ούτος τή Αρωγή καί τού Αδελφού του 
ωργάνωσε καί κατήρτισε πλήρες Μουσικόν Σώμα (Banda).

Οί πρώτιστοι τών θεμελιωτών ήσαν, ώς εϊρηται, οί εξής εννέα: Σπυ
ρίδων Ξύνδας—δ γνωστός μουσουργός καί συνθέτης τοΰ Έλλην. Μελο
δράματος ό 'Υποψήφιος καί ετέρων έργων—Στάμος Ραμανδάς, Νικό
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λαος Καβάσιλας, ό καθηγητής 'Ελληνικών καί Μαθηματικών Άνδρέας 
Μαυρομάτΐ)ς, ’Ιωάννης Φραγκούλης, Ι’ουλιέλμος Μέξας. Νικόλαος Μα- 
κρής, Αντώνιος Αιβεράλης καί ό καθηγητής Πέτρος Καρτάνος, δστις 
καί πρώτος έξελέγη πρόεδρος τής Φιλαρμονικής».

"Απαντες οδτοι, αφού καί ετέρους συνεργάτης κηί Αρωγούς προσέλα
βον. κατιόρθωσαν ΐνα έν διετία (1838—1S40) συστήσουν τήν Φιλαρμο
νικήν 'Εταιρείαν·, ήτις κατά τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1841 εϊχεν ήδη 
καταρτίσει καλώς (’οργανωμένοι· καί τέλειον Μουσικόν Σώμα, τό όποιον 
κατά τήν ιι Αύγούστου 1841. μή δυνάμενον νάκολουθ ήση τήν λιτανείαν, 
ιός στερούμενοι· έτι στολών, έπαιάνισεν άπό τών παραθύρων τοΰ κατα
στήματος τής Φιλαρμονικής·, καθ’ ήν στιγμήν διήρχετο ύπ’ αύτά ή 
λιτανεία. Πρώτον τότε τό Κερκυραϊκόν Κοινόν ήκροάσθη τάς πρώτας 
μολπάς τού έγχωρίου Μουσικού Σώματος.

"Εκτοτε ή Κέρκυρα έγένετο πηγή τής ιόραίας Μουσικής Τέχνης, καί 
είνε διά τήν 'Ελλάδα, δ,τι τά Μεδιόλανα καί ή Βολωνία διά τήν ’Ιταλίαν.

Τό τέλειον μουσικόν τούτο Σώμςι, τή 214 Νοεμβρίου 1841 ήκολού- 
θησε τό πρώτον τήν Λιτανείαν έν πολυτελέστατη στολή φερούσΐ] τά 
χρώματα τής Έπτανήσου Πολιτείας καί έν μέσω άγαλλιάσεως καί 
ενθουσιασμού τών Κερκυραίων. Ή Λιτανεία αΰτη τελείται έτησίως καί 
κατά τήν πρώτην Κυριακήν τοΰ Νοεμβρίου, καθιερώθη δέ κατι’ι τό 1673 
δι’ άποφάσεως τής έν Κερκύρφ Ένετικής διοικήσεως ύπό χρονολογίαν 
2ρ ’Οκτωβρίου τοΰ αύτοϋ έτους, διά τήν διά θαύματος τοΰ Αγίου Σπυ

ρίδωνος — καί έκ δευτέρου — 
άπαλλαγής τής Νήσου έκ τής 
πανιόλους, δίςκατά τό είρημένον 
έτος ένσκηψάσης. Ή έδραίωσις 
τής Φιλαρμονικής Εταιρίας» 
έπετελέσθ») Από τής 12 Σεπτεμ
βρίου άχρι τέλους ’Οκτωβρίου 
1840, καθ’ό χρονικόν διάστημα 
ένεγράφησαν έτερα 212 μέλη. 
ΊΙ «Φιλαρμονική» καίτό Μου

σικόν αύτής Σώμα, διατελοΰσιν 
εκτοτε, ύπό τήν προστασίαν τού 
Άγ. Σπυρίδωνος, εϊς τάς τελετάς 
τοΰ όποιου προσέρχεται δωρεάν. 
Άπό τής εποχής εκείνης, μέχρις 
εσχάτων τής Αγγλικής προστα
σίας τήν εϊς τάς Λιτανείας τού 
"Αγίου τιμητικήν φρουράν άντι- 
κατέστησεν ή Αστική Χωρο
φυλακή τής Υψ.'Αοιυνομίας 
ένοπλος μετά τών Αξιωματικών 
αύτής, ήτις προπορευομένου τοΰ 
Μουσικού Σώματος καί Αναμέλ- 
ποντος ώς έμβατήριον τό εθνι
κόν μας ι’ισμα, Μήν φοβεϊσ&ε 
Γραικοί, μετέβαινε πρός παρά- 
ταξιν έν τή Λιτανείφ καί μετά 
τό πέρας αύτής έπανέκαμπτε 
κατά τήν αύτήν τάξιν είς τό 
Αστυνομικόν κατάστημα.

Κατά τήν Λιτανείαν τής 11 
Αύγούστου 1858 συνέβη καί έτε
ρον έπεισόδιον περίφημον κα- 
ταστάν ώς συνεχόμενον πρός 
τήν έν Έπτανήσφ» Αποστολήν 
τοΰ Γουλιέλμου Εδαρτ Γλάδ- 
στωνος, σκοποΰσαν τήν βελτίω- 
σιν τών μεταξύ Προστάτιδος καί 
Έπτανήσου πολιτικών δεσμών.

Τό έπεισόδιον τοΰτο ίστορικώς περιέγραψεν έν τώ ποιήματί του 
«Περί τής έν ταϊς Ίονίοις Νήσοις Αποστολής τού έντιμωτάτου Ούΐλ- 
λιαμ Ευαρτ Γλάδστωνος», σεβαστός γέρων καί έξοχος τής Έπτανήσου 
πολιτευτής, διπλωμάτης δέ δεινός, ό Ιππότης καί Κόμης Αντώνιος 
Λευκόκοιλος Δούσμανης, δστις καί έπί μακράν Γραμματεύς τής Ίονίου 
Γερουσίας διετέλεσε καί ό πυρήν τής μετά τής Μητρός Ελλάδος ένώ- 
σεως κατέστη, συνεργασθείς δέ μετά τοΰ τότε Αρχιεπισκόπου καί Μητρο
πολίτου Κερκύρας ’Αθανασίου Πολίτου καί ετέρων διακοσίων πατριω
τών, κατιόρΰωσε τήν επιτυχίαν τών πόθων τοΰ Επτανησιακού λαού.

Τό περί ού ό λόγος έπεισόδιον έχει ώς εξής: Πέντε επαρχιακοί Σύμ
βουλοι — λέγει ό Δούσμανης — Αποστερηθέντες επιταγή τής Γερουσίας 
καί παραινέσει τοΰ Άρμοστοϋ τής έν τή λιτανείφ καθ’ ιεραρχίαν θέσεώς 
των, ήκολούθησαν τήν λιτανείαν τής ιι,23 Αύγούστου 1858 ώς Απλοί 
ίδιώται. Καί ένφ ή λιτανεία έστάθη ύπό τά Ανάκτορα τών Αγίων 
Μιχαήλ καί Γεωργίου, (έν οίς καί ή Γερουσία συνεδρίαζε) οί είρημένοι 
Σύμβουλοι Απεχώρησαν τής λιτανείας, δυσαρεστηθέντες ένεκα τής έν 
τώ εξώστη τών Ανακτόρων παρουσίας τοΰ Άρμοστού καί έτέρων επι
σήμων "Αγγλων, λίαν άτημελή Αμφίεσιν φερόντων. Τούτο δ’ έπρηξαν 
μή Ανεχόμενοι νά βλέπουν ίστάμενον ύπό τούς πόδας τοιούτων θνητών, 
τό ιερόν λείψανον καί ν’ άναπέμπωνται δεήσεις ύπέρ τών μή πιστευόν- 
των είς τήν Αγιότητα τοΰ λειψάνου. Οί Σύμβουλοι ούτοι μετέοχον 
μόνον τών έν τφ ναώ τοΰ ’Αγίου τελουμένων δεήσεων ύπέρ τής τότε 
προστάτιδος Βασιλίσσης, τοΰ Άρμοστοϋ καί τής Ίονίου Κυβερνήσεως.

Μετά τινας ημέρας, καί συναινέσει Άρμοστοϋ καί Γερουσίας, δ 
’Αρχιεπίσκοπος έξέδιδε διαταγήν Απαγορεύουσαν τήν ύπό τά Ανάκτορα 
στάσιν τών λιτανειών, έπιτρέπουσαν δέ μόνον τάς έπισήμους έν τώ 
Ναώ δεήσεις. Τήν διαγωγήν ταύτην τών επαρχιακών Συμβούλων Αρμο
στής καί Γερουσία έθεώρησαν ώς ϋβριν κατά τής προστάτιδος Βασιλίσ
σης, ή δέ Γερουσία έπετίμησεν αυτούς αύστηρώς.Άλλ’ ό υπουργός τών 
αποικιών τής Αγγλίας, πρός δν ή ύπόθεσις αύτη Ανηνέχθη. ούδεμίαν 
Ανεΰρεν ένοχήν ύβρεως ή σκιάν προσβολής κατά τής Βασιλίσσης, καί 
Απήλλαξε τους έπαρχιακούς Συμβούλους τής καταγγελίας.

Ν. Γ. ΜΑΤΡΟΧΗΣ
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Μόλις έπανελθών προ ολίγων ήμερων έξ έκπληρω- 
θείσης τίνος υπηρεσιακής εντολής έν δομώ Γυθείου, 

ό βασιλ. δρόμων "Αμαλία έσάλευεν επί τών δύο
αγκυρών αυτού καταμεσής τού Πειραϊκοΰ λιμένος. IIν 
δέ τωδε καιρφ άσημου τι πολίδιον καί μόνον 
σχηματίζεσθ’ έκεΐσε, μετά τών οικοδομών πεπυ- 
κνωμένων πως, ένθα ύφίσταται νΰν ή Ύδραϊκή 
συνοικία καί αραιών κατά τήν ΒΑ παραλίαν, 
συν προέχοντι εντός παραπήγματος ξυλίνου τώ 
καφεψέίφ τοΰ Θεοδώρου Κουτσούκου, δπερ 
έσυχνάζετο τά μάλιστα καί ίδια διά τής 
θερινής ώρας’ γνωρίζομεν δ" ότι τούτο 
έχαλάσθη βιαίως μετ’ ού πολύν χρόνον 
ύπό τοΰ Γάλλου ναυάρχου Tenan, δστις, 
δτ’ έτύγχανε παρεπιδημών έπί κεφαλής 
άξιολόγου στόλου ένεκα τών διεξαγό
μενων εχθροπραξιών κατά τόν Εύξει- 
νον πόντον, έγνιο νάποκαθάρη τών 
κακοζήλων ιδρυμάτων καί νά δίαγράψΐ] 
εύμεθόδως τήν μέλλουσαυ άνάπτυξιν 
τού τόποι1 καί νά καλλωπίση άμα τήν 
προσάκτιον γήν. Έπί χώραν τής ποτέ 
Βασιλικής καί ήδη κοινής αποβάθρας, 
άφ’ ετέρου, έναντι δέ τού σημερινού 
Δημαρχείου έ'κειτο κατηρειπιομένη έκ 
τοΰ τρομερού σφαιροβολισμοΰ, δν επέ
στη κατά μεσοΰντα ’Απρίλιον τού 1827 
ύπό ήμετέρας τίνος πολεμικής μοίρας 
καί παντάπασιν έγκαταλελειμμένη ή 
φρουριακή μετ’ έρυμνών τειχοκάστρων 
γύρω καί πυργίου ένισχυτικοΰ ύπερ- 
θεν Μονή τού Αγίου Σπυρίδωνος τών "Αρβανιτών, τής οποίας 
πλαγίως και ώσεί ιοο/δα βημάτων άπώτερον ΰπήρχεν ό 
δμώνυμος ναΐσκος. Μή δ’ εϊσέτι δντος τοΰ αϊ,γιαλοΰ κεκρηπι- 
δωμένου κατά διάθεσίν τινα τών λιμενικών αναγκών καί τού 
ώδ’ έκτυλίγματος διήκοντος ουτω πρός φυσικά; έναλλασσο- 
μένας τροπάς μέχρι τοΰ στομίου, τά καθορμιζόμενα έκάστοτε 
έμπορικά πλοία έπρυμνοδετοΰντο άπό παντοειδών καταβολέων 
τής προχείρου υφής, οίοι αί πεπαλαιωμένοι εύναί καί τ’ άχρη
στα κανόνια καί οί λοιποί’ τοιοϋτοι εύρηντο έκ μικρών διαστη- 
ιι,άτων κατά τόν έσω όρον τοΰ επινείου καί που σποράδην τών 
εξωτέρων προσβάσεων, άλλ’ έν οίφδήποτε περιστάσει τά Ελλη
νικά τε καί τά ξένα πολεμικά καράβια δέν συνήγοντο ώσπερ 
τά πολλά. Καί εϊρήσθω συναφώς τή συνόλη καταστήσει τότε 
τού Πειραιώς ότι τό αισθητικόν διείλημμ’ αυτής άπέπνεεν 
άνέκφραστόν τι θέλγητρου λόγω τής τοπογραφικής καλλονής 
τών περιθεόντων μετά ποικιλίας λόφων τό άπέριττον άγκυρο- 
βόλιον καί τών ιοχρόων πέρα βουνοσειρών, πρό πάντων δέ 
οσάκις ό θεώμενος έξ άπόπτου άντίκρυζε τά καθεύδοντα παρά 
πόδας ύψιπαγή πολύσειρα καί πανεύμορφα έπίφρακτα σκάφη 
έν μεγαλοπρεπέσι λίαν ίστιοφορίαις τής έποχής. Διότι ή ερη
μιά κατοίκων καί φρουρίων παν ά'λλο ή παρεκάλει εϊς δυσάρε
στους έντυπώσεις, άτε δεσποζούσης συλλήβδην τής ύφεστώσης 
σκηνοθεσίας καθ’ άρμονίαν άνεπιτήδευτον έτι πλέον δ" ή 
κλειστή ενθάδε θάλασσα έκίνει πρός όνειροπόλον έ’κστασιν 
οπότε προσέπιπτεν έως μυχού έξ άποστάσειός τίνος προσφόρου 
τή τών εϊσπλεόντων δράσει, ϊνα συναρπάζηται μετά τοΰ έκτει- 
νομένου άριστερώς Σαλαμινίου κόλπου άπό Θυμοιτάδας ά’χρις 
ά'πω άκρας τής Άμφιάλης, άλιτενοΰς περαιτέρω τής πευκόφυ
του νησίδος τοΰ 'Αγίου Γεωργίου καί δμοΰ υποφαινομένου 
ήρέμα διά μυρίων αντιθέσεων τοΰ μεμακρυσμένου βάθους. 
Έν τοιφδε περιβάλλοντι εύρίσκετο ήσυχάζων δ βασιλ. δρόμων

Αμαλία , κατά προσμεσοΰν φθινόπωρον τού 1852.
Τοΰ έν λόγω πλοίου Διευθυντής — ώς έκαλεΐτο τότε δ δια- 

χειριζόμενος τήν συνόλην κυβερνίαν—ήτον δ εύψυχος καί 
πεπειραμένος πλοίαρχος Β. Ν. Δημήτριος Κριεμάδης, δστις 
άφ’ δτε παρηκολούθησεν ά'λλοτε τήν ναυπήγησιν καί πλήρη 
έξάρτησιν ώς λιμενικός έφορος τοΰ Πολεμικού Ναυστάθμου 
διεκαίετο πόθω, καί ά'ρτι ικετο διά βασιλικής εύδοκίας νά διοί
κηση αύτό. Έκ πολυετούς τίνος άποχής άπό τής έμπραγμάτου 
υπηρεσίας δέν άπέβαλε τάς ναυτικάς τε καί έφηρμοσμένας άμα 
έπιστημονικάς άρετάς δσων έδεΐτο, ϊνα μή ύστερή τών υπο
χρεώσεων τοΰ κεκτημένου βαθμού καί τής ύφεστώσης θέσεως, 
πλήν έπασχεν έσχάτως άπό καταρρακτώδους μεμβρανώσεως 

ΚΩΝ. ΣΑΡΑΦΗ ΠΙΤΖΙΠΙΦΥ
Πλωτάρχου τοΰ Β. Ναυτικόν.

ΤΟ ΝΑΥΑΓ10Ν ΤΟΥ Β. ΔΡΟΜίΙΝΟΣ 

“ΑΜΑΛΙΑΣ,,

ι

αρκούντως προκεχωρημένης τών οφθαλμών άμφοτέρων 
κα’ι είχεν άμβλείαν τήν δρασιν κατά δέ τό στρατιωτικόν 
ήθος ήσκει πάσαν τήν έπιβολήν εκείνην, ήτις έστηρίξετο 
πρώτιστα έπΐ τοΰ δφειλομένου σεβασμού πρός γεγηρα- 
κότα ήδη αγωνιστήν εναντίον τοΰ ’Οθωμανικού ζυγού. 

Διάφοροι αξιωματικοί ειτα ύπήρχον ένδον, ό 
ύπαρχος Άνδρέας Κοτζιάς, ό υποπλοίαρχος Γειόρ- 
γιος Πιπϊνος καί οί σημαιοφόροι Αθανάσιος 
Πινότσης, Κωνσταντίνος Παπανικολής υιός τοΰ 
περιφήμου πυρπολητοΰ καί Λυκούργος Κανάρης, 
ώς αρχηγοί φυλακών, ό φροντιστής Νικόλαος 
Βώκος, ό έπίτακτος ύποφροντιστής Άντιόν. Φόνος 

καί ό ίερεύς'ό τεταγμένοςιατρόςάπήν 
έπ" άδεια προφορική, τήν δέ περιστα- 
τικήν ελλειψιν άνεπλι’ιρου προχείρως 
καί ήσκει τά υγιειονομικά καθήκοντα 
έκ τών ένόντων ό μεμυημένος έρασι- 
τεχνικώς νεότερος επιτελής τής οικο
νομίας, διαθετών τό καί) αρκτικόν 
κρεμόριον, δίκην παθολογικής πανα- 
κείας καί αντισηπτικά τινα υγρά μετ' 
έςινωτού φυράματος επί στοιχειώδη 
θεραπεία τών καταγμάτων.

Τούτων δ’ ούτως έχόντων, περί 
τήν I ΙΊ* π.μ. τής 9 "Οκτωβρίου έλή- 
φθη έπί τοΰ βασ. δρόμωνας «'Αμα
λίας διαταγή τοΰ πρωθυπουργού 
καί υπουργού τών Ναυτικών ναυάρ
χου Α. Κριέζή πρός έκπλουν έφ’δσον 
ήτο δυνατόν ταχύτερου, ϊνα έκπλη- 
ρωθώσιν αί προϊόντως ίστορηθησό- 

αγκαίων ετοιμασιών άβραδυντί γενομένων 
καί έν ω έμασχαλίζετο τέλος ή σηκωθεϊσα άριστερά άγκυρα, έπέ- 
βησαν καθ’6“3θλ έσπέρατος οί διορισθέντες νεωστί Διευθυντής 
μέν ο πλοίαρχος Β.Ν. Μιχ. Τσαμαδός και έφορος λιμενικός ό 
πλωτάρχης Β. Ν. ’Αντώνιος Βώκος, τοΰ πολεμικού Ναυστάθ
μου, άμα τή έφ δέ τής επομένης ημέρας διεξεπεραιώθη ή 
άπαρσις· ό άνεμος έπνεεν άπό Β. λαμπρός, χάρις τφ όποίω 
έξεπετάσθησαν άπαντα τά άρμόζοντα ιστία εϊς τήν προτεθεϊ- 
σαν ουρίαν πως πλεΰσιν καί άνεπτύχθη δρόμος τις 6 */2 — 7 
κόμβων ώριαίως. Άφ’ ου δέ τό πλοΐον έξετέλεσεν ένίους χει
ρισμούς ανοικτά τής νήσου Αϊγίνης, έβη καί κατήχθη έν Πιίρφ 
άντιμεΐναν πρό τής κατάφυτου τοποθεσίας ένθα τό Μοναστή- 
ριον, ϊν’ άποβιβασθή ή επίσημος ακολουθία. Άλλ’ή διεξοδική 
μεταφορά τών έπαγομένων επίπλων καί ετέρων ειδών μέχρι 
τής πόλεως διά τοΰ φέροντος διαύλου έπήνεγκε περισσήν άργο 
πορίαν, τούντεΰθεν δ’ έκρίθη αϊρετότερον ϊνα παρέλθη ή 
άρξαμένη νύξ έπ’ άγκυροβολίφ έναντι τού άμμοχώστου Στενού 
καί συνεχισθή ό πλοΰς κατά τήν έπελευσομένην πρωίαν δπερ 
καί συνέβη, μή τής συγκοινωνίας έπιτραπείσης έν τφ μετάξι1 
μετά τής ξηράς.

Ήχει ήδυμόλπως τό εωθι νόν εγερτήριον έν τή περί βολή 
τοΰ Πολεμικού Ναυστάθμου καί έπί τών καθορμούντων κατά 
τά γαληνιαΐα ϋδατ’ αύτοΰ βασιλ. πλοίων, δτε ή ’Αμαλία» 
έξήρχετο πλησίστιος τού Καλαυρίτου κόλπου έπέχουσα ύπ<> 
ταύτό πνεύμα τής προτεραίας άπώτερον τοΰ Σκυλαίου ακρω
τηρίου καί προσήνεμοι; τών νησίδων Τσελεβίνων παρατρέ- 
ξασα δ’ ακολούθως τάς Άργολικάς άκτάς κατήρεν εϊς Ναυπλίου 
περί λύχνων άφάς τής ίο ’Οκτωβρίου καί ειδοποίηση πάραυτα 
διά τά εφεξής δ ποιήσας έκεΐσε ’Ιταλός τεχνίτης σινιόρ Μπρεν 
τόνο τό μεγαλοπρεπέστατοι’ πυροτέχνημα, δπερ έ’δει. νά καή 
έν Άθήναις κατά τήν θύραζε ά'φιξιν τού βασιλέως Όθωνος 
έκ τής πόλεως Μονάχου μέσφ Βενετίας.

Άνεμένετο, δήλα δή, έν ΓΙεραιεϊ εντός ολιγοημέρου δια 
λείμματος δ άτμόπλευστος μυοπάρων «’Όθων δι’ού άφι- 
κνεΐτο δ άποδημήσας πρό ώσεί τριμήνου μονάρχης τής Ελ
ληνικής πατρίδος, ό δ’ άηιωσιωμένος τούτφ υπήκοος λαός 
παρεσκεύαζεν υποδοχήν έγκάρδιον καί ύπεράγαν πομπιόδη 
μεθ’ ήμερινών τε νυκτερινών θεαμάτων έν κατακλεϊδι δέ τών 
τοιούτων εκδηλώσεων παρηγγέλθη όπως σελαγίση παρατετα- 
μένως τόν ’Αττικόν ουρανόν συμβολική τις παράστασις, ή 
οποία έπρεπε νά μεταηερθή ύπερποντίως καί κατόπιν διά 
στρατιωτικών αμαξών έπί τόπου εϊς 75 συναρμολογηθησό- 
μένα τεμάχιά. |”βπβται συνέχεια]
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ΣΤΗ ΣΑΛΟΝΙΚΗ!
Μί τό τορπιλλοβόλον 4. — 23 Απριλίου . . .................... . . .

Θεέ ιωυ. τί μπουρίνι ! Κατάμαύρος ό ουρανός κλεισμένος παντού’ 
Νερό μέ τό μπουγέλλο, αγέρας λυσσομανισμένος, χαλάζι σάν φοτητοΰκι 
καί κύμα χονδρό. Άπό πάνω άπ’ τ’ 'Άγων "Ορος μάς τήν κατέβασε.

Ί’ωρα τά νεριί καλμάρουν ολοένα καί ξανοίγει ό καιρός. Μπρος στιήν 
πλώρη μας τό Τσάγεζι μέ τά λευκά του σπιτάκια ποϋ σκαρφαλώνουν 
απάνω στό βουνό μέσ’ απ’ τής καστανιές. Ό καπετάνιος κουκουλωμένος 
μέ τήν νιτσεράδα του στέκει κοντιι στή μηχανή καί κουμαντάρει τό υπε
ρήφανο. Νά κι’ό Κανάρης - μέ τό 11 φουντάρουν παρέκει. ’Εμπρός 
στήν πλώρη τά παιδιά τοϋ καταστρώματος είς τάξιν αγκυροβολιάς .

— Κράτει ! φωνάζει ό καπετάνιος στιή μηχανή.
Ό δοϋπος της μηχανής στο μάτι; καί τό υπερήφανο τραβφ μερικά 

μέτρα άκόμη.
Πόντισαν !

Ή άγκυρα πέητει καί τιι κλειδιά τής καδένας ξετυλίγονται. Σέ καμ- 
μιά τριανταριά μέτρα τό 11 χορεύει επάνω στό νερό. Άναπλωρίζουμε 
καί μεϊς καί αρχίζουμε τό χορό.Ώ ! τί φοβερές νυκτιές έχουμε περάσει έδώ 
στό Τσάγεζι μ’αύτό τό χοροπήδημα. "Οταν ό καιρός καί τό κύμα είναι 
άπ’έξω, καθώς τό ρεύμα τοϋ ποταμού άναπλωρίζει στήν άγκυρα τά μικρά 
καράβια, τούς δίνει ολοένα στήν μπάντα τό κύμα καί τά σακατεύει.

Νά τώρα ή σκάφη τοΰ II φέρνει κοντά μας τόν κυβερνήτη του. Ό 
καπετάνιος μας πάει στή σκάλα νά τόν ΰποδεχ0||. Οΰτε παραγγέλματα, 
ούτε υποδοχή κυβερνήτου . ούτε τίποτε. Ποιός έχει όρεξι τώρα γιά 
τέτοιες ιστορίες. Ό εχθρός είναι στόν Δομοκό. Οί δύω αξιωματικοί τρα
βούν στήν πρύμη καί στέκουν άκουμπησμένοι στά πουντέλια καί κουβεν
τιάζουν. Τό πλήρωμα τακτοποιεί τό ρεμπέλεμα τοϋ μπουρινιοΰ κι’ έγώ 
μ’ ένα στουπί τρίβω τά μπρουτζάκια τής φινέστρας του καπετάνιου. 
"Εξαφνα μιά κουβέντα μ’ έκαμε νά τεντώσω σάν κουρτελάτσές στή 
μπουκαδούρα τ’ αυτιά μου.

Καί όμως άν θέλουμε κάτι μπορούμε νά σκαρώσουμε καί τώρα* 
έ/^γε ό καπετάνιος τοΰ 11.

— Τώρα πειά!
— Δέν σοΰ έπ'ω γιά νά φερωμεν αντιπερισπασμό, αλλά τέλος πάντων 

νά σώσωμε τό γόητρον τοΰ σιόματος.
— Τί νά κάνης;
— Νά πάμε στή Σαλονίκη. Μέσα είναι δύω φεργάδες. Ένα «?λκε· 

καί πάνε δουλειά τους.
— Καί τό Καρά Μπουρνοΰ ;
— Τό περνούμε μιά χαρά.
— Δέν σοΰ λέω . ..
— Τ ί λες ;
— II άμε.
— Πάμε νά τό πούμε στόν Πρίγκιπα καί άς έτοιμαζώμεβα.
Ό καπετάνιος μας έγΰρισε κατά τήν πλώρη.
—'Οπλονόμος! ΙΙές στους μηχανικούς νά μ ή σκεπάσουν τής φωτιές 

καί νά πάι| στόν Κανάρ>| ή σκάφη νά μέ περιμένη.
Νύχτα. Παντού σκοτάδι γύρω. Παραπέρα λίγο, άριστερά τό φανάρι 

τοΰ 11. δεξιά τοΰ 5 καί στή μέση τοϋ Κανάρη . Ό καιρός φρεσκάρει. 
Γρεγοτραιιουντάνα. ’Έξω στή στερηά βαθύ σκοτάδι απλώνεται. Τό 
Τσάγεζι ερημωμένο άπό τούς Τ’κέγκηδες. Ή καστανιές μουγκρίζουν 
άγρια καί ό ποταμός χώνεται στήν αγκαλιά τής θάλασσας βογκώντας. 
Νά τώρα μιά βάρκα μάς ζυγώνει. Σχίζει τό σκοτεινό νερό καί ή πιτσι
λιές άπ’ τή μάσκα της μάς ραντίζουν. Ό κέλλης τοΰ «Κανάρη». Ό δίο
πος όρθιος στόν καθρέφτη τής πρύμης, κουμαντάρει μέ τό πόδι τί) 
λαγουδέρα καί φυλάει τής θάλασσες.

— Έρδε μία! Πρόκωποι! Άνάκρουε τά δεξιά! Έα!
Άλλο ε;να πιτσίλισμα μέ ένα πάφλασμα. Μέσα στή βάρκα δύω άνδρες 

κουκουλωμένοι, όρθιοι στόν πάγκο άνυπομονοΰν νά πηδήσονι·. Δύω 
γάντζοι δ ένας πλώρα ο άλλος πράμα κολλούν στό σκάφος μας.

— Λέβα λίγο πλιόρα! παραγγέλλει δ δίοπος.
Οί δύω πολίται πηδοΰν καί χώνονται στό διαμέρισμα του κυβερνήτου. 

Ό δίοπος μοΰ δίδει γιά τόν καπετάνιο ένα χαρτάκι άπό τόν «άι/ο/ίό- 
ταιο» διπλωμένο. Ό αγέρας μοΰ τό ανοίγει καί μπρος στή φινέστρα τήν 
κατάφωτη τό διαβάζω.

Γ ιάνν η,

Ο Ια>·ί ~'>; καί ό .τιλότοί 1>ά εΐ.ιίοι ν μαζή σοτ. Καί ο! 6ύω ξέρουν καλά 
ιό μέρος. ".-Ικοΐ'οέ ιονς.Ό Θεο; μαζή οας ■'

Χωρίς νά θέλω τό φιλώ τό χαρτάκι καί καται- 
βαίνω στό διαμέρισμα τοΰ καπετάνιου. Ό Δανέ- 
ζος υποπλοίαρχος, ό μπαρόν φόν Χρίστμας, ό 
Θωμάς, ό πιλότος, καί δ καπετάνιος μας, σκυμμέ
νοι σέ μιά πορτολάνα έπάνω τοΰ κόρφου τής 
Σαλονίκης, μετρούν μ’ ένα κομπάσο. Ό Δανέζος 
σημειώνει μέ τό δάκτυλό του τής τορπίλλες.

—Μαί οΰΐ. Σ’έ λά λίνιε σελσί. Πρεμιέρ μπατερί.
Ό Θωμάς συμφωνεί. Ό καπετάνιος μετρά ^ήί 

μοίρες καί τά μίλλια.
— Καράντ σένκ· ψιθυρίζει ό καπετάνιος μας.
Αυτή τή στιγμή ή καμπάνες τών καραβιών ση

μαίνουν τρία ζευγάρια-Ένδεκα ή ώρα μεσάνυκτα.
— Φς! κάνει δ Δανέζος.
Που νά προφθάσουμε! Σαράντα πέντε μίλλια 

έως τό μουράγιο τής Σαλονίκης. Μέ δεκατέσσερα 
μίλλια τήν ώρα, χρειαζόμεθα τρεϊς ώρες καί μισή. 
Κι’ άκόμη δέν έτελείωσε ή έπιθεώρησις τής άερο- 
θλιπτικής τοΰ 5. Καί περνφ ή ώρα.

Κάτω ό καπετάνιος μας μέ τόν Δανέζο καί τόν Θωμά κουβεντιάζουν 
Τό σπιράγιο είναι ανοικτό. Συζητούν διά τήν έπιχείρησιν. Τό 5 καί τό 
4. Γαλλικά καί τιί δύω. θι’ι περάσουν τό Καρά Μπουρνοΰ νά κτυπι'ισουν 
τής φεργάδες μέ τό κοντάρι. Γιατί μέ τό κοντάρι καί όχι μέ αϋτοκ.ί- 
νητον τορπίλλην; Τώρα στά 1897 πειά νά έπιχειρής μέ’ επακόντιον 
τορπίλλην είναι αναχρονισμός, άφοΰ έχεις άση ιίλεια μέ τήν αΰτοκί- 
νητον. ’’Ετσι θέλει όμως ό ναυπηγός. Καί γιατί δέν πάει τό 11 μέ τήν 
ουραία μηχανή του, πού δέν κάνει κρότο καί ακούει εύκολα άπό τιμόνι; 
Γιατί είναι ογκώδες’ είπε ό κ. ναυπηγός. Μά τά γαλλικά κάνουν κρότο 
καί δέν άκούν στό τιμόνι. Πώς θά κάνη έναν έλιγμό, αν χρειασθή, ανά
μεσα στ’αραγμένα κοντά στής φεργάδες καΐκια: Νά δέσουμε πλευρά 
μέ πλευρά τό 4 καί τό καί θά άποτελέσουν ένα σώμα μέ δύω έλικας, 
ώστε νά γυρίζη εύκολα. Καί ό κρότος τών δύω μηχανών; Καί ό όγκος 
τών δύω σκαη οιν ; Ώ τής βλακίας !

12ς τόσω ιίποφασίσθηκε εϊς τό πολεμικόν συμβούλιον ποΰ έγινε στόν 
Κανάρη νά πάνε χωριστά τά δύω γαλλικά νά κτυπήσουν μέ τό κον

τάρι. Τό 11 νά περάσΐ] κΓ αυτό τ<> Καρά Μπουρνοΰ καί άν χρειασθοΰν 
βοήθεια τά δύω άλλα ή ό.τι άλλο συμβή, νά τιί βοηθήση. Και <> «Κανά
ρης άπ’ έξω άπό τόν κάβο έτοιμος νά καταδίωξη ή νά προσβάλη.

«
Ένδεκάμιση κτυποΰν τά σκάφ η. "Ολα είναι έτοιμα. Μά ακόμη τό σήμα 

τοΰ Κανάρη διά τήν άπαρσιν. Άκόμη δ ναυπηγός δέν έτελείωσε τήν 
έπιθεοιρησι τοΰ 5. Σέ λίγο θά κτυπήσουν μεσάνυκτα. Καί τρεισήμισι) 
έως μέσα ποΰ θέλουμε, θά ξημερώση. Τί νά κάνης μέρα μεσημέρι ; 
Σ’ άφίνει νά. ζυγιόσης ό άλλος μέ τό κοντάρι τρία μέτρα : Καί πώς θά 
βγούμε άπ’ τό Καρά Μπουρνοΰ μέ δύω ζωνάρια τορπίλλες;

Μεσάνυκτα! Ό καπετάνιος καί οί άλλοι άναιβαίνόυν στήν κουβέρτα 
καί κοπάζουν τόν Κανάρη . Πουθενά σήμα.

— Ναύκληρος ! "Ελα άπίκο- παραγγέλλει δ καπετάνιος μας εις τόν 
γέρω πρωρέα.

— Είς τάξιν άπάρσεως! "Απαντες είς τό κατάστρωμα! φωνάζει 
ό ναύκληρος.

Τά παιδιά σβέλτα τρέχουν στό καιιποϋνι καί διευθετούν τήν άγκυραν 
παρά κάθετον. "Ολοι τώρα στό ποδάρι. Θερμασταί, δπλϊται. τορπιλλη- 
ταί, συζητούν. Κανείς δέν ξέρει ποϋ πά[ΐε.

— Θά πάμε, λέει, στά Νταρντανέλλια- λέγει ό Νικολής ό Θειακός.
— Τί λές ρέ κεϊ χάμου ; παρατηρεί ό Κωστής ό 1'αλαξειδιιότης. ΪΙάμε 

στή Σαλονίκη νά κάψουμε τής δυώ φεργάδες στό λιμάνι. ’Εμείς και 
τό 5 θά μπουκάρωμε μέσα, τό 11 θά μάς περιμένη στόν κάβο 
κι’δ «Κανάρης άπ’έξω.

— Ό Θεός μαζή μας· μουρμουρίζει ό ναύκληρος.
Καί τά παιδιά βουβαίνονται. Τσιμουδιά.
— Σάλπα πρωρέα ! φ οινάζει ό καπετάνιος.
Ένα φανάρι σηκώνει δ Κανάρης .
— Βίρα! φωνάζει ό ναύκληρος, καί πέφτουμε στήν άγκυρα καί τήν 

κοτσάρουμε.
— Πρόσω ήρεμα! "Ολο δεξιά. Ολοταχώς! ΙΙλαγιάσαμε δεξιά καί 

μουντάραμε μπρος. Δεξιά μας τό 11, άριστερά μας τό 5 καί πίσω έρχε- 
τα· θ Κανάρης . ’Άλλο σήμα τώρα. Νά σβύσουμε δλα τά φώτα. Τίποτα 
δέν βλέπουμε πειά. Ή νύκτα απλώνεται άγρια καί πένθιμη. Ό καιρός 
γίνεται ολοένα. Απάνω δ ουρανός κατάμαύρος. Καί τρέχουμε μέσα στό 
άγριο στοιχείο, πετοΰμε μέ τά φτερά τού Χάρου. Ό Καπτάνιος ακουμ
πισμένος στόν πιίργο. Τί όνειρο νά φτερουγίζη μέσα στό μυαλό του! 
Παρέκει δ Δανέζος βαστώπας τόν χειραγωγό κυπά μπρος στήν πλώρη 
μέ τά γυαλιά του, μέσ’ στό σκοτάδι, καί δίπλα του δ πιλότος. Τιί παιδιά 
είναι ξαπλωμένα στό καμπούνι μά κανένας δέν κλείνει μάτι. Καί τρέχουμε 
δλοένα. Μουγκρίζει δ άγέρας, βογκφ ή θάλασσα καί τό σκοτάδι απλώ
νεται πάνω της βαρύ. Τά κύματα, διάπλατα κύματα, χοντρά, σκάζουν 
λύσσασμένα στής μάσκες μας καί τό σκάφος μας ρεμπελεμένο σάν άχερο, 
στενάζει, κάθεται μέ τήν πρύμη, γέρνει στήν πλευρά, σηκώνεται όρθιο 
μέ τήν πλο’ιρη, λες καί θέλει νά καβαλλήση τό κύμα, πουν’ έτοιμο νά 
σκάση καί μουντάρει μπροστά καί τό κΰμα αφρίζοντας άπό λύσσα σκάει 
στή γλάστρα καί γλύφει τήν κοιλιά καί άλλο μάς δίνει στή μάσκα καί 
σαρώνει τήν κουβέρτα πλώρα πρύμα. Ό καπετάνιος μέ τό μάτι μπρος· 
"Εξαφνα ένα μαύρο σώμα μας βγαίνει στήν πλώρη.

— "Ισα τά φανάρια· φωνάζει.
Ό οίακιστής εσήκωσε ένα άσπρο καί δύο κόκκινα. Στή μάσκα τής 

πλώρης μας είδαμε άλλα τρία φανάρια όμοια. Ήταν τό 11. Ρεμπελε
μένο κι’αύτό παλεύβει. Μιά ή πλώρη του μισοούρανα καί μιά ή πρύμη 
του. Καί δ έλικας στόν αέρα. Ύστερα πάλι σκοτάδι.

ΙΙερνφ έτσι καμμιά ώρα άκόμη. Ό Δανέζος καί ό πιλότος κυττάζουν 
δεξιά καί άριστερά. Πέρα δεξιά ό ουρανός ξασπρίζει."Επειτα ένα φανάρι, 
μακρυά δεξιά, καί σκοτεινά πάλι. Τρέχουμε σάν δαι (ιονισμένοι. Τώρα ένας 

σκοτεινός κάβος δεξιά μας, ψηλός, έτοιμος νά 
πέση απάνω μας. Τό Καρά-Μπουρνοΰ- τό φοβερό 
φρούριο ! Βόηθα Χριστέ !

Σκυμμένοι ό Δανέζος καί ό Θωμάς έξω άπ’ τά 
πουντέλια μέ τά χέρια στά φρύδια φερμάρουν 
σάν λαγωνικά καί οί δυό.

— Σά ύ έ! φωνάζει χαρούμενος ό Δανέζος καί 
τινάζεται ολόκληρος κτυπώντας τά χέρια.

— Νάταν κΓ άλλες τροπίλλες! λέει ι> πιλότος.
Τώρα έκεϊ εμπρός χύνεται ροδόχρυση ή Αύγή. 

Δεξιά καί άριστερά μαυρίζουν ή ξέρες τοΰ κόρφου 
καί πίσω μας ολόρθο τό Καρά-Μπουρνοΰ.

— Ζουρ κομαντάτ’’ λέει τοΰ καπετάνιου ό Δανέ
ζος, κουνώντας τό χέρι. Φιλάν !

"Ο εστί μεθερμηνευόμενοι· : «Μάς πήρ’ ήμερα 
κυβερνήτα. Νά τοΰ δίνουμε».

Καί τοϋ δώσαμε γιά τό Τσάγεζι.
ΒΡ.
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΕΟΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΡΙΟΝ

ΤΟ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟΝ "ΡΟΝΙΑΝΙΚ,,

καί αΰριον κατά πάσαν πιθανότητα θά περάσωμεν άπό τό Γιβραλτάρ, 
όπου όμως δέν θά σταματήσωμεν. Ή θάλασσα ή όποια ήπείλει χθές 
τρικυμίας κατεπραΰνθη άρκετά καί τό πρόγευμα συγκεντρώνει αρκε
τούς συνταξειδιώτας. Ύπό τήν ώραιοτέραν λιακάδαν οί μετανάσται 
τής πρύμνης έχουν άνακηρύξει τήν πλήρη ανεξαρτησίαν των. Τραγου
δούν. παίζουν, χορεύουν, αστειεύονται. Είνε χαρακτηριστικοί τύποι όλοι 

τών όποιων τά μάτια λάμ
πουν άπό τόν πόθον τοΰ 
κέρδους, τό όποιον ονει
ρεύονται έκεΐ κάτω, όπου 
διευθύνεται ή πρώρα τοΰ 

Romanic . Οί περισσότε
ροι, όπως είπα προηγου
μένως, εϊνε νεαροί’Ιταλοί, 
ζωηροί, διαχυτικώτατοι. 
"Ελληνας δέν έχομεν πολ
λούς. οί ολίγοι δέ συντα- 
ξειδιώται μας. καλώς ιίπο- 
κατεστημένοι έν Αμερική 
ταξειδεύουν μέ δευτέραν 
θέσιν. Οί ολίγοι ταξειδιώ- 
ται τής τρίτης θέσεως 
έσχετίσθησαν μέ τούς 
φραττέλλους καί συνεννο

ούνται είς τήν γνωστήν Έλληνοϊταλικήν διάλεκτον, τήν μαρτυρούσαν ότι 
υπήρχε κάποτε μιά γλώσσα κοινή διά τούς δύο λαούς τούς κατοικούντας 
τήν Μεγάλην Ελλάδα. Οί μετανάσται μέ τάς κλίνας καί τάς κουκιέτας, 
τάς όποιας Οά έδυσκολεύετο νά παρέξη είς έπιβάτας α’ θέσεως ή πτωχή 
Ελληνική άκτοπλόία, περνούν τόν ώκεανόν πολύ καλλίτερα, άφ" δσον 
περνούν τήν περίοδον τών γυμνασίων οί "Ελληνες έ’φεδροι. "Εχουν τό 
καθημερινόν των συσσίτιον, τό λουτρόν καί τόν περίπατόν των, έχουν 
τήν έπιθεώρησιν τοϋ ιατρού καί τέλος τήν έπιθεώρησιν του κυβερνήτου, 
δστις κατά τά ναυτικά νόμιμα έπέχει έπί τοΰ άτμοπλοίου θέσιν Τσάρου.

Ύπό τοιούτους ορούς τό ταξείδιον τής Αμερικής 
όσον καί άν διαρκέση δέν εϊνε έπιπονιότερον ένός 
ταξειδίου άπό Πειραιώς είς Σύρον. Οί μετανάσται Απο
τελούν έπί τοΰ ύπερωκεανείου μίαν διεθνή οικογένειαν. 
"Ολοι μαζύ τρώγουν, διασκεδάζουν, παίζουν, κατα
στρώνουν τό πρόγραμμα τού μέλλοντος, καί συνάπτουν 
τήν μεγάλην εκείνην καί στενήν γνωριμίαν καί σχέσιν, 
ήτις συνδέει δύο εύρωπαίους εις τήν Αμερικήν.

'Ημέρα τετάρτη. Γιβραλτάρ ! . - Συννεφώδης ό ούρα 
νός καί σκυθρωπός ό όρίζων καί τεταραγμένη καί 
άφ.ρίζοί'σα ή Μεσόγειος. Καί είς τό βάθος, έκεΐ κάτω 
δεξιώτερα άπό τήν πρώραν μας, άγριος καί άπομε- 
μονωμένος καί δυσπρόσιτος ό άπότομος βράχος, ό 
όποιος διά τούς προγόνους μας έσημείωνε τά όρια τοϋ 
κόσμου 1 ... Τό άτμόπλοιόν μας περνρ. κατ’ ευθείαν 
χωρίς νά προσέγγιση είς τό Γιβραλτάρ. Ό μονήρης 
βράχος μέ τό σιωπηλόν μεγαλεϊον του μένει όπίσω 
όπως μένει όπίσω ή Άλγεσίρα τοΰ ιστορικού συνε
δρίου. Αριστερά είς άρκετήν άπόστασιν μαυρίζουν αί
/ ·Λ*···
λεπτά απασχολεί τούς συμπλωτήρας μου. Ό κιύδων

\ μα είς τάς συζητήσεις .... Τό 
ά εύρισκτόμεθα είς τόν ’Ωκεανόν καί ποιός

Η έν έκαμα τύ ταξείδιον τής 'Αμερικής άπό τόν Πειραιά, ούτε άπό τάς 
'/•J: Πάτρας. Ήρκέσθην μόνον νά περάσω ένα βράδυ άπό τήν τελευ- 
ΧΛταίαν ταύτην πόλιν, τήν πρωτεύουσαν τής Πελοπόννησου, δπου 

έπήρα τό ’Ιταλικόν τοΰ Βρινδηοίου.
Πέντε ώραι εΐς τήν Κέρκυραν ήσαν άρκεταί διά νά δώσω τόν απο

χαιρετισμόν τοΰ μετανάστου είς τό ιίιραιότερον νησί τής Ελλάδος, τοΰ 
όποιου τήν εικόνα δέν εΐμποροΰν τώρα νά μοΰ τήν δώσουν τά μαγευ
τικά τοπεϊα τοΰ Οϋδσωνος. άπό τήν όχθην τοΰ όποιου σάς γράφω. ΊΙ 
άφιξις εϊς τύ Brindisi μέ τό λυκαυγές, ή έπιβίβασις εΐς τό direttissinio 
τής Ροήιης, ή δεκαπενθήμερος διαμονή είς τήν αίωνίαν πόλιν δεν Οά 
μοϋ έδιδαν θέμα διά περιγραφήν ένδιαφέριιιισαν τόν άναγνώστην ιών 
Αθηνών. Τό ταξεΐδι αύτό τό έχουν κάμει καί τό έχουν περιγράφει 
τόσας φοράς οί καλοί συνάδελφοι άλλων εφημερίδων, ώστε έγω δέν Οά 
έκαμνα παρά νά τό έπαναλάβω διά πολλοστήν πλέον φοράν. “Αν ήθέ- 
λατε έντυπώσεις άπό τήν Ρώμην, σας βεβαιώ ότι θά τάς έγραφα μέ 
πολύ όλίγην άμεροληψίαν, διότι έγιίι ύ δημότης ’Αθηναίων ήσθάνθην 
ότι έγινα άπό τής έπισκέψεώς μου είς τό Καπιτώλιον τόσον πολύ 
Civus romanns, ώστε δέν είδα μέσα εΐς την πόλιν τών Καισάρων τίποτε, 
τό όποιον νά μή μοΰ έφάνη ι'ίψογον. 
Είμαι φανατικός διά τήν Ρώμην καί 
εξομολογούμαι τήν αμαρτίαν μου.

Μέ λύπην μου όμως τήν άφήκα 
ένα έσπέρας δταν έπεβιβάσθην είς τό 
τραίνο τής Νεαπόλεως, direttissinio 
καί αύτό, τό όποιον είς εξ ώρας μέ 
έφερεν είς τήν πολυύμνητου πόλιν τής 
λάβας καί τών ερώτων, τών μακαρο- 
νιών καί τής ταραντέλλας, τής καν- 
τσονέτας καί τής Σάντα Λουτοίας !

48 ώραι είς τήν Νεάπολιν, δηλαδή 
δσον φθάνει διά νά ίδή κανείς τήν 
Via Toledo, νά κάμη μίαν εκδρομήν
είς τό Παυσίλυπου καί νά φάγη μπαρμπούνια τής 
στιγμής καί spaghetti con le vougolle καί mozzarella 
in carozza μαζύ μέ μίαν λίτραν λευκό κρασί τοΰ Capri, 
ν’ άκοόση ταραντέλλαν είς τό Salone Margherita τής 
Στοάς Βίκτωρος Εμμανουήλ, νά κάμη μίαν άνάβασιν 
εΐς τό καστέλ Sant Elmo, νά ίδή τήν συνοικίαν τής 
Santa Lucia καί τό ένυδρεϊον. νά πέραση τήν δευτέ- 
ραν βραδυάν άκούων Rigoletto είς τό San Carlo καί 
έπειτα: ’Ιδού ή προκυμαία τής Immaccolatella Nuova
άπό τήν όποιαν φεύγει έτησίως ή μισή μεταναστεύουοα Ιταλία.

Ή Νεάπολις άπ’ έδώ δέν διαφέρει πολύ άπύ τόν ίδικόν μας Πειραιά, 
μέ τήν διαφοράν οτι άντί τοΰ · Άργολικοΰ > καί τοϋ "Αρεως καί τής 

ΙΙυλάρου». στέκουν έδώ τά. ύπερωκεάνεια. Ή Koenigin Luise τοϋ 
Βορειογερμανικού Λόϋδ. Ό Principe di Piemonte τοΰ Λόϋδ Σαμ- 
πόουδο. ή Madona> τής Fabre Line, ύ Duea ilegli Abbruzzi τής 
Navigazione, ή Caronia» τής Cunard, ή -Martha Washington τής 
Αύστροαμερικάνας. ό «Romanic- τής White Star Line, είς τόν όποιον 
έτυχεν ό κλήρος νά φέρη τόν ταπεινώς υποφαινόμενον μετά τής κυρίας 
του είς τήν δολλαριοϋχον ’Αμερικήν.

Περνώ χωρίς πολλάς διατυπώσεις τούς διπλούς καί τριπλούς στοί
χους τών ιατρών καί τών έπί τής μεταναστεύσεως υπαλλήλων καί άπό 
τύ ΰψος τού καταστρώματος τών προνομιούχων τής θέσεώς μας βλέπω 
τήν μυρμηκυιάν τών μεταναστών διερχομένην άργά άργά τύ τελωνεΐον 
καί ύφισταμένην τάς διαδοχικός εξετάσεις τών ιατρών καί τών άλλων 
υπαλλήλων, σχηματίζων τό συμπέρασμα οτι άν ό δρόμος άπό τού λιμέ
νας τής Νεαπόλεως μέχρι Νέας Ύόρκης είνε ομαλός, διά τούς Ατυχείς 
μειανάστας ό δρόμος άπό τοΰ λιμένας μέχρι του άτμοπλοίου. είνε 
μετ’ εμποδίων.

Τά τραχώματα 1 Ό φόβος καί ό τρόμος τών μεταναστών είνε ή 
φοβερά αΰτη ασθένεια τών οφ θαλμών, διά τήν οποίαν τό Αμερικανικόν 
επί τής μεταναστεύσεως γραφείου έλαβε μέτρα δρακόντεια, μέτρα τά 
όποια στέλλουν τόν μετανάστην όπίσω είς τήν πατρίδα του κυριολεκτι
κών Άναυλα, είτε άπό τόν μέγαν ’Ιταλικόν λιμένα, είτε άπό τήν φιλόξε
νου ’Αμερικανικήν γήν. Διά τοΰτο ή έξέτασις είς τήν Νεάπολιν γίνεται 
αυστηρότατη άπό δύο καί τρεις πολλάκις ιατρούς τής αρχής τοΰ 
πλοίου καί τής Αμερικανικής Κυβερνήσεως.

Τά ύπερωκεάνεια είνε τακτικώτερα είς τάς αναχωρήσεις καί τάς 
αφίξεις των άπό τά Ελληνικά τής ακτοπλοΐας μας. Είς τάς 6 τό 
; Romanic» πρέπει ν’άποπλεύση καί ή Αγγλική White Star Line δέν 
εννοεί νά χάση ούτε λεπτόν. Ή εϊκών γίνεται ζωηρότερα τώρα είς τήν 
αποβάθραν τής Immacolatella Nuova.

Οί ταξειδιώται βιαστικοί σπεύδουν είς τόν κολοσσόν ό όποιος καπνί
ζει έτοιμος διά τό μακρυνϋν ταξεΐδι. Ύπό τάς τελευταίας άναλαμπάς 
τοΰ δύοντος ήλιου ή Νεάπολις απλώνεται ώς μιά μεγάλη σκηνογραφ ία 
μέ χρώματα θαμπά καί όνειρώδη, ένώ ό όλογάλανος κόλπος της λαμ
βάνει jtiav όψιν γαλακτώδη. Τό Castell Sant Elmo όλόφωτον ύψούται 
δεσπόζον ολοκλήρου τής πόλεως καί άπέναντι ό Βεζούβιος ετοιμάζεται 
νά βυθισθή εϊ; τό λυκόφως. Μυρίαι έναλλαγαί χρωμάτων είς κάθε τής

όίρας λεπτόν καί χιλιάδες φρικιάσεις τών νερών υπό τάς πρώτας θω
πείας τής εσπερινής αύρας. "Εν μακρυνόν σφύριγμα τραίνου φθάνει 
έξησθενημένον μέχρι τοΰ λιμένος. Τό πρώτο τραίνο τής Ρώμης ... τό 
τελευταΐον χαϊρε τής Ευρώπης.

Τρία σφυρίγματα τοΰ Romanic σφυρίγματα σοβαρά, επιβλητικά 
καί μελαγχολικώτατα... Άφίνομεν τήν Ευρώπην... Κάτω ή προκυμαία 
γεμάτη κόσμου καί βοής. Τά ναπολιτανόπουλα ημίγυμνα, άνυπόδητα, 
άλλ’ έξυπνα καί ζωηρά χοροπηδούν καί φωνάζουν :

— Buon viaggio ! . .. ένφ αί τελευταϊαι ιταλικοί δεκάραι ρίπτονται 
άπό τοϋ σκάφους μας είς τούς μικρούς εύρωπαίους, ώς άνάμνησις καί 
ώς ευχαριστώ- διά τύ κατευόδιου.

Τύ τελευταΐον σαλπάρισμα . . . καί έπειτα έν ΰπερωκεάνειον θέαμα. 
"Ενα μεγάλο ψωμί, τό όποιον, κατά παλαιόν συνέπειαν, ρίπτει ό τροφο- 
δότης τοΰ πλοίου είς τήν προκυμαίαν, δπου τό αρπάζουν οί μικροί 
Ναπολιτάνοι...

Άποπλέομεν ήρέμα μαζύ μέ τήν δύσιν τοΰ ήλιου. Ό λιμήν. ό κόλ
πος. ή Νεάπολις χάνονται μέσα εϊς ένα όποκύανον ούννεφ ον ομίχλης . .. 
άκόμη ολίγα μέτρα καί πλέομεν ολοταχώς διερχόμενοι έμπροσθεν τών 
έξω τοΰ λιμένος σκαφών καί άφίνοντες όπίσω τήν ξηράν μαξύ μέ τά θέλ
γητρα τής ’Ιταλικής γής. ’Αντίο Ευρώπη καί μέ τύ καλό στάς Άζόρας!

Ή πρώτη βραδυά είς τύ υπερωκεάνειον ... όχι διαφορετική άπό οίαν- 
δήποτε άλλην πρώτην βραδυάν εΐς τύ βαπόρι τής γραμμής τοϋ Άργο- 
λικοΰ. Είς τό τραπέζι κόσμος άγνωστος, ό όποιος τώρα μόλις αρχίζει 

ν’ άνταλλάσση όλίγας λέξεις μαζύ μέ 
τόν άπει-ακτι ή μέ τόν 0ι.τ/.αι·ώ'. Είνε 
όμως άρκετά γραφικόν τό τραπέζι τό 
πρώτο έπί τοΰ Romanic-. Ή τρα
πεζαρία του εύρύχωρος όσον δύο 
αϊθουσαι τοΰ Άβέρωφ». πολύ περι
ποιημένη φωτισμένη άπλέτως μέ ήλε- 
κτρικά, μέ αυστηρού άγγλικοΰ ρυθ
μού ταπετσαρίαν. Αυστηρά καθαριό- 
της παντού, τά έπιτραπέζια σκεύη 
σχεδόν πολυτελή διά βαπόρι τής 
γραμμής τής Μεσογείου, φέρον είς 
τήν τρίτην θέσιν του περί τούς ιεοο 
μετανάστας,’Ιταλούς σχεδόν δλους.

Τό menu ! . . Έδώ αρχίζει ή πρώτη 
άπογοήτευσις .... Θά έχωμεν κου
ζίνα γαλλικήν, κατά τύ άγγλικόν 
σύστημα .. .'II entente cordiale έχει

καί έδώ τον δάκτυλόν της. Οί συνδαιτυμόνες μου είνε ιός έπί τό πλεϊ- 
στον άμερικονοί, οί όποιοι έπέρασαν τήν vacation των είς τάς άκτάς 
τής ΙΙαρθενόπης, είς τό ΙΙοτζουόλι, τό Κάπρι, τήν Πομπηίαν, τήν 
Grotta Azzura καί επιστρέφουν είς τήν εργασίαν των ευχαριστημένοι 
καί ευτυχείς όχι δι’ δ,τι είδαν, άλλά διότι μετ’ ολίγον θά εύρεθοΰν είς 
τόν τόπον των. Αύταί εϊνε αί πρώται έντυπώσεις τάς όποιας μοΰ δίδει 
τό πρώτον δεϊπνον είς τύ υπερωκεάνειον...

Ή Μεσόγειος ήρεμωτάτη καί ό > Romanic» μέ τάς δύο έλικάς του 
καί μέ τά ιχ μίλλιά του καθ’ ώραν γλυστρά έπάνω είς τούς άργυρούς 
άφρούς, τούς όποιους φωτίζει ή ωραιότερα σελήνη . . . Άφίνω τούς 
συνδαιτυμόνας μου νά σκορπιοθούν είς τό αναγνωστήριου καί είς τό 
καπνιστήριου καί έξέρχομαι εις τήν γέφυραν. Είνε βραδυά γλυκυτάτη ή 
πρώτη αΰτη έπί τοΰ μεγάλου άτμοπλοίου βραδυά.

‘Ολίγοι άκόμη ρωμαντικοί άφήσαντες τήν ασφυκτικήν ατμόσφαιραν 
τής αιθούσης πλανιόνται είς τήν γέφυραν καπνίζοντες, ή άκουμβοϋν 
είς τά δρύφρακτα καί συνομιλούν σιγά. Κάτω άπό τό μέρος τής πρύμνης 
ακούονται τά τραγούδια τών μεταναστών, οί όποιοι άποχαιρετοΰν τήν 
πατρίδα. Μία φυσαρμόνικα παίζει ένα χορόν τής Καλαβρίας, ένφ παρα
κάτω όμιλος Ναπολιτάνων τραγουδεϊ τήν Σπανιόλα· μίαν νέαν κρεα- 
σιόν , ή όποια θάττον ή βράδι ον θά σάς γανώση τά αυτιά είς τάς 
’Αθήνας, άλλά Ματσίς καί άλλά Δικαιοσύνη.

Πλησιάζουν μεσάνυκτα. Ό Romanic» πλησιάζων τά νερά τής Σικε
λίας άρχίζει νά κινήται περισσότερον, ένώ τό αεράκι δυναμώνει. Τί 
ώραίον νανούρισμα διά τήν πρώτην βραδυάν αυτό τό λίκνισμα τής 
Μεσογείου συνδυαζόμενον μέ τύ intermezzo τής Καβαλλερίας», τό 
όποιον παίζει είς τό πιάνο τής αιθούσης ό Μαλτέζος ιατρός τοΰ σκάφους.

Όλογάλανος ό ουρανός καί γαληνιαία ή Μεσόγειος. Τό κατάστρωμα 
γεμάτο κίνησιν τό πρωί τής δεύτερος ήμέρας τοϋ ταξειδίου μας. Διερ- 
χόμεθα περί τήν μεσημβρίαν έξωθεν τής Σαρδηνίας. Εΐς τό γεϋμα ή 
μουσική τοΰ σκάφους δίδει τό πρώτον κονσέρτο, τό όποιον θ’ άποτε- 
λέοη καθημερινώς τήν μόνην ψυχαγωγίαν κατά τήν μονοτονίαν τοΰ 
πλοΰ. Τό intermezzo τής Cavaleria» έπί τοϋ ύπερωκεανείου έχει μίαν 
χάριν καί μίαν γοητείαν ή οποία εύκολα δέν περιγράφεται.

Πρός τύ έσπέρας ή Μεσόγειος μάς αγριεύει, έχομεν άνεμον, κύματα 
καί τά λοιπά παραλειπόμενα, ώς ευκόλως εννοούμενα. Οί ευαίσθητοι 
πληρώνουν τόν φόρον τοΰ Ποσειδώνος, ένφ οί ’Ιταλοί μετανάσται, οί 
όποιοι καταλαμβάνουν τό όπίσω κατάστρωμα, έξακολουθοΰν νά τρα
γουδούν τήν καντσονέτταν των μέ τό άκομπανιαμέντο τών κυμάτων.

Ήμέρα τρίτη. Εύρισκόμεθα ακριβώς άπέναντι τοΰ κόλπου τοΰ Λυών

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ

όπως μένει όπίσω ή Άλγεσίρα τοΰ ιστορικού συνε
δρίου. ’Αριστερά είς άρκετήν άπόστασιν μαυρίζουν αί 
’Αφρικανικά! άκταί καί τό Μαροκινόν ζήτημα δι’όλίγα
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τοΰ γεύματος θέτει τέρμ 
έσπέρας θά εύρισκιόμεθ· 
ξεύρει πόσοι άπό τούς φαιδρούς συνταξειδιώτας Οά 
στερηθούν τάς άπολαύσεις τής Άγγλογαλλικής κου
ζίνας τοΰ Romanic». "Οταν έπειτα άπό δίωρον ή 
τρίωρον άπογευματινόν ύπνον, πράγμα όχι άσύνηθες είς τά ύπερωκεα- 
νεια, έμαθα ότι ειχομεν εϊσέλθη είς τόν Ατλαντικόν, όμολογουμένως 
δέν τό έπίστευσα. Τό πέλαγος είνε άκύμαντον ώς λίμνη, ό άνεμος, δ 
όποιος τό πρωί άνεστάτωνε τήν Μεσόγειον έχει έκπνεύση, τά σύννεφα 
τοΰ ουρανού έχάθησαν πρός άνατολάς ύπό τό ωραιότερου ηλιοβασί
λεμα... Αί άκταί τής Εύρώπης φαίνονται άκόμη θολαί καί συγκεχυ
μένοι είς τάς έοχατιάς τού όρίζοντος. Καί <> Ωκεανός δέν θ’ άρχίση 
παρά όταν χαθούν ιίπό τά βλέμματά μας αί ξηραί.

Ήμέρα πέμπτη. Οΰρανός γαλανός δίδων τό χρώμα του εΐς τό πέλα
γος τό άπέραντον τοΰ ’Ατλαντικού. "Ηλιος γλυκύτατος ύπό τάς ακτίνας 
τοϋ όποιου θραύονται είς άδάμαντας οί μικροί άφροί τών κυμάτων, τά 
όποια εγείρουν αί θωπευτικοί πνοαί ελαφρού άπηλιώτου. Άπέχομεν 
ύπέρ τά zoo μίλλια άπό τάς άκτάς τής Εύρώπης.

Μέσα είς τόν άπέραντον αύτόν κύκλον τού οποίου άποτελοΰμεν τό 
κέντρον τό όπερωκεάνειόν μας δέν είνε μεγαλείτερον άπό μίαν καρυ
δόφλουδαν. Είνε τόσον μεγάλος ό Ωκεανός, καί μέ δλην τήν σημερινήν 
γαλήνην του εϊνε τόσον φοβερός, όσον καί εν κοιμισμένων θηρίον, τό 
όποιον κανείς δέν γνωρίζει πότε θ<< έξυπνήση.

Άκουμβώ έπάνω εΐς τό κρηπίδωμα τοΰ καταστρώματος καί άφίνω 
τό βλέμμα μου νά χαθή είς τά βάθη τοϋ γαλανού πελάγους.

"Οχι δέν εϊνε τό Αίγαϊον, ούτε ή Μαύρη Θάλασσα, οΰτε τό Ίόνιον, 
ούτε τό Άδοιατικόν, ούτε ή Μεσόγειος... Είνε όγκος νερού άτέρμυιν. 
ίιπείκων είς Ιδιους νόμους καί ϊδια κελεύσματα. Τά κύματά του έρχον
ται άργά-άργά, μόλις έγείροντα τήν έπιφάνειάν του καί ή διάρκεια τής 
διαβάσεώς των ύπό τήν τρόπιδά μας είνε άρκετά δευτερόλεπτα... 
Άλλά τό σκάφος μένει άκλόνητον είς τόν δρόμον του. Τήν στιγμήν 
Ταύτην ό Ωκεανός μοί φαίνεται ότι κοιμάται καί οτι τά κύματα αύτά 
εϊνε ή αναπνοή του. Είθε νά κοιμάται μέχρι τής Βοστώι-ης! ..

Ήμέρα έκτη. Άζόραι. Δέν εϊχεν άκόμη καλά-καλά εξημερώσει όταν 
άντελήφθην ότι τό άτμόπλοιόν μας εϊχε σταματήσει. Άπό τό παράθυρο 
τής καμπίνας μου βλέπω μίαν ακτήν ή όποια μοΰ ενθυμίζει πολύ τήν 
εξωτερικήν άποψιν τών Χανίων. Μία άτμάκατος φέρουσα τήν Πορτο
γαλλικήν σημαίαν έρχεται γοργά πρός τόν Romanic·. Εύρισκόμεθα 
είς τάς Άζόρας άπέναντι τοϋ Sail Migliel καί κυριολεκτικώτερον άπέ- 
ναντι τής πρωτευούσης τής νήσου Ponta Delgada.

Παίρνομεν τύ πρόγευμά μας πολύ βιαστικά καί μέ καλήν συντροφιάν 
συνταξειδιωτών άποβιβαζόμεθα εΐς τήν ξηράν. τοΰ υποφαινομένου συμ- 
φωνήσαντος μέ τούς λεμβούχους. . . Πορτογαλλιστί.

Ή αποβάθρα τής Ponta Delgada είνε άπό τάς συνήθεις άποβάθρας 
τής Ένετικής έποχής. ΊΙ άποβίβασις γίνεται χωρίς καμμίαν διατύπωσιν 
οί δέ λεμβούχοι μας. άνήκοντες εΐς τήν διεθνή συνομοταξίαν τών θαλασ
σίων τούτων όντων, μάς ειδοποιούν ότι 0<« μάς περιμένουν dos ores, 
κατά τάς οποίας είμποροΰμεν νά ίδωμεν όλα τ’ αξιοθέατα τής Ponta 
Delgada. Είνε Κυριακή καί ή ύπερκαθολική πρωτεύουσα τών Άζορών 
εορτάζει. Τοΰτο δμως δέν έμποδίζει άφ’ ένός νά εϊνε άνοικταί αί έκκλη- 
σίαι της καί άφ ’ έτέ.ρου νά είνε ανοικτά καί τά καταστήματα ιίλα καί 
ιδίως εν καπνοχαρτοπωλεΐον. άπό τό όποιον γράφονται βιαστικά τά 
πρώτα ταχυδρομικά δελτάρια τά φέροντα είς Ευρώπην καί εΐς τούς φ ιλ- 
τιίτους τάς πριότας εντυπώσεις άπό τήν πρώτην τοΰ Ωκεανού παραλίαν. 
Ό περίπατος μέ τήν συντροφιάν τών συνταξειδιωτών είς τήν Ponta 
Delgada δέν έχει πολλά καί αξιοθέατα νά μάς παρουσιάση. ΊΙ πρω
τεύουσα τιίιν Αζορών εϊνε μία μεγάλη κωμόπολις ή όποια ενθυμίζει 
παρά πολύ τό Ηράκλειον τής Κρήτης. Δέν ξεύρω διατί αί Άζόραι δέν 
παύουν νά ιιοϋ κάμνουν έντύπωσιν Κρήτης. Εϊνε δλα των τόσον πολύ 
όμοια μέ την ’Ελληνικήν μεγαλόνησον. Ό κεντρικός παραλιακός δρό
μος εϊνε μία οδός Χανίων-Χαλέπας κατά πιστήν Αντιγραφήν έκ τοϋ 
πρωτοτύπου. Αί οίκίαι τής πόλεως εϊνε ώς έπί τό πλεΐστον διάφοροι, οί 
δρόμοι στενοί καί καθαρότατοι, τά καταστήματα άνάλογα μέ τά τών 
μερών μας. Oi IΙορτογάλλοι, τύποι ένθυμίζοντες τούς αΰτόχθονας τών 
Πετραλώνων καί τής Πλάκας.

Έντύπωσιν μοΰ έκαμον τ’ απειροπληθή μπακάλικα είς τά όποια 
κυριαρχούν. .. τά καραβόσχοινα. τό κρασί, καί μία επιγραφή στερεοτύ- 
πως έπαναλαμβανομένΐ] παντού.

Άν κρίνω άπό τάς περιποιήσεις τάς όποιας μοϋ έκαμαν ολοι οί νησιώ- 
ται τούς όποιους έτυχε νά συναντήσω κατά τό όλιγόωρον διάστημα τής 
έν Ponta Delgada διαμονής μου, τό συμπέρασμά μου εϊνε ότι είς τάς 
Άζόρας κατοικεί φιλόξενος κόσμος.

Δύο ή τρία παιδάκια ξυπόλυτα μέ μάτια μαύρα καί ζωηρότατα άνέ-

ΤΩΝ ΑΖΟΡΩΝΤΤΠΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

λαβαν νά μάς περιάγουν είς δλην τήν πόλιν, τό πράγμα 
δέ δέν ήτο δύσκολου διότι ή Ponta Delgada δέν εϊνε 
μεγάλη.Άπό τά παράθυρα τών οικιών αί γυναίκες καί 
τά κορίτσια μάς έχαιρετοΰσαν |ΐέ χαράν πανταχόθεν 
όπόθεν διήλθομεν. Καί τό κορύφωμα τής φιλοξενίας 
μοΰ έδωκε τό κατωτέρω περιστατικόν.

Είς τήν πλατείαν ή τήν Largo de Matriz de Ponta 
Delgada, έπήγα μέ τήν συντροφιάν μου εΐς έν καφε- 
νεΐον, φέρον τήν επιγραφήν Cafe Tavarez . Έμαθον 
μετ’ ολίγον ότι ό Segnor Fernando de Tavarez Sylva, 
έτσι ώνομάζετο ό ιδιοκτήτης, ήτο ό Ζαχαράτος τοΰ 
νησιού. Μάς όπεδέχθη ό ίδιος περιποιητικώτατα καί 
έτέθη είς τάς διαταγής μας. Τόν ήρώτησα είς άθλίαν 
Ισπανικήν έάν εϊνε έντόπιος καί έάν είχε ποτέ μεταβή 
είς τήν Εύρώπην. Είς τήν πρώτην μου άπάντησιν είπε 
ναί, είς τήν δευτέραν δχι.Έζητήσαμεν άπό ένα ποτήρι 
κρασί Μαδέρας καί διά 5 ποτήρια έλαβε 5 φράγκα. 
Μοΰ έφάνη ακριβόν τό ποτόν, άλλα δέν είπα τίποτε. 
’Εν τώ μετάξι' δμως είδα έκεΐ μερικάς εφημερίδας 
τοΰ τόπου, έδιάβασα τήν μίαν μέ περιέργειαν καί τόν 
ήρώτησα τόν Tavarez πόσαι έφημερίδες έκδίδονται 
εΐς τόν τόπον. Μοΰ άνέφερε πέντε έξ.

Άγαθώτατος τύπος δ Tavarez, υψηλός.ξανθός, εύσω
μος, γελαστός, περιποιητικώτατος. "Οταν τοΰ είπα νά 
μοΰ δώση άλας του τάς εφημερίδας μέ ήρώτησε τί 
εργασίαν κάμνω. Τοΰ είπα τήν ιδιότητά μου.

— Είσθε Ιταλός ; ήρώτησεν.
Όχι "Ελλην!
Πόσον μακράν εϊνε αί Αθήναι! είπε μέ θαυμασμόν . .. Καί έπειτα 

ευχαριστημένος διότι έγνώριζε τ’ όνομα τής πρωτευούσης τής Ελλάδος 
μοΰ είπεν έμπιστευτικώς :

'Όταν γράψετε εΐς τήν εφημερίδα σας μή λημονήσητε ν’ άναφέρητε 
ότι υπάρχει έδώ ό Tavarez Sylva, ό όποιος θά έπεθύμει νά έρχωνται εΐς 
τό κατάστημά του ολοι οί "Ελληνες, οί όποιοι διέρχονται άπ’ έδώ μετα- 
βαίνοντες καί έπιστρέφοντες είς τήν Αμερικήν !..

Ό καλός Ηορτογάλλος έγνώριζε καλά τό συμφέρον του. Έγινε δια- 
χυτικ.ιίιτατος, γεναιοφρόνως 
προσέφερε καί άλλην Μα
δέρα εΐς τήν συντροφιάν 
μας. μάς ήγόρασεν άνανά- 
δες καί .... λούπινα διά 
τά όποια τρελλαίνονται οί 
Άζορινοί, έκράτησε τήν 
διεύθυνσίν μου καί μοΰ 
έδωκε τήν ΐδικήν του.

'Έπειτα μοϋ εϊπεν ότι ή 
νήσος εΐς τό εσωτερικόν 
εϊνε ώραιοτάτη, παράδεισος 
φυσικών καλλονών, καί εΰ- 
φορωτάτη. "Εχει μεταλλεία 
πολλά διότι είνε ηφαιστειο
γενής, καί κόσμον πολύ φι
λόξενοι'. Έπάνω είς αύτάς 
τάς συζητήσεις ήλθον καί 
οί λεμβούχοι μας.Ήτο ώρα 
νά φεύγωμεν. Άπεχαιρέτησα τόν Tavarez μέ αγάπην ώς φίλον. Έκεΐ
νος μοΰ ένεχείρησεν έν μικρόν δέμα.

Είνε «Rillietes Postal . μοϋ εϊπε μέ απόψεις τών Άζορών διά νά μή 
τάς ληομονηοητε

— Ούτε τάς Άζόρας ούτε τόν φίλον Fernando Tavarez Sylva! εϊπα 
σφιγγών τό χέρι του είς εγκάρδιον αποχαιρετισμόν.
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Μίαν ώραν μετά ταΰτα ό ·. Romanic άφινεν όπίσω τόν μικρόν λιμένα 
μέ τά δύο ή τρία ναΐ'λοχοΰντα μικρά ατμόπλοια. Εϊμεθα έξω άπό τάς 
Άζόρας πλέοντες πρός δυομάς.

Δύο ημερονύκτια εν πλώ. Αί δύο ήμεροι αί όποιοι έπέραοαν μετά 
τήν άναχώρησίν μας άπό τάς Άζόρας δέν είχαν τίποτε, τό ιδιαίτερον 
άξιον σήμειώσεως. Ό Ωκεανός ήτο σχεδόν ατάραχος, ό άνεμος, φρέ
σκος, ό ουρανός ανέφελος. Δέν συνηντήσαμεν κανέν πλοϊον. Καί οί 
ήμεροι αύταί έπέραοαν εις συζητήσεις τοΰ καταστρώματος καί τοϋ 
καπνιστηρίου, είς εσπερινός συναθροίσεις είς τήν αίθουσαν τοϋ κονσέρ
του καί είς βραδυές πόκερ διά τούς χαρτοφίλους, άναγνώσεοιν δέ διά 
τούς θαμώνας τής βιβλιοθήκης. Τό γεγονός ότι ταξειδεύει κανείς μέ 
ύπερωκεάνειον δέν σημαίνει καί ότι δέν πλήττει.

Τί είνε τρικυμία ’Ωκεανού ;
’Εκείνος ό όποιος θ’ άπαντήση ότι είνε μία τρικυμία άπό τάς συνή

θεις όλων' τών θαλασσών, δέν θά εϊπη τήν αλήθειαν. Ή τρικυμία τοϋ 
Ωκεανού είνε κάτι τι τό όποιον δέν δυνατοί κανείς νά τό φαντασθή 
εάν δέν τήν ίδή. έάν δέν τήν δοκιμάση. 'Εάν ό ’Ωκεανός έκπροσωπεϊ 
αύτήν τήν μεγαλοπρέπειαν τής Φύσεως ύπό τήν έκφαντικωτέραν τών 
παραστάσεων της, ή τρικυμία τοΰ Ωκεανού ώρισμένως έκπροσωπεϊ τήν 
μεγαλοπρέπειαν τής μεγαλοπρεπείας αύτής.

Είχε βραδυάση παράξενα τήν ημέρα,εκείνην, καθ’ ήν μάς έτυχεν ή 
πρώτη τοΰ 'Ωκεανού τρικυμία, τρεις ημέρας πριν η θάοωμεν είς τήν 
Βοστιύνην.

’Από τό απόγευμα ό γαλανός ουρανός εϊχεν άρχίση νά σιηνεφιάζη 
καί νά κρύπτη τόν ήλιον. Ό έλαφρός άνεμος ό όποιος καθ’ ύλην τήν 
διάρκειαν τοΰ ταξειδίου μας δέν μας έγκατέλειφε, πνέων βορειανατολι- 
κώς ήρχισε νά ένδυναμώνη καί νά ριπίζη τό άτέρμον πέλαγος, έγείρων 
μυριάδας μικρών κυμάτων έπιστεφομένων μέ λευκούς ασταθείς άφρούς-

"Ολη ή απέραντος έπιφάνεια τοϋ ύγροϋ πεδίου προσέλαβεν δψιν 
ύποσκότεινον καίάγρίαν καί ό ήλιος έδυ- 
σεν όπισθεν τών νεφών ένώ ή ανατολή 
έχρωματίσθη ύπούλως ιώδης.

Ό πλοίαρχος τοΰ άτμοπλοίου έκάλε- 
σεν όλους του τούς αξιωματικούς είς τήν 
γέφυραν καί έδωκε διαταγάς. 'Αποτέλε
σμα ήτο νά στερεωθούν αί λέμβοι, νά 
κλεισθοΰν τά παράθυρα όλα. νά καταβι- 
βασθοΰν αί τένται καί νά μή επιτροπή 
είς ούδένα ή είς τό κατάστρωμα άνοδος. 
Άλλ’ ή τρικυμία ακόμη απείχε. Τό δεί
πνου υπήρξε σχετικώς εΰθυμον. Ό κυβερ
νήτης έδήλωσεν ότι θά έχωμεν όλίγην 
φουσκοθαλασσιάν, συνηθισμένα άλλως τε 
πράγματα είς τόν ’Ωκεανόν. "Εν κύμα 
έσπασε τήν στιγμήνεκείνην μέ ύπόκωφον 
ρόχθον εις τό πλευράν τοΰ σκάφους καί τό 
συνεκλόνισεν ολόκληρον, έπειτα δεύτερον.

Ό πλοίαρχος μάς έκαληνύκτισε μει- 
διών, συμβουλεύσας τούς δειλοτέρους νά 
κοιμηθούν πρό τοΰ ν' άρχίση ή φου- 
σκοθαλασσιά, τό «roughsea·, όπως είπε.

Δέν καυχώμαι όταν λέγω ότι δέν μέ φοβίζει ή θάλασσα. ΊΙ αλήθεια 
είνε ότι ή θάλασσα μέ φοβίζει, άλλά δέν μέ πειράζει. Άλλά είς μίαν 
βραδυάν κατά τήν όποιαν έπεριμέναμεν τρικυμίαν, κατά τήν όποιαν δέν 
είχε κονσέρτο, κατά τήν όποιαν οί εύθυμότεροι συμπλωτήρες κατέφυ- 
γον εις τάς καμπίνας των, ποιον θά ήτο τό όφελος τής παραμονής είς 
τό καπνιστήριον ή τήν αίθουσαν;

Έπλάγιασα λοιπόν διαβάζων διά πολλοστήν φοράν τά τελευταία 
Ιταλικά φύλλα, ποΰ είχα προμηθευθή είς τήν Νεάπολιν. έξήγησα είς 
τήν σύζυγόν μου ότι ή αναμενόμενη τρικυμία θά ήτο κατά τήν φράσιν 
τοΰ κυβερνήτου φουοκοθαλασσιά καί έκοιμήθην.

Μ’ έξύπνησαν αί φωναί τών γειτονικών καμπινών καί πρωτίστως τής 
ΐδικής μου. Υποθέτω ότι θά ήτο μεσονύκτιον. ΙΙρός στιγμήν ένόμισα 
ότι έταξείδευα μέ τόν ΙΙοσειδώνα τοΰ Τζιίιν παραπλέων τόν Κάβο 
Ντόρον. Αύτό λοιπόν τό χοροπηδών. τό άνατιναοσόμενον ώς ράκος, 
τό κυλιόμενον ώς άθυρμα επάνω είς τά κύματα... ήτο τό μεγαλοπρε
πές καί ταχύπλοον μέ δύο έλικας ύπερωκεάνειον;

Ποΰ ήσαν δλα αύτά τά προσόντα του τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν 
έτρωγεν άλλεπάλληλα τοϋ έξωργισμένου "Ωκεανού τά ραπίσματα, τά 
καταφερόμενα μέ λύσσαν καί μανίαν είς τά πλευρά, είς τό κατάστρωμά 
του. παντού;

Δέν είμπορώ νά σας περιγράφω τί έγίνετο έξω. Άλλ’ ήκουα επάνω 
είς τά στρογγυλά παράθυρα τής καμπίνας μου τό πιτσίλισμα τών 
άφρών τών θραυομένων κυμάτων, ήκουα άμυδρώς τήν μαινομένην 
καταιγίδα, έβλεπα τήν κλίνην μου κλίνουσαν μέ γωνίαν 45 μοιρών καί 
άνερχομένην πάλιν είς τήν όριζοντίαν θέσιν της καί κυριαρχούντο μέσα 
είς δλα ήκουα τόν δοϋπον τών δύο ελίκων ρυθμικώς περιστρεφόμενων 
μέ δλον τό πανδαιμόνιου.

Μερικά κύματα μεγαλείτερα τών άλλων έσκαζαν μέ τόσην ορμήν 
ώστε νά νομίζη κανείς ότι θά έπερναν μαζύ των ολόκληρον τήν 
πλευράν τοϋ σκάφους. "Αλλα έσπαζαν έπί τού καταστρώματος, τό 
όποιον έσάρωναν. Τόν δαιμονιώδη άνεμον ήκολούθησε βροχή μέ χάλα- 
ζαν .. . Μόλις κατά τά έξημερώματα ό άνεμος έπαυσε διά ν' άρχίση 
ή φουσκο&αλασσιά.

"Οταν ή νΰξ έπέρασε, μαζύ μέ αύτήν είχε περάση καί ό κίνδυνος. 
Έβγήκα επάνω στό κατάστρωμα. Ό ’Ωκεανός έξετείνετο άχανής μέ 
τά μεγάλα κύματά του. ζοφερός, άγριος καί άφρίζων. Καί είς δλον τόν 
όρίζοντα ούτε ίχνος ζωής, ούτε ίχνος έλπίδος. . . Τί περίεργον συναί
σθημα αλήθεια αϋτή ή άπομόνωσις μέοα είς τό αχανές'. ..

Έπήγα είς τό καρρέ τού κυβερνήτου. Ό φλεγματικός άγγλος εις τό 
δελτών τής ημέρας είχε σημειώσει τά εξής: 6οο μίλλια μακράν τής 
ακτής. Animated north eastern rougshea. ’Εκείνο τό όποιον δι' ημάς 
ήτο κοσμοχαλασιά διά τόν κυβερνήτηντοϋ «Romanic ήτο: Ένδυναμω- 
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μένοι βορειοανατολικοί άνεμοι ακολουθούμενοι μέ σταγόνας βροχής. 
Θάλασσα μάλλον τεταραγμένη ...

Μίαν ημέραν προ τοϋ λιμένος. Έλησμονήθησαν δλαι αί 12 ήμέραι 
τοΰ ταξειδίου μέ τάς πολλάς συγκινήσεις. Άλλά πώς θά περάση μιά 
ακόμη βραδυά: ΙΙότε θά φθάσωμεν είς τήν ξηράν; Αύταί αί σκέψεις 
κυριαρχούν σήμερον τελευταίαν ήμέραν τοΰ πλοΰ. "Ολοι είνε εύθυμοι 
καί καλόκαρδοι. Οί ύπηρέται. θαλαμηπόλοι καί σερβιτόροι προθυμό
τεροι καί περιποιητικώτεροι διότι προσεγγίζει τό ... φιλοδώρημα, πολύ 
δικαιολογημένου, έπειτα άπό δώδεκα ή μερών ανελλιπή καί καλήν 
υπηρεσίαν.

Είς τό εσπερινόν κονσέρτο οί μουσικοί μας είνε γεμάτοι ζωήν καί 
έμπνευσιν. Διά πρώτην φοράν παίζουν τόν Αμερικανικόν ύμνον καί 
κλείουν τό κονσέρτου μέ τόν ’Αγγλικόν. Είναι ό άποχαιρετισμός των. 
Είνε ό άποχαιρετισμός των καί ή ευεργετική των διά τήν όποιαν παίρ
νουν τό άνάλογον φιλοδώρημα.

Ό πλοίαρχος προσφέρει σαμπάνιαν καί εύχεται καλόν κατευόδιου 
εις τούς έπιβάτας του. Μέχρι τοΰ έστιατορίου φθάνουν τά άσματα, οί 
χοροί καί αί ζωηραί φωναί τών μεταναστών ευτυχισμένων διότι 
φθάνομεν.. .

Ξημερώνει τέλος πάντων !. . Τό κατάστρωμα γεμάτο κόσμον. Άλλά 
τί κρίμα .. . μια. ομίχλη πυκνή εύδιαπέραστος σχεδόν δέν θά μάς άφ ίση 
νά ίδοΰμεν αμέσως τήν ξηράν. . . Άδιάφορον δμως. Είναι έκεΐ εμπρός 
μας καί ημείς προχωροΰμεν πρός αύτήν. Δεξιά μας είς άπόστασιν φαί
νεται έν πελώριον ιστιοφόρου, ακίνητον μέ τούς έξ ιστούς του μέσα είς 
τήν νηνεμίαν καί τήν ομίχλην. ’Επάνω είς τό κατάστρωμα ούτε φωναί, 
ούτε πειράγματα, άλλά μία θρησκευτική σιγή καί ησυχία ή χαρακτηρι
στική ησυχία τής προσδοκίας.

Μέσα είς τήν ηρεμίαν αύτήν ακούεται ή πρώτη φωνή τήν όποιαν μάς 
πέμπει δ νέος κόσμος. Είνε τό διάτορον σφύριγμα τοϋ μικρού ρυμουλ

κού, τό όποιον μάς φέρει τόν πιλότον 
μας. Έν μικρόν μ,αΰρον σημεΐον ξεχωρί
ζει μέσα είς τήν ομίχλην καί προχωρεί 
πρός ημάς, σκορπίζον είς τήν θολήν 
ατμόσφαιραν τό σύννεφου τού καπνοΰ 
του .... Ό πιλότος φθάνει. Τό μικρόν 
σημεΐον έγινε άτμόπλοιον, μάς άφήκε 
τόν πλοηγόν καί φεύγει γοργόν πρός τήν 
είσοδον τοΰ λιμένος, ένφ ό Romanic» 
μέ μετριασμένην ταχύτητα βαίνει ύπό τήν 
διοίκησιν τοΰ πρωρέως του πρόςτό όρμη- 
τήριόν του.

ΊΙ ομίχλη αργά-αργά σηκώνεται... 
Μία μαύρη συνεχής γραμμή εμπρός μας, 
ή παραλία τής ’Αμερικής παρουσιάζεται 
μεγαλοπρεπής καί επιβλητική... Δέν είμ- 
πορεΐτε νά είπήτε ότι δέν έχει κάποιον 
μυστήριον ό νέος αυτός κόσμος, άπό τόν 
όποιον μάς χωρίζει τό άτελείωτον πλάτος 
τοϋ ’Ατλαντικού... Τώρα άναλογίζομαι τι 
έπεράσαμεν διά νά φθάσωμεν έως έδώ, 
τώρα κατανοώ πόσον ό άνθρωπος κατέ-

κτησε τόν κόσμον ! ... Προχωροΰμεν άκόμη.... ’Ιδού τά φρούρια τής 
Βοστώνης καί τά επάκτια τηλεβόλα της, τά όπλίζοντα τόν προλιμένα 
της. είς τόν όποιον είοερχόμεθα,

"Εν Αμερικανικόν άτμόπλοιον τής άτμοπλοΐας τού Ατλαντικού έξερ- 
χόμενον μάς χαιρετά. Περνά πολύ κοντά μας καί διαβάζω κάτω άπό 
τήν άστερόεσσαν σημαίαν του ποΰ κυματίζει είς την πρύμνην May
flower, Baltimore».

Προχωροΰμεν άκόμη. "Εν άτμόπλοιον τής μεταναστευτικής υπηρεσίας 
είνε πλησίον μας. Σταματώμεν καί δεχόμεθα τούς πρώτους άμερικανούς 
κυβερνητικούς υπαλλήλους- Είνε ιατροί, είνε αστυνομικοί πράκτορες 
καί μεταναστευτικοί υπάλληλοι.

Οί μετανάσται παρουσιάζονται άλληλοδιαδόχως είς όλους. 'Εξετάζον
ται ίατρικώς, δίδουν κατάθεοιν τής προελεύσεως καί τής κατευθύνσεώς 
των, δηλώνουν τό ποσόν τών χρημάτων, τά όποια φέρουν μαζύ των καί 
ύπόσχονται νά έργασθοΰν εύσυνηδήτως είς τόν νέον τόπον είς τόν 
όποιον έρχονται.

\έν είμαι μετανάστης. Άλλά τό γεγονός ότι είμαι δημοσιογράφος δέν 
μ'άποκλείει μιας μικρός άνακρίσεως. Έρωτώμαι άν είμαι αναρχικός, άν 
ανήκω είς μυστικός εταιρίας, έάν θά δώσω διαλέξεις· άπαντώ ότι έρχο
μαι νά μελετήσω τόν τόπον καί έάν μοΰ άρέση νά μείνω αρκετόν καιρόν.

— Ό τόπος μας θά σάς άρέση κύριε· μοΰ άπαντα μειδιών ό ζωηρός 
Αμερικανός καί μοΰ δίδει τό χέρι.

— Welcome Sir.
— Thank you !..
Τό άτμόπλοιον μας έν τώ μεταξύ έφθασεν εϊς τό όρμητήριόν του. 

Ούτε τελωνιακαί διατυπώσεις μεγάλαι. ούτε έξοδα μεταφοράς. Μία εται
ρία μετακομίσεως αποσκευών έκ τών λεγομένων Express θά μοΰ παρα
δοχή] τά πράγματά μου άσφαλώς εις τήν Νέαν Ύόρκην.

Καί ήδη δέν έχω νά κάμω τίποτε άλλο παρά νά πάρω τό ταχύτεροι· 
τραίνου, τό τέλειον Αμερικανικόν τραΐνον, τό όποιον μετά πέντε ώρας 
μ’ άφίνει μεσάνυχτα είς τό κέντρον τής Νέας Ύόρκης, τής πόλεως τοΰ 
θορύβου καί τοΰ φωτός. Καί διά τήν Νέαν Ύόρκην άλλοτε.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΠΟΛΥΖΟΙΔΗΣ 
« « «

* Αί μεγάλοι καί άχ»·αί συμπάθειαι έχουσι τούτο τό καλόν, ότι μετά τήι· 
ευτυχία»· τή; άπολαύσεως παραμένει ή ευτυχία της άναμνήσεως.

* Αί ουμφοραί τών αδικούμενων άρ;·ά ή γρήγορα μεταβαίνουν είς τούς 
άδικονντας.

* ‘Εργασία είναι ή καλή χρήσις τοϋ χρόνον οικονομία είναι ή καλή χρή- 
οις τοΰ εισοδήματος τής οικίας.

* Εϊς ό'λα τά αράγματα είμπορεΐ νά ίκέλόη κόρος' είς τήν ίργαοίαν ποτέ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑΝ

KX'XXiOOGXXo
ΡΑΧΗΛ,, ΤΟΥ Κ0Υ ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΐρίόωκε λοιπόν νέον έργον εφέτος ό κ. Γο. Σενόπουλος. Διότι έως τώρα, 
ζΚΑάπό πέρυσιν, όλα όσα έδωκε, είναι όλα βγαλ.μένα άπό διηγήματα του. 
Τήν Ραχήλ, του τήν έδωκε εϊς τον θίασον τή; κυρίας Κυβέλης, είς τό 
Βαριετέ καί έκαμε πολ.υ καλιί, διότι μόνον ή άρτιό»/; τον θιάσου τούτου 

καί τό αη’ογον παίξιμον τοϋ έσωσαν τό έργου. Πράγματι δε ή Ραχήλ-, 
αι; έργον, δέν έχει κανέν πλεονέκτημα ή τούναντίον βρίθει άπό έλαιτιόματα.

«

’II σκηνή ίπόκειται έν Ζακύνθερ κατά

Έπτανήσιρ, οννεπεύι τοΰ έν Κερκύρα θανάτου μιιΐς παιδίσκης, άποδοθέν- 
τος είς τούς ’Εβραίους, έκραγεισΰιν

ιό 1001, την έ.ιοχήν τών έν

αντισημιτικών ταραχών. 'II Ραχήλ, 
περικαλλής μοναχοκόρη τοϋ πλούσιοι· τή; Ζακύνθου τραπεζίτου Τεδέοκου, 
μορφωθεϊσα είς τήν Βενετίαν, ορφανή μητρός, ελευθερόφρων, αγαπά ιόν 
γείτονά τη.- Κάρολον Δεούλλαν, καί έχει άποί/ ασίοει διά νά ιόν νυμφευθή νά 

έ,ξομώοη.’ Αναγνωρίζει τόι· Χριστιανισμόν ώς θρησκείαν ’ Αγάπης άνιοτέραν.
ΊΙ πριότη πράξι; είναι άνιαρωτάτη καί τήν σώζει μόνον ή κωμική 

έμφάνι; τώι· δύω υπηρετών τοΰ πλουσίου τραπεζίτου, τοϋ "Αβραμίκου καί 
τοϋ Μανασή, οί όποιοι ά λά Σαίξπηρ γεμίζουν τήν σκηνήν, κουρει.ιάρηδε; 
όμως καί ελεεινοί τήν μορφήν καί τήν ψυχήν. ΊΙ Ραχήλ, επιστρέφει άπό 

ένα περίτατον Ιππασία; καί μετ’ όλίγον φθάνει καί ό Κάρολος, ό όποιος 
πρό μικρού τής είχε στείλει τρεις μανόλιες. 'Επακολουθεί μιά στιχομυθία 
μεταξύ των περί τών εύόσμων άνθέων, πού άποπνέουν τό γλ.υκύ όροτμά 
των καί άμα ανοίξουν τόν κάλυκα το»· χύνουν τόι· θάνατον. "Επειτα έρχε

ται ό γέρων Τεδέσκος, ό σεβάσμιος γέρων, πού τόν έκτιμή όλη ή Ζάκυν
θος, μέ τόν υιόν του 'Αλέξανδρον καί παίζει σκάκι μέ: ιόν Κάρολον. Φθά
νει καί ό άλλος υιός του ιί Δαυΐκο;, ό φανατικό; 'Εβραίος, μέ τόν ιερόν 

νόμον καί τό Ταλμούδ στήν ψυχή καί μέ τό ίίξίωμα, .όφθαλμόν άιτί 
οφθαλμού-, καί ανοίγουν διάλογον περί τοϋ αναβρασμού το»· Χριστιανών. 
Φεύγουν κατόπιν αύτοί διά νά μείνουν ή Ραχήλ, καί ό Κάρολος μόνοι καί 

νά εϊποΰν μερικά ερωτικά λόγια, παιδιάστικα, ώς Σ’ άγαποι. . . Κ' έγόι 
σ' αγαπώ πολύ · καί νά ομιλήσουν περί ονείρων καί περί τοΰ γάμου των, 
ιόν όποιον ή Ραχήλ, θέλει νά κάμουν είς τήν Βενετίαν. Άλλ' είναι Κυριακή 
τδίν Βαΐων καί Λ Κάρολο; είναι ΰποχρεοιμένος νά συνοδεύοη τήν μητέρα 

του είς τήν εκκλησίαν. "Ερχεται μάλιστα καί τοϋ τό υπενθυμίζει ή υπηρέ
τρια των ’Αρετή, έπειτα έρχεται καί ή μητέρα του καί τού λέγει ότι είναι 
εντροπή ντί μή πάη είς τήν εκκλησίαν. 'Η κυρία Δεούλλα φεύγει, εξακο
λουθούν τόν έρωτικόν τα»· διιιλογον, ότε αίφνης εις ένα φίλημα, επανέρχε
ται ή μητέρα τοϋ Καρόλου καί ένφ ορκίζεται πίστιν ή Ραχήλ είς τόν 
Κάρολον τούς λέγει: Ναί, άν όμως τό επιτρέψω καί εγώ.

ΊΙ δεύτερα πραξις αρχίζει μέ τόν Μανιιοήν καί τόν ’ Αβραμΐκον, οί 
όποιοι παριστάνουν τόν κατά τών 'Εβραίο»· ερεθισμόν τών Χριστιανιον 
κορυφωθέντα καί δέν τολμούν καν νά έξέλθουν τή; οικίας. ΔΙεγιίλη Τετάρτη. 
Συγκεντροΰται ή οικογένεια διό τό γεύμα καί τρώγουν ζαμπόν κ.λ. Ό 
Δαυΐκο; έπί τή θέμ τοΰ χοιρινού κρέατος οργίζεται καί προσπαθεί νά έξε- 

ρεθίσιι καί τούς άλλου;. Άλλ' ούτε ό παιήρ του, ούτε ό '.-ΠέζαιΛρος, ούτε ή 
'Ραχήλ, δίδουν προσοχήν. 'Αλλ’ ";δη έχουν δποδείξει άπό τίμ· λέσχην είς τόν 
γέροντα Τεδέσκον, ιός ■/ρόνιμον, ι·ά μή συχνάιζη έκεΐ έπί τινα; ημέρας. Ό 
Δανικός, πού τό είχε μάθει, προσπαθεί νά τού; πείση ότι είναι βαρεία προσ

βολή αύτό. Η Ραχήλ είναι εις τό δοι/ιάτιόν τη; τώρα καί ό γέρων συμβου
λεύει νά μή τής τό εϊποΰν. Άλλ’ έρχεται ή Ραχήλ καί ό Δαυΐκο; τής τό 
λέγει, ένώ αύτή τό ακούει ψυχραίμως καί τό επιδοκιμάζει. Άπ' έξω ακούον

ται φωναί καί εμφανίζεται ό Μανασή; μέ σπασμένην τήν μύτη. Μόλις έπρό- 
φθασαν μέ τόν Κάρολον πρό μικρού έλ.θόνια νά τόν σώσουν. Οί δύω υιοί 
θέλουν νά έξέλθουν, άλλ.' ό πατήρ των τούς έιυποδίζει τήν έξοδον ώ; επι

κίνδυνον. Καί έξαφνα αποφασίζει αυτός >·ά κάμη ένα περίπατον. Τά παιδιά 
τον προσπαθούν νά ιόν εμποδίσουν καί αυτό; επιμένει καί φεύγει, ένώ όπι

σθεν του τρέχει ό Δαυΐκο; καί δ ' Αλέξανδρος μέ τό αμάξι μήπως τού ονμβή 
τίποτε. ’ Εν τψ μεταξύ ό Κάρολος μένει, αφού τού; διαβεβαιώνει ότι δέν 
διατρέχουν κανένα κίνδυνον καί ότι έν έσχάτη άνάγκ// τού; προσφέρει τήν 

οικίαν του όπως καταφύγουν, υποσχόμενο; ι·ά τούς σιείλη καί όπλα πρός 
άμυναν. ΊΙ Ραχ'ηλ. του προτείνει νά έξέλθουν εί; περίτατον καί τρέχει νά 
ένδυθή ένιρ δέ ό Κάρολος, μένων μόνος άναγινιόοκει, τό άσμα ιίομάτιον» 
έρχεται ή μητέρα του διά νά ιόν πάρη θυμωμένη καί ύβρίζουοα τ'ην 
Ραχήλ, ή όποια τόν κρατεί είς τό σπήτι τη; τέτοια μέρα.'Ο Κάρολο; φεύ

γει με τήν μητέρα του καί ό Δαυΐκο; με τόν 'Αλέξανδρον φέρνουν ιόν 
πατέρα των τραυματισμένου εί; τό μέτωπον διά λίθου. Κάποιος Χριστιανό; 
τόν έκτύπηοε καί τά π.ίλλευκα γένεια τον έκοκκίνησαν άπό τό αίμα ιοί 

αθώου. Ό Ιαυΐκος καί ό 'Αλέξανδρος μαίνονται. ΊΙ Ραχήλ, τρέχει άπό τό 
διοιιάτιόν της και ίεσπρ εί; ενα άγριον θρήνον, γονυπετής, καί έπιοφελεΐ- 

ται τή; ψυχικής κατασιάσειό; της ό Ιαυΐκος όιά νά τήν έξερεθίσιι κατά 
τών Χριστιανών. ΊΙ Ραχήλ, έξηγριωμένη μόλις ό πατήρ τη; άπεούρθη

καί φεύγει. ' Η 
Σέ μιά στιγμή λησμονεί πάλιν ιόν τραυμα-

είς τό δωμάτιόν του. εξομολογείται τόν έρωτά της είς τούς αδελφούς της 
καί λησμονούσα τά πάντα αρχίζει νά μισή ιούς Χριστιανούς και ιόν Κάρο
λον. Τής υποδαυλίζει ιό μισός της ό Δανικός, όταν φθάνει ό Κάρολος, 
μαθό»· τόν τραυματισμόν τοϋ τραπεζίτου καί ή Ραχήλ, τόν άποδιώκει. 
Είναι ιδραία ιίληθοτς ή σκηνή αύτή μέ τήν όποιαν τελειώνει ή δεύτερα πραξις.

Μεγάλη Παρασκευή. Τώρα πλέον τά πράγματα έχουν εις βαθμόν επι

κίνδυνον όξυνθεΐ. Στρατό; φρουρεί τό Γέτο, τι'/υ συνοικίαν τΰιν ίβραίών 
καί άποοπάσματα τάς μεμονωμένος οικίας των, έν αίς καί τήν τοϋ τραπε
ζίτου. Φόβοι υπάρχουν κατά τήν αγίαν αύτήν ήμέραν, ότι ο! Χριστιανοί θά 
ξεσ.πάσοι ν είς κίνημα. 'Π Ραχήλ, φορεϊ μαύρα καί ό Δανικός τή; κάνει 
.'ΐαοαιήρηοιν, άλλ έκείνη άντιπαρατηρεΐ ότι είναι τοϋ λούοσου μαύοη 
τουαλέιτα. 'Η Ραχήλ, μένει μόνη και μέ τήν καρδιά σπαραγμένην άποφα- 

οίζει νά αύιοκτονήο/ι. Ιίδει εντολήν είς τούς ΰπηρέτας, αν τήν ζητήο/; 
κανείς, νά νί'πουν ότι κοιμάται, κλείει ερμητικώς τά παράθυρα καί τάς θύ- 
ριις, ανοίγει τούς κάλυκας τών άνθέων τής μανόλιας καί τά μυρίζει, τά 
μυρίζει άπλήστως. Είναι προφανές ότι θέλει ν ανιοκτονήση. Άλλ’ έξαφνα 
είσορμρ ή κυρία Δεούλλα, καί τήν αΐιιαται διά τήν θανατηφόρου λύπην 
τοϋ παιδιού της. Τί έκαμες τοϋ παιδιού μου ; τής λέγει. Τήν ικετεύει, τήν 
εκλιπαρεί, άλλ’ ή Ραχήλ, μένει ανένδοτος καί ή χήρα άφίνει »·ά έκσπάο// 

όλον τό μϊοος της νβρίζονσα τήν Ραχήλ. .. Παληωβρηά< 
Ραχήλ, πληγώνεται καιριότατα.
τισμόν τού πατρός τη; καί τό χώριζαν αύτήν άπό τοΰ Καρόλου χάος καί 
τόν προσκαλεΐ πλησίον της δι επιστολής. Ό Κάρολος τρέχει καί ή Ραχήλ 

πίπτει εις τά; άγκάλας του. Αύτήν τήν στιγμήν γίνεται ή εκφορά τοΰ 
Έοιαυρωμένου. Κτυποΰν πένθιμα ή καμπάνες καί οί Χριστιανοί ακολου
θούν τήν εκφοράν. ’Ακούονται αί ηιαλμαιδίαι μέ ήχους αρμονίου. ΊΙ Ραχήλ, 
γονατίζει, καί γίνεται έξομότις έν βαθεΐα κατανύξει, καί βαπτίζεται μέ τά 
δάκρυα τη; είς τήν πίστιν τοϋ Χριστού, ποιούσα τό σημεΐον ιού σταυρού. ΊΙ 
πένθιμος συνοδία άπομακρύνεται, άλλ’ έξαφνα Ακούονται πυροβολισμοί. Τό 

κίνημα έξερραγη. *0 Κάρολος φεύγει διά »·ά έτοιμΐιση τό οπήτι του, είς τό 
όποιον θά κρύφιι τήν οικογένειαν τή; Ραχήλ. Ό Δαυΐκο; καί ό Αλέξαν
δρος εισορμούν καί περνούν όπλα διά νά αμυνθούν. ’Ο Δαυΐκο; τρέχει νά 
φρουρήσ/ι τήν θΰραν.'Εξω τό πλήθος μαίνεται.'Ο γέρο»· τραπεζίτης τρέχει 

είς τοΰ Καρόλου. Ό Δαυΐκο; άπό τί;ν πόρτα τής εισόδου φωνάζει ύβρί- 
ζων και ζητών ένα χριστιανόν νά φονεύοη. "Εξαφνα έρχεται ό Κάρολος 
νά τού; παραλαβή είς τό σπήτι του. ' Ο Δαυΐκο; εισορμά λ.υσοών. 
χριστιανόν.’ · φοινάζεπ. Καί βλ.έποτν 
βόλεϊ. Άλλ.ά παρεμβαίνει ή Ραχήλ.
αύτήν όλοφυρύμενος ό Κάρολος.

•"Ενα
Κάρολον τόν σκοπεύει καί πνρο- 

πίπτει απνους, ένφ κυλιέται παρ’

«
νΕχει ότραίας σκηνας το έργον. Άλλ*

αφΟονα. ΊΙ κριτική τό κατεΛίκασε, ή Λέ εύί)ομογραφία τοΰ Ικόλλησε διάφορα 
καλαμπούρια. . Ραχήλ, κλαίει τά τέκνα . .. τοϋ ουγγραφέω; τά πνευματικά», 

Άλλαξε <ί μανολιός... κλ. ’Όλα αύτά ίλίχΟηοαν διά τούς Λδνρμούς 
τής Ραχήλ και διά τήν άπόφασίν της νά αύτμκτονήση μέ τί/ς μανόλιες κλ.

Καί έν πρα'ιτοις κακίζεται η παρουσίασις ιών, κατά τά άλλα όαυμασίων 
τύπων, δύω κουρελιάρηδονν υπηρετών. Πράγματι, πώς είναι δυνατόν ένας 
τραπεζίτης, όχι ίοραηλίιη; φιλάργυρος, όχι τύπος Σάϋλ.ωκ, άλλ’ ένας μικρός 
Ρότσιλ.δ, με άλογα τής ιππασίας και λαντιο και τοιοντον τραίν ντε βιλ. νά 
^Χ!Ι ε'ϊ Τ')’’ υπηρεσία»· ταυ Λύω κονρε/.ιάρηδες. Παιδιάστικος έντεέ.ώς καί 
άρχίζων άτεχνα ό έρτοιικός διάλογος τής Ραχήλ, καί τοϋ Καρόλου. "Ατεχνος 
καί ή έμφάνιοι; τής μητρός Αεούλ.λα είς ιό φινάλε τής πρώτης πράξεως.

Είς τήν δευιέραν πραξιν επήρε είς τόν λαιμόν του ό συγγραφεΰς τήν 
Κυβέλην. Παρααυρύλείς άπό τήν διά τό πολύ κοινον επιτυχίαν τής . Φωτει
νής Σάΐ'ίρη ■ έ.ξέλαβε τάς διατόρους κραυγάς <ός μέσον επιτυχίας καί τάς 
έφήρμοσε καί είς τήν ■ Ραχήλ.·. Καί άλλα πολλά ακόμη, ώς, λόγον χάριν, 
ή έλλειψίς πάοης σκηνικής οικονομίας. "Ολα τά πρόσωπα τά εισάγει καί 
τά άπομακρύνει τής σκηνής άτεχνότατα. Ό πατήρ Τεδέσκος συμβουλεύει 
τά παιδιά του νά μή έςΐλΰουν καί μετά δύω λεπτά ίξέρχεται αύιός είς 

περίπατον δια να γυρίοη τραυματισμένος. "Επειτα πώς ζητεί τό»· θάνατο»· 
τής Ραχήλ, μέ τής μανόλιες; 'Από πότε ή μανόλ.ια φονεύει;

Καί είς τΐ/ν Τρίτην πράξιν έχει τά τρωτά ταυ. * Ο Δανικός μέ τό οπλ.ον 
είς τό χέρι παρακολουθεί άπό τήν πόρτα τής εισόδου τάς σκηνάς τον δρό

μου. Είς τάς σκηνάς πρωτοστατούν οί Χριστιανοί. Κάτω είς ιόν δρόμον 
πλήίλος οΐ Χριοτιανοί. Καί αυτός φωνάζει : "Ενα Χριστιανόν Θέλω νά 
σκοτότοω ένα Χριστιανόν.’ Καί άφίνει τήν σκοπιάν του καί ιόν δρό

μον διά ΐ'ά ζηιήοη καί νά εΰρμ είς τό σαλόνι του ιόν Χριστιανόν, ιόν 
Κάρολον . Ιεούλλαν. Τό δέ φινάλε τής τρίτης πράξεως ; Λεν ίλά ΙσκοιίοΟη, 
ούτε καθόλου θά εκουράσθη ό συγγραφείς διά νά τό επινοήση. Τό έπε- 
νόησε πρό καιρού ο Ονε είς τόν ΤΑρχισιδηρουργόν όπου ή Κλαίρη 

παρεμβαίνει μεταξύ δύω έκπυροοκροτούντων πιστολίων. ρ.

εν τ<·> οννόλιρ του έχει έλαττόιματα
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ΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΦ1

Είχομεν καιρόν ν' άκούοωμεν κρούσμα χωροφυλακίο τικο Ο! παλαιοί 
εκείνοι τύποι τοΰ χωροφύλακα είχον έκλεΰψεΐ καί παιδιά μορφοιμένα, 
παιδια από οικογένειας καιαιαχθένια ιίς τό σώμα της χωροφυλακής, καί 
πρααχθέντα είς τούς βαθμούς τον αξιωματικού, έξηυγένισαν τό σώμα καί 
έξήλειψιιν πάν ίχνος βαοιβονζονκιομοΰ καί τό έκαμαν έπίλεκτον άληθώ; 
οωμα. ’Αλλ' ιδού τώρα ίνας άπό τούς παλαιούς τύπους ό όποιος, ό'πως 
έγραψαν αί εφημερίδες, έπιαοεν ένα πολίτην είς την ‘Αλυσαίδα, ίκάλεοε 
κουστωδίαν χωροφυλάκων, δ παλληκαριτς, διότι μόνος του δέν τά έβγαζε 
πέρα καί τους έβαλε, πρωτοστατών αυτός έκ τοΰ ασφαλούς, να τον τσακί
σουν στό ξύλο, νά ιόν κουρελιάσουν καί νά τόν σύρουν είς τό τμήμα. .41 

εφημερίδες έγραψαν ότι ό ανδρείο; υπενωμοτάρχης καλείται Σοφιανός. 
"Αν ai’ra όσα γράφουν αί εφημερίδες είναι αληθή αυτός δέν είναι ονιε 
χωροφύλακας, είναι Γιαννίτοαρος. Καί ειμεθα περίεργοι νά ίδωμεν πώς θά 
άμείψη τήν παλληκαριά του ό αρχηγός τής χωροφυλακής κ. Λημητριάδης

ΟΙ «ΟΡΓΙΑ!

’ΙΛού ποΰ κατηντήααμ&ν. "Ενας πατέρας—ό γνωστός συγγραφεύς και 

λόγιος κ. Γ. Ξενόπουλος — μετά τό τέλος τοΰ θεάτρου Βαριετέ όπου 
έπαίχθη διά πρώτην φοράν τό νέον έργον του η Ραχηλ^ μεταβαίνει είς ενα 
ζαχαροπλαστείου τής όδοΰ Σταδίου, τοΰ κ. Λεμονάκη, δια ν' άγοράοη πάστες 
ιών δύω κοοιιαιών του. Δίδει εξήντα λεπτά και παρ’ ολίγον ήγοραζβ τόν 
θάνατον. Ία γλυκίσματα ήσαν δηλητηριασμένα και τά παιδάκια τοΰ ονγ- 
γραφέως έσώθησαν μόνον άπό τήν έγκαιρον παρέμβασιν τής επιστήμης.

Ποιος πταίει τώρα; ‘Ο Βοργίας αυτός, ό όποιος κυττάζει μόνον πώς 
νά άντικρυση τάς ζημίας του, αδιαφορών διά τήν ζωήν τοΰ άλλου, ή 
αστυνομία, ή όποια κάνει επιθεωρήσεις διά τά μάτια ή ό πατέρας, δηλαδή 
ή κοινωνία, ή οποία πέρνα τό κατώφλι μαγαζειών σάν τον κ. Λεμονάκη. 
Καί δυστυχώς υπάρχουν πολλά τέτοια μεγαλόσχημα μαγαζειά πωλοΰντα 
τόν θάνατον καί όλες τής αρροίστιες τον κόσμου μποτιλιαριομένες ή φορ
μαρισμένες εις σχήμα πάστας, παγωτού κ.λ.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

ΛΙΐ/ν αγωνία: χαί αμφιβολιών ό ’Ιούλιος. Άνατέλλιι με ηόθονς καί με 
παλμονς διά την πραγμάιωοιν όνείρον προαιώνιοι· ενός λαοΰ,όνείρον αίμα- 
τοβαφοΰς. "Ο,τι ίζητήθη εκ μέρους τών Ιοχυρών άπό τόν λαόν αύτόν, 
έδόθη. 'Εφθάοαμεν μέχρι τον να άπαρνηθώμεν ήμας αύτούς. Τούς πάντας 
άπηρνήθημεν, <!>ς, οχεόόν, μας ύπεόείχθη. Μας ειπον νά μή προοέχωμεν 
είς τήν Κρήτην καί άπηρνήθημεν τούς Κοήτας. Μας είπον νά άποφϋγωμεν 
πάπαν σύρραξη· μέ: τούς κακής πίσιεως γείτονάς μας καί έγκατελείψαμει· 
είς ιήν τύχην των τά εκατομμύρια τών έν Τουρκία βιούντων όμογενιον. 
Μας επαν ν<ι καθήσωμεν και είς το οπήτί μας φρόνιμοι οαν μικρά παιδά
κια, διότι δέν θά μας δώσουν τό γλυκό καί άπηρνήθημεν τούς έαυτούς 
μας. Εί; άλλην περίπτωση· θά είχον σαρωθεί ιιλλεπάλληλοι κυβερνήσεις. 
Και όμως ή μεγαλουργό; σανίς δέν άνέθορε τήν φοράν τανιην. Έδώκαμεν 
ο,τι εζητήθη.

Αίφνης φήμαι άορίστω; δυσμενείς θολώνουν τά πράγματα. Ό αίθριος 
όρίζων τοΰ Κρητικού ζητήματος ζοφούται. 1II ελπίς ενός λαοΰ μετατρέπε

ται είς ΰπό^νωσιν στυγνήν, τήν οποίαν νποφέρομεν καί ανοίγεται ή δικλεΐς 
τής ασφαλείας διά νά έκφύγη ολίγος ατμό; καί καταπέο/ι ή πίεοις καί άπο- 
οσβηθή ή εκρηξις. Παραιτεΐται ή κυβέρνησις θεοτόκη.

|έ>· θά ϊξηγείρετο ό 'Ελληνικός Λαός. "Οχι. ".Ίί λέγουν οί ψενδοπα- 
τρτώτατ, οί έχοντες τό μονοπωλίου τοΰ πατριωτισμού ότι 
διότι δεν έξεγειρόμεθα. Είναι οί χειρότεροι "Ελληνες αύτοί. 

νες τοΰ θ 7 αύτοί, ευτυχώς έν καταπληοσούοη μειονότητι 
φρονίσθημεν πλέον.

*

Αέν παρητήθη ή κυβέρνησις διότι έφοβήθη έξύγερσιν 

διαχείριση- τοΰ Κρητικού ζητήματος. Ji’ αύτό δέν θά έζήτει ό Λαός εΰθύ- 
νας. θά ζητήοη ό Λαό; εύθύνας διά τήν δωδεκαετή αίσχράν διοίκηοιν. ' Ο 
.Ιαόί έγνώριζε καλώς τήν ι'ιδυναμίαν τής Ελληνικής κυβερνήσεως καί τήν 

έξεφυλίοθημεν, 
Είναι οί’Έλλη- 
οήμερον. Έοω-

διά τήν κακήν

άτολμίαν της νά άναμι/θή καν εις τό ζήτημα. ’ Αλλ' έγνώριζε καί ποιας 
πολιτικής άπότοκος ήτο ή αδυναμία αυτής.

*
Άλλ' Ιδού ή Νότα, ή περίφημος, ή όποια όμιλεΐ περί προσωρινής διευ

θετήσεις τοΰ ζητήματος καί δεν λέγει τίποτε. Αναβάλλεται ή οριστική 
λύσις αύτοΰ, διατηρείται τό σημερινόν καθεστώς, άποσύρονται οί ξένοι 
στρατοί τής Διεθνούς Κατοχής, άλλα διατηρούνται τά υψηλά δικαιώ

ματα τοΰ .Σουλτάνου έπί τής νήσου, οτέλλονται φν/.ακίδες τών Ιίροσ τατίδων 
Δυνάμεων είς Σούδαν, νποοτέλλονται αί ξέναι σημαϊαι από τήν νήσον, 
έπαίρειαι απ' άκρου εις άκρην τής Κρήτης ή επίσημος 'Ελληνική οημαία, . 
άλλα διατηρείται επί μιας ολίγων σπιθαμών νηοίδος, τής Σούδας, ή οημαία 
τής ημισελήνου καί παρ' αυτήν στυλοΰνται αί τών Προατατίδων.

Τοιοΰτον τραγέλαφον μόνον ή Διπλωματία ήδννατο νά κνοφορήση.

■Χ·

’ !ό>β είς καρτερίαν οί Κθήτες και μεγάλοι. Είς την δοκιμασίαν τοΰ 
αίματος έδειξαν τήν αντοχήν τοΰ σώματος, είς τήν δοκιμασίαν τήν ειρηνι
κήν έδειξαν την αντοχήν τής ψυχής. Είς αυτά τά δύο έκδηλοΰται τό 
μεγάλο μυαλό των.

Σιωϊκώτατα άπεδέχθησαν τήν νόταν καί τήν - δήθεν — λύσιν καί 
περιεφρόνησαν τάς άπειλάς τών σωβινιστών τοΰ Βοσπόρου καί συνίστων 
φρόνησιν είς ημάς.

*

Λ’α/ αρχίζει 1/ εκκκνωσίς τής νήσου. Οί ξένοι στρατοί επιβιβάζονται 
καί τούς προπέμπει ό εύγενής Κοής μέ δάκρυα χαράς, αλλά και ευγνω
μοσύνης. Δεν κομπορρημονεΐ ό Κρητικός Λαός- γνωρίζει καλώς τί όφεί- 
λ.ει είς τα διεθνή αποσπάσματα.

Καί άπομένει ή μεγαλόνηοος, έπειτα άπό μακραίωνα αγώνα, έλευθέρα, 
άνευ ζυγόν, άνευ κατοχής, με "Ελληνας αξιωματικούς, μέ ίδιον στρατόν 
καί μέ ' Ελληνικήν Διοίκηοιν, με τήν'Ελληνικήν σημαίαν κυματίζουσαν 
επ' αυτής καί μέ μίαν σκιώδη κυριαρχίαν τοΰ Σουλτάνου ονμβολιζομένην 
άπό ένα Ερυθρόν 'ύφασμα μέ τήν ημισέληνον, ριπιζόμενον κάπου εκεί είς 
ένα βράχον τής Σούδας.

*

Άλλ ’ Ιδού ζοφούται πάλιν ό όρίζων έξ ανατολών, παρά τάς ειλικρινείς 
προσπάθειας τής κυβερνήσειος Ράλλη περί άποκαταοτάσεως φιλικών σχέ
σεων μεταξύ τών δύο όμορων επικρατειών.

Τιάρα έξύπνησαν οί πατριώται τοΰ Βοσπόρου καί ειδον κυματίζουσαν 
τήν Ελληνικήν σημαίαν έπί τής Κρήτης, αφού άπό έτους περίπου αί 
ίυνάμεις τό επίτρεψαν. Καί ζητούν τιάρα νά καταβιβασθή καί άπειλοΰν 

μέ τελεσίγραφα τέρατα καί σημεία. Καί έν τψ μεταξύ ή 'Οθωμανική 
Κυβέρνησις ουγκινεΐται μέ τάς φιλικός διαβεβαιώσεις μας, άλλα καί παρα
σύρεται ύπό τών Νεοτούρκων. ΓΙολυ ειλικρινείς άνθρωποι καί μεγάλοι 
πατριώται αυτοί οί Νεότουρκοι. Παίζουν οί καϋμενοι τό τελενταίον ατού 
τιον τιάρα, απέναντι τιον αντιδραστικών καί κόπτονται οχι δια τήν σωτη
ρίαν τής πατρίδας των, άλλα εαυτών. Διότι θά έπείοθησαν βέβαια οί "Οθω
μανοί ότι απολυταρχία καί Σύνταγμα, μέ τούς σήμερον διευθύνοττας τό 
Νεοτουοκικόν κόμμα, είναι έν καί τό αύτό. Άλλ* επεμβαίνουν αί ίυνάμεις.

Δβ.
*

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑι

Είς τήν Καβάλλαν. — Εύριοκόμεθα εϊς τήν εύχίριστον θέαιν ν’ άναγγεί- 
λωμεν εϊς τούς εν Καβάλλ? κ. κ. συνίρομητά; τού Περιοδικού μας, δτ·. τά 
αύτόθ·. συμφέροντα έν γένει αυτού άνέλαβεν ύπό τήν προστασίαν του, εύγε- 
νί>ς προσφερύεϊς, δ γνωστός Πράκτωρ τής' Ασφαλιστικής Εταιρίας «Ανα
τολή» καί αντιπρόσωπος σοβαρών Ευρωπαϊκών 'Εταιριών κ. Κωνστ. "Αθη
ναίος, άναγνωρισύεις ώς Γενικός "Αντιπρόσωπος τής «Εικονογραφημένης» 
έν Καβάλλφ.

"Επίσης καί έν Ξάν&η ηϋτύχησεν ή Εικονογραφημένη», νά άναλάβη τά 
συμφέροντα της δ έκεΐσε αρχαίος υπάλληλος τών Τουρκικών Μονοπωλίων 
Καπνού, ένθερμος δέ πατριώτης κ. Εύστ. Σινικής. Καί συνεπώς παρακα
λούνται οϊ τε έν Καβάλλφ καί Ξάνθη δμογενεϊς, διά παν σχετικόν μέ τό 
Περιοδικόν, νά άπεβθώνωνται πρός τούς έν λόγω αντιπροσώπους αύτοΰ.

Kai είς τήν Κωνσταντινούηολιν. Καί έκεΐ έχομεν μίαν μεγάλην επι
τυχίαν νά άναγγείλωμεν, τά συμφέροντα τής Εικονογραφημένης» προσε- 
φέρθη καί άνέλαβεν δ πολύτιμος φίλος μας αλλά καί πολύτιμος Έλλην. δ 
προσφέρων πάντοτε καί έαυτόν άκόμη εϊς πάσαν έθνικήν ύπόθεσιν κ. "Αλέ
ξανδρος Στεφόπουλος. Άμπίτ Χάν 10 έν Γαλατ^ι.

ΟΙ '»ΚΑΘΩΣ ΠΡΕΠΕΙ

ΆναγκαζόμεΗα μέ λύπην μας νά προσθέσωμεν έν άκόμη όνομα είς τά 
ολίγα έκείνων, οί όποιοι άδιαφοροΰντες διά τάς θυσίας μας καί τούς κόπους 
μας, έννοούν νά μή είναι συνεπείς είς τάς απέναντι τής ■ Εικονογραφημένης» 
Υποχρεώσεις των. υποχρεώσεις άς οΐκειοθελώς άνέλαβον.

Είναι τό όνομα τού εν Γαργαλιάνοις εμπόρου κ. Γ. Ν. Νικολοπούλου. Ό 
κ. Νικολύπουλος επ', εν καί ήμισυ έτος λαβών ανελλιπώς τό φύλλον, χωρίς 
νά τό έπιστρέψγ) καί όφείλων εϊς τό γραφεϊον μας τριάκοντα δραχμάς κω
φεύει εϊς τάς προσκλήσεις πληρωμής, φρονών ότι ή αξιοπρέπεια ένός ατό
μου καί δή ένός έμπορου επιτρέπει τό τοιοΰτον.

«
ΣΤΗ ΣΑΛΟΝΙΚΗ!

Συνιστώμεν ώς πολύ επίκαιρον τήν έν σελίβι 135 δημοσιευομένην άνά- 
μνησιν τοΰ άτυχούς πολέμου, είλημμένην άπό τήν κατά θάλασσαν αδρανή

ΙΟΥΛΙΟΣ 1909 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ Τ. ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΤ

δράσίν μας. Είναι γνωστόν δτι τότε δ έλληνικός στό
λος δέν εύρεν ευκαιρίαν νά δράση, άφού ούδέ έςεμύτησε 
καν άπό τά Δαρδανέλλια δ έχθρικός, διό. μή δυνάμενος 
8Γ άλλους λόγους νά προδή είς σημαντικάς Επιχειρή
σεις περ-.ωρίζετο, καθ" ας είχε διαταγάς, εϊς διαδρομάς 
άνά τά τουρκικά ύδατα, ών ήτο άπόλυτος κύριος. Οί 
αξιωματικοί όμως, οί τότε κατώτεροι, έδυσφόρουν διά 
τήν αδράνειαν αΰτήν. έντρεπόμενοι νά έπανέλθουν εϊς 
"Αθήνας άπρακτοι. Μία συγκυρία έφερεν έπί τό αύτό 
δύο φιλότιμους άςιωματικούς κυβερνώντας άπό έν τορ- 
πιλλικόν σκάφος. "Ενώ δ Κανάρης» ύπό τον πρίγκιπα 
Γεώργιον περιεπόλει μετά του ύπ" άριθ. 11 τορπιλλο- 
βόλου ύπό τόν άνθυποπλοίαρχον τότε κ. I. Βρατσάνον, 
μεταξύ Κασσάνϊρας-Τσάγεζι. κατά διαταγήν τοΰ τότε 
“ΡΧήΥΟΰ τής άνατολικής Μοίρας, τοΰ γενναίου υπο
ναυάρχου Σταματέλλου, κατελήφθη ύπό θαλασσίας 
καταιγϊδος μετά κεραυνών καί χαλάζης καί ήναγκά- 
■σθη νά προσρρμισθή εϊς Τσάγεζι. "Εκεί τό 11 συνην- 
τήθη μετά τοΰ γαλλικής κατασκευής τορπιλλοφόρου 4
ύπό τόν άνθυποπλοίαρχον τότε κ. Τω. Ραζηκότσικαν. "Εκεί οί κυβερνήται 
τών δύο τορπιλλικών συνενοήθησαν καί συνεφώνησαν τό περιγραφόμενον 
πολεμικόν έγχείρημα. δπερ παρηκολούθησε καί ό Αφηγούμενος αύτό.' έφε
δρος τότε ναύτης.

«
ΓΕΩΡΓΙΑ Τ. ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ

Απηνής δ θάνατος έπληξε τήν οικογένειαν συμπαθούς φίλου τής «Εικο
νογραφημένης , τοΰ κ. Τάκη Βερροιοπούλου, τμηματάρχου τής "Εταιρείας 
Οίνων καί Οινοπνευμάτων καί έβύθισεν είς πένθος καί 'οδύνην τό εύτυχι- 
σμένο σπήτί του. "Εν διαστήματι ολίγων ημερών άνηρπάγη ή χαριτωμένη 
καί πολυαγαπημένη σύζυγός του Γεωργία, τό γένος 1. Λάμπρου. Καί έκεΐ 
ποΰ έλαμπεν άλλοτε ή χαρά τής ζωής τώρα άντηχοΰν κοπετοί. "Η Εικο
νογραφημένη» δέν εύρίσκει είς τά λόγια βάλσαμον διά νά σταλάξη εϊς τήν 
ψυχήν τοϋ σκληρώς πληγέντος φίλου της καί τοΰ εύχεται τήν ΰψίστην 
παρηγοριάν συμμεριζομένη δλοψύχως τήν οδύνην του.

ΕΥΓΕ ΤΗΣ I

Καί πάλιν εύγέ της. τής - Ανατολής , τής ασφαλιστικής μας. Νέα 
κατορθώματα πάλιν και νέας έκπλήξεις είς άνεύρυνσιν τού δρίζοντος τών 
εργασιών της μάς έτοιμάζει.

"Αξίζει τή άληθεία νά τήν έχουν ώς μοδέλλο ειλικρινούς καί εύσυνειδή- 
του εργασίας, αλλά καί προόδου, όλα τά παρ' ήμΐν λειτουργοΰντα τοιούτου 
είδους ιδρύματα, Είναι τό μόνον ποΰ παρέχει έχέγγυα καί άσφάλειαν άπό 
δλας τάς έλληνικάς εταιρίας. Άφίνομεν πλέον τήν σωρείαν τών ξένων, 
ποΰ άν έξαιρέση κανείς μίαν ή δύο. δέν γνωρίζομεν ούτε πού βαστά ή σκού
φια των, ούτε τί γίνονται αί οϊκονομίαι τοϋ οικογενειάρχου.

«
ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ;

Το ζήτημ» π°1ον το πρώτον έκτυπωθέν έλληνικόν βιόλίον καί ποιοι οί 
πρώτοι τυπογράφοι, συνεζητήθη πολλάκι; χωρίς δριστικδν αποτέλεσμα.

Σχετική μελέτη παλαιά αναφέρει δτι τό πρώτον βιβλίον τό όποιον έτυ- 
πώθη έλληνιστί τφ 1476 είνε ή Γραμματική τού Βυζαντινού Κωνσταντίνου 
Λασκάρεως, άποβιώσαντος έν Μεσσήνη τής "Ιταλίας.

Έτυπώθη εϊς τό Μιλάνον καί τώρα είνε σπανιώτατον.
"Η ιδία μελέτη αναφέρει δτι πρώτος "Ελλην τυπογράφος είνε ό έκ Χάν- 

δακος τής Κρήτης "Αλέξανδρος Γεωργίου, δστις έδιδάχθη τήν τυπογραφι
κήν έν Βενετία, δπου καί έτύπωσε τό Ταλτήριον τοΰ Δαυίδ κατά τό 1486. 
Μετ’ αύτόν "Ελληνες τυπογράφοι ύπήρξαν δ Κρής Ζαχαρίας Καλλέργης έν 
Βενετία καί Ρώμη, ό Κερκυραίος Νικόλαος Σοφιανός έν Βενετία, ό έκ Πα- 
λαιίιν Πατρών Άνδρέας Κουνάδης, έπίσης έν Βενετίφ.

Κατά τό 1627 ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος Λούκαρις, 
έπεμψεν είς Εύρώπην τόν ιερομόναχον Νικόδημον Μεταξάν, Κεφαλλήνα, 
δστις έκμαθών τήν τυπογραφικήν ήγόρασεν έν Λονδίνω τυπογραφεΐον, τό 

ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

όποιον κρύφα μετέφερε καί έστη- 
σεν εντός τοΰ Πατριαρχείου. Οί 
Ίησουΐται δμως κατήγγειλαν 
τό πράγμα εις τούς Τούρκους, 
οί όποιοι κατέστρεψαν τό πιε- 
στήριον καί έχυσαν τά στοιχεία 
εϊς τήν θάλασσαν.

"Εκτοτε σειρά τυπογραφείων 
έπακολουθεΐ ιδρυόμενων έν Βε- 
νετίφ, Βιέννη καί τέλος άπό τής 
έκρήξεως τής "Επαναστάσεως 
καί έν Έλλάδι.

«

Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ

"Επάνω εϊς στίχους τοϋ συμ
παθούς ποιητού "Ιωάν. Πολέμη 
δ γνωστός μουσικοδιδάσκαλος 
καί φίλος τής «Εικονογραφη
μένης · κ. Τιμόθ. ϊανθόπουλος 
συνέθεσε τήν «Νυκτφδίαν» του, 
τήν όποιαν καί άφιερώνει εις 
τήν A. Β. Τ. τήν Πριγκίπισ- 
σαν Μαρίαν.

"Ολον τό αίσθημα καί τήν 
χάριν καί τήν κομψότητα τών 
στίχων τοΰ Νυκτερινού Τρα-
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γουδιού» τού Πολέμη τήν αποδίδει πιστότατα ή φράσις 
τοϋ κ. Ξανθοπούλου, τού όποιου τό τάλαντον άκόμη 
μίαν φοράν έκδηλοΰται είς απλότητα άλλά μέ χαρα
κτηρισμόν βαθύν.

Δύναταί τις νά εΐπη δτι ή νέα σύνθεσις τοΰ συμπα
θούς φίλου μας είναι μία πιστή μέ αίσθημα καί χάρϊν 
τών στίχων τοΰ «Νυκτερινού Τραγουδιού» τού Πολέμη 
μετάφρασις είς μουσικάς φράσεις.

«
ΚΑΤΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΝ

Τί Ταρταρίνοι αυτοί οί Νεότουρκοι! άπειλοΰν τό 
Σύμπαν, τάς Δυνάμεις, τήν Κρήτην δτι θά τήν κατα
λάβουν μέ τόν στρατόν των καί τόν στόλον των καί 
δ'.αρκώς στρατός καί στόλος μένουν εις τήν θέσιν των.

'Ομοιάζει αύτό κάπως μ" ένα χαριτωμένου έπεισό- 
διον μεταξύ Βουλγάρων καί Βυζαντινών κατά τό 796, 
δπερ διηγείται δ Βυζαντινός χρονογράφος Θεοφάνης.

"Ο περίφημος προκάτοχος τοΰ περιφημοτάτου αρχη
γού τών Βουλγάρων Κρούμου Κάρδαμος, Κύρις τής Βουλγαρίας, ήξίωσε 
παρά τοΰ Βασιλέας τών "Ελλήνων. Αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοϋ τής 
Ειρήνης, έτήσιον φόρον. "Ετσι τοΰ ήλθε τοΰ αγαθού εκείνου άνθρώπου. 
ΙΙαρήγγειλε μάλιστα είς τόν Βασιλέα :

— Ή τέλεσόν μοι πάκτα ή έρχομαι έως τής Χρυσή; Πόρτη; καί έρημώ 
τήν Θράκην.

Ή άπάντησις υπήρξε χυδαία, όμολογουμένως, άλλ’ άνταξία τού πρός 
ον έδίδετο.

Μάς τήν διέσωσεν δ Θεοφάνης :
«Ό δέ Βασιλεύς βαλών καβαλλίνας άλλόγου είς μανδήλιν έπεμψεν αύτφ 

εϊπών δτι, · οία μέν σοι πρέπει πάκτα άπέστειλά σοι, γέρων δέ εί καί οϋ 
θέλω ϊνα κοπιάσης έως τών ώδε, άλλ" έγώ έρχομαι έως Μαρκέλλαν καί 
έξελθε καί εί τι κρίνει ό θεός .. . ■»

«Καί δ Κάρδαμος ήλθεν έως τοΰ δάσους "Αδρολέβα καί δειλιάσας έμεινεν 
έν τφ άλσει, δ δέ Βασιλεύς άπήλθεν έως τού γυμνού "Αβρολέβα προσκα
λούμενος αύτόν έπί ήμέρας δέκα έπτά" ό δέ ούκ έτόλμησεν, άλλ" άπήλθε 
φυγάς εϊς τά ίδια».

«
ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΣΑΣ

Νεαρός ταξειδιώτης εννοεί νά πειράζη αγαθόν ιερέα, είσελθόντα εϊς τό 
σιδηροδρομικόν βαγόνι.

— Τά ξέρετε τά νέα : τοΰ λέγει.
— Τί νέα;
—Άπέθανεν δ διάβολος.
Καί δ ϊερεύς λύων τό κομπόδεμά του δίδει έν νόμισμα εϊς τόν άστεϊον.
— Τί είνε αύτό ;
Καί δ ίερεύς :
— Λυπούμαι πάν ,οτε τά ορφανά καί πάντοτε τά έλεώ.

«
ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Δήλος, Άλ. θ. Φιλαδελφέω;.~'() διακεκριμένος αρχαιολόγος μας καί 
διακεκριμένος μας λόγιος έπετέλεσε τό θαύμα νά περιλάβη είς τεσσαρά
κοντα σελίδας ιστορικήν καί αρχαιολογικήν περιγραφήν τής Δήλου μέ 
εικόνας καί πίνακας. Πόσον ευσυνείδητος είναι ή έργασία τού κ. Φιλαδελ- 
φέως μαρτυρούν δλαι αί πρό τοϋ κομψού τομιδίου εργασία·, του. "Ολα τά 
σχετικά μέ τήν ίεράν νήσον ζητήματα έν συντομίφ καί άπλδτητι λύονται 
είς τόν αναγνώστην τόν μή ειδι
κόν καί διά τούς φιλομαθείς τό 
βιβλίον είνε πολύτιμον άπόκτημα.

Ό .’Αγών* τό γνωστόν δργα- 
νον τό διευθυνόμενον ύπό τοΰ 
δικηγόρου κ. Ίωάν. Λαμπρίδου 
μετά δεκαεπτάμηνον διακοπήν 
έπανέλαβε τήν έκδοσίν του άπό 
τής πρώτης έβδομάδος του "Ιου
λίου. Ό «Αγών» συντασσόμενος 
μετ'έπιμελείας καί ευσυνειδησίας 
είναι φύλλον Αξιόν ΰποστηρίξεως, 
εΰχόμεθα δέ εϊς αύτόν έπιτυχίαν 
είς τήν νέαν του περίοδον.

Οί Γελωτοποιοί.—Εις ώραΐον 
και καλλιτεχνικόν τόμον - άπό 
τά γνωστά καί απαράμιλλα προϊ
όντα τοΰ τυπογραφείου «Εστία» 
τών κ κ. Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καρ- 
γαδούρη — έξεδόθη μετάφρασις 
τών Boufibns τοΰ Μ. Zama- 
cois. ύπό τόν τίτλον οϊ «Γελω
τοποιοί». Τήν μετάφρασιν έφιλο- 
πόνησεν β γνωστός φιλόλογος 
κ. Λέων Δ. Μακκάς εις στίχους 
καί εϊς γλώσσαν όμιλουμένην, 
μή προσκόπτουσαν είς μακαρονι
σμούς ή χυδαίους μαλλιαρισμούς.

«
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΝΕΚΤΑΡ

Εϋεργέτις μεγάλη αύτή ή 
'Εταιρία Οίνων καί Οινοπνευμά
των. "Ητο εϋεργέτις τών ματιών h κιβελη, η nraT»rn>niT»u το» ελλ. οιλτρο»
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μας καί τής τσέπης μας μέ τήν βιομηχανίαν τής σταφίδος-οίνοπνεύματος. 
Τώρα έγινε εύεργέτις τοϋ στομάχου καί τής τσέπης μας. Ηά τό άνομο- 
λογήση καί αύτό ή νοικοκυρά, όπως ώμολόγησε τό πρώτον εϊσαγαγούσα 
είς τό νοικοκυριό της άντί τοϋ βρωμερού πετρελαίου καί άντί τών ελεει
νών κάρβουνων τό έκ σταφϊδος οινόπνευμα.

Ή μαρμελάδα, τήν όποιαν ή Έταιρία οίνων καί οινοπνευμάτων παρέ- 
δωκε εϊς τό έμπόριον. μαρμέλαδα έκ σταφϊδος, προϊόν αγνότατου. εύγευ
στου, τονωτικόν, ώς έκ τοϋ εμπεριεχόμενου σακχάρου, δπερ δέ σπουδαιότα
του πάμφθηνη. αντικατέστησε καθ’ δλην τήν γραμμήν τό γλυκό, χρησι- 
μωτάτη δέ εϊς παντός είδους γλυκά οικιακής καί ζαχαροπλαστικής άκόμη 
κατασκευής καί πρό πάντων πολύτιμος διά τά παιδάκια.

Τώρα παρέδωκε είς τό έμπόριον ή Έταιρία τό Νέκταρ της. άλλο 
προϊόν έκ σταφϊδος, αγνόν καί αύτό, χωρίς σταγόνα οινοπνεύματος, χωρίς 
καμμίαν ξένην ουσίαν, χωρίς χρώματα βλαβερά, ποτόν δροσιστικώτατον, 
γλυκύ, εύγευστου, έπιστημονικώς κατεσκευασμένρν, δπερ έρχεται νά άντι- 
καταστήοη όλα αύτά τά δροσιστικά ποτά ποΰ μάς φουρνίρει ή Ευρώπη. Καί 
ύπέρ αύτά εθνική εύεργέτις ή Έταιρία πλησιάζουσα νά καταναλίσκη τά 
τρία τέταρτα τοϋ παρακρατήματος τής σταφϊδος έτησίως. εϊ; τρόπον ώστε 
νά άποσοβή κάθε φάσμα Μπαρμπασαίνης.

«
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΓΑΜΟΙ

Μέ ειλικρινή χαράν ή «Εικονογραφημένη· αναγγέλλει τελεσθέντας κατά 
τάς άρχάς Ιουλίου, έν Κα’.ρφ καϊ είς τόν πατριαρχικόν οίκον τοϋ κ. 
X. Ζαφείρη, τούς γάμους τής χαριτωμένης καί 
ώραΐα; Λουλάς του, τής αγαπημένης κόρης του, 
μετά τοϋ ανεκτίμητου εΐς προσόντα καί άρετάς 
νέου κ. Γ. Παπαδάμ, διευθυντοΰ τοϋ έν Τούχ κατα
στήματος Μπενάκη-Χωρέμη, έκ τής μεγάλης οικο
γένειας τής Σύρου.

Αί συμπάθεια·, καί ή αγάπη καί ή έκτίμησις 
πρός τούς βλαστούς τών δύο καλλίστων οικογε
νειών τής Ελληνικής Κοινωνίας, διεδηλώθησαν 
εϊς σωρούς δώρων άποτελούντων, κατά τό έν 
Αιγύπτιο κρατήσαν έθιμον, θησαυρόν άμύθητον.

Ί) κ. ΙΙαρ. Μπελένης προσέφερε κόσμημα επι
στήθιου άδαμαντοκόλλητον, μεγάλης άξίας, οί 
αδελφοί Βανάνη δακτύλιον άδαμαντοκόλλητον, Ν. 
Παπαδάμ. Δήμαρχος Σύρου έπίσης. Δ. Παπαδάμ 
βραχιολιού βαρύτιμον, 1. Παπαδάμ κόσμημα στή
θους αδαμάντινου, υιοί Ν, Παπαδάμ συσκευήν τεΐου 
βαρύτιμον, II. Κομνηνός ζεύγος διόπτρων θεάτρου, 
II. Κουκούτσης έπίσης, ’Λλ. Χέλμης καί υιοί κιβώ
τιου μέ αργυρά μαχαιροπήρουνα, οϊκογενειαι Βα- 
φειάδου-Γεωργακοπούλου συσκευήν λικέρ, Οικογέ
νεια·. Αδελφών Κυριακοπούλων όπωροδόχην άργυ
ράν, κυρία Αμαλία Σταϊκοπούλου έπίσης, Όδυσ. 
Μπελένης έπίσης, Βαρουξάκης δύω όπωροθήκας, 
Κ. Ξενοφών καρδίαν άδαμαντοκόλλητον, οίκογ. 
Μάσχα δύω ανθοδοχεία, οίκογ. Αθανασίου Νικο- 
λαΐδου συσκευήν γλυκού καί δύω αργυρά κηροπή
για, Μ. Μπελένης άνθοδόχην άργυράν, οίκογ. Χρ. 
ΙΙαπαδάκη κοσμηματοθήκην περίκομψον, δύω αρ
γυρά ανθοδοχεία, μίαν επιτραπέζιου σιγαροθήκην, 
δύω μακτροθήκας άργυράς, Άγ. Ιίαρκολόπουλος 
σερβίτσιο πηρουνιών, μαχαιριών κ.λ. κριστόφλ, 
Εύ. Γρηγοράτος ζεύγος ιαπωνικών βάζων, οίκογ. 
Δ. Πατούνα άργυροΰν ανθοδοχείου, οίκογ. Η. Γεωρ
γίου συσκευήν μαχαιροπηρούνων άργυράν, Χρυ
σάνθη θεοδωρίδου εργόχειρου, Σ. Χαρισιάδης σερ
βίτσιο τσαγιού, Γ. Μαρκόπουλος ζεύγος ανθοδο
χείων έπαργυρών, II. Τσιτσιναρΐδης επιτραπέζιου 
άργυράν θήκην, X. Τσιβιλής σερβίτσιο τουαλέττας άργυροΰν. 1. ΙΙουλάκης 
όπωροδόχην έπάργυρον, Μ. Μαύρος ζεύγος άνθοδοχών αργυρών, ΙΙαντ. Καρ- 
βέλη; χρυσοϋν κόσμημα, β ιατρός Δίδικας έπίσης. Α. Χατζετιάν, Λ. Ροδοκα- 
νάκης. Κ. Καπαντελίδης, Γ. Μαρλόπουλος. Ε. Χαλκιόπουλος. I. Nakamonli, 
Franc. Browston, Α. Βίγλας, οικογένεια A. Bianchi καί t’go Monlurgo 
άνθοδέσμας, δ πενθερός κ. X. Ζαφείρης καρδίαν άδαμαντοκόλλητον, ή κυρία 
Δέσποινα Ζαφείρη δακτύλιον άδαμαντοκόλλητον, ό κ. Νικόλαος καί ή 
δεσποινίς Μαρίκα X. Ζαφείρη σερβίτσιο τουαλέττας καί δ γαμβρός κ. Γ. 
Παπαδάμ εϊς τήν σύζυγόν του ζεύγος ενωτίων άδαμαντοκολλήτων.

Τούς στεφάνους άντήλλαξε δ κ. Μπελένης μέσφ τής έκλεκτοτέρας 
τάξεω;, έπήκολούθησε δέ μετά τό μυστήριον τού ύμεναίου λαμπρά έσπε- 
ρίς. ΊΙ «Εικονογραφημένη» ραίνει μέ εΰχάς καϊ μέ πάλλευκα γιούλια τό 
νέο ζευγάρι.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ

"Οταν δ άνθρωπος εύρίσκεται είς τάς τελευταίας του στιγμάς περιπίπτει 
είς ψυχικήν κατάστασιν, ή δποία δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ τήν συνήθη 
τοιαύτην. Κυριαρχεί ή ψυχή, τό ένστικτον, πάσα δέ άλλη βούλησις τοϋ 
εγκεφάλου καί τού λογικού υποχωρεί. Κατά τήν επιθανάτιου στιγμήν ένερ- 
γεΐ_ ή ψυχή καί μόνη καί διά τοϋ λόγου έξωτερικεύει τό ενδόμυχον αύτής. 
Πολλοί ϋποκριθέντβς δΓ δλου τοΰ βίου άφήρεσαν κατά τάς τελευταίας 
στιγμάς των τό προσωπείου. ΔΓ ο καϊ οί τελευταίοι λόγοι τοΰ θνήσκοντος 
έχουν μεγάλην σημασίαν, ίσως πλείονα όλης τής ζωής των. Αύτός είναι δ 
λόγος δι" όν μέ πολλήν επιμέλειαν προσπαθούν νά άπαθανατίσούν τά τελευ
ταία λόγια τών μεγάλων.

Ό Αύτοκράτωρ Αύγουστος άνεφώνησεν άποδίδων τήν ϋστάτην πνοήν : 
Ή κωμφδία έτελείωσε.

— Είς χεΐρας σου τό πνεύμα μου, Κύριε! δ Τορκουάτος Τάσσος.
— Δίδω δλον τό βασίλειόν μου δΓ όλίγας στιγμάς ζωής ! ή Βασίλισσα 

τής Αγγλίας Έλισσάβετ.

ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ Γ. ΠΑΠΛΑΑΜ

—Άρκετά! δ άγγλος φιλόσοφος Λόκε.
— Μπά, αύτό μόνον εϊναι δ θάνατος: ό Γεώργιος δ Δ’ τής Αγγλίας.
—Αφήσατε με ν' ακούσω μουσικήν διά τελευταίαν φοράν ! δ Μόζαρτ. 
—Έσώθην! ό Κρόμουελ-

Ολα πηγαίνουν καλά’ δ Βάσεγκτων.
— θέλω ν’ άποθάνω μέ ήχους μουσική;' δ Μιραμπώ.
—Όλονέν καλήτερα. ίλονέν ήσυχώτερα' δ Σίλλερ.
— Περισσότερον φώς ’. δ Γκαϊτε.
—Ένα τάγμα! δ Ναπολέων.
—Ιδού ή στιγμή πρός ύπνον' ό Βύρων.
— Σφίξε μου τό χέρ·., αγαπητέ φίλε, τώρα αποθνήσκω' δ Άλφιέρη.
— Αισθάνομαι δτι έπιστρέφω είς έμαυτόν δ Ούάλτερ Σκόττ.
— Πάει καλά" δ Ούέλιγκτον.
— Αί χεΐρές μου είναι καθαραΐ αίματος' Φρειδερίκος ό Δ'.
Ά; περιμένωμεν νά άκούσωμεν τί θά εΐπή κατά τά; τελευταία; στιγμάς 

του ό περίφημος Άμπντούλ Χαμίτ.
«

ΑΝΤΙΔΟΤΑ

Άπό τήν έν τφ Παρνασσφ γενομένην καί είς κομψόν τεύχος έκδοθεϊ- 
σαν διάλεξιν τού σοφού καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου κ. Λ. Δαμοέργη 
περί δηλητηριάσεων καί αντιδότων, χάριν τού Επικούρου Συνδέσμου δ 
Σωτήρ·. παραλαμβάνομεν τό πεζότερον άλλά καί χρησιμότερου μέρος.
Έπί δηλητηριάσεων πρό ολίγης ώρας έπελθουσών κατά γενικόν κανόνα 

δέον νά προκαλήται εμετός δΓ ερεθισμού τής στα
φυλής δ·.ά πτερού ή καί δΓ έμετικοϋ πρός έκκέ- 
νωσιν τού στομάχου. Έπϊ δηλητηριάσεων μετά 
πολλήν ώραν άπό τής λήψεως τοϋ δηλητηρίου 
χορηγείται αλατούχου καθάρσιου καί έπί κατα
πτώσεις τών δυνάμεων δίδεται αιθήρ.

Έπί άρσενικοϋ, χορηγείται τό ειδικόν άντίδοτόν 
του καί μετ' αύτό βλεννώδη ποτά καί γάλα.

Έπί υδραργύρου, ώά μετά γάλακτος άναταρασ- 
σόμενα, σίδηρος θειούχος καί μετ' αύτά βλεν
νώδη ποτά.

Έπί χαλκού, χορηγείται θειούχος σίδηρος, διά
λυμα κίτρινου σιδηροκυα νιούχου καλιού, λαύδα
νου κα! γάλα. Φευκτέα τά λιπαρά έλαια καί τά 
έλαιώδη καθάρσια.

Έπί μολύίδου, όξύποτον δ·.ά θειϊκοΰ οξέος, γάλα, 
ύδωρ λευκωματοΰχον και καθάρσιου έκ θειϊκοΰ 
μαγνησίου.

Έπί νιτρικού άργύρου, διάλυμα χλωριούχου 
νατρίου, λευκωματοΰχον ύδωρ καί γάλα.

'Επί ύπερμαγγανικού καλιού, λευκωματοΰχον 
ύδωρ, γάλα, βλεννώδη ποτά.

Έπ: φωσφόρου, χορηγείται γαλάκτωμα έκ πεπα
λαιωμένου τερεβινθελαίου, καθάρσιου άλατοΰχον 
καί διενεργοϋνται είσπνοαί οξυγόνου. Φευκτέα τά 
λιπαρά έλαια καί έλαιώδη καθάρσια.

Έπί φανικοΰ οξέος καί σωσικρέατος, χορηγεί
ται διάλυμα θειϊκοΰ νατρίου ή σακχαρικοϋ ασβε
στίου καί καφές ισχυρός, μετ’ αύτά δέ βλεννώδη 
ποτά καί γάλα.

Επ’, οπίου, μορφίνης καί χασές εμετικόν, καφές 
ισχυρός, διάλυμα ταννίνης καί καθάρσιου, ενερ- 
γούνται δέ καί έντριόαί καί τίθενται ψυχρά επι
θέματα έπί τής κεφαλής καί φιάλαι θερμά! είς 
τούς πόδας.

Έπ! στρυχνίνης καί εμετικών καρύων, χορη
γείται έμετικόν διάλυμα ταννίνης. βρωμιοΰχον 
κάλιον μετά χλωριάλης καί εϊσπνοα! οξυγόνου.

Έπί οίνου, ζύθου καί οινοπνεύματος χορηγείται ποτήριον σακχαρούχου 
ΰδατος μετά 10 σταγόνων αμμωνίας, ισχυρός καφές καί είνε απαραίτητος 
ό καθαρός άήρ.

Έπί καπνού καί τουμπβκίου, έμετικόν, καφές ισχυρός, διάλυμα ταννί
νης καί οίνος.

Έπί μυκήτων (μανιταρίων) εμετικόν, καφές μετά ταννίνης καί ελαιώδες 
καθάρσιου. Μετ’ αύτά βάμμα οπίου καί αιθήρ.

Έπί προϊόντων σήψεως κρεάτων, ιχθύων, όστρέων καί τυρού χορηγείται 
εμετικόν ποτόν σοδοδχον μετ’ αίθέρος καί λαυδάνου, ισχυρός καφές καί 
καθάρσιου.

Έπί ύδροθείου έκ βόθρων κα! υπονόμων, ένεργούνται είσπνοαί έκ χλω
ριούχου άσβεστου, πλύσεις μετ' δξους κα! απαραίτητος είνε ό καθαρός άήρ 
καί έν άνάγκη τεχνητή αναπνοή.

Έπί προϊόντων έκ καύσεως τών ανθράκων, ζυμώσεως τοϋ γλεύκους καί 
φωταερίου, χορηγούνται λεμονάδες, οξυγόνου κα! ένεργούνται έντριόαί. 
τεχνητή αναπνοή κα! έν άνάγκη ψυχρά επιθέματα κεφαλής καί άφαίμαξις- 
Απαραίτητος ό καθαρός άήρ.

Έπί δηγμάτων έκ δηλητηριωδών όφεων, τίθεται σικύα αιματηρά έπί τοϋ 
δήγματος κα! έκπλύνεται ή πληγή διά διαλύματος αραιού ύπερμαγγανικού 
καλιού, καί έν άνάγκη καυτηριάζεται αΰτη διά πεπυρακτωμένου σιδήρου.

Έπί δηλητηριωδών έντόμων ή σκορπιών άπομακρύνετα: τό κέντρον καί 
άλείφεται τό δήγμα δΓ άραιάς αμμωνίας, έπιθέμματα ψυχρά ή καί μετά 
μολυβδούχου ΰδατος.

Έπ! καταπόσεως δέ τμημάτων ύαλου, βελονών καί καρφοβελονών, χορη
γείται άφθονος πολτός γεωμήλων μετά τεμαχίων βάμβακος καί έλαιον 
τών έλαιών.

«
* 'Ή τιμή εϊνε ιστός αράχνης. ΙΙολλάκις ξεσχίζεται χωρίς κανείς 

νά τό έννοήση.
* Μεταξύ τιμής καί χρήματος προτιμάται συνήθως τό δεύτερον.
* Αί ύβρεις είνε δικαιολογία·, εκείνων, ο! όποιοι έχουν άδικον.
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