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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

είιιπορεί νά γίνη ανεκτή, ότι δέν υπάρχει είς τό σχέδιον τών
άιξιωματικίϋν, ό λαός τοί'ς εχειροκρότησεν.
'() κ. /’άλλης είχε δεχθή τι/ν απαίτηση· τοΰ Στρατιωτικού
Συνδέσμου , ίδρυθέντος δταν πλέον οί αξιωματικοί ειδον πάλιν
αστράτευτοι· τήν Πατρίδα καί Εαυτούς άχρηστους, νά συγκα
λ-ίση άαέσοις τΐρ· Βουλήν. Τά πνεύματα τά οποία ετιιράχθησαν
έκ τής ίδρύσεως τοΰ Συνδέσμου ησύχασαν καί ή ψιθυριζομένη
στάσις /θεωρείτο ματαιωθείσα. Άλλ’ ό κ. /’άλλης έχει νεύρα,
πολλά νεύρα, lie ήθέλησε νά δεχθή επιτροπήν αξιωματικών, ή
οποία έζήτησε νά γίνη δεκτέ] διά νά γίνη ή συνεννόησις μεταξύ
Κυβερνήσεως καί Λαού
διότι ό Λαός, δ άπειλητικώς τιάρα
διαμαρτυρόμενος, είναι οί άξιωματικοί.

Η
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τέθη τερ/«α κς τά χΐ'ΐΎοκετα παράπονα. "Ενας λαός
έκλαιε ri/y ιιοίράν τον Επί έτη. Παοεπονείτο κατ’άρχάς,
έπειτα εσκέπτετο. Εϊχεν άπό πολλοί είσέλθ]) είς αύτό
τό στάΛιον. Kai εσκέπτετο. Πόσον καίριο· όμως εσκέ
πτετο.' Σοι/ οί και ίίσοη οι έκυπταν Επάνω άπό τόν άσθενή
καί Εγνωμοδότουν. ’ Εθνοσυνέλευσις, περιορισμός τών δικαιω
μάτων τον Βασιλέως. αύξησίς των, μοναρχία, οικονομία/. ’ Ελέγοντο καί επανελέγοντο αύτά. Καί όταν ή κατάστασις εδεινιάθη,
αί Συντεχνίαι άνέλαβον νά διεξαγάγουν τον μεγάλου αγώνα
κατά τής συναλλαγής καί κατά τι'/ς σπατάλης. ’ Εσκέπτοντο καί
Επαυεσκέπτοιτο και αί Σνντεχνίαι. Ιιετύπωσαν ευρύ πρό
γραμμα' αυτό είνε αληθές. ’ Εζήτησαν οικονομίας, στρατόν, στό
λον. δικαιοσύνην, δημοσίαν άση ιίλειαν, προστασίαν τον Εμπο
ρίου και τής βιομηχανίας. ’.122’ {ζήτησαν μόνον, διότι δέν
ήσθάνθησαι· τήν δύναμη· τον γρόνθου τιον ή τουλάχιστον δέν
τΐ/ν μετεχειρίσθησαν.
Καί έκλαιε καί παρεπονεϊτο καί {μελέτα ό λαός αυτός, <5
κακομοίρας.
’ Εί/αίνετυ όμως ή δυσφορία τον. "Chav τελευταίως τό Κρη
τικόν ζήτημα ελύθη δυσμενώς καί όταν έπειτα σειρά έςευτελισιιών εκαμεν εξουθέυωμα τήν ’Ελλάδα, Εξουθέυωμα φθάσαν
νά έξαρτάται άπό τόν χαμάλμπασην τον λιμένος Θεσσαλονίκης,
ού αί δηλώσεις περί τοϋ μποϋκοτάζ Ετηλεγραφοΰντο, ό λαός
έδειξε τάσεις άγανακτήσεως. ΙΊαρεσύρθη μία Κυθέρνησις
ή
Κυθέρνησις Θεοτόκη- καί Εκλήθη ό κ. /’άλλης. Ιετ’ εχρησίμευσε

ΑΝΑΓΕΝΝΑΤΑΙ
παρά διά να ταπεινωθή περισσότερον ή ΙΙατρίς. "Ονειρα εθνικά
ελοιδωρήθησαν και Εζητήθη νά τ’ άπαρνηθώμεν. Και δέν είχε
τήν δνναμιν τό Κράτος ι·ά ορθωθή υπερασπιστής τών Ιδεω
δών τον έθνους. Κατεφι’γομεν είς τοί'ς προστάτας πάλιν.
Είχε χαθή κάθε ενθουσιασμός. ’Εκείνος ό ενθουσιασμός, ό
όποιος, έοτιο καί τρελλός, εκλυδιάνιζε τήν ψυχήν τοΰ ' Εθνους
άλλοτε, έσβυσε καί ή ’Ιδέα έγινε θλιβερά άνάμνησις.
Τό Κράτος {κινδύνευε ι·ά φονεύση τό" Εθνος.
Τί) ’’Εθνος τό αθάνατον, τό χει/ιασθέν έπί αιώνας καί ζήσαν
όμως και θαυματούργησαν. Το "Εθνος τό εκπέμπω· ζωήν είς
τ’ άπώτερα σημεία τοΰ κόσμου μέ τους Εμπόρους τον, τό
"Εθνος ποί' γεννά ακόμη ήρωας είς τήν Μακεδονίαν καί τήν
Κρήτην, τό "Εθνος μέ τούς μαρτυρικούς τον ρασσοφόρους, τό
ίδιον μέγα καί ευγενικόν "Εθνος.
Καί οί αξιωματικοί εύρέθησαν νά φωνάξουν εις τό κακούρ
γου Κράτος τό:
— Κάτω τάς χεΐρας !».
Είνε παράτυποι· τό κίνημα καί στασιαστικόν, 1ε:ν τό άρνεΐται κανείς. Στάσις δμως σημαίνει αντίθεσις πρός τήν έννομον
τάξιν. Καί τοιαύτη δέν υπάρχει. ' Υπάρχουν τόποι οί όποιοι
βαραθριόνονν εν έθνος. Καί οί τόποι έπρεπε νά ποδοπατηθοϋν. e Υπήρχεν Επανάστασις κατά τών γραπτών καί άγράφων
νόμων καί ο εγειρόμενος κατά τής επαναστιίσεως αύτής είνε ό
νομιμόφρων.
Μέ αύτάς τάς σκέψεις καί μέ τήν άλλην, δτι στρατοκρατία δέν

Λ”

Καί τήν νύκτα τής δέκατης τετάρτης πρός τίμ· δεκάτην πέμπτην τοϋ μηνός ίσχηματίσθη άθορύθως τό στρατόπεδον είς τού
Γουδή. /Ιεντακόσιοι περίπου άξκυματικοί, χγλαοι πεντακόσιοι ύπαξκοματικοί καί δπλίται, ναΰται καί όλίγοι φοιτηται συνεκεντοιόθησαν άθορΰδως, έταξαν προη υλακάς καί εξέλεξαν άρχηγόν τόν
συνταγματάρχην τοϋ ΙΙυροβολικοΰ κ. Χικόλαον Ζορμπάν.
Ή έπανιίστασις είχε κηρυχθή.
Μία πολιτισμένη έπανι'ιστασις διαος, ήρεμος, αθόρυβος.
Ιέν γνωρίζει κανείς διν θά έιιενεν ειρηνική έως τέλους.
Ύπήρξεν δ,ΐίτος αδρά.
Τήν ένεκολπώθη ό Λαός, οί δέ ολίγοι τίϊιν οποίων τά
συμφέροντα εθίγοντο, οί εν άμαρτίαις βιοισαντες πολιτι
κοί, εσίγησαν. ’ Εχάθησαν.
Καί ήτο επανάστασις καθ’ ήν δέν έσημειώθη ούδεμία αταξία, ή όποια δέν επέτρεψε νά τήν έκ/ιεταλλευθή
κανείς, έπανάστασις διεξαγομένη υπό τήν επίνευσιν καί
μέ τήν Εμπιστοσύνην τοϋ λαού, ό όποιος δέν άνησΰχησεν,
ό όποιος δέν διέκοψε τάς άσχολίας του και εκεί είς τό
Σύνταγμα, ώς καθ’ εκάστην,
εξηκολοϋθησεν άτιίραχος τάς
συζητι']σεις του καί τόν περί
πατόν του.
r Υπήρξαν ωραία τά δείγ
ματα τής Επιδοκιμασίας
αυτής τής λαϊκής καί τής
ίμπιστοσύνης είς τό αγνόν
τής Επαναστιίσεως.
Κυρίάι καί πολί·ς κόσμος
έτρεχον πρός τό στρατόπε
δον καί αν οί επαναστάται
έφάνησαν τραχείς τό έκαμαν
μόνον κατά τής περιέργειας
τών κυριών είς Άς δεν έπετράπη νά θεωρήσουν τό
στρατόπεδον ώς θέαμα.
Καί Εκεί είς τοΰ Ι’ουδή οί αξιωματικοί εη ροϋρουν μέ τό Μάνλιχερ επ’ ώμου καί παρ’ αυτούς οί φοιτηται τής Πανεπιστη
μιακής 'Ενιόσεως καί ύπαξιωματικοί μαζύ καί δπλίται καί
ναΰται καί πυροβόλα, πολυσύνθετον σύνολον καί ποικίλον, άλλά
ρυθμισμένου καί πειθαρχικόν.

Ό κ. Ράλλης παρητήθη καί Εκλήθη είς τήν αρχήν ό κ. Μαυροιαχιίλης, δεκτών γενομένων τών αιτημάτων τών άξιωματικών.’Εδόθη είς αύτιώς'.ή αμνηστία καί εθυσιάσθη είς τό ρεϋ/ια
τής επαναστάσεως ό Γενικός Διοικητής τού Στρατού, ή .1. Κ.
<5 Διάδοχος καί αί .4. .1. }’. I”. οί πρίγκιπες. Έξηγέρθη δ
Λαός καί τά Εζήτησε καί είς τόν Κυρίαρχον υπεχώρησαν όλα.
Καί άν άδικα Εζήτησεν ή ’ Επανάστασις, ώς τοιαύτη θά είχε
τά θύματά της τά άθώα. Άλλ’ έχει νπερ έαυτής ότι Εδημιούργησεν υποχρεώσεις βελτιιόσεως τών κοινών. r Υποχοεοισεις αί
όποίαι βαρύνουν άρχοντας και άρχο/ιένους, Επαναστάτας καί
τούς καθ’ ιόν ή επανάστασις.
Είνε τόσον βαρείαι αί ύποχρειόσεις αύταί, (Άστε βεβαίως είνε
δύσκολου νά παροραθώσι καί υπάρχει ή ελπίς ότι τό έθνος τό
οποίον έρριψε τόν τελευταίόν του κύβον, τό όποιοι· επίκρανε
καί επικράνθη, θά προσέξη ηί μή περίπλοκή είς τάς άκάνθας
καί νά μι/ άπατηθή, ό αίιόνιος καλόπιστος, ό άπατιόμενος άπό
Επιτηδείους.
’Αληθινά είνε Επικίνδυνος ό δρόμος."Οστις εξετάζει τό"Εθνος
πού' ζητεί νά άνορθιοθή θά τό ΐδε] ταλαντευόμενον μετά τό
πρσιτον βήμα τό άποη ασιατικόν. r Ο r Ελληνικός λαός συμπαθεί
εν πριότοις. ' Υπήρξαν Εκείνοι, οί οποίοι έκλαυσαν άγνώς μέ τά
είς Πάτρας συμβαίνοντα καί επί τέλους εκείνοι οί οποίοι τά
Ο ΝΕΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΛΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΟΥ
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Εδηιαοΰργησαν. 'Υπήρξαν οί φοθηθέντες στρατοκρατίαν. 'Υπήρ
ξαν οί ουιιη εροντολόγοι, οί όποιοι ήπείλησαν. ’ Εξ άλλου ι·.τήρξαν οί ση οδροί υπέρ τού κινήματος καί ύπιίρχουν άκόμη, οί
άδιάλλακτοι. ' } πάρχουν καί οί δεχό/ιενοι τό κίνι/μα διά νά τό
Εκιιεταλλευθοΰν. Ειδών ίδέ.αι καί ποιοτήτων. "Ολα αύτά κίνδυ
νοι." Οχι κίνδυνοι συρράξεως καί αίιιάτων. ,Αι’τοΐ οΓ’τε πιθανοί
ούτε φοβεροί είνε. Κίνδυνοι νίκης τού επιτηδείου, κίνδυνοι
μειιόσεως τής νίκης τού ιιγνού.

Ιΐι· Σζρόκκταζ περί τών στρατιωτικών ζητημάτων, ούδ’ είνε
ταύτα Αναπόσπαστα άπό τά γενικά. Πρόκειται περί τοϋ παλαιού
καθεστώτος τοΰ σι/ αδάζοντος, άλλόι τοϋ δυνατού. Τό κόμμα δέν
εφονεύθη. ’Εδώ καί παντού· άγγέλλουται καταρτισμοί συνδυασμών καί οί ίδιοι όσοι είργιίσθησαν επί δεκαετηρίδας νά βαραθριόσουν Κριίπος καί "Εθνος προβάλλουν υποψήφιοι. Καί ό
Λαός ό οποίος υπεδέχθη ιιε κραυγάς 'χαράς τό κίνημα τοί’ς
άνέχεται καί θά τούς ηιηφίσΐ]. Πού είνε ή μεταβολή; Τιάρα, υπό
τό κράτος επιβολής ψυχολογικής ψηηίζονται τά σωστικά."Εστω.
’.122’ 1/ Επιθόλιι παρέρχεται καί τό άρπακτικόν ένστικτον Εξυ
πνα καί δρα έπειτα. Καταστρέφει ό,τι Εδημιουργήθη, άνοικοδομεϊ τούς παλαιούς θεσμούς τον, τούς βρωμερούς.

έπεσε καί όταν άνωρθοίθη υπήρξε σώφρον, επιτήδειον ν’ άποΊ'εΰγιι κινδύνους, ιιέγα.
Καί τότε τό περιεστοίχισαν κίνδυνοι.
Άλλ’ Ενίκησε τόν άγώνα τόν καλόν, όπως θά νικήσΐ) καί τώρα.

Τ,’ν Διάδοχον Εκ Πατρών τόν Επευφήμησαν ό
Λαός Ενθουσιωδώς. Εις τήν Κέρκυραν τόν άπεθέωσαν τοϋ
άπέζευξαν καί τής άμάξης τούς ίππους. ΔΕ’ θέλομεν νά πιστεύσωμεν τά θρυλληθέντα, ότι είς όλα αύτά είχε τήν ουράν της ή
Ελεεινή πολιτική, ή κατάδικος. Τήν εκδήλωσιν τοϋ λαού τιϋν
Πατρών καί τής Κερκύρας τήν φανταζόμεθα ώς μίαν έκφανσιν τής εύγειΌϋς ψυχής τοΰ "Ελληνας. Άκουσίως καί ύπό τό
κράτος τοΰ άδυσωπήτου συμφέροντος Επικράναμεν τόν Γεν.
Διοικητήν τοΰ Στρατού, ά/Δ.ά άγαπώιιεν τόν Διάδοχου τού
(-/ρόνου. Και έτσι έπρεπε νά γίνη. Χά τόν δεξιωθή στοργικά
Επανερχόμενου καί ή Πρωτεύουσα διά νά πέσΐ] άπαξ διά παντός ή χροιά ή άντιδυναστική. Μόνον ό κ. Θεοτόκης πρός τό
παρόν προσδίδει αύτήν τ'ην χροιάν καί εάν ήτο αληθές ότι Ενέρ
γεια αύτοϋ καί τού κ. 1'ούναρη εν Πάτριας έγινεν ό,τι έγινεν
είς τόν Ιιάδοχου, ούαί καί άλλοίμονον είς αυτόν καί τό κόμμα
του. Ούαί καί άλλοίμονον καί εάν άκόμη χαρακτήριζε] τά τελευ
ταία γεγονότα ώς εκδήλωση· αντιδραστικήν, εξακολουθών τά
τερτίπια τά παλαιά τής πολιτικής. Καί εκεί που θέλει νά φ ανή ευά
ρεστος παρέχει κακήν εκδούλευση· καί εις τό "Εθνος παρίσταται
ώς Ειλετήρ, καθ’ οί· θά Εκσπάση ή λαΐλαψ. Ούδενός τό άνάστημα
είναι τόσον μέγα, (Άστί )>ά άντισταθή εις τήν λαϊκήν ορμήν.
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κοΰ Συντάγματος κ.κ. Κατσαρόν, ταγματάρχην, Ήλιόπουλον καί Πατοο-

ΟΥΖΙΝΑ ΕΠΙ HM1CNOY

γιιίννην Λοχαγούς, τόν ύπολοχαγόν κ. Τριαντ. Κορδογιάννην καί τόν άνθν-

Ό ιταλ.ός ύπο/.οχαγός κ. Άκκιλ.ίνι εινε έφευρέτης, όχι μεν
νέον τίνος είδους τηλεβόλου, Αλλά σκεύους άλλου, χρησίμου είς
ιόν στρατόν ό ό.τοΐο;

εϊς γυμνάσια

ή εκστρατείας θά έχη μίαν άπό τάς

σπονδαιοτέρας πρός αντοχήν δυνάμεις, τό καλομαγειρευμένον φαγητόν τον.

Επει-όησε νέον μαγειρείου, Τό μαγειρείου ώνομάοΟη στρατιωτική κουζίνα
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καί είνε άέ.ηθώς χρήσιμον καί περίεργον.
Ίο φαγητόν βράζει χωρίς φωτιάν, δεν Απαιτείται διαρκής

ωρτάσθη μεγαλοπρεπώς τύ Ίωβιλαϊον τοΰ Πανεπι

Β

θους. Έπί τέλους ιδού καί δ ίδιος δ Βασίλειός και έπειτα οί
συγγραφείς τής ’Αναγεννήσεως καί τό άρμα τών Γραμμάτων,
μέ βιβλία καί παλαιά χειρόγραφα καί παπύρους συρόμενον
άπό τέσσαρας ίππους- τό άρμα τών Γραμμάτων άπετελεΐτο
άπό σωρόν βιβλίων παλαιών, δεμένων μέ τήν άρχαίαν καλήν
τέχνην. Όπίσω, δεξιά καί άριστερά κρέμανται άπομιμήσεις
παλαιών χειρογράφων καί έπάνω μία γλαύξ, έλληνικόν σύμβολον, στέφει τό δλον.
’Επί κεφαλής προηγείτο ό αρχηγός τής παρελάσεως, μεγα
Δέν είνε δυνατόν ν’ άπαριθμηθοΰν οί όμιλοι καί τά άρματα
λοπρεπής ίππεύς ακολουθούμενος άπό τέσσαρας ύπασπιστάς
μεταξύ τών οποίων θαυμάσια ήσαν τής ’Ιατρικής καί τής
και εξ τυμπανιστάς, έπειτα ό φέρων τά σήματα τής Γενεύης
’Αλχημείας.
μέ τέσσαρας στρατιωτικούς ακολούθους, έπειτα ό παλαιός
αξιωματικός τής αστυνομίας, πρεσβεία έκ Συνδίκων καί Επι
Τό πρώτον άποτελεΐται άπό τόν ’Ασκληπιόν έπί βάθρου
σκοπικών Συμβούλων, ό παλαιός δηλαδή βίος τής Γενεύης.
έστημένου, εϊς τούς πόδας τοΰ οποίου κεϊται γέρων άρρωστος.
'Η ευγνωμοσύνη τής επιστημονικής Γενεύης έκδηλοΰται
Παρ’ αύτόν μία άδελφή τοϋ Ελέους τοΰ προσφέρει φάρμα
ακολούθως μετά τήν παρέλασιν τοΰ Φραγκίσκου Βερσονέ, τοΰ
κων, πρός τό όποιον εκείνος ατενίζει μέ έλπίδος μειδίαμα. Τό
πλουσίου εμπόρου δστις ίδρυσε σχολήν έν τή πόλει ταύτη.
άρμα τής ’Αλχημείας παριστα Χημεΐον τοΰ παλαιού καιρού μέ
Πέντε έφιπποι άκόλουθοι έπονται καί πεζοί οι μαθηταί τής κλιβάνους καί άμβυκας καί άλχημιστάς κύπτοντας εϊς τήν λΰσιν
σχολής του. Ό ΙΕ'
τών μεγάλων προ
αιών. Κατά σει
βλημάτων τοΰ αιράν μέ τάς γραφι
ώνός των.
κός των ενδυμα
Οί φοιτηταί οί
σίας ακολουθούν
πανταχόθεν συροί παλαιοί κάτοι
ρέοντες εϊς τήν
κοι τής Γενεύης,
Γενεύην συμμετέ
οί Πρόδρομοι τής
σχον εϊς τήν παρέμεταρρυθ μίσεως,
λασιν. Οί Ρώσσοι
οί Πρυτάνεις τών
καί οί I Ιολωνοί
ενδόξων Πανεπι
μέ τά έθνικά των
στήμιών τής Ευ
ένδύματα,έφιπποι
ρώπης κατά τόν
καί πεζοί, επίσης
ΙΕ'αιώνα μέ τάς
οί Γεωργιανοί καί
στολάς των, απο
άλλοι. Οί "Ελλη
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
σπάσματα στρα
νες ιροιτηταί δέν
τού θωρακοφό
υστέρησαν. Μ ή
ρων, καραβινοφόρων, λογχοφόρων, ιππέων, μέ ένδύματα ίστοφειδόμενοι δαπανών έκάλεσαν έντεΰθεν τόν γενικόν ιμπρεσά
ρικώς έξηκριβωμένα, ποικίλα, πολύχρωμα, θαμβωτικά. Φοιτηταί
ριοι- καί φροντιστήν δλων τών θιάσων καί κάτοχον πρώτης
παλαιοί, παλαιοί αξιωματικοί, πολιτικοί, πρόσωπα ιστορικά, μου τάξεως βεστιαρίων κ. Γεώργιον Ααγκαδαν καί εϊς τήν έξαίρετον
σικοί τής εποχής, πάλιν πολλά αποσπάσματα πεζού καί εφίππου
καλαισθησίαν του άνέθεσαν νά παρασκευάση τόν όμιλόν των.
στρατού. Ιδού καί οί μεταρρυθμισταί, ό Καλβΐνος, ό Μπεζ,
Ή έπιτυχία ύπερέβη πάσαν προσδοκίαν.
ό Φρομέν, ό Φαρέλ, ό Βιρέ, οί Καθηγηταί τής ’Ακαδημίας,
Οί “Ελληνες φοιτηταί μέ άρχοντικάς φουστανέλλας, μέ τά
οί «οπλισμένοι ιροιτηταί, οί μικροί τής «Scliola privata», δλη
χρυσοστόλιστα γελέκα των καί τά τουζλούκια, άρήϊοι καί
ή ζωή τοΰ περίφημου IT' αιώνος.
εύμορφοι παρήλασαν μέ τήν σημαίαν των έπί κεφαλής.
Δύο όμιλοι κατηρτίσθησαν, είς πεζός, τόν όποιον βλέπετε εϊς
’Ιδού ό Άγρίππας d’Aubigne, δ στρατιιότης καί ποιητής
καί ιστορικός, καί έπειτα οί τρελλοφοιτηταί, οί συχνότεροι’ διαιτήν εικόνα μας καί εις έφιππος.
τώμενοι μεταξύ ποτηριών κρασιού παρά μεταξύ βιβλίων, οί
Οί άποτελέσαντες τούς ομίλους φοιτηταί, οί μή φεισθέντες
σύροντες ένα ζφον τό όποιον έκλεψαν διά νά τό πωλήσουν
δαπανών διά νά εκπροσωπήσουν άξιοπρεπώς τό έλληνικόν
καί νά πιουν. Δέν έπρεπε νά παραλειφθοϋν καί αύτοί.
ονομα είναι οί κ. κ. Α Ταχιντζής πρόεδρος τοΰ Συλλόγου
Προσοχή. ’Ιδού τώρα οί τριάκοντα πέντε γερμανοί νομικοί,
«Άθηνά», Λ. Ταχιντζής, Γουναράκης καί Ζυγομαλάς τών έν
δλοι Πρίγκιπες, έφιπποι, λαμπροί, χρυσοστόλιστοι. Εινε οί
’Αττική πολιτευτών, Γ. Δημητρίου, ’Αν. Δημητριάδης, Μπαλπρόγονοι τών Χοενιζόλλερν, Δούκες τής Πρωσσίας, τοΰ Σάξ,
λής, Άγκωνάκης, Γ. Άθανασούλας, Γ. Ίωαννίδης, Γ. Στάμπουτοΰ Βάττεμβεργ, Πρίγκιπες, Κομήτες, οί σπουλος, Γ. Κανέλλιας, Μπουάτσος, Κωνσταντινίδης,
δάσαντες έν Γενεύη. Είνε ή σειρά τής Νομι
Άθανασόπουλος, Λεκός, Καραμπίνας, Τομ,πάκής καί ακολουθούν τούς εύγενεϊς διδάκτορας,
ζης, Κωνσταντίνου, Φαίλων, Κότσιανος.
δ δήμιος, όργανον τού Νόμου καί αυτός, δικαΟί 'Έλληνες φοιτηταί τιμήσαντες τό ελλη
σταί, δικηγόροι, ύπάλληλοι, μαυροενδεδυμένοι
νικόν ένδυμα εϊς εκείνην τήν παρέλασιν ιστο
δλοι, σοβαροί.
ρικών προσώπων καί ολοκλήρων εποχών πνευ
Μεγαλοπρεπές ά'ρμα παριστρί τήν Νομικήν
ματικής δράσεως είνε άξιοι συγχαρητηρίων
καί ακολουθείται έπειτα άπό άλλην σειράν
θερμών. Έπέδειξαν τό ήρωϊκόν μας ένδυμα
ομίλων άφορώντων τήν γαλλικήν ’Αναγέννη
καί μίαν άγάπην πρός τήν εποχήν του. Τήν
σιν. ’Ιδού τώρα οί στρατιώται καί οί κυνη
εποχήν τήν όποιαν τόσον έλησμονήσαμεν, οί
γοί τοΰ Βασιλέως τής Ναβάρρας, οί εύγενεϊς
καλοί εκείνοι νέοι δέν τήν έλησμόνησαν καί
καί αί κυρίαι τής Αύλής, μέ τά περίκομψα
εϊς τάς παραστάσεις τών μεγάλων αγώνων τοΰ
φορέματα των. ’Ιδού καί αύτή ή Βασίλισσα
πνεύματος καί τής ανδρείας κατέταξαν καί τό
εϊς εύρυτάτην άρχαιοπρεπή άμαξαν, περιστοιιδ2 ι, αύτοί οί μακράν τής πατρίδος ζώιτες
χιζομένην άπό εφίππους καί πεζούς άκολούαλλά μή λησμονοϋντες αύτήν καί τήν δόξαν της.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ

στημίου τής Γενεύης, μεταξύ δέ τών έπί τή εύκαιρίφ
ταύτη διοργανωθεισών έορτών λαμπρότατη ήτο ή τών
ιστορικών παρελάσεων, εις ήν, όπως και εις τάς άλλης,
συμμετέσχον και οί "Ελληνες φοιτηταί.
'Η ιστορική παρέλασις δέν είχε σκοπόν θεαματικόν τόσον,
όσον ιστορικόν.
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έπίβ/.εφις,

δταν δί κλειοθή είς τήν χύτραν μαγειρεύεται παρ’ όλας τάς ταλαντεύοεις,

τάς οποίας δύναιαι να νποοτή το μαγειρείου έπάνω εις τά νώτα τής ήμιόνου
ή επάνω είς ιό όχημα.

Αρχίζει λοιπόν ή πορεία και μόλις ό στρατός φθάση εκεί όπου πρόκει
ται νά καταυλτοθή έχει έτοιμον το φαγητόν τον. Φαγητού καλομαγειρευμέ-

νον, θερμόν, νωπόν. Καταργοΰνται πλέον τά κομμάτια τά φερόμένα εις τήν

πολοχαγόν κ. Ταβουλάρην.

'Ο ΐπιστατήσας εις ιό πειράματα νπολυχαγός κ. Κορδογιάννης έπεχεί-

ρησε δέκα πέντε μαγειρεύματα έν στάσει καί έν πορείρ.

' Επιοτοποιήθη καί έδιό τί> οικονομικόν καί
μηχανήματος

μελετάται

δέ ήδη

ή μεγίστη χρησιμότης τοΰ

προμήθεια φορητών μαγειρείων διά τόν

στρατόν μας. ’Εδώ μάλιστα έδοκιμάοθη καί κάτι άλλο.

Καιεβίβαοαν τό

μαγειρείου έν λειτουργάς άφοΰ τοΰ άφήρεοαν τήν φωτιάν καί ιό τκλτιοαν

είς

ιό ηιυγεΐα τοΰ Ζυθοποιείου Ί'ίξ.

Εις θερμοκρασίαν δηλαδή

0. Καί

μέσα είς εκείνο τό κατειμυγμένον περιβάλλον τό φίατι/τόι·, έπί τρεις ώρας,
έξηκολούθει νά μαγειρεύεται. Τέλειον μηχάνημα.
' Εκάοτου ζεύγους μαγειρείων ή τιμή είνε 21Η) φρ. έκαστος δέ λόχος

χρειάζεται Γς τοιαύτα μέ άνα/.όγους ημιόνονς, ή δαπανη συνεπώς προϋπελογίοθη είς I >/., ίκ«το/</<όρ<ον, δί όλου τόν στρατόν μας.

οιιιοδόχην, καταργοΰνται οί πολλοί μάγειροι, ή προαποστολή των εϊς τόν
τόπον τοΰ καταυλισμοί καί ό στρατιιότης έχει μέ τί υγιεινόν και ευάρεστοι'

I ΤΡΙΧΕΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ^.

νά έ· δυναμωθή. “Αλλοτε οί μάγειροι ενός Αποσπάσματος, ένός λόχου έν
έκοτραιείτι. εν πορείι/. μετασταθμεύοι-τος, έπρεπε νά εκκινήσουν δύω καί

Μκοικαι .ταίίατηρήοεις και μεριαοί άριΰμοι περί τών τριχών

τρεις ό'ιρας πρό αύτοΰ, νά μεταβοΰν όπου κατηυθύνετο καί τό στόμα, νά

της

κόψουν ξύλα, νά οκάη·οι·ν διά νά κάμουν τήν εστίαν, νά τΡροιτ νερό καί

>■<< Αρχίσουν νά μαγειρεύουν.

κεγαλη^. Μία Ορίξ εχει

1/|00 ιοΰ όακτυλου.

ίίιάμβτρον

Δη/.αδη τΡ.τρακήοιαι τρίχες ίί< .ιάχοζ ά.-τοτελυνν ενα δάκινλον. '() άνηρ
καιτοι θεωρείται ουιιπαγεοιερος τής γυναίκας καί μάλλον χονδρο^εμίνος,

Τίποτε

<ΐπ «ο’τά πλέον.

ομτος λε.7το</ υεοτερας τρίχας, .Ίαρα την ουχνίμ· κο:την των. Τ> χρώμα

Ίδέτε τήν εικόνα διά νά έννοήσητε

επιδρά είς τί> πάχος τής ιριχός.

'ή'' Ζα'ϊόιν τοΰ νέου μαγειρείου.

τατη, ενώ

Τό μαγειρείου αποτελείται από τον

ή

όρηνη

Θρίξ ςανί)ή και κανναβίνη είναι λεπτό

καί ιδίως ή /ιαυρη είναι χονδρή.' Η ίρνί)ρά καί ή

βαάυόρη νος κατά τό πάχος είναι μετάξι’ ξανάώιν καί μαύρων.

σκελετόν |1/ τό κάλυμμα (2) τόν πυθ
μένα καί τήν ένιός χύτραν. Ό σκελετός

Ε,ιεχείρηααν πολλοί νά μετρήσουν τάς τρίχας της ανθρώπινης κεφαλής.

έχει σχήμα κυλίνδρου καί εϊς τό εσωτε

Ό αριθμός των κυμαίνεται μετάξι’ 100,000 καί 150,000. Τό χρώμα τής

ρικόν του εΰρΐοκεται τό φουρνέλλον τό

τριχός ?χει σχεαιν καί με τόν αριθμόν. Είς ενα τετραγωνικόν δάκτυλον τοΰ

όποιον όλιοθαίνει

ό/ρ/τατος τής κεφαλής περιλαμβάνονται συνήθως

ιός σωλήν τηλεσκο

728 καννάβιναι τρίχες,

πίου. ' Εοωιερικώς ό σκελετός έχει εξο

OXS δρφναι ή 08~ι μαύραι. ’Ώστε ή ξανθή γυναίκα υπερτερεί τήν μελαγ-

χήν έπι τής όποιας τοποθετείται ή χύ

χροινήν καί κατά τόν αριθμόν καί κατά τό λεπτοί/ υίς τής τριχός.
Ύπελόγιοαν 5τι ιιία ξανθή κυρία, υποτιθεμένου ίίιι μία θρίξ τής κεφα

τρα, ή οποία εϊμπορεΐ να περιλάβμ 25
λίιρας καί κλείει διά πέντε κοχλιών.

λής της είναι ονυέχεια

Μία βαλβίς τής ασφαλείας καί ή στρό-

τρίχες τής κόμης της μίαν

φιγξ τής έκκενώοεως συμπ/.ηροΰν τό

τρίχ_α τχουοαν μήκος 140,000 ποδών. Ύπελιίγιοεν άκόμη ή στατιστική ιϊτι

τής άλλης κατά μήκος

καί δτι άποτελοΰν ολαι αί.

έπιμηκεοτάιην τρίχα, κτενίζει

καθ’ έκάοτηυ

μία

έπί εκατόν γυναικών με/.α-

θυρ'ις (ό) ήτις χρησιμεύει διά νά κλείη

νοτρίχων υπανδρεύονται 79,

σύνολον. ’ Εξωτερικώς

υπάρχουν

ή καπνοδόχος, έξ φέλλια (7) εντός τών

ξανθοί

όποίοτν ολισθαίνουν οί τρεις πόδες (6)

εκατόν.

δέ μόνον

55

τοΐς

τοΰ μαγειρείου, αί χ^ειρολ.αβίδες (8), το

Λέγουν προσέτι δτι αί τρί

σύστημα διού κλείεται ιό κάλυμμα (8)
καί αί τέοσαρες μικροί άλύσοεις εις τάς

χες τών βλεφάρων καί τιϋν

όποιας δένονται οί παοοαλίοκοι /II) διά

τάς φυσικός ιδιότητας τον

όφρύων

ΑΝΟΙΚΤΟΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΝ

σώματος.

νά κρατούν τούς πόδας τοΰ μαγειρείου.

σχέοιν

έχουν

με

Είναι όμως έξη-

"Ις προβώμεν τοίρα εις τήν χρήσίν του. “Ας νποθέοτομεν ότι πρόκειται ό

κριβωμενον άφ ετέρου δτι

λόχος μας νά φάγη βραστόν κρέας.'Ι’ίπτομεν είς τήν χύτραν ιό κρέας, ϋδιορ,
ίϊλας, χόρια, ολα ίίσα χρειάζονται καί έπειτα τήν κλεϊομεν ίρμητικιΐις, τήν

ιό τρίχωμα έχει σχέοιν μέ

τοποθετοΰμεν δέ μΐ την στρόφιγγα τής έκκενιόσεως ανοικτήν είς ιό μαγειρείον τό όποιον κλείομεν.

κακός αγωγός τής θερμό

τήν υγείαν τοΰ σώματος.' !>ς
τητας ρυθμίζει

Αναπτομεν τώρα τά ξύλα ή καί κοκ αηιοΰ άνοίξωμεν τήν θυρίδα τής

τό ηιυχος- ένώ αφ' έτερον

άνειιον. Μετά 85 λεπτά τής ό'ιρας θά ίδωμεν οτι τό ηπιγητόν μας ί/ρχισε νά

0TC1

Αποτελεί κόσμημα τοϋ σώ

ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΝΟΥ

ματος

ρείου, άφαιροΰμεν ιά ξύλα καί κλείομεν τήν θυρίδα τής καπνοδόχου (5).
ρος είναι κανείς τόσφ

"Ετοιμον διά τήν πορείαν τό μαγειρείου.
Επειτα άπό τρεις ιόρας δεν έχομεν παρά

νά οερβίρωμεν ιό βραστόν,

ιό οποίον δέν εΐναι καμμία ανάγκη νά έξαφριοθή, εάν τό κρέας έχει
πλυθή καλώς.

τήν

έλαττώνον τήν θερμότητα ή

καπνοδόχου καί οιρέφωμεν τό χάισμα τοΰ φουρνέλλον πρός το μέρος τοΰ

βράζη καί τότε κλείομεν τήν στρόφιγγα έπιθέτομεν ιό κάλυμμα τοΰ μαγει

αύτό

θερμοκρασίαν τής κεφαλής

καί

όσοι

υγειέστε-

καί ώραιότερον καί άφθονώτερον τρίχωμα φέρει

Έκάσιη θρίξ εϊς ι>/ι· ρίζαν της έχει ένα ή πλείονας άδενίοκονς έλαιογόνους, οΐιινες έξιδροΰντες άπεκκρίνουσ

λιπώδες τι

υγρόν και λιπαίυουσιν

αυτήν."Ωστε αί τρίχες έχουν ίδικήν των πομμάδαν καί ουνεπαις δέν χρειά
ζεται νά τάς λιπαίνη τις τεχνητώς. Τουναντίον λέγουν δτι βλάπιιι ή χρήοις

'Ομοίως μαγειρεύονται καί

άλ.λ.α φαγητά καί ό καφφές μέ ελαχίοιας

παραλλαγάς.' Ο εφευρέτης π. χ. δίδει όδηγίας πώς θά καταοκευαοθή ουσ-

σίτιον άπό πάσταν καί

φασόλια.

Βράζομεν πρώτον τά φασόλια, καθ’ ον

τρόπον καί τό κρέας και άφοΰ βρίσουν άνοίγομεν ιό μαγειρείου άνωθεν καί

κάτωθεν.'Η θερμοκρασία τοΰ μαγειρείου θά είνε 100° ή κατά τι όλιγόιιερον. Μέ ολίγα μικρά τεμάχια ξύλο»' αρχίζει καί βράζει ή χύτρα καί έπειτα

ρίπτομεν τήν πάσταν.

παχυμύρων καί κοσμητικών έλαίων, διότι έχει έξακριβωθή πλέον δτι δπου

νποβοηθείται ή φύσις γίνεται νωθρά καί αδρανής. Συμβουλεύει λοιπόν ή
έπιοιήμη καθημερινήν

ΰδατος, απαγορεύει δέ

οτρέφ'ει τούς έλαιογόνους αδένας.
Ή αύξηοις

τών

έτηοίως κατά 6 '

'II δύναμις τοϋ μαγειρείου αντλείται άπό τήν άνάπτυξιν καί διατήρηοιν

πλύοιν μόνον διά ηιυχροΰ

αύστηρώς τήν χοήσιν οάπωνος, δστις διά τών έν έαυτφ αλκαλίων κατα-

διαρκόις

τριχών είναι Λιάφορος. Οϋτω τοΰ πώγωνος αυξάνει
δακτύλους.

μεγάλης θερμοκραοίας. Άφοΰ άφαιρεθοΰν τά ξύλα, τό μαγειρείου διατηρεί

αί τρίχες αυξάνουν

τους 100 βαθμούς τής θερμοκρασίας τον καί αποτελειώνει ιό φαχγιο'ι·.

τρίχες το»· νπο τό δέρμα έχουν άφθονώτερον λ,ιπώδη ιστόν.

£<S τϊμ· ’Ιταλίαν έγεινε χρήοις τών μαγειρείων Άκκιλίνι καί οϊ σωμα-

'Εννοείται

δτι

ιά

άνήρ

Καί ένας όγδοηκοντθύτης

τόν πώγωνα έθυοίαοε τρ!χφωμα ενδεκα μέτρων.

κόπτων

Τών γυναικών

ταχύτερου καί πλειότερον ή είς τούς ΰνδρας, διότι αί

Ανωτέρω

δέν άφορώοι

τάρχαι βεβαιουν θαυμάσια αποτελέσματα. Κατά τά γυμνάσια τής Iirianza

καλύπτει τό πρόσωπον ώς έπί ιό πολύ,

ιό λεπτοφυές

χνούδι δπερ

τό όποιον είναι λείηιανον μακρο-

εκρίθησαν χρησιμότατα, εϊς ιό Μιλανον δέ έπιοτοποιήθη ή άπλότης τής

τέρον προφανώς

λειτουργίας του μηχανήματος, τό υγιεινόν του παρασκευαζόμενου φαγητοΰ

τάς πρώτας περιόδους τής Ανθρώπινης ζωής πρός προφύλαξιν αυτού άπό

καί ή οικονομία τής καυσίμου ΰλης διότι

τοΰ ηιύχους.

γραμμα

ένφ εις λόχος ήθελε 65 χιλιό

ξύλων τήν ημέραν μέ τό νέον μαγειρείου κατηνάλωσε μόνον 13.

Είς τό Eigniano πάλιν έν νοσοκομείου έπιστοποίηοεν δτι 16 ώρας μετά τήν
<ί<! αίρεοιν το»’ ξύλων ό ζωμός ήτο θερμός. * Εννοείται ότι καπνόν καί θερ

μότητα δέν εκπέμπει τό μηχάνημα καί δτι χρησιμοποιείται καί έν άκινηοίμ,

τ οποθεπούμενον κάπου.

“Εγεινιιν καί εδώ δοκιμαί τών μαγειρείων αυτών, ουνεπείρ δέ διαταγής
τοϋ' Υπουργείου οΐ'νεοτήθη Επιτροπή οπό τους αξιωματικούς τού 1'·υ ΙΙεζι-

τριχώματος, καλύπτοντος τό σοιμα τοΰ Ανθρώπου κατά

•e.
* Ή εέιθύτης εινε έξ δλων τών άρειοιν εκείνη, τήν οποίαν έκτιμώμεν
περισσότερον παρά ιοίς άλλοις.
* Ίά μεγάλα έργα έπιτυγχάνονιαι μόνον διά τής αυτοθυσίας.

* Ή εργασία άπομακρύνει τρία κακά άπό τόν άνθρωπον- τήν στενο-

χωρίαν, τό έλάττωμα καί ιήν ανάγκην.
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[Συνέχεια άπό τό προηγοΰμενον τεύχος)

J)
πράγματι, έμετρήΰη μετ’έμπεριστατωμένης σπουδής ύπό
Ιντοΰ κατασκευαστοΰ τό διαμπερές ύπόφραγμα τοϋ διατεΐΐέντος
βασιλ. δρόμωνος πρός τον σκοπόν και εΰρέΐϊη χωρούν πρόσ
καιρα» αποκομιδή τού μαγειρείου και στερεώσει έπί τού πρφραίου καταστρώματος, ών τινων δή γενομένων έτελέσύη έν πάση
προσοχή ή παραλαβή, επιτήδεια άπόΐΐεσις καί ασάλευτος κατα
βολή τών περιεχόντων κιβωτίων.
Ή τοιάδ’ εργασία έπερατώίΐη πρός τό δειλινό»· τής ιι
'Οκτωβρίου καί τήν επαύριον έφορτώδη εντός τού μεσαίου
κύτους όλμος τις τών 4-5°° οκάδων ολκής σύν τώ οίκείω 8ιευ■θέτη, έκ τών καλουμένων όβιδοπυροβόλων ύπό τών είδικών
τής εποχής έκείνης, κατά δέ τό λυκαυγές τής μεθεπόμενης
ήμέρας ή ’Αμαλία άπέπλευσε, τού ανέμου όντος MB. ελα
φρού. Ίων μετεώρων καί διαφόρων φαινομένων ή σύλληπτος
κατάστασις εϊχεν εύαρέστως, πλήν νέφη τινά φιιιόχροα καί
πυκνά άνήρχοντο άπ’ άκρου έκ διαλειμμάτων μικρών έν (ίσιο
προέβαινεν ί] ήλιακή έξαρσις καί έτεινον εϊς τό κατακαλϋψαι
τόν ουρανόν βαθμηδόν καί πάλιν δ’ δμως ί] πλοηγικέ) έρευνα
τής προαγομένης όλονέν άλλοιιόσεως ούδέν τό ανησυχητικόν
προεδήλου έξ αμέσου φοράς, εϊ μί| συνεπέρανεν ότι ρεύμα
ισχυρόν οπωσδήποτε κατίει άπό τής όριζομένης αύτόδεν συνε
χούς ηπείρου καί απλώς ήγεν εις τόν θαττον ή βράδιον
μετριασμόν τού αρμένικου πετάσματος. Ούτως έδεωρήδησαν
καί συνεπή έπ’ έγγύς ικανόν χρόνον πάντα τά έν όψει πλω
τικά στοιχεία, δπως ποτ’ άν ήν δέ, εύοδουμένου κατ’ εύλογον
εικασίαν τοΰ ύφεστώτος περίπλου δι’ οίασδήτινος περιπτώσεως
έκ τών συνήθων τή φθινοπωρινή μεταβασία καί ούχί δυσοικονομήτων πάντως άτμοσφαιρικών διαταράξεων, ή τηρούμενη
πορεία παραλλήλως τού παραλιακού έκτυλίγματος τής ώδε
Πελοπόννησου έπί τόν Ύδραϊκόν πορθμόν καί περαιτέρω δέν
θά έπηρεάζετο. Άριστερήνεμος λοιπόν ό βασιλ. δρόμων ηύλάκου τήν διοδευομένην θάλασσαν, μόλις πλαγιάζω»’ κατιι τήν
προϊούσαν τροπήν πρός τήν έπίφορον ιστιοδρομίαν, ύπό τοιούτους δ’ εύνοϊκούς όρους διεδέχοντο άλλήλας άμερίιινως αΐ
ένδον φυλακαί αχρις ού έπλησίασε την υπερήφανο»’ κοιτίδα
τού Λαζάρου Κουιτουργιώτη καί περί, τήν ιοην μ. μ. άνεκώχευε πρό τού λιμεναρίου αύτής· έπρόκειτο νά παραληφθώσι
μετά τώ»· Ιδίων θεραπαινίδων ή εύγενής δέσποινα Μαρούσα
Δημ. Μιαούλη τού πλοιάρχου Β. Ν., θυγάτηρ τού προκρίτου
Σταματίου Μπουντούρη, καί αί δύο έγγαμοι θυγατέρες τού
υπουργού έπί τών Στρατιωτικών, καί ύπό τήν ιδιότητα ταύτην
γνωστού γενομένου κατά τήν Φεβρουαριανή»' έπανάστασιν
κατόπιν ότε μετέσχε τής περιφήμου Κυβερνήσεως τού .Αίματος,
στρατηγού Δημητρίου Μπότσαρη. Άλλ' ή πρώτη έπασχε καί
κατήντα κινδυνώδες νά έπιβιβασθή κατά τήν προκεχωρημένη»'
εκείνη»· ώραν, δι’ ο δή ό κυβερνήτης τού βασιλ. δρόμωνος
’Αμαλία» έκρινε φρόνιμον ϊνα διαδρομήση ενώπιον τής
πόλεως μέχρις δτου εξημέρωση εντελώς καί έπιμεληθή είτα τής
άναπαυτικής διαπερααόσεως τών ειρημένων κυριών έπί τοϋ
πλοίου. 'Γούτο δέ καί έπραξε μετά σκοπίμου τινός έπιβραδύνσεως τώ»· ύστερα»»’ φροντίδων διά τάς έπακολουθούσας άποσκευάς περατωθεισών τήν ι ι’>ν 3Ολ π. ιι. τής 14 ’Οκτωβρίου.
Ό καιρός έ»’ τοσούτω ιιετεβάλλετο έπί τό κακόν, τό δ’ άρξάμενον νΰν πολύ ψίλοβρόχιον συνωδεύθη ύπό σφοδρύνσεως
άποτόμου τοΰ καί ριπιίσαντος ά'μ’ άνεμου. Κατεπειγόντως διεξήχθη τούντεύθεν ή άνακρέιιασις τών καθηρημένων περιστατικώς α' κέλητος καί έκπατρίδος, έπτύχθησαν οί σίπαροι καί
έμαζεύθη ό πρόθοος άρτέμων διά καταπνιγμοΰ- μεθ’ δ τό
καταληφθέν έ»' περισσή στενοχώρια καί δυσχερώς έχον πλοϊον
έξεβιάσθη πρός λοξοδρομίας περιορισμένος μεταξύ τής νήσου
"Υδρας καί τής μεγάλης ξηρός δπως άνοιχθή εϊς τό ελεύθερον
πέλαγος, ώς δέ κατόρθωσε τό τοιοΰτον διά δεξιωτάτω»' τινών
χειρισμών πρός τιμ· πόρθμιον στρεψεισβολήν παρήλλαξε τό
Σκύλαιον άκρωτήριον τή»· 3ην μ- μ·> έ»' Φ χρόνω ή βροχή καθί
στατο ραγδαία καί τό πνεύμα μετέπιπτε»’ άφνω κατ’ ΕΑ. καταιγίζοντα. ’Ήδη δ’ ή «’Αμαλία» εδραμε πρωτοδευτέρως διά
κόμβων ίο */2 ώριαίως καί κατά τήν 5ην μ· μ. εύρίσκετο πρό
τής νήσου Αϊγίνης, ακριβώς δτε ή μετεωρολογική κατάστασις
έκλινε»· έτι μάλλον έπί τά χείρω καί τά καταπνεόμενα υδατα
έκυματοϋντο σφόδρα. ΔΓ όπερ ό προσβλέπω»’ άνησύχως κυβερ
νήτης έκ τοΰ πρυμναίου καθέκτου παρά τόν όποιον ϊστατο

έκάλεσε τόν έπαγρυπνοΰντα άπό τοΰ προστέγου όιιοΰ μετά τοΰ
ναυκλήρου, άρχικελευστοΰ Ίωάννου Φρούτα, τοΰ 'Υδραίου,
ύπαρχον καί διημείφθη ό έξής διάλογος:
— Βλέπω τόν καιρό πάραπολυ άκατάστατο καί ότι χαλάει
ολοένα, όπου υποψιάζομαι μήπως έχει συγυρισμένα καμιιιά
έκτακτη άνεμοζάλη καί πάει γιά νά ξεσπάση όσο πέφτει ή
’μέρα. Σ’ έφώναξα τό λοιπόν, Άντριά, γιά νά σοΰ ’πώ ότι
πρέπει νά λάβωμε τά μέτρα μας καί νά ρεγουλάρουμε τό
καράβι προτού νά μάς έρθη τό κακό- βάλε άμέσως νά μαζώιρουνε όλα τά πανιά πέρα-πέρα έξο» άπό τής γάπιες ποΰ θά»· τώς
πιάσουνε ντριτσαρόλια, καί κύττάξε νά φροντίσης έσύ ό ’ίδιος
τά καθέκαστα γιά νά γίνη ή μανούβρα ταχτικά καί γλίγορα.
"Οπως ορίζεις, καπετάν - Δημήτρη· μά συμπάθησέ με νά
’πώ καί τήν ιδέα μου, ώς καθώς έχω χρέος σ’ έτούτη τή δύσ
κολη περίστασι. Τό καράβι κόβει ιθ’/2 μίλλια δίχως νά πονάη
καθόλου καί, αν τραβήξωμε τή ρότα μας, ϊσια πώς αρμενίζουμε
τώρα, σέ καμμιά»· ώρα θ’ άράξωμε Θεοΰ θέλοντας ’σ τό Κεραρατσϊνι καί θά ήσυχάσουμε- ώστε δέ βλέπω τό λόγο γιατί νά
μαϊνάρόυμε πανιά καί νά κόψουμε τό δρόμο τοΰ καραβιού,
άφ’ οΰ μέ ιμόρτσα λασκάδα θά ’μπούμε μέσ’ ’στή ράδα προτού
σκοτινιάση καί θά γλυτώσουμε σύντομα άπό κάθε τι ένδεχόμενο. ’Έτσι μοΰ φαίνεται. Εϊδ' άλλως καί δ σκοπός σου είναι
νά ξενυχτήσουμε τραβέρσο γιά νά φουντάρομε κάλλιο τό πρωί,
θαρρώ πώς ή φρόνησι θέλει ν’ άνοίξωμε χωρίς άργητα κατά
’σ τό πέλαγος γιά ν’ άσφαλιστοΰμε άπό τής στεριαϊς.
— Νά κάνης έκεϊνο πού σοΰ είπα καί άσ’ τα τάλλα. ’Εγώ
δέν πάγω νά ριζικάρι» τό καράβι δεκατέσσερης ώρες νύχτα.
Άλλ’ ενωρίς κατεδείχθη ότι δ ύπολαβών άκίνδυνον καί προκρίνας τήν έκεΐσ’ άντιμονήν κυβερνήτης έπλανήθη δεινώς,
έξειέθη δ’ έκ τίς ο’δεν οποίας πεποιθήσεως εϊς πολλαπλός
μάλιστα καί ούχ ήττον δυσυπερβλήτους δυσχερείας κατά τό έπισκήψαν μετ’ ού πολύ πυκνότατο»' σκότος. Διότι πριν ή, όντως,
συμπληρωθώσιν έτι οί ένταλθέντες χειρισμοί τών ιστίων έφωράθη δπόσον ορθή ήν ή έξενεχθεϊσα γνώμη ύπό τοΰ εμπείρου
ύπαρχου ϊνα προύλαμβάνετο πάση δυνάμει καί εγκαίρως ή
κυοφορούμενη ορμητική λίαν κακοκαιρία, έδικαιολογήθη δέ
πληρέστατα τό όπερ «Έτοιμαστήτε, παιδιά, γιατί άπόήιε έχουμε
τά Δώδεκα Ευαγγέλια είπεν ούτος τώ συνηγμένω έντός τής
κυρίας αιθούσης καί λογοτριβοΰντι έπί τών συμβαινόντω»’ έπιτελείω, ότε πρός στιγμή»· κατέβη πρό τού έκτελέσαι τάς δοθείσας διαταγάς- έμόχθουν άκόμη οί τεταγμένοι ναϋται έπί τοΰ
άκατίου ιστού καί έτεροι έπεβοήθουν κάτωθεν άμα τό μεγάλοπρεπέστατον μετέωρο»· έξέσπασε κατά κράτος, δέσποσα»· ιής
ανθρώπινης ’ισχύος ές τό παραχρήμα. Τότε ή μελανία καί ή
βροχαία ύδροποντή πέριξ συνέβαλον ώστε τό προκεχωρημένο»·
λυκόφως νά ή υπεραισθητόν, προϊόντος δέ καί άφ’ δτου ένύκτωσεν ήπλώθη ζόφος μονονούκ αδιαπέραστος τή γυμνή δρά
σει μεθ’ δλον δτι συνέπεσε κατά τήνδε Ισπέρα»· πανσέληνος·
έπήλθε δ’ έν τοσούτη» κατακλυσμιαΐος όμβρος μετ' άδιαλείπτω»·
κεραυνών καί δ άνεμος μετέπεσε»’ αύθις πρός MB. έπαυξάνοντα
τάχιστα, οΰ ένεκε»· ή άναστρέψασα ’.Αμαλία έξεπέτασε τό
προτονικό»· άρτεμόνιον τής τρικυμίας καί τόν σειροδετημένο»·
έπίδρομον όπως τηρηθή έγγύτατα έπί τή»· Αττικήν γήν. Εύνόητον άρα ότι διετέθΐ] πρόςτό ύπομεΐναι παννύχα τή»· δόξασαν ότι
περίεγένετο τής σταθερός κατευθύνσεως αύτής άπόγειον αύραν.
Ό βασιλ. δρόμων, προσανεμιζόμένος έξ ίστιοφορικής οικο
νομίας έως 3 ρόμβων, έπεΐχε πρός ΜΑ ϊνα έκ τής διαθέτου
άνέσεως εύχεραίνηται ή πηδαλιουχική ϊθυνσις. Αιτία δ όμως
τοΰ ύπερβάλλοντος πλέον άλίου οϊδματος δέ»· κατώρθου ϊνα
προχωρή διά τών ιιλίγων έν λειτουργία άρμενων, ού μή»· ά?Λά
καί ό άξιωματικός έπί τής φυλακής παρετήρησε μικρόν μετά
τόν έπιτευχθέντα τέλος ερεθισμό»’ τή καθορισθείση πορεία ότι
άνεκρούετό πως ήρέμα’ τής προόδου ούσης άνεφίκτου έκ συνισταμένης ροπής, αί ύγραί μάζαι ήγον έπιπίπτουσαι ήδη εις
διαρκή έκπεσμόν καί γεννηθεΐσά τις άδράνεια ύπώθει άμογητί
τό ταλαιπωρούμενο»· σκάφος. "Οπως θεραπευθή τό άτοπο»·
έκελεύσθη ή άμεσος καταπέτασις τοΰ χειμερινού άκατίου, έ»·
άρχομένη διεξαγωγή τής οποίας ένέσκηψε θύελλα βιαιοτάτη
ήτις συνέτυχε καθ’ ώς οί έντεταμένοι έ'κφοροι έπτύχου»· τό
ύπερκείμενο»· δολώνιον καί διεπεράσθησα»' μόλις αί άκροδέαι,
συνελαμβάνοντο δέ που τά παλινδρομ,οϋντα σειράδια’ έγεμίσθη
όθεν τό μή ηΰτρεπισμένο»' είσέτι καί σακκΓζον ιστίο»', άνυψωθέν δ’ έθραυσε διά τιναγμού τών άνενδότως έχομένω»· ποδών
τήν τ’ ιδίαν αύτοΰ καί τήν ύποφέρουσαν τριηγόν κεραίας.
[Έπεται συνέχεια]

ΚΟΝΣΤΑΝ. ΣΑΡΑΦΗ ΠΙΤΖΙΠΙΟΣ
ΙΙλωτύηχης τοΰ Β. Χαυηκού
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Α’ πυοσΓρ7.'ί? Σεπτέμβριος ώρίσθη άπό τή»· Επιστήμη»· ώς ό μήν κατά
Γ J τόν όποιον ό "Αρης, ό γειτονικός μας πλανήτης. Οά πλησιάση τήν
W »·ήν μας περισσότερον παρά ποτέ.
>
Έτοιμασίαι τρομεραί γίνονται έπί τοΰτιο. Κολοσσιαία τηλεσκόπια
κατεσκευιίσίίησαν επίτηδες, φωτογραφικοί μηχαναί ειδικοί, φασματυσκόπια, άλλά καί τηλεγραφικαί μηχαναί,διότι
υπάρχει πεποίθησις ότι
οί κάτοικοι τοΰ”Αρεως,
αν παραδεχθώμεν. ό
πως παραδέχονται, οτι
υπάρχου»·, εννοούν νά
συνεννοηθούν τηλεγρα
φικών μαζί μας.
IIριί τίνος ένφ οϊ
υπάλληλοι τώ»· διαφό
ρων σταθμών τοΰ Μαρκονείου τηλεγράφου
έκοιμώντο ήκουσαν
τήν μηχανήν νάκτυπιμ
— Τόκ. τόκ, τόκ.
Τί είναι αύτά τά τρία
κτυπήματα: Οί υπάλ
ληλοι έρωτοΰ»· ποιος
τηλεγραφ εϊ. άλλ' άπάντησις δέν δίδεται. Καί
τά κτυπήματα έπαναλαμβάνονται πάλιν τό
επόμενον μεσονύκτιον
κάμνοντα τούς υπαλ
λήλους νά φρικιώσι»·
ως έμπρός είς μυστή
ριον. ΊΙριότησαν τούς
σταθμούς ολοκλήρου
τοΰ κόσμου. Κανείς έξ
αυτών δέν έτηλεγράφει.
ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΑΠΟ TON ΑΡΗΝ
Έτηλεγράφουν λοιπό»·
άπό σημεΐον έκτος τής
Γής. Τρία σημεία; Αλλά καί άλλοτε τρία σιηιεΐα. ορατά καί αύτά
έθεάθησαν, κατά τό 1892 καί τό 1901. ώς απόπειρα συνετΎοήσεως
τή»· όποιαν έπεχείρησαν οί κάτοικοι τοΰ "Αρεως. Κατά τά έτη ταΰτα
τά τ»)/^σκόπια διέκρινα»· έπί τοΰ "Αρεως τρία, σημεία άποτελοΰντα
κολοσσαΐο»· τρίγωνον, τοΰ όποιου έκαστη πλευρά είχε μήκος πολλών
χιλιομέτρων. Τά τρία αύτά σημεία έφαίνοντο μικρά, άλλ’άν ληφώή
ύπ’ δψιν ί) άπόστασις βέβαια (Ιά ήσαν κολοσσαϊα. Ήσαν λευκά φώτα
μέσα εϊς τό κοκκινωπό»· τοΰ Άρεως. Τά σημεία ταΰτα δέν είχον παρα
τηρητή ούδέποτε πρότερον καί ή κανονικοτης τής διευθετήσειός των,
η έπαναληφίΐεϊσα δίς. δίδει ΰπονοίας δτι πρόκειται περί επιθυμίας
έμψυχων οντων καί λογικών, κατοικοΰντων είς τόν "Αρην, νά συνεννοηΟώσι μέ άλλα όντα έκτος τής σφαίρας των.
Έσκέφθησαν καί άλλως. Τρία κτυπι'ιματα σΐ|μαίνου\· Σ είς τό άλφάβητον τοΰ Μόρς, άλλά είς τό»· συνήθη βίον σημαίνουν: Έδώ είσίΐε; >
ή καί: Ιίροσέχετε ! "Ισως, είπον, οί Άρι’μοι μας σημειώνουν τήν άρχήν
μεγάλης άποκαλύψεως. Ποιος μάς βέβαιοί οτι δέν είναι άληθές έκεϊνο
τό όποιον όπεστηρίχθη δτι οί Άρήϊοι ίδό»·τες δτι δέν ένοήθησαν τά
φωτεινά τω\· σημεία κατέφυγον είς άλλας απόπειρας καί τοιαύτας, ώστε
νά. έπιδρώσι έπί τών ήλεκτρικώ»· ιιηχανών: Τά τρία κτυπήματα είναι
κανονικά, ομοια δέ κάίΐε φοράν πρός τά προηγούμενα. Καί άπαξ έγεννήίϊη ή υπόνοια αύτή—διά τούς μέ»· υπόνοια άλλά δι’ άλλους καί σοβα
ρούς μάλιστα επιστήμονας, βεβαιότης — έγεν»·ήθη καί τό ζήτημα δτι
έπρεπε νά δοθή άπά»·τησις. "Αν οί 'Αρήϊοι θέλουν νά συνεννοηθοϋν μέ
ήμάς είμποροΰμεν νά άρνηθώμεν κάθε προσπάθειαν νά τούς βοηθήσομε»·;
«

Ό Άρης μάς είναι ήδη άρκετά γνωστός. Είναι πλανήτης άπέχων άπό
τοΰ ήλιου περισσότερον παρ' δ,τι απέχομε»· ήμεϊς. Όπως ή Γή ουτω
καί ό Άρης εχει ι’ιτιιόσφαιρα»· ή οποία έξεταζομένη διά φασματοσκοπίου, τοΰ θαυμαστού δηλαδή αύτοΰ οργάνου, τό όποιο»· άποκαλυπτει
τά συστατικά τών σωμάτων έκ τοΰ φωτός τό όποιον εκπέμπουν, άποδεικνύεται σχεδόν όμοια μέ τήν ίδική»· μας. "ίσως διότι ή ιΐτμόσφαιρα
αύτή είναι ερυθρά οί αρχαίοι "Ελληνες άφιέρωσαν τόν πλανήτην είς
τόν θεόν τοΰ αιμοσταγούς πολέμου Άρην καί ίσως δΓ αύτό ό Wells
τό»· θέλει κατιρκημένο»· άπό ο»·τα γιγάιτια καί τρομερώς άγρια. Ή διά
μετρος τοΰ "Αρεως είναι ή ήμίσεια τής διαμέτρου τής Γής. Αί ήμέραι
τοΰ "Αρεως είναι σχεδόν ϊσαι μέ τάς ίδικάς μας : 24 ώραι 39' καί 23".
Στρέφεται περί τόν ήλιο»· είς διάστιμια 686 ημερών, οθτως ώστε αί
έποχαί είναι περίπου διπλάσια, άπό τάς ίδικάς μας. Ή ατμόσφαιρα τοΰ
Άρεως εί»·αι πλούσια είς υδρατμούς, παρατηρούνται δέ έπ’ αύτοΰ θάλασ
σα! καί είς τούς πόλους πάγοι, οί όποιοι διαλύονται τό θέρος. Ό ήλιος
φαίνεται κατά τό ήμισυ μικρότερος καί αί νύκτες τού Άρεως φωτίζονται
άπό δύο σελήνας μικροτερας τής ίδικής μας τόν Δεΐμον καί τόν Φόβον.
"Οταν ό Άρης παρατηρήται διά τοΰ τηλεσκοπίου φαίνεται ώς καθαρώτατος δίσκος ερυθρός καί σπαρμένος άπό φωτεινός κηλίδας. Αί μέν,
αί πρασινωποί είναι αί θάλασσαι, αί άλλαι, αί έρυθρότεραι, είναι ή ξηρά,
πλέον εκτεταμένη τής θαλάσσης έν άντιθέσει πρός δ,τι γίνεται μέ τήν
Γήν. Αί πλέον φωτεινοί είναι οί πολικοί πάγοι. Ή ατμόσφαιρα τοΰ
Αρεως εϊναι διαφανεστέρα τής ίδικής μας καί ό ουρανός είναι καθαρώτερος. Τά υδατα τοΰ Άρεως είναι συχνά, αί δέ θάλασσαι συ»·ήθως σχη
ματίζουν μακράς γραμμάς ευθείας, αί όποΐαι φαί»·ονται ώς γραμμαί
συρμάτων έπάνω είς τήν ύαλον τών μεγάλων ηλεκτρικών λαμπτήρων.
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Αύταί αί γραμμαί δέν φαίνονται έκ τύχης γενόμεναι, εντεύθεν δέ τό συμ
πέρασμα ότι δέν πρόκειται περί φυσικώ»· θαλασσών άλλά περί κολοσσαίων διωρύγων ίις άνώρι'ξαν οί Άρήϊοι διά τάς άνάγκας των.
Όποιοι δμως νά είναι οί κάτοικοι τοΰ Άρεως; Χίλιαι υποθέσεις
έχουν διατυπωθή περί τούτου.
Ό Βέλλ έπλασε φα»πασιώδεις κατοίκους τοΰ "Αρεως. Τούς παρέστησε
τερατώδη όντα καί συγχρόνως όντα τά όποια έκαμον ρεγάλας εφευρέ
σεις καί μεγάλα μηχανικά έργα καί μαζύ μέ αύτά δ»τα έπιθυμοΰντα τό\·
φόνο»· καί τό αίμα.
Οί Άρήϊοι ζώντες ύπό όρους διαφορετικούς ή ήμεϊς φυσικά έχου»·
όργανισιιούς διαφέροντας άπό τούς ίδικούς μας. Ό πλανήτης των,
άρχαιότερος ή ή Γή μας φ υσικά πρέπει νά εχη προαχθή περισσότερο»·
είς πολιτισμόν. Ή μηχανική των βέβαια είναι πλέον προωδευμένη άπό
τή»· ίδική»· μας καί δέν εϊναι περίεργον νά ένόησα»· τήν έπί τής Γής
ζωή»· καί να έχουν έφεύρη μηχανήματα διά νά τήν βλέπουν. Ό Φλαμμαριών, ποιητής καί άστρονόμος μαζί, ήθέλησε τούς Άρηΐους όντα
άπηλλαγμένα σωματικών μεριμνώ»·, πτερωτά, μακράν πάσης ταπεινής
ανάγκης. Ό Φλαμμαριώ»· είς τό έργον του Ουρανία υποθέτει δτι οί
Άριμοι εϊνε οντα άνώτερα. κατέχοντα αισθήσεις καί δυνάμεις τάς
όποιας δέν κατέχομε»· ημείς, μεταξύ δέ τών άλλων καί τή»· δύναμιν νά
μαντεύουν τήν σκέιμιν τοΰ συνομιλητοΰ των. Τά σώματά των τά παραδέ
χεται όμοια μέ τά ίδικά μας, άλλά αιθέρια, πλασμένα άπό ύλην λεπτοτέραν καί άπηλλαγμένα τών κατωτέρων άναγκών τών ίδικών μας σωμάτων.
— Έδώ, λέγει εϊς Άρήϊος. δέν τρώγομε»·. Οί οργανισμοί τρέφονται,
δηλαδή άνανεοΰσι τά στοιχειά τω»· δΓ άπλής αναπνοής, όπως τά δένδρα
σας τά γήινα, τών όποιων κάθε φύλλον είνε καί μικρός στόμαχος.
’Έχετε τούς βραχίονας γεμάτους ιιπό αίμα καί τό στομάχι σας εϊνε
γεμάτο άπό πτώματα, πώς θέλετε μέ τοιούτους χονδροειδείς οργανι
σμούς νά έχετε σκέψεις καί ιδέας ύψηλάς καί υγιείς, θά έλεγα μάλιστα
— συγγνώμη»· διά τήν έλευθεροστομίαν
ιδέας καθαρός :
Εννοείται δτι είναι εύκολο»· είς ένα Άρήϊον — πάντοτε κατά τόν
Φλαμμαριώ»· — νά σκέπτεται οΰτω, άφοΰ είνε άπηλλαγμένος τής ανάγ
κης τής τροφής καί τής κατοικίας άκόμη. Κατά τόν ίδιον συγγραφέα οί
Άρήϊοι έχουν, εκτός τών χειρώ»· καί τών ποδώ»· καί πτέρυγας.
Άλλ’ άν ήσαν τοιοΰτοι, βεβαίως δέν θά είχον ν' ιισχοληθοΰν μέ τή»·
άνόρυξιν τών κολοσσαίω»· εκείνων διωρύγων διά νά μεταφέρου»· εμπο
ρεύματα ή νά εύκολύνουν τήν συγκοινωνίαν.
Έν πάση περιπτώσει ή Επιστήμη, ή σοβαρωτέρα Επιστήμη, ετοιμά
ζεται διά τή»· άπάντησιν πρός τούς Άρηΐους. Προετάθησα»· πολλά μέσα
πρός τοΰτο. Ό Κάρολος Γκρΰς προέ.τεινε νά στηθούν είς διάφορα μέρη
τής Γής κολοσσαϊοι φάροι σχηματίζοντες ώρισμένον κανονικόν σχήμα
καί νά μή σβεσθοΰ»· άν οί Άρήϊοι δέ\· έπαναλάβουν τό σχήμα. 'Όταν
θά έγίνετο τοΰτο ολίγον κατ’ όλίγον, άφοΰ θά έβεβαιοϋντο δτι υπάρχουν
κάτοικοι εϊς τόν Άρην. θά έσχηματίζετο άλωάβητον συνεννοήσεως.
Ό Σεπτέμβριος θά συνεισφέρη πολύ είς τό»· φωτισμόν τοΰ μυστηρίου.
Άς ά»·αμείνωμε»·.
ΟΙ ΠΟΙΗΓΑΙ ΜΑΣ

ΕΛΑ!

ΕΛΑ!

(Λεμβωδία)

"Ελα ’στιήν βάρκα, Αγάπη μου δειλή,
τήν αύρα τής θαλάσσης ν’ άναπνεύσουμε·
έλα, ξανθή μου κόρη έ»·τροπαλή,
'στά κύματα τοΰ "Ερωτος νά πλεύσουμε.
Έλα νά ίδής ποΰ ό Ζέφυρος δροσίζει
καρδιαίς ποΰ άπό τόν έρωτα σκιρτούν,
κΓ ένα παλμό ν’ άκούσης, ποΰ ξεσχίζει
τά στήθη, που τά βέλη σου κτυποΰν.
'Έλα νά ίδής τήν θάλασσα ν’ άφρίζη
καί πώς ό άφρός τήν βάρκα θά ιμιλήέλα νά ίδής !... γλυκά θά καθρεφτίζη
τήν πρύμη μας ’στό κάθε μας φιλί.
Έλα, μή τρέμης! τρέξε 'στήν βαρκούλα
ποΰ τής μιλούν φλοισβίζοντας τά κύματαέλα προτού νά μάς προφθάση ή αύγοΰλα,
πριν τώ γλυκά σβυσθοΰ»' άστροφιλήματα.
'Έλα, γλυκεία μου κόρη'. θέ νά σβύσω·
έλα νά γειά»·ης πίκραις καί καϋμούς,
καί τήν ψυχή 'στά χείλη σου ας άφήσω
μέ τά φιλιά, μέ χίλιους στεναγμούς.
Ν. Γ. Μ

Κέρκυβα. 10 Λύγούατου 1S00.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
’Αγάλι - γάλι, ό ήλιος ματωμέ»'ος
βυθίστηκε στής θάϊ.ασσας τά πλάτη·
— ένας θεός τώρα εϊνε πεθαμένος,
μακρυά άπό τοΰ Όλύμπου τό παλάτι.
Πνεύματα άρχαϊα στό άπειρο πετοΰνε
κι’ άθώρητοι πνιγμοί θρη»·οΰ»· τριγύρου,
σέ άγκάλιασμα αιώνιο ξαναζούνε
κάποιοι θεοί, στά βάθη κάποιου ’Ονείρου.
Σ’ ένα ταξεΐδι αγύριστο πηγαίνουν ...
πέφτουν τής Νύχτας ή σκιές άγάλι
καί στοΰ Χρόνου τήν άβυσσο πεθαίνουν.
Τά φάσματα στοϋ Εσπερινού τήν ώρα,
θαρρείς, τοΰ Όλυμπου τούς θεούς πώς περιμένουν
καί στών ονείρων ξαναζούν τή χώρα.
(Ζάκυνθος)

MAP. ΣΙΓΟΥΡΟΣ

Η ΕΛΛΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΑΤΑΙ

ΧΚ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ

ΤΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ ΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ Ν. ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ "ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΕΝΩΣΕΩΣ,,

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ

Η ΦΡΟΥΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ

,Φωτογρ. Δ. Γαλάνη]

ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΓΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ

[Φωτογρ. Δ. Γαλάνη]

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ (Φωτογρ. Δ. Γαλάνη]

Η ΙΛΗ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Η
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ΤΗΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ. ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
πί τοΰ βορείου μέρους τής αειθαλούς καί πολυθέλγητρου νήσου μας
καί παρά τά Άκροκεραύνια κείται τό υψηλότεροι- αυτής δρος. τύ "Ορος
Ε
τοΰ
(μ. 91-1) οΰτω κληθέν έκ τοϋ έπί τής κορυφής αύτοΰ
Παντοκράτορος,

κτισθέντος κατά τό 1311 Ναού τοϋ Παντοκράτορας. Τό Όρος τούτο έχει
δψιν μεγαλοπρεπή καί αποτελεί θέατρου μαγικής δημιουργίας, άπό δέ
τής κορυφής αυτού θεάταί τις διαφόρους χώρας καί Βαλάσσας, διαχωριζούσας έθνη.
Τό Όρος τούτο είναι τό αιώνιον μνημείου τών μεταξύ αρχαίων δημο
κρατικών καί ολιγαρχικών Κερκυραίων εμφυλίων σπαραγμών, τούς
όποιους έν έκτάσει ό Θουκυδίδης έξιστόρησε καί έπί τοΰ οποίου κατέφυγον καί ιίιχυρώθησαν οί ολιγαρχικοί δτε κατ’ αυτών έστασίασεν ό λαός.
Ή έν Κερκύρςι στάσις αυτή ήοξατο είς τήν παρά τό Ήραϊον (όπου
νΰν ή Μονή τής Αγίας Ευφημίας) Αγοράν καί έπί τού έν Άθήναις ' Αρ
χοντας Εύκλείδου (Όλυμπ. 88 — 2 π. X.). Τούς δημοκρατικούς ύπεστήριζε καί ό στρατηγός τών ’Αθηναίων Νικόστρατος ό Διοτρέφους. ελθιίιν
είς Κέρκυραν μετά δώδεκα πλοίων καί 500 οπλιτών Μεσσηνίων. Οΰτος
ήσχολήθη πρός συνδιαλλαγήν τών διαμαχομένων καί κατώρθωσε νά
πείση αυτούς ϊνα κηρύξωσι πλήρη άμνηστείαν.
Διαρκούσης τής στάσεως εξακόσιοι περίπου ολιγαρχικοί κατέφυγον είς
τήν έναντι ’Ηπειρον, έκείθεν δέ έκ διαλειμμάτων όρμώμενοι άπεβιβάζοντο είς Κέρκυραν καίέλεηλάτουν τούς αγρούς καί τάς κώμας. Μετά
τινα χρόνον άπεβιβάσθησαν άπαντες είς τήν νήσον άνήλθον δέ καί ωχυρώθησαν είς τό δρος τής Ίστώνης.
Μετά τήν άμνηστείαν οί δημοκρατικοί ύπωπτεύοντο ότι οί ολιγαρχι
κοί παρεδέχθησαν τήν συνδιαλλαγήν ύποχωρούντες είς τήν βίαν καί ότι
άνέμενον εύκαιρον περίσταση-, ϊνα καί αΰθις έξεγερθώσι κατά τοϋ δημο
κρατικού κινήματος. Έπί τή υπονοία ταύτη οί δημοκρατικοί, αρωγούς
έχοντες τούς στρατηγούς Εύρυμέδοντα καί Σοφοκλή καί τόν ύπ’ αυτούς
στρατόν, έξεστράτευσαν κατά τών έπί τού όρους τής Ίστώνης (οποίου
κορυφή Όρος Παντοκράτορας) ολιγαρχικών, οϊτινες έσυνθηχολόγησαν
καί μετεφέρθησαν έπί τής νήσου Πτυχίας (Βίδο). Έκεΐ διά πλεκτάνης,
ήν καί οί Αθηναίοι στρατηγοί διηυκ.όλυνον, έσφάγ-ησαν οί πλεΐστοι τών
ολιγαρχικών, οί δέ λοιποί ηύτοκτόνησαν. Τήν επιούσαν τής σφαγής οι
νεκροί μετεκομίσθησαν έξω τής πόλεως οπού έτάφησαν. αί δέ ζωγρηΟεϊσαι γυναίκες αύτών έξη νδραποδίσθ ησαν.
Καί οΰτω τό δημοκρατικόν κόμμα έξωλόθρευσε τούς ολιγαρχικούς,
οϊτινες ούδέν τι πλέον άπετόλμησαν.
Έπί τού περιωνύμου τούτου όρους έκτίσθη ώς άνεφέραμεν ό 'Ιερός
Ναός τοΰ Παντοκράτορος, καί τά έξοδα της οίκοδοιιής κατέβαλαν οί
κάτοικοι 23 χωρίων, ών τινα σήμερον δέν σώζονται, επλουτίσθη δέ καί
πλουτίζεται διά δωρεών καί αναθημάτων τών εύσεβών χριστιανών προσ
κυνητών, έκ τής πόλεως, τών προαστείων καί τών χωρίων προερχομένων.
Κατ’ έτος καί άπό τής 1η? μέχρι τής 1>η5 Λύγούστου τελείται τό αρχαιό
τατοι’ έπί τή εορτή τοϋ Παντοκράτορος προσκύνημα, είς ιόν ναόν τοϋ
οποίου ανέρχονται οί ευλαβείς προσκυνηταί.
Άπό τούς πρόποδας τοϋ ομωνύμου όρους μέχρι τής κορυφής αυτού
καί καθ’ όλον τό εϊρημένον έξαήμερον βλέπει τις άνερχομένους, δίκην
ταξίματος, άλλους μέν ανυπόδητους. άλλους μέ τάς χεϊρας δεδεμένας
όπισθεν (τούς όποιους καί όπισ&άγκα>νας καλούν), άλλους φέροντας έπί
τής κεφαλής σκεύος Βασιλικού ώς ανάθημα καί ετέρους, οϊτινες τό άπό
τού πυλώνος τής αυλής μέχρι τού Ναού διάστημα διανύουν γονυκλινείς.
Είρήσθω έν πάροδοι δτι τό έθος τούτο τής βασανιστικής εύλαβείας
όσημέραι έκλείπει, ελάχιστοι, δέ νΰν αναφαίνονται άνερχόμενοι είς τόν
Ναόν ύπό .... τοιαύτας συνθήκας.
Μετά τήν εορτήν οί επίτροποι τού Ναού μεταφέρουσιν άπαντα τά βα
ρύτιμα κειμήλια αύτοΰ εϊς τινα οικίαν τής κώμης Στρηνίλα. οί κάτοικοι
τής οποίας, κατ’ άρχαϊον άνεγνωρισμένον δικαίωμα, τυγχάνουν οί φρου
ροί τών κειμηλίων, διότι τά πέριξ τοΰ Ναού κελλία μένουν κατά τόν
χειμώνα άκατοίκητα. ούδείς δ’ ένεκα τοΰ υπερβολικού ψύχους δύναται
νά διαμείνη έκεΐ.
Δικαίωμα ιδιοκτησίας έπί τού Ναού καί τών έν αύτώ κειμηλίων είχον
αί κώμαι Συνιαΐς, Περίθεια, Ααύκη, Στρινήλας. Έπίσκεψις, ’Ομαλή,
Σγουράδες, Σπαρτήλας, Ζυγός καί Σωκράκι. οϊτινες άπετέλουν τήν άλ
λοτε επαρχίαν Όρους, καί τών οποίων οι’ιχί άπαντες οί κάτοικοι μετεί
χαν τής ιδιοκτησίας.
Περί τής άνεγέρσεως τοϋ είρημένου Ναού έπικρατεϊ παράδοσις, ήν οί
χωρικοί διηγούνται ώς εξής:
Έπί τής κορυφής τοΰ όρους—δπου νΰν ό Ναός—εύρέθη μικρά εΐκών
τοϋ Παντοκράτορος, ήτις. ώς λέγεται, εύρίσκεται έκτισμένη, όπισθεν τής
Άγιας Τραπέξης. Οί εύρόντες ταύτην έμαθαν έξ οπτασίας, ότι, έκεΐ όπου
εύρέθη αντί], εδει εν μια ημέρα νά οίκοδομη&η Ναός, ό δέ ίερεύς, δστις
τήν πρώτην θά έτέλει λειτουργίαν θ’ άπέθνησκε μετ’ αυτήν
.
*
Οί ορθόδοξοι χωρικοί μαθόντες ταύτα εσπευσαν ν’ άνεγείρουν τόν
Ναόν έπί τής υπώρειας, είς ίιν έτοποθετήθη καί ή εύρεθεϊσα ιερά εΐκών.
Άλλ’ αυτή εύρέθη καί αύθις είς τήν προτέραν αυτής θέσιν. Τότε οί
κάτοικοι τών είρημένων 23 χωρίων άνήγειρον (1344) έν μια καί μόνη
ημέρα τόν έπί τής κορυφής τοΰ όρους σωζόμενον Ναόν. Μετά τήν άνέγερσιν τούτου ούδείς τών ιερέων—φόβφ θανάτου—προσήρχετο ϊνα τήν
πρώτην λειτουργίαν τελέση.
Τότε ίερεύς τις, Μουστοξύδης τύ γένος, έκ τού χωρίου ’Ομαλής, ηψήφισε τόν θάνατον, έτέλεσε τήν πρώτην λειτουργίαν καί μετά ταύτην
μετέστη πρός Κύριον, έτάφη δέ έντός τοΰ Ναοΰ. δπου ούδείς έτερος,
πλήν τών έξωθεν αύτοΰ ταφέντων τριών κακούργων, περί τών οποίων
διηγούνται τά εξής:
Τρεις διάσημοι κακούργοι, άπεφάσισαν νά εκβιάσουν τόν έν τφ είρη• -Περί τής ’Εκκλησίας τοΰ Υψηλόν Παντοκράτορος» ύπό ’Αρχιμανδρίτου
Εύστ. Μεταλληνοϋ. Χελ. 7.
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μένιη Ναώ λειτουργούντα ιερέα, όπως μεταδιόση αύτοίς τών άχράντων
μυστηρίων. Πρός τόν σκοπόν τούτον—άφοΰ πρώτον έκλεψαν καί κριόν
δυστυχούς τίνος χωρικού—μετέβησαν κατά τήν στιγμήν τής 'ιερουργίας
είς τόν Ναόν, και εύρόιτβς τόν ιερέα καί τόν βοηθόν αυτού (ύποτακτικόν) μόνους, άνεκοίνωσαν ότι &έλονν νά μεταλάβουν. Ό ίερεύς φοβη
θείς τάς άπειλάς των ένέδωκεν. Έν τούτοις εις τών ληστών έψηνε τόν
κριόν, οί δ’ έτεροι δύο παρεφύλαττον τόν ΐερουργούντα.
Κατά τήν στιγμήν τής Μεταλήψεως οί λησταί προσήλθον ϊνα μετα
λάβουν, άλλά κεραυνός πεσόιν κατέκαυσεν αύτούς. οΰδαμώς βλάψας τόν
ιερέα. Μετά τό πέρας τής λειτουργίας ό ίερεύς καί ό υποτακτικός του—
άφοΰ πρώτον έχορτάσθησαν άπό τού έψημένου κριού- μετέβησαν είς τά
περίχωρα καί ανήγγειλαν τό γεγονός είς τούς κατοίκους, οί οποίοι μετέ
βησαν έπί τόπου καί έθαψαν τούς τρεις ληστάς έξωθεν τοϋ Ναοΰ.
Κατά τά 1ΪΘ9-1ΪΪ1. δτε άνέσκαπτον πρός κατασκευήν νέου καταπετά
σματος τοϋ Ναού, άνεϋρον τά οστά τοΰ πρώτου ίερουργήσαντος ίερέως.
Κατά τό αύτό δέ χρονικόν διάστημα δτε. άνέσκαπτον πρός άνέγερσιν τοΰ
σωζομέι-ου περιτειχίσματος άνεϋρον παρά τόν πυλώνα καί τιί οστά τών
τριών ληστών.
Σημειωτέοι- ότι ταύτα διηγείτο ό έκ κιίιμης Σωκρακίου Γεώργιος Χοντρογιάννης διατελέσας καί Πληρεξούσιος Κέρκυρας είς τήν Β' τών Ελ
λήνων Συνέλευσιν. δστις ώμολόγει δτι ταύτα τώ έδιηγήθη ύ πατήρ του.
Περί τής Εκκλησίας τοΰ Υψηλού Παντοκράτορος υπάρχει καί σημείω
σες εις χυδαΐζουσαν γλώσσαν, γραφεϊσα κατά τό 1821 ύπό τοΰ ίερέως
Σπυρίδωνος Χονδρογιάννη. καθ’ή ν ή έπί τής κορυφής τού ’Όρους άνέγερσις τού Ναού οφείλεται καί εις έτερον συμβάν, περί ού έν τώ προσέ
χει τεύχει τής Εικονογραφημένης θά πραγματευθώμεν.
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ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΑΣΣΥΡΙΑΣ

(ΔΙΗΓΗΜΑ ΔΕΟΝΤΟΣ ΤΟΛΣΤΟΗ)

σσαραδών, ό βασιλεύς τής Ασσυρίας εϊχεν υποτάξει τήν χώραν
Α
τού βασιλέως Λαχιλιέ. είχε καταστρέφει καί πυρπολήσει τάς πόλεις,
οδηγήσει αιχμαλώτους είς τό βασίλειόν του δλους τούς κατοίκους

αύτών. είχε κατασφάξει τούς πολεμιστής καί έγκλείσει είς σιδηρόφρα
κτοι- φυλακήν τόν βασιλέα Λαχιλιέ.
Ό Βασιλεύς Άσσαραδιόν τήν νύκτα εκείνην, είς τό κρεββάτι του.
έσκέπτετο είς ποιους νέους έξευτελισιιούς νά ΰποβάλη τόν Λαχιλιέ. δτε
αίφ νης ήκουσε έλαφρόν θιρούν καί. άνοίξας τούς όφθαλμούς. διέκρινεν
ένα γέροντα μέ μακράν γεννειάδα καί γλυκείς οφθαλμούς, οϊτινες τόν
έκύτταζαν παρά τούς πόδας τής κλίνης του.
Σκέπτεσαι λοιπόν νά θανατώσης τόν Λαχιλιέ ; ήρώτησεν ό γέρων.
— Ναι. ιιόνον δέν κατόρθωσα ακόμη νά ευρώ τά κατάλληλα βασα
νιστήρια. απεκρίθη ο βασιλεύς.
— Άλλ’ άφ’ ού είσαι σύ ό Λαχιλιέ ; ...
- Δέν είνε άλήθεια. Έγιο είμαι έγιίι. Ό Λαχιλιέ είνε Λαχιλιέ.
— Σύ καί ό Λαχιλιέ δέν είσθε παρά έν καί τό αύτό πρόσωπον, έπανέλαβεν ό γέρων. Ή φαντασία σου σέ κάμνει νά πιστεύης δτι δέν είσαι
ό Λαχιλιέ καί δτι ό Λαχιλιέ δέν εινε σύ.
— Πώς; Ή φαντασία μου! Ιδού έγώ: Εϋρίσκομαι επάνω είς αύτό
τό μαλακόν διβάνι, φρουρούμενος ί·πό σκλάβων πιστών, καί αΰριον θά
εορτάσω τήν λαμπρόν νίκην μου, ένφ ό Λαχιλιέ είνε φυλακισμένος σάν
πουλί στό κλουβί του καί αΰριον θά διατάξω νά τού κόψουν τήν
γλώσσα, νά τόν παλουκώσουν καί υστέρα νά τόν ρίψουν στά σκυλλιά.
Θά ίδής. ....
— Δέν δύνασαι νά τού έκιιηδενίσης τήν ζωήν ! έπανέλαβεν ό γέρων.
— Καί τότε τί λέγεις διιι τάς δεκατέσσαρας χιλιάδας τών πολεμιστών
του. τούς όποιους έκρεούργησα καί μετέβαλα είς δρος πτωμάτων: Έγό»
ζώ καί αύτοί είνε νεκροί. Εϊς έμέ έδόθη ή εξουσία τής ζωής καί τού
θανάτου !
— Καί πώς τό ξεύρεις δτι αύτοί δέν ζώσι πλέον ;
— Τό ξεύρω, διότι δέν τούς βλέπω πλέον. Αύτοί έβασανίσθησαν καί
έγώ όχι. Ύπέφεραν πολύ και έγώ εΙ|ΐαι κά/.λιστα είς τήν υγείαν μου !
— Καί αύτό δέν είνε παρά άπατη τής φαντασίας σου. Σύ ό ίδιος ύπέφεοες. όχι οί άλλοι.
— Δέν εννοώ ! άνεφώνησεν ό βασιλεύς έκπληκτος.
— Θέλεις λοιπόν νά έιτοήσης ;
— Ναί! _
— Πλησίασε ! διέταξεν ό γέρων, δεικνύων είς τόν βασιλέα κολυμβήθραν πλήρη ΰδατος.
— Έκούσου καί εϊσελθε είς τό ΰδιορ !
Ό Ασσαραδών ύπήκουσε.
— Τώρα, δταν χύσω αύτό τό νερό είς τό κεφάλι σου, βυθίσου- προσέθηκεν ό γέρων, γεμίζων ένα κάδον.
Ό γέρων έκλινε τόν κάδον έπί τής κεφαλής τοΰ βασιλέως καί ό
τελευταίος ούτος έβυθίσθη. Αμέσως ήσθάνθη ότι δέν ήτο πλέον ό
Ασσαραδών, άλλ’ δτι είχε μεταβληθή είς άλλον άνθρωπον. Ί,Ισθάνθη
εαυτόν έξηπλωμένον έπί πολυτελούς κλίνης, εϊς τό πλευράν ώραιοτάτης
γυναικός. Ούδέποτε τήν εϊχεν ϊδει, άλλ’ έγνώριζεν δτι ήτο σύζυγός του.
Ή γυνή εκείνη έσηκώθη καί τού είπε :
Λαχιλιέ. αγαπημένε μου σύζυγε, χθές έκοπίασες πολύ καί αύτό σέ
ήνάγκασε νά παρακοιμηθής σήμερον. Έσεβάσθην τόν ίίπνον σου καί
δέν σέ έξύπνησα. Αλλά τώρα οί άρχηγοί σέ περιμένουν είς τήν μεγάλην
αίθουσαν. Ντύσου καί πήγαινε νά τούς δεχθής.
Ό Ασσαραδών ένόησεν έκ τών λιίγων έκείνων δτι ήτο δ Λαχιλιέ.
Έκπλαγείς λοιπόν διότι δέν έγνώριζε μέχρι τοΰδε, έσπευσε νά ένδυθή
καί είσήλθεν εϊς τήν μεγάλην αίθουσαν, δπου εύρίσκοντο συνηθροισμένοι οϊ άρχηγοί.

Ούτοι ΰπεκλίθησαν μέχρι τοΰ έδάφους έμπροσθεν τοΰ βασιλέως των
— Είναι άδύνατον. Κοιιιάιιαι. Όνειρον είναι όλα αύτά- έσκέφθη καί
Λαχιλιέ. κατόπιν έπανηγέρθησαν καί είς εν νεύμα ποΰ τούς έκαμεν έκάπροσεπάθησε νά έξυπνηση.
θησαν πρό αύτοΰ. Ό γεροντώτερος έξ αύτών έλαβε τόν λόγον καί εξέ
— Δέν είμαι ό Λαχιλιέ, είμαι ό Άσσαραδιόν· έψιθύρισε :
θεσε τάς πολυαρίθμους έπιδρομάς τού κακού βασιλέως Άσσαραδόνος
Καί έξύπνησε πράγματι, άλλά διά νά μήν είναι ούτε ό Λαχιλιέ ούτε ό
καί τήν άνάγκην νά κηρύξωσι τόν πόλεμον κατ’ αύτοΰ. Ό Λαχιλιέ δέν
Ασσαραδών. διότι είχε μεταιιορη ωθεί είς ζώον! Έξεπλάγη διά τούτο
ήτο αύτής τής γι-ώμης. Ένόμιζεν ότι έπρεπε τά πάντα νά γείνοιη· είρηαλλά συγχρόνως ήπόρησε. διότι δέν τό έγνώριζε μέχρι τούδε. Ήρχισε
νικώς. Προτιμώτερον νά στείλουν πρέσβεις εϊς τόν Άσσαραδόνα ϊνα
λοιπόν νά βόσκη στό λιβάδι. Άπεδίωξε τάς μυϊας μέ τήν μακράν ούράν
τόν διαβεβαιώσουν περί τών φιλικών αύτών αισθημάτων καί άρουν τάς του καί ήσθάνθΐ] παράδοξον βάρος είς τούς μαστούς, πλήρεις γάλακτος.
τυχόν παρεξηγήσεις.
Π7.ησίον αύτοΰ έσκίρτα μέ χαράν μικρόν όνάριον, φαιόχρουν, μέ μακρύς
Ώς πρέσβεις υπέδειξε τινάς έκ τών εξεχόντων άνδρών τής χώρας και
κνήμας καί τήν ράχιν κατάστικτον.
έδωσεν είς αυτούς λεπτομερείς οδηγίας περί τοΰ τί θά έλεγαν εϊς τόν
Μέ εν πήδηιια τό όνάριον έρρίφθη ύπό τήν κοιλίαν τής μητρός του,
βασιλέα Άσσαραδόνα.
έζήτησε τόν μαστοί· μέ τήν μικράν του μούρην καί ήρχισε νά βυζαίνη
Ιίερατώσας τάς υποθέσεις ταύτας ό ’Ασσαραδών, ό μεταβληθείς εί.·
ήσύχως.
ε Ι
Λαχιλιέ, άπήλθεν είς τά δρη πρός θήραν άγριων όνων.
Ό Άσσαραδιόν ένόησε τότε ότι είχ.ε μεταμορφωθεί είς θήλειαν όνον,
Τό κυνήγιον υπήρξε εύνο’ίκόν· ο βασιλεύς κατώρθωσε νά φονεύση
μητέρα τοΰ όναρίου εκείνου καί δέν έξεπλάγη ούτε ελυπήθη. Απεναν
ίδιοχείρως δύο όνους. Κατά τήν έπάνοδόν του τά άνάκτορα έφωταγωτίας έδοκίμασεν αίσθημα αύταρεσκείας. Άλλ’αίφνης κάτι έσιίριξεν είς
γήθησαν καί οί σκλάβοι έχόρευσαν ενώπιον αύτοΰ.
τόν αέρα, τόν έκτύπησεν είς τό πλευρόν,καί είσήλθεν είς τήν σάρκα του.
Τήν έπομένην. ώς συνήθως, μετέβη είς τό δικαστήριον δπου τόν άνέ
Κεντηθεΐσα υπό δριμυτάτου πόνου ή όνος, άπέσπασε τόν μαστόν άπό
μενον οί μηνυταί. οί συνήγοροι καί οί κατηγορούμενοι.
τών χειλέων τοΰ νεογνού της καί μέ τ’ αυτιά κατεβασμένα, έφυγε πρός
Δικάσας τάς υποθέσεις τής ημέρας, άνεχιόρησε πάλιν διά κυνήγιον.
όμιλον όνων, έκ τοϋ όποιου πρό μικρού είχε χωρισθεί. Τό όνάριον
τήν άγαπημένην του ψυχαγωγίαν, καί τήν ημέραν έκείνην έφόνευσε
έσπευσε νά τήν άκολουθήιη] διά πηδημάτων. ’Επλησίαζε νά τούςφθάση.
μίαν γραίαν λέαιναν καί συνέλαβε τά δύο /καν
ότε έν βέλος έσφηνώθη είς τόν λαιμόν τοΰ όνα
ταράκια της.
ρίου τό όποιον ταλαντευθέν άφήκε μυκηθμόν
Μετά τό κυνήγιον νέαι έορταί μέ χαράν καί
πόνου καί έπεσεν είς τά γόνατα. Ή όνος, άλλοτε
μουσικήν. Τήν νύκτα διήλθε παρά τό πλευράν
Ασσαραδών. έστάθη διά νά τό υποστήριξή, άλλ’
τής φιλτάτης συζύγου του.
ιδού εν δν φρικώδες, εις άνθρωπος τρέχει καί
Παρήλθον οΰτω ήμέραι καί [ίήνες καί όλη
άποκόπτει τόν λαιμόν τού όναρίου.
ή χώρα άνέμενε άγωνιωδώς τούς εϊς τόν Άσσα
Δέν είναι δυνατόν, είναι όνειρον! έσκέφθη
ραδόνα άποσταλέντας πρέσβεις.
ό Ασσαραδών καί προσεπάθησε νά έξυπνήση.
Τέλος οί πρέσβεις έπανήλθον χωρίς ώτα καί
Άφήκε κραυγήν καί έξήγαγε τήν κεφαλήν έκ
ρίνας.
τής κολυμβήθρας. Πλησίον αύτοΰ ΐστατο άκόμη
Ό βασιλεύς Ασσαραδών παρήγγειλεν είς τόν
ο γέρων εν στασει ανθρώπου ετοιμαζόμενου νά
Λαχιλιέ δτι ή ίδια τύχη άνέμενε καί αύτόν, αν
τοΰ χύση ϋδωρ έπί τής κεφαλής του.
δέν τφ έστελεν ώρισμένον ποσόν χρυσού, αργύ
— Πόσον ΰπέφερα! άνεφώνησεν ό Άσσαραδιόν.
ρου καί έβένου καί άν δέν μετέβαινε είς τήν
— Πολύ, λέγεις; Άλλά σύ μόλις έβύθισες τό
πρωτεύουσάν του.
κεφάλι εϊς τό ύδωρ... . Ένόησες λοιπόν τώρα;
Ό Λαχιλιέ, ήδη Ασσαραδών. προσεκάλεσε τότε
Ό Άσσαραδίν δέν απεκρίθη άλλ’ έκύτταζε
έκ νέου τούς άρχοντας καί οπλαρχηγούς είς συμ
μετά τρόμου τόν γέροντα.
βούλιου διά ν’ άποφασίσουν περί τοΰ πρακτέου.
— Εννόησε, λοιπόν, τέλος, έξηκολούθησεν ό
Ό πόλεμος έκρίθη όμοφώνως άναγκαίως καί
γέρων. Ό Λαχιλιέ ήσο σύ καί ίδικοί σου ήσαν
ιίπεφασίσθη νά εισβάλουν είς τήν χώραν τού
οί πολεμισταί τούς οποίους έκρεούργησες. Καί
Άσσαραδώνος, πριν προφθάση αύτός καί είσβάλη.
όχι μόνον οί πολεμισταί, άλλά καί τά ζφα πού
Ό βασιλεύς εύρέθη σύιιφωνος μέ τήν γνώμην
έφόνευσες εϊς τά κυνήγια καί κατεβρόχθωσες είς
τών συμβούλων καί τεθείς έπί κεφαλής τοΰ στρα
τά γεύματα. Έπίστευσες δτι όλη ή ζωή είνε ϊδική
τού έβάδισε κατά τών έχθρών του. Ή πορεία
σου, άλλ’ έγό» άφηρεσα τόν πέπλον τής άπάτης
διήρκεσεν ολόκληρον εβδομάδα. Καί)’ έκάστην
άπό τών οφθαλμών σου καί ήδη γνωρίζεις δτι
ό βασιλεύς έπεθεώρει τό στράτευμα καί έξήταζε
κάμνων τό κακόν είς τούς άλλους τό κάμνεις είς
τό ηθικόν τών άνδρών του.
σέ τόν ίδιον. 'Π ζωή δέν είνε παρά μία είς όλους,
Τήν δγδόην ημέραν αί λεγεώνές του συνηντηκαί σύ δέν είσαι παρά έν μόριον αυτής. Καί μό
σαν τάς τοΰ Άσσαραδώνος είς εύρεϊαν πεδιάδα,
νον είς τό μόριον τούτο τό όποιον έξουσιάζεις,
διαρρεομένην ύπό μεγάλου ποταμού.
δύνασαι νά κάμης τό καλόν ή τό κακόν. Νά έπιΟί πολεμισταί τού Λαχιλιέ έλόγχισαν θαρραμηκύνης ή νά συντομεόσης τήν ζωήν. Νά τήν
λέως. Άλλ’ ό Λαχιλιέ, ήδη Ασσαραδών, είδε τούς
βελτιώσης δύνασαι παραμερίζων τά παραπετά
εχθρούς του κατερχομένους έκ τοΰ όρους, Ανα
σματα πού χωρίζουν τήν ϊδικήν σου ζωήν, άπό
ρίθμητους ώς μύρμηκας, πλημμυροΰντας τήν
τήν τών άλλων σντων, αγαπών αύτά καί θεωρών
πεδιάδα καί άποπνίγοντας τά ίδικά του στίφη.
αύτά ώς άλλα έγώ. "Οσον διά τό νά καταστρέψης
Τότε, ώρμησε μέ τό πολεμικόν άρμα του μέσφ
τήν ζωήν τών άλλων, τούτο δέν είνε δυνατόν είς
τής μάχης, θερίζων άνθρώπους δεξιφ καί άρισέ. Τά πλάσματα πού έφόνευσες, έξηφανίσθησαν
στερρ.. Άλλ’ οί πολεμισταί τού Λαχιλιέ ήραιμόνον άπό τών οφθαλμών, άλλά πράγματι δέν
οΰντο καθ’ εκατοντάδας, ένφ αί τοΰ Άσσαρα
έξεμηδενίσθησαν. Έπίστευσες ότι θά ήδύνασο νά
δώνος κατά χιλιάδας. Τοιουτοτρόπως ό γενναίος
έπιμηκύνης τήν ΰπαρξίν σου, έκφλοιών τήν τών
βασιλεύς έπληγώθη καί ήχμαλωτίσθη.
άλλων, άλλ’ οΰτε τούτο σού ήτο δυνατόν. Ή ζωή
Έπί έννέα ημέρας έπορεύετο, δεμένος μέσφ
είνε εκτός τόπου καί χρόνου. Εκείνη ποΰ διαρτών αΙ./.ων αιχμαλώτων, περιστοιχιζόμενος υπό
κεϊ έν δευτερόλεπτον, καθώς καί έκείνη ποΰ διαρτών πολεμιστών τοϋ Άσσαραδώνος. Τήν δεκάτην
κεϊ χίλια έτη, ή ίδική σου καθώς καί ή ζωή όλων
έη.θασεν είς Νινίβ καί ένεκλείσθη είς σιδηρό
τών οντων τοΰ όρατοΰ καί άοράτου σύμπαντος.
φρακτοι- κελλίον. Ό Λαχιλιέ ίιπέφερε περισσό
ΔΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΗ
πάσα ζωή έχει τήν αύτήν αξίαν. Ή ζωή δέν είνε
τερον διά τούς έξευτελισμούς, παρά διά τήν πεί
δυνατόν νά καταποθή ή νά παραμορφωθη, διότι
ναν, τήν δίψαν καί τάς πληγάς. Έκφρων διότι
αύτή μόνον υπάρχει. Τά λοιπά δέν είνε παρά εκδηλώσεις αύτής ... .
δέν ήδύνατο ν’ άποδώση τά ϊσα είς τόν έχθρόν του έκαμε τούς φρουρούς
Μέ τούς λόγους αυτούς ό γέρων έξηφανίσθη.
νά σκιρτώσιν έκ χαράς διά τήν ι’ιπεί-τισίαν του. Τούτο δέν διέφυγε τήν
άντίληψίν του καί άπειμάσισε νά ύποφέρη τά πάντα σιωπών νά εγκαρΤήνέπομένην πρωΐανό βασιλεύς ’Ασσαραδών διέταξε νάελευθερώσουν
τερή ώς έμπρέπει εϊς άνακτα. Άπό εΐκοσιν ήδη ημερών εύρίσκετο είς
τόν Λαχιλιέ καί δλους τούς αιχμαλώτους. Διέταξε νά παύσουν όλαι αί
τόν κλωβόν εκείνον άναμένων τόν θάνατον.
θανατικαί έκτελέσεις.
"Εβλεπε διερχομένους τούς συγγενείς του, τούς φίλους του, ήκουε τάς
Τήν τρίτην ημέραν έκά/.εσε τόν υιόν του,Άβδόμενταλ και τοΰ παρέ
κραυγάς τών θανατουμένων. οϊτινες άπέθνησκον βασανιζόμενοι, άπό
δωσε τόν βασιλικόν αύτοΰ θρόνον. Κατόπιν άπήλθεν εϊς μίαν έρημον διά
τούς όποιους άπέκοπτον τούς βραχίονας, τάς κνήμας, τούς έξέδερον
νά σκεφθή έπί τοΰ μαθήματος τό όποιον είχε λάβει.
ζώντας. Άλί,ά τά θεάματα ταΰτα. αί έπώδυνοι κραυγαί. δέν έπροξένουν
Έπλανήθη άπό πόλεως εϊς πόλιν, άπό χωρίου είς χωρίον, διδάσκων
είς αύτόν ούτε φόβον ούτε συγκίνησιν. Έβλεπε τήν άγαπτ,μένην του
τούς άνθρώπους ότι ή ζωή είνε μία καί μιινη καί δέν βί.άπτει κάνεις
σύζυγον όδηγουμένην υπό τών ευνούχων καί κατελάμβανε ότι έφέρετο
παρά τόν εαυτόν του, όταν προσπαθή νά βλάψη τούς άλλους.
είς τό χαρέμι τού Άσσαραδώνος. Άλλ’ έσιώπα καί ϋπεφερεν άγογγύ(«ΙΤΑ·ΡΜΙΧ OP. ΖΟΙΟΠΟΤΛΟΤ)
στως τά πάντα . .. Τέλος, δύο δήμιοι ήνοιξαν τό κελλίον του, τοΰ έδεσαν
« «
«
τάς χεϊρας καί τόν ώδήγησαν είς τόν τόπον τής έκτε?^σεως, τόπον
πλημμυρισμένου άπό αίμα.
7 Διατί τά δίοπτρα φέρονται είς τήν μύτην ; Διότι πρέπει πάντοτε 6 κατώ
Ό Λαχιλιέ είδε τόν πάσσαλον αιχμηρόν καί αϊματωμένον, έκ τοϋ
τερος νά φέρη τάς άτελείας τών άνωτέρων.
οποίου πρό ολίγου εϊχεν άφαιρεθή τό πτώμα ένός φίλοι1 του καί ένόησε.
* Άπό ώριομένου χρόνου ή ήλικία τών γυναικών αρχίζει νά γίνεται αόριοιος.
Τήν φοράν αυτήν ήτο ή σειρά του. Τόν έξέδυσαν. Η ίσχνότης τού
συϊματός του, άλλοτε τόσον ώραίου καί δυνατού, ήτο φρικαλέα. Οί δύο
* Τήν στιγμήν πού φαίνονταιι ωραιότερα-, αί φυσαλίδες τού σάπωνος,
δήμιοι έλαβαν αύτόν έκ τών ισχνών του βραχιόνων καί τόν έσήκωσαν
τότε διαρρήγνυνται.
διά νά τόν βάλουν έπί τών αιχμηρών πασσάλων.
* Οί μικροί άνθρωποι έν μόνον δέν εϊμποροϋν νά ύποφέρουν: δτι Υπάρ
— ’Ιδού ό θάνατος καί ή έκμηδένησις- έσκέφθη ό Λαχιλιέ καί,
χουν μεγαλείτερο! των.
λησμονών τήν άπόφασίν του νά μείνη απαθής καί θαρραλέος μέχρι
* Έάν κανείς σέ ήπάτησεν άπαξ έκαμε κακώς, άν δίς οοϋ έκαμε καλά.
τέλους, έξερράγη είς λυγμούς καί ικέτευε χάριν.
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Δεν εινε λοιπόν παρά

τυπογραφεία Μάϊσνερ καί

δοξον δτι τό ’Ωδεΐον Λόττνερ δεν έβράδννε νά έλκύορ τήν έκτίμηοιν

τής

Καργαδούοή,

διανύει

τό

Αθηναϊκής κοινωνίας καί τον έξω άκόμη ' Ελληνισμού. Πανταχό&εν συρ

τρίτον έτος τής ζωής του

ρέουν είς αυτό μαΟήτριαι, αί δποϊαι αυξάνουν όλονεν καί ή αθόρυβος έκεΐ

είνε δέ τό μόνον καθ’ S-

εις την οδόν Φειδίού έργασία παρήγαγε καρπούς αληθινά θαυμαστούς.

λην

Πλεΐοτοι ΰοοι μαθηταί καί περισοότεραι μαθήτριαι διδάσκονται κλειδο

τήν 'Ελλάδα μουσι

κόν περιοδικόν.

κύμβαλου, βιολιού, βιολενταέλον καί φδικήν, αί ουναυλίαι δέ τοϋ 'ήέδείου

Με αύτάς τάς παντοει

Λόττνερ απέδειξαν οτι είς αύτό υπάρχει υγιής μουσική άντίληφις καί ευσυνεί

δείς εκδηλώσεις ζωής καί

δητος διδασκαλία.

σφρίγους, μέ εργασίαν επι

Οί αριστοι ιών καθηγητών, ξένων καί ήμετέρων, τ δίδαξαν είς ιό ' ίΐδεΐον

στημονικήν καί πονετικήν

Λόττνερ, οί απόφοιτοί του δέ είνε ήδη διπλωματούχοι έκιιμώμενοι, ών τρεις

δέν είνε παράδοξον άν τό

ήδη ίδρυσαν μουσικός σχολάς.

'Ωδεΐον Λόττνερ κατέλαβε

Καινοτύμος ή διδασκαλία μας παρουσίασε τόν έξ ύπερεβδομήκοντα μαθη

ΚΛΕΑΝΘΗΣ I. ΖΑΝΝΟΣ

ύπό του κ. Εαρ. Μπέμμερ, αριστούχου τής περίφημου Μουσικής Σχολής
Ιωακείμ

Τά

Δημοτικός σύμβουλος
Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου «Άπόλλοινος»

έν Βερολίνο).

αποτελέσματα

κοινωνία μας
τον 1 Ωδείου

ταχύτατα τήν προοήκου-

οαν αυτφ θέοιν είς τήν

τών καί μαθητριών χορόν, τόν όποιον τοσάκις έχειροκροιήοαμεν διδαχθέντα

ουνείδησιν τής'Ελληνικής
κοινωνίας

τής

διδασκαλίας αυτής

είς τάς τόσον
Λόττνερ, κατά

εκλεκτόν

κόσμον

βλήθη μέ στοργήν άπό δλους,αν αί ουναυλίαι του, επιδείξεις ευσυνείδητοι τής

ουγκεντρούσας συναυλίας

εργασίας του, συγκεντρώνουν τόν έκλεκτότερον καί μονσικιότερον κόσμον.
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είς
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μουσικά έργα, τήν .Δημιουργίαν· τοΰ Λάιόν, τάς «Τέσσαρας ίποχάς· τοΰ

ίδιου, >τήν ' Οδύσσειαν · τοΰ Μπρούχ, iReguiem·

καί άν περιε-

θερμώς ή

έχειροκρότησε

τοΰ

Μόξαρτ, τό , Μαγε-

‘Εφέτος, διά νά τελειώοωμεν μέ μίαν μουσικήν είδησιν πρώτης τάξεως,

τό ‘Ωδεΐον

Λόττνερ θά δώση τό 'Ορατόριου

Perry· (Παράδεισος καί ψυχή).

τοΰ Σούμαν .Paradis und

■•ΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΔΙΕ·.—JJ,. κρίνονται εδώ τά έργα καί
νέλλον, τόν κωμικόν τοΰ θεάτρου Φαρέ.α, ό όποιος διέκοπτε
οί ουγγραφεΐς. Ji’ αύτά έγραιμεν η «Εικονογραφημένη». Μάλ
τήν παράστασιν διά νά συνομιλήση μέ τους θεατός.
λον &ά >)&ελα νά περιγιράιμιο τι/ν άπελπιοίαν τών πττοχίδν
Είς τό Πανελλήνιου > επίσης έκτιμαται ή πρωτοβουλία τοΰ
άοιδών τών καφφφδεΰον διά τόν συναγωνισμόν τόν εκ ιιέρους
ήθοποίοΰ, ό νεοφανής δέ κ. Ιημητρακόπουλος άι-άγεται έκεΐ
τών θεάτρων, χωρίς είς αντάς τάς έντυπώσεις μου vd λησμονώ
είς Θερσίτην. Τά αυτά είς τό «Ν. Θέατρον» οπού ό κ. Γΐαπάϊωεκείνο τό όποιον έπιμόνως φέρεται ώς έπιγείρημα ότι έπί
άννου βλέπει έμπρός του παρέαν καί όχι κοινόν και άνταλλάστέλους ό ηθοποιός θέλει νά ζήση, έπιχείρημα είς τό όποιον
σει εύτ/ υολογίας /ιέ τή>· πλατείαν. Αυτός <5 σανφασονισμός είπα
έχει νά άντιταχθη κάτι.
ποΰ συνηντατο άλλοτε."Αλλοτε διότι τώρα καί οί παντομιμα'Όλοι θέλουν νά ζήσουν καί νά κερδίσουν. ' Υπάρχουν δμως
τζήδες αισθάνονται ποιόν τινα αξιοπρέπειαν τέχνης.
δρια τά όποια πρέπει νά σέβεται κανείς, κινδυνεύων, άν τά
’.-ΙΖζ.ά καί άν είχε κάθε, ένας τό δικαίωμα νά παραιτήται τής
νπερπηδήση, νά χάση, προκειμένον περί θεάτρου, τόν τίτλον αξιοπρέπειας του δέν έχει δικαίωμα νά μή σέβεται τό κοινόν. Τό
τοΰ καλλιτέχνου, άν όχι άλλο τι.
κοινόν τό όποιον θέλει νά άκούση Πολ. Δημητρακύπουλον ή
-Ιιά νά δμιλήσω συγκεκριμένως πρόκειται περί τών ήθοΤίμ. Μωραϊτίνην καί όχμ αμφιβόλους ευφυολογίας ήθοποιοΰ ή
ποιών τιόν έπιθειορι/σεων άφ1 ενός καί τών άλλων
φράσεις βρωμερών χαμινιών ώς τό «//άρε πόδι».
ηθοποιών τιΰν σανφασονιστών, άφ’ ετέρου. Αί πρώ
Οί μεγαλήτεροι καλλιτέχναι έσεβάσθησαν τό κοι
τοι προσπαθούν νά συναγωνισθοϋν είς σκανδαλινόν έστα> καί άδίκως κρίνον. Οί ίδικοί μας παίζουν
στικότητα όχι πλέον τάς άοιδους τών καφφτμδείων
μέ αύτό.'Όλους τους είδα νά διακόπτουν τόν ρόλον
τών Αθηνών, άλλά τών πλέον ξεσχισμένων τοιούτων διά νά γελάσουν. ?1ί'τίρ· τήν Κνβέλην άκόμη.
των τών Παρισίων.
"Εχουν τήν ιδέαν ότι ή πλατεία είνε υποχρεωμένη
"Οσα καί άν γράφη ή κριτική τής ρουτίνας καί
νά παρακολουθή τά ιδιαίτερα άστεΐά των ;
τών φιλιών και τής άνεκτικότητος, κριτική κατά
Αύτάς τάς όλίγας παρατηρήσεις είχα νά κάμα),
συνθήκην καί κριτική συναλλαγής, δηλαδή μή κρι
είς συμπαθείς άλλως καλλιτέχνας καί καλλιτέχνας
τική, ένας χορός τής κοιλίας εινε σκηνικό κόλπο
άξίας.’Άς βεβαιωθούν ότι αυτή ή κριτική τής συν
ανάξιον τής «Ν. Σκηνής». Είνε άνηθικότης τήν
θήκης τούς βλάπτει, τούς βλάπτει τρομερά.
οποίαν θέλουν άμΰστακα παιδιά καί τά έν άμαρΈνθαρρύνονται είς ιόν Θησειακόν σανφασονι
τίαις βιιόσαντα γεροντοπαλλήκαρα, άλλ' άποκρούει
σμόν, συνεί^/^ουν μέ αϋτόν, θά λησμονηθή δέ σιγά
σιγά κάθε, τάλαντόν των άπό τό κοπών, τό όποιον
ή καλαισθησία καί ό σεβασ/ιός πρός τήν Τέχνην,
ό σεβασμός πρός το κοινόν. Αί καλλιτέχνιδες τοΰ
θά τούς θέλ// μέλη τοΰ θιάσου Φαρέα πλέον, όπου
Ν. ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ
Κινηματογράφου» έχουν νά έπιδείξουν καί άλλα Συγγραφευς τής «ΆΌήνας μας «άσματα καί διοδίε παρά τής κηρνας Λουΐζας» καί
προσόντα εκτός τής γυμνόιητός των ί) των κορ«ιΐστυοτάτη κωμωδία« αυτοσχέδιος.
άφιλος
δακισμών των."Εχουν νά δείξουν άλλα τάλαντα έξω τής δικαιο
«Η ΑΘΗΝΑ ΜΑΣ·. — Περί τά μέσα Αύγούστου είς τό Βαριετέ
δοσίας τής πρώτης Τζοΰλιας καί "Ιρμας.
άνεβιβάσθη τό έργον τοΰ συναδέλφου κ. Ν. Σπανδωνή «Η
Καί αυτό είνε τό κρίμα.
'Αθήνα μας». Είς τρεις μέ πολλήν καί άβίαστον δράσιν καί
Άλλά και αυτή εινε ή ασέβεια πρός τό κοινόν. Τό κοινόν
πλοκήν πράξεις ό καλός συνάδελφος μάς άπεκάλυφεν όλην
τό όποιον καλείται νά άκούογ/ ευφυολογίας καί μερικά άσματα,
τήν κοινωνικήν καί πολιτικήν σήψιν, ή όποια μάς έερερεν είς
Γ> σημεΐον έκλύσεως καί άποσυνθέσεως δμολογοΰμεν όλοι ότι
καλείται ιιαζυ μέ τά κορίτσια του καί παρευρίσκεται είς έσπερίδα «'Υπογείου Παραδείσου» καί κάτι περισσότερον.
περιήλθομεν. Ό κ. Σπανδωνής άπεδείχθη δχι μόνον βαθύς
”.4»· θέλετε άσεβείας, έκτός αυτών θά σάς απαριθμήσω.
παρατηρητής μέ θαυμαστόν ειρμόν έκθέτων τάς σκέψεις καί
— Πιίρε πόδι δάσκαλε !
τάς παρατηρήσεις καί τά πορίσματά του, άλλά καί γνωρίζων
Αυτό ακούεται ι’ιπό τήν δεσποινίδα Κοτοπούλη, άπαράλλακτα
πολύ καλά τό θέατρον. Πολύ καλήτερα άπό πολλούς μεγα
όπως άλλοτε άπό τήν περίφημου Λουΐζαν τον Θησείου.’Αφίνω
λόσχημους συγγραφείς μας. Εινε αληθές ότι ό κ. Σπανδωνής
τά αυτοσχέδια λογοπαίγνια τών ήθοποιών καί τάς κρίσεις έπί
κάπου κάπου παρεσνρετο είς κάποιαν άρθρογραφίαν τών
12 παχέα, άλλ' ή τέζ τοΰ έργου ήτο τοιαύτη, ώστε νά προ
τών στίχων τοΰ συγγραφέως :—Σαν κρΰο μοΰ φαίνεται αυτό!
Απορώ πώς
τιμά τις τήν άρθρογραφϊαν άπό
ό φίλος συγγρατοΰ χρονογραφή
φευς ήνέχθη τήν
ί'·βριν αύτήν άπό
ματος,τοΰ όποιου
άλλοι ποιούνται
ήθοποιόν υποχρεωιιένον νά
μεγάλην κατάχρι/σιν.
παίζη ό,τ ι έγράφη
είς τόν ρόλον του
Έν πόση περιπτώσει «ή’Αθή
καί μόνον αυτό,
να μας» έργον
μή έχοντα δε κα
νέν προσόν κρι
επίκαιρον, διδατικόν. Βέβαιά) ότι
κτικιότατον,ζων
τανόν, δυνατόν,
ήσθάνθηυ δύο όπολύ καλά βαλ
ρέξεις. Νάι προσ
μένου είς τήν
φέρω ένα σίΐ’ΐρ
Θέοιν του, ξεσκεείς τήν δεσποι
πάζον μέ πολύ
νίδα Μαρίκαν καί
θάρρος καί πολ
νά συνάψω διιίλήν άλήθειαν τήν
λογονμετήν σκι/γενικήν σαπίλαν,
νήν,δπωςτό έκα
ήρεαε γενικώς.
μαμεν με τόν ΚαΘΕΡΙΝΑΙ ΕΚΔΡΟΜΑΙ. η “εικονογραφημένη,, εις φανερωμενην

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

6 ΛΑΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ! μονόδραχμα λαμβάνει ό έγγραφό μένος συνδρομητής είς τήν «Είκονογραφημένην» άπ’ εύθείας, και έμβάζων τό άντίτιμον τής ετήσιας συνδρομής έκ φρ. χρ. είκοσιδύω
προς τόν κ. ΔΗΜ. ΒΡΑΤΣΑΝΦΝ, Διευθυντήν τής «Είκονογραφημένης» οδός Καρύτση 4. Ά&ήνας.

9 ΛΑΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ! μονόδραχμα λαμβάνει ό εγγράφων ενα νέον ετήσιον συνδρομητήν
τής «Εικονογραφημένης» καί προαποστέλλων τό έξ είκοσιδύω φρ. χρ. άντίτιμον, κατ αναλογίαν δέ ό
εγγράφων περισσοτέρους τοΰ ένός.
3 ΛΑΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ! μονόδραχμα λαμβάνουν όσοι τών παλαιών συνδρομητών τής «Εικο
νογραφημένης», άνανεοΰντες τήν έγγραφήν των. μας προαποστέλλουν άπ’εύθείας τό άντίτιμον τής έτησίας
συνδρομής των. Είς τούς καθυστεροΟντας είσέτι τό άντίτιμον τοϋ άπό τοΰ παρελθόντος Νοεμβρίου ή ’Ιανουά
ριου έτους και έμβάσοντας αύτό ήμίν άπ' εύθείας θά δοθώσι δύω μονόδραχμα Λαχεία.
—

—

"Ετσι, ολοι, μας ανμβάλλομεν διά τόν Στόλον

~—
—

ΑΠΟ

Εις το εκτον.- Μέ

ΠΑΝΤΟΥ

ΚΑΙ

ΑΠ'

ΟΛΑ

έπιστρέψα; οϊκαδε κατεκλίθην. ΊΙ κατέχουσά με άπό ενωρίς καί κυριαρχούσα έν
έμοί σκέψι; ήτο ή τού Κρητικού ζητήμα
ή · Εικονογραφημένης κλείει τό πέμ
τος καί ή έκ τούτου έπιδείνωσις τή; διε
πτου της έτος, έπί τή ευκαιρία δέ
θνούς καταστάσεως, ή καταπίεσις τών Ελ
λήνων, τό αναποφάσιστον καί ή ιδιοτέλεια
ταύτη θά προβή είς μεταρρυθμίσεις, αί
τινών τών Δυνάμεων, εΐς α; οφείλεται δλη
όποΐαι είνε προωρισμέναι νά τήν καταή λυπηρά κατάστασις τών ' Εθνικών μα;
στήσουν προσφιλεστέραν είς τονς οννπραγμάτων. Καί κατακεκλ'.μένος δέ μίαν
δρομητάς της καί ύπέρ τών όποιων
είχον σκέψιν: Πότε έπί τέλους θά έκλειψη
δ εφιάλτης ούτος, ό έπί τόσα έτη πιέζων
έπικαλούμεθα τήν στοργήν των καί τήν
τά στήθη τοϋ Ελληνισμού, πότε έπί τέλους
βοήθειάν των, ήν κατά τό παρελθόν
δάλνΟή τό Κρητικόν ζήτημα όπως δυνηθή
υπέδειξαν. Λήγοντος όμως τον έτους
νά άναπ/εύση έλευΟέρως τό Έθνος, και,
θερμώς παρακαλοΰμεν τονς συνδρομη
μετά τής σκέψεως ταύτης φαίνεται δτι μέ
παρέλαβεν έν ταΐς άγκάλαις αύτοΰ ό Μορτάς μας, ίίσοι τυχόν δέν Οά ήθελον νά
φεύς. Δυστυχώς δέν συνειθίζω δταν κοιμώεξακολουθούν συντρέχοντες τήν «Είκο
μαι νά συμβουλεύωμαι τό ωρολόγιό·/ μου
νογραφημένην- νά μας ειδοποιήσουν
καί ώς έκ τούτου αγνοώ κατά τινα ώραν
περί τούτου, ϊνα μή ϋποβαλλώμεθα αδί
άπεκοιμήθην. "Ο,τι ήξεύρω εϊνε δτι εύρέΟην αίφνης πρό τοΰ γραφείου μου έρείδων
κως είς δαπάνας άποοτέλλοντες τεύχη,
έπ' άμφοτέρων τών χειρών τήν κεφαλήν
προκειμένου μάλιστα ήδη νά έκτυπώκαί προσπαθών νά άνεύρω τήν δυνατήν
σωμεν νέας ταινίας αποστολής.
λύσιν καί τήν έποχήν, καθ' ήν Οά ήτο
Τήν είδοποίησιν περί διακοπής τής
δυνατόν νά συντελεσθή αΰτη... Πόσην ώραν
διήλΟον οΰτω σκεπτόμενος;...'Αγνοώ, οπω;
περαιτέρω αποστολής τοϋ φύλλου θερ
άγνοώ καί τόν λόγον, δι' δν, άφείς τήν
μώς παρακαλοΰμεν νά έχωμεν είς τά
κεφαλήν, εύρέθην κρατών μολυβδοκόνδυ
γραφεΐά μας μέχρι τής 25' Οκτωβρίου.
λο·/. Έν τούτοι; ή σκέψι; μου ήτο πάντοτε
ή αύτή, καί ή χειρ μου, μηχανικώς, ώ;
θέλουσα νά καθορίση τό ζήτημα, έσημείωΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ
νεν έπί τοΰ χάρτου : ή ενωσις Κρήτης . .. .·
φαίνεται οτι Οά προσέθετε : γενήσεται, άλλ’
Άπό τούς ξενητευμένους έν Κεϊπτάουν
αίφνης έστη καί. χωρίς νά έχω συναίσθησιν
"Ελληνας μανθάνομεν τά αγλαά αληθώς
τών γιγνομένων, ώ; άνθρωπο; σκεπτόμενος
αποτελέσματα εργασίας καλού Λευίτου, τοϋ
νά εύρη τι δύσκολον, καί έν τώ μεταξύ
αρχιμανδρίτου κ.Δαμιανού Έρμογένους, τοϋ
Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ
περί δευτερεύοντα τόν νοϋν μηχανικώς
αρχηγού τού έκεΐ, εϊς τήν εσχατιάν τής
στρέφω·/, ήρχισα νά σημειώ. ώς παίζω·/
Αφρικής, ορθοδόξου δμογενοΰς ποιμνίου.
δήθεν, έπί τών γραμμάτων τήν αριθμητικήν έκάστου αξίαν καί έσημείωνα:
Ό καλός ούτος πνευματικός ποιμήν έγβννήΟη έν τώ ένδόξφ Αϊτωλικφ,
S, 5, 50, 800, 200, 10, 200, 20, 100, 8, 300, 8, 200. "Οταν έγράφησαν οί
ταχύτατα δε διακριθεϊς εϊς τό εκκλησιαστικόν στάδιο·/, έξελέγη διά νά
αριθμοί παραδόξως καί μηχανικώς πάντοτε, έζήτησα νά εΰρω τό άθροισμα,
σταλή παρηγοριά καί διδασκαλία καϊ ειρήνη έν Κεϊπτάουν τής Νοτίου
ένφ, άφ’ έτέρου, συνδυάζω·/ τά γνωστά, διηρώτων πάντοτε έμαυτόν πότε θά
’Αφρικής. Τό πρώτον του έργον ύπήρξεν ή ειρήνευσις τή; έν διαιρέσει ευρι
έπέλθη ή λύαις, πότε Οά ήτο δυνατή καί Οά έπραγματοποιεΐτο ή ενωσις.
σκόμενης Έλληνικής κοινότητος καί, τής ειρήνης έπελθούσης, ή σύστασις
Φαντασθήτε τήν έκπληξίν μου όταν εύρον ώσ άθροισμα 1909. ΈτινάχΟην
σχολείου, ή άπόσβεσις τοϋ χρέους τής έκκλησίας δι' έράνου, δν προεκάλεσε
άμέσως όρθιος καί... παρ' ολίγον νά πέσω τής κλίνη; μου, διότι. .. έκοιπεριοδέυσα; τήν Ν. 'Αφρικήν μέ κίνδυνον τής ζωή; του. Έπί έβδομήκοντα
μώμην καί ήτο δνειρον. Έτριψα τούς οφθαλμούς μου, ήναψα τό κηρίον
ήμέρας, άπό πόλεως είς πόλιν, ένεΟουσίαζε καί ένουΟέτει, γενόμενος πανταμου καί ή ώρα ήτο 4η τής πρωίας. Συνεκέντρωσα τάς διανοητικά; μου
χού δεκτός μετ' εξαιρετικών ενδείξεων τιμής, διδάσκων καί προκαλώ·/ έράδυνάμεις καί άνεπόλησα τά κατ' όναρ. Οί άριθμοϊ ήσαν άκόμη ζωηροί πρό
νους, ώστε τό χρέος τής έκκλησίας νά έξαλειφθή.
τών όμμάτων μου καί τό άθροισμα, διά μεγαλειτέρων αριθμών, ένόμιζον
"Εχομεν ύπ' δψιν μας περιοδικά έγκριτα καί φυλλάδια είς τά όποια
δτι τό βλέπω πάντοτε πρό έμού. Άπέδωκα τό φαινόμενο·/ είς τά γνωστά
περιέχονται λόγοι τοϋ αίδ- Έρμογένους καί κρίνοντες έξ αυτών καί έκ τών
περί σκέψεων, περί προκλήσεως ονείρων κ.λ.π. καί έμενον έξηπλωμένος καί
έργων του τόν καλόν λευΐτην, εύρίσκομεν έν αΰτφ τόν μορφωμένο·/ κληρι
σκεπτόμενος. Έν τούτοι; δέν ήδυνάμην νά εννοήσω πώ; ήτο δυνατόν νά
κόν. τόν πονετικόν "Ελληνα, τόν δραστήριο·/ καί άνορθωτικόν πνευματικόν
γίνη πρόσθεσις, και πρόσθεσις ορθή, ώ; ένεθυμούμην. καθ’ ύπνον .. . Νά ήτο
προϊστάμενον τών τόσον μακράν τής πατρίδος ευρισκομένων Ελλήνων, ένα
λάθος :. .. Νά ήτο δνειρον καί τούτο : . . . 'Ηγέρθην, έλαβον τεμάχιον χάρ
αντιπρόσωπον τής 'Εκκλησίας καί τής Πατρίδος αντάξιον αυτών.
του καί έγραψα έπ' αύτοΰ τούς αύτούς άριθμού;' προσέθεσα, καί τό άθροι
Δημοσιεύοντες τήν εικόνα του παρουσιάζομεν εϊς τούς άναγνώστα; μας
σμα ήτο πάλιν 1909/. .. Καί αύτό μέν τό γεγονός. Ό άριθμό; δμως είνε
ένα τών άγνωστων, άλλά καϊ τόσον πολυτίμων καί σπανίων έργατών τής
άραγε ή άπάντησις εϊ; τήν άπορίαν μου;... Είνε σύμπτωσις διαβολική;...
ιδέας, ότι δ μεταναστεύω·/Ελληνισμός δέν πρέπει νά χάνεται διά τήν Πατρίδα.
Έγώ αναφέρω τό περίεργον φαινόμενου άπλώς καίω; μοίσυνέβη καί άφίνω
«
τό μέλλον νά λαλήση καί έκαστον νά τό κρίνη όπως θέλει. Σάς διαβεβαιώ
ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ
μόνον δτι οΰτε νευρικό; είμαι, ούτε ήμην ποτέ τοιοΰτος' όνειρα σπανιώτατα
βλέπω καί κοιμώμαι ήσυχώτατος».
ahis drasman
Καλός φίλος καί καλό; χειριστής τού καλάμου μά; γράφει τά έξής έκ
Γ.Γ. ’Ιδού οϊ ύπολογισμοί:
Μυτιλήνης:
S, 5, 50, 800, 200, ΙΟ, 200,-20, 100, 8, 300, 8, 200=1909.
Τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην έδείπνησα, δπως συνήθως μετ' άρκετής
Ίί έ - r - ω - ο - ι - ς
Κ ■ ρ -ή - τ - η - ς
«όρέξεως, μετέβην εϊς τόν κήπον καί ήκουσα μουσικήν καί περί τήν 11 μ.μ.,
στόν τεύχος

τό εξηκο
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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
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ΠΟΥΡΗΣ

ΊΙ Λιμενική Έπιτροπή Πειραιώς απέκτησε·/ έν τφ προσώπφ τοΰ κ. Δημοσθένους Πουρή, τόν άξιον Πρόεδρόν της.
Ί> κ. Πουρής, κατακτήσας τήν ύπόληψιν καί έκτίμησιν τής Πειραϊκής κοι
νωνίας κατόπιν μακράς βιομηχανικής έργασϊας, αληθινά προοδευτικής, εϊνε
αδαμαντίνου χαρακτήρος άνήρ.
ΊΙ πρόοδος τή; ιδιαιτέρας εργασίας του, πρόοδος όφειλομένη εϊ; τό έξόχως
φίλεργόν του, τήν έντιμοτητά του καϊ τήν μεγάλην του θέλησιν εϊνε βέβαια
μία εγγύησις διά τήν πρόοδον τοΰ λιμενικού ταμείου τοΰ πρώτου λιμένος
τού Κράτους.
Καί μέ τήν δραστηριότητα τού δυνατού έργάτου ένοΰται έν τφ προσώπφ
τοϋ κ. Πουρή ευγένεια αισθημάτων, νεωτεριστικά1, άρχαί καί έκείνη ή άκούραστο; προοδευτικότης, ή τόσα ύποσχομένη.
Αύτά. μαζύ μέ τήν αγάπην τοϋ νέου Προέδρου πρός τόν Πειραιά, μίαν
άγάπην θερμοτάτην. δίδουν έγγυήσεις οτι κάθε στοργή, κάθε οικονομία, κάθε
αύστηρότη; διοικήσεως καί χρηστότης διαχειρήσεως θά καταβληθούν εϊς τήν
δεύθυνσιν τώ·/ έργων τά όποια απαιτούνται διά νά καταστή ό λιμήν Πειραιώς
άξιος τής εξαιρετική; έν 'Ανατολή θέσεώς του.
Ή «Εικονογραφημένη», παρουσιάζουσα εϊς τούς άναγνώστα; της τόν άνδρα
εϊ; ον ή Κυβέρνησις ένεπιστεύθη τόν πρώτον λιμένα τού Κράτους, έλπιζε:
πολλά άπό τόν χαρακτήρά του καϊ τήν φιλεργίαν του.
Ί) κ- Πουρή; μέχρι τοΰδε υπηρέτησε τήν Πατρίδα, τήν κοινωνίαν καί τόν
Πειραιά ώς Δημοτικό; Σύμβουλος κα: Πρόεδρο; τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου
τής γειτονος. ώ; Πρόεδρος τοϋ ’Αδελφάτου τοϋ Ζαννεΐου 'Ορφανοτροφείου, ώς
Πρόεδρο; καί Διαχειριστής τής Έλληνικής Οϊνοπνευματοποιητικής Έταιρία;
καί είς άλλα άξιώματα.
Πανταχοϋ έπέδειξε ικανότητα καί προτερήματα, τά δποία κάμνουν ώστε
νά έπικροτηθή δ διορισμός του εϊς τήν Λιμενικήν Επιτροπήν Πειραιώς ώς
πρώτης τάξεω; επιτυχία.

«

τον μηνός 'Οκτωβρίου —

Η

“ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ,,

ΕΝ

ΤΟΥΡΚΙΑ,

Είς τήν Καβάλλαν. — Εύρισκόμεθα εϊς τήν εύχάριστον θέσιν ν' άναγγείλωμεν εΐς τού; έν Καβάλλα κ.κ. συνδρομητάς τού Περιοδικού μα;, ότι τά αύτόθι
συμφέροντα έν γένει αυτού άνέλαβεν ύπό τήν προστασίαν του, εύγενώς προσφερθείς, δ γνωστός Πράκτωρ τής'Ασφαλιστική; Έταιρία; «’Ανατολή» καί
άντιπρόσωπος σοβαρών Εύρωπαικών Εταιριών κ. Κωνστ. 'Αθηναίος, άναγνωρισθείς ώ; Γενικός Αντιπρόσωπο; τής «Εικονογραφημένης» έν Καβάλλφ.
Έπίσης καί έν Ξάνθη ηύτύχησεν ή Εικονογραφημένη- νά άναλάδη τά
συμφέροντα τη; δ έκεϊσε αρχαίο; υπάλληλο; τών Τουρκικών Μονοπωλίων
Καπνού, ένθερμο; δέ πατριώτη; κ. Εύστ. Σινικής. Κα! συνεπώς παρακαλοϋνται οΐ τε έν Καβάλλφ καϊ Ξάνθη ομογενείς, διά πάν σχετικόν μέ τό
Περιοδικόν, νά άπευθύνωνται πρός τούς έν λόγω άντιπροσώπσυς αύτοΰ.
Καί είς τήν Κωνσταντινούπολην. — Καί έκεΐ έχομεν μίαν μεγάλην έπι-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΟΥΡΗΣ

τυχίαν νά άναγγείλωμεν. Τά συμφέροντα τή; - Εικονογραφημένη;» προσεφέρΟη καί άνέλαβεν δ πολύτιμο; φίλο; μας άλλά καί πολύτιμος Έλλην, ό
προσφέρω·/ πάντοτε καί έαυτόν άκόμη εϊς πάσαν εθνικήν ύπόθεσιν κ. 'Αλέ
ξανδρος Στεφόπουλος. Άμπίτ Χάν 10 έν Γαλατφ.

«
ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ

ΤΑΦΟΙ

Γίνεται λόγος περί άνευρέσεως λειψάνων έξ όσων έτάφησαν μετά τοϋ
Άλαρίχου Βασιλέως τών Γότθων καί έλπίζεται ν' άνευρεθή ό τάφος του.
Είνε περίεργον πώ; έτάφη δ Άλάριχος. Άπέθανε τφ 410 έν Κοσέννφ
τής Καλαβρίας καί οί Γότθοι έσκέφθησαν νά τόν τιμήσουν έξαιρετικώς.
Έστρεψαν τό ρεΰμα τού ποταμού Βασέντου κα! άνέσκαψαν εϊς τήν κοί
την αύτοΰ μέγαν τάφον εΐς τόν όποιον μαζύ μέ τό πτώμα τοϋ Βασιλέως
ένεταφίασαν πλούτον πολύν όπλων καί άλλων λαφύρων. Έπειτα, όταν
έπανέφερον τό ΰδωρ τοΰ ποταμού εϊς τό σύνηθές του ρεΰμα, έφόνευσαν,
άνευ έξαιρέσεως, δλους όσο: αυνειργάσθησαν διά νά κατασκευασθή τό περίερ
γον μνήμα.
Παρόμοιον έπραξαν καί οϊ Ούνοι δταν έθαψαν τόν 'Αττίλαν, άποθανόντα
τώ 453, είς τό μέσον μεγάλης πεδιάδος. Τόν ένέκλεισαν εϊς φέρετρο·/ περί
κλεΐον τρία άλλα, έν χρυσοϋν, έν άργυροΰν καί έν σιδηρού·/. Μετά τοΰ
φερέτρου συνέθαψαν πάντα τά εχθρικά λάφυρα, πανοπλία; χρυσά;, ίπποσκευάς χρυσοκέντητους, μεταξωτά πλούσια, δ,τι πολύτιμον έλεηλατήθη
άπό τούς εχθρούς. Διά νά μείνη ή θέσις τοϋ τάφου άγνωστος εϊς πάντας οϊ
Ούνοι έφόνευσαν πάντα; τού; έργασθέντα; εις τήν ταφήν τοϋ Βασιλέως.

«
ΟΙ

ΠΑΛΑΙΟΙ

ΜΑΣ

Παραθέτομε·/ δύο επιγράμματα τοΰ Ίακωβάτου Ρίζου τού Νερουλού:
Είς ιατρόν

Αυτός οπού τ' ανθρώπινον δολοφονούσε γένος,
6 ιατρός Γεώργιος ίδώ είνε θαμμένος.
Φν'/.άξου, μή τόν δέχεσαι ‘ο ιόν Άδην Ιίεροεφιΐνη,
ε!ν' ικανός καί τούς νεκρούς νά ξαναθανατώνη.
Είς άδηφάγον

Ό πηγαδόστομος Ραζής, τών τραπεζών ό γλάρος
άφ' ου τόν κόσμον έγαφε, τόν έχαψε κι' υ Χάρος.

«
ΚΡΗΤΗ

ΜΕΓΑΛΟΙ

ΗΘΟΠΟΙΟΙ

ΕΔΜ. ΦΤΡΣΤ,

ΑΜΑΞΑΣ ΧΕΝΣΕΛ

ΚΑΙ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Είνε περίεργα δσα άπεκαλύφθησαν περί τών σχέσεων μεταξύ Αιγύπτου
καϊ Κρήτης κατά τού; άρχαιοτάτου; χρόνους, άπό τή; τετάρτης τού Χρι
στού χιλιετηρίδος έκ τών γενομένων εϊ; Κρήτην καϊ Αίγυπτον άνασκαφών.
Εις τούς τάφου; καί τάς έπιγραφά; τή; Αιγύπτου άναφέρονται λαοί
κατοικοΰντες καί πέραν τής θαλάσση; τής Αιγύπτου καί ονομαζόμενοι

Η

I 6U

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

Λύητί ή Κεφτιοί, άλλοτε έν φιλικαίς σχέσεσι διατελοΰντβς μέ τούς Βασι
λείς τής Α’.γύπτου καί φέροντες δώρα είς αΰτού; καί άλλοτε εν έχθρικαϊς.
Οΐ λαοί ούτοι είκονίζονται μέ ενδυμασίαν καί οπλισμόν εντελώς διάφορα
τών άλλων συγχρόνων λαών. "Ομοιαι δμως ενδυμασία·. καί όμοιος οπλισμός
παρίστανται εϊς τά παμπάλαια Κρητικά μνημεία, ώς επίσης καί όμοια δώρα.
Προϊόντα τοΰ Κρητικού πολιτισμού εΰρίβησαν εϊς τάς άνασκαφάς τής
Αίγυπτου καί Αιγυπτιακά μνημεία πάλιν εϊς τάς Κρητικάς.
Έκ τούτων συμπεραίνονται σχέσεις μεταξύ τών Αιγυπτίων καί Κρητών
είς χρόνους αρχαιότατους, έξ ου άποδεικνύεται δτι ένωρίτατα προήχθη ό
Κρητικός πολιτισμός.
ΡΟΖΑ

ΕΛΡΙΧ

Τό κοριτσάκι — είνε μόλις 12 ετών— τοΰ όποιου τήν εικόνα δημοσιεύομεν
είνε φαινόμενον άνώτερον τού Φλοριζέλ, τόν όποιον έθαΰμασαν οί ’Αθηναίοι.
ΊΙ μικρά Γάζα Έλριχ, θυγάτηρ τοΰ διευθυντοϋ ορχήστρας κ. Ιακώβου
Έλριχ, ήτο μόλις πέντε έτών δταν έδειξε μέ ένα βιολάκι τό όποιον τής
είχαν δώση ώς παιγνίδι εξαιρετικήν ιδιοφυίαν. Τά παιδικά της τσουγκρανίσματα ήσαν σκιρτήματα τής ψυχής μεγάλου καλλιτέχνου. Μέσα είς τό
αίμα τής Βοημίδος αύτής έκυκλοφόρει τό καλλιτε
χνικόν δαιμόνιου, τόσον γρήγορα άποκαλυφθέν καί
ιίαυμασθέν δταν έπειτα άπό ένός έτους σπουδάς, εϊς
ήλικίαν =ξ έτών ή Έλριχ παρουσιάζετο πρό τοΰ
κοινού καί ένεθουσίαζεν.
Ό διάσημος καθηγητής Σέφτσιχ άνέλαβεν ν’ ανά
πτυξη τό τάλαντου τής μικράς βιολ:στρίας, ή όποια
δλονέν έθριάμβευεν εϊς προόδους. Μετ’ ολίγα έτη ή
Έλριχ ήτο διπλωματούχος τής σχολής τής Πρά
γας, μέ τίτλον δηλαδή τού όποιου ή άπόκτησις είνε
βυσκολωτάτη.
Τά κονσέρτα της ή Έλριχ έχει τήν φιλοδοξίαν νά
τά δίδη μέ τό πρόγραμμα τσΰ βιολιστοΰ Γιάννα Κούμπελικ καί φθάνει τόν μεγάλου καλλιτέχνην.
Έκείνη ή βοημική ψυχή έχει ώς 8ν άπό τά στοι
χεία της τήν μουσικήν. Εις τήν Έλριχ το στοιχείου
αύτό έδείχθη γρήγορα καί δυνατόν. Ηαυμαστώς δυνατόν.
Ή "Ελριχ θά εύρίσκεται είς τάς ’Αθήνας τόν
’Οκτώβριον διά νά δώση μίαν συναυλίαν μόνον είς
τό Δημοτικόν, τήν πέμπτην τοΰ μηνός.

«
ΝΕΑ

“ΑΝΑΤΟΛΗ,,

1909

Άφοΰ δ θεός έδημιούργησε τούς πρωτοπλάστους καί ένεφύσησεν εϊς
αυτούς ψυχήν έπτερνίσθησαν. Άπό τό πτάρνισμα τοΰ Άδάμ έγεννήθη δ
λέων, άπό τής Εύας ή γάτα.
('Ανατολικόν γνωμικόν)
Γυνή άγαθή, πτηνόν μυθώδες, φοΐνιξ άνεύρετος.
("Αγιος Ιερώνυμος)

Τήν οκνηρίαν τών γυναικών θεραπεύει ή ή ώραιότης ή

έρως.
(La Bruyire)
ΊΙ Γαλλία είνε ή χώρα δπου οϊ άνδρες περιποιούνται τάς γυναίκας
περισσότερον ή δσον τάς ύπολήπτονται. Έν τούτοις αί γυναίκες δέν παραπονοΰνται διότι αί περισσότερα·, προτιμούν τήν κολακείαν άπό τήν ύπόληψιν.
(Βον'ζάρι)
Δέν ύπάρχουν γυναίκες τών όποιων ή άξια νά διατηρήται περισσότερον
άπό τήν ωραιότητά των.
(La Rochefoucauld)
6

Αί γυναίκες έμαθον νά κλαίουν διά νά ψεύδονται έπιτηδειότερον.
(ΙΙούπλιος)
«Διαβάτα, στάσου νά ϊδής τό πλέον άξιοθαύμαστον πράγμα τοΰ κόσμου:
Ένα άνδρα δ όποιον δέν ερίζει μέ τήν γυναίκα του· . (Ρωμαϊκή παροιμία)
Είς τάς κυρίας εναπόκειται ν’ αποδώσουν τά Ιδια
είς τούς δμοφύλους τοΰ άποστολέως.
«
ΚΡΗΤΙΚΗ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Λυρικώτατα έθρήνησαν οί Κρήτες τήν άπό τούς
Τούρκους πρώτην κατάληψιν τής Πατρίδος των, δη
μοσιεύομεν δέ ένταϋθα τά σχετικά τραγούδια.
Μετά τήν κατά τήν 12 Αύγούστου 1645 κατάληψιν τών Χανίων οί Τούρκοι διεσκορπίσθησαν εϊς
τά γύρω λεηλατοΰντες. Καί ό Μαρίνος Τζάνες Μπουνιαλής περιγράφει:
’Ιτιάν βάναοι στά λιόφυτα, τά μοναστήρια αχούσαν
καί τά μετόχια τον φτωχοί· υπήγαν καί χαλούσαν.
Βγαίνοντας έχουγιάζασι καί τά χωριά έφευγαν
κι αφίνασι τα σπίτια τους, κ'οί Τούρκοι τά κονροενναν.
Τά δένδρα ξερριζώναοι, τόν κόσμον αφανίσαν,
την γην έμεταίίέκαοι, όπου κ’ άν έπατονοαν.
Καί πιάσαν τσοί γυναίκες της έκεϊ καί τσοί φιλήσαν

καί

ΒΙΒΛΙΑ

’Επίτομος ιστορία τής Κρήτης υπό Στεφάνου
.1. παιυ'/ονόιδου, Εφόρου τών αρχαιοτήτων έν Κρήτη
μετά προλόγου ύπό Σπ. II. Λάμπρου.— Μέ μίαν επι
τυχίαν εϊς έπικαιρότητα καί είς αξίαν βιβλίου εγκαι
νίασε τήν σειράν τών νέων εκδόσεων της ή Ελληνική
Εκδοτική Εταιρία. Ή επίτομος ιστορία τής Κρήτης
τοΰ κ. Ξανθουδίδου είνε τόμος έξ 184 σελίδων μετά
30 εικόνων καί ένός χάρτου τής Κρήτης, διδάσκει
δέ τά τής ήρωϊκής μεγαλονήσου άπό τών άρχαιοτάτων μυθικών χρόνων μέχρι τών ημερών μας. Συν
τεταγμένου τό βιβλίου μέ ύφος άπλούν καί κομψόν,
έξηκριβωμένον ίστορικώ; καϊ άμερόληπτον τελείως
είνε άπαραίτητον εϊς πάντα έλληνα.
Ή τιμή του είνε δρ. 2 καί 75 έν τφ Έσωτερικφ καί
φρ. χρ. 3 έν τφ Έξωτερικώ.
Η

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

το’ ι’ίνδρες, οπού

βρήκασιν, έδείράσι καί γδόσαν.

Τήν άλωσιν τού Χάνδακας έθρήνησαν οί Κρήτες διά
τών έξής στίχων. Ή πόλις ή έρημωθείσα τών κατοί
κων της λέγει :
Καί ό Βεζίρης μ' έπιασε καί γλυκοφιλησέ με,
άποϋ 'μουνα Χριστιανέ/ κ’ ολα μαγάρισε με.
Λίχως σταυρό μέ ίίάφανε καί δίχως άγιο λάδι.
Τιάρα γδυμένη μέ κρατούν τσοί 'ρούγες μου γυρίζω
καί συντηρώ νά ’δο> Ρωμηό, κιανένα δέ γνωρίζω.
Τζιιμύγλανα μ! παίζουνε, μπέηδες μέ γελοΰσι
σπαχίδες ε/ο> αφέντες μου καί μέ καταπατοΰσι.

Καί δταν συνεπληρώθη ή ύπό τών Τούρκων καταπάτησις τής Κρήτης καί χιλιάδες Κρητών έξεπατρίσθησαν ή λαϊκή μούσα θρηνεί:
Άν μαζευτούν οί Κρητικοί όλοι, δέν είνε κρίνω
δέκα χιλιάδες ζωντανοί ποΰ τόν καιρόν εκείνο,
γιατί έοκοτωδήκαοι, γιατί εοκλαβωΰήκαν
οτές χώρες οΐ κακότυχοι εδιαμοιραστήκαν.
Κ’ αν σμίξουν δέν γνωρίζονται, μόνον ό.-τοΰ ροιτοΰσιν

Μεθ' δλα δσα έγράφησαν άπό ημάς καί άπό τόν
’.4.τό ποιο τόπο, ξένε μου, είσαι; μά δέν μπορούσιν
άλλον τύπον, καμμία έπίβλεψις δέν έξασκείται έκ
άλλο >·ά ουντυχαίνονσι μά άπό τήι· Κρήτη
λέσι
μέρους τών αρμοδίων κατά τών ποικιλώνυμων έταικ* <5 είς τό χέρι τά/Α.ουνοϋ πιάνουοι καί κλαΐοι.
ριών, αί όποια·. άλλαι μέ ξένα ονόματα καί άλλαι μέ
τό πρόσχημα τό εθνικόν, περισυλλέγουσι τό χρήμα
του λαού χωρίς ούδεϊς ν’ άσφαλίζη τήν τύχην του.
Ο
ΝΕΟΣ ΣΑΧΗΣ
Διά τοΰτο επαναλαμβάνομε·/ νά τονίσωμεν τήν έντιμον
Η ΔΩΔΕΚΑΕΤΙΣ ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΒΙΟΛΙΣΤΡΙΑ
διοργάνωσιν τής ασφαλιστικής έταιρίας ή «’Ανατολή»,
Είνε άπό τούς νεαρωτέρους μονάρχας δ νέος Συν
ROSA EHRLICH
ή όποία διά τής μέχρι τοϋδε πορείας της άπέδειξεν ότι
ταγματικός Σάχης τής Περσίας Άχμέτ Μιρζά.
έννοεϊ νά έργασθή ύπέρ τοΰ κοινού καλοΰ, έν πνεΰματι
Είνε μόλις ένδεκα έτών. μή προφθάσας σχεδόν νά
ειλικρίνειας καί ευσυνειδησίας. "Οσον είνε αληθινά τρομερόν νά μή γνωρίζη
άποπερατώση τάς σπουδάς του. Έδιδάχθη τήν ιστορίαν τοΰ τόπου του,
τις τήν τύχην τής διά τόσων κόπων κτηθείσης περιουσίας του ήν έμπιστεύεμαθηματικά, αστρονομίαν, ’Αγγλικά καί Ρωσσικά. Τελευταίως έλάμβανε
ται είς χεΐρας διαφόρων έταιριών, είνε τόσον παρήγορον ότι έλληνική έταικαί μαθήματα μουσικής δεικνύων πολλήν έπίδοσιν είς τό πιάνο.
ρία ύψώθη ήδη είς τήν συνείδησιν τοΰ έσω καί έξω έλληνισμοΰ ώστε νά
Έξαφνα εύρέθη μέσφ κινδύνων, ακριβώς εκείνων, οί όποιοι περιεστοίδύναταί τις μετά πλήρους πεποιθήσεως νά έμπιστευθή είς αύτήν.
χιζον τόν πατέρα του. Μίαν ήμέραν τούς έπυροβόλησαν καί τούς δύο καί
ένιρ δ πατήρ δέν έπαθε τίποτε ό μικρός υιός έδοκίμαζε τάς πρώτας
«
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πικρίας τής βασιλικής ζωής. Έπληγώθη έλαφρώς εϊς τόν τράχηλον.
Μετ’ ολίγον οί έπαναστάται τόν έχώρισαν άπό τόν πατέρα του καί τόν
Διά τάς ’Αθήνας εύρίσκομεν τά έξής είς σημειώσεις τοΰ 1864.
άνεκήρυξαν Σάχην. Τό μικρόν δεν ήθελεν. Ένοοϋσε νά ϊδή τόν πατέρα του
«Ό πληθυσμός τών Αθηνών συμποσοΰται εις 45.000 ψυχών, δ δέ αριθ
καί μίαν ήμέραν έκαμεν άπόπειραν νά δραπετεύση. Τόν άντελήφθησαν καί
μός τών γεννήσεων είνε πολύ υπέρτερος τών άποβιώσεων. Κατά τήν έπίείς Αξιωματικός τόν κατεδίωξε.
σημον άπογραφήν έντός του έτους 1857 έγεννήθησαν 1222, ένώ άπεβίω— Νά έπιστρέψετε '. τόν παρεκάλεσε.
σαν μόνον 864. Καί δέν είνε σπάνιον νά άπαντήση κανείς οίκογενειάρχας,
— θέλω τόν πατέρα μου'.
μόλις τεσσαρακονταετείς, έχοντας δέκα, ένδεκα, έσθ’ δτε δέ καί δωδεκάδα
—Έ! Τότε έγώ αύτοκτονώ- ήπείλησεν δ αξιωματικός αύρων τό περί
ολην τέκνων. Οϊ τήν εκατονταετηρίδα φθάνοντες δέν είνε ολίγοι. Ή
στροφων του.
Ιατρική Μέλισσα ’Αθηνών» μνημονεύει δτι κατά τό 1858 άπεβίωσαν
Καί δ Σάχης έπέστρεψεν εϊς τό άνάκτορόν του.
τρεις έν ήλικίφ 120 έτών, είς έν ήλικίφ 112, είς έν 110 καί είς 105 έτών».
Τώρα δ πρώην Σάχης συμβιβασθείς δσον άφορφ τάς άπολαυάς του έφυΑύτά είνε είς τά 1857.
γεν έκ Περσίας, δ νέος δέ Σάχης Άχμέτ ■ Μιρζά έκαμε καί τήν επίσημον
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έμφάνισίν του ένώπιον τοΰ λαού του, φέρων στολήν άδαμαντοστόλιστον
καί κάλυμμα άπό άστραχάν μέ τό άδαμαντοκόλλητον λοφίον.
Μας άπέστειλαν μωσαϊκού γνωμών κατά τοΰ ωραίου φύλου, μέρη τοΰ
Μία νέα δυσκολία παρουσιάσθη δμως. Ή πολιτική θέλει έγγαμον τόν
όποιου δημοσιεύομεν διά τούς συλλέκτας ι
Βασιλέα, δ δέ μικρός Σάχης δέν έννοεϊ νά ύπανδρευθή, κλαίων δσάκις τοΰ
Ούδεμία γυνή είνε άγαθή. Άν είνε καμμία αγνοώ ποία τύχη, κάτι αγα
όμιλούν περί γάμου.
θόν μετεβλήθη είς κακόν.
(Κικέρων)
Είνε αληθινά ή μικρότερα δυσχέρεια εϊς τήν ζωήν ένός Βασιλέως αύτό.
Έν Άθήναις, Τυπογραφείον <Έστία· Κ. Μάίσνερ καί Ν. Ιϊαργαδούρη — 7356.

