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3Κ £.ον^ιώ1ισσα.
------------ ϊνε γνοίατή ή παράδοσις τής κλεφτοπούλας ποΰ,

\ώδεκα χρόνους Ικανέ άρματιολός κιιΐ κλέφτης 
Κανείς δίν την έγνώοιοε πώς ήταν ή ζΐιαμάντω.

Καϊ άν τραγούδια άλλα ύμνησαν τήν οικοκυράν καί άν είς άλλο 
ή μητέρα παραζαλή τόν υιόν της νά κάτση φρόνιμα, νά γίνη νοικοκύ
ρης . ή Έλληνϊς πάντοτε είργάσθη διά τήν Πατρίδα της καϊ είργάσθη 
τελεσφόρως, μέ τύ δπλον κιιϊ μέ τήν πένναν άκόμη.

"Οταν έπολιορκεΐτο τό Μεσολόγγι αί έκεΐ κυρίαι συνήλθον καί έξα- 
πέλυσαν πρός τούς φιλέλληνας επιστολήν, ής παραθέτομεν περικοπάς, 
περιγραφούσας τήν οδύνην τής ψυχής της Έλληνίδος.

"Απασαι σχεδόν ειδομεν μητέρας άποθνησκούσας έν ταΐς άγκάλαις 
τών θυγατέρων, θυγατέρας εκπνεούσας ενώπιον τών πατέρων, τέκνα 
ζητοϋντα σταγόνα; γάλακτος είς τούς μαστούς τών νεκρών μητέρων. 
ΊΙ γυιινότης, ή πείνα, τό ψύχος καϊ ό θάνατος ύπάρχουσιγ ελάχιστα 
δεινά Οσα παρέστησαν είς τούς δακρυρρόους ήμών όφθαλμούς. Αϊ πλεϊ- 
σται άπωλέσαμεν αδελφούς καϊ άδελφάς... >

Ετοιμάζει τόν ιμεύγοντα Δήμον ή κόρη.
Λ'ι’ δσα ποτήρια τον κέρνα τόσες φορές τοΰ λέει 

ιΓΙάρεμ’ αφέντη, πάρε με, κι' εμένα όπου πγχαό'εις 

ατό πλάι οον 1’ά πολεμώ, στον ίσκιο που ν' αδειάζω.

Για 
διίς 
κι'

ντύσε με στά τζάμικα, βάλλε μ άνδρίκια ρούχα, 
μον κΓ ενα γοργ’ άλογο με σέλα χρυσωμένη, 
άν δέν τραβήξω οάν εσέ στεΐλέ με πάλι πίσω.

Άλλ’ έπάνω άπό κάθε Έλληνίδα, ωσάν συμβολισμός τού ελληνικού 
γυναικείου ηρωισμού ΐσταται ή Σουλιώτισσα.

Έπάνω εΐς τρομερούς βράχους όρους είς τό όποιον δέν είμπορεΐ 
νά πλησιάση τις παρά διά μέσου μιας στενωπού τριών μιλίων μήκους, 
όφιοειδώς διερχοιιένης μέσο» λαβυρίνθου, βαράθρων, δασών καί βρά
χων έκτίσθη ό μέγας βωμός τής έλληνικής ανδρείας, τό Σούλι, κατά τό 
δεύτερον ήμισυ τής δέκατης έβδομης έκατονταετηρίδος. Διατί ώνομά
σθη Σούλι δέν είνε γνωστόν καί θρϋλλος μόνον υπήρχε δτι κατά τών 
οικιστών άντέστη όθωμανός τις Σούλης, φονευθείς είς τόν χώρον δπου 
έκτίσθησαν οί φωλεαί τών ήρώων.

’Ολίγον κατ’ ολίγον οίκογένειαι ΐσχυραί στ·νωκίξοντο είς τό Σοΰλη 
ούτως ιόστε πέντε χιλιάδες κάτοικοι διενέμοντο είς τό σουλιώτικον 
τετραχώριον, τό Σούλι, τήν Κιάφαν, τό Άβαρΐκον καί τήν Σαμωνίβαν. 
Καί έζων έκεΐ μακράν τών Τούρκων οί Σουλιώται ασκούμενοι είς τά 
δπλα καί κτίζοντες άπό μιλίου είς ρίλιον τής στενωπού πύργους ισχυ
ρούς. Έπειτα έκτίσθησαν καί άλλα επτά χωρία, τό έπταχώριον καί ολί
γον κατ’ ολίγον άλλα πάλιν εξήκοντα χωρία γύρω ύπέκυψαν είς τό 
Σούλι. Έδημιουργήθη οΰτω πολιτεία περίεργος. Οί Σουλιώται έπλή- 
ρωνον φόρους είς τήν Τουρκίαν, άλλά τούς είσέπραττον άπό τούς παρθι
κούς, ένφ, δπως 
γράφει ό Περ- 
ραιβός, κανένας 
καμμίαν τέχνην ή 
πραγματείαν δέν 
μεταχειρίζεται, 
παρά όλη τους ή 
γύμνασις παιδιό- 
θεν είνε είς τά 
ιίρματα. Μέ αύτά 
τρώγουν, μέ αύτά 
κοιμούνται καϊ μέ 
αύτά ξυπνούν .

Δυνατή φυλή, 
ανυπότακτος, πο
λεμική, παρήγαγε 
γυναίκας ήρωΐ- 
δας, συνειθισμέ- 
νας εΐς τά δπλα, 
ύπερηφάνους.
Ό ζωγράφος είς 

τήν εικόνα μαςθέ- 
λει νά δώση ιδέαν 
τοϋ ηρωισμού αύ
τών. "Οσον φημι
σμένος καί αν είνε 
δέν θά τό κα- 
τορθώση. Κανείς 
χρωστήρ καί καμ- 
μία γραφίς δέν θά 
άποδιόση τήντρα- 
γικότητα τοϋ χο
ρού τοΰ Ζαλόγγου 
καί τόν χαρακτή
ρα μιας Δέσπως.

Ό Άλή πασ- 
σας, όνειρευόμε- "Η ΔΕΣΠΩ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕ ΝΥΦΕΣ ΚΑΙ Μ'ΑΓΓΟΝΙΑ,,

νος ανεξαρτησίαν, ήθελε νά υπόταξη τήν 'Ήπειρον δλην, τήν Θεσσαλίαν 
καϊ τήν λοιπήν Ελλάδα. Καϊ τρομεροί άντίπαλοί του ήγείροντο οί Σου- 
λιώται.Έματαίωσαν δίς τάς απόπειρας τοΰ Άλή καί ήδη ούτος επέρχεται 
κατ’αύτών μέ 10,000 άνδρών κατά τά μέσα τοΰ 1800. Καϊ οί γενναίοι. οί 
ολίγοι καί πτωχοί άπεγνωσμένως έμάχοντο κατά τοΰ ώμοΰ κατακτητοΰ. 
Άπέθνησκον έκ τής πείνης καϊ τής δίψης τά παιδιά τής Σουλιιύτισσας, καί 
εκείνη τά έθαπτε συμβουλεύουσα εΐς τόν σύζυγόν της νά έξακολουθήση 
τόν πόλεμον. Τοΰ έφερε τά φυσέκια εΐς τό ταιιποϋρί του, τό νερό του 
καϊ τό ψωμί του και ήρπαζε τό δπλον του δια νά τόν ξεκουράση. Καϊ 
έπαιζεν άκόμη έκεΐ έπάνω είς τούς βράχους καί ευρισκε μέ. τήν επινοη
τικότητα τοΰ φύλου της τρόπους νά πειράζη τούς Τούρκους. Ένέπεσε 
κάποτε είς χεΐρας τών εχθρών όνος χήρας, ή όποια διά τών αρχηγών 
έζήτησε τήν επιστροφήν του ύποσχομένη νά διόση τήν άξίαν. "Οταν ο 
ονος προσήχθη ή χήρα ήξίωσε— καί έπέτυχεν εΐς την άξίωσίν της — νά 
δοθή άντί τοΰ δνου αιχμάλωτος οπλίτης τοΰ Άλή - πασσά τοΰ κατά τοΰ 
Σουλτάνου πολεμοΰντος. Ήτον ή αξία τοΰ όνου.

Καί τό τραγούδι ύμνεΐ τήν Δέσπω τήν πολέμαρχον.
Τ' είνε αχός π’ άκούγεται πολλά τουφέκια πέφτουν
Μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα οί: πανηγύρια ; 
Ουδέ σέ γάμο ρίχνονται, ουδέ οέ πανηγύρια 

'II Δέσπω κάνει πόλεμο με νύφες κιιι μ αγγονια 
’Αρβανιτιά τήν πλάκωσε στον Δημονλά τόν πύργο. 

— Γιώργαινα, ρίξε τ' άρματα, δέν είν' εδώ τό Σούλι 

'Εδώ 'σαι σκλάβα τοΰ πασσα, σκλάβα τών άρβανίτων. 
— Τό Σούλι κι' αν προσκύνησε, κι’ ίίν τούρκεψε ή Κιάφα 

Ή Δέσπω αφέντες λιάπηδες, δέν έκανε, δέν κάνει ! 
Δαυλί στό χέρι άρπαξε, κόρες καί νύφες κράξει:

— Σκλάβες Τούρκων μή ζήσωμε, παιδιά μου άγκαλιαστήτε ! 
Χίλια φυσέκια ήταν’ εκεϊ, κι’ αυτί/ φωτιά το!·ς βάνει, 
Καί τά φυσέκια ανάψατε, κι’ όλες φωτιά γινήκαν.

Ό μοναχός Σαμουήλ δέν έκαμε παρά τό αύτό.
"Επειτα οϊ Σουλιώται, συνθηκολογήσαντες, άπήρχοντο τών αίματο- 

βαφών βράχων των κατά σώματα. Κα'ι ό Αλής, παρασπονδήσας, κατέ- 
λαβεν έν τοιοΰτον παρά τό Ζάλογγον. Αρχηγός ήτον ο Κουτσονίκας 
ακολουθούμενος άπό τούς πολεμιστάς. τάς γυναίκας των καϊ τά τέκνα 
των. Κάτω άπό τόν βράχον έκυλίετο ο Άχέρων, τάφος κατοπινών πτώ
ματα αίματοβαφή τών άμυνομένων ήρώων. Έξηντλήθησαν αί τρο
φοί καί τά πολεμεφόδια. Έλπϊς βοήθειας ούδαμόθεν ύπήρχεν, άλλ’οί 
άνθρωποι εκείνοι δέν έσκέφθησαν νά συνθηκολογήσουν. Έσκέφθησαν νά 
σώσουν εαυτούς άπό τήν άτίμωσιν έπιχειροΰντες έξοδον οί άνδρες, καί αί 
γυναίκες έθυσίασαν είς τήν Ιδέαν τής τιμής καϊ τά παιδιά των. Άπό τόν 
βράχον ρίπτουν εΐς τά παφλάζοντα κύματα τοΰ Άχέρωνος τά σπλάγχνα 
των, προτιμώσαι νά τά φονεύσουν μέ τας ιδίας των χεΐρας παρά νά τ’ άφί- 
σωσι δούλους άτιμους.Έπειτα έθυσίασαν καί τήν ζωήν των."Οχι μέόδυρ- 

μούς καϊ δάκρυα. 
---------------------- —------- ;----- ;--------- :--------------------------------- :-----------------π Δίν έκλαυσαν τά 

τέκνα των ούδε 
έαυτάς. Έδεσαν 
τάς χεϊράς των εΐς 
χορόν καί έτρα- 
γοιίδησαν διά τε
λευταίαν φοράν 
τό τραγούδι, τοϋ 
ηρωικού χωριού 
των. "Οταν έπλη- 
σίαζεν ή πρώτη 
είς τό χείλος τού 
βαράθρου έρρί- 
πτετο κάτω, έως 
δτου κατέπεσαν 
δλαι ή μία μετά 
τήν άλλην. Κάτω 
είς τήν θάλασσαν 
ό ποταμός έφερε 
συ ντ ρ ο φε υ μέ ν α 
τά πτώματα τών 
ήρωΐδων καί τών 
παιδιών των, θύ
ματα τής ιδέας 
τής Έλευθερίας, 
θύματα προσφέ- 
ροντα έαυτάέν χο- 
ροΐς καί ρσμασι. 

Ή Ιστορία δέν 
άνέγραψεν δμοίαν 
θυσίαν καί ή Σου- 
λιώτισσα πάντοτε 
Ϊένει ό συμβο- 
ισμός τής ύπέρ 

ΙΙατρ ίδος αυτοθυ
σίας τής γυναικός.

η θ ε ο λ ω ]’ χί εΐς τί> Βυζάντιον παλαίει η
V -ε άγνότι/ς ιιε τήι· διαφθοράν.

Ό Χριστιανισμός, ό όποιος ερχεται 
νά άγνίσιι. μέ τάς παλαιός σννηθείας. 
Καί γύροι άπό τήν πάλην γεννιόνται ίδέαι περιέργως μεμιγ- 
μέναι καί γαρακτήρες περίεργοι. Μία γυνή άπό κωμφδός 
του Ιπποδρομίου γίνεται αί-τοκράτειρα. Είνε άνήθικος καί φίλη 
τοΰ αίματος. Καί είνε μαζ'υ μεγαλεπίβουλος καί μεγαλοπρεπής. 
Φονεύει τούς πριόην έραστάς της καί έργάζεται διά νά οίκοδο- 
μηίέή η Αγια 2.οφία.Άκο- 
λασταίνει καί έμπνέει συγ
χρόνως νομοθετικός ιδέας 
είς τόν ’ Ιουστινιανόν.

Μίαν πρωίαν ή σύζυγος 
τοΰ θηριοδαμαστοΰ ’Ακα
κίου παρουσιάζει είς τόν 
ιππόδρομον τάς τρεις ο>- 
ιραίας θυγατέρας της. Τάς 
παρέδιδεν είς τό έλεος παν
τός διεφθαρμένοι:, διότι δέν 
είχε μέ τί νά τάς ζήση. .-1ί 
δύο πριϊιται ενωρίς άπε- 
σύρθησαν διότι τάς συνε- 
ζεύχθησαν δύο άρχοντες 
’Αρμένιοι και ή τρίτη, ή 
θεοδώρα, ίμεινεν είς τόν 
ιππόδρομον παντομίμας 
κωμική.

Ή τύχη ή δποία, εύνοή- 
σασα τάς άδελη άς τής θεο
δώρας, είχε, δείξη άστορ- 
γίαν πρός αυτήν, τήν άμοί- 
6ει πλουσιοπαρόχως.

Μετά μίαν της έπιτυχίαν 
μεγάλην έγνωρίσθη με τόν 
’Ιουστινιανόν, δ όποιος άπό 
έρωμένην του τήν έκαμε 
σύζυγόν του. χάρις είς τήν 
καλωσύνην τοΰ αύτοκράτο- 
ρος,οστιςήρε τά υπάρχοντα 
κωλύματα τοΰ γάμου.

’’Επειτα άπό ολίγα ετη 
ή παντομίμας άνέρχεται 
είς τόν θρόνον μετά τοΰ 
Ιουστινιανού. Καί άιρχίζει 
πλέον νά γίνεται ιστορικόν 
πρόσωπον ή θεοδώρα, 
πρόσωπον διά τό όποιον 
τόσα έγριιφιησαν.

Προικισμένη μέ δννα- 
μιν θελήσεως άκατάθλητον 
έπεμθαίνει είς τά τής διοι- 
κήσεως τοΰ Κράτους. '11 
ιστορία, ή δποία τήν έκρι
νε ν αυστηρά διά τά όργιά 
της, τήν θέλει μεγάλην διά. 
τά έργα της. ’Εμπνέει τόν 
σύζυγόν της καί στερεώνει 
τόν θρόνον του. Τοϋ υπο
βάλλει την ιδέαν νά κωδι- 
κοποιήση τούς νόμους καί. 
άποδεικνύεται τοιουτοτρό
πως συντελεστής μέγας είς 
τί/ν συστηματοποίησιν τοΰ Ρωμαϊκού Δικαίου έπί τοΰ όποιον 
στηρίζεται καί ή νεωτέρα νομοθεσία. Σώζει παλαιό τής τέχνης 
κειμήλια καί έργάζεται διά τήν Αγίαν Σοφίαν. Καί συγχρόνως 
έκδικεΐται τούς παλαιούς έραστάς της, εκείνους οί όποιοι τήν 
είχον έξευτελίσιι. Καί έπειτα μειημφιεσμένη έξέρχεται τών ανα
κτόρων πρός έξει'ρεσιν έραστοΰ. Χύνει αίμα καί προσεύχεται, 
είνε αύτοκράτειρα καί εταίρα. Περίεργον κράμα άρετών καί 
κακιών, δπως τήν έ]θελον οϊ πα/.αιότεροι ιστορικοί, οϊ όποιοι 
παντοϊα έπεσώρενσαν κατ’ αύτής. Τήν περιγράφουν δίδουσαν 
τας πολιτικωτέρας τών ιδεών καί θέλουσαν νά έμφανισθή είς τό 
θέατρον καί έμφανιζομένην έπί τέλους. ’Έπαιξε τούς «Ερωτας 

τής Λήδας άγνωστος καί μέ σκεπασμέ
νοι· τό πρόσωπον. ’ Εςηπλο’ιθη έπί τής 
άμμου τής σκηνής καί, αι/ οΰ έρρίφθησαν
κοκκοι σίτου είς τό στήθος της, κύκνος 

τήν έράμφιζε παριστών τόν Δία. Ό λαός έπευφήμει τήν ώραίαν 
άγνωστον, ή δποία έπειτα έφυγε χωρίς είς κανένα νά η ανερωθή. 
Εις ποιητής, δ θρασέας, κατεπλ.ιίγη άιπό τό κιίλλος τοΰ σιόματός 
της καί έγραφεν ωδήν δι’ αύτό. Καί ή θεοδιόρα είχε στήθη 
ικανά καί τον έριοτα νά περιλάίίουν μαζύ μέ τά τόσα αισθήματα 

τέι άντίθετα καί ήγιϊπησε 
τόν θρασέαν. '<) ποιητής 
άινταπέδωκε τόν έρωτα άλλ’ 
έφύνη άστατος. Μή γνω
ρίζω)· οτι ή έρωμένη του 
ήτον ή αύτοκριιτειρα τήν 
έγκατέλειι/ιε καί έπανήλθεν 
είς τόν έρωτα παλαιός του 
φίλης, συζύγου πλουσίου 
έμπορου, τοΰ Σουπλικίου, 
τής ΙΙεκυλλίας. Ό καλός 
έμπορος έδέχετο τόν ποιη
τήν καθ’ έκάστην κα) τοΰ 
παρέθετε πλούσια γεύματα, 
άκούων ολίγους στίχους, 
μεθών καί κοιμισμένος έπί 
τής τραπέζης, έως δτου τόν 
μετέφερον είς τήν κλίνην 
του οί δούλοι.

II θεοδώρα δμως ήγά- 
πα. Και άιπεη ιίσισε νά έκδι- 
κηθή. ’Ήθελε νά μαρτυ
ρήσουν έκεϊνοι, οί όποιοι 
έτάιραξαν τήν ήσυχίαν τής 
καρδίας της. Καλεί τόν 
Σουπλίκιον και τοΰ ι’ιπο- 
καλύπτει τούς έρωτας τής 
συζύγου του καί τόν πεί
θει νά έκδικηθή πρωτότυ
πον καί άγρίαν έκδίκησιν. 

Έκλήθη ό ποιητής είς 
γεύμα πλούσιον καί δ άμφι- 
τρύων έμεθύσθη καί έκοι- 
μήθη. Τόν μετέφεραν έξω 
καί οϊέρασταί έμειναν μόνοι 
παραδιδόμενοι είς ύμνον 
τοΰ έρωτος τοΰ τυφλαενον- 
τος τούς συζύγους. Αίφνης 
ή οροφή άνοίγει καί βροχή 
άπό πέταλα ρόδων ραίνει 
τύ ζεύγος, τό όποιον εύχα- 
ριστεϊ τήν’Αφιροδίτην τήν 
θεάν τοϋ έρωτος, τόσον 
πανηγυρικώς ευλογούσαν 
τήν ένωσίν του.

Καί πίπτει ή βροχή πυ
κνή τιάρα καί γίνεται παχύ 
στρώμα τό άνθινον έη>’ ού 
πατούν οί έρασταί. "Επειτα 
τό στρώμα γίνεται ύψηλό- 
τερον καί ή ιιτμόσφαιρα 
πνιγηρά. Μόλις ήδύναντο 
>’ άναπνεύσουν οί έρασταί, 
οί όποιοι ένόουν ήδη δτι 

ή άπροσδόκητος είπυγία ήτο θάνατος, θέλουν νά φύγουν, 
άλλ’ δλα είνε κλειστά. Φωνάζουν και ούδείς τούς άκούει. Καί 
ή δροφή βρέχει πέταλα τά όποια καλύπτουν τούς έραστάς. 
’Απηλπισμένοι θέλουν νά κρημνίσουν τούς τοίχους καί άπο- 
σπώνται οί δνυχές των άπό τούς δακτύλους. Παλαίουν πρός 
τόν θάνατον ματάίως καί πίπτουν είς τόν άνθινον τάφον των 
φρικαλέοι τήν δφιν άπό τήν άγαηΊαν.

Ή θεοδώρα εϊχεν έκδικηθή χωρίς σκάνδαλον.
Συνεδούλευσε τόν Σουπλίκιον νά θάι/'n τούς έραστάς μεγα

λοπρεπούς καί έλοιδο'ερησε τί/ν άντίπαλον, γράψασα έπί τοϋ 
τάφου τ>]ς δτι: «ήγάπα πολύ τά άνθη καί αύτά τήν έφόνευσαν;>.



164 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1909

Είνε ό σφοδρός αυτός έρως eh τά στήθη άστάτου γυναίκας 
έν δείγμα τον περιέργου χαρακτήρας της.

Είγε όμως άληθές ότι ή Θεοδώρα έσυκοη αντήθη. "Ο ιστορι
κός Προκόπιος διά τής Μυστικής του Ιστορίας διηγήθη πολλά 
κατά τής Αύτοκρατείρας και σννέτεινεν εις τήν κακήν αύτής φήμην.

Και ενώ όλαι ανταί αί ίστορίαι είνε άμη ίόολοι, είνε άη ' ετέρου 
βέβαιον ότι ή Θεοδιόρα εδόξασε τό Βυζαντινόν Κράτος. ’Επί 
τον προκατόχου τον ’ Ιουστινιανόν, ’Ιουστίνοι', το βυζαντινόν 
γόητρον είχε καταπέση. Ή Θεοδιόρα διείδε τύ στρατιωτικόν 
δαιμόνιοι· τον Βελισσαρίοι- καί τόν άνέδειξε στρατηγόν λαμπρύ- 
νασα δι’ αύτοΰ τά βυζαντινά όπλα. Πολιτικωτάτη διεϊδεν αργό
τερα ότι <5 ΒεΖισσάριο,*, νικήσας πολλάκις. θά άπέΙιλεπεν είς τόν 
θρόνον καί Ανέδειξεν άλλους στρατηγούς αντιπάλους τον, κρα

"QZz ^eyovv οϊ 3cJv6oi.Ε
κείνου τοΰπαναρχαίου λαοΰ, άπότόνόποιον 
έπήγασεν ή γνώσις, λόγια είνε όσα θά 
ακούσετε. Τών ’Ινδών.

Άπό τά βάθη τών αιώνων ή σοφία των καί 
άπό τά σκοτεινά μοναστήρια των αί αντιλήψεις αί περίεργοι, αί δια* 
φέρουσαι άπό τάς αντιλήψεις άλλων λαών.

Τόν θέλουν τόν έρωτα φαρετροφόρον καί αύτοί. όπως οί Έλληνες, 
καί μέ βέλη πλήσσοντα τάς καρδίας. Άλλ’ είνε ιϊνθινον τοΰ Ινδού 
Έρωτος τό τόξον καί τά βέλη. Εϊς τήν Βαλαβαράταν. είς στίχους εϊς 
τούς οποίους υμνείται ή Σελήνη γράφεται: Καί ό ’Ερως αυτός, καίπερ 
φέρων άνθινα όπλα, φήμην έλαβεν άναντίρρητον δτι νικά εις τούς τρεις 
κόσμους, τόν ουράνιον, τόν γήϊνον καί τόν υποχθόνιον, δι’ αυτής τής 
Σελήνης, φίλα αύτώ φρονοΰσης καί συνεργούσης εϊς νίκην καί φερομέ- 
νης έπί τής κεφαλής τοΰ Σίβα, τοΰ νικήσάντος τόν Έρωτα . Καί είνε 
ωραίος ό μΰθος τής νίκης αύτής. Ό Έρως ό 'Ινδός είνε τολμηρός ώς 
ό Έλλην καί έτόλμησε καί τόν Σίβα αύτόν νά πλήξη. Τόν εύρεν άμέ- 
ριμνον καί διηι’Όυνε κατ’ αύτοΰ τά βέλη του τά άνθινα. Ό Σίβα 
ήσϊΙάνΟη είς τήν καρδίαν του ερωτικόν γαργαλισμόν, ήνοιξε τούς όφθαλ- 
μούς του καί ίδιάν τόν Έρωτα μεταξύ κλάδων καί άνΟέων ήνοιξε καί 
τόν έπί τοΰ μετώπου τρίτον του οφθαλμόν καί τόν κατεπυρπόλησεν.

Άλλ’ οί θεοί όλοι έίΙορυβήιΤησαν άπό τόν θάνατον τοϋ Έρωτος καί 
ίκέτευσαν τόν Σίβα νά τόν άναστήση διά νά μή καταλυθή ό κόσμος.

Καί ζή ό Έρως, αθάνατος πλέον, άνοίγων οδυνηρός πληγάς μέ τά 
άνθη καί τά μΰρα τών βελών του.

*

Καί είνε ή Σελήνη φίλη τοΰ "Ερωτος καί βοηθός του. Αύτή φέρει τήν 
νίκην είς τάς επιχειρήσεις του, αύτή μέ τήν διέγερσιν τών πόθων, μέ τό 
άργύρωμα τών φύλλων, μέ τό μυστήριόν της.

Αύτής τής έρωτύλης μέρος φέρει καί αύτός ό Σίβα έπί κεφαλής καί 
δι’ αυτής τούς κινδύνους άγωνια ό ’Ινδός. Διότι κινδυνεύει καί ή Σελήνη 
άπό τόν Ραχοΰς, τόν δαίμονα, τόν πλησιάζοντα αυτήν διά νά τήν κατα- 
φάγη. Τότε γίνεται ή έκλειψις καί ύ ’Ινδός, έως τώρα, δταν τήν Ιδη 
άγωνιρ καί δέεται καί λούεται εύλαβώς καί δίδει έλέη εϊς τούς πένητας 
διά νά έξιλειόση τόν δαίμονα, διότι τήν θέλει τήν σύντροφον καί βοη
θόν τοΰ Έρωτος.

Ό Βούδας, ό σοφός, ήλθε μέ τά φώτα τής επιστήμης, αιώνας πρό 
Χριστού, νά άνακαλύψη πεζώς δτι ή έκλειψις έκ φύσεως γίνεται καί 
όχι άπό τήν έχθραν τοΰ Ραχοΰς. Κανείς δέν τόν έπίστευσε καί ό ποιη
τής γράφει ότι ό μέγας εχθρός Ραχοΰς καίπερ λυμεών ών τής Σελή
νης, ού λυμαίνεται δμως αύτής, διότι σύνεστι τφ υίφ αύτής Βούδα .

Καί τόν σοφόν αύτόν τόν υποτάσσει εϊς τόν έρωτα ό Ινδός ποιητής 
τής Βαλαβαράτας. Τόν περιγράφει μέ ενθουσιασμόν. «Ό δέ Βούδας 
ούτος, ό όποιος ήτο τρυφηλός καί σοβαρόν είχε τό βάδισμα ώς τό τοΰ 
χηνός καί τοΰ έλέφαντος καί ύπερέβαινε είς τό κάλλος τόν υπερήφανοι· 
Έρωτα, πορευθείς ποτέ μετά τών φίλων του εϊς τήν κορυφήν τοΰ ορούς 
Ίμανοΰ έστρεφε πολλάκις νεανευόμενός τόν ρεμβώδή οφθαλμόν τοΰ είς 
άλση διάφορα, άνθοφοροΰντα καί θάλλοντα.

’Έκεΐ εϊδεν έξαφνα γυναίκα έλαφρώπιν... πηγήν αμβροσίας διά 
τούς οφθαλμούς τών θεωμένων.

Έκ δέ τής ωραίας αύτής θέας ύπερηφανεύθή καί μακάριον ένόμισε 
τόν οφθαλμόν αύτοΰ αύτός ό μεγαλοφυής. Καί τήν έθεώρει άσκαρδα- 
μυκτεί. άφήσας ώς άχρηστον τήν θέαν τοΰ άλσους.

Πίνων δέ, καθώς μέ φύλλα λιοτοΰ, μέ τό βλέμμα του τήν αμβρο
σίαν του σεληναίου προσώπου της δέν ευρισκε κόρον, άλλ’ έσειε τήν 
κεφαλήν του». 

τούσα πάντοτε πλησίον της, ιός όμηρον, τήν σύζυγόν του’Αντιο- 
νίαν, καταδιιόςασα δέ αυτόν Αργότερα, χωρίς όμως ν αλη
θεύουν τά λεγάμενα περί τυφλόισεοις τοΰ μεγάλου στρατηλά
του. Καί πάντοτε μέ τό δαιμόνων τοΰ έκλέγειν τους άρίστους 
αυτή ίξέλ^ξε τον Αρχιτέκτονα τής 'Αγίας Σοφίας, αυτή δέ καί 
τους νομικούς, οϊτινες έκωδικοποίησαν τους νόμους.

"Οταν άπέθανεν έδείχθη ή μεγάλη της καί θαυματουργός επιρ
ροή της είς τιί μεγαλήτερα πολιτειακοί ζητήματα.'()’Ιουστινιανός 
Ιφάνή άπό τάς πράξεις τον ότι έχασε πολύτιμον σύμβουλον.

'Π ανιστόρητος φήμη, στηριζομένη είς ψεύδη, ήτίμασε τήν 
γυναίκα τελείως. Είχε τά ίλαττιόματά της ή Θεοδιόρα, άλλ' εϊχεν 
αιρετός αί άπόϊαι τήν άναδεικνύουν ιστορικήν φυσιογνωμίαν άπό 
τάς δννατωτέρας.

Τήν υμνεί μέ ενθουσιασμόν τήν ώραίαν 
γυναίκα ό 'Ινδός. Τά μάτια τοΰ Βούδα, λέγει, 
έπήρθησαν, ήσθάνθη ύπερήφανον τό βλέμμα 
του ό σοφός διότι τήν έβλεπε. Καί έπινε τήν 

άμβροσίαν άκορέστως καί έσειε τήν κεφαλήν του, όπως πάς Ινδός, δ 
όποιος θέλει νά δείξη θαυμασμόν. Καί άνεφώνησεν:

«Άλλ’ έγώ είδα καί τάς θεάς. Καί τέταρτος κόσμος δέν υπάρχει, ώστε 
νά ήτο έκεΐ ή άγνωστος». *

Ύμνήθησαν τά εύμορφα μάτια καί τό κάλλος τοΰ σώματος.
Άλλ’ έκαυτηρίασεν ό ’Ινδός τήν απιστίαν τής γυναικός. Είς τόν δεύ

τερον στίχον τών γνωμών τοΰ Βατριχαρή Βασιλέως γράφεται:
’Εκείνη τήν οποίαν έγώ αγαπώ δέν μέ ι’ιγαπρ, άλλ’ άγαπρ άλλον 

εκείνος άγαπρ άλλην αύτή άγαπρ έμέ. Κατάρατος καί έγό» καί αύτή, 
καί εκείνη καί εκείνος καί αύτός ό "Ερως'

Καί διηγείται ό Γαλανός τί υπαινίσσεται ό στίχος.
Βραχμάν έλΰόιν εις τόν Βασιλέα τοΰ έδωκε έν μήλην καί τοΰ είπεν: 

"Οποιος φ-άγη αύτό τό μήλον θά εΐνε διαρκώς νέος . Καί ό Βασιλεύς 
άγαπών τήν Βασίλισσαν καί θέλων νά τήν βλέπη διαρκώς νέαν τής 
έδωκε τύ μήλον: Φάγε τούτο, τής είπε, διά νά σέ βλέπω διαρκώς 
ώραίαν . Καί ή Βασίλισσα άγαπώσα τόν ιπποκόμον έδωσε τό μήλον 
είς αύτόν: Φάγε τούτο, τοΰ είπε, διά νά σέ βλέπω διαρκώς νέον·. Καί 
ό ιπποκόμος άγαπών τήν χορεύτριαν τοΰ Βασιλέως τής έδωσε τό μήλον : 

Φάγε τούτο, τής είπε, διά νά σέ βλέπω διαρκώς νέαν . Ή δέ χορεύ
τρια άγαπώσα τόν Βασιλέα, τοΰ έδωσε τό μήλον: «Φάγε τούτο, τοΰ 
είπε, διά νά σέ βλέπω διαρκώς νέον . Καί ό Βατριχαρή μαθών τι είχε 
συμβή άνεχώρησεν εις έρημον καί έγραψε τά ποιήματά του.

Ό Βατριχαρή έγραψε στίχους καί είνε εύμορφοι οί στίχοι του. καίτοι 
ήθολογίαι», όπως τάς γράφει ό Γαλανός.
Διά τήν μάθησιν λέγει:
Οΐς τισι ούκ έστι ούτε μάθησις, ούτε εγκράτεια, ούτε ελευθερωτής, 

ούτε κρίσις νοός, ούτε χρηστοήθεια, ούτε καλοκαγαθία, ούτε δικαιο
σύνη, ούτε άλλη τις τοιαύτη άρετή. οι’τοι άχθος τής γής τυγχάνουσι. 
καί ιός κτήνη έν σχήματι άνθρώπων διάγουσι-.

Καί φιλοπαιγμόνως δέν θέλει ούτε τά ζφα νά πειράξη.
Τφ οντι ζφόν έστιν άλογον άνευ ούρας καί κεράτων, ό άνεπιστήμων 

καί άμουσος καί άτεχνος· εί δέ καί ζή χωρίς νά τρώγη χόρτα, αύτό είνε 
άγαθί| τύχη διά τά χορτοφάγο ζώα·.

Καί λέγει διά τόν ύπερήφανον άνδρα:
Ό μέν κύων, ευρών όστάριον γυμνόν κρέατος, ευχαριστείται πολύ, 

καίτοι δέν καταπαύει αύτό τήν πεινάν του. Ό δέ λέων άφίνει τόν κυνό- 
λυκον. καίτοι είνε πλησίον καί καταδιώκει καί φονεύει τόν ελέφαντα, 
πάς τις μεγαλόφρων, εί καί έν δεινοϊς έστί, όμως ζητεί τό άνάλογον καί 
άρμόζον είς τήν φύσιν του».

Καί υμνούν άκόμη τήν ευγένειαν τής ψυχής οί ’Ινδοί, τήν όποιαν 
θέλουν νά φθάνη μέχρι αυτοθυσίας, ώς τοΰ Σιβής τοΰ Βασιλέως.

Έθυε κάποτε ό Σιβής. όταν περιστερά καταδιωκωμένη υπό ίέρακος 
κατέφυγεν είς τούς κόλπους του. Ή περιστερά ήτο ό ’Αγνής, ό θεός τοΰ 
πυρός καί ό ιέραξ ό θεός "Ινδρος. Καί ό ιέραξ είπεν είς τόν Βασιλέα.

— Δός μου τό φαγητόν μου, τό όποιον μοΰ ώρισεν ό θεός.
— Δέν προδίδω άπήντησεν ό Βασιλεύς τίμ· περιστεράν, ή όποια κατέ

φυγεν είς τούς κόλπους μου. Λάβε άλ.λο φαγητόν ίσον πρός αύτήν.
- Θέλω τόσον μέρος τής σαρκός σου όσον ζυγίζει ή περιστερά.

Καί ό Βασιλεύς ήρχισε νά κατακόπτη τό σώμα του.
Καί οί θεοί άνέλαβον τότε τήν πρώτην των μορφήν καί άπεκατέστη- 

σαν ύγιά τόν Σιβής.
Άπό τά βάθη τών αιώνων ή σοφία των καί άπό τά βάθη τής παγό

δας αί αντιλήψεις των αί περίεργοι.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΡΠΙΛΛΗΣ GABET * * * * * *
ΝΕΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ * * * * ΐ * *

ΡΑΔΙΟΑΥ'ΓΟΜΑΤΟΣ ΤΟΡΠ1ΔΛΗ

Ρϊΰζε™’ δραστηρίως ό άνθρωπος νά εφευρίσκω όργανα 
Χιδιά νά φονεΰΐ] τόν δμοιόν του.

Τώρα μάς άγγέλλεται έκ Γαλλίας ή άνακάλυψις νέας τορ- 
πίλλης, τρομερωτέρας άπό τάς μέχρι τοϋδε μέ γόμωσιν 9°° 
χιλιόγραμμων βαμβακοπυρίτιδος, ένφ μέχρι τοϋδε ή μεγαλει- 
τέρα γόμωσις είνε ιοο χιλιόγραμμων.

Ουδέ εινε μόνον αύτό. Δέν ήρκέσθη ό πολεμιστής ε’ις τήν 
αύτοκίνητον τορπίλλην, ήτις κυριαρχεί τώρα τόσα χρόνια, τήν 
τορπίλλην τήν έκσιρενδονιζομένην άπό τοΰ σκάφους διά πυρί- 
τιδος ι'ι πεπιεσμένου άέρος καί βαίνουσαν ευθύ κατά τοΰ 
έχθρικοΰ πλοίου ύπό τήν κίνησιν τής διά πεπιεσμένοι' επίσης 
άέρος μηχανής της. Ή τορπίλλη αύτή παρουσίαζε ελαττώ
ματα. ’Έβαινε μόνον κατ’ ευθείαν γραμμήν. Τό πολεμικόν 
πνεύμα τήν θέλει τήν τορπίλλην υποχείριον κυριολεκτικώς. 
Νά στρέφεται κατά τοΰ εχθρικού σκάφους, άν τούτο άλλάσση 
θέσιν έν τφ μεταξύ. Νά κυνήγα τόν κινούμενου στόχον. Έδο- 
κίμασαν λοιπόν νά διευθύνουν τήν τορπίλλην μέ σύρματα ρεύ
ματος ηλεκτρικού, στρέφοντας τά πηδάλιά της δεξιά καί άρι
στερά, σταματώντος τήν κίνησίν της κ.λ. Τώρα ή νέα τορ- 
πίλλη καταργεί τά σύρματα αύτά.

’Εφευρέτης της είναι ο Γάλλος Gabet, δστις έφηρμοσεν 
έπ’ αύτής τήν συσκευήν τής ασυρμάτου μεταβιβάσεως τής 
δυνάμεως διά τών Έρτσείων κυμάτων, τών κυμάτων τοΰ αιθέ
ρας. Ία πειράματά του ό Gabet έξετέλεσε μέσα εις τόν 
Σηκουάναν καί διηΰθυνε θαυμασίως διά τής σκέψεως μόνον, 
δύναταί τις ειπεϊν τήν τορπίλλην του.

Ή εΐκών μας παρουσιάζει τήν τορπίλλην Gabet πρό τών 
πειραμάτων έξω τοΰ ύδατος. Ή τορπίλλη έχει μήκος εννέα 
καί ήμίσεως μέτρων, δσον δηλαδή έν υποβρύχιον καί φέρει 
άνωθεν μικρόν πλωτήρα έν εϊδει πούρου. Ό πλωτήρ αύτός 
συνδέεται διά δύο καθέτων ιστών πρός τό κύριον σώμα, 
μόλις δέ φαίνεται δταν ή τορπίλλη βυθισθή. Οί δύο ιστοί 
συνδέονται μεταξύ των διά σύρματος όρειχαλκίνου καί φέρουν 
εις τήν κορυφήν άνά ένα λαμπτήρα λειτουργοΰντα δι’ άσετυλί- 
νης. Ή γόμωσις, ή τρομερά άληθινά γόμωσις, είνε τοποθετη
μένη εις τό πρόσθιον διαμέρισμα τής τορπίλλης. Εϊς τό κύτος 
δμως τής τορπίλλης υπάρχουν τρία άκόμη διαμερίσματα. Τό 
μετά τό διαμέρισμα τής γομώσεως καταλαμβάνουν τά μηχα
νήματα τοΰ χειρισμού τής τορπίλλης εϊς τά όποια θά πέμ- 
πωνται μακρόθεν «Έρτσεια» κύματα α’ιθέρος. ’Ηλεκτρικοί 

συμπυκνωτήρες διά τήν έξασφάλισιν τών χειρισμών υπάρχουν 
εϊς τρίτον διαμέρισμα, εϊς τέταρτον δέ ή πετρελαιομηχανή, ή 
οποία δΰναται νά δώση ταχύτητα μέχρις 20 μιλλίων εϊς τήν 
τορπίλλην. Όπίσω είνε ή έλιξ ή οποία κινείται κατά βούλησιν 
τοΰ χειριστοΰ, δ όποιος δΰναται νά επιδρά έπί τής τορπίλλης 
διά τών χΈρτσείων» κυμάτων άσυρμάτως, μέχρις άποστάσεως 
επτά έως δκτώ μιλλίων.

Αί πρώται δοκιμαί—αύτάς τάς όποιας παριστφ ή εΐκών 
μας — έγιναν τής τορπίλλης εδρισκομένης έν άκινησία εϊς τήν 
έπιφάνειαν τοΰ ύδατος καί έπί τής έσχάρας της. Εϊς τήν αύτο
κίνητον λέμβον εύρίσκεται δ εφευρέτης κ. Gabet καί—ό 
όρθιος — ό “Ελλην μηχανικός τής Γαλλικής Ραδιογραφικής 
'Εταιρείας κ. Γρηγόριος Δ. Καμπούρογλους, δ υιός τοΰ φίλου 
Εφόρου τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης, μεταδίδων τό ρεύμα άνευ 
σύρματος.

Τό ρεύμα έκαμε την μηχανήν τοϋ πετρελαίου νά λειτουργή 
μεταδίδουσα τήν κίνησιν εϊς τήν έλικα. Τό ίδιον ρεύμα έκίνει 
δεξιά καί άριστερά τό πηδάλιον, έπέδρα δέ έν γένει έπί όλων 
τών μηχανημάτων τής τορπίλλης. Οί δύο μικροί λαμπτήρες 
τών ιστών έσβυνον ή ήναπτον εϊδοποιοΰντες τόν χειριστήν αν 
ή τορπίλλη ύπήκουεν ή όχι.

Μέ αύτούς τούς λαμπτήρας ή τορπίλλη δμιλεΐ πλέον. Οί 
χρωματισμοί των έναλλάσσονται άναλόγως τής παραγγελλομέ- 
νης αύτώ κινήσεως, δταν αύτη γίνεται. Τοιουτοτρόπως ή 
μηχανή ειδοποιεί δτι έξετέλεσε τήν διαταχθεΐσαν κίνησιν καί 
πώς τήν έξετέλεσε μαζύ.

Κοστίζει δμως φοβερά, δπως κάθε νέον μηχάνημα, ή τορ
πίλλη Φαντασθήτε δτι απέναντι ιο έως 20 χιλ. φρ. ποΰ κοστί
ζουν σήμερον αί συνήθεις τορπίλλαι Σβάρτσκοπφ καί Ι'ουάϊ- 
τεχεδ, ή τορπίλλη Gabet στοιχίζει 6ο—So χιλ. φρ. Τί είναι δμως 
καί τό ποσόν τούτο εμπρός εϊς τά άποτελέσματά της. 'Υπολογί
ζουν δτι τά 9°° χιλιόγραμμα βαμβακοπυρίτιδος άνοίγουν εϊς 
ένα θωρηκτόν ρήγμα 6ο τετραγωνικών μέτρων. ’Ασφαλής 
καταστροφή ένός Ντρήτνοτ. Παρά τά προσδοκώμενα έν τού- 
τοις καταστρεπτικά αύτά άποτελέσματά της δ ναυτικός κόσμος 
δέν αποδίδει μεγάλην σημασίαν — άγνωστον διατί—εϊς τήν 
νέαν έφεύρεσιν, τρέφων μείζονα έκτίμησιν καί έμπιστοσύνην 
εϊς τήν άγγλικήν τορπίλλην, περί ής ύπεσχέθη νά γράψη χάριν 
τών κ.κ. συνδρομητών τής Εικονογραφημένης» συνεργάτης 
της πολύτιμος αξιωματικός τοΰ πολεμικού ναυτικού.
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ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΤΟΥ Β. ΔΡΟΜΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμβνον τεύχος)

Μετά δέ την συντελεσθεϊσαν τοιαύτην έν κρισίμφ φθοράν, 
δήλον δτι τό πέτασμα τοΰ πρφραίου ίστοΰ έτέθη πρός 

παντελή αχρηστίαν και άπέμειναν φύρδην - μίγδην τά ενθάδε 
ξυλάρμενα, τούθ’ δπερ κατέστησεν ετεροβαρές τό κινητήρων 
έργον καί άπέλιπεν επομένως τό υποχείριον μέσον πρός πλοΰν 
κατά βούληση' έλευθέραν.

Ήν ή ώρα 8 μ. μ. περίπου, επειδή δέ τότε έστράφη άπο- 
τόμως τό πνεύμα πρός ΜΑ. καί έντός ελάχιστου τίνος χρονι
κού διαλείμματος μετέπεσεν εϊς τόν ώδε μάλλον άχείριστον υπό 
τούς κρατούντας δρους ΕΑ., ό άτυχης κυβερνήτης έφώνησε 
διά τοΰ τηλεβόα: «πλώρη πουνέντε! πόντζα τό καράβι, νά τοΰ 
δώσουμε χυτά γιά τό Καλαμάκι». Ναυτικωτάτη δ’ ή ούτωσϊ 
δηλωθεΐσ’ άντίληψις τής προβαινούσης γοργώς στροφοδίνης 
και τής αρμοστής έκφεύξεως πόρρω- έδει ΐνα ό βασιλ. δρόμων 
«’Αμαλία» παραδοθή τώ έξεγηγερμένφ κυμάτισμά» καί, βαί- 
νων ακολούθως δι’ ουριοδρομίας συντόνου μέσω τής Σαλαμι- 
νίας άκρας Κόγχης και τών Λαγονήσων, ποδίση ένθα προσι- 
τώτερον τών άποθαλασσιζόντων αϊγιαλών κατά την Ίσθμίαν. 
Πλήν έδυστρόπησε νά περιαχθή τό έντροχον οιακοστρόφιου 

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

δτ’ έπελήφθησαν οΐ διορισμένοι πηδαλιούχοι τής διαθέσεως 
δλω αριστερά και τό πλοΐον συνεπώς δέν έγύριζεν, έχρειάσθη 
δέ δπως προστρέξωσιν έπικουροΰντες τέσσαρες έκ τών ρωμα- 
λαιοτάτων και άριστων ύπαξιωματικών πρός έπίτευξιν παν- 
σθενή τοΰ ποθουμένου- έν φ δ’ ή κλυδωνιζομένη καί ώς είπεϊν 
παραπαίουσα ναΰς ΰπέστρεφε μετ’ άκατασχέτου ορμής άμα 
καϊ συνεστάλησαν ή πρός καιρόν έσβέσθησαν ιστία τινά άπό 
τών προδοσίμων, ύπεραλάμενον κύμα έκ πλαγίου παρέσυρε 
τάς δύο άμφιεστημένας πυξίδας καϊ έστέρησε τούς έπιβαίνον- 
τας τού καθοδηγοΰ πολοδείκτου. 'Ο έφεξής πλους άφέθη μόνη 
τή ναυηγική έμπειρίμ διά τών ομόρων ύδάτων τε καϊ πολυ
τρόπων ακτών.

ΙΙαρήλθον έν τοσούτω 40λ· έπϊ τήνδε πορείαν καϊ ποιά τις 
ηρεμία ψυχική διεδέΑθη τήν προτέραν συγκίνησιν ένδον, 
άτ’ εύελπιστοϋντος έκάστου δτι ή ύπερτάτη δοκιμασία έληξεν 
άνεπιστρεπτεί. Κοινή δέ ταύτης σχολιαζομένης καϊ άναμετρου- 
μένων τών διαφόρων φάσεων έν αΐς έβλάβη ή ’Αμαλία , 
τινές τών συνομιλούντων αξιωματικών άνεπόλησαν δτι περί 
τήν 5&' 3°λ' μ.μ· εΧδον παρελθόντος καϊ έπέχοντας δι’ απάν
των τών κάτω άρμένων πρός Ν. Γαλλικόν μυοδρόμωνα καϊ 
Ψαριανόν πάρωνα, δντιν’ άνεγνώρισαν όντα τόν τοΰ καπε- 
τάν - Χειλά- ταϊς εϊρημέναις όλκάσι συνώρμουν πριν ή ύπεραιω- 
ρηθώσι τοΰ Πειραϊκοΰ λιμένος καί ποτ’ ηχούσαν λεγομένου 

τότε δτι έπρόεκιτο ΐνα άναχω- 
ρήσωσιν άμφότεραι ομοϋ κατά 
τήν ήμέραν έκείνην διευθυνόμε- 
ναι εϊς Σμύρνην, ως δ’ έθεά- 
θησαν αυται αναγόμενοι έκ τών 
ξηρών άντ'ι νά προσάγωνται τή 
κατητηρία έφ’ δσον ένήν, ώμο- 
λογήθη ύστέρως ή άκρα δεξιό- 
της διά τής οποίας προύφυλά- 
χθησαν άπό τών συνεπειών τής 
προμηνυθείσης πάντως ύπό τών 
ιδίων βαρομέτρων κακοκαιρίας. 
'Εν φ δ’ δμως χρόνο» συνεζη- 
τοΰντο μετ' εύλογου ζωηρότη- 
τος τά καθ’ έκαστον, οΐ πρω- 
ράζοντες κατάσκοποι εξήγγειλαν 
διαγραφομένην άμυδρώς έν τή 
σκοτίμ γην ύψικόρυφον πρός 
τόν μασχαλιστήρα τής δεξιάς άγ- 
κύρας καϊ ή γενική προσοχή 
εΐλκύσθη έπϊ τφ έξακριβώσαι δν 
ένεφανίσθη ή προσδοκωμένη 
Σαλαμίς, ή μήτοι διά τής έναγ- 
χος ζάλης ύπέσφαλεν ή κυβερ
νητική επιστασία καϊ παρουσιά
σιμη νύν άνεπιγνώτως ή Αίγινα. 
Πιστωθέντος μετά 15λ· δτι ό 
βασ. δρόμων ώδευεν δπου έπε- 
βέβλητο καϊ άκινδύνως, έκρίθη 
πρέπον ΐνα έπιταχυνθή ό σω- 
τήρ πλοΰς άχρις ού τουλάχιστον 
διοπτευθή κατά τόν έγκάρσιον 
άξονα ή Ύψηλόνησος καϊ ύπο- 
τείνωσιν αί. Διαπόριοι νησίδες· 
τούντεΰθεν δέ, καταπετασθέντος 
μετ’ άτρήτους προσπάθειας τού 
δεξιού ήμίσεως τής μεγίστης καϊ 
ποδωθέντος άπό γναθίας περι- 
δερίδος τοΰ κέρατος πρός τό 
έκφέρον έντροχον τής κέρκου 
τοΰ μεσουριασμένου έπιδρόμου, 
ύπελογίσθη δτι θά διέρρεε μόλις 
τέταρτον ώρας δπως άντικρυ- 
σθώσι καϊ προσπερασθώσι τά 
μελανίζοντ’ άκροφανώς δύο πε- 
τρονήσια Κανάκια. Κα'ι διέφευ- 
γεν επομένως οΐανδήτινα επι
σφάλειαν τό έχον μέν καράβιον 
καθηρημένας άπ'άρξαμένης τής 
ύφεστώσηςδεινοπαθείαςτάςάνω 
διζύγων κεραίας, άλλ’ απωλέσαν

ςφοιγξ και οιδιπους έκ θραύσεως διαδοχικής πέρα

τής 8ω·40λ· πρός 9"·15λ· μ.μ. τά έλάσσονα έπιστή- 
λια καϊ διά κατερείκτων πλέον τών έν χρήσει 
ιστίων προχωρούν έπιπόνως. Εϊκάζετο, πράγματι, 
δτι ήν έγγύτατα ήδη ή οριστική άπαλλαγή καϊ 
ανάπαυλα.

Καθ’ δν χρόνον έν τοσούτω διελογίζετο ό κεκο- 
πιακώς άγαν κυβερνήτης δτι περιέσωσε τό έμπε- 
πιστευμένον ναυπήγημα κατά τά κεφαλαιώδη καϊ 
άνεζήτει νοερώς τό προσφοριότερον άγκυροβό- 
λιον ένθα καταφυγή τις ύπήρχεν, ό συνεχών 
άσταθείμ κύκλων τό τοΰ άέρος κατάστημα άντέ- 
πνευσεν έξαπίνης άπό A Ζ. σκληρότατος καϊ ή 
άρματωσία πάσα συνεκλονίσθη παταγωδώς. Ό 
έπιπεσών μετά βόμβου άνεμος έσβεσε καϊ ού 
πολύ κατόπιν άντέβαλεν δσα τής δρμενικής στο
λής δέν άφήρπασεν ε’ίτε περιέρρηξεν εϊς τό μή 
περαιτέρω, έκοψε τό πολύ τών έπιχειρίστων σχοι
νιών καϊ έξηφάνισε τέλεον τά ψαθυρά έκ τών 
ξύλινων συσκεύων ακολούθως δέ, κατέκλινε τήν 

’Αμαλίαν» καϊ παρέσυρεν έφ’ικανόν διάστημα.
“Οπως άποτραπή τότε ό υπήνεμος κίνδυνος τής 
προσαράξεως διετάχθη ή αναστροφή άνευ τής 
παραμικρός βραδύτητος, επειδή δ’ δμως άπέλιπε 
τό άναγκαιοΰν πέτασμα άπέτυχεν έν τή έκτελέσει 
αύτής· οπότε άπεφασίσιθη κατά τάχος καϊ έπεχει- 
ρήθη τό έσχατον μέτρον τής δυσέλπιδος υποστρο
φής, έν φ μεταξύ κατέπεσον τά έν μετεώροις 
θραύσμασι συνεσχοινωμένα κα'ι διάπλεκτά που 
κρεμάμενα ξυλάρμενα άπό τών ΰπερτέρων τραχη- 
λωμάτων τών ραγισθέντων πρός δεσμούς τινας 
ιστών. Τό δέ πλοΐον μεθ’ δλα ταΰτα έστράφη 
δρθόπρφρον έπϊ τήν Σαλαμίνιον παραλίαν καϊ 
άντεδρόμησεν, δτ’ έφανερώθη δτι ό γιγνόμενος 
χειρισμός δέν ήρμόζετο πρός άνάλογόν τινα άπλο- 
χωρίαν κα'ι οΐ έπιβαίνοντες άντελήφθησαν άπο- 
θύμως τής άναποφετίκτου καταστροφής.Έκαστος 
συνεπώς έσπευσεν ΐνα πράξη δ,τι ύπελείπετο 
τελευταΐον, δ δέ ύπαρχος μετά τοΰ ετοίμου ναυ- 
κλήρου καϊ ένίων θωρακιτών έδραμον δμαδόν 
καϊ άπέκοψαν διά πελέκεων τά σφηκώματα άμφω 
τών έλκουσών ϊδία 27 στατήρας άγκυρών, αϊτινες
έποντίσθησαν παρεαθέντος παντάπασι τοΰ αλυσιδωτού έκτάμα- 
τος 200 δργυιών ό ακρωτηριασμένος βασ. δρόμων άνεπρώρησεν 
άμέσως παρακομίζων τά συνδεόμενα θρύμματ’ άλλήλοις καϊ 
τούτω διά παντοίων νεύρων τε τελαμώνων, άλλ’ ούδαμώς κρα
τηθείς, ένεκα βιαίας άπωθήσεως τών καϊ καλυπτόντων τό δλον 
κατάστρωμα κυμάτων, έσυρε κα'ι ήψατο τοΰ θαλασσίου βυθού 
άμα ώς ΐκετο εϊς τήν 17“όδ· δεδυκύϊαν στάθμην τής τρόπιδος. 
Μεταγενέστερον δέ κατεσκίρτησεν έπανειλημμένως κα'ι όπισθο- 
χώρησεν έτι, μέχρις οΰ έκοιτάσθη έν ά3106· ύδασι τών ψαμμωδών 
προβραχέων τίνος ορμίσκου πρός τά ΝΔ τής προσδεξαμένης 
νήσου. 'Η ολομερής έπιχάλκωσις τής γάστρας προύφύλαξεν άπό 
περισσής οΐασδήποτε διαρροής κα'ι άπέτρεψε τόν κατακλυσμόν 
έν ού δέοντι, ή δ’ έπιμεμελημένη στερέωσις κατέστησεν αδύνα
τον τήν έκφυγήν τινών έκ τών εϊσελκυσμένων τηλεβόλων μετά 
και τών πεπωματισμένων στομίων έσω τών συμφράκτων κλι- 
σιάδων τών θυρίδων κατά τόν πολύωρον κλύδωνα. Ούδέν άρα 
διέφθαρτο τών κυρίων καϊ σύναμα ούσιωδών συστατικών άχρις 
έπικρεμοΰς τοϊς άνδράσι κινδύνου, πρό τοΰ παρελθεϊν έντελώς 
τήν προβαθεΐαν μεθόριον· μοιραία έξ άλλου καλοτυχία ήγαγεν 
εϊς τό έξοκεϊλαι τήν < ’Αμαλίαν» έν τόπο» όμαλφ, μονονού δέ 
προσφορά» καί κατά τοιοΰτον τρόπον μάλισθ’ ώστε τοΰ κατα- 
κλιθέντος μετ’ ολίγον σκάφους πρός τ’ αριστερά, δπου πέφυκέ 
τις ρηγμίς προσιτή, ή πρύμνα ν’ άπέχ»| 3-7—4 μέτρα μόλις άπό 
τής τεναγωδώς διηκούσης έπ’ άπόστασιν άμμωδίας, έν φ καί 
κατά τό άπαν μήκος τοΰ δεξιοΰ τοίχοι' ήπλοΰτο δ αϊγιαλός 
όμοιοφυής. Πλήν καταιγίδες άλλεπάλληλοι έπήλαυνον νύν μετ’ 
εφορμής άσυλλήπτου καϊ ή βράζουσα θάλασσα ύπερέβαινεν 
ολόκληρον τόν βασιλ. δρόμωνα, χωρούσα έ'ως 3° βημάτων 
ενδότερον τής μυχίας ξηρός. Συνετε’λεϊτο ούτωσϊ ή πλήρης άπο- 
σύνθεσις τοΰ σώματος καϊ εΐ τίνος όπωσοΰν σώου παραρτή
ματος εϊσέττ ήν δέ ή ώρα έκείνη καθ’ ήνπερ υπενέδιδε τή 
ύπερανθρώπω ισχύϊ τών στοιχείων τίς έκ τών στύλων τοΰ 
Άθήνησι ναού τοΰ’Ολυμπίου Διός, οΐονεϊ σημειών εϊς αιώνας 
αιώνων τήν οδυνηρόν απώλειαν. Τήν 9“· 20λ· μ. μ. περίπου

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,, ΤΙΣΙΑΝΟΤ: LAURA DE DIANTI

κατερρίφθησαν μετά τριγμού έκκωφαντικοΰ τά μείζονα έπι- 
στήλια συν τή έπιφόρτω έξαρτύσει άθρόως, δτε παρεσύρθησαν 
δι’ άλληλοΐ'χίαν άμοιβαίαν ύπό τοΰ άποκοπέντος κατά τό στη- 
λόκρανον έμπροσθινοΰ, κατεπλάκωσαν δέ και έφόνευσαν τόν 
πυροβολητήν στρατιώτην, δστις ήκολούθει τοϊς πεφορτωμένοις 
πυροτεχνήματι καϊ φρουριακά» δλμω, κατά τήν ήν στιγμήν 
προσεπάθει ν’ άποβιβασθή νηχόμενος έκ τής εύωνύμου πλευ
ράς. Εύθύς έπειτ’ άπεκόπη ό δεξιός κερκόπους τοΰ τήδε κάκεΐσε 
φερομένου έπιδρόμου άτάκτως, άποχαλινωθεΐσα δ’ ή εύδιάστα- 
τος κέρκος έξεσφενδόνισε τόν ύπηνέμως ΐστάμενον φροντιστήν 
έπϊ τοΰ έπιστέγου καϊ παρατηροΰντα τό συμβαΐνον πάθος, δ 
όποιος έτρώθη θανασίμως καί αύθωρεί ήφανίσθη· μεθ’ δ 
παρέσυρεν έπικρούσασ’ αύτη καϊ τέλεον διέφθειρε τήν άπομέ- 
νουσαν έπιτελίδα, τοΰ κυβερνητικού κέλητος δμοΰ ταϊς οΐκείαις 
έπωτίσει καϊ τής έκπατρίδος άναρπαγέντων κατά τό βραδυνόν 
πόδισμα, τότε δ’ έπνίγη Ποριώτης τις ναυτόπαις, δς ήν κατά- 
φυξ έντός τής λέμβου έκείνης έπϊ νομιζομένην ασφάλειαν. 
Πληρωθέντος δέ τοΰ τηλικούτόν ολέθρου, ηύδόκησεν ή θεία 
πρόνοια δπως ού τις άπολεσθή έτερος.

Τελευταίως, θεωρηθέντος δτι έξέλιπε πας λόγος τής διαμο
νής έπί τοΰ κατηρειπωμένου δρόμωνος «’Αμαλίας», παρηγγέλθη- 
σαν τό σύνολον πλήρωμα καϊ αί έπιβάτιδες δπως έγκαταλίπω- 
σιν αυτόν μεθ’ δσων πολυτιμωτέρων άντικειμένων έτύγχανεν δν 
έφικτόν ΐνα έκαστος συγκομίση.Ή άποστερηθεϊσα τών δρθωτή- 
ρων οιάκων καϊ κειμένη κατάπτωτος δπίσω κέρκος καϊ τά συμ- 
πετρυρμένα ξύλα τ’ιστία άριστερώς έσχημάτιζον γεφύρας, δι’ών 
οΐ μέν πρόμυτα οΐ δέ δραττόμενοι τών υποχειρίων συντριμμά
των καϊ συμβοηθούμενοι έτράπησαν δμαδόν πρός άνεύρεσιν 
φιλοξένου τίνος περιθάλψεως· δδοιπορήσαντες έπϊ 2όλ· συνήντη- 
σαν άχυρώνι έρήμω, διενυκτέρευσαν δ’ έκεϊσε τάξαντες σκοπούς 
έναλλασσομένους άπέναντι τοΰ ναυαγίου έφ’ φτινι ένδεχομένω 
καϊ πέμψαντες άγγελον εις Κούλουρην ΐνα φέρη τήν άδόκητον 
εΐδησιν πρόςτά περαιτέρω. Τήν δέ 10"· μ.μ. τής 14 ’Οκτωβρίου 
1852 τό πάν ήν τετελειωμένον. κονςταν. ςαραφη πιτζιπιος

("Εηεται συνέχεια] Πλωτάρχης τού Η. Ναυτικού
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[Φωτογρ. Δ.

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ. ΟΙ ΔΙΑΔΗΛΩΤΑΙ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΙ 
ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΣΤΑΔΙΟΥ

Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΠΡΟΣΦΩΝΩΝ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΟΥ

[Φωτ. Δ. Γαλάνη]

ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ. 
0 ΠΑΠΑ-ΔΡΑΚΟΣ Ο ΗΡΩΣ 
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΚΙΖΩΝ 
ΤΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ··■»«*·

ΑΠΟ ΓΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΙΝ *

* * ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ * *

* * * ■.■■■ φ ΚΑΤΑ ΓΗΣ ΣΑΠΙΛΛΑΣ κατα-

νεκρα.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΩΝ ΤΟ Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

απθ το ιτι του ενα

•ο; του

ιειαν των

μουσκεμένα απο υγρά-

σινιζε ακόμη. α/./.α το

ροας αντηχουσαι με μο
νοτονίαν άτελπιστικήν.

καί άπό λάσπες τοΰ 6οό-

μακραι ωραι τής με/.αγχοΛικής ημέρας τοϋ εφαινοντο ακόμη ατε- 
Ή σύζυγός του εϊχεν άποθάνει 

του έμενον άλλου. Μέ συναδέλφους του δέν

συντετριμμένος, κουρασμένος, έξηντλημένος καί κατηφής. Είχε 
βληθή άπό γενικήν έξάντλησιν καί δέν ήμποροΰσε νά βαδίση. Δέν ήθελε 
βέβαια ν’ άποθάνη, άλλά ήσθάνετο δτι δέν είχε δυνάμεις ζωής.

αι 
όταν

έπαυσαν να τον συναναστρεη ωνται ενεκα 
τής όλονέν αύξανούσης εύπαθείας του. 'Η κατάστασις αύτή τής ψυχής 
του κατ’άρχάς διεσκέδαζε τούς συναδέλφους του. άλλ’δταν αργότερα

.αχιστον τας ΰπο- 
τών συναδέλφων

λεότητοι ποΰ δέν είχε κανένα κοιτά του. 
πρό εϊκοσιν ετών. Οί γονείς 
είχε σχέσεις. Τώρα τελευταίοι.

εύπαθείας του. Ή κατάσταση

τοϋ άτελιέ ήτο σκεπασμένου άπ’ έξω μέ στρώμα σκόνης ώστε δέν έβλεπε 
κανείς τόν ουρανόν τής καλοκαιρίας. Έν τούτοις ό ουρανός δέν μετεβάλ- 
λετο. Μετά τίνος ήμέρας νεφελώδεις τά σύννεφα έσκορπίσθησαν εντελώς, 
υγρά δέ καί βαρειά ομίχλη, ποϋ έκανε τό η ώς σκοτεινότερου, έπλημ- 
μύρισε τήν ατμόσφαιραν. Ό Καμιόνκα, κατακλινιίμενος έως τότε χωρίς 
νά έκδυθή. ήσθάνθη τάιρα ότι ήτο περισσότερον ασθενής. Έξεδόθη λοι
πόν καί έπεσε. Δέν έπασχεν άπό κάποιαν ώρισμένην ασθένειαν, άλλ’ ήτοΚατά τό η ίΐινόπωρον καί πρό πάντων τόν Νοέμβριον αί ήμέραι είναι 

κάποτε τόσον ύγραί, τόσον μελαγχολικαί καί συννεφώδεις, ι'όστε ή 
ζωή φαίνεται ανιαρά καί εΐς αύτόν τόν ιιγιά άνθρωπον.

αρρωστιάρικο πράσινο 
χρώμά της έμαρτυροϋσε 
•θάνατον καί σήψιν. Τά 
δένδρα μέ τάολίγα κιτρι
νιάρικα φύλλα των καί

σιαν και σταγόνες πι· 
πτουσαι άπό τάς ϋδρορ-

ζωή τοϋ Καμιόνκα. δλαι αί σκέψεις του προσηλιίιθησαν εϊς τήν άνάμνη- 
σιν αύτήν καί άπό έκεΐ ήντλει τήν ζωήν του. Βεβαίως δέν θά έπέζη μετά 
τήν απώλειαν τής αγαπημένης του συζύγου, αν δέν ήτο καλλιτέχνης· τό 
επάγγελμά του τόν έσωσεν. Όταν απέθανεν ή σύζυγός του ήρχισε νά 
τής κατασκευάζω μνήμα. ‘Ήθελε νά τήν άναπαύση καλά τήν αγαπητήν 
του Ζοζία καί είργάζετο μέ ζήλον, μέ χέρια καί ηιυχήν. Καί μέ τήν 
έργασίαν αύτήν κατώρθωσε ν’ αποφυγή τήν παραφροσύνην, ή οποία 
τόν ήπείλησε τούς πρώτους μήνας τοϋ δυστυχήματος του καί συνείθισε 
πλέον νά ζή μέσα είς τήν απελπισίαν του. Ή δυστυχία δέν τόν άφή- 
κεν, άλλ’ ή Τέχνη έσωσε τόν καλλιτέχνην. Άπό τήν έποχήν αυτήν ό 
Καμιόνκα έζη μόνον μέ τήν Τέχνην. "Οσοι επισκέπτονται καί θαυμά
ζουν τάς πινακοΟήκας καί τά διάφορα μουσεία δέν φαντάζονται δτι ένας

τής αυλής ώμοίαζαν μέ 
σφουγγάρια γεμάτα νε- 
ρό.Όλα υγρά, όλισθ ηρά.

πτης γης μορ- 
φαί εχανον τήν 
άκρίβι 
γραμμών των 
καί μετεβάλ- 
λοντο εΐς ασα
φείς παραστά
σεις, φασματώ- 
δεις, τρομακτι
κός. II αταξία 
καί ή ρυπαρό- 
τηςηδξανοντήν 
ξίελαγχολικήν 
ιίψιν τοΰ ατελιέ. 
Τό πάτωμα σκε
πασμένου άπό 
συντρίμματα προπλασμάτων έξ οπτής γής 
μου. Οί τοίχοι μουντζουρωμένοι, γυμνοί, καί κάπου κάπου μόνον ένα 
μοδέλλο χειρός ή ποδιού από γύψον. Κοντά είς τό παράθυρον ένας 
μικρός κα&ρέπύης, άπό πάνω ένακρανίον ίππου καί έναταμπλώ μέ άνθη, 
μαύρα κυριολεκτικώς άπό σκόνην.

Είς μίαν γωνίαν ένα κρεββάτι πτωχικόν, σκεπασμένοι· άπό ένα παληό 
κλινοσκέπασμα καί κοντά ένα τραπέζι μ’ ένα κηροπήγιου σιδερένιο. Διά 
λόγους οικονομίας ό Καμιόνκα δέν εϊχεν ιδιαίτερον κοιτώνα καί έκοιμάτο 
μέσα είς τό ατελιέ του. "Αλλοτε έμπρός άπό τό κρεββάτι του εϊχεν " 
παραβάν. άλλά τώρα τό είχε βγάλει ό Καμιόνκα διά νά βλέπη άπό τό 
κρεββάτι του τόν μελαγχολικόν πάντοτε καιρόν.

"Ενα άλλο παράθυρον μέ τζάμια, μεγαλήτερον, έπάνω είς τό ταβάνι

έζοϋσε, ό θεός 
ξεύρει μέ τί. ώ
στε τό πρόσω- 
πόν του έγινε 

διαφανές καί κί
τρινοι· σάν άπό 
κερί. ’Απέφευγε 
τούς άνθρόι- 
πους άτό φόβον 
μήπως τοϋ ζη
τήσουν κάποιαν 
έκδούλευσιν.

Τέλος πάν
των ό Καμιόνκα 
είχε χαρακτήρα 
διεστραμ μένον, 
εύερέθ ιστόν.

Ήτο πολύ 
δυστυχής, άλλά 
κατά βάθος δέν 
ήτο κακή φύσις. 
Ήπατώντο δσοι 
ένόμιζον δτι μέ 
τήν φιλαργυ- 
ρίαν του ό Κα
μιόνκα έκαμε 
περιουσίαν, διό
τι ήτο πτωχό
τατος καί έδα- 
πάνα δ,τι είχε 
διά ν’ άγοράζη 
ιαματικά ύδατα. 

Μετά τόν θά
νατον τής συζύ
γου του. δλη ή

ρον. ποϋ δεν εφευγεν, 
άλλ’ έσύρετο άργά άργά.

Τό παράθυρον τοϋ 
άτελιέ έβλεπεν εις μίαν 
αύλήν μ’ ένα κήπον είς 
τό βάθος. ΊΙ χλόη έπρα-

ομως ητο 
ψεύδος- ΊI εΰλαβειά του 
αύτή ήτο αποτέλεσμα 
βαθείας καί γαλήνιας 
πίστεως, εντελώς άφιλο- 
κερδής.Έκεϊνο δμως ποϋ 
έδικαίωνε φαινομενικώς 
τούλ ’ 
νοίας 
του ήτο ή όλονέν αύξά- 
νουσα φιλαργυρία τοϋ 

Καμιόνκα.
Χρόνια τώρα, 

άπό οικονομίαν 
ΑΑ > έμε ννν εϊ- τό ά- 

ΜΗΗΒή τελιέ του καί

χλην εφαινοντο 
Κάθε βράδυ 
κορώναι 
έγύιριζανάπότά 
δάση καί τούς 
άγρούς είς τήν 
πόλιν κατέφευ- 
γον είς τούς κλά
δους τών δέν
δρων μέ κρωγ- 
μούς καί βίαιους 
πτερυγισμούς.

Σιγηλόν καί 
πένθιμοι· σάν 
κοιμητήριον νε
κροταφείου τό 
άτελιέ κατά τάς 
ήμέρας αύτάς. 
Τά μαρμάρινα 
καί γύψινα καλ
λιτεχνήματα είς 
τό μολύβδινον

όταν κάθε αστειοτης 
έπείραζε πολύ τόν Κα
μιόνκα. καί οί στενώτε- 
ροι φίλοι του έκοψαν 
κάθε σχέσιν μαζή του. 
Έλεγον δτι τώρα πλέον 
ποϋ έγήρασε έγινε θεο
φοβούμενος. Μερικοί μά
λιστα φθονεροί προσέθε
ταν δτι περνφ τήν ώραν 
του είς τάς έκκλησίας 
διά νά τοϋ δίδουν παραγ
γελίας οί φ ίλοι του πα
πάδες. Αύτό

Άφ’ δτου ό Καμιόνκα ήσΟάνΐΙη δτι ήτο ασθενής καί έπαυσε νά έργά
ζεται ή κακοκαιρία αύτής τής εποχής τόν «βασάνιζε περισσότερον άπό 
τήν άσθένειάι· του. Κάθε πρωί μέ πολύν κόπον έσύρετο άπό τό κρεβ
βάτι του. έκαθάριζε τό θαμβόν μεγάλοι· παράθυρου τοϋ άτελιέ του καί 
παρετήρει τήν ατμόσφαιραν προσπαθών νά διακρίνη κάπου ένα μικρό 
γαλανό κομματάκι στον ούρανόν.

Άλλά πάντοτε διεψεύδοντο αί έλπίδες του, Βαρειά σάν μολύβι έπάνω 
άπίι τήν γήν έκρέματο η ομίχλη. Δέν έπιπτε βροχή καί δμως ή πλάκες

ί’* νΛ 1 '*> 1 .. 1
·**·
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καλλιτέχνης ποϋ εργάζεται καί δημιουργεί, ήμπορεϊ νά έκμεταλλευθή 
τήν Τέχνην ίδιοτελώς ή εΐλικρινώς. 'Ως πρός αύτό ό Καμιόνκα ήτο 
άψογος καί ειλικρινής τεχνίτης. Έδημιούργει δπως ήσθάνετο. Δέν 
παρεπονεϊτο διότι ή Τέχνη δέν τοϋ έδωκε δόξαν καί πλούτη. Ποτέ δέν 
ήσθάνθη. ούδέ τήν παραμικρόν άγανάκτησιν πρός τό επάγγελμα του.

Έβλεπε δτι εϊχεν ήδη έγκαταλειφθή, άλλ’ αύτό δέν τοΰ έκαμνεν έντύ- 
πωσιν. Φαίνεται δτι οί άνθρωποι διά τάς μεταξύ των σχέσεις, έχουν ενα 
είδος μέτρου διά νά αποκλείουν τούς δυστυχείς, οί όποιοι κατ’ αύτούς 
τότε είναι γεμάτοι άπό ιδιοτροπίας καί έλαττώματα. Τώρα ποϋ ό Καμιόνκα 
ήτο άσθενής κανείς δέν τόν έπεσκέπτετο έκτος τής θυρωρού, ή οποία 
έπι’ιγαινε δίς τής ημέρας διά νά τοΰ έτοιμάζη τύ τσάι καί οσάκις είσήρ- 
χετο είς τό ατελιέ τόν παρεκίνει νά φωνάξη ιατρόν. ’Αλλ’ ό Καμιόνκα 
φοβούμενος τά έξοδα δέν ήθελε νά συμμορφωθή μέ τήν συμβουλήν της, 
έως δτου κατεβλήθη εντελώς, ίσως διότι έτρέφετο μόνον μέ τσάϊ.^

Δέν ύπάρχουν είς τόν κόσμον πικρότεροι στιγμάι παρά δταν ό άνθρω
πος αισθάνεται δτι έξεπληρωσεν δ.τι ωφειλε νά έκπληρώσχι, δτι έζησε 
δσον έπρεπε νά ζήση, καί δτι τίποτε πλέον δέν τοϋ Ανήκει.

Άπό δεκαπενταετίας ό Καμιόνκα έζοΰσε ίιπό τύ κράτος συνεχούς άγω- 
νίας διότι έφοβεϊτο δτι θά έχανε τύ τάλαντόν του. Τώρα πλέον ήτο 
βέβαιος περί τούτου, καί έσκέπτετο μέ πικρίαν δτι καί αυτί) ή προσφι
λής του τέχνη τόν έγκατέλειπεν. Ήσθάνετο ωσαύτως τήνκόπωσιν καί τήν 
έξάντλησιν είς δλα του τιί μέλη. Δέν ύπώπτευεν δτι 9’ άποθάνη εντός 
ολίγου, άλλά καί δέν έπίστευε ν’ άνακτήση τήν υγείαν του. Είχε χάσει 
κάθε ελπίδα. Εϊχεν δμως ένα πόθον άκόμη. Νά ϊδη τύν καιρόν νά καλ- 
λιτερεύση καί τόν ήλιον νά πλημμυρήση τό ατελιέ του. 'II κακοκαιρία 
τόν έβασάνιζε φοβερά καί διά τούτο τώρα ήτο μεγάλη ή θλίψις καί ή 
μελαγχολία του.

Κάθε πρωΐ ποϋ ή θυρωρός τοϋ έπι’ιγαινε τό τσάι ό Καμιόνκα ήρωτα:
— Δέν φαίνεται νά ξανοίξη ό καιρός;
— Μπά! δέν τώχει σκοπό. “Εχει έξω μιά ομίχλη ποϋ δέν βλέπει ό ένας

τόν άλλον. ,
Ό ταλαίπωρος καλλιτέχνης μετά τήν άπάντησιν τής θυρωρού έκλειε 

τά μάτια καί έμενε άκίνητος ώρας ολοκλήρους.
"Ενα βράδυ ή θυρωρός είπε τοϋ Καμιόνκα.
— Δυσκολεύομαι νά έρχωμαι δυιίι φορές τήν ημέρα. Έχω πολλές δου

λειές. Νά πάρης μιά άδελφή τού ’Ελέους νά σέ περιποιήται. Αυτές είναι 
καλές γιά άρρώστους.

Ή συμβουλή τοΰ ήρεσε τού Καμιόνκα, άλλ’είχε τό ελάττωμα ευθύς έξ 
αρχής νά μή δέχεται τάς σύμβουλός τών άλλων καί άπέρριψε τήν συμβου
λήν τής θυρωρού. Άφοΰ όμως άνεχώρησεν εκείνη ήρχισε νά σκέπτεται.

— Μιά άδελφή τού ’Ελέους ... Δέν θά στοιχίση καί πολύ ... καί θά 
έχω καλή περιποίησι.

Καί έξηκολονθησε νά σκέπτεται δτι έάν έφώναζε πρός νοσηλείαν μίαν 
άδελφήν τού ’Ελέους, θά ήσθάνετο μεγάλην άνακούφισιν, δτι θά έφωτί- 
ζετο καί θά έπερνε κάποιαν ζωήν τύ άτελιέ του, καθώς καί θά έπαυε νά 
τόν βασανίζη ή μονοτονία τών σταγόνων τής υγρασίας.. Έλυπήθη πολύ 
ποΰ δέν ήκολούθησε τήν συμβουλήν τής θυρωρού. Ή νυξ έπήρχετο πεν- 
θίμως σιγηλή. Ό Καμιόνκα ήσθάνετο δτι ή νύξ αύτή θά ήτο άγωνιωδε- 
στερα άπό τάς άλλος. Έσκεπάσθη καλά δπως τοϋ έπέτρεπον αί ασθενέ
στατα» δυνάμεις του καί ήρχισε νά άναπολή τήν ιδέαν τής αδελφής τοϋ 
Ελέους, τόν πόθον τού Ήλιου, τοΰ φωτός, τήν καλοκαιρίαν. Μέ τήν 
φαντασίαν του τήν έξηντλημένην έκάλεσε τήν προσφιλή του νεκράν. 

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,, WATTEAU: ΕΠΙΒΙΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΚΥΘΗΡΑ

Συνομίλησε μαζή της πολλήν ιίίραν, όπως συνείθιζε καί άλλοτε δταν ήτο 
άρρωστος. ’Επειτα έκουράσθη. ήσθάνθη ότι εξαντλείται καί άπεκοιμήθη.

Μετ’ ολίγον τό κερί έσβυσε επάνω είς τό τραπέζι καί τό άτελιέ εβυθι- 
σθη είς τό σκοτάδι. Έξω σιγαλιά καί μόνον ή σταλαγματιές πού έπιπτον 
τήν διέκοπτον μέ τόν μονότονον ήχον των.

Ό Καμιόνκα έκοιμήθη πολύ, ΰπνον έλαφρόν. Έξαφνα έξύπνησε μέ 
τήν παράδοξον έντύπωσιν δτι μέσα είς τό δωμάτιόν του κάτι τι ασυνήθες 
συνέβαινεν. Έξω εϊχεν άρχίσει νά φωτίζΐ). Τά μαρμάρινα καί τά γύψινα 
καλλιτεχνήματα έπερναν μίαν ελαφρώς λευκήν ι’ίψιν. Ωχρόν φώς είσέδυε 
σιγά σιγά άπό τό απέναντι τής κλίνης του παράθυρον. Είς τό φώς αύτό 
ό Καμιόνκα διέκρινε κάτι τι σαν γυναίκα καθημένην πλησίον τής κλίνης 
του. Ήνοιξε καλά τά μάτια του καί παρετήρησεν. Ήτο μία άδελφή τοϋ 
’Ελέους ή όποια έκάθητο άκίνητος καί έστραμμένη πρός τύ παραθυρον 
σάν νά προσηύχετο. Ό Καμιόνκα δέν έβλεπε τήν μορφήν της άλλά 
μόνον τήν λευκήν καλύπτριιν τής κεφαλής της καί τήν άσαφη σκιαγρα
φίαν τών ώμων της. Ή καρδία τοΰ Καμιόνκα ήρχισε νά πάλλγ) δυνατά.

— Μά πότε λοιπόν ή θυρωρός μοΰ έφερε αυτήν τήν άδελφήν τοΰ 
Ελέους; Πώς μπήκε δώ μέσα;

"Ενας άόριστος φόβος τύν κατέλαβε ανάμικτος μέ χαράν καί τρόμον. 
Κάτι έτραβοΰσε τό βλέμμα του έπιμόνως πρός τήν άγνωστον εκείνην 
μορφήν. Σάν νά τήν εϊχεν ίδεΐ κάποτε είς τύ παρελθόν. Μά ποΰ και 
πότε : Καί ό Καμιόνκα χωρίς νά ξεύρη τόν λόγον δέν έτολμούσε νά όμι- 
λήσ>], ούτε νά κινηθώ, ούτε ν’ άναπνεύση- ’ξίσθάνετο μόνον δτι δ τρό
μος καί ή χαρά τόν έκυρίευον περισσότερον καί έκπληκτος ήρώτα εαυ
τόν : Τί νά είναι;»

Έξαφνα ζωηρόν φώς έπλημμύρισε άποτόμως τό άτελιέ, φώς διαυγέ
στατου, λευκότατον, άνοιξιάτικον. Πλημμύρα κυμάτων χρυσών έφωτισε 
δλα τά καλλιτεχνικά αντικείμενα καί ό Καμιόνκα εύρέθη περιβαλλόμε
νος άπό ένα φωτοωκεανόν. Διέκρινε τότε δτι ή καλύπτρα τής αδελφής 
ήρχισε νά χάνη τήν ζωηρόν λευκότητά της, νά διαλύεται σάν ομίχλη δια
φανής καί νά |ΐεταβάλλεται είς ένα άπαστράπτοντα φωτοστέφανον.

Ή άδελφή εστρεψε σιγά σιγά τό πρόσωπόν της πρός τόν ασθενή καί 
τότε, εκείνος είς τήν λάμψιν τού χρυσού φωτοστέφανου διέκρινε τά χαρα
κτηριστικά τής άγαπημένης του νεκρός. Άνεσηκώθη είς τό κρεββάτι του 
καί ίιπό τό κράτος άπειρου χαράς έβαλε ισχυρόν κραυγήν.

— Ζοζία μου! Ζοζία μου !
Ένηγκαλισθη τρελλός άπό τήν χαράν του τό ομοίωμα τής γυναικός 

του, ή οποία συγχρόνως έβαλε τούς βραχίονάς της περί τόν τράχηλόν 
του. Τό φώς έξηκολούθει νά χύνεται μέσα είς τό δωμάτιόν.

— Δέν μ’ έλησμόνησες, τοΰ είπεν ή Ζοζία, καί γι’ αύτό καί έγώ έζή- 
τησα ήσυχο θάνατο γιά σένα.

— ΕΙμ’ έτοιμος καί τώρα ν’ άποθάνω, φθάνει νά μή μού φύγης.
’Εκείνη έμειδίασε μειδίαμα άγγέλου καί άποσπώσα τήν μία χεϊρα άπό 

τόν τράχηλον τοΰ Καμιόνκα τοΰ άπήντησε :
— Μά είσαι τώρα πεθαμμένος . . . Κύτταξε έκεΐ κάτω.
Ό Καμιόνκα ήκολούθησε τήν διεύθυνσιν καί έκεΐ κάτω υπό τούς πό

δας του, είδε μέσα άπό τόν φεγγίτην τού ταβανιού τό εσωτερικόν τού 
άτελιέ του έρημον καί μελαγχολικόν. Επάνω είς τό κρεββάτι του εκειτο 
τό πτώμά του, μέ τύ στόμα ανοικτόν. Παρετήρησε πολύ εκείνο τό άπε- 
ξηραμένον σώμα σαν κάτι εντελώς ξένον πρός αύτόν. Έπειτα ήρχισε να 
τό χανχ) σιγά σιγά άπό τά (αίτια του, διότι ή λάμψις ποϋ τούς περιέβαλλε 
έφευγε δπως τήν έκυλοΰσε ή αύρα τής άλλης Ζωής πρός τό ’Απειρον . . .

ΕΡΡΙΚΟΣ ΣΙΕΓΚΙΕΒΙΤΣ

ΖΗΤΩ ΤΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙ!
(ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ)

— Πιε, /«ορέ βλάμη, ποϋ τό Ζές έτσι καΖά.
Καί τό παλληκάρι τής παρέας, ό υίός τοϋ κομμονάρχου Κον

τορούπη, χύνει κρασί εις τό χωνί τοϋ κινι/ματογράφ ου, ό όποιος 
βραχνιάζει περισσότερο»’ τιάρα.

— Τραγούδι.σε' τό λοιπόν θά τόν κεράσωμε !
Ό άτυχής ιδιοκτήτης τοϋ φωνογράφου απελπίζεται καί στρέ

φει ικετευτικά βλέμματα πρός τους δύο τσαρουγοφωροϋντας 
χωροφύλακας τοΰ Αποσπάσματος.

— Τί τους κυττάς; Γιά λέγε, χωροφύλακα, μήν έχει κανένα 
ένταλμα τό παιδί άπό ’δώ;

Καί οί χωροφύλακες γελούν.
— θέλεις; Τοΰ βγάζουμε ένα.
Είνε ό γυιός τοΰ κομματάρχου, ποΰ όταν ό χωροφύλακας 

θά πιί/ι στό χωριό, θά τόν έρωτήση ποια εντάλματα εινε εχθρών 
διά νά έκτελέση καί ποια φίλων διά νά τά τοποθέτηση είς τό 
βάθος τής τσάντας του.

Καί εινε παραμονή εκλογών ποΰ τό γλέντι δίνει καί πέρνει. 
’Απέναντι ό γέριυ- Τραχάς κάθεται έξο> άπό τό σπίτι του. 
"Ενα σπίτι, ποΰ σιγά σιγά γερνούσε καί αυτό, ωσάν νά ήθελε 

νά πεθάνη, θά έλεγε κανείς, μαζί· μέ τόν αύθέντη του. ’Έπεφτε 
ένα δόντι τοΰ γέρου καί έπεφτε καί μιά πέτρα άπό τό σπίτι. 
"Ανοιγε μιά ρυτίς είς τό πρόσωπόν τοΰ εμψύχου καί ένα χάσμα 
στόν τοίχο τοΰ πονετικού άψυχου.

Ό γέρω - Τραχάς συνείθιζε νά διηγήται, όπως κάθε γέρως, 
καί κάθε του διήγησιν τήν έτελείωνε μέ τά βάσανά του.

Έκίνησε τό κεφάλι τον είς τό θέαμα έκεϊνο τής άδικίας καί 
περιέργως άντί νά μοΰ όμιλήση δί αύτό ήρχισε :

’Εδώ αύτό τό χώμα ποΰ πατεϊς έχει πιή αίμα. 1ί»’ ήταν 
σπίτι άλλοτε, καλύβα ήταν, ή καλύβα τών Τραχιιδων μέ τά 
κορίτσια τά εύμορφα. Καλοκαμωμένη, καλοσυγ ορισμένη, μέ τά 
ελέη τοΰ θεού. ΙΙολλά άγόρια, φόβητρο τού κλέφτη. Ποτέ δέν 
έκλεβαν ι’ιρνί τών Τραχιιδων γιατί οποίος έπαιρνε ένα δέκα 
έχανε. Πέρα — πώς τά φέρνει ό ός’ άπό δώ! εκεί ποΰ είνε τό 
σπίτι τού κομματάρχη, ήτο τό σαράι' τοΰ Χαλήλ. - μπέη ποΰ 
έρχόταν καί περνούσε δυο μήνες εδώ τό καλοκαίρι. Ιίοιός διά
βολος τι’όφερε νά Ιδη, περνώντας άπό ένα παληάμπελο πού 
είχαμε, τή Σταθιώ, τήν κυρούλα μου, ντέ; Καί άναψε μέσα του 
άτιμη ιδέα καί είπε άτιμα λόγια. Τό κορίτσι τά είπε στ’ άδέλη ια 
της και μιά νύχτα τό άλογο τοϋ Χαλήλ έγύρισε μόνο του στό 
σαράι. Έψαξαν καί δέν τόν βρήκαν τόν Χαλήλ. Είπαν πώς 
τόν έρριξε τ’ άλογο καί τόν σκότωσε, ιιά δέν εΐξεραν ποΰ. 
"Επειτα άπό ημέρες, κι'ιτω στό Κακόρρεμμα εύρέθη τό κορμί του 
σφ αγμένο. Οί συγγενείς του έξεκίνησαν νά χαλάσουν τής καλύ
βες κί έφυγαν όλοι καί οϊ Ραχιΰοι μαζν άπό ’δώ. Πέρασαν 
χρόνια καί έγινε ή Έπανάστασις καί διώξαμε τόν Τούρκο. Οί 
Ραχαίοι έπολέμησαν.” Οπου άκουγαν τουφέκι έτρεχαν. Έπειτα 
κτίσανε πάλι τήν καλύβα τους καί κύτταζαν νά ζήσουν. ’Από τή 
χώρα, οί έξυπνότεροι ξεκίνησαν γιά τήν Αίγινα πού ήταν ό 
Κυβερνήτης καί έσχισαν τά ροΰχά τους πώς πολέμησαν, πώς 
καταστράφηκαν, πώς ήταν καπετανέοι. Μέ τήν πολιτική — άπό 
τότε ήταν ή πολιτική — έπήραν χρήματα καί κάτι χαρτιά πού 
έλεγαν πώς είνε άλλος χιλίαρχος, άλλος έκατόιπαρχος και γύρι
σαν καί έχτισαν σπίτια. "Εγειναν καί γερουσιασταί. "Επειτα, όταν 
ήλθε ό"Οθων, πάλι τά ίδια. Έγίνηκαν καί βουλευταί. Άρχόν- 
τοι, μεγάλοι άρχόντοι. Τά παιδιά τους έμαθαν καί γράμματα καί 
όταν πήγαιναν άπό τάΖΖα γ_ο>ριά >·ά τούς είποΰν >·ά φτειάσουν ένα 
σχολείο νά μή μένουν στραβά τά παιδιά τού κόσμον τους έλεγαν :

Μωρέ, νά μιίθη γράμματα τό παιδί σου >'ά σηκώση κεφάλι 
τού δικού μου.

Καί καλά τό φοβώνταν. Γιατί δσοι. έμαθαν δυό γράμματα 
φάνηκαν άξιώτεροι άπό τά καπετανόπουλα. Στόν τόπο μας τού- 
λάχιστον αυτό έγινε.

Οί Ραχαίοι δούλευαν, έκαναν περιουσία. "Εκανε περιουσία 
καί <5 πατέρας αυτουνοϋ ποΰ κέρασε τό φωνογριϊφο μά όχι δου
λεύοντας, άλλά γιατί τόν δκόρισαν είσπράκτορα. Καί άγύρασε 
τό σαράϊ τού Χαλήλ.

Μιά μέρα στέλνει <> βουλευτής καί μοΰ φατνάζει καί μοΰ λέει.
Ραγά! Τήν Ειρήνη θά τ'ην δώσης τοΰ Γιάννη! Αύτουνού 

ποϋ γλεντ<ϊε< δηλαδή, τήν Ειρήνη τήν κόρην μου !
—"Εχει πασάδες, θά τόν προστατέψω. ’ Εγό> θά τοΰ διόσοι 

τόν δρόμο - έργολαβία δηλαδή —εσύ θά τοϋ διόσης τήν Ειρήνη 
καί τήν προϊκά της.

Αύτό μ’ έκανε νά άνάψω. Ό Κοντορούπης τόν έλεγαν έτσι 
γιατί ό πατέρας του, πριν γίνη εισπράκτορας, πουλούσε τσίτια 
στά χωριά καί έκλεβε στό μέτρημα είχε λεπτά μά δέν είχε, 
ύπόληψι. Πατέραςκαί γυιός. Άπό κλέφτη· σέ κλέφτη τούς 
επήγαιναν. Καί νιϊ έρχεται ό βουλευτής νά σοΰ λέη ϋ·ά δώσης 
τήν κόρη σου, στον Άτιμο.'Ο Κοντορούπης είχε γίνη κομματάρ
χης, βλέπεις.

— Δέν γίνεται αύτό, τοΰ είπα.
— Μά θά στην πάρη.
—’,4)· μπορή.
— Μιλιί,ς γιά τά παιδιά σου; Ραχα, χρωστάς στό δημόσιο 

κι έγο> κρατάω τό ένταλμα. Κι’ οί γυιοί σου έχουν έντιίλματα 
γιατί έκλεψαν Άλογα.

— Ποτέ !
—"Εχουν εντάλματα και τά κρατάω έγώ.
Μοΰ ήρθε νά τόν πνίξω. "Εκανα τό σταυρό μου καί τοΰ είπα ;

Τήν Ειρήνη δέν τήν δίνω τοΰ γυιοΰ τοΰ Κοντορούπη, τοΰ 
άλογοσούρτη.

Κι’ έφυγα.
' Ο λοχίας ποΰ ήλθε μέ τό άπόσπασμα έπειτα άπό τρείς ημέ

ρες κόνειμε στοΰ Κοντορούπη τό σπίτι. Τούς στρατιώτες μοΰ 
τούς έστειλαν έδώ. Ούτε κρασί μούμεινε, ούτε στάρι. Είχαμε 
άφήση έδώ τήν γρι/ά καί έγώ μέ τά παιδιά καί τ'ην Ειρήνη 
έφύγαμε. Γιατί είχαν εντάλματα οί χωροφύλακες. Καλά, έγ<» 
χρωστούσα στό Δημόσιο. ΓΙοιός δέν χρωστάει; Μά τά παιδιά 
δέν είχαν κλέηη/ ούτε ουρά. Ό άνακριτής τούς έβγαλε εντάλ
ματα ίί/ιως. Καί ό Κοντορούπης μοΰ παράγγελνε μέ τήν γρηά 
πώς μέ ένα ναι» μου σχίζονται τιί εντάλματα. Ό γυιός τον 
μάλιστα τά είχε στήν τσέπη του καί τά έδειχνε τής γρτ/ας.

Μιά, δυό, τρεις, δέκα ή μέρες.’Ο Κοντορούπης έμαθε και ποΰ 
είμαστε. "Ε! θά μας έπιαναν πλειά καί τό κορίτσι θά έμενε 
έρημο στά χέρια τοΰ Άτιμου. Τό σπίτι μας είχε καταστραφή. 
Άφίσαμε τήν Ειρήνη εκεί ποϋ είμαστε καί ήρθαμε στό χωριό.

— Κοντορούπη, τοΰ λέω, νά σου δώσω ιί,τι Άλλο θέλεις. 
Τούς ψήφους μας, άδελφέ. Μή μοΰ ζητάς τό παιδί μου. . Ιέ»' 
τόν θέλει τό γυιό σου.

Τό ξέρω, πετιέται και λέει ό γυιός, θέλει Άλλονε. Αυτόν 
ποΰ σμίγει συχνά.

"Ε! παιδιά ήταν εκείνα. Χά τούς λέη ό άτιμος Άτιμα πράγ
ματα γιά τήν αδελφή τους. ’Εκεί δά τόν έκαμαν κόσκινο άπό 
τής μαχαιριές. Ζή γιατί ό Θεός κάτι θέλει νά μας είπή πού 
τόν Άφησε νά ζήση. Τά παιδιά δικάστηκαν. Φόνος, λέει, γιατί 
έπήγα/ιε έπίτηδες είς τό σπίτι τού < ευκατάστατου >> καί έντι
μου πολίτου , έτσι είπεν ό Είσαγγελεύς γιά τόν Κοντορούπη, νά 
τόν σκοτώσω με. Ποιόν είχα νά μιλήση ; Τόν βουλευτή ; Ήταν 
μέ τό μέρος τοΰ Κοντορούπη, βλέπεις.

Τ'ην Ειρήνη ξέρεις πώς τήν έθαψα; Χωρίς παπά. Έπνίγηκε 
όταν είδε πώς ίξ αιτίας της, χιυρίς νά τό θέ.λη, εχάθηκαν τά 
άδέλφια της. "Επειτα άπό τρεις ήμέρες έθαψα καί τήν μητέρα 
της. Ό Κοντορούπης ζή καί γλεντάει καί ζώ κι’ έγώ καί τόν 
βλέπω γιατί ό θεός ποΰ τόν Άφησε νά ζήση θέλει νά μάς είπή 
πώς χειρότερος είνε ό μπέης μέ τό καπέλλο, παρά ό μπέης 
μέ τό σαρίκι. Καί εκίνησε περιλύπως τό κεφάλι ό συνταγματι
κός δούλος.

' Ο Κοντορούπης έφώναξε:
— Ζήτω τό τσεκούρι, παιδιά !
Τό τσεκούρι ήτο τό σύμδολον τοΰ βουλευτοΰ, ό οποίος εϊχεν 

ύποσχεθή νά άρθή ή άπαγόρευσις τής υλοτομίας καί ν’ άφιε- 
θοΰν ίλεύθεροι οί εκλογείς νά ίξολοθρεύσουν τό γειτονικόν δάσος.

— Ζήτω ! έφώναξαν καί οί χωροφ ύλακες.
ΔΗΜ. ΔΗΜ-
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μήν υπήρξε γόνιμος εΐς έργα από τά όποια ολίγα επέζησαν. 
I 1 Ό κ.’Ασπρέας εις τό Βαριετέ έδωκε Τό !)ί ■■■. Τό έργον 
\-^ε- εΐνε μάλλον άναπαράστασις ή δράμα ΐ'.πό τήν πλήρη σημα
σίαν τοΰ όρου.’Αναπαράστασις εΐς την όποιαν ό ποιητής είπε καί 
ολίγα Αρθρογραφ ικά περί ευθυνών κατά τον πόλεμον, άλλά εις 
την όποιαν Απέφυγε νά συγκίνηση /ιέ μεγάλας πατριωτικός 
λέξεις. Αυτό εΐνε πολύτιμος αρετή. Τελευταίως Επιχειρηματίαι 
ποιηταί ανεβίβασαν εΐς τ'ην σκηνήν έργα μέ πατριωτικόν θέμα. 
Ό σκοπός ήτο νά συναρπάσουν τό ακροατήριου μέ συγκινητι
κός λέξεις καί μέ την επί σκηνής παρουσίαν προσώπων, τ&ν 
όποιων ή μνήμη προκαλέϊ τό σέβας καί τά δάκρυα. ' Ο συγγρα- 
φεύς πρόσωπα ώρισμένα δέν Ανεβίβασεν Επί τής σκηνής. Αυτήν 
την Εκμεταλλευτικήν σχολήν ό κ. Άσπρέας απέφυγε. Καί εΐνε 
διά τούτο άξιος θερμών συγχαρητηρίων όλων εκείνων (ίσοι άπε- 
χθάινονται τήν εκμετάλλευση’ τών ιερών. Ί1 γλώσσα τοϋ έργου 
ζωντανή. Κάπου όμως άξιωματικός συζητών παρεκτρέπεται εΐς 
καθαρολογίαν ξένην βεβαίως εΐς τον στρατιωτικόν βίοι· καί τό 
στρατόπεδο)·. Τό σύνολον, μία Επιτυχοΰσα τελείως προσπάθεια.

Οι ηθοποιοί διηρμήνευσαν όλοι τελείως τους ρόλους των. 
Άλλά προ τοΰ «97» δ κ. Άσπρέας έγραψε τους «Σατανάδες». 

Άτυχώς τό έργον, γραφέν όχι /ιέ Αξιώσεις, δέν κρίνεται εδώ, 
μολονότι έσχεν επιτυχίαν εις σειράν παραστάσεων.

Τά Συναλλάγματα τοΰ κ. Ποριώτη Ανεμένοντο μέ ελπί
δας. Ό κ. Ποριώτης εΐνε μελετημένος δημοσιογράφος μέ επι
τυχίας. Άπεδείχθη κακός θεατρικός συγγραφεύς. ’Εζήτησε νά 
πρωτοτυπήση εις λύσιν, άλλά λύσιν δέν είχε. "Τν τό έργου είχεν 
Αξιώσεις ηθογραφίας, ήθογραφ ία δέν ήτο, αν φάρσας ή κω/ιιο- 
δίας ούτε αυτό ήτο. Προεκάλεσεν ανίαν καί έδειξεν άγνοιαν τής 
σκηνής μέ πρόσωπα Αναιτίως εισερχόμενα ή Εξερχόμενα εις 
την σκηνήν καί /ιέ προφανή στενοχώριαν εξοικονομούμενα.

Ό Σύλλογος των αγάμων , τοΰ κ.Άρ. Κυριάκού έδειξεν 
ίίτι ό κανόιν ό άποκλείσας έως τώρα τον άναγνωσματογράφον 
Από τό θέατρου, όλιγίστας έχει Εξαιρέσεις. Τό έργον ήρχισεν ώς 
ίπιθεώρησις καί έτελείωσεν ώς συλλαλητήριο!·. Στερούμενου 
ευφυΐας αληθινής, στερούμενο)· εις τά τραγούδια τον καί ομοιο
καταληξίας ακόμη, έπληξε καί κατέπληξεν ώστε οί θεαταί νά 
επεμβαίνουν μέ Επιφωνήσεις Από τ'ην πλατείαν. "Ενα μαξιλάρι 
έι/Θάσε μέχρι τής σκηνής καί Επηκολούθησε λόγος τοΰ κ. ΙΊαν- 
τοπούλου. 'Ο καλός ηθοποιός εις τον λόγον του άπεκήρυξε τό 
έργον. ’Έχομεν φιλολογικά έργα, είπε, καί ό κόσμος θέλει 

ρεβί». Τώρα έχομεν ρεβί δέν τήν θέλετε.
Εΐνε πρέπον νά ση/ιειωθή Εδώ ότι αυτή ή άγόρευσις εΐνε 

περίεργος. ’Απεδοκιμάσθησαν μεγάλοι ηθοποιοί καί δ.ύο μόνον, 
πολύ ευφυείς, διε/ιαρτυρήθησαν. Ό κ. Παντόπουλος ούτε κ&ν 
εύφυώς διε/ιαρτυρήθη." Εψεξε και έκεραύνωσε καί. ΐιν τό πράγμα 
δέν ήτο διασκεδαστικόν βεβαίως εχρειάζετο τιμωρία. Εις Εκ 
τοΰ ακροατηρίου ήτοιμάσθη ν’ Αντιφώνηση καί ή παράστασις 
έληξεν /ιέ γέλωτας, τους οποίους εις ιιάτην Εδοκίμασε νά προ- 
καλέση ό συγγραφεύς.

Τά Χαμίνια» εΐνε έργου τοΰ συναδέλφου κ. Αεληκατερίνη. 
’ Ο ήρεμώτατος τώρα συνάδελφ ος είχεν από πολλοΰ Απόσχη 
τοΰ θεάτρου, οπού έσχεν επιτυχίας. ’Επανήλθε μέ νέαν τοιαύ- 
την. Τά Χαμίνια» εΐνε Αληθινή αθηναϊκή ηθογραφία μέ τύπους 
αληθινά ευφυείς. Ό Σαγιό>ρ - Καρού μπας, γωροφτύλαξ αείποτε 
αποτυγχάνω)· εις τάς άνιχνευτικάς του επιχειρήσεις, εΐνε σάτυρα 
τής αστυνομίας, σάτυρα πλέον, κάτι περισσότερου από αντιγρα
φή)·, εκείνος δέ ό τύπος τοΰ λωποδύτου δεσ. Κοτοπούλη—Πον
τική εΐνε χαριτωμένος. Άλεπάλληλα φαιδρά Επεισόδια φυσικώ- 
τατα Εξελισσόμενα φέρουν τό έργον εις δέσιν. Καί έπειτα, απρόο
πτος, φυσική καί αυτή, τεχνικωτάτη επέρχεται ή λύσις. 'Ο κ. 
ίεληκατερίνης Εσημείωσε μοναδικήν Επιτυχίαν εφέτος.

’Επακολουθεί τό ’£/ ιπρός, Μάρς ! τοΰ κ. Ίίιι. Σταθοπού- 
λου. ‘Ο Αγαπητός συνάδελφος μέ μεγάλας φράσεις εΐργάσθη 
πάντοτε, Ενδύων ιιέ αύτάς καί σκέψεις οί όποΐαι δέν θά εΐχον 

Ανάγκην τοΰ ενδύματος αυτού. Καί εΐς τό έργον του μτγαΧας 
φράσεις μετεχειρίσθη. Είπε βέβαια αλήθειας, τάς Αλήθειας, αί 
όποΐαι αύτάς τάς ημέρας λέγονται αλλά τάς είπεν εύμορφα καί 
ενθουσιαστικά. Τό ακροατήριου συνηρπάγη κυριολεκτικούς, επευ- 
φημήθη δέ ζωηρότατα ό συγγραφεύς, υπό τους αρίστους τών 
οιωνών εισερχόμενος εΐς τό θέατρου, τό όποιον έκρινε ιιόνον 
μέχρι τοΰδε.

Καί /ιία πτώσις, πτώσις οΐκτρά. Θλιβερά όμως πάντοτε. Τόσω 
μάλλον θλιβερά καθόσον αφορΐι συγγραφέα παρέχοντα ελπίδας 
ότι θά έγραφε εν τώ μέλλοντι καλλίτερα πράγ/ιατα. ' Ο κ. Χρη- 
στομάνος άλλως τε, δΐ εργασιών του εις ξένας γλοισσας καί διά 
τών Κυριακάτικο^· εξανθημάτων τής 'Εστίας έδειξεν ότι 
ήθελε, τουλάχιστον αυτός, ν’ αύτοτιτλοφορήται ώς muitre τών 
συγγραφέων. Λημιουργικότητα δέν είμπορεϊ ν Αρνηθή κανείς 
εΐς τον κ. Χρηστο/ιανον ό όποιος άμα τή συμπήξει τής ' Εται
ρίας τών Θεατρικών Συγγραφέων εδημιούργησε τήν δωδεκάδα 
εκ τών κορυφών τής 'Εταιρίας, επί κορυφής τών οποίων ετέθη 
αυτός, διά νά δίδουν προ έκάστου θέρους σειράν προκριματικών 
παραστάσεοιν μέ τήν κρέμαν τής Ελληνικής δραματουργίας. 
’ Επαναλα/ιβιίνομεν οτι τό πράγμα είτε πολύ θλιβερόν διότι εφέ
τος τουλάχιστον ουδεμία σχεδόν Εκ τών δήθεν κορυφών—εξαι
ρέσει τοΰ κ. Μελά — Επέπλευσε. Μέ δύω λέξεις: Ό Κοντορε
βιθούλης τοΰ κ. Κ. Χρηστο/ιάνου, Εμαξιλαρώθη Αγρίως.

Καί τελειώνομεν ιιέ τό Χαλ.ασμένο Σπήτι τού κ. Σπυρ. 
Μελά, όραμα κοινωνικόν καί συμβολικόν, πολύ καλά βαλμένο, 
όπως λέγουν εις τήν γλώσσαν τού θεάτρου. ' Υπό κοινωνικήν 
έποψιν μάς παρουσιάζει ένα ξεχαρβαλωμένο σπήτι /ιέ ένα πα
τέρα άμαξαν έκφυλου, μέθυσον, μέ τήν μητέρα του παράλυτον 
γρηά - κολασμένην, μέ τήν γυναϊκιί του, μίαν λουλούδαν, μέ 
τον Αδελφόν του, ένα τεχνίτην, Εργατικόν, κακο/ιοιριασ/ιένον, 
και /ιέ δύω θυγατέρας, ών ή μία Εξιόλης καί προιόλης εις δια
φθοράν, ή δέ μέ. όνειρα μεγάλα ιινα/ιένουσα τό βασιλόπουλο 
τών όνείρων της καί παλάτια καί αμάξια καί ένα υιόν άμαξαν 
καί αυτόν, Αλλ’ έντιμον καί πνιγόιιενον μέσα εΐς αυτό τό περι
βάλλον. Ό πατέρας εξωθεί τήν μίαν κόρην του εις τήν διαφθο
ράν μέ τήν μητέρα του καί τήν σύζυγόν του καί τής παίρνει 
όλα τά εκ τοΰ άτιμου Επαγγέλματος τι/ς χρήματα για νά ξε- 
χρεώση τό σπήτι ποϋ τοϋ άφησε ό πατέρας του. Παίρνει 
χρήματα,—τον Ιδρώτα του προσώπου του — καί από τον Αδελ
φόν του τον εργατικόν καί τήν /ιικράν του κόρην τήν λέγουν 
όλοι τρελλήν. ’Αλλ.’ Επί τέλους ό υίός ό ηθικός ζητεί λόγον 
ι’ιπό τον πατέρα καί αυτός πέρνει ένα μαχαίρι νά σκοτώση τον 
υίόν του. Γίνεται εις τό παράπλευρον τής σκηνής δωμάτων 
Αγρια συμπλοκέ/ καί ό υιός φονεύει τον πατέρα. Εΐς τους βρν- 
χηθμο'υς τοΰ φ'ονευοιιένου σπεύδουν όλοι καί εΐς τί/ν σκηνην 
μένει μέσα εις τό σκοτάδι μόνη ή κόρη μέ τά όνειρα, ή παλαβή.

Μ’ Αφησαν μόνη! λέγει. Πώς φ οβούμαι ! καί κλείει ή αυλαία.
”Εχει ώραίας σκηνάς τό έργον. ’Εκείνη ή Εμφάνισις τής διε

φθαρμένης κόρης, Εν κραιπάλη διατελούσης είναι ζηλευτή, όφει- 
λομένης τής Επιτυχίας κατά πολύ καί εις τήν κυρίαν’Αλκαίου. 
Ό Φύρστ υπέροχος, όπως πάντοτε, ιός Αμαξάς, καθάις καί ή 
κυρία Φύρστ, ή παράλυτος γιαγιά. Και ό Βενιέρης πολύ καλώς 
καί ό ΙΙαπαγεωργίου καί ή J's Φιλιππίδου. Περί τής Κυβέλης, 
συζύγου, δέν Επιτρέπεται νά ό/ιιλήση κανείς Αφού δέν είχε σπου- 
δάϊον ρόλον.

Κάμετε τιάρα τήν /ιεταφοράν τοΰ έργου εΐς τό συμβολικόν. 
Χαλασμένο σπήτι ή ξεχαρβαλωμένη Ελλάς, άιιαξάς ή Κυβέρνη- 
σις ή Εξωθούσα εις τήν διατρθοραν καί απο/ιυζώσα τον άρτον 
τοΰ λαού. ' Ο τεχνίτης αδελφ ός, ό Εργαζό/ιενος δούλος 'Ελληνι
σμός, ό εΐσφέρων πάντοτε καί ύποφέρων. II σύζυγος Ξενούλα, 
ή ξενολατρεία, ό υίός, τό πνεύμα τής ανορθιόσεως και ή κόρη 
ιιέ τά όνειρα ή παλαβή, όπως τήν λέγουν οί δικοί της, ή Εγκα- 
ταλειπομένη μέσα εις τό Αλληλοφάγωμα, ή Μεγάλη ’Ιδέα.

Τό έργον κατενθουσίασε και δικαίως. ΑΦΙΛΟΣ

ΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
ΆπέίΙανεν είς άπό τούς άγνοτέ- 

ρους καί έλληνικωτέρους μόστας τής 
Τέχνης, ό ζωγράφος Θ. Ράλλης έν Λονδίνω.

Οί τεχνοκρΐται άς γράψουν τόν έπιτάφιόν 
του μέ τούς ορούς τής τέχνης των.

Ή «Εικονογραφημένη» κλαίει τόν'Έλληνα 
καλλιτέχνην, ο όποιος έσποΰδασε τήν αγνήν 
έλληνικήν ζωήν καί τήν άπειυπωσεν εΐς πίνα
κας, οί όποιοι χωρίς νά έχουν τίποτε τό υπερ
βολικόν, τήν παρουσιάζουν πανεύμορφον καί 
χαριτωμένην.

Ό Ράλλης έγεννήθη έν Κωνσταντινουπό- 
λει άπό έγκριτον έλληνικήν οικογένειαν καί 
έτελείωσε τάς σπουδάς του εΐς τήν ’Αγγλίαν. 
Τώ 1875 μετέβη καί έγκατεστά,ίΐη εΐς Παρι- 
σίους καί κατιόρθωσεν έντός ολίγου χρόνου 
νά καταλάβη έξέχουσαν θέσιν μεταξύ τών 
καλλιτεχνών τής γαλλικής μητροπόλεως. Είχε 
μαθητεύσει εΐς τό έργαστήριον τοΰ μεγάλου 
ζωγράφου καί γλύπτου (ieronie, άγνωστος 
δέ εΐς τούς καλλιτεχνικούς ορίζοντας μέχρι 
τοΰ 1875 έπεβλήθη ευθύς άμέσως δταν κατά 
τό έτος αυτό έξέθεσεν έργα του.

Πολλοί άπό τούς νεωτέρους ζωγράφους 
— έξαιροΰμεν τόν ύπερδυνατόν Ροϊλόν — ήβέλησαν ν’ άντλή- 
σουν θέματα άπό τήν ζωήν τήν ελληνικήν. Καί εξέλεξαν τά 
μεγάλα. Εΐνε οί άνθρωποι τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ, πού βλέπουν 
τήν σκιάν τού βουνού. Ό Ράλλης εΐνε ό προσεκτικός ποΰ 
είδε τήν σκιάν τοΰ μικρού λιθαριοΰ’ δ,τι δέν εΐμποροΰσαν 
νά ΐδοΰν οί άλλοι.

Τά ελληνικά φύλλα, άλλά καί τά ξένα ειδικά άνεδημοσίευ- 
σαν πολλάκις εικόνας τοΰ Ράλλη, τοΰ ξενιτευμένου Ράλλη, ό 
οποίος έζησε καί διεκρίθη μακράν τής πατρίδος του, άλλά μέ 
τό ελληνικόν μέσα του άσβεστου.

ΤΙ «Πρωινή προσευχή», ή «Πωλήτρια κηρίων», ή «Χρι- 
στιανή Εστιάς», οί Φυγάδες», τό «Φλερτ», τό «Άντίδωρον»,

θεοδ. ΡΑΛΛΗ : ΣΤΗ ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

0 ΡΑΛΛΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΕΛΙΕ ΤΟΥ

ή « Ανάγνωσις τοΰ ’Άστεως , τά «Δυσάρεστα νέα», τά 
«Βάϊα», διά ν’ άναφέροψεν μόνον αυτά, εΐνε ωραΐαι στιγμαΐ 
άπό τήν έλληνικήν ζωήν θαυμάσια άποτυπωμέναι.

Διά τον Ρά/,/,ην εγραψε Γάλλος τεχνοκρίτης οτι Le mae- 
stria de Μ. Ralli, c’est la lumiere». Καί δέν ει μπορούσε 
νά μή εΐνε φως ή τέχνη ποϋ ήντλήΟη άπό τήν ελληνικήν 
ζωήν, κοντά άπό τό παράθυρον τής άγαπώσης χωριατοποΰ- 
λας, κοντά άπό τήν βρΰσιν τοΰ χωριοΰ.

'Ο εξόριστος τοΰ έλληνικοΰ φωτός τό είχε πάρη μέσα εις 
τήν ψυχήν του φευγων. Καί τό έσκόρπισεν εις τούς πίνακας 
του, χωρίς νά πιίίΐη δ,τι. έ’παθαν άλλοι καλλιτέχνιιι, οί όποιοι 
υπέστησαν τήν έπίδρασιν τοΰ ξενικού εις τά ελληνικά θέματα. 
Ό Ράλλης ύπήρξεν ακραιφνής "Ελλην.

'Έλλην ό οποίος εχυσεν εις τά έργα του δλην τήν αρμονίαν 
και τήν απαλότητα τής ψυχής του. Και τά έργα του δλα δια- 
κρίνονται διά τό έναρμονισμένον τών χρωμάτων, διά τήν 
τελειότητα τοΰ σχεδίου, διά τό άφΟαστον τής έκφράσεως.

0 ήγάπησε τό έλλΐ]νικόν και τό έσπούδασεν.
Γό έσποΰδασε περιερχόμενος τά χωρία, τά μοναστήρια, τον 
^Αθω και τήν Παλαιστίνην. Τά ταξείδιά του εις τον ”Αθω μάς 
έδωσαν τον Είκονογράφον» καί τήν Μίαν οπτασίαν» τά 
όποια έξετέθησαν τή 1899 εις τήν ΙΙαγκόσμιον ’Έκθεσιν τών 
Παρισίων. Καί έπειτα άλλο ταξείδιόν του εις τήν Παλαιστίνην 
έπροίκισε τήν Τέχνην μέ Τό περιστύλιον τοΰ Παναγίου 
1 αφού , τό «Εις τόν τοίχον τοΰ Σολομώντος» καί άλλα άρι- 
στουργήματα.

Οί ξένοι έτίμησαν δσον έπρεπε τόν "Ελληνα καλλιτέχνην. 
Ί Ι Γαλλική Κυβέρνησις τώ άπένειμε τό παράσημον της Λεγεώ- 
νος τής Ί ιμης, άνεκηρύχΟη δέ οΰτος ■ εκτός συναγωνισμού - κατά 
τό ετος^ 1S90 καί έξελέγη μέλος τής έλλανοδίκου επιτροπείας 
κατα τήν εν Παρισίοις Παγκόσμιον “Εκθεσιν τοΰ 1900. Ή 
«Εικονογραφημένη» έδημοσίευσεν έκ περιτροπής έργα του, 
τιμώσα τήν τέχνην του άλλά καί θαυμάζουσα τήν προς τό 
πάτριον αγάπην του.

« « «
ποο)ταί ζωγραφίζουν μέ τούς στίχους των καί οί ϊωγράφοι 

μέ τά έργα των.
* Ή εργασία, ακόμη καί ή τραχυτέρα, είναι αστείρευτος πηγή 

ειίδαιμονίας.
* Πολλοί άνθρωποι, αντιλαμβάνονται πόσον αξίζεις μέ τό πρώτον 

βλέμμα των.
Θειύρει^ τήν ζωήν ώς ταξεΐδι καί τόν κόσμον ώς πανηγύρι, εις 

τό όποιον εύρίσκονται ιίναμεμιγμένα, αγορά, λαός, κλέπται. παιγνό 
δια καί τέρψεις.

’ Ή τύχη δίδει εΐς τόν άιθρωπον τά δώρα της, άλλά τοΰ τά άφαι- 
ρεΐ Οταν δέν γνωρίζη νά τά μεταχειρισΟή.
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Η ΓΝΩΜΗ MAX
Εϊς κάθε επανάσταση· Οά υπάρξουν αί παρεκτροπαι, άλλά παρεκτρο- 

παί, αί όποΐαι χάνονται εΐς τήν κανονικήν πορείαν τοΰ συνόλου.
Εΐς τήν ϊδικήν μας αϊ παρεκτροπαι κινδυνεύουν νά έπιρεάσουν τήν 

πορείαν τοΰ συνόλου.
Δέν έρριζοβόλησε καλώς ή ιδέα τών νέων προσώπων. Ή έπανάστασις 

έγένετο διά νά καταλυΟή τά κράτος τών συμφεροντολόγων, τών άδιαφό- 
ρων. τών οκνηρών, όλων δσοι μέ τάς ένεργείας των ή μέ τήν ανοχήν 
των συνεπέλεσαν νά μείνωρεν άοπλοι, νά φ&άσωμεν εις τό σημεΐον νά 
μή μάς ύπολογίξη κανείς, να άπολέσωμεν δ,τι Οά απεκτώμεν αν σώφρων 
καϊ φιλόπατοις διοίκησις δέν είχε τά πάντα παραλύση.

Καί οί άνθρωποι αύτοί κορδακίζονται πάλιν οί ίδιοι εΐς τήν πολιτι
κήν σκηνήν καί καλούνται οί ίδιοι νά δώσουν γνώμας διά τά κοινά.

Δέν ό|ΐιλοΰμεν διά τήν ανάγκην νά ψηφίσουν οί ίδιοι τά νομοθετικά 
μέτρα, οσα κρίνονται απαραίτητα διά τάς αμέσους άνάγκας. Έννοοϋμεν 
τό γεγονός ότι οί ίδιοι αυτοί καλούνται νά πρυτανεύσουν τής κοινής 
γνώμης. Αί εφημερίδες καλούν νά όμιλήση διά τήν κατάστασιν ο κ. 
Θεοτόκης καί οί σύν αύτφ. Αυτοί κατεδικάσβησαν εΐς τήν κοινήν συνεί
δηση·. Καί αύτοί καί όσοι έν άμαρτίαις ζήσαντες μετημφιέσθησαν τώρα 
εΐς έπαναστάτας άνορθωτικούς. Είνε οί απόβλητοι, οί μή δυνάμενοι νά 
έχουν γνώμην, οί ανάξιοι νά ύπολογίζωνται.

"Αν έχουν γνώμην καί εΐς τό μέλλον είνε ικανοί πάσης έπαναστάσεως 
τό έργον νά ματαιώσουν, πάσης άνορθώσεως προσπάθειαν νά παραλύ
σουν, δαίμονες κακοποιοί, οί όποιοι δέν θά θελήσουν ν’ άφίσουν νά 
κυριάρχηση ή λαϊκή θέλησις διά νά μή δειχθή δτι ήτο δυνατόν νά βελ- 
τιωθή ή κατάστασις.

Έπρεπεν ή Έπανάστασις νά μή τούς ύπολογίζη παρά ώς μονάδας 
ψήφων αναγκαίων διά νά περίβληθή τό κύρος τοΰ τύπου ή ούσία τής 
λαϊκής θελήσεως.

Καί έπειτα νά άφανισθοΰν τελείως, άντί άπό τοΰδε νά έρωτώνται ώς 
προφήται φθεγγόμενοι.

Έπρεπε νά δειχθή όλη ή περιφρόνησις ή οποία αξίζει εΐς τήν γνώ
μην των, διά νά δειχθή δτι νέων γνωμών καί νέων ιδεών έχομεν ανάγκην.

Διά νά ύπονοηθή δτι πρός άλλους θά στρέψη τά βλέμματά του ό 
λαός καί δχι πρός τούς παλαιούς, είτε έκτος τής Κυβερνήσει»; είνε είτε 
είς αύτήν, διότι δέν έννοοϋμεν ν’ άθωωθή Κυβέρνησις πληρούσα τήν 
«Έφημερίδα τής Κυβερνήσεως» μεταβολών είς πείσμα κάθε προγράμ
ματος οικονομιών.

Καί τό πρώτον καί τό τελευταΐον αύτό είνε κίνδυνος διά τήν ανόρθω
ση· δπως καί πολλοί κήρυκες αύτής.

Πράγματι έν όνόματι τών νέων ιδεών έξεπήδησαν οί έκμεταλλευταί. 
πολύλογοι κήρυκες διαπρύσιοι, οΐτινες Οά ήσαν άξιοι κάτεργων καί επι
διώκουν οφέλη πολιτικά, νά εΐσπηδήσουν είς τήν Βουλήν, άξιοι διάδο
χοι τών τέως ιθυνόντων.

Έγράψαμεν τάς γραμμάς ταύτας διά νά ύποδειχθώσιν, δπου δει, οί 
κίνδυνοι παρεκτροπής τής Έπαναστάσεως έξ αιτίας τών επιτηδείων.

Καί θά ήσαν όλιγώτερον βλαβεραί αί συνέπειαι τής καταστάσεως αν 
δέν έγένετο καν ή Έπανάστασις. ή άν γενομένη άφεθή έρμαιον εκμε
ταλλεύσεων ή ημιτελής.

« * «

ΔΙΑ ΤΟΥΧ ΧΥΝΔΡΟΜΗΤΑΧ MAX
Τό επόμενον φύλλον είνε τό τελευταΐον τοΰ πέμπτου έτους της 

"Εικονογραφημένης», με τό 61 δέ είσερχόμεθα είς τό έκτον έτος.

Μέχρι τοΰδε τό περιοδικόν μας εστηρίχθη μόνον είς τήν στοργήν 

και τήν ύποστήριξιν τών συνδρομητών του και προβαΐνον προσεχώς 

χάριν αύτών είς μεταρρυθμίσεις καί βελτιώσεις, δι ας θ’ άπαιτηθώσι 

νέαι δαπάναι, αϊτινες δμως δέν θά βαρύνουν ουδόλως τούς φίλους 

του, προκειμένου δηλαδή νά άρχίση τήν δεκαπενθήμερον έκδοσιν 

του μέ τήν αύτήν συνδρομήν παρακαλεΐ μόνον τοΰτο :

"Οσοι έκ τών κ.κ. συνδρομητών δέν έπιθυμοΰσι τήν περαιτέρω 

αποστολήν τοΰ φύλλου νά μας τό δηλώσουν, ϊνα μή τό γραφεϊον υπο

βάλλεται αδίκως είς δαπάνας άποστέλλον τεύχη. Τάς δηλώσεις ταύ

τας άνάγκη νά έχωμεν μέχρι τής 25 'Οκτωβρίου.

Είνε απαραίτητοι αί δηλώσεις αύται, ας ζητοΰμεν άπό τούς μή έπι- 

θυμοΰντας τήν έξακολούθησιν τής αποστολής τοΰ φύλλου καί θερ- 

μοτάτη ή παράκλησις νά τάς έχωμεν ταχέως.

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΩΝ ΗΓΕΜΟΝΩΝ

Τώρα δπότε τελειώνει τό καλοκαίρι άς μάθωμεν πώς προτιμούν νά τό 
περνούν ο1, εστεμμένοι.

Ό Κά'ίζερ, ανήσυχος πάντοτε, δέν είμπορεΐ ν' άποσυρθή διά πολύν καιρόν 
είς ώρισμένον μέρος, άλλά ταξειδεύει. Κυρίως δέν παύει νά εργάζεται. 
Μέσα εΐς τό ειδικόν τραίνο του ή μέσα εΐς τήν θαλαμηγόν του, ό Κά'ίζερ 
περνά όπως μέσα εϊς τό Βερολϊνον. ’Εργάζεται, συνεννοείται τηλεγραφεί, 
ΰπογράφει, μελετά υπομνήματα. ΤΙ διαφορά είνε δταν εύρίσκεται έπί πλοίου 
—ότι γυμνάζει καί τά πληρώματα ή ιερουργεί καί κηρύσσει τόν Θειον λόγον.

Ό Τσάρος μέ τήν οικογένειαν του καταφεύγει εΐς τό Τσαρκόϊε. Έκεΐ 
έχει δύο ανάκτορα άπό τά όποια προτιμά "° μικρότερου, δπως, δταν εύρί
σκεται εΐς τό Δάρμστατ, προτιμά έν κυνηγετικόν περίπτερον άποτελούμενον 
άπό τέσσαρα δωμάτια κοινότατα. ΔιήλΘεν έκεΐ ευτυχείς ήμέρας καί δι' αύτό 
άγαπά τό ώσάν σπίτι δασοφύλακος άνάκτορον.

Ό Ιταλός Μονάρχης ζή τό καλοκαίρι εϊς τά; έπαύλεις του Σάν Τοσ- 
σόρε καϊ Ρακκονίτσι όπου δμως εργάζεται, επιδιδόμενος εϊς τάς ώρας τής 
σχολή; του εϊς περιπάτους έπί αύτοκινήτου, τό όποιον άγαπά περισσότερον 
άπό κάθε άλλον Μονάρχην.

Τό Μαρίεμβαδ είνε ή τακτική διαμονή τοΰ Έδουάρδου κατά τό θέρος καϊ 
αύτό κάμνει πλήθος πλουσίων νά τρέχουν έκεΐ, μάλλον διά νά λέγουν δτι 
περνούν τό καλοκαίρι των έκεΐ ποϋ τό περνά ό Βασιλεύς τής 'Αγγλίας παρά 
διά νά θεραπευθοΰν. Εις τήν λουτρόπολιν αύτήν δ Έδουάρδος παίζει μπριτζ, 
άφοΰ τώρα δέν είμπορεΐ νά άσχολήται μέ κυρίας, καί όταν πρόκηται νά 
φύγη, ύπολογίζει τάς παρτίδας του καί μέ ένα τών υπασπιστών του μοιράζει 
εϊς τούς συμπαίκτας του τά ποσά ποΰ τοΰ έκέρδισαν.

Ό Άλφόνσος τής 'Ισπανίας δέν περνά τό καλοκαίρι του βασανιζόμενος 
όλιγώτερον άπό τήν ιδέαν δτι διά νά εϊνε ύγιής πρέπει έπτά ώρας τήν 
ήμέραν νά γυμνάζεται. Τό πλεΐστον τοΰ χρόνου του τό αφιερώνει εϊς τά 
σπόρ. Παίζει σπαθί, τέννυς, πόλλο, ιππεύει καϊ πεζοπορεί.

«
Ο ΑΡΗΣ

Έγράψαμεν διά μακρών περί τοΰ Άρεως εϊς τό προηγούμενου φύλλον 
μας καί τής άναμενομένης προσεγγίσεώς του πρός τήν γήν. Πράγματι τήν 
11 Σεπτεμβρίου δ Άρης εύρέθη είς τήν έλαχίστην άπό τοΰ πλανήτου μας 
άπόστασιν, άπόστασιν μόλις 67 έκατομμυρίων χιλιομέτρων.

Οϊ αστρονόμοι έκαμαν κατοπτεύσεις έπιμελεστάτας μέ τά κολοσσαϊα τη
λεσκόπια, τά όποια έπίτηδες είχον έτοιμασθή, άκόμη δμως δέν άνεκοίνωσαν 
ευρέως τάς παρατηρήσεις των. Τά μόνα γνωστά είνε δτι σοβαραϊ μεταβο- 
λαί έπήλθον έπί τής έπιφανείας τοΰ Άρεως, είς δέ τάς χιόνας του παρετη- 
ρήθη μέγα φωτεινόν σημεΐον, τό όποιον έφερεν εϊς άναστάτωσιν τούς ειδι
κούς πλέον παρατηρητάς τοΰ πλανήτου αύτοΰ.

"Οσοι ισχυρίζονται δτι δ Άρης κατοικεΐται καϊ δτι οϊ κάτοικοί του έννοοΰν 
νά μάς γνωστοποιήσουν τήν ΰπαρξίν των, βεβαιοΰν δτι τό φωτεινόν αύτό 
σημεΐον είνε τεχνητόν καί έγινε διά τόν σκοπόν συνεννοήσεως, δπως καί 
άλλοτε τά τρία φωτεινά σημεία. Οί άντιφρονοΰντες πάλιν λέγουν δτι άπό 
τάς έπελθούσας μεταβολάς εϊς τήν επιφάνειαν τοΰ Άρεως άποκλείεται πάσα 
ιδέα κατοικήσιμου τοΰ πλανήτου κα! δτι τό φωτεινόν σημεΐον δέν είνε παρά 
άντανάκλασις φωτός έπί τών χιόνων.

Ό καθηγητής Δελός τοΰ αστεροσκοπείου ΑΙξ - λε - Μπαίν παρετήρησε 
μέγα χώρισμα κατά μήκος τής Κιμμερίας θαλάσσης, μίαν φωτεινήν έπιμήκη 
έκτασιν μεταξύ τών όρέων τής Έλιδανείας καϊ τής Ήλέκτρας καί εύρύν 
κόλπον είς τήν Ζεφυρίαν θάλασσαν. Είνε ταΰτα, δπως ϊσχυρίσθησαν άλλοτε, 
οί ύπέρ τής ιδέας δτι δπάρχουν κάτοικοι τού Άρεως, μεταβολαί τάς όποιας 
διά διαφόρους λόγους κάμνουν ο! ίδιοι οι Άρήϊοι, ή διαταραχα! αί όποΐαι 
φυσικά θά άπέκλειον τήν ιδέαν δτι δύνανται ύπό τό κράτος των νά ζήσουν 
έμψυχα δντα;

Παρετηρήθη πρός τούτοις καί τό έξής. "Οτι δηλαδή οί πάγοι τών Πόλων 
τοΰ Άρεως μικρύνονται, πράγμα τό όποιον δεικνύει δτι ήρχισαν νά τήκωνται.

Έπί τοΰ παρόντος αύτά είνε τά πορίσματα τών παρατηρήσεων έπϊ τοΰ 
εϊς άπόστασιν 67 έκατομμυρίων χιλιομέτρων γείτονός μας.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΦΟΡΟΙ

Είνε περιεργότατος φόρος τις οθωμανικός, ό όποιος δμως θά ήτο καλόν 
νά έπιβληθή καϊ έδώ διά τούς Αναιδείς έρωτιδεϊς. Ό Ποινικός Νόμος τοΰ 
Σουλεϋμάν είς τό πρώτον κεφάλαιον του κανονίζει τά λόγφ ποινής έπι- 
βαλλόμενα πρόστιμα.

Μεταξύ αύτών έν είνε δ·.ά νά περιορίζη τάς τρομακτικός εκδηλώσεις τών 
ερωτικών εκρήξεων, τιμωρεί δέ μέ πρόστιμου τόυ άυαιδή δστις παρά τήυ 
έντολήυ : «ούκ επιθυμήσεις τήυ γυναίκα τοΰ πλησίου σου ■■ έρριπτε γλυκά 
βλέμματα εις γυναίκας, έπείραζεν αύτάς ή τάς έφίλει.

Τό πρόστιμου — έκτος τής έπιπλήξεως — έποίκιλλε εΐς τό ποσόυ έυός 
άσπρου δι’ έκάστηυ άπρεπή λέξιυ ή έκαστου φίλημα.

«
ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΛΟΝ

Τώρα δπότε δλοι σκεπτόμεθα διά τήν άνόρθωσιν είνε έπιτακτικώτερον 
τό καθήκον νά συνδράμωμεν τόν στόλον μας έξαντλούντες τά μονόδραχμα 
λαχεία τής τρίτης κληρώσεως τής 25 'Οκτωβρίου.

Μέ τό λαχεϊον τοΰ Στόλου δίδεται καί είς τόν πτωχότερου άκόμη ή 
ευκαιρία υά συντρέξη μέ πράγματα τάς έθνικάς δυνάμεις, ή δέ «Εικονο
γραφημένη», ύπευθυμίζουσα τό καθήκον τοΰτο εΐς τούς Απανταχού Έλλη
νας, έχει πεποίθησιν δτι θά εϊσακουσθή.

«
ΟΙ ΚΑΘΩΣ ΠΡΕΠΕΙ

Έννοοϋμεν νά έξηγηθώμεν διατί δημοσιεύομε·; τά ονόματα εκείνων οί όποιοι 
άρνοΰνται νά πληρώσουν τήν συνδρομήν των είς τήν «Εΐκονογραφημένην».

ΙΙαραλείπομεν τό ήθικόν μέρος τοΰ ζητήματος, δτι δηλαδή ή άρνησις 
τής συνδρομής αποθαρρύνει έργον τό όποιον παρέχει έθνικάς ύπηρεσίας, 
δπως πάν αξιοπρεπές φύλλον, δτι άποτελεϊ άρνησιν βοήθειας εϊς τό καλόν

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Γ. ΒΡΑΧΥΠΕΔΗ

καϊ τήν πρόοδον, βοήθειας δέ καί συνδρομή; ν.τεοχη- 
μένης, διότι ούδείς άκων εγγράφεται συνδρομητής 
εϊς τήν «Εΐκονογραφημένην». Αύτά, τά αναγόμενα 
εϊς μίαν εύρυτέραν άντίληψιν, ής εύτυχώς δέν στερούν
ται εϊμή όλίγιστοι τών Ελλήνων, τά παραλείπομεν.

Καί έρχόμεθα εϊς τό εντελώς έμπορικόν μέρος 
τοΰ ζητήματος.

Τό βιβλίον, ή έφημερίς, τό περιοδικόν είνε καί 
αύτό εμπόρευμα. Καϊ όταν δέχεται τις εν εμπό
ρευμα οφείλει νά τό πληρώνή. Αύτό απαιτεί ή 
καλή πίστις, ή εντιμότης έπϊ τέλους. Όταν ο1, ολί
γοι εύτυχώς μεταξύ τών πολυπληθών συνδρομητών 
τής «Εικονογραφημένης· έδέχθησαν νά τήν λαμβά
νουν, τήν έλάμβανον έπί ώρισμένον διάστημα καί 
μετά ταΰτα ήρνήθησαν νά καταβάλουν τήν συνδρο
μήν των, βεβαίως εύρίσκονται εΐς τήν ιδίαν θέσιν εϊς 
τήν όποιαν εύρίσκεται καί δ άρνούμενο; νά πλη- 
ρώση ένα οίονδήποτε προμηθευτήν τοϋ είδους, διά 
τό όποιον έκεΐνος καταβάλλει καί κόπους κα! έξοδα, 
δπως κόποι καί έξοδα απαιτούνται δι' εν περιοδι
κόν. Τό περιοδικόν είνε είδος πληρωτέου καί αύτό 
καί ό άρνούμενος νά τό πληρώση, άφού τό έλαβεν, 
επαναλαμβάνομεν διά τάς χονδρά; αντιλήψεις, είνε 
ώς νά άρνήται νά πληρώση πάν άλλο είδος τό 
όποιον έλαβεν έπϊ πιστώσει.

Άν αί ύποχρεώσεις πρός έν περιοδικόν δέν θεω
ρούνται άπό ολίγους υποχρεώσεις ομοιαι πρός τάς 
άλλα; των, τάς οποίας έν τούτοις σπεύδουν νά 
εκπληρώσουν, ή άνάλυσι; αύτή έπίτηδες καταδιβα- 
σθεΐσα είς έμπορικόν ζήτημα διά νά νοηθή, άς χρη- 
σιμεύση νά τούς πείση καί άν μέχρι τοΰδε περιοδικά 
τινα ήρκοΰντο εϊς δ,τι έπαιρναν διότι έδιδον δ,τι 
εϋρισκον, ή «Εικονογραφημένη- δαπανώσα διά σύνταξιν, εικόνας, έκτύπω- 
σιν καλλιτεχνικήν καί χάρτην, εννοεί νά συναλλάσσεται μετ' ακρίβειας καί 
μέ σεβασμόν τών δικαιωμάτων της, ούδέποτε ζητήσασα νά έπιβληθή παρά 
μέ τήν αξίαν της, καί ούδέποτε διαμαρτυρηθεΐσα κατά τών δλίγων «κεί
νων οΐτινες τήν έπέστρεψαν άξιοπρεπώς, διακόψαντες πάσαν συναλλα
γήν μετ' αυτής.

Άναγράφοντες εφεξής τά ονόματα τών έξηκριβωμένης πλέον κακής 
πίστεως τέως συνδρομητών μας, ζητούμεν συγγνώμην άπό τούς πολυαρίθ
μους νΰν τοιούτους, διότι άφιεροΰμεν χώρον χρήσιμον εϊς ονόματα κακής 
πίστεως κυρίων, οΐτινες ενθυμούνται οτι δέν θέλουν τό περιοδικόν μας μόνον 
δταν τούς ζητηθή νά τό πληρώσουν.

Αύτήν τήν τακτικήν, μή σεμνοτυφοϋντες, διότι δέν φοβούμεθα μή παρε- 
ξηγηθώμεν, θά έξακολουθήσωμεν καί είς τό μέλλον, έξαντλούντες πάν δριον 
ύπομονής διά τούς δΓ άλλους λόγους δυσχεραίνοντας περί τήν άποστολήν 
τής συνδρομής των.

«
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΥΑΣ

Τό όνομα τής γενάρχου σας, Κυρίαι, ή λέξις Εϋα δηλαδή, σημαίνει ζωήν. 
Άνάδοχός της_ είνε αύτό; δ σύζυγός της Άδάμ, ό όποιος ήσθάνθη χαράν 
μέσα εϊς τήν οδύνην τής καταδίκης του, δταν ήκουσε τόν θεόν νά τού 
λέγη δτι δέν θ’ άποθάνη άμέσως άλλά θά ζήση, θά τεκνοποιήση καί θά 
έλευθερωθή ποτέ διά τών άπογόνων τής γυναικός του. Επειδή λοιπόν έκ 
τής συζύγου του θά έγεννώντο όλοι οί άνθρωποι καί έξ αύτής, διά τής 
Θεοτόκου, θά έγεννάτο ή όντως ζωή, t Χριστός, δ Άδάμ ώνόμασε Ζωήν 
τήν σύντροφόν του.

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ

Συζητεΐται εϊς τό Άγγλικόν Κοινοβούλιον ή Κυριακή αργία καί τό 
ύπουργεΐον τών Εξωτερικών τής Αγγλίας διά τών κατά τόπους δγγλων 
πρεσβευτών κατήρτισε συλλογήν τών περί Κυριακής αργίας νόμων δλων 
τών κρατών. Είς τήν Αυστρίαν απαγορεύεται κατά τήν Κυριακήν πάσα 
βιομηχανική εργασία, έκτος άν αΰτη είνε 
απολύτως αναγκαία, όπότε, άν παραταθή 
πλέον τών τριών ώρών, δ έργάτης τήν 
έπομένην Κυριακήν πρέπει νά άναπαυθή 
έπί είκοσι τέσσαρας ώρας. Άγοραπωλη- 
σίαι επιτρέπονται τήν Κυριακήν μόνον έπί 
τέσσαρας ώρας.

Εϊς τό Βέλγιον κατά τόν Νόμον τοΰ 
1905 πάσα βιομηχανική καί έμπορική ερ
γασία παύει τήν Κυριακήν έκτος ώρισμέ- 
νων έξαιρέσεων. Εϊς εργασίας τινάς οί 
έργάται καί ο! ύπάλληλοι έκ δέκα τεσσά
ρων ήμερών ώφειλον νά έργάζωνται τάς 
δεκατρείς καί έπί έπτά έξ καί ήμίσειαν, 
χωρίς ή Κυριακή νά είνε ή αναγκαστική 
ήμέρα άναπαύσεως.

Είς τήν Γαλλίαν διά νόμου τοΰ 1906 
καθορίζεται μία ήμέρα τής έβδομάδος πρός 
άνάπαυσιν. Πάς έργάτης ή ύπάλληλος δέον 
νά έχη είκοσι τέσσαρας ώρας τήν έβδο- 
μάδα συνεχούς άναπαύσεως, έκτος έξαι
ρέσεων τινών.

Είς τήν Ιταλίαν και τήν Ουγγαρίαν 
καθιερώθη έπίσης ή Κυριακή αργία καί 
εϊς τήν Γερμανίαν τά πράγματα είνε μάλ
λον καθωρισμένα. Κανείς δέν είμπορεΐ νά 
ύποχρεώση τόν εργάτην νά έργασθή τήν 
Κυριακήν έκτος ώρισμένων ύπό τοΰ νόμου 
εργασιών. Έπίσης έχει καθιερωθή αργία ΚΙΝΕΖΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ

48 ώρών διά τά Χριστούγεννα, τό Πάσχα καί τήν 
Πεντηκοστήν. Ρητώς έξαιρεΐται πάσα εργασία κατά 
τήν Κυριακήν σχετιζομένη μέ τά άνθρακορυχεΐα. 
άλατορυχεΐα, οικοδομάς, ξυλουργεία καί τά τοιαΰτα.

Έδώ μόνον αί φιλότιμοι προσπάθειαι συλλόγων 
τινών έπέτυχον εν μέρει καί δΓ ώρισμένας τάξεις 
τήν Κυριακήν αργίαν, χωρίς ή Πολιτεία νά φρον- 
τίση ποτέ διά τόν εργάτην.

«

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Παραθέτομεν τήν εικόνα τής συμπαθεστάτης δε- 
σποινίδο; 'Αντιγόνης Βραχυπέδη,κόρης τοΰ έν Τερο- 
σολύμοις έλλογιμωτάτου καθηγητοΰ καί δοκίμου 
συγγραφέως κ. Γεωργίου Βραχυπέδη, έξ έκτιμήσεως 
πρό; τόν ϋντω; άγαθώτατον καί φιλοπάτριδα αύτής 
πατέρα. Ή δεσποινίς Βραχυπέδη απόφοιτος του 
'Αρσάκειου άποτελεϊ τό στόλισμα τών έλληνίδων 
έν τή Άγίά Πόλει. Σ. Τ.

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ

Κατ’ έτος συγκεντροΰνται τό θέρος εΐς τάς ’Αθή
νας πολλοί έκ τών έν τφ έξωτερικφ συνδρομητών 
τή; «Εικονογραφημένης·, έπεκράτησε δέ νά διορ- 
γανοΰται πρός τιμήν των ωραία συγκέντρωσις εϊς 
τήν όποιαν μετέχουν καί οί έν Άθήναις φίλοι τοΰ 
περιοδικού μας, συγκέντρωσις κατά τήν όποιαν ενοι
κιαζόμενου μικρού άτμοπλοίου διοργανοΰται ύπό 
τών γραφείων μας θαλασσία εκδρομή.

Εφέτος ή εκδρομή τής «Εικονογραφημένης έγέ
νετο εϊς Φανερωμένην, μετέσχον δέ αύτής περί

τούς πεντήκοντα φίλοι της. ΊΙ εκδρομή μα; επέτυχε θαυμασίως, έπικρα- 
τησάσης ευθυμία; μεταξύ τού εκλεκτού κύκλου τών συμμετασχόντων.

Αί έκδρομαί τή; «Εικονογραφημένης», πρό τριετίας καθιερωθεΐσαι, βαί- 
νουσιν έπιτυχέστεραι άπό έτους εϊς έτος, έχομεν δέ τήν ελπίδα δτι ή προσε
χή» Ρ» ύπερβάλη τάς προηγουμένας καί θ' άποτελέση αληθινήν άπόλαυ- 
σιν, ής θά μετάσχουν δσοι τών έκ τοΰ εξωτερικού συνδρομητών μας θά 
φιλοξενηθώσι τό προσεχές θέρος είς τάς 'Αθήνας.

«
ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ

Έφιστώμεν τήν προσοχήν τών συνδρομητών μας τών άποστελλόντων 
διά μέσου τρίτων διαφόρων τάς συνδρομάς των. Τό τοιοΰτον εϊνε εύκολία 
τής όποιας δύνανται νά έπωφελώνται οϊ συνδρομηταί τών μερών εϊς τά 
όποια υπάρχουν άνεγνωριομένοι διά τής έν τώ φύλλφ μας άναγραη ής άντι- 
πρόσωποι. Οϊ τών άλλων μερών είνε άνάγκη νά μάς έμβάζουν ά.τ’ εύθείας 
τήν συνδρομήν των διότι έσημειώθησαν ήδη κρούσματα λωποδυσιών, άναγ- 
κάζοντα ήμάς νά μή άναγνωρίσωμεν εϊς τό μέλλον άποστολήν. μέσφ τρί
των, χρημάτων μή περιερχομένων εϊς χεΐράς μας.

«
ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ

Έν αδελφική συμπνοίφ, θαυμαστή, έγένοντο αί άρχαιρεσίαι τοΰ Συνδέ
σμου τών Συντακτών 'Ελληνικών Εφημερίδων διά τό Συνδεσμικόν έτος 
1909 — 1910. Μετά τήν λογοδοσίαν τοΰ διοικοΰντος συμβούλου κ. Δημ. 
Δήμερ τά μέλη διετράνωσαν τήν έμπιστοσύνην των εΐς τό τέως συμβούλιον. 
έκλέξαντα πάλιν δλα τά μέλη αύτοΰ, πλήν εκείνων δσα δέν ήθέληοαν, 
λόγφ άσχολιών, νά έπανεκλεγώσιν, εις ταΰτα δέ έξεφράσθη ή πλήρης εύα- 
ρέσκεια τοΰ συλλόγου, ιδίως δέ εϊς τόν κ. θ. Καλογερικόν. Οΰτω τό Συμ
βούλιον άπηρτίσθη έκ τών κ. κ. Δ. Βρατσάνου, Γεωργ. Κορόμηλά καϊ Δημ. 
Δήμερ, Γ. Τσίμα, ταμίου καί θάνου Κωνσταντινίδου, Γραμματέως. Έκ τού
των οί τρεις πρώτοι προεδρεύουν συμφώνως πρός τό Καταστατικόν τοΰ 

Συνδέσμου κατά σειράν. Τό νέον συνδεσμι
κόν έτος προμηνύεται γεμάτο ζωήν, έλπί- 
ζεται δέ δτι, μέ τήν βοήθειαν τών μελών, 
ή έπιτυχία τών σχεδιαζομένων έορτών θά 
εϊνε πλήρης.

*
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

“Ελα, καλέ, μον, πλάγισε
Στήν αγκαλιά οον τό κεφάλι μου νά γείρω 
και να σβύοω, νά ττε&άνω.
'Η μυρωμένη σου πνοή 
νά πάριι τήν ψυχή μον 
κα! ι’άν τή φέρη κεϊ ψηλά, ιμηλά' 
ψηλότερ' απ' τάοτέρια.
Ποΰ με φτερά δικά της μιαν ανγοϋλα 
θέ ν&ρ&γ] κ' ή κατάσπρη σου ψνχοϋλα.

“Ελα καλέ μου, 
έλα νά πλ.αγιάσης.

Γ. εΛΕΥΘΕΡΟΥΛΑΚΗΤ
«

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εισέρχεται είς τό τρίτον έτος του δ 
«'Οδηγός τής Ελλάδος», τό αληθινά κολοσ- 
σαιον έργον τοΰ κ. Ν. Ίγγλέση. Όσον είνε 
δύσκολον νά ύπάρξη πλήρης στατιστική έν 
Έλλάδι, καί ιδίως εϊς τάς έξω τής έλευθέ
ρας τοιαύτης έλληνικάς χώρας, τόσον τό 
έργον τοΰ κ.Ίγγλέση, περιέχον πλήρη άπει-
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κόνισιν πάσης έκδηλώσεως δράσεως, πλήρεις εμπορικά? καί βιομηχανικά? 
πληροφορίας, άποθησαύρισιν πάσης γνώσεως ή όποια απαιτείται διά τόν 
θέλοντα νά γνωρΐση καί νά αχετισθή μέ ένα τόπον, είνε περισσοτέρου θαυ
μασμού άξιον. Περιέχει πλήρη όδηγόν τής έλευΟέρας 'Ελλάδος, πλήρη 
δδηγόν τών νήσων Κρήτης, Κόπρου καί Σάμου, δδηγόν άπάσης τής Μακε
δονίας καί τέλος δδηγόν τής Μικρά; 'Ασίας καί τών νήσων τοϋ 'Αρχιπε
λάγους. "Ολα αύτά τέλεια, λεπτομερέστατα, εύσυνειδητότατα, μέ ιδιαιτέ
ρας προσπάθειας έντάσεως τής έπιμελείας, ή δποία έπεκράτησε κατά τήν 
σύνταξιν τών τόμων τών προηγουμένων ετών.

'Εφέτος δ «'Οδηγός· θά έκδοθή εϊς δύο τόμους χωριστούς, έλληνικόν 
καί γαλλικόν, τιμωμένους άμφοτέρους δρ. ή φρ. 20 καί μετά ταχυδρο
μικών 25. Χωριστά δ τόμος δρ. ή φρ. 10, μετά ταχυδρομικών 12*/,.

«
ΕΛΛΗΝΟΠΡΕΠΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗ

Παραθέτομεν τήν εικόνα δύο μικρών, τά δποία αναπτύσσονται μέσα είς 
τάς ωραίας έλληνικάς παραδόσεις καί τήν παραθέτομεν ώς παράδειγμα 
ανατροφής έλληνοπρεποϋς.

Τά δύο αύτά παιδάκια — είνε τοϋ έμπορου κ. Ί. Άηδονοπούλου — τά 
φέροντα τό έλληνικόν ένδυμα καί καθισμένα ώς εϊς καραούλι, άνατρέφον- 
ται μέ ήρωϊκά τραγούδια καί ποιήματα, 
μέ τάς διηγήσεις κατορθωμάτων, μέ τήν 
προσπάθειαν νά έλληνοποιηθή ή ψυχή των 
εϊς εποχήν, κατά τήν όποιαν δλοι φροντί- 
ζομεν πώς νά γαλλοποιήσωμεν τά παιδιά 
μας, παραδίδοντες αύτά εϊς παιδαγωγούς 
ξένας. Αύτή ή φωτογραφία τήν όποιαν 
έλάβομεν διά νά σάς παρουσιάσωμεν λέγει 
πολλά. "Ενα παιδάκι έρωτών τί εινε αύτό 
τό ένδυμα ποϋ τοϋ φορούν, μανθάνει τήν 
ιστορίαν του, έμπνέεται άπό τήν λεβεντιάν 
του, μορφώνει τόν χαρακτήρά του μέσα είς 
τήν ευθύτητα, τήν ϋπερηφάνειαν, τό φιλο- 
κίνδυνον τής έλληνικής ψυχής.

Καί εύρίσκομεν αφορμήν απ' αύτήν τήν 
εικόνα νά τονίσωμεν πόσην ανάγκην έχει 
τό "Εθνος νά δημιουργηθή μία γενεά έλευ- 
Οερουμένη άπό τόν πιθηκισμόν, δ όποιος 
μάς έφερεν όπου μάς έφερεν, άπό τάς ξενο- 
λατρικάς ιδέας αί δποΐαι, έδώ εϊς τήν έλευ- 
θέραν 'Ελλάδα Ιδίως, έδημιούργησαν λυμεώ
νας άντί πατριωτών.

Μία γενεά μέ έλληνικήν ψυχήν, τήν ψυ
χήν ή δποία έθαυματούργησεν.

«
Η ΑΝΑΤΟΛΗ

Έφ' δσον παρέρχεται δ χρόνος έπί το- 
σούτον δσα έχομεν γράψη διά τήν έται- 
ρίαν ή «Ανατολή» έπιβεβαιοΰνται έκ τών 
πραγμάτων.

Ουδέ ήτο δυνατόν νά γίνη άλλως, δεδο
μένου δτι ή σοβαρά καί έν πνεύματι οικο
νομικής άντιλήψεως ορθή διοίκησις τής 
■’Ανατολής» δέν αποβλέπει είς ταχεΐαν 
περισυλλογήν χρημάτων δπως δπως, άλλ' 
είς έδραίωσιν οϊκονομικροϋ ιδρύματος κε- 
κτημένου τήν έμπιστοσύνην τοϋ τε έσω 
καί έξω έλληνισμοϋ, ής άμερίστου άπολαύει 
άπό τούδε.

’Εκλογή προσώπων θαυμαστή εϊς επι
τυχίαν καί διά τήν διοίκηοιν καί διά τήν άντιπροσωπείαν, άφ' ένός μέν 
έχει προαγάγει τό ίδρυμα, άφ’ έτέρου δέ έχει κατορθώσει νά ύπάρχουν 
πανταχοΰ αντιπρόσωποί του σοβαροί, ανώτεροι δπονοιών, άπόστολοι τών 
υγιών αρχών τής διοικήσεως, άποφεύγοντες νά δημιουργήσωσιν έν τφ 
έξωτερικφ δσα άλλων έταιριών οί ληστρικοί άντιπρόσωποι.

Δέν είνε παράδοξον μεθ' δλα ταύτα άν ή «’Ανατολή» άπέκτησε φήμην 
έταιρίας. είς ήν δύναται πάς τις νά έμπιστευθή τάς οικονομίας του, τό 
μέλλον τών τέκνων του.

«
“requiem,,

Ύπό τοϋ έν Ιίαρισίοις έκδοτου Β. Grasset αγγέλλεται ή έκδοσις μυθι
στορήματος τού φίλου κ. Γεωργίου Άργύρογλου, τοϋ •Requiem . Διά 
παραγγελίας άπευθυντέον είς τόν εκδότην Rue Corneille 7 Paris.

«

ΤΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Περατοϋται εϊς τά καταστήματα Μάίσνερ και Καργαδούρη ή έκτύπω- 
σις τού ’Εγκυκλοπαιδικού Ημερολογίου I. Βρετοϋ, τού έκδιδομένου έπιμε- 
λεία τής «Εικονογραφημένης».

Ή καλλιτεχνική έκτύπωσις τοϋ Ημερολογίου, ή δποία καί είς τόν 
τελευταίο·/ τόμον έπεδείχθη καί ή δποία έφέτος έξίχθη είς τό άφθαστον, 
άπήτησε τήν ενωρίς έναρξιν τής έργασίας, έργασίας λεπτεπίλεπτου και 
προσεκτικής. Ό έφετεινός τόμος είνε πλήρης εικόνων θαυμαστών, αλη
θές δέ θησαυροφυλάκιον γνώσεων άπό κάθε τι, μορφωτικών, εγκυκλο
παιδικών, άπαραιτήτων. Προλέγομεν δτι θά είναι στολίδι αληθινόν καί 
θαύμα έκδοτικής.

Πάντως δσοι θέλουν νά λάβουν άπό τήν πολυτελή έκδοσιν, νά μή 
περιμένουν νά μάς ζητήσουν τήν τελευταίαν στιγμήν σώματα διότι δέν θά 

ΕΛΛΗΝΟΠΡΕΠΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗ

εΰρουν. Πέρυσιν έκ τών 1500 ζητησάντων πολυτελή έκδοσιν μόλις εις 
τούς χιλίους άπεστείλαμεν. Έφέτος θά τραόήξωμεν περισσότερα πολυ
τελή, άλλά προβλέπομεν καί καταπληκτικήν ζήτηόιν.

«
ΕΚΔΟΣΕΙΣ · ’■’

Κομψότατου λεύκωμα έκυκλοφόρησε κατ' αύτά; περιλαμβάνον σειράν 
ωραίων θλιβερών απόψεων του άλησμονήτου Κρουσόβου τής Μακεδονίας, 
δπερ εϊχεν ύποστή πρό πέντε περίπου ετών τήν πρώτην έφοδον τής λύσσης 
τών έπιδρομέων καί καταστράφη τότε έξ δλοκλήρου. Έξεδόθη ύπό τής έν 
θεσσολονίκη συντεχνίας τών Κρουσοβιτών υπέρ τοΰ έν τή πατρίδι των 
ιερού ναού τοϋ 'Αγίου Νικολάου καί τιμάται φρ. χρ. 2.50. Καί τό λεύκωμα 
καλλιτεχνικόν καί δ σκοπός ιερός. Ο! έπιθυμοΰντες νά τό άποκτήσωσιν άς 
άπευθυνθώσι πρός τόν έν Θεσσαλονίκη κ. Περικλή Ν. Κράλλην. έμβά- 
ζοντες τό άντίτιμον.

*

Ή "Γπαρξις τοϋ θεού καί ή ’Αθανασία τού ανθρώπου» ύπό Κ. Α. Δια- 
λεισμά, Λυκειάρχου. Τά εκπαιδευτήρια Σωτήρος τού κ. Κ. Διαλεισμά άπε- 
φάσισαν τήν έκδοσιν σειράς χρησίμων βιβλίων, πρώτον δέ τοιοΰτον έξε
δόθη, γραφέν άπό τόν Ιδιον λυκειάρχην, τεύχος πραγματευόμενον τήν 

ϋπαρξιν τοϋ θεού καί τήν ’Αθανασίαν τοϋ 
ανθρώπου είς διαλόγους έν γλώσση καθαρά 
καί κομψή.

«

ΖΗΤΩ ΤΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙ

Είς εκείνην τήν ήθογραφίαν τού κ. Δημ. 
Δήμερ, παρ' δλον τό διηγηματικόν ύφος 
όπως άλλως τε είς πάσαν ήθογραφίαν, περι
γράφονται γεγονότα.

'Αν παραλείψωμεν τό κέρασμα τοϋ φωνο
γράφου, τό όποιον είδεν είς επαρχίαν δ 
φίλος συνάδελφος κ. Ι'ρανίτσας, τό γεγο
νός τών πολιτικών έκδικήσεων διά τών 
ενταλμάτων και τό άλλο τής έπιβολής 
πολιτικών εϊς ζητήματα συνοικεσίων, παρ’ 
δλον τό τερατώδές των, είνε αληθέστατα.

Εϊς τήν έπαρχίαν Αϊγίου κάποτε μικρο
πολιτικός τις έπεβλήθη εϊς τήν οικογένειαν 
νεαράς χωρικής διά νά τήν νυμφεύση μέ 
πολιτικόν του φίλον ελεεινής ύποστάσεως.

Ή άσκηθείσα πίεσις ήτο τόση, ώστε ή 
άτυχής κόρη ήναγκάσθη ν’ άπαρνηθή τόν 
κόσμον καί νά καταφύγη είς τήν μονήν 
τής Πεπελενίτσης.

«

Η ΕΡΛΙΧ

Κατέπληξε κυριολεκτικώς έν τή περι- 
κόμψιρ αιθούση τού Συνδέσμου τών Συντα
κτών ή μικρά βιολίστρια Έρλιχ, τούς ολί
γους άλλ’ έπιλέκτους κεκλημένους, μέ τήν 
τέχνην της. Ήτο δ’ αληθώς έπιλελεγμέ- 
νον τό άκροατήριον περιλαμβάνον τάς 
κορυφάς τών γραμμάτων καί τής καλλι
τεχνίας καί ήτο μία άληθινή μυσταγωγία 
ή ήμερίς έκείνη, ήν έδωκε τήν 27 Σεπτεμ
βρίου δ 'Σύνδεσμος τών Συντακτών».

Ή μικροσκοπική καλλιτέχνις έμφανι- 
σθείσα επάνω εϊς τήν ώραίαν σκηνήν τής 
αιθούσης τών Τελετών μέ τό άπέριττον

καί κοριτσίστικο φορεματάκι της έπροκάλεσε ραγδαία χειροκροτήματα. 
Καί ωσάν νά ένθουσιάσθη διά τήν τιμήν, ήν είχε διότι έχρησίμευσεν ώς 
άφετηρία τοϋ καλλιτεχνικού της σταδίου ή πόλις τοϋ Περικλέους έπαιξε 
μέ περισσοτέραν δρεξιν καί μαζύ μέ τούς ήχους τοϋ βιολιού της έσκόρπισε 
κάτω είς τήν αίθουσαν τό άρωμα τής παρθενικής ψυχής της μέ τό όποιον 
ένεψύχωσε τό δργανόν της.

Τό πρόγραμμα τό όποιον έξετέλεσεν άνωμολογήθη ώ; δυσχερέστατου. 
Περιελάμβανε τού Έρνστ τό κοντσέρτο No 23 εϊς Fa diese mineur, τοϋ 
Bacli τήν Giaccona (solo), τοϋ Σαραζάτε τό Τσιγγαϊνερβά'ίζεν. τό Στρέγγε 
τοϋ Παγανίνη καί τοΰ Φάουστ τήν φαντασίαν τοϋ Βιεννιάφσκη.

Άτυχώς λόγω τής άναπτυχθείσης θερμότητας έν τή άνθρωποβριθεϊ 
αιθούση ή μικρά καλλιτέχνις ύπέστη αδιαθεσίαν καί δέν ήδυνήθη νά έκτε
λέση τοϋ Βιεννιάφσκη τό Φάουστ. Έν τούτοι? οί παριστάμενοι έξετίμησαν 
τήν τέχνην της καί άπό δσα ήκουσαν καί τήν έκάλουν κατ' έπανάληψιν 
έπί σκηνής καί τήν έπευφήμουν.

Αί κρίσεις τών εϊδότων ήσαν ένθουσιώδεις. Ή αξιότιμος κυρία Μιλτ. 
Νεγρεπόντη, δοκιμωτάτη έρασιτέχνις βιολίστρια έξεφράσθη εϋφημότατα περί 
τής τέχνης της ήν έπέδειξε, δ δέ έν τφ Ώδείφ 'Αθηνών καθηγητής τοΰ βιο
λιού κ. Μπουστεντούϊ εϊς μακράν συνέντευξιν ήν έδωκε πρός τούς δημοσιο
γράφους έξήρεν ένθουσιωδώς τό τάλαντόν της, είπών δτι άν κλείση τις τούς 
οφθαλμούς δταν παίζη ή Έρλιχ νομίζει δτι άκούει μεγάλον καλλιτέχνην.

Ή δεσποινίς Έρλιχ συνοδευομένη καί πάλιν ύπό τοϋ καθηγητοϋ κ. 
Τιμοθ. Ξανθοπούλου θά δώση τήν 5 ’Οκτωβρίου μίαν έσπερίδα έν τφ 
'2δείφ 'Αθηνών, ύπό τήν προστασίαν κυριών τής άνωτάτης τάξεως μέ τό 
έξής πρόγραμμα: Τσαϊκόφσκη. Concert (1). dur) Σαραζάτε Τσιγγαίνερ- 
βάϊζεν, Λάλο ’Ισπανική Συμφωνία καί Βιεννιάφσκη Φαντασία Φάουστ.

Έξ Αθηνών ή δεσποινίς Έρλιχ, συνοδευομένη ύπό τοϋ πατρός της, θά 
κατευθυνθή εϊς Θεσσαλονίκην καί έκεΐθεν ε’.ς Βιέννην, δπου «ά δώση τό 
πρώτον μεγάλο κοντσέρτο της, άφ’ ής έλαβε τό δίπλωμα τής βιρτουάζας, 
ενώπιον τών κορυφών τής Τέχνης.

Έν Ά'όήναις, Τυπογραφεϊον «Εστία- Κ. Μάίσνερ και Ν. Καργαδούρη — 7.898.


